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

เนื่องจากเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  มีความจำเป็นต้องจัดเตรียมโครงการเพ่ือรองรับ 
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ดำเนินการตามระเบียบนี้ 

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
เพิ่มเติม  ฉบับที่ 12  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  เพื่อให้ปัญหา/ความต้องการนำไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริง 
และการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ต่อไป 
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บันทึกหลักการและเหตุผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

เพิ่มเติม ฉบับท่ี 12   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 12 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 12  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 0 0 0 0

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

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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 2 2,690,000 33 50,931,975 35 53,621,975

   2.3  แผนงานการพาณิชย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวม 0 0 0 0 0 0 2 2,690,000 33 50,931,975 35 53,621,975

3.) ด้ำนสิ่งแวดลอ้ม  และทรัพยำกรธรรมชำติ

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

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

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

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เทศบำลนครนครศรีธรรมรำช

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 12

บัญชสีรุปโครงกำรพัฒนำ

ยทุธศำสตร์

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



3

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

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

4.) ด้ำนสงัคม  กำรศึกษำ  ศำสนำ  และวัฒนธรรม

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

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

   4.3  แผนงานการศึกษา 0 0 0 0 0 0 2 300,000 2 550,000 4 850,000

   4.4  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   4.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   4.6  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   4.7  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 0 0 0 0 0 1 600,000 1 600,000

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

รวม 0 0 0 0 0 0 2 300,000 3 1,150,000 5 1,450,000

5.) ด้ำนสำธำรณสขุ  และกำรกีฬำ

   5.1  แผนงานสาธารณสุข 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   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 0 0 0 0

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

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.) ด้ำนเศรษฐกิจ

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

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวมทั้งสิ้น 0 0 0 0 0 0 4 2,990,000 36 52,081,975 40 55,071,975

ยทุธศำสตร์

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



ผ.02 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
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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 ก่อสร้างรางระบายน้้า ค.ส.ล. เพื่อระบายน้้าไมใ่หท้ว่มขัง รางระบายน้้า ค.ส.ล.  -  -  -  - 400,000 ประชาชนมคีวาม ท้าใหบ้า้นเรือนของ ส้านกัช่าง
ซอยเพชรสงค์ บา้นเรือนของประชาชน ภายในกว้าง 0.40 เมตร พงึพอใจร้อยละ 80 ประชาชนไมไ่ด้รับความ

ยาว 88.00 เมตร เดือดร้อนจากปญัหา
ตามรูปแบบและรายการ น้้าทว่มขัง
ของเทศบาล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี   4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 12

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  การพัฒนาคน  ชุมชนและสังคมให้น่าอยู่

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 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ เพื่อความปลอดภยัในการ ถนน  หนา 0.15 เมตร  -  -  -  - 3,200,000 ประชาชนมคีวาม ท้าใหป้ระชาชนได้รับ ส้านกัช่าง
รางระบายน้้า ค.ส.ล. สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 4.10-5.70 พงึพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภยัจากการ
ซอยตีนเป็ด (จากถนน เมตร ยาว 233.00 ใช้ถนน
นครศรีฯ-หัวไทร ไปทาง เมตร หรือมีพื้นที่ไม่

ทิศตะวันออก) น้อยกว่า 1,110.00

ตารางเมตร และราง

ระบายน้้า ค.ส.ล. (ด้าน

ทิศเหนือ) ภายในกวา้ง

0.40 เมตร ยาว 

233.00 เมตร ราง

ระบายน้้า ค.ส.ล. (ด้าน

ทิศใต้) ภายในกว้าง

0.40 เมตร ยาว

233.00 เมตร 

พร้อมวางท่อเมน

ประปาทั้ง 2 ฝ่ัง ยาว

233.00 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)

3 ก่อสร้างปูยางแอสฟัลท์ติก เพื่อความปลอดภยัในการ ถนน  หนา 0.05 เมตร  -  -  -  - 1,500,000 ประชาชนมคีวาม ท้าใหป้ระชาชนได้รับ ส้านกัช่าง

คอนกรีต และรางระบายน้้า สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 3.50-4.50 พงึพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภยัจากการ

ค.ส.ล. ซอยก้าวหน้า เมตร ยาว 208.00 ใช้ถนน

แยก 1 - ซอยตีนเป็ด เมตร หรือมีพื้นที่ไม่

น้อยกว่า 832.00

ตารางเมตร พร้อมตี

เส้นจราจร และราง

ระบายน้้า ค.ส.ล. (ฝ่ัง

ทิศเหนือ) ภายในกว้าง

0.40 เมตร ยาว 

208.00 เมตร  ราง

ระบายน้้า ค.ส.ล. (ฝ่ัง

ทิศใต้) ภายในกว้าง

0.40 เมตร ยาว 

208.00 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)

4 ก่อสร้างปูยางแอสฟัลท์ติก เพื่อความปลอดภยัในการ ถนน  หนา 0.05 เมตร  -  -  -  - 1,200,000 ประชาชนมคีวาม ท้าใหป้ระชาชนได้รับ ส้านกัช่าง

คอนกรีต และรางระบายน้้า สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 3.80-4.00 พงึพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภยัจากการ

ค.ส.ล. ซอยก้าวหน้า 1/2 เมตร ยาว 93.00 ใช้ถนน

เมตร หรือมีพื้นที่ไม่

น้อยกว่า 362.00

ตารางเมตร พร้อมตีเส้น

จราจร และรางระบาย

น้้า ค.ส.ล. (ฝ่ังทิศตะวัน

ออก) ภายในกว้าง 0.40

เมตร ยาว 93.00 เมตร

รางระบายน้้า ค.ส.ล.

(ฝ่ังทิศตะวันตก) ภายใน

กว้าง 0.40 เมตร ยาว

86.00 เมตร พร้อม

วางท่อเมนประปา 

ทั้ง 2 ฝ่ัง ตามรูปแบบ

และรายการของ

เทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



8

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 ก่อสร้างปูยางแอสฟัลท์ติก เพื่อความปลอดภยัในการ ถนน  หนา 0.05 เมตร  -  -  -  - 950,000 ประชาชนมคีวาม ท้าใหป้ระชาชนได้รับ ส้านกัช่าง

คอนกรีต และรางระบายน้้า สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 3.50-6.00 พงึพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภยัจากการ

ค.ส.ล. ซอยก้าวหน้า 1/3 เมตร ยาว 87.00 ใช้ถนน

เมตร หรือมีพื้นที่ไม่

น้อยกว่า 350.00

ตารางเมตร พร้อมตีเส้น

จราจร และรางระบาย

น้้า ค.ส.ล. (ฝ่ังทิศตะวัน

ออก) ภายในกว้าง 0.40

เมตร ยาว 87.00 เมตร

รางระบายน้้า ค.ส.ล.

