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บันทึกหลักการและเหตุผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

เพิ่มเติม ฉบับท่ี 11   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 11 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 11  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  เพ่ือนำไปสู่แนวทางการปฏิบัติในการพัฒนาท้องถิ่น  ต่อไป 



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 0 0 8 2,394,000 8 2,394,000

   1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2,394,000 8 2,394,000

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 52 1,079,141,000 52 1,079,141,000

   2.3  แผนงานการพาณิชย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 17 347,636,500 17 347,636,500

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 69 1,426,777,500 69 1,426,777,500

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 1 100,000 2 2,900,200,000 3 2,900,300,000

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

รวม 0 0 0 0 0 0 1 100,000 2 2,900,200,000 3 2,900,300,000

ปี 2565 รวม 5 ปีปี 2564

เทศบำลนครนครศรีธรรมรำช

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 11

บัญชสีรุปโครงกำรพัฒนำ

ยทุธศำสตร์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
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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 3 2,300,000 3 2,300,000

   4.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   4.3  แผนงานการศึกษา 0 0 0 0 0 0 40 197,215,800 40 197,215,800 80 394,431,600

   4.4  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 0 0 0 1 1,750,000 8 6,030,000 9 7,780,000

   4.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 13 11,962,650 13 11,962,650

   4.6  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0 0 0 0 0 0 16 8,662,000 17 9,162,000 33 17,824,000

   4.7  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 0 0 0 0 0 38 29,748,000 38 29,748,000

   4.8  แผนงานงบกลาง 0 0 0 0 0 0 0 0 3 141,646,800 3 141,646,800

รวม 0 0 0 0 0 0 57 207,627,800 122 398,065,250 179 605,693,050

5.) ด้ำนสำธำรณสขุ  และกำรกีฬำ

   5.1  แผนงานสาธารณสุข 0 0 0 0 0 0 0 0 24 8,295,500 24 8,295,500

   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 1 1,800,000 2 3,550,000 3 5,350,000

รวม 0 0 0 0 0 0 1 1,800,000 27 12,345,500 28 14,145,500

6.) ด้ำนเศรษฐกิจ

   6.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5,050,000 6 5,050,000

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5,050,000 6 5,050,000

รวมทั้งสิ้น 0 0 0 0 0 0 59 209,527,800 234 4,744,832,250 293 4,954,360,050

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี

ยทุธศำสตร์

ปี 2561



ผ.02 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4 การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี   5 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
1.1 แผนงาน บริหารงานท่ัวไป

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอบรมสัมมนา เพื่อพฒันาความรู้ จัดอบรมสัมมนา/     800,000 ความพงึพอใจของ บคุลากรของเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล

บคุลากรเทศบาล ความสามารถ และสร้าง ทศันศึกษาดูงานแกผู้่บริหาร ผู้เข้ารับการอบรม/ มคีวามรู้ความเข้าใจ

ทศันคติที่ดีในการปฏบิติังาน สมาชิกสภาเทศบาล สัมมนา ทศันศึกษา ในการปฏบิติังานดียิ่งขึ้น

พนกังานเทศบาลและลูกจ้าง ดูงาน อยู่ในระดับดี มขีวัญและก าลังใจ

เพื่อใหไ้ด้รับความรู้ 70% ในการท างาน

ด้านส่งเสริมคุณธรรม

ด้านกฎหมาย 

ระเบยีบที่เกี่ยวข้องในการ

ปฏบิติังานและด้านนวัตกรรม

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 11

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการ "วันทอ้งถิ่นไทย" เพื่อร าลึกถึงพระมหากรุณา 1. จัดพธิีถวายราชสักการะ     80,000 ผู้เข้าร่วมกจิกรรม 1.ผู้เข้าร่วมโครงการ ส านักปลัดเทศบาล

ธิคุณแหง่พระบาทสมเด็จ และกล่าวถวายราชสดุดี โครงการมีความพึงพอใจ ร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั พระบาทสมเด็จ ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 80 แหง่พระบาทสมเด็จ

ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัฯ

ใหป้ระกาศจัดต้ังสุขาภบิาล 2. จัดกจิกรรม 2.พนกังานตระหนกัถึง

ทา่ฉลอมขึ้นเปน็สุขาภบิาล สาธารณประโยชน์ บทบาทในการใหบ้ริการ

หวัเมอืงนอกมณฑลกรุงเทพ ประชาชน

มหานครแหง่แรกของ 3.ประชาชนเข้าใจบทบาท

ประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 และความส าคัญของ

ม.ีค.-48 องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

ในการพฒันา

4.ทกุส่วนราชการร่วมกนั

ท ากจิกรรมสาธารณ-

ประโยชน์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการ "การจัดพิธีถวาย 1.เพื่อใหเ้ปน็ไปตามมติของ 1. จัดพิธีบวงสรวง  -  -  -  - 200,000 ผู้เข้าร่วมกจิกรรม 1.เทศบาลท าภารกจิที่ ส านักปลัดเทศบาล

ราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 2. จัดพธิีทางสงฆ์ โครงการมีความพึงพอใจ จังหวัดมอบหมายได้ส าเร็จ

พระเจา้ศรีธรรมาโศกราช" ที่มอบหมายให ้ทน.นศ. 3. จัดพธิีถวายราชสักการะ ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 80 บรรลุตามวัตถุประสงค์

เปน็เจ้าภาพหลัก ในการจัด 4. จัดพธิีสรงน้ า 2.หนว่ยงานต่าง ๆ และ

ประกอบพิธีฯ พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช ประชาชนได้ร่วมถวาย

2.เพื่อใหห้นว่ยงานและ ราชสักการะฯ

ประชาชนได้ร่วมกนัถวาย 3.สร้างความสัมพนัธ์ที่ดี

ราชสักการะ ระหว่างหนว่ยงานต่าง ๆ 

3.เพื่อเชิดชูพระเกยีรติของ และประชาชน

สมเด็จพระเจ้าศรีธรรมา-

โศกราช

4.เพื่อแสดงออกถึงความ

จงรักภกัดี และนอ้มร าลึก

ในพระมหากรุณาธิคุณฯ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการ "วันเทศบาล" 1.เพื่อเชิดชูความส าคัญของ 1.จัดพิธีไหว้ศาลพระภูมิ  -  -  -  - 90,000 ผู้เข้าร่วมกจิกรรม 1.ผู้เข้าร่วมกจิกรรมได้ ส านักปลัดเทศบาล

การปกครองท้องถิ่นในรูปแบบ 2.จัดพธิีอา่นสารจาก โครงการมีความพึงพอใจ ตระหนกัถึงความส าคัญ

ของเทศบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 80 ของการปกครองทอ้งถิ่น

2.เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี มหาดไทย เนือ่งในวนัเทศบาล 2.ผู้เข้าร่วมกจิกรรมได้
ในหมู่คณะ 3.พธิีทางศาสนาพทุธและ แลกเปล่ียนความคิดเหน็

อสิลาม ซ่ึงกนัและกนั

3.เพื่อเปน็สิริมงคลและ 4.รับฟงันโยบายจากผู้บริหาร 3.ผู้เข้าร่วมกจิกรรมมขีวัญ

สร้างขวัญก าลังใจใหแ้ก่ 5.กจิกรรมสาธารณประโยชน์ และก าลังใจในการปฏบิติั

ผู้มาร่วมกจิกรรม หนา้ที่

4.เพื่อร่วมรับฟงันโยบาย 4.น านโยบายของผู้บริหาร

จากผู้บริหาร ไปสู่การปฏบิติัอย่างเปน็

รูปธรรม

5 โครงการเฉลิมพระเกยีรติ 1.เพื่อเทดิพระเกยีรติ และ 1.จัดพธิีถวายสักการะ และ  -  -  -  - 100,000 ผู้เข้าร่วมกจิกรรม 1.เทศบาลได้ร่วมกนั ส านักปลัดเทศบาล

สมเด็จพระศรีนครินทรา- นอ้มร าลึกถึงสมเด็จ ถวายราชสดุดี โครงการมีความพึงพอใจ เทดิพระเกยีรติ และ

บรมราชชนน ีเนื่องใน พระศรีนครินทราบรมราชชนนี 2.กจิกรรมสาธารณประโยชน์ ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 80 นอ้มร าลึกถึงสมเด็จพระศรี-

วันคล้ายวันพระราชสมภพ 2.เพื่อแสดงออกถึงความ นครินทราบรมราชชนนี

จงรักภกัดี และส านกึใน 2.ร่วมกนัแสดงออกถึง

พระมหากรุณาธิคุณฯ ความจงรักภกัดี

3.เพื่อถวายเปน็พระราชกศุล 3.ร่วมกนัถวายเปน็

พระราชกศุลฯ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการจิตอาสา "เราท าความ 1.เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ 1.พัฒนาและปรับปรุงสถานที่  -  -  -  - 200,000 ผู้เข้าร่วมกจิกรรม 1.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกัน ส านักปลัดเทศบาล

ดี ด้วยหัวใจ" แสดงออกถึงความจงรักภกัดี สาธารณะ ทางเดิน ถนน โครงการมีความพึงพอใจ ร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

และนอ้มร าลึกถึงในพระมหา คูคลอง ล าหว้ยต่าง ๆ ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 80 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ 2.ท าความสะอาด ดูแลรักษา 2.ผู้เข้าร่วมกจิกรรมได้

พระเจ้าอยู่หัว ส่ิงแวดล้อม ปรับปรุงภมูทิศัน์ ร่วมกนัสืบสานพระราช

2.เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน และปลูกต้นไมใ้นพื้นที่ ปณิธานพระบาทสมเด็จ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั สาธารณะต่าง ๆ ในเขต พระเจ้าอยู่หวั

3.เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกัน เทศบาล 3.ผู้เข้าร่วมกจิกรรมได้

ขับเคล่ือนท ากจิกรรม เพื่อ ร่วมกนัขบัเคล่ือนท ากจิกรรม

พฒันา ท าความสะอาด และ เพื่อพฒันา ท าความสะอาด

ปรับปรุงสภาพแวดล้อม และปรับปรุงภมูทิศัน ์

ใหดี้ยิ่งขึ้น สภาพแวดล้อมใหดี้ยิ่งขึ้น 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 จัดท าแผนพัฒนา  - เพื่อแสดงแนวทางการ  - จัดท าเอกสารแผน  -  -  -  - 600,000     - การจัดท าแผนฯ  - เทศบาลมีแผนพัฒนา กองวิชาการ

งบประมาณ และ พัฒนาที่มีความสอดคล้อง พัฒนาท้องถิ่น แล้วเสร็จทันก า เพื่อน าไปปฏิบัติให้สอด และแผนงาน

การติดตาม และสนองตอบ  - จัดท าเอกสารแผนชุมชน หนดตามระเบียบฯ คล้องกับแผนยุทธศาสตร์

ประเมินผล ต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจ าปี การพัฒนาที่ก าหนดไว้

อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้เป็นหนทางในการ

ด าเนินการพัฒนา

อย่างมีประสิทธิภาพ

 - เพื่อแสดงรายละเอียด  - จัดท าเอกสาร  - จัดท างบประมาณ  - เทศบาลมีงบประมาณ

ประมาณการรับ-จ่ายอย่าง งบประมาณรายจ่าย แล้วเสร็จทันก า ประจ าปีที่เป็นเคร่ืองมือ

มีระบบ และเป็นเคร่ืองมือ ประจ าปี หนดตามระเบียบฯ ควบคุมการใช้จ่าย

ควบคุมการด าเนินงานใน งบประมาณ

อนาคต

 - เพื่อแสดงรายละเอียด  - จัดท าเอกสารแผนการ  - จัดท าแผนการ  - ท าให้ทราบช่วงระยะ

โครงการพัฒนาและกิจกรรม ด าเนินงาน ประจ าปีงบ ด าเนินงานแล้ว เวลาด าเนินการของ

ที่จะด าเนินการในเขต ประมาณ เสร็จทันก าหนด แต่ละโครงการ

เทศบาล ตามระเบียบฯ  - เกิดความสะดวกใน

 - เพื่อทราบช่วงระยะเวลา การติดตามและประเมิน

ด าเนินการแต่ละโครงการ ผลโครงการ

 - เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือ

ในการติดตามและ

ประเมินผลโครงการให้เป็น

ไปอย่างเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - เพื่อให้การบริหารและการ  - ติดตามและประเมินผล มีรายงานการติด  - ท าให้ได้ทราบผลการ

ด าเนินโครงการเป็นไปอย่าง การด าเนินงานตามแผน ตามประเมินผล ด าเนินงานและปัญหา

มีประสิทธิภาพ พัฒนาเทศบาลประจ าปี และแล้วเสร็จทัน อุปสรรคในการด าเนิน

 - เพื่อประเมินผลสัมฤทธ์ ก าหนดระยะเวลา งานตามแผนพัฒนาและ

และเป็นการตรวจสอบผลการ ตามระเบียบฯ ได้ด าเนินการแก้ไข

ด าเนินงาน กระบวนการ ปรับปรุง

ด าเนินงาน ผลผลิต ผลกระ

ทบที่เกิดจากการปฎิบัติตาม

โครงการที่เป็นผลมาจากการ

ใช้จ่ายงบประมาณ

 - เพื่อให้ได้รับทราบความ

คิดเห็นของประชาชนและ

ระดับการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนต่อผลการด าเนิน

งานตามโครงการและ

กิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล

 - เพื่อเป็นการสะท้อนผล ประเมินผลการปฏิบัติ ร้อยละความพึง สามารถน าข้อมูลที่ได้

การปฏิบัติงานของเทศบาล ราชการ พอใจของผู้มาใช้ มาปรับปรุงประสิทธิภาพ

อย่างแท้จริง และได้รับ บริการในเทศบาล การปฏิบัติงานและวาง

ข้อมูลย้อนกลับด้านผลงาน ไม่น้อยกว่า 70% แผนการบริหารงาน

บุคคลให้ดียิ่งขึ้น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 เพิ่มจุดติดต้ังหอกระจายข่าว ๑.เพือ่กระจายเสียง เผยแพร่ ติดต้ังเคร่ืองรับสัญญาณ  -  -  -  - 324,000 ร้อยละ 80 -ประชาชนในชุมชน กองวิชาการ

ไร้สายในชุมชน ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ วิทยุระบบ UHF/FM ของประชาชนได้รับ รับทราบข้อมลู และแผนงาน

ให้ประชาชนรับทราบ จ านวน 6 ชุมชนรวม 6 จุด ข้อมลูข่าวสาร ข่าวสารของทางราชการ

2.เพือ่แจง้เหตุ เตือนภัย 1.ชุมชนตลาดแขก จากทางเทศบาล -ประชาชนรับทราบ

ให้ประชาชนรับทราบ 2.ชุมชนปอ้มเพชร เหตุเตือนภยั

3.ชุมชนพระเวียง

4.ชุมชนไทยบณัฑิต

5.ชุมชนสัมฤทธิป์ระสงค์

6.ชุมชนศิริสุข

มอีปุกรณ์ ดังนี้

1. เคร่ืองรับสัญญาณ 

แบบไร้สายระบบUHFความ

ถี่ตามที่กสทช.ก าหนด

(430.225 MHz.)

6 ชุดๆละ 38,800 บาท

2.ชุดจ่ายไฟเคร่ืองรับ

จ านวน 6 ตัว

ตัวละ 6,000 บาท

3.เสาอากาศเคร่ืองรับ

ยาก ิ3E 

พร้อมสายน าสัญญาณ

จ านวน 6 ชุด

ชุดละ 2,500 บาท

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.ล าโพงฮอร์นปากกว้าง

15 นิ้ว ทา้ยยูนคิ 60 วัตต์

ชุดละ 2 ตัว จ านวน 6 ชุด

ชุดละ 5,000 บาท

5.แผ่น PVCส าหรับ

ติดต้ังชุดเคร่ืองรับ 

จ านวน 6 แผ่น

แผ่นละ 700 บาท

6.เบรกเกอร์ 10 แอมป์

พร้อมกล่องกนัน้ า

จ านวน 6 ชุด

ชุดละ 1,000 บาท

รวม 8 โครงการ  -  -  -  -  -  - 2,394,000  -  -  -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ติดต้ังสัญญาณไฟจราจร เพื่อใหป้ระชาชนที่สัญจร  -โคมสัญญาณไฟจราจร  -  -  -  - 1,200,000 ประชาชนมคีวาม ประชาชนที่ใช้ถนน ส านกัการช่าง
ถนนพัฒนาการคูขวาง ไป-มา มคีวามปลอดภยั (สีเขียวและสีแดง ขนาด พงึพอใจร้อยละ 80 สัญจรไป-มา มคีวาม
บริเวณตลาดเสาร์-อาทิตย์ ในการใช้ถนน ไม่น้อยกว่า 300 มม. ปลอดภยั ไมม่อีบุติัเหตุ

สีเหลืองขนาดไม่น้อย

กว่า 400 มม. มีนาฬิกา

ในตัว)

 -เสาเหล็ก 8 เหล่ียม

สูงไม่น้อยกวา่ 6.50 เมตร

แขนยาวไม่น้อยกว่า 

6.50 เมตร จ านวน 2 ต้น

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 11

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  การพัฒนาคน  ชุมชนและสังคมให้น่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี   4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



14

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 -เสาเหล็กขนาดไม่น้อย

กว่า 4 นิ้ว ยาวไม่น้อย

กว่า 3.50 เมตร จ านวน

2 ต้น

 -บ่อพัก จ านวน 4 ชุด

 -ท่อเหล็กร้อยสาย

(ท่อประปา) ขนาดไม่

น้อยกว่า 2 นิ้ว จ านวน

ไม่น้อยกว่า 10 ท่อน

 -ตู้ควบคุมสัญญาณไฟ

จราจรพร้อมอุปกรณ์

ป้องกัน จ านวน 1 ชุด

ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

2 ก่อสร้างเขื่อนก าแพงกันดิน เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มใหก้บั เขื่อนก าแพงกันดิน สูง  -  -  -  - 2,609,000   ประชาชนมคีวาม แกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง ส านกัการช่าง

บริเวณคลองป่าเหล้า ด้านข้าง ประชาชน 4.00 เมตร ความยาว พงึพอใจร้อยละ 80 บา้นเรือนประชาชน

วัดโคกธาตุ รวมไม่น้อยกวา่ 154.00

เมตร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 ก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. เพื่อระบายน้ าไมใ่หท้ว่มขัง วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.  -  -  -  - 12,580,000 ประชาชนมคีวาม ท าใหบ้า้นเรือนของ ส านกัการช่าง

และทางเท้า ค.ส.ล. บา้นเรือนของประชาชน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง พงึพอใจร้อยละ 80 ประชาชนไมไ่ด้รับความ

ถนนอ้อมค่ายวชิราวุธ 1.20 เมตร ยาว เดือดร้อนจากปญัหา

บริเวณซอยเจริญสุข ถึง 463.00 เมตร พร้อม น้ าทว่มขัง

บริษัทอริยะมอเตอร์ บ่อพัก ค.ส.ล. และ

ทางเท้า ค.ส.ล. ยาว

301.50 เมตร หรือมี

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 

603.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

4 ก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. เพื่อระบายน้ าไมใ่หท้ว่มขัง ทอ่ระบายน้ า ค.ศ.ล.  -  -  -  - 3,000,000 ประชาชนมคีวาม ท าใหบ้า้นเรือนของ ส านกัการช่าง

ถนนเทวบุรี (ฝ่ังทิศตะวัน บา้นเรือนของประชาชน ขนาดเส้นผ่านศูนย์ พงึพอใจร้อยละ 80 ประชาชนไมไ่ด้รับความ

ออก) จากสถาบันรัชภาคย์ กลาง 0.60 เมตร เดือดร้อนจากปญัหา

ไปทางทิศใต้ ถึงคลองห้วย ฝาบอ่พกัเหล็กรังผ้ึง น้ าทว่มขัง

ทกุระยะ 10.00 เมตร

ยาว 500.00 เมตร

ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ เพื่อความปลอดภยัในการ ถนน หนา 0.15 เมตร  -  -  -  - 7,390,000 ประชาชนมคีวาม ท าใหป้ระชาชนได้รับ ส านกัการช่าง

รางระบายน้ า ค.ส.ล. สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 3.50-4.00 พงึพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภยัจากการ

ซอยทุ่งข่า จากถนนกะโรม เมตร ยาว 1,090.00 ใช้ถนน

ไปทางทิศใต้ ถึงถนน เมตร หรือพื้นที่ไม่

คลองชลประทาน 3 ขวา น้อยกว่า 4,088.00

ตารางเมตร และ

รางระบายน้ า ค.ส.ล.

ภายในกว้าง 0.40 

เมตร ยาว 1,090.00

เมตร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

6 ก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. เพื่อระบายน้ าไมใ่หท้ว่มขัง ท่อระบายน้ า ค.ส.ล.  -  -  -  - 2,160,000 ประชาชนมคีวาม ท าใหบ้า้นเรือนของ ส านกัการช่าง

ถนนเทวบุรี จากสะพาน บา้นเรือนของประชาชน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง พงึพอใจร้อยละ 80 ประชาชนไมไ่ด้รับความ

ค.ส.ล. คลองวังมะพร้าว 0.60 เมตร ฝาบ่อพัก เดือดร้อนจากปญัหา

ไปทางทิศตะวันออก เหล็กรังผ้ึงทุกระยะ น้ าทว่มขัง

ถึงสะพาน ค.ส.ล. ถนน 10.00 เมตร ทั้ง 2 ฝ่ัง

เลียบรางรถไฟ ถนน ความยาวรวม

360.00 เมตร ตามรูป

แบบและรายการของ

เทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 กอ่สร้างทอ่ระบายน้ า เพื่อระบายน้ าไมใ่หท้ว่มขัง ทอ่ระบายน้ า ค.ส.ล.  -  -  -  - 10,000,000 ประชาชนมคีวาม ท าใหบ้า้นเรือนของ ส านกัการช่าง

ค.ส.ล. ชนดิทอ่เหล่ียม บา้นเรือนของประชาชน ชนดิทอ่เหล่ียม ขนาด พงึพอใจร้อยละ 80 ประชาชนไมไ่ด้รับความ

และถนน ค.ส.ล. บริเวณ 1.50x1.50x1.00 เดือดร้อนจากปญัหา

ถนนกะโรม ต้ังแต่ถนน เมตร ยาว 244.00 น้ าทว่มขัง

กะโรมฝ่ังตรงข้ามซอย เมตร ฝาเหล็กรังผ้ึง

สามคัคี 1 เชื่อมต่อกบั ทุกระยะ 20.00 เมตร

ทอ่ ค.ส.ล. ชนดิทอ่ ถนน ค.ส.ล. หนา 0.25

เหล่ืยม (เดิม) เมตร กว้าง 4.00 

เมตร ยาว 35.00 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า

140.00 ตารางเมตร

และถนน ค.ส.ล. หนา

0.15 เมตร กว้าง 4.70-

7.00 เมตร ยาว 

207.00 เมตร หรือมี

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 

1,098.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม เพื่อระบายน้ าไมใ่หท้ว่มขัง ท่อลอดเหล่ียม ค.ส.ล.  -  -  -  - 1,200,000 ประชาชนมคีวาม ท าใหบ้า้นเรือนของ ส านกัการช่าง

ค.ส.ล. ถนนสายนาพรุ- บา้นเรือนของประชาชน ขนาด 1.50x1.50x พงึพอใจร้อยละ 80 ประชาชนไมไ่ด้รับความ

ปากพูน (ข้างตลาดนาชุม) 1.00 เมตร ยาว 40.00 เดือดร้อนจากปญัหา

เมตร ตามรูปแบบและ น้ าทว่มขัง

รายการของเทศบาล

9 ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. เพื่อระบายน้ าไมใ่หท้ว่มขัง รางระบายน้ า ค.ส.ล.  -  -  -  - 1,800,000 ประชาชนมคีวาม ท าใหบ้า้นเรือนของ ส านกัการช่าง

ซอยเสริมสุข บา้นเรือนของประชาชน ภายในกว้าง  0.40 พงึพอใจร้อยละ 80 ประชาชนไมไ่ด้รับความ

เมตร ทั้ง 2 ฝ่ังถนน เดือดร้อนจากปญัหา

ความยาวรวมทั้ง น้ าทว่มขัง

2 ฝ่ัง ไม่น้อยกว่า

432.00 เมตร

ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

10 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม เพื่อระบายน้ าไมใ่หท้ว่มขัง ทอ่ลอดเหล่ียม ค.ส.ล.  -  -  -  - 500,000 ประชาชนมคีวาม ท าใหบ้า้นเรือนของ ส านกัการช่าง

ข้ามถนนทางเข้าหมู่บ้าน บา้นเรือนของประชาชน ขนาด 1.20x1.20x พงึพอใจร้อยละ 80 ประชาชนไมไ่ด้รับความ

เคหะเอื้ออาทรสะพานยาว 1.00 เมตร ยาวไม่ เดือดร้อนจากปญัหา

นอ้ยกว่า 20.00 น้ าทว่มขัง

เมตร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 ก่อสร้างบานประตูระบายน้ า เพื่อระบายน้ าไมใ่หท้ว่มขัง บานประตูระบายน้ า  -  -  -  - 230,000 ประชาชนมคีวาม ท าใหบ้า้นเรือนของ ส านกัการช่าง

เปิด-ปิด (Flap Gate) บา้นเรือนของประชาชน แบบบาน Flap Gate พงึพอใจร้อยละ 80 ประชาชนไมไ่ด้รับความ

คลองป่าเหล้า บริเวณหลัง ขนาดกว้างไมน่อ้ยกว่า เดือดร้อนจากปญัหา

วัดโคกธาตุ 1.00 เมตร ยาวไม่ น้ าทว่มขัง

นอ้ยกว่า 1.00 เมตร

หรือมพีื้นที่ไมน่อ้ยกว่า

1.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและราย

การของเทศบาล

12 ก่อสร้างท่อบล็อกล าเหมือง เพื่อระบายน้ าไมใ่หท้ว่มขัง ทอ่บล็อก ค.ส.ล.  -  -  -  - 5,000,000 ประชาชนมคีวาม ท าใหบ้า้นเรือนของ ส านกัการช่าง

พร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า บา้นเรือนของประชาชน ขนาด 1.20 x 1.20 พงึพอใจร้อยละ 80 ประชาชนไมไ่ด้รับความ

และท่อส่งน้ า ซอยทวดจริก x 1.00 เมตร ยาว เดือดร้อนจากปญัหา

ออก (ท้ายซอย) 95.00 เมตร และ น้ าทว่มขัง

ติดต้ังฝาตะแกรงเหล็ก

พร้อมบอ่พกั ค.ส.ล.

โดยติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า

และทอ่ส่งน้ า ยาวไม่

นอ้ยกว่า 150.00

เมตร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. เพื่อความปลอดภยัในการ ถนน  หนา 0.15  -  -  -  - 1,300,000 ประชาชนมคีวาม ท าใหป้ระชาชนผู้ใช้ ส านกัการช่าง

พร้อมยกระดับฝารางระบาย สัญจรไปมาของประชาชน เมตร กว้าง พงึพอใจร้อยละ 80 บริการโรงฆา่สัตว์ได้รับ

น้ า ค.ส.ล. รอบโรงฆ่าสัตว์ ผู้ใช้บริการโรงฆา่สัตว์ 4.45 - 6.25 เมตร ความปลอดภยัจากการ

เทศบาลนครนครศรีธรรม ยาว 260.00 เมตร ใช้ถนน

ราช หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 

1,377.50 ตารางเมตร

และฝารางระบายน้ า

ค.ส.ล. กวา้ง 0.85 เมตร

ยาว 515.00 เมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

14 ปรับปรุงยกระดับ เพื่อระบายน้ าไมใ่หท้ว่มขัง ฝารางระบายน้ า ค.ส.ล.  -  -  -  - 1,500,000 ประชาชนมคีวาม ท าใหบ้า้นเรือนของ ส านกัการช่าง

ฝารางระบายน้ า ค.ส.ล. บา้นเรือนของประชาชน กว้าง 0.64 เมตร  หนา พงึพอใจร้อยละ 80 ประชาชนไมไ่ด้รับความ

ซอยพัฒนา 3 0.15 เมตร ฝารางฝ่ัง เดือดร้อนจากปญัหา

ทิศเหนือยาว 359.00 น้ าทว่มขัง

เมตร และฝารางฝ่ังทิศ

ใต้ยาว 288.00 เมตร

หรือมีความยาวรวมไม่

น้อยกว่า 647.00 เมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



21

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ เพื่อความปลอดภยัในการ ถนน  หนา 0.15  -  -  -  - 500,000 ประชาชนมคีวาม ท าใหป้ระชาชนได้รับ ส านกัการช่าง

รางระบายน้ า ค.ส.ล. สัญจรไปมาของประชาชน เมตร กว้าง 3.40 เมตร พงึพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภยัจากการ

ซอยเขตส าราญ แยก 2 ยาว 70.00 เมตร ใช้ถนน

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า

238.00 ตารางเมตร

และรางระบายน้ า ค.ส.ล.

ภายในกว้าง 0.40 เมตร

ยาว 74.00 เมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

16 ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. เพื่อระบายน้ าไมใ่หท้ว่มขัง รางระบายน้ า ค.ส.ล.  -  -  -  - 476,000 ประชาชนมคีวาม ท าใหบ้า้นเรือนของ ส านกัการช่าง

ซอยอินทนิน บา้นเรือนของประชาชน ทิศเหนือและใต้ ภายใน พงึพอใจร้อยละ 80 ประชาชนไมไ่ด้รับความ

กว้าง 0.40 เมตร ยาว เดือดร้อนจากปญัหา

รวมทั้งสองฝ่ัง 136.00 น้ าทว่มขัง

เมตร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



22

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

17 ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. เพื่อระบายน้ าไมใ่หท้ว่มขัง รางระบายน้ า ค.ส.ล.  -  -  -  - 1,988,000 ประชาชนมคีวาม ท าใหบ้า้นเรือนของ ส านกัการช่าง

ซอยอัครศรีวิชัย บา้นเรือนของประชาชน ภายในกว้าง 0.40 เมตร พงึพอใจร้อยละ 80 ประชาชนไมไ่ด้รับความ

ยาว 568.00 เมตร เดือดร้อนจากปญัหา

ตามรูปแบบและรายการ น้ าทว่มขัง

ของเทศบาล

18 ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. เพื่อระบายน้ าไมใ่หท้ว่มขัง รางระบายน้ า ค.ส.ล.  -  -  -  - 250,000 ประชาชนมคีวาม ท าใหบ้า้นเรือนของ ส านกัการช่าง

ซอยหัวหว่อง 2 บา้นเรือนของประชาชน ภายในกว้าง 0.40 เมตร พงึพอใจร้อยละ 80 ประชาชนไมไ่ด้รับความ

ยาว 58.00 เมตร เดือดร้อนจากปญัหา

ตามรูปแบบและรายการ น้ าทว่มขัง

ของเทศบาล

19 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ เพื่อความปลอดภยัในการ ถนน  หนา 0.15  -  -  -  - 350,000 ประชาชนมคีวาม ท าใหป้ระชาชนได้รับ ส านกัการช่าง

รางระบายน้ า ค.ส.ล. ซอย สัญจรไปมาของประชาชน เมตร กว้าง 2.40-2.90 พงึพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภยัจากการ

หัวหว่อง 3 เมตร ยาว 38.00 เมตร ใช้ถนน

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า

97.00 ตารางเมตร

และรางระบายน้ า ค.ส.ล.

ภายในกว้าง 0.40 เมตร

ยาว 38.00 เมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



23

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

20 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  และ เพื่อความปลอดภยัในการ ถนน หนา 0.15  -  -  -  - 490,000 ประชาชนมคีวาม ท าใหป้ระชาชนได้รับ ส านกัการช่าง

รางระบายน้ า ค.ส.ล. ซอย สัญจรไปมาของประชาชน เมตร กว้าง 1.50-2.00 พงึพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภยัจากการ

ไม่มีชื่อ (ตรงข้ามปั๊ม ปตท. เมตร ยาว 104.00 เมตร ใช้ถนน

หัวถนน) หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า

141.00 ตารางเมตร

และรางระบายน้ า ค.ส.ล.

ภายในกว้าง 0.40 เมตร

ยาว 104.00 เมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

21 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ เพื่อความปลอดภยัในการ ถนน หนา 0.15  -  -  -  - 280,000 ประชาชนมคีวาม ท าใหป้ระชาชนได้รับ ส านกัการช่าง

รางระบายน้ า ค.ส.ล. ซอย สัญจรไปมาของประชาชน เมตร กว้าง 0.80-1.80 พงึพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภยัจากการ

ไมม่ชีื่อ เมตร ยาว 51.00 เมตร ใช้ถนน

 (ตรงข้ามแฟลตต ารวจ) หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า

81.00 ตารางเมตร

และรางระบายน้ า ค.ส.ล.

(ฝ่ังทิศใต้) ภายในกว้าง

0.40 เมตร ยาว 51.00

เมตร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



24

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

22 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ เพื่อความปลอดภยัในการ ถนน  หนา 0.15  -  -  -  - 500,000 ประชาชนมคีวาม ท าใหป้ระชาชนได้รับ ส านกัการช่าง

รางระบายน้ า ค.ส.ล. ซอย สัญจรไปมาของประชาชน เมตร กว้าง 4.00-4.50 พงึพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภยัจากการ

หอไตร 4 เมตร ยาว 46.00 เมตร ใช้ถนน

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า

194.00 ตารางเมตร

และรางระบายน้ า ค.ส.ล.

(ฝ่ังทิศเหนือ) ภายในกวา้ง

0.40 เมตร ยาว 58.00

เมตร รางระบายน้ า ค.ส.ล.

(ฝ่ังทิศใต้) ภายในกว้าง

0.40 เมตร ยาว 46.00

เมตร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



25

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

23 ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ซอย เพื่อความปลอดภยัในการ สะพานคอนกรีตเสริม  -  -  -  - 800,000 ประชาชนมคีวาม ท าใหป้ระชาชนได้รับ ส านกัการช่าง

ต้นหว้า 4 สัญจรไปมาของประชาชน เหล็ก กว้าง 2.50 เมตร พงึพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภยัจากการ

ยาว 18.00 เมตร หรือมี ใช้ถนน

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 45.00

ตารางเมตร ตามรูปแบบ

และรายการของเทศบาล

24 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ เพื่อความปลอดภยัในการ ถนน  หนา 0.15  -  -  -  - 690,000 ประชาชนมคีวาม ท าใหป้ระชาชนได้รับ ส านกัการช่าง

รางระบายน้ า ค.ส.ล. ซอย สัญจรไปมาของประชาชน เมตร กว้าง 5.00 เมตร พงึพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภยัจากการ

หลังสมาคมโผวเล้ง ยาว 115.00 เมตร ใช้ถนน

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า

575.00 ตารางเมตร

และรางระบายน้ า ค.ส.ล.

ภายในกวา้ง 0.40 เมตร

ยาว 118.00 เมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



26

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

25 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ เพื่อความปลอดภยัในการ ถนน  หนา 0.15  -  -  -  - 680,000 ประชาชนมคีวาม ท าใหป้ระชาชนได้รับ ส านกัการช่าง

รางระบายน้ า ค.ส.ล. ซอย สัญจรไปมาของประชาชน เมตร กว้าง 4.00 เมตร พงึพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภยัจากการ

อู่ไข่ ถนนท่าขนอน ยาว 82.00 เมตร ใช้ถนน

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า

328.00 ตารางเมตร

และรางระบายน้ า ค.ส.ล.

ภายในกวา้ง 0.40 เมตร

ยาว 174.00 เมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

26 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ เพื่อความปลอดภยัในการ ถนน หนา 0.15  -  -  -  - 320,000 ประชาชนมคีวาม ท าใหป้ระชาชนได้รับ ส านกัการช่าง

รางระบายน้ า ค.ส.ล. ซอย สัญจรไปมาของประชาชน เมตร กวา้ง 1.36-1.86 พงึพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภยัจากการ

ข้างโรงแรมปุระนคร เมตร ยาว 82.00 เมตร ใช้ถนน

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า

142.14 ตารางเมตร

และรางระบายน้ า ค.ส.ล.

ภายในกวา้ง 0.40 เมตร

ยาว 84.80 เมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



27

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

27 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ เพื่อความปลอดภยัในการ ถนน  หนา 0.15  -  -  -  - 716,000 ประชาชนมคีวาม ท าใหป้ระชาชนได้รับ ส านกัการช่าง

รางระบายน้ า ค.ส.ล. ซอย สัญจรไปมาของประชาชน เมตร กว้าง 5.20 เมตร พงึพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภยัจากการ

พาณิช เชื่อมซอยทรัพยไ์พศาล ยาว 114.00 เมตร ใช้ถนน

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า

592.80 ตารางเมตร

และรางระบายน้ า ค.ส.ล.

ภายในกว้าง 0.40 เมตร

ยาว 121.00 เมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

28 ก่อสร้างถนนปูยาง เพื่อความปลอดภยัในการ ถนน หนา 0.05 เมตร  -  -  -  - 3,292,000 ประชาชนมคีวาม ท าใหป้ระชาชนได้รับ ส านกัการช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 11.20- พงึพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภยัจากการ

ถนนประตูลอด 11.60 เมตร ยาว ใช้ถนน

781.00 เมตร หรือ

มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า

8,924.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



28

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

29 ก่อสร้างอาคารป้อมยาม เพื่อรักษาความปลอดภัย อาคาร ค.ศ.ล.  -  -  -  - 990,000 ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักการช่าง

ทางเข้าสวนสมเด็จพระศรี ให้ประชาชนที่ใช้บริการ ชั้นเดียว มีพื้นที่ไม่น้อย พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัย

นครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) สวนสมเด็จพระศรี กว่า 9.00 ตารางเมตร

นครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) และห้องน้ า มีพื้นที่ไม่

น้อยกว่า 2.25 ตาราง

เมตร พร้อมสุขภัณฑ์

เช่น โถส้อมแบบมีฐาน

หลังราบ ฝักบัวช าระ

ฝักบัวสายอ่อน จ านวน

2 หลัง หลังละ

495,000 บาท ตาม

รูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



29

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

30 ปรับปรุงถนนผิวทางพารา เพื่อความปลอดภยัในการ ถนน  หนา 0.05 เมตร  -  -  -  - 3,200,000 ประชาชนมคีวาม ท าใหป้ระชาชนได้รับ ส านกัการช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 3.00-5.50 เมตร พงึพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภยัจากการ

พร้อมวางท่อเมนประปา ยาว 893.00 เมตร ใช้ถนน

ซอยบุญพา หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า

4,430.00 ตารางเมตร

และวางท่อเมนประปา

พร้อมประสานเข้า

มาตรวัดน้ าเดิม ยาว

2,248.00 เมตร

ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

31 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ เพื่อความปลอดภยัในการ ถนน  หนา 0.15 เมตร  -  -  -  - 2,300,000 ประชาชนมคีวาม ท าใหป้ระชาชนได้รับ ส านกัการช่าง

รางระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อม สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 3.00-5.00 เมตร พงึพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภยัจากการ

วางท่อเมนประปา ซอย 87 ยาว 165.00 เมตร ใช้ถนน

แยก 1 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า

700.00 ตารางเมตร

และรางระบายน้ า

ค.ส.ล. ภายในกว้าง

0.40 เมตร ยาว 

250.00 เมตร และ

วางท่อเมนประปา

พร้อมประสานเข้า

มาตรวัดน้ าเดิม ยาว

430.00 เมตร ตาม

รูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

32 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ เพื่อความปลอดภยัในการ ถนน  หนา 0.15 เมตร  -  -  -  - 1,700,000 ประชาชนมคีวาม ท าใหป้ระชาชนได้รับ ส านกัการช่าง

รางระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อม สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 3.30 เมตร พงึพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภยัจากการ

วางท่อเมนประปา ซอย ยาว 211.00 เมตร ใช้ถนน

กามาลุคดีน 1 (ฝ่ังทิศเหนือ) หรือมพีื้นที่ไมน่อ้ย

กว่า 696.00

ตารางเมตร และ

รางระบายน้ า ค.ส.ล.