(ฝ่ังทิศตะวันตก) ภายใน

กว้าง 0.40 เมตร ยาว

87.00 เมตร พร้อม

วางท่อเมนประปา 

ทั้ง 2 ฝ่ัง ตามรูปแบบ

และรายการของ

เทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



9

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 ก่อสร้างปูยางแอสฟัลท์ติก เพื่อความปลอดภยัในการ ถนน  หนา 0.05 เมตร  -  -  -  - 1,600,000 ประชาชนมคีวาม ท้าใหป้ระชาชนได้รับ ส้านกัช่าง

คอนกรีต และรางระบายน้้า สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 4.00-4.50 พงึพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภยัจากการ

ค.ส.ล. ซอยก้าวหน้า แยก 2 - เมตร ยาว 213.00 ใช้ถนน

ซอยตีนเป็ด เมตร หรือมีพื้นที่ไม่

น้อยกว่า 905.00

ตารางเมตร พร้อมตีเส้น

จราจร และรางระบาย

น้้า ค.ส.ล. (ฝ่ังทิศเหนือ)

ภายในกว้าง 0.40

เมตร ยาว 218.00 เมตร

รางระบายน้้า ค.ส.ล.

(ฝ่ังทิศใต้) ภายใน

กว้าง 0.40 เมตร ยาว

208.00 เมตร พร้อม

วางท่อเมนประปา 

ทั้ง 2 ฝ่ัง ตามรูปแบบ

และรายการของ

เทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



10

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 ก่อสร้างปูยางแอสฟัลท์ติก เพื่อความปลอดภยัในการ ถนน  หนา 0.05 เมตร  -  -  -  - 2,300,000 ประชาชนมคีวาม ท้าใหป้ระชาชนได้รับ ส้านกัช่าง

คอนกรีต และรางระบายน้้า สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 3.50-4.00 พงึพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภยัจากการ

ค.ส.ล. ซอยก้าวหน้า แยก 3 - เมตร ยาว 215.00 ใช้ถนน

ซอยตีนเป็ด เมตร หรือมีพื้นที่ไม่

น้อยกว่า 806.00

ตารางเมตร และราง

ระบายน้้า ค.ส.ล. (ฝ่ัง

ทิศเหนือ) ภายในกว้าง

0.40 เมตร ยาว 

223.00 เมตร ราง

ระบายน้้า ค.ส.ล.

(ฝ่ังทิศใต้) ภายในกว้าง

0.40 เมตร ยาว 

220.00 เมตร พร้อม

วางท่อเมนประปา

ทั้ง 2 ฝ่ัง ตามรูปแบบ

และรายการของ

เทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



11

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 ก่อสร้างปูยางแอสฟัลท์ติก เพื่อความปลอดภยัในการ ถนน  หนา 0.05 เมตร  -  -  -  - 772,500 ประชาชนมคีวาม ท้าใหป้ระชาชนได้รับ ส้านกัช่าง

คอนกรีต และรางระบายน้้า สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 4.00-4.50 พงึพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภยัจากการ

ค.ส.ล. ซอยก้าวหน้า แยก 4 เมตร ยาว 112.00 ใช้ถนน

เมตร หรือมีพื้นที่ไม่

น้อยกว่า 450.00

ตารางเมตร พร้อมตีเส้น

จราจร และรางระบาย

น้้า ค.ส.ล. (ฝ่ังทิศใต้)

ภายในกว้าง 0.40 

เมตร ยาว 112.00

เมตร พร้อมวางท่อเมน

ประปา ทั้ง 2 ฝ่ัง

ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

9 ก่อสร้างปูยางแอสฟัลท์ติก เพื่อความปลอดภยัในการ ถนน  หนา 0.05 เมตร  -  -  -  - 700,000 ประชาชนมคีวาม ท้าใหป้ระชาชนได้รับ ส้านกัช่าง

คอนกรีต ซอยหัวท่า สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 3.40-7.90 พงึพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภยัจากการ

เมตร ยาว 265.00 ใช้ถนน

เมตร หรือมีพื้นที่ไม่

น้อยกว่า 1,160.00

ตารางเมตร ตามรูปแบบ

และรายการของ

เทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



12

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ เพื่อความปลอดภยัในการ ถนน  หนา 0.15 เมตร  -  -  -  - 3,300,000 ประชาชนมคีวาม ท้าใหป้ระชาชนได้รับ ส้านกัช่าง
รางระบายน้้า ค.ส.ล. สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 3.00-4.50 พงึพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภยัจากการ
ซอยนิพัทธ์ เมตร ยาว 260.00 ใช้ถนน

เมตร หรือมีพื้นที่ไม่

น้อยกว่า 940.00

ตารางเมตร และราง

ระบายน้้า ค.ส.ล. 

(ฝ่ังทิศเหนือ) ภายใน

กว้าง 0.40 เมตร 

ยาว 260.00 เมตร

รางระบายน้้า ค.ส.ล.

(ฝ่ังทิศใต้) ภายในกว้าง

0.40 เมตร ยาว

260.00 เมตร พร้อม

วางท่อเมนประปา

ทั้ง 2 ฝ่ัง ตามรูปแบบ

และรายการของ

เทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



13

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 ก่อสร้างปูยางแอสฟัลท์ติก เพื่อความปลอดภยัในการ ถนน  หนา 0.05 เมตร  -  -  -  - 4,500,000 ประชาชนมคีวาม ท้าใหป้ระชาชนได้รับ ส้านกัช่าง

คอนกรีต และฝารางระบายน้้า สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 3.00-8.00 พงึพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภยัจากการ

ค.ส.ล. ซอยหัวหลาง เมตร ยาว 885.00 ใช้ถนน

เมตร หรือมีพื้นที่ไม่

น้อยกว่า 5,207.00

ตารางเมตร พร้อมตีเส้น

จราจร และฝารางระบาย

น้้า ค.ส.ล. (ฝ่ังทิศเหนือ) 

ภายในกว้าง 0.40 

เมตร ยาว 250.00

เมตร พร้อมหล่อขอบ

เปล่ียนฝาตะแกรงเหล็ก

จ้านวน 17 ฝา หล่อ

ขอบเปล่ียนฝาบ่อพัก

จ้านวน 63 ฝา ตาม

รูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



14

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 ก่อสร้างปูยางแอสฟัลท์ติก เพื่อความปลอดภยัในการ ถนน  หนา 0.05 เมตร  -  -  -  - 2,300,000 ประชาชนมคีวาม ท้าใหป้ระชาชนได้รับ ส้านกัช่าง