ภายในกว้าง 0.40

เมตร ยาว 211.00

เมตร และวางทอ่เมน

ประปาพร้อมประสาน

เข้ามาตรวัดน้ าเดิม

ยาว 422.00 เมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

33 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก เพื่อความปลอดภยัในการ ถนน  หนา 0.05 เมตร  -  -  -  - 1,600,000 ประชาชนมคีวาม ท าใหป้ระชาชนได้รับ ส านกัการช่าง

คอนกรีต และรางระบายน้ า สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 3.00-4.80 พงึพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภยัจากการ

ค.ส.ล. พร้อมวางท่อเมน เมตร ยาว (ไปทางทิศ ใช้ถนน

ประปา ซอยก้าวหน้า 3 ตะวันออก) 209.00

เมตร หรือมพีื้นที่ไม่

นอ้ยกว่า 780.00

ตารางเมตร 

กว้าง 3.20-4.00

เมตร ยาว (ไปทางทศิ

ใต้) 41.00 เมตร

หรือมพีื้นที่ไมน่อ้ยกว่า

151.00 ตารางเมตร

และรางระบายน้ า

ค.ส.ล. (ฝ่ังทศิเหนอื)

ภายในกว้าง 0.40

เมตร ยาว 181.00

เมตร รางระบายน้ า

ค.ส.ล. (ฝ่ังทศิตะวัน

ออก) ภายในกว้าง

0.40 เมตร ยาว

45.00 เมตร ยกฝา

รางระบายน้ าเดิม 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ฝ่ังทศิใต้) ยาว 

169.00 เมตร และ

วางทอ่เมนประปา

พร้อมประสานเข้า

มาตรวัดน้ าเดิม ยาว

436.00 เมตร

ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

34 การศึกษาการระบายน้ า เพื่อศึกษาความลึก ส ารวจและจัดท าแบบ  -  -  -  - 4,550,000 ประชาชนมคีวาม ท าใหท้ราบถึงลักษณะ ส านกัการช่าง

ในเขตเทศบาลนครนครศรี ความยาว ค่าระดับของ รายละเอียด รูปแปลน พงึพอใจร้อยละ 80 ความสูงต่ าของพื้นที่

ธรรมราช คลองระบายน้ าและคู รูปตัด ขนาด ความลึก และรายละเอยีดภมูิ

ระบายน้ า ในเขตเทศบาล ความยาว ค่าระดับของ ประเทศในแนว

นครนครศรีธรรมราช  - คลองระบายน้ า ศูนย์กลาง ของคลอง

น าไปสู่การแกไ้ขปญัหา ธรรมชาติ จ านวน 6 สาย ระบายน้ าอย่างละเอยีด

น้ าทว่มขังที่ตรงจุด ความยาวไม่น้อยกว่า เพื่อน าไปสู่การแกไ้ข

13.00 กิโลเมตร ปญัหาเร่ืองการระบาย

 - คูระบายน้ าข้างถนน ของน้ า อย่างแทจ้ริง

สายหลักในเขตเทศบาลฯ

จ านวน 5 สาย ความยาว

ไม่น้อยกว่า 32.00

กิโลเมตร

 - คูระบายน้ าข้างถนน

สายรองในเขตเทศบาลฯ

จ านวน 355 สาย

ความยาวไม่น้อยกว่า

109.00 กิโลเมตร

รวม 34 โครงการ  -  -  -  -  -  - 76,141,000  -  -  -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.3 แผนงานการพาณิชย์

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงยกเลิกทอ่เมน - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ปรับปรุงยกเลิกทอ่เมน - - - - 226,000 ประชาชนผู้ใช้น้้าประปา - ระบบจ่ายน้้าประปา ส้านักการประปา

จ่ายน้้าประปาซอยสุขแกว้ ระบบจ่ายน้้าประปา จ่ายน้้าเดิมและประสาน มคีวามพงึพอใจ มปีระสิทธิภาพยิ่งขึ้น

และซอยสุขแกว้แยก 1 - เพื่อลดปญัหาทอ่ประปา มาตรวัดน้้าเข้ากับท่อเมน ร้อยละ 80 - ทอ่ประปาแตก ร่ัว

แตกร่ัว น้้าประปาไมไ่หล จ่ายน้้าใหม ่ทอ่ PVC ลดลง

- เพื่อลดการสูญเสียของน้้า Ø 100 มม. ชัน้ 8.5 - ปริมาณน้้าสูญเสียลดลง

ระยะทาง 187 เมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 11

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  การพัฒนาคน  ชุมชนและสังคมให้น่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี   4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 ปรับปรุงยกเลิกทอ่เมน - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ปรับปรุงยกเลิกทอ่เมน - - - - 314,300 ประชาชนผู้ใช้น้้าประปา - ระบบจ่ายน้้าประปา ส้านักการประปา

จ่ายน้้าประปาซอยเสริมสุข ระบบจ่ายน้้าประปา จ่ายน้้าเดิมและประสาน มคีวามพงึพอใจ มปีระสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ถนนเทวบรีุ - เพื่อลดปญัหาทอ่ประปา มาตรวัดน้้าเข้ากับท่อเมน ร้อยละ 80 - ทอ่ประปาแตก ร่ัว

แตกร่ัว น้้าประปาไมไ่หล จ่ายน้้าใหม ่ทอ่ PVC ลดลง

- เพื่อลดการสูญเสียของน้้า Ø 100 มม. ชัน้ 8.5 - ปริมาณน้้าสูญเสียลดลง

ระยะทาง 373 เมตร

และทอ่ PVC Ø2 นิ้ว

ชั้น 8.5 ระยะทาง

42 เมตร ตามรูปแบบ

และรายการของเทศบาล

3 ปรับปรุงยกเลิกทอ่เมน - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ปรับปรุงยกเลิกทอ่เมน - - - - 2,120,000 ประปาชนผู้ใช้น้้าประปา - ระบบจ่ายน้้าประปา ส้านักการประปา

จ่ายน้้าประปาซอยหอไตร ระบบจ่ายน้้าประปา จ่ายน้้าเดิมและประสาน มคีวามพงึพอใจ มปีระสิทธิภาพยิ่งขึ้น

- เพื่อลดปญัหาทอ่ประปา มาตรวัดน้้าเข้ากับท่อเมน ร้อยละ 80 - ทอ่ประปาแตก ร่ัว

แตกร่ัว น้้าประปาไมไ่หล จ่ายน้้าใหม ่ทอ่ PVC ลดลง

- เพื่อลดการสูญเสียของน้้า Ø 100 มม. ชัน้ 8.5 - ปริมาณน้้าสูญเสียลดลง

ระยะทาง 876 เมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 ปรับปรุงยกเลิกทอ่เมน - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ปรับปรุงยกเลิกทอ่เมน - - - - 1,112,600 ประชาชนผู้ใช้น้้าประปา - ระบบจ่ายน้้าประปา ส้านักการประปา

จ่ายน้้าประปาซอยประตูขาว ระบบจ่ายน้้าประปา จ่ายน้้าเดิมและประสาน มคีวามพงึพอใจ มปีระสิทธิภาพยิ่งขึ้น

- เพื่อลดปญัหาทอ่ประปา มาตรวัดน้้าเข้ากับท่อเมน ร้อยละ 80 - ทอ่ประปาแตก ร่ัว

แตกร่ัว น้้าประปาไมไ่หล จ่ายน้้าใหม ่ทอ่ PVC ลดลง

- เพื่อลดการสูญเสียของน้้า Ø 150 มม. ชัน้ 8.5 - ปริมาณน้้าสูญเสียลดลง

ระยะทาง 763 เมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

5 ปรับปรุงยกเลิกท่อเมนจ่ายน้้า - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ปรับปรุงยกเลิกทอ่เมน - - - - 299,100 ประชาชนผู้ใช้น้้าประปา - ระบบจ่ายน้้าประปา ส้านักการประปา

ประปาซอยสวนหลวงออก ระบบจ่ายน้้าประปา จ่ายน้้าเดิมและประสาน มคีวามพงึพอใจ มปีระสิทธิภาพยิ่งขึ้น

และซอยสวนหลวงออกแยก1 - เพื่อลดปญัหาทอ่ประปา มาตรวัดน้้าเข้ากับท่อเมน ร้อยละ 80 - ทอ่ประปาแตก ร่ัว

แตกร่ัว น้้าประปาไมไ่หล จ่ายน้้าใหม ่ทอ่ PVC ลดลง

- เพื่อลดการสูญเสียของน้้า Ø 100 มม. ชัน้ 8.5 - ปริมาณน้้าสูญเสียลดลง

ระยะทาง 302 เมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 ปรับปรุงยกเลิกทอ่เมน - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ปรับปรุงยกเลิกทอ่เมน 194,200 ประชาชนผู้ใช้น้้าประปา - ระบบจ่ายน้้าประปา ส้านักการประปา

จ่ายน้้าประปาซอยกอไผ่ ระบบจ่ายน้้าประปา จ่ายน้้าเดิมและประสาน มคีวามพงึพอใจ มปีระสิทธิภาพยิ่งขึ้น

- เพื่อลดปญัหาทอ่ประปา มาตรวัดน้้าเข้ากับท่อเมน ร้อยละ 80 - ทอ่ประปาแตก ร่ัว

แตกร่ัว น้้าประปาไมไ่หล จ่ายน้้าใหม ่ทอ่ PVC ลดลง

- เพื่อลดการสูญเสียของน้้า Ø 100 มม. ชัน้ 8.5 - ปริมาณน้้าสูญเสียลดลง

ระยะทาง 115 เมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

7 ปรับปรุงยกเลิกทอ่เมน - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ปรับปรุงยกเลิกทอ่เมน 431,900 ประชาชนผู้ใช้น้้าประปา - ระบบจ่ายน้้าประปา ส้านักการประปา

จ่ายน้้าประปา ระบบจ่ายน้้าประปา จ่ายน้้าเดิมและประสาน มคีวามพงึพอใจ มปีระสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ซอยกะโรม 28 - เพื่อลดปญัหาทอ่ประปา มาตรวัดน้้าเข้ากับท่อเมน ร้อยละ 80 - ทอ่ประปาแตก ร่ัว

แตกร่ัว น้้าประปาไมไ่หล จ่ายน้้าใหม ่ทอ่ PVC ลดลง

- เพื่อลดการสูญเสียของน้้า Ø 100 มม. ชัน้ 8.5 - ปริมาณน้้าสูญเสียลดลง

ระยะทาง 407 เมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 ปรับปรุงยกเลิกทอ่เมน - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ปรับปรุงยกเลิกทอ่เมน 559,800 ประชาชนผู้ใช้น้้าประปา - ระบบจ่ายน้้าประปา ส้านักการประปา

จ่ายน้้าประปาซอยกจิวิบลูย์ ระบบจ่ายน้้าประปา จ่ายน้้าเดิมและประสาน มคีวามพงึพอใจ มปีระสิทธิภาพยิ่งขึ้น

- เพื่อลดปญัหาทอ่ประปา มาตรวัดน้้าเข้ากับท่อเมน ร้อยละ 80 - ทอ่ประปาแตก ร่ัว

แตกร่ัว น้้าประปาไมไ่หล จ่ายน้้าใหม ่ทอ่ PVC ลดลง

- เพื่อลดการสูญเสียของน้้า Ø 100 มม. ชัน้ 8.5 - ปริมาณน้้าสูญเสียลดลง

ระยะทาง 577 เมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

9 ปรับปรุงยกเลิกทอ่เมน - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ปรับปรุงยกเลิกทอ่เมน 539,300 ประชาชนผู้ใช้น้้าประปา - ระบบจ่ายน้้าประปา ส้านักการประปา

จ่ายน้้าประปา ระบบจ่ายน้้าประปา จ่ายน้้าเดิมและประสาน มคีวามพงึพอใจ มปีระสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ซอยไทยบณัฑิต - เพื่อลดปญัหาทอ่ประปา มาตรวัดน้้าเข้ากับท่อเมน ร้อยละ 80 - ทอ่ประปาแตก ร่ัว

แตกร่ัว น้้าประปาไมไ่หล จ่ายน้้าใหม ่ทอ่ PVC ลดลง

- เพื่อลดการสูญเสียของน้้า Ø 100 มม. ชัน้ 8.5 - ปริมาณน้้าสูญเสียลดลง

ระยะทาง 448 เมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 ปรับปรุงยกเลิกทอ่เมน - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ปรับปรุงยกเลิกทอ่เมน 188,900 ประชาชนผู้ใช้น้้าประปา - ระบบจ่ายน้้าประปา ส้านักการประปา

จ่ายน้้าประปาซอยบอ่ทรัพย์ ระบบจ่ายน้้าประปา จ่ายน้้าเดิมและประสาน มคีวามพงึพอใจ มปีระสิทธิภาพยิ่งขึ้น

- เพื่อลดปญัหาทอ่ประปา มาตรวัดน้้าเข้ากับท่อเมน ร้อยละ 80 - ทอ่ประปาแตก ร่ัว

แตกร่ัว น้้าประปาไมไ่หล จ่ายน้้าใหม ่ทอ่ PVC ลดลง

- เพื่อลดการสูญเสียของน้้า Ø 100 มม. ชัน้ 8.5 - ปริมาณน้้าสูญเสียลดลง

ระยะทาง 220 เมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

11 ปรับปรุงยกเลิกทอ่เมน - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ปรับปรุงยกเลิกทอ่เมน 622,000 ประชาชนผู้ใช้น้้าประปา - ระบบจ่ายน้้าประปา ส้านักการประปา

จ่ายน้้าประปา ระบบจ่ายน้้าประปา จ่ายน้้าเดิมและประสาน มคีวามพงึพอใจ มปีระสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ซอยศรีนคร 26 - เพื่อลดปญัหาทอ่ประปา มาตรวัดน้้าเข้ากับท่อเมน ร้อยละ 80 - ทอ่ประปาแตก ร่ัว

แตกร่ัว น้้าประปาไมไ่หล จ่ายน้้าใหม ่ทอ่ PVC ลดลง

- เพื่อลดการสูญเสียของน้้า Ø 100 มม. ชัน้ 8.5 - ปริมาณน้้าสูญเสียลดลง

ระยะทาง 517 เมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 ปรับปรุงยกเลิกทอ่เมน - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ปรับปรุงยกเลิกทอ่เมน 788,900 ประชาชนผู้ใช้น้้าประปา - ระบบจ่ายน้้าประปา ส้านักการประปา

จ่ายน้้าประปา ระบบจ่ายน้้าประปา จ่ายน้้าเดิมและประสาน มคีวามพงึพอใจ มปีระสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ซอยเศรษฐี99 - เพื่อลดปญัหาทอ่ประปา มาตรวัดน้้าเข้ากับท่อเมน ร้อยละ 80 - ทอ่ประปาแตก ร่ัว

แตกร่ัว น้้าประปาไมไ่หล จ่ายน้้าใหม ่ทอ่ PVC ลดลง

- เพื่อลดการสูญเสียของน้้า Ø 100 มม. ชัน้ 8.5 - ปริมาณน้้าสูญเสียลดลง

ระยะทาง 795 เมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

13 ปรับปรุงโรงสูบน้้าแรงต้่า 1. เพื่อเพิ่มปริมาณน้้าดิบใน ปรับปรุงโรงสูบน้้า - - - - 3,488,500 ปริมาณน้้าประปาที่ 1. ปริมาณน้้าดิบเพิ่มขึ้น ส้านักการประปา

ฝายชลประทานทา่ดี ช่วงฤดูแล้ง แรงต้่าฝายชลประทาน ผลิตได้ ณ โรงกรองน้้า ในช่วงฤดูแล้ง

2.สร้างความมั่นคงของน้้าดิบ ท่าดี โดยการวางท่อเหล็ก ประตูชัยในช่วงฤดูแล้ง 2.น้้าดิบมีปริมาณเพียงพอ

3.เพื่อเพิ่มปริมาณน้้าประปา สูบน้้าดิบพร้อมบอ่สูบ เพิ่มขึ้น ในการผลิตน้้าประปาให้

ที่ผลิตได้ของโรงกรองน้้า ขนาด 1,500 มม. บริการประชาชนในช่วง

ประตูชัย ตามรูปแบบและ ฤดูแล้ง

รายการของเทศบาล 3.โรงกรองน้้าประตูชัย

ผลิตน้้าประปาได้เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 60

รวม 13 โครงการ  -  -  -  -  -  10,885,500  -  -  -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4 การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี   3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
3.2 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการรณรงค์การรักษา ดูแลรณรงค์การรักษาความ รณรงค์ท าความสะอาด  -  -  - 100,000 200,000 กลุ่มเปา้หมาย ถนน คู ถนน คู ครอง ตรอก กองสาธารณสุข

ความสะอาดในที่สาธารณะ สะอาดในที่สาธารณะใน กวาดขยะ ถางหญ้า คลองต่างๆ ได้รับ ซอย และที่สาธารณะ และส่ิงแวดล้อม

เขตเทศบาล ก าจัดวัชพชื ตาม การดูแล ได้รับการดูแลและ

สถานที่สาธารณะใน สะอาดสวยงาม

โอกาสวันส าคัญต่างๆ เรียบร้อย

ที่ก าหนด

- จัดกจิกรรมท าความ

สะอาดในที่สาธารณะ

- ประชาสัมพนัธ์ให้

ประชาชนรักษาความ

สะอาดหนา้บา้นตนเอง

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 11

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการบริหารจัดการ 1. เพื่อแกไ้ขปญัหาและ จัดหาเอกชนด าเนนิ -  -  -  -  - 2,900,000,000 - กลุ่มเปา้หมาย 1. การบริหารจัดการ กองสาธารณสุข

ขยะมลูฝอยชุมชน จัดการขยะมลูฝอยที่ตกค้าง การและด าเนนิการใน (ลงทนุร่วมกบั องค์กรต่างๆ ที่น า ขยะของเทศบาลเปน็ และส่ิงแวดล้อม

สะสม ณ สถานที่ก าจัดขยะ รูปแบบการเปล่ียนขยะ เอกชน) ขยะมาก าจัด จ านวน ไปอย่างถูกต้องเปน็

2. เพื่อรองรับการบริหาร เปน็พลังงาน(WTE) 58 องค์กร ได้รับ รูปแบบการเปล่ียนขยะ

จัดการขยะมลูฝอยที่เกดิขึ้น ตามผลศึกษาความ การก าจัดขยะถูก เปน็พลังงาน(WTE)

ใหมอ่ย่างเปน็ระบบไมเ่กดิ เหมาะสมของมหา สุขลักษณะ 2. สภาพแวดล้อมด้าน

การตกค้างสะสม วิทยาลัยทกัษณิ เพื่อ กายภาพและภมูทิศัน์

3. เพื่อเปน็มาตรการปอ้ง ที่จะแกไ้ขปญัหาขยะ ดีขึ้นเนื่องจากขยะ

กนัและแกป้ญัหาผลกระทบ ตกค้างสะสมในสถานที่ ตกค้างสะสมลดลง

ที่เกดิขึ้นจากการจัดการ ก าจัดขยะของเทศบาล 3. ผลข้างเคียงต่อ

ขยะมลูฝอยที่ไมถู่กต้องทั้ง ซ่ึงมอียู่ไมน่อ้ยกว่า สุขภาพประชาชน

ด้านส่ิงแวดล้อมและสังคม 1,700,000 ตัน และ ลดลง เนื่องจากปญัหา

4. ส่งเสริมสนบัสนนุใหเ้กดิ รวมทั้งขยะที่ อปท. มลพษิส่ิงแวดล้อม

การน าผลผลิตจากขยะ ภายในจังหวัดนครศรีฯ ลดลง

มลูฝอยไปใช้ประโยชนใ์น มาร่วมก าจัดกบั

การผลิตพลังงาน(WTE) เทศบาลฯไมน่อ้ยกว่า

350 คันต่อวัน

จ านวน 58 อปท.

รวม 2 โครงการ  -  -  -  -  - 100,000 2,900,200,000  -  -  -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4 การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการบริหารจดัการ 1.เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อการด าเนินโครงการ  -  -  -  - 1,000,000 ร้อยละ 80 ของ 1.ผลิตกจิกรรมโครงการ กองวิชาการ

อทุยานการเรียนรู้ และผลิตกิจกรรมโครงการ บริหารจัดการอุทยาน เยาวชน  นกัเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้  และแผนงาน
เมืองนครศรีธรรมราช ให้กับเยาวชน นักเรียน การเรียนรู้เมือง นักศึกษา  ใหก้บั เยาวชน นักเรียน 

นักศึกษา และประชาชน นครศรีธรรมราช และประชาชนทั่วไป นักศึกษาและประชาชน
ทั่วไป ในการจัดกิจกรรม ดังนี้ ได้รับความรู้จาก ทัว่ไป ภายในอทุยาน
2.เพื่อเป็นสถานที่เรียนรู้ 1.โครงการเรียนรู้ กจิกรรมโครงการที่ การเรียนรู้ฯ
ให้กับเยาวชน นักเรียน โซนตะลอนเน็ต ได้เข้าร่วม 2.เป็นแหล่งเรียนรู้
นักศึกษา และประชาชน 2.โครงการเรียนรู้หอ้ง ใหก้บัเยาวชน นักเรียน
ทั่วไป สมาธ ิIT นักศึกษาและประชาชน

3.โครงการเรียนรู้หอ้ง ทัว่ไป

ปัญญามาโชว ์
4. โครงการเรียนรู้หอ้ง
วยัตุ๊กตา
5.โครงการเรียนรู้หอ้ง
สีสันอกัษร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 11

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต    
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6.โครงการเรียนรู้ห้อง

วิกวิบวับ

7.โครงการเรียนรู้

ห้องพายุสมอง

8โครงการวันเด็กแห่งชาติ 

9. โครงการเทศกาล

ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์

เพื่อการเรียนรู้คร้ังที่ 17

10. โครงการฝึกอบรม

ให้ความรู้

 - อบรมให้ความรู้ 

การป้องกันโรคติดต่อของ

เชื้อไวรัสโคโรน่า2019

(COVID-19)

 - อบรมให้ความรู้ 

หัวข้อเร่ือง “การใช้พลัง

งานอย่างคุ้มค่า

 - อบรมให้ความรู้ด้าน

เทคโนโลยีอวกาศและ

ภูมิสารสนเทศ

“GISTDA DAY” 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



46

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - อบรมให้ความรู้ 

ปลูกฝังคุณธรรม 

สร้างสรรค์พัฒนา

คุณภาพเด็กไทย

“ตามรอยปรัชญา

ความพอเพียง”

 - อบรมให้ความรู้ 

หัวข้อเร่ือง“วิทยาศาสตร์

มหัศจรรย์”

 - อบรมให้ความรู้ 

เชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาด้านการผลิตส่ือ

รูปแบบคลิปวีดีโอผ่าน

สมาร์ทโฟน

 - อบรมให้ความรู้

 เชิงปฏิบัติการการใช้

โปรแกรมกราฟิก

เพื่อการสร้างส่ือ

ประชาสัมพันธ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - อบรมให้ความรู้

 เชิงปฏิบัติการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

หัวข้อ “ช่องทางท าเงิน

ผ่านระบบออนไลน์”

 - อบรมให้ความรู้

เยาวชนไทยพ้นภัยจาก

ยาเสพติด

 - อบรมให้ความรู้

เยาวชนพัฒนาความรู้

ทักษะชีวิต เสริมสร้าง

ภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันส่ือ

ในยุคดิจิทัล 

 - อบรมให้ความรู้การ

สร้างแรงบันดาลใจสู่พลัง

ขับเคล่ือนความส าเร็จ

สร้างสุขภาพจิตที่ดี  

 - อบรมให้ความรู้

ก้าวแรกสู่วัยรุ่น

หล่อสวยไม่ขอเส่ียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - อบรมให้ความรู้

การเรียนรู้ร่วมกันตาม

แผน ประเทศไทย4.0

 - อบรมให้ความรู้

เยาวชนกับการมีส่วน

ร่วมจิตอาสาในระบอบ

ประชาธิปไตย

 - อบรมสัมมนาและ

ทัศนศึกษาดูงาน

“สร้างความสัมพันธ์

พันธมิตรเครือข่ายศูนย์

การเรียนรู้ดิจิทัล”

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการบริหาร 1.เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อการด าเนินโครงการ  -  -  -  - 300,000 ร้อยละ 80 ของ 1.ผลิตกิจกรรมโครงการ กองวิชาการ

จัดการหอศิลป์ร่วมสมัย และผลิตกิจกรรม บริหารจัดการหอศิลป์ฯ เยาวชน  นกัเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ และแผนงาน

เมืองคอน โครงการให้กับเยาวชน ในการจัดกิจกรรม ดังนี้ นักศึกษา  ให้กับเยาวชน นักเรียน 

นักเรียน นักศึกษา 1.โครงการนิทรรศการ และประชาชนทั่วไป นักศึกษาและประชาชน

และประชาชนทั่วไป หมุนเวียน ได้รับความรู้จาก ทั่วไปภายในหอศิลป์

2.เพื่อเป็นสถานที่ 2.โครงการ ประกวด กจิกรรมโครงการที่ ร่วมสมัยเมืองคอน

เรียนรู้ให้กับเยาวชน ภาพระบายสี ได้เข้าร่วม 2.เป็นแหล่งเรียนรู้

นักเรียน นักศึกษา 3. โครงการฝึกอบรม ให้กับเยาวชน 

และประชาชนทั่วไป ให้ความรู้งานศิลปะ นักเรียน นักศึกษา 

 - อบรมให้ความรู้ 

ศิลปะสร้างชีวิต

 -อบรมให้ความรู้

"ก้าวแรกของงานศิลป์

 (First of Arts)"

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการบริหาร 1.เพื่อพฒันาศักยภาพ เพื่อการด าเนนิโครงการ  - - - - 1,000,000 ร้อยละ 80 ของ 1.มนีทิรรศการ กองวิชาการ

จัดการพพิธิภณัฑ์ ของเจ้าหนา้ที่พพิธิภณัฑ์ บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ จ านวนนกัเรียน ถาวรและ และแผนงาน

เมอืงฯ เมอืงนครศรีธรรมราช เมอืงนครศรีธรรมราช นกัทอ่งเที่ยว และ นทิรรศการ

2.เพื่อเผยแพร่และ 1. โครงการวันเด็ก ประชาชนทั่วไปที่ หมนุเวียน

ประชาสัมพนัธ์พพิธิภณัฑ์ แหง่ชาติ ประจ าปี เข้ามาเยี่ยมชมที่ อย่างละ 1 เร่ือง

เมอืงนครศรีธรรมราช พ.ศ.2565 พพิธิภณัฑ์เมอืงฯ 2.ได้เผยแพร่และ

3.เพื่อสร้างจิตส านกึให ้ 2. โครงการพพิธิภณัฑ์ ประชาสัมพนัธ์

กบัเด็ก เยาวชน และ สัญจร พพิธิภณัฑ์เมอืงฯ

ประชาชนชาวนครศรี 3. โครงการยวุมัคคุเทศก์ 3.เปน็แหล่งข้อมลู

ธรรมราชใหเ้กดิความ 4. โครงการนั่งรถสาม อา้งองิด้าน

ภาคภมูใิจทอ้งถิ่นบา้น ล้อ ชมสวนสมเด็จและ ประวัติศาสตร์

เกดิของตน กจิกรรมเสริมสร้าง 4.สร้างจิตส านกึให้

4.เพื่อสร้างภาพลักษณ์ ความเข้มแข็งและ มคีวามภาคภมูใิจ

ที่ดีใหก้บัเทศบาลนคร อนรัุกษส์ามล้อถีบ ทอ้งถิ่นบา้นเกดิ

นครศรีธรรมราช เมอืงคอน ของตนเอง

5.เพื่อส่งเสริมการทอ่ง 5. โครงการจัดท า 5.ส่งเสริมการ

เที่ยวของจังหวัดนคร หนงัสือของศูนย์ศึกษา ทอ่งเที่ยว

ศรีธรรมราช สืบค้นประวัติศาสตร์ ของจังหวัด

6.เพื่อจัดท านทิรรศการ และวัฒนธรรม นครศรีธรรมราช

ถาวรและหมนุเวียน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6. โครงการจัดท า

สารานกุรมเมอืง

นครศรีธรรมราช

7. โครงการ Walk

Rall ศึกษาประวัติ

ศาสตร์เมอืงนครฯ

8. โครงการนทิรรศ

การ "ทา่วังเมอืงเกา่"

รวม 3 โครงการ  -  -  -  -  -  2,300,000  -  -  -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4 การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.3 แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝึกอบรมทกัษะ เพื่อกระตุ้นและฝึกทกัษะ จัดฝึกอบรมทกัษะ    2,000,000 2,000,000 นกัเรียนระดับชั้น นกัเรียนได้เรียนรู้ทกัษะ ส านักการศึกษา

กระบวนการ กระบวนการทาง กระบวนการทาง มธัยมศึกษาได้รับการ กระบวนการทางวิทยา

ทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์แกน่กัเรียน วิทยาศาสตร์ระดับ ฝึกอบรมทกัษะ ศาสตร์ สามารถน า

ระดับมธัยมศึกษา มธัยมศึกษา กระบวนการทาง ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน

ณ มหาวิทยาลัย วิทยาศาสตร์ครบ พร้อมเข้าศึกษาต่อ

วลัยลักษณ์ 100% ในระดับที่สูงขึ้น

จ านวน 30 สัปดาห์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 11

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต    
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการปฐมนิเทศพนักงานครู  - เพื่อใหพ้นกังานครู จัดประชุมปฐมนเิทศ    300,000 300,000 พนกังานครูเทศบาล ครูทกุคนได้รับทราบ ส านักการศึกษา

เทศบาล เทศบาลได้รับทราบ พนกังานครูเทศบาล ร้อยละ 80 ได้รู้และ นโยบายการศึกษา

นโยบายการศึกษาทอ้งถิ่น ปกีารศึกษาละ 1 คร้ัง ปฏบิติัตามนโยบาย ทอ้งถิ่นและพฒันา

 - เพื่อรับทราบแนวทาง ทอ้งถิ่นแนวเดียวกนั คุณภาพการศึกษาสูง

การจัดการศึกษาและมี ยิ่งขึ้น

แนวทางพฒันาคุณภาพ

การศึกษาใหสู้งขึ้น

3 โครงการประชุมสัมมนา เพื่อประชุมสัมมนากรรม จัดประชุมสัมมนา    150,000 150,000 คณะกรรมการฯได้รับ ประชาชน องค์กร ส านักการศึกษา

คณะกรรมการการศึกษา การด าเนนิการก าหนด คณะกรรมการศึกษา ความรู้ด้านแนวทาง เอกชนเข้ามามส่ีวนร่วม

ระดับทอ้งถิ่นและ แนวทางการพฒันาการ ระดับทอ้งถิ่นและ การพฒันาการศึกษา การจัดการศึกษา

สถานศึกษา ศึกษาของทอ้งถิ่นและ สถานศึกษา ปลีะ ทอ้งถิ่นร้อยละ 80

สถานศึกษา 2 คร้ัง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



54

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการสงเคราะห์ เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชน จัดการศึกษานอกระบบ    600,000 600,000 เด็กยากไร้และเด็ก เด็กและเยาวชน ส านักการศึกษา

เด็กยากไร้ในชุมชนและ ผู้ด้อยโอกาสทางการ และตามอธัยาศัยใหแ้ก่ เร่ร่อนร้อยละ 80 ผู้ด้อยโอกาส ผู้พกิาร

เด็กเร่ร่อน ศึกษา ได้แกเ่ด็กยากจน เด็กด้อยโอกาสกลุ่มเด็ก ได้รับการดูแลมี ได้รับความรู้ตาม

เด็กที่ถูกทอดทิ้ง  เด็ก ยากไร้ในชุมชน คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ศักยภาพ มคุีณภาพชีวิต

ก าพร้า  เด็กเร่ร่อนและ เด็กเร่ร่อน ที่ดี

เด็กผู้พกิาร  มคีวาม และกลุ่มผู้พกิาร

บกพร่องทางการเรียนรู้ ในเขตเทศบาลนคร

ทางสติปญัญา ทางการ นครศรีธรรมราช

พดู  ภาษาและอารมณ์

ได้รับการศึกษานอก

ระบบและตามอธัยาศัย

ตามศักยภาพ

5 โครงการอบรมส่งเสริม เพื่อส่งเสริมความรู้แก่ จัดอบรมใหค้วามรู้แก่    500,000 500,000 จ านวนเด็กและ เด็กและเยาวชน ส านักการศึกษา

คุณภาพชีวิตเยาวชน เด็กและเยาวชนใหม้ี เด็กเยาวชน  เยาวชนผู้เข้าร่วม มคีวามรู้ ความ

การพฒันาตนเอง ขุมชน การศึกษานอก โครงการฯ ร้อยละ เข้าใจ ปฏบิติั

ครอบครัว  สังคมและมี โรงเรียนจ านวน 2 100 ได้รับความรู้ เพื่อการพฒันา

คุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ร่วม รุ่นใช้เวลาในการ ด้านการพฒันาตนเอง ตนเองครอบครัว

กนัในสังคมอย่างมคีวาม อบรมรุ่นละ 2 ชุมชน สังคมที่ดี

สุข  ปลอดภยัจากส่ิง คืน 3 วัน

เสพติดและอบายมขุ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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6 โครงการจัดการศึกษา  - เพื่อส่งเสริมเด็กและ  - จัดการศึกษานอก    400,000 400,000 เด็กและเยาวชน  - เยาวชนได้รับ ส านักการศึกษา

นอกระบบโรงเรียน เยาวชนที่พลาดโอกาส ระบบ ระดับชั้น ม.ต้น/ ที่เข้าร่วมโครงการฯ การศึกษาจนจบ

ในการรักการศึกษา ให้ ม.ปลายใหเ้ยาวชนได้ ร้อยละ 100 ได้รับ ระดับการศึกษา

ได้รับการศึกษาจนจบ รับการศึกษาโดย ความรู้ตรงตาม ขั้นพื้นฐาน และ

ระดับการศึกษาขั้นพื้น เสมอภาคเทา่เทยีมกนั มาตรฐานการจัด มโีอกาสได้รับ

ฐาน และมโีอกาศได้  - เชิญวิทยากรจาก การศึกษานอกระบบ การศึกษาต่อใน

ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น สถาบนัศึกษาต่าง ๆ ระดับอดุมศึกษา

 - เพื่อส่งเสริมความรู้ มาสอนในฐานะ  - เยาวชนน า

และทกัษะการประกอบ อาจารย์พเิศษ ความรู้  และทกัษะ

อาชีพแกเ่ยาวชน ประกอบอาชีพได้

7 โครงการพฒันาครูอาสา พฒันาความรู้ ความ จัดส่งครูอาสาเข้ารับ    6,000 6,000 ครูได้รับความรู้ในการ ครูอาสาได้รับการอบรม ส านักการศึกษา

สามารถใหก้บัครูอาสา การอบรมสัมมนา พฒันาเด็กเพิ่มขึ้น มคีวามรู้มากขึ้น

ร้อยละ 80

8 โครงการแข่งขันทกัษะ 1.เพื่อจัดการแข่งขัน 1.นกัเรียนศูนย์พฒันา    2,000,000 2,000,000 นกัเรียนที่เข้าร่วม นกัเรียนได้รับการ ส านักการศึกษา

ทางวิชาการ ทกัษะทางวิชาการ เด็กเล็กในสังกดั การแข่งขันได้รับ พฒันาสู่ความเปน็

และกจิกรรมทกุกลุ่มสาระ 2.นกัเรียน ครู รางวัลร้อยละ 60 เลิศทางวิชาการและ

การเรียนรู้ระดับเทศบาล สถานศึกษาโรงเรียน กจิกรรมตรงตาม

คัดเลือกนกัเรียน ในสังกดั ศักยภาพ และ

ครูเปน็ตัวแทนเทศบาล ความต้องการ

เข้าร่วมแข่งขันระดับภาค 

และระดับประเทศ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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9 โครงการแข่งขันคนเกง่ เพื่อจัดการแข่งขันคัดเลือก จัดส่งนกัเรียนตัวแทน    180,000 180,000 นกัเรียนที่เข้าร่วม นกัเรียนตัวแทน ส านักการศึกษา

เทศบาลระดับประเทศ นกัเรียนโรงเรียนในสังกดั เทศบาลระดับชั้น ป.5 การแข่งขันได้รับ เทศบาลประสบความ

ชั้น ป.5 ชั้นม.2 และชั้น ระดับชั้นม.2 รางวัลร้อยละ 60 ส าเร็จในการแข่งขัน

ม.5 ใน 5 กลุ่มสาระ และระดับชั้น ม.5 โครงการแข่งขัน

ประกอบด้วยคณิตศาสตร์ พร้อมครูผู้ฝึกและ คนเกง่ในโรงเรียน

ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ บคุลากรทางการศึกษา ทอ้งถิ่นระดับประเทศ

สังคมศึกษา และภาษา เข้าร่วมแข่งขันคนเกง่

องักฤษ เปน็ตัวแทน ระดับประเทศ

เทศบาลเข้าแข่งขัน

ระดับประเทศ

10 การพฒันาพนกังานครูโรงเรียน  - เพื่อใหพ้นกังานครู ฝึกอบรมการพฒันา    1,374,000 1,374,000 ครูได้เข้ารับการอบรม พนกังานครูของโรงเรียน ส านักการศึกษา

สังกดัเทศบาล โรงเรียนสังกดัเทศบาล พนกังานครูโรงเรียน และได้ความรู้ด้านการ ในสังกัดเทศบาลมีความรู้

มคุีณภาพ สังกดัเทศบาล จัดการเรียนการสอน ความสามารถด้านการจัด

จ านวน 10 โรงเรียน เพิ่มขึ้นร้อยละ80 การเรียนการสอน

11 เชื่อมต่อเครือข่ายอนิเตอร์เนต็  - เพื่อใหบ้คุลากรใน ติดต้ังและเชื่อมต่อ    1,186,800 1,186,800 ครู นกัเรียนมคีวาม บคุลากรในโรงเรียน ส านักการศึกษา

โรงเรียน โรงเรียนกา้วทนันวัตกรรม อนิเตอร์เนต็ความ พงึพอใจ ในการใช้ สามารถค้นคว้าหา

ส่ิงใหม ่ๆ เร็วสูงส าหรับโรงเรียน อนิเตอร์เนต็ในการ ความรู้ข้อมลูใหม ่ๆ 

 - เพื่อพฒันาโรงเรียนใน สังกดัเทศบาล จัดการเรียนการสอน ได้รวดเร็ว กา้วทนัข่าว

สังกดัเทศบาลใหม้คีวาม ร้อยละ 80 และเหตุการณ์ปจัจุบนั

ทนัสมยัและกา้วทนั ได้ทนัทว่งที

เทคโนโลยี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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12 การส่งเสริมกจิกรรมรัก เพื่อจัดส่งกจิกรรมรักการ สถานศึกษาจัดกจิกรรม    500,000 500,000 นกัเรียนได้รับการ สถานศึกษาได้รับรางวัล ส านักการศึกษา

การอา่นในสถานศึกษา อปท. อา่นของสถานศึกษา รักการอา่นใหก้บั พฒันาด้านการอา่น จากการส่งกจิกรรมฯ

เข้าประกวด นกัเรียน เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 เข้าประกวด

13 พฒันาแหล่งเรียนรู้ของ เพื่อพฒันาสนบัสนนุแหล่ง สถานศึกษาโรงเรียน    500,000 500,000 นกัเรียนครูร้อยละ โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ ส านักการศึกษา

โรงเรียน การเรียนรู้ใหก้บัโรงเรียน สังกดัเทศบาลมแีหล่ง 80 ได้เข้าศึกษาหา ส าหรับประชาชนใน

ประถมศึกษาและ เรียนรู้ที่หลากหลายให้ ความรู้จากแหล่ง ทอ้งถิ่นได้อย่างมี

มธัยมศึกษา กบันกัเรียน เรียนรู้ ประสิทธิภาพ

14 การพฒันาการจัดการศึกษา  - เพื่อพฒันาและเสริม  - สถานศึกษาโรงเรียน    5,000,000 5,000,000 ครู นกัเรียน ผู้ปกครอง  - คณะกรรมการสถาน ส านักการศึกษา

โดยโรงเรียนเปน็ฐานในการ สร้างความเข้มแข็งของ ในสังกดัเทศบาล มคีวามพงึพอใจในการ ศึกษาขั้นพื้นฐานมี

พฒันาทอ้งถิ่น (SBMLD) คณะกรรมการสถาน  - คณะกรรมการสถาน พฒันาการเรียน ความเข้มแข็งสามารถ

ศึกษาขั้นพื้นฐานใหเ้ข้ามา ศึกษาโรงเรียนในสังกดั การสอนของโรงเรียน เข้าไปมบีทบาทในการ

มบีทบาทในการจัดการ ทกุคน ร้อยละ 80 จัดการศึกษาของโรงเรียน

ศึกษาของโรงเรียน  - จัดกจิกรรมเพื่อ  - โรงเรียนในสังกดัมี

 - เพื่อพฒันาและเสริม พฒันาการจัดการศึกษา ความคล่องตัวในการ

สร้างใหโ้รงเรียนในสังกดั เช่น ส่งเสริมภมูปิญัญา จัดการศึกษา

มคีวามคล่องตัวในการจัด ทอ้งถิ่น  เศรษฐกจิ  - โรงเรียนในสังกดัจัด

การศึกษาเพื่อพฒันา พอเพยีงตาม การศึกษาในระบบ

คุณภาพผู้เรียน แนวพระราชด าริ และนอกระบบ

 - เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างให้ ส่งเสริมอาชีพระหว่าง และตามอธัยาศัยให้

โรงเรียนในสังกดัเปน็ฐาน เรียนหรือกจิกรรม ประชาชนได้เรียนรู้

ในการพฒันาทอ้งถิ่นอย่าง อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดชีวิต

เปน็ระบบเกดิการเรียนรู้  เปน็ต้น

ตลอดชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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15 อาหารกลางวันเด็กนกัเรียน เพื่อใหน้กัเรียนได้รับ จัดอาหารกลางวัน    50,400,000 50,400,000 นกัเรียนสังกดัเทศบาล นกัเรียนทกุคนได้รับ ส านักการศึกษา

ประทานอาหารมื้อกลางวัน ใหก้บันกัเรียนในสถาน ได้รับอาหารถูกต้อง ประทานอาหาร ที่มี

ทกุคน ครบทกุวันตลอด ศึกษาสังกดัเทศบาล ตามหลักโภชนาการ คุณภาพและเพยีงพอ

ปกีารศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครบ 100% ตลอดปกีารศึกษา

16 จัดหาปจัจัยพื้นฐานส าหรับ เพื่อจัดหาปจัจัยพื้นฐาน เด็กนกัเรียนยากจน    4,102,400 4,102,400 นกัเรียนยากจนได้รับ เด็กนกัเรียนยากจนได้รับ ส านักการศึกษา

นกัเรียนยากจน ส าหรับนกัเรียนยากจน ได้รับปจัจัยพื้นฐาน ความช่วยเหลือด้าน ปจัจัยพื้นฐานทนุ

ทกุคน ปจัจัยพื้นฐานครบ

100%

17 จัดการเรียนการสอน เพื่อด าเนนิการจัดการศึกษา สถานศึกษาจัดการ    24,452,200 24,452,200 โรงเรียนได้รับการ สถานศึกษาได้จัดการ ส านักการศึกษา

(รายหวั) ตามหลักศูนย์แกนกลาง ศึกษาตามหลักสูตร จัดสรรงบประมาณ ศึกษาได้ตามหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษา เงินรายหวัครบ100%

18 หนงัสือเรียน เพื่อจัดหาหนงัสือเรียน เด็กนกัเรียนได้รับ    7,139,800 7,139,800 นกัเรียนได้รับการ นกัเรียนมแีบบเรียนครบ ส านักการศึกษา

และแบบทดสอบ แบบเรียนตามกลุ่ม จัดสรรค่าหนงัสือเรียน

ประสบการณ์ ครบ 100%

19 อปุกรณ์การเรียนการสอน เพื่อจัดหาอปุกรณ์การเรียน สถานศึกษาได้มี    4,115,900 4,115,900 สถานศึกษาได้มี ครูมอีปุกรณ์การ ส านักการศึกษา

การสอนตามกลุ่มสาระ อปุกรณ์ที่จัดกจิกรรม อปุกรณ์การเรียน สอนอย่างเพยีงพอ

การเรียนรู้ การสอนตามเนื้อหา การสอนครบ 100%

รายวิชา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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20 เคร่ืองแบบนกัเรียน เพื่อเปน็ค่าเคร่ืองแบบ เด็กนกัเรียนได้รับ    4,040,200 4,040,200 นกัเรียนในสังกดัได้ นกัเรียนมเีคร่ืองแบบ ส านักการศึกษา

นกัเรียน เคร่ืองแบบนกัเรียน รับจัดสรรค่าเคร่ืองแบบ เรียนทกุคน

ครบ 100%

21 กจิกรรมพฒันาคุณภาพ เพื่อด าเนนิการจัดกจิกรรม จัดกจิกรรมพฒันา    5,760,000 5,760,000 นกัเรียนได้ร่วมกจิกรรม นกัเรียนได้ร่วมกจิกรรม ส านักการศึกษา

ผู้เรียน พฒันาผู้เรียนตามหลักสูตร ผู้เรียนตามหลักสูตร พฒันาผู้เรียนตาม พฒันาผู้เรียนตาม

หลักสูตร 80% หลักสูตรครบจ านวน

22 การจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ใน เพื่อสนบัสนนุใหเ้ด็กนกัเรียน จัดหาหนงัสือใหก้บั    10,000,000 10,000,000 เด็กนกัเรียนและครู เด็กนกัเรียนได้มแีหล่ง ส านักการศึกษา

สถานศึกษา มหีนงัสือที่หลากหลาย แหล่งเรียนรู้ของ ร้อยละ 80 ได้รับ เรียนรู้ที่หลากหลายและ

โรงเรียน ความรู้จากแหล่ง เด็กมนีสัิยรักการอา่น

เรียนรู้ของโรงเรียน มากขึ้น

23 อาหารเสริมนม  - เพื่อใหเ้ด็กได้รับอาหาร  - โรงเรียนสังกัดเทศบาล    37,318,000 37,318,000 นกัเรียนในเขต เด็กได้รับอาหารเสริมนม ส านักการศึกษา

เสริม(นม)อย่างทั่วถึง จ านวน 10 โรงเรียน เทศบาลได้รับอาหาร อย่างเพยีงพอท าใหม้ี

และเพยีงพอ  - โรงเรียนสังกดั สพฐ. เสริม(นม)ครบ 100% สุขภาพร่างกายแข็งแรง

 - เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ จ านวน 4 โรงเรียน มากยิ่งขึ้น

ร่างกายของเด็กใหส้มบรูณ์  - ศูนย์การศึกษาพเิศษ

แข็งแรง ประจ าจังหวัด

 - ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

จ านวน 13 ศูนย์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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24 โครงการประกนัคุณภาพ  - เพื่อจัดระบบการ จัดด าเนนิการ    100,000 100,000 โรงเรียน 10 โรงเรียน สถานศึกษาในสังกดั ส านักการศึกษา

การศึกษา ประกนัคุณภาพการศึกษา ประกนัคุณภาพ ในสังกดัเทศบาล เทศบาลทั้ง 10 โรงเรียน

 - เพื่อด าเนนิการประเมนิ การศึกษาตาม ได้รับการรับรอง ได้รับรองการประเมนิ

คุณภาพตามมาตรฐาน มาตรฐานการศึกษาที่ การประเมนิคุณภาพ คุณภาพการศึกษา

การศึกษา อปท.ก าหนด การศึกษา ภายนอก

 - เพื่อรองรับการประเมนิ จ านวน 24 มาตรฐาน ครบ 100%

คุณภาพภายนอก

25 เสริมสร้างการเรียนรู้และ - เพื่อใหผู้้เรียนได้รับการ - ส่งเสริมการเรียนรู้    200,000 200,000 นกัเรียนในสังกดั - เด็กได้รับการศึกษา ส านักการศึกษา

พฒันาเด็กในศูนย์พฒันา เตรียมความพร้อมทั้ง และพัฒนาการทั้ง 4 ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก เพื่อพฒันา ทั้ง 4 ด้าน

เด็กเล็ก 4 ด้าน ได้อย่างถูกต้อง ด้าน ใหเ้ต็มศักยภาพ 100% ได้รับการ - ผู้เรียนมส่ีวนร่วมใน

- เพื่อใหผู้้เรียนมส่ีวนร่วม ตามวัยของเด็ก พฒันาครบทั้ง 4 ด้าน การจัดการเรียนการสอน

ในการจัดการเรียนการสอน - จัดกจิกรรมการเรียน - ผู้เรียนมคีวามรู้และ

 - เพื่อใหผู้้เรียนมคีวามรู้ การสอนที่หลากหลาย เข้ากบัสังคมได้ดี

และเข้าใจสังคมได้ โดยใหผู้้เรียนมส่ีวนร่วม

ในการจัดกจิกรรม

การเรียนการสอน

- ส่งเสริมการมส่ีวนร่วม

ระหว่างบา้นกบัศูนย์

พฒันาเด็กเล็ก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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26 โครงการรณรงค์ปอ้งกนั  - เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชน  - นกัเรียนในโรงเรียน  -  -  - 283,000 283,000 ผู้เข้าร่วมอบรม เด็กและเยาวชนที่ ส านักการศึกษา

ยาเสพติดในสถานศึกษา ได้รับรู้ถึงปญัหาและพษิ สังกดัเทศบาลได้เข้า ร้อยละ 100 ได้ เข้าร่วมโครงการ

ภยัของยาเสพติด ร่วมกจิกรรมรณรงค์ รับความรู้จากการ มคีวามรู้  ความ

 - เพื่อกระตุ้นใหเ้ยาวชน ปอ้งกนัยาเสพติดใน เข้าร่วมกจิกรรม เข้าใจถึงปญัหา

ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหา สถานศึกษา และพษิภยัของ

ยาเสพติด ยาเสพติด

27 โครงการจัดการเรียน 1. เพื่อจัดการเรียนการสอน จัดการเรียนการสอน    200,000 200,000 นกัเรียนร้อยละ 70 เปดิการเรียนการสอน ส านักการศึกษา

การสอนภาษาองักฤษ ภาษาองักฤษ (English For ภาษาองักฤษใหก้บั มทีกัษะด้านภาษา ระดับกอ่นประถมศึกษา

(English For Child) Child) ใหก้บันกัเรียนระดับ นกัเรียนระดับชั้น องักฤษดีขึ้น (English For Child) 

ระดับชั้นอนบุาล กอ่นประถมศึกษา (อนบุาล) อนบุาล โรงเรียนใน ต้ังแต่ปกีารศึกษา 

2. เพื่อส่งเสริมความเปน็ สังกดัเทศบาลนคร 2560 เปน็ต้นไป

เลิศทางด้านภาษาองักฤษ  นครศรีธรรมราช

ส าหรับนกัเรียนระดับกอ่น

ประถมศึกษา (อนบุาล) 

ที่มคีวามพร้อม

3. เพื่อใหน้กัเรียนมเีจตคติ

ที่ดีต่อการเรียนรู้

ภาษาองักฤษและรู้จัก

การท างานร่วมกบัผู้อื่น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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28 โครงการจัดกจิกรรมวันครู - เพื่อยกย่องเชิดชูเกยีรติ จัดกจิกรรมงานวันครู  -  -  - 150,000 150,000 ครูร้อยละ 80 มคีวาม ครู/ บุคลากรทางการ ส านักการศึกษา