คอนกรีต และทางเท้า สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 7.00-12.00 พงึพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภยัจากการ

คอนกรีตพิมพ์ลาย ถนนท่าชี เมตร ยาว 233.00 ใช้ถนน

เมตร หรือมีพื้นที่ไม่

น้อยกว่า 1,235.00

ตารางเมตร พร้อมตีเส้น

จราจร และทางเท้า

คอนกรีตพิมพ์ลาย ทั้ง

2 ฝ่ัง กว้าง 0.80-1.20

เมตร ยาว 130.00

เมตร หรือมีพื้นที่ไม่

น้อยกว่า 312.00

ตารางเมตร พร้อมหล่อ

ขอบบ่อพักเปล่ียนฝาท่อ

จ้านวน 14 ฝา และท่อ

ระบายน้้า ค.ส.ล. (ฝ่ัง

ทิศเหนือ) ขนาดเส้นผ่า

ศูนย์กลาง 0.60 เมตร

ยาว 130.00 เมตร

พร้อมวางท่อเมนประปา

ทั้ง 2 ฝ่ัง ตามรูปแบบ

และรายการของเทศบาล

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 ก่อสร้างปูยางแอสฟัลท์ติก เพื่อความปลอดภยัในการ ถนน (เสริมไหล่ทาง)  -  -  -  - 1,200,000 ประชาชนมคีวาม ท้าใหป้ระชาชนได้รับ ส้านกัช่าง

คอนกรีต และรางระบายน้้า สัญจรไปมาของประชาชน หนา 0.05 เมตร กว้าง พงึพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภยัจากการ

ค.ส.ล. ซอยพัฒนา 3 2.10-4.30 ยาว ใช้ถนน

359.00 เมตร 

เสริมไหล่ทางตาม

สภาพพื้นที่ หนา 0.05

เมตร กว้าง 0.50-1.00

เมตร หรือมีพื้นที่ไม่

น้อยกว่า 322.00

ตารางเมตร ถนน (ท้าย

ซอย) หนา 0.05 เมตร

กว้าง 4.50-5.00 เมตร

ยาว 39.00 เมตร หรือ

มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า

195.00 ตารางเมตร

และรางระบายน้้า 

ค.ส.ล. (ฝ่ังทิศตะวันตก)

ภายในกว้าง 0.40 เมตร

ยาว 39.00 เมตร

รางระบายน้้า ค.ส.ล.

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)

(ฝ่ังทิศเหนือ) ภายใน

กว้าง 0.40 เมตร ยาว

359.00 เมตร ราง

ระบายน้้า ค.ส.ล. (ฝ่ัง

ทิศใต้) ภายในกว้าง

0.40 เมตร ยาว 

288.00 เมตร ตาม

รูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

14 ก่อสร้างรางระบายน้้า ค.ส.ล. เพื่อระบายน้้าไมใ่หท้ว่มขัง รางระบายน้้า ค.ส.ล.  -  -  -  - 312,000 ประชาชนมคีวาม ท้าใหบ้า้นเรือนของ ส้านกัช่าง

ซอยศรีธรรมโศก 2 แยก 2 บา้นเรือนของประชาชน ภายในกว้าง 0.40 เมตร พงึพอใจร้อยละ 80 ประชาชนไมไ่ด้รับความ

ฝ่ังทิศเหนือ จากราง ยาว 52.00 เมตร เดือดร้อนจากปญัหา

ระบายน้้าเดิมไปทางทิศ ตามรูปแบบและรายการ น้้าทว่มขัง

ตะวันออก 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)

15 ก่อสร้างถนนผิวแอสฟัลท์ เพื่อความปลอดภยัในการ ถนน หนา 0.05 เมตร  -  -  -  - 1,456,000 ประชาชนมคีวาม ท้าใหป้ระชาชนได้รับ ส้านกัช่าง

ติกคอนกรีต ซอยกอบสุข สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 4.00 เมตร พงึพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภยัจากการ

จากถนนพัฒนาการคูขวาง ยาว 520.00 เมตร ใช้ถนน

ไปทางทิศตะวันตก ถึง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า

ถนนกรแก้ว 2,080.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

16 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อความปลอดภยัในการ ถนน หนา 0.15 เมตร  -  -  -  - 2,123,975 ประชาชนมคีวาม ท้าใหป้ระชาชนได้รับ ส้านกัช่าง

ซอยนาวัด จากถนน สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 4.00-4.50 เมตร พงึพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภยัจากการ

พัฒนาการคูขวาง ไปทาง ยาว 530.00 เมตร ใช้ถนน

ทิศตะวันตก ถึงถนนกรแก้ว หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า

2,252.50 ตารางเมตร

พร้อมยกฝาบ่อพัก

ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



18

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

17 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ เพื่อความปลอดภยัในการ ถนน หนา 0.15 เมตร  -  -  - 1,860,000  - ประชาชนมคีวาม ท้าใหป้ระชาชนได้รับ ส้านกัช่าง

รางระบายน้้าตัววี ค.ส.ล. สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 4.50 เมตร พงึพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภยัจากการ

ซอยชลวิจิตร จากถนน ยาว 338.60 เมตร ใช้ถนน

พัฒนาการคูขวาง ไปทาง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า

ทิศตะวันออก ถึงสุดเขต 1,524.00 ตารางเมตร

เทศบาล และรางระบายน้้าตัววี

ค.ส.ล. กว้าง 0.60 เมตร

ยาว 338.60 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า

215.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

18 ก่อสร้างอาคารเอนก เพื่อใหป้ระชาชนใน อาคารขนาด กว้าง  -  -  -  - 756,000 ประชาชนมคีวาม ท้าใหม้ปีระชาชนใน ส้านกัช่าง

ประสงค์ ชุมชนคูขวาง ชุมชนของเทศบาลได้มี 7.00 เมตร ยาว 12.00 พงึพอใจร้อยละ 80 ชุมชนของเทศบาล

บริเวณหน้าศาลาเอนก อาคารส้าหรับด้าเนนิการ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ มอีาคารเพื่อใช้

ประสงค์ (เดิม) ชุมชน กจิกรรมต่างๆ ของ น้อยกว่า 84.00 ด้าเนนิการในกจิกรรม

คูขวางเขต 3 ชุมชน ตารางเมตร ตามรูปแบบ ต่างๆ ของชุมชน

และรายการของ

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)