ผู้ปฏบิติังานที่ดี  1 คร้ัง/ปี พงึพอใจในการจัด ศึกษาได้ร่วมกิจกรรม

- เพื่อร่วมแสดงความ กจิกรรมวันครู เชิดชูบชูาครู

กตัญญูกตเวทบีชูาครู

29 ฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏบิติัการ เพื่อใหค้รูสามารถจัดการ จัดฝึกอบรมการสอนแบบ  -  -  - 194,400 194,400 ครูร้อยละ 90 ได้รับ พนกังานครูได้มคีวามรู้และ ส านักการศึกษา

ประชุมการสอนแบบโครงงาน เรียนรู้แบบโครงการได้ โครงงานพนกังานครู ความรู้จากการอบรม ทกัษะความคิดที่ดีเพื่อ

 และมปีระสิทธิภาพ ในสังกดัเทศบาลนคร การสอนแบบโครงงาน พฒันานกัเรียน

และผลสัมฤทธิสู์งขึ้น นครศรีธรรมราช

30 ฝึกอบรมสัมมนา เพื่อพฒันาการเรียนรู้และ จัดอบรมสัมมนา/  -  -  - 300,000    300,000    ผู้บริหารเทศบาลและ ระบบการศึกษาของ ส านักการศึกษา

ศึกษาดูงานการศึกษา ประสบการณ์ที่ดีไปจัด ศึกษาดูงานเพื่อพฒันา ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกดั

ภายในประเทศและต่าง การศึกษาสู่คุณภาพ การเรียนรู้และ ร้อยละ 90 ได้รับ เทศบาลนครนครศรีฯ 

ประเทศ ประสบการณ์ ความรู้จากการอบรม มปีระสิทธิภาพที่ดี

จ านวน 2 คร้ัง/ปี และศึกษาดูงาน

31 ฝึกอบรมสัมมนา เพื่อพฒันาความรู้และ จัดประชุมครูผู้สอน  -  -  - 150,000 150,000 ครูร้อยละ 80 ได้รับ ครูมทีกัษะจัดการ ส านักการศึกษา

เชิงปฏบิติัการครูผู้สอน ประสบการณ์ที่ดีของครู ทกุคนเพื่อพฒันา ความรู้ด้านทักษะในการ กจิกรรมการสอนที่ดี

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ผู้สอน ความรู้จ านวน๑คร้ัง/ปี จัดกจิกรรมการสอน

32 ฝึกอบรมสัมมนา เพื่อพฒันาความรู้และ จัดประชุมครูผู้สอนระดับ  -  -  - 150,000    150,000    ครูร้อยละ 80 ได้รับ ครูมทีกัษะจัดการ ส านักการศึกษา

เชิงปฏบิติัการครูผู้สอน ประสบการณ์ตาม ปฐมวัยทุกคนเพื่อพัฒนา ความรู้ด้านทักษะในการ กจิกรรมการสอนที่ดี

ระดับปฐมวัย หลักสูตรก าหนด ความรู้ตามหลักสูตร จัดกจิกรรมการสอน

จ านวน ๑ คร้ัง/ปี ตามหลักสูตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



63

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

33 ฝึกอบรมสัมมนาเชิง เพื่อพฒันาการเรียนรู้และ จัดประชุมสัมมนาครู  -  -  - 200,000    200,000    ครูร้อยละ 80 ได้รับ ครูผู้สอนระดับมธัยม ส านักการศึกษา

ปฏบิติัการครูผู้สอนระดับ ประสบการณ์จัดกจิกรรม ผู้สอน ระดับมธัยม ความรู้ด้านทักษะในการ มคีวามรู้จัดกจิกรรม

มธัยมศึกษา การพฒันาหลักสูตร จ านวน 1 คร้ัง/ปี จัดกจิกรรมการสอน การสอนที่ดี

34 โครงการเช่าที่ดิน เพื่อเช่าพื้นที่วัดเสมาไชย เช่าที่ดินวัดเสมาไชย  -  -  - 2,950,500 2,950,500 นกัเรียน ครู ผู้ปกครอง โรงเรียนเทศบาล ส านักการศึกษา

วัดเสมาไชย (ร้าง) ขยายพื้นที่โรงเรียนเทศบาล จ านวน 353.6 ตร.ว. ร้อยละ 90 มคีวาม วัดเสมาเมอืงมพีื้นที่

วัดเสมาเมืองใช้ในการจัด ใช้จัดกิจกรรมการเรียน พงึพอใจในการจัด เพยีงพอส าหรับ

กิจกรรมการเรียนการสอน การสอนส าหรับนักเรียน การเรียนการสอน การจัดกจิกรรม

โรงเรียนเทศบาลวัด การเรียนการสอน

เสมาเมือง

35 โครงการจัดการเรียน 1. เพื่อจัดการเรียนการสอน เปดิการเรียนการสอน  -  -  - 200,000 200,000 ผู้ปกครองร้อยละ 80 นกัเรียนได้เรียนรู้ ส านักการศึกษา

การสอนภาษาองักฤษ ภาษาองักฤษ (English For ภาษาองักฤษ มคีวามพงึพอใจในการ ภาษาต่างประเทศ

(English For Child) Child) ใหก้บันกัเรียนระดับ (English For Child) จัดการเรียนการสอน และสามารถส่ือสาร

ระดับชั้นประถมศึกษา ประถมศึกษา ส าหรับโรงเรียน ใหก้บันกัเรียน ระดับ ภาษาองักฤษ ระดับสากลได้

สังกดัเทศบาล ประถมศึกษาใน

2. เพื่อส่งเสริมความเปน็เลิศ โรงเรียนสังกดัเทศบาล

ทางด้านภาษาอังกฤษส าหรับ โรงเรียนละ1หอ้งเรียน

นกัเรียนระดับประถมศึกษา

ที่มคีวามพร้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

36 พฒันาการจัดการเรียน 1.เพื่อจัดการประชุมอบรม จัดอบรม/ศึกษาดูงาน  -  -  - 50,000 50,000 ผู้บริหารและครู 1.โรงเรียนในสังกดัมี ส านักการศึกษา

การสอนโรงเรียนพอเพยีง เชิงปฏบิติัการและศึกษา เพื่อพฒันาหลักสูตร ร้อยละ 80 ได้รับ การนอ้มน าหลัก

ทอ้งถิ่น ดูงานใหก้บับคุลากร 1.โรงเรียนในสังกดั ความรู้ในการพฒันา ปรัชญาของเศรษฐกจิ

2.เพื่อพฒันาหลักสูตร 2.ผู้บริหารสถานศึกษา/ หลักสูตรการสอน พอเพยีงมาใช้ในการ

สถานศึกษาสู่การเรียน ครูวิชาการ หวัหนา้ โรงเรียนพอเพยีง บริหาร และจัด

การสอนโดยบรูณาการหลัก สายชั้น รวม 150 คน ทอ้งถิ่น การเรียน การสอน

ปรัชญาของเศรษฐกจิ 2.ผู้บริหารสถานศึกษา

พอเพยีง ครู นกัเรียน ผู้ปกครอง

ชุมชน มกีารน าหลัก

ปรัชญาเศรษฐกจิ

พอเพยีงมาใช้ในการ

ด ารงชีวิตประจ าวัน

เกดิประโยชนต่์อคน

ครอบครัว สังคม

และประเทศชาติ

37 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด จัดอบรมและทัศนศึกษา  -  -  - 200,000 200,000 เด็กและเยาวชน จ านวน เด็กและเยาวชน ได้รับ ส านักการศึกษา

ในเด็กและเยาวชนนอก ในเด็กและเยาวชนไม่เข้าไป ให้เด็กและเยาวชน 40 คน ได้รับความรู้ ความรู้และมีภูมิคุ้มกัน

สถานศึกษา เกี่ยวข้องและห่างไกล นอกสถาน สร้างภูมิคุ้มกันเกี่ยวกับ ต่อส่ิงเสพติด

ยาเสพติด ศึกษา  จ านวน 40 คน ยาเสพติด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

38 โครงการฝึกอบรมทบทวน เพื่อใหส้ านกัการศึกษาได้มี จัดฝึกอบรมทบทวน  -  -  - 150,000 150,000 พนกังาน/เจ้าหนา้ที่ ส านกัการศึกษามแีผน ส านักการศึกษา

แผนพฒันาการศึกษา การฝึกอบรมทบทวนแผน แผนพฒันาการศึกษา ร้อยละ 80 ได้รับ พฒันาการศึกษาที่เปน็

พฒันาการศึกษา ใหเ้ปน็ ใหก้บัพนกังาน ความรู้ในการจัดท า ปจัจุบนั

ปจัจุบนั เจ้าหนา้ที่ส านกัการ แผนพฒันาการศึกษา

ศึกษา จ านวน 1 

คร้ัง/ปี

39 โครงการพฒันาบคุลากร พฒันาความรู้ความสามารถ จัดส่งครูอาสาเข้ารับ  -  -  - 6,000 6,000 ครูอาสาได้รับความรู้ ครูอาสาได้รับการอบรม ส านักการศึกษา

ครูสอนเด็กด้อยโอกาส ใหก้บัครูอาสา การอบรมสัมมนา ด้านการพฒันาเด็กด้อย มคีวามรู้ความสามารถ

โอกาส ครบ 100% มากขึ้น

รวม 39 โครงการ  -  -  -  -  - 167,509,200 167,509,200  -  -  -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4 การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการโรงเรียนวัยใส  - เพื่อช่วยเสริมสร้างศักย- ผู้สูงอายุในชุมชนเขต  -  -  -  - 400,000  - ร้อยละของจ านวน  - ผู้สูงอายุได้รับการ กองสวัสดิการ

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ภาพของบคุคลในชุมชนได้ เทศบาลนครนครศรี นกัเรียนวัยใสที่เข้าร่วม เรียนรู้ตลอดชีวิต สังคม

 - ท าใหสั้งคมผู้สูงอายุเปน็ ธรรมราช จ านวนรุ่นละ กจิกรรม/เรียน ร้อยละ  - ผู้สูงอายุมสุีขภาพดี

สังคมที่มคุีณภาพ ไมน่อ้ยกว่า 30 คน 85 ของเปา้หมาย ทั้งกายและจิตใจ

 - ร้อยละของนกัเรียน  - ผู้สูงอายุมคุีณภาพ

วัยใสส าเร็จการศึกษา ชีวิตที่ดี

ตามหลักสูตรไมน่อ้ย

กว่าร้อยละ 85

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 11

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต    

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ  - เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่ม ส่งเสริมการจัดกจิกรรม  -  -  -  - 800,000 มกีารจัดกจิกรรมและ ผู้สูงอายุได้รับสวัสดิการ กองสวัสดิการ

และพฒันาศักยภาพของผู้สูง ของผู้สูงอายุในการจัดกจิ ต่างๆ แกผู้่สูงอายุ สวัสดิการครอบคลุม การดูแลและพฒันา สังคม

อายุ กรรมต่างๆ เช่นพธิีกรรม ตามเปา้หมายโครงการ คุณภาพชีวิตแบบ

ทางศาสนา อบรมสัมมนา ร้อยละ 100 องค์รวม

แกผู้่สูงอายุในเขตเทศบาลฯ

3 โครงการจัดหากายอปุกรณ์ เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอาย/ุ สงเคราะหผู้์สูงอายุ/  -  -  -  - 30,000 ผู้สูงอาย/ุผู้พกิารที่ขอ ผู้สูงอาย/ุผู้พิการ สามารถ กองสวัสดิการ

ส าหรับผู้พกิาร/ผู้สูงอายุที่ ผู้พกิารที่ยากไร้โดยจัดหา ผู้พิการที่ยากไร้ในชุมชน รับกายอปุกรณ์ ได้รับ ด าเนนิชีวิตประจ าวันได้ สังคม

ยากไร้ กายอปุกรณ์ให้ กายอปุกรณ์ 100% สะดวกมากขึ้น

4 โครงการสงเคราะหค์รอบครัว สงเคราะหผู้์ประสบภยัต่างๆ ช่วยเหลือสงเคราะห์  -  -  -  - 100,000 ร้อยละของประชาชน ผู้ประสบปญัหาได้รับ กองสวัสดิการ

ผู้ประสบสาธารณภยั และผู้ยากไร้ในชุมชน ผู้ประสบภยัและผู้ยาก ผู้ประสบภัยและผู้ยากไร้ การช่วยเหลืออย่างทนั สังคม

และผู้ยากไร้ในชุมชน ไร้ในชุมชน ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ทว่งที

ที่ขอรับความช่วยเหลือ

และได้รับความช่วยเหลือ

5 โครงการเยี่ยมบา้นผู้ยากไร้ เพื่อลงเยี่ยมครอบครัวผู้ยาก ครอบครัวได้รับการช่วย  -  -  -  - 100,000 ร้อยละ 60 ของครอบ ครอบครัวได้รับการแก้ กองสวัสดิการ

ในชุมชน ไร้ในชุมชน และให้ค าแนะน า เหลือและแกไ้ขปญัหา ครัวได้รับการช่วย ไขปญัหาและได้รับการ สังคม

ความรู้ด้านต่าง ๆ พร้อมทั้ง เร่งด่วน จ านวน 50 เหลือและแกไ้ขปญัหา ช่วยเหลืออย่างทนัทว่งที

ช่วยเหลือด้านเคร่ืองอปุโภค ครัวเรือน ได้

บริโภค

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการอบรมเพื่อปอ้งกนั  - เพื่อส่งเสริมคุณค่าศักด์ิศรี จัดอบรมใหค้วามรู้เพื่อ  -  -  -  - 100,000 ร้อยละ 95 ของผู้เข้า  - กลุ่มเปา้หมายตระหนกั กองสวัสดิการ

และแกไ้ขปญัหาทางสังคม ความเปน็มนษุย์และรณรงค์ ปอ้งกนัและแกไ้ข รับการอบรมมคีวามรู้ ถึงคุณค่าศักด์ิศรีแหง่ สังคม

ใหเ้กดิการเปล่ียนค่านยิมไป ปญัหาทางสังคมใหแ้ก่ ความเข้าใจเร่ืองการ ความเปน็มนษุย์และเกดิ

ในทศิทางที่ถูกต้องอนัควร ประชาชนในเขต ปอ้งกนัและแกไ้ข การเปล่ียนแปลงค่านยิม

 - เพื่อใหค้วามรู้ทางวิชาการ เทศบาลนครนครศรี ปญัหาทางสังคม ไปในทศิทางที่ถูกต้อง

การช่วยเหลือ แนะน า ธรรมราช อนัควร

แนวทางการแกป้ญัหาต่างๆ  - กลุ่มเปา้หมายได้รับ

ทางสังคมแกก่ลุ่มเปา้หมาย ความรู้ทางวิชาการเพื่อ

 - เพื่อสนบัสนนุการผลิตส่ือ เปน็แนวทางในการแก้

เพื่อใช้ในการประชาสัมพนัธ์ ไขปญัหาต่างๆ

การแกไ้ขปญัหาทางสังคม

7 โครงการจัดต้ังกองทนุ เพื่อสนบัสนนุใหชุ้มชนมี เปน็สวัสดิการใหก้บั  -  -  -  - 2,500,000 จัดสวัสดิการใหก้บั  - สมาชิกกองทนุฯ กองสวัสดิการ

สวัสดิการชุมชน เทศบาลนคร กองทนุสวัสดิการชุมชนที่ สมาชิกตามแนวทางของ สมาชิกไมน่อ้ยกว่า ได้รับสวัสดิการ สังคม

นครศรีธรรมราช ช่วยเหลือเกื้อกลูกนั มติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 3 ด้าน  - สมาชิกกองทนุฯ มี

วันที่ 29 มถิุนายน หลักประกนัความมั่นคง

2553

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



69

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการทนุการศึกษาส าหรับ  - เพื่อเปดิโอกาสใหเ้ด็ก นกัเรียนในโรงเรียน  -  -  - 1,750,000 2,000,000  - นกัเรียนผู้ยากจน  - นกัเรียนผู้ยากจนหรือ กองสวัสดิการ

นกัเรียนผู้ยากจนหรือผู้ด้อย ยากจนหรือด้อยโอกาสได้ สังกดัเทศบาล หรือผู้ด้อยโอกาสได้รับ ด้อยโอกาสได้รับการ สังคม

โอกาส รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทนุการศึกษาทนุละ ศึกษาต่อเนื่อง

 - เพื่อแบง่เบาภาระทาง 1,000 บาท  - ผู้ปกครองได้รับการ

เศรษฐกจิของผู้ปกครอง ช่วยเหลือ แบง่เบาภาระ

ที่มฐีานะยากจนหรือด้อย ด้านเศรษฐกจิ

โอกาส

รวม 8 โครงการ  -  -  -  -  - 1,750,000 6,030,000  -  -  -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4 การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการฝึกอบรมส่งเสริม  - เพื่อส่งเสริมพฒันาทกัษะ ฝึกอบรมส่งเสริม  -  -  -  - 500,000  - ร้อยละ ๘๐ ของผู้  - กลุ่มอาชีพต่างๆ ใน กองสวัสดิการ

อาชีพส าหรับประชาชน ด้านอาชีพและสร้างความ พฒันาอาชีพใหก้บั เข้ารับการฝึกอบรม ชุมชนได้รับการส่งเสริม สังคม

เข้มแข็งใหก้บัครอบครัว ประชาชนในเขต มอีาชีพเสริม ลดค่าใช้ และมกีารแลกเปล่ียน

และชุมชน โดยนอ้มน าหลัก เทศบาลฯ จ่ายและมรีายได้เพิ่ม ความรู้เพื่อการสร้างงาน

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง ขึ้น สร้างอาชีพ สร้างรายได้

มาเปน็แนวทาง  - ผู้ว่างงาน ผู้ตกงาน

 - เพื่อส่งเสริมการประกอบ มอีาชีพรองรับสามารถ

อาชีพ เพิ่มรายได้ ลดราย บรรเทาความเดือดร้อน

จ่าย ใหส้ามารถพึ่งพาตน ทางด้านเศรษฐกจิและ

เองได้ เกดิการเรียนรู้ร่วมกนั

 - เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่ม ในชุมชน

และพฒันากลุ่มอาชีพเดิม

ใหม้คีวามเข้มแข็งรองรับ

การเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 11

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต    

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการพฒันาศักยภาพ  - เพื่อพฒันาศักยภาพของ  - จัดประชุมคณะ  -  -  -  - 400,000 กลุ่มสตรีในชุมชนได้  - สตรีในเขตเทศบาล กองสวัสดิการ

เครือข่ายสตรีในเขตเทศบาล สตรี น าไปสู่การสร้างภาคี กรรมการสตรีเทศบาล มส่ีวนร่วมในกจิกรรม นครนครศรีธรรมราช สังคม

นครนครศรีธรรมราช เครือข่ายสตรีที่มคีวามเข้ม และคณะกรรมการ และขับเคล่ือนการ ได้รับการพฒันาศักยภาพ

แข็ง ร่วมขับเคล่ือนกจิกรรม สตรีชุมชน ไตรมาสละ พฒันาชุมชนและ  สร้างภาคีเครือข่ายสตรี

การพฒันาด้านต่าง ๆ ของ 1 คร้ัง สังคม ที่มีความเข้มแข็ง สามารถ

ชุมชนและสังคม  - จัดอบรมพฒันา ขับเคล่ือนกจิกรรมการ

 - เพื่อกระตุ้นใหส้ตรีมคีวาม ศักยภาพแกค่ณะกรรม พฒันาด้านต่าง ๆ ของ

รู้ ความสามารถและสร้าง การสตรีเทศบาล/ชุมชน ชุมชนและสังคม

แนวคิดในการพฒันาตนเอง อย่างนอ้ยปลีะ 1 คร้ัง  - สตรีในเขตเทศบาล

พัฒนาครอบครัว พัฒนากลุ่ม นครนครศรีธรรมราช

และสามารถขยายผล มคีวามรู้ความสามารถ

ความรู้สู่ชุมชนของ และเกดิแนวคิดในการ

ตนเอง พฒันาตนเอง พฒันา

 - เพื่อส่งเสริมการมส่ีวนร่วม ครอบครัว พฒันากลุ่ม

ในการก าหนดแผนงาน/ และสามารถขยายผล

โครงการเพื่อการพฒันาและ ความรู้สู่ชุมชนของตนเอง

แกไ้ขปญัหาคุณภาพชีวิต  - สตรีในเขตเทศบาล

ของสตรีใหค้รอบคลุม นครนครศรีธรรมราช

ทกุด้าน/ทกุช่วงวัย มส่ีวนร่วมในการก าหนด

ตามนโยบายของรัฐบาล แผนงาน/โครงการเพื่อ

ใหบ้รรลุผลส าเร็จตามเปา้ การพฒันาและแกไ้ข

หมาย ปญัหาคุณภาพชีวิตของ

สตรีได้ครอบคลุม

ทกุด้าน/ทกุช่วงวัย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการเสริมสร้างความ  - เพื่อสร้างความรักและสร้าง จัดกจิกรรมอบรมให้  -  -  -  - 400,000 ร้อยละ 80 ของกลุ่ม  - สมาชิกครอบครัวตระหนัก กองสวัสดิการ

เข้มแข็งของสถาบนัครอบ สัมพนัธภ์าพที่ดีระหวา่งสมาชิก ความรู้และจดัเวทีเรียนรู้ เปา้หมาย เข้าใจหลัก ถึงความส าคัญของ สังคม

ครัวในชุมชน ในครอบครัว เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ การด าเนนิชีวิตที่ สถาบนัครอบครัว เข้าใจ

 - เพือ่ให้สมาชิกในครอบครัว ของสมาชิกในครอบครัว เหมาะสม รู้เท่าทันและ หลักการด าเนนิชีวิตที่

ได้ตระหนักถึงความส าคัญของ (พอ่/แม/่ลูก/ปู/่ย่า/ตา/ เฝ้าระวังปญัหาทาง เหมาะสม รู้เทา่ทนัและ

สถาบนัครอบครัวซ่ึงเปน็ ยาย ฯลฯ) จ านวน สังคมที่จะส่งผลกระทบ เฝ้าระวังปญัหาของ

สถาบันฐานรากในการพัฒนา 67 ครัวเรือน ต่อสถาบนัครอบครัว ครอบครัวที่อาจเกดิขึ้น

ชุมชนและสังคม  - สามารถสร้างความ

 - เพื่อส่งเสริมการมส่ีวนร่วม สัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิก

ในการรับผิดชอบต่อสังคม ในครอบครัว คือ เกดิ

และแกไ้ขปญัหาต่างๆ ที่ ความรัก ความเข้าใจ

อาจจะส่งผลต่อสถาบนั และความผูกพนัระหว่าง

ครอบครัว พอ่แมลู่ก มกีารส่ือสาร

ที่ดีระหว่างสมาชิกใน

ครอบครัว และมกีารใช้

หลักธรรม(คุณธรรม/

จริยธรรม)ในการด าเนนิชีวติ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - สมาชิกครอบครัวได้

รับการปลูกฝังจิตส านกึ

ที่ดี รู้บทบาทหนา้ที่และ

ความรับผิดชอบของ

ตนเองที่มต่ีอครอบครัว

ชุมชนและสังคม

 - สมาชกิครอบครัวมส่ีวนร่วม

ในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

และเกิดภูมิคุ้มกันให้ครอบ

ครัวเกดิความเข้มแข็ง

4 โครงการสัมมนาและพฒันา  - เพื่ออบรมใหค้วามรู้ในการ จัดอบรมและศึกษาดูงาน  -  -  -  - 1,600,000 ร้อยละ 60 ของผู้น า  - ท าใหค้ณะกรรมการ กองสวัสดิการ

ศักยภาพคณะกรรมการชุมชน เตรียมความพร้อมด้วยบทบาท ของผู้น าชุมชนและ และคณะกรรมการชมุชน ชุมชนและผู้ที่เข้ารับการ สังคม

หนา้ที่ และภารกจิของการ คณะกรรมการชุมชนใน ที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้ อบรมได้รับความรู้และมี

พฒันาแบบพึ่งตนเองใหก้บั เขตเทศบาลนครนครศรี น าความรู้ทกัษะและ การเตรียมความพร้อมด้าน

กรรมการชุมชนเป็นผู้มีศักยภาพ ธรรมราช ประสบการณ์จากการ บทบาท หน้าที่ และภารกิจ

ในตนเอง มีทัศนคติที่ดี ด าเนิน ฝึกอบรมและเรียนรู้ ของการพฒันาแบบพึ่ง

การพฒันาชุมชนอยา่งถกูต้อง น ามาพฒันาและปรับ ตนเองใหก้บัคณะกรรม

ตามกระบวนการและทิศทาง ใช้ในชุมชนของตนเอง การพฒันาชุมชนเปน็ผู้มี

การพฒันาชุมชนของเทศบาล ศักยภาพในตนเอง มทีศัน

นครนครศรีธรรมราช คติที่ดี ด าเนนิการพฒันา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



74

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - เพือ่เปน็การพฒันาศักยภาพ ชุมชนอย่างถูกต้องตาม
ของคณะกรรมการชุมชนให้ กระบวนการและทศิทาง
สามารถน าไปใช้ในการพฒันา การพฒันาชุมชนของ
ชมุชนของตนเองใหเ้ปน็ชมุชน เทศบาลนครนครศรี
น่าอยูม่ากขึน้ สามารถแลกเปล่ียน ธรรมราช
การเรียนรู้จากชุมชนหนึ่งไป  - ท าใหค้ณะกรรมการ
อกีชุมชนหนึ่งได้ ชุมชนและผู้ที่เข้ารับการ
 - เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ อบรม มกีารพฒันาศักย
การสร้างเครือข่าย การสร้าง ภาพใหส้ามารถน าไปใช้
ประชาคมในชุมชน ใหเ้ข้า ในการพฒันาชุมชนให้
มามีส่วนร่วม มีความสัมพันธ์ เปน็ชุมชนนา่อยู่มากขึ้น
มีการติดต่อส่ือสารระหว่างกัน  - ท าใหม้กีารพฒันา
ส่งเสริมใหม้กีารแลกเปล่ียน ศักยภาพของชุมชน
 ขา่วสาร ขอ้มูล ความรู้ เกี่ยว และสามารถแลกเปล่ียน
กับการจัดท าแผนพัฒนาชุมชน การเรียนรู้จากชุมชน
 - สนบัสนนุใหเ้กดิความร่วมมอื หนึ่งไปอกีชุมชนหนึ่ง
ด้วยความสมคัรใจ เพื่อเปน็ ได้
การพฒันาศักยภาพของ  - คณะกรรมการ
เครือข่ายชุมชนใหส้ามารถ ชุมชนได้รับการ
น าไปใช้ในการพฒันาชุมชน เสริมสร้างและพฒันา
ของตนเองใหชุ้มชนนา่อยู่ ศักยภาพความรู้ใน
มากขึ้น การบริหารจัดการ

ชุมชนและสัมผัส
ประสบการณ์ แหล่ง
เรียนรู้ที่แปลกใหม่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการเทศบาลพบ - เพื่อได้มโีอกาสพบปะ ออกหนว่ยบริการ  -  -  -  - 600,000 ประชาชนในเขต ประชาชนในเขต กองสวัสดิการ

ประชาชนเพื่อบริการ กบัประชาชนและรับ เคล่ือนที่แกป่ระชาชน เทศบาลทกุชุมชนได้ เทศบาลนครนคร สังคม

และพฒันา ฟงัข้อเสนอแนะต่างๆ ในเขตเทศบาลนครนคร รับบริการจากเทศบาล ศรีธรรมราช ได้รับ

และแนวทางแกไ้ขปญัหา ศรีธรรมราช นครนครศรีธรรมราช บริการด้านต่างๆ

ในชุมชน อย่างทั่วถึง จากเทศบาลอย่างทั่ว

- เพื่อประชาชนที่เข้า ถึงและมส่ีวนร่วมใน

ร่วมกจิกรรมได้รับ การดูแลพฒันาชุมชน

บริการด้านต่างๆจาก ของตนเองกอ่ใหเ้กดิ

เทศบาลอย่างทั่วถึง ความร่วมมอืระหว่าง

- เพื่อเปน็การสร้าง เทศบาลและประชาชน

รายได้เสริมใหก้บั ในการแกไ้ขปญัหา

ประชาชนในชุมชน ภายในชุมชน

6 โครงการพฒันาและฝึกอบรม  - เพื่อใหอ้งค์กรชุมชน/ จัดอบรมอาสาสมคัร  -  -  -  - 300,000 ชุมชนเข้มแข็ง - ชุมชนมส่ีวนร่วมใน กองสวัสดิการ

อาสาสมคัรพลังแผ่นดิน ประชาชน ได้มีการเสริมสร้าง พลังแผ่นดินเอาชนะ มภีมูคุ้ิมกนัต่อ การด าเนนิการแกไ้ข สังคม

เอาชนะยาเสพติดในเขต และพฒันาศักยภาพในการ ยาเสพติดในเขตเทศบาล ปญัหายาเสพติด ปญัหาและเอาชนะ

เทศบาล ด าเนนิการปอ้งกนัและแกไ้ข จ านวน ๑ รุ่น ผู้ค้า ผู้เสพ ลดลง ยาเสพติด

ปญัหายาเสพติด  - ชุมชนปลอดจากยา

 - เพื่อใหเ้กดิการด าเนนิการ เสพติด หรือมผู้ีเสพ

ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายา ผู้ค้า เบาบางลง

เสพติดอย่างเปน็รูปธรรม

 - เพื่อใหท้กุชุมชนปลอด

ผู้ค้า ผู้เสพ ยาเสพติดอย่าง

ยั่งยืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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7 โครงการสภาเด็กและ เพื่อใหม้อีงค์กรกลางของ จัดอบรมคณะบริหาร  -  -  -  - 100,000 คณะกรรมการบริหาร เด็กและเยาวชนมี กองสวัสดิการ

เยาวชนในระดับเทศบาล เด็กในการขับเคล่ือนก าหนด สภาเด็กและเยาวชน/ สภาเด็กและเยาวชน ความสามคัคีในการ สังคม

กจิกรรมและด าเนนิกจิกรรม สมาชิกเด็กเยาวชน สามารถจัดกจิกรรม งานร่วมกนัแกป้ญัหา

ตามความต้องการของเด็ก เทศบาลนครนครศรีฯ ในชุมชนได้ ของเด็กด้วยเด็กเอง

8 โครงการพฒันาและ - เพื่อใหป้ระสิทธิภาพการ จัดอบรมและประชุม  -  -  -  - 150,000 ชุมชนในเขต - ชุมชนและเทศบาล กองสวัสดิการ

สนบัสนนุการท างานของ ด าเนนิงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุมชน เทศบาลทกุชุมชน มแีนวทางในการ สังคม

องค์กรชุมชน ชุมชนและคณะกรรมการ ต่างๆ ในเขตเทศบาล ด าเนนิงานไปทศิทาง

ต่างๆ เปน็ไปตามเปา้หมาย นครนครศรีธรรมราช เดียวกนั

- เพื่อใหก้ารด าเนนิงาน - การด าเนนิงานของ

ของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุมชน

ชุมชนต่างๆเปน็ไป มปีระสิทธิภาพมากขึ้น

ทศิทางเดียวกนั

9 โครงการส่งเสริมสุขภาพ - เพื่อใหป้ระชาชนทกุเพศ จัดการแข่งขันกฬีาเด็ก  -  -  -  - 1,000,000 ประชาชนในเขตเทศบาล - ประชาชนทกุเพศ กองสวัสดิการ

และการแข่งขันกฬีา ทกุวัยมพีื้นที่ในการออก และเยาวชนตลอดจน ทกุชุมชนได้ออกก าลัง ทกุวัยได้ตระหนกัและ สังคม

ชุมชน ก าลังกายและเล่นกฬีา ประชาชนทกุเพศทกุวัย กายและเล่นกฬีา เหน็ความส าคัญของ

- เพื่อสร้างความสามคัคีใน ในชุมชน การออกก าลังกาย

หมู่คณะ ด้วยการเล่นกฬีา

- เพื่อใหก้จิกรรมกฬีาเปน็ - กฬีาสามารถพฒันา

ส่ือกลางสร้างความเข้มแข็ง ศักยภาพด้านร่างกาย

จิตใจ สติปญัญาและ

สังคมใหแ้กท่กุกลุ่ม

ทกุวัย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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10 โครงการจัดกิจกรรมชุมชนเพือ่  - เพื่อส่งเสริมปลูกฝังให้ ฝึกอบรมหรือส่งเสริม  -  -  -  - 50,000 ประชาชนในเขต  - ชุมชนได้รับความรู้ กองสวัสดิการ

ส่งเสริมประเพณี ศาสนา เด็กและเยาวชนได้ร่วมสืบสาน การจัดกิจกรรม ประเพณี เทศบาลฯ ร้อยละ 80 ความเข้าใจในวิธีปฏบิติั สังคม

วัฒนธรรมและการทอ่งเที่ยว ประเพณีและวฒันธรรมทอ้งถิน่ ศาสนา วัฒนธรรมและ รู้หลักปฏบิติัทาง และค าสอนของศาสนา

 - เพื่อส่งเสริมวิธีปฏบิติัทาง การทอ่งเที่ยวใหแ้ก่ ศาสนาและวัฒนธรรม  - ชุมชนมส่ีวนร่วมใน

ศาสนาใหเ้ด็กและเยาวชน องค์กรชุมชน การท านบุ ารุงรักษา

ยึดถือปฏบิติัได้อย่างถูกต้อง ประเพณี ศาสนา และ

วฒันธรรมอนัดีงามท้องถิน่

ใหค้งอยู่สืบไป

11 โครงการส่งเสริมแมบ่า้นและ  - เพื่อเผยแพร่ผลงานข้อมลู จัดเวทกีารแสดงของ  -  -  -  - 1,000,000 ประชาชนในเขต  - ประชาชนได้รับทราบ กองสวัสดิการ

เยาวชนจัดกจิกรรมงาน ข่าวสารและการบริหารงาน องค์กรชุมชนในเขต เทศบาลฯ ร้อยละ 80 ข้อมลูข่าวสารและงาน สังคม

ประเพณีบญุสารทเดือนสิบ  - เพื่อส่งเสริมความสัมพนัธ์ เทศบาลฯ โรงเรียน กล้าแสดงออก รู้รัก ของเทศบาลฯ

อนัดีงามระหว่างชุมชน ศูนย์พฒันาเด็กเล็กและ สามคัคี  - ชุมชนได้มโีอกาส

โรงเรียนและเทศบาลฯ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร แสดงออกและร่วมกนั

 - เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน ใหม่ๆ  ผลงานของ อนรัุกษง์านประเพณี

และเยาวชนกล้าแสดงออก เทศบาลฯ ระยะเวลา ทอ้งถิ่นสืบไป

 - อนรัุกษป์ระเพณีทอ้งถิ่น 10 วัน 10 คืน  - เผยแพร่จ าหนา่ย

สินค้าชุมชน มรีายได้

เพิ่มขึ้น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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12 โครงการส่งเสริม อนุรักษ์  - เพื่อปลูกจิตส านกึในการ  - จัดอบรมใหค้วามรู้  -  -  -  - 200,000  - ร้อยละ ๘๐ ของผู้  - เด็ก เยาวชน ผู้น าและ กองสวัสดิการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ อนรัุกษ ์และเหน็ถึงคุณค่า และปลูกจิตส านกึใน เข้าอบรม มคีวามตระ คณะกรรมการได้รับความรู้ สังคม

ส่ิงแวดล้อม ของทรัพยากรธรรมชาติและ การอนรัุกษท์รัพยากร หนกัในการอนรัุกษ์ ถึงแนวทางการอนรัุกษ์

ส่ิงแวดล้อมใหแ้กป่ระชาชน ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและ ทรัพยากรธรรมชาติและ

เด็กและเยาวชน  - จัดกจิกรรมส่งเสริม ส่ิงแวดล้อม ส่ิงแวดล้อมในเขตเมอืง

 - เพื่อสนบัสนนุและส่งเสริม อนรัุกษท์รัพยากรธรรม  - ประชาชนมจีิตส านกึ

ใหเ้กดิการแลกเปล่ียนความ ชาติและส่ิงแวดล้อม และเกดิกระบวนการมี

คิดและประสบการณ์ในการ ส่วนร่วมในกจิกรรมที่ลด

อนรัุกษท์รัพยากรธรรมชาติ ปญัหาส่ิงแวดล้อมและ

และส่ิงแวดล้อม และเกิดเป็น การอนรัุกษแ์หล่งน้ า

เครือข่ายด้านส่ิงแวดล้อม

 -  เพือ่ใหป้ระชาชน เด็กและ

เยาวชนใช้เวลาว่างใหเ้กดิ 

ประโยชน ์น าความรู้และ

ประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับ

ใช้ในการด าเนนิชีวิตประจ า

วันใหเ้ปน็มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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13 โครงการติดต้ังกล้องโทรทศัน์ 1.เพื่อประชาชนและ ติดต้ังกล้องโทรทศัน์  -  -  -  - 5,662,650 ร้อยละ 80 ปอ้งกนั  - ประชาชนในชุมชน กองสวัสดิการ

วงจรปดิ CCTV ในชุมชน นักท่องเที่ยวเกิดความปลอดภัย วงจรปดิ 13 ชุมชน และดูแลรักษาความ และนกัทอ่งเที่ยวมคีวาม สังคม

รวม 33 จุด ในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น รวม 33 จุด ปลอดภยักบัประชาชน ปลอดภยัในชีวิตและ

2.เพื่อตรวจสอบเหตุการณ์ 1.ชุมชนหนา้พระธาตุ ในชุมชน 13 ชุมชน ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน 2.ชุมชนทา้วโคตร  - ประชาชนสามารถ

หรือทรัพย์สินของประชาชน ๓.ชุมชนเพชรจริก ตรวจสอบเหตุการณ์ที่

3.เพื่อเปน็การปอ้งปรามการ ๔.ชุมชนหวัถนน-กา้วหน้า เกดิขึ้นต่อตนเองหรือ

กอ่อาชญากรรมในพื้นที่ ๕.ชุมชนพระเวียง ทรัพย์สินของตนเองได้

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ๖.ชุมชนการเคหะฯ  - สร้างความเชื่อมั่นใน

4.เพื่อประโยชนใ์นการสืบ ๗.ชุมชนบางงัน เร่ืองความปลอดภยัแก่

หาผู้กระท าผิด 8.ชุมชนคูขวาง 3 ชีวิตและทรัพย์สินของ

9.ชุมชนคูขวาง 2 ประชาชนและนกัทอ่ง

๑๐.ชุมชนหนา้สถานี เที่ยวได้ในระดับหนึ่ง

รถไฟเขตสะพานยาว  - สามารถสืบหาผู้กระ

๑1.ชุมชนนอกไร่-สะพานยาว ท าผิดได้รวดเร็วและ

๑๒.ชุมชนกอไผ่ ถูกต้อง

๑๓.ชุมชนตลาดหวัอฐิ

และมอีปุกรณ์ ดังนี้

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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1.กล้องโทรทศันว์งจร

ปดิชนดิเครือข่ายแบบ

มมุมองคงที่ ส าหรับติด

ต้ังภายนอกอาคาร

ส าหรับใช้ในงานรักษา

ความปลอดภยัทั่วไป

จ านวน 33 ชุด ชุดละ

22,000 บาท

2.แบบที่ 2 จ านวน 1 

เคร่ือง ๆ ละ 350,000

บาท

3.อปุกรณ์กระจายสัญ

ญาณ(L2 Switch)

ขนาดไมน่อ้ยกว่า 24

ช่อง แบบที่ 2 จ านวน

3 เคร่ือง ๆ ละ 21,000

บาท

4.อปุกรณ์ส าหรับจัด

เกบ็ข้อมลู ภาพบนัทกึ

NAS (Network

Attached Storage)

จ านวน 5 เคร่ืองๆละ

140,000 บาท 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5.เสากล้องโทรทศันว์ง

จรปดิ สูงไมน่อ้ยกว่า

4 ม. จ านวน 33 ต้นๆ

ละ 7,000 บาท

6.ตู้พกักระจายกล้อง

(Servic Box) จ านวน

33 ตู้ ๆละ 4,000 บาท

7.กล่องพกัเกบ็สายใย

แก้วน าแสงพร้อม Snap

 - in Adapter Plate

(Fiber Optic Distribution

Unit) จ านวน 3 ตัวๆ

ละ 4,500 บาท

8.กล่องใส่อปุกรณ์แปลง

สัญญาณ (Media 

Converter) แบบยึด

กบัตู้ Rack ขนาดไมน่อ้ย

กว่า 14 ช่อง จ านวน

9 ตัว ๆละ 9,500

บาท เคร่ืองคอมพวิ

เตอร์แมข่่าย

รวม 13 โครงการ  -  -  -  -  -  - 11,962,650  -  -  -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4 การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

4.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดการแข่งขัน  - เพื่อเปน็การส่งเสริม จัดการแข่งขันกฬีา    1,000,000 1,000,000 จ านวนครูและ  - ครูและนกัเรียน ส านกัการศึกษา

กฬีานกัเรียนกลุ่ม สุขภาพของนกัเรียน ใหก้บันกัเรียนใน นกัเรียน ร้อยละ 80 ในโรงเรียนสังกดั

โรงเรียนเทศบาล  - เพื่อใหน้กัเรียนได้ โรงเรียนสังกดัเทศบาล ได้เข้าร่วมการแข่งขัน เทศบาลที่เข้าร่วม

แสดงออกถึงความสามารถ - ฟตุบอล กฬีา กจิกรรมจะมี

 - เพื่อเชื่อมความสัมพนัธ์  - ฟตุซอล สุขภาพที่ดีขึ้น

ซ่ึงกนัและกนั  - วอลเลย์บอล  - ครูและนกัเรียน

 - เทเบลิเทนนสิ ในโรงเรียนสังกดั

 - เซปกัตะกร้อ เทศบาลมคีวามรัก

 - เปตอง ความสามคัคี  มี

 - กรีฑา การประสาน

ฯลฯ สัมพนัธ์กนัยิ่งขึ้น

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 11

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต    

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการพฒันาบคุลากร เพื่อพฒันาความรู้ความ จัดส่งบคุลากร    12,000 12,000 บคุลากรร้อยละ 90 บคุลากร(เจ้าหนา้ที่) ส านกัการศึกษา

(เจ้าหนา้ที่) สามารถใหก้บับคุลากร (เจ้าหนา้ที่)เข้ารับ เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับการอบรม

(เจ้าหนา้ที่) การอบรมสัมมนา มคีวามรู้  ความ

สามารถมากขึ้น

3 โครงการจัดส่งนกักฬีา  - เพื่อส่งเสริมใหค้รูและ  - คัดเลือกนกักฬีาใน    4,000,000 4,000,000 จ านวนครูและ ครูและนกัเรียนใน ส านกัการศึกษา

เข้าร่วมแข่งขันกฬีา นกัเรียนในสังกดัเทศบาล โรงเรียนสังกดัเทศบาล นกัเรียน ร้อยละ 70 โรงเรียนสังกดั

กรมส่งเสริมการปกครอง ได้ต่ืนตัวและใหค้วาม เข้าร่วมการแข่งขันกฬีา ได้เข้าร่วมการแข่งขัน เทศบาล  ต่ืนตัว

ทอ้งถิ่น สนใจในด้านกฬีา องค์กรปกครองส่วน กฬีา และใหค้วามสนใจ

 - เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียน ทอ้งถิ่นแหง่ประเทศ ด้านกฬีามากขึ้น

ในโรงเรียนสังกดัเทศบาล ไทย   รอบคัดเลือก

ได้มโีอกาสเล่นและแข่งขัน ระดับภาคใต้ 

กฬีาอย่างทั่วถึง และเหน็ และรอบชิงชนะเลิศ

คุณค่าของการกฬีา ระดับประเทศ  

ประกอบด้วยฟตุซอล 

 เปตอง  เซปกัตะกร้อ  

แบดมินตันเทเบิลเทนนิส  

กรีฑาหมากรุก

และหมากฮอส

งบประมาณ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการจัดงานวันเด็ก  - เพื่อสนบัสนนุให้  - จัดกจิกรรมส่งเสริม    400,000 400,000 เด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนได้ ส านกัการศึกษา

แหง่ชาติ นกัเรียนและเด็กเยาวชน ใหเ้ด็กและเยาวชน ร้อยละ 80 ในเขต มปีระสบการณ์

พฒันาศักยภาพของ ได้มปีระสบการณ์ทั้ง เทศบาลได้เข้าร่วม ทกัษะ  ความรู้

ตนเอง ด้านทกัษะความรู้  กจิกรรม การแสดงออกและ

 - เพื่อส่งเสริมการแสดง ความคิดความสามารถ การบนัเทงิและ

ออก  ความรู้ ความคิด การแสดงออก ภาคภมูใิจที่ผู้ใหญ่

และทกัษะของเด็กและ และการบนัเทงิ เหน็ความส าคัญ

เยาวชน ของตนเอง

 - เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชน

ได้มปีระสบการณ์จริง

ทั้งภาคทฤษฎแีละภาค

ปฏบิติัจากกจิกรรม

นทิรรศการ

5 โครงการจัดต้ังวงนคร เพื่อกอ่ต้ังวงดนตรีที่เปน็ จัดต้ังวงนครออร์เคส    300,000 300,000 เด็กและเยาวชนได้ เกดิศูนย์กลางการ ส านกัการศึกษา

ออร์เคสตร้า ตัวแทนและมอีตัลักษณ์ ตร้าและจัดกจิกรรม เล่นดนตรีและเข้า เรียนรู้ทางด้านวง

ทางวัฒนธรรมที่เปน็ การแสดงในโอกาส ร่วมกจิกรรมร้อยละ ดนตรีประเภทวง

ความภาคภมูใิจของชาว ต่างๆ 60 ออร์เคสตร้าขึ้นใน

นครศรีธรรมราชและเพื่อ จังหวัดนครศรี

ใหน้กัเรียน  นกัศึกษา ธรรมราช

ได้ใช้กจิกรรมดนตรี

ประเภทวงออร์เคสตร้า

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 จัดงานประเพณีบญุ เพื่อส่งเสริมและอนรัุกษไ์ว้ จัดกจิกรรมส่งเสริม    300,000 300,000 ประชาชน ชุมชน ประชาชน,ชุมชนในเขต ส านกัการศึกษา

สารทเดือนสิบ ซ่ึงประเพณีบญุสารท ประเพณีบญุสารท ได้เข้าร่วมกจิกรรม เทศบาลฯ ได้มส่ีวนร่วม

เดือนสิบ และวัฒนธรรม เดือนสิบ (แหห่มรัฺบ) และมคีวามพงึพอใจ ส่งเสริมกจิกรรมทาง

อนัดีงามของทอ้งถิ่น เพือ่ใหป้ระชาชนในเขต ร้อยละ 80 ศาสนา ประเพณี และ

เทศบาลฯได้ร่วม วัฒนธรรมอนัดีงาม

กจิกรรมอย่างทั่วถึง

7 จัดงานประเพณี เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน จัดกจิกรรมส่งเสริม    600,000 600,000 ประชาชน ชุมชน ประชาชน,ชุมชนในเขต ส านกัการศึกษา

ลอยกระทง ตระหนกัและมส่ีวนร่วม ประเพณีลอยกระทง ได้เข้าร่วมกจิกรรม เทศบาลฯ ได้มส่ีวนร่วม

ในการสืบสานประเพณี เพื่อใหป้ระชาชน และมคีวามพงึพอใจ ส่งเสริมกจิกรรมทาง

ลอยกระทงอนัเปน็ ในเขตเทศบาลฯ ร้อยละ 80 ศาสนา ประเพณี และ

ประเพณีและวัฒนธรรม ได้ร่วมกจิกรรมอย่าง วัฒนธรรมอนัดีงาม

อนัดีงามของไทย ทั่วถึง

8 จัดงานวันขึ้นปใีหม่ เพื่ออนุรักษ์ประเพณีวันขึ้น จัดกจิกรรมส่งเสริม    100,000 100,000 ประชาชน ชุมชน ประชาชน,ชุมชนในเขต ส านกัการศึกษา

ปใีหมแ่ละใหท้านไฟ  ประเพณีวันขึ้นปใีหม ่ ได้เข้าร่วมกจิกรรม เทศบาลฯ ได้มส่ีวนร่วม

ซ่ึงเปน็ประเพณีและ เพื่อใหป้ระชาชนใน และมคีวามพงึพอใจ ส่งเสริมกจิกรรมทาง

วัฒนธรรมอันดีงามของไทย เขตเทศบาลฯ ได้ร่วม ร้อยละ 80 ศาสนา ประเพณี และ

กจิกรรมอย่างทั่วถึง วัฒนธรรมอนัดีงาม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



86

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 จัดงานฉลองเทศกาล เพื่อส่งเสริมและสืบสาน จัดกจิกรรมส่งเสริม    150,000 150,000 ประชาชน ชุมชน ประชาชน,ชุมชนในเขต ส านกัการศึกษา

ตรุษจีน ไชนา่ทาวน์ ประเพณีตรุษจีนอนัเปน็ ประเพณีตรุษจีน เพื่อ ได้เข้าร่วมกจิกรรม เทศบาลฯ ได้มส่ีวนร่วม

เมอืงนคร ประเพณีส าคัญของชาวไทย ใหป้ระชาชนในเขต และมคีวามพงึพอใจ ส่งเสริมกจิกรรมทาง

เชื้อสายจีน เทศบาลฯ ได้ร่วม ร้อยละ 80 ศาสนา ประเพณี และ

กจิกรรมอย่างทั่วถึง วัฒนธรรมอนัดีงาม

10 จัดงานวันมาฆบชูา เพื่อส่งเสริมให้ จัดกจิกรรมส่งเสริม    200,000 200,000 ประชาชน ชุมชน ประชาชน,ชุมชนในเขต ส านกัการศึกษา

แหผ้่าขึ้นธาตุ พทุธศาสนกิชนได้ พุทธศาสนาวันมาฆบูชา ได้เข้าร่วมกจิกรรม เทศบาลฯ ได้มส่ีวนร่วม

สืบสานวัฒนธรรม เพื่อใหป้ระชาชนใน และมคีวามพงึพอใจ ส่งเสริมกจิกรรมทาง

ประเพณีทอ้งถิ่น และมี เขตเทศบาลฯ ได้ร่วม ร้อยละ 80 ศาสนา ประเพณี และ

ส่วนร่วมในการปฏบิติั กจิกรรมอย่างทั่วถึง วัฒนธรรมอนัดีงาม

กจิกรรมท านบุ ารุง

พทุธศาสนา

11 จัดงานประเพณีเทศกาล เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ จัดกจิกรรมส่งเสริม    600,000 600,000 ประชาชน ชุมชน ประชาชน,ชุมชนในเขต ส านกัการศึกษา

มหาสงกรานต์ ตระหนกัและเหน็ความ ประเพณีสงกรานต์ ฯ ได้เข้าร่วมกจิกรรม เทศบาลฯ ได้มส่ีวนร่วม

ส าคัญ รวมถึงมส่ีวนร่วม เพื่อใหป้ระชาชนใน และมคีวามพงึพอใจ ส่งเสริมกจิกรรมทาง

ในการสืบสานประเพณี เขตเทศบาลฯ ได้ร่วม ร้อยละ 80 ศาสนา ประเพณี และ

สงกรานต์แหน่างดาน กจิกรรมอย่างทั่วถึง วัฒนธรรมอนัดีงาม

เมอืงนครศรีธรรมราช 

ซ่ึงเปน็ประเพณีอนัดี

งามของทอ้งถิ่น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 จัดงานวันวิสาขบชูา เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน จัดกจิกรรมส่งเสริม    100,000 100,000 ประชาชน ชุมชน ประชาชน,ชุมชนในเขต ส านกัการศึกษา

ตระหนกัและมส่ีวนร่วม พุทธศาสนาวันวิสาขบูชา ได้เข้าร่วมกจิกรรม เทศบาลฯ ได้มส่ีวนร่วม

ในการสืบสานและ เพื่อใหป้ระชาชนใน และมคีวามพงึพอใจ ส่งเสริมกจิกรรมทาง

ท านบุ ารุงรักษาประเพณี เขตเทศบาลฯ ได้ร่วม ร้อยละ 80 ศาสนา ประเพณี และ

วฒันธรรมทางพทุธศาสนา กจิกรรมอย่างทั่วถึง วัฒนธรรมอนัดีงาม

อนัดีงาม

13 จัดงานฉลองสมโภชศาล เพื่อเปน็มิ่งขวัญสิริสวัสด์ิ จัดกจิกรรมส่งเสริม    500,000 500,000 ประชาชน ชุมชน ประชาชน,ชุมชนในเขต ส านกัการศึกษา

หลักเมอืงนครศรีธรรมราช มงคลแกป่ระชาชน วัฒธรรมทางพทุธ ได้เข้าร่วมกจิกรรม เทศบาลฯ ได้มส่ีวนร่วม

จังหวัดนครศรีธรรมราช ศาสนาฉลองสมโภช และมคีวามพงึพอใจ ส่งเสริมกจิกรรมทาง

และบวงสรวงสมโภช ศาลหลักเมอืง เพื่อ ร้อยละ 80 ศาสนา ประเพณี และ

ศาลหลักเมอืง ใหป้ระชาชนในเขต วัฒนธรรมอนัดีงาม

นครศรีธรรมราช  เทศบาลฯ ได้ร่วม

อนัเปน็ส่ิงศักด์ิสิทธิคู่์บา้น กจิกรรมอย่างทั่วถึง

คู่เมอืงนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14 จัดงานเฉลิมฉลองวันตรุษ เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน จัดกจิกรรมส่งเสริม    100,000 100,000 ประชาชน ชุมชน ประชาชน,ชุมชนในเขต ส านกัการศึกษา

อด้ิิลอฎัฮา ได้ตระหนกั เล็งเหน็ความ วัฒธรรมทางศาสนา ได้เข้าร่วมกจิกรรม เทศบาลฯ ได้มส่ีวนร่วม

ส าคัญ และร่วมสืบสาน อสิลาม เฉลิมฉลอง และมคีวามพงึพอใจ ส่งเสริมกจิกรรมทาง

วัฒนธรรมตามหลัก วันตรุษอิ้ด้ิลอฎัฮา ร้อยละ 80 ศาสนา ประเพณี และ

ศาสนาอสิลามอนัดีงาม เพื่อใหป้ระชาชนใน วัฒนธรรมอนัดีงาม

เขตเทศบาลฯ ได้ร่วม

กจิกรรมอย่างทั่วถึง

15 จัดงานวันอาสาฬหบชูา เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน จัดกจิกรรมส่งเสริม    100,000 100,000 ร้อยละ 80  ประชาชน,ชุมชนในเขต ส านกัการศึกษา

และวันเข้าพรรษา ตระหนกัและมส่ีวนร่วมใน ศาสนาวันอาสาฬหบูชา ประชาชนในเขต เทศบาลฯ ได้มส่ีวนร่วม

การสืบสานและท านุ และเข้าพรรษาเพื่อให้ พื้นที่เทศบาลได้ ส่งเสริมกจิกรรมทาง

บ ารุงรักษาประเพณี ประชาชนในเขต เข้าร่วมกจิกรรมทาง ศาสนา ประเพณี และ

วัฒนธรรมทางพทุธศาสนา เทศบาลฯ ได้ร่วม ศาสนา วัฒนธรรมอนัดีงาม

อนัดีงาม กจิกรรมอย่างทั่วถึง

16 โครงการส่งเสริมพฒันาจิต เพื่อจัดกจิกรรมส่งเสริม จัดกจิกรรมส่งเสริม    200,000 200,000 จัดกจิกรรมพฒันาจิต เด็ก เยาวชน และ ส านักการศึกษา

และคุณธรรมจริยธรรม พฒันาจิตและจริยธรรม พฒันาจิตและจริยธรรม และจริยธรรม ประชาชนได้ร่วมท า

ใหก้บัเด็ก เยาวชน และ ใหก้บัเด็ก เยาวชน และ จ านวน 8 คร้ัง กจิกรรม ตระหนกัถึง

ประชาชน ประชาชน จ านวน การอนรัุกษว์ัฒนธรรม

เพื่ออนรัุกษว์ัฒนธรรม 8 คร้ัง ประเพณีและมจีิตใจ

ประเพณีอนัดีงามทาง ที่สงบและมสีติในการ

ศาสนา ด าเนนิชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

17 โครงการจัดส่งนกักฬีา เพื่อส่งเสริมใหค้รู นกัเรียน จัดส่งนกักฬีาสังกดั 500,000 นกัเรียน ครู เข้าร่วม เด็ก เยาวชน ได้เข้าร่วม ส านักการศึกษา

เข้าร่วมการแข่งขันกฬีากบั สังกดัเทศบาลได้มโีอกาส เทศบาลเข้าร่วมการ การแข่งขันกฬีากบั การแข่งขันกฬีากบั

หนว่ยงานอื่น เล่นกฬีาและแข่งขันอย่าง แข่งขันกฬีาที่ หนว่ยงานอื่น 60% หนว่ยงานอื่นและ

ทั่วถึงและได้พฒันาทกัษะ หนว่ยงานอื่น ๆจัด พฒันาทกัษะด้านกฬีา

ด้านกฬีาสู่ความเปน็เลิศ สู่ความเปน็เลิศ

รวม 17 โครงการ  -  -  -  -  - 8,662,000 9,162,000  -  -  -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4 การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการทาสี 1. เพื่อปรับทศันยีภาพ ทาสีภายนอกอาคาร  -  -  -  - 325,000 ร้อยละ 95 ของ สถานศึกษามหีอ้งเรียน โรงเรียนเทศบาล

อาคารเรียน ๓ ในบริเวณโรงเรียนใหน้า่อยู่ เรียนพื้นที่รวม นกัเรียนได้ใช้สถานที่ เพยีงพอกบัจ านวน วัดศาลามีชัย

2. เพื่อใหน้กัเรียนมี ไมน่อ้ยกว่า ร่วมกนั นกัเรียนและมปีระสทธิ

จิตส านกึที่รักษา 825 ตร.ม. ภาพในการพฒันาทกัษะ

ความสะอาดของ ทาสีภายในอาคารเรียน ต่างๆ ของผู้เรียน

หอ้งเรียนและอาคารเรียน พื้นที่รวมไมน่อ้ยกว่า

3. จัดบรรยากาศภายใน 775 ตร.ม. 

และภายนอกหอ้งเรียนให้ ตามรูปแบบรายการ

เอื้อต่อการเรียนการสอน ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 11

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต    
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการทาสี 1. เพื่อปรับทศันยีภาพ ทาสีภายนอกอาคารเรียน  -  -  -  - 310,000 ร้อยละ 95 ของ สถานศึกษามหีอ้งเรียน โรงเรียนเทศบาล

อาคารเรียน 1 ในบริเวณโรงเรียนใหน้า่อยู่ พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า นกัเรียนได้ใช้สถานที่ เพยีงพอกบัจ านวน วัดศาลามีชัย

2. เพื่อให้นักเรียนมีจิตส านึก 1,727 ตร.ม. ร่วมกนั นกัเรียนและมี

ที่รักษาความสะอาดของ ทาสีภายในอาคารเรียน ประสิทธิภาพในการ

หอ้งเรียนและอาคารเรียน พื้นที่รวมไมน่อ้ยกว่า พฒันาทกัษะต่างๆ 

3. จัดบรรยากาศภายใน 1,446 ตร.ม. ของผู้เรียน

และภายนอกหอ้งเรียนให้ ตามรูปแบบรายการ

เอื้อต่อการเรียนการสอน ของเทศบาล

3 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งน้ า เพื่อปรับปรุงหอ้งน้ านกัเรียน 1.ร้ือถอนกระเบื้อง     391,000 นกัเรียนมคีวาม สถานศึกษามหีอ้งน้ า โรงเรียนเทศบาล

นกัเรียนภายในอาคารเรียน 2 ใหม้สีภาพที่ดีขึ้นเหมาะสม ผนังเดิมพืน้ทีไ่ม่น้อยกวา่ พงึพอใจในการใช้ ที่เหมาะสมปลอดภยั วดัศาลามีชัย

กบัการใช้งาน 132 ตร.ม. หอ้งน้ าที่เหมาะสม ในการใช้งานของนักเรียน

2.งานผนงักรุกระเบื้อง และปลอดภยัร้อยละ 

เคลือบ 8x10 นิว้ พืน้ที่ 90

ไมน่อ้ยกว่า168ตร.ม.

3.งานปูกระเบือ้งเคลือบ

12x12 นิ้ว พื้นที่ 

ไมน่อ้ยกว่า 31 ตร.ม.

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งน้ า เพื่อปรับปรุงหอ้งน้ านกัเรียน 1.ร้ือถอนโคมไฟ     487,000 นกัเรียนมคีวาม สถานศึกษามหีอ้งน้ า โรงเรียนเทศบาล

หลังอาคารเรียน 1 ใหม้สีภาพที่ดีขึ้นเหมาะสม ไมน่อ้ยกว่า 23 ชุด พงึพอใจในการใช้ ที่เหมาะสมปลอดภยั วดัศาลามีชัย

กบัการใช้งาน 2.งานปรับปรุง หอ้งน้ าที่เหมาะสม ในการใช้งานของนักเรียน

2.1งานผนงักรุกระเบื้อง และปลอดภยัร้อยละ 

เคลือบ 8x10 นิว้ พืน้ที่ 90

ไมน่อ้ยกว่า163ตร.ม.

3.งานปูกระเบือ้งเคลือบ

12x12 นิ้ว พื้นที่ 

ไมน่อ้ยกว่า 51 ตร.ม.

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

5 ปรับปรุงระบบไฟฟา้แสงสว่าง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมระบบ 1.ร้ือถอนโคมไฟ     - 100,000 ผู้ใช้หอ้งประชุมมคีวาม สถานศึกษามหีอ้งประชุม โรงเรียนเทศบาล

หอ้งประชุมอาคารเรียน 3 ไฟฟา้แสงสว่างใน ไมน่อ้ยกว่า 32 ชุด พงึพอใจร้อยละ 90 ที่เอื้อต่อการใช้งานและ วดัศาลามีชัย

หอ้งประชุมอาคารเรียน 3 2.ติดต้ังโคมไฟ ชนดิ การจัดการเรียนการสอน

ติดลอย 2x36 วัตต์

ไมน่อ้ยกว่า 32 ชุด

3.เดินสายไฟดวงโคม

ไมน่อ้ยกว่า 34 ชุด

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการปรับปรุงพื้นสนาม เพื่อลดมลภาวะในขณะที่ เคลือบพื้นสนามด้วย     490,000 สภาพอาคารเอนก สถานศึกษามอีาคาร โรงเรียนเทศบาล

อาคารเอนกประสงค์ นกัเรียนใช้พื้นที่ในการท า โพลียูรีเทน ประสงค์เอื้อต่อการ ที่สะอาดเหมาะสมกบั วดัศาลามีชัย

หลังคาโค้ง (โดม) กจิกรรมต่าง ๆและใช้เปน็ (polyurethane) จัดการเรียนการสอน การท ากจิกรรมต่าง ๆ

สนามในการฝึกซ้อมกฬีา 100% และ EPDM และพร้อมใช้งาน

ความหนาไมน่อ้ยกว่า

3 มม. พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า

874 ตร.ม.

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

7 โครงการกอ่สร้างประตู เพื่อรักษาความปลอดภยั ติดต้ังเหล็กดัดประตู     20,000       นกัเรียนระดับปฐมวัย นกัเรียนปฐมวัยและ โรงเรียนเทศบาล

ร้ัวเหล็กชั้นอนบุาล โรงเรียน ในชีวิตของนกัเรียนและ ขนาด 2.2x2.2 ม. และบคุลากรโรงเรียน บุคลากรมีความปลอดภัย วดัมเหยงคณ์

เทศบาลวัดมเหยงคณ์ บคุลากรในโรงเรียน จ านวน 2 ชุด เทศบาลวัดมเหยงคณ์ ในชีวิตและทรัพย์สิน

ตามรูปแบบและรายการ มคีวามพงึพอใจ

ของเทศบาล ร้อยละ 80

8 โครงการกอ่สร้างหลังคา 1.เพื่อก่อสร้างหลังคาทางเท้า กอ่สร้างทางเทา้และ     250,000    นกัเรียน ครู และ โรงเรียนเทศบาลวัด โรงเรียนเทศบาล

ทางเทา้พร้อมหลังคา พร้อมหลังคาทางเข้าโรงเรียน หลังคาเหล็กรีดลอน ผู้ปกครองโรงเรียน มเหยงคณ์มหีลังคา วัดมเหยงคณ์

เทศบาลวัดมเหยงคณ์ พร้อมโครงสร้างเหล็ก เทศบาลวัดมเหยงคณ์ ทางเทา้และหลังคาทาง

2.เพื่ออ านวยความสะดวก ความยาวไมน่อ้ยกว่า มหีลังคาทางเทา้และ เข้าโรงเรียนที่มคีวาม

ใหก้บันกัเรียน ครูและ 30 เมตร หลังคาทางเข้าโรงเรียน สวยงามและเปน็

ผู้ปกครองที่มาติดต่อราชการ ตามรูปแบบและรายการ ที่มคีวามสวยงามเปน็ ระเบยีบเรียบร้อย

ของเทศบาล ระเบยีบเรียบร้อย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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9 โครงการปรับปรุงหอ้งน้ าหญิง เพื่อปรับปรุงดูแลหอ้งน้ า ปรับปรุงหอ้งน้ าชั้น 2     250,000    นกัเรียน ครู บคุลากร หอ้งน้ า หอ้งส้วมได้รับ โรงเรียนเทศบาล

ชั้น 2 หอ้งส้วมที่ช ารุดใหม้สีภาพ ปกูระเบื้อง พื้นที่ ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มส่ีวน การปรับปรุงมสีภาพ วดัมเหยงคณ์

พร้อมใช้งาน ไมน่อ้ยกว่า 52 ตร.ม. ร่วมทกุฝ่ายมคีวาม พร้อมใช้งานเพยีงพอ

ตามรูปแบบและรายการ พงึพอใจร้อยละ 80 ต่อจ านวนนกัเรียน

ของเทศบาล

10 โครงการปรับปรุงหอ้งน้ า เพื่อปรับปรุงดูแลหอ้งน้ า ปรับปรุงหอ้งน้ าชั้น 1     450,000    นกัเรียน ครู บคุลากร หอ้งน้ า หอ้งส้วมได้รับ โรงเรียนเทศบาล

ชั้น 1 หอ้งส้วมที่ช ารุดใหม้สีภาพ ปกูระเบื้อง พื้นที่ ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มส่ีวน การปรับปรุงมสีภาพ วดัมเหยงคณ์

พร้อมใช้งาน ไมน่อ้ยกว่า 114 ตร.ม. ร่วมทกุฝ่ายมคีวาม พร้อมใช้งานเพยีงพอ

ตามรูปแบบและรายการ พงึพอใจร้อยละ 80 ต่อจ านวนนกัเรียน

ของเทศบาล

11 โครงการปรับปรุงพื้นที่ เพื่อปรับปรุงขยายพื้นที่ ยกระดับพื้นและปู     261,000    นกัเรียน ครู บคุลากร โรงเรียนมโีรงอาหาร โรงเรียนเทศบาล

โรงอาหาร โรงอาหารใหก้ว้างขึ้น กระเบื้องเคลือบ ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มส่ีวน ที่กว้างขึ้นเพยีงพอต่อ วดัมเหยงคณ์

พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า ร่วมทกุฝ่ายมคีวาม จ านวนนกัเรียน

240 ตร.ม. พงึพอใจร้อยละ 80

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

งบประมาณ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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12 ปรับปรุงหอ้งน้ าอาคารเรียน1 1.เพื่อซ่อมแซมห้องน้ าที่ช ารุด ปรับปรุงหอ้งน้ าดังนี้     374,000 นกัเรียน ครู บคุลากร หอ้งน้ า หอ้งส้วมได้รับ โรงเรียนเทศบาล

อาคารเรียน 2และอาคารเรียน ให้งานงานได้และถูกสุขลักษณะ 1.ห้องน้ าอาคารเรียน 1 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มส่ีวน การปรับปรุงมสีภาพ วดัท่าโพธิ์

3 โรงเรียนเทศบาลวัดทา่โพธิ์ 2.เพื่อจัดบรรยากาศและส่ิง  -ผนังกรุกระเบือ้งเซรามิค ร่วมทกุฝ่ายมคีวาม พร้อมใช้งานเพยีงพอ

แวดล้อมที่ดีในโรงเรียน ขนาด 30x30ซม.พื้นที่ พงึพอใจร้อยละ 80 ต่อจ านวนนกัเรียน

ไมน่อ้ยกว่า 38 ตร.ม.

 -อา่งล้างหนา้

ไมน่อ้ยกว่า 2 ชุด

2.หอ้งน้ าอาคารเรียน2

 -ผนังกรุกระเบือ้งเซรามิค

ขนาด 30x30ซม.พื้นที่

ที่ไมน่อ้ยกว่า105 ตร.ม.

 -อา่งล้างหนา้

ไมน่อ้ยกว่า 12 ชุด

 - พื้นกรุกระเบื้อง

เซรามคิ ขนาด 30x30

ซม.พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า

31 ตร.ม.

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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3.หอ้งน้ าอาคารเรียน3

 -ผนังกรุกระเบือ้งเซรามิค

ขนาด 30x30ซม.พื้นที่

ไมน่อ้ยกว่า48 ตร.ม.

 -อา่งล้างหนา้

ไมน่อ้ยกว่า 4 ชุด

 - พืน้กรุกระเบือ้งเซรามิค

ขนาด 30x30ซม.พื้นที่

ไมน่อ้ยกว่า 19 ตร.ม.

ตามรูปแบบรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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13 ปรับปรุงหอ้งน้ าอาคารเรียน 4 1.เพื่อซ่อมแซมห้องน้ าที่ช ารุด ปรับปรุงหอ้งน้ า     428,000 นกัเรียน ครู บคุลากร หอ้งน้ า หอ้งส้วมได้รับ โรงเรียนเทศบาล

ให้ใช้งานได้และถูกสุขลักษณะ อาคารเรียน 4 ดังนี้ ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มส่ีวน การปรับปรุงมสีภาพ วดัท่าโพธิ์

2.เพื่อจัดบรรยากาศและส่ิง  -ผนงักรุกระเบื้อง ร่วมทกุฝ่ายมคีวาม พร้อมใช้งานเพยีงพอ

แวดล้อมที่ดีในโรงเรียน เซรามคิ ขนาด 30x30 พงึพอใจร้อยละ 80 ต่อจ านวนนกัเรียน

ซม. สูงจากพื้น 2 ม. 

พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า

239 ตร.ม.

 -อา่งล้างหนา้

ไมน่อ้ยกว่า 4 ชุด

 -ประตู PVC บานเรียบ

ขนาด 0.70x1.80 ม.

จ านวนไมน่อ้ยกว่า 

15 ชุด

ตามรูปแบบรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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14 ปรับปรุงร้ัวกนัขอบสระน้ า 1.เพื่อปรับปรุงร้ัวขอบสระ 1.งานร้ือถอนพื้น คสล.     346,000 นกัเรียนระดับปฐมวัย นกัเรียนและผู้ปกครอง โรงเรียนเทศบาล

ใหอ้ยู่ในสภาพที่สมบรูณ์ เดิมพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า และบคุลากรโรงเรียน บุคลากรมีความปลอดภัย วดัท่าโพธิ์

2.เพื่อปอ้งกนัและรักษา 140 ตร.ม. เทศบาลวัดทา่โพธิ์ ในการใช้พื้นที่บริเวณ

ความปลอดภยัแกน่กัเรียน 2.งานร้ัวกั้นรอบสระน้ า มคีวามพงึพอใจ สระน้ า

 -ทอ่เหล็กกลมผิวด า ร้อยละ 80

ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง  

2.5 นิ้ว หนา 3 มม.

ไมน่อ้ยกว่า 10 ทอ่น

 -ทอ่เหล็กกลมผิวด า

ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง  

2 นิ้ว หนา 3 มม.

ไมน่อ้ยกว่า 25 ทอ่น

3.งานพื้นรอบสระ

พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 

91 ตร.ม

4.งานแสงสว่างโคมไฟ

ชนดิแขนกิ่งคู่พร้อม

หลอด LED ขนาด

10 w ไมน่อ้ยกว่า

8 ชุด

ตามรูปแบบรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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15 โครงการปรับปรุงอาคาร 1.เพื่อเปน็สถานที่สนบัสนนุ ปรับปรุงอาคารโรงยิม     7,430,000 นกัเรียน บคุลากร 1.เปน็สถานที่สนบัสนนุ รร.นานาชาติ

โรงยิมเปน็หอประชุม การเรียนการสอนนกัเรียน เปน็หอประชุม และหนว่ยงานต่าง ๆ การเรียนและบคุลากร เทศบาลนคร

โรงเรียนนานาชาติ และบคุลากรทั่วไป ขนาด 20x45 เมตร ร้อยละ 100 ได้ใช้ ทั่วไป นครศรีธรรมราช

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 2.เพื่อเปน็ศูนย์ฝึกอบรมและ พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า หอประชุมในการจัด 2.เปน็ศูนย์ฝึกอบรมและ

บริการวิชาการของหนว่ย 900 ตร.ม. กจิกรรมการเรียน บริการวิชาการของ

ราชการ ตามรูปแบบรายการ การสอน ประชุมและ หนว่ยราชการ

3.เพื่อเปน็สถานที่สนบุสนนุ ของเทศบาล สัมมนา 3.เปน็สถานที่สนบัสนนุ

การจัดประชุม สัมมนาของ การประชุม สัมมนาของ

หนว่ยงานต่าง ๆ หนว่ยงานต่าง ๆ

16 โครงการกอ่สร้างอาคาร เพื่อใหโ้รงเรียนมอีาคาร กอ่สร้างอาคารเรียน     13,900,000 โรงเรียนรับนกัเรียน โรงเรียนมอีาคาร โรงเรียนเทศบาล

เรียนเพยีงพอกบัจ านวน 4 ชั้น 12 หอ้งเรียน ได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 สถานที่ในการจัด วดัเสมาเมือง

นกัเรียนที่เพิ่มขึ้น  แบบตอกเสาเข็ม 2.นกัเรียน ผู้ปกครอง การเรียนการสอนเพิ่มขึ้น

รหสั สน.ศท.4/12 มคีวามพงึพอใจร้อยละ

จ านวน 1 หลัง 80

ตามรูปแบบรายการ

ของเทศบาล

17 โครงการเคลือบผิวพื้น เพื่อใหโ้รงเรียนมสีนามกฬีา เคลือบผิวพื้นสนามกฬีา     493,000 นกัเรียน ผู้ปกครองมี โรงเรียนมสีนามกฬีา โรงเรียนเทศบาล

สนามวอลเลย์-เซปกัตะกร้อ ที่ได้มาตรฐานและปลอดภยั วอลเลย์บอล - ความพงึพอใจร้อยละ ที่ได้มาตรฐานและ วดัเสมาเมือง

ส าหรับนกัเรียน เซปกัตะกร้อ รุ่น 80 ปลอดภยั 1 แหง่

Innosport -EXHARD

ความหนา 1.5 mm.

ตามรูปแบบรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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18 โครงการติดต้ังรางระบาย เพื่อติดต้ังรางน้ าฝนบริเวณ 1.ติดต้ังรางระบายน้ าฝน     441,000 นกัเรียน ผู้ปกครองมี โรงเรียนหมดปญัหา โรงเรียนเทศบาล

น้ าฝน อาคารเรียนปอ้งกนัน้ า สแตนเลสหนา 1 มม. ความพงึพอใจร้อยละ น้ ากระเซ็นเข้าอาคาร วดัเสมาเมือง

กระเซ็นเข้าอาคารเรียน กว้าง 10 นิ้ว ลึก 8 นิ้ว 80 เรียนและน้ ากดัเซาะ

และกดัเซาะพื้นอาคาร ความยาวไมน่อ้ยกว่า พื้นอาคาร

120 เมตร

2.ติดต้ังรางระบายน้ าฝน

สแตนเลสหนา 1 มม.

กว้าง 6 นิ้ว พร้อมขอ

รัดราง

ความยาวไมน่อ้ยกว่า 

30 เมตร

ตามรูปแบบรายการ

ของเทศบาล

19 โครงการกอ่สร้างหลังคาคลุม เพื่อใหอ้าคารอนบุาล กอ่สร้างหลังคาเหล็ก     280,000    นกัเรียนผู้ใช้สถานที่มี อาคารเรียนมีหลังคาที่ โรงเรียนเทศบาล

ระหว่างอาคารเรียน มหีลังคาที่ได้มาตรฐาน รีดลอนโครงสร้างเหล็ก ความพงึพอใจ ได้มาตรฐานและมีความ วดัศรีทวี

และมคีวามปลอดภยัส าหรับ เชื่อมระหว่างอาคาร ร้อยละ ๘๐ ปลอดภยัส าหรับนักเรียน

นกัเรียนและครู เรียนอนบุาลกบัอาคาร

เรียน1 ขนาด 6x12 ม.

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



101

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

20 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อปรับปรุงหลังคาและ ซ่อมแซมฝ้าเพดาน     32,000       นกัเรียนผู้ใช้สถานที่มี อาคารเรียนมีหลังคาที่ โรงเรียนเทศบาล

หลังคาและฝ้าเพดาน ฝ้าเพดานของอาคารเรียน ฉาบเรียบ ทาสี พื้นที่ ความพงึพอใจ ได้มาตรฐานและมีความ วดัศรีทวี

อาคารเรียน ใหม้สีภาพดีพร้อมส าหรับ ไมน่อ้ยกว่า 10 ตร.ม. ร้อยละ ๘๐ ปลอดภยัส าหรับนักเรียน

การใช้อาคารเรียน ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

21 โครงการติดต้ังผนงัตาข่าย 1.เพื่อปอ้งกนันกเข้ามาใน ติดต้ังตาข่ายกั้นนก     106,000    นกัเรียนและผู้ปกครอง โรงอาหารมคีวามสะอาด โรงเรียนเทศบาล

กั้นนกบริเวณโรงอาหาร โรงอาหาร โครงเคร่าเหล็ก ผนงั มคีวามพงึพอใจ ปลอดภยัและ วดัศรีทวี

2.เพื่อใหโ้รงอาหารมคีวาม ตาข่ายขึ้นรูปด้วยการ ร้อยละ ๘๐ ถูกสุขลักษณะ

สะอาด ถักแบบตาข่ายส่ีเหล่ียม

ขนมเปียกปูน ช่องตาข่าย

ขนาด 2 นิ้ว พื้นที่

ไมน่อ้ยกว่า 126 ตร.ม.

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

22 โครงการซ่อมแซมเปล่ียน เพื่อใหโ้รงอาหารมหีลังคา ปรับปรุงหลังคาเหล็ก     600,000 นกัเรียนผู้ใช้สถานที่มี หลังคาโรงอาหารได้ โรงเรียนเทศบาล

หลังคาโรงอาหาร ที่ได้มาตรฐานและมคีวาม รีดลอนโครงสร้างเหล็ก ความพงึพอใจ รับการปรับปรุงใหม้ี วดัศรีทวี

ปลอดภยัต่อนกัเรียน พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า ร้อยละ ๘๐ สภาพพร้อมใช้งานและ

265 ตร.ม. มีความปลอดภยัส าหรับ

ตามรูปแบบรายการ นกัเรียน

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

23 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม ปรับปรุงหอ้งน้ า     428,000    นกัเรียนผู้ใช้สถานที่มี นกัเรียนและครูได้ใช้ โรงเรียนเทศบาล

หอ้งน้ าภายในอาคารเรียน หอ้งน้ าโรงเรียนใหม้คีวาม ภายในอาคารเรียน 1 ความพงึพอใจ หอ้งน้ าที่สะอาดและ วดัศรีทวี

สะอาดและถูกสุขลักษณะ  -หอ้งน้ าหญิงชั้น 2 ร้อยละ ๘๐ ถูกสุขลักษณะ

ทาสีน้ าอะคริลิก 100%

พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 

12 ตร.ม.

 -หอ้งน้ าหญิงชั้น 3

ทาสีน้ าอะคริลิก 100%

พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 

12 ตร.ม.

 -หอ้งน้ าหญิงชั้น 4

ทาสีน้ าอะคริลิก 100%

พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 

12 ตร.ม.

 -หอ้งน้ าชายชั้น 2

ทาสีน้ าอะคริลิก 100%

พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 

12 ตร.ม.

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 -หอ้งน้ าชายชั้น 3

ทาสีน้ าอะคริลิก 100%

พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 

12 ตร.ม.

 -หอ้งน้ าชายชั้น 4

ทาสีน้ าอะคริลิก 100%

พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 

12 ตร.ม.

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

24 โครงการปรับปรุงทาสี เพื่อทาสีภายนอก  ทาสีภายนอกอาคาร     716,000    นกัเรียนผู้ใช้สถานที่มี อาคารเรียน72พรรษา, โรงเรียนเทศบาล

อาคารเรียน อาคารเรียน 72 พรรษา, ไม่น้อยกว่า๖,๒๙๐ตร.ม. ความพงึพอใจ อาคารเรียนแม่ปูเ่หนีย่ว, วดัศรีทวี

อาคารเรียนแมปู่่เหนี่ยว,  ทาสีราวกนัตก ร้อยละ ๘๐ อาคารเรียนพระครูเหม

อาคารเรียนพระครูเหม ไมน่อ้ยกว่า๘๔ ตร.ม. เจติยานุรักษ์ ได้รับการ

    เจติยานรัุกษ์ ตามรูปแบบและรายการ ทาสีใหม่อกีคร้ัง

ของเทศบาล

25 โครงการกอ่สร้างเวที เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ กอ่สร้างเวท ีค.ส.ล.     318,000    นกัเรียนผู้ใช้สถานที่มี นกัเรียนได้เรียนรู้ผ่าน โรงเรียนเทศบาล

ใต้อาคารเรียน ใช้เวทใีหก้บันกัเรียน ครู ขนาดไมน่อ้ยกว่า ความพงึพอใจ ประสบการณ์การจัด วดัเสาธงทอง

ผู้ปกครองและชุมชน 3.7x11x0.93 ม. ร้อยละ ๘๐ กจิกรรม

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

26 โครงการปรับปรุงหอ้งเรียน 1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 1.ติดต้ังผนังกระจกวงกบ     63,000 นกัเรียนผู้ใช้สถานที่มี เกดิความปลอดภยัใน โรงเรียนเทศบาล

อนบุาล ในการจัดการเรียนการสอน อลูมิเนียม ขนาดพื้นที่ ความพงึพอใจ ชีวิตและทรัพย์สินของ วดัเสาธงทอง

2.เพื่อใหเ้กดิความปลอดภยั ไม่น้อยกว่า 27 ตร.ม. ร้อยละ ๘๐ ครูและนกัเรียน

กบัชีวิตและทรัพย์สินของ 2.ติดต้ังประตูบานเล่ือน

ครูและนกัเรียน ขนาด 1x2 ม. จ านวน

2 ชุด

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

27 โครงการกอ่สร้างหอ้งน้ า เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม กอ่สร้างหอ้งน้ า ชั้นเดียว     49,000 นกัเรียนผู้ใช้สถานที่มี นกัเรียนและครูได้ใช้ โรงเรียนเทศบาล

หอ้งน้ าโรงเรียนใหม้คีวาม ขนาด 3x15 ม. ความพงึพอใจ หอ้งน้ าที่สะอาดและ วดัใหญ่

สะอาดและถูกสุขลักษณะ พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า ร้อยละ ๘๐ ถูกสุขลักษณะ

45 ตร.ม.

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

28 โครงการปรับปรุงพื้นสนาม เพื่อใหโ้รงเรียนมสีนามกฬีา กอ่สร้างพื้นสนามกฬีา     170,000 นกัเรียน ผู้ปกครองมี โรงเรียนมสีนามกฬีา โรงเรียนเทศบาล

อาคารอเนกประสงค์ ที่ได้มาตรฐานและปลอดภยั โพลียูรีเทน 100% ความพงึพอใจร้อยละ ที่ได้มาตรฐาน วดัใหญ่

ส าหรับนกัเรียน ความหนาไมน่อ้ยกว่า 80 และปรับภมูทิศันข์อง

3 มม.พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า โรงเรียนใหส้วยงาม

288 ตร.ม. เหมาะสม

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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29 โครงการทาสีอาคารเรียน 3 เพื่อทาสีอาคารเรียน 3  -ทาสีภายในอะครีลิค     404,000 ร้อยละ 95 ของ สถานศึกษามหีอ้งเรียน โรงเรียนเทศบาล

ใหม้คีวามสวยงามและ 100% พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า นกัเรียนได้ใช้สถานที่ เพยีงพอกบัจ านวน วดัใหญ่

เหมาะกบัการจัดการเรียน 1,850 ตร.ม. ร่วมกนั นกัเรียนและมปีระสิทธิ

การสอน  -ทาสีภายนอกอะครีลิค ภาพในการพฒันาทกัษะ

100% พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า ต่างๆ ของผู้เรียน

1,640 ตร.ม.

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

30 ปรับปรุงทาสีอาคารเรียน เพื่อใหศู้นย์พฒันาเด็กเล็ก  - ทาสีภายนอกอาคาร     53,000       ครู ผู้ปกครองและ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพ์ฒันา

และร้ัวศูนย์พฒันาเด็กเล็ก มอีาคารเรียนที่เหมาะสม ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า นกัเรียนผู้ใช้สถานที่มี มีอาคารเรียนที่เหมาะสม เด็กเล็ก

ประตูลอด สวยงาม และเอื้อต่อการจัด 76 ตร.ม. ความพงึพอใจ สวยงาม และเอื้อต่อการ ประตูลอด

การเรียนการสอน  - ทาสีภายในอาคาร ร้อยละ ๘๐ จัดการเรียนการสอน

ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 

29 ตร.ม. 

 - ทาสีฝ้าเพดานขนาด

พื้นที่ไม่น้อยกว่า87ตร.ม

 -ทาสีร้ัวคสล.ขนาดพื้นที่

ไม่น้อยกว่า 262 ตร.ม.

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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31 กอ่สร้างปา้ยชื่อ เพื่อใหศู้นย์พฒันาเด็กเล็ก จัดท าป้ายชื่อศูนย์พัฒนา     250,000    ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมี ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ศูนยพ์ฒันา

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก มปีา้ยชื่อที่ชัดเจน เด็กเล็กป้ายอลูมิเนียม ปา้ยชื่อ จ านวน 1 ปา้ย มปีา้ยชื่อที่ชัดเจน เด็กเล็ก

ประตูลอด และสวยงาม คอมโพสิตพร้อม และสวยงาม ประตูลอด

 โครงสร้างเหล็ก 

ขนาด 1.80 x5.00 ม.

พร้อมตัวหนังสือ

สแตนเลส

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

32 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน เพื่อใหศู้นย์พฒันาเด็กเล็ก ปรับปรุงอาคารเรียน     59,000 นกัเรียน ผู้ปกครอง ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมี ศพด.ชุมชน

ศพด.ชุมชนไสเจริญ มอีาคารเรียนที่เหมาะสม ศพด.ชุมชนไสเจริญ และบคุลากร อาคารเรียนที่เหมาะสม ไสเจริญ

สวยงาม และเอื้อต่อการจัด 1.ทาสีอะครีลิค 100% ศพด.ชุมชนไสเจริญ สวยงามและเอื้อต่อการ

การเรียนการสอน ภายนอกอาคารพื้นที่ มคีวามพงึพอใจ จัดการเรียนการสอน

ไม่น้อยกว่า 212 ตร.ม. ร้อยละ 80

2.ทาสีอะครีลิค 100%

ภายในอาคารพื้นที่

ไม่น้อยกว่า 193 ตร.ม.

ตามรูปแบบรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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33 โครงการกอ่สร้างพื้นลาน เพื่อความปลอดภยัของ ศพด.ชุมชนการเคหะฯ     128,000 นกัเรียน ผู้ปกครอง นกัเรียนมคีวาม ส านักการศึกษา

ค.ส.ล. ศพด. 4 ศูนย์ นกัเรียนในการใช้เคร่ืองเล่น งานก่อสร้างพื้น ค.ส.ล. และบคุลากร ปลอดภยัในการใช้ (ศพด. 4 ศูนย์)

สนาม หนา 0.10 ม. ขนาด มคีวามพงึพอใจ เคร่ืองเล่นสนาม

พื้นที่ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

50 ตร.ม.

ศพด.ชุมชนเพชรจริก

งานก่อสร้างพื้น ค.ส.ล.

หนา 0.10 ม. ขนาด

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 

70 ตร.ม.

ศพด.ชุมชนประตูลอด

งานก่อสร้างพื้น ค.ส.ล.

หนา 0.10 ม.ขนาดพื้นที่

ไม่น้อยกว่า 56 ตร.ม.

ศพด.ชุมชนทุ่งจีน

งานก่อสร้างพื้น ค.ส.ล.

หนา 0.10 ม. ขนาด

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 

30 ตร.ม.

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

34 กอ่สร้างปา้ยชื่อ เพื่อใหศู้นย์พฒันาเด็กเล็ก จัดท าป้ายชื่อ     287,000    ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมี ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ส านักการศึกษา

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก มปีา้ยชื่อที่ชัดเจน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปา้ยชื่อศูนย์ละ 2 ปา้ย มปีา้ยชื่อที่ชัดเจน (ศพด.11 ศูนย)์

จ านวน 11 ศูนย์ และสวยงาม ป้ายโครงสร้างเหล็ก และสวยงาม
สูงไม่น้อยกว่า 2.50 ม.

พร้อมฐานคสล.แผ่นป้าย

ขนาดไม่น้อยกว่า

0.60x1.20 เมตร

จ านวน 11 ศูนย์ 

ศูนย์ละ 2 ป้าย ดังนี้

1.ศพด.ชุมชนไสเจริญ

2.ศพด.ชุมชนท่าโพธิ์

3.ศพด.ชุมชนวัดหัวอิฐ

4.ศพด.ชุมชนวดัเพชรจริก

5.ศพด.ชุมชนทุ่งจีน

6.ศพด.ชุมชนคูขวาง

7.ศพด.ชุมชนท้าวโคตร

8.ศพด.ชุมชนตากสิน-

ชะเมา

9.ศพด.ชุมชนหน้า

สถานีรถไฟ

10.ศพด.ชุมชนศาลามีชัย

11.ศพด.ชุมชนการ

เคหะนครศรีฯ

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

35 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อใหศู้นย์พฒันาเด็กเล็ก 1.งานซ่อมแซมหลังคา     319,000 นกัเรียน ผู้ปกครอง ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมี ศพด.ชุมชน

อาคารเรียน ศพด.ชุมชน มอีาคารเรียนที่เหมาะสม  -ติดต้ังหลังคา และบคุลากร อาคารเรียนที่เหมาะสม เพชรจริก

เพชรจริก สวยงาม และเอื้อต่อการจัด แผ่นเหล็กรีดลอน ศพด.ชุมชนเพชรจริก สวยงามและเอื้อต่อการ

การเรียนการสอน เคลือบสีหนา 0.4 มม. มคีวามพงึพอใจ จัดการเรียนการสอน

พื้นที่ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

252 ตร.ม.

 -ฉนวนกันความร้อน

(PE) หนา 5 มม.

ติดใต้หลังคาพื้นที่

ไม่น้อยกว่า 252 ตร.ม.

2.ซ่อมแซมฝ้าเพดาน

 -ติดต้ังฝ้าเพดานยิปซ่ัม

บอร์ด หนา 9 มม.

พร้อมโครงคร่าวโลหะ

ชุบสังกะสี ฉาบแต่งพื้นที่

ไม่น้อยกว่า 96 ตร.ม.

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 -ติดต้ังฝ้าเพดานยิปซ่ัม

บอร์ด หนา 9 มม.

ชนิดกันชื้นพร้อม

โครงคร่าวโลหะชุบ

สังกะสี ฉาบแต่งพื้นที่

ไม่น้อยกว่า 70 ตร.ม.