19 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ เพื่อความปลอดภยัในการ ถนน หนา 0.15 เมตร  -  -  -  - 213,000 ประชาชนมคีวาม ท้าใหป้ระชาชนได้รับ ส้านกัช่าง

รางระบายน้้า ค.ส.ล. สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 3.00 เมตร พงึพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภยัจากการ

ซอยบางงัน 2 ยาว 40.00 เมตร ใช้ถนน

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า

120.00 ตารางเมตร

และรางระบายน้้า

ค.ส.ล. (ทิศตะวันตก)

ภายในกว้าง 0.40

เมตร ยาว 40.00 เมตร

ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

20 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ เพื่อความปลอดภยัในการ ถนน หนา 0.15 เมตร  -  -  -  - 879,000 ประชาชนมคีวาม ท้าใหป้ระชาชนได้รับ ส้านกัช่าง

รางระบายน้้า ค.ส.ล. สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 3.00 เมตร พงึพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภยัจากการ

ซอยแม่พร้อม ต่อจากถนน ยาว 170.00 เมตร ใช้ถนน

เดิม ถึงซอยเอกรินทร์ หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า

510.00 ตารางเมตร

และรางระบายน้้า

ค.ส.ล. ภายในกว้าง

0.40 เมตร ยาว

170.00 เมตร

ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



20

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

21 ปรับปรุงทางเท้า ถนน เพื่อความเปน็ระเบยีบ ทางเท้ากว้าง 1.90-  -  -  -  - 2,104,000 ประชาชนมคีวาม ท้าใหถ้นนราชด้าเนนิ ส้านกัช่าง

ราชด้าเนิน จากสะพาน เรียบร้อย ของถนน 3.20 เมตร ยาว พงึพอใจร้อยละ 80 มคีวามสวยงาม เปน็

ราเมศวร์ ไปทางทิศเหนือ ราชด้าเนนิ 479.00 เมตร หรือ ระเบยีบมากขึ้น

ถึงตลาดเย็น (ทั้ง 2 ฝ่ัง) มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า

1,039.97 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

22 ปรับปรุงทางเท้าพิมพ์ลาย เพื่อความเปน็ระเบยีบ ทางเท้ากว้าง 1.25-  -  -  -  - 4,797,000 ประชาชนมคีวาม ท้าใหถ้นนทา่โพธิ์ ส้านกัช่าง

ถนนท่าโพธิ์ จากถนน เรียบร้อย ของถนน 4.53 เมตร ยาว พงึพอใจร้อยละ 80 มคีวามสวยงาม เปน็

พัฒนาการคูขวาง ไปทาง ทา่โพธิ์ 1,126.00 เมตร หรือ ระเบยีบมากขึ้น

ทิศตะวันตก ถึงบริเวณ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า

หน้าวัดท่าโพธิ์ (ทั้ง 2 ฝ่ัง) 2,453 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

23 ก่อสร้างรางระบายน้้า ค.ส.ล. เพื่อระบายน้้าไมใ่หท้ว่มขัง รางระบายน้้า ค.ส.ล.  -  -  -  - 343,000 ประชาชนมคีวาม ท้าใหบ้า้นเรือนของ ส้านกัช่าง

ถนนหลังวัดท่าโพธิ์ บา้นเรือนของประชาชน ภายในกว้าง 0.40 เมตร พงึพอใจร้อยละ 80 ประชาชนไมไ่ด้รับความ

จากซอยไพศาลสถิตย์ ยาว 121.00 เมตร เดือดร้อนจากปญัหา

ถึงซอยทรัพย์เจริญ ตามรูปแบบและรายการ น้้าทว่มขัง

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)

24 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อความปลอดภยัในการ ถนน หนา 0.15 เมตร  -  -  -  - 1,756,000 ประชาชนมคีวาม ท้าใหป้ระชาชนได้รับ ส้านกัช่าง

ซอยเสรี สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 4.00 เมตร พงึพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภยัจากการ

ยาว 490.00 เมตร ใช้ถนน

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า

1,960.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

25 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อความปลอดภยัในการ ถนน หนา 0.15 เมตร  -  -  -  - 420,000 ประชาชนมคีวาม ท้าใหป้ระชาชนได้รับ ส้านกัช่าง

ซอยทุ่งข่า 2 แยก 3 สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 4.00 เมตร พงึพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภยัจากการ

ยาว 107.00 เมตร ใช้ถนน

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า

428.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

26 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อความปลอดภยัในการ ถนน หนา 0.15 เมตร  -  -  -  - 400,000 ประชาชนมคีวาม ท้าใหป้ระชาชนได้รับ ส้านกัช่าง

ซอยหนองคล้า แยก 2 สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 4.00 เมตร พงึพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภยัจากการ

ยาว 80.00 เมตร ใช้ถนน

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า

320.00 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)

27 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ เพื่อความปลอดภยัในการ ถนน หนา 0.15 เมตร  -  -  -  - 1,010,000 ประชาชนมคีวาม ท้าใหป้ระชาชนได้รับ ส้านกัช่าง

ท่อระบายน้้า ค.ส.ล. สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 2.80-5.60 เมตร พงึพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภยัจากการ

ซอยศิริพันธ์ ยาว 96.00 เมตร ใช้ถนน

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า

362.00 ตารางเมตร

และท่อระบายน้้า 

ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่า

ศูนย์กลาง 0.60 เมตร

ฝาเหล็กรังผ้ึงทุกระยะ

10.00 เมตร ยาว

96.00 เมตร ตามรูป

แบบและรายการ

ของเทศบาล

28 ก่อสร้างท่อระบายน้้า เพื่อระบายน้้าไมใ่หท้ว่มขัง ท่อระบายน้้า ค.ส.ล.  -  -  -  - 800,000 ประชาชนมคีวาม ท้าใหบ้า้นเรือนของ ส้านกัช่าง

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

แยก 3 0.80 เมตร ฝาเหล็ก เดือดร้อนจากปญัหา

รังผ้ึงทุกระยะ 10.00 น้้าทว่มขัง

เมตร ยาว 80.00 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)

29 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ เพื่อความปลอดภยัในการ ถนน หนา 0.15 เมตร  -  -  -  - 840,000 ประชาชนมคีวาม ท้าใหป้ระชาชนได้รับ ส้านกัช่าง

ท่อระบายน้้า ค.ส.ล. สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 5.00 เมตร พงึพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภยัจากการ

ซอยร่วมฤดี ยาว 82.00 เมตร ใช้ถนน

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า

402.00 ตารางเมตร

และท่อระบายน้้า 

ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่า

ศูนย์กลาง 0.60 เมตร

ฝาเหล็กรังผ้ึงทุกระยะ

10.00 เมตร ยาว 

83.00 เมตร ตามรูป

แบบและรายการของ

เทศบาล

30 ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า เพื่อให้ประชาชนมี ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า  -  -  -  - 27,500 ประชาชนมคีวาม ท้าใหป้ระชาชนมี ส้านกัช่าง

แรงต้่า ซอยหนองคล้า ไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจ้าวัน ก่อสร้างปักเสา พงึพอใจร้อยละ 80 ไฟฟา้ใช้ในชีวิต

พาดสายไฟฟ้า ระยะ ประจ้าวัน

ทาง 100.00 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 ก่อสร้างรางระบายน้้า ค.ส.ล. เพื่อระบายน้้าไมใ่หท้ว่มขัง รางระบายน้้า ค.ส.ล.  -  -  -  - 5,000,000 ประชาชนมคีวาม ท้าใหบ้า้นเรือนของ ส้านกัช่าง

ซอยไสเจริญ ฝ่ังทิศตะวัน บา้นเรือนของประชาชน ภายในกว้าง 0.40 พงึพอใจร้อยละ 80 ประชาชนไมไ่ด้รับความ

ออก จากถนนกะโรม ไปทาง เมตร ยาว 1,175.00 เดือดร้อนจากปญัหา

ทิศเหนือ ถึงถนน เมตร ตามรูปแบบและ น้้าทว่มขัง

ชลประทาน 4 ขวา รายการของเทศบาล

32 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ เพื่อความปลอดภยัในการ ถนน หนา 0.15 เมตร  -  -  -  - 3,300,000 ประชาชนมคีวาม ท้าใหป้ระชาชนได้รับ ส้านกัช่าง

ท่อระบายน้้า ค.ส.ล. สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 2.50-3.00 เมตร พงึพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภยัจากการ

ซอยเครือญาติ ยาว 236.00 เมตร ใช้ถนน

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า

625.00 ตารางเมตร

และท่อระบายน้้า

ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่า

ศูนย์กลาง 0.80 เมตร

ยาว 236.00 เมตร

ฝาเหล็กรังผ้ึงทุกระยะ

10.00 เมตร ตามรูป

แบบและรายการ

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 ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า เพื่อให้ประชาชนมี ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า  -  -  -  - 22,000 ประชาชนมคีวาม ท้าใหป้ระชาชนมี ส้านกัช่าง

แรงต้่า บริเวณปลายซอย ไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจ้าวัน ก่อสร้างปักเสา พงึพอใจร้อยละ 80 ไฟฟา้ใช้ในชีวิต

ไสเจริญ ถึงถนนชลประทาน พาดสายไฟฟ้า ระยะ ประจ้าวัน

4 ขวา ทาง 110.00 เมตร

ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

34 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ เพื่อความปลอดภยัในการ ถนน  หนา 0.15 เมตร  -  -  -  - 450,000 ประชาชนมคีวาม ท้าใหป้ระชาชนได้รับ ส้านกัช่าง
รางระบายน้้า ค.ส.ล. สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 2.50-3.00 พงึพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภยัจากการ
ซอยต้นหว้า 5 เมตร ยาว 60.00 ใช้ถนน

เมตร หรือมีพื้นที่ไม่

น้อยกว่า 160.00 

ตารางเมตร และราง

ระบายน้้า ค.ส.ล. 

ภายในกว้าง 0.40 เมตร

ยาว 60.00 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)

35 ก่อสร้างห้องน้้า ในสวน เพื่อให้ประชาชนที่มาใช้ อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว  -  -  - 830,000  - ประชาชนมคีวาม ท้าใหป้ระชาชนที่มาใช้ ส้านกัช่าง

สมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 บริการสวนสมเด็จพระศรี กว้าง 4.00 เมตร พงึพอใจร้อยละ 80 บริการสวนสมเด็จ

(ทุ่งท่าลาด) นครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) ยาว 12.50 เมตร พระศรีนครินทร์ 84

มีห้องน้้าใช้บริการ หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า (ทุ่งทา่ลาด) มี

50.00 ตารางเมตร หอ้งน้้าใช้บริการ

พร้อมสุขภัณฑ์ส้าหรับ

ห้องน้้า แบ่งเป็น

ห้องน้้าชาย ห้องน้้า

หญิง และห้องน้้าคน

พิการ ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

รวม 35 โครงการ  -  -  -  -  - 2,690,000 50,931,975  -  -  -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



27

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 โครงการฝึกอบรมเชิง เพื่อจัดอบรมเชิงปฏบิติัการ จัดอบรมการจัดท า     250,000 ผู้บริหารการศึกษา โรงเรียนได้ใช้หลักสูตร ส านักการศึกษา

ปฏบิติัการการจัดการเรียน การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรแกนกลาง ผู้บริหารสถานศึกษา ฐานสมรรถนะในการ

การสอนตามหลักสูตร ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษานเิทศก ์ครูและ จัดการเรียนการสอน

แกนกลางการศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรฐานสมรรถนะ บคุลากรทางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน (หลักสูตรฐาน หลักสูตรฐานสมรรถนะ ใหก้บัผู้บริหารการศึกษา ได้รับความรู้เร่ืองการ

สมรรถนะ) ผู้บริหารสถานศึกษา จัดท าหลักสูตร

ศึกษานเิทศก ์ครูและ แกนกลางการศึกษา

บคุลากรทางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน(หลักสูตร

สมรรถนะ) และ

สามารถน าไปจัดท า

หลักสูตรได้ 80%

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 12

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 โครงการหอ้งสมดุดิจิตอล 1.เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียน ติดต้ังระบบหอ้งสมดุ    300,000 300,000 นกัเรียน  ครู  และ 1.นกัเรียนมแีหล่ง ส านักการศึกษา

ออนไลน์ สามารถเรียนรู้และค้นคว้า ดิจิตอลออนไลน์ ผู้ปกครองในเขต เรียนรู้และค้นคว้าข้อมลู

ข้อมลูที่ต้องการได้สะดวก ประกอบด้วย เทศบาล  มคีวาม ได้ทกุที่ทกุเวลา

2.เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียน 1.Application เพื่อใช้ พงึพอใจไมน่อ้ยกว่า 2.ครูจัดรูปแบบการเรียน