3.ทาสีผนังภายนอก

อาคารด้วยสีอะครีลิก

100% พื้นที่ไม่น้อยกว่า

172 ตร.ม.

ตามรูปแบบรายการ

ของเทศบาล

36 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน เพื่อใหศู้นย์พฒันาเด็กเล็ก ปรับปรุงอาคารเรียน     20,000 นกัเรียน ผู้ปกครอง ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมี ศพด.ชุมชน

ศพด.ชุมชนทุ่งจีน มอีาคารเรียนที่เหมาะสม ศพด.ชุมชนทุ่งจีน และบคุลากร อาคารเรียนที่เหมาะสม ทุง่จนี

สวยงาม และเอื้อต่อการจัด 1.ทาสีอะครีลิค 100% ศพด.ชุมชนทุ่งจีน สวยงามและเอื้อต่อการ

การเรียนการสอน ภายนอกอาคารพื้นที่ มคีวามพงึพอใจ จัดการเรียนการสอน

ไม่น้อยกว่า 76 ตร.ม. ร้อยละ 80

2.ทาสีอะครีลิค 100%

ภายในอาคารพื้นที่

ไม่น้อยกว่า 29 ตร.ม.

ตามรูปแบบรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

37 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน เพื่อใหศู้นย์พฒันาเด็กเล็ก ปรับปรุงอาคารเรียน     96,000 นกัเรียน ผู้ปกครอง ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมี ศพด.ชุมชน

ศพด.ชุมชนการเคหะฯ มอีาคารเรียนที่เหมาะสม ศพด.ชุมชนการเคหะฯ และบคุลากร อาคารเรียนที่เหมาะสม การเคหะฯ

สวยงาม และเอื้อต่อการจัด 1.ทาสีอะครีลิค 100% ศพด.ชุมชนการเคหะฯ สวยงามและเอื้อต่อการ

การเรียนการสอน ภายนอกอาคารพื้นที่ มคีวามพงึพอใจ จัดการเรียนการสอน
ไม่น้อยกว่า 76 ตร.ม. ร้อยละ 80
2.ทาสีอะครีลิค 100%

ภายในอาคารพื้นที่

ไม่น้อยกว่า 29 ตร.ม.

3.ทาสีฝ้าเพดานภายนอก

และเชิงชายพื้นที่

ไม่น้อยกว่า 87 ตร.ม.

ตามรูปแบบรายการ

ของเทศบาล

38 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน เพื่อใหศู้นย์พฒันาเด็กเล็ก ปรับปรุงอาคารเรียน     92,000 นกัเรียน ผู้ปกครอง ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมี ศพด.ชุมชน

ศพด.ชุมชนคูขวาง มอีาคารเรียนที่เหมาะสม ศพด.ชุมชนคูขวาง และบคุลากร อาคารเรียนที่เหมาะสม คูขวาง

สวยงาม และเอื้อต่อการจัด 1.ทาสีอะครีลิค 100% ศพด.ชุมชนคูขวาง สวยงามและเอื้อต่อการ

การเรียนการสอน ภายนอกอาคารพื้นที่ มคีวามพงึพอใจ จัดการเรียนการสอน
ไม่น้อยกว่า 221 ตร.ม. ร้อยละ 80
2.ทาสีอะครีลิค 100%

ภายในอาคารพื้นที่

ไม่น้อยกว่า 339 ตร.ม.

ตามรูปแบบรายการ

ของเทศบาล

รวม 38 โครงการ  -  -  -  -  -  - 29,748,000  -  -  -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4 การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.8 แผนงานงบกลาง

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการสนบัสนนุการเสริม  - เพื่อใหค้นพกิารได้รับ ผู้มสิีทธิรับเบี้ยยังชีพใน  -  -  -  - 26,997,600 คนพกิารจ านวน  - คนพกิารได้รับ กองสวัสดิการ

สร้างสวัสดิการทางสังคม สวัสดิการจากภาครัฐ เขตเทศบาลนครนครศรี 2,760 คน สวัสดิการจากภาครัฐ สังคม

ใหแ้กผู้่พกิาร หรือทพุพลภาพ  - เพือ่ให้คนพิการมีรายได้ใน ธรรมราช  - คนพกิารมรีายได้ใน

การยังชีพเบื้องต้นมคุีณภาพ การยังชีพ

ชีวิตที่ดีขึ้น

2 โครงการสร้างหลักประกนั  - เพื่อใหผู้้สูงอายุได้รับ ผู้มสิีทธิรับเบี้ยยังชีพใน  -  -  -  - 112,045,200 ผู้สูงอายุมคุีณภาพที่ดี  - ผู้สูงอายุได้รับ กองสวัสดิการ

รายได้ใหแ้กผู้่สูงอายุ สวัสดิการจากภาครัฐ เขตเทศบาลนครนคร โดยการเบกิจ่ายเบี้ย สวัสดิการจากภาครัฐ สังคม

 - เพื่อใหผู้้สูงอายุมรีายได้ ศรีธรรมราช ยังชีพแบบขั้นบนัได  - ผู้สูงอายุมรีายได้ใน

ในการยังชีพเบื้องต้น จ านวน 14,012 คน การยังชีพเบื้องต้น

มคุีณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 11

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต    

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการสนบัสนนุการจัด  - เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ส่งเสริม อดุหนนุ สนบั  -  -  -  - 2,604,000 ผู้ปว่ยเอดส์ในเขต ผู้ปว่ยเอดส์และครอบครัว กองสวัสดิการ

สวัสดิการทางสังคมแกผู้่ด้อย ของประชาชนในเขตเทศบาลฯ สนนุผู้ปว่ยเอดส์และ เทศบาลมสิีทธิได้รับ มคุีณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สังคม

โอกาสทางสังคม(เบี้ยยังชีพผู้  - เพือ่ลดภาระค่าใช้จ่ายและ ครอบครัวและช่วย เบี้ยยังชีพ 100%

ปว่ยเอดส์) สงเคราะหผู้์ด้อยโอกาสให้ เหลือเบี้ยยังชีพผู้ปว่ย

มชีีวิตอย่างปกติสุข เอดส์ 434 คน

รวม 3 โครงการ  -  -  -  -  -  - 141,646,800  -  -  -

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ที่ โครงการ
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4 การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี   3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข  และการกีฬา
5.1 แผนงานสาธารณสุข

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเมืองนครอาหาร 1. เพื่อปรับปรุง ยกระดับ 1. เฝ้าระวังความปลอดภัย  -  -  -  - 950,000 1. มีรายงานสรุปผลการ 1. สถานที่จ าหน่าย งานสุขาภิบาล

ปลอดภัย มาตรฐานด้านสุขลักษณะ อาหารที่วางจ าหน่าย ตรวจเฝ้าระวังทางด้าน อาหารและอาหาร และอนามัย

การจ าหน่ายอาหารในสถาน ในสถานทีจ่ าหนา่ยอาหาร สุขาภิบาลอาหารแต่ละ ริมบาทวิถี ได้รับการ ส่ิงแวดล้อม

ประกอบการอาหาร และอาหารริมบาทวิถี กลุ่มเป้าหมายทุกเดือน พัฒนาและยกระดับ กองสาธารณสุข

2. เพื่อตรวจสอบและ โดยการตรวจสอบด้าน 2. ผู้ประกอบกิจการ มาตรฐานอาหาร และส่ิงแวดล้อม

เฝ้าระวังคุณภาพอาหาร สุขลักษณะทางกายภาพ และผู้สัมผัสอาหารใน ปลอดภัย

ในสถานจ าหน่ายอาหาร ของกลุ่มเป้าหมาย สถานที่จ าหน่ายอาหาร 2. ประชาชนได้บริโภค

 และอาหารริมบาทวิถี รวมถึงการให้ค าแนะน า ได้รับการอบรม        อาหารที่สะอาดปลอดภัย

3. เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการ ตามหลักการสุขาภิบาล  หลักสูตรการอบรม มีความรู้และข้อมูล

และผู้สัมผัสอาหารในสถานที่ อาหารรวมถงึการสุ่มเกบ็ ผู้ประกอบกิจการ ข่าวสารที่ช่วยให้มีทาง

จ าหน่ายอาหารได้รับการ และตรวจตัวอยา่งอาหาร และหลักสูตรการอบรม เลือกในการซ้ือและ

อบรมตามหลักเกณฑ์และ ด้วยชุดทดสอบอาหาร ผู้สัมผัสอาหาร ตาม บริโภคอาหารที่

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 11

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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วิธีการที่รัฐมนตรี เบื้องต้นจากกลุ่มเป้าหมาย หลักเกณฑ์และวิธีการที่ สะอาดปลอดภัย

โดยค าแนะน าของคณะ ได้แก่ ตลาด ร้านอาหาร รัฐมนตรี โดยค าแนะน า 3. ก่อให้เกิดการมี

กรรมการประกาศก าหนด แผงลอยจ าหน่ายอาหาร ของคณะกรรมการ ส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ

ในราชกิจจานุเบกษา ห้างสรรพสินค้า ประกาศก าหนดใน องค์กรเอกชนผู้ประกอบ

4. เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค และสถานศึกษาภายใน ราชกิจจานุเบกษา การและประชาชน 

และสร้างความมั่นใจในการ เขตเทศบาลนครนคร จ านวนไม่น้อยกวา่ 1 รุ่น เพื่อการพัฒนาด้าน

บริโภคอาหารที่สะอาด ธรรมราชเพื่อตรวจ ต่อหลักสูตร อาหารปลอดภัย

ปลอดภัย วิเคราะห์ภาคสนาม 3. ผู้ประกอบกิจการ อย่างยั่งยืน

2. ผู้ประกอบกิจการ และผู้สัมผัสอาหาร 4. เสริมสร้างภาพลักษณ์

และผู้สัมผัสอาหารใน ได้รับหลักฐานรับรอง ที่ดีในด้านอาหาร

สถานที่จ าหน่ายอาหาร เป็นผู้ผ่านการอบรม ปลอดภัยของเทศบาล

ได้รับการอบรมตาม หลักสูตร การอบรม นครนครศรีธรรมราช

หลักเกณฑ์และวิธีการ ผู้ประกอบกิจการ และเป็นการส่งเสริม

ที่รัฐมนตรีโดยค าแนะน า และหลักสูตรการอบรม การท่องเที่ยว

ของคณะกรรมการ ผู้สัมผัสอาหาร โดยต้อง

ประกาศก าหนดใน ผ่านการทดสอบความรู้

ราชกิจจานุเบกษา หลังเข้ารับ การอบรม 

จ านวนไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

 1 รุ่น ต่อหลักสูตร 4. สถานประกอบการ

3.สถานประกอบการ จ าหน่ายอาหารที่ผ่าน

การจ าหน่ายอาหาร การประเมินตาม

ที่ผ่านการประเมิน หลักเกณฑ์การรับรอง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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ตามหลักเกณฑ์ มาตรฐานฯ ของเทศบาล

การรับรองมาตรฐานฯ นครนครศรีธรรมราช 

ของเทศบาลนครนคร จะได้รับมอบป้ายรับรอง

ศรีธรรมราช จะได้รับ มาตรฐาน “อาหารสะอาด

ป้ายรับรองมาตรฐาน ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค

"อาหารสะอาดปลอดภยั" ” (Clean Food Good 

(Clean Food Good Health) ร้อยละ 100 

Health) ร้อยละ 10 ของสถานประกอบการ

ของสถานประกอบการ จ าหน่ายอาหารที่ผ่าน

จ าหน่ายอาหารที่ผ่าน การประเมินฯ

การประเมินฯ

2 โครงการป้องกันควบคุมสัตว์ 1. เพื่อป้องกันและควบคุม 1.ด าเนินการป้องกัน  -  -  -  - 800,000 1. มีรายงานสรุปผล 1. อัตราป่วย อัตราตาย งานสุขาภิบาล

และแมลงพาหะน าโรค โรคที่เกิดจากสัตว์และแมลง ควบคุม โรคติดต่อ การด าเนินงานป้องกัน ด้วยโรคที่เกิดจากสัตว์ และอนามัย

พาหะน าโรค และลดอัตรา ระหว่างสัตว์และคนและ ควบคุมสัตว์และพาหะ และแมลงพาหะน าโรค ส่ิงแวดล้อม

ป่วยและป้องกันการป่วยตาย โรคที่เกิดจากสัตว์และ น าโรคภายในเขต ลดลง กองสาธารณสุข

ด้วยโรคที่เกิดจากสัตว์ แมลงพาหะน าโรคภายใน เทศบาลทุกเดือน 2. แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ และส่ิงแวดล้อม

และแมลงพาหะน าโรคใน พื้นที่เขตเทศบาลนคร 2. ผู้ป่วยโรคติดต่อจาก และแมลงพาหะน าโรค

พื้นที่เขตเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช ได้แก่ สัตว์และแมลงพาหะ ลดลง

นครศรีธรรมราช ชุมชน 67 ชุมชน สถาน น าโรคได้รับการ 3. ประชาชนมีความรู้ 

2. เพื่อก าจัดและและท าลาย ศึกษา วัด และ สถานที่ สอบสวนทางระบาด ความเข้าใจ

แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และ ราชการหรือเอกชน วิทยา ร้อยละ 100 ความตระหนัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



117

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แมลงพาหะน าโรคในพื้นที่ 2.ด าเนินการจัดอบรม จากการรับแจ้งรายงาน และมีส่วนร่วมในการ

เขตเทศบาลนคร ให้ความรู้แก่ประชาชน 3. ชุมชนในพื้นที่เขต ป้องกันและควบคุมโรค

นครศรีธรรมราช สถานศึกษาหรือผู้ที่เกี่ยว เทศบาลนครนคร ที่เกิดจากสัตว์และ

3. เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ ข้องในพื้นที่เขตเทศบาล ศรีธรรมราช แมลงพาหะน าโรค

ประชาชนมีความรู้ นครศรีธรรมราชจ านวน ได้รับการสุ่มส ารวจ รวมถึงประชาชน

ความเข้าใจ ความตระหนัก 150 คน แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย มีคุณภาพชีวิตที่ดี

และสร้างการมีส่วนร่วมใน ร้อยละ 100 

การป้องกันและควบคุม จากชุมชนทั้งหมด

โรคที่เกิดจากสัตว์และ

แมลงพาหะน าโรค

3 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน 1. เพื่อให้ความรู้ ค าแนะน า 1. ด าเนินการเฝ้าระวัง  -  -  -  - 700,000 1. กลุ่มเป้าหมายมี 1. ประชาชนมีความรู้ งานสุขาภิบาล

และควบคุมโรคติดเชื้อ ในการเฝ้าระวังป้องกันและ  ป้องกันและควบคุม ความรู้ความเข้าใจ ความเข้าใจ และอนามัย

ไวรัสโคโรนา 2019 ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โรคติดเชื้อไวรัส ในการป้องกันโรค ความตระหนัก ส่ิงแวดล้อม

และโรคระบาดหรือโรค โคโรนา 2019 (COVID-19) โคโรนา 2019 ด้วยตนเองไม่น้อยกว่า สามารถป้องกันตนเอง กองสาธารณสุข

ติดต่ออุบัติใหม่ในเขตเทศบาล และโรคระบาดหรือ (COVID-19) ร้อยละ 80 จากโรคและมีส่วนร่วม และส่ิงแวดล้อม

นครนครศรีธรรมราช โรคติดต่ออุบัติใหม่ให้กับ และโรคระบาดหรือ 2. งานสุขาภิบาล ในการป้องกันและ

ประชาชน หรือบุคลากร โรคติดต่ออุบัติใหม่ และอนามัย ควบคุมโรค 

สถานศึกษา รวมถึงผู้ที่ ภายในพื้นที่เขต ส่ิงแวดล้อม 2. ลดผลกระทบต่อ

เกี่ยวข้องในพื้นที่เขต เทศบาลนคร กองสาธารณสุข สุขภาพของประชาชน

เทศบาลนคร นครศรีธรรมราช และส่ิงแวดล้อม ตลอดจนป้องกันไม่ให้

นครศรีธรรมราช  ได้แก่ ชุมชนภายในเขต ประเมินและรายงานผล เกิดการแพร่ระบาด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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2. เพื่อป้องกันการแพร่ เทศบาลนคร ให้ผู้บริหารรับทราบ ของโรคในวงกว้าง 

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส นครศรีธรรมราช เป็นระยะๆ 3. การด าเนินงาน

โคโรนา 2019 (COVID-19)  สถานศึกษา วัด ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

และโรคระบาดหรือโรคติดต่อ  สถานประกอบกิจการ ทางสาธารณสุขทันต่อ

อุบัติใหม่ไม่ให้ขยายตัวเป็น  และหน่วยงานต่างๆ เหตุการณ์และ

วงกว้างจนยากแก่การ 2. ด าเนินการ มีประสิทธิภาพ

ควบคุม ประชาสัมพันธ์

3. เพื่อให้มีทรัพยากร การฝึกอบรมให้ความรู้

งบประมาณ พอเพียงต่อการ แก่ประชาชน หรือ

สนับสนุนการด าเนินงาน บุคลากรสถานศึกษา

เฝ้าระวัง สอบสวนและ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องใน

ควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อ พื้นที่เขตเทศบาล

ไวรัสโคโรนา 2019 นครศรีธรรมราช  

(COVID-19) และโรคระบาด

หรือโรคติดต่ออุบัติใหม่ใน

เขตเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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4 โครงการส่งเสริมและพัฒนา 1. เฝ้าระวังสถานการณ์ 1. ตลาดประเภทที่1  -  -  -  - 100,000 1. กลุ่มเป้าหมาย ได้รับ 1. ผู้ประกอบการตลาดสด กองสาธารณสุข

ตลาดสดน่าซ้ือ สุขาภิบาลอาหารใน ทุกตลาดในเขตเทศบาล การตรวจประเมิน พ่อค้า แม่ค้าในตลาด และส่ิงแวดล้อม

ตลาดสดในเขตเทศบาล นครนครศรีธรรมราช มาตรฐานตลาดสด มีความรู้ ความเข้าใจ

นครนครศรีธรรมราช ได้รับการตรวจประเมิน จ านวน 1 คร้ังต่อปี เกี่ยวกับสุขาภิบาลอาหาร

2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบ มาตรฐานตลาดสด 2. กลุ่มเป้าหมาย 2. ตลาดสดมีการพัฒนา

กจิการ และผู้ขายของในตลาด จ านวน 1 คร้ังต่อปี ฝึกอบรม ให้ความรู้ และยกระดับตลาดสดน่าซ้ือ

มคีวามรู้ด้านสุขาภบิาลอาหาร 2. จัดให้มีฝึกอบรม สุขาภิบาลอาหาร 3. เคร่ือข่ายผู้ประกอบการ

และแนวทางการพัฒนา ให้ความรู้สุขาภิบาล (เชิงปฏิบัติการ) การมีความเข้มแข็ง มี

ยกระดับตลาดสดน่าซ้ือ อาหาร (เชิงปฏิบัติการ) จ านวน 1 คร้ังต่อปี ส่วนร่วมในการพัฒนาและ

3. เพื่อให้ประชาชนในเขต แก่ผู้ประกอบการตลาด 3. กลุ่มเป้าหมายได้รับ ยกระดับตลาดสดน่าซ้ือ

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประเภทที่ 1 และพ่อค้า การ ตรวจประเมิน 4. ภาครัฐ ภาคเอกชน

บริโภคอาหารอย่างปลอดภัย แม่ค้าในตลาดในเขต สุขลักษณะทางด้าน ผู้ประกอบการและ พ่อค้า

ปราศจากเชื้อโรค และเคมีที่ เทศบาล จ านวน 1 คร้ัง กายภาพ และสุ่มตรวจ แม่ค้า มีส่วนร่วมในการ

เป็นอันตราย ต่อปี ตัวอย่าง เพื่อวิเคราะห์ พัฒนาและยกระดับ

3. จัดให้มีกิจกรรม ด้านเคมี และชีวภาพ ตลาดสดน่าซ้ือ

ส่งเสริมการสร้าง ร้อยละ 80 5. ตลาดสดได้รับการ

ความเข้มแข็งให้แก่ พัฒนาและยกระดับ

เครือข่ายผู้ประกอบการ ตลาดสดน่าซ้ือ

ตลาดสด ประเภทที่ 1 

จ านวน 1 คร้ังต่อปี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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5 โครงการส่งเสริมความปลอดภัย 1. เพื่อส่งเสริมความรู้ สถานประกอบกิจการที่  -  -  -  - 100,000 1. กลุ่มเป้าหมายมี 1. ผู้ประกอบกิจการ กองสาธารณสุข

และสุขอนามัยในการท างาน ด้านความปลอดภัยและ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ความรู้ เพิ่มขึ้น โดยวัด ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และส่ิงแวดล้อม

สุขอนามัยให้ผู้ประกอบ ประเภทกิจการ ผลจากคะแนนเฉล่ีย และผู้ปฏิบัติงานประเภท

กิจการที่เป็นอันตรายต่อ ซ่อมเคร่ืองยนต์ ก่อนและหลังการ กิจการซ่อมเคร่ืองยนต์ 

สุขภาพ และผู้ปฏิบัติงาน ตู้น้ าด่ืมหยอดเหรียญ ด าเนินกิจกรรมฯ ตู้น้ าด่ืมหยอดเหรียญ 

ประเภทกิจการซ่อม ร้านรับซ้ือของเก่า 2. กลุ่มเป้าหมายมี ร้านรับซ้ือของเก่า 

เคร่ืองยนต์ ตู้น้ าด่ืมหยอด และกิจการเคร่ืองซักผ้า พฤติกรรมการ และกิจการเคร่ืองซักผ้า

เหรียญ ร้านรับซ้ือของเก่า หยอดเหรียญ ในเขต ประกอบอาชีพที่เอื้อต่อ หยอดเหรียญ 

และกิจการเคร่ืองซักผ้า พื้นที่เทศบาลนคร การท างาน เอื้อต่อการ มีความรู้ด้านความ

หยอดเหรียญ นครศรีธรรมราช มีคุณภาพชีวิตที่ดีของ ปลอดภัยและสุขอนามัย

2. เพื่อส่งเสริมการจัดสภาพ ผู้ปฏิบัติงานและไม่ก่อ 2. ผู้ประกอบกิจการ

แวดล้อม ให้เอื้อต่อการ ให้เกิดผลกระทบต่อ และผู้ปฏิบัติงานประเภท

ท างาน เอื้อต่อการมี คุณภาพชีวิตของ กิจการซ่อมเคร่ืองยนต์ 

คุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ ประชาชนที่อยู่ในชุมชน ตู้น้ าด่ืมหยอดเหรียญ 

ปฏิบัติงาน และไม่ก่อให้เกิด 3. กลุ่มเป้าหมายมี ร้านรับซ้ือของเก่า 

ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต ความพึงพอใจ ในการ และกิจการเคร่ืองซักผ้า

ของประชาชนที่อยู่ในชุมชน ด าเนินโครงการฯ หยอดเหรียญ มีการ

ให้สถานประกอบกิจการ (ด้านการป้องกัน เปล่ียนแปลงพฤติกรรม

ซ่อมเคร่ืองยนต์ ตู้น้ าด่ืม ควบคุมโรคที่เกิดจาก การปฏิบัติงาน การจัด

หยอดเหรียญ ร้านรับซ้ือ การท างาน) อยู่ใน สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อ

ของเก่า และกิจการเคร่ือง ระดับมากถึงมากที่สุด การท างาน เอื้อต่อการมี

ซักผ้าหยอดเหรียญ ร้อยละ 80 คุณภาพชีวิตที่ดีของ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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3. เพื่อส่งเสริมการ ผู้ปฏิบัติงานและไม่ก่อให้

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการ เกิดผลกระทบต่อคุณภาพ

ปฏิบัติงาน การจัดสภาพ ชีวิตของประชาชนที่อยู่

แวดล้อมให้เอื้อต่อการท างาน ในชุมชน

เอื้อต่อการมีคุณภาพชีวิต

ที่ดีของผู้ปฏิบัติงานและไม่ก่อ

ให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนที่อยู่ใน

ชุมชนให้สถานประกอบการ

ประเภทกิจการซ่อม

เคร่ืองยนต์ ตู้น้ าด่ืมหยอดร้าน

รับซ้ือของเก่า และกิจการ

เคร่ืองซักผ้าหยอดเหรียญ

6 โครงการปรับปรุงโปรแกรมระบบ 1 เพื่อน าเทคโนโลยีมาใช้ใน งานใบอนุญาตและ  -  -  -  - 50,000 1. โปรแกรมระบบ 1. สามารถน ามาใช้ใน กองสาธารณสุข

ปฏิบัติการบัญชีส าเร็จรูป การจัดเก็บฐานข้อมูลผู้ หนังสือรับรองการแจ้ง ปฏิบัติการบัญชี การบริหารติดตามผล และส่ิงแวดล้อม

การจัดเก็บฐานข้อมูลผู้ ประกอบการและออกใบ ตามพระราชบัญญัติ ส าเร็จรูปการจัดเก็บ การด าเนินงาน ได้ทันกาล

ประกอบการและออกใบ อนุญาตหนังสือรับรอง การสาธารณสุข ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ ได้ข้อมูล Real Time

อนุญาตตามพระราชบัญญัติ การแจ้งตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.2535  และออกใบอนุญาตตาม ที่ปรับปรุงอย่างทันสมัย

การสาธารณสุข พ.ศ.2535 การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ฝ่ายบริหารงาน พระราชบัญญัติ ตลอดเวลา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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2. เพื่อจัดเก็บฐานข้อมูล สาธารณสุข  การสาธารณสุข 2. เพื่อให้การจัดเก็บ

ผู้ประกอบการ โดยการ กองสาธารณสุขและ พ.ศ.2535 ได้รับการ ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ

เชื่อมโยงระหว่างใบอนุญาต ส่ิงแวดล้อมเทศบาลนคร ปรับปรุงตาม และออกใบอนุญาตและ

หนังสือรับรองการแจ้ง นครศรีธรรมราช รายละเอียด ทั้ง 18 ข้อ หนังสือรับรองการแจ้ง

การประกอบกิจการและ 2. เจ้าหน้าที่ที่ใช้งาน ตามพระราชบัญญัติ

ฐานข้อมูลสถานประกอบการ ระบบมีความพึงพอใจ การสาธารณสุข 

3. เพื่อระบบจัดเก็บฐาน ในการใช้งานระบบอยู่ พ.ศ.2535 เป็นไปอย่าง

ข้อมูลผู้ประกอบการและ ในระดับมากถึงมากที่สุด คล่องตัว ลดข้อผิดพลาด

ออกใบอนุญาตหนังสือ ร้อยละ 80 และเพิ่มประสิทธิภาพ

รับรองการแจ้งตาม ในการปฏิบัติงาน  

พระราชบัญญัติ 3. สามารถเชื่อมโยง

การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ข้อมูลระหว่างใบอนุญาต

มีความปลอดภัยต่อการ การประกอบกิจการและ

เข้าถึงและการเก็บรักษา ฐานข้อมูลสถาน

ข้อมูล ประกอบการได้

อย่างถูกต้อง

4. มีความปลอดภัยใน

การใช้งานและการ

เก็บรักษาข้อมูลและ

เหมาะสมในการ  

ปฏิบัติงานจริง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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7 โครงการป้องกัน ควบคุมโรค  -  เพื่อสนองพระนโยบาย  - ฉีดวัคซีนป้องกันโรค  -  -  -  - 800,000  - ไม่พบสุนัขและแมว  - ลดความเส่ียงต่อการ งานสัตวแพทย์

พิษสุนัขบ้าและลดจ านวน ในการด าเนินโครงการสัตว์ พิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัข ที่ติดเชื้อพิษสุนัขบ้า แพร่ระบาดของโรคพิษ กองสาธารณสุข

ประชากรสุนัขและแมวจรจัด ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก และแมวในเขตเทศบาล  - จ านวนสุนัขจรจัด สุนัขบ้าและหยุดการ และส่ิงแวดล้อม

โรคพิษสุนัขบ้า ครอบคลุมจ านวน ในเขตเทศบาลลดลง แพร่พันธุ์ของสุนัข

 - เพื่อหยุดการแพร่พันธุ์ของ ประชากรอย่างน้อย  - ประชาชนมีความรู้ โดยค่อยๆลดจ านวน

สุนัขและแมวที่เป็นพาหะ ร้อยละ 80 ของ ความเข้าใจเร่ืองการ ของสุนัขจรจัดลง

น าโรคพิษสุนัขบ้าและค่อยๆ ประชากรสุนัขและแมว ป้องกันตัวจากโรค จนหมดไปได้

ลดจ านวนของสุนัขและแมว ในเขตเทศบาล พิษสุนัขบ้าเพิ่มขึ้น  - ประชาชนมีความ

จรจัดลงจนหมดไป โดยการ  - การควบคุมประชากร เข้าใจและมีส่วนร่วม

ผ่าตัดท าหมัน ท าสัญลักษณ์ สุนัขและแมวโดยการ ในการแก้ไขปัญหา

ที่ตัวสุนัขและฉีดวัคซีน ผ่าตัดท าหมัน ร่วมกัน เกี่ยวกับสุนัข

ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวมถึง ท าสัญลักษณ์ที่ตัว จรจัดและโรคพิษสุนัขบ้า

การจัดท าทะเบียนประวัติ สุนัขและฉีดวัคซีนป้อง  - ขึ้นทะเบียนประชากร

ของสุนัขและแมวภายในเขต กันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขและแมวในเขต

เทศบาล  - ลดปัญหาเหตุ เทศบาล

 - เพื่อลดอัตราการป่วย และ เดือดร้อนร าคาญอันเกิด

อัตราการตายของประชาชน จากสุนัขและแมวโดย

จากโรคพิษสุนัขบ้าและลด การจัดท าทะเบียน

ปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญ ประวัติของสุนัขและ

อันเกิดจากสุนัขและแมว แมวภายในเขตเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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 - เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้  - ประชาชนมีความรู้

ประชาชนมีความเข้าใจและ ปรับเปล่ียนทัศนคติ

มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา และเล้ียงสุนัขและแมว

ร่วมกันเกี่ยวกับสุนัขและแมว ด้วยความรับผิดชอบต่อ

จรจัด โรคพิษสุนัขบ้า และ สังคมก่อให้เกิด

ปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญ "ชุมชนปลอดโรคพิษ

อันเกิดจากสุนัขและแมว สุนัขบ้าสุนัขและแมว

รวมถึงมีความรู้ ปรับเปล่ียน จรจัด

ทัศนคติและเล้ียงสุนัขและ  - ผู้เข้าร่วมอบรมความ

แมวด้วยความรับผิดชอบต่อ รู้เร่ืองการป้องกันโรค

สังคม นอกจากนี้ยังมี พิษสุนัขบ้าทั้งในคน

สุขวิทยาส่วนบุคคลที่ดีหลัง และสัตว์ รวมถึงการ

จากสัมผัสสัตว์ ดูแลเบื้องต้นกรณีสัมผัส

เชื้อโรคพิษสุนัขบ้าที่

ถูกต้องจาก ๖๕ ชุมชน

จ านวน ๑๕๐ คน

8 โครงการฟนัเทยีม 1.เพื่อแกป้ญัหาสุขภาพ จัดท าฟนัเทยีมผู้สูงอายุ  -  -  -  - 250,000 1.จ านวนผู้เข้าร่วม ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครง กองการแพทย์

พระราชทาน ช่องปากของผู้สูงอายุ  ในเขตเทศบาล โครงการมากกว่า การได้รับการใส่ฟนัเทยีม

โดยการใส่ฟนัเทยีม ที่มคุีณสมบติัตรงตาม ร้อยละ 70 ของกลุ่ม และสามารถรับประทาน

2.เพื่อสร้างสุขนสัิยในการ เกณฑ์ ได้รับการใส่ เปา้หมาย อาหารได้ดียิ่งขึ้น

ดูแลสุขภาพช่องปากและ ฟนัเทยีม 2.ผู้เข้าร่วมโครงการ มคุีณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ฟนัเทยีม  ได้เรียนรู้วิธีการใช้งาน

และดูแลฟนัเทยีม

 มากกว่าร้อยละ 80

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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9 โครงการส่งเสริมสุขภาพ- 1.เพื่อส ารวจสภาวะทนัต- อบรมใหค้วามรู้และ  -  -  -  - 80,000 1.จ านวนผู้เข้าร่วม ผู้สูงอายทุี่เข้าร่วมโครงการ กองการแพทย์

ช่องปากในผู้สูงอายุ สุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุ คัดกรอง ผู้สูงอายุใน โครงการมากกว่า ทราบถึงสภาวะสุขภาพ

และแนะน าการดูแลสุขภาพ เขตเทศบาลใหไ้ด้รับ ร้อยละ 80 ของกลุ่ม ช่องปากของตนเอง

ช่องปากอย่างเหมาะสม การตรวจคัดกรอง เปา้หมาย และทราบวิธีการดูแล

และแนะน าการดูแล 2.ผู้สูงอายุที่เข้าร่วม สุขภาพช่องปากอย่าง

สุขภาพช่องปาก โครงการ ทราบถึง ถูกต้อง

อย่างถูกวิธี สภาวะสุขภาพช่องปาก

ของตนเอง และทราบ

วิธีการดูแลสุขภาพ

ช่องปากอย่างถูกต้อง

10 โครงการส่งเสริมทนัตสุขภาพ 1.เพื่อใหน้กัเรียนได้รับการ จัดกจิกรรมในการ  -  -  -  - 120,000 1.นกัเรียนมากกว่า ผู้ปกครองทราบผลการ กองการแพทย์

และปอ้งกนัโรคในช่องปาก ตรวจสุขภาพช่องปากโดย ส่งเสริมทนัตสุขภาพ ร้อยละ 80 ของกลุ่ม ตรวจสุขภาพช่องปาก

ส าหรับเด็กระดับชั้นประถม- ทนัตบคุลากร และปอ้งกนัโรค เปา้หมาย ได้รับการ ของนกัเรียนเพื่อรับการ

ศึกษา 2.เพื่อใหผู้้ปกครองได้ทราบ ในช่องปากใหแ้ก่ ตรวจสุขภาพช่องปาก รักษาทางทนัตกรรม

ถึงสภาวะสุขภาพช่องปาก นกัเรียนชั้นประถม- 2.ผู้ปกครองทราบผล อย่างเหมาะสม

ของนกัเรียน ศึกษาในเขตเทศบาล การตรวจสุขภาพช่อง

จ านวน 22 โรงเรียน ปากของนกัเรียน

ทกุคน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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11 โครงการส่งเสริมสุขภาพและ 1.เพื่อปอ้งกนัโรคในช่องปาก ใหค้วามรู้แก่หญิง  -  -  -  - 40,000 1.ร้อยละ 80 ของ หญิงมคีรรภใ์นเขต กองการแพทย์

ปอ้งกนัโรคในช่องปาก หญิงมคีรรภ์ ที่มาฝากครรภ์ หญิงที่มาฝากครรภ์ เทศบาลร้อยละ 80  

หญิงมคีรรภ์ 2.เพื่อใหห้ญิงมคีรรภท์ี่มา คร้ังแรกใน รพ. ได้รับการตรวจ ทราบถึงสภาวะสุขภาพ  

ฝากครรภค์ร้ังแรกที่ รพ. เทศบาล ฯ ได้รับ สุขภาพช่องปาก ในช่องปากของตนเอง

ได้รับการตรวจสุขภาพ การตรวจคัดกรอง 2.ร้อยละ 80 ของ

ช่องปากอย่างถูกวิธี ดูแลสุขภาพในช่อง หญิงที่มาฝากครรภ์

ปาก เข้าร่วมโครงการ 

ได้รับค าแนะน าและ

วิธีการดูแล

สุขภาพช่องปาก

12 โครงการส่งเสริมทนัตสุขภาพ 1.เพื่อส่งเสริม กระตุ้นใหผู้้ ส่งเสริมทนัตสุขภาพ  -  -  -  - 25,000 1.ร้อยละ 80 ของผู้ ผู้ปกครองและเด็กได้รับ กองการแพทย์

และปอ้งกนัโรคในคลินกิ ปกครองเด็กมคีวามรู้และ และปอ้งกันโรคใน ปกครองเด็กอายุ ค าแนะน า ร้อยละ 50

เด็กดี สามารถดูแลสุขภาพในช่อง คลีนกิเด็กดี แกเ่ด็ก 9เดือน-1.6 ปไีด้รับ ของเด็กที่มารับวัคซีนที่

ปากเด็กและตัวเองได้ อายุ 6 เดือน ถึง 1.9ปี ค าแนะน า คลินกิเด็กดีได้รับ

2.เพื่อใหเ้ด็กที่มารับวัคซีน ที่มารับวัคซีนในคลีนกิ 2.ร้อยละ 80 ของเด็ก ฟลูออไรด์วานชิ

ได้รับการตรวจสุขภาพ เด็กดี และตรวจ อายุ9 เดือน -1.6 ปี

ในช่องปาก สุขภาพในช่องปาก ได้รับการตรวจสุขภาพ

3.เพื่อใหเ้ด็กได้รับ ทกุคน ช่องปาก

ฟลูออไรด์วานชิ  3.เด็กได้รับฟลูออไรด์

วานชิ ร้อยละ 50

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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13 โครงการส่งเสริมทนัตสุขภาพ 1.เพื่อใหเ้ด็กในศูนย์ฯ ตรวจสุขภาพช่องปาก  -  -  -  - 25,000 1.ร้อยละ 90 ของเด็ก 1.ร้อยละ 90 ของเด็ก กองการแพทย์

ในศูนย์พฒันาเด็กกอ่นเกณฑ์ และเด็กอนบุาลในเขต ให่แก่เด็กในศูนย์พัฒนา ในศูนย์ฯและเด็ก ได้รับการตรวจสุขภาพ

และเด็กอนบุาล เทศบาลได้รับการตรวจ เด็กเล็กและเด็ก อนบุาลได้รับการตรวจ ในช่องปากและสาธิต

สุขภาพในช่องปาก อนบุาล ใน รร.เขต สุขภาพในช่องปากและ วิธีการแปลงฟนั

2.เพื่อใหเ้ด็กได้รับฟลูออไรด์ เทศบาลนครนคร สาธิตการแปลงฟนั 2.ร้อยละ 50 ของ

วานชิปอ้งกนัฟนัผุในราย ศรีธรรมราช 2.ร้อยละ 50 ของเด็ก เด็กได้รับการทา

ที่จ าเปน็ ทกุคน ได้รับการทาฟลูออไรด์ ฟลูออไรด์

วานชิตามความจ าเปน็

14 โครงการบริการ 1.ผู้เข้าร่วมโครงการมคีวาม อบรมใหค้วามรู้  -  -  -  - 70,000 1.ร้อยละความ 1.ผู้เข้าร่วมโครงการ กองการแพทย์

กายภาพบ าบดั รู้ความเข้าใจในการดูแล การท ากายภาพ พงึพอใจของ มคีวามรู้ความเข้าใจ

ในสถานพยาบาลสู่ชุมชน ตนเองทางด้าน ใหแ้กญ่าติหรือผู้ดูแล ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ในการดูแลตนเอง

กายภาพบ าบดัเพิ่มขึ้น ผู้ปว่ยติดเตียง 2.ผู้เข้าร่วมโครงการ และสามารถถ่ายทอด

2.ผู้เข้าร่วมโครงการ ในเขตเทศบาล มคีวามรู้ความเข้าใจ ความรู้สู่ชุมชน

สามารถน าความรู้ที่ได้ นครนครศรีธรรมราช และสามารถ ได้อย่างถูกต้อง

ไปปฏบิติัและ จ านวน 1 รุ่น  ปฏบิติัตัวตามค า 2.ผู้เข้าร่วมโครงการ

ถ่ายทอดสู่ชุมชนได้ รุ่นละ  35 คน แนะน าได้อย่าง มกีารปรับเปล่ียน

อย่างถูกต้องและเหมาะสม  ถูกต้อง พฤติกรรมต่อโรค

3.ผู้สูงอายุในชุมชนสามารถ

ใช้ชีวิตอยู่ในสังคม 

ในสภาพพื้นที่

หรือส่ิงแวดล้อมตามจริง

โดยพึ่งพาตนเองได้

มากที่สุด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



128

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15 โครงการอบรมพฒันาความรู้ 1.เพื่อพฒันาความรู้และ อบรมพฒันาความรู้  -  -  -  - 80,000 1.บคุลากรเข้าร่วม 1.บคุลากรที่ผ่านการ กองการแพทย์

และทกัษะในการปฏบิติังาน ทกัษะของบคุลากรทางการ แกบ่คุลากรทางการ ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ อบรมมคีวามรู้ ความ

บคุลากรทางการพยาบาล พยาบาลในการปฏบิติังาน พยาบาลฯ โรงพยาบาล 80 เข้าใจและสามารถ

จ านวน 2 กจิกรรม ดังนี้ และศูนย์บริการ 2.ร้อยละความ เข้าทมีช่วยฟื้นคืนชีพ

1.1.การอบรมเชิงปฏบิติัการ สาธารณสุข พงึพอใจของบคุลากร ได้อย่างถูกต้อง มี

การช่วยฟื้นคืนชีพ ส าหรับ ในการช่วยฟื้นคืนชีพ ที่เข้าร่วมโครงการ ประสิทธิภาพ

พยาบาลวิชาชีพและบุคลากร จ านวน 2 รุ่น ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 2.บคุลากรมทีศันคติที่ดี

กลุ่มสนบัสนนุ รุ่นละ 80 คน 80 ในการท างานเปน็ทมี

1.2.การอบรมเชิงปฏบิติัการ  3.ประชาชนที่มารับ

การดูแลผู้ปว่ยโรคหวัใจและ   บริการ ได้รับบริการที่มี

หลอดเลือด  คุณภาพ รวดเร็ว 

2.เพื่อเสริมสร้างทศันคติเชิง  ปลอดภยั เกดิความ

บวกและทกัษะการเปน็ผู้ให้   พงึพอใจ

บริการที่มคุีณภาพ  

3.เพื่อใหผู้้รับบริการ ได้รับ

บริการที่มคุีณภาพ รวดเร็ว

ปลอดภยัและเกดิความ

พงึพอใจ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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16 โครงการสร้างเสริมและ เพื่อให ้อสม. และภาคีเครือ อบรมใหค้วามรู้  -  -  -  - 2,010,500 1. อสม.ในเขต เพิ่มการมส่ีวนร่วม กองการแพทย์

ส่งเสริมศักยภาพการ ข่ายภาคประชาชนมคีวามรู้ สร้างเสริมศักยภาพ  เทศบาล มคีวามรู้ ของภาคีเครือข่าย

ด าเนินงานอาสาสมัคร และสามารถน าความรู้ ใหแ้ก ่อสม. ในเขต  และทกัษะสามารถ ภาคประชาชนในการ

สาธารณสุข จากกจิกรรมการอบรม เทศบาลนครนคร  น าความรู้และทกัษะ จัดการระบบ

น าไปสร้างความเข้าใจ ศรีธรรมราช  ไปพฒันาการท างาน สุขภาพในชุมชน

และแนะน าแนวทางการ ทกุคน  ในชุมชน ไมน่อ้ยกว่า ด ารงค์อยู่ในองค์กร

ปฏบิติัเบื้องต้นในพฤติกรรม   ร้อยละ 80 นานมากกว่า 5 ป ี

 ด้านสุขภาพ การควบคุม  2.อสม.มอีงค์

 การป้องกันโรคติดต่อ ความรู้สามารถ

โรคระบาด การดูแลผู้ป่วยเร้ือรัง น าไปปฏบิติังาน

ผู้ป่วยติดเตียง ฯลฯ ได้ ร้อยละ 80

17 โครงการพฒันาระบบเพื่อ  เพื่อใหผู้้สูงอายุที่มอีายุ ดูแลผู้สูงอายุ  -  -  -  - 1,200,000 ผู้สูงอายุที่ได้รับการ ผู้สูงอายุที่มภีาวะ กองการแพทย์

จัดบริการดูแลระยะยาว 60 ป ีขึ้นไปที่มภีาวะพึ่งพงิ ที่เปน็ผู้ปว่ยติดเตียง  ดูแลตามแผนการ พึ่งพงิ ได้รับบริการ

ด้านสาธารณสุข ส าหรับ และบคุคลอื่นที่มภีาวะพึ่งพงิ และบคุคลอื่นที่มี  ดูแลรายบคุคล การเยี่ยมที่บา้น

ผู้สูงอายุที่มภีาวะพึ่งพงิ ทกุสิทธิการรักษาได้รับ ภาวะพึ่งพงิในเขตพื้นที่  มคีะแนน ADL ที่มคุีณภาพและได้รับ

 และบคุคลอื่นที่มภีาวะ การประเมนิคัดกรอง เทศบาลนครนครศรีฯ  ดีขึ้น  ไมต่่ ากว่า การดูแลที่เหมาะสม

พึ่งพงิ ตามประกาศ และวางแผนการ จ านวน 200 ราย ร้อยละ 3 พร้อมชุดสิทธิประโยชน์

คณะกรรมการหลักประกนั ดูแลรายบคุคลตาม  ในโครงการฯ  และ

สุขภาพแหง่ชาติ กองทนุ ชุดสิทธิประโยชน์  มคุีณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

หลักประกนัสุขภาพ

 เทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

18 บริการการแพทย์แผนไทย 1.เพื่อน าองค์ความรู้เร่ือง อบรมใหค้วามรู้  -  -  -  - 70,000  1.ผู้เข้าร่วมโครงการ 1.ผู้เข้าอบรมสามารถ กองการแพทย์

ในสถานพยาบาลส่ชุมชน ในการดูแลสุขภาพแกผู้่ปว่ย การแพทย์แผนไทย มคีวามรู้ ความเข้าใจ  น าองค์ความรู้เร่ืองใน

เร้ือรัง และส่งเสริมสุขภาพ แกญ่าติหรือผู้ดูแล และสามารถน าองค์ การดูแลสุขภาพแก่

ประชาชนทั่วไป ผู้ปว่ยในเขตเทศบาล ความรู้ด้านแพทย์ ผู้ปว่ยและส่งเสริม

2.เพื่อส่งเสริมภมูปิญัญา นครนครศรีธรรมราช แผนไทยมาใช้ สุขภาพประชาชนทั่วไป

ทอ้งถิ่นในการบ าบดัรักษา จ านวน 1 รุ่น  ในชีวิตประจ าวัน 2.ผู้เข้าอบรมสามารถ

โรคและเปน็แพทย์ทางเลือก รุ่นละ 30 คน ได้เพิ่มขึ้น ส่งเสริมภมูปิญัญา

ส าหรับประชาชน   ทอ้งถิ่นในการบ าบดั

3.เพื่อใหผู้้เข้าร่วมโครงการ  2.ร้อยละความพงึ รักษาโรคและเปน็

สามารถน าความรู้ไปใช้ใน  พอใจของผู้ที่เข้าร่วม แพทย์ทางเลือกส าหรับ

การดูแลตนเองและครอบครัว โครงการ ประชาชน

ได้ 3.ประชาชนหนัมา

สนใจและเข้ารับการ

บริการทางการ

แพทย์แผนไทยเพิ่มขึ้น

19 โครงการอบรมฟื้นฟู 1. เพื่อพฒันาองค์ความรู้ อบรมใหค้วามรู้  -  -  -  - 60,000 1.ร้อยละจ านวนผู้เข้า บคุลากรในโรงพยาบาล กองการแพทย์

ความรู้เชิงปฏบิติัการ เกี่ยวกบัการท าลายเชื้อ บคุลากรโรงพยาบาล ร่วมอบรม ได้รับความรู้

ด้านการปอ้งกนัและควบคุม และการท าใหป้ราศจากเชื้อ ได้รับความรู้เกี่ยวกบั มากกว่าร้อยละ 80 ด้านการท าลายเชื้อ

การติดเชื้อในโรงพยาบาล ได้อย่างถูกต้องและ การท าลายเชื้อ 2.ร้อยละความพงึพอใจ และท าใหป้ราศจากเชื้อ

เปน็ไปในแนวทางเดียวกนั และท าให้ ของผู้เข้าร่วมกจิกรรม ที่ทนัสมยั 

ปราศจากเชื้อ มากกว่าร้อยละ 80 สามารถน าความรู้

จ านวน 1 รุ่น มาใช้ในการปฏบิติังาน 

รุ่นละ 40 คน เพื่อใหผู้้รับบริการ

 ปลอดภยั

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



131

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

20 โครงการทบทวน 12 กิจกรรม 1. เพื่อใหบ้คุลากร อบรมใหค้วามรู้แก่  -  -  -  - 95,000 1. จ านวน บคุลากรปฏบิติั กองการแพทย์

เสริมสร้างความปลอดภยั กองการแพทย์มคีวามเข้าใจ บคุลากรในการทบทวน ผู้เข้าร่วมประชุม ตามมาตรฐานวิชาชีพ

ฉลาดใช้เคร่ืองมอืคุณภาพ แนวคิดการพฒันาคุณภาพ กจิกรรม ส าหรับการ มากกว่าร้อยละ 80 ท าใหผู้้ปว่ยได้รับ

และการใช้เคร่ืองมอืพฒันา ปฏบิติังานบริการ 2. ระดับ ความปลอดภยัในการ

คุณภาพ โรงพยาบาลเทศบาล ความพงึพอใจ ใช้บริการจาก

2. เพื่อใหบ้คุลากร นครนครศรีธรรมราช ของผู้เข้าร่วมประชุม โรงพยาบาลเทศบาล

สามารถใช้เคร่ืองมอื ใหไ้ด้รับความรู้ มากกว่าร้อยละ 80 นครนครศรีธรรมราช

ในการปฏบิติังาน และเพิ่มพนู ทกัษะ 3. สามารถน าความรู้

ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ ในการใช้เคร่ืองมอื ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้

และส่งผลใหป้ระชาชนที่มา คุณภาพ ในการปฏบิติังาน

รับบริการมคีวามปลอดภยั  ได้มากกว่าร้อยละ

80

21 โครงการยกระดับ 1.พฒันาองค์กรใหผ่้าน จดักจิกรรมการอบรม  -  -  -  - 215,000 1.บุคลากรปรับ 1.โรงพยาบาล กองการแพทย์

โรงพยาบาลเทศบาล การรับรองคุณภาพ ใหค้วามรู้  แกบ่คุลากร เปล่ียนพฤติกรรม เทศบาลนครนคร

ใหเ้ปน็โรงพยาบาลที่ มมีาตรฐานและความ จ านวน 5 กจิกรรม การบริการ ผู้รับ ศรีธรรมราช เปน็

มคุีณภาพ ปลอดภยั บริการ พึงพอใจ โรงพยาบาลที่ ให้

 2.ใหค้วามรู้บคุลากร จากแบบสอบถาม บริการตามมาตรฐาน

 เพื่อสร้างความไว้วางใจ ร้อยละ 80 

ใหก้บัผู้มารับบริการ    

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

22 โครงการโรงพยาบาลพี่เล้ียง 1. ระดับองค์กร อบรมบุคลากร/ทีมน า  -  -  -  - 60,000 1. สามารถน าความรู้ ฝ่าย/หนว่ยงาน/ กองการแพทย์

External Survey ระดับทมีน าพฒันาคุณภาพ ของระบบ ใหม้คีวามรู้ ที่ได้รับไปประยุกต์ คณะกรรมการทมี

และระดับหนว่ยงาน ได้รับ ความเข้าใจประยุกต์ ใช้ในการปฏบิติังาน พฒันาคุณภาพต่างๆ 

ข้อเสนอแนะรวบรวมข้อมลู ใช้ความรู้/ข้อเสนอ ได้มากกว่าร้อยละ มโีอกาสได้แลกเปล่ียน

สรุปผลและวิเคราะห์ แนะจากทมีวิทยากร 80 เรียนรู้จากวิทยากรที่ม ี

แนวโนม้ของตนเอง รพ.พี่เล้ียงในการ  ประสบการณ์

สามารถจัดท ารายงาน ปฏบิติังานได้ 2. สามารถน าความรู้ สามารถน าความรู้ 

การประเมนิตนเองและ น าความรู้สู่การปฏบิติั ไปเผยแพร่/ ข้อเสนอแนะต่าง ๆ 

มกีารน าเสนอข้อมลู ใหผู้้รับบริการมคีวาม ถ่ายทอดได้ มาพฒันา และมี

ที่ตรงประเด็นอย่าง ปลอดภยัด้านคลีนค มากกว่าร้อยละ 80 ความพร้อมในการ

สมบรูณ์ครบถ้วนตาม จ านวน 1 รุ่น เตรียมรับการ

บริบทของโรงพยาบาล รุ่น ละ 30 คน ประเมนิคุณภาพ

สถานพยาบาล

23 โครงการอบรมสัมมนา 1. เพื่อพฒันาบคุลากรใหม้ี บุลคลากร/หน.ฝ่าย  -  -  -  - 300,000 บุคลากร มีความรู้ บคุลากรมคีวามรู้ กองการแพทย์

บคุลากรเพื่อยกระดับ ความรู้ สามารถในการให้ หวัหนา้ฝ่าย หวัหนา้งาน สามารถให้บริการ ผู้รับบริการรู้สึก

การบริการ บริการที่ทนัสมยั ได้มาตรฐานศึกษาดูงาน ให้ผู้ป่วยได้ตาม มคีวามปลอดภยั

2. เพื่อใหโ้รงพยาบาล หนว่ยงานในและ มาตรฐาน และไว้วางใจใน

น าแนวทางในการอบรมมาใช้ นอกสังกดั และมีภาคีเครือข่าย มาตรฐานบริการ

ในการใหบ้ริการเชิงรุก จ านวน 60 คน สามารถด าเนินงาน ของโรงพยาบาล

การส่งเสริม การปอ้งกนั  เชิงรุกได้ เทศบาลนคร

การดูแลรักษา ผู้ปว่ยที่ทนัต่อ  ร้อยละ 80 นครศรีธรรมราช

โรคที่อบุติัใหม่  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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24 โครงการขอรับรอง 1. เพื่อวางแผนการตรวจ เพือ่ใหโ้รงพยาบาล  -  -  -  - 120,000 1. ผล คะแนน ผู้รับบริการมี กองการแพทย์

คุณภาพและตรวจเยี่ยมจาก นเิทศประเมนิการพฒันา เทศบาลนครนครศรี Overall Scoring ความปลอดภยัเชื่อมั่น 

หนว่ยงานภายนอก คุณภาพตามแนวทาง HA ธรรมราช ขอรับการ จากการประเมิน และไว้วางใจใน

2. เพื่อใหโ้รงพยาบาล ตรวจนเิทศประเมนิ จากหน่วยงาน มาตรฐานบริการ

เทศบาลฯ คงสถานะ จากหนว่ยงานภายนอก ภายนอก ในระดับ สุขภาพของ

ผ่านการรับรองคุณภาพ  3.2 โรงพยาบาล

ของสถานพยาบาล  2. จ านวนกิจกรรม/ เทศบาลนคร

(HA ขั้น 3)  โครงการที่กระตุ้น นครศรีธรรมราช

3. เพื่อใหบ้คุลากร เข้าใจ  ให้เกิดความต่ืนตัว

ในบทบาท ภาระ หนา้ที่  ในการพัฒนา

และร่วมพฒันาศักยภาพ  คุณภาพ

เพื่อน าไปสู่การประเมนิ ของหน่วยงาน

การรับรองสถานพยาบาล

รวม 24 โครงการ  -  -  -  -  -  - 8,295,500  -  -  -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4 การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี   3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข  และการกีฬา
5.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้างร้ัว ค.ส.ล. 1. เพื่อป้องกันบุคคล ก่อสร้างร้ัว ค.ส.ล. - - - - 1,800,000 มีร้ัวล้อมรอบบริเวณ ๑. บุคคลภายนอก งานสัตวแพทย์

บริเวณโรงฆ่าสัตว์เทศบาล ภายนอกผ่านเข้าออก บริเวณโรงฆ่าสัตว์ โรงฆ่าสัตว์เทศบาล ไม่สามารถเข้าออก กองสาธารณสุข

นครนครศรีธรรมราช ภายในโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลนครนครศรีฯ นครนครศรีธรรมราช โดยไม่ได้รับอนุญาตได้ และส่ิงแวดล้อม

2. เพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์ ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 2. สามารถป้องกันสัตว์

ต่าง ๆ เข้าไปภายใน 1.90 ม. ความยาวรวม ต่าง ๆ ไม่ให้เข้าไป

โรงฆ่าสัตว์ ไม่น้อยกว่า 355.50 ก่อกวนบริเวณโรงฆ่า

3. เพื่อป้องกันการปนเปื้อน เมตร พร้อมติดต้ังประตู สัตว์ได้

เชื้อโรคจากภายนอก สแตนเลสชนิดรางเล่ือน 3. เนื้อสัตว์ที่จ าหน่าย

ขนาดไม่น้อยกว่า ออกไปสะอาด 

1.90 x 8.00 ม. ถูกสุขอนามัย 

จ านวน 1 ชุด และ ไร้สารปนเปื้อน

ประตูสแตนเลสชนิดราง

เล่ือน ขนาดไม่น้อยกว่า

1.90 x 6.00 ม.

จ านวน 1 ชุด

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 11

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 ก่อสร้างลานกีฬา พร้อม เพื่อใหป้ระชาชนในชุมชน  - มีจุดก่อสร้างพร้อม  -  -  -  - 1,750,000 ประชาชนมคีวาม ท าใหป้ระชาชนในชุมชน ส านกัการช่าง

ติดต้ังเคร่ืองออกก าลังกาย มสีถานที่เล่นกฬีาและ ติดต้ัง จ านวน 5 จุดดังนี้ พงึพอใจร้อยละ 80 มร่ีางกายแข็งแรง

ออกก าลังกาย 1.ชุมชนนครอาชีวศึกษา

2.ชุมชนแขวงการทาง

นครศรีธรรมราช

3.บริเวณสนามหน้าเมือง

4.ชุมชนหน้าพระธาตุ

5.ชุมชนคูขวาง-ท่าวัง

เขต 2

จุดละ 350,000 บาท

 - มีรายละเอียดดังนี้

พื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า

200.00 ตารางเมตร

 -มีอุปกรณ์ดังนี้

1.เคร่ืองออกก าลังกาย

แขน

2.เคร่ืองออกก าลังกาย

ข้อเข่าแบบจักรยาน

3.เคร่ืองออกก าลังกาย

แขนขาลดหน้าท้อง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.เคร่ืองบริหารข้อเข่า

5.เคร่ืองออกก าลังกาย

ข้อเข่า

6.เคร่ืองนวดหลัง

ออกก าลังกายแขน

7.เคร่ืองซิทอัพหน้าท้อง

8.เคร่ืองออกก าลังกายขา

9.เคร่ืองนวดฝ่าเท้า

10.เคร่ืองบริหารข้อ

สะโพก

11.เคร่ืองแก้ปวดข้อเข่า

12.เคร่ืองบริหารหลัง

ข้อสะโพก และไหล่

แบบไร้สปริง

13.เคร่ืองบริหารไหล่

และขา

14.เคร่ืองบริหารไหล่

และข้อสะโพก

15.เคร่ืองบริหาร

กล้ามเนื้อหัวไหล่

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 กอ่สร้างอาคารคอนกรีต เพื่อกอ่สร้างอาคาร ก่อสร้างอาคารคอนกรีต  -  -  - 1,800,000  - ประชาชนผู้รับบริการ มพีื้นที่เพยีงพอส าหรับ กองการแพทย์

เสริมเหล็ก ศูนย์บริการ ศูนย์บริการสาธารณสุข เสริมเหล็ก มคีวามพงึพอใจ หอ้งตรวจแพทย์

สาธารณสุขคูขวาง คูขวาง ใหม้หีอ้งตรวจ หลังคาเมทลัชีท ร้อยละ 80 หอ้งฉุกเฉิน

ส าหรับแพทย์ หอ้งฉุกเฉิน ขนาดพื้นที่ไมน่อ้ย หอ้งท าแผล

หอ้งท าแผล หอ้งจ่ายยา กว่า  130 ตารางเมตร หอ้งจ่ายยา

ลดความแออดั คับแคบ จ านวน 1 หลัง เพื่อรองรับการเข้ารับ

ของพื้นที่ ตามรูปแบบและ บริการของประชาชน

 และรายการของ

เทศบาล

รวม 3 โครงการ  -  -    1,800,000 3,550,000  -  -  -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  การพัฒนาการท่องเท่ียวบนพ้ืนฐานธรรมะ  ธรรมชาติ  และศิลปวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี   1 การพัฒนาเศรษฐกิจ

6. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเทศกาล ส่งเสริมการทอ่งเที่ยวให้ จัดจ้างการแสดง แสง  -  -  -  - 2,000,000 ความพงึพอใจของ ประเพณีและวัฒนธรรม ส านักปลัดเทศบาล

มหาสงกรานต์แหน่างดาน ด ารงสืบไป เพื่อใหค้วามรู้ สี เสียง ส่ือผสม ผู้เข้าร่วมกจิกรรม ทอ้งถิ่นได้รับการเผยแพร่

เมอืงนครฯ แกน่กัทอ่งเที่ยว  จัดกจิกรรมแหน่างดาน ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 80 นกัทอ่งเที่ยวมาทอ่งเที่ยว

เพื่อประชาสัมพนัธ์ จัดนทิรรศการ มากขึ้น

แหล่งทอ่งเที่ยว แหน่างดาน

2 โครงการผลิตส่ือเผยแพร่ เพื่อให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว จัดท าแผนที่แหล่ง  -  -  -  - 400,000 ร้อยละ 80 ของผู้มาใช้ นกัทอ่งเที่ยวมคีวาม ส านักปลัดเทศบาล

ข้อมลู ใหบ้ริการ เพื่อประชาสัมพนัธ์ ทอ่งเที่ยวจัดท าข้อมลู บริการ มคีวามรู้และ สะดวกและเข้าใจ

ด้านการทอ่งเที่ยว แหล่งทอ่งเที่ยว เส้นทางรถชมเมอืง ความเข้าใจ เส้นทาง เส้นทางการทอ่งเที่ยว   

จัดท าหนงัสือเมอืง การทอ่งเที่ยวเพิ่มขึ้น นกัทอ่งเที่ยวได้รับความรู้

ทอ่งเที่ยวจัดท าปา้ยไฟต่างๆ จากการทอ่งเที่ยวมากขึ้น

จัดท าเอกสารส่ือที่เกี่ยวข้อง

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 11

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการประชาสัมพนัธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม จดักจิกรรมเผยแพร่  -  -  -  - 300,000 จ านวนผู้เข้าร่วม ประเพณีและวัฒนธรรม ส านักปลัดเทศบาล

และการตลาดเชิงรุก การท่องเที่ยว   ประชาสัมพนัธแ์หล่ง โครงการฯ ไมน่อ้ยกว่า เปน็ที่รู้จักแกค่นทั่วไป 

ด้านการทอ่งเที่ยว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ท่องเทีย่วกจิกรรมเกี่ยว ร้อยละ 80 มนีกัทอ่งเที่ยวมา

กบัการท่องเทีย่วประเพณี ทอ่งเที่ยวมากขึ้น

วฒันธรรมร่วมกจิกรรม

แถลงขา่วกบั ททท.

4 โครงการอบรมให้ เพื่อให้ความรู้แก่เยาวชน  -โครงการอบรมอาสา  -  -  -  - 300,000 ความพงึพอใจของ เยาวชน  บคุลากร        ส านักปลัดเทศบาล

ความรู้เพื่อส่งเสริม เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากร   สมคัรการใหบ้ริการ ผู้เข้ารับการอบรม ประชาชนทั่วไป  ได้รับการ

การทอ่งเที่ยว เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน   ด้านการท่องเที่ยว               อยู่ในระดับ 80 % พฒันาเร่ืองข้อมลู

จังหวัดนครศรีธรรมราช  - โครงการอบรมภาษาอังกฤษ การทอ่งเที่ยวในจังหวัด

พื้นฐานเพื่อการทอ่งเที่ยว

5 โครงการตลาดริมน้ า เพื่อสร้างอาชีพและเพิ่มราย จัดกจิกรรมส่งเสริม  -  -  -  - 2,000,000 จ านวนนกัทอ่งเที่ยว มนีกัทอ่งเที่ยวมา ส านักปลัดเทศบาล

เมอืงลิกอร์ ได้ใหก้บัคนในทอ้งถิ่น อาชีพชุมชนโดยการน า และผู้จ าหนา่ยสินค้า ทอ่งเที่ยวมากขึ้นคน

เพื่อส่งเสริมการทอ่งเที่ยว ผลิตภณัฑ์ในชุมชน ที่เข้าร่วมโครงการฯ ในทอ้งถิ่นมรีายได้เพิ่มขึ้น 

เพื่อใหเ้ปน็แหล่งทอ่งเที่ยว จ าหนา่ยที่ตลาดริมน้ า  ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 80 มแีหล่งทอ่งเที่ยวของ

ของจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกจิกรรมการเรียนรู้ จังหวัดเพิ่มมากขึ้น

จัดกจิกรรม 12 คร้ัง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 กจิกรรมรถชมเมอืง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวใน จัดกจิกรรมรถชมเมอืง  -  -  -  - 50,000 จ านวนผู้มาใช้บริการ มนีกัทอ่งเที่ยวมาทอ่ง ส านักปลัดเทศบาล

เขตเมอืงใหค้วามรู้แก่ จัดจ้างเจ้าหนา้ที่ปฏบิติังาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เที่ยวมากขึ้น ท าใหค้นใน

นกัทอ่งเที่ยวเพื่อใหเ้ปน็ 3 อตัรา  ปรับปรุงดูแล ท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้น       

กจิกรรมส่งเสริม และซ่อมสภาพรถ เช่น ท าสี มแีหล่งทอ่งเที่ยวของ

การทอ่งเที่ยวของจังหวัด สต๊ิกเกอร์ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง จังหวัดเพิ่มมากขึ้น

ใหร้ถอยู่ในสภาพปลอดภยั 

สะอาด และพร้อมใช้งาน

รวม 6 โครงการ  -  -     5,050,000  -  -  -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



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

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 พัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยว เพื่อพฒันาโครงสร้าง 1. ก่อสร้างสะพาน  -  -  -  - 120,000,000 ประชาชนมคีวาม การท่องเที่ยวของจังหวัด ส านกัการช่าง

นครสามธรรม ระยะ 2 พื้นฐานรองรับการทอ่งเที่ยว ทางเข้าสวนสมเด็จพระ พงึพอใจร้อยละ 80 นครศรีธรรมราชมกีาร

นครศรีธรรมราข ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ศรีนครินทร์ 84 พฒันาด้านโครงสร้าง

(ทุ่งท่าลาด) สะพาน ค.ส.ล. พื้นฐานที่สามารถเชื่อม

กวา้งไม่น้อยกวา้ 12.00 โยงกนัได้

เมตร ทางเท้าทั้งสองข้าง

ความยาวรวมไม่น้อยกวา่

400.00 เมตร

2. ก่อสร้างศูนย์อาหาร

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 

1,625.00 ตารางเมตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 11
ส าหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  การพัฒนาคน  ชุมชนและสังคมให้น่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี   4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3. ก่อสร้างเวทีการแสดง

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 

313.25 ตารางเมตร

4. ปรับปรุงลานกิจกรรม

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 

2,021.05 ตารางเมตร

5. ก่อสร้างลานกิจกรรม

ริมน้ า พื้นที่ไม่น้อยกว่า

219.23 ตารางเมตร

6. ก่อสร้างศาลาและ

ระเบียงริมน้ า พื้นที่

ไม่น้อยกว่า 710.70

ตารางเมตร

7. งานก่อสร้างถนน

ค.ส.ล. และลานจอดรถ

ค.ส.ล. พร้อมทางเท้า

8. งานก่อสร้างเขื่อน

ป้องกันตล่ิงริมคลอง

หน้าเมือง ความยาว

รวมทั้งสองฝ่ังไม่น้อยกวา่

1,500.00 เมตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 ปรับปรุงระบบจ าหน่าย เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  -  -  -  - 8,200,000 ประชาชนมคีวาม ท าให้ภูมิทัศน์ถนน ส านกัการช่าง

ไฟฟ้า จากเหนือดินเป็น บริเวณหลังวัดพระมหาธาตุ ด าเนินการ ดังนี้ พงึพอใจร้อยละ 80 บริเวณหลังวัดพระมหา

ระบบใต้ดิน บริเวณถนน วรมหาวิหาร  - แผนกร้ือถอนแรงสูง ธาตุวรมหาวิหารมี

หลังวัดพระมหาธาตุวรมหา ภายนอก ความสวยงาม เป็น

วิหาร  - แผนกปรับปรุงแรงสูง ระเบียบเรียบร้อย

ภายนอก    

 - แผนกร้ือถอนแรงสูง

ภายใน

 - แผนกปรับปรุงแรงสูง

ภายใน

 -แผนกร้ือถอนหม้อ

แปลงภายใน

 - แผนกปรับปรุงหม้อ

แปลงภายใน

 - แผนกร้ือถอนแรงต่ า

ภายนอก

 - แผนกปรับปรุงแรงต่ า

ภายนอก

 - แผนกแรงต่ าเคเบิล

ใต้ดิน

 - แผนกร้ือถอนไฟ

สาธารณะ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - แผนกไฟสาธารณะ

 - แผนกร้ือถอนมิเตอร์

ภายใน

 - แผนกมิเตอร์ภายใน

 - แผนกร้ือถอนมิเตอร์

ภายนอก

 - แผนกมิแตอร์ภาย

นอก

ตามรูปแบบและราย

การของหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง

3 กอ่สร้างสะพานทางเข้า เพื่อพัฒนาสวนสมเด็จ สะพานคอนกรีตเสริม  -  -  -  - 25,000,000 ประชาชนมคีวาม สวนสมเด็จพระศรี ส านกัการช่าง

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ พระศรีนครินทร์ 84 เหล็ก กวา้ง 12.00 เมตร พงึพอใจร้อยละ 80 นครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)

84 (ทุ่งทา่ลาด) (ทุ่งท่าลาด) ให้เป็น และทางเท้าทั้งสองข้าง มีความเป็นมาตรฐาน

สวนสาธารณะที่ได้มาตรฐาน กว้าง 1.50 เมตร ยาว ในการบริการประชาชน

ส าหรับบริการประชาชน 40.00 เมตร และ

ก่อสร้าง Gabion ทั้ง

สองฝ่ัง ยาวรวมไม่น้อย

กว่า 400.00 เมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 กอ่สร้างเขื่อนปอ้งกนัตล่ิง เพื่อระบายน้ าไมใ่หท้ว่มขัง เขื่อนป้องกันตล่ิงความ  -  -  -  - 150,000,000 ประชาชนมคีวาม ท าใหบ้า้นเรือนของ ส านกัการช่าง

คลองหนา้เมอืง จากสะพาน บา้นเรือนของประชาชน ยาวรวมทั้งสองฝ่ังไม่น้อย พงึพอใจร้อยละ 80 ประชาชนไมไ่ด้รับความ

นครน้อย ถึงสะพานข้ามคลอง กว่า 1,500.00 เมตร เดือดร้อนจากปญัหา

หนา้เมอืง ถนนพฒันาการ สูง 2.80 เมตร ตาม น้ าทว่มขัง

คูขวาง รูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

5 กอ่สร้างอฒัจันทร์และ เพื่อพัฒนาสวนสมเด็จ อัฒจันทร์ จ านวน 2  -  -  -  - 20,000,000 ประชาชนมคีวาม สวนสมเด็จพระศรีนค ส านกัการช่าง

ปรับปรุงระบบบไฟฟา้รอบ พระศรีนครินทร์ 84 ตัว ขยายไฟฟ้า 3 เฟส พงึพอใจร้อยละ 80 รินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)

อา่งเกบ็น้ าในสวนสมเด็จ (ทุ่งท่าลาด) ให้เป็น ติดต้ังเสาไฟและหลอดไฟ มีความเป็นมาตรฐาน

พระศรีนครินทร์ 84 สวนสาธารณะที่ได้มาตรฐาน LED ตามรูปแบบและราย ในการบริการประชาชน

(ทุ่งทา่ลาด) ส าหรับบริการประชาชน การของเทศบาล

6 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัท์ เพื่อความปลอดภยัในการ ถนน หนา 0.05 เมตร  -  -  -  - 14,200,000 ประชาชนมคีวาม ท าใหป้ระชาชนได้รับ ส านกัการช่าง

ติกคอนกรีต ถนนเทวบรีุ สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 6.30-12.00 พงึพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภยัจากการ

เมตร ยาว 3,630 ใช้ถนน

เมตร หรือมีพื้นที่ไม่

น้อยกว่า 32,180.00

ตารางเมตร พร้อมตี

เส้นจราจร ตามรูปแบบ

และรายการของ

เทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก เพื่อความปลอดภัยในการ ถนน หนา 0.05 เมตร  -  -  -  - 10,800,000 ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักการช่าง

คอนกรีต ถนนกะโรม จาก สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 5.00-5.50 พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

สะพานท่าเรียน ไปทางทิศ เมตร ยาว 2,500.00 ใช้ถนน

ตะวันตก ถึงบริเวณร้านค้า เมตร หรือมีพื้นที่ไม่

วัสดุเม้งฮวด (ทั้งฝ่ังทิศเหนือ น้อยกว่า 25,300.00

และทิศใต้) ตารางเมตร พร้อมตี

เส้นจราจร ตามรูปแบบ

และรายการของ

เทศบาล

8 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก เพื่อความปลอดภัยในการ ถนน หนา 0.05 เมตร  -  -  -  - 13,700,000 ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักการช่าง

คอนกรีตบริเวณส่ีแยกเบญจม สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 10.00-17.00 พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ราชูทิศ (ฝ่ังทิศเหนือ,ฝ่ังทิศใต้, เมตร ยาว 1,250.00 ใช้ถนน

ฝ่ังทิศตะวันออก และฝ่ังทิศ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่

ตะวันตก) น้อยกว่า 30,500.00

ตารางเมตร พร้อมตี

เส้นจราจร ตามรูปแบบ

รายการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 โครงการปรับปรุงภมูทิศัน์ เพื่อพัฒนาสวนสมเด็จ โซนที่ 1 โซนพิพิธภัณฑ์  -  -  -  - 59,100,000 ประชาชนมคีวาม สวนสมเด็จพระศรี ส านกัการช่าง

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ พระศรีนครินทร์ 84 และหอประชุม พงึพอใจร้อยละ 80 นครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)

84 (ทุ่งทา่ลาด) (ทุ่งท่าลาด) ให้เป็น  - งานกอ่สร้างทางเดิน,ลู่วิ่ง มีความเป็นมาตรฐาน

สวนสาธารณะที่ได้มาตรฐาน  - งานกอ่สร้างลานจอดรถ ในการบริการประชาชน

ส าหรับบริการประชาชน  - งานระบบรดน้ าต้นไมแ้ละ

สนามหญ้า

 - งานกอ่สร้างระบบระบายน้ าฝน

 - งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

 - งานปลูกต้นไมย้นืต้น, ไม้

ประดับและสนามหญ้าพร้อม

วัสดุปลูก

โซนที่ 2 โซนองค์พระยืน  -  -  -  - 15,300,000

 - งานระบบรดน้ าต้นไมแ้ละ

สนามหญ้า

 - งานปลูกไม้ยนืต้น,ไม้ประดับ

และสนามหญ้าพร้อมวสัดุปลูก

โซนที่ 3 โซนพิพิธภัณฑ์  -  -  -  - 25,200,000

เคร่ืองจักร

 - งานทรายถมปรับแต่งพืน้ที่

 - งานกอ่สร้างทางเดิน,ลู่วิ่ง

 - งานระบบรดน้ าต้นไมแ้ละ

สนามหญ้า

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - งานกอ่สร้างหอ้งปัม๊น้ า

 - งานกอ่สร้างระบบระบายน้ าฝน

 - งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

 - งานปลูกไม้ยนืต้น,ไม้ประดับ

และสนามหญ้าพร้อมวสัดุปลูก

โซนที่ 4 โซนสันทนาการ  -  -  -  - 96,000,000

งานปรับปรุงภูมิทัศน์

 - งานทรายถมปรับแต่งพืน้ที่

 - งานกอ่สร้างลานจอดรถ

 - งานกอ่สร้างทางเท้า

 - งานกอ่สร้างลู่วิง่,ทางจักรยาน

 - งานกอ่สร้างลานออกก าลังกาย

 - งานกอ่สร้างสนามเด็กเล่น

 - งาน่กอ่สร้างลานกฬีา X-

Game

 - งานกอ่สร้างเวที

 - งานกอ่สร้างสนามตะกร้อ

 - งานกอ่สร้างสนามบาสเกต็บอล

 - งานกอ่สร้างเวทีกลางแจง้

 - งานกอ่สร้างศาลาพักผ่อน

 - งานกอ่สร้างที่จอดรถจักรยาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - งานระบบรดน้ าต้นไมแ้ละ

สนามหญ้า

 - งานกอ่สร้างระบบระบายน้ าฝน

 - งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

 - งานปลูกไม้ยนืต้น,ไม้ประดับ

และสนามหญ้าพร้อมวสัดุปลูก

งานครุภณัฑ์

 - อปุกรณ์ออกก าลังกาย

กลางแจง้

 - เคร่ืองเล่นเด็ก

 - เคร่ืองเล่น X-Game

โซนที่ 5 โซนสวนรอบ  -  -  -  - 9,500,000

ส านักงาน

 - งานระบบรดน้ าต้นไมแ้ละ

สนามหญ้า

 - งานกอ่สร้างหอ้งปัม๊น้ า

 - งานปลูกไม้ยนืต้น,ไม้ประดับ

และสนามหญ้าพร้อมวสัดุปลูก

โซนที่ 6 โซนสวนหน้า  -  -  -  - 5,200,000

อนุสาวรีย์

 - งานระบบรดน้ าต้นไม้

 - งานปลูกไม้ยนืต้น,ไม้ประดับ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อความปลอดภยัและ ช่วงที่ 1 จากถนนกาชาด  -  -  -  - 20,000,000 ประชาชนมคีวาม ท าใหป้ระชาชนได้รับ ส านกัการช่าง

ทางเท้า และท่อระบายน้ า เปน็ระเบยีบเรียบร้อยในการ ถึงถนนเนรมิตร  ถนน พงึพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภยัและเปน็

ค.ส.ล. ถนนจ าเริญวิถี สัญจรไปมาของประชาชน แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ระเบยีบในการใช้ถนน

หนา 0.05 เมตร กว้าง และทางเทา้

10.70 - 18.90 เมตร

ยาว 271.00 เมตร

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 

4,049.15 ตารางเมตร

ทางเท้าทั้งสองฝ่ัง กว้าง

1.50 - 2.20 เมตร

ความยาวรวม 527.00

เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อย

กว่า 1,000.35 ตาราง

เมตร และท่อระบายน้ า

ค.ส.ล. (เดิม) ทั้งสองฝ่ัง

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

0.60 เมตร ความยาว

รวม  548.00 เมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ช่วงที่ 2 จากถนน

เนรมิต ถึงถนนเทวราช

ถนนแอสฟัลท์ติกคอน

กรีต หนา 0.05 เมตร

กว้าง 13.40 - 17.50

เมตร ยาว 312.00 เมตร

พื้นที่ไม่น้อยกว่า

4,622.45 ตารางเมตร

ทางเท้าทั้งสองฝ่ัง

กวา้ง 1.10 - 3.25 เมตร

ความยาวรวม 546.00

เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อย

กว่า 1,059.94 

ตารางเมตร และท่อ

ระบายน้ า ค.ส.ล. (เดิม)

ทั้งสองฝ่ัง ขนาดเส้นผ่า

ศูนย์กลาง 0.80 เมตร

ความยาวรวม 627.00

เมตร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 โครงการปรับปรุงภมูทิศัน์ เพื่อปรับสภาพภมูทิศันท์าง น าสายไฟฟา้และสาย  -  -  -  - 351,200,000        ประชาชนมคีวาม ท าใหภ้มูทิศันถ์นน ส านกัการช่าง

ทางวัฒนธรรม 10 เมอืงเกา่ วัฒนธรรมบริเวณภายใน ส่ือสารลงใต้ดินถนน พงึพอใจร้อยละ 80 ราชด าเนนิ มคีวาม

(สาธารณูปโภคใต้ดินเพื่อการ เขตเมอืงเกา่ ทั้ง 10 เมอืง ราชด าเนนิต้ังแต่ส่ีแยก สวยงาม เปน็ระเบยีบ

ทอ่งเที่ยวเชิงอนรัุกษ)์ ใหม้คีวามเปน็ระเบยีบเรียบ ตลาดแขกไปทางทศิ มากขึ้น

ร้อยสวยงามมากยิ่งขึ้น เหนือจนสุดเขตเทศบาล

นครนครศรีธรรมราช

ระยะทาง 2,700

เมตร ตามรูปแบบและ

รายการของแต่ละ

หนว่ยงานที่รับผิดชอบ

12 ปรับปรุงคอสะพานข้าม เพื่อความปลอดภยัในการ คอสะพาน ค.ส.ล.  -  -  -  - 1,870,000 ประชาชนมคีวาม ท าใหป้ระชาชนได้รับ ส านกัการช่าง

คลองหว้ย ถนนเทวบรีุ สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 9.00 เมตร พงึพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภยัจากการ

ยาว 5.00 เมตร ใช้สะพานสัญจรไปมา

ทั้ง 2 ด้าน หรือมพีื้นที่

ไมน่อ้ยกว่า 90.00 

ตารางเมตร ตาม

รูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 ปรับปรุงคอสะพานข้าม เพื่อความปลอดภยัในการ คอสะพาน ค.ส.ล.  -  -  -  - 2,000,000 ประชาชนมคีวาม ท าใหป้ระชาชนได้รับ ส านกัการช่าง

คลองทา้ยวัง ถนนเทวบรีุ สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 10.00 เมตร พงึพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภยัจากการ

ยาว 5.00 เมตร ใช้สะพานสัญจรไปมา

ทั้ง 2 ด้าน หรือมพีื้นที่

ไมน่อ้ยกว่า 100.00 

ตารางเมตร ตาม

รูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

14 ปรับปรุงคอสะพานข้าม เพื่อความปลอดภยัในการ คอสะพาน ค.ส.ล.  -  -  -  - 1,870,000 ประชาชนมคีวาม ท าใหป้ระชาชนได้รับ ส านกัการช่าง

คลองคูพาย ถนนพฒันาการ สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 9.00 เมตร พงึพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภยัจากการ

ทุ่งปรัง ยาว 5.00 เมตร ใช้สะพานสัญจรไปมา

ทั้ง 2 ด้าน หรือมพีื้นที่

ไมน่อ้ยกว่า 90.00 

ตารางเมตร ตาม

รูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15 ปรับปรุงคอสะพานข้าม เพื่อความปลอดภยัในการ คอสะพาน ค.ส.ล.  -  -  -  - 3,000,000 ประชาชนมคีวาม ท าใหป้ระชาชนได้รับ ส านกัการช่าง

คลองคูพาย ถนนราชด าเนนิ สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 14.50 เมตร พงึพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภยัจากการ

ยาว 5.00 เมตร ใช้สะพานสัญจรไปมา

ทั้ง 2 ด้าน หรือมพีื้นที่

ไมน่อ้ยกว่า 145.00 

ตารางเมตร ตาม

รูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

16 ปยูางแอสฟลัทติ์ก เพื่อความปลอดภยัในการ ถนน หนา 0.05  -  -  -  - 29,380,000 ประชาชนมคีวาม ท าใหป้ระชาชนได้รับ ส านกัการช่าง

คอนกรีต ถนนนครศรีฯ- สัญจรไปมาของประชาชน เมตร กว้าง 30.00- พงึพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภยัจากการ

ปากพนัง 35.00 เมตร ยาว ใช้ถนนสัญจรไปมา

1,130.00 เมตร

หรือมพีื้นที่ไมน่อ้ย

กว่า 36,725.00

ตารางเมตร ตาม

รูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

17 ก่อสร้างผนังกันดิน เพื่อสร้างความแข็งแรง ผนงักนัดิน ทั้ง 2 ฝ่ัง  -  -  -  - 20,230,000 ประชาชนมคีวาม ท าใหต้ล่ิงคลอง ส านกัการช่าง

คลองวงัมะพร้าว ใหก้บัตล่ิงคลองวัง คลอง ความยาวรวม พงึพอใจร้อยละ 80 วังมะพร้าวมคีวาม

มะพร้าว ไมน่อ้ยกว่า 936.00 แข็งแรง ไมพ่งัทลาย

เมตร ตามรูปแบบ

และรายการของ

เทศบาล

18 ปรับปรุงระบบไฟฟา้ เพื่อความปลอดภยัในการ เปล่ียนหลอดไฟ LED  -  -  -  - 1,250,000 ประชาชนมคีวาม ท าใหป้ระชาชนได้รับ ส านกัการช่าง

แสงสวา่ง ถนนพทุธภมูิ สัญจรไปมาของประชาชน 150 วัตต์ จ านวน พงึพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภยัจากการ

ผู้ใช้ถนน ไมน่อ้ยกว่า 30 ชุด ใช้ถนนสัญจรไปมา

สายไฟยาวไมน่อ้ยกว่า

4,000.00 เมตร

ตู้ควบคุม จ านวน 3 ตู้

ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

รวม 18 โครงการ  -  -     1,003,000,000  -  -  -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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แบบ ผ.02/1

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.3 แผนงานการพาณิชย์

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 กอ่สร้างวางทอ่เมนส่ง เพื่อเพิ่มปริมาณน้้าดิบ โดยการ กอ่สร้างวางทอ่เมน - - - - 10,000,000 ปริมาณน้้าดิบเพิ่มขึ้น โรงกรองน้้าประตูชัย ส้านักการประปา

น้า้ดิบชนดิ HDPE Ø 315 มม. ก่อสร้างวางท่อเมนส่งน้้าดิบ ส่งน้้าดิบชนดิ HDPE ช่วงฤดูแล้ง ร้อยละ 60 มนี้้าดิบที่เพยีงพอใช้ใน

จากส่ีแยกเบญจมฯ ถึง พร้อมประสานทอ่บริเวณ Ø 315 มม. จากส่ีแยก การผลิตน้้าประปา

บา้นวังรัก ส่ีแยกเบญจมฯ โดยสูบน้้าจาก เบญจมฯ ถึง บ้านวังรัก ในช่วงฤดูแล้ง 

บอ่น้้าส้ารอง และโรงสูบน้้า ระยะทาง 3,399 เมตร

ท่าใหญ่ส่งมาผลิตน้้าประปา (ตามรูปแบบและรายการ

ณ โรงกรองน้้าประตูชัย ของเทศบาล)

ในช่วงฤดูแล้ง

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี   4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 11
ส าหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  การพัฒนาคน  ชุมชนและสังคมให้น่าอยู่
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 วางท่อเมนรอง (Sub Main) เพื่อยกเลิกท่อเมนเก่าพร้อม เปล่ียนทอ่เมนรอง - - - - 210,000,000 จ้านวนทอ่เมนรอง มทีอ่เมนรองใหมเ่พิ่มขึ้น ส้านักการประปา

เพื่อยกเลิกท่อเมนเก่าภายใน ประสานมาตรวัดน้้าเข้ากบั ภายในเขตเทศบาลนคร เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 ประชาชนมนี้้าประปาใส

เขตเทศบาลนคร ทอ่เมนรองใหม ่ใหผู้้ใช้น้้า นครศรีธรรมราช และ สะอาดใช้อย่างเพยีงพอ

นครศรีธรรมราช ได้มนี้้าประปาที่ใสสะอาด นอกเขตเทศบาลที่ใช้น้้า

ใช้อย่างเพยีงพอ ประปาของเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช 

3 กอ่สร้างวางทอ่เมนประปา เพื่อสูบส่งน้้าประปาจาก วางทอ่เมนส่งน้้าประปา - - - - 16,751,000 จ้านวนน้้าประปาที่ ประชาชนพื้นที่เขต 1 ส้านักการประปา

จากปากซอยทุ่งข่าถึง โรงกรองน้้าทวดทองไปลง ทอ่ PVC ขนาด Ø300 ผลิตได้ ณ โรงกรองน้้า และ 2 มนี้้าประปาใช้

โรงกรองน้้าประตูชัย ถังน้้าใสโรงกรองน้้าประตูชัย มม. ชั้น 8.5 พร้อมติดต้ัง ประตูชัยเพิ่มขึ้นวันละ อย่างเพยีงพอในช่วงฤดู

สูบจ่ายใหบ้ริกาประชาชน เคร่ืองสูบน้้าจากปากซอย 6,000 ลบ.ม. ในช่วง แล้ง และผู้ใช้น้้าประปา

ในพืน้ทีเ่ขต 1 และ เขต 2 ทุ่งข่าถึงโรงกรองน้้า ฤดูแล้ง มคีวามพงึพอใจ

ในช่วงวิกฤติภยัแล้ง ท้าให้ ประตูชัย (ตามรูปแบบ

มปีริมาณน้า้เพยีงพอต่อความ และรายการของเทศบาล )

ต้องการของประชาชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 ปรับปรุงและขยายเขต 1. เพื่อเปล่ียนเส้นทอ่เมน ปรับปรุงและวางท่อเมน - - - - 100,000,000 จ้านวนท่อเมนประปาใหม่ 1.ลดปญัหาทอ่ประปา ส้านักการประปา

ทอ่เมนประปาของ ประปาที่มอีายุการใช้งาน ประปา ท่อเมนส่งน้้าดิบ และทอ่ส่งน้้าดิบในพื้นที่ แตกร่ัว น้้าประปาขุน่แดง

เทศบาลนคร มากกวา่ 40 ป ีวสัดุหมดอายุ ที่มีอายุการใช้งานมานาน รับผิดชอบน้้าประปา 2.ลดปญัหาทอ่เมนส่ง

นครศรีธรรมราช การใช้งาน และขยายเขตน้้าประปา ทั้งในเขตเทศบาลและ น้้าดิบแตก ร่ัว และการ

2. เปล่ียนทอ่ส่งน้้าดิบที่มี ในพื้นที่รับผิดชอบจ้าหนา่ย นอกเขตเทศบาลเพิ่มขึ้น ย้ายเส้นท่อเมือ่มีการปรับปรุง

อายุการใช้งานมานาน น้้าประปาของเทศบาล ร้อยละ 60 และมี ถนนของทางหลวง

3. ขยายเขตระบบประปา นครนครศรีธรรมราช ประสิทธิภาพ 3.พื้นที่ที่ยงัไมม่นี้้าประปา

ไปยงัพื้นที่ที่ยงัไมม่นี้้าสะอาดใช้ ทั้งในเขตเทศบาลและ สามารถมนี้้าประปาที่

นอกเขตเทศบาล สะอาดและมคุีณภาพใช้

บางส่วน

รวม 4 โครงการ  -  -  -  -  -  - 336,751,000  -  -  -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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แบบ ผ.02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4 การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.3 แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อาหารกลางวันเด็กนกัเรียน เพื่อใหน้กัเรียนได้ จัดซ้ือวัสดุ-อปุกรณ์  -  -  - 29,706,600 29,706,600 นกัเรียน สังกดั นกัเรียนทกุคนได้รับ ส านักการศึกษา

รับประทานอาหารมื้อ เคร่ีองบริโภคส าหรับ สพฐ.และ ตชด. ประทานอาหาร ที่มี

กลางวันทกุคน ประกอบอาหารกลางวนั ได้รับอาหาร คุณภาพและเพยีงพอ

ครบทกุวันตลอด ในสถานศึกษาสังกดั กลางวัน 100% ตลอดปกีารศึกษา

ปีการศึกษา สพฐ และ ตชด.