อา่นหนงัสือมากขึ้น งานส าหรับระบบ IOS ร้อยละ 80 การสอนในรูปแบบ

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

เพื่อใช้ในการจัดการเรียน งานส าหรับระบบ 

การสอน Android

3.Software เพื่อใช้

งานส าหรับระบบ

ปฏบิติัการ Window

รวม 2 โครงการ  -  -  -  -  - 300,000 550,000  -  -  -

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 โครงการก่อสร้างระบบจ าหน่าย เพื่อให้อาคารศูนย์ฟื้นฟู  - ติดต้ังหม้อแปลง  -  -  -  - 600,000 ประชาชนผู้ใช้ ท าใหอ้าคารศูนย์ กองสวัสดิการ

ไฟฟ้าแรงสูงและไฟฟ้าแรงต่ า สุขภาพ พัฒนาศักยภาพ ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อย บริการมคีวาม ฟื้นฟสุูขภาพ พฒันา สังคม

อาคารศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ ผู้สูงอายุและศูนย์การ กว่า 100 KVA พงึพอใจร้อยละ 80 ศักยภาพผู้สูงอายุและ

พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและ เรียนรู้ชุมชนมีไฟฟ้าใช้ 3 เฟส ระบบ 33 KV ศูนย์การเรียนรู้มี

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ในการด าเนินงานและ จ านวน 1 เคร่ือง ไฟฟา้ใช้ในการ

กิจกรรมต่างๆ  - เสาคอนกรีต ด าเนินงานและ

ความสูงไมน่อ้ยกว่า กิจกรรมต่างๆ 

12.00 เมตร 

จ านวน 1 ต้น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 12

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)

 - สายเคเบิ้ลอากาศ

อลูมเินยีม ขนาดไม่

น้อยกวา่ 50 ต.มม.

(SAC) ยาวไมน่อ้ย

กว่า 54.00 เมตร

 - ล่อฟา้แรงสูง

30 KV 5 KA

(PRECISE) จ านวน

3 ชุด

 - ดร๊อฟเอาท ์33

KV 100 A 

(PRECISE) จ านวน

3 ชุด

 - ล่อฟา้แรงต่ า

250-500 V 2.5-

5.0 KV (PRECISE)

จ านวน 3 ชุด

 - สายอลูมเินยีมหุ้ม

ฉนวน ขนาด 95

ต.มม. ยาวไมน่อ้ยกว่า

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)

60.00 เมตร

 - อุปกรณ์ฮาร์ด

แวร์ จ านวน 1

LOT

อุปกรณ์ระบบไฟฟ้า

 - สายเมน CV

ขนาด 1x70 ต.มม.

ยาวไม่น้อยกวา่

400.00 เมตร

 - ทอ่ HDPE PN6

ขนาด 75 มม.

(2.5 นิ้ว) ยาวไม่

นอ้ยกว่า 120.00

เมตร

 - ขุดเจาะพื้น-หนิ-

ดิน-ทราย จ านวน

ไมน่อ้ยกว่า 18 คิว

ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

รวม 1 โครงการ  -  -  -  -  -  - 600,000  -  -  -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



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 ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ระบบชุดประชุม  -  -  -  - 23,500 กองยุทธศาสตร์

 - เคร่ืองจ่ายไฟและควบคุมหลัก และงบประมาณ

คุณลักษณะ เป็นเคร่ืองจ่ายไฟและ

ควบคุมหลัก (Main Control Unit)

รองรับการเชื่อมต่อชุดประชุม

ไมโครโฟนได้ถึง 120 ชุด

จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 23,500 บาท

 - จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

2 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  - ชุดไมโครโฟนประชุมตัวประธาน  -  -  -  - 6,750 กองยุทธศาสตร์

คุณลักษณะ มีปุ่มกดส าหรับพูดพร้อม และงบประมาณ

ไฟโชว์ที่ปุ่มและปุ่มกดเพื่อปิดหรือตัด

เสียงชุดไมโครโฟนผู้ร่วมประชุม

จ านวน 1 ตัว ราคา 6,750 บาท

 - จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 12

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 ครุภัณฑ์โฆษณา ชุดเคร่ืองเสียงส าหรับห้องภาพยนตร์  -  -  -  - 177,000 กองยุทธศาสตร์

และเผยแพร่ DENON STAGE-ULTRA HD 4 และงบประมาณ  

ชุดโฮมเธียเตอร์(รองรับได้ถึง9.2ชาแนล)

จ านวน 1 ชุด  ในชุดประกอบด้วย

 -DENON AVC-X4700H 8K AV

Amplifier 9.2 ชาแนล 200 วัตต์

พร้อมระบบส่ังการด้วยเสียง

ระบบเสียง 3D และ HEOS ในตัว

จ านวน 1 เคร่ือง

 -JBL Stage A180ล าโพงโฮมเธียเตอร์

จ านวน 1 คู่

 -JBL Stage A130 ล าโพงวางหิ้ง

จ านวน 2 คู่

 -JBL Stage A135C ล าโพงเซ็นเตอร์

จ านวน 1 ตัว

 -JBL Stage A120P ซับวูฟเฟอร์ 

จ านวน 2 ตัว

 -จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ติดต้ังชุดเคร่ืองเสียง พร้อมอุปกรณ์ 20,000 กองยุทธศาสตร์

สายสัญญาณ  จ านวน  1 งาน และงบประมาณ  

 -จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



34

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA  -  -  - 53,000  - กองยุทธศาสตร์

และเผยแพร่ ขนาด 4,500 ANSI Lumens และงบประมาณ  

จ านวน 1 เคร่ือง

เคร่ืองละ 53,000 บาท

ราคารวมค่าติดต้ัง 

 -จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ฉบับเดือนธันวาคม 2563

ของส านักงบประมาณ

5 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  - ชุดไมโครโฟนผู้ร่วมประชุม  -  -  -  - 127,000 กองยุทธศาสตร์

คุณลักษณะ มีปุ่มกดส าหรับพูดพร้อม และงบประมาณ

ไฟโชว์ที่ปุ่มมีจอ LCD แสดงสถานะ

ของการท างานของไมโครโฟนมีช่อง

เสียบหูฟัง 2 ชุดและมีล าโพงบรรจุอยู่

ภายในตัว  จ านวน 20 ตัว

ราคาตัวละ 6,350 บาท

 - จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ  -  -  - 135,000  - ส านักการศึกษา

หรืออเิล็กทรอนกิส์ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง
แบบที่ 1 จ านวน 30 เคร่ือง
ราคาเคร่ืองละ 4,500 บาท
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ  -  -  - 180,000  - ส านักการศึกษา
(L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง
แบบที่ 2 จ านวน 10 เคร่ือง
ราคาเคร่ืองละ 18,000 บาท
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ  -  -  - 540,000  - ส านักการศึกษา
(Access Point)  แบบที่ 1
จ านวน 100 เคร่ือง 
ราคาเคร่ืองละ 5,400 บาท
 - จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลาง ฯ

ฉบบัเดือน...  2564 ของ

กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกจิ

และสังคม

7 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์ เคร่ืองปั่นตกตะกอนมหีนา้ปดัแบบ  -  -  -  - 70,000 กองการแพทย์

หรือการแพทย์ Digital แสดงความเร็วรอบและเวลา   

ในการปั่นมคีวามเร็วรอบสูงสุด

6,000 รอบต่อนาทต้ัีงความเร็วใน

การปั่นได้1--99 นาทมีหีวัปั่น

บรรจุหลอดทดลองขนาด

13*75มล. -16*100มล.

 ได้คร้ังละ8 หลอด

จ านวน 1 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)

8 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์ ปเิปตอตัโนมติั  -  -  -  - 9,500 กองการแพทย์

หรือการแพทย์ (Automatic pipette)ส าหรับดูด   

สารละลายขนาด 20-200

ไมโครลิตร มปีุ่มควบคุมการดูด

ปล่อยสารแยกออกจากปุ่มปลด

tip  ราคาชุดละ  9,500 บาท

จ านวน 1 ชุด

จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

9 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์ ปเิปตอตัโนมติั  -  -  -  - 7,500        กองการแพทย์

หรือการแพทย์ (Automatic pipette)ส าหรับดูด   

สารละลายขนาด 50  

ไมโครลิตร มปีุ่มควบคุมการดูด

ปล่อยสารแยกออกจากปุ่มปลด

tip  ราคาชุดละ  7,500 บาท

จ านวน 1 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)

10 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์ ปเิปตอตัโนมติั  -  -  -  - 9,500        กองการแพทย์

หรือการแพทย์ (Automatic pipette)ส าหรับดูด

สารละลายขนาด 2-20   

ไมโครลิตร มปีุ่มควบคุมการดูด

ปล่อยสารแยกออกจากปุ่มปลด

tip  ราคาชุดละ  9,500 บาท

จ านวน 1 ชุด

จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

11 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์ กล้องจุลทรรศนช์นดิ 2 ตา  -  -  -  - 100,000    กองการแพทย์

หรือการแพทย์ ส าหรับใช้งานในหอ้งปฏบิติัการ    

ได้รับรองตามมาตรฐานISO9001

หรือISO 14001 หรือเทยีบ

มเีลนส์วัตถุระบบUniversal 

Infinity Corrected ชนดิ CFIหรือ

ชนดิของเลนส์เปน็

Plan Achromatic หรือดีกว่าเพื่อ

ปอ้งกนัเชื้อรา 

ราคาเคร่ืองละ  50,000 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)

12 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์ เคร่ืองวัดความดันโลหติแบบ  -  -  -  - 45,500      กองการแพทย์ 

หรือการแพทย์ บบีด้วยมอื แสดงค่า

Systolic Diastolic

ด้วยการใช้หฟูงั

ราคาเคร่ืองละ 6,500 บาท

จ านวน 7 เคร่ือง

  - -จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

13 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์ เคร่ืองกดนบัแยกชนดิเมด็เลือดขาว  -  -  -  - 50,000      กองการแพทย์

หรือการแพทย์ จอแสดงผลเปน็แบบ   

Alpha-Numeric LCDขนาด20

ตัวอกัษร ปุ่มส าหรับกดนบัจ านวน

12 ปุ่ม โดยใช้นบัแบบนบัรวม

จ านวน 10 ปุ่ม ราคาเคร่ืองละ

25,000 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)

14 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์  -  -  -  - 220,000    กองการแพทย์

หรืออเิล็กทรอนกิส์ ส าหรับงานประมวลผล

แบบที่ 1 จอขนาดไมน่อ้ยกว่า

 19 นิ้ว 

ราคาเคร่ืองละ 22,000 บาท

จ านวน 10 เคร่ือง

จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลาง

เดือนพฤษภาคม 2563

ของกระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกจิ

และสังคม

15 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์  -  -  -  - 89,000      กองการแพทย์

หรืออเิล็กทรอนกิส์ หรือLED ขาวด าชนดิNetwork   

แบบที่ 1 (28 หนา้/นาท)ี

ราคาเคร่ืองละ 8,900 บาท

จ านวน 10 เคร่ือง

จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลาง

เดือนพฤษภาคม 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)
16 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เคร่ืองสแกนลายนิ้วมอื  -  -  -  - 84,000      กองการแพทย์

 - รองรับลายนิ้วมอืได้ไมน่อ้ยกว่า

10,000 ลายนิ้วมอื

 - บนัทกึรายการได้ไมน่อ้ยกว่า

200,00 รายการ

 - มกีล้อง CCD เพื่อบนัทกึภาพ

พนกังานที่มาบนัทกึเวลาได้

ราคาเคร่ืองละ 12,000 บาท

จ านวน 7 เคร่ือง

จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

17 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เคร่ืองปรับอากาศขนาด     235,000    กองการแพทย์

36,000 บทียีู

(มรีะบบฟอกอากาศ)

1.ขนาดไมต่่ ากว่า36,000บทียีู

2.เปน็ราคาที่รวมค่าติดต้ัง

3.ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน

ผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมและ

สลากประหยัดไฟเบอร์ 5

4.มรีะบบฟอกอากาศภายในตัว

ราคาเคร่ืองละ 47,000 บาท

จ านวน 5 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)

18 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน     230,000    กองการแพทย์

แบบต้ังพื้นหรือแบบแขวน ขนาด

ไมต่่ ากว่า 13,000 บทียีู

ราคาเคร่ืองละ 23,000 บาท

จ านวน 10 เคร่ือง

 - จัดซ้ือตามบญัชีราคามาตรฐาน

ครุภณัฑ์ฉบบัเดือนธันวาคม 2563

ของส านกังบประมาณ

19 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เกา้อี้ท างานแบบมพีนกัพงิ หมนุได้     30,000      กองการแพทย์

ขนาดความสูงไมน่อ้ยกว่า 40 ซม.

ราคา 3,000 บาท

จ านวน 10 ตัว

  - จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

20 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน ตู้เอกสาร 4 ล้ินชักขนาด     12,000      กองการแพทย์

กว้างไมน่อ้ยกว่า45ซม.ลึกไมน่อ้ย

กว่า62ซม.สูงไมน่อ้ยกว่า133 ซม.