รวม 1 โครงการ  -  -    29,706,600 29,706,600  -  -  -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต    

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 11
ส าหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช



ผ.03 
บัญชีครุภัณฑ์ 
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน  -  -  -  - 64,800 ส านักปลัดเทศบาล

(ราคารวมค่าติดต้ัง)

แบบต้ังพื้นหรือแบบแขวน

ขนาดไมน่อ้ยกว่า 24,000 บทียีู

จ านวน 2 เคร่ืองๆละ 32,400 บาท

จัดซ้ือตามบญัชีราคามาตรฐาน

ครุภณัฑ์ฉบบัเดือนธันวาคม 2563

ของส านกังบประมาณ

2 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน  -  -  -  - 44,000 กองวิชาการ

หรืออเิล็กทรอนกิส์ ประมวลผล แบบที่1 จอแสดงภาพ และแผนงาน

ขนาดไม่น้อยกว่า 19  นิ้ว

จ านวน 2 เคร่ือง

เคร่ืองละ 22,000 บาท

 -จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลาง ฯ ฉบับ

เดือนพฤษภาคม 2563 ของกระทรวง

ดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 11

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

งบประมาณ
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
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เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน  -  -  -  - 425,000 กองวิชาการ

หรืออเิล็กทรอนกิส์ ส านักงาน  จอแสดงภาพ ขนาด และแผนงาน

ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 25เคร่ือง

เคร่ืองละ 17,000 บาท

 -จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลาง ฯ ฉบับ

เดือนพฤษภาคม 2563 ของกระทรวง

ดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

4 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา แว่นตา 3 มิติ   (2อัน/1กล่อง)  -  -  -  - 48,750 กองวิชาการ

และเผยแพร่  -ใช้งานร่วมกับโปรเจคเตอร์ 3D และแผนงาน

DLP Ready ได้

 -ขาด้านข้างสามารถพับได้

 -144Hz ลดการกระพริบ

 -ใช้งานได้นาน 30 ชั่วโมง

 -น้ าหนัก 32 กรัม

 -ใช้ถ่านแบบ rechargeable

จ านวน 15 กล่อง

กล่องละ 3,250 บาท

 -จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

5 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวล  -  -  - 90,000  - กองวิชาการและ

หรืออเิล็กทรอนกิส์ ผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย แผนงาน

กว่า 19 นิ้ว) จ านวน 3 เคร่ือง เคร่ืองละ

30,000 บาท

- จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลาง ฉบับเดือน

พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ



162

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ส าหรับงาน  -  -  - 44,000  - กองวิชาการและ

หรืออเิล็กทรอนกิส์ ประมวลผล จ านวน 2 เคร่ือง ราคา แผนงาน

เคร่ืองละ 22,000 บาท

- จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลาง ฉบับเดือน

พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

7 บริหารงานทั่วไป ค่าครุณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอี้ส านักงาน แบบล้อเล่ือนมีพนักพิง 20,000 กองวิชาการและ

และมีที่วางแขน สามารถปรับระดับ แผนงาน

ขึ้นลงได้ ขนาด60x67x95 เซนติเมตร

จ านวน 10 ตัว ตัวละ 2,000 บาท

 -จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

๘ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ 1. เครืองรับสัญญาณ 232,800 กองวิชาการ

แบบไร้สายระบบUHF และแผนงาน

ความถี่ตามที่ กสทช. ก าหนด

(430.225 MHz.)

6 ชุดๆละ 38,800 บาท

 - ชนิดติดต้ังภายนอกอาคาร

เคร่ืองรับ บรรจุอยูในกลองอลูมิเนียม

ชนิดระบายความรอน

ที่ผลิตดวยกรรมวิธีฉีดขึ้นรูปทั้งกลอง

และหลังกลองมีครีบระบาย

ความรอนขอบดานในกลอง

มีร่องส าหรับใสยางโอริงปองกันน้ า

และความชื้นอยางดี

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 - ตัวเคร่ืองรับระบบ UHF/FM ยาน

ความถี่ตามที่ กสทช.ก าหนด

โดยมีวงจรภาคขยายเสียงแบบ 

DIGITALขนาดก าลังขับ ๕๐ x ๒ วัตต์

ที่ ๔ โอมห์ ประหยัดพลังงาน

และประสิทธิภาพสูงสุด

 - เปด/ปดเคร่ือง โดยอัตโนมัติ  

จากการควบคุมของชุดแมขาย 

ด้วย Micro Controller

มีความแมนย าสูงในการรับ

และถายทอดค าส่ังโดยใช

รหัส DTMF

 - ความไวในการรับสัญญาณ  .๘ uV 

(at ๑๒dB SINAD)

 - ตัวเคร่ืองรับมีหลอดไฟLED ๔ หลอด

แสดงสถานะ การท างานของเคร่ือง 

๔ สถานะ ดังนี้

สถานะพรอมที่จะท างาน 

( STAND BY )

แสดงสถานะ การรับความถี่ 

( RX BUSY )

แสดงสถานะ การท างานของเคร่ือง

 ( DATA ON )

แสดงสถานะ การโปรแกรมเคร่ือง

( PROGRAM )

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - ปรับเพิ่ม ลด เสียงได ทั้งจากเคร่ืองรับ 

และจากการควบคุมของ  

สถานีแมขายไดเปนอิสระทุกจุด

 - มีภาครับสัญญาณอินฟาเรด

สามารถโปรแกรมเปล่ียนโซนหรือ

เรง/ลดเสียงไดดวยรีโมทคอนโทรล

 - สามารถใชรวมกับเคร่ืองสงสัญญาณ

(ชุดแมขาย) ที่มีอยูเดิมได้

โดยจะไมตองดัดแปลง แกไข

ชุดอุปกรณแมขายหรือชุดลูกขายเดิม

 -จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

2.ชุดจ่ายไฟเคร่ืองรับ     36,000 กองวิชาการ

จ านวน 6 ตัวๆละ 6,000 บาท และแผนงาน

 - แปลงกระแสไฟฟา AC ๒๒๐ V

ไปเปน AC 18 V แบบแยกสวน

กับเคร่ืองรับเพื่อจายไฟใหกับเคร่ืองรับ

 - กระแสขาออก ๒ A

 -จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

3.เสาอากาศเคร่ืองรับ     15,000 กองวิชาการ

ยากิ 3E พร้อมสายน าสัญญาณ และแผนงาน

จ านวน 6 ชุดๆละ 2,500 บาท

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 - เสารับสัญญาณ ที่ความถี่ 

๔๓๐.๒๒๕ MHz ๔๓๕.๒๗๕ MHz 

ขนาด ๓ อีลีเมนท สายน าสัญญาณ 

RG ๕๘ พรอมขั้วตอสายหัวทาย

 -จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

4.ล าโพงฮอร์นปากกว้าง     30,000 กองวิชาการ

15 นิ้ว ท้ายยูนิค 60 วัตต์ และแผนงาน

ชุดละ 2 ตัว จ านวน 6 ชุด

ชุดละ 5,000 บาท

 - ล าโพงฮอรนขนาดเสนผาศูนยกลาง 

๑๕ นิ้ว

 - ทนก าลังขยายได ๖๐ วัตต

 ที่ ๑๖ Ohm

 -จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

5.แผ่น PVCส าหรับ     4,200 กองวิชาการ

ติดต้ังชุดเคร่ืองรับ และแผนงาน

จ านวน 6 แผ่นๆละ 700 บาท

 - เปนเนื้อ PVC ทนตอทุกสภาพอากาศ

 - ขนาดกวาง ๒๐ ซม. ยาว ๕๕ ซม. 

หนา ๒ ซม

 -จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

6.เบรกเกอร์ 10 แอมป์     ๖,๐๐๐ กองวิชาการ

พร้อมกล่องกนัน้ า และแผนงาน

จ านวน 6 ชุด

ชุดละ 1,000 บาท

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - เปนเซฟต้ีเบรกเกอร ชนิด HB 

ขนาด ๑๐ แอมป ๒๔๐ VAC

 - ติดต้ังภายในกลองพลาสติกกันน้ า

 -จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

9 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน ตู้กระจกบานเล่ือน ท าด้วยเหล็ก     7,800 ศพด.

ขนาด ๑185x410x๘79 ซม. ชุมชนทา้วโคตร

จ านวน 1 ใบ

- จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

10 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้น อา่งซิงค์สแตนเลสชนดิ     9,900 ศพด.

งานครัว โครงลอย ๒ หลุม ขนาด ชุมชนทา้วโคตร

๑๒๐x๕๐x3๕ ซม.

- จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

11 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน ชั้นวางของ Color box โล่ง 3 ชั้น     5,800 ศพด.

ขนาดไมน่อ้ยกว่า 42x29x87 ซม. ชุมชนทา้วโคตร

จ านวน 10 ใบๆละ 580 บาท

- จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

12 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน พดัลมติดฝาผนงั ขนาด 16 นิ้ว     13,200 ศพด.

จ านวน 6 ตัวๆละ 2,200 บาท ชุมชนทา้วโคตร

- จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

13 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน พดัลมดูดอากาศ ขนาด 12 นิ้ว     5,000 ศพด.

จ านวน 4 ตัวๆละ1,250 บาท ชุมชนทา้วโคตร

- จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
14 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน โต๊ะท างานท าด้วยไม ้ขนาด     130,000 โรงเรียนเทศบาล

ไมน่อ้ยกว่า 80x150x75 ซม. วัดศรีทวี

เกา้อี้ท างานมพีนกัพงิและเบาะ

บฟุองน้ ามทีี่พกัแขนโครงเกา้อี้ท า

จากเหล็กมล้ีอเล่ือน ขนาดไมน่อ้ยกว่า

59x58x101 ซม. จ านวน 20 ชุด

ชุดละ 6,500 บาท

- จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

15 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ หรือ LED     30,000 โรงเรียนเทศบาล

หรืออเิล็กทรอนกิส์ ขาว-ด า ชนดิ Network แบบที่ 2 วัดศรีทวี

(38 หนา้/นาท)ี จ านวน 2 เคร่ือง

เคร่ืองละ 15,000 บาท

 - จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลาง ฯ

ฉบบัเดือนพฤษภาคม  2563 ของ

กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกจิ

และสังคม

16 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองพมิพ ์Multifunction     22,500 โรงเรียนเทศบาล

หรืออเิล็กทรอนกิส์ แบบฉีดหมกึพร้อมติดต้ังถังหมกึ วัดศรีทวี

(Ink Tank Printer) 

จ านวน 3 เคร่ืองๆละ 7,500 บาท

 - จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลาง ฯ

ฉบบัเดือนพฤษภาคม  2563 ของ

กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกจิ

และสังคม

แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
ท่ี
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

17 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ All In One     102,000 โรงเรียนเทศบาล

หรืออเิล็กทรอนกิส์ ส าหรับงานส านกังาน วัดศรีทวี

จ านวน6เคร่ืองๆละ 17,000 บาท

 - จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลาง ฯ

ฉบบัเดือนพฤษภาคม  2563 ของ

กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกจิ

และสังคม

18 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ โทรทศัน ์แอล อ ีดี (LED TV)     166,200 โรงเรียนเทศบาล

เผยแพร่ แบบSmart TVระดับความละเอยีด วัดศรีทวี

จอภาพ 3840x 2160 พกิเซล

ขนาด 65 นิ้ว จ านวน 6 เคร่ือง

เคร่ืองละ 27,700 บาท

- จัดซ้ือตามบญัชีราคามาตรฐาน

ครุภณัฑ์ฉบบัเดือนธันวาคม 2563

ของส านกังบประมาณ

19 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือขา่ย     57,000 โรงเรียนเทศบาล

เผยแพร่ แบบมมุมองคงที่ ส าหรับติดต้ัง วัดศรีทวี

ภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงาน

รักษาความปลอดภยัทั่วไป

จ านวน 10 ชุดๆละ 5,700 บาท

- จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
ท่ี
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
20 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ 1.เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ     42,300 โรงเรียนเทศบาล

เผยแพร่ XGA ขนาด 3,000 ANSL Lumens วัดศรีทวี

จ านวน 1เคร่ืองๆละ 27,000 บาท

2.จอรับภาพ ชนดิมอเตอร์ไฟฟา้

ขนาดสเนทแยงมมุ 120 นิ้ว

จ านวน 1 จอๆละ 15,300 บาท

- จัดซ้ือตามบญัชีราคามาตรฐาน

ครุภณัฑ์ฉบบัเดือนธันวาคม 2563

ของส านกังบประมาณ

21 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ค่าครุภณัฑ์การศึกษา โต๊ะ เกา้อี้นกัเรียนขาเหล็ก     395,000 โรงเรียนเทศบาล

แบบ A๔ ประถมศึกษา วัดมเหยงคณ์

จ านวน ๒5๐ ชุดๆละ ๑,๕๘๐ บาท

- จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

22 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ค่าครุภณัฑ์การศึกษา ติดต้ังระบบหอ้งสมุดดิจติอลออนไลน์     300,000 โรงเรียนเทศบาล

ประกอบด้วย วัดมเหยงคณ์

1.Application เพื่อใช้

งานส าหรับระบบ IOS

2.Application เพื่อใช้

งานส าหรับระบบ 

Android

3.Software เพื่อใช้

งานส าหรับระบบ

ปฏบิติัการ Window

4.หนงัสือในรูปแบบ E-BOOK

- จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

23 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน โต๊ะท างานท าด้วยไม ้ขนาด     130,000 โรงเรียนเทศบาล

ไมน่อ้ยกว่า 80x150x75 ซม. วัดมเหยงคณ์

เกา้อี้ท างานมพีนกัพงิและเบาะ

บฟุองน้ ามทีี่พกัแขนโครงเกา้อี้ท า

จากเหล็กมล้ีอเล่ือน ขนาดไมน่อ้ยกว่า

59x58x101 ซม. จ านวน 20 ชุด

ชุดละ 6,500 บาท

- จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

24 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ เคร่ืองขยายเสียงภายในหอ้งเรียน     281,700 โรงเรียนเทศบาล

ประกอบด้วย วัดมเหยงคณ์

1.ล าโพงแบบคู่

2.ไมค์ จ านวน 1 ชุด

จ านวน 30 ชุดๆละ 9,390 บาท

- จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

25 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ คอมพวิเตอร์ส าหรับประมวลผล     660,000 โรงเรียนเทศบาล

หรืออเิล็กทรอนกิส์ แบบที่ 1 (จอแสดงภาพไมน่อ้ยกว่า วัดมเหยงคณ์

19 นิ้ว) จ านวน 30 เคร่ืองๆละ

22,000 บาท

 - จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลาง ฯ

ฉบบัเดือนพฤษภาคม  2563 ของ

กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกจิ

และสังคม

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



171

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

26 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณา เคร่ืองฉายภาพ 3 มติิ     200,000 ส านกัการศึกษา

และเผยแพร่ จ านวน 10 เคร่ืองๆละ โรงเรียนสังกดั

20,000 บาท เทศบาล 10

สามารถใช้งานร่วมกบั โรงเรียน

โทรทศัน ์วีดีโอ โปรเจคเตอร์

- จัดซ้ือตามบญัชีราคามาตรฐาน

ครุภณัฑ์ฉบบัเดือนธันวาคม 2563

ของส านกังบประมาณ

27 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณา จอรับภาพ ชนดิมอเตอร์ไฟฟา้     130,000 ส านกัการศึกษา

และเผยแพร่ ขนาดเส้นทแยงมมุ 120 นิ้ว โรงเรียนสังกดั

จ านวน 10 จอๆละ 13,000 บาท เทศบาล 10

- จัดซ้ือตามบญัชีราคามาตรฐาน โรงเรียน

ครุภณัฑ์ฉบบัเดือนธันวาคม 2563

ของส านกังบประมาณ

28 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณา เคร่ืองมลัติมเีดีย 'โปรเจคเตอร์     270,000 ส านกัการศึกษา

และเผยแพร่ ระดับ XGA 3000 ANSI Lumens โรงเรียนสังกดั

จ านวน 10 เคร่ืองๆละ เทศบาล 10

27,000บาท โรงเรียน

- จัดซ้ือตามบญัชีราคามาตรฐาน

ครุภณัฑ์ฉบบัเดือนธันวาคม 2563

ของส านกังบประมาณ

งบประมาณ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

29 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบ     208,800    ส านกัการศึกษา

ต้ังพื้นหรือแบบแขวน(ระบบInverter) (ศพด.)

ขนาด 18,000 บทียีู

จ านวน 6 เคร่ือง ๆ ละ 

34,800 บาท ส าหรับศูนย์

พฒันาเด็กเล็กในสังกดั  ดังนี้

1.ศูนย์พฒันาเด็กเล็กชุมชน

ไสเจริญจ านวน 4 เคร่ือง

2. ศูนย์พฒันาเด็กเล็กชุมชนศาลา

มชีัยจ านวน 2 เคร่ือง

- จัดซ้ือตามบญัชีราคามาตรฐาน

ครุภณัฑ์ฉบบัเดือนธันวาคม 2563

ของส านกังบประมาณ

30 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบ     379,400    ส านกัการศึกษา

ต้ังพืน้หรือแบบแขวน(ระบบInverter) (ศพด.)

ขนาด 36,000 บทียีู

จ านวน 7 เคร่ือง ๆ ละ 

54,200 บาท ส าหรับศูนย์

พฒันาเด็กเล็กในสังกดั  ดังนี้

1 ศูนย์พฒันาเด็กเล็กชุมชน

ทา่โพธิจ์ านวน 1 เคร่ือง

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

31 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบ     510,000    ส านกัการศึกษา

ต้ังพื้นหรือแบบแขวน(ระบบInverter) (ศพด.)

ขนาด 24,000 บทียีู 

จ านวน 12 เคร่ืองๆละ 

42,500 บาท ส าหรับศูนย์

พฒันาเด็กเล็กในสังกดั  ดังนี้

1 ศูนย์พฒันาเด็กเล็กชุมชนทุ่งจีน

จ านวน 4 เคร่ือง

2. ศูนย์พฒันาเด็กเล็กประตูลอด

จ านวน 4 เคร่ือง

3. ศูนย์พฒันาเด็กเล็กชุมชนการ

เคหะนครศรีฯ จ านวน 4 เคร่ือง

- จัดซ้ือตามบญัชีราคามาตรฐาน

ครุภณัฑ์ฉบบัเดือนธันวาคม 2563

ของส านกังบประมาณ

32 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบ     54,200 ส านกัการศึกษา

ต้ังพืน้หรือแบบแขวน(ระบบInverter) (พทุธภมูิ)

ขนาด 36,000 บทียีู

จ านวน 1 เคร่ือง 

- จัดซ้ือตามบญัชีราคามาตรฐาน

ครุภณัฑ์ฉบบัเดือนธันวาคม 2563

ของส านกังบประมาณ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

33 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบ     94,400      ส านกัการศึกษา

ต้ังพื้นหรือแบบแขวน(ระบบInverter) (ศพด.)

ขนาด 30,000 บทียีู 

จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 

47,200 บาท ส าหรับศูนย์

พฒันาเด็กเล็กในสังกดั  ดังนี้

1 ศูนย์พฒันาเด็กเล็กชุมชน

เพชรจริกจ านวน 1 เคร่ือง

2. ศูนย์พฒันาเด็กเล็กชุมชน

คูขวางจ านวน 1 เคร่ือง

- จัดซ้ือตามบญัชีราคามาตรฐาน

ครุภณัฑ์ฉบบัเดือนธันวาคม 2563

ของส านกังบประมาณ

2. ศูนย์พฒันาเด็กเล็กชุมชน

วัดหวัอฐิจ านวน 3 เคร่ือง

3. ศูนย์พฒันาเด็กเล็กชุมชน

เพชรจริกจ านวน 1 เคร่ือง

3. ศูนย์พฒันาเด็กเล็กชุมชน

คูขวางจ านวน 2 เคร่ือง

- จัดซ้ือตามบญัชีราคามาตรฐาน

ครุภณัฑ์ฉบบัเดือนธันวาคม 2563

ของส านกังบประมาณ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
34 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน ตู้เกบ็เอกสารบานทบึขนาด     29,700 โรงเรียนเทศบาล

ไมน่อ้ยกว่า 120x41x75 ซม. วัดทา่โพธิ์

จ านวน 9 ตู้ๆละ 3,300 บาท

- จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

35 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การศึกษา โต๊ะ เกา้อี้นกัเรียนขาเหล็ก     158,000 โรงเรียนเทศบาล

แบบ A๔ ประถมศึกษา วัดทา่โพธิ์

จ านวน 100 ชุดๆละ 1,580 บาท

- จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

36 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน โต๊ะท างานไมข้าเหล็ก ระดับ 3     83,000 โรงเรียนเทศบาล

พร้อมเกา้อี้ล้อเล่ือน วัดทา่โพธิ์

จ านวน 10 ชุดๆละ 8,300 บาท

- จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

37 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน พดัลมอุตสาหกรรม แบบ 3 ขา     39,000 โรงเรียนเทศบาล

ขนาด 25 นิ้ว จ านวน 10 ตัว วัดทา่โพธิ์

ตัวละ 3,900 บาท

- จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

38 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณา โทรทศัน ์แอลอดีี (LED TV)     54,600 โรงเรียนเทศบาล

และเผยแพร่ แบบ Smart TV ระดับความ วัดทา่โพธิ์

ละเอยีดจอภาพ 1920x1080

พกิเซล ขนาด 55 นิ้ว จ านวน

3 เคร่ืองๆละ 18,200 บาท

- จัดซ้ือตามบญัชีราคามาตรฐาน

ครุภณัฑ์ฉบบัเดือนธันวาคม 2563

ของส านกังบประมาณ

ท่ี แผนงาน หมวด
งบประมาณ

ประเภท
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เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

39 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน โต๊ะ-เกา้อี้นกัเรียนมธัยม A4     230,000 โรงเรียนเทศบาล

เกา้อี้ขนาดไมน่อ้ยกว่า วัดทา่โพธิ์

60x40x75 cm

โต๊ะขนาดไมน่อ้ยกว่า 

42x40x81 cm

ชุดละ 2,300 จ านวน 100 ชุด

- จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

40 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณา ชุดเคร่ืองเสียงพร้อมอปุกรณ์ติดต้ัง     231,000 โรงเรียนเทศบาล

และเผยแพร่ ประกอบด้วย วัดทา่โพธิ์

1.เคร่ืองขยายเสียง 

ขนาดไมน่อ้ยกว่า 2,000 w

2.ล าโพง ขนาด 6 นิ้ว 

จ านวน 1 ตัว

3.ไมโครโฟนชนดิมสีาย

แบบไดนามกิ

จ านวน 42 ชุดๆละ 

5,500 บาท

- จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

41 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน พดัลมติดเพดาน (แมงปอ) ขนาด     58,000 โรงเรียนเทศบาล

25 นิ้ว จ านวน 20 ตัวๆละ วัดทา่โพธิ์

2,990 บาท

- จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

42 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การศึกษา โต๊ะ เกา้อี้นกัเรียนขาเหล็ก     168,000 โรงเรียนเทศบาล

แบบ A๔ มธัยมศึกษา จ านวน วัดทา่โพธิ์

100 ชุดๆละ 1,680 บาท

- จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

43 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ คอมพวิเตอร์ ส าหรับงาน     510,000 โรงเรียนเทศบาล

หรืออเิล็กทรอนกิส์ ส านกังาน (จอแสดงภาพไมน่อ้ยกว่า วัดทา่โพธิ์

19 นิ้ว) จ านวน 30 เคร่ืองๆ ละ

17,000 บาท

 - จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลาง ฯ

ฉบบัเดือนพฤษภาคม  2563 ของ

กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกจิ

และสังคม

44 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ เพื่อจัดซ้ือกระดาน All In One     7,500,000 โรงเรียนสาธิต

เผยแพร่ ทชัสกรีน แบบ 2 ระบบปฏบิติัการ เทศบาลวัด

ขนาดไมต่่ ากว่า 88 นิ้ว เพชรจริก

มคีอมพวิเตอร์ในตัวพร้อมโปรแกรม

ควบคุมการท างานทั้งแบบ  

Andriod และ Windows

จ านวน 30 ชุดๆละ

250,000 บาท 

- จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
45 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ คอมพวิเตอร์ส าหรับงานประมวลผล     902,000 โรงเรียนสาธิต

หรืออเิล็กทรอนกิส์ แบบที่ 1 จ านวน 41 เคร่ือง เทศบาลวัด

เคร่ืองละ 22,000 บาท เพชรจริก

 - จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลาง ฯ

ฉบบัเดือนพฤษภาคม  2563 ของ

กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกจิ

และสังคม

46 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ คอมพวิเตอร์ All In One     460,000 โรงเรียนสาธิต

หรืออเิล็กทรอนกิส์ ส าหรับงานประมวลผล เทศบาลวัด

จอแสดงภาพไมน่อ้ยกว่า เพชรจริก

21 นิ้ว จ านวน 20 เคร่ือง

เคร่ืองละ 23,000 บาท

 - จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลาง ฯ

ฉบบัเดือนพฤษภาคม  2563 ของ

กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกจิ

และสังคม

47 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 3 KVA     32,000 โรงเรียนสาธิต

หรืออเิล็กทรอนกิส์ จ านวน 1 เคร่ือง เทศบาลวัด

 - จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลาง ฯ เพชรจริก

ฉบบัเดือนพฤษภาคม  2563 ของ

กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกจิ

และสังคม

งบประมาณ
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
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เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

48 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ คอมพวิเตอร์ All In One     161,000 โรงเรียนเทศบาล

หรืออเิล็กทรอนกิส์ ส าหรับงานประมวลผล วัดใหญ่

จ านวน 7 เคร่ือง

เคร่ืองละ 23,000 บาท

 - จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลาง ฯ

ฉบบัเดือนพฤษภาคม  2563 ของ

กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกจิ

และสังคม

49 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA     17,500 โรงเรียนเทศบาล

หรืออเิล็กทรอนกิส์ จ านวน 7 เคร่ืองๆละ 2,500 บาท วัดใหญ่

 - จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลาง ฯ

ฉบบัเดือนพฤษภาคม  2563 ของ

กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกจิ

และสังคม

50 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมกึพร้อมติดต้ัง     30,100 โรงเรียนเทศบาล

หรืออเิล็กทรอนกิส์ ถังหมกึพมิพ ์(Ink Tank Printer) วัดใหญ่

จ านวน 7 เคร่ืองๆ ละ 4,300 บาท

 - จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลาง ฯ

ฉบบัเดือนพฤษภาคม  2563 ของ

กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกจิ

และสังคม

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

51 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน 1.พดัลมเพดาน ขนาด 48 นิ้ว     10,500 โรงเรียนเทศบาล

จ านวน 10 ตัวๆละ 1,050 บาท วัดใหญ่

- จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

2.พดัลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว     30,450 โรงเรียนเทศบาล

จ านวน 21 ตัวๆละ 1,450 บาท วัดใหญ่

- จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

3.พดัลมติดผนงัขนาด 16 นิ้ว     8,700 โรงเรียนเทศบาล

จ านวน 6 ตัวๆละ 1,450 บาท วัดใหญ่

- จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

4.พดัลมดูดอากาศขนาด 12 นิ้ว     1,000 โรงเรียนเทศบาล

จ านวน 1 ตัวๆละ 1,000 บาท วัดใหญ่

- จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

52 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ ชุดจอสัมผัสอจัฉริยะ ประกอบด้วย     480,000 โรงเรียนเทศบาล

เผยแพร่ 1.จอสัมผัสอจัฉริยะ ขนาด 65 นิ้ว วัดใหญ่

2.เคร่ืองผสมสัญญาณเสียง

3.ล าโพงชนดิแขวนผนงั

4.ไมโครโฟน

จ านวน 4 ชุดๆละ 120,000 บาท

- จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

53 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ โทรทศัน ์แอล อ ีดี (LED TV) แบบ     218,900 โรงเรียนเทศบาล

เผยแพร่ Smart TV ระดับความละเอยีด วัดใหญ่

จอภาพ 3840x2160 พกิเซล

ขนาด 55 นิ้ว จ านวน 11 เคร่ือง

เคร่ืองละ 19,900 บาท

- จัดซ้ือตามบญัชีราคามาตรฐาน

ครุภณัฑ์ฉบบัเดือนธันวาคม 2563

ของส านกังบประมาณ

54 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การศึกษา กระดานสไลด์เปน็กระดานไวทบ์อร์ด     91,000 โรงเรียนเทศบาล

สีขาว ขนาด 6 มม. โครงเหล็ก วัดใหญ่

ขนาด 2 นิ้ว หนา 1.5 มม. 

มรีาวบานเล่ือนและลูกล้อสไลด์

จ านวน 7 ชุดๆละ 13,000บาท

- จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

55 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การศึกษา ชุดเคร่ืองเล่นสนาม สวนสัตว์หรรษา     499,000 โรงเรียนเทศบาล

ขนาด 830x590x340 ซม. วัดใหญ่

- จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

56 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน     433,600 โรงเรียนเทศบาล

(ราคารวมค่าติดต้ัง)  วัดใหญ่

แบบต้ังพื้นหรือแบบแขวน 

(ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 

BTU จ านวน 8 เคร่ืองๆละ

54,200 บาท

- จัดซ้ือตามบญัชีราคามาตรฐาน

ครุภณัฑ์ฉบบัเดือนธันวาคม 2563

ของส านกังบประมาณ

57 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน     425,000 โรงเรียนเทศบาล

(ราคารวมค่าติดต้ัง)  วัดใหญ่

แบบต้ังพื้นหรือแบบแขวน 

(ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 

BTU จ านวน 10 เคร่ืองๆละ

42,500 บาท

- จัดซ้ือตามบญัชีราคามาตรฐาน

ครุภณัฑ์ฉบบัเดือนธันวาคม 2563

ของส านกังบประมาณ

58 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน พดัลมโคจรติดเพดาน ขนาด     130,000 โรงเรียนเทศบาล

16 นิ้ว จ านวน 50 ตัวๆละ วัดศาลามชีัย

2,600 บาท

- จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

งบประมาณ
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

59 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน โต๊ะท างานขาเหล็ก ขนาดไมน่อ้ยกว่า     135,000 โรงเรียนเทศบาล

80x150x75 ซม. เกา้อี้ท างาน วัดศาลามชีัย

มล้ีอหมนุ จ านวน 15 ชุดๆละ

9,000 บาท

- จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

60 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน ตู้เหล็กแบบ 2 บาน มมีอืจับ     55,000 โรงเรียนเทศบาล

ชนดิบดิแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น วัดศาลามชีัย

มาตรฐาน มอก. จ านวน 10 ตู้ๆละ 

5,500 บาท

- จัดซ้ือตามบญัชีราคามาตรฐาน

ครุภณัฑ์ฉบบัเดือนธันวาคม 2563

ของส านกังบประมาณ

61 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ ชุดไมค์หอ้งประชุม ประกอบด้วย     64,000 โรงเรียนเทศบาล

1.เคร่ืองควบคุมไมค์ประชุม สามารถ วัดศาลามชีัย

บนัทกึได้ จ านวน 1 เคร่ือง

2.ไมค์ประธานดิจิตอล จ านวน 1 ตัว

ไมค์ผู้ร่วมประชุมดิจิตอล จ านวน

12 ตัว

- จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

62 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การศึกษา ชุดเคร่ืองเล่นสนาม ประกอบด้วย     480,500 โรงเรียนเทศบาล

1.ชุดหลังคาปราสาท ขนาด วัดศาลามชีัย

ไมน่อ้ยกว่า 700x330x350 ซม.

จ านวน 1 ชุด

2.โยกเยกสปริง ขนาดไมน่อ้ยกว่า

55x35x40 ซม. จ านวน 5 ชุด

3.มา้กระดกรูปมา้ ขนาดไมน่อ้ยกว่า

50x200x100 ซม. จ านวน 1 ชุด

- จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

63 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ โทรทศัน ์แอล อ ีดี (LED TV) แบบ     332,400 โรงเรียนเทศบาล

เผยแพร่ Smart TV ระดับความละเอยีด วัดเสมาเมอืง

จอภาพ 3840x2160 พกิเซล

ขนาด 65 นิ้ว จ านวน 12 เคร่ือง

เคร่ืองละ 27,700 บาท

- จัดซ้ือตามบญัชีราคามาตรฐาน

ครุภณัฑ์ฉบบัเดือนธันวาคม 2563

ของส านกังบประมาณ

64 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การศึกษา เกา้อี้นกัเรียนแบบพลาสติกหนา     225,000 โรงเรียนเทศบาล

จ านวน 250 ตัวๆละ 900 บาท วัดเสมาเมอืง

- จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

งบประมาณ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
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เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

65 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การศึกษา โต๊ะพร้อมเกา้อี้รับประทานอาหาร     452,500 โรงเรียนเทศบาล

หนา้โต๊ะเคลือบลามเินตสีขาว วัดเสมาเมอืง

หรือลามเินตลายไม ้ปดิขอบ PVC 

กนักระแทก ชุดโครงขาใช้เหล็ก

มาตรฐานพน่สีกนัสนมิ

จ านวน 50 ชุดๆละ 9,050 บาท

- จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

66 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน โต๊ะท างานพร้อมเกา้อี้     137,800 โรงเรียนเทศบาล

โต๊ะท างานขนาดไมน่อ้ยกว่า วัดเสมาเมอืง

150x80x75 ซม.

เกา้อี้ท างานขนาดไมน่อ้ยกว่า 

53x50x78 ซม.

จ านวน 20 ชุดๆละ 6,890 บาท

- จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

67 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว ตู้อบจานสแตนเลส ขนาดตู้     470,800 โรงเรียนเทศบาล

116x51x174 ซม.ใช้ก าลังไฟ วัดเสมาเมอืง

220 โวลล์ 1,800 วัตต์

ความจุ 1,100 ลิตร

จ านวน 1 ตู้

จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
68 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การศึกษา โต๊ะ เกา้อี้นกัเรียนขาเหล็ก     158,000 โรงเรียนเทศบาล

แบบ A๔ ประถมศึกษา วัดเสาธงทอง
จ านวน 100 ชุดๆละ 1,580 บาท
- จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

69 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน โต๊ะโฟเมกา้ ขนาดไมน่อ้ยกว่า     75,800 โรงเรียนเทศบาล
75x150x75 ซม. วัดเสาธงทอง
พร้อมมา้นั่งไมร้ะแนงยาว 2 ตัว
ขนาดไมน่อ้ยกว่า
30x150x45 ซม.
จ านวน 20 ชุดๆละ 3,790 บาท
- จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

70 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน ตู้กระจกบานเล่ือน ขนาดไมน่อ้ยกว่า     12,600 โรงเรียนเทศบาล
80x40x80 ซม. จ านวน 3 ตู้ๆละ วัดเสาธงทอง
4,200 บาท 
- จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

71 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จ านวน 3 ตู้     17,700 โรงเรียนเทศบาล

ตู้ละ 5,900 บาท วัดเสาธงทอง

- จัดซ้ือตามบญัชีราคามาตรฐาน

ครุภณัฑ์ฉบบัเดือนธันวาคม 2563

ของส านกังบประมาณ

72 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ คอมพวิเตอร์โนต๊บุ๊ก ส าหรับงาน     110,000 โรงเรียนเทศบาล

หรืออเิล็กทรอนกิส์ ประมวลผล จ านวน 5 เคร่ือง วัดเสาธงทอง

เคร่ืองละ 22,000 บาท

 - จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลาง ฯ

ฉบบัเดือนพฤษภาคม  2563 ของ

กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกจิ

และสังคม

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

73 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ค่าครุภณัฑ์การศึกษา โต๊ะ เกา้อี้นกัเรียนขาเหล็ก     474,000 โรงเรียนเทศบาล

แบบ A๔ ประถมศึกษา วัดทา้วโคตร

จ านวน 30๐ ชุดๆละ ๑,๕๘๐ บาท

- จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

74 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์ เคร่ืองจี้ตัดไฟฟา้ทนัตกรรม     40,000 กองการแพทย์

หรือการแพทย์ (ตัดเหงือก)

เคร่ืองตัดแต่งเนื้อเยื่อออ่น

น้ าหนกัเบา เคล่ือนย้ายได้สะดวก

อเิลคโทรด อบฆา่เชื้อได้

ราคาเคร่ืองละ 40,000 บาท

จ านวน 1 เคร่ือง

 - จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

75 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์ เคร่ืองมอเตอร์ส าหรับกรอฟนัปลอม     30,000 กองการแพทย์

หรือการแพทย์ มสีวิตซ์ส าหรับควบคุมการท างาน

ด้วยเทา้ สามารถปรับรอบ

หวักรอได้ ในช่วง0-25,000รอบ

น้ าหนกัเบา เคล่ือนย้ายได้สะดวก

ราคาเคร่ืองละ 15,000 บาท

จ านวน 2 เคร่ือง

 - -จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
76 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์ เคร่ืองมอเตอร์ส าหรับงานรักษา     50,000      กองการแพทย์

หรือการแพทย์ คลองรากฟนั พร้อมอปุกรณ์  

ใช้ไฟฟา้กระแสสลับ 220 V

50 Hz ส าหรับงานขยายคลอง

รากฟนั ชนดิหมนุด้วยเคร่ือง

ราคาเคร่ืองละ 50,000 บาท

จ านวน 1 เคร่ือง

  - -จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

77 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน พดัลมโคจร     5,200        กองการแพทย์

1.มใีบพดัขนาดไมน่อ้ยกว่า 18 นิ้ว

2.ปรับแรงลมได้อย่างนอ้ย 3 ระดับ

3.ปรับรัศมกีารจ่ายได้ต้ังแต่ 15

30 และ 50 องศา

4.กระจายลมแบบ 360 องศา

ราคา 2,600 บาท

จ านวน 2 ตัว

  - -จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

 

78 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เกา้อี้ท างานแบบมพีนกัพงิ หมนุได้     9,000        กองการแพทย์

ขนาดความสูงไมน่อ้ยกว่า 40 ซม.

ราคา 3,000 บาท

จ านวน 3 ตัว

  - -จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
ท่ี



189

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

79 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์ เคร่ืองวัดความดันโลหติแบบ     6,500        กองการแพทย์ 

หรือการแพทย์ บบีด้วยมอื แสดงค่า

Systolic Diastolic

ด้วยการใช้หฟูงั

จ านวน 1 เคร่ือง

  - -จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

80 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์     22,000      กองการแพทย์

หรืออเิล็กทรอนกิส์ ส าหรับงานประมวลผล

แบบที่ 1 จอขนาดไมน่อ้ย

กว่า 19 นิ้ว

จ านวน 1 เคร่ือง

  - จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางฯ

ฉบบัเดือนพฤษภาคม 2563

ของกระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกจิ

และสังคม

 

81 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองพมิพช์นดิเลเซอร์     8,900        กองการแพทย์

หรืออเิล็กทรอนกิส์ หรือ LED ขาวด า (28 หนา้/นาท)ี

ราคาเคร่ืองละ 8,900 บาท

จ านวน 1 เคร่ือง

  - จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางฯ

ฉบบัเดือนพฤษภาคม 2563

ของกระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกจิ

และสังคม

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

82 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA     5,000        กองการแพทย์

หรืออเิล็กทรอนกิส์ มกี าลังไฟด้านนอกไมน่อ้ยกว่า

800 VA (480 Watts)

สามารถส ารองไฟฟา้ ได้ไมน่อ้ยกว่า 

15 นาท ี

ราคาเคร่ืองละ 2,500 บาท

จ านวน 2 เคร่ือง

  - จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางฯ

ฉบบัเดือนพฤษภาคม 2563

ของกระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกจิ

และสังคม

83 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เคร่ืองปรับอากาศขนาด     94,000      กองการแพทย์

36,000 บทียีู

(มรีะบบฟอกอากาศ)

1.ขนาดไมต่่ ากว่า36,000บทียีู

2.เปน็ราคาที่รวมค่าติดต้ัง

3.ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน

ผลิตภณัฑ์อตุสาฆกรรมและ

สลากประหยัดไฟเบอร์ 5

4.มรีะบบฟองอากาศภายในตัว

ราคาเคร่ืองละ 47,000 บาท

จ านวน 2 เคร่ือง

 - จัดซ้ือตามบญัชีราคามาตรฐาน

ครุภณัฑ์ฉบบัเดือนธันวาคม 2563

ของส านกังบประมาณ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

84 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน     23,000      กองการแพทย์

แบบต้ังพื้นหรือแบบแขวน ขนาด

ไมต่่ ากว่า 13,000 บทียีู

ราคาเคร่ืองละ 23,000 บาท

จ านวน 1 เคร่ือง

 - จัดซ้ือตามบญัชีราคามาตรฐาน

ครุภณัฑ์ฉบบัเดือนธันวาคม 2563

ของส านกังบประมาณ

85 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์ เคร่ืองวัดความอิ่มตัวของออกซิเจน     60,000 กองการแพทย์

หรือการแพทย์ ชนดิพกพา (Pulse Oximeter)

ส าหรับบริการปฐมภมู ิราคาเคร่ืองละ

20,000 บาท (จ านวน 3 เคร่ือง)

 - จัดซ้ือตามบญัชีราคามาตรฐาน

ครุภณัฑ์ฉบบัเดือนธันวาคม 2563

ของส านกังบประมาณ

86 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เกา้อี้ส านกังาน ขนาดไมน่อ้ยกว่า     9,000 กองการแพทย์

 57 * 59 *78-88 ซม. บนุวม

มล้ีอ 4 แฉก สามารถปรับระดับ

สูง ต ่าได้ด้วยระบบไฮโดรลิก ราคา

ตัวละ  3,000 บาท (จ่านวน 3 ตัว)

 - จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

87 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์ เคร่ืองส่องกล่องเสียงแบบไฟเบอร์     50,000 กองการแพทย์

หรือการแพทย์ ออปติก (Laryngo scope)

ราคาชุดละ 25,000 บาท

จ านวน 2 ชุด

 - จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

88 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์ เคร่ืองชั่งน้ าหนกัแบบดิจิตอล     40,000      กองการแพทย์

หรือการแพทย์ พร้อมที่วัดส่วนสูง 

ราคาเคร่ืองละ 20,000 บาท

จ านวน 2 เคร่ือง

เคร่ืองวัดความดันโลหติ

 - จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

89 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดช่วยหายใจชนดิใช้มอืบบี     30,000 กองการแพทย์

หรือการแพทย์ (Ambu bag) 

ราคาชุดละ 5,000 บาท 

จ านวน  6 ชุด

 - จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

90 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์ หุ่นจ าลองฝึกปฏบิติัการช่วยชีวิต     100,000    กองการแพทย์

หรือการแพทย์ ขั้นพื้นฐานขนาดคร่ึงตัว

ราคา ชุดละ 50,000 บาท

จ านวน 2 ชุด

 - จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

91 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์ เคร่ืองวัดความดันอตัโนมติั     100,000    กองการแพทย์

หรือการแพทย์ ชนดิต้ังโต๊ะ (BP-06)

ราคาเคร่ืองละ 25,000

บาท จ านวน 4 เคร่ือง

   - จัดซ้ือตามบญัชีส านกั

ปลัดกระทรวง

92 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์ เคร่ืองวัดเปอร์เซนความอิ่มตัวของ     50,000      กองการแพทย์

หรือการแพทย์ ออกซิเจน ชนดิพกพาเคล่ือนที่

แสดงค่าออกซิเจนในเลือด

และชีพจร ระบบดิจิตอล

ราคาเคร่ืองละ 50,000 บาท

จ านวน 1 เคร่ือง

 - จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

93 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์ เคร่ือง EKG เคร่ืองตรวจคล่ืนหวัใจ     150,000    กองการแพทย์

หรือการแพทย์ ไฟฟา้ ชนดิแปลผล ชนดิ 12 หลีด

ราคาเคร่ืองละ 150,000 บาท

จ านวน  1 เคร่ือง

 - จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด 

94 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์ เคร่ืองชั่งน้ าหนกัมทีี่วัดส่วนสูง     90,000      กองการแพทย์

หรือการแพทย์ มรีาวจับ ชนดิไฟฟา้

แบบแสดงตัวเลขหนา้จอ

ก าลังเคร่ือง 200 KG

ราคาเคร่ืองละ 30,000 บาท

จ านวน   3  เคร่ือง

 - จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

95 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) - - - - 1,358,000 กองสาธารณสุข

และขนส่ง ปริมาตรกระบอกสูบไมต่่่ากว่า และส่ิงแวดล้อม

2,400 ซีซี หรือก่าลังเคร่ืองยนต์

สูงสุดไมต่่่ากว่า 90 กโิลวัตต์

จ่านวน 1 คัน

- จัดซ้ือตามบญัชีราคามาตรฐาน

ครุภณัฑ์ ฉบบัเดือนธันวาคม

2563 ของส่านกังบประมาณ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

96 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์อื่น เคร่ืองเปล่ียนขยะอนิทรีย์เปน็กา๊ซ - - - - 5,403,500 กองสาธารณสุข

ชีวภาพและปุ๋ยหมกั รองรับวัตถุดิบ และส่ิงแวดล้อม

ไมต่่่ากว่า 500 กโิลกรัม/วัน

( ที่อณุหภมูแิวดล้อม 35 องศา

เซลเซียส) ผลิตกา๊ซชีวภาพ

ไม่ต่่ากว่า 50 ลูกบาศก์เมตร/วัน

(ขึ้นอยู่กับปริมาณวัตถุดิบ)

ผลิตปุ๋ยหมัก (ชื้น 85 - 95%)

ไม่ต่่ากว่า 500 ลิตร/วัน

จ่านวน 1 เคร่ือง

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

97 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์อื่น เคร่ืองเปล่ียนขยะอินทรีย์เป็นก๊าซ - - - - 2,835,500 กองสาธารณสุข

ชีวภาพและปุ๋ยหมัก รองรับวัตถุดิบไม่ และส่ิงแวดล้อม

ต่่ากว่า 250 กิโลกรัม/วัน ( ที่อุณหภูมิ

แวดล้อม 35 องศาเซลเซียส)