ใช้กญุแจ Cyber Lock คุณภาพ

ระดับสากล  ราคาตู้ละ6,000บาท

จ านวน 2 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)
21 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน ตู้เกบ็เอกสารบานเล่ือนกระจก     29,000      กองสวัสดิการ

 - ขนาดไมน่อ้ยกว่า 120*40*90 สังคม

ซม. 

จ านวน 5 ตู้ๆ ละ 5,800 บาท

 - จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

22 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน โต๊ะวางคอมพวิเตอร์  -  -  -  - 3,000 กองสวัสดิการ

 - ขนาดไมน่อ้ยกว่า 100*50*75 สังคม

ซม. จ านวน 1 ตัว

 - จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

23 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว เคร่ืองตัดกิ่งไม้ ส าหรับวางท้ายกระบะ  -  -  -  - 4,500,000 ส านกัช่าง

รถบรรทุก 6 ล้อ ระบบไฮดรอลิคขับ

เคล่ือนด้วยเคร่ืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า

18 กิโลวัตต์  หัวตัดสามารถหมุนได้

รอบตัว 360 องศา จ านวน 1 เคร่ือง

- จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

24 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว เคร่ืองย่อยกิ่งไม้ขนาดใหญ่ แบบลากจูง  -  -  -  - 2,500,000 ส านกัช่าง

สามารถย่อยกิ่งไม้ได้ไม่น้อยกว่า 3.5

ตันเศษไม้/ชั่วโมง ใบมีดย่อยกิ่งไม้

ชนิดหมุนจ านวนไม่น้อยกว่า 3 ใบ

จ านวน 1 เคร่ือง

- จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



43

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

25 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว รถเข็นดูดและย่อยใบไม้แบบเดินตาม  -  -  -  - 75,000 ส านกัช่าง

ใช้กับเคร่ืองยนต์เบนซินขนาดไม่น้อย

กว่า 3.5 กิโลวัตต์ ท างานได้ไม่น้อยกว่า

0.8 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ถุงเก็บเศษใบไม้

ที่ย่อยแล้วมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า

200 ลิตร จ านวน 1 เคร่ือง

- จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

26 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว ชุดหัวเผา LPG ก าจัดวัชพืช  -  -  -  - 10,000 ส านกัช่าง

(ไม่รวมถังแก๊สและรถลาก)

ความยาวชุดหัวเผาไม่น้อยกว่า 1.3

เมตร หวัพน่ไฟมเีส้นผ่าศูนย์กลาง

ไมน่อ้ยกว่า 64 มลิลิเมตร มชีุด

แมก็นโีตส าหรับจุดไฟภายในตัว

จ านวน 1 ชุด

- จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

27 อตุสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กอ่สร้าง เคร่ืองท าความสะอาดผิวแรงดันสูง  -  -  -  - 700,000 ส านกัช่าง

แบบเคล่ือนที่ มีแรงดันน้ าไม่น้อยกว่า

200 บาร์ ชุดฉีดน้ าแรงดันสูงหมุนได้

360 องศา ถังบรรจุน้ า มีความจุไม่

น้อยกว่า 1,000 ลิตร รถพ่วงลากจูง

แบบล้อยาง 2 ล้อ 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)

28 อตุสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กอ่สร้าง เคร่ืองท าความสะอาดผิวแรงดันสูง  -  -  - 200,000  - ส านกัช่าง

แบบรถเข็น มีแรงดันน้ าไม่น้อยกว่า

200 บาร์ ชุดฉีดน้ าแรงดันสูงหมุนได้

360 องศา ถังบรรจุน้ า มีความจุไม่น้อย

กว่า 1,000 ลิตร  จ านวน 1 เคร่ือง

- จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

29 อตุสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กอ่สร้าง เคร่ืองซ่อมผิวแอสฟัลท์ติก แบบ  -  -  -  - 4,300,000 ส านกัช่าง

Mobile Hot Recycling 

 - ชุดแผ่นท าความร้อนขนาดไม่น้อยกว่า

1.9 ตารางเมตร

 - ชุดเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อย

กว่า 4.5 กโิลวัตต์

 - หางลากแบบล้อยาง 2 ล้อ

 - ถังบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)

ขนาดบรรจุไมน่อ้ยกว่า 15 กโิลกรัม

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)

30 อตุสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กอ่สร้าง เคร่ืองซ่อมผิวแอสฟัลท์ติก แบบ  -  -  -  - 1,850,000 ส านกัช่าง

Mobile Hot Recycling (ตัวเล็ก)

 - ชุดแผ่นท าความร้อนขนาดไม่น้อยกว่า

1.5 ตารางเมตร

 - ชุดเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อย

กว่า 4.0 กโิลวัตต์

 - ถังแอสฟลัทติ์กมขีนาดความจุ

ไมน่อ้ยกว่า 25 ลิตร

จ านวน 1 เคร่ือง

- จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

31 อตุสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ รถบรรทกุ ชนดิ 6 ล้อ เคร่ืองยนต์  -  -  -  - 3,200,000 ส านกัช่าง

และขนส่ง ดีเซล 4 จังหวะ เกยีร์ธรรมดา

ความจุกระบอกสูบไมน่อ้ยกว่า

5,100 ซีซี ก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด

ไมต่่ ากว่า 110 กโิลวัตต์ กระบะ

บรรทุกเปิดได้ 3 ด้าน

จ านวน 2 คัน คันละ 1,600,000 บาท

- จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



46

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

32 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เกา้อี้ส านกังาน  -  -  -  - 11,600      กองสวัสดิการ

 - ขนาดไมน่อ้ยกว่า 63*73* สังคม

114 - 121 ซม.

 - เปน็เกา้อี้บนุวม มล้ีอเล่ือน

ปรับระดับได้

จ านวน 2 ตัว ๆ ละ 5,800 บาท

 - จัดซ้ือตามราคาทอ้งตลาด

33 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ รถจักรยานยนต์  -  -  -  - 88,800 กองสวัสดิการ

และขนส่ง  - ขนาดไมน่อ้ยกว่า 110 ซีซี สังคม

แบบเกยีร์ธรรมดา

จ านวน 2 คัน ๆ ละ 44,400 บาท

 - จัดซ้ือตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์

ส านกังบประมาณ ฉบบัเดือน

ธันวาคม 2563

 -  -  - 1,108,000 18,902,450  -

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

รวม