ผลิตก๊าซชีวภาพไม่ต่่ากว่า 25

 ลูกบาศก์เมตร/วัน (ขึ้นอยู่กับปริมาณ

วตัถุดิบ) ผลิตปุย๋หมัก (ชื้น 85 - 95%)

 ไม่ต่่ากวา่ 250 กิโลกรัม/วนั

ขนาดถังหมัก ไม่ต่่ากว่า 7.5

 ลูกบาศก์เมตร/วัน

ขนาดถังเก็บก๊าซชีวภาพ ไม่ต่่ากว่า 5

ลูกบาศก์เมตร/วัน จ่านวน 1 เคร่ือง

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

98 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์อื่น เคร่ืองเปล่ียนขยะอินทรีย์เป็นก๊าซ - - - - 1,872,500 กองสาธารณสุข

ชีวภาพและปุ๋ยหมัก รองรับวัตถุดิบ และส่ิงแวดล้อม

ไม่ต่่ากว่า 100 กิโลกรัม/วัน

 ( ที่อุณหภูมิแวดล้อม 35 องศา

เซลเซียส) ผลิตก๊าซชีวภาพไม่ต่่ากว่า

 10 ลูกบาศก์เมตร/วัน (ขึ้นอยู่กับ

ปริมาณวัตถุดิบ) ผลิตปุ๋ยหมัก

 (ชื้น 85 - 95%) ไม่ต่่ากว่า 100

กิโลกรัม/วัน ขนาดถังหมัก ไม่ต่่ากว่า

3 ลูกบาศก์เมตร/วนั ขนาดถังเก็บก๊าซ

ชีวภาพ ไม่ต่่ากวา่ 2 ลูกบาศก์เมตร/วนั

จ่านวน 1 เคร่ือง

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

99 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ โทรโข่งแบบอดัเสียงได้ มเีสียงไซเรน - - - - 8,000 กองสาธารณสุข

พร้อมไมโครโฟน Megaphone และส่ิงแวดล้อม

ก่าลังขับไมน่อ้ยกว่า 80 วัตต์

แบตเตอร่ีลิเธียมไอออน ชาร์ทไฟได้

มชี่องเสียบ USB/ SD Card

จ่านวน ๒ เคร่ือง ๆ ละ 4,000 บาท

- จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

100 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ รถบรรทกุขยะแบบอดัทา้ย - - - - 9,600,000 กองสาธารณสุข

และขนส่ง ขนาด 6 ตัน 6 ล้อปริมาตร และส่ิงแวดล้อม

กระบอกสูบไมต่่่ากว่า 6,000 ซีซี

หรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไมต่่่ากว่า

 170 กโิลวัตต์ ตู้บรรทกุมลูฝอย

มขีนาดความจุของตู้ไมน่อ้ยกว่า

10 ลูกบาศกเ์มตร และสามารถรับ

น้่าหนกัมลูฝอยได้ไมน่อ้ยกว่า

5,000 กโิลกรัม จ่านวน 4 คัน

คันละ 2,400,000 บาท

- จัดซ้ือตามบญัชีราคามาตรฐาน

ครุภณัฑ์ ฉบบัเดือนธันวาคม

2563 ของส่านกังบประมาณ

101 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  - เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงาน  -  -  -  - 44,000 กองสวัสดิการ

หรืออเิล็กทรอนกิส์ ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพ สังคม

ขนาดไมน่อ้ยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน

2 เคร่ืองๆละ 22,000 บาท

 - จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางฯ

ฉบบัเดือนพฤษภาคม 2563 ของ

กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐิกจิและ

สังคม

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

102 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว เคร่ืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง  -  -  - 95,000 95,000 ส านกัการช่าง

 -เป็นเคร่ืองตัดหญ้าแบบสะพาย

 -เคร่ืองยนต์ขนาดไมน่้อยกวา่ 1.4 แรงมา้

 -ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกวา่ 30 ซีซี

 -พร้อมใบมีด

จ านวน 20 เคร่ืองๆ ละ 9,500 บาท

ป ี2564 จ่านวน 10 เคร่ือง

ปี 2565 จ านวน 10 เคร่ือง

- จัดซ้ือตามบญัชีราคามาตรฐาน

ครุภณัฑ์ฉบบัเดือนธันวาคม 2563

ของส านกังบประมาณ

103 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ  -  -  -  - 4,250,000 ส านกัการช่าง

ขนส่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6,000

ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า

170 กิโลวัตต์  แบบกระบะเทท้าย

จ านวน 2 คันๆ ละ 2,125,000 บาท

- จัดซ้ือตามบญัชีราคามาตรฐาน

ครุภณัฑ์ฉบบัเดือนธันวาคม 2563

ของส านกังบประมาณ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

104 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ  -  -  -  - 3,500,000 ส านกัการช่าง

และขนส่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า

6,000 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์

สูงสุดไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์

แบบบรรทุกน้ าความจุไม่น้อยกว่า

8,000 ลิตร จ านวน 1 คัน

- จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

105 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เคร่ืองเติมอากาศในน้ าด้วยพลังงาน  -  -  -  - 720,000 ส านกัการช่าง

แสงอาทิตย์ ใช้มอเตอร์ส าหรับโซล่า

เซลล์โดยตรงแบบ DC brushless

ไร้แปลงถ่าน ขนาด 350 W  ใบกังหัน

ตีน้ าขนาดไม่น้อยกว่า 25 นิ้ว

จ านวน 20 ตัว ตัวละ 36,000 บาท

- จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

106 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ รถบรรทกุ ชนดิขับเคล่ือน 2 ล้อ  -  -  -  - 770,000 ส านกัการช่าง

และขนส่ง เคร่ืองยนต์ 4 สูบ 4 จังหวะ

ปริมาตรกระบอกสูบไมน่อ้ยกว่า

1,400 ซีซี บรรทุกน้ าหนัก

ไมน่อ้ยกว่า 900 กโิลกรัม กระบะ

บรรทกุเปดิได้ 3 ด้าน

จ านวน 2 คัน คันละ 385,000

บาท

- จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

107 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้น เคร่ืองตัดแต่งกิ่งไม้และพุ่มไม้แบบ  -  -  -  - 132,000 ส านกัการช่าง

งานครัว เคร่ืองยนต์  เคร่ืองยนต์เบนซิน 2

จังหวะ ก าลังเคร่ืองยนต์ไม่น้อยกว่า

0.68 กิโลวัตต์ ความจุน้ ามันไม่น้อย

กว่า 0.4 ลิตร ความยาวใบมีดไม่น้อย

กว่า 500 มิลลิเมตร  จ านวน 6 เคร่ือง

เคร่ืองละ 22,000 บาท

- จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

108 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า (ราคาไม่รวมค่า  -  -  - 55,500  - ส านกัการช่าง

ติดต้ัง) ขนาด 5 กโิลวัตต์ จ านวน

1 เคร่ือง

- จัดซ้ือตามบญัชีราคามาตรฐาน

ครุภณัฑ์ฉบบัเดือนธันวาคม 2563

ของส านกังบประมาณ

109 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล) ติดต้ังกระเช้าซ่อม  -  -  -  - 2,500,000 ส านกัการช่าง

และขนส่ง ไฟฟ้า

 - รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

 - เคร่ืองยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ

 - ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า

2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์

สูงสุดไม่น้อยกว่า 110 กิโลวัตต์

 - สามารถยกกระเช้าซ่อมไฟฟ้าได้

สูงไม่น้อยกว่า 8 เมตร จ านวน 1 คัน

- จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

110 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เคร่ืองสูบน้ า แบบมอเตอร์ไฟฟา้  -  -  -  - 27,900 ส านกัการช่าง

สูบน้ าได้ 450 ลิตรต่อนาที

จ านวน 3 เคร่ืองๆ ละ 9,300 บาท

- จัดซ้ือตามบญัชีราคามาตรฐาน

ครุภณัฑ์ฉบบัเดือนธันวาคม 2563

ของส านกังบประมาณ

111 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เคร่ืองสูบน้ า แบบมอเตอร์ไฟฟา้  -  -  - 17,800 17,800 ส านกัการช่าง

สูบน้ าได้ 1,130 ลิตรต่อนาที

จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 17,800 บาท

ปี 2564 จ านวน 1 เคร่ือง

ปี 2565 จ านวน 1 เคร่ือง

- จัดซ้ือตามบญัชีราคามาตรฐาน

ครุภณัฑ์ฉบบัเดือนธันวาคม 2563

ของส านกังบประมาณ

112 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ เรือไฟเบอร์กลาส ทอ้งเรือรูปตัววี  -  -  -  - 200,000 ส านกัการช่าง

และขนส่ง ขนาดยาวไมน่อ้ยกว่า 390.00

เซนติเมตร กว้างไมน่อ้ยกว่า

144.00 เซนติเมตร พร้อม

เคร่ืองยนต์เบนซินเกาะทา้ยขนาด

ไมน่อ้ยกว่า 9.5 แรงมา้ จ านวน

1 ล า

 - จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

งบประมาณ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

113 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี  -  -  -  - 44,400 ส านกัการช่าง

และขนส่ง แบบเกียร์ธรรมดา จ านวน 1 คัน

- จัดซ้ือตามบญัชีราคามาตรฐาน

ครุภณัฑ์ฉบบัเดือนธันวาคม 2563

ของส านกังบประมาณ

114 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ คอมพวิเตอร์ ส าหรับงาน  -  -  -  - 44,000 ส านกัการช่าง

หรืออเิล็กทรอนกิส์ ประมวลผล แบบที่ 1 จอแสดงภาพ

ไมน่อ้ยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 2 

เคร่ืองๆ ละ 22,000 บาท

 - จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลาง ฯ

ฉบบัเดือนพฤษภาคม  2563 ของ

กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกจิ

และสังคม

115 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 1 kVA  -  -  -  - 11,600 ส านกัการช่าง

หรืออเิล็กทรอนกิส์ จ านวน 2 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ

5,800 บาท

 - จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลาง ฯ

ฉบบัเดือนพฤษภาคม  2563 ของ

กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกจิ

และสังคม

งบประมาณ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
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เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

116 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ หรือ LED ขาวด า  -  -  - 8,900  - ส านกัการช่าง

หรืออเิล็กทรอนกิส์ ชนดิ Network แบบที่ 1 

(28 หนา้/นาท)ี จ านวน 1 เคร่ือง

 - จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลาง ฯ

ฉบบัเดือนพฤษภาคม  2563 ของ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

117 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เคร่ืองเจาะดิน ส าหรับปลูกต้นไม ้  -  -  -  - 40,000 ส านกัการช่าง

เคร่ืองยนต์เบนซิน 2 จังหวะ

ก าลังไมน่อ้ยกว่า 3 แรงมา้ ความ

ยาวดอกเจาะไมน่อ้ยกว่า 32 นิ้ว

จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 20,000 บาท

- จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

118 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ รถบรรทกุดีเซล - - - - 3,900,000 กองสาธารณสุข

และขนส่ง 1. รถบรรทกุ ชนดิ 6 ล้อ ขนาด 2 และส่ิงแวดล้อม

ตัน ก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไมต่่่ากว่า

 130 แรงมา้

2. ยกเททา้ยด้วยระบบไฮดรอลิค

สามารถควบคุมได้จากหอ้งโดยสาร

 จ่านวน 3 คัน คันละ 

 1,300,000 บาท

- จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

งบประมาณ
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
119 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ รถขยะอดัทา้ย 6 ล้อ ขนาด - - - - 8,800,000 กองสาธารณสุข

และขนส่ง บรรจุ 5 ลูกบาศ์เมตร จ่านวน 4 และส่ิงแวดล้อม

คันๆละ  2,200,000 บาท

- จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

120 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ รถยนต์บรรทกุขยะมลูฝอยแบบ - - - - 4,400,000 กองสาธารณสุข

และขนส่ง อดัทา้ย รถชนดิ 6 ล้อ ขนาดบรรจุ และส่ิงแวดล้อม

ไมน่อ้ยกว่า 6 ลบ.ม. เคร่ืองยนต์

ดีเซล จ่านวน 4 สูบ 4 จังหวะ 

ก่าลังแรงมา้ 130 แรงมา้ จ่านวน

 2 คันๆละ 2,200,000 บาท

- จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

121 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ รถยนต์บรรทกุขยะมลูฝอยแบบยก - - - - 7,000,000 กองสาธารณสุข

และขนส่ง ภาชนะรองรับมลูฝอยขนาดความ และส่ิงแวดล้อม

จุไมน่อ้ยกว่า 4 ลบ.ม. ตัวรถชนดิ6
 ล้อ เคร่ืองยนต์ดีเซล จ่านวน 4 สูบ
 4 จังหวะ ก่าลังแรงมา้ 130

แรงมา้ จ่านวน 2 คันๆละ 

3,500,000 บาท

- จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

งบประมาณ
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

122 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ ตู้คอนเทนเนอร์บรรทกุขยะ - - - 1,200,000  - กองสาธารณสุข

และขนส่ง มปีริมาตรความจุไมน่อ้ยกว่า 4 และส่ิงแวดล้อม

ลบ.ม. จ่านวน 10 ตู้ๆละ 

120,000 บาท

- จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

123 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ รถบรรทกุ (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน - - - - 1,092,000 กองสาธารณสุข

และขนส่ง ปริมาตรกระบอกสูบไมต่่่ากว่า และส่ิงแวดล้อม

2,400 ซีซี หรือก่าลังเคร่ืองยนต์

สูงสุดไมต่่่ากว่า 110 กโิลวัตต์

ขับเคล่ือน 4 ล้อ แบบมชี่องว่าง

ด้านหลังคนขับ (Cab) แบบดับเบิ้ล

แค็บ จ่านวน 1 คัน

- จัดซ้ือตามบญัชีราคามาตรฐาน

ครุภณัฑ์ ฉบบัเดือนธันวาคม

2563 ของส่านกังบประมาณ

124 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ รถบรรทกุขยะ(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน - - - - 715,000 กองสาธารณสุข

และขนส่ง  ปริมาตรกระบอกสูบไมต่่่ากว่า และส่ิงแวดล้อม

2,400 ซีซี หรือก่าลังเคร่ืองยนต์

สูงสุด ไมต่่่ากว่า 110 กโิลวัตต์

ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบมชี่องว่าง

ด้านหลังคนขับ จ่านวน 1 คัน

- จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

งบประมาณ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

125 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ รถจักรยานยนต์ - - - - 222,000 กองสาธารณสุข

และขนส่ง - ขนาด 110 ซีซี แบบเกยีร์ และส่ิงแวดล้อม

ธรรมดามมีาตรฐาน

ผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม

จ่านวน 5 คันๆละ 44,400 บาท

- จัดซ้ือตามบญัชีราคามาตรฐาน

ครุภณัฑ์ ฉบบัเดือนธันวาคม

2563 ของส่านกังบประมาณ

126 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เคร่ืองฉีดน้่าแรงดันสูง ไมน่อ้ยกว่า - - - - 80,000 กองสาธารณสุข

130 บาร์ ใช้กระแสไฟฟา้ 220V/ และส่ิงแวดล้อม

50 Hz ก่าลังมอเตอร์ขนาด

ไมน่อ้ยกว่า 2.2 กโิลวัตต์ มล้ีอลาก

แทน่รองรับอปุกรณ์ประกอบด้วย

สายฉีดน้่าแรงดันสูงพร้อมกา้นต่อ

ยาวและหวัฉีดไมน่อ้ยกว่า 2 แบบ

จ่านวน 4 เคร่ือง ๆ ละ 20,000 บาท

- จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

งบประมาณ

หมวด ประเภทท่ี แผนงาน



207

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

127 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว รถเข็นเก็บขยะ ขนาดกว้าง 70 ซม. - - - - 390,000 กองสาธารณสุข

ยาว 122 ซม. สูง 50 ซม. และส่ิงแวดล้อม

- โครงสร้างท่าด้วยเหล็กฉาก 1"x1"

หนา 6 มม.

- ฝาข้างท่าด้วยแผ่นเหล็กซิงค์

เบอร์ 18

- สีส้ม

- ล้อยางตันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

16 นิ้ว

จ่านวน 30 คัน ๆ ละ 13,000 บาท

- จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

128 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว ถังขยะเล็กแบบใช้รถเครนยกเท - - - - 760,000 กองสาธารณสุข

ขนาด 120x120x120 ซม. และส่ิงแวดล้อม

โครงถังท่าด้วยเหล็กฉากหนา

ไม่น้อยกว่า 8 มม. ผนังและพื้นบุด้วย

แผ่นสแตนเลสอย่างต่่าหนาไม่น้อยกว่า

3 มม. เกรด 304 จ่านวน 20 ใบ

ใบละ 38,000 บาท

- จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

งบประมาณ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท



208

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

129 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ รถยนต์บรรทกุขยะมลูฝอยแบบ - - - - 4,400,000 กองสาธารณสุข

และขนส่ง อดัทา้ย รถชนดิ 6 ล้อ ขนาดบรรจุ และส่ิงแวดล้อม

ไมน่อ้ยกว่า 6 ลบ.เมตร เคร่ืองยนต์

ดีเซล จ่านวน 4 สูบ 4 จังหวะ 

ก่าลังแรงมา้ 130 แรงมา้ จ่านวน

2 คันๆละ 2,200,000 บาท

- จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

130 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ รถดูดส่ิงปฏกิลู ชนดิ 6 ล้อ - - - 2,500,000 กองสาธารณสุข

และขนส่ง เคร่ืองยนต์ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ และส่ิงแวดล้อม

แรงมา้ไมน่อ้ยกว่า 150 แรงมา้

ตอนทา้ยหลังเกง๋ติดต้ังถัง

บรรจุส่ิงปฏกิลู มปีริมาตรความจุ

ไมน่อ้ยกว่า 4,000 ลิตร สามารถ

ดูดส่ิงปฏกิลูได้ด้วยเคร่ืองท่า

สูญญากาศ จ่านวน 1 คัน

- จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

งบประมาณ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
131 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ รถยนต์สุขาเคล่ือนที่ ตัวรถชนดิ - - - - 9,000,000 กองสาธารณสุข

และขนส่ง 6 ล้อ เคร่ืองยนต์ดีเซล ไมน่อ้ยกว่า และส่ิงแวดล้อม

6 สูบ 4 จังหวะ มกี่าลังแรงมา้ 

ไมน่อ้ยกว่า 210 แรงมา้ 

จ่านวน 1 คัน

- จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

132 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ จดัซ้ือรถสามล้อ แบบมีกระบะหลัง - - - - 320,000 กองสาธารณสุข

และขนส่ง เคร่ืองยนต์เบนซิน ระบบ 5 เกยีร์ และส่ิงแวดล้อม

ก่าลังสูงสุดไม่น้อยกวา่ 8,600

รอบต่อนาที ขนาดกระบะไม่น้อย

กวา่ (กวา้งxยาวxสูง) 1,300 x

1,850x500 มม. จ่านวน 4 

คันๆ ละ 80,000 บาท

- จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

133 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ รถบรรทกุ(ดีเซล) แบบบรรทกุน้่า - - - - 6,000,000 กองสาธารณสุข

และขนส่ง อเนกประสงค์ ขนาดความจุ และส่ิงแวดล้อม

ไมน่อ้ยกว่า 6,000 ลิตร รถบรรทกุ

ชนดิ 6 ล้อ เคร่ืองยนต์ดีเซล 4

จังหวะ  จ่านวน 1 คัน

- จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

งบประมาณ
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

134 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ รถบรรทกุ(ดีเซล) แบบบรรทกุน้่า - - - - 16,000,000 กองสาธารณสุข

และขนส่ง อเนกประสงค์ ขนาดความจุ และส่ิงแวดล้อม

ไมน่อ้ยกว่า 12,000 ลิตร

รถบรรทกุชนดิ 10 ล้อ

เคร่ืองยนต์ดีเซล 4 จังหวะ  จ่านวน

 2 คัน ๆ ละ 8,000,000 บาท

- จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

135 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ - - - - 11,000,000 กองสาธารณสุข

และขนส่ง เคร่ืองยนต์ดีเซล 4 จังหวะ และส่ิงแวดล้อม

ก่าลังแรงมา้สุทธิสูงสุดไมน่อ้ยกว่า

200  แรงมา้ ที่ความเร็วไมเ่กนิ

2,200 รอบต่อนาท ีจ่านวน 1 คัน

- จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

136 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ รถกวาดดูดฝุ่น ชนดิ 6 ล้อ - - - - 15,000,000 กองสาธารณสุข

และขนส่ง ขนาดความจุไมน่อ้ยกว่า 6 ลบ.ม. และส่ิงแวดล้อม

เคร่ืองยนต์ดีเซลไมน่อ้ยกว่า 4 สูบ

 4 จังหวะ  จ่านวน 1 คัน

- จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

งบประมาณ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

137 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เคร่ืองสูบน้่า ชนดิหอยโข่ง แบบ - - - - 1,500,000 กองสาธารณสุข

เทเลอร์ลากจูง เคร่ืองยนต์ดีเซล และส่ิงแวดล้อม

6 สูบ 4 จังหวะ ขนาดทอ่ดูด - ส่ง

ไมน่อ้ยกว่า 12 นิ้ว

จ่านวน 1 เคร่ือง

- จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

138 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ รถขุดตีนตะขาบ ชนดิแขนยาวพเิศษ - - - - 7,500,000 กองสาธารณสุข

และขนส่ง เคร่ืองยนต์ดีเซล 4 จังหวะ และส่ิงแวดล้อม

มกี่าลังแรงมา้ไมน่อ้ยกว่า  170

แรงมา้ที่ความเร็วรอบไมเ่กนิ

 2,200 รอบต่อนาท ีระยะขุดไกล

สุดไมน่อ้ยกว่า 15 เมตร

- จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

139 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ รถบรรทกุขยะแบบอดัทา้ยขนาด - - - - 8,500,000 กองสาธารณสุข

และขนส่ง ความจุ 12 ลบ.ม. พร้อมติดต้ัง และส่ิงแวดล้อม

เคร่ืองยกถังขยะสาธารณะ เปน็

รถยนต์ชนดิ 6 ล้อ เคร่ืองยนต์ดีเซล

4 จังหวะ จ่านวน 2 คัน ๆ ละ

4,250,000 บาท

- จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

งบประมาณ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

140 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ รถบรรทกุขยะอนัตรายแบบปคิอพั - - - - 1,400,000 กองสาธารณสุข

และขนส่ง ขนาดความจุ 3 ลบ.ม. เปน็ และส่ิงแวดล้อม

รถยนต์ชนดิ 4 ล้อ เคร่ืองยนต์

ดีเซล ตอนทา้ยติดต้ังถังบรรจุขยะ

ท่าจากเหล็กชุบซิงค์ เปดิแบบปกีนก

จ่านวน 1 คัน

- จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

141 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ รถบรรทกุติดต้ังเครนไฮดรอลิก - - - - 18,000,000 กองสาธารณสุข

และขนส่ง ขนาด 5 ตันที่ระยะยก 2.5 เมตร และส่ิงแวดล้อม

พร้อมกระบะเททา้ย เปน็รถ

บรรทกุชนดิ 6 ล้อ เคร่ืองยนต์

ดีเซล 4 จังหวะ จ่านวน 3 คัน

- จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

142 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ รถกระบะเททา้ย เปน็รถยนต์ชนดิ - - - - 900,000 กองสาธารณสุข

และขนส่ง 4 ล้อ เคร่ืองยนต์ดีเซล 4 จังหวะ และส่ิงแวดล้อม

พร้อมติดต้ังกระบะเททา้ย ท่าจาก

เหล็กชุบซิงค์ จ่านวน 1 คัน

- จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

งบประมาณ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

143 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กอ่สร้าง เคร่ืองสกดัคอนกรีต - - - - 130,000 กองสาธารณสุข

ก่าลังไฟไมน่อ้ยกว่า 2,000 วัตต์ และส่ิงแวดล้อม

แรงกระแทกไมน่อ้ยกว่า 62 จูล

อตัราการกระแทกที่ความเร็วพกิดั

1,000 คร้ังต่อนาที

จ่านวน 1 เคร่ือง

- จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

144 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โรงงาน ปั๊มลมสายพานพร้อมมอเตอร์ไฟฟา้ - - - - 35,000 กองสาธารณสุข

และอปุกรณ์ จ่านวน 1 ชุด และส่ิงแวดล้อม

ขนาดแรงดันไฟฟา้ 220 โวลต์

มอเตอร์ไฟฟา้ไมน่อ้ยกว่า 3 แรงมา้

ความจุถังลมไมน่อ้ยกว่า 200 ลิตร

- จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

145 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โรงงาน ถังอดัจารบ ีชนดิใช้ลม ความจุถัง - - - - 28,000 กองสาธารณสุข

ไมน่อ้ยกว่า 18 ลิตร ความยาวสาย และส่ิงแวดล้อม

ไมน่อ้ยกว่า 3 เมตร พร้อมอปุกรณ์

ครบ จ่านวน 1 ถัง

- จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

งบประมาณ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

146 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์อื่น เตาเผาขยะแบบเคล่ือนที่ (Mobile - - - - 5,000,000 กองสาธารณสุข

 Burn) ขนาด 200 กโิลกรัม/ และส่ิงแวดล้อม

ชั่วโมง มรีะบบการท่างานหลัก

 3 ระบบ ระบบเตาเผาเผาขยะ

ระบบดักเกบ็

- จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

147 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์อื่น เรือก่าจัดผักตบชวาและวัชพชื - - - - 13,084,000 กองสาธารณสุข

- เปน็เรือทอ้งแบน น้่าหนกัตัวเรือ และส่ิงแวดล้อม

ไมน่อ้ยกว่า 13,000 กก. ความ

กว้างโดยรวมไมน่อ้ยกว่า 3.50 ม.

ความยาวรวมทัง้หมดไม่น้อยกวา่

13.50 ม. ความสูงรวมไม่น้อยกวา่ 

4.50 ม. น้่าหนักบรรทุกไม่น้อยกวา่

5,000 กก.

- เคร่ืองยนต์ต้นก่าลังแบบเคร่ืองยนต์

ดีเซลล์ ไม่น้อยกวา่ 4 สูบ ชนิด

ไดเรคอนิเจคชั่น (Direct injection)

ระบายความร้อนด้วยหม้อน้่าชนิด

รังผ้ึง มีก่าลังไม่น้อยกวา่ 60 แรงม้า

ทีม่ีความเร็วรอบไม่เกนิ 2,600 รอบ

ต่อนาที

งบประมาณ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
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(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

- ปัม้ไฮดรอลิคเป็นแบบแรงดันน้่ามัน

ไหล เป็นตัวถา่ยทอดก่าลังโดยรับ

ก่าลังโดยตรงจากเคร่ืองยนต์ ระบบ

ไฮดรอลิคต้องมีวาล์วควบคุมการไหล

เวยีนของวงจรน้่ามันในระบบต่างๆ

และมีวาล์วป้องกนัแรงดันกระทบจาก

ระบบ(Relief Valve) 

- ใบพดัเรือ เป็นแบบกงัหนัท่าด้วย

เหล็ก SS400 มีความคงทนแขง็แรง

ขับด้วยมอเตอร์ไฮดรอลิคและเกียร์ทด

จ่านวน 1 ล่า

- จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

148 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ ชุดเคร่ืองขยายเสียงกลางแจ้ง  -  -  -  - 211,800 กองสวัสดิการ

จ่านวน 6 ชุดๆละ 35,300 บาท สังคม

แต่ละชุดประกอบด้วย

 - ตู้ล่าโพงขนาด 15 นิ้ว 2 ใบ

 - ขาต้ังตู้ล่าโพง 2 ตัว

 - แอมปข์ยายเสียง 1 เคร่ือง

 - ไมค์ลอยเกี่ยวศรีษะ 1 ชุด

 - สายล่าโพง 12 เมตร 2 ชุด

 - สายสัญญาณ 1 ชุด

 - จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

งบประมาณ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
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149 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กฬีา เคร่ืองออกก่าลังกายอปุกรณ์บริหาร  -  -  -  - 108,000 กองสวัสดิการ

ไหล่และขา สังคม

 - ขนาดไมน่อ้ยกว่า กว้าง 80 ซม.

ยาว 100 ซม. สูง 160 ซม.

จ่านวน 6 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท

 - จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

150 สร้างความเข้มแข็งของชุมชุน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กฬีา เคร่ืองออกก าลังกายอปุกรณ์บริหาร  -  -  -  - 98,700 กองสวัสดิการ

ข้อเข่าแบบจักรยานล้อเหล็ก สังคม

 - ขนาดไมน่อ้ยกว่า กว้าง 80 ซม.

ยาว 100 ซม. สูง 100 ซม.

จ่านวน 6 ชุด ๆ ละ 16,450 บาท

 - จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

151 สร้างความเข้มแข็งของชุมชุน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กฬีา เคร่ืองออกก าลังกายอปุกรณ์บริหาร  -  -  -  - 99,000 กองสวัสดิการ

ขา-ข้อสะโพก สังคม

 - ขนาดไมน่อ้ยกว่า กว้าง 80 ซม.

ยาว 100 ซม. สูง 120 ซม.

จ่านวน 6 ชุด ๆ ละ 16,500 บาท

 - จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

งบประมาณ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
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152 สร้างความเข้มแข็งของชุมชุน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กฬีา เคร่ืองออกก าลังกายอปุกรณ์บริหาร  -  -  -  - 111,000 กองสวัสดิการ

กล้ามเนื้อแขน-หวัไหล่แบบดึง สังคม

 - ขนาดไมน่อ้ยกว่า กว้าง 80 ซม.

ยาว 100 ซม. สูง 170 ซม.

จ่านวน 6 ชุด ๆ ละ 18,500 บาท

 - จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

153 สร้างความเข้มแข็งของชุมชุน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กฬีา เคร่ืองออกก าลังกายอปุกรณ์ซิทอพั  -  -  -  - 92,700 กองสวัสดิการ

 -บริหารหนา้ทอ้ง สังคม

 - ขนาดไมน่อ้ยกว่า กว้าง 80 ซม.

ยาว 100 ซม. สูง 60 ซม.

จ่านวน 6 ชุด ๆ ละ 15,450 บาท

 - จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

154 สร้างความเข้มแข็งของชุมชุน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กฬีา เคร่ืองออกก าลังกายอปุกรณ์บริหาร  -  -  -  - 90,000 กองสวัสดิการ

ข้อสะโพก สังคม

 - ขนาดไมน่อ้ยกว่า กว้าง 80 ซม.

ยาว 100 ซม. สูง 100 ซม.

จ่านวน 6 ชุด ๆ ละ 15,000 บาท

 - จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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155 อตุสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ รถบรรทกุ ชนดิขับเคล่ือน 2 ล้อ  -  -  -  - 770,000 ส านกัการช่าง

และขนส่ง เคร่ืองยนต์ 4 สูบ 4 จังหวะ

ปริมาตรกระบอกสูบไมน่อ้ยกว่า

1,400 ซีซี บรรทุกน้ าหนัก

ไมน่อ้ยกว่า 900 กโิลกรัม กระบะ

บรรทกุเปดิได้ 3 ด้าน

จ านวน 2 คัน คันละ 385,000 บาท

- จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

156 อตุสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ  -  -  -  - 6,375,000 ส านกัการช่าง

ขนส่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6,000

ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า

170 กิโลวัตต์  แบบกระบะเทท้าย

จ านวน 3 คันๆ ละ 2,125,000 บาท

- จัดซ้ือตามบญัชีราคามาตรฐาน

ครุภณัฑ์ฉบบัเดือนธันวาคม 2563

ของส านกังบประมาณ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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157 อตุสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส ารวจ ไม้สต๊าฟแบบชัก ยาว 4.00 เมตร  -  -  - 4,000  - ส านกัการช่าง

ท าด้วยอลูมิเนียมอย่างดี สามารถ

เล่ือนขึ้น-ลงได้ มีขีดส่วนแบ่งแบบ

หัวต้ัง เป็นรูปตัว E โดยแบ่งช่องๆ 

ละ 1.00 เซนติเมตร มีเลขก ากับ

ทุก 10.00 เซนติเมตร จ านวน

2 อันๆ ละ 2,000 บาท

- จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

158 อตุสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน พัดลมอุตสาหกรรม  ใบพัดเหล็กหนา  -  -  -  - 15,000 ส านกัการช่าง

ชุบโครเนียม ขนาดไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว

ปรับระดับแรงลมได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ

จ านวน 5 ตัว ตัวละ 3,000 บาท

- จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

159 อตุสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เคร่ืองสูบน้ า ชนดิหอยโข่ง แบบ  -  -  -  - 4,500,000 ส านกัการช่าง

เทเลอร์ลากจูง เคร่ืองยนต์ดีเซล

6 สูบ 4 จังหวะ ขนาดทอ่ดูด-

ส่ง ไมน่อ้ยกว่า 12 นิ้ว

จ านวน 3 เคร่ืองๆ ละ 

1,500,000 บาท

- จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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160 อตุสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เคร่ืองสูบน้ าและผลักดันน้ า  -  -  -  - 12,000,000 ส านกัการช่าง

แบบเคล่ือนที่ระบบไฮดรอลิค

เคร่ืองยนต์ดีเซลไมน่อ้ยกว่า

4 สูบ 4 จังหวะ สามารถสูบน้ า

ได้ไมน่อ้ยกว่า 0.65 ลบ.ม/

วินาท ีที่ระยะทางส่งน้ าไมน่อ้ย

กว่า 6.00 เมตร พร้อมอปุกรณ์

จ านวน 1 เคร่ือง

- จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

161 อตุสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เคร่ืองสูบน้ า แบบมอเตอร์ไฟฟา้  -  -  - 500,000 500,000 ส านกัการช่าง

ชนดิจุ่มน้ า สูบได้ไมน่อ้ยกว่า

250 ลบ.ม./ชม. ทอ่ดูดส่งไมน่อ้ย

กว่า 8 นิ้ว พร้อมตู้ควบคุมและ

อปุกรณ์ จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ

500,000 บาท

- จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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162 อตุสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี  -  -  -  - 88,800 ส านกัการช่าง

และขนส่ง แบบเกียร์ธรรมดา จ านวน 2 คันๆ ละ

44,400 บาท

- จัดซ้ือตามบญัชีราคามาตรฐาน

ครุภณัฑ์ฉบบัเดือนธันวาคม 2563

ของส านกังบประมาณ

163 อตุสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน  -  -  -  - 55,600 ส านกัการช่าง

(ราคารวมค่าติดต้ัง)

แบบต้ังพื้นหรือแบบแขวน

ขนาดไมน่อ้ยกว่า 18,000 บทียีู

จ านวน 2 เคร่ืองๆละ 27,800 บาท

- จัดซ้ือตามบญัชีราคามาตรฐาน

ครุภณัฑ์ฉบบัเดือนธันวาคม 2563

ของส านกังบประมาณ

164 อตุสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน  -  -  -  - 32,400 ส านกัการช่าง

(ราคารวมค่าติดต้ัง)

แบบต้ังพื้นหรือแบบแขวน

ขนาดไมน่อ้ยกว่า 24,000 บทียีู

จ านวน 1 เคร่ือง

- จัดซ้ือตามบญัชีราคามาตรฐาน

ครุภณัฑ์ฉบบัเดือนธันวาคม 2563

ของส านกังบประมาณ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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165 อตุสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ คอมพวิเตอร์ ส าหรับงาน  -  -  - 44,000 66,000 ส านกัการช่าง

หรืออเิล็กทรอนกิส์ ประมวลผล แบบที่ 1 จอแสดงภาพ

ไมน่อ้ยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 5

เคร่ืองๆ ละ 22,000 บาท

 - จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลาง ฯ

ฉบบัเดือนพฤษภาคม  2563 ของ

กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกจิ

และสังคม

166 อตุสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 1 kVA  -  -  - 17,400 17,400 ส านกัการช่าง

หรืออเิล็กทรอนกิส์ จ านวน 6 เคร่ืองๆ ละ 5,800 บาท

 - จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลาง ฯ

ฉบบัเดือนพฤษภาคม  2563 ของ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

167 อตุสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ คอมพวิเตอร์ ส าหรับงาน  -  -  - 30,000  - ส านกัการช่าง

หรืออเิล็กทรอนกิส์ ประมวลผล แบบที่ 2 จอแสดงภาพ

ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง

 - จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลาง ฯ

ฉบบัเดือนพฤษภาคม  2563 ของ

กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกจิ

และสังคม

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

168 อตุสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ หรือ LED ขาวด า  -  -  - 8,900 8,900 ส านกัการช่าง

หรืออเิล็กทรอนกิส์ ชนดิ Network แบบที่ 1 

(28 หนา้/นาท)ี จ านวน 2 เคร่ืองๆ

ละ 8,900 บาท

 - จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลาง ฯ

ฉบบัเดือนพฤษภาคม  2563 ของ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

169 อตุสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองพมิพ ์Multifunction แบบ  -  -  - 15,000 7,500 ส านกัการช่าง

หรืออเิล็กทรอนกิส์ ฉีดหมกึพร้อมติดต้ังถังหมกึพมิพ์

(Ink Tank Printer) จ านวน 3

เคร่ืองๆ ละ 7,500 บาท

 - จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลาง ฯ

ฉบบัเดือนพฤษภาคม  2563 ของ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

170 อตุสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน โต๊ะท างาน แบบมล้ิีนชัก ขนาด  -  -  - 10,000 25,000 ส านกัการช่าง

120x60x75 เซนติเมตร จ านวน

7 ตัวๆ ละ 5,000 บาท

- จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

171 อตุสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน ตู้เก็บเอกสาร แบบบานเล่ือนกระจก  -  -  -  - 9,000 ส านกัการช่าง

ขนาด 90x45x75 เซนติเมตร

จ านวน 2 ตู้ๆ ละ 4,500 บาท 

- จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

172 อตุสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน ตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 บานเปิด  -  -  - 4,900 4,900 ส านกัการช่าง

ขนาด  91.4x45.7x183 เซนติเมตร

จ านวน 2 ตู้ๆ ละ 4,900 บาท 

- จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

173 อตุสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เก้าอี้ส านักงาน แบบล้อเล่ือนมีพนักพิง  -  -  - 12,500 25,000 ส านกัการช่าง

และมีที่วางแขน สามารถปรับระดับ

ขึ้นลงได้ ขนาด 60x67x95 เซนติเมตร

จ านวน 15 ตัวๆ ละ 2,500 บาท

- จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

174 อตุสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กฬีา 1.เคร่ืองออกก าลังกายแขน  -  -  -  - 85,000 ส านกัการช่าง

แบบถ่างหุบ ปรับระดับน้ าหนักได้

จ านวน 5 ชุดๆ ละ 17,000 บาท

- จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2.เคร่ืองออกก าลังกายข้อเข่าแบบ  -  -  -  - 72,500 ส านกัการช่าง

จักรยาน สามารถปรับระดับ

หนักเบาได้ จ านวน 5 ชุดๆ ละ

14,500 บาท

- จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

3.เคร่ืองออกก าลังกายแขนขาลด  -  -  -  - 72,500 ส านกัการช่าง

หน้าท้อง ใช้ระบบสปริงคู่

จ านวน 5 ชุดๆ ละ 14,500 บาท

- จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

4.เคร่ืองบริหารข้อเข่า เบาะบุนวม  -  -  -  - 72,500 ส านกัการช่าง

จ านวน 5 ชุดๆละ 14,500 บาท

- จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

5.เคร่ืองออกก าลังกายข้อเข่า  -  -  -  - 64,000 ส านกัการช่าง

แบบงัดข้อเข่า จ านวน 5 ชุดๆ ละ

12,800 บาท

- จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

6.เคร่ืองนวดหลังออกก าลังกาย  -  -  -  - 64,000 ส านกัการช่าง

แขน ใช้ระบบสปริง ปรับระดับ

หนักเบาได้ จ านวน 5 ชุดๆ ละ

12,800 บาท

- จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7.เคร่ืองซิทอัพหน้าท้อง  -  -  -  - 64,000 ส านกัการช่าง

เบาะบุนวม จ านวน 5 ชุดๆ ละ

12,800 บาท

- จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

8.เคร่ืองออกก าลังกายขา  -  -  -  - 64,000 ส านกัการช่าง

แบบใช้สปริง ถีบเดินหน้า ปรับ

น้ าหนักได้ จ านวน 5 ชุดๆ ละ

12,800 บาท

- จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

9.เคร่ืองนวดฝ่าเท้า  แบบโบราณ  -  -  -  - 59,500 ส านกัการช่าง

เหมือนเหยียบกะลามะพร้าว

จ านวน 5 ชุดๆ ละ 11,900 บาท

- จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

10.เคร่ืองบริหารข้อสะโพก  -  -  -  - 59,500 ส านกัการช่าง

แบบบิดเอวเด่ียว จ านวน 5 ชุดๆ ละ

11,900 บาท

- จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

11.เคร่ืองแก้ปวดข้อเข่า  -  -  -  - 59,500 ส านกัการช่าง

ใช้นั่งและงัดข้อเข่าตัว T

จ านวน 5 ชุดๆ ละ 11,900 บาท

- จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

งบประมาณ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12.เคร่ืองบริหารหลังข้อสะโพก  -  -  -  - 72,500 ส านกัการช่าง

และไหล่ แบบไร้สปริง 

จ านวน 5 ชุดๆ ละ 14,500 บาท

- จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

13.เคร่ืองบริหารไหล่และขา  -  -  -  - 72,500 ส านกัการช่าง

แบบการเดินพร้อมกับดึงไหล่

จ านวน 5 ชุดๆ ละ 14,500 บาท

- จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

14.เคร่ืองบริหารไหล่และข้อสะโพก  -  -  -  - 72,500 ส านกัการช่าง

แบบการเดินพร้อมกับดึงไหล่

จ านวน 5 ชุดๆ ละ 14,500 บาท

- จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

15.เคร่ืองบริหารกล้ามเนื้อหัวไหล่  -  -  -  - 47,000 ส านกัการช่าง

แบบพวงมาลัยหมุน

จ านวน 5 ชุดๆ ละ 9,400 บาท

- จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

175 อตุสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ รถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ  -  -  -  - 1,500,000 ส านกัการช่าง

และขนส่ง ขนาดไมน่อ้ยกว่า 27.5 แรงมา้

มรีะยะขุดลึกไมน่อ้ย 3.11 เมตร

มคีวามเร็วในการหมนุได้ไมน่อ้ย

8.6 รอบต่อนาท ี จ านวน 1 คัน

คันละ 1,500,000 บาท

- จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

งบประมาณ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

176 อตุสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ ถังน้่ามันบนดิน สามารถบรรจุ  -  -  -  - 800,000 ส่านกัการช่าง

และขนส่ง น้่ามันเชื้อเพลิงได้ไม่น้อยกวา่

20,000 ลิตร พร้อมตู้จ่าย

น้่ามันเชื้อเพลิง และหวัจ่าย

อัตโนมัติ

จ่านวน 1 ถัง 

- จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

177 การพาณิชย์ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน ตู้เหล็กแบบ 2 บาน - - - - 5,900 ส านกัการประปา

งานกจิการประปา - มมีอืจับชนดิบดิ

- มแีผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น

จ านวน 1 ตู้ จ านวน 5,900 บาท

- จัดซ้ือตามบญัชีราคามาตรฐาน

ครุภณัฑ์ฉบบัเดือนธันวาคม 2563

ของส านกังบประมาณ

178 การพาณิชย์ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองพมิพแ์บบพกพา แบบไร้สาย - - - - 150,000 ส านกัการประปา

งานกจิการประปา หรืออเิล็กทรอนกิส์ -หน่วยความภายใน 128 MB

(Flash), 128 MB (RAM)

- หน้ากวา้งในการพมิพ ์2.9 นิ้ว

7.73 มิลลิเมตร พมิพต่์อเนื่อง

ราคา 30,000 บาท 

จ านวน 5 เคร่ือง

จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

งบประมาณ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

179 การพาณิชย์ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์ ปั๊มสูบจ่ายสารเคมี - - - - 1,800,000 ส านกัการประปา

งานกจิการประปา หรือการแพทย์ - แบบสูบอัด motor driven

Diaphragm metering pump

ชนิด manual control 

แบบ single head

- มอเตอร์ขับเคล่ือนเปน็ชนิดสาม

เฟส มีก าลังไม่น้อยกวา่ 0.75 kw

- สามารถสูบจ่ายได้ไม่น้อยกวา่

500 ลิตร/ชม. แรงดันไม่น้อยกวา่

5 บาร์ พร้อมตู้ควบคุม

ราคา 100,000 บาท จ านวน 18 ชุด

จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

180 การพาณิชย์ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง รถตักหนา้ขุดหลัง - - - - 3,520,000 ส านกัการประปา

งานกจิการประปา ชนิดขับเคล่ือน 4 ล้อ

ราคา 3,520,000 บาท

จ านวน 1 คัน

- จัดซ้ือตามบญัชีราคามาตรฐาน

ครุภณัฑ์ฉบบัเดือนธันวาคม 2563

ของส านกังบประมาณ

งบประมาณ
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

181 การพาณิชย์ ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย - - - - 192,000 กองสาธารณสุข

หรืออเิล็กทรอนกิส์ แบบมมุมองคงที่ส่าหรับติดต้ัง และส่ิงแวดล้อม

ภายนอกอาคาร ส่าหรับใช้ในงาน

รักษาความปลอดภยัทั่วไป

มคีวามละเอยีดของภาพสูงสุด

ไมน่อ้ยกว่า 1,920x1,080 pixel

หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel

ม ีframe rate ไมน่อ้ยกว่า 25

ภาพต่อวินาที (frame per second)

ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ

Infrared Cut-off Removable 

(ICR) ส่าหรับการบนัทกึภาพได้ทั้ง

กลางวันและกลางคืนโดยอตัโนมติั

จ่านวน 6 เคร่ือง

- จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

 -  -  - 2,157,900 237,708,800  -รวม

งบประมาณ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท






