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ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.3/ว 6068 ลงวันท่ี 19 สิงหาคม 2565
เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติการใชแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือจัดทําบริการ
สาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ กําหนดให เม่ือมีราชกิจจานุเบกษา ประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนําหมุดหมายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 13   มาจัดทํารายละเอียดท่ีมีความสอดคลองหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด/ภาค ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด และ
ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในสวนท่ี 2 ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และสวนท่ี 3 การ
นําแผนพัฒนาทองถ่ินไปสูการปฏิบัติ โดยใหเปนอํานาจของผูบริหารทองถ่ินในการดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม ขอ 4 และขอ 21 มาดําเนินการโดยอนุโลมและใหใชเปนการแกไขแผนพัฒนาทองถ่ิน ท้ังนี้ ให
ดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 120 วัน นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 

ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามหนังสือสั่งการดังกลาว และแผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช มีความสอดคลองหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 13  แผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด/ภาค  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  งานวิเคราะหนโยบายและแผน  กองยุทธศาสตรและงบประมาณ จึงไดรวบรวม
ขอมูลจากสวนราชการตาง ๆ  และดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) ทบทวน 
ครั้งท่ี 1/2565  ข้ึน  และหวังเปนอยางยิ่งวาแผนพัฒนาทองถ่ินฉบับนี้  คงเปนประโยชนในการวางแผนการ
พัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชตอไป 
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บทนํา 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 250 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
มีหนาท่ีและมีอํานาจดูแลและจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน
ตามหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน รวมท้ังสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาใหแกประชาชนในทองถ่ิน ท้ังนี้ 
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ                                                                                                                                                                                                   

การจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะใด ท่ีสมควรใหเปนอํานาจหนาท่ี และอํานาจ
โดยเฉพาะขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละรูปแบบ หรือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานหลักใน
การดําเนินการใด ใหเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ซ่ึงตองสอดคลองกับรายไดขององคกรปกครองสวนทอถ่ิน ตาม
วรรคสี่  และกฎหมายดังกลาวอยางนอยตองมีบทบัญญัติ เก่ียวกับกลไกและข้ันตอนในการกระจายหนาท่ีและ
อํานาจ ตลอดจนงบประมาณและบุคลากร ท่ีเก่ียวกับหนาท่ีและอํานาจดังกลาวของสวนราชการ ใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินดวย 

ดังนั้น เพ่ือใหการบริการสาธารณะพ้ืนฐานแกประชาชนในทองถ่ิน การพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ิน สามารถแกไขปญหาและตอบสนองความตองการของประชาชนใน
ทองถ่ิน  เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจึงไดจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินข้ึน  

 องคประกอบในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน จะประกอบไปดวย ลักษณะของแผนพัฒนาทองถ่ิน 
วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ข้ันตอนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน และประโยชนของการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินโดยเสนอตามรายหัวขอดังนี้ 

๑   ลักษณะของแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  หมายถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาท่ีจัดทําข้ึนสําหรับปงบประมาณแตละป ซ่ึงมี
ความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลาหาป (Rolling Plan)  

แผนพัฒนาทองถ่ิน มีลักษณะ ดังนี้ 
  1. เปนการแปลงยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติโดยมีแนวคิดหลัก คือภายใตยุทธศาสตร
การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวาหนึ่งแนวทาง และภายใตแนวทางการพัฒนาหนึ่งๆ จะมี
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมไดมากกวาหนึ่งแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีจะตองนํามาดําเนินการเพ่ือใหบรรลุ
ตามวัตถุประสงค เปาหมาย จุดมุงหมายการพัฒนาและวิสัยทัศนในท่ีสุด  
 2. เปนแผนท่ีมีความสัมพันธใกลชิดกับงบประมาณ โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะใช
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปและงบประมาณ
รายจายเพ่ิมเติม รวมท้ังวางแนวทางเพ่ือใหการปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
 3. เปนแผนพัฒนาแบบหมุนเวียน เนื่องจากแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) มีลักษณะ
เปนแผนท่ีมีความตอเนื่อง เปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลาหาป  
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๒ วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

๑. เพ่ือแสดงความสัมพันธเชื่อมโยง และสอดคลองกันระหวางยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลดาน
ตาง ๆ  และการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 

๒. เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนาในชวงระยะเวลาหาป (พ.ศ.๒๕๖6 – พ.ศ.๒๕70) ท่ีมีความ
สอดคลองและสามารถสนองตอบตอยุทธศาสตรการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ 

๓.  เพ่ือเปนการจัดเตรียมโครงการพัฒนาตาง ๆ ใหอยูในลักษณะพรอมท่ีจะบรรจุในเอกสาร
งบประมาณรายจายประจําป และสามารถนําไปปฏิบัติไดทันทีเม่ือไดรับงบประมาณ 

 

๓  ข้ันตอนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

หลังจากท่ีไดรับกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดแลว    
มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรซ่ึงสอดคลองกับกรอบยุทธศาสตร
การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดแลว ข้ันตอนตอมาคือการพัฒนาไปสูการปฏิบัติโดยการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) ซ่ึงมีข้ันตอนในการดําเนินการ ดังนี ้

ข้ันตอนท่ี ๑  การเตรียมการจัดทําแผน 
กองยุทธศาสตรและงบประมาณท่ีรับผิดชอบการจัดทําแผนพัฒนาแจงใหผูเก่ียวของในการจัดทํา

แผนพัฒนาทราบ ไดแก คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  
หนวยงานภายในของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  หนวยงานท่ีเก่ียวของ และประชาคมทราบ 

ข้ันตอนท่ี ๒  การกําหนดประเด็นการพัฒนา 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน จะสรุปยทุธศาสตรการพัฒนา และแนวทาง

การพัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา พรอมท้ังขอมูลท่ีเก่ียวของ ปญหาความตองการของทองถ่ิน ซ่ึง
สอดคลองกับกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
จังหวัด/อําเภอ ขอบเขต/ประเภทโครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และนโยบาย
นายกเทศมนตรีนครนครศรธีรรมราช และแผนพัฒนาระดับตางๆ  เพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน จัดประชุมรวมกันระหวางคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน ประชาคม
ทองถ่ินและสวนราชการท่ีเก่ียวของเพ่ือรวมกันพิจารณา โดยในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
ครั้งแรกใหเวทีการประชุมรวมกันคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนาท่ีสมควรนํามาใชเปนแนว
ทางการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) สําหรับการจัดแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
ครั้งตอไปใหท่ีประชุมพิจารณาทบทวนยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาท่ีไดคัดเลือกและโครงการ/กิจกรรมท่ี
กําหนดไววามีความเหมาะสมหรือไม เม่ือไดแนวทางการพัฒนาแลว ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาวาจะมีแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมอะไรบางท่ีตองดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแนวทางการพัฒนาท่ี
คัดเลือก 

ข้ันตอนท่ี 3 การจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม ท่ีมี

ความสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาในชวงหาป มาจัดทํารายละเอียด โครงการในดานเปาหมาย ผลผลิต  
ผลลัพธ  งบประมาณ  ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ และตัวชี้วัดความสําเร็จ โดยเนนการศึกษารายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีจะดําเนินการในปแรกของแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพ่ือใหสามารถนําไปจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปไดตอไป 
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ข้ันตอนท่ี 4  การจัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
๑)   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน จัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ิน      

(พ.ศ.2566-2570) ตามประเด็นท่ีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินกําหนด โดยมีเคาโครงประกอบดวย ๕ สวน ดังนี้ 
                

   สวนท่ี ๑  สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน 
     สวนท่ี 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
                        สวนท่ี 3  การนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปสูการปฏิบัติ 
          สวนท่ี 4  การติดตามและประเมินผล 

๒)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน จัดเวทีประชาคม ซ่ึงประกอบดวย 
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน ประชาคมทองถ่ิน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือเสนอนํารางแผนพัฒนาและรับฟง
ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ แลวนําไปทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) ใหสมบูรณตอไป 

ข้ันตอนท่ี 5  การพิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน เสนอรางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-

2570)  ตอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือพิจารณาและปรับปรุงใหสมบูรณหากมีขอบกพรองกอนนําเสนอตอ
ผูบริหารทองถ่ิน 

ข้ันตอนท่ี 6  การอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เม่ือคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณาเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 

เสร็จเรียบรอยแลวเสนอใหผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)   
และนําไปปฏิบัติ  รวมท้ังแจงสภาทองถ่ิน  คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ  องคการบริหารสวน
จังหวัด  อําเภอ  หนวยงานท่ีเก่ียวของ  และประกาศใหประชาชนในทองถ่ินทราบ 
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พิจารณาใหค้วามเห็นชอบร่างแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
(พ.ศ.2566-2570) 

ประกาศใชแ้ผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
(พ.ศ.2566-2570) 

ประชุมประชาคม ส่วนราชการต่างๆ เพื่อคดัเลือกยุทธศาสตร์การ

พฒันา  แนวทางการพฒันา และพจิารณาจดัทาํแผนงาน โครงการ/

กิจกรรมการพฒันา 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา

ทองถ่ิน 

จดัทาํรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพฒันา และ

จดัทาํร่างแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 

และเสนอต่อคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน 

พิจารณาอนุมติัร่างแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
(พ.ศ.2566-2570) 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา

ทองถ่ิน 

เสนอร่างแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 

ต่อคณะกรรมการพฒันา 

 

แผนผังข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

 
  

   

 

 

       
 
 
 
      
 
       
 
 

            
 
 
             

 

 

๔  ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

๑.  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  มีแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) ท่ีสามารถใช
ประโยชนในการนําไปปฏิบัติใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีไดจัดทําไวแลว 

2. ใชเปนแนวทางสําหรับผูบริหารในการดําเนินการพัฒนาในชวงหาป (พ.ศ.๒๕๖6– ๒๕70)                            
ใหบรรลุจุดมุงหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  สามารถใชงบประมาณท่ีมีอยูอยางจํากัดในการพัฒนาทองถ่ิน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4. ลดความเสี่ยง – ความไมแนนอนตาง ๆ 
5. สงเสริมใหเกิดนวัตกรรมใหม ๆ และกิจกรรมสรางสรรคอันเปนประโยชนตอทองถ่ิน 
6. พัฒนาแรงจูงใจการแขงขันและกอใหเกิดการประสานงานท่ีดีในองคกร 

 

 

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

ผูบริหารทองถิน่ 

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน  (2566 – 2570) 
ทบทวน ครั้งท่ี 1/2565 

ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  อําเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

สวนท่ี 1   
สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐาน 

1. ดานกายภาพ 
 1.1 ท่ีตั้งของหมูบานหรือชุมชนหรือตําบล 

สภาพท่ัวไปของเมืองนครศรีธรรมราช 

                   เมืองนครศรีธรรมราช  
                    เมืองนครศรีธรรมราชคือพ้ืนท่ีสวนใหญของเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  เปนชุมชนท่ีมี
หลักฐานยอนหลังไปมากกวา ๑,๕๐๐ป เมืองนี้กอตัวอยูบนสันทรายท่ีเรียกวา หาดทรายแกว ซ่ึงทอดตัวยาวตาม
แนวเหนือ-ใต ทําใหการตั้งถ่ินฐานกระจายตัวอยูบนสันทราย ตัวเมืองนครศรีธรรมราชจึงมีลักษณะยาวมาจนถึง
ปจจุบันผูคนท่ีอาศัยอยูในเมืองนี้สวนหนึ่งคือ คนไทย ท่ีตั้งถ่ินฐานอยูดั้งเดิม และอีกสวนหนึ่งเกิดจากการอพยพยาย
ถ่ิน  และการคาจากอินเดียและจีน และสวนใหญคือ ชาวไทยมุสลิม จากจังหวัดชายแดนภาคใต 
 ชาวยุโรปท่ีเดินทางมาติดตอคาขายในอดีต ใหชื่อไวในแผนท่ีของตน เรียกเมืองนี้วา ลิกอร(Ligor)     
จากประวัติความเปนมาของบานเมืองอันยาวนาน จึงทําใหนครศรีธรรมราชมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมี
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิต การนับถือศาสนาแตกตางกันแตอยูรวมกันไดอยางมีความสุข 
                    จากท่ีเคยเปนเมืองอิสระ และมีเมืองบริวารกวางขวาง คอย ๆ คลี่คลายเปนสวนหนึ่งของประเทศ
มีฐานะเปนมณฑล และจังหวัดในปจจุบัน ชุมชนบนสันทรายแหงนี้ มีความเจริญและ มีความหนาแนนข้ึนเปน
ลําดับ จนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  ไดจัดตั้งใหชุมชนขนาดใหญเปนเขตปกครองทองถ่ิน  
ชุมชนแหงนี้เปนชุมชนหนึ่งท่ีไดรับการยกฐานะใหเปน เทศบาลเมืองและเทศบาลนครตามลําดับ ปจจุบันเขต
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  มิไดจํากัดอยูแคบนสันทราย แตจะขยายออกไปท้ังทางตะวันออกและตะวันตกของ
สันทรายจนมีเนื้อท่ีถึง ๒๒.๕๖ ตารางกิโลเมตร มีประชากรเกินกวา ๑๐๐,๐๐๐ คน 

ลักษณะทางภูมิศาสตรของจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ลักษณะท่ัวไป 
               จังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งอยูระหวางประมาณละติจูด ๘ องศา ถึง ๙ องศา ๑๐  ลิปดาเหนือ 
และ  ลองจิจูด ๙๙  องศา ๑๕  ลิปดา ถึง ๑๐๐ องศา ๑๐ ลิปดาตะวันออก มีพ้ืนท่ี ๙,๙๔๒.๕๐ ตารางกิโลเมตร   
มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดตาง ๆ ดังนี้ 
 

         ทิศเหนือ  ติดตอกับจังหวัดสุราษฏรธานี และอาวบานดอน อําเภอขนอม เปนอําเภอ 

                                       เหนือสุด 
      ทิศใต  ติดตอกับจังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง และจังหวัดตรัง  อําเภอทางตอนใต   
                                      ไดแก อําเภอหัวไทร  อําเภอชะอวด  อําเภอทุงสง  และอําเภอบางขัน 
               ทิศตะวันออก ติดตอกับอาวไทยมีชายฝงทะเลยาว ๒๒๕ กิโลเมตร อําเภอท่ีติดตอกับอาว  
                                      ไทย คืออําเภอขนอม อําเภอสิชล อําเภอทาศาลา อําเภอเมือง 
                                      นครศรีธรรมราช อําเภอปากพนัง และอําเภอหัวไทร 
             ทิศตะวันตก ติดตอกับจังหวัดสุราษฏรธานี และจังหวัดกระบี่ อําเภอทางทิศตะวันตก  
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    ไดแก อําเภอบางขัน อําเภอทุงใหญ อําเภอถํ้าพรรณรา อําเภอฉวาง 
   อําเภอพิปูน และอําเภอนบพิตํา 

ท่ีตั้ง พ้ืนท่ี อาณาเขต 
  ปจจุบันเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตั้งอยูในทองท่ีอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช       
มีพ้ืนท่ีรับผิดชอบท้ังหมด 22.56 ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขต ดังนี้ 
  ทิศเหนือ  ติดตอกับตําบลปากพูน 
  ทิศใต   ติดตอกับตําบลทาเรือ 
  ทิศตะวันออก  ติดตอกับตําบลปากพูน ตําบลปากนคร และตําบลทาไร 
                               ทิศตะวันตก  ติดตอกับตําบลโพธิ์เสด็จ ตําบลมะมวงสองตน และ         
    ตําบลนาเคียน 
  พ้ืนท่ีในเขตเทศบาลประกอบดวย ตําบลในเมือง ตําบลทาวัง ตําบลคลัง ตําบลนาเคียน
บางสวนของหมูท่ี 3 และหมูท่ี 4 ตําบลโพธิ์เสด็จ หมูท่ี 1 ท้ังหมด หมูท่ี 2, 3, 7 และ 9 บางสวน 

 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
 

                    จังหวัดนครศรธีรรมราชมีเทือกเขานครศรีธรรมราชและเทือกเขาบรรทัดทอดยาวตามแนว 
เหนือ-ใต  อยูบริเวณตอนกลางของจังหวัด จึงอาจแบงภูมิประเทศออกเปน ๓ สวน ตอไปนี้ 
 

                    สวนท่ี ๑ เขตท่ีราบชายฝงตะวันออก  เปนท่ีราบมีอาณาเขตตั้งแตเทือกเขานครศรีธรรมราช 
และเทือกเขาบรรทัดไปทางตะวันออก จนถึงชายฝงทะเลอาวไทย มีแมน้ําลําคลองท่ีมีตนน้ําบริเวณเทือกเขาลงสู
ทะเลหลายสายอยูตลอดท้ังป และบางตอนเปนปาพรุขนาดใหญ  เขตท่ีราบนี้มีพ้ืนท่ีตั้งแตตอนเหนือสุดของจังหวัด  
และคอยมีอาณาเขตกวางข้ึน เม่ือลงไปทางทิศใตเหมาะสําหรับการทํานา ทําสวน เลี้ยงสัตว และทําการประมง
ชายฝงเปนเขตท่ีมีประชากรหนาแนน  เปนท่ีตั้งของอําเภอขนอม สิชล ทาศาลา ปากพนัง หัวไทร เชียรใหญ  
ชะอวด เฉลิมพระเกียรติ และพระพรหม 
 

          สวนท่ี ๒  เขตท่ีราบเชิงเขาตะวันตก  มีลักษณะเปนท่ีราบลูกฟูก มีอาณาเขตจากเทือกเขา 
นครศรีธรรมราชไปทางตะวันตก ตนน้ําจากเชิงเขาดานนี้ไหลลงสูทะเลอันดามัน เปนแมน้ําตรังและไหลลงสูอาว
ไทย คือ แมน้ําตาป นอกจากจะเปนเขตท่ีอุดมสมบูรณ  ดวยแรธาตุแลว เปนเขตท่ีมีการทําสวนยางพารามากท่ีสุด
ของจังหวัด การทําสวนผลไมมีกระจายอยูท่ัวไป  อําเภอท่ีมีประชากรหนาแนนไดแก  อําเภอทุงสง   
และอําเภอฉวาง เขตท่ีราบเชิงเขาดานนี้แผขยายกวางขวางออกไปถึงจังหวัดตรัง จังหวัดกระบี่ จังหวัดสุราษฏรธานี  
อําเภอท่ีอยูในเขตนี้  ไดแก อําเภอพิปูน  ฉวาง  ทุงใหญ  ทุงสง  บางขัน  ถํ้าพรรณรา นาบอน และอําเภอชางกลาง 
 

                    สวนท่ี ๓ เขตเทือกเขาตอนกลาง  อยูระหวางท่ีราบชายฝงทะเลตะวันออก และท่ีราบเชิงเขา 
ตะวันตกมีอาณาเขตตั้งแตตอนเหนือสุดของจังหวัดไปถึงใตสุด เทือกเขานครศรีธรรมราช มียอดสูงสุดคือเขาหลวง  
รัฐพยายามท่ีจะอนุรักษเขาดังกลาวนี้ เปนเขตปา  จึงจัดตั้งเปนเขตอุทยานแหงชาติ  เชน เขตอุทยานแหงชาติเขา
หลวง  อุทยานแหงชาติน้ําตกโยง อุทยานแหงชาติเขานัน เปนตน มีการต้ังถ่ินฐานของประชาชนมากอนท่ีจะ
ประกาศเปนเขตอุทยานแหงชาติ  จึงมีชุมชนอยูระหวางภูเขาและเชิงเขาตอนกลาง   
สวนใหญมีอาชีพดานเกษตรกรรม  พ้ืนท่ีในเขตนี้ มีธรรมชาติท่ีสวยงาม ประกอบดวย ปาไม น้ําตก และลําธารท่ีใส
สะอาดเปนแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติมีสิ่งอํานวยความสะดวกดานการทองเท่ียวตางๆพรอมท่ีจะรับ
นักทองเท่ียวได อําเภอท่ีอยูในเขตนี้ ไดแก อําเภอพรหมคีรี ลานสกา รอนพิบูลย จุฬาภรณ และอําเภอนบพิตํา 
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1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
                    ภูมิอากาศของจังหวัดนครศรีธรรมราช มีลักษณะเชนเดียวกับจังหวัดอ่ืน ๆ ของภาคใตท่ีติดตอกับ
อาวไทย อิทธิพลสําคัญตอภูมิอากาศของจังหวัด  คือลมมรสุม  และเทือกเขาตอนกลาง รวมท้ังอิทธิพลของลมพายุ
หมุนท่ีพัดเขามาในรอบป ลักษณะภูมิอากาศของภาคใตเปนเขตภูมิอากาศแบบมรสุมรอน (TropicalMonsoon) 
อุณหภูมิจะสูงตลอดท้ังป  ชวงเดือน พฤษภาคม ถึงเดือนสิงหาคมจะไดรับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต  
ซ่ึงเปนลมรอนชื้นพัดเขาสูชายฝงทะเลตะวันตกของภาคใตทําใหพ้ืนท่ีดานตะวันตกของเทือกเขานครศรีธรรมราช  
มีฝนตกมาก สวนบริเวณชายฝงตะวันออกมีฝนตกนอยกวา  ชวงเดือน กันยายน – ตุลาคม  จะมีลมพายุหมุน  เชน    
ดีเปรสชั่นทําใหเกิดฝนตกท่ัวไปท้ังจังหวัด  ชวงเดือนพฤศจิกายน  ไปจนถึง เดือนมกราคม  ลมมรสุมจะเปลี่ยน
ทิศทางพัดมาจาก  ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยท่ัวไปลมนี้จะเปนลมหนาวและแหงแลง  แตพ้ืนท่ีชายฝงทะเล 
ดานอาวไทย  โดยเฉพาะนครศรีธรรมราชดานอาวไทยจะมีฝนตกชุก  เปนเหตุใหเกิดน้ําทวมไดทุกป  หลังจากนั้น
จะเปนระยะท่ีฝนท้ิงชวง คือ เดือนกุมภาพันธถึง เดือนเมษายน  ชวงนี้อากาศจะรอนและแหงแลง 
 1.4 ลักษณะของดิน 

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดินมีลักษณะแตกตางกันไปตามเขตพ้ืนท่ี ลักษณะดินสวนใหญเปน
ดินทราย และบางสวนเปนดินคละ ดินนา  ดินตื่น      

        1.5 ลักษณะของแหลงน้ํา 
ลักษณะของแหลงน้ําเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเปนแหลงน้ําดิบท่ีนํามาทําน้ําประปา เดิมได 

น้ําดิบจากคลองปาเหลา ซ่ึงอยูหางจากบริเวณการประปาท่ีตําบลในเมือง อําเภอเมือง ประมาณ 450 เมตร 
ปจจุบันมีปญหาเนื่องจากปริมาณน้ําในลําคลองมีปริมาณนอยลงทุกป น้ําขุนและสกปรกเม่ือเกิดฝนตกหนัก น้ําจะ
พาตะกอนและสิ่งสกปรกตาง ๆ ตามริมคลองลงไปในคลองปาเหลา และเทศบาลไดรับเงินอุดหนุนเม่ือป พ.ศ.
2539 กอสรางทอสงน้ําดิบจากคลองทาดี อําเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช มายังโรงกรองน้ําทวดทอง แต
เนื่องจากโรงกรองน้ํา ท่ีรับน้ําจากทอน้ําดิบจากคลองทาดี อําเภอลานสกา มีเพียงโรงเดียว ซ่ึงทําใหกําลังผลิตไม
เพียงพอ ตอการใชน้ําประปาของประชาชนในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลท่ีเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว 

 
2. ดานการเมือง/การปกครอง 

2.1 เขตการปกครอง 

การแบงเขตการปกครอง 
เทศบาลนครนครศรธีรรมราช  แบงเขตการปกครองออกเปน  4  เขต  และมีสมาชิกสภาเทศบาล  ดังนี้ 
เขตท่ี 1 
  นายสุรักษ   รัตนะพันธ สมาชิกสภาเทศบาล 
  นายสมชาย   สังขวิเชียร สมาชิกสภาเทศบาล 
  นายขัตติยะ   อารีพรอม สมาชิกสภาเทศบาล 
  นายสมชาย   สุนทร  สมาชิกสภาเทศบาล 

นางสมฤดี   สุขบําเพิง สมาชิกสภาเทศบาล 
นายวิชาญ   ชุติธรพงษ สมาชิกสภาเทศบาล 

เขตท่ี 2 
  นายธวัช   ศรีสมานุวัตร สมาชิกสภาเทศบาล 
  นายกฤษดา   เสมอภพ  สมาชิกสภาเทศบาล 
  นายปริญญา   ไชยแกว  สมาชิกสภาเทศบาล 
  นายสุเมธ   รัตนนาคินทร สมาชิกสภาเทศบาล 
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  นายอุดมศักดิ์ ศรีตุลาการ สมาชิกสภาเทศบาล 
  นายชยากร   ขําคม  สมาชิกสภาเทศบาล 
เขตท่ี 3 
  นายกะแมน   หมิแหม  สมาชิกสภาเทศบาล 
  นายจิณณชยุต   สาราพฤษ สมาชิกสภาเทศบาล 
  นายจิรศักดิ์   สมุทรอัษฎงค สมาชิกสภาเทศบาล 
  รอยตร ีโยธิน   กัลยา  สมาชิกสภาเทศบาล 
  นายปรีชา   พฤกษไพบูลย สมาชิกสภาเทศบาล 

นายทัตพงศ   โภชนา  สมาชิกสภาเทศบาล 
เขตท่ี 4 
  นายยะโกบ   พิทักษ  สมาชิกสภาเทศบาล 
  นายสมชาย   โชติชวง  สมาชิกสภาเทศบาล 
  นายวีรภัทร   ศิริพันธ  สมาชิกสภาเทศบาล 
  นายภาคภูมิ   แสงแกว  สมาชิกสภาเทศบาล 
  นางอนุสรณ   เดชเดโช  สมาชิกสภาเทศบาล 
  รอยโท วิโรจน   วรรณกุล สมาชิกสภาเทศบาล 

2.2  การเลือกตั้ง 

           ปจจุบันมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชโดยตรง คือ นายกณพ เกตุชาติ     

เปนนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชคนปจจุบัน  และประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชคนปจจุบัน  

คือ นายสุเมธ รัตนนาคินทร 

    เทศบาลนครนครศรธีรรมราช มีจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง ณ  เดือนสิงหาคม  2564          
จํานวน 75,798 คน  มีหนวยเลือกตั้ง แยกไดดังนี้ 

 หนวยเลือกตั้งและสถานท่ีเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งท่ี 1 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 1  สถานท่ีเลือกตั้งปะรําบริเวณปม ปตท.หัวถนน ถนนราชดําเนิน 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 2  สถานท่ีเลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 
 หนวยเลอืกตั้งท่ี 3  สถานท่ีเลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 2 
  หนวยเลือกตั้งท่ี 4  สถานท่ีเลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 3 

 หนวยเลือกตั้งท่ี 5  สถานท่ีเลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 4 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 6  สถานท่ีเลือกตั้งศาลาบริเวณวัดศาลามีชัย 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 7  สถานท่ีเลือกตั้งโรงจอดรถโรงแรมเอ็มวันมหาราช 1 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 8  สถานท่ีเลือกตั้งโรงจอดรถโรงแรมเอ็มวันมหาราช 2 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 9  สถานท่ีเลือกตั้งปะรําบริเวณวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 1 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 10  สถานท่ีเลือกตั้งปะรําบริเวณวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 2 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 11  สถานท่ีเลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก 1 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 12  สถานท่ีเลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก 2 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 13  สถานท่ีเลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก 3 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 14  สถานท่ีเลือกตั้งปะรําบริเวณหอสมุดแหงชาติ นครศรีธรรมราช 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 15  สถานท่ีเลือกตั้งอาคารท่ีทําการกองทุนชุมชนเมืองการเคหะ ซอยเรือนแกว 1   



10 
 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 16  สถานท่ีเลือกตั้งอาคารท่ีทําการกองทุนชุมชนเมืองการเคหะ ซอยเรือนแกว 2 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 17  สถานท่ีเลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดทาวโคตร 1 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 18  สถานท่ีเลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดทาวโคตร 2 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 19  สถานท่ีเลือกตั้งอาคารเรียนวิทยาลยัศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 1 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 20  สถานท่ีเลือกตั้งอาคารเรียนวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 2
 หนวยเลือกตั้งท่ี 21  สถานท่ีเลือกตั้งอาคารเรียนวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 3 
  หนวยเลือกตั้งท่ี 22  สถานท่ีเลือกตั้งอาคารเรยีนวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 4 

 หนวยเลือกตั้งท่ี 23  สถานท่ีเลือกตั้งศาลาบริเวณวัดหนาพระลาน 
  หนวยเลือกตั้งท่ี 24  สถานท่ีเลือกตั้งมัสยิดสวนมะพราว หลังวัดพระบรมธาตุ 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 25  สถานท่ีเลือกตั้งศาลาบริเวณวัดหนาพระบรมธาตุ 1 
 หนวยเลือกต้ังท่ี 26   สถานท่ีเลือกต้ังศาลาบริเวณวัดหนาพระบรมธาตุ 2 
 หนวยเลือกต้ังท่ี 27   สถานท่ีเลือกต้ังศาลาบริเวณวัดหนาพระบรมธาตุ 3 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 28  สถานท่ีเลือกตั้งศาลาบริเวณวัดหนาพระบรมธาตุ 4 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 29  สถานท่ีเลือกตั้งศาลาบริเวณวัดหนาพระบรมธาตุ 5 

 หนวยเลือกตั้งและสถานท่ีเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งท่ี 2 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 1  สถานท่ีเลือกตั้งปะรําบริเวณวัดสระเรียง 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 2  สถานท่ีเลือกตั้งปะรําบริเวณวัดสวนปาน 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 3  สถานท่ีเลือกตั้งปะรําบริเวณสหกรณออมทรัพยครูนครศรีธรรมราช 1 
  หนวยเลือกตั้งท่ี 4  สถานท่ีเลือกตั้งปะรําบริเวณสหกรณออมทรัพยครูนครศรีธรรมราช 2 

  หนวยเลือกตั้งท่ี 5  สถานท่ีเลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลลกูรัก 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 6  สถานท่ีเลือกตั้งอาคารบริเวณลานออกกําลังกายวัดบุญนารอบ 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 7  สถานท่ีเลือกตั้งศาลาบริเวณวัดเสมาเมือง 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 8  สถานท่ีเลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนจรัสพิชากรอาชีวศึกษา 1 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 9  สถานท่ีเลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนจรัสพิชากรอาชีวศึกษา 2 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 10  สถานท่ีเลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนชศิูลปวิทยา 1 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 11  สถานท่ีเลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนชูศิลปวิทยา 2 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 12  สถานท่ีเลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนชูศิลปวิทยา 3 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 13  สถานท่ีเลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนชูศิลปวิทยา 4 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 14  สถานท่ีเลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลจรัสพิชากร 1 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 15  สถานท่ีเลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลจรัสพิชากร 2 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 16  สถานท่ีเลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลจรัสพิชากร 3 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 17  สถานท่ีเลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 18  สถานท่ีเลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 2 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 19  สถานท่ีเลือกตั้งปะรําบริเวณวัดมุมปอม 1 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 20  สถานท่ีเลือกตั้งปะรําบริเวณวัดมุมปอม 2 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 21  สถานท่ีเลือกตั้งปะรําบริเวณวัดมุมปอม 3 
  หนวยเลือกตั้งท่ี 22  สถานท่ีเลือกตั้งปะรําบริเวณในซอยสารีบุตร 1 

 หนวยเลือกตั้งท่ี 23  สถานท่ีเลือกตั้งปะรําบริเวณปากซอยสารีบุตร 1 
  หนวยเลือกตั้งท่ี 24  สถานท่ีเลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1 
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 หนวยเลือกตั้งท่ี 25  สถานท่ีเลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 2 
 หนวยเลือกต้ังท่ี 26   สถานท่ีเลือกต้ังอาคารเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 3 
  หนวยเลือกต้ังท่ี 27   สถานท่ีเลือกต้ังอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช 1 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 28  สถานท่ีเลือกตั้งปะรําบริเวณโรงเรียนอนุบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช 2 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 29  สถานท่ีเลือกตั้งอาคารโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช (หลังศาลหลักเมือง) 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 30  สถานท่ีเลือกตั้งปะรําบริเวณมัสยิดซอลาฮุดดีนทาชาง 

 หนวยเลือกตั้งและสถานท่ีเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งท่ี 3 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 1  สถานท่ีเลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ 1 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 2  สถานท่ีเลือกตั้งอาคารบริเวณท่ีจอดรถเทศบาลดานหลัง 1 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 3  สถานท่ีเลือกตั้งปะรําบริเวณท่ีจอดรถสถานีดับเพลิงศูนยคูขวาง 1 
  หนวยเลือกตั้งท่ี 4  สถานท่ีเลือกตั้งปะรําบริเวณท่ีจอดรถสถานีดับเพลิงศูนยคูขวาง 2 

  หนวยเลือกตั้งท่ี 5  สถานท่ีเลือกตั้งอาคารบริเวณท่ีจอดรถเทศบาลดานหลัง 2 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 6  สถานท่ีเลือกตั้งศาลาบริเวณวัดบูรณาราม 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 7  สถานท่ีเลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 8  สถานท่ีเลือกตั้งปะรําบริเวณท่ีจอดรถสถานีดับเพลิงศูนยคูขวาง 3 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 9  สถานท่ีเลือกตั้งปะรําบริเวณท่ีจอดรถสถานีดับเพลิงศูนยคูขวาง 4 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 10  สถานท่ีเลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรยีนเทศบาลวัดมเหยงคณ 2 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 11  สถานท่ีเลือกตั้งปะรําบริเวณชุมชนบานตก 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 12  สถานท่ีเลือกตั้งปะรําบริเวณชุมชนหนาสถานีรถไฟเขตนอกโคก 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 13  สถานท่ีเลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี 1 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 14  สถานท่ีเลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี 2 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 15  สถานท่ีเลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี 3 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 16  สถานท่ีเลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี 4 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 17  สถานท่ีเลือกตั้งปะรําบริเวณหนาธนาคารกรุงไทย  สาขานครศรีธรรมราช 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 18  สถานท่ีเลือกตั้งอาคารบริเวณวัดจันทาราม 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 19  สถานท่ีเลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดทาโพธิ์ 1 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 20  สถานท่ีเลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดทาโพธิ์ 2 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 21  สถานท่ีเลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดทาโพธิ์ 3 
  หนวยเลือกตั้งท่ี 22  สถานท่ีเลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดทาโพธิ์ 4 

 หนวยเลือกตั้งท่ี 23  สถานท่ีเลือกตั้งอาคารท่ีทําการชุมชนคูขวางทาวัง 3 
  หนวยเลือกตั้งท่ี 24  สถานท่ีเลือกตั้งปะรําบรเิวณทางเขาหมูบานพัชรกิจ 1 

 หนวยเลือกตั้งท่ี 25  สถานท่ีเลือกตั้งศาลาบริเวณวดัชะเมา 1 
 หนวยเลือกต้ังท่ี 26   สถานท่ีเลือกต้ังศาลาบริเวณวดัชะเมา  2 
  หนวยเลือกต้ังท่ี 27   สถานท่ีเลือกต้ังอาคารท่ีทําการชุมชนปาโลง 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 28  สถานท่ีเลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ 1 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 29  สถานท่ีเลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ 2 
  หนวยเลือกตั้งท่ี 30  สถานท่ีเลือกตั้งปะรําบริเวณถนนราชนิคมตรงขามซอยราชนิคม 6 (1) 
 หนวยเลือกต้ังท่ี 31   สถานท่ีเลือกต้ังปะรําบริเวณถนนราชนิคมตรงขามซอยราชนิคม 6 (2) 
  หนวยเลือกต้ังท่ี 32   สถานท่ีเลือกต้ังอาคารเรียนวิทยาลยัเทคโนโลยสีถาปตยนคร 1 
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 หนวยเลือกตั้งท่ี 33  สถานท่ีเลือกตั้งอาคารเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปตยนคร 2 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 34  สถานท่ีเลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตศึกษาวิทยาลัยสงฆ (วัดแจง) 1 
  หนวยเลือกตั้งท่ี 35  สถานท่ีเลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตศึกษาวิทยาลัยสงฆ (วัดแจง) 2 

 หนวยเลือกตั้งและสถานท่ีเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งท่ี 4 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 1  สถานท่ีเลือกตั้งปะรําบริเวณท่ีทําการชุมชนตลาดหัวอิฐ 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 2  สถานท่ีเลือกตั้งอาคารบริเวณโรงจอดรถทางเขาสถานี บ.ข.ส. 1 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 3  สถานท่ีเลือกตั้งอาคารบริเวณโรงจอดรถทางเขาสถานี บ.ข.ส. 2 
  หนวยเลือกตั้งท่ี 4  สถานท่ีเลือกตั้งอาคารบริเวณโรงจอดรถทางเขาสถานี บ.ข.ส. 3 

  หนวยเลือกตั้งท่ี 5  สถานท่ีเลือกตั้งปะรําโรงจอดรถทางเขาสถานี บ.ข.ส. 4 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 6  สถานท่ีเลือกตั้งปะรําโรงจอดรถทางเขาสถานี บ.ข.ส. 5 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 7  สถานท่ีเลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนวัดหวัอิฐ 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 8  สถานท่ีเลือกตั้งอาคารบริเวณท่ีจอดรถแขวงการทางนครศรีธรรมราช 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 9  สถานท่ีเลือกตั้งอาคารบริเวณโรงเรียนนครอาชีวศึกษา (เดิม) 1 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 10  สถานท่ีเลือกตั้งอาคารบริเวณโรงเรียนนครอาชีวศึกษา (เดิม) 2 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 11  สถานท่ีเลือกตั้งอาคารบริเวณโรงเรียนนครอาชีวศึกษา (เดิม) 3 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 12  สถานท่ีเลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลบานทวดทอง 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 13  สถานท่ีเลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรยีนบานทวดทอง 1 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 14  สถานท่ีเลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนบานทวดทอง 2 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 15  สถานท่ีเลือกตั้งอาคารเรยีนโรงเรียนบานทวดทอง 3 
  หนวยเลือกตั้งท่ี 16  สถานท่ีเลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนอนุสรณพรสวัสดิ์ 1 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 17  สถานท่ีเลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนอนุสรณพรสวัสดิ์ 2 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 18  สถานท่ีเลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 19  สถานท่ีเลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนมัสยิดกามาลุดดีนไสเจริญ 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 20  สถานท่ีเลือกตั้งอาคารเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจบัณฑิต 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 21  สถานท่ีเลือกตั้งอาคารเรียนสถาบันรัชภาคย 1 
  หนวยเลือกตั้งท่ี 22  สถานท่ีเลือกตั้งอาคารเรียนสถาบันรัชภาคย 2 

 หนวยเลือกตั้งท่ี 23  สถานท่ีเลือกตั้งอาคารเรียนสถาบันรัชภาคย 3 
  หนวยเลือกตั้งท่ี 24  สถานท่ีเลือกตั้งอาคารเรียนสถาบันรัชภาคย 4 

 หนวยเลือกตั้งท่ี 25  สถานท่ีเลือกตั้งปะรําบริเวณลานกิจกรรมชุมชนซอยสันติ 1 
 หนวยเลือกต้ังท่ี 26   สถานท่ีเลือกต้ังปะรําบริเวณลานกิจกรรมชุมชนซอยสันติ 2 
  หนวยเลือกต้ังท่ี 27   สถานท่ีเลือกต้ังอาคารหอประชุมสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 1 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 28  สถานท่ีเลือกตั้งอาคารหอประชุมสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 2 
  หนวยเลือกตั้งท่ี 29  สถานท่ีเลือกตั้งอาคารท่ีทําการชุมชนหมูบานเอ้ืออาทรสะพานยาว 1 
  หนวยเลือกตั้งท่ี 30  สถานท่ีเลือกตั้งอาคารท่ีทําการชุมชนหมูบานเอ้ืออาทรสะพานยาว 2  
 หนวยเลือกต้ังท่ี 31   สถานท่ีเลือกต้ังอาคารเรียนโรงเรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ 
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การปกครองสวนทองถิ่น และภาวะผูนํา 
 ดานการบริหารการปกครอง 

 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช   ประกอบดวยการปกครองทองท่ี 4  เขต มีสมาชิกสภาเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช  24 คน นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  จํานวน 1 คน และรองนายกเทศมนตรีนคร
นครศรีธรรมราช จํานวน 4 คน   และเลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  จํานวน 2 คน ไมมีความ
ขัดแยงในการติดตอประสานงานระหวางทองถ่ินกับทองท่ี ซ่ึงประชาชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ให
ความรวมมือเปนอยางดีใหความสําคัญประชาคมเทศบาลนครและการมีสวนรวมของประชาชน 
 

          ผูบริหารเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ประกอบดวย 
 

                       
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ฝายสภาเทศบาลนครนครศรธีรรมราช  ประกอบดวย 

 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง 
1 นายกณพ   เกตุชาติ นายกเทศมนตรี 
2 นายอนุสรณ   พงษเกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรี 
3 นายภาวินทร   ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรี 
4 นายฉัตรชัย   อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรี 
5 นายวงศวชิร   โอวรารินทร รองนายกเทศมนตรี 
6 นายพูน  แกวภราดยั เลขานุการนายกเทศมนตรี 
7 นายวีรศักดิ์  รับไทรทอง เลขานุการนายกเทศมนตรี 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง 
1 นายสุเมธ  รัตนนาคินทร ประธานสภาฯ 
2 นายสมชาย  สังขวิเชียร รองประธานสภาฯ 
3 นายจิณณชยุต  สาราพฤษ เลขานุการสภา ฯ    
4 นายสุรักษ  รัตนะพันธ สมาชิกสภา ฯ  เขต 1  
5 นายขัตติยะ  อารีพรอม สมาชิกสภา ฯ  เขต 1 
6 นายสมชาย  สุนทร สมาชิกสภา ฯ  เขต 1  
7 นางสมฤดี  สุขบําเพิง สมาชิกสภา ฯ  เขต 1  
8 นายวิชาญ  ชุติธรพงษ สมาชิกสภา ฯ  เขต 1  
9 นายธวัช  ศรีสมานุวัตร สมาชิกสภา ฯ  เขต 2  

10 นายกฤษดา  เสมอภพ สมาชิกสภา ฯ  เขต 2 
11 นายปริญญา  ไชยแกว สมาชิกสภา ฯ  เขต 2  
12 นายอุดมศักดิ์  ศรีตุลาการ สมาชิกสภา ฯ  เขต 2  
13 นายชยากร  ขําคม สมาชิกสภา ฯ  เขต 2  
14 นายกะแมน  หมิแหม สมาชิกสภา ฯ  เขต 3  
15 นายจิรศักดิ์  สมุทรอัษฎงค สมาชิกสภา ฯ  เขต 3  
16 รอยตรโียธิน  กัลยา สมาชิกสภา ฯ  เขต  3 
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17 นายปรีชา  พฤกษไพบูลย สมาชิกสภา ฯ  เขต 3  
18 นายทัตพงศ  โภชนา สมาชิกสภา ฯ  เขต 3  
19 นายยะโกบ  พิทักษ สมาชิกสภา ฯ  เขต 4  
20 นายสมชาย  โชตชิวง สมาชิกสภา ฯ  เขต 4  
21 นายวีรภัทร  ศิริพันธ สมาชิกสภา ฯ  เขต 4  
22 นายภาคภูมิ  แสงแกว สมาชิกสภา ฯ  เขต 4  
23 นางอนุสรณ  เดชเดโช สมาชิกสภา ฯ  เขต 4  
24 รอยโทวิโรจน  วรรณกุล สมาชิกสภา ฯ  เขต 4  



15 
 
เทศบาล  

เปนรูปแบบการปกครองสวนทองถ่ิน การปกครองรูปแบบเทศบาลเปนการกระจายอํานาจใหแกทองถ่ิน
ดําเนินการปกครองตนเอง ตามระบอบประชาธิปไตย     ซ่ึงเกิดข้ึนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว โดยเริ่มจากการประกาศพระราชกําหนดจัดตั้งสุขาภิบาล
กรุงเทพฯ   ร.ศ.116 (พ.ศ. 2440) ในสวนภูมิภาค   มีการตรา
พระราชบัญญัติจัดการสุขาภิบาล ทาฉลอม ร.ศ. 124 (พ.ศ. 2448)  

  
ในป พ.ศ. 2476 มีการตราพระราชบัญญัติ   จัดระเบียบเทศบาล 

พ.ศ. 2476   มีการยกฐานะสุขาภิบาลข้ึนเปนเทศบาลหลายแหง   ตอมาได
มีการแกไขเปลี่ยนแปลงยกเลิก กฎหมายเก่ียวกับเทศบาลหลายครั้ง  

 
จนในท่ีสุดไดมีการตราพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496   ยกเลิกพระราชบัญญัติเดิม   ท้ังหมดขณะนี้

ยังมีผลบังคับใชซ่ึงมีการแกไขครั้งสุดทาย    โดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี 13)   พ.ศ. 2552 
ในป   พ.ศ.2542   มีการออกพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเปนเทศบาล พ.ศ. 2542  

ทําใหการปกครองในระบบสุขาภิบาลหมดไป   
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี 12) พ.ศ. 2546 ไดกําหนดขนาดของเทศบาลไว 3 ระดับ  คือ  
1.  เทศบาลตําบลคือทองถ่ินท่ีมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเปนเทศบาลตําบล  โดยประกาศนั้น

จะตองระบุชื่อและเขตเทศบาลไวดวย 
2. เทศบาลเมืองคือทองถ่ินอันเปนท่ีตั้งของศาลากลางจังหวัด  หรือทองถ่ินชุมชนท่ีมีราษฎรตั้งแตหนึ่ง

หม่ืนคนข้ึนไป  ท้ังมีรายไดพอควรแกการท่ีจะปฏิบัติหนาท่ี อันตองทําตามพระราชบัญญัตินี้  มีประกาศ
กระทรวงมหาดไทยยกฐานะข้ึนเปนเทศบาลเมือง    โดยประกาศนั้นจะตองระบุชื่อและเขตเทศบาลไวดวย 

3. เทศบาลนครคือทองถ่ินชุมชนท่ีมีราษฎรตั้งแตหาหม่ืนคนข้ึนไป ท้ังมีรายไดพอควรแกการท่ีจะปฏิบัติ
หนาท่ีอันตองทําตามพระราชบัญญัตินี้ และมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะข้ึนเปนเทศบาลนคร โดย
ประกาศนั้นจะตองระบุชื่อและเขตเทศบาลไวดวย 

หนาท่ีของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ในฐานะท่ีเปนเทศบาลนคร จึงมีหนาท่ีตามบทบัญญัติมาตรา 
ท่ี 56 แหงพระราชบัญญัติฯ  ดังนี้ 

1. กิจการท่ีระบุไวในมาตราท่ี 53 คือ 
     1.1 กิจการท่ีระบุไวในมาตร 50  คือ รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน,ใหมีและบํารุงทางบก

และทางน้ํา,รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินท่ีสาธารณะรวมท้ังการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล,ปองกัน
และระงับโรคติดตอ,  ใหมีเครื่องใชในการดับเพลิง,  ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม,  สงเสริมการพัฒนาสตรี   
เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุและผูพิการ, บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 

    1.2  ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา 
    1.3  ใหมีโรงฆาสัตว 
    1.4  ใหมีและบํารุงสถานท่ีทําการพิทักษและรักษาคนเจ็บไข 
    1.5  ใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา 
    1.6  ใหมีและบํารุงสวมสาธารณะ 
    1.7  ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน     
    1.8  ใหมีการดําเนินกิจการโรงรับจํานําหรือสถานสินเชื่อทองถ่ิน 
2. ใหมีและบํารุงการสงเคราะหมารดาและเด็ก 
3. กิจการอยางอ่ืนซ่ึงจําเปนเพ่ือการสาธารณกุศล 
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4. การควบคุมสุขลักษณะและอนามัยในรานจําหนายอาหาร โรงมหรสพ และสถานบริการอ่ืน 
5. จัดการเก่ียวกับท่ีอยูอาศัยและการปรับปรุงแหลงเสื่อมโทรม 
6. จัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และท่ีจอดรถ 
7. การวางผังเมืองและการควบคุมการกอสราง 
8. การสงเสริมกิจการทองเท่ียว 
ท้ังนี้ เทศบาลนครยังสามารถจัดทํากิจการอ่ืน ๆ   ท่ีบัญญัติไวตามมาตรา 54 ไดเชน การจัดใหมีสุสาน

และ ฌาปนสถาน  การบํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร  การจัดตั้งและบํารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา การ
จัดใหมีและบํารุงสถานท่ีสําหรับการกีฬาและพลศึกษา การจัดใหมีและบํารุงสวนสาธารณะ สวนสัตว  และสถานท่ี
พักผอนหยอนใจ และการจัดการเทศพาณิชยเปนตน 

ตามบทบัญญัติมาตราท่ี 66 กําหนดวาเทศบาลอาจมีรายไดดังตอไปนี้ 
1. ภาษีอากรตามแตจะมีกฎหมายกําหนดไว 
2. คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับ ตามแตจะมีกฎหมายกําหนดไว 
3. รายไดจากทรัพยสินของเทศบาล 
4. รายไดจากการสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย 
5. พันธบัตรหรือเงินกูตามแตจะมีกฎหมายกําหนดไว 
6. เงินกูจากกระทรวงทบวงกรม องคการ หรือนิติบุคคลตางๆ 
7. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือองคการบริหารสวนจังหวัด 
8. เงินและทรัพยสินอยางอ่ืนท่ีมีผูอุทิศให 
9. รายไดอ่ืนใดตามแตจะมีกฎหมายกําหนดไว 
การบริหารเทศบาลกระทําโดยมีนายกเทศมนตรีท่ีมาจากการเลือกตั้งของประชาชนเปนหัวหนาฝาย

บริหาร อยูในวาระครั้งละ 4 ป และใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งรองนายกเทศมนตรีเปนผูชวยในการบริหารราชการ 
โดยเทศบาลระดับเทศบาลนครจะสามารถมีรองนายกเทศมนตรีไดไมเกิน 4 คน รวมท้ังสามารถแตงตั้งท่ีปรึกษา
นายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรีไดและใหมีสภาเทศบาลเปนองคกรในการตรวจสอบการทํางานของ
ฝายบริหาร รวมถึงเปนท่ีปรึกษา และรวมวินิจฉัยปญหาสําคัญตามท่ีฝายบริหารเสนอมา  

สภาเทศบาลระดับเทศบาลนคร มีสมาชิกสภาจํานวนยี่สิบสี่คน มีท่ีมาจากการเลือกตั้งของประชาชน      
มีวาระ 4 ป และผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งประธานสภา 1 คน และรองประธานสภา 1 คน ตามมติของสภา
เทศบาลใหแบงสวนราชการของเทศบาลออกเปนสองสวนคือ 

1. สํานักปลัดเทศบาล 
2. สวนราชการอ่ืนตามท่ีนายกเทศมนตรีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวง 

มหาดไทย และใหอํานาจผูวาราชการจังหวัดมีหนาท่ีควบคุมดูแลเทศบาลในจังหวัดนั้นๆใหปฏิบัติการตามอํานาจ
หนาท่ีโดยถูกตองตามกฎหมาย ในการนี้ใหมีอํานาจหนาท่ีชี้แจงแนะนําตักเตือนเทศบาลและตรวจสอบกิจการเรียก
รายงานและเอกสารหรือสถิติใดๆจากเทศบาลมาตรวจ ตลอดจนเรียกสมาชิกสภาเทศบาลหรือพนักงานเทศบาลมา
ชี้แจงหรือสอบสวนก็ได และใหนายอําเภอมีอํานาจหนาท่ีชวยผูวาราชการจังหวัดควบคุม ดูแลเทศบาลตําบลใน
อําเภอนั้นๆ  ดวย 

เทศบาลนครนครศรีธรรมราชเดิมไดรับการจัดตั้งเปนสุขาภิบาล เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2453 ตาม
ประกาศใชพระราชบัญญัติสุขาภิบาล ตําบลทาวัง ตําบลคลัง ตําบลประตูไชยเหนือ ตําบลพระเสื้อเมือง ทองท่ี
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 27 หนา 62 - 64 ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 
รัตนโกสินทรศก 129 โดยมีพระยาศิริธรรมบริรักษ   (เย็น สุวรรณปทม)  ผูวาราชการเมืองนครศรีธรรมราชเปน
ประธานกรรมการสุขาภิบาลคนแรก 
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พ.ศ.2474 มีประกาศเปลี่ยนแปลงเขตตสุขาภิบาล เมืองนครศรีธรรมราช เนื่องจากมีใบบอกจาก
สมุหเทศาภิบาลมณฑลนครศรีธรรมราชวาเขตตสุขาภิบาลคลาดเคลื่อนคณะกรรมการสุขาภิบาลเมือง
นครศรีธรรมราช จึงประชุม  และมีมติเห็นควรมีประกาศเปลี่ยนแปลงเขตตฯ ใหตรงกับความเปนจริง และสมเด็จ
พระเจาบรมวงศเธอ เจาฟาบริพัตรสุขุมพันธุ กรมพระนครสวรรควรพินิจ  เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย 
ทรงเห็นชอบ และลงพระนามในประกาศดังกลาว และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 48 หนา 674 ลงวันท่ี 
27 มีนาคม 2474 

วันท่ี 7 ธันวาคม  2478 คณะผูสําเร็จราชการแทนพระองคในพระปรมาภิไธยในสมเด็จพระเจาอยูหัว
อานันทมหิดล ตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช พุทธศักราช 
2478 จัดตั้งเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช โดยใหโอนทรัพยสินตลอดจนสิทธิและหนาท่ีของสุขาภิบาลเมือง
นครศรีธรรมราชเปนของเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราชท้ังสิ้น โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 52 หนา 
1687  ลงวันท่ี 10 ธันวาคม 2478  มีพระยานิติศาสตรไพศาลยเปนผูรับสนองพระบรมราชโองการตามมติ
คณะรัฐมนตรี 

ป พ.ศ. 2508 มีการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล ครั้งท่ี 1 ตามพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล
เมืองนครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2508  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เลม 82  ตอนท่ี 
96 ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2508   มีจอมพลถนอม กิตติขจร  นายกรัฐมนตรีเปนผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

ป พ.ศ.2536    มีการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล  ครั้งท่ี 2  ตามราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล
เมืองนครศรีธรรมราช   จังหวัดนครศรีธรรมราช   พ.ศ. 2536   ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ  เลม 
110 ตอนท่ี 207   หนา 37   ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2536   มีนายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี     เปนผูรับ
สนองพระบรมราชโองการ 

ป พ.ศ.2537   ไดรับการยกฐานะเปนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.2537  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 111 ตอนท่ี 36 
ลงวันท่ี 24  สิงหาคม 2537  ซ่ึงกําหนดใหยกฐานะพระราชกฤษฎีกานี้มีผลบังคับพนกําหนด 45 วันนับแตวันท่ี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ดวยเหตุนี้ เม่ือถึงวันท่ี 8 ตุลาคม 2537 จึงมีผลใหเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช 
มีฐานะเปนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  

 
แตเดิมนั้นสถานท่ีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ต้ังสํานักงานอยูท่ีหองแถวตอนหนาศาลากลางจังหวัด 

ตอมาเม่ือป พ.ศ.2482 จึงไดยายมาอยู ณ อาคารเรือนไมทรงมานิลาชั้นเดียว (สถานท่ีทํางานปจจุบัน)  
พ.ศ. 2505 ไดเกิดวาตภัยข้ึนอยางรายแรง และจังหวัดนครศรีธรรมราชเปนจังหวัดท่ีไดรับความเสียหายมาก 
ประชาชนเสียชีวิตนับพันคน อาคารบานเรือน สวนผลไม ไร  นา  ไดรับความเสียหาย สํานักงานเทศบาลซ่ึงมี
สภาพเกาชํารุดอยูแลวก็ไดรับความเสียหายมาก  แมวาจะไดซอมแซมพอใหทํางานได  ก็ไมมีสภาพเหมาะแกกาล
สมัยและฐานะของเทศบาล คณะเทศมนตรี จึงดําเนินการขออนุมัติกูเงิน กสท. จํานวน 1,200,000 บาท    
สมทบกับงบประมาณของเทศบาล 525,000 บาท  มาดําเนินการสรางใหม ณ สถานท่ีตั้งปจจุบัน ในครั้งนั้นได
สรางเปนอาคารตึกสองชั้นทรงไทยตามแบบเทศบาลขนาดใหญ ของกรมโยธาธิการ ซ่ึงเปนแบบมาตรฐานของ
เทศบาลท่ัวไปและไดทําพิธีเปดใชสํานักงานนี้ เม่ือวันท่ี 10 ธันวาคม 2507 รวมคากอสรางเปนเงิน 1,725,000 
บาท ทําการกอสรางโดย บริษัท กรุงเทพฯ วิวัตน จํากัด ในสมัยของนายเหรียญ สรอยสนธิ์   เปนนายกเทศมนตร ี 
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ตราเครื่องหมายเทศบาลในปจจุบันเปนรูปราชสีหเฝา   
พระธาตุ  พระธาตุนั้นหมายถึง เจดียพระบรมธาตุ เปนปูชนียสถาน
อันสําคัญของเมืองนครศรีธรรมราช เปนวัตถุโบราณในทางพุทธ
ศาสนา เปนสัญลักษณประจําเมือง เม่ือกลาวถึงเมือง
นครศรีธรรมราชยอมนึกถึงพระบรมธาตุ 
           ยอดเจดียมีรัศมี หมายถึง ความเจริญรุงเรืองแหง
พระพุทธศาสนา ซ่ึงประดุจแสงสวาง   

 
ประดิษฐานอยูบนพาน 2 ชั้น หมายถึง เปนท่ีเคารพบูชาและเทิดทูนของชาวนครศรีธรรมราชและ

พุทธศาสนิกชนท่ัวไป  
ราชสีหคูเฝาพระธาตุ หมายถึง เทศบาลซ่ึงอยูในความดูแลของกระทรวงมหาดไทย มีหนาท่ีในการรักษา 

ทํานุบํารุงรักษาบานเมือง เพ่ือความเจริญรุงเรืองของบานเมือง  
ปจจุบันสามารถติดตอกับเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไดท่ีสํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช    

ถนนราชดําเนิน ตําบลคลัง อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 
โทรศัพท 0-7534-2880-2 โทรสาร 0-07534-7405 หรือ http://www.nakhoncity.org 
อางอิง 

http://th.wikipedia.org/ 
http://www.nakhoncity.org 
นครศรีธรรมราช,จังหวัด. ประวัติมหาดไทยสวนภูมิภาคจังหวัดนครศรีธรรมราช,  
นครศรีธรรมราช : จังหวัด,2527 
ราชกิจจานุเบกษาเลม 27 หนา 62-64 ลงวันท่ี 13 สิงหาคม รตันโกสินทรศก 129  
ราชกิจจานุเบกษา เลม 48 หนา 674 ลงวันท่ี 27 มีนาคม 2474 
ราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 52 หนา 1687 ลงวันท่ี 10 ธันวาคม 2478 
ราชกิจจานุเบกษา เลม 82 ตอนท่ี 96 ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2508 
ราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ เลม 110 ตอนท่ี 207 หนา 37 ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2536 
ราชกิจจานุเบกษา เลม 111 ตอนท่ี 36 ก ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2537 
สารนครศรีธรรมราชฉบับพิเศษ ปท่ี 25 ฉบับท่ี 9 กันยายน 2538 ท่ีระลึกงานบุญสารทเดือนสิบ  
38 แนะนําอําเภอเมือง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nakhoncity.org/
http://th.wikipedia.org/
http://www.nakhoncity.org/
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ขอมูลบุคลากรเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
  โครงสราง อัตรากําลัง และบุคลากรของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประกอบดวยสวนราชการ สํานักกอง  และหนวยตรวจสอบภายใน  โดยมีอัตรากําลัง  
จํานวนพนักงาน  ลูกจางประจํา  ดังนี้  

 

ท่ี สํานัก/กอง 

จํานวนพนักงานเทศบาลแยกตามระดับ 

ลูกจางประจํา พนักงานจาง รวม บริหารทองถิ่น อํานวยการทองถิ่น วิชาการ ท่ัวไป 

สูง กลาง ตน สูง กลาง ตน ชช. ชพ. ชก. ปก. อส. ชง. ปง. 

1 ปลัด/รองปลัด 1 3                           4 

2 สํานักปลัดเทศบาล         1 5     5 2   19 6 23 8 69 

3 สํานักคลัง       1 2 6     6 2   8 4 1 4 34 

4 สํานักชาง       1 2 5   1 5 2 4 12   26 8 66 

5 สํานักการศึกษา       1 2 3 1   3 2   4   4 3 23 

6 สํานักการประปา       1 2 5       2   5 3 12   30 

7 กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม         1 3     4 2   1 2 26 5 44 

8 กองยุทธศาสตรและงบประมาณ         1 3   1 5 3   1   1 2 17 

9 กองสวัสดิการสังคม         1 2     6       1 1   11 

10 กองการแพทย         1 1   7 65 20   5 2 1 14 116 

11 กองการเจาหนาท่ี         1 1     4             6 

12 หนวยตรวจสอบภายใน                 1 1           2 

 รวม 1 3 0 4 14 34 1 9 104 36 4 55 18 95 44 422 
 

หมายเหตุ : เฉพาะตําแหนงท่ีมีคนครอง 

ขอมูล  ณ เดือนพฤษภาคม  2564 
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3. ประชากร 

 3.1 ขอมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร 

พ้ืนท่ี 
ป 2562 ป 2563 ป 2564 

จํานวน
ประชากร 

จํานวน
ครัวเรือน 

จํานวน
ประชากร 

จํานวน
ครัวเรือน 

จํานวน
ประชากร 

จํานวน
ครัวเรือน 

ตําบลในเมือง 42,716 18,768 42,253 18,867 41,812 19,111 
ตําบลทาวัง 17,040 7,537 16,769 7,576 16,634 7,595 
ตําบลคลัง 17,247 8,212 17,014 8,226 15,888 8,258 

ตําบลนาเคียน 1,201 469 1,195 472 1,213 476 
ตําบลโพธิ์เสด็จ 24,714 10,980 24,616 11,078 24,627 11,185 

รวม 102,918 45,966 101,847 46,219 100,174 46,625 

            หมายเหตุ  จํานวนประชากร  บานเรือน แยกเปนรายพ้ืนท่ี ดังนี้   (ขอมูล  ณ เดือนเมษายน 2564) 
 
 
            3.2 ชวงอายุและจํานวนประชากร 
 

อายุ/ป 
ป พ.ศ.2562 ป พ.ศ.2563 ป พ.ศ.2564 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
 

นอยกวา 1 ป 636 595 1,231 606 612 1,218 536 532 1,068 

1 - 5 3,335 2,986 6,321 3,254 2,845 6,099 3,091 2,757 5,848 
6 - 10 3,868 3,578 7,446 3,842 3,562 7,404 3,819 3,451 7,270 

11 – 15 3,909 3,621 7,530 3,777 3,568 7,345 3,661 3,485 7,146 
16 – 20 3,630 3,789 7,419 3,534 3,622 7,156 3,428 3,566 6,994 
21 - 25 3,916 4,364 8,280 3,772 4,187 7,959 3,674 3,944 7,618 
26 - 30 3,601 3,538 7,139 3,551 3,591 7,142 3,554 3,602 7,156 
31 – 35 3,299 3,450 6,749 3,124 3,254 6,378 3,118 3,217 6,335 
36 – 40 3,409 3,638 7,047 3,448 3,634 7,082 3,225 3,413 6,638 
41 – 45 3,137 3,821 6,958 3,161 3,748 6,909 3,170 3,610 6,780 
46 – 50 3,014 3,686 6,700 3,000 3,640 6,640 3,002 3,710 6,712 
51 – 55 2,970 3,704 6,674 2,913 3,586 6,499 2,836 3,537 6,373 
56 – 60 2,820 3,614 6,434 2,814 3,726 6,540 2,851 3,669 6,520 
61 – 70 3,816 5,034 8,850 3,978 5,143 9,121 4,080 5,323 9,403 
71 - 80 2,012 2,893 4,905 2,054 3,070 5,124 2,039 3,195 5,234 
81 - 90 1,067 1,462 2,529 1,051 1,426 2,477 961 1,462 2,423 

91 ปขึ้นไป 258 247 505 395 358 753 275 370 645 
เกิดปไทย 1 0 1 0 1 1 0 1 1 

รวม 48,698 54,020 102,718 48,274 53,572 101,846 47,320 52,843 100,163 

 หมายเหตุ  ประชากร   จํานวนประชากรในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช แยกตามชวงอายุ 
เฉพาะผูมีสัญชาติไทย (ขอมูล ณ เดือนเมษายน 2564)   
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โครงสรางการแบงสวนราชการและอัตรากําลังเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

(เทศบาลประเภทพิเศษ)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิโครงสรางการบริหารและแบงสวนราชการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
  

ปลัดเทศบาล 

รองปลัดเทศบาล  

รองปลัดเทศบาล 

รองปลัดเทศบาล 

หนวยตรวจสอบภายใน 
(นตภ.) 

สํานักปลัดเทศบาล 
(สป.) 

สํานักคลัง 
(สนค.) 

 

สํานักชาง 
(สนช.) 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม (กสส.) 

สํานักการศึกษา 
(สน.กศ.) 

สํานักการประปา 
(สน.ปป.) 

กองสวัสดิการสังคม 
(กสด.) 

กองการแพทย 
(กพ.) 

กองการเจาหนาท่ี 
(กจ.) 

กองยุทธศาสตรและ
งบประมาณ 
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แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการและอัตรากําลังของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

(เทศบาลประเภทพิเศษ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับสูง) 

รองปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง) 

รองปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง) 

รองปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง) 

หนวยตรวจสอบภายใน 
นักวชิาการตรวจสอบภายใน (ปก/.ชก.) 

สํานักปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานทัว่ไป ระดับกลาง) 

1. ฝายอํานวยการ 

  - งานบริหารงานทั่วไป 

  - งานกิจการสภา 

2. ฝายปกครอง 

  - งานทะเบียนราษฎร 

  - งานบัตรประจําตัวประชาชน 

3. ฝายสงเสริมการทองเท่ียว 

  - งานสงเสริมการทองเที่ยว 

4. ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย 

   - งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

5. ฝายรักษาความสงบ 

   - งานรักษาความสงบเรียบรอย  

6. ฝายนิติการ 

    

 

1. สวนบริหารงานคลัง 

1.1 ฝายการเงินและบัญชี 

     - งานการเงินและบัญชี 

1.2 ฝายสถิติการคลัง 

    - งานสถิติการคลัง 

1.3 ฝายพัสดุและทรพัยสนิ 

    - งานพัสดุและทรัพยสิน 

2. สวนพัฒนารายได  

2.1 ฝายพฒันารายได 

      - งานพัฒนารายได 

2.2  ฝายผลประโยชนและกิจการพาณิชย 

       - งานผลประโยชนและกิจการพาณิชย

2.1 ฝายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรพัยสนิ 

     - งานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

3 งานบริหารงานทั่วไป 

 

สํานักคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับสูง) 

1. สวนควบคุมการกอสรางอาคารและผัง

เมือง 

1.1 ฝายผังเมือง 

     - งานผังเมือง 

1.2 ฝายวิศวกรรมโยธา 

     - งานวิศวกรรมโยธา 1 

     - งานวิศวกรรมโยธา 2 

1.3 ฝายสถาปตยกรรม 

     - งานสถาปตยกรรม 

2. สวนการโยธา 

2.1 ฝายสาธารณปูโภค 

     - งานบํารุงรักษาทางและสะพาน 

     - งานสถานท่ีและไฟฟาสาธารณะ 

     - งานสวนสาธารณะ 

     - งานเคร่ืองจักรกล 

     - งานระบบจราจร 

  

       

 

สํานักชาง 
(นกับริหารงานชาง ระดับสูง) 

1. ฝายบริหารงานสาธารณสุข 

    - งานสุขาภิบาลและอนามัย

สิ่งแวดลอม 

    - งานรักษาความสะอาด 

3. ฝายบริการสาธารณสุข 

    - งานสัตวแพทย 

 - งานปองกันและควบคุมโรค 

 - งานสงเสริมสุขภาพ 

1. ฝายบริหารงานท่ัวไป 

    - งานบริหารงานทั่วไป 

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
(นบห.สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ระดับกลาง) 

1. ฝายแผนงานและงบประมาณ 

  - งานวิเคราะหนโยบายและแผน 

  - งานงบประมาณ 

  - งานวิจัยและประเมินผล 

2. ฝายบริหารงานท่ัวไป 

    - งานบริหารงานทั่วไป 

    - งานบริการและเผยแพรวิชาการ 

    - งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กองยุทธศาสตรและงบประมาณ 
(นักบริหารงานทัว่ไป ระดับกลาง) 
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(ตอ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พนักงานเทศบาล พนักงานครู

เทศบาลและ

บุคลากร

ทางการศึกษา 

ลูกจาง 

ประจํา 

พนักงาน

จาง 
รวม บริหาร

ทองถ่ิน 

อํานวยการ

ทองถ่ิน 
วิชาการ ทั่วไป 

4 51 167 98 568 97 75 1,060 

สํานักการศึกษา 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับสูง) 

สํานักการประปา 
(นักบริหารงานประปา ระดับสูง) 

กองสวัสดิการสังคม 
(นบห.สวัสดิการสังคม ระดับกลาง) 

กองการแพทย 
(นายแพทยชํานาญการพิเศษ) 

1. ฝายแผนงานและโครงการ 

     - งานแผนงานและโครงการ 

     - งานงบประมาณ 

2. สวนบริหารการศึกษา 

2.1 ฝายสงเสริมคุณภาพการศึกษา 

    - งานสงเสริมคุณภาพและมาตรฐาน

หลักสูตร 

2.2 ฝายกิจกรรมเด็กและเยาวชน 

    - งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 

    - งานกีฬาและนันทนาการ 

3. หนวยศึกษานิเทศก 

4. โรงเรียน 

      

1. สวนผลิต 

1.1 ฝายผลิต 

     - งานผลิต 

2. สวนบริการและซอมบํารุง 

2.1 ฝายซอมบํารุง 

     - งานติดต้ัง 

     - งานซอมบํารุง 

3. สวนบริหารธุรกิจการประปา 

3.1. ฝายการเงินละบัญชี 

     - งานการเงินและบัญชี 

3.2. ฝายพัฒนารายได 

     - งานพัฒนารายได 

4. ฝายบริหารงานท่ัวไป 

    - งานบริหารงานทั่วไป 

 

1. ฝายสังคมสงเคราะห 

    - งานสังคมสงเคราะห 

2. ฝายพัฒนาชุมชน 

    - งานพัฒนาชุมชน 

3. งานบริหารงานท่ัวไป 

     

1. โรงพยาบาลเทศบาล ทน.นศ. 

1.1 ฝายบริการการแพทย 

    - งานบริการทางการแพทย 

    - งานเภสัชกรรม 

    - งานทันตสาธารณสุข 

    - งานชันสูตรและรังสีวิทยา 

1.2 ฝายการพยาบาล 

    - งานเวชกรรม 

    - งานผูปวยนอกและอุบัติเหตุ 

    - งานผูปวยใน 

1.3 ฝายการเงินและบัญชี 

    - งานการเงินและบัญชี 

    - งานจัดเก็บรายได 

    - งานงานบริหารงานทั่วไป 

2. ฝายศูนยบริการสาธารณสุข 

  - ศูนยบริการฯ 1  (โพธิ์เสด็จ) 

  - ศูนยบริการฯ 2  (ทุงจีน) 

  - ศูนยบริการฯ 3  (ศรีทว)ี 

       

       

กองการเจาหนาที ่
(นักบริหารงานทัว่ไป ระดับกลาง) 

1. กลุมงานสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 

 - งานสรรหาและบรรจุแตงต้ัง 

 - งานโครงสรางและอัตรากําลัง 

2. กลุมงานสงเสริมและพัฒนา

บุคลากร 

 - งานสงเสริมและพัฒนาบุคลากร 

 - งานสิทธิและสวัสดิการ 

 - งานทะเบียนประวัติ 

3. กลุมงานบุคลากรทางการศึกษา 

 - งานสรรหาและบรรจุแตงต้ัง 

 - งานทะเบียนประวัติและ

อัตรากําลัง 

 - งานสงเสริมและพัฒนาบคุลากร 

4. ฝายบริหารงานท่ัวไป 

 - งานบริหารงานทั่วไป 

ปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับสูง) 
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แผนภูมิโครงสรางและอัตรากําลัง สํานักปลัดเทศบาล (สป.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           

       

 
 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจาง 

ประจํา 

พนักงาน

จาง 
รวม อํานวยการ

ทองถิ่น 
วิชาการ ท่ัวไป 

7 12 31 23 11 84 

สํานักปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)  

ฝายสงเสริมการทองเทีย่ว 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน)  

ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน)  

ฝายปกครอง 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน) 

ฝายอํานวยการ 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน)  

ฝายรักษาความสงบ 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน) 

 

- นักจัดการงานทั่วไป ปก./ชก.(2) 

- เจาพนกังานธุรการ ปง./ชง.(3) 
- นักจัดการงานทะเบยีนและบัตร ปก./ชก.(4) 

- เจาพนกังานทะเบยีน ปง/ชง.(6) 

 - นกัพัฒนาการทองเที่ยว ปก./ชก.(1)  - นักจัดการงานทั่วไป ปก./ชก. (1) 

- เจาพนกังานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ปง./ชง.(22) 

 

- นักจัดการงานเทศกิจ ปก./ชก.(1)  

ฝายนิติการ 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน) 

- นิติกร ชพ. (1)  

- นิติกร ปก./ชก. (2) 
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แผนภูมิโครงสรางและอัตรากําลัง สํานักคลัง (สนค.)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                    
 
   
 

 

 
 

 
 
 
 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจาง 

ประจํา 

พนักงาน

จาง 
รวม อํานวยการ

ทองถิ่น 
วิชาการ ท่ัวไป 

9 9 16 1 12 47 

 

ฝายพัฒนารายได 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน)  

- นักวิชาการจัดเก็บรายได ปก./ชก.(2)  

- เจาพนกังานจัดเก็บรายได ปง./ชง.(4) 

 

งานบริหารงานทั่วไป 

เจาพนักงานธุรการ ปง./ชง.(1) 

สํานักคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับสูง) 

 

ฝายการเงินและบัญช ี
(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน)  

- นักวิชาการเงินและบัญชี ปก./ชก.(2) 

- นักวิชาการคลัง ปก./ชก.(1)  

- เจาพนกังานการเงินและบัญชี ปง./ชง.(1) 

 

ฝายผลประโยชนและกิจการพาณิชย 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน)  

- เจาพนกังานจัดเก็บรายได ปง./ชง.(1) 

ฝายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน) 

- เจาพนกังานจัดเก็บรายได ปง./ชง.(1)  

- เจาพนกังานการคลัง ปง./ชง.(1) 

- นายชางโยธา ปง./ชง.(1) 

- นายชางสํารวจ ปง /ชง (1) 

สวนบริหารงานคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง) 

สวนพัฒนารายได 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)  

 

ฝายพัสดุและทรัพยสิน 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน)  

- นักวิชาการพัสดุ ปก./ชก.(3) 

- เจาพนกังานพัสดุ ปง./ชง.(5) 

      

 

ฝายสถิติการคลัง 
(นักบรหิารงานการคลัง ระดับตน) 

- นักวิชาการคลัง ปก./ชก.(1) 
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แผนภูมิโครงสรางและอัตรากําลัง สํานักชาง (สนช.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

- วิศวกรโยธา ชพ.(1)  

- วิศวกรโยธา ปก./ชก.(3)     

- นายชางโยธา ปง./ชง.(1)   

สํานักชาง 
(นักบริหารงานชาง ระดับสูง) 

ฝายบริหารงานทั่วไป 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน) 

- เจาพนกังานธุรการ ปง./ชง.(3) 

สวนควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมอืง 
(นักบริหารงานชาง ระดับกลาง)  

 

- นายชางผังเมือง ปง./ชง. (1)  

ฝายวิศวกรรมโยธา 
(นักบริหารงานชาง ระดับตน)  

 

ฝายผังเมือง 
(นักบริหารงานชาง ระดับตน) 

 

ฝายสถาปตยกรรม 
(นักบริหารงานชาง ระดับตน)  

 

ฝายสาธารณูปโภค 
(นักบริหารงานชาง ระดับตน) 

 
 - สถาปนกิ  ปก./ชก.(4)  

- นายชางเขียนแบบ อส.(1) 

สวนการโยธา 
(นักบริหารงานชาง ระดับกลาง) 

 
 

- นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปก./ชก.(1) 

- นักวิชาการสวนสาธารณะ ปก./ชก.(1) 

- วิศวกรเคร่ืองกล ปก./ชก.(1) 

- เจาพนกังานสวนสาธารณะ ปง./ชง.(1)  

- นายชางโยธา อส.(1) 

- นายชางโยธา ปง./ชง.(4) 

- นายชางไฟฟา อส.(1) 

- นายชางไฟฟา ปง./ชง.(1) 

- นายชางศิลป ปง./ชง.(1) 

  ื่    

 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจาง 

ประจํา 

พนักงาน

จาง 
รวม อํานวยการ

ทองถิ่น 
วิชาการ ท่ัวไป 

8 11 16 26 10 71 
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แผนภูมิโครงสรางและอัตรากําลัง กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม (กสส.) 
 
 
 
 
 

 
 
                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจาง 

ประจํา 

พนักงาน

จาง 
รวม อํานวยการ

ทองถิ่น 
วิชาการ ท่ัวไป 

4 6 5 26 5 46 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
(นบห.สาธารณสขุและสิ่งแวดลอม ระดับกลาง) 

ฝายบริหารงานสาธารณสขุ 
(นบห.สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ระดับตน) 

 

ฝายบริการสาธารณสุข 
(นบห.สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ระดับตน) 

- เจาพนกังานธุรการ ปง./ชง.(2) 

- เจาพนกังานการเงินและบัญชี ปง./ชง.(1) 

 

- นักวิชาการสุขาภิบาล ปก./ชก.(3) 

- วิศวกรสุขาภิบาล ปก./ชก.(1) 

- เจาพนกังานสาธารณสุข ปง./ชง.(1) 

- นายสัตวแพทย  ปก./ชก.(2) 

- เจาพนกังานสัตวบาล ปง./ชง.(1) 

 

ฝายบริหารงานทั่วไป 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน)  
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แผนภูมิโครงสรางและอัตรากําลัง กองยุทธศาสตรและงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

กองยุทธศาสตรและงบประมาณ 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) 

ฝายบริหารงานทั่วไป 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน) 

- นักประชาสัมพันธ ปก./ชก.(1)  

- นักวิชาการคอมพิวเตอร ปก./ชก.(1) 

- เจาพนกังานธุรการ ปง./ชง.(1) 

 

ฝายแผนงานและงบประมาณ 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน) 

- นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปก./ชก.(4) 

 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจาง 

ประจํา 

พนักงาน

จาง 
รวม อํานวยการ

ทองถิ่น 
วิชาการ ท่ัวไป 

3 6 1 1 4 15 
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แผนภูมิโครงสรางและอัตรากําลัง สํานักการศึกษา (สน.กศ.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักการศึกษา 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับสูง) 

ฝายแผนงานและโครงการ 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับตน) 

 

ฝายสงเสริมคุณภาพการศึกษา 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับตน) 

ฝายกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับตน) 

 

หนวยศึกษานิเทศก 
- ศึกษานิเทศก (4) 
 
 

โรงเรียน 
(ผอ.สถานศึกษา/รอง ผอ.สถานศึกษา) 

 
- เจาพนกังานธุรการ ปง./ชง.(1) 

- เจาพนกังานการเงินและบัญชี ปง./ชง.(4) 

- นักวิชาการศึกษา ปก./ชก.(2)  

 

- นักสันทนาการ ปก./ชก.(3)  

- นักวิชาการศึกษา ปก./ชก.(1)  

 

สวนบริหารการศึกษา 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง) 

ฝายบริหาร ฝายวิชาการ 

ฝายปกครอง ฝายบริการ 

พนกังานเทศบาล 
ลูกจาง 

ประจํา 

พนักงาน

จาง 
รวม อํานวยการ

ทองถิ่น 
วิชาการ ท่ัวไป 

5 6 5 4 5 25 
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สํานักการศึกษา (ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สํานักการศึกษา 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับสูง) 

โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ  

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทว ี

โรงเรียนเทศบาลวัดทาโพธิ ์

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 

โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ 

โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง 

โรงเรียนเทศบาลวัดทาวโคตร 

โรงเรียนสาธติเทศบาลวัดเพชรจริก 

โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามชีัย 

โรงเรียนนานาชาติเทศบาล 

ศพด.เทศบาล 1 

ศพด.ชุมชนวัดเพชรจริก 

ศพด.ชุมชนตากสิน วัดชะเมา 

ศพด.ชุมชนวัดทาวโคตร 

ศพด.ชุมชนสถานีรถไฟ 

ศพด.ทาโพธิ์ 

ศพด.ทุงจีน 

ศพด.ชุมชนไสเจริญ 

ศพด.ชุมชนคูขวาง ศพด.ชุมชนวัดหัวอิฐ 

ศพด.ชุมชนการเคหะ นศ. ศพด.ชุมชนศาลามีชยั 

ศพด.ชุมชนประตูลอด 

การศึกษานอกระบบ 

พนักงานครูเทศบาลและบคุลากรทางการศึกษา 
ลูกจาง 

ประจํา 
พนักงานจาง รวม บริหาร

สถานศึกษา 
ครู ศึกษานิเทศก 

29 457 4 8 70 568 
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แผนภูมิโครงสรางและอัตรากําลัง สํานักการประปา (สน.ปป.) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจาง 

ประจํา 

พนักงาน

จาง 
รวม อํานวยการ

ทองถิ่น 
วิชาการ ท่ัวไป 

8 2 16 12 2 40 

 

สวนผลิต 
(นักบริหารงานประปา ระดับกลาง)   

 

ฝายการเงินและบัญช ี
(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน)  

ฝายผลิต 
(นักบริหารงานประปา ระดับตน)  

- นักวิชาการเงินและบัญชี ปก./ชก.(1)  

- เจาพนกังานการเงินและบัญชี ปง./ชง.(1) 

 

- เจาพนกังานประปา ปง./ชง.(3) 

- นายชางเคร่ืองยนต ปง./ชง.(1) 

สํานักการประปา 
(นักบริหารงานประปา ระดับสูง)   

ฝายซอมบํารุง 
(นักบริหารงานประปา ระดับตน)  

 
- เจาพนกังานประปา ปง./ชง.(6)  

สวนบริการและซอมบํารุง 
(นักบริหารงานประปา ระดับกลาง)   

 

ฝายบริหารงานทัว่ไป 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดบัตน)  

- นักวิชาการคอมพิวเตอร  ปก./ชก.(1) 

- เจาพนกังานธุรการ ปง./ชง.(3)  

ฝายพัฒนารายได 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน)  

- เจาพนกังานจัดเก็บรายได ปง./ชง.(1) 

- เจาพนกังานการเงินและบัญชี ปง./ชง.(1) 

 

 

สวนบริหารธุรกิจการประปา   
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แผนภูมิโครงสรางและอัตรากําลัง กองสวัสดิการสังคม (กสด.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                            
                                                                                                    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจาง 

ประจํา 

พนักงาน

จาง 
รวม อํานวยการ

ทองถิ่น 
วิชาการ ท่ัวไป 

3 6 1 1 2 13 

กองสวัสดิการสังคม 
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับกลาง)  

ฝายสังคมสงเคราะห 
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับตน)  

ฝายพัฒนาชุมชน 
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับตน)  

   - นักสังคมสงเคราะห ปก./ชก.(3) 

    
     

- นักพัฒนาชุมชน  ปก./ชก.(3)   

 

งานบริหารงานทั่วไป 

เจาพนักงานธุรการ ปง./ชง.(1)  



33 
 

 
แผนภูมิโครงสรางและอัตรากําลัง หนวยตรวจสอบภายใน (นตภ.) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจาง 

ประจํา 

พนักงาน

จาง 
รวม อํานวยการ

ทองถิ่น 
วิชาการ ท่ัวไป 

- 2 - - - 2 

 
หนวยตรวจสอบภายใน 

- นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก.(2)  
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แผนภูมิโครงสรางและอัตรากําลัง กองการแพทย (กพ.) 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ฝายบริการการแพทย 
 
 

กองการแพทย 
(นายแพทยชํานาญการพิเศษ)  

 

ฝายการพยาบาล 
 

 

ฝายศูนยบริการสาธารณสุข 

 

- นักกายภาพบําบัด ปก./ชก.(2) 

- แพทยแผนไทย ปก./ชก.(2) 

- นายแพทย ปก./ชก.(8)  

- ทันตแพทย ปก./ชก.(3) 

- เภสัชกร ปก./ชก.(7)  

- นักเทคนิคการแพทย ปก./ชก.(2) 

- นักวิทยาศาสตรการแพทย ปก./ชก.(2)  

- นักรังสีการแพทย ปก./ชก.(2)  

- เจาพนกังานเภสัชกรรม ปง./ชง.(2) 

- จพง.ทันตสาธารณสุข ปง./ชง.(3) 

- เจาพนกังานรังสีการแพทย ปง./ชง.(1) 

    

 

- พยาบาลวิชาชพี ชพ.(6) 

- พยาบาลวิชาชพี ปก./ชก.(42) 

     

 

ฝายการเงินและบัญช ี
(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน) 

- นักวิชาการเงินและบัญชี ปก./ชก.(2)  

- นักวิชาการจัดเก็บรายได ปก./ชก.(1) 

- นักวิชาการคลัง ปก./ชก.(1) 

- นักวิชาการคอมพิวเตอร ปก./ชก.(1) 

- เจาพนกังานจัดเก็บรายได ปง./ชง.(1) 

     

  

 

โรงพยาบาลเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช 

ศูนยบริการสาธารณสุข 1 (โพธิ์เสด็จ) 

พยาบาลวิชาชีพ ปก./ชก.(4) 

 

ศูนยบริการสาธารณสขุ 2 (ทุงจีน) 

พยาบาลวิชาชีพ ปก./ชก.(4) 

 

 

ศูนยบรกิารสาธารณสขุ 3 (ศรีทว)ี 

พยาบาลวิชาชีพ ปก./ชก.(3) 

 

ศูนยบรกิารสาธารณสขุ 4 (คูขวาง) 

พยาบาลวิชาชีพ ปก./ชก.(3) 

 

ศูนยบริการสาธารณสุข 5 (ศาลามีชัย) 

พยาบาลวิชาชีพ ปก./ชก.(4) 

 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจาง 

ประจํา 

พนักงาน

จาง 
รวม อํานวยการ

ทองถิ่น 
วิชาการ ท่ัวไป 

2 99 10 3 20 134 
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แผนภูมิโครงสรางและอัตรากําลัง กองการเจาหนาท่ี (กจ.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองการเจาหนาท่ี 

(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับกลาง) 

 

กลุมงานสรรหาและบรรจุแตงต้ัง 

 

 

กลุมงานสงเสรมิและพัฒนาบุคลากร  
 

กลุมงานบุคลากรทางการศึกษา 

 

ฝายบริหารงานท่ัวไป 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน) 

- นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.) (2) - นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.) (2) - นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.) (3) - นักจัดการงานท่ัวไป (ปก./ชก.) (1) 

- เจาพนักงานธุรการ (ปง./ชง.(1) 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจาง 

ประจํา 

พนักงาน

จาง 
รวม อํานวยการ

ทองถิ่น 
วิชาการ ท่ัวไป 

2 8 1 - - 11 
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แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการและอัตรากําลังของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานเทศบาล ระดับสูง) 

รองปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานเทศบาล ระดับกลาง) 

รองปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานเทศบาล ระดับกลาง) 

รองปลัดเทศบาล 
(นกับริหารงานเทศบาล ระดับกลาง) 

หนวยตรวจสอบภายใน 
นักวชิาการตรวจสอบภายใน (ปก/.ชก.) 

สํานักปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานทัว่ไป ระดับกลาง) 

1. ฝายอํานวยการ 

  - งานการเจาหนาที่ 

  - งานธุรการ 

2. ฝายปกครอง 

  - งานทะเบียนราษฎรฯ 

3. ฝายสงเสริมการทองเท่ียว 

  - งานพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว 

4. ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

   - งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

5. ฝายรักษาความสงบ 

   - งานจัดระเบียบตลาดสด  

1. สวนบริหารงานคลัง 

1.1 ฝายการเงินและบัญชี 

     - งานการเงินและบัญชี 

1.2 ฝายสถิติการคลัง 

    - งานสถิติการคลัง 

1.3 ฝายพัสดุและทรพัยสนิ 

    - งานพัสดุและทรัพยสนิ 

2. สวนพัฒนารายได  

2.1 ฝายแผนที่ภาษีและ  

ทะเบียนทรพัยสิน 

     - งานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

2.2 ฝายพฒันารายได 

      - งานพัฒนารายได 

2.3  ฝายผลประโยชนและ 

กิจการพาณิชย 

       - งานผลประโยชนและกิจการพาณิชย 

สํานักคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับสูง) 

1. ฝายบริหารงานทั่วไป 

   - งานธุรการ 

2. สวนควบคุมการกอสรางอาคารและผัง

เมือง 

2.1 ฝายควบคุมอาคารและผังเมือง 

     - งานควบคุมอาคารและผังเมือง 

2.2 ฝายวิศวกรรมโยธา 

     - งานวิศวกรรมโยธา 1 

     - งานวิศวกรรมโยธา 2 

2.3 ฝายสถาปตยกรรม 

     - งานสถาปตยกรรม 

3. สวนการโยธา 

3.1 ฝายสาธารณปูโภค 

     - งานบํารุงรักษาทางและสะพาน 

     - งานสถานท่ีและไฟฟาสาธารณะ 

     - งานสวนสาธารณะ 

     - งานศูนยเคร่ืองจักรกล 

       

 

สํานักชาง 
(นักบริหารงานชาง ระดับสูง) 

1. ฝายบริหารงานท่ัวไป 

    - งานธรุการ 

2. ฝายบริหารงานสาธารณสุข 

    - งานสุขาภิบาลและอนามัย

สิ่งแวดลอม 

    - งานรักษาความสะอาด 

3. ฝายบริการสาธารณสุข 

    - งานสัตวแพทย 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
(นบห.สาธารณสุขและสิง่แวดลอม ระดับกลาง) 
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(ตอ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ฝายบริหารงานท่ัวไป 

    - งานธรุการ 

    - งานบริการขอมูลขาวสารทาง

ทองถ่ิน 

2. ฝายแผนงานและงบประมาณ 

  - งานวิเคราะหนโยบายและแผน 

  - งานจัดทํางบประมาณ 

  - งานวิจัยและประเมินผล 

3. ฝายนิติการ 

   - งานนิติการ 

กองยุทธศาสตรและงบประมาณ 
(นักบริหารงานทัว่ไป ระดับกลาง) 

สํานักการศึกษา 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับสูง) 

สํานักการประปา 
(นักบริหารงานประปา ระดับสูง) 

กองสวัสดิการสังคม 
(นบห.สวัสดิการสังคม ระดับกลาง) 

กองการแพทย 
(นายแพทยชํานาญการพิเศษ) 

1. ฝายแผนงานและโครงการ 

     - งานธุรการ 

     - งานงบประมาณ 

2. สวนบริหารการศึกษา 

2.1 ฝายการเจาหนาท่ี 

     - งานการเจาหนาที่ 

2.2 ฝายกิจกรรมเด็กและเยาวชน 

    - งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 

    - งานกีฬาและนันทนาการ 

3. หนวยศึกษานิเทศก 

4. โรงเรียน 

     - ฝายวิชาการ 

     - ฝายบริหาร 

     - ฝายปกครอง 

     - ฝายบริการ 

1. ฝายบริหารงานท่ัวไป 

    - งานธรุการ 

2. สวนผลิต 

2.1 ฝายผลิต 

     - งานผลิต 

3. สวนบริการและซอมบํารุง 

3.1 ฝายบริการสาธารณะ 

     - งานบริการสาธารณะ 1 

     - งานบริการสาธารณะ 2 

4. ฝายการเงินละบัญชี 

     - งานการเงินและบัญชี 

5. ฝายพัฒนารายได 

     - งานพัฒนารายได 

 

1. ฝายพัฒนาชุมชน 

    - งานพัฒนาชุมชน 

2. ฝายสังคมสงเคราะห 

    - งานสังคมสงเคราะห 

1. โรงพยาบาลเทศบาล 

1.1 ฝายบริการการแพทย 

    - งานบริการทางการแพทย 

    - งานเภสัชกรรม 

    - งานทันตสาธารณสุข 

    - งานชันสูตรและรังสีวิทยา 

1.2 ฝายการพยาบาล 

    - งานเวชการสังคม 

    - งานผูปวยนอกและอุบัติเหตุ 

    - งานผูปวยใน 

1.3 ฝายการเงินและบัญชี 

    - งานธุรการ 

    - งานการเงินและบัญชี 

    - งานจัดเก็บรายได 

2. ศูนยบริการสาธารณสุข (ฝาย) 

  - งานศูนยบริการฯ 1  (โพธิ์เสด็จ) 

  - งานศูนยบริการฯ 2  (ทุงจีน) 
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4. สภาพทางสังคม 

 4.1 การศึกษา 

 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  มีท้ังหมด 10 โรงเรียน  ดังนี้ 

ลําดับท่ี โรงเรียน จํานวนนักเรียน 

อนุบาล ประถม มัธยม รวม 

1 โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ 174 902 0 1,076 

2 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี 87 312 0 399 

3 โรงเรียนเทศบาลวัดทาโพธิ์ 163 602 533 1,298 

4 โรงงเรยีนเทศบาลวัดเสาธงทอง 46 462 0 508 

5 โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ 287 1,467 

 

 

0 1,754 

6 โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 379 2,061 0 2,440 

7 โรงเรียนเทศบาลวัดทาวโคตร 148 494 0 642 

8 โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 361 1,713 0 2,074 

9 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก 0 0 1,091 1,091 

10 โรงเรียนนานาชาติ 0 511 0 511 

รวม 1,645 8,524 1,624 11,793 

หมายเหตุ  ขอมูล  ณ เดือนเมษายน  2564 

 

4.2 สาธารณสุข 

  เทศบาลนครนครศรธีรรมราชมีโรงพยาบาลในสังกัด  จํานวน 1 แหง  คือ 

1. โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  จํานวน    36 เตียง 

  2.  ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาล   จํานวน      5 ศูนย 
  3.  หองตรวจโรค(ผูปวยนอก)    จํานวน     9 หอง 
  4.  เครื่องตรวจคลื่นหัวใจไฟฟา    จํานวน     4 ชุด 
  5.  เครื่องปนเหวี่ยง     จํานวน      2 ชุด 
  6.  เครื่องเอ็กซเรย     จํานวน      2 ชุด 
  7.  เครื่องระงับความเจ็บปวดดวยกระแสไฟฟา  จํานวน     1 เครื่อง 
  8.  เครื่องดูดเสมหะแบบติดผนัง    จํานวน     40 เครื่อง 
  9.  เครื่องกระตุกหัวใจแบบมีจอภาพและเครื่องบันทึก จํานวน      3 เครื่อง 
  10. เครื่องควบคุมการใหสารละลายทางหลอดเลือดดํา จํานวน      7 เครื่อง 
  11. เครื่องฟงเสียงหัวใจเด็กในครรภ   จํานวน      6 ชุด 
  12. เครื่องฟอกอากาศทางการแพทยชนิดเคลื่อนยายได จํานวน      5 เครื่อง 
  13. เครื่องวัดสายตาความโคงกระจกแบบอัตโนมัติ  จํานวน     1 ชุด 
  14. เครื่องวัดความหนาแนนของกระดูก ชนิดคลื่นเสียง GE จํานวน      1 เครื่อง 
  15. กลองจุลทรรศน ตรวจตาชนิดลําแสง พรอมกลองวีดีโอ จํานวน      4 เครื่อง 
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  16. เครื่องวัดความดันลูกตา ชนิดสัมผัสผนังตา  จํานวน      1 เครื่อง 
  17. เครื่องกรอฟนแบบเคลื่อนท่ีได    จํานวน     2 ชุด 
  18. เครื่องตรวจอวัยวะภายในดวยคลื่นความถ่ีสูง  จํานวน      2 เครื่อง 
  19.เครื่องวัดสัญญาณชีพ     จํานวน      6 เครื่อง 
  20.ตู swab ความดันบวก    จํานวน      1    ตู 

 หมายเหตุ  ขอมูล  ณ เดือนพฤษภาคม  2564 
 

 4.3 อาชญากรรม  และยาเสพติด 

สรุปผลการปฏิบัติงานฝายรักษาความสงบเรียบรอย 

      จํานวน (ราย) 
ลําดับ รายการ ป 2563 ป 2564 

ท่ี   พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เมย. 

1 
ทําประวัติกลุมบุคคลเปาหมาย 
เยาวชน นักเรียน 6 3 3 2 4 2 3 2 - - 2 2 

  
กลุมเสี่ยง และเยาวชนเตร็ดเตร 
หลังเวลา 20.00 น.             

2 
ตรวจยดึรถจักรยานยนตตองสงสัย
กอเหตุหรือไมม ี 4 4 2 4 6 2 2 - - - - 1 

  
หลักฐานการครอบครองรถสง 
สภ.เมือง             

3 
ตรวจยดึอาวุธปนหรือสิ่งเทียมท่ี
สามารถใช 5 3 5 3 7 1 2 - 1 1 1 2 

  เปนอาวุธได             

4 
ระงับเหตุทะเลาะวิวาท เหตมุัว่สมุ 
เมาสรุา  3 4 2 2 2 1 - - - - - - 

  เหตุรําคาญ             

5 
ใหความชวยเหลือและอํานวย
ความสะดวกแก 3 2 3 2 5 1 3 - - - - - 

  
ผูประสบเหตุเดือดรอนตางๆ  เชน 
รถชน ตกรถ             

  รถเสีย ฯลฯ             

6 
เจรจาไกลเกลี่ยตามคํารองตาม 
พ.ร.บ.รักษาความ 6 4 10 9 7 3 8 - 7 5 - 4 

  
สะอาด และ พ.ร.บ.สาธารณสุข 
หรือเหตเุดือดรอนรําคาญ             

7 จับกุมผูกระทําผดิตาม พ.ร.บ 
จราจรทางบก 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

  พ.ศ.2542             

8 จับกุมผูกระทําผดิกฏหมายอาญา   
และ พ.ร.บ. 15 13 14 17 22 19 17 4 3 7 11 13 

  
ยาเสพตดิ 
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4.4 การสังคมสงเคราะหและสวัสดิการสังคม 

  จํานวนผูรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  ผูพิการ  ผูปวยเอดส   ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

ประเภท จํานวนผูไดรับการชวยเหลือ (ราย) จํานวนเงินท่ีไดรับ (บาท) 

เงินเบีย้เลี้ยงยังชีพผูสูงอายุ 12,672 8,440,500 

เงินเบี้ยเลี้ยงยังชีพคนพิการ 2,263 1,836,400 

เงินเบี้ยเลี้ยงยังชีพผูติดเชื้อ HIV 361 180,500 

รวม 15,296 10,457,400 

 หมายเหตุ  ขอมูล  ณ เดือนพฤษภาคม  2564 

 

5. ระบบบรกิารพ้ืนฐาน 

 5.1 การคมนาคมขนสง 

รายช่ือถนนสายหลัก ในเขตเทศบาล  

ลําดับ

ที่ 
ชื่อถนน, ซอย 

ชนิดผิว

จราจร 
กวาง (ม.)  ยาว (ม.)  

 พ้ืนที่        

(ตร.ม.)  

หมายเหตุ 

1 ถนนพัฒนาการคูขวาง ลาดยาง 16.00 – 21.00 6,310.00 116,735 
 

2 ถนนทาโพธ์ิ ลาดยาง 6.00 – 16.00 900.00 9,900 
 

3 ถนนปากนคร ลาดยาง 9.00 – 12.00 1,100.00 11,550 
 

4 ถนนบออาง ลาดยาง 8.40 – 14.50 736.00 8,427 
 

5 ถนนประตูขาว ลาดยาง 6.00 – 12.00 900.00 8,100 
 

6 ถนนพะเนียด ลาดยาง 9.00 890.00 8,010 
 

7 ถนนหลังวัดแจง ลาดยาง 6.00 310.00 1,860 
 

8 ถนนตากสิน ลาดยาง 6.00 350.00 2,100 
 

9 ถนนหนาวัดทาโพธ์ิ ลาดยาง 6.00 200.00 1,200 
 

10 ถนนขางวัดทาโพธ์ิ ลาดยาง 4.00 485.00 1,940 
 

11 ถนนศรีปราชญ ลาดยาง 6.00 – 12.00 1,800.00 16,200 
 

12 ถนนชมภูพล ลาดยาง 8.00 183.00 1,464 
 

13 ถนนพระเงิน ลาดยาง 8.20 256.00 2,099 
 

  รวมความยาว      14.42   กิโลเมตร  
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รายช่ือถนนสายหลัก ในเขตเทศบาลเดิม  

ลําดับ
ที่ 

ชื่อถนน, ซอย 
ชนิดผิว
จราจร 

กวาง (ม.)  ยาว (ม.)  
 พ้ืนที่        
(ตร.ม.)  

หมายเหตุ 

14 ถนนทาลาด ลาดยาง 8.00 284.00 2,272  

15 ถนนหลังสนามกีฬา ลาดยาง 8.00 788.00 6,304  

16 ถนนมะขามชุม ลาดยาง 7.00 384.00 2,688  

17 ถนนราษฎรบาํรุง ลาดยาง 5.00 415.00 2,075  

18 ถนนปาโลง ลาดยาง 8.00 142.00 1,136  

19 ถนนมหรรณพ ลาดยาง 6.00 149.00 894  

20 ถนนศรีทว ี ลาดยาง 6.00 – 8.00 350.00 4,900  

21 ถนนทาวัง ลาดยาง 2.00 – 4.00 170.00 510  

22 ถนนเทวราช ลาดยาง 6.00 - -8.00 220.00 1,540  

23 ถนนบูรณาวาท ลาดยาง 2.00 – 3.00 120.00 300  

24 ถนนจําเริญวิถี ลาดยาง 11.00 – 19.00 580.00 8,700  

25 ถนนยมราช ลาดยาง 8.00 – 10.00 1,400.00 12,600  

26 ถนนวัดคิด ลาดยาง 8.00 220.00 1,760  

27 ถนนเนรมิตร ลาดยาง 10.00 186.00 1,860  

28 ถนนกาชาด ลาดยาง 12.00 165.00 1,980  

29 ถนนคลองทา ลาดยาง 12.00 276.00 3,312  

  รวมความยาว 
5.69 กิโลเมตร  
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รายช่ือถนนสายหลัก ในเขตเทศบาลเดิม  

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือถนน, ซอย 
ชนิดผิว
จราจร 

กวาง (ม.)  ยาว (ม.)  
 พ้ืนท่ี        
(ตร.ม.)  

หมายเหตุ 

30 ถนนรอบตลาดทามา ลาดยาง 4.00 80.00 320 
 

31 ถนนเทพราช ลาดยาง 5.50 175.00 963 
 

32 ถนนประตูลอด ลาดยาง 8.00 – 12.00 1,300 13,000 
 

33 ถนนชาววัง ลาดยาง 5.00 197.00 985 
 

34 ถนนตึกดิน ลาดยาง 5.00 200.00 1,000 
 

35 ถนนแมมวง ลาดยาง 5.00 180.00 900 
 

36 ถนนพานยม ลาดยาง 9.00 158.00 1,422 
 

37 ถนนสระเรียง ลาดยาง 6.00 180.00 1,080 
 

38 ถนนประตูรักษ ลาดยาง 6.00 192.00 1,152 
 

39 ถนนศรีธามา ลาดยาง 5.00 192.00 960 
 

40 ถนนประตูชัยใต ลาดยาง 7.50 190.00 1,425 
 

41 ถนนศรีธรรมโศก ลาดยาง 8.00 – 18.00 2,100 27,300 
 

42 ถนนหลังพิพิธภัณฑ ลาดยาง 4.00 860.00 3,440 
 

43 ถนนบอโพง ลาดยาง 6.00 155.00 930 
 

44 ถนนนครศรีฯ-ทุงสง ลาดยาง 10.50 624.00 6,552 
 

45 ถนนนครศรีฯ-ปากพนัง ลาดยาง 10.50 620.00 6,510 
 

  รวมความยาว 
6.39 กิโลเมตร 
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รายช่ือถนนสายหลัก ในเขตเทศบาลเดมิ  

ลําดับ
ที่ 

ชื่อถนน, ซอย 
ชนิดผิว
จราจร 

กวาง (ม.)  ยาว (ม.)  
 พ้ืนที ่       
(ตร.ม.)  

หมายเหตุ 

46 ถนนเทวบุรี ลาดยาง 6.30 – 12.00 3,630.00 31,180 
 

47 ถนนราชนิคม ลาดยาง 6.00 895.00 5,370 
 

48 ถนนลาํเหมือง ลาดยาง 0.00 585.00 22,275 
 

49 ถนนสะพานยาว ลาดยาง 6.00 – 18.00 2,180.00 26,160 
 

  รวมความยาว 
6.77 กิโลเมตร 

 

 
                  หมายเหตุ  ขอมูล ณ เดือนพฤษภาคม  2564 
 
                 5.2 การไฟฟา 
 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ประชาชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชมีไฟฟาใชครบทุก
ครัวเรือน 
 5.3 การประปา 

การประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไดทําการกอสรางมาตั้งแตป พ.ศ.2503 และไดมีการปรับปรุง
พัฒนาระบบการผลิตและสูบจายน้ําประปา มาตลอด จนถึงปจจุบัน การประปาเทศบาล มีโรงกรองน้ําและโรงสูบ
น้ํา จํานวน 2 แหง  คือ โรงกรองน้ําประตูชัย ถนนชลวิถี ตําบลในเมือง และโรงกรองน้ําบานทวดทอง ซอยทวด
ทอง 3 ถนนกะโรม ตําบลโพธิ์เสด็จ อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  

  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได เริ่มดําเนินกิจการประปาใหบริการประชาชนตั้งแตป  
พ.ศ.2503 มีอัตราการผลิต 1,600 ลบ.ม./ชม. และไดรับสัมปทานครั้งแรกเม่ือวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ.2504 
ตั้งแตดําเนินกิจการประปามาเทศบาลฯ ไดปรับปรุงขยายเพ่ิมกําลังผลิตมาแลว 6 ครั้ง คือ 

1. ป พ.ศ.2513  ไดเพ่ิมกําลังผลิต   9,600 ลบ.ม./วัน 
2. ป พ.ศ.2532  ไดเพ่ิมกําลังผลิต   4,800 ลบ.ม./วัน 
3. ป พ.ศ.2537  ไดเพ่ิมกําลังผลิต   4,800 ลบ.ม./วัน 
4. ป พ.ศ.2538  ไดเพ่ิมกําลังผลิต   9,600 ลบ.ม./วัน 
5. ป พ.ศ.2539  ไดเพ่ิมกําลังผลิต 12,000 ลบ.ม./วัน 
6. ป พ.ศ.2544  ไดเพ่ิมกําลังผลิต   4,700 ลบ.ม./วัน 
รวมกําลังผลิตน้ําประปาประมาณ 55,000 ลบ.ม./วัน 
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ปจจุบันเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีการเจริญเติบโต ทางดานเศรษฐกิจและสังคมอยาง
รวดเร็วอัตราการเพ่ิมของประชากรเปนไปอยางรวดเร็ว นอกจากนี้เทศบาลยังไดขยายเขตจําหนายน้ําเพ่ิมข้ึน โดย
จายน้ําใหกับกองทัพภาคท่ี 4 ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปากพูน เทศบาลตําบลโพธิ์เสด็จ อบต.ปากนคร อบต.
มะมวงสองตน อบต.นาเคียน อบต.ทาเรือ อบต.ทาซัก อบต.ไชยมนตรี (บางสวน) เทศบาลตําบลนาสาร (บางสวน)
และอบต.ชางซาย(บางสวน) เปนตน  แตเนื่องจากไมมีแหลงน้ําธรรมชาติท่ีเหมาะสม สําหรับอุปโภคบริโภค
โดยเฉพาะฤดูแลง กําลังท่ีผลิตอยูในปจจุบันไมสามารถใหบริการแกประชาชนไดอยางเพียงพอ จําเปนตองปรับปรุง
กอสรางโรงกรองน้ําเพ่ิมและจัดหาแหลงน้ําสํารอง 

สภาพท่ัวไปของการประปา 
 1) แหลงน้ําดิบผิวดิน 
  แหลงน้ําดิบเดิมการประปาไดน้ําดิบจากคลองปาเหลา ซ่ึงอยูหางจากบริเวณการประปา 
ท่ีตําบลในเมือง อําเภอเมือง ประมาณ 450 เมตร ปจจุบันมีปญหาเนื่องจากปริมาณน้ําในลําคลองมีปริมาณ
นอยลงทุกป น้ําขุนและสกปรกเม่ือเกิดฝนตกหนัก น้ําจะพาตะกอนและสิ่งสกปรกตาง ๆ ตามริมคลองลงไปใน
คลองปาเหลา และเทศบาลไดรับเงินอุดหนุนเม่ือป พ.ศ.2539 กอสรางทอสงน้ําดิบจากคลองทาดี อําเภอ 
ลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช มายังโรงกรองน้ําทวดทอง แตเนื่องจากโรงกรองน้ํา ท่ีรับน้ําจากทอน้ําดิบจาก
คลองทาดี อําเภอลานสกา มีเพียงโรงเดียว ซ่ึงทําใหกําลังผลิตไมเพียงพอ ในการใชของประชาชนในเขตเทศบาล
และนอกเขตเทศบาลท่ีเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว 
 
 
 2) แหลงน้ําใตดิน 
  จากการวิเคราะหขอมูล ของบอบาดาลท่ีเจาะในเขตเทศบาล และบริเวณใกล เคียงกับ 
เขตเทศบาลแลว คุณภาพน้ําสวนใหญจะมีความเค็ม และปริมาณเหล็กละลายอยูในน้ําสูง นอกจากนี้ปริมาณน้ําท่ี
ไดรับจากบอบาดาลมีนอย ไมเหมาะสมท้ังทางดานวิชาการ และดานเศรษฐกิจพอท่ีจะนํามาใชในการผลิต
น้ําประปาขนาดใหญได อีกท้ังไมคุมคากับเงินลงทุนและการบํารุงรักษายุงยาก 
 3) สภาพบริเวณโรงสูบน้ําแรงต่ําเดิม 
  มีเนื้อท่ีประมาณ 80 ตารางเมตร สูบน้ําจากคลองปาเหลามีอาคารกอสรางและเครื่องยนตเครื่อง
สูบน้ํายังสามารถใชงานได แตไมสามารถกอสรางเพ่ิมเติมใด ๆ บริเวณนี้เนื่องจาก 

- บริเวณใกลเคียงไดทําประโยชนแลว ไมสามารถขยายไดอีก 
- คุณภาพน้ําดิบมีความสกปรกมากข้ึน และมีปริมาณไมเพียงพอกับการปรับปรุงขยายกิจการ

ประปา 
- ปริมาณน้ําไมเพียงพอท่ีจะขยายกําลังผลิต 

4) สภาพบริเวณโรงสูบน้ําแรงต่ําใหม 
  มีเนื้อท่ีประมาณ 8 ไร ตั้งอยูบริเวณถนนนครศรีฯ-ลานสกา มีอาคารโรงสูงน้ําแรงตํ่า 1 หลัง
อาคารบานพัก 1 หลัง โดยสูบน้ําสงมายังโรงกรองน้ําทวดทอง ในเนื้อท่ีดังกลาวสามารถขยายเพ่ิมเติมไดอีกจํานวน
มาก โดยสามารถสูบน้ําดิบจากตนน้ําของลําคลองทาดี คุณภาพน้ํามีคุณภาพดีและปริมาณน้ําเพียงพอตลอดฤดู 
  สภาพบริเวณการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ประปาเดิม) 
  ตั้งอยูถนนชลวิถี ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช อยูในเขตชุมชนมีเนื้อท่ี
ประมาณ 3-4 ไร ไดกอสรางอาคารประปาไวเต็มเนื้อท่ีไมสามารถจะกอสรางปรับปรุงไดอีก เนื่องจากบริเวณ
ขางเคียงใชทําประโยชนแลว จึงไมสามารถขยายเนื้อท่ีได อาคาร และสิ่งกอสรางในบริเวณประปา มีดังนี้ 

- ถังตกตะกอนและโรงกรองน้ําขนาด 250 ลบ.ม./ชม. จํานวน 1 ชุด 



45 
 

- ถังตกตะกอนและโรงกรองน้ําขนาด 200 ลบ.ม./ชม. จํานวน 5 ชุด 
- ถังตกตะกอนและโรงกรองน้ําขนาด   80 ลบ.ม./ชม. 

พรอมถังน้ําใสขนาด 120 ลบ.ม.อยูใตโรงกรอง  จํานวน 1 ชุด 
- ถังน้ําใสขนาดจุ 2,000 ลบ.ม.    จํานวน 1 ชุด 
- ถังน้ําใสขนาดจุ 1,800 ลบ.ม.    จํานวน 1 ชุด 
- โรงสูบน้ําและเก็บสารเคมี    จํานวน 1 ชุด 
- โรงเก็บพัสดุ      จํานวน 1 ชุด 

สภาพบริเวณการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ประปาใหม) 
ตั้งอยูซอยทวดทอง 3 ถนนกะโรม ตําบลโพธิ์เสด็จ อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช อยูใน

เขตเทศบาลมีเนื้อท่ีประมาณ 20 ไร ไดกอสรางอาคารเปนโรงกรองน้ําขนาด 250 ลบ.ม./ชม. จํานวน  2 ชุด 
พรอมอาคารและสวนประกอบในระบบผลิตน้ําประปา พ้ืนท่ีดังกลาวยังสามารถดําเนินการปรับปรุงและขยายกําลัง
ผลิตไดอีกมาก อาคารและสิ่งกอสรางในบริเวณประปาใหมดังนี้ 

1. ถังตกตะกอนและโรงกรองน้ําขนาด 250 ลบ.ม./ชม.บนถังน้ําใสจุ 2,000ลบ.ม./ชม.
       จํานวน 3 ชุด 

2. ถังตกตะกอนและโรงกรองน้ํา ขนาด 200 ลบ.ม./ชม. จํานวน 7 ชุด 
3. ถังน้ําใสขนาดจุ 6,000 ลบ.ม.    จํานวน 1 ชุด 
4. โรงเก็บและจายสารเคมี    จํานวน 1 หลัง 
5. โรงสูบน้ํา      จํานวน 1 หลัง 
6. สระพักตะกอน     จํานวน 1 บอ 
7. บอพักน้ําขนาด 100 ลูกบาศกเมตร   จํานวน 1 บอ 
8. อาคารเก็บพัสดุ     จํานวน 1 หลัง 

ระบบการผลิตน้ําประปา 
1. โรงกรองน้ําประปา มีจํานวน 2 ชุด คือ 
1.1 โรงกรองน้ําประตูชัย ถนนชลวิถี อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
- มีโรงกรองน้ํา   จํานวน 6 โรง 
- มีกําลังผลิตวันละ 33,500 ลบ.ม.(1,396 ลบ.ม./ชม.) 
- ถังน้ําใสจํานวน 2 ใบ 4,000 ลบ.ม. (ใบละ 2,000 ลบ.ม.) 
- เครื่องสูบน้ําแรงสูง จํานวน 9 เครื่อง (มอเตอร 7 เครื่อง/เครื่องยนตดีเซล 2 เครื่อง) 

1.2 โรงกรองน้ําทวดทอง ซอยทวดทอง 3 ถนนกะโรม อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
- มีโรงกรองน้ํา  จํานวน 10 โรง 
- มีกําลังผลิตวันละ 51,600 ลบ.ม.(2,150 ลบ.ม./ชม.) 
- ถังน้ําใสจํานวน 5 ใบ 14,000 ลบ.ม. 
- เครื่องสูบน้ําแรงสูง จํานวน 9 เครื่อง (มอเตอร 8 เครื่อง/เครื่องยนตดีเซล 1 เครื่อง) 

2. โรงสูบน้ําแรงต่ํา มีจํานวน 6 จุด คือ 
  2.1 โรงสูบน้ําแรงต่ํา บานหัวทา ถนนชลวิถี อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสูบน้ําจาก
คลองปาเหลา มีเครื่องสูบน้ําจํานวน 10 เครื่อง สูบสงน้ําเขาโรงกรองประตูชัย (มอเตอร 8 เครื่อง/เครื่องยนต
ดีเซล 2 เครื่อง) 
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  2.2 โรงสูบน้ําแรงต่ํา บานทาใหญ    ถนนบานตาล-ลานสกา   อําเภอลานสกา  
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสูบน้ําจากคลองทาดี มีเครื่องสูบน้ํา จํานวน 8 เครื่อง สูบน้ําเขาโรงกรองทวดทอง 
(มอเตอร 7 เครื่อง/เครื่องยนตดีเซล 1 เครื่อง) 
  2 .3  เครื่ อ งสู บ เพ่ิ มแรงดั น  (Booster) เพ่ื อ เพ่ิ มแรงดั นน้ํ า  มี เค รื่ อ งสู บน้ํ า   จํ าน วน  
6 เครื่อง สูบสงน้ําเขาโรงกรองทวดทอง (มอเตอร 6 เครื่อง) 
  2.4 โรงสูบน้ําแรงต่ําบานวังกอง มีเครื่องสูบน้ํา จํานวน 1 เครื่อง พรอมแพเครื่องสูบน้ํา สูบสงน้ําเขา
โรงกรองทวดทอง 
  2.5 โรงสูบน้ําแรงต่ํานายทราย  มีเครื่องสูบน้ํา  จํานวน 1 เครื่อง  พรอมแพเครื่องสูบน้ํา สูบสงน้ํา
เขาโรงกรองทวดทอง 
  2.6 ฝายชลประทานทาดี  มีเครื่องสูบน้ํา จํานวน 2 เครื่อง สูบสงน้ําเขาโรงกรองน้ําประตูชัย 

 

3. กําลังผลิตน้ําประปา 
ท่ีผลิตไดจริง รวมท้ัง 2 โรง 60,900 ลบ.ม./ชม. 

 

4. จํานวนผูใชน้ําประปา 
จํานวนผูใชน้ําประปาประมาณ ๓9,506 ราย 

  

5. พ้ืนท่ีใหบริการ 
พ้ืนท่ีใหบริการในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล จํานวน 1 กองทัพ 3 เทศบาลและ          

7 อบต. คือกองทัพภาคท่ี 4 ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปากพูน เทศบาลตําบลโพธิ์เสด็จ อบต.ปากนคร       
อบต.มะมวงสองตน  อบต.นาเคียน  อบต.ทาเรือ  อบต.ทาซัก  อบต.ไชยมนตรี (บางสวน) เทศบาลตําบลนาสาร 
(บางสวน) และอบต.ชางซาย (บางสวน)เปนตนเนื่องจากไมมีแหลงน้ําธรรมชาติท่ีเหมาะสม สําหรับอุปโภคบริโภค
โดยเฉพาะฤดูแลง กําลังท่ีผลิตอยูในปจจุบันไมสามารถใหบริการแกประชาชนไดอยางเพียงพอ จําเปนตองปรับปรุง
กอสรางโรงกรองน้ําเพ่ิมข้ึนอีก 

 

6. ขอมูลบริการประชาชน 
  ขอมูลบริการประชาชน สํานักการประปา เวลาราชการ - นอกเวลาราชการ และเปดใหบริการ
ประชาชนในวันเสาร วันอาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ ท่ีหนวยบรกิารท่ีเทศบาลนครนครศรธีรรมราชและศูนยรับ
ชําระคาน้ําประปา คือ 
  ๖.๑ รับชําระคาน้ําประปา เปดใหบริการประชาชน  
    - สํานักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ในวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 
๐๗.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. วันเสาร วันอาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. 
   - โรงกรองน้ําประตูชัย วันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา ๐7.๓๐ – ๒๐.0๐ น. วันเสาร 
วันอาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. 
   - ศู น ย รั บ ชํ า ร ะค าน้ํ าป ระป า  ท้ั ง  ๗  จุ ด  วั น จั น ท ร  – วั น ศุ ก ร  ตั้ งแ ต เว ล า                
๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ไดแก โรงกรองน้ําทวดทอง โรงพยาบาลเทศบาล สถานีขนสงผูโดยสาร ศูนยสาธารณสุขคู
ขวาง  ศูนยสาธารณสุขศรีทวี ศูนยสาธารณสุขโพธิ์เสด็จ และศูนยสาธารณสุขศาลามีชัย 
  ๖.๒ การรับคํารองตางๆ ของสํานักการประปา ใหบริการในวันจันทร – วันศุกร เวลา ๐๗.๓๐ – 
๑๖.๓๐ น. และในวันเสาร ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. โดยใหบริการตางๆ ดังตอไปนี้  

-    คํารองขอติดตั้งมาตรวัดน้ํา 
- คํารองขอโอนมาตรวัดน้ํา 
- คํารองท่ัวไปตาง ๆ 
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- รับแจงประปาขัดของ และงานอ่ืน ๆ ของเทศบาล 
๖.๓ ใหบริการซอมทอประปา กรณีทอแตก ทอรั่ว น้ําประปาไมไหล ตลอด ๒๔ ชั่วโมง  

7. อัตราคาน้ําประปา 
  อัตราคาน้ําประปา 2 – 8 บาท อัตรากาวหนา 

- 0-10 ลบ.ม.ตอเดือน  คิดอัตรา ลบ.ม. ละ 2.00 บาท 
- 11-20 ลบ.ม.ตอเดือน  คิดอัตรา ลบ.ม. ละ 2.50 บาท 
- 21-40 ลบ.ม.ตอเดือน  คิดอัตรา ลบ.ม. ละ 5.50 บาท 
- 41-60 ลบ.ม.ตอเดือน  คิดอัตรา ลบ.ม. ละ 7.50 บาท 
- 61-80 ลบ.ม.ตอเดือน  คิดอัตรา ลบ.ม. ละ 9.00 บาท 
- 81-100 ลบ.ม.ตอเดือน  คิดอัตรา ลบ.ม. ละ 11.50 บาท 
- 101-200 ลบ.ม.ตอเดือน  คิดอัตรา ลบ.ม. ละ 13.00 บาท 
- 201 – 400 ลบ.ม.ตอเดือน คิดอัตรา ลบ.ม. ละ 14.00 บาท 
- 401 ลบ.ม. ตอเดือนข้ึนไป  คิดอัตรา ลบ.ม. ละ 15.00 บาท 
- นอกเขต / คายวชิราวุธ กองทัพภาคท่ี 4 คิดอัตรา ลบ.ม. ละ 7.00 บาท 
- แบบขายเหมา (ทอธาร)   คิดอัตรา ลบ.ม. ละ 15.00 บาท 

 
 5.4 โทรศัพท 
 หมายเลขโทรศัพทเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  0-7580-9571   
 โรงกรองน้ําทวดทอง 075-342577   
 โรงกรองน้ําประตูชัย 075-356282  โทรสาร 075-347405 
 หมายเลขโทรศัพทภายในของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  มีดังนี้ 
  

รายนาม เลขหมายภายใน 
ศูนยโทรศัพท 0 
นายกเทศมนตรี 666 
รองนายก  (นายอนุสรณ    พงษเกษมพรกุล) 106 
รองนายก  (นายภาวินทร   ณ พัทลุง) 222 
รองนายก (นายฉัตรชัย   อรุณสุวรรณกร) 444 
รองนายก (นายวงศวชิร  โอวรารินทร) 141 
เลขานุการนายกเทศมนตรี (นายพูน  แกวภราดัย) 158 
หนาหองนายกเทศมนตรี 158 
ลอบบี้ 110 
ปลัดเทศสบาล 107 
รองปลัด (นายวิชัยศักดิ์   ไสยเกต)ุ 135 
รองปลัด (นางวาสนา  รจัรัญ) 109 
ตรวจสอบภายใน (หนาหองปลัด) 136 
หัวหนาสํานักปลัด 108 
สํานักปลัด (งานธุรการ) 127 
กองการเจาหนาท่ี 128 
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สํานักปลัด (กิจการสภา, ตรวจสอบภายใน) 129 
สํานักปลัด (สมาชิกสภาเทศบาล) 165 
สํานักปลัด (งานทองเท่ียว, นั่งรถชมเมือง) 161 
สํานักปลัด (รักษาความสงบเรียบรอย) 145 
วิทยุเจดียงาม 137 
หัวหนาฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 157 
ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 138 
หัวหนาทะเบียนราษฎร 151 
งานทะเบียนราษฎร, งานบัตร 115, 116 
ผูอํานวยการสํานักคลัง 114 
สํานักคลัง (การเงิน) 111,112 
สํานักคลัง (ภาษี, สูบสิง่ปฏิกูล) 113 
พัสดุ 122,123 
ผูอํานวยการสํานักชาง 126 
สํานักชาง 125 
ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและงบประมาณ 139 
กองยุทธศาสตรและงบประมาณ (ธุรการ) 130 
ประชาสัมพันธ 155 
วิทยุชุมชน 142 
หัวหนา ICT 164 
ศูนย ICT 144 
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 163 
กองสาธารณสุข ฯ (ธุรการ,โครงการขยะ,บอบําบัด) 160 
กองสาธารณสุข ฯ (จดทะเบยีนพาณิชย,เก็บขยะ, รถสุขา) 117 
ตรวจสารพิษ 140 
ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 133 
สํานักการศึกษา 131 
โรงเรียนผูใหญเทศบาล 152 
สํานักการประปา 120,121 
ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 119 
กองสวัสดิการสังคม (ธุรการ,โครงการฝกอาชีพ,ยาเสพตดิ) 118 
กองทุนสวัสดิการชุมชน 143 
โรงรถ 153 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ 132 
สถานีดับเพลิงเทศบาล 075-348118 
สถานีดับเพลิงคูขวาง 075-342883 
สถานีดับเพลิงเพชรจริก 075-357399 
สถานีดับเพลงิเบญจม 075-447054 
สายดวนสาธารณภัย 199 
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 5.5 ไปรษณียการส่ือสารหรือการขนสง  และวัสดุ  ครุภัณฑ 
               ๑. การขนสงทางอากาศ    มีสายการบินท่ีมีเท่ียวบินระหวางนครศรีธรรมราช เชียงใหม  และ
กรุงเทพมหานคร  มีตารางเวลาบิน  ดังนี้ 

๑ สายการบินนกแอร   
 

วัน 
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)  -  นครศรีธรรมราช 

วัน 
นครศรีธรรมราช - กรุงเทพฯ  (ดอนเมือง) 

เที่ยวบิน ออกเวลา (น.) ถึงเวลา น.) เที่ยวบิน ออกเวลา  (น.) ถึงเวลา น.) 

ทุกวัน DD550 06.00 07.10 ทุกวัน DD551 07.40 08.55 

ทุกวัน DD554 10.15 11.25 ทุกวัน DD555 12.00 13.15 

ทุกวัน DD560 14.05 15.15 ทุกวัน DD561 15.45 16.55 

ทุกวัน DD564 16.00 17.10 ทุกวัน DD565 17.40 18.50 

              
   ๒ สายการบินแอรเอเชีย  
   

วัน 
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)  -  นครศรีธรรมราช 

วัน 
นครศรีธรรมราช - กรุงเทพฯ  (ดอนเมือง) 

เที่ยวบิน ออกเวลา (น.) ถึงเวลา (น.) เที่ยวบิน ออกเวลา (น.) ถึงเวลา น.) 
ทุกวัน FD4320 06.30 07.50 ทุกวัน FD4321 08.20 09.40 
ทุกวัน FD3188 06.50 08.05 ทุกวัน FD3189 08.30 09.45 
ทุกวัน FD3184 11.05 12.25 ทุกวัน FD3185 12.50 14.05 
ทุกวัน FD4324 13.25 14.45 ทุกวัน FD4325 15.15 16.35 
ทุกวัน FD3186 15.05 16.25 ทุกวัน FD3187 16.55 18.05 
ทุกวัน FD4322 17.55 19.30 ทุกวัน FD4323 19.55 21.20 
ทุกวัน FD3182 18.25 19.40 ทุกวัน FD3183 20.05 21.20 

 

             3 สายการบินไลออนแอร   
 

วัน 
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)  -  นครศรีธรรมราช 

วัน 
นครศรีธรรมราช - กรุงเทพฯ  (ดอนเมือง) 

เที่ยวบิน ออกเวลา (น.) ถึงเวลา (น.) เที่ยวบิน ออกเวลา (น.) ถึงเวลา น.) 
ทุกวัน SL782 07.35 08.55 ทุกวัน SL783 09.30 10.45 
ทุกวัน SL784 12.45 14.05 ทุกวัน SL785 14.45 16.05 
ทุกวัน SL792 17.20 18.40 ทุกวัน SL793 19.20 20.40 

            4 สายการบินเวียตเจ็ท   
 

วัน 
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)  -  นครศรีธรรมราช 

วัน 
นครศรีธรรมราช - กรุงเทพฯ  (ดอนเมือง) 

เที่ยวบิน ออกเวลา (น.) ถึงเวลา (น.) เที่ยวบิน ออกเวลา (น.) ถึงเวลา น.) 
ทุกวัน VZ336 05.50 07.05 ทุกวัน VZ337 07.35 09.05 
ทุกวัน VZ370 06.45 08.00 ทุกวัน VZ371 08.30 10.00 
ทุกวัน VZ330 11.05 12.20 ทุกวัน VZ331 12.50 14.20 
ทุกวัน VZ338 13.15 14.30 ทุกวัน VZ339 15.00 16.30 
ทุกวัน VZ334 18.45 20.00 ทุกวัน VZ335 20.30 22.00 
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วัน 
นครศรีธรรมราช  -  เชียงใหม 

วัน 
เชียงใหม - นครศรีธรรมราช 

เที่ยวบิน ออกเวลา (น.) ถึงเวลา (น.) เที่ยวบิน ออกเวลา (น.) ถึงเวลา น.) 
จ,พ,ศ,อา VZ420 08.30 10.20 จ,พ,ศ,อา VZ421 10.50 12.40 

             5 สายการบินไทยสมายล   
 

วัน 
กรุงเทพฯ (เดือนเมือง)  -  นครศรีธรรมราช 

วัน 
นครศรีธรรมราช - กรุงเทพฯ  (ดอนเมือง) 

เที่ยวบิน ออกเวลา (น.) ถึงเวลา (น.) เที่ยวบิน ออกเวลา (น.) ถึงเวลา น.) 
ทุกวัน WE233 07.00 08.30 ทุกวัน WE234 08.55 10.20 
ทุกวัน    ทุกวัน WE238 12.30 13.55 
ทุกวัน WE235 17.00 18.25 ทุกวัน WE236 18.55 20.20 

 

วัน 
นครศรีธรรมราช  -  เชียงใหม 

วัน 
เชียงใหม - นครศรีธรรมราช 

เที่ยวบิน ออกเวลา (น.) ถึงเวลา (น.) เที่ยวบิน ออกเวลา (น.) ถึงเวลา น.) 
เสาร WE274 08.55 10.55 ศ,อา WE274 09.55 12.00 

หมายเหตุ   วัน  และเวลา  อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได  สามารถสอบถามรายละเอียดไดท่ีทาอากาศยาน      
               นครศรีธรรมราช  0-7536-9543  หรือ  นครดีซี  0-7531-2500 

     2. การขนสงทางรถไฟ  การเดินทางโดยรถไฟจากนครศรีธรรมราช  ไปยังปลายทางมีความสะดวกมาก 
มีท้ังขบวนรถดวน รถเร็ว และรถทองถ่ิน วันหนึ่ง ๆ หลายขบวน ดังนี้ 

ขบวน 
นครศรีธรรมราช  -  กรุงเทพฯ (หัวลําโพง) กรุงเทพฯ(หัวลําโพง) - นครศรีธรรมราช 
ออกเวลา (น) ถึงเวลา (น.) ออกเวลา (น) ถึงเวลา (น.) 

รถเร็ว 13.00 04.45 17.35 09.05 
รถดวน 15.00 05.35 19.30 09.55 

รถทองถ่ิน 
นครศรีธรรมราช - สุไหงโกลก สุไหงโกลก - นครศรีธรรมราช 

ออกเวลา (น) ถึงเวลา (น.) ออกเวลา (น) ถึงเวลา (น.) 
06.00 14.45 08.55 17.55 

 
รถทองถ่ิน 

นครศรีธรรมราช - ยะลา ยะลา - นครศรีธรรมราช 
ออกเวลา (น) ถึงเวลา (น.) ออกเวลา (น) ถึงเวลา (น.) 

10.05 17.20 06.30 13.55 
 

รถทองถ่ิน 
นครศรีธรรมราช - พัทลุง พัทลุง - นครศรีธรรมราช 

ออกเวลา (น) ถึงเวลา (น.) ออกเวลา (น) ถึงเวลา (น.) 
14.20 17.20 06.00 08.30 

 
           นอกจากนี้ ขบวนรถไฟสายใตทุกขบวนจะตองผานชุมทางทุงสง  อํานวยความสะดวกในการเดินทางไป
และกลับจากนครศรีธรรมราช ไดแก 

  (1)  ขบวนรถดวนพิเศษ  กรุงเทพฯ -  บัตเตอรเวอรต 
            (๒)  ขบวนรถดวนพิเศษ   กรุงเทพฯ – สุไหงโกลก 

(๓)  ขบวนรถเร็ว   กรุงเทพฯ – ยะลา 



51 
 

(๔)  ขบวนรถดวน   กรุงเทพฯ – ตรัง 
(๕)  ขบวนรถเร็ว   กรุงเทพฯ – กันตัง 
(๖)  ขบวนรถดวนพิเศษ ดีเซลราง   กรุงเทพฯ – ยะลา 

 
          ๓. การขนสงทางรถยนต  

ระบบทางหลวงภายในจังหวัดและติดตอกับจังหวัดอ่ืนทําใหการขนสงผูโดยสารและสินคาทาง
รถยนต มีความสะดวกท้ังภายในจังหวัดภาคใตและภาคอ่ืนของประเทศทางหลวงสายสําคัญมี ดังตอไปนี้ 

(๑)   ทางหลวงหมายเลข 41 เปนทางหลวงท่ีแยกจากทางหลวงหมายเลข 4   ท่ี  
       จังหวัดชุมพร  ผานจังหวัดสุราษฏรธานี นครศรีธรรมราช และบรรจบทาง 

                              หลวงหมายเลข 4   ท่ีจังหวัดพัทลุง  

(2)   ทางหลวงหมายเลขท่ี 401 เริ่มตนท่ีอําเภอตะก่ัวปา  จังหวัดพังงา  ตัดกับทาง   
       หลวง  หมายเลข 41 ท่ีสุราษฏรธานี  ผานจังหวัดสุราษฏรธานีเขาสูจังหวัด  
       นครศรีธรรมราชท่ีอําเภอขนอม ปลายทางท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 (3)   ทางหลวงหมายเลข 403 เริ่มท่ีอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช ไปบรรจบกับทาง 
       หลวงหมายเลข 41 ท่ีอําเภอรอนพิบูลย ผานอําเภอทุงสง เขาสูจังหวัดตรัง   
       ปลายทางท่ีอําเภอกันตัง 
(4)  ทางหลวงหมายเลข 408 เริ่มท่ีอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช ผานอําเภอหัวไทร  
      เลียบชายฝงทะเลดานอาวไทยไปยังจังหวัดสงขลา 

                    นอกจากนี้ยังมีทางหลวงจังหวัดและทางหลวงชนบทอีกมากท่ีทําใหการเดินทางระหวางอําเภอ
เปนไปดวยความสะดวก มีบริษัทเดินรถท้ังของภาครัฐและเอกชนท่ีบริการขนสงผูโดยสารระหวางนครศรีธรรมราช
กับจังหวัดอ่ืนๆ โดยรถบัสปรับอากาศ  และรถบัสธรรมดา ดังนี้ 
 รถบัสปรับอากาศ 

 กรุงเทพมหานคร -  นครศรีธรรมราช 
 กรุงเทพมหานคร -  นครศรีธรรมราช - สงขลา 
 กรุงเทพมหานคร -  นครศรีธรรมราช - หาดใหญ 
 นครศรีธรรมราช  –  ภูเก็ต 
 นครศรีธรรมราช  –  สุราษฏรธานี 
 นครศรีธรรมราช  –  สงขลา 
 นครศรีธรรมราช  –  กระบี่ 
 นครศรีธรรมราช  –  หาดใหญ 
 นครศรีธรรมราช  –  ระนอง 
 นครศรีธรรมราช  –  สุไหงโกลก 
 นครศรีธรรมราช  –  เกาะสมุย   
 นครศรีธรรมราช  -  พังงา 
 นครศรีธรรมราช  -  ปตตานี 
 นครศรีธรรมราช  -  นราธิวาส 

               รถบัสธรรมดา 
 นครศรีธรรมราช  –  หาดใหญ 
 นครศรีธรรมราช  –  สุราษฏรธานี 
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 นครศรีธรรมราช  –  สงขลา 
 นครศรีธรรมราช  –  บานสอง 
 นครศรีธรรมราช  -  ปากพนัง 
 นครศรีธรรมราช  -  ทุงสง 
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6. ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1 การเกษตร 

พื้นท่ีการเกษตรในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชครอบคลุมพื้นท่ีบางสวน หมูท่ี 4 บานคลองดิน  
ตําบลนาเคียน  อําเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  และเขตพื้นท่ีบางสวน  หมูท่ี 1 พระมงกุฎ  ตําบลโพธ์ิเสด็จ  
อําเภอเมือง   จังหวัดนครศรีธรรมราช   ซึ่งพื้นท่ีสวนใหญในเขตเทศบาลสวนใหญจะเปนพื้นท่ีลักษณะการคาขาย  
การพาณิชย  และท่ีอยูอาศัย  พื้นท่ีการเกษตรกรรมมีเพียงเล็กนอย  ซึ่งสรุปพื้นท่ีปลูกพืชในเขตเทศบาล  ดังน้ี 
   นาขาว    จํานวน       32  ไร 
   ยางพารา   จํานวน     343  ไร 
   มังคุด   จํานวน     372  ไร 
   เงาะ   จํานวน       42  ไร 
   มะพราว   จํานวน     127  ไร 
   ปาลมนํ้ามัน  จํานวน     26  ไร 
  นํ้าเพื่อการอุปโภค บริโภคจากการสํารวจตามแบบสํารวจขอมูลเพื่อจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียงทองถิ่น มีปริมาณเพียงพอ   (สํารวจชวงเดือนตุลาคม  2561)  

6.2 การประมง 
  ในเขตพื้นท่ีเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไมมีการดําเนินการทางดานการประมง 
 6.3 การปศุสัตว 
 การปศุสัตวสวนใหญเปนการเล้ียงเปดและสุกร  แตมีจํานวนไมเพียงพอตอการบริโภค 
 6.4 การบริการ 
 
 อาคารสถานที่และส่ิงปลูกสรางทั่วไป 

1.  โรงแรม     จํานวน      42   แหง     แยกเปน 
  1.1    ไมเกิน  30  หองพัก  จํานวน      10   แหง 
  1.2 31-111  หองพัก  จํานวน      32   แหง 
  1.3    ต้ังแต  111  หองพัก  จํานวน       0   แหง 
 2. หอพัก/อพารทเมนท    จํานวน      93     แหง แยกเปน 
  2.1  ไมเกิน  20  หองพัก  จํานวน     72   แหง 
  2.2  21-30  หองพัก   จํานวน      18     แหง 
  2.3  31-50  หองพกั   จํานวน     0       แหง 
  2.4 ต้ังแต  51  หองพัก  จํานวน     3       แหง 

2.  โรงรับจํานํา     จํานวน       1   แหง 
 3.  สถานพยาบาลเอกชน    จํานวน      77   แหง   แยกเปน 
  3.1   โรงพยาบาลเอกชน   จํานวน       2   แหง 
  3.2    สถานพยาบาลเอกชน  จํานวน      75   แหง 

4. สถานการศึกษาเอกชน    จํานวน      60   แหง 
  4.1   โรงเรียน    จํานวน      60   แหง 
     5.  ศาสนสถาน     จํานวน      45   แหง    แยกเปน 
  5.1   วัด    จํานวน      31   แหง 
  5.2   สุเหรา/มัสยิด   จํานวน       7   แหง 
       5.3   คริสตจักร    จํานวน       3   แหง   
  5.4   ศาลเจา    จํานวน       5   แหง 
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6.  สุสานและฌาปนสถาน   จํานวน      11   แหง    แยกเปน 
  6.1   เทศบาลดําเนินการ   จํานวน        1   แหง   
  6.2   สาธารณะ    จํานวน      10    แหง   

7.  สวมสาธารณะ    จํานวน       2   แหง    แยกเปน 
  7.1   เทศบาลดําเนินการเอง  จํานวน       1   แหง 
  7.2   เอกชนดําเนินการเอง  จํานวน       1   แหง 

 
อาคารสถานท่ี  ท่ีดินและส่ิงปลูกสรางของทางราชการ 

1.  สถานท่ีพักผอนหยอนใจ   จํานวน      18   แหง   แยกเปน 
  1.1  สวนสาธารณะ (สวนสุขภาพ) จํานวน               3   แหง 
  1.3   สวนหยอม    จํานวน      15    แหง 
 

2.  สถานท่ีพยาบาล    จํานวน       7   แหง   แยกเปน 
  2.1  โรงพยาบาลเทศบาล  จํานวน       1   แหง    
           2.2  ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาล จํานวน       5     แหง 
  2.3  โรงพยาบาลสังกัดหนวยราชการอ่ืน จํานวน       1   แหง 

3.  โรงเรียน        จํานวน     21   แหง   แยกได  ดังนี้ 
  3.1   โรงเรียนสังกัดเทศบาล   จํานวน      10   แหง  

-   ครูท้ังหมด                    จํานวน    472    คน 
-   นักเรียนท้ังหมด          จํานวน 12,372  คน 

3.2  โรงเรียนสังกัดสํานักงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มัธยมศึกษา  เขต 1 
     จํานวน       6   แหง 

3.3   โรงเรียนสังกัดกรมประชาสงเคราะห   จํานวน       1   แหง 
  3.4   โรงเรียนสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน จํานวน       1 แหง 
  3.5   โรงเรียนสังกัดกรมการศาสนา  จํานวน       2 แหง 
 
 4.  วิทยาลัย      จํานวน       4 แหง 

4.1  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  จํานวน      3   แหง    
4.2  สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก       จํานวน       1 แหง 

 5. กิจการประปาเทศบาล 
5.1   จํานวนผูใช    จํานวน  39,389  ครัวเรือน 
5.2   สามารถผลิตน้ําประปาได     จํานวน  50,000 – 56,000  ลูกบาศกเมตร/วัน 
5.3   รายไดจากกิจการประปา    เม่ือสิ้นปงบประมาณ 2563 

จํานวน  80,576,121.97  บาท 
5.4   รายจายจากกิจการประปา  เม่ือสิน้ปงบประมาณ  2563   

จํานวน  76,404,939.29  บาท 
6.  สถานธนานุบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

  6.1  รายไดจากกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลฯ เม่ือสิ้นปงบประมาณ  2563 
จํานวน   41,346,091.83  บาท 

  6.2  รายจายจากกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลฯ เม่ือสิ้นปงบประมาณ 2563 
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จํานวน   8,070,099.16   บาท 
7.  สถานีขนสงผูโดยสาร 

7.1   จํานวนเท่ียวรถ    จํานวน  247,384  เท่ียว/ป 
7.2   รายไดจากกิจการสถานีขนสงผูโดยสาร เม่ือสิ้นปงบประมาณ 2563 

จํานวน  1,498,402   บาท 
8. ตลาดสดเทศบาล                          จํานวน   1    แหง 

8.1  ผูคาขาย                       จํานวน         650   ราย 
8.2  รายไดจากกิจการตลาดสดเทศบาล   เม่ือสิ้นปงบประมาณ 2563 

                                                                                   จํานวน  1,922,941.00  บาท 
8.3  รายจายการดําเนินงานกิจการตลาดสดเทศบาล  เม่ือสิ้นปงบประมาณ 2563              

จํานวน  2,551,966.28  บาท 
 

การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1.  รถยนตดับเพลิง       จํานวน       7 คัน 
2.  รถยนตบรรทุกเครื่องยนตดับเพลิงชนิดหาบหาม  จํานวน       2 คัน 
3.  รถยนตบรรทุกน้ํา    จํานวน       6   คัน 
4.  เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม   จํานวน       2   เครื่อง 
5.  รถยนตเครน     จํานวน       3 คัน 
6.  รถยนตกูภัยพรอมอุปกรณชวยชีวิต  จํานวน       1 คัน 
7.  เรือทองแบน/ทองลอน/กูภัย   จํานวน     53  ลํา  
8.  รถบันไดเล่ือนอัตโนมัติ    จํานวน       1  คัน 
9.  รถตรวจการณ    จํานวน       2     คัน                                    

  10.  รถพยาบาล     จํานวน       3     คัน 
  11.  รถเคล่ือนยายผูเสียชีวิต   จํานวน       2     คัน 

12.  เครือ่งยนตเรือเกาะทาย   จํานวน       4     เครื่อง 
13.  เครื่องสูบนํ้าไดโว    จํานวน       7     เครื่อง 
14.  เครือ่งเล่ือยยนต    จํานวน      18    เครื่อง 
15.  วิทยุส่ือสาร     จํานวน      25    เครื่อง 
16.  อัตรากาํลังเจาหนาท่ีดับเพลิง   จํานวน     130   คน    แยกเปน                                               

        -  พนักงานเทศบาล    จํานวน      14  คน 
         -  ลูกจางประจํา    จํานวน      18  คน 
         -  ลูกจางโครงการ    จํานวน      94    คน 
  17. อาสาสมคัรปองกันภัยฝายพลเรือน  จํานวน      55    คน                                                 

18.  ในรอบปท่ีผานมามี 
 -  เหตุเพลิงไหม    จํานวน      30    ครั้ง 
  - อุทกภัย    จํานวน        1    ครั้ง 
19. มีสถานีดับเพลิงจํานวน 4 จุด  ดังน้ี 
 - สถานีดับเพลิงเทศบาล  โทร. 075 – 348118 
 - สถานีดับเพลิงคูขวาง  โทร. 075 – 342883 
 - สถานีดับเพลิงเพชรจริก  โทร. 075 – 357399 
 - สถานีดับเพลิงเบญจม  โทร. 075 – 447054 
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 - สายดวนสาธารณภัย  โทร. 199 
การกําจัดขยะมูลฝอย ส่ิงปฏกิูลและการบําบัดน้ําเสีย 

  1.   ปรมิาณขยะมูลฝอย                จํานวน   248.30   ตันตอวัน แยกเปน 
         - ในเขตเทศบาล    จํานวน   93.20     ตัน/วัน 
         - นอกเขตเทศบาล    จํานวน   155.10   ตัน/วัน  

2.   รถยนตบรรทุกขยะมูลฝอย   จํานวน      32      คัน   แยกเปน 
   2.1 ขนาดใหญ   (15-21 ลบ.หลา ) จํานวน      11        คัน 
   2.2 ขนาดกลาง  (11 ลบ.หลา )  จํานวน      11        คัน 
   2.3 ขนาดเล็ก    (1-4 ลบ.หลา )  จํานวน      10        คัน 
  3.   รถเข็นเพื่อเก็บและขนขยะมูลฝอย  จํานวน     35      คัน                                                       

4.   ถังรองรับขยะมูลฝอย    จํานวน  3,000       ใบ 
  5.   มท่ีีดินสําหรับท้ิงขยะมูลฝอย   จํานวน    200        ไร 
  6.   วิธีจัดเก็บและกําจัดส่ิงปฏิกูล   ดําเนินการเอง 

7.   รถยนตเพื่อเก็บและขนส่ิงปฏิกูล (ขนาด 4 ลบ.เมตร )  จํานวน     2         คัน 
  8.   สถานท่ีเก็บส่ิงปฏิกูล          จํานวน     1         แหง 
  9.   การบําบัดนํ้าเสีย 
        - ปริมาณนํ้าเสียในเขตเทศบาล    จํานวน  13,000   ลูกบาศกเมตร / วัน 
        - ระบบบําบัดนํ้าเสียปจจุบันเปนระบบบอผ่ึง (Pond)   

        สามารถรองรับนํ้าเสียไดเต็มท่ีถึง              33,000   ลูกบาศกเมตร / วัน 

 6.5 การทองเท่ียว 
                    สถานท่ีทองเท่ียวเมืองนครศรีธรรมราช 
                   1.  วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  ตั้งอยูริมถนนราชดําเนิน ตําบลในเมือง  วัดพระมหาธาตุเปน
พระอารามหลวงชั้นเอก ชัน้บวรมหาวิหาร ตํานานกลาววา นางเหมชลา และเจาชายธนกุมารเปนผูนําเสดจ็ 
พระบรมธาตุมาประดิษฐาน ณ หาดทรายแกว ตอมาพระเจาศรีธรรมโศกราชทรงสรางเมืองนครศรีธรรมราชข้ึน
พรอมการกอสรางเจดียข้ึนใหม ภายในวัดพระมหาธาตุฯ มีวิหารท่ีมีความสําคัญหลายองค ประดิษฐานพระวิหาร
หลวงซ่ึงมีความงามตามแบบศิลปสถาปตยกรรมสมัยอยุธยา วิหารสามจอม วิหารท่ีมีพระพุทธรูปทรงเครื่องอยาง
กษัตริยนามวา “พระศรีธรรมโศกราช” ประดิษฐานอยูวิหารพระมหาภิเนษกรม (พระทรงมา) วิหารทับเกษตร  
สวนวิหารเขียน และวิหารโพธิ์ลังกานั้นเปนสถานท่ีจัดแสดงโบราณวัตถุท่ีพระพุทธศาสนิกชนถวายเปนพุทธบูชา 
                    2.  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นครศรีธรรมราช ตั้งอยูในเขตตําบลในเมือง  พิพิธภัณฑเปดเม่ือป 
พ .ศ . 251 จัดแสดงโบราณวัตถุท่ีคนพบในแถบภาคใต 4 จังหวัด ไดแก จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง 
สุราษฎรธานี และชุมพร มีหองแสดงศิลปหัตถกรรมของใชพ้ืนบาน และมีหนังสือเกาท่ีหายาก และหนังสือสําคัญ
อ่ืน ๆ 

          3. พิพิธภัณฑเมืองนครศรีธรรมราช จัดสรางโดยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ตั้งอยูในบริเวณ
สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร 84  (ทุงทาลาด)  เปนพิพิธภัณฑเลาเรื่องของเมืองนคร  ภายในพิพิธภัณฑ  
มีการจัดแสดง  เชน  ปูชนียบุคคลแหงประวัติศาสตรเมืองนคร   ประวัติศาสตรเมืองนครในยุคตางๆ ศาสนา
ประเพณีตางๆเรื่องราวเก่ียวกับวัดพระธาตุวรมหาวิหารและสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญของเมืองนครศรีธรรมราช 

              4.  วัดสวนหลวง   ตั้งอยูถนนราชดําเนิน    เปนเขตเมืองพระเวียงอันเปนเมืองโบราณ มีวิหาร
ผนังตกแตงดวยปูนปนแบบนูนต่ํา 
                   5.  บานหนังตะลุงสุชาติ ทรัพยสิน ตั้งอยูเลขท่ี 10/18 ถนนศรีธรรมโศก ซอย 3 เปนผูท่ีไดรับ
รางวัลยอดเยี่ยมอุตสาหกรรมทองเท่ียว (ไทยแลนด ทัวริสซ่ึม อวอรด) ประจําป  2539 รางวัลดีเดนประเภท
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วัฒนธรรมและโบราณสถาน บริเวณบานหนังตะลุงไดจัดแสดงเปนพิพิธภัณฑหนังตะลุง มีการแกะรูปหนังตะลุงการ
แสดงหนังตะลุงอยางครบวงจร นักทองเท่ียวเขาไปชมไดทุกวัน 
                    6. วัดสวนปาน อยูใกลสามแยกหอนาฬิกา ภายในโบสถมีจิตรกรรมแบบตะวันตก งดงามมาก    
เปนผลงานของ นายแนบ ทิชินพงศ  ผูมีผลงานดีเดนดานศิลปะชาวนครศรีธรรมราช 
                    7. พระพุทธสิหิงค ประดิษฐานในบริเวณศาลากลางจังหวัด กษัตริยลังกาโปรดใหสรางข้ึนเม่ือ 
พ.ศ.700 และมาอยูในประเทศไทยสมัยพอขุนรามคําแหงมหาราช ปจจุบันพระพุทธสิหิงคในประเทศไทย มี 3 
องค คือ   ท่ีพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร วัดพระสิงห  จังหวัดเชียงใหม และพระพุทธสิหิงคจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
                    8. จวนออกญาเสนาภิมุข  (ยามาดา นางามาซา) เปนชาวญี่ปุนเดิมชื่อ ยามาดา นางามาซา 
มาอยูในกรุงศรีอยุธยา ในสมัยพระเจาทรงธรรม  และไดรับการแตงตั้งเปนขาหลวงใหญไปปกครองเมือง
นครศรีธรรมราช เม่ือป พ.ศ.2172 ปจจุบันมีบริเวณท่ีแสดงรองรอยวาเคยเปนจวนท่ีพักของออกญาเสนาภิมุข   
อยูถนนนางงาม    (ขางศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช) 
                     9.  หอพระอิศวร อยูริมถนนราชดําเนิน เปนโบราณสถานในศาสนาพราหมณ  เปน ท่ี
ประดิษฐานศิวลึงคเปนสัญลักษณของพระอิศวรและฐานโยนิ รวมท้ังเทวรูปสําริดอีกหลายองค อาทิ  เทวรูป 
ศิวนาฎราชพระอุมา และพระพิฆเนศปจจุบันเทวรูปสําริดในหอพระอิศวร เปนของจําลองของจริงไดนําไปเก็บ
รักษาท่ีพิพิธภัณฑสถานแหงชาตินครศรีธรรมราช 

           10. หอพระนารายณ ตั้งอยูริมถนนราชดําเนินเปนโบราณสถานในศาสนาพราหมณ อีกแหง
หนึ่ง ตรงกันขามกับหอพระอิศวร มีเทวรูปพระนารายณสลักจากหินทรายสีเทาทรงหมวกรูปกระบอกปลายสอบ 
และพระหัตถขวาทรงสังข กําหนดอายุราว พ.ศ. ท่ี 10-11 ปจจุบันเก็บรักษาไวท่ีพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
นครศรีธรรมราช  ท่ีตั้งอยูในหอพระนารายณเปนเทวรูปจําลอง 

           11.  กําแพงเมือง  อยูริมถนนราชดําเนิน เปนกําแพงท่ีซอมข้ึนใหมตามรูปเดิมในสมัยตนกรุง
รัตนโกสินทร  เดิมสรางในสมัยพระเจาศรีธรรมโศกราชเปนกําแพงดินประตูชัยเหนือ (ประตูไชยศักดิ์)  และ
ประตูชัยใต (ประตูชัยสิทธิ์) 
                     12. สนามหนาเมือง ตั้งอยูนอกกําแพงเมืองทางตะวันตกเฉียงเหนือ เปนสนามรบในอดีตตอมา
กลายเปนสถานท่ีใชประกอบพิธีกรรมและกิจกรรมท้ังของรัฐและราษฎร เชน เคยใชเปนท่ีสรางพลับพลารับเสด็จ
พระเจาแผนดินรัชกาลตาง ๆ เปนท่ีประกอบพิธีสงกรานตฝกทหารและยุวชนทหาร และใชเปนสถานท่ีจัดงาน
ประเพณีท่ีสําคัญของชาวนครรวมท้ังงานรื่นเริงอ่ืน ๆ 

 13.  ศาลาประดูหกหรือศาลาโดหก อยูริมถนนราชดําเนิน เปนท่ีพักของคนเดินทางซ่ึงเขาเมือง
ไมทันเพราะประตูเมืองปดเสียกอน ศาลาแหงนี้ตั้งอยูระหวางตนประดู (ตนโด) หกตน 
                     14.  พระวิหารสูงหรือหอพระสูง เปนปูชนียสถานท่ีสําคัญแหงหนึ่งของเมืองนครศรีธรรมราช   
สันนิษฐานไดวาเปนสถาปตยกรรมและจิตรกรรมฝาผนังวาสรางในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน ภายในพระวิหารมี
พระพุทธรูปปนดินเหนียว สันนิษฐานวาสรางในสมัย พ.ศ.ท่ี 23 – 24 หรือในสมัยอยุธยาตอนปลาย 
                   ๑5.  สระลางดาบศรีปราชญ เปนสระน้ําเกาแก เชื่อวาเปนสระท่ีใชลางดาบ เลมท่ีใชประหาร 
ศรีปราชญ  สมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช   ซ่ึงมีความผิดจึงถูกเนรเทศมายังเมืองนครฯ  เม่ือศรีปราชญทํา 
ความผิดอีกครัง้  พระยานครศรธีรรมราช  จึงไดรับสั่งประหารชีวิต  (ปจจุบันสระลางดาบศรีปราชญอยูในโรงเรียน
กัลยาณีศรีธรรมราช) 
                   16.  เจดียยักษ เจดียสูงใหญเปนอันดับ 2 รองจากเจดียพระบรมธาตุอยูขางสํานักงานเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช  สันนิษฐานวาสรางโดยโคทคีรีเศรษฐีชาวมอญ  กับบริวารท่ีอพยพหลบภัยมาอาศัยเมือง
นครศรีธรรมราช เม่ือประมาณ พ.ศ.1546 
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                   17.  พระเงิน  ตั้งอยูติดกับเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  เดิมทีเลาวา  สมัยตนกรุงรัตนโกสินทร   
สมัยสงครามเกาทัพ ไดยกมาตีนครศรีธรรมราช ประชาชนจึงนําปูนโบกทับองศ  พระพุทธรูปซ่ึงเปนเงิน ทําให
พระพุทธรูปรอดจากการถูกทําลายจากสงครามเกาทัพของพมา 
                   18.  กุฏิทรงไทยวัดวังตะวันตก  ตั้งอยูริมถนนราชดําเนินเปนนิวาสสถานของเจาจอมปรางป
พ.ศ. 2535 สมาคมสถาปนิกสยามคัดเลือกกุฏิวัดวังตะวันตกใหเปนอาคารอนุรักษดีเดนประเภทปูชนียสถานและ
วัดวาอาราม 
 
                   19.  เกงจีนวัดประดูและวัดแจง  ตั้งอยูริมถนนราชดําเนินใกลกับสนามกีฬาจังหวัด กอสรางใน
สมัยตนรัตนโกสินทรเปนท่ีประดิษฐานมีบัวบรรจอัุฐิของพระยานคร และเชื่อวาเปนท่ีบรรจุอัฐิของสมเด็จ 
พระเจาตากสินมหาราช 

20.  บอน้ําศักดิ์สิทธิ์วัดหนาพระลาน บอน้ําศักดิ์สิทธิ์วัดเสมาเมือง บอน้ําศักดิ์สิทธิ์วัดเสมา
ไชย  และบอน้ําศักดิ์สิทธิ์วัดประตูขาว  ซ่ึงตั้งอยูบนถนนราชดําเนิน  ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  น้ําใน
บอน้ําศักดิ์สิทธิ์ดังกลาวใชทําน้ําพระพุทธมนตในพระราชพิธีตางๆ เชน  น้ําอภิเษก น้ําพระราชพิธีบรมราชาภิเษก   
น้ําพระพิพัฒนสัตยา      

21.  สวนสมเด็จพระศรีนครินทร 84 (ทุงทาลาด) เปนสวนสาธารณะขนาดใหญมีเนื้อท่ี
ประมาณ 1,257 ไร  ตั้งอยูหลังสนามกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช  ภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทรฯ มีสวน
สัตวเปด สวนนกนานาชนิด  สวนสุขภาพ  หอประชุมเมือง พิพิธภัณฑเมือง พุทธภูมิ  ศูนยสงเสริมสุขภาพและ
พัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ ฯลฯ 
                    22. สวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช ตั้งอยูริมถนนราชดําเนินในสวนมีประดิษฐานพระราชานุ
สาวรียพระเจาศรีธรรมาโศกราช  ผูทรงสรางเมืองนครศรีธรรมราช และพระบรมธาตุเจดียเปนสถานท่ีพักผอน
หยอนใจ  มีลานแสดงกิจกรรมและอาคารอนุรักษ    
                  23.  ตลาดริมน้ําเมืองลิกอร ตั้งอยูสองฝงริมคลองหนาเมือง จะเปดทุกวันศุกรสุดทายของเดือน  
มีเวทีการแสดง  การจัดกิจกรรมการแสดงท่ีหลากหลาย การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดสถานท่ีใหมๆ ทุกเดือน 
มีรานคาจําหนายของท่ีระลึก และรานจําหนายอาหาร 
 

 6.6 การอุตสาหกรรม 
 การอุตสาหกรรม ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สวนใหญนั้นเปนอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 
และขนาดกลาง มีอุตสาหกรรมการผลิตน้ํามันมะพราว 1 โรง นอกนั้นเปนอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เชน  
รานซอมรถจักรยานยนต และเครื่องจักรอ่ืน ๆ ตั้งกระจัดกระจายอยูท่ัวไปภายในเขตเทศบาลฯ โดยปราศจากการ
ควบคุมการใชท่ีดินยานอุตสาหกรรม  
 6.7 การพาณิชยและกลุมอาชีพ 

  หลักสูตรฝกอาชีพระยะสั้น ตามโครงการฝกอบรมสงเสริมและพัฒนาอาชีพใหกับประชาชนในเขต
เทศบาล ดังนี้ (ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.2559 – พ.ศ.2564) : ขอมูล ณ วันท่ี 6 พฤษภาคม 2564 

1. หลักสูตร การประดิษฐผลิตภัณฑจากกะลามะพราว 

2. หลักสูตร ตัดผมชาย จํานวน 70 ชั่วโมง 

3. หลกัสูตร การทําดอกไมจันทน (ดอกดารารัตน)  

4. หลักสูตร จิตอาสาประดิษฐดอกไมจันทนพระราชทาน 

5. หลักสูตร  การเพาะเห็ดนางฟา 

6. หลักสูตร  พิธีการทางศาสนาและผูนําในศาสนพิธี 

7. หลักสูตร  การพัฒนาและตอยอดการประดิษฐผลิตภัณฑจากกะลามะพราว 
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8. หลักสูตร  การเพนผาปาเตะ 

9. หลักสูตร  การเพาะเห็ดนางฟา 

10.  หลักสูตร  การจัดพานขันหมากใบตอง ดอกไมสดและการประดิษฐพานบายศรี 

11.  หลักสูตร  การทําขนมไทย 

12.  หลักสูตร  นวัตกรรมการผลิตปุยหมักแบบไมพลิกกลับกอง ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

13.  หลักสูตร  การผลิตปุยอินทรียจากพืชผักสด เศษผลไมตามฤดูกาลและการหมักดิน 

14.  หลักสูตร  การตัดเย็บเสื้อผาสตรี 

15.  หลักสูตร  การทําผามัดยอมดวยสีสังเคราะหและสีธรรมชาติ  

16.  หลักสูตร  การเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑจากกระจูด 

17.  หลักสูตร  การแปรรูปผลิตภัณฑจากเห็ดนางฟา 

กลุมอาชีพ 
1. กลุมผลิตภัณฑจากกะลามะพราวชุมชนหนาแขวงการทางนครศรีธรรมราช 

2. กลุมอาชีพจัดพานขันหมากใบตอง-ดอกไมสดและพานบายศรีชุมชนปาโลง 

3. กลุมอาชีพเพาะเห็ดนางฟาและแปรรูปชุมชนเพชรจริก 

4. กลุมผูผลิตปุยหมักแบบไมพลิกกลับกอง ชุมชนตลาดหัวอิฐ  

 5. กลุมรักษปกชุมชนชุมแสง 

 6.8 แรงงาน 
 ประชาชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรม  สวนใหญประกอบอาชีพ/แรงงาน  รับจาง  คาขาย  
และเปนเจาของกิจการบางบางสวน 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 7.1 การนับถือศาสนา 
 สถาบันและองคกรทางศาสนา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  มีสถาบันและองคกรทางศาสนา  
ดังนี้ 

รายช่ือวัด จํานวน 31 แหง 
1. วัดวังฝงตะวันออก 
2. วัดวังฝงตะวันตก 
3. วัดเสาธงทอง 
4. วัดมเหยงคณ 
5. วัดใหญชัยมงคล 
6. วัดชะเมา 
7. วัดแจงวรวิหาร 
8. วัดประดูพัฒนาราม 
9. วัดทาโพธิ์วรวิหาร 
10. วัดจันทาราม 
11. วัดศรีทว ี
12. วัดบูรณาราม 
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13. วัดมุมปอม 
14. วัดบุญนารอบ 
15. วัดคูพาย 
16. วัดศาลามีชัย 
17. วัดเพชรจริก 
18. วัดสวนหลวง 
19. วัดทาวโคตร 
20. วัดชายนา 
21. วัดโคกธาต ุ
22. วัดหนาพระลาน 
23. วัดหนาพระบรมธาตุ 
24. วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 
25. วัดพระนคร 
26. วัดสระเรียง 
27. วัดชลเฉนียน(วัดชายคลอง) 
28. วัดสวนปาน 
29. วัดเสมาเมือง 
30. วัดหัวอิฐ 
31. วัดโพธิ์เสด็จ 

 

รายช่ือมัสยิด จํานวน 7 แหง 
1. มัสยิดกามาลุดดีน 
2. มัสยิดอัดดารุสลาม 
3. มัสยิดกุตบุดดีน 
4. มัสยิดซอลารุดดีน 
5. มัสยิดนูรุลมูบีน 
6. มัสยิดญาเม้ียะ 
7. มัสยิดชีรอยุจดีน 

 

รายช่ือคริสตจักร จํานวน 3 แหง 
1. คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ 
2. คริสตจักรเบธเลเฮ็ม 
3. โบสถคาทอลิก พระมารดาพระศาสนจักร 

 
รายช่ือศาลเจา จํานวน 5 แหง 
1. ศาลเจากวนอู 
2. ศาลเจาพระเสื้อเมือง 
3. ศาลเจามาโจว 
4. ศาลเจาแมทับทิม 
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5. ศาลเจาพระ 108-109 
 

สุสานและฌาปนสถาน ดังนี้ 
  1   เทศบาลดําเนินการ  จํานวน        1   แหง   

2 สาธารณะ   จํานวน      10    แหง   

7.2 ประเพณีและงานประจําป 
วัฒนธรรมประเพณีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีดังนี้ 

  1. ประเพณีสารทเดือนสิบ 
ความเปนมา 
ประเพณีสารทเดือนสิบวิวัฒนาการมาจากประเพณีเปตพลีของพราหมณ ซ่ึงลูกหลานจัดข้ึน เพ่ือ 

ทําบุญอุทิศสวนกุศลใหแกผูลวงลับไปแลว ตอมาพวกพราหมณจํานวนมากไดหันมานับถือพระพุทธศาสนาและยัง
ถือปฏิบัติในประเพณีดังกลาวอยู พระพุทธองคเห็นวา ประเพณีนี้มีคุณคา เปนการแสดงออกซ่ึงความกตัญูกตเวที
ตอบรรพบุรุษนําความสุขใจใหผูปฏิบัติ จึงทรงอนุญาตใหอุบาสกอุบาสิกาประกอบพิธีนี้ตอไปได ประเพณีสารท
เดือนสิบมีมาตั้งแตพุทธกาลคาดวา เม่ือพระพุทธศาสนาเผยแพรเขามาในนครศรีธรรมราชจึงรับประเพณีนี้มาดวย 
บางก็วาเปนความเชื่อของพุทธศาสนิกชนชาวนครศรีธรรมราช ท่ีเชื่อวาบรรพบุรุษอันไดแก ปูยา ตายาย และญาติ
พ่ีนองท่ีลวงลับไปแลว หากทําความชั่วจะตกนรกกลายเปนเปรต ตองทนทุกขทรมานในอเวจี ตองอาศัยผลบุญท่ี
ลูกหลานอุทิศสวนกุศลใหแตละปมายังชีพ ดังนั้นในวันแรม ๑ คํ่าเดือนสิบ คนบาปท้ังหลายท่ีเรียกวาเปรตจึงถูก
ปลอยตัวกลับมายังโลกมนุษยเพ่ือมาขอสวนบุญจากลูกหลานญาติพ่ีนอง และจะกลับไปนรกในวันแรม ๑๕ คํ่า 
เดือนสิบ ในโอกาสนี้เองลูกหลานและผูยังมีชีวิตอยูจึงนําอาหารไปทําบุญท่ีวัด เพ่ืออุทิศสวนกุศลใหแกผูท่ีลวงลับไป
แลว เปนการแสดงความกตัญูกตเวที 

วันเวลา จัดงาน 
ชวงเวลา ระยะเวลาของการประกอบพิธีสารทเดือนสิบมีข้ึนในวันแรม ๑ คํ่าถึงแรม ๑๕ คํ่า  

เดือนสิบ แตวันท่ีชาวนครศรีธรรมราชนิยมทําบุญคือวันแรม ๑๓-๑๕ คํ่า  
ในสวนของพิธีกรรม 
พิธีกรรมของประเพณีสารทเดือนสิบ มีดังนี้ 
๑. การจัดหฺมฺรับ  
เริ่มในวันแรม ๑๓ คํ่า ชาวบานจะเตรียมซ้ืออาหารแหง พืชผักท่ีเก็บไวไดนาน ขาวของเครื่องใช 

ในชีวิตประจําวัน และขนมท่ีเปนสัญลักษณของสารทเดือนสิบ จัดเตรียมใสหฺมฺรับ การจัดหฺมฺรับ คือ การบรรจุและ
ประดับดวยสิ่งของ อาหาร ขนมเดือนสิบลงในภาชนะท่ีเตรียมไว เชน ถาด  กาละมัง เขง กระเชอ เปนตน ชั้น
ลางสุดบรรจุอาหารแหง ชั้นสองเปนพืชผักท่ีเก็บไวนาน ชั้นสามเปนของใชในชีวิตประจําวัน ข้ันบนสุด ประดับขนม
สัญลักษณเดือนสิบ ไดแก ขนมพอง ขนมลา ขนมบา ขนมดีซํา ขนมแตละชนิดมีความหมายดังนี้  
ขนมลา เปนเสมือนเสื้อผาท่ีใหบรรพบุรุษใชนุงหม  
ขนมพอง เปนเสมือนแพท่ีใหบรรพบุรุษขามหวงมหรรณพ  
ขนมกง เปนเสมือนเครื่องประดับ ใชตกแตงรางกาย  
ขนมบา เปนเสมือนเมล็ดสะบา ไวเลนในวันตรุษสงกรานต  
ขนมดีซํา เปนเสมือนเงินตรา ไวใหใชสอย 

๒. การยกหฺมฺรับ 
ในวันแรม ๑๔ หรือ ๑๕ คํ่า ชาวบานจะยกหฺมฺรับท่ีจัดเตรียมไวไปวัด และนําภัตตาหารไปถวาย 

พระดวย โดยเลือกไปวัดท่ีอยูใกลบานหรือวัดท่ีบรรพบุรุษของตนนิยมไป 



62 
 

๓. การฉลองหฺมฺรับและบังสุกุล 
เม่ือนําหมฺรับไปวัดแลว จะมีการฉลองหฺมฺรับ และทําบุญเลี้ยงพระเสร็จแลวจึงมีการบังสุกุล  

การทําบุญวันนี้เปนการสงบรรพบุรุษและญาติพ่ีนองใหกลับไปยังเมืองนรก 
 

๔. การตั้งเปรต 
เสร็จจากการฉลองหมฺรับและถวายภัตตาหารแลว ชาวบานจะนําขนมอีกสวนหนึ่งไปวางไวตาม 

บริเวณลานวัด ขางกําแพงวัด โคนไมใหญ เรียกวา ตั้งเปรต เพ่ือแผสวนกุศลเปนทานแกผูลวงลับท่ีไมมีญาติ หรือ
ญาติไมมารวมทําบุญให การชิงเปรตจะทําตอนตั้งเปรตเสร็จแลว เพราะเชื่อวาถาหากใครไดกินของเหลือจากการ
เซนไหวบรรพบุรุษ จะไดรับกุศลเปนสิริมงคลแกตนเอง บางวัดนิยมสรางหลาเปรต เพ่ือสะดวกแกการตั้งเปรต บาง
วัดสรางหลาเปรตไวบนเสาสูงเพียงเสาเดียว เกลาและชะโลมน้ํามันเสาจนลื่น เม่ือเวลาชิงเปรตผูชนะคือผูท่ีสามารถ
ปนไปถึงหลาเปรตซ่ึงตองใชความพยายามอยางมาก จึงสนุกสนานและตื่นเตน 

สาระสําคัญของประเพณีนี้ 
๑. เปนการแสดงความกตัญูกตเวทีตอบรรพบรุุษ โดยรําลึกถึงคุณความดีของบรรพบุรุษท่ี 

ลวงลับไปแลว  
๒. เปนโอกาสไดรวมญาติท่ีอยูหางไกลไดมาพบปะซักถามสารทุกขสุกดิบตอกันและไดโอกาส

ทําบุญรวมกัน 
๓. เปนการเก็บเสบียงอาหารมีท้ังพืชผักอาหารแหง อาหารสําเร็จรูปจัดนําไปถวายในรูปหมรับ

หรือสํารับ เพ่ือท่ีทางวดัจะไดเก็บรักษาไวเปนเสบียงสําหรับพระภิกษุสงฆในฤดูฝน 
๔. เปนการทําบุญในโอกาสท่ีไดรับผลผลิตทางการเกษตรท่ีเริ่มออกผลเพราะเชื่อวาเปนสิริมงคล 

แกตนเองและครอบครัว         

2.ประเพณีแหผาข้ึนธาต ุ
ความเปนมา 
ในสมัยท่ีพระเจาศรีธรรมโศกราชเปนกษัตริยครองตามพรลิงค(นครศรีธรรมราช) อยูนั้น ไดมีการ 

บูรณะปฏิสังขรณพระบรมธาตุเจดียครั้งใหญและแลวเสร็จในป พ.ศ.๑๗๗๓ ขณะท่ีเตรียมสมโภชพระบรมธาตุอยู
นั้น ชาวปากพนังมากราบทูลวา คลื่นไดซัดเอาผาแถบยาวผืนหนึ่งซ่ึงมีภาพเขียนเรื่องพุทธประวัติมาข้ึนท่ีชายหาด
ปากพนัง ชาวปากพนังเก็บผานั้นถวายพระเจาศรีธรรมโศกราช พระองครับสั่งใหซักผานั้นจนสะอาดเห็นภาพวาด
พุทธประวัติ เรียกวา “ ผาพระบฏ ” จึงรับสั่งใหประกาศหาเจาของ ไดความวาชาวพุทธจากหงสากลุมหนึ่ง จะนํา
ผาพระบฏไปบูชาพระพุทธบาทท่ีลังกา แตถูกพายุพัดพามาข้ึนชายฝงปากพนัง เหลือผูรอดชีวิตสิบคนพระเจา    
ศรีธรรมโศกราชทรงมีความเห็นวาควรนําผาพระบฏไปหมพระบรมธาตุเจดีย เนื่องในโอกาสสมโภชพระบรมธาตุ 
แมจะไมใชพระพุทธบาทตามท่ีตั้งใจ แตก็เปนพระบรมสารีริกธาตุซ่ึงเจาของผาพระบฏก็ยินดี การแหผาข้ึนธาตุจึงมี
ข้ึนตั้งแตปนั้นและดําเนินการสืบตอมา จนกลายเปนประเพณีสําคัญของชาวนครศรีธรรมราชในปจจุบัน ซ่ึง
ประเพณีแหผาข้ึนธาต ุ   เปนประเพณีทองถ่ินท่ีมีจัดเพียงแหงเดียวในประเทศไทย จัดข้ึนในวันมาฆบูชา อันเปนวัน
สําคัญทางพระพุทธศาสนา ท่ีถือวาเปน “ วันจตุรงคสันนิบาต ” คือวันท่ีพระอรหันตซ่ึงเปนเอหิภิกขุ จํานวน 
๑,๒๕๐ รูป มาประชุมพรอมกันโดยมิไดนัดหมาย ในวันท่ีพระจันทรเสวยมาฆฤกษ พุทธศาสนิกชนชาวไทย 
โดยเฉพาะชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงไดพรอมใจกันประกอบศาสนพิธีในวันนี้ โดยการเวียนเทียนและแหผาท่ี
เรียกกันวา “ ผาพระบฏ ” เพ่ือนําไปหมองคพระบรมธาตุเจดีย และนอมรําลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจาเปนประจํา
ทุกป  
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วันเวลาจัดงาน และพิธีกรรม 
แตเดิมการแหผาข้ึนธาตุนิยมจัดปละสองครั้ง ในวันข้ึน ๑๕ คํ่า เดือนสาม ( วันมาฆบูชา) และวัน

ข้ึน ๑๕ คํ่า เดือนหก (วันวิสาขบูชา) โดยนําผาไปหมองคพระบรมธาตุเจดีย ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 
ปจจุบันนิยมทํากันในวนัข้ึน ๑๕ คํ่า เดือนสาม (วันมาฆบูชา) มากกวา 

สาระสําคัญของประเพณีนี้ 
๑. แสดงใหเห็นลักษณะสังคมของนครศรีธรรมราช ท่ียึดม่ันอยูในพระพุทธศาสนาการทําบุญเพ่ือ

อุทิศเปนพุทธบูชาเพ่ือประสงคใหใกลชิดกับพระพุทธเจา  
๒. แสดงใหเห็นวาองคพระบรมธาตุเจดีย เปนศูนยรวมจิตใจ ศูนยรวมความศรัทธพุทธศาสนิกชน

ท่ัวไปทุกทิศจึงประสงคมาหมผาพระธาตุอยางพรอมเพรียงกัน 

3.ประเพณใีหทานไฟ 
ความเปนมา 
ประวัติความเปนมาของประเพณีใหทานไฟ กลาวถึงในขุนทกนิกายชาดก เรื่อง ความตระหน่ีถี่

เหนียวของโกลิยะเศรษฐี ท่ีอยากกินขนมเบ้ือง แตเสียดายเงินไมยอมซื้อและไมอยากใหลูกเมียไดกินดวย ภรรยาจึงทํา
ขนมเบ้ืองท่ีบานช้ันเจ็ดใหเศรษฐีไดรับประทานโดยไมใหผูใดเห็น ขณะท่ีสองสามีภรรยากําลังปรุงขนมเบ้ือง 
พระพุทธเจาประทับอยูท่ีเชตวันมหาวิหาร ทรงทราบดวยญาณ จึงโปรดใหพระโมคคัลลานะไปแกนิสัยของโกลิยะ
เศรษฐี พระโมคคัคลานะตรงไปบนตึกช้ันเจ็ดของคฤหาสนเศรษฐี เศรษฐีเขาใจวาจะมาขอขนม จึงแสดงอาการรังเกียจ
และออกวาจาขับไล แตพระโมคคัคลานะพยายามทรมานเศรษฐีอยูนานจนยอมละนิสัยตระหน่ี พระโมคคัลลานะได
แสดงธรรมเรื่องประโยชนของการให จนโกลิยะเศรษฐีและภรรยาเกิดความเล่ือมใส ไดนิมนตมารับถวายอาหารท่ีบาน
ตน พระโมคคัลลานะแจงใหนําไปถวายพระพุทธเจาและพระสาวก ๕๐๐ รูป ณ เชตวันมหาวิหาร โกลิยะเศรษฐีและ
ภรรยาไดนําขาวของเครื่องปรุงไปทําขนมเบ้ืองถวายพระพุทธเจาและพระสาวก แตปรุงเทาไหรแปงท่ีเตรียมมาเพียง
เล็กนอยก็ไมหมด พระพุทธเจาจึงโปรดเทศนาส่ังสอน ท้ังสองคนเกิดความปติอิ่มเอิบในการบริจาคทาน เห็นแจงบรรลุ
ธรรมชั้นโสดาบัน  จังหวัดนครศรีธรรมราชต้ังอยูติดชายฝงทะเล ลักษณะภูมิอากาศเปนแบบรอนช้ืน ในหนาหนาวก็ไม
หนาวจัด เพียงแตคนรูสึกวาอากาศเย็นลงกวาปกติ เน่ืองจากไมเคยชินกับอากาศท่ีหนาวเย็นลง ตอนยํ่ารุงเชามืดจึงลุก
ขึ้นมากอไฟผิงเพื่อสรางความอบอุน ประกอบกับชาวนครศรีธรรมราชยึดมั่นในพระพุทธศาสนา พุทธศาสนิกชนจึงพา
กันกอกองไฟในวัดใกลบาน แลวนิมนตพระภิกษุสงฆมาผิงไฟรับความอบอุนดวย 

วันเวลาจัดงาน 
การใหทานไฟไมมีกําหนดระยะเวลาท่ีแนนอนตายตัวแลวแตความสะดวกในการนัดหมาย แต

สวนใหญจะปฏิบัติในชวงเดือนยี่ ซ่ึงปนชวงท่ีมีอากาศหนาวเย็นท่ีสุด ชาวบานจะนัดหมายไปพรอมกันในเวลาย่ํารุง
หรือตอนเชามืด ซ่ึงจะเปนวันไหนก็ได 

พิธีกรรม 
๑. การกอกองไฟ ชาวบานจะเตรียมไมฟน ถาน หรือเตาไฟ สําหรับกอใหเกิดความรอนและความ 

อบอุนแกพระสงฆ บางแหงนิยมใชไมฟนหลายอันมาซอนกันเปนเพิงกอไฟ แลวนิมนตพระสงฆมานั่งผิงไฟ เพ่ือให
เกิดความอบอุนท้ังพระสงฆและชาวบานท่ีอยูใกลเคียง 

๒. การทําขนมถวายพระ ขนมท่ีเตรียมไปปรุงท่ีวัดในการใหทานไฟเปนขนมอะไรก็ได แตสวน 
ใหญจะนิยมขนมท่ีสามารถปรุงเสร็จในเวลาอันรวดเร็ว ขนมสวนมากจะปรุงโดยใชไฟแรงและเปนขนมพ้ืนบาน เชน 
ขนมเบื้อง ขนมครก ขนมครกขาวเหนียว ขาวเกรียบปากหมอ ขนมโค ขนมพิมพ ขนมจาก ขนมจูจุน ขาวเหนียว
กวนทอด ในปจจุบันมีขนมและอาหารเพ่ิมข้ึนอีกมากมาย เชน น้ําชา กาแฟ หม่ีผัด ขาวตม ขาวเหนียวหลาม ขนม 
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ปงปง ชาวบานจะปรุงขนมตามท่ีเตรียมเครื่องปรุงมา แลวนําขนมท่ีปรุงข้ึนมารอน ๆ ไปถวายพระสงฆ ขณะท่ีทํา
ขนมกันไป พระสงฆก็ฉันไปพรอม ๆ กัน จะหยุดปรุงขนมก็ตอเม่ือเครื่องปรุงท่ีเตรียมมาหมด เม่ือพระสงฆฉันอ่ิม
แลว ชาวบานจึงรวมกันรับประทานกันอยางสนุกสนาน หลังจากพระสงฆฉันเสร็จแลว ก็สวดใหศีลใหพรแกผูท่ีมา
ทําบุญเปนอันเสร็จพิธี 

สาระสําคัญของประเพณีนี้ 
๑. เปนโอกาสหนึ่งท่ีไดนัดหมายพรอมกันในตอนเชามืด เพ่ือรวมทําบุญเลี้ยงพระรวมท้ังรวม

รับประทานอาหารกันเปนท่ีสนุกสนาน ซ่ึงเปนการสรางสามัคคีในหมูคณะไดดียิ่ง  
๒. ทําใหมีสุขภาพดีมีพลานามัยแข็งแรง เพราะการตื่นนอนตอนเชาตรูไดรับอากาศบริสุทธิ์ ทําให

มีความสดชื่นเบิกบาน  
๓. เม่ือไดปฏิบัติตามประเพณีแลวยอมทําใหเกิดความสุขใจเบิกบานใจในผลบุญท่ีตนไดกระทํา 

อีกท้ังยังไดเปนแบบอยางแกลูกหลานของตนดวย 

   4.ประเพณีลากพระ 
ความเปนมา 
ในสมัยท่ีมีการสรางพระพุทธรูปข้ึนแลว พุทธศาสนิกชนไดอัญเชิญพระพุทธรูปซ่ึงสมมุติแทนองค

พระพุทธเจามาแหแหน ซ่ึงเปรียบเสมือนการรับเสด็จและถวายภัตตาหารใหพระพุทธเจาดวยตนเอง พระภิกษุจีน
ชื่ออ้ีจิง ไดจาริกแสวงบุญผานมายังอาณาจักรตามพรลิงค ไดพบเห็นชาวบานปฏิบัติประเพณีลากพระจึงบันทึก
จดหมายเหตุไววา “ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องคหนึ่ง มีคนแหแหนนํามาจากวัด โดยประดิษฐานบนรถหรือบนแคร มี
พระสงฆและฆราวาสหมูใหญหอมลอมมา มีการตีกลองและบรรเลงดนตรีตางๆ มีการถวายของหอมและดอกไม
และถือธงชนิดตาง ๆ ท่ีทอแสงในกลางแดด พระพุทธรูปเสด็จไปสูหมูบานดวยวิธีดังกลาว” ประเพณีชักพระหรือ
ลากพระเปนประเพณีทําบุญในวันออกพรรษา ปฏิบัติตามความเชื่อวา เม่ือครั้งท่ีพระพุทธเจาเสด็จไปจําพรรษา ณ 
สวรรคชั้นดาวดึงสเพ่ือโปรดพระมารดา เม่ือครบพรรษาจึงเสด็จกลับมายังโลกมนุษย พุทธศาสนิกชนไปรับเสด็จ 
แลวอัญเชิญพระพุทธเจาประทับบนบุษบกแลวแหแหน 

วันเวลาจัดงาน 
วันลากพระจะทํากันในวันออกพรรษา คือ วันแรม ๑ คํ่า เดือนสิบเอ็ด 
พิธีกรรม 
๑. การแตงนมพระ 
นมพระ หมายถึงพนมพระเปนพาหนะท่ีใชบรรทุกพระลาก นิยมทํา ๒ แบบ คือ ลากพระทางบก

เรียกวา นมพระ ลากพระทางน้ํา เรียกวา "เรือพระ" นมพระสรางเปนรานมา มีไมสองทอนรองรับขางลาง ทําเปน
รูปพญานาค มีลอ ๔ ลออยูใตตัวพญานาค รานมาใชไมไผสานทําฝาผนัง ตกแตงลวดลายระบายสีสวย รอบ ๆ 
ประดับดวยผาแพรสี ธงริ้ว ธงสามชาย ธงราว ธงยืนหอยระยาง ประดับตนกลวย ตนออย ทางมะพราว ดอกไมสด
ทําอุบะหอยระยา มีตมหอดวยใบพอแขวนหนานมพระ ตัวพญานาคประดับกระจกแวววาวสีสวย ขาง ๆ นมพระ
แขวนโพน กลอง ระฆัง ฆอง ดานหลังนมพระวางเกาอ้ี เปนท่ีนั่งของพระสงฆ ยอดนมอยูบนสุดของนมพระ ไดรับ
การแตงอยางบรรจงดูแลเปนพิเศษ เพราะความสงาไดสัดสวนของนมพระข้ึนอยูกับยอดนม 

๒. การอัญเชิญพระลากข้ึนประดิษฐานบนนมพระ 
    พระลาก คือพระพุทธรปูยืน แตท่ีนิยมคือ พระพุทธรูปปางอุมบาตร เม่ือถึงวันข้ึน ๑๕ คํ่า เดือน 
๑๑ พุทธบริษัทจะสรงน้ําพระลากเปลี่ยนจีวร แลวอัญเชิญข้ึนประดิษฐานบนนมพระ แลวพระสงฆจะเทศนาเรื่อง
การเสด็จไปดาวดึงสของพระพุทธเจา ตอนเชามืดในวันแรม ๑ คํ่าเดือน ๑๑ ชาวบานจะมาตักบาตรหนานมพระ 
เรียกวา ตักบาตรหนาลอ เสร็จแลวจึงอัญเชิญพระลากข้ึนประดิษฐานบนนมพระ ในตอนนี้บางวัดจะทําพิธีทางไสย
ศาสตรเพ่ือใหการลากพระราบรื่น ปลอดภัย  
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๓. การลากพระ 
ใชเชือกแบงผูกเปน ๒ สาย เปนสายผูหญิงและสายผูชาย โดยใชโพน ( ปด) ฆอง ระฆัง เปน 

เครื่องตีใหจังหวะเราใจในการลากพระ คนลากจะเบียดเสียดกันสนกุสนานและประสานเสียงรองบทลากพระเพ่ือ
ผอนแรง 
ตัวอยาง บทรองท่ีใชลากพระสรอย :  อ้ีสาระพา เฮโล เฮโล   ไอไหรกลมกลม หัวนมสาวสาว 
ไอไหรยาวยาว สาวสาวชอบใจ 

สาระสําคัญของงานประเพณีนี้  
๑. เปนประเพณีท่ีใหความสําคัญกับสังคมเกษตรกรรม ดวยความเชื่อวาอานิสงสแหงการลากพระ 

จะทําใหฝนตกตองตามฤดูกาล เกิดคติความเชื่อวา "เม่ือพระหลบหลัง ฝนจะตกหนัก" นมพระจึงสรางสัญลักษณ
พญานาค เพราะเชื่อวาใหน้ํา การทําบุญเพ่ือใหฝนตกตองตามฤดูกาล จึงเปนท่ีปรารถนาอยางยิ่ง การลากพระ
แสดงใหเห็นความสัมพันธระหวางประเพณีกับวิถีชีวิตของคนในสังคมเกษตรกรรม  

๒. เปนการปฏิบัติตามความเชื่อวา การทําบุญจะสงผลใหผู ท่ี ทําไดรับบุญกุศลใหประสบ
ความสําเร็จในชีวิต จึงมีการปฏิบัติตามประเพณีและความเชื่อตลอดมา 

๓. เปนการแสดงออกถึงความพรอมเพรียง ความสามัคคีพรอมใจในการทําบุญทําทาน และเกิด
ความสนุกสนาน 

๔. เกิดแรงบันดาลใจ แตงบทรอยกรองสําหรับขับรองในขณะท่ีชวยกันลากพระ ซ่ึงมักจะเปนบท
กลอนสั้น ๆ ตลก ขบขัน และโตตอบกัน ไดฝกท้ังปญญาและปฏิภาณไหวพริบ 

๕. เปนประเพณีท่ีปฏิบัติตามความเชื่อวา ใครไดลากพระทุกป จะไดบุญมาก สงผลใหพบ
ความสําเร็จในชีวิต ดังนั้นเม่ือนมพระลากผานหนาบานของใคร คนท่ีอยูในบานจะออกมาชวยลากพระ และคน
บานอ่ืนจะมารับทอดลากพระตออยางไมขาดสาย 
 7.3 ภูมิปญญาทองถิ่น  ภาษาถิ่น 
 1. การผลติตุกตาไกของชาวบาน ชุมชนหนาสถานีรถไฟนครศรีฯ ตําบลคลัง อ.เมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 2. การแกะหนังตะลุง  และการนําเสนอสาระหนังตะลุง  ของสุชาติ  ทรัพยสิน  ชุมชนศรีธรรมโศกราช  
 3. ผลิตภัณฑจากกะลามะพราว  ชุมชนหนาแขวงนครศรีธรรมราช 
 4. เครื่องถมเมืองนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 7.4 สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 
  สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก  จังหวัดนครศรีธรรมราชได  ไดแก  เครื่องเงิน เครื่องทองหลือง 
เครื่องถม และผลิตภัณฑยานลิเภา มีจําหนายบริเวณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร หลังสนามหนาเมือง ถนนทาชาง 
ยานทาวัง บูรพาพลาซา บวรบาซาร และท่ีหางสรรพสินคาโรบินสันโอเชียน 
 
           8. ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 8.1 น้ํา 
 เทศบาลนครนครศรธีรรมราช  มีระบบประปาท่ีใหบริการประชาชน  ดงันี้ 
1. โรงกรองน้ําประปา มีจํานวน 2 ชุด คือ 

โรงกรองน้ําประตชัูย ถนนชลวิถี อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
- มีโรงกรองน้าํ   จํานวน 6 โรง 
- มีกําลังผลิตวันละ 33,500 ลบ.ม.(1,396 ลบ.ม./ชม.) 
- ถังน้ําใสจํานวน 2 ใบ 4,000 ลบ.ม. (ใบละ 2,000 ลบ.ม.) 
- เครื่องสูบน้ําแรงสูง จํานวน 9 เครื่อง (มอเตอร 7 เครื่อง/เครื่องยนตดีเซล 2 เครื่อง) 

http://www.culture.nstru.ac.th/%7Eculturedb/culture.php?cultureCode=1523&cultureTitleT=%A1%D2%C3%BC%C5%D4%B5%B5%D8%EA%A1%B5%D2%E4%A1%E8%A2%CD%A7%AA%D2%C7%BA%E9%D2%B9%20%AA%D8%C1%AA%B9%CB%B9%E9%D2%20%CA%B6%D2%B9%D5%C3%B6%E4%BF%B9%A4%C3%C8%C3%D5%CF%20%20%20%20%B5%D3%BA%C5%A4%C5%D1%A7%20%CD.%E0%C1%D7%CD%A7%20%A8%D1%A7%CB%C7%D1%B4%B9%A4%C3%C8%C3%D5%B8%C3%C3%C1%C3%D2%AA
http://www.culture.nstru.ac.th/%7Eculturedb/culture.php?cultureCode=1523&cultureTitleT=%A1%D2%C3%BC%C5%D4%B5%B5%D8%EA%A1%B5%D2%E4%A1%E8%A2%CD%A7%AA%D2%C7%BA%E9%D2%B9%20%AA%D8%C1%AA%B9%CB%B9%E9%D2%20%CA%B6%D2%B9%D5%C3%B6%E4%BF%B9%A4%C3%C8%C3%D5%CF%20%20%20%20%B5%D3%BA%C5%A4%C5%D1%A7%20%CD.%E0%C1%D7%CD%A7%20%A8%D1%A7%CB%C7%D1%B4%B9%A4%C3%C8%C3%D5%B8%C3%C3%C1%C3%D2%AA
http://www.culture.nstru.ac.th/%7Eculturedb/culture.php?cultureCode=1554&cultureTitleT=%E0%A4%C3%D7%E8%CD%A7%B6%C1%E0%C1%D7%CD%A7%B9%A4%C3%20%A8%D1%A7%CB%C7%D1%B4%B9%A4%C3%C8%C3%D5%B8%C3%C3%C1%C3%D2%AA
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โรงกรองน้ําทวดทอง ซอยทวดทอง 3 ถนนกะโรม อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
- มีโรงกรองน้ํา  จาํนวน 10 โรง 
- มีกําลังผลิตวันละ 51,600 ลบ.ม.(2,150 ลบ.ม./ชม.) 
- ถังน้ําใสจํานวน 5 ใบ 14,000 ลบ.ม. 
- เครื่องสูบน้ําแรงสูง จํานวน 9 เครื่อง (มอเตอร 8 เครื่อง/เครื่องยนตดีเซล 1 เครื่อง) 

2. โรงสูบน้ําแรงต่ํา มีจํานวน 7 จุด คือ 
  2.1 โรงสูบน้ําแรงต่ํา บานหัวทา ถนนชลวิถี อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสูบน้ํา
จากคลองปาเหลา มีเครื่องสูบน้ําจํานวน 10 เครื่อง สูบสงน้ําเขาโรงกรองประตูชัย (มอเตอร 8 เครื่อง/เครื่องยนต
ดีเซล 2 เครื่อง) 
  2.2 โรงสูบน้ําแรงต่ํา บานทาใหญ    ถนนบานตาล-ลานสกา   อําเภอลานสกา  
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสูบน้ําจากคลองทาดี มีเครื่องสูบน้ํา จํานวน 8 เครื่อง สูบน้ําเขาโรงกรองทวดทอง 
(มอเตอร 7 เครื่อง/เครื่องยนตดีเซล 1 เครื่อง) 
  2 .3  เครื่ อ งสูบ เพ่ิ มแรงดัน  (Booster) เพ่ื อ เพ่ิ มแรงดันน้ํ า  มี เครื่ อ งสู บน้ํ า   จํ านวน  
6 เครื่อง สูบสงน้ําเขาโรงกรองทวดทอง (มอเตอร 6 เครื่อง) 
  2.4 โรงสูบน้ําแรงต่ําบานวังกอง มีเครื่องสูบน้ํา จํานวน 1 เครื่อง พรอมแพเครื่องสูบน้ํา สูบสงน้ํา
เขาโรงกรองทวดทอง 
  2.5 โรงสูบน้ําแรงต่ํานายทราย  มีเครื่องสูบน้ํา  จํานวน 1 เครื่อง  พรอมแพเครื่องสูบน้ํา สูบสงน้ํา
เขาโรงกรองทวดทอง 
  2.6 โรงสูบน้ําแรงต่ําบานสันยูง  มีเครื่องสูบน้ํา  จํานวน 1 เครื่อง  พรอมแพเครื่องสูบน้ํา สูบสงน้ํา
เขาโรงกรองทวดทอง 
  2.7 ฝายชลประทานทาดี  มีเครื่องสูบน้ํา จํานวน 2 เครื่อง สูบสงน้ําเขาโรงกรองน้ําประตูชัย 

 8.2 ปาไม 
 พ้ืนท่ีเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเปนเขตชุมชนเมือง จึงไมมีพ้ืนท่ีท่ีเปนปาไม  
 8.3 ภูเขา 
 พ้ืนท่ีเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเปนเขตชุมชนเมือง จึงไมมีพ้ืนท่ีท่ีเปนภูเขา  
 8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
 เทศบาลนครนครศรธีรรมราช  มีคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติคอนขางนอยเพราะเปนเขต
ชุมชนเมือง 
 



67 
 

สวนที่ สวนที่ ๒๒  
 
 
 

 
 

 
1 แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป(พ.ศ. 2561-2580) 

1. ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง 
 ประกอบดวย 5 ประเด็น ไดแก 

(1) การรักษาความสงบภายใน                                                                                                                 
(2) การปองกันและแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง                                                                            
(3) การพัฒนาศักยภาพของประเทศใหพรอมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบตอความม่ันคงของชาติ                                     
(4) การบูรณาการความรวมมือดานความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติ                                                    
(5) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองครวม                                                                                          

2. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
ประกอบดวย 5 ประเด็น ไดแก 
(1) การเกษตรสรางมูลคา                                                                                                                         
(2) อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต                                                                                                  
(3) สรางความหลากหลายดานการทองเท่ียว                                                                                       
(4) โครงสรางพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก                                                                                            
(5) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผูประกอบการยุคใหม                                                                                

3. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
ประกอบดวย 7 ประเด็น ไดแก 
(1) การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม                                                                                                        
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต                                                                                                  
(3) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21                                                      
(4) การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยท่ีหลากหลาย                                                                                    
(5) การเสรมิสรางใหคนไทยมีสุขภาวะท่ีดี ครอบคลุมท้ังดานกาย ใจ สติปญญา และสังคม                                                     
(6) การสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรพัยากรมนุษย                                            
(7) การเสรมิสรางศักยภาพการกีฬาในการสรางคุณคาทางสังคมและพัฒนาประเทศไทย                                                    

4. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
ประกอบดวย 4 ประเด็น ไดแก 

          (1) การลดความเหลื่อมล้ํา สรางความเปนธรรมในทุกมิติ                                                                               
(2) การกระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี                                                                   

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1 ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 
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(3) การเสริมสรางพลังทางสังคม                                                                                                                 
(4) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนทองถ่ินในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและจัดการตนเอง 

       5. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
ประกอบดวย 6 ประเด็น ไดแก 

          (1) สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว                                                                             
(2) สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล                                                                            
(3) สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมท่ีเปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ                                                            
(4) พัฒนาพ้ืนท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุสาหกรรมเชิงนิเวศ มุงเนนความเปนเมืองท่ีเติบโต
อยางตอเนื่อง                 
(5) พัฒนาความม่ันคงน้ํา พลังงาน และเกษตรท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม                                                          
(6) ยกระดับกระบวนทัศนเพ่ือกําหนดอนาคตประเทศ 

         6. ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ประกอบดวย 6 ประเด็น ไดแก 

            (1) ภาครัฐท่ียึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการ และใหบริการอยางสะดวก
รวดเร็ว โปรงใส 
            (2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาใน
ทุกระดับทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนท่ี 
            (3) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ สงเสริมใหประชาชนและทุกภาคสวนมีสวนรวมใน
การพัฒนาประเทศ 
            (4) ภาครัฐมีความทันสมัย 

  (5) บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก มีสามารถสูง มุงม่ัน 
และเปนมืออาชีพ 
            (6) ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
            (7) กฎหมายมีความสอดคลองเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ และมีเทาท่ีจําเปน 
            (8) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตอประชาชนโดยเสมอภาค 
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2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13  (พ.ศ. 2566 - 2570) 
 

การดําเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศกอนท่ีจะมีการ 
ประกาศใช ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) ไดอาศัยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
เปนแผนหลัก เพ่ือเปนกรอบในการวางแผนปฏิบัติราชการและแผนในระดับปฏิบัติตาง ๆ รวมถึงการจัดทําคํา
ของบประมาณรายจายประจาํป  ใหมีความสอดคลองเชื่อมโยงกัน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติใน
อดีตท่ีผานมา จึงมีลักษณะครอบคลุมประเด็นการพัฒนาประเทศในทุกมิติอยางรอบดาน (Comprehensive 
Plan) เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐทุกระดับสามารถเชื่อมโยงภารกิจและดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการและ
คําของบประมาณ  ใหเชื่อมโยงสนับสนุนเปาหมายของแผนฯ การพัฒนาประเทศภายใตกรอบแผนพัฒนาฯ 
ท่ีผานมา  จึงใหความสําคัญกับมิติการพัฒนาประเทศทุกดานอยางเทาเทียมและสมดุลกัน โดยจุดเนนของแต
ละยุทธศาสตรการพัฒนาจะมุงเนนการบรรลุเปาหมายของมิติการพัฒนาแตละดานเปนหลัก  เพ่ือมุงหมายให
การบรรลุผลตามเปาหมายของแผนพัฒนาแตละมิติ  ในทายท่ีสุดจะบูรณาการผลรวมท่ีเกิดข้ึนและทําให
ประเทศบรรลุเปาหมายในภาพใหญภายใตแผนฯ ท่ีกําหนดข้ึนได  เปาหมายการพัฒนาประเทศ ในระยะของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) สิ่งท่ีตองทํา เพ่ือนําไปสูเปาหมายดังกลาว 

 

1. เศรษฐกิจมูลคาสูงท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม โดยรายละเอียดขององคประกอบท้ัง 4 ดาน และ
หมุดหมาย มีดังนี้  

หมุดหมายท่ี 1  ไทยเปนประเทศชั้นนํา ดานสินคาเกษตร และเกษตรแปรรูปมูลคาสูง  
  -  มีการปรับโครงสรางใหมีผลิตภาพและผลตอบแทนสูง  

-  เกษตรกรเขาถึงชองทางการตลาดท่ีหลากหลาย  
-  มีโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก ท่ีเหมาะสม อาทิแหลงน้ํา และ 

      ระบบโลจิสติกส  
-  เทคโนโลยีชีวภาพไดรับการวิจัยและพัฒนา อยางตอเนื่อง  

หมุดหมายท่ี 2  ไทยเปนจุดหมาย ของการทองเท่ียวท่ีเนน คุณคาและความยั่งยืน  
-  มีภาพลักษณในฐานะจุดหมายการทองเท่ียวเนนคุณคา และความยั่งยืน  
-  มีจุดเดนดานการทองเท่ียวรูปแบบเฉพาะ กิจกรรมหลากหลาย เพ่ือดึงดูด 

                       นักทองเท่ียวคุณภาพ  
- รายไดจากการทองเท่ียวกระจายสูเมืองรอง ชุมชน และผูประกอบการรายยอย 

หมุดหมายท่ี 3  ไทยเปนฐานการผลิต ยานยนตไฟฟาของอาเซียน  
-  มีการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม และทักษะแรงงาน อยางตอเนื่อง  
-  ปริมาณการใชยานยนตไฟฟาภายในประเทศเพ่ิมข้ึน และมีสถานีอัดประจุไฟฟา 

              ท่ีเพียงพอและครอบคลุม  
-  มีมาตรการชวยเหลือผูไดรับผลกระทบและแผนรองรับการเปลี่ยนผานท่ีชัดเจน 

หมุดหมายท่ี 4  ไทยเปนศูนยกลางทางการแพทยและสุขภาพมูลคาสูง  
-  มีชื่อเสียงในการใหบริการทางการแพทยข้ันสูง โรคเฉพาะทาง บริการความงาม  

             และการสงเสริมสุขภาวะ  
-  ลงทุนวิจัยและพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีข้ันสูง  
-  ระบบสาธารณสุขมีคุณภาพ สามารถจัดสรรทรัพยากรอยางเพียงพอและ  

             เหมาะสมตอผูรับบริการจากท้ังในและตางประเทศ  
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หมุดหมายท่ี 5  ไทยเปนประตูการคา การลงทุนและจุดยุทธศาสตรทางโลจิสติกสท่ีสําคัญ  
ของภูมิภาค  

-  กฎระเบียบ กระบวนการนาเขาสงออก และขอตกลงการคาระหวางประเทศ  
             สงเสริมศักยภาพ เอ้ือตอการดําเนินธุรกิจ และสามารถลดตนทุนโลจิสติกส  

-  โครงสรางพ้ืนฐานเชื่อมโยงโครงขายเสนทางคมนาคมขนสงในอาเซียนไรรอยตอ  
             ผูประกอบการมีศักยภาพการแขงขันในระดับสากล  
หมุดหมายท่ี 6  ไทยเปนฐานการผลิต อิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ และบริการดิจิทัลของ

อาเซียน 
- เทคโนโลยีความรูและนวัตกรรม ท้ังซอฟทแวรและดิจิทัลคอนเทนตไดรับการ  

            พัฒนา อยางตอเนื่อง  
- มีโครงสรางพ้ืนฐาน และปจจัยแวดลอมท่ีสงเสริมการประกอบธุรกิจดานดิจิทัล  
- มีระบบเฝาระวังและปองกันการโจมตีทางไซเบอรประชาชนมีทักษะทางดิจิทัล 

 

2. สังคมแหงโอกาสและความเสมอภาค  

หมุดหมายท่ี 7  ไทยมีSMEs ท่ีเขมแข็ง มีศักยภาพสูง และสํามารถแขงขันได  
-  การแขงขันเปดกวางและเปนธรรม ลดความ เหลื่อมลาระหวาง SMEs และ   

             ธุรกิจขนาดใหญ  
-  SMEs มีศักยภาพสูง สามารถพัฒนา และใชเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  
-  SMEs มีบทบาทในภาคการสงออก สามารถเชื่อมโยงกับ GVCs  
-  วิสาหกิจเพ่ือ สังคมขยายตัว และวิสาหกิจชุมชนมีศักยภาพ สามารถสราง 

             มูลคาเพ่ิม  
หมุดหมายท่ี 8   ไทยมีพ้ืนท่ีและเมืองหลัก ของภูมิภาคท่ีมีความเจริญ ทางเศรษฐกิจ 

ทันสมัยและนาอยู  
-  ความเหลื่อมลาเชิงพ้ืนท่ีลดลง ท้ังในดานเศรษฐกิจและบริการสาธารณะ มีการ  

              พัฒนา เศรษฐกิจตามศักยภาพพ้ืนท่ี และเชื่อมโยงระหวางเมืองและชนบท  
-  พ้ืนท่ีเศรษฐกิจ/เมืองหลักมีโครงสรางพ้ืนฐาน ท่ีรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ี  

              เปนมิตรตอ สิ่งแวดลอม  
-  อปท. ชุมชน ภาคเอกชนในพ้ืนท่ี มีศักยภาพและบทบาทในการพัฒนาพ้ืนท่ี 

              และเมือง  
หมุดหมายท่ี 9   ไทยมีความยากจนขามรุนลดลง และคนไทยทุกคน มีความคุมครองทาง

สังคม ท่ีเพียงพอ เหมาะสม  
-  คนจนขามรุนลดลงจากมาตรการชวยเหลือแบบมุงเปา และฐานขอมูลท่ี  

            สามารถระบุคนจน และปญหา  
-  นโยบายการเงินการคลังและกฎหมายสงเสริม การกระจายรายได  
-  ทุกกลุมคนสามารถเขาถึงดิจิทัลไดอยางท่ัวถึง  
-  เด็กยากจนสามารถเขาถึงการศึกษา ในระดับท่ีสูงกวาการศึกษาภาค 

             บังคับ  
- ความคุมครองทางสังคมเพียงพอ เหมาะสม  
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3. วิถีชีวิตท่ีย่ังยืน  
หมุดหมายท่ี 10  ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารบอนต่ํา  

- ขยะและน้ําเสียไดรับการจัดการท่ีถูกตองและหมุนเวียนกลับไปใช 
            ประโยชน มากข้ึน  

- พลังงานหมุนเวียนเปนแหลงพลังงานหลัก สาหรับการผลิตไฟฟาของ 
            ประเทศ  

- ผลิตภัณฑท่ีมาจากวัสดุเหลือใชและปลอยคารบอน ในปริมาณต่ําไดรับ 
            การ สนับสนุน ท้ังใน ดานการพัฒนานวัตกรรมการผลิต และการจูงใจ 
            ผูบริโภค  
หมุดหมายท่ี 11  ไทยสามารถลดความเสี่ยง และผลกระทบจาก ภัยธรรมชาติและ

การเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ  
-  พ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงภัยสูงไดรับการจัดการใหมีความเสี่ยงท่ีลดลง  
-  ปาและพ้ืนท่ีชุมน้ําไดรับการอนุรักษ  
-  ระบบการจัดการภัยในทุกระดับไดรับการปรับปรุง ใหมีประสิทธิภาพ 

             และศักยภาพท่ีสูงข้ึน 
-  เปาหมายการลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและสภาพภูมิอากาศเปน 

             สวนหนึ่ง ของการ วางแผนพัฒนาพ้ืนท่ี  
-  ทุกภาคสวนไดรับการพัฒนาขีดความสามารถในการรับมือกับภัย 

             ธรรมชาติ  

 

4. ปจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ  
หมุดหมายท่ี 12  ไทยมีกําลังคนสมรรถนะสูง มุงเรียนรูอยางตอเนื่อง ตอบโจทย 

การพัฒนาแหงอนาคต  
- ระบบการศึกษามีคุณภาพ สามารถพัฒนาทักษะสําคัญ และเอ้ือตอการ 

            สราง สังคมแหงการ เรียนรูตลอดชีวิต  
-  สถาบันอุดมศึกษาปรับบทบาท ใหสามารถพัฒนาทุนมนุษยในทุกชวงวัย  
-  กลไกการพัฒนาฝมือมีคุณภาพ ทันสมัย ไดมาตรฐาน  
-  นโยบายการจัดการกําลังคนภายใตสังคมสูงวัยมีความชัดเจน และระบบ  

             ฐานขอมูล การจัดการกาลังคนมีประสิทธิภาพ  
-  สถาบันทางสังคมเอ้ือตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  

หมุดหมายท่ี 13  ไทยมีภาครัฐท่ีมีสมรรถนะสูง  
-  ภาครัฐบูรณาการ เปนเอกภาพ  
-  โครงสรางภาครัฐมีความยืดหยุน และมีความยั่งยืนทางการคลัง  
-  การบริหารงานภาครัฐและการใหบริการสาธารณะปรับสูรูปแบบดิจิทัล 

             อยาง เต็มรูปแบบ  
-  กฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรการภาครัฐทันสมัย สนับสนุนการพลิก 

             โฉม ประเทศ  
-  ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาและติดตามตรวจสอบการพัฒนา 

             ประเทศ  
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13 หมุดหมาย สูเศรษฐกิจสรางคุณคา สังคมเดินหนาอยางย่ังยืน  
หมุดหมายท่ี 1 เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลคาสูง  
หมุดหมายท่ี 2 การทองเท่ียวเนนคุณคา  
หมุดหมายท่ี 3 ฐานการผลิตยานยนตไฟฟา  
หมุดหมายท่ี 4 การแพทยและสุขภาพแบบครบวงจร  
หมุดหมายท่ี 5 ประตูการคาการลงทุนและโลจิสติกส  
หมุดหมายท่ี 6 อิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะและบริการดิจิทัล  
หมุดหมายท่ี 7 SMEs วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเพ่ือสังคม เติบโตอยางตอเนื่อง ยั่งยืน 
หมุดหมายท่ี 8 พ้ืนท่ีและเมืองมีความเจริญ ทันสมัย และนาอยู  
หมุดหมายท่ี 9 ความยากจนขามรุนลดลง และความคุมครองทางสังคมเพียงพอ เหมาะสม 
หมุดหมายท่ี 10 เศรษฐกิจหมุนเวียน และสังคมคารบอนต่ํา  
หมุดหมายท่ี 11 การลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ 
หมุดหมายท่ี 12 กําลังคนท่ีมีสมรรถนะสูง ตอบโจทยการพัฒนาแหงอนาคต  
หมุดหมายท่ี 13 ภาครัฐสมรรถนะสูง 
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3) เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs) 

 

การพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development) คือ แนวทางการพัฒนาท่ีตอบสนองความ
ตองการของคนรุนปจจุบัน โดยไมลิดรอนความสามารถในการตอบสนองความตองการของคนรุนหลัง 
(Brundtland Report, 1987) โดยการบรรลุการพัฒนาท่ียั่งยืน มีองคประกอบสําคัญ 3 ประการ ไดแก 
การเติบโตทางเศรษฐกิจ (economic growth) ความครอบคลุมทางสังคม (social inclusion) และการ
คุมครองสิ่งแวดลอม (environmental protection) 

ในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งท่ี 70 เม่ือวันท่ี 25 กันยายน 2558          
ณ สํานักงานใหญสหประชาชาติ ประเทศไทยและประเทศสมาชิกสหประชาชาติรวม 193 ประเทศ รวมลง
นามรับรองวาระการพัฒนาท่ียั่งยืน ค.ศ. 2030 (2030 Agenda for Sustainable Development) ซ่ึงเปน
กรอบการพัฒนาของโลกเพ่ือรวมกันบรรลุการพัฒนาทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน โดยไมท้ิง
ใครไวข างหลั ง ภายในป  ค.ศ. 2030 โดยกําหนดให มี เป าหมายการพัฒนาท่ียั่ งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) เปนแนวทางใหแตละประเทศดําเนินการรวมกัน  

เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) 17 เปาหมาย ประกอบไปดวย 169 เปาหมายยอย (SDG 
Targets) ท่ีมีความเปนสากล เชื่อมโยงและเก้ือหนุนกัน และกําหนดใหมี 247 ตัวชี้วัด เพ่ือใชติดตามและ
ประเมินความกาวหนาของการพัฒนา โดยสามารถจัดกลุม SDGs ตามปจจัยท่ีเชื่อมโยงกันใน 5 มิติ (5P) ไดแก 

1. การพัฒนาคน (People) ใหความสําคัญกับการขจัดปญหาความยากจนและความหิวโหย และ

ลดความเหลื่อมล้ําในสังคม (เปาหมายท่ี 1, 2, 3, 4 และ 5)  

2. สิ่งแวดลอม (Planet) ใหความสําคัญกับการปกปองและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสภาพ

ภูมิอากาศเพ่ือพลเมืองโลกรุนตอไป (เปาหมาย 6, 12, 13, 14 และ 15)  

3. เศรษฐกิจและความม่ังค่ัง (Prosperity) สงเสริมใหประชาชนมีความเปนอยู ท่ีดี  และ

สอดคลองกับธรรมชาติ (เปาหมายท่ี 7, 8, 9, 10 และ 11) 

4. สันติภาพและความยุติธรรม (Peace) ยึดหลักการอยูรวมกันอยางสันติ มีสังคม ท่ีสงบสุข 

และไมแบงแยก (เปาหมาย 16) 



74 
 

5. ความเปนหุนสวนการพัฒนา (Partnership) ความรวมมือของทุกภาคสวน ในการขับเคลื่อน

วาระการพัฒนาท่ียั่งยืน (เปาหมาย 17) 

เปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน ประกอบดวย 

- เปาหมายท่ี 1: ขจัดความยากจน 

- เปาหมายท่ี 2: ยุติความหิวโหย บรรลุความม่ันคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการสําหรับ

ทุกคนในทุกวัย 

- เปาหมายท่ี 3: สรางหลักประกันวาคนมีชีวิตท่ีมีสุขภาพดีและสงเสริมสวัสดิภาพสําหรับทุก

คนในทุกวัย 

- เปาหมายท่ี 4: สรางหลักประกันวาทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยางครอบคลุมและเทาเทียม 

และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิต 

- เปาหมายท่ี 5: บรรลุความเทาเทียมระหวางเพศ และเสริมสรางความเขมแข็งใหแกสตรีและ

เด็กหญิง 

- เปาหมายท่ี 6: สรางหลักประกันวาจะมีการจัดใหมีน้ําและสุขอนามัยสําหรับทุกคนและมี  

การบริหารจัดการท่ียั่งยืน 

- เปาหมายท่ี 7: สรางหลักประกันใหทุกคนสามารถเขาถึงพลังงานสมัยใหมท่ียั่งยืนในราคา     

ท่ียอมเยา 

- เปาหมายท่ี 8: สงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีตอเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจาง

งานเต็มท่ี มีผลิตภาพ และการมีงานท่ีเหมาะสมสําหรับทุกคน 

- เปาหมายท่ี 9: สรางโครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีความทนทาน สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม      

ท่ีครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม 

- เปาหมายท่ี 10: ลดความไมเสมอภาคภายในประเทศและระหวางประเทศ 

- เปาหมายท่ี 11: ทําใหเมืองและการตั้งถ่ินฐานของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิ

ตานทานและยั่งยืน 

- เปาหมายท่ี 12: สรางหลักประกันใหมีรูปแบบการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน 

- เปาหมายท่ี 13: เรงตอสูกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

- เปาหมายท่ี 14: อนุรักษและใชประโยชนจากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเล   

อยางยั่งยืนเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

- เปาหมายท่ี 15: ปกปอง ฟนฟู และสนับสนุนการใชระบบนิเวศบนบกอยางยั่งยนื จัดการปา

ไมอยางยั่งยืนตอสูการกลายสภาพเปนทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของท่ีดินและฟนสภาพกลับมาใหม 

และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

- เปาหมายท่ี 16: สงเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน ใหทุกคน

เขาถึงความยุติธรรมและสรางสถาบันท่ีมีประสิทธิผลรับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ 



75 
 

เปาหมายท่ี 17: เสริมความเขมแข็งใหแกกลไกการดําเนินงานและฟนฟูสภาพหุนสวนความรวมมือระดับโลก

สําหรับการพัฒนาท่ียั่งยืน 
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3)  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
3.1 แผนพัฒนาภาค  

แผนพัฒนาภาคใต 
“ภาคใตเปนเมืองทองเท่ียวพักผอนตากอากาศระดับโลก  เปนศูนยกลางผลิตภัณฑยางพาราและ

ปาลมน้ํามันของประเทศ  และเมืองเศรษฐกิจเช่ือมโยงการคาการลงทุนกับภูมิภาคอ่ืนของโลก ภายใต
ยุทธศาสตร 6 ดาน คือ 
ยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาการทองเท่ียวของภาคใหเปนแหลงทองเท่ียวคุณภาพช้ันนําของโลก  
ยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาลมน้ํามันแหงใหม ของประเทศ  
ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาการผลิตสินคาเกษตรหลักของภาคและสรางความเขมแข็ง สถาบันเกษตรกร  
ยุทธศาสตรท่ี 4  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานสนับสนุนการทองเท่ียว การพัฒนา เขตอุตสาหกรรม และการ  
                     เช่ือมโยงการคาโลก   
ยุทธศาสตรท่ี 5  อนุรักษ  ฟนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางเปนระบบ   

เพ่ือเปนฐานการพัฒนาท่ีย่ังยืน  
ยุทธศาสตรท่ี 6  พัฒนาพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใตอยางย่ังยืน (SEC) 
 

3.2 แผนพัฒนากลุมจังหวัด 
แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย พ.ศ. 2566 - 2570 

 
เปาหมายการพัฒนา 

“พัฒนาการทองเท่ียว การเกษตร อุตสาหกรรมชีวภาพ  
สูผลิตภัณฑและบริการท่ีมีคุณภาพ และมูลคาสูงอยางย่ังยืน”   

         

ประเด็นการพัฒนา 
1. การพัฒนาการเกษตร (ดานพืช ประมง ปศุสัตวสมุนไพร และไมเศรษฐกิจ) 
2. การพัฒนาดานการทองเท่ียว 
3. การพัฒนาดานอุตสาหกรรม การคา การลงทุน และการคาระหวางประเทศ 
4. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การขนสง โลจิสติกสเครือขายการสื่อสาร และ พลังงาน 
5. การพัฒนาดานสังคมและสิ่งแวดลอม 

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

 

ประเด็นการพัฒนาดานการเกษตร (พืช ประมง ปศุสัตวสมุนไพร และไมเศรษฐกิจ) 
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 

- มีนวัตกรรมจากภาคการเกษตร เพ่ิมข้ึน ๑๐ รายการ 
- รายไดของเกษตรกรท่ีไดรับการพัฒนาภายใตโครงการของกลุมจังหวัดเพ่ิมข้ึน รอยละ ๕  

    ตอป 
ประเด็นการพัฒนาดานการทองเท่ียว 
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 

- ภาคธุรกิจท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมการทองเท่ียวของกลุมจังหวัดมีรายไดเพ่ิมข้ึนรอยละ ๕  
  ตอป 
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ประเด็นการพัฒนาดานอุตสาหกรรม การคา การลงทุน และการคาระหวางประเทศ 
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 

- ภาคธุรกิจท่ีไดรับผลกระทบโดยตรง โดยออมจากโครงการกลุมจังหวัดมีรายไดเพ่ิมข้ึน 
  รอยละ ๕ ตอป 

ประเด็นการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การขนสง โลจิสติกสเครือขายการส่ือสาร และพลังงาน 
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 

- มีการสราง หรือพัฒนาโครงขายคมนาคมเชื่อมโยงจังหวัดในกลุมจังหวัดไมนอยกวา 
     ๑ โครงขาย ตอป 
ประเด็นการพัฒนาดานสังคมและส่ิงแวดลอม 
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 

- มีโครงการแกไขปญหาดานสังคม และสิ่งแวดลอมของกลุมจังหวัด ไมนอยกวา 
    ๕ โครงการ ตอป 
 

 3.3 แผนพัฒนาจังหวัด 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 
          1. วิสัยทัศน  
    “นครแหงอารยธรรม  นาอยูนาเท่ียว  การเกษตรและอุตสาหกรรมยั่งยืน” 
  

2. พันธกิจ 
 2.1 เพ่ิมขีดความสามารถการบริหารจัดการภาคเกษตร เชื่อมโยงความหลากหลายทาง

ธุรกิจและอุตสาหกรรมของจังหวัดบนพ้ืนฐานการสนับสนุนจากระบบโลจิสติกส และบริหารจัดกรดาน
การตลาด 

 2.2 พัฒนาการทองเท่ียวใหมีคุณภาพเติบโตอยางเขมแข็งม่ันคงบนพ้ืนฐานการจัดการความ
หลากหลายของทรัพยากร 

 2.3 เพ่ิมขีดความสามารถการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและพลังงาน 
 2.4 ยกระดับความสามารถการเรียนรู กระจายการเรียนรูบนเครือขายชุมชนและสงเสริม

การสรางชุมชนตนแบบความพอเพียง 
 2.5 พัฒนาคน องคกร ระบบสวัสดิการสังคม และความม่ันคงบนพ้ืนฐานการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดี 

         3. จดุยืนการพัฒนาของจังหวัด  
   จากขอมูลการวิเคราะหศักยภาพของจังหวัด และกําหนดทิศทางการพัฒนายุทธศาสตรใน
ภาพรวมของจังหวัดนครศรีธรรมราช ไดกําหนดจุดยืนการพัฒนาของจังหวัด 3 ประเด็น ดังนี้ 

1.1  เมืองสืบสานศิลปวัฒนธรรม สงบสุข นาเท่ียว 
1.2  เมืองเกษตรนวัตกรรม และอุตสาหกรรมสีเขียว 

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 



78 
 

1.3  ศูนยกลางการคมนาคมขนสง และกระจายสินคาของภาคใต 

  4. วัตถุประสงคของเปาหมายการพัฒนา  
                    4.1 เพ่ิมรายไดจากการเกษตร อุตสาหกรรมและการทองเท่ียว ยกระดับมาตรฐานคุณภาพ 

4.2 เพ่ิมรายไดจาการทองเท่ียว 
         4.3 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการจัดการอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
   4.4 ประชาชนยึดหลักธรรมะในการดําเนินชีวิต  และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

4.5 ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีมีการสืบสานอยางตอเนื่อง 
 

 5. ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด 
                5.1 การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสูมาตรฐานครบวงจรและเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม  

5.2  การพัฒนาการทองเท่ียวบนพ้ืนฐานธรรมะ  ธรรมชาติ  และศิลปวัฒนธรรม 
5.3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  
5.4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหนาอยู เขมแข็งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5.5  การรักษาความม่ันคงและความสงบเรียบรอย 
5.6  การสงเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
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4) ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจงัหวัดนครศรีธรรมราช 

วิสัยทัศน 

“องคกรหลักในการพัฒนา  ยึดหลักธรรมมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

          ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช    

(พ.ศ. 2561-2565) ไดกําหนดข้ึนเพ่ือใหสอดคลองกับสภาวการณในปจจุบัน ภายใตแนวคิด “หลักความ

พอเพียง” ตามแนวพระราชดําริ ฯ โดยอาศัยกรอบแนวทางจากยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 แผนพัฒนาภาคใต ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตฝงอาว

ไทย ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช และภารกิจ 6 ดาน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตาม

แผนปฏิบัติการกําหนดข้ันตอนการกระจายอํานาจฯ มาตรา 32(1) รวมท้ังไดทบทวนจากยุทธศาสตรการ

พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ฉบับป พ.ศ.2561- 2564 ประกอบดวย ยุทธศาสตร พันธกิจ และ 

เปาหมายการพัฒนา ดังนี้ 

       ยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจ 
       พันธกิจ 
     ๑. พัฒนาศักยภาพเกษตรกรใหมีองคความรูตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง การบริหาร
จัดการการตลาด  และสงเสริมการสรางเครือขายเกษตรกร 
         ๒. พัฒนาอาชีพท่ีสอดคลองกับบริบทของชุมชน และความตองการของตลาด วิสาหกิจชุมชน 
สนับสนุนการใชภูมิปญญาทองถ่ินและสงเสริมการนําเทคโนโลยีมาใชในการเพ่ิมมูลคาการผลิต ดาน
การเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ฯลฯ 
     ๓. สงเสริมการผลิตและจําหนายสินคาเกษตรท้ังท่ีเปนอาหาร มิใชอาหาร และพลังงานทดแทน 
     ๔. สนับสนุนการจัดรูปท่ีดินเพื่อการพัฒนาชุมชนเมืองและชนบท 
     ๕. จัดใหมีระบบโครงสรางพื้นฐานและแหลงนํ้าเพื่อการเกษตรอยางท่ัวถึงและเพียงพอ 
     ๖. ฟนฟู  พัฒนาทรัพยากรเพื่อการทองเท่ียว ท้ังแหลงทองเท่ียว บุคลากร  ภาคการตลาด  
ประชาสัมพันธการทองเท่ียว  เพื่อเสริมสรางภาพลักษณท่ีดีของจังหวัด 
     ๗. สงเสริมการลงทุน การพาณิชย  และพัฒนาธุรกิจท่ีเกี่ยวเน่ืองกับการทองเท่ียว 
     ๘. สงเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนาท่ีผสมผสานภูมิปญญาทองถิ่นกับองคความรูใหม สนับสนุน    
การวิจัยและพัฒนารวมระหวางนักวิชาการและชุมชน โดยใหความสําคัญกับความสอดคลองกับความตองการ  
ภาคเศรษฐกิจชุมชน 
    9. พัฒนาความเชื่อมระบบตลาด ระบบขนสงและระบบโลจิสติกส 
       เปาหมายการพัฒนา 

   ๑. รายไดของชุมชนเพิ่มขึ้นโดยเฉล่ียรอยละ ๑๐ ตอป 
   ๒. ประชาชนไดใชประโยชนจากท่ีดินอยางเปนธรรม ท่ีดินมีคุณคาและไดรับประโยชนมากขึ้น  
   ๓. จังหวัดนครศรีธรรมราชเปนเมืองนาทองเท่ียวติดอันดับของภาคใต 
   ๔. เศรษฐกิจเติบโตในอัตราท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของจังหวัด โดยใหความสําคัญกับการเพิ่มมูลคา

การคาการลงทุนของจังหวัด 
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      ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมและพลังงาน 
       พันธกิจ 
    ๑. ฟนฟูพื้นท่ีปาและระบบนิเวศใหเกิดความอุดมสมบูรณ 
    ๒. สงเสริมการบริหารจัดการนํ้าในพื้นท่ีตนนํ้าและลุมนํ้าอยางมีประสิทธิภาพ โดยใหมีระบบชวย
ตัดสินใจในการบริหารจัดการนํ้า ระบบพยากรณและเตือนภัยนํ้าแลงและนํ้าทวม รวมท้ังสงเสริมใหมีระบบการ
จัดการนํ้าเสีย 
    ๓. สงเสริมใหมีมาตรการควบคุมการทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียวธรรมชาติในชุมชน ใหอยูในขีด
ความสามารถการรองรับของระบบนิเวศ 
    ๔. สงเสริมการดํารงชีวิตตามวิถีไทย เพื่อปลูกฝงคานิยมการบริโภค อยางพอเพียงและย่ังยืน       
การสรางเครือขายชุมชน เพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมชุมชน 
    ๕. สงเสริมใหชุมชน หมูบานมีสวนรวมในการบริหารจัดการเพื่อลดมลพิษและควบคุมกิจกรรมท่ีจะ
สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตและประชาชน เสริมสรางประสิทธิภาพของกลไกการจัดการขยะชุมชน ขยะ
อันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส ขยะติดเช้ือ สงเสริมใหมีมาตรการสรางแรงจูงใจใหเกิดการลดและคัดแยกขยะ     
ในแหลงกําเนิด สนับสนุนการสรางธุรกิจจากขยะรีไซเคิล และสนับสนุนใหมีระบบเก็บขนและกําจัดขยะ แบบรวม
ศูนย 
    ๖. เสริมสรางประสิทธิภาพในการกําจัด บําบัดมลพิษ ท้ังดานวิชาการ บุคลากร และสรางจิตสํานึก
ของชุมชนในการมีสวนรวมติดตาม ตรวจสอบ เฝาระวัง แกไขปญหาส่ิงแวดลอม 
    ๗. สงเสริมสนับสนุนครัวเรือน ชุมชน ใชพลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก พลังงานใสสะอาด 
    ๘. สนับสนุนสงเสริมการรังวัดและจัดทําแผนท่ี เพื่อแสดงแนวเขตท่ีดินของรัฐ 
       ๙. ผลักดันใหมีระบบคุมครองสิทธิชุมชนและการแบงปนผลประโยชนท่ีเปนธรรม อนุรักษฟนฟู ความ
หลากหลายของพันธุกรรมทองถิ่น เพื่อรักษา ปกปองระบบนิเวศนท่ีเชื่อมโยงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน 

       เปาหมายการพัฒนา 
       ๑. ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมมีความสมดุลเชิงนิเวศนอยางย่ังยืน ประชาชนมีการดํารงชีวิต
อยูอยางมีความสุขภายใตคุณภาพส่ิงแวดลอมท่ีดี 

   ๒. ประชาชนมีจิตสํานึกและมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
   ๓. ครัวเรือน ชุมชน มีทางเลือกในการใชพลังงาน และมีพลังงานใชอยางเพียงพอ 

    ๔. คุณภาพส่ิงแวดลอมอยูในเกณฑมาตรฐาน 

     ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
       พันธกิจ 
     ๑. พัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคกรภาคประชาสังคมใหมีศักยภาพเพ่ือรองรับการพัฒนาในทุก
ดาน 
     ๒. พัฒนาคุณภาพการศึกษา  กระบวนการเรียนรูคูคุณธรรม จริยธรรม จัดการศึกษาท้ังในและ  
นอกระบบ สนับสนุนการจัดทําหลักสูตรทองถ่ิน สงเสริมใหเยาวชน ประชาชน ใชประโยชนจากเทคโนโลยี
สารสนเทศเชิงสรางสรรคอยางฉลาดเพ่ือเสริมสรางการเรียนรู 

    ๓. สนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาใหกับพ้ืนท่ีทางการศึกษาท่ีขาดแคลน 
     ๔. พัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอนามัย พัฒนาสิ่งแวดลอมชุมชนใหถูกสุขลักษณะ 
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     ๕. พัฒนาบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข  สงเสริมการบริหารจัดการแพทยแผนไทย 
(แพทยทางเลือก) ท้ังในระดับชุมชน  และ สถานพยาบาล 
     6. ปองกัน ควบคุมการแพรระบาดของยาเสพติดเพ่ือลดจํานวนผูเสพยและผูเก่ียวของใหนอยลง 
     7. ควบคุมการแพรระบาดของโรคติดตอรายแรงและปองกันการเกิดโรคไมติดตอ เฝาระวัง
ปองกันปญหาการปวยและตายดวยโรคอุบัติใหม 
     8. สงเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบรอยและการบรรเทาสาธารณ
ภัย  เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
             9. พัฒนาการกีฬา  เสริมสรางโอกาสใหประชาชนทุกกลุมออกกําลังกายและเลนกีฬาจัดหาสถานท่ี
จัดกิจกรรมออกกําลังกายและเลนกีฬาอยางท่ัวถึง 
             10. สงเสริมการทํานุบํารุงและรักษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน พัฒนา 
ฟนฟู ตอยอดแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรม เพ่ือสงเสริมการเรียนรูของเยาวชนและประชาชนและเผยแพรสู
สังคมโลก 
             ๑1. สงเคราะห และพัฒนาเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผูดอยโอกาสในสังคมใหมีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีและพ่ึงพาตนเองได มีอาชีพ มีงานทํา ไดรับการศึกษา 
             ๑2. สรางกระบวนการมีสวนรวมเพ่ือความเขมแข็งของชุมชน สนับสนุนกระบวนการเรียนรูชุมชน
การจัดทําแผนแมบทชมุชน  สงเสริมกิจกรรมชุมชนเกษตรอุตสาหกรรมชุมชน และสวัสดิการชุมชน  

       เปาหมายการพัฒนา 
    ๑. ประชาชน/เยาวชน มีความรู มีคุณธรรม จริยธรรม ดํารงชีวิตไดอยางปกติสุข  
    ๒. ประชาชนไดรับสวัสดิการพ้ืนฐานอยางท่ังถึงเปนธรรม และมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสนิ 
             ๓. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตเพ่ิมข้ึนท้ังทางรางกาย จิตใจ สติปญญา รวมท้ังมีอนามัยการเจริญพันธุ      
ท่ีเหมาะสมในทุกชวงวัย 
    ๔. ประชาชนมีโอกาสในการเขาถึงระบบสุขภาพท่ีมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน และปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพ
ลดลง  
 
      ยุทธศาสตรท่ี ๔ การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
       พันธกิจ 
     ๑. พัฒนาเสนทางคมนาคมภายในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบใหไดมาตรฐาน สะดวกปลอดภัยอยางท่ัวถึง 
     ๒. พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานใหมีประสิทธิภาพและครบถวนเพียงพอ 
     ๓. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการข้ันพ้ืนฐานใหมีประสทิธิภาพอยางท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี 
  
       เปาหมายการพัฒนา 

๑. มีระบบโครงสรางพ้ืนฐาน ท่ีไดมาตรฐาน มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และเชื่อมโยงกับ 
ระบบการขนสงอ่ืน รวมท้ังเพียงพอตอความตองการของประชาชน 

๒. มีระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการข้ันพ้ืนฐาน ท่ีมีประสิทธิภาพท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี 
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      ยุทธศาสตรท่ี ๕ การเสริมสรางธรร
มาภิบาลและการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
       พันธกิจ 

    1. รณรงคสรางกระบวนการเรียนรู ปลูกฝงจิตสํานึก คานิยมตามหลักการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เสริมสรางวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตยและ
จิตสํานึกธรรมาภิบาลใหแกเยาวชน ประชาชนทุกระดับ ทุกภาคสวน 
     ๒. พัฒนาการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาลใหมีประสิทธิภาพและโปรงใส สนับสนุน 
ใหใชทรัพยากรในการบริหารอยางคุมคา ปรับปรุงระบบขอมูลและรูปแบบการใหบริการประชาชน           
ลดข้ันตอนการทํางานเพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชน 
     ๓. พัฒนาและสงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีตอบสนองความตองการในระดับชุมชน
ภายใตกระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน สนับสนุนใหมีระบบฐานขอมูลกลางและระบบการติดตาม
ประเมินผล 
     ๔. เพ่ิมศักยภาพบุคลากรขององคกรอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง เพ่ือเสริมสรางประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ  

       เปาหมายการพัฒนา 
    ๑. ประชาชนมีจิตสํานึกท่ีดี มีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน  

   ๒. องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความพรอมในการแกปญหาและใหบริการประชาชน 
   ๓. มีการบริหารจัดการท่ีโปรงใสและมีประสิทธิภาพ และเพ่ิมการมีสวนรวมของทุกภาคีในการ

พัฒนา 

 

 
“รวมสรางเมืองนาอยู 
ทันสมัย  โปรงใส  ปลอดภัย 
การศึกษาและอนามัยเปนท่ีหนึ่ง 
เทศบาลเขาถึงพรอมรับใช” 

 
 

ยุทธศาสตร 
1.) การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 
2.) การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
3.) การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
4.) การพัฒนาดานสังคม การศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม 
5.) การพัฒนาดานสาธารณสุข และการกีฬา 
6.) การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

 

2.1  วิสัยทัศน 

 

2.2  ยุทธศาสตร 

 

๒.  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 

1. องคกรมีความพรอม มีศักยภาพในการบริหารงาน บุคลากรทุกระดับปฏิบัติงาน 
    อยางมีประสิทธิภาพ โครงสรางทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัย พรอม 
    ใหบริการประชาชน 
2. ประชาชนไดรับขอมูลขาวสารท่ีรวดเร็ว ทันสมัย ท่ัวถึง และมีประสิทธิภาพ 
3. เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ ตั้งแตรวมคิด รวมทํา 
รวมตรวจสอบ และประเมินผล 

การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1. พัฒนาสาธารณูปโภค และสาธารณูปการในเขตเทศบาลใหท่ัวถึงและไดมาตรฐาน 
2. พัฒนาระบบการระบายน้ํา และการสงน้ํา ใหมีประสิทธิภาพ 

การพัฒนาดานส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ   
1. ดูแลสภาพแวดลอม ปรับปรุงภู มิ ทัศน ของเมือง เพ่ิมสวนหยอม พัฒนา

สวนสาธารณะใหสวยงาม รมรื่น เปนเมืองนาอยู 
2. มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอยางมีประสิทธิภาพ  

การพัฒนาดานสังคม การศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม 
1. การศึกษาทุกระดับ ท้ังในระบบและนอกระบบมีประสิทธิภาพไดมาตรฐานและเปน 
    ท่ีพึงพอใจของผูปกครอง ชุมชนและสังคม 
 
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ชุมชนเขมแข็ง บนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. สงเสริม สนับสนุน และอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณี  และภูมิปญญาทองถ่ิน 

การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
1. สงเสริมการทองเที่ยว จัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว และพัฒนาแหลงทองเท่ียวให

มีความหลากหลายมากข้ึน 
2. สงเสริมอาชีพประชาชน ชุมชน มีงาน มีอาชีพ มีรายไดเพ่ิมข้ึน 

 

 
 

ลําดับที ่ ยุทธศาสตรการพัฒนา ตัวชี้วดั 

1 ดานการเมืองและการบริหาร 1. ความพงึพอใจของประชาชนตอโครงการ/กิจกรรมท่ีประชา 
สัมพันธใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสาร รอยละ 80 
2. ประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล /เทศ
บัญญัติงบประมาณ /แผนการดําเนินงาน และการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาล  รอยละ 20 
3. รอยละของจํานวนประชากรในเขตเทศบาลท่ีมีสิทธ์ิเลือกต้ังไป
ใชสิทธ์ิเลือกต้ังนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลรอยละ 

2.3  เปาประสงค 

 

2.4  ตัวช้ีวัด 
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ลําดับที ่ ยุทธศาสตรการพัฒนา ตัวชี้วดั 

60 
4. รอยละของจํานวนผูบริหาร  พนักงาน ลูกจางเทศบาล  และ
บุคลากรท่ีเกี่ยวของเขารับการอบรมสัมมนา รอยละ 80 
5. ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการท่ีรวดเร็วใน
แกปญหาความเดือนรอน รอยละ 80 

2 ดานโครงสรางพื้นฐาน 1. จํานวน ถนน เสนทางคมนาคมท่ีไดมาตรฐานเพ่ิมข้ึน 
2. รอยละของ จํานวนครัวเรือน จํานวนประชาชน มีน้ําใช
อุปโภค-บริโภค อยางเพียงพอ 
3. จํานวนพื้นท่ี ท่ีไดรับการปรับปรุง และติดตั้งระบบไฟฟา
สาธารณะ 

3 ดานส่ิงแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

1. ความพึงพอใจของประชาชนตอการปรับปรุงภูมิทัศนใหมีความ
เปนระเบียบเรียบรอย  สวยงาม รอยละ 80  
2. ความพึงพอใจของประชาชนตอเทศบาลในการดําเนินการกําจัด
ขยะ และส่ิงปฏิกูลตางๆ ใหมีความสะอาด สวยงาม รอยละ 80 

4 ดานสังคม  การศกึษา  ศาสนา  
และวัฒนธรรม 

1. ความพึงพอใจของประชาชนตอโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาล รอยละ 80 
2. ความพึงพอใจของประชาชนตอโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการ
เพื่อสนับสนุนสงเคราะห เด็ก สตรี ผูสูงอายุคนพิการ  ผูดอยโอกาส
ทางสังคม รอยละ 80 
3. ความพงึพอใจของประชาชนตอโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการ
เพื่อแกไขปญหาความยากจนของประชาชนในเขตเทศบาล รอยละ 
80 
4. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินเพิ่มขึ้น รอยละ 
80 
5. รอยละของประชาชนผูประสบภัย ผูยากไร ผูดอยโอกาสทาง
สังคมท่ีขอรับความชวยเหลือจากเทศบาลและไดรับการชวยเหลือ 
รอยละ 90 
6. ความพึงพอใจของประชาชนตอโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการ
เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในเขต
เทศบาล รอยละ 80 
7. ความพึงพอใจของประชาชนตอโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและบรรเทาสาธารณภัยใหกับประชาน รอย
ละ 80 
8. ผูดูแลเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเขารบัการอบรมสัมมนาเพือ่
พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รอยละ 80 
9. ผูบริหาร พนักงานครูเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษาเขา
รับการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหาร/การจัดการ
เรียนการสอน รอยละ 60 
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ลําดับที ่ ยุทธศาสตรการพัฒนา ตัวชี้วดั 

10. ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียน
การสอนระดับประถมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล  รอยละ 
80 
11. โรงเรียนในสังกัดเทศบาลผานเกณฑการประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) รอยละ 100 
12. ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียน
การสอนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล รอยละ 
80 
13. ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการจัดการศึกษา
นอกระบบการศึกษา รอยละ 80  
14. ความพึงพอใจของประชาชน/ชุมชนในเขตเทศบาล  ท่ีมีตอ
การจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อสนับสนุนสงเสริม เพื่ออนุรักษไวซึ่ง
วัฒนธรรม ประเพณี  และภูมปิญญาทองถิ่นของเทศบาล รอยละ 
80 
 

5 ดานสาธารณสุข และการกีฬา 1. ความพึงพอใจของประชาชนตอโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการ
เพือ่ควบคุม ปองกันโรคตางๆ ใหกับประชาชน รอยละ 80 
2. รอยละของการพัฒนาศกัยภาพบุคลากรทางการแพทยของ
โรงพยาบาลเทศบาลฯ และศูนยบริการสาธารณสุขของเทศบาล 
รอยละ 80 
3. รอยละ 90  ของอาหารท่ีไดรับการสุมตรวจไมพบการปนเปอน
สารเคมีหรือเชื้อโรค 
4. นักกีฬาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเขารวมแขงขันกีฬาใน
ระดับประเทศ  และไดรับรางวัลไมนอยกวารอยละ 70 
5. เด็กเยาวชนและประชาชนท่ัวไปทุกชุมชนในเขตเทศบาลออก
กําลังกายสม่ําเสมอรอยละ 80 
6. เด็กเยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลมีความพึงพอใจใน
การจัดการแขงขันกีฬาชุมชนรอยละ 80 

6 ดานเศรษฐกิจ 1. ความพึงพอใจของประชาชนตอการจัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อ
สนับสนุนและสงเสริมการทองเท่ียว รอยละ 80 
2. ความพึงพอใจของประชาชนตอการจัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อ
สนับสนุนและสงเสริมใหประชาชนในเขตเทศบาลมีรายไดเพิ่มขึ้น 
รอยละ 80 
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ยุทธศาสตร เปาหมาย 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 1. เพ่ือเทิดทูนและรักษาไวซ่ึงสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย และการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
๒. บริหารงานโดยใชหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ี
ดี เพ่ือใหเปนเทศบาลท่ีโปรงใสตรวจสอบได ประชาชน
ไดรับประโยชนสูงสุด 
๓. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนความรวมมือระหวาง
เทศบาลกับภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน
ในเขตเทศบาล และกลุมองคกรตางๆ ในการแกไข
ปญหาและพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเทศบาลรวมกัน  
๔. เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการของเทศบาล โดยนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยมาใชในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือใหบริการประชาชนดวยความรวดเร็ว พรอมท้ัง
พัฒนาโปรแกรมออนไลน เพ่ือใหประชาชนสามารถ
เขาถึงบริการของเทศบาลไดอยางทันทีและทุกเวลา  
๕. เพ่ือประชาสัมพันธกิจการของเทศบาลผานสื่อทุก
ชองทาง ใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารไดโดยงาย
และท่ัวถึง และจัดใหมีอินเตอรเน็ตไรสายในท่ี
สาธารณะครอบคลุมเขตเทศบาล  
๖. เพ่ือสงเสริมการพัฒนาศักยภาพ และจัดสวัสดิการ
ใหแกบุคลากรอยางเหมาะสม ใหมีขวัญกําลังใจพรอม
ปฏิบัติงานในการใหบริการประชาชน 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน ๑. เพ่ือพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในเขต
เทศบาลใหท่ัวถึงและไดมาตรฐาน 
๒. เพ่ือกอสรางและปรับปรุงถนนสาธารณะในเขต
เทศบาลท้ังระบบใหไดมาตรฐานและเชื่อมโยงกัน เพ่ือ
ความสะดวกในการเดินทาง  
๓. เพ่ือขยายการใหบริการไฟฟาสาธารณะและติดตั้ง
กลองวงจรปดใหครอบคลุมพ้ืนท่ีเขตเทศบาล  
๔. เพ่ือปรับปรุงระบบการจราจร โดยดูแลสัญญาณไฟ
จราจรและเครื่องหมายจราจรใหไดมาตรฐาน และ
รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในการแกไขปญหาจราจร
ในจุดท่ีติดขัดและไมปลอดภัย 
๕. เพ่ือปรับปรุงระบบบริหารจัดการประปา โดยพัฒนา

2.5  คาเปาหมาย 
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ยุทธศาสตร เปาหมาย 

แหลงน้ําดิบ และใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการผลิตและ
การบริหารจัดการระบบประปาเพ่ือลดน้ําสูญเสีย 
เพ่ือใหน้ําประปามีคุณภาพมาตรฐานและท่ัวถึง 
๖. เพ่ือแกปญหาน้ําทวมขัง โดยพัฒนาระบบระบายน้ํา 
ปรับปรุงทอระบายน้ํา ขุดลอก  คูคลอง ปรับปรุง

เครื่องจักรอุปกรณท่ีเก่ียวของ ใหสามารถระบายน้ํา
ออกนอกพ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ  

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

๑. ปรับปรุงภูมิทัศนของเมือง เพ่ิมสวนหยอม ใหท่ัว
เขตเทศบาล 
๒. พัฒนาสวนสาธารณะใหสวยงามรมรื่น มีไฟฟาแสง
สวางและหองน้ําสาธารณะท่ีเพียงพอ ใหเปนท่ีออก
กําลังกายและพักผอนหยอนใจ เปนแหลงทองเท่ียว
และเปนสถานท่ีจัดกิจกรรมประเพณี   
๓. แกไขปญหาการจัดการขยะอยางเปนระบบ โดย
ปรับปรุงการจัดเก็บขยะใหมีประสิทธิภาพ สงเสริมการ
ลดปริมาณขยะและการคัดแยกขยะ รวมท้ังสนับสนุน
ใหมีโรงงานกําจัดขยะท่ีไดมาตรฐาน 
๔. พัฒนาคลองในเขตเทศบาลใหสะอาด และรณรงค
การดูแลรักษาคลองโดยชุมชนมีสวนรวม 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม  การศึกษา  ศาสนา  
และวัฒนธรรม 

๑. สนับสนุนสวัสดิการสังคมชวยเหลือประชาชนตลอด
ชวงชีวิตตั้งแตเกิดจนตาย ปรับปรุงระบบจัดสวัสดิการ
แกผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส ผูยากไร กลุมมารดา
ตั้งครรภ เด็กแรกเกิด และเด็กวัยเรียนท่ีครอบครัวมี
ปญหาทางเศรษฐกิจ ใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
๒. พัฒนาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ท้ังอาคารเรียน 
บุคลากร อุปกรณและสื่อการเรียนการสอนใหทันสมัย 
นําเทคโนโลยีสมัยใหมมาชวยเสริมในการสอน และมี
การอบรมครูอยางสมํ่าเสมอเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และ
ความเปนเลิศทางการศึกษา 
๓. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนใหไดมาตรฐาน
และทันสมัย นักเรียนจะไดรับโอกาสทางการศึกษาท่ี
เทาเทียมกัน เนนท่ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน ควบคูกับดานคุณธรรมและจริยธรรม ให
ความสําคัญดานโภชนาการ จัดอาหารท่ีมีคุณภาพให
บริโภคอยางเพียงพอ 
๔. พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียนใหได
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มาตรฐาน เด็กจะไดรับการพัฒนาการและโภชนาการท่ี
เหมาะสม เพ่ือเตรียมความพรอมใหแกเด็กกอนวัย
เรียน และชวยแบงเบาภาระผูปกครอง 
๕. จัดการศึกษานอกระบบ เพ่ือสนองตอบเด็กท่ีดอย
โอกาสใหมีโอกาสสําเร็จทางการศึกษาตาม
ความสามารถของตนเอง 
๖. พัฒนาอุทยานการเรียนรูเมืองนครศรีธรรมราช      
( CLP ) หอศิลปรวมสมัยเมืองคอน และพิพิธภณัฑ
เมืองนครศรีธรรมราช ใหเปนแหลงเรียนรูตามอัธยาศัย
ท่ีทันสมัยและสรางสรรคสําหรับประชาชนทุกวัย  
๗. สงเสริมสถาบันศาสนาทุกศาสนาใหมีบทบาทในการ
เผยแผหลักคําสอนท่ีดีงาม ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม 
และพัฒนาสังคมใหมีความสามัคคี 
๘. สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดและ
อนุรักษประเพณีของทองถ่ิน เชน ประเพณีงานบุญ
สารทเดือนสิบ งานลอยกระทง งานแหนางดาน ฯลฯ  

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข  และการกีฬา ๑. พัฒนาโรงพยาบาลเทศบาลและศูนยบริการ
สาธารณสุขใหทันสมัยและไดมาตรฐานระดับประเทศ 
เนนการใหบริการเชิงรุกในชุมชน ท้ังในดานการ
สงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค   การดูแลรักษา 
รวมท้ังการฟนฟูสุขภาพ และทํางานรวมกับภาคี
เครือขายดานสุขภาพเพ่ือใหประชาชนในเขตเทศบาลมี
สุขภาวะท่ีดี  
๒. สงเสริมการเลนกีฬาและการออกกําลังกาย โดย
ชุมชนมีสวนรวม เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพท่ีแข็งแรง
และหางไกลยาเสพติด เพ่ิมลานกีฬาและลานสุขภาพ 
๓. จัดใหมีศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ มีรถรับสง
ท่ีเพียงพอ และมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย รวมถึงการ
ใหบริการดานสาธารณสุขอ่ืนๆ 

6. ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ ๑. พัฒนา สงเสริม และฝกอบรมอาชีพใหแกประชาชน  
สงเสริม OTOP  และสนับสนุนการพัฒนาอาชพีภายใต
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
2. จัดหาแหลงสถานท่ีคาขายใหประชาชน เพ่ือให
ประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึน รวมถึงปรับปรุงตลาด
จําหนายสินคาใหไดมาตรฐาน  
3. สงเสริม และสนับสนุนการทองเท่ียว การทองเท่ียว
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เชิงวัฒนธรรม  การทองเท่ียวเชิงธุรกิจ และการ
ทองเท่ียวเชิงกีฬาและนันทนาการ  

 

           
 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 
1.1 กลยุทธการพัฒนา บุคลากร องคกร โครงสรางเทคโนโลยีสารสนเทศใหทันสมัย และ 
      เปนองคกรธรรมาภิบาล  
1.2 กลยุทธการสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินของประชาชน 
1.3 กลยุทธการพัฒนา ระบบการจัดเก็บรายไดใหทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
2.1 กลยุทธการพัฒนา การกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน ทางเทา ทอระบายน้ํา  

สะพาน และอาคารสถานท่ี  
2.2 กลยุทธการพัฒนา การกอสราง ปรับปรุง และบํารุงรักษาระบบน้ําอุปโภค – บริโภค 
2.3 กลยุทธการพัฒนา การปรับปรุง และติดตั้งระบบไฟฟาสาธารณะ 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
3.1 กลยุทธการพัฒนา การปรับปรุง ดูแล สภาพแวดลอม และระบบการบริหารจัดการขยะ 

               อยางมีประสิทธิภาพ 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม  การศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

4.1 กลยุทธการพัฒนา การศึกษา และพัฒนาระบบการเรียนรู 
4.2 กลยุทธการรักษาความสงบเรียบรอย  และสนับสนุนความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินของประชาชน 
4.3 กลยุทธการปองกัน และแกไขปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด          
4.4 กลยุทธการพัฒนา การสวัสดิการสังคม 
4.5 กลยุทธการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน   
4.6 กลยุทธการสงเสริม  สนับสนุน  ทํานุบํารุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี 
      และภูมิปญญาทองถ่ิน 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข  และการกีฬา 
5.1 กลยุทธการพัฒนา การสาธารณสุข การปองกันโรค และสุขอนามัย ของประชาชน 
5.2 กลยุทธการพัฒนาและสงเสริมการกีฬาและนันทนาการ 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
6.1 กลยุทธการพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียว 

  6.2 กลยุทธการพัฒนาและสงเสริม อาชีพแกประชาชน สนับสนุนการพัฒนาอาชีพภายใต 
                         แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 

  

2.6  กลยุทธ
 

 

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
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เทศบาลนครนครศรธีรรมราชไดกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning)  ดังนี้ 
1. เมืองแหงการศึกษา  ทองเท่ียว  และวัฒนธรรม 
2. การบริหารจัดการ  และการบริการสาธารณะท่ีเปนเลิศภายใตหลักธรรมาภิบาล 
3. การบริการสาธารณสุขชั้นนํา  สิ่งแวดลอมของเมืองนาอยู 
4. เมืองศูนยกลางคมนาคมภาคใตตอนกลาง  ตลาดกลางสินคาเกษตรของภาคใต 
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 แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

2.8 ความเช่ือมโยงยุทธศาสตรในภาพรวม 
 

  

 

  

 

 

   

 

 

 

  

 

แผนพัฒนา 
กลุมจังหวัด 

ภาคใตฝงอาวไทย 
(มี 5 ยทุธศาสตร) 

1. การพัฒนาดาน
การเกษตร (ดานพืช 

ประมง ปศุสัตวสมุนไพร 
และไมเศรษฐกจิ) 

3. การพัฒนาดาน
อุตสาหกรรม การคา การ
ลงทุน และการคาระหวาง

ประเทศ 

2. การพัฒนาดานการ
ทองเท่ียว 

4. การพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน การขนสง 

โลจิสติกสเครอืขายการ
สื่อสาร และพลังงาน 

 
5. การพัฒนาดานสังคม

และสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรชาติ 
๒๐ ป 

(มี ๖ ยทุธศาสตร) 
 

1. ดานความมั่นคง 2. ดานการสราง
ความสามารถในการ

แขงขัน 

3. ดานการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย 

4. ดานการสรางโอกาส
และความเสมอภาคทาง

สังคม 

5. ดานการสรางการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ี
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

6. ดานการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

 

แผนพัฒนา
ภาคใต 

(มี 6 ยทุธศาสตร) 

 

1. พัฒนาการ
ทองเท่ียวของภาคให
เปนแหลงทองเท่ียว

คุณภาพชั้นนําของโลก 

3. พัฒนาการผลิต
สินคาเกษตรหลักของ
ภาค  และสรางความ

เขมแข็งสถาบัน
เกษตรกร 

4. พัฒนาโครงสราง
พืน้ฐานสนบัสนนุการ
ทองเที่ยว  การพัฒนา  
เขตอตุสาหกรรม  และ
การเชื่อมโยงการคาโลก 

2. พัฒนาอุตสาหกรรม
การแปรรูปยางพารา  
และปาลมนํ้ามันแหง

ใหมของประเทศ 

5. อนุรกัษ  ฟนฟู   
และบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมอยางเปนระบบเพ่ือ

เปนฐานการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

6. พัฒนาพ้ืนท่ีระเบียง
เศรษฐกิจภาคใตอยาง

ย่ังยืน  

 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 13 
 (มี 13 หมุดหมาย) 

 

1 ไทยเปน
ประเทศชั้นนํา
ดานสินคา
เกษตร และ
เกษตรแปรรูป
มูลคาสูง 

2 ไทยเปน
จุดหมาย ของ
การทองเที่ยว 
ที่เนน คุณคา
และความ
ย่ังยืน 

3 ไทยเปนฐาน 
การผลิต  
ยานยนตไฟฟา 
ของอาเซียน 

4  ไทยเปน
ศูนยกลางทาง
การแพทยและ
สุขภาพมูลคาสูง 

5  ไทยเปน
ประตูการคา 
การลงทุนและ
จุดยุทธศาสตร
ทางโลจิสติกส
ที่สําคัญของ
ภูมิภาค 
 

6  ไทยเปน
ฐานการผลิต 
อิเล็กทรอนิกส
อัจฉริยะ และ
บริการดิจิทลั
ของอาเซียน 

7  ไทยมSีMEs 
ที่เขมแข็ง มี
ศักยภาพสูง  
และสํามารถ 
แขงขนัได 

8   ไทยมีพ้ืนที่
และเมืองหลัก 
ของภูมิภาคที่มี
ความเจริญ  
ทางเศรษฐกิจ 
ทันสมัยและ 
นาอยู 

9   ไทยมีความ
ยากจนขามรุน
ลดลง และคน
ไทยทุกคน มี
ความคุมครอง
ทางสังคม ที่
เพียงพอ 

10  ไทยมี
เศรษฐกิจ
หมุนเวียนและ
สังคมคารบอน 
ต่ํา 

11  ไทย
สามารถลดความ
เส่ียง และ
ผลกระทบจาก
ภัยธรรมชาติและ
การเปล่ียนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ 

12  ไทยมี
กําลังคนสมรรถนะ
สูง มุงเรียนรูอยาง
ตอเนื่อง ตอบโจทย 
การพัฒนาแหง
อนาคต 

13  ไทยมี
ภาครัฐที่มี
สมรรถนะสูง 
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ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (ตอ) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

แผนพัฒนา 
กลุมจังหวัด 

ภาคใตฝงอาวไทย 
(มี 5 ยทุธศาสตร) 

 

1. การพัฒนาดาน
การเกษตร (ดานพืช 

ประมง ปศุสัตวสมุนไพร 
และไมเศรษฐกจิ) 

 

3. การพัฒนาดาน
อุตสาหกรรม การคา การ
ลงทุน และการคาระหวาง

ประเทศ 
 

2. การพัฒนาดานการ
ทองเท่ียว 

 

4. การพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน การขนสง โลจิ

สติกสเครือขายการ
สื่อสารและ พลังงาน 

 

 
5. การพัฒนาดานสังคม

และสิ่งแวดลอม 

 

3. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 
อยางย่ังยืน 

 

4. การพัฒนาคน ชุมชน 
และสังคมใหนาอยู 

เขมแข็ง ตามปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

ยุทธศาสตรจังหวัด 
นครศรีธรรมราช   
(มี 6 ยทุธศาสตร)  

1. การบรหิารจัด
การเกษตรและ

อุตสาหกรรมสูมาตรฐาน
ครบวงจร และเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม 

 

2. การพัฒนาการทองเที่ยว
บนพ้ืนฐานธรรมะ  
ธรรมชาติ  และ
ศิลปวัฒนธรรม 

 

5. การรักษาความ
ม่ันคงและความสงบ

เรียบรอย 
 

6. การสงเสริมศาสนา 
ศิลปะ และวัฒนธรรม 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ของ อปท.ในเขตจังหวัด

นครศรีธรรมราช 
(มี 5 ยุทธศาสตร) 

1. การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

2. การพัฒนาทรัพยากร 
ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม

และพลังงาน 

3. การพัฒนาสังคม 
และคุณภาพชีวิต 

4. การพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

5. การเสรมิสราง 
ธรรมาภิบาลและการบรหิาร

กิจการบานเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตรเทศบาล 
นครนครศรีธรรมราช 
(มี 6 ยทุธศาสตร) 

1. ดานการเมือง 
และการบริหาร 

5. ดานสาธารณสุข  
และการกีฬา 

2. ดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 

4. ดานสังคม  
การศึกษา  ศาสนา  

และวัฒนธรรม 

3. ดานสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 6. ดานเศรษฐกิจ 
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3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

การวิเคราะหศักยภาพดานสังคม  การเมืองการบริหาร  เศรษฐกิจ  โครงสรางพ้ืนฐาน  และดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในภาพรวมของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยใชเทคนิค    (SWOT 
Analysis)  เพ่ือประเมินผลสภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน 

• จุดแข็ง  ( Strengths : S ) 
1. ประชาชนสวนใหญมีความรูและการศึกษาดี 
2. มีการขยายโอกาสทางการศึกษา 
3. ใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการเรียนการสอน 
4. มีการบริการทางการศึกษาทุกระดับกระจายท่ัวเขตเทศบาล ท้ังการศึกษาในระบบและนอก 

ระบบ  มีความพรอมดานทรัพยากรการศึกษา และความสามารถในการพัฒนาคุณภาพคน การจัดการศึกษา
อยูในเกณฑดีและมีความพรอมในการฝกอบรม 

5. มีความตื่นตัวในการพัฒนาวิชาการทางการศึกษา ใหสอดคลองกับความตองการของประชาชน 
ในเขตพ้ืนท่ี 

6. ประชาชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา เชน  มีคณะกรรมการสถานศึกษา 
7. มีวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ินเปนเอกลักษณสืบทอดมานาน 

       - เปนแหลงประวัติศาสตรของชาติ 
       - ชุมชนตื่นตัว  และมีสวนรวมในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน 

8. มีแหลงเรียนรูของเมือง คือ  พิพิธภัณฑเมืองนครศรธีรรมราช  และอุทยานการเรียนรูเมือง 
นครศรีธรรมราช 

9. มีประวัติศาสตรดานศิลปะและวัฒนธรรมหลากหลาย  สื่อถึงความเปนชุมชนและสังคมท่ีมี 
พหุวัฒนธรรมโดยประชาชนตางศาสนาและวัฒนธรรม  สามารถอยูรวมกันไดอยางสันติ 

10.  ประชาชนในพ้ืนท่ีมีพ้ืนฐานดานจิตใจท่ีดีงาม  รักพวกพอง  รักถ่ินฐาน  รักความยุติธรรม   
มีการรวมกลุมทางสังคมคอนขางเหนียวแนน 

11.  คุณภาพชีวิตโดยรวมของประชาชนดีข้ึนระดับหนึ่ง  บริการสาธารณสุขมูลฐานอยูในระดับ 
คอนขางดี 

12.  บุคลากรทางดานสาธารณสุขคอนขางท่ัวถึงครอบคลุมทุกกลุม ท้ังเด็กวัยเรียน ผูใหญ 
ผูใหญวัยทํางาน  ผูสูงอายุ  ผูดอยโอกาส  และคนพิการ 

13.  มีโรงพยาบาลเทศบาลบริการรักษาพยาบาลโดยไมคิดมูลคา 
14.  ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาระบบสาธารณสุข ชุมชน มีการรณรงคปองกันโรคติดตอ 

และมีการรวมตัวเปนองคกร   
15.  ชุมชนท่ีเขมแข็งเพ่ือพัฒนาบริการสาธารณสุขมูลฐานของชุมชนมีอาสาสมัครท่ีมีความรู 

ความสามารถ อาสาพัฒนา สาธารณสุขในชุมชน 
16.  มีองคกรชุมชนท่ีเขมแข็ง เชน กรรมการชุมชน อสม. กลุมแมบาน 
17.  บทบาทขององคกรชุมชนมีสวนรวมการพัฒนาทองถ่ินสูงมาก 
18.  ทุกกลุมไดรับสวัสดิการสังคมจากเทศบาลอยางเทาเทียมกัน 

     3. การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 
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19.  สงเสริมเยาวชนโดยใหเยาวชนหันมาสนใจกีฬา จัดการแขงขันกีฬาในชุมชน 
20.  ประชาธิปไตยและกระจายอํานาจสูเทศบาลมากข้ึน 
21.  ประชาชนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับสิทธิพึงมีและหนาท่ีพึงปฏิบัติ 
22.  ประชาชนและชุมชนตื่นตัวและมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาทองถ่ิน มีการรวมกลุม 

และเครือขายเปนชุมชนท่ีเขมแข็ง 
23.  ประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมืองท้ังในระดับชาติ/ทองถ่ิน 
24.  มีการปฏิรูประบบราชการภายในเทศบาล  เชน  โครงการ Privatization ท่ีใหเอกชน 

ดําเนินการปรับลดตําแหนงชวยเหลือ  ใชหลัก One Stop Serviceปลูกฝงคานิยมพนักงานเทศบาลใหดูแล
ประชาชน   ใชเทคโนโลยีสมัยใหมมาใหบริการอยางรวดเร็ว ถูกตองและเปนธรรม 

25.  มีระบบการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน  
26.  การจัดการดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินอยูในเกณฑดี  มีการประสานงานรวมมือกับ 

ฝายปกครองอยางใกลชิด 
27.  มีรถดับเพลิงเตรียมความพรอมตลอดเวลา นอกจากนั้นพนักงานขับรถดับเพลิง ซ่ึงมีหนาท่ี 

รับสงผูปวยท้ังในและนอกจังหวัดตลอด ๒๔  ชม. 
28.  มีโครงการเทศกิจเทศบาล เนนการปองกันมิใหเยาวชนกระทําผิด และดูแลปองกันปราบปราม 

อาชญากรรมตาง ๆ  โดยมีเจาหนาท่ีปฏิบัติการตลอด  ๒๔ ชั่วโมง 
29.  ติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV) ครอบคลุมท่ัวเขตเทศบาล  
30.  เปนแหลงหัตถกรรมและสินคาพ้ืนเมืองท่ีมีชื่อเสียง 
31.  มีแหลงทองเท่ียวทางศิลปวัฒนธรรมและโบราณสถานท่ีเปนเอกลักษณ 
32.  มีโครงขายคมนาคมขนสงโดยเฉพาะถนนหนทางท่ีสมบูรณ  มีรถไฟ  สายการบิน  และทาง 

รถยนตสามารถติดตอไดตลอดพ้ืนท่ีจังหวัด และมีเครือขายเปนศูนยกลางคมนาคมในภาคใตตอนกลาง    
ระบบการจราจรขนสงสะดวกปลอดภัย 

33.  การประปาเทศบาลสามารถใหบริการท่ัวเขตและนอกพ้ืนท่ีใกลเคียง โดยประชาชนเสียคา 
น้ําประปาในราคาถูก 

34.  มีสวนสาธารณะเปนสถานท่ีพักผอนสําหรับประชาชนในเขตเทศบาล และประชาชนท่ัวไป   
เปนแหลงทองเท่ียว และเปนสวนสาธารณะระดับประเทศ 

35.  มีตลาดสดท่ีถูกสุขลักษณะอนามัย 
36.  เทศบาลมีการจัดการกําจัดขยะแบบฝงกลบในเนื้อท่ี ๒๐๐ ไร และรองรับการกําจัดขยะไดท่ัว 

เขตเทศบาล  และพ้ืนท่ีใกลเคียง 
37.  ใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการกําจัดขยะ 
38.  สภาพภูมิประเทศโดยรวม  มีทรวดทรงทางธรณีสัณฐานเปนท่ีราบชายฝงทะเลความลาดเทของ 

พ้ืนท่ีอยูใน ๑ – ๔ เปอรเซ็นต  เปนขอดีตอระบบระบายน้ําโดยแรงโนมถวง 
39.  คุณลักษณะดินเปนสันหาดเกาและหาดทรายเกา มีเนื้อดินบนและลางเปนดินทราย ไหลซึม 

ผานของน้ําลงสูดินไดคอนขางสูง เปนขอดีตอการบําบัดน้ําเสียโดยวิธีธรรมชาติ 

• จุดออน  ( Weaknesses : W ) 
1. คนบางกลุมขาดจริยธรรม คุณธรรม มีวิถีชีวิตแบบตางคนตางอยู ไมเสียสละเพ่ือสวนรวม   

และขาดระเบียบวินัย   
2. กระแสบริโภคนิยมและวัตถุนิยมรุนแรง ทําลายวิถีชีวิตของประชาชน 
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3. การแพรระบาดของโรคเอดสและยาเสพติดเพ่ิมมากข้ึน และทวีความรุนแรง 
4. ประชาชนบางกลุมมีพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพไมดีพอ ขาดการปองกันตนเองจากโรคตางๆ 
5. ปญหาของชุมชนท่ีมีความรุนแรง ปญหายาเสพติด ปญหาความไมปลอดภัยในชีวิตและ 

ทรัพยสิน 
6. ปญหาการพนัน ปญหาการวางงาน ขาดการประสานกับเจาหนาท่ีของรัฐท่ีเก่ียวของโดยตรง 
7. ระเบียบกฎหมายการปฏิบัติราชการยังลาหลัง 
8. ภาคอุตสาหกรรมขาดแคลนแรงงานท่ีมีฝมือทักษะ 
9. ขาดการจัดการเพ่ือพัฒนาการทองเท่ียวเชิงอนุรักษอยางเปนระบบและนักทองเท่ียวเกรงวาจะไม 

ปลอดภัย 
10. ประสบปญหาการวางงานในวัยทํางาน 
11. มีปญหาคาครองชีพ และความยากจน 
12. โครงสรางพ้ืนฐาน เชน ถนนหนทาง ระบบระบายน้ํา ไฟฟาสาธารณะ การประปา 

โดยเฉพาะเขตเลือกตั้งท่ี ๔  มีความขาดแคลนโครงสรางพ้ืนฐาน 
13. ลักษณะเปนดินรวนปนทราย การบําบัดน้ําเสียโดยธรรมชาติมีจุดออนทําใหโครงสรางของดิน 

พังทลายไดงาย 
14. คลองธรรมชาติอยูในสภาพท่ีเสื่อมโทรม และถดถอยซ่ึงกอใหเกิดการตื้นเขิน การรุกล้ําลําน้ํา 

ซ่ึงปกคลุมดวยวัชพืชวัสดุตกคาง 
15. แหลงการกําเนิดน้ําเสีย ไดแกชุมชนแออัด และตลาดหัวอิฐ 

โอกาส  ( Opportunities : O ) 
  1. พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ จะทําใหมีการจัดการศึกษาท่ีสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน 
  2. มีโครงสรางทางสังคมท่ีเขมแข็ง มีการรวมกลุมจัดตั้งองคกรชุมชน 
  3. ประชาชนมีคานิยม ชอบการศึกษา แสวงหาความรู 

  4. พ.ร.บ.กระจายอํานาจแกองคกรปกครองทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ ใหเทศบาลมีอํานาจหนาท่ีจัด
การศึกษา 

  5. มีการถายโอนอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
6. ไดรับความรวมมือ  การรักษาพยาบาลท่ีเกินขีดความสามารถของเทศบาลจากโรงพยาบาล   

จังหวัด  และสาธารณสุขจังหวัด 
7. พ.ร.บ.การกระจายอํานาจแกองคกรปกครองทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ ไดใหอํานาจหนาท่ีจัดการ 

บริการสาธารณะทางดานสาธารณสุขไดมากข้ึน 
8. พ.ร.บ.กระจายอํานาจองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ ไดใหอํานาจหนาท่ีเทศบาลใน 

การจัดการบริการสาธารณะทางดานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชนกวางขวางข้ึน 
9. มีการถายโอนดานสงเสริมคุณภาพชีวิตใหแกเทศบาล 
10. รัฐธรรมนูญใหมมุงการใหสิทธิเสรีภาพแกประชาชน สงเสริมการกระจายอํานาจสูทองถ่ินและ 

เปดโอกาสการมีสวนรวมของประชาชนมากยิ่งข้ึน 
11. มีการปฏิรูประบบราชการ  มีการถายโอนอํานาจสูทองถ่ิน พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร จะทําใหมีการ 

กระจายขอมูลขาวสารท่ีดี  เปนระบบและท่ัวถึง 
12. เปนแหลงผลิตการเกษตรท่ีสําคัญของภาคใต 
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13. มีโอกาสพัฒนาการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ โดยอาศัยแหลงประวัติศาสตร อารยธรรม  และ 
วัฒนธรรมทองถ่ินเปนจุดขายมีความเปนไปไดท่ีจะพัฒนาภาคธุรกิจบริการหรือภาคอุตสาหกรรม ใหมีความ
เชื่อมโยงกับการทองเท่ียว เชนอุตสาหกรรมของท่ีระลึก และอาหารพ้ืนเมือง 

14. มีระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย 
15. พ้ืนท่ีราบลุมชายฝงทะเลดานทิศตะวันออกเปนท่ีราบลุมชายฝงทะเล มีขอดีคือ เปนพ้ืนท่ีรับน้ํา 

หลากและน้ําเออ จากชมุชนเมืองนครศรีธรรมราช 
16. เทศบาลมีคลองสายหลัก สายยอยท้ังคลองธรรมชาติ  ทําหนาท่ีผันนํ้าหลากจากตัวชุมชนเมือง 

ระบายลงสูอาวนครศรีธรรมราช 
17. เทศบาลอยูในเขตอิทธิพลชองมรสุมและพายุโซนรอน  จึงมีฝนตกชุก  เปนขอดีตอระบบบําบัด 

นํ้าเสียในดานกล่ินและการเจือจางนํ้าสกปรก 

• อุปสรรค  ( Threats : T ) 
1. การเคล่ือนยายแรงงานอพยพเขามาทํางานในเขตเทศบาล  สงผลใหเกิดปญหาชุมชนแออัด    

ขาดแคลนสาธารณสุขมูลฐาน 
2. ระเบียบกฎหมายการปฏิบัติราชการยังลาหลัง 
3. สภาพเศรษฐกิจของประเทศ ทําใหมีผลกระทบตอการกระจายรายไดของประชาชน 
4. สภาพภูมิประเทศงายตอการเกดิอุทกภัย  และภัยธรรมชาติอื่นๆ  สงผลกระทบตอโครงสราง

พื้นฐานชํารุดเส่ือมโทรมเร็วกวาปกติ 
 
  3.2 การประเมนิสถานการณสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของ 

เปนการประเมินโดยวิเคราะหถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือขอจํากัดอันเปนสภาวะแวดลอม
ภายนอกท่ีมีผลตอการพัฒนาดานตางๆของทองถ่ินรวมท้ังการวิเคราะหจุดออนจุดแข็งของทองถ่ินอันเปน
สภาวะแวดลอมภายในทองถ่ินซ่ึงท้ังหมดเปนการประเมินสถานภาพของทองถ่ินในปจจุบันโดยเปนการตอบ
คําถามวา “ ปจจุบันทองถ่ินมีสถานภาพการพัฒนาอยูจุดไหน ” สําหรับใชเปนประโยชนในการกําหนดการ
ดําเนินงานในอนาคตตอไปท้ังนี้โดยใชเทคนิค SWOT analysis การพิจารณาถึงปจจัยภายในไดแกจุดแข็ง 

(Strength – S) จุดออน (Weak – W) และปจจัยภายนอกไดแกโอกาส (Opportunity – O) และอุปสรรค (Threat 

– T) เปนเครื่องมือ 

  ปจจยัภายใน 

 ประกอบดวยปจจัยดานตางๆท่ีตองนํามาพิจารณา 

- ดานการบริหารไดแกการแบงสวนราชการการวางแผนการประสานงานการมอบอํานาจการกํากับ
ดูแลเปนตน 

- ระเบียบกฎหมาย 

- บุคลากรไดแกอัตรากําลังคุณภาพวินัยทัศนคติพฤติกรรมเปนตน 

- งบประมาณรวมท้ังความชวยเหลือตางๆ 

- ระบบฐานขอมูล 

- การประสานงาน/การอํานวยการ/ความรวมมือจากภาคสวนท่ีเก่ียวของ 

- ทรัพยากรเครื่องมือและอุปกรณในการทํางาน 

            การวิเคราะหจุดแข็ง (Strength = S)เปนการพิจารณาปจจัยภายในหนวยงานมีสวนดีความ
เขมแข็งความสามารถศักยภาพสวนท่ีสงเสริมความสําเร็จซ่ึงจะพิจารณาในดานตางๆ 
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การวิเคราะหจุดออน (Weakness = W)เปนการพิจารณาปจจัยภายในหนวยงาน 

วามีสวนเสียความออนแอขอจํากัดความไมพรอมซ่ึงจะพิจารณาในดานตางๆ 

เชนเดียวกับการวิเคราะหจุดแข็ง 

 ปจจยัภายนอก 

 ประกอบดวย 

- ดานการเมืองรวมถึงระดับความขัดแยงและกลุมผลประโยชน 
- ดานเศรษฐกิจไดแกเศรษฐกิจรวมในเขตพ้ืนท่ี (เชนผลผลิตรายไดรายจายการ  
     ออมการลงทุนการใชท่ีดินแรงงาน) การเกษตรกรรมการพาณิชยกรรมการคลัง 

- ดานสังคม 

- นโยบายรัฐบาล/กฎหมาย 

- เทคโนโลยี 
การวิเคราะหโอกาส (Opportunity = O)เปนการศึกษาสภาพแวดลอมภายนอก 

วามีสภาพเปนเชนไรเหตุการณสถานการณของโลกของประเทศของจังหวัดและของอําเภอท่ีเกิดข้ึนจะสงผล
ตอทองถ่ินอยางไรมีการเปลี่ยนแปลงใดท่ีเปนประโยชนหรือเปนโอกาสอันดีตอทองถ่ินโดยจะตองพิจารณาท้ัง
ดานเศรษฐกิจสังคมการเมืองการปกครองและเทคโนโลย ี

การวิเคราะหปญหาอุปสรรคหรือขอจํากัด (Threat = T)เปนการศึกษาสภาพแวดลอม
ภายนอกท่ีเปนอุปสรรคหรือภาวะคุกคามกอใหเกิดผลเสียหรือเปนขอจํากัดตอทองถ่ินโดยจะตองพิจารณาท้ัง
ดานเศรษฐกิจสังคมการเมืองการปกครองและเทคโนโลยีเชนเดียวกับการวิเคราะหโอกาส  

การวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินปจจัยภายนอกและปจจัยภายใน สามารถพิจารณาไดดังนี้  
 - การคนหาจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ตองเปนการระดมความเห็นจากกลุมคนท่ี
หลากหลายเพ่ือใหไดขอมูลท่ีเปนประโยชนอยางถูกตอง แทจริง 

 - เม่ือมีการระดมความเห็นแลว ตองนํามาจัดหมวดหมูของประเด็นตาง ๆ  หากมีขอขัดแยงหรือ
ความไมชัดเจนในประเด็น ความเห็นใด ตองบันทึกไวเพ่ือหาขอมูลเพ่ิมเติม ตองไมใชวิธีการตัดสินเพ่ือเลือก
อยางใดอยางหนึ่งในทันทีเพราะจะทําใหมีการเผชิญหนากัน  

- เพ่ือเปนการคัดเลือกประเด็นจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ท่ีมีการนําเสนออยาง
หลากหลาย จึงตองใหท่ีประชุมพิจารณาใหน้ําหนักคะแนน แลวนํามาหาคาเฉลี่ย โดยอาจมีการใหน้ําหนักคา
คะแนนเปน 4 ระดับในแตละดาน ดังนี้ 

 

ดาน มาก ปาน
กลาง 

นอย ไมมี 

จุดแข็ง 3 2 1 0 

จุดออน -3 -2 -1 0 

โอกาส 3 2 1 0 

อุปสรรค/ขอจํากัด -3 -2 -1 0 
  

เม่ือมีการจัดลําดับของประเด็นในแตละดานแลว จะดึงประเด็นสําคัญมาพิจารณาตอไป ท้ังนี้ อาจดึง
ประเด็นสําคัญมาเพียงดานละ 7-10 ประเด็น 

 

- นําประเด็นมาเขาตารางวิเคราะห เพ่ือกําหนดแนวทางการตัดสินใจ 
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ในการวิเคราะห SWOT เชิงยุทธศาสตร นั้น หนวย หรือขอบเขตในการวิเคราะห ใหพิจารณาจากเขตการ
ปกครองขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหลัก ดังนั้น สิ่งตาง ๆ ท่ีเปนประเด็นท่ีปรากฎหรือมีอยูในเขตการ
ปกครองขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จะถือวาเปนปจจัยภายในท่ีใชในการวิเคราะห สวนประเด็นท่ีปรากฎ
หรือมีอยูท่ีอยูนอกเขตการปกครองขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจะถือวาเปนปจจัยภายนอก  
 สวนการวิเคราะห SWOT เชิงโครงการ/กิจกรรมหนวย หรือขอบเขตในการวิเคราะห จะใชหนวยการ
บริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหลัก ดังนั้น สิง่ท่ีเปนทรัพยากรในการบริหาร และองคประกอบ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เชนสภาทองถ่ิน ขอบัญญัติทองถ่ิน หรือสิ่งท่ีปรากฎหรือมีอยูซ่ึงอยูใน
ขอบเขตท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถควบคุม กํากับดูแลไดจะถือวาเปนปจจัยภายใน สวนสิ่งท่ีปรา
รกฏหรือมีอยูแตองคกรปกครองสวนทองถ่ินไมสามารถควบคุม กํากับดูแลได ไมวาสิ่งนั้นจะอยูภายในหรือ
ภายนอกเขตการปกครองขององคกรปกครองสวนทองถ่ินก็ตาม ถือวาเปนปจจัยภายนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โอกาส 

จุดอ่อน จุดแขง็ 

อุปสรรค 

ใชพ้นัธมิตร 

 

ขยายงาน 

ลดถอย 

 

สุขมุรอบคอบ 

 

 

ดาํเนินการเอง 

ตัง้รบั รอโอกาส 

ปรับปรุง 

SWOT 

ประเดน็ 



104 
 

สวนท่ี 3  
การนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติ 

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน 

ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
หนวยงาน
สนับสนุน 

1 ดานการเมืองและการ
บริหาร 

บริหารท่ัวไป แผนงานบริหารท่ัวไป - สํานักปลัด 
- กองยุทธศาสตร ฯ 
- สํานักคลัง 

เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - สํานักปลัด 
- กองยุทธศาสตร ฯ 
- สํานักคลัง 

2 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน บริการชุมชนและสังคม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - สํานักชาง 
  แผนงานเคหะและชุมชน - สํานักชาง 

- สํานักการประปา 
  การเศรษฐกิจ แผนงานการพาณชิย - สํานักการประปา 

3 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

บริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน - กองสาธารณสุขฯ 
- กองสวัสดิการสังคม 
- สํานักชาง 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

4 ดานสังคม  การศึกษา  
ศาสนา  และวัฒนธรรม 

บริหารท่ัวไป แผนงานบริหารท่ัวไป - กองยุทธศาสตร ฯ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - สํานักการศึกษา 

- สํานักปลัด 
บริการชุมชนและสังคม แผนงานรักษาความสงบภายใน   สํานักปลัด 
การดําเนินงานอ่ืน แผนงานงบกลาง - กองสวัสดิการสังคม 
บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา - สํานักการศึกษา 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

- สํานักการศึกษา 

แผนงานสังคมสงเคราะห - กองสวัสดิการสังคม 
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

5 ดานสาธารณสุข  และ
การกีฬา 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

- สํานักการศึกษา 

แผนงานสาธารณสุข - กองการแพทย 
- กองสาธารณสุขฯ 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน - กองสวัสดิการสังคม 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - กองการแพทย 

- กองสาธารณสุข 
- กองสวัสดิการสังคม 
- สํานักชาง 

6 ดานเศรษฐกิจ การเศรษฐกิจ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

- สํานักปลัด 
- กองยุทธศาสตร ฯ 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน - กองสวัสดิการสังคม 

รวม 6 4 11 9 
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ผ.01 

บัญชีสรุปโครงการพฒันาแผนพฒันาทองถิน่ 
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แบบ ผ.01

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1. ดานการเมืองและการบริหาร

1.1 กลยุทธการพัฒนาบุคลากร องคกร โครงสราง 

ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหทันสมัย  และเปน

องคกรธรรมาภิบาล 

     1) แผนงานบริหารงานทั่วไป 13 8,810,000 11 8,560,000 12 13,560,000 11 8,560,000 11 8,560,000 58 48,050,000

     2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2 9,676,000 1 10,000,000 - - - - - - 3 19,676,000

1.2 กลยุทธการสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนา

ทองถิ่นของประชาชน

    1) แผนงานบริหารงานทั่วไป 2 7,000,000 2 700,000 2 700,000 2 700,000 2 700,000 10 9,800,000

1.3 กลยุทธการพัฒนาระบจัดเก็บรายไดใหทันสมัย 

และมีประสิทธิภาพ

    1) แผนงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวม 17 25,486,000 14 19,260,000 14 14,260,000 13 9,260,000 13 9,260,000 71 77,526,000

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2570 รวม 5 ปป 2569

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  ทบทวน ครั้งที่ 1/2565 
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จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

2. ดานโครงสรางพื้นฐาน

2.1 กลยุทธการพัฒนา การกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา  

ถนน  ทางเทา ทอระบายน้ํา  สะพาน และอาคารสถานที่

    1)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - 106 235,324,715 6 29,268,000 6 23,679,000 2 3,615,000 120 291,886,715

2.2 กลยุทธการพัฒนา การกอสราง ปรับปรุง และบํารุงรักษา

ระบบน้ําอุปโภค – บริโภค

     1)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - - - - - - - - -

     2)  แผนงานการพาณิชย 7 6,000,800 8 3,391,000 2 900,700 2 900,700 2 900,700 21 12,093,900

2.3 กลยุทธพัฒนาการพัฒนา การปรับปรุง และติดตั้งไฟฟา

สาธารณะ

     1) แผนงานเคหะและชุมชน - - 10 8,593,000 - - - - - - 10 8,593,000

รวม 7 6,000,800 114 238,715,715 8 30,168,700 8 24,579,700 4 4,515,700 141 303,980,615

3. ดานสิ่งแวดลอม  และทรัพยากรธรรมชาติ

3.1 กลยุทธพัฒนาการปรับปรุง ดูแล สภาพแวดลอม

และมีการบริหารจัดการขยะอยางมีประสิทธิภาพ

    1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - - - - - - - - -

    2) แผนงานเคหะและชุมชน 6 1,010,000 9 6,310,000 6 1,010,000 6 1,010,000 6 1,010,000 33 10,350,000

รวม 6 1,010,000 9 6,310,000 6 1,010,000 6 1,010,000 6 1,010,000 33 10,350,000

ป 2567 ป 2568 ป 2569

ยุทธศาสตร

ป 2566 รวม 5 ปป 2570
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จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

4. ดานสังคม  การศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

4.1 กลยุทธการพัฒนา การศึกษา และพัฒนาระบบการเรียนรู

     1)  แผนงานบริหารงานทั่วไป 3 3,300,000 3 4,500,000 3 4,500,000 3 4,500,000 3 4,500,000 15 21,300,000

     2) แผนงานการศึกษา 56 339,188,500 55 327,488,500 55 327,488,500 55 327,488,500 55 327,488,500 276 1,649,142,500

     3) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 33 67,133,142 1 30,000,000 - - - - - - 34 97,133,142

4.2 กลยุทธการรักษาความสงบเรียบรอย และสนับสนุน

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

     1)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 6 1,948,400 5 1,379,500 5 1,379,500 5 1,379,500 5 1,379,500 26 7,466,400

4.3 กลยุทธพัฒนาการปองกัน และแกไขปญหาการแพร

ระบาดของยาเสพติด

     1)  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1 300,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000 5 1,500,000

     2)  แผนงานการศึกษา 1 283,000 1 283,000 1 283,000 1 283,000 1 283,000 5 1,415,000

4.4 กลยุทธการพัฒนา การสวัสดิการสังคม

     1)  แผนงานสังคมสงเคราะห 9 2,740,000 9 2,740,000 9 2,740,000 9 2,740,000 9 2,740,000 45 13,700,000

     2)  แผนงานงบกลาง 3 145,773,600 3 149,900,400 3 154,027,200 3 158,154,000 3 162,280,800 15 770,136,000

     3)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 100,000 - - - - - - - - 1 100,000

4.5 กลยุทธการสรางความเขมแข็งของชุมชน

     1)  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 14 11,750,000 14 11,750,000 14 11,750,000 14 11,750,000 14 11,750,000 70 58,750,000

     2)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 425,000 - - - - - - - - 1 425,000

4.6 กลยุทธการสงเสริม  สนับสนุน  ทํานุบํารุงศาสนา

 ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น

     1)  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 13 3,650,000 13 3,650,000 13 3,650,000 13 3,650,000 13 3,650,000 65 18,250,000

รวม 141 576,591,642 105 531,991,400 104 506,118,200 104 510,245,000 104 514,371,800 558 2,639,318,042

ป 2568 ป 2569ป 2566 ป 2570 รวม 5 ป

ยุทธศาสตร

ป 2567
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จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

5. ดานสาธารณสุข  และการกีฬา

5.1 กลยุทธการพัฒนา การสาธารณสุข การปองกันโรค 

และสุขอนามัย ของประชาชน

     1)  แผนงานสาธารณสุข 42 20,012,700 42 20,012,700 42 20,012,700 42 20,012,700 42 20,012,700 210 100,063,500

     2)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4 9,295,000 1 326,000 - - - - - - 5 9,621,000

5.2 กลยุทธการพัฒนาและสงเสริมการกีฬาและนันทนาการ

     1)  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 8 8,150,000 8 8,150,000 8 8,150,000 8 8,150,000 8 8,150,000 40 40,750,000

     2)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 1,500,000 - - - - - - 1 700,000 2 2,200,000

รวม 55 38,957,700 51 28,488,700 50 28,162,700 50 28,162,700 51 28,862,700 257 152,634,500

6. ดานเศรษฐกิจ

6.1 กลยุทธการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว

      1)  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 10 6,000,000 10 6,000,000 10 6,000,000 10 6,000,000 10 6,000,000 50 30,000,000

6.2 กลยุทธการพัฒนาและสงเสริมอาชีพแกประชาชน 

 สนับสนุนการพัฒนาอาชีพ ภายใตแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

     1)  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 2 3,000,000 2 1,500,000 2 1,500,000 2 1,500,000 2 1,500,000 10 9,000,000

รวม 12 9,000,000 12 7,500,000 12 7,500,000 12 7,500,000 12 7,500,000 60 39,000,000

รวมทั้งสิ้น 238 657,046,142 305 832,265,815 194 587,219,600 193 580,757,400 190 565,520,200 1,120 3,222,809,157

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 รวม 5 ปป 2570

ยุทธศาสตร
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ผ.02 

บัญชีโครงการพฒันาทองถิน่ 

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิน่ดําเนนิการ 
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมใหนาอยู  เขมแข็ง  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการ "วันทองถิ่นไทย" เพื่อรําลึกถึงพระมหากรุณา 1. จัดพิธีถวายราช 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ผูเขารวมกิจกรรม 1.ผูเขารวมโครงการ สํานักปลัด

ธิคุณแหงพระบาทสมเด็จ สักการะและกลาว โครงการมีความพึงพอใจ รําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เทศบาล

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ถวายราชสดุดี ไมนอยกวารอยละ 80 แหงพระบาทสมเด็จ

ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวฯ

ใหประกาศจัดตั้งสุขาภิบาล พระจุลจอมเกลา 2.พนักงานตระหนักถึง

ทาฉลอมขึ้นเปนสุขาภิบาล เจาอยูหัว บทบาทในการใหบริการ

หัวเมืองนอกมณฑลกรุงเทพ 2. จัดกิจกรรม ประชาชน

มหานครแหงแรกของ สาธารณประโยชน 3.ประชาชนเขาใจบทบาท

ประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 และความสําคัญของ

มี.ค.-48 องคกรปกครองสวนทองถิ่น

ในการพัฒนา

4.ทุกสวนราชการรวมกัน

ทํากิจกรรมสาธารณ-

ประโยชน

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2565 

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แผนงานบริหารงานทั่วไป

1.1 กลยุทธ การพัฒนาบุคลากร องคกร โครงสรางทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหทันสมัย และเปนองคกรธรรมาภิบาล 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภา - เพื่อจัดการเลือกตั้งสมาชิก จัดการเลือกตั้ง - - 5,000,000 - - เลือกตั้งสมาชิกสภา มีสมาชิกสภาเทศบาล สํานักปลัด

เทศบาลและนายกเทศมนตรี   สภาเทศบาลและนายก จํานวน 1 ครั้ง เทศบาลและนายก และนายก เพื่อบริหาร เทศบาล

นครนครศรีธรรมราช   เทศมนตรีเทศบาลนคร จํานวน 1 ครั้ง งานเทศบาล

  นครศรีธรรมราช

3 โครงการ "การจัดพิธีถวาย 1.เพื่อใหเปนไปตามมติของ 1. จัดพิธีบวงสรวง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ผูเขารวมกิจกรรม 1.เทศบาลทําภารกิจที่ สํานักปลัด

ราชสักการะพระราชานุสาวรีย จังหวัดนครศรีธรรมราช 2. จัดพิธีทางสงฆ โครงการมีความพึงพอใจ จังหวัดมอบหมายไดสําเร็จ เทศบาล

พระเจาศรีธรรมาโศกราช" ที่มอบหมายให ทน.นศ. 3. จัดพิธีถวายราชสักการะ ไมนอยกวารอยละ 80 บรรลุตามวัตถุประสงค

เปนเจาภาพหลัก ในการจัด 4. จัดพิธีสรงน้ํา 2.หนวยงานตาง ๆ และ

ประกอบพิธีฯ พระเจาศรีธรรมาโศกราช ประชาชนไดรวมถวาย

2.เพื่อใหหนวยงานและ ราชสักการะฯ

ประชาชนไดรวมกันถวาย 3.สรางความสัมพันธที่ดี

ราชสักการะ ระหวางหนวยงานตาง ๆ 

3.เพื่อเชิดชูพระเกียรติของ และประชาชน

สมเด็จพระเจาศรีธรรมา-

โศกราช

4.เพื่อแสดงออกถึงความ

จงรักภักดี และนอมรําลึก

ในพระมหากรุณาธิคุณฯ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



113

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการ "วันเทศบาล" 1.เพื่อเชิดชูความสําคัญของ 1.จัดพิธีไหวศาลพระภูมิ 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 ผูเขารวมกิจกรรม 1.ผูเขารวมกิจกรรมได สํานักปลัด

การปกครองทองถิ่นในรูปแบบ 2.จัดพิธีอานสารจาก โครงการมีความพึงพอใจ ตระหนักถึงความสําคัญ เทศบาล

ของเทศบาล รัฐมนตรีวาการกระทรวง ไมนอยกวารอยละ 80 ของการปกครองทองถิ่น

2.เพื่อเสริมสรางความสามัคคี มหาดไทย เนื่องในวันเทศบาล 2.ผูเขารวมกิจกรรมได

ในหมูคณะ 3.พิธีทางศาสนาพุทธและ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

3.เพื่อเปนสิริมงคลและ อิสลาม ซึ่งกันและกัน

สรางขวัญกําลังใจใหแก 4.รับฟงนโยบายจากผูบริหาร 3.ผูเขารวมกิจกรรมมีขวัญ

ผูมารวมกิจกรรม 5.กิจกรรมสาธารณประโยชน และกําลังใจในการปฏิบัติ

4.เพื่อรวมรับฟงนโยบาย หนาที่

จากผูบริหาร 4.นํานโยบายของผูบริหาร

ไปสูการปฏิบัติอยางเปน

รูปธรรม

5 โครงการเฉลิมพระเกียรติ 1.เพื่อเทิดพระเกียรติ และ 1.จัดพิธีถวายสักการะ และ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผูเขารวมกิจกรรม 1.เทศบาลไดรวมกัน สํานักปลัด

สมเด็จพระศรีนครินทรา- นอมรําลึกถึงสมเด็จ ถวายราชสดุดี โครงการมีความพึงพอใจ เทิดพระเกียรติ และ เทศบาล

บรมราชชนนี เนื่องใน พระศรีนครินทราบรมราชชนนี 2.กิจกรรมสาธารณประโยชน ไมนอยกวารอยละ 80 นอมรําลึกสมเด็จพระศรี-

วันคลายวันพระราชสมภพ 2.เพื่อแสดงออกถึงความ นครินทราบรมราชชนนี

จงรักภักดี และสํานึกใน 2.รวมกันแสดงออกถึง

พระมหากรุณาธิคุณฯ ความจงรักภักดี

3.เพื่อถวายเปนพระราชกุศล 3.รวมกันถวายเปน

พระราชกุศลฯ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการติดตั้งกลองโทรทัศน 1. เพื่อปองกันและดูแล ติดตั้งกลองโทรทัศน 60,000 สํานักปลัด

วงจรปด CCTV ความปลอดภัยใหกับสถาน วงจรปด CCTV โดยมี เทศบาล

จํานวน 1 จุด ที่เก็บรักษาของกลาง ของ อุปรณ  ดังนี้

ราชการ 1. กลองโทรทัศนวงจร

ปดชนิดเครือขายแบบมุม

มองคงที่สําหรับติดตั้ง

ภายนอกสํานักงาน

จํานวน 4 กลองๆ ละ

5,700 บาท

2. เครื่องบันทึกภาพ

 ผานเครือขาย แบบ4

ชอง จํานวน 1 เครื่อง

เครื่องละ 6,500 บาท

3. โทรทัศน แอล อี ดี

(LED TV) แบบ Smart

TV ขนาดจอภาพ 43"

จํานวน 1 เครื่องๆ ละ

15,000 บาท

4. Hard Disk แบบ

SATA หรือ SAS ขนาด

4. TB จํานวน 1 เครื่อง

เครื่องละ 4,677 บาท

และอุปกรณอื่นๆ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการติดตั้งระบบดิจิทัล เพื่อใหประชาชนสามารถ  - ระบบแอปพลิเคชัน 6,330,000 6,140,000 6,140,000 6,140,000 6,140,000  - มีจํานวนผูเขาใช ประชาชนไดรับบริการ กองยุทธศาสตร

แพลตฟอรม เพื่อการสื่อสาร เขาถึงการใหบริการสาธารณะ ออนไลน เพื่อการรับ บริการไมต่ํากวา ไดอยางสะดวก รวดเร็ว และงบประมาณ

มุงสูการเปนเมืองอัจฉริยะ ไดอยางสะดวก รวดเร็ว คํารองดานตางๆ 5,000 รายตอป ยิ่งขึ้น

ระยะที่ 3  - ระบบการแจงเตือน  - ลดระยะเวลาการ

(เทศบาลดิจิทัล เชื่อมโยง เจาหนาที่พรอมการ ใหบริการประชาชน

ขอมูลเมือง City Data เขาสูผานระบบ ลงไมต่ํากวา 10 %

Platform) Line Notify จากการบริการแบบ

 - ระบบการสงงานสู เดิม

กองงานผูดูแล และการ  - ชวยประหยัดตนทุน

แจงกลับผูแจง การบริการประชาชน

ตามรายละเอียดดังนี้ ลงไมต่ํากวา 20 %

 - การวัดความพึง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  - กองยุทธศาสตร

พอใจและสํารวจความ และงบประมาณ

ตองการบริการ

ภาครัฐดิจิทัล

 - งานทะเบียนราษฏร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000  - สํานักปลัด

ออนไลน เทศบาล

 - งานประปาออนไลน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000  - สํานักประปา

 - แจง-จัดเก็บภาษี 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000  - สํานักคลัง

ออนไลน

 - การยื่นคํารองขอ 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000  - สํานักชาง

อนุญาติกอสรางออนไลน

 - การยื่นคํารองจดออนไลน 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000  - กองสาธารณสุขฯ

ทะเบียนพาณิชย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - งานสัตวแพทยออนไลน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000  - กองสาธารณสุขฯ

 - ระบบรับและบริหารจัดการ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 กองยุทธศาสตร

เรื่องรองทุกขออนไลน และงบประมาณ

เชื่อมโยงขอมูลเมือง

City Data Platform

 - ยกระดับการบริการภาครัฐ 490,000 490,000 490,000 490,000 490,000 กองยุทธศาสตร

ดิจิทัล งานบริการ และงบประมาณ

อุทยานการเรียนรูเมืองนครฯ,

พิพิธภัณฑเมืองนครฯ,สวนสัตว

ทุงทาลาด ,พุทธภูมิ

และรถชมเมืองเลาเรื่องลิกอร

 - แพลตฟอรมทองเที่ยวเขต 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 สํานักปลัด

เทศบาลนครฯ เทศบาล

 - โรงพยาบาล 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กองการแพทย

20,000 ติดลอหมอ

ถึงบาน

 - การบริหารจัดการและสราง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000  - กองยุทธศาสตร

การเขาถึงขอมูลเมืองของ และงบประมาณ

ประชาชนเพื่อการพัฒนาสูเมือง

 - งานยื่นขอภาพกลองวงจรปด 390,000 200,000 200,000 200,000 200,000 กองยุทธศาสตร

ออนไลน และงบประมาณ

 - ตลาดสินคาวัฒนธรรม 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 กองสาธารณสุขฯ

คนคอนออนไลน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 ประชาสัมพันธและสัมพันธ  - เพื่อประชาสัมพันธผลงาน  - จัดใหมีการแถลงขาว 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละ 90 ประชาชน  - ไดสรางความเขาใจอันดี กองยุทธศาสตร

สื่อมวลชน ของเทศบาล  - จัดใหมีการพบปะ สื่อมวลชน รับรูขาวสาร ระหวางเทศบาลประชาชน และงบประมาณ

 - เพื่อประชาสัมพันธ พูดคุยเพื่อแสดงความ ถูกตอง และชัดเจน และสื่อมวลชน

กิจกรรมของเทศบาล คิดเห็น เสนอแนะ และเกิดสัมพันธภาพ  - ประชาชนรับรูขาวสาร

 - เพื่อสรางความเขาใจอันดี อยางไมเปนทางการ ที่ดีกับสื่อมวลชน อยางถูกตอง ชัดเจน

ระหวางเทศบาล ประชาชน  - จัดใหมีการดูงาน  - สรางสัมพันธภาพที่ดี

และสื่อมวลชน นอกสถานที่ และเยี่ยม กับสื่อมวลชน

 - เพื่อใหประชาชนไดรับรู ชมโครงการ

ขาวสารของเทศบาล  - จัดใหมีการประชุม

อยางถูกตอง  ชัดเจน ชี้แจงใหประชาชน และ

สื่อมวลชนทราบ

อยางเปนทางการ

 - ประชาสัมพันธทางสื่อ

โทรทัศนและหนังสือพิมพ

9 ศูนยรวมภาพกลองวงจรปด เพื่อปองกันและดูแลรักษา  - ระบบการดูภาพกลอง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  - มีผูเขาใชบริการ ประชาชนมีสวัสดิภาพ กองยุทธศาสตร

ออนไลน (เชื่อมโยงขอมูล ความปลอดภัย และ วงจรปดผานระบบLine ไมต่ํากวา 5,000 คน ความปลอดภัยในชีวิต และงบประมาณ

เมืองดานความปลอดภัย) ประชาชน สามารถเขาถึง พรอมการบันทึกขอมูล ตอป และทรัพยสินมากยิ่งขึ้น

การใหบริการ ดานความ ผูเขาดูภาพกลอง  - มีขอมูลสถิติการขอ

ปลอดภัยไดสะดวกยิ่งขึ้น  - ระบบการยื่นคํารอง ดูภาพกลองเพื่อใชใน

10 นิทรรศการ  Nakhon เพื่อใหความรูดานเทคโนโลยี จัดนิทรรศการสงเสริมให 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000  - มีประชาชนและ ประชาชนไดรับ กองยุทธศาสตร

Metaverse ดานนวัตกรรม Metaverse ความรูดานเทคโนโลยี เยาวชนเขารวม ประโยชนความรู และงบประมาณ

แกประชาชนผูที่สนใจ  Metaverse นิทรรศการไมต่ํากวา เกี่ยวกับนิทรรศการ 

10,000 ราย/ป Nakhon Metaverse

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๑ โครงการบูรณาการ 1. เพื่อสรางกลไกในการ  -มีการจัดตั้งคณะทํางาน 150,000   150,000   150,000    150,000   150,000    การวัดจากการไดจัดตั้ง ๑. เกิดเครือขายและความ กองการ

ทุกภาคสวนเพื่อตอตาน บูรณาการทุกภาคสวนได เพื่อบูรณาการทุกภาคสวน คณะกรรมการ และไดมี รวมมือกับทุกภาคสวน เจาหนาที่

การทุจริต รวมกันสงเสริม สนับสนุน เพื่อตอตานการทุจริตโดยมี กลุมบุคคลจากหลาย ในการตอตานการทุจริต 

และสรางคานิยมในการ การจัดกิจกรรมการจัดอบรม ภาคสวนเขารวม อยางนอย ๑ เครือขาย

ตอตานทุจริต /สัมมนาหรือการเสวนารวมกัน บูรณาการ ๒. มีการบูรณาทุกภาคสวน

๒. เพื่อพัฒนาเครือขายและ จากกลุมบุคคลดังนี้ ภาครัฐ เพื่อสงเสริม สนับสนุน และ

สรางความรวมมือกับทุก   ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สรางคานิยมในการตอตาน

ภาคสวนในการตอตานการ สถานศึกษา และภาค การทุจริต

การทุจริตอยางเขมแข็ง ประชาชนในเขตเทศบาล

นครนครศีธรรมราช

12 โครงการอบรมสัมมนา 1. เพื่อใหผูเขาอบรมได อบรมใหพนักงานเทศบาล 500,000   500,000   500,000    500,000   500,000     - การวัดจากจํานวนผูเขา ๑. ผูเขารับการอบรมมีความรู กองการ

บุคลากรของเทศบาล เสริมสรางความรู ความเขาใจ ลูกจางประจํา รับการอบรมตามจํานวน ความเขาใจ ดานกฎหมาย เจาหนาที่

ดานกฎหมาย ระเบียบ และ พนักงานจาง และ เปาหมายที่กําหนด  ระเบียบ และความรูที่เกี่ยว

ความรูที่เกี่ยวของกับการ ผูที่เกี่ยวของ  - ใชแบบสอบถามวัดความ ของกับการปฏิบัติงาน และ

ปฏิบัติงานและสามารถนําไป พึงพอใจ สามารถนําไปปฏิบัติไดอยาง

ปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ  - ทดสอบกอน - หลัง มีประสิทธิภาพ

๒. เพื่อเพิ่มทักษะในการ การอบรม ๒. เพื่อเพิ่มทักษะในการ

ปฏิบัติงานของผูเขารับการ  - การสังเกตุพฤติกรรม ปฏิบัติงานของผูเขารับการ

อบรม รวมถึงการแลกเปลี่ยน อบรมรวมถึงการแลกเปลี่ยน

เรียนรูประสบการณ เรียนรูประสบการณ

๓. เพื่อพัฒนาทักษะในการ ๓. เพื่อพัฒนาทักษะในการ

ทํางานเปนทีม สรางความ ทํางานเปนทีม สรางความ

สามัคคีในหนวยงาน สามัคคีในหนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 โครงการติดตั้งระบบกลอง เพื่อรักษาความความปลอดภัย  - ติดตั้งกลองวงจรปดชนิด 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีระบบกลองวงจรปด ประชาชนและนักทองเที่ยว กองยุทธศาสตร

วงจรปดจดจําแผนปาย ในชีวิตและทรัพยสินใหกับ เครือขาย แบบมุมมองคงที่ จดจําแผนปายทะเบียน ความความปลอดภัยในชีวิต และงบประมาณ

ทะเบียนของยานพาหนะ ประชาชนและนักทองเที่ยว สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร ของยานพาหนะที่ได และทรัพยสินและสนับสนุน

โดยใชระบบกลองวงจรปด แบบที่ 1 สําหรับจดจําแผน มาตรฐาน จํานวน 3 จุด เจาหนาที่  หนวยงานที่เกี่ยว

ในการเฝาระวัง และเปนการ ปายทะเบียนยานพาหนะ ของดานความมั่นคงในการ

สนับสนุนเจาหนาที่และ จํานวน 6 ตัว ปฏิบัติงานไดอยางมี
หนวยงานทีเกียวของดาน

ความ
ตัวละ 55,000 บาท ประสิทธิภาพ

มั่นคงในการปฏิบัติงานได เปนเงิน 330,000 บาท

อยางมีประสิทธิภาพ (จัดซื้อตามเกณฑราคากลางฯ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคมฉบับเดือนธัวาาคม

2564)

 - คาลิขสิทธิ์ จํานวน 6

ลิขสิทธิ์ ๆ ละ 15,000 บาท

เปนเงิน 90,000 บาท

(จัดซื้อตามราคาทองตลาด)

 - คาติดตั้งระบบซอฟแวร

โปรแกรมจดจําแผนปาย

ทะเบียน เปนเงิน 80,000

บาท (ตามราคาทองตลาด)

รวม 13 โครงการ  -  - 8,810,000 8,560,000 13,560,000 8,560,000 8,560,000  -  -  -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมใหนาอยู  เขมแข็ง  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอสรางหองน้ํา เพื่อใหมีหองน้ําจํานวน กอสรางหองน้ําชาย- 176,000 1.หองน้ํามีสภาพการ มีหองน้ําเพียงพอตอ สํานักปลัด

ชาย-หญิง สํานักปลัดเทศบาล เพียงพอตอเจาหนาที่และ หญิง สํานักปลัดเทศบาล ใชงานที่ดีและเพียงพอ เจาหนาที่ ใชงานไดดี เทศบาล

ถูกสุขลักษณะ ขนาดพื้นที่ไมนอยกวา ตอจํานวนเจาหนาที่ สภาพแวดลอมสะอาด

(2*3.8 เมตร) 2.แบบหองน้ําได เปนที่พึงพอใจของ

รายละเอียดตามรูปแบบ มาตรฐานตามที่กําหนด เจาหนาที่

และรายการตามที่

เทศบาลกําหนด

 -  -  -  -

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2565

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1.1 กลยุทธ การพัฒนาบุคลากร องคกร โครงสรางทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหทันสมัย และเปนองคกรธรรมาภิบาล 
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 ปรับปรุงอาคารหอประชุมเมือง เพื่อพัฒนาหอประชุมสวนที่  - ปรับปรุงพื้นอาคาร 9,500,000   ประชาชนมีความ หอประชุมมีสภาพ สํานักปลัด

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร 84 ชํารุดเสียหาย ใหมีสภาพ พื้นที่ไมนอยกวา 1,500 พึงพอใจรอยละ 80 สมบรูณ มีมาตรฐานที่ดี เทศบาล

(ทุงทาลาด) สมบรูณพรอมใชงาน ตารางเมตร ในการบริการประชาชน

มีมาตรฐานที่ดีในการบริการ  - ปรับปรุงผนังอาคาร

ประชาชน พื้นที่ไมนอยกวา 500

ตารางเมตร

 - ปรับปรุงฝาเพดาน

พื้นที่ไมนอยกวา 1,600

ตารางเมตร

 - ปรับปรุงหองน้ํา

เปลี่ยนสุขภัณฑหองน้ําชาย

หองน้ําหญิง และหองน้ํา

ผูพิการ

 - ปรับปรุงงานระบบไฟฟา

แสงสวางและระบบปรับ

อากาศภายในอาคาร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 กอสรางอาคารจัดเก็บเอกสาร เพื่อใชจัดเก็บเอกสารของ กอสรางอาคาร ค.ส.ล. 10,000,000  -  -  - การจัดเก็บเอกสาร มีอาคารสําหรับจัดเก็บ สํานักชาง

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เทศบาล ใหมีความเปนระเบียบ 4 ชั้น ขนาดกวาง เปนระเบียบรอยรอย เอกสารใหมีความเปน

ระเบียบเรียบรอยและ ประมาณ 11.00 เมตร ระเบียบเรียบรอยและ

เปนสัดสวน ยาวประมาณ 16.00 เปนสัดสวน

เมตร หรือมีพื้นที่ไม

นอยกวา 704.00 

ตารางเมตร ประกอบดวย 

ชั้น 1 เปนโถงโลงอเนก

ประสงค ชั้น 2 ถึงชั้น 4

เปนหองจัดเก็บเอกสาร

พรอมลิฟทขนของและ

งานอื่น ๆ ตามรูปแบบ

และรายการของเทศบาล

รวม 3 โครงการ - - 9,676,000 10,000,000 - - - - - -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมใหนาอยู  เขมแข็ง  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจิตอาสา 1.เพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติ 1.พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ผูเขารวมกิจกรรม 1.ผูเขารวมกิจกรรมไดรวมกัน สํานักปลัด

 "เราทําความดี ดวยหัวใจ" แสดงออกถึงความจงรักภักดี สาธารณะ ทางเดิน ถนน โครงการมีความพึงพอใจ รําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เทศบาล

และนอมรําลึกถึงในพระมหา คูคลอง ลําหวยตาง ๆ ไมนอยกวารอยละ 80 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

กรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ 2.ทําความสะอาด ดูแลรักษา 2.ผูเขารวมกิจกรรมได

พระเจาอยูหัว สิ่งแวดลอม ปรับปรุงภูมิทัศน รวมกันสืบสานพระราช

2.เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน และปลูกตนไมในพื้นที่ ปณิธานพระบาทสมเด็จ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สาธารณะตาง ๆ ในเขต พระเจาอยูหัว

3.เพื่อใหทุกภาคสวนไดรวมกัน เทศบาล 3.ผูเขารวมกิจกรรมได

ขับเคลือนทํากิจกรรม เพื่อ รวมกันขับเคลื่อนทํากิจกรรม

พัฒนา ทําความสะอาด และ เพื่อพัฒนา ทําความสะอาด

ปรับปรุงสภาพแวดลอม และปรับปรุงภูมิทัศน 

ใหดียิ่งขึ้น สภาพแวดลอมใหดียิ่งขึ้น 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2565

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

1.2 กลยุทธ สงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นของประชาชน
แผนงานบริหารงานทั่วไป
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 จัดทําแผนพัฒนา  - เพื่อแสดงแนวทางการ  - จัดทําเอกสารแผน 500,000 500,000   500,000  500,000  500,000  - การจัดทําแผนฯ  - เทศบาลมีแผนพัฒนา กองยุทธศาสตร

งบประมาณ และ พัฒนาในชวงหาปที่มีความ พัฒนาทองถิ่น แลวเสร็จทันกํา เพื่อนําไปปฏิบัติใหสอด และงบประมาณ

การติดตาม สอดคลองและสนองตอบ (พ.ศ.2566-2570) หนดตามระเบียบฯ คลองกับแผนยุทธศาสตร

ประเมินผล ตอยุทธศาสตรการพัฒนา เทศบาลนครนคร การพัฒนาที่ไดจัดทําไว

อยางมีประสิทธิภาพ และใชเปนหนทางในการ

ดําเนินการพัฒนาชวง

หาปไดอยางมี

 - เพื่อแสดงรายละเอียด  - จัดทําเอกสาร  - จัดทํางบประมาณ ประสิทธิภาพ

ประมาณการรับ-จายอยาง งบประมาณรายจาย แลวเสร็จทันกํา  - เทศบาลมีงบประมาณ

มีระบบ และเปนเครื่องมือ ประจําป หนดตามระเบียบฯ ประจําปที่เปนเครื่องมือ

ควบคุมการดําเนินงานใน พ.ศ.2566 - 2570 ควบคุมการใชจาย

อนาคต งบประมาณ

 - เพื่อแสดงรายละเอียด  - จัดทําเอกสารแผนการ  - จัดทําแผนการ  - ทําใหทราบชวงระยะ

โครงการพัฒนาและกิจกรรม ดําเนินงาน ประจําปงบ ดําเนินงานแลว เวลาดําเนินการของ

ที่จะดําเนินการในเขต ประมาณ พ.ศ.2566 - เสร็จทันกําหนด แตละโครงการ

เทศบาล และใชเปนเครื่อง 2570 ตามระเบียบฯ  - เกิดความสะดวกใน

มือในการติดตามและ การติดตามและประเมิน

ประเมินผลโครงการใหเปน ผลโครงการ

ไปอยางเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



125

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - เพื่อใหการบริหารและการ  - ติดตามและประเมินผล มีรายงานการติด  - ทําใหไดทราบผลการ

ดําเนินโครงการเปนไปอยาง การดําเนินงานตามแผน ตามประเมินผล ดําเนินงานและปญหา

มีประสิทธิภาพ พัฒนาเทศบาล ประจําป และแลวเสร็จทัน อุปสรรคในการดําเนิน

 - เพื่อประเมินผลสัมฤทธ พ.ศ.2566 - 2570 กําหนดระยะเวลา งานตามแผนพัฒนาและ

และเปนการตรวจสอบผลการ ตามระเบียบฯ ไดดําเนินการแกไข

ดําเนินงาน กระบวนการ ปรับปรุง

ดําเนินงาน ผลผลิต ผลกระ

ทบที่เกิดจากการปฎิบัติตาม

โครงการที่เปนผลมาจากการ

ใชจายงบประมาณ

เพื่ออบรมสัมมนากระบวนการ  - จัดทําแผนงานโครงการเมือง ผูเขารับการอบรมมี บุคลากรของเทศบาล มี

สรางนวัตกรรม(Design Thinking) อัจฉริยะ ความรู ความเขาใจ ความรู ความเขาใจ

ใหแกบุคลากรของเทศบาลเพื่อนํา เกี่ยวกับการจัดทํา เกี่ยวกับการจัดทํา

มาจัดทําแผนงานโครงการเมือง โครงการเมือง โครงการเมืองอัจฉริยะ

อัจฉริยะ อัจฉริยะ รอยละ 80

 - เพื่อเปนการสะทอนผล  - ประเมินผลการปฏิบัติ รอยละความพึง สามารถนําขอมูลที่ได

การปฏิบัติงานของเทศบาล ราชการ พอใจของผูมาใช มาปรับปรุงประสิทธิภาพ

อยางแทจริง และไดรับ บริการในเทศบาล การปฏิบัติงานและวาง

ขอมูลยอนกลับดานผลงาน ไมนอยกวา 70% แผนการบริหารงาน

บุคคลใหดียิ่งขึ้น

รวม 2 โครงการ  -  - 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000  -  -  -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร เพื่อใหประชาชนที่สัญจร  -โคมสัญญาณไฟจราจร  -  -  - 7,000,000  - ระบบสัญญาณไฟ ประชาชนที่ใชถนน สํานักชาง

ถนนราชดําเนิน จากสี่แยก ไป-มา มีความปลอดภัย (สีเขียวและสีแดง ขนาด จราจรไดมาตรฐาน สัญจรไป-มา มีความ

ตลาดแขก ไปทางทิศเหนือ ในการใชถนน ไมนอยกวา 300 มม. จํานวน 1 แหง ปลอดภัย

ถึงสุดเขตเทศบาลฯ บริเวณ สีเหลืองขนาดไมนอย

สนามกีฬากลางฯ กวา 400 มม. มีนาฬิกา

ในตัว

 -เสาเหล็ก 8 เหลี่ยม

สูงไมนอยกวา 6.50 

เมตร แขนยาวไมนอย

กวา 5.00 เมตร 

 -เสาเหล็กขนาดไมนอย

กวา 4.00 นิ้ว 

สูงไมนอยกวา 4.00เมตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2565

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมใหนาอยู  เขมแข็ง  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่   4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

2.1 กลยุทธ พัฒนาการกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน ทางเทา ทอระบายน้ํา  สะพาน และอาคารสถานที่  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 -ทอเหล็กรอยสาย

(ทอประปา) ขนาดไม

นอยกวา 2 นิ้ว 

 -ตูควบคุมสัญญาณไฟ

จราจรพรอมอุปกรณ

ปองกัน 

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

2 ติดตั้งสัญญาณไฟคนเดินขาม เพื่อใหประชาชนมีความ  - เสา Mast Arm สูง  -  - 5,560,000  -  - ระบบสัญญาณไฟ ประชาชนมีความปลอด สํานักชาง

ถนนราชดําเนิน จากสี่แยก ปลอดภัยในการขามถนน ไมนอยกวา 5.50 เมตร จราจรไดมาตรฐาน ภัยในการขามถนน

ตลาดแขก ไปทางทิศเหนือ ราชดําเนิน  - ดวงโคมไฟสัญญาณ จํานวน 1 แหง ราชดําเนิน

ถึงสุดเขตเทศบาลฯ บริเวณ จราจร ขนาดไมนอยกวา

สนามกีฬากลางฯ 300 มม. ชนิด LED

 - ดวงโคมไฟสัญญาณ

คนขามถนน ขนาดไม

นอยกวา 200 มม. ชนิด

LED

 - เครื่องนับเวลาถอย

หลัง (LED)  3 หลัก

 - ตูควบคุมสัญญาณไฟ

คนเดินขาม

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร เพื่อใหประชาชนที่สัญจร  -โคมสัญญาณไฟจราจร  - 4,800,000  -  -  - ระบบสัญญาณไฟ ประชาชนที่ใชถนน สํานักชาง
ถนนราชดําเนิน จากสี่แยก ไป-มา มีความปลอดภัย (สีเขียวและสีแดง ขนาด จราจรไดมาตรฐาน สัญจรไป-มา มีความ

ศาลามีชัย ถึงสี่แยกประตู ในการใชถนน ไมนอยกวา 300 มม. จํานวน 1 แหง ปลอดภัย

ไชยสิทธิ์ สีเหลืองขนาดไมนอย

กวา 400 มม. มีนาฬิกา

ในตัว

 -เสาเหล็ก 8 เหลี่ยม

สูงไมนอยกวา 6.50 

เมตร แขนยาวไมนอย 

กวา 5.00 เมตร 

 -เสาเหล็กขนาดไมนอย

กวา 4.00 นิ้ว 

สูงไมนอยกวา 4.00เมตร

 -ทอเหล็กรอยสาย

(ทอประปา) ขนาดไม

นอยกวา 2 นิ้ว 

 -ตูควบคุมสัญญาณไฟ

จราจรพรอมอุปกรณ

ปองกัน 

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 ติดตั้งสัญญาณไฟคนเดินขาม เพื่อใหประชาชนมีความ  - เสา Mast Arm สูง  - 5,560,000  -  -  - ระบบสัญญาณไฟ ประชาชนมีความปลอด สํานักชาง

ถนนราชดําเนิน จากสี่แยก ปลอดภัยในการขามถนน ไมนอยกวา 5.50 เมตร จราจรไดมาตรฐาน ภัยในการขามถนน

ศาลามีชัย ถึงสี่แยกประตู ราชดําเนิน  - ดวงโคมไฟสัญญาณ จํานวน 1 แหง ราชดําเนิน

ไชยสิทธิ์ จราจร ขนาดไมนอยกวา

300 มม. ชนิด LED

 - ดวงโคมไฟสัญญาณ

คนขามถนน ขนาดไม

นอยกวา 200 มม. ชนิด

LED

 - เครื่องนับเวลาถอย

หลัง (LED)  3 หลัก

 - ตูควบคุมสัญญาณไฟ

คนเดินขาม

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 ปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร เพื่อแกไขปญหาการ ระบบสัญญาณไฟ  - 3,000,000  -  -  - ระบบสัญญาณไฟ ทําใหแกไขปญหาการ สํานักชาง

ระบบกลองตรวจวัดปริมาณ จราจรติดขัดในเขตเมือง จราจร จราจรไดมาตรฐาน จราจรติดขัดในเมือง

รถ บริเวณแยกคูขวาง นครศรีธรรมราช  - โคมสัญญาณไฟ จํานวน 1 แหง นครศรีธรรมราช

จราจร LED แบบ 4 ไดมีประสิทธิภาพ

ดวงโคม  8 ชุด มากขึ้น

 - เครื่องนับเวลาถอยหลัง 4 ชุด

 - บอพัก

 - สายเคเบิล ชนิด CV

 - ตูควบคุม  1 ตู

ระบบกลองตรวจวัด

ปริมาณรถ

 - กลอง IP Camera

4 ตัว

 - เสาสําหรับติดตั้ง

กลอง สูงไมนอยกวา

6.00 เมตร พรอมฐาน 4 ตน

 - ชุดประมวลผลกลอง 1 ชุด

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 ปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร เพื่อแกไขปญหาการ ระบบสัญญาณไฟจราจร  - 3,000,000  -  -  - ระบบสัญญาณไฟ ทําใหแกไขปญหาการ สํานักชาง

ระบบกลองตรวจวัดปริมาณ จราจรติดขัดในเขตเมือง  - เสาไฟจราจร แบบเสาสูง 1 ตน จราจรไดมาตรฐาน จราจรติดขัดในเมือง

รถ บริเวณสี่แยกถนน นครศรีธรรมราช  - เสาไฟจราจร แบบ จํานวน 1 แหง นครศรีธรรมราช

ศรีปราชญ ตัดกับถนนปาก เสามาตรฐาน 2 ตน ไดมีประสิทธิภาพ

นคร  - โคมสัญญาณไฟ มากขึ้น

จราจร LED แบบ 4 ดวงโคม  4 ชุด

 - โคมสัญญาณไฟจราจร

 LED แบบ 3  ดวงโคม  4 ชุด

 - เครื่องนับเวลาถอยหลัง 4 ชุด

 - บอพัก

 - สายเคเบิล ชนิด CV

ระบบกลองตรวจวัดปริมาณรถ

 - กลอง IP Camera 4 ตัว

 - เสาสําหรับติดตั้ง

กลอง สูงไมนอยกวา

กลอง สูงไมนอยกวา

6.00 เมตร พรอมฐาน 4 ตน

 - ชุดประมวลผลกลอง 1 ชุด

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 ปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร เพื่อแกไขปญหาการ ระบบสัญญาณไฟ  - 3,000,000  -  -  - ระบบสัญญาณไฟ ทําใหแกไขปญหาการ สํานักชาง

ระบบกลองตรวจวัดปริมาณ จราจรติดขัดในเขตเมือง จราจร จราจรไดมาตรฐาน จราจรติดขัดในเมือง

รถ แยกทาวัง นครศรีธรรมราช  - โคมสัญญาณไฟ จํานวน 1 แหง นครศรีธรรมราช

จราจร LED แบบ 4 ไดมีประสิทธิภาพ

ดวงโคม  4 ชุด มากขึ้น

 - โคมสัญญาณไฟ

จราจร LED แบบ 3

ดวงโคม  4 ชุด

 - เครื่องนับเวลาถอย

หลัง 4 ชุด

 - บอพัก

 - สายเคเบิล ชนิด CV

ระบบกลองตรวจวัด

ปริมาณรถ

 - กลอง IP Camera

4 ตัว

 - เสาสําหรับติดตั้ง

กลอง สูงไมนอยกวา

6.00 เมตร พรอมฐาน 4 ตน

 - ชุดประมวลผลกลอง

1 ชุด

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 ปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร เพื่อแกไขปญหาการ ระบบสัญญาณไฟ  - 3,000,000  -  -  - ระบบสัญญาณไฟ ทําใหแกไขปญหาการ สํานักชาง

ระบบกลองตรวจวัดปริมาณ จราจรติดขัดในเขตเมือง จราจร จราจรไดมาตรฐาน จราจรติดขัดในเมือง

รถ แยกตลาดแขก นครศรีธรรมราช  - โคมสัญญาณไฟ จํานวน 1 แหง นครศรีธรรมราช

จราจร LED แบบ 4 ไดมีประสิทธิภาพ

ดวงโคม  4 ชุด มากขึ้น

 - โคมสัญญาณไฟ

จราจร LED แบบ 3

ดวงโคม  4 ชุด

 - เครื่องนับเวลาถอย

หลัง 4 ชุด

 - บอพัก

 - สายเคเบิล ชนิด CV

ระบบกลองตรวจวัด

ปริมาณรถ

 - กลอง IP Camera

4 ตัว

 - เสาสําหรับติดตั้ง

กลอง สูงไมนอยกวา

6.00 เมตร พรอมฐาน

4 ตน

 - ชุดประมวลผลกลอง1 ชุด

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 ติดตั้งหมุดระบบโซลาเซลล เพื่อใหประชาชนที่สัญจร  - หมุดสะทอนแสงแบบ  -  -  -  - 1,715,000 ถนนไดรับการพัฒนา ประชาชนที่ใชถนน สํานักชาง

แบบไฟกระพริบ ไป-มา มีความปลอดภัย กระพริบพลังงานแสง ใหมีควาปลอดภัย สัญจรไป-มา มีความ

ถนนราชดําเนิน จากสี่แยก ในการใชถนน อาทิตย บนเสนจราจร จํานวน 1 เสนทาง ปลอดภัย

ตลาดแขก ไปทางทิศเหนือ ขนาดไมนอยกวา 113 x

ถึงสุดเขตเทศบาลฯ บริเวณ 113 x 63 มม. จํานวน

สนามกีฬากลางฯ 532 อัน ตามรูปแบบ

และรายการของเทศบาล

10 ติดตั้งหมุดระบบโซลาเซลล เพื่อใหประชาชนที่สัญจร  - หมุดสะทอนแสงแบบ  -  -  -  - 1,900,000 ถนนไดรับการพัฒนา ประชาชนที่ใชถนน สํานักชาง

แบบไฟกระพริบ ไป-มา มีความปลอดภัย กระพริบพลังงานแสง ใหมีควาปลอดภัย สัญจรไป-มา มีความ

ถนนราชดําเนิน จากสี่แยก ในการใชถนน อาทิตย บนเสนจราจร จํานวน 1 เสนทาง ปลอดภัย

ศาลามีชัย ถึงสี่แยกประตู ขนาดไมนอยกวา 113 x

ไชยสิทธิ์ 113 x 63 มม. จํานวน

650 อัน ตามรูปแบบ

และรายการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 ตีเสนจราจรบนผิวทาง และ เพื่อใหประชาชนที่สัญจร  - ตีเสนจราจรบนผิวทาง  -  -  - 3,480,000  - ถนนไดรับการพัฒนา ประชาชนที่ใชถนน สํานักชาง

ทาสีขอบทางเทา ไป-มา มีความปลอดภัย ตามขอกําหนดการจัดทํา ใหมีควาปลอดภัย สัญจรไป-มา มีความ

ถนนราชดําเนิน จากสี่แยก ในการใชถนน เครื่องหมายจราจรบน จํานวน 1 เสนทาง ปลอดภัย

ตลาดแขก ไปทางทิศเหนือ ผิวทาง กรมทางหลวง

ถึงสุดเขตเทศบาลฯ บริเวณ กระทรวงคมนาคม ฉบับ

สนามกีฬากลางฯ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 

2551  พื้นที่ไมนอย

กวา 1,995.00 ตาราง

เมตร

 - ทาสีขอบทางเทา 

พื้นที่ไมนอยกวา 

5,320.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 ตีเสนจราจรบนผิวทาง และ เพื่อใหประชาชนที่สัญจร  - ตีเสนจราจรบนผิวทาง  -  -  - 1,989,000  - ถนนไดรับการพัฒนา ประชาชนที่ใชถนน สํานักชาง

ทาสีขอบทางเทา ไป-มา มีความปลอดภัย ตามขอกําหนดการจัดทํา ใหมีควาปลอดภัย สัญจรไป-มา มีความ

ถนนราชดําเนิน จากสี่แยก ในการใชถนน เครื่องหมายจราจรบน จํานวน 1 เสนทาง ปลอดภัย

ศาลามีชัย ถึงสี่แยกประตู ผิวทาง กรมทางหลวง

ไชยสิทธิ์ กระทรวงคมนาคม ฉบับ

เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 

2551  พื้นที่ไมนอย

กวา 2,393.00 ตาราง

เมตร

 - ทาสีขอบทางเทา 

พื้นที่ไมนอยกวา 

2,840.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร เพื่อใหประชาชนที่สัญจร  -โคมสัญญาณไฟจราจร  - 1,200,000  -  -  - ระบบสัญญาณไฟ ประชาชนที่ใชถนน สํานักชาง

ถนนพัฒนาการคูขวาง ไป-มา มีความปลอดภัย (สีเขียวและสีแดง ขนาด จราจรไดมาตรฐาน สัญจรไป-มา มีความ

บริเวณตลาดเสาร-อาทิตย ในการใชถนน ไมนอยกวา 300 มม. จํานวน 1 แหง ปลอดภัย 

สีเหลืองขนาดไมนอย

กวา 400 มม. มีนาฬิกา

ในตัว)

 -เสาเหล็ก 8 เหลี่ยม

สูงไมนอยกวา 6.50 เมตร

แขนยาวไมนอยกวา 

6.50 เมตร จํานวน 2 ตน

 -เสาเหล็กขนาดไมนอย

กวา 4 นิ้ว ยาวไมนอย

กวา 3.50 เมตร จํานวน 2 ตน

 -บอพัก จํานวน 4 ชุด

 -ทอเหล็กรอยสาย

(ทอประปา) ขนาดไม

นอยกวา 2 นิ้ว จํานวน

ไมนอยกวา 10 ทอน

 -ตูควบคุมสัญญาณไฟ

จราจรพรอมอุปกรณ

ปองกัน จํานวน 1 ชุด

ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14 การศึกษาการระบายน้ํา เพื่อศึกษาความลึก สํารวจและจัดทําแบบ  - 4,550,000  -  -  - ประชาชนมีความ ทําใหทราบถึงลักษณะ สํานักชาง

ในเขตเทศบาลนครนครศรี ความยาว คาระดับของ รายละเอียด รูปแปลน พึงพอใจรอยละ 80 ความสูงต่ําของพื้นที่

ธรรมราช คลองระบายน้ําและคู รูปตัด ขนาด ความลึก และรายละเอียดภูมิ

ระบายน้ํา ในเขตเทศบาล ความยาว คาระดับของ ประเทศในแนว

นครนครศรีธรรมราช  - คลองระบายน้ํา ศูนยกลาง ของคลอง

นําไปสูการแกไขปญหา ธรรมชาติ จํานวน 6 สาย ระบายน้ําอยางละเอียด

น้ําทวมขังที่ตรงจุด ความยาวไมนอยกวา เพื่อนําไปสูการแกไข

13.00 กิโลเมตร ปญหาเรื่องการระบาย

 - คูระบายน้ําขางถนน น้ํา อยางแทจริง

สายหลักในเขตเทศบาลฯ

จํานวน 5 สาย ความยาว

ไมนอยกวา 32.00

กิโลเมตร

 - คูระบายน้ําขางถนน

สายรองในเขตเทศบาลฯ

จํานวน 355 สาย

ความยาวไมนอยกวา

109.00 กิโลเมตร

ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15 กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. เพื่อระบายน้ําไมใหทวมขัง รางระบายน้ํา ค.ส.ล.  - 400,000  -  -  - ถนนไดรับการพัฒนา ทําใหบานเรือนของ สํานักชาง

ซอยเพชรสงค บานเรือนของประชาชน ภายในกวาง 0.40 เมตร จํานวน 1 เสนทาง ประชาชนไมไดรับความ

ยาว 88.00 เมตร เดือดรอนจากปญหา

ตามรูปแบบและรายการ น้ําทวมขัง

ของเทศบาล

16 กอสรางปูยางแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการ ถนน  หนา 0.05 เมตร  - 1,800,000  -  -  - ถนนไดรับการพัฒนา ทําใหประชาชนไดรับ สํานักชาง

คอนกรีต และรางระบายน้ํา สัญจรไปมาของประชาชน กวาง 3.50-4.50 จํานวน 1 เสนทาง ความปลอดภัยจากการ

ค.ส.ล. ซอยกาวหนา เมตร ยาว 208.00 ระยะทาง 208 เมตร ใชถนน

แยก 1 -ซอยตีนเปด เมตร หรือมีพื้นที่ไม

นอยกวา 832.00

ตารางเมตร พรอมตี

เสนจราจร และราง

ระบายน้ํา ค.ส.ล. (ฝง

ทิศเหนือ) ภายในกวาง

0.40 เมตร ยาว 

208.00 เมตร  ราง

ระบายน้ํา ค.ส.ล. (ฝง

ทิศใต) ภายในกวาง

0.40 เมตร ยาว 

208.00 เมตร ตามรูป

แบบและรายการของ

เทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

17 กอสรางถนน ค.ส.ล. และ เพื่อความปลอดภัยในการ ถนน  หนา 0.15 เมตร  - 3,700,000  -  -  - ถนนไดรับการพัฒนา ทําใหประชาชนไดรับ สํานักชาง

รางระบายน้ํา ค.ส.ล. สัญจรไปมาของประชาชน กวาง 4.10-5.70 จํานวน 1 เสนทาง ความปลอดภัยจากการ

ซอยตีนเปด (จากถนน เมตร ยาว 233.00 ระยะทาง 233 เมตร ใชถนน

นครศรีฯ-หัวไทร ไปทาง เมตร หรือมีพื้นที่ไม

ทิศตะวันออก) นอยกวา 1,110.00

ตารางเมตร และราง

ระบายน้ํา ค.ส.ล. (ดาน

ทิศเหนือ) ภายในกวาง

0.40 เมตร ยาว 

233.00 เมตร ราง

ระบายน้ํา ค.ส.ล. (ดาน

ทิศใต) ภายในกวาง

0.40 เมตร ยาว

233.00 เมตร พรอม

พรอมวางทอเมน

ประปาทั้ง 2 ฝง ยาว

233.00 เมตร ตาม

รูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

18 กอสรางปูยางแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการ ถนน  หนา 0.05 เมตร  - 2,300,000  -  -  - ถนนไดรับการพัฒนา ทําใหประชาชนไดรับ สํานักชาง

คอนกรีต และรางระบายน้ํา สัญจรไปมาของประชาชน กวาง 3.50-4.00 จํานวน 1 เสนทาง ความปลอดภัยจากการ

ค.ส.ล. ซอยกาวหนา แยก 3 - เมตร ยาว 215.00 ระยะทาง 215 เมตร ใชถนน

ซอยตีนเปด เมตร หรือมีพื้นที่ไม

นอยกวา 806.00

ตารางเมตร และราง

ระบายน้ํา ค.ส.ล. (ฝง

ทิศเหนือ) ภายในกวาง

0.40 เมตร ยาว 

223.00 เมตร ราง

ระบายน้ํา ค.ส.ล.

(ฝงทิศใต) ภายในกวาง

0.40 เมตร ยาว 

220.00 เมตร พรอม

วางทอเมนประปา

ทั้ง 2 ฝง ตามรูปแบบ

และรายการของ

เทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

19 กอสรางปูยางแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการ ถนน  หนา 0.05 เมตร  - 1,300,000  -  -  - ถนนไดรับการพัฒนา ทําใหประชาชนไดรับ สํานักชาง

คอนกรีต และรางระบายน้ํา สัญจรไปมาของประชาชน กวาง 5.00-6.00 จํานวน 1 เสนทาง ความปลอดภัยจากการ

ค.ส.ล. ซอยกาวหนา 4 เมตร ยาว 160.00 ระยะทาง 160 เมตร ใชถนน

เมตร หรือมีพื้นที่ไม

นอยกวา 880.00

ตารางเมตร และราง

ระบายน้ํา ค.ส.ล.

(ฝงทิศใต) ภายในกวาง

0.40 เมตร ยาว 

160.00 เมตร

ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

20 กอสรางปูยางแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการ ถนน  หนา 0.05 เมตร  - 2,500,000  -  -  - ถนนไดรับการพัฒนา ทําใหประชาชนไดรับ สํานักชาง

คอนกรีต และรางระบายน้ํา สัญจรไปมาของประชาชน กวาง 7.00-12.00 จํานวน 1 เสนทาง ความปลอดภัยจากการ

ค.ส.ล. ซอยกาวหนา 5 เมตร ยาว 273.00 ระยะทาง 273 เมตร ใชถนน

เมตร หรือมีพื้นที่ไม

นอยกวา 2,593.00

ตารางเมตร และราง

ระบายน้ํา ค.ส.ล.

(ทั้งสองฝง) ภายในกวาง

0.40 เมตร ยาว 546.00 เมตร

ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

21 กอสรางถนน ค.ส.ล. และ เพื่อความปลอดภัยในการ ถนน  หนา 0.15 เมตร  - 3,800,000  -  -  - ถนนไดรับการพัฒนา ทําใหประชาชนไดรับ สํานักชาง

รางระบายน้ํา ค.ส.ล. สัญจรไปมาของประชาชน กวาง 3.00-4.50 จํานวน 1 เสนทาง ความปลอดภัยจากการ

ซอยนิพัทธ เมตร ยาว 260.00 ระยะทาง 260 เมตร ใชถนน

เมตร หรือมีพื้นที่ไม

นอยกวา 940.00

ตารางเมตร และราง

ระบายน้ํา ค.ส.ล. 

(ฝงทิศเหนือ) ภายใน

กวาง 0.40 เมตร 

ยาว 260.00 เมตร

รางระบายน้ํา ค.ส.ล.

(ฝงทิศใต) ภายในกวาง

0.40 เมตร ยาว

260.00 เมตร พรอม

วางทอเมนประปา

ทั้ง 2 ฝง ตามรูปแบบ

และรายการของ

เทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

22 กอสรางปูยางแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการ ถนน  หนา 0.05 เมตร  - 2,300,000  -  -  - ถนนไดรับการพัฒนา ทําใหประชาชนไดรับ สํานักชาง

คอนกรีต และทางเทา สัญจรไปมาของประชาชน กวาง 7.00-12.00 จํานวน 1 เสนทาง ความปลอดภัยจากการ

คอนกรีตพิมพลาย ถนนทาชี เมตร ยาว 233.00 ระยะทาง 233 เมตร ใชถนน

เมตร หรือมีพื้นที่ไม

นอยกวา 1,235.00

ตารางเมตร พรอมตีเสน

จราจร และทางเทา

คอนกรีตพิมพลาย ทั้ง

2 ฝง กวาง 0.80-1.20

เมตร ยาว 130.00

เมตร หรือมีพื้นที่ไม

นอยกวา 312.00

ตารางเมตร พรอมหลอ

ขอบบอพักเปลี่ยนฝาทอ

จํานวน 14 ฝา และทอ

ระบายน้ํา ค.ส.ล. (ฝง

ทิศเหนือ) ขนาดเสนผา

ศูนยกลาง 0.60 เมตร

ยาว 130.00 เมตร

พรอมวางทอเมนประปา

ทั้ง 2 ฝง ตามรูปแบบ

และรายการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

23 กอสรางปูยางแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการ ถนน (เสริมไหลทาง)  - 1,200,000  -  -  - ถนนไดรับการพัฒนา ทําใหประชาชนไดรับ สํานักชาง

คอนกรีต และรางระบายน้ํา สัญจรไปมาของประชาชน หนา 0.05 เมตร กวาง จํานวน 1 เสนทาง ความปลอดภัยจากการ

ค.ส.ล. ซอยพัฒนา 3 2.10-4.30 ยาว 359.00 เมตร ระยะทาง 359 เมตร ใชถนน

เสริมไหลทางตามสภาพพื้นที่

 หนา 0.05 เมตร 

 กวาง 0.50-1.00 เมตรหรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา 322.00 ตรม.

 ถนน (ทายซอย) หนา 0.05 เมตร

กวาง 4.50-5.00 เมตร

ยาว 39.00 เมตร หรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา 195.00 ตารางเมตร

และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.

(ฝงทิศตะวันตก )ภายในกวาง 

0.40 เมตร ยาว 39.00 เมตร

รางระบายน้ํา ค.ส.ล.(ฝงทิศเหนือ)

 ภายในกวาง 0.40 เมตร ยาว

359.00 เมตร รางระบายน้ํา 

ค.ส.ล. (ฝงทิศใต) ภายในกวาง

0.40 เมตร ยาว 

288.00 เมตร ตาม

รูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

24 กอสรางเขื่อนกําแพงกันดิน เพื่อปองกันน้ําทวมใหกับ เขื่อนกําแพงกันดิน สูง  - 2,609,000    -  -  - ประชาชนมีความ แกไขปญหาน้ําทวมขัง สํานักชาง

บริเวณคลองปาเหลา ดานขาง ประชาชน 4.00 เมตร ความยาว พึงพอใจรอยละ 80 บานเรือนประชาชน

วัดโคกธาตุ รวมไมนอยกวา 154.00

เมตร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

25 กอสรางบานประตูระบายน้ํา เพื่อระบายน้ําไมใหทวมขัง บานประตูระบายน้ํา  - 250,000  -  -  - ประชาชนมีความ ทําใหบานเรือนของ สํานักชาง

เปด-ปด (Flap Gate) บานเรือนของประชาชน แบบบาน Flap Gate พึงพอใจรอยละ 80 ประชาชนไมไดรับความ

คลองปาเหลา บริเวณหลัง ขนาดกวางไมนอยกวา เดือดรอนจากปญหา

วัดโคกธาตุ 1.00 เมตร ยาวไม น้ําทวมขัง

นอยกวา 1.00 เมตร

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

1.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและราย

การของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

26 กอสรางทอบล็อกลําเหมือง เพื่อระบายน้ําไมใหทวมขัง ทอบล็อก ค.ส.ล.  - 5,000,000  -  -  - ประชาชนมีความ ทําใหบานเรือนของ สํานักชาง

พรอมติดตั้งเครื่องสูบน้ํา บานเรือนของประชาชน ขนาด 1.20 x 1.20 พึงพอใจรอยละ 80 ประชาชนไมไดรับความ

และทอสงน้ํา ซอยทวดจริก x 1.00 เมตร ยาว เดือดรอนจากปญหา

ออก (ทายซอย) 95.00 เมตร และ น้ําทวมขัง

ติดตั้งฝาตะแกรงเหล็ก

พรอมบอพัก ค.ส.ล.

โดยติดตั้งเครื่องสูบน้ํา

และทอสงน้ํา ยาวไม

นอยกวา 150.00

เมตร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

27 กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. เพื่อระบายน้ําไมใหทวมขัง รางระบายน้ํา ค.ส.ล.  -- 250,000  -  -  - ถนนไดรับการพัฒนา ทําใหบานเรือนของ สํานักชาง

ซอยหัวหวอง 2 บานเรือนของประชาชน ภายในกวาง 0.40 เมตร จํานวน 1 เสนทาง ประชาชนไมไดรับความ

ยาว 58.00 เมตร เดือดรอนจากปญหา

ตามรูปแบบและรายการ น้ําทวมขัง

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

28 กอสรางถนน ค.ส.ล. และ เพื่อความปลอดภัยในการ ถนน  หนา 0.15  - 350,000  -  -  - ถนนไดรับการพัฒนา ทําใหประชาชนไดรับ สํานักชาง

รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอย สัญจรไปมาของประชาชน เมตร กวาง 2.40-2.90 จํานวน 1 เสนทาง ความปลอดภัยจากการ

หัวหวอง 3 เมตร ยาว 38.00 เมตร ระยะทาง 38 เมตร ใชถนน

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

97.00 ตารางเมตร

และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.

ภายในกวาง 0.40 เมตร

ยาว 38.00 เมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

29 กอสรางถนนปูยางแอสฟลท เพื่อความปลอดภัยในการ ถนนหนา 0.05 เมตร  - 380,000     -  -  - ถนนไดรับการพัฒนา ทําใหประชาชนไดรับ สํานักชาง

ติกคอนกรีต ซอยสุขแกว สัญจรไปมาของประชาชน กวาง 2.70-4.20 จํานวน 1 เสนทาง ความปลอดภัยจากการ

เมตร ยาว 137.00 ระยะทาง 137 เมตร ใชถนน

เมตร หรือมีพื้นที่ไม

นอยกวา 470.00

ตารางเมตร และฝา

ตะแกรงเหล็กพรอม

ยกระดับฝารางระบาย

น้ํา ค.ส.ล. จํานวน

24 ฝา ตามรูปแบบ

และรายการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

30 กอสรางถนนปูยางแอสฟลท เพื่อความปลอดภัยในการ ถนนหนา 0.05 เมตร  - 495,000     -  -  - ถนนไดรับการพัฒนา ทําใหประชาชนไดรับ สํานักชาง

ติกคอนกรีต ซอยสระเรียง สัญจรไปมาของประชาชน กวาง 5.70-7.40 จํานวน 1 เสนทาง ความปลอดภัยจากการ

เมตร ยาว 181.00 ระยะทาง 181 เมตร ใชถนน

เมตร หรือมีพื้นที่ไม

นอยกวา 1,125.00

ตารางเมตร และยก

ระดับฝาบอพักทอ

ระบายน้ํา จํานวน 24

ฝา พรอมตีเสนจราจร

ตามรูปแบบและราย

การของเทศบาล

31 กอสรางถนน ค.ส.ล. เพื่อความปลอดภัยในการ ถนน หนา 0.15 เมตร  - 2,123,975  -  -  - ถนนไดรับการพัฒนา ทําใหประชาชนไดรับ สํานักชาง

ซอยนาวัด จากถนน สัญจรไปมาของประชาชน กวาง 4.00-4.50 เมตร จํานวน 1 เสนทาง ความปลอดภัยจากการ

พัฒนาการคูขวาง ไปทาง ยาว 530.00 เมตร ระยะทาง 530 เมตร ใชถนน

ทิศตะวันตก ถึงถนนกรแกว หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

2,252.50 ตารางเมตร

พรอมยกฝาบอพัก

ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

32 กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอย เพื่อความปลอดภัยในการ ถนนหนา 0.15 เมตร  - 3,309,000    -  -  - ถนนไดรับการพัฒนา ทําใหประชาชนไดรับ สํานักชาง

ประตูขาว 2 สัญจรไปมาของประชาชน กวาง 5.00 เมตร จํานวน 1 เสนทาง ความปลอดภัยจากการ

ยาว 578.00 เมตร ระยะทาง 578 เมตร ใชถนน

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

2,842.00 ตาราง

เมตร พรอมยกระดับ

ถนนและฝาบอพัก

ตามรูปแบบและราย

การของเทศบาล

33 กอสรางถนนผิวแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการ ถนนหนา 0.05 เมตร  - 3,590,720    -  -  - ถนนไดรับการพัฒนา ทําใหประชาชนไดรับ สํานักชาง

คอนกรีต ถนนกรแกว จาก สัญจรไปมาของประชาชน กวาง 4.50-6.25 จํานวน 1 เสนทาง ความปลอดภัยจากการ

ถนนรามราชทายน้ํา ไปทาง เมตร ยาว 747.00 ระยะทาง 747 เมตร ใชถนน

ทิศใตถึงถนนประตูลอด เมตร หรือมีพื้นที่ไม

นอยกวา 4,148.00

ตารางเมตร พรอมยก

ระดับฝาบอพัก ตาม

รูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

34 กอสรางถนนผิวแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการ ถนนหนา 0.05 เมตร  - 1,680,840    -  -  - ถนนไดรับการพัฒนา ทําใหประชาชนไดรับ สํานักชาง

คอนกรีต ถนนรามราชทาย สัญจรไปมาของประชาชน กวาง 6.35-11.50 จํานวน 1 เสนทาง ความปลอดภัยจากการ

น้ํา จากถนนศรีธรรมโศก ไป เมตร ยาว 256.00 ระยะทาง 256 เมตร ใชถนน

ทางทิศตะวันออก ถึงถนน เมตร หรือมีพื้นที่ไม

กรแกว นอยกวา 1,831.00

ตารางเมตร ตามรูป

แบบและรายการของ

เทศบาล

35 กอสรางถนนผิวแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการ ถนนหนา 0.05 เมตร  - 460,320     -  -  - ถนนไดรับการพัฒนา ทําใหประชาชนไดรับ สํานักชาง

คอนกรีต ซอยอัศวรักษ 2 สัญจรไปมาของประชาชน กวาง 4.00 เมตร จํานวน 1 เสนทาง ความปลอดภัยจากการ

จากถนนศรีธรรมโศก ไปทาง ยาว 137.00 เมตร ระยะทาง 137 เมตร ใชถนน

ทิศตะวันตกถึงหลังตลาด หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

ทามา 548.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและราย

การของเทศบาล

36 กอสรางถนนปูยาง เพื่อความปลอดภัยในการ ถนน หนา 0.05 เมตร  - 3,300,000  -  -  - ถนนไดรับการพัฒนา ทําใหประชาชนไดรับ สํานักชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต สัญจรไปมาของประชาชน กวาง 11.20-11.60 จํานวน 1 เสนทาง ความปลอดภัยจากการ

ถนนประตูลอด เมตร ยาว 781.00 ระยะทาง 781 เมตร ใชถนน

เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย

กวา 8,924.00 ตาราง

เมตร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

37 กอสรางถนนผิวแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการ ถนนหนา 0.05 เมตร  - 808,100     -  -  - ถนนไดรับการพัฒนา ทําใหประชาชนไดรับ สํานักชาง

คอนกรีต ซอยเทพราช จาก สัญจรไปมาของประชาชน กวาง 5.50 เมตร จํานวน 1 เสนทาง ความปลอดภัยจากการ

ถนนศรีธรรมโศก ไปทางทิศ ยาว 175.00 เมตร ระยะทาง 175 เมตร ใชถนน

ตะวันตก ถึงถนนราชดําเนิน หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

962.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและราย

การของเทศบาล

38 กอสรางถนนผิวแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการ ถนนหนา 0.05 เมตร  - 1,451,520    -  -  - ถนนไดรับการพัฒนา ทําใหประชาชนไดรับ สํานักชาง

คอนกรีต ซอยเหมืองน้ํา สัญจรไปมาของประชาชน กวาง 6.00-8.00 จํานวน 1 เสนทาง ความปลอดภัยจากการ

จากซอยศรีธรรมโศก 6 ไป เมตร ยาว 239.00 ระยะทาง 239 เมตร ใชถนน

ทางทิศเหนือ ถึงซอยบุญนา เมตร หรือมีพื้นที่ไม

รอบ นอยกวา 1,668.00

ตารางเมตร ตามรูป

แบบและรายการของเทศบาล

39 กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอย เพื่อความปลอดภัยในการ ถนนหนา 0.15 เมตร  - 2,265,200    -  -  - ถนนไดรับการพัฒนา ทําใหประชาชนไดรับ สํานักชาง

รวมใจ จากถนนพัฒนาการ สัญจรไปมาของประชาชน กวาง 3.00-3.70 จํานวน 1 เสนทาง ความปลอดภัยจากการ

คูขวาง ไปทางทิศตะวันตก เมตร ยาว 532.00 ระยะทาง 532 เมตร ใชถนน

ถึงถนนกรแกว เมตร หรือมีพื้นที่ไม

นอยกวา 1,555.00 ตรม.

 พรอมยกระดับฝาบอพักตาม

รูปแบบและรายการของ

เทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

40 กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอย เพื่อความปลอดภัยในการ ถนนหนา 0.15 เมตร  - 2,776,200    -  -  - ถนนไดรับการพัฒนา ทําใหประชาชนไดรับ สํานักชาง

มิตรสัมพันธ จากถนนพัฒนา สัญจรไปมาของประชาชน กวาง 3.50-5.80 จํานวน 1 เสนทาง ความปลอดภัยจากการ

การคูขวาง ไปทางทิศตะวันตก เมตร ยาว 534.00 ระยะทาง 534 เมตร ใชถนน

ถึงถนนกรแกว เมตร หรือมีพื้นที่ไม

นอยกวา 1,935.00

ตารางเมตร พรอมยก

ระดับฝาบอพัก ตาม

รูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

41 กอสรางยกระดับถนนและ เพื่อความปลอดภัยในการ ถนน หนา 0.15 เมตร  - 7,400,000    -  -  - ถนนไดรับการพัฒนา ทําใหประชาชนไดรับ สํานักชาง

ทางเทา ค.ส.ล. ถนนพะเนียด สัญจรไปมาของประชาชน กวาง 6.50-13.60 จํานวน 1 เสนทาง ความปลอดภัยจากการ

เมตร ยาว 776.00 ระยะทาง 776 เมตร ใชถนน

เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย

กวา 5,818.00 ตาราง

เมตร และทางเทา ค.ส.ล.

ทั้งสองขางรวมพื้นที่ไม

นอยกวา 2,192.00

ตารางเมตร ตามรูปแบบ

และรายการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



154

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

42 กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. เพื่อระบายน้ําไมใหทวมขัง รางระบายน้ํา ค.ส.ล.  - 65,000  -  -  - ถนนไดรับการพัฒนา ทําใหบานเรือนของ สํานักชาง

บริเวณสามแยกทาดาน บานเรือนของประชาชน ภายในกวาง 0.40 เมตร จํานวน 1 เสนทาง ประชาชนไมไดรับความ

ยาว 19.00 เมตร เดือดรอนจากปญหา

ตามรูปแบบและรายการ น้ําทวมขัง

ของเทศบาล

43 กอสรางปูยางแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการ ถนน หนา 0.05 เมตร  - 1,600,000    -  -  - ถนนไดรับการพัฒนา ทําใหประชาชนไดรับ สํานักชาง

คอนกรีต และรางระบายน้ํา สัญจรไปมาของประชาชน กวาง 4.86-7.50 จํานวน 1 เสนทาง ความปลอดภัยจากการ

ค.ส.ล. บริเวณถนนรอบ เมตร ยาว 325.40 ระยะทาง 325.40 ใชถนน

ตลาดสดคูขวาง เมตร หรือมีพื้นที่ไม เมตร

นอยกวา 2,129.60

ตารางเมตร และราง

ระบายน้ํา ค.ส.ล.

ภายในกวาง 0.40

เมตร ยาว 164.00

เมตร พรอมยกระดับ

รางระบายน้ํา ค.ส.ล.

(เดิม) ภายในกวาง 0.40 เมตร 

ยาว 218.00 เมตร และยกระดับ

บอพัก ค.ส.ล.(เดิม) หนา 

1.30x1.30 เมตร จํานวน

 13 บอ ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

44 ปรับปรุงทางเทา ถนน เพื่อความเปนระเบียบ ทางเทากวาง 1.90-  - 2,104,000  -  -  - ถนนไดรับการพัฒนา ทําใหถนนราชดําเนิน สํานักชาง

ราชดําเนิน จากสะพาน เรียบรอย ของถนน 3.20 เมตร ยาว จํานวน 1 เสนทาง มีความสวยงาม เปน

ราเมศวร ไปทางทิศเหนือ ราชดําเนิน 479.00 เมตร หรือ ระยะทาง 479 เมตร ระเบียบมากขึ้น

ถึงตลาดเย็น (ทั้ง 2 ฝง) มีพื้นที่ไมนอยกวา

1,039.97 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

45 ปรับปรุงทางเทาพิมพลาย เพื่อความเปนระเบียบ ทางเทากวาง 1.25-  - 4,797,000  -  -  - ถนนไดรับการพัฒนา ทําใหถนนทาโพธิ์ สํานักชาง

ถนนทาโพธิ์ จากถนน เรียบรอย ของถนน 4.53 เมตร ยาว จํานวน 1 เสนทาง มีความสวยงาม เปน

พัฒนาการคูขวาง ไปทาง ทาโพธิ์ 1,126.00 เมตร หรือ ระยะทาง 1,126 ระเบียบมากขึ้น

ทิศตะวันตก ถึงบริเวณ มีพื้นที่ไมนอยกวา  เมตร

หนาวัดทาโพธิ์ (ทั้ง 2 ฝง) 2,453 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

46 กอสรางถนน ค.ส.ล. และ เพื่อความปลอดภัยในการ ถนน หนา 0.15  - 320,000  -  -  - ถนนไดรับการพัฒนา ทําใหประชาชนไดรับ สํานักชาง

รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอย สัญจรไปมาของประชาชน เมตร กวาง 1.36-1.86 จํานวน 1 เสนทาง ความปลอดภัยจากการ

ขางโรงแรมปุระนคร เมตร ยาว 82.00 เมตร ระยะทาง 82 เมตร ใชถนน

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

142.14 ตารางเมตร

และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.

ภายในกวาง 0.40 เมตร

ยาว 84.80 เมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

47 ยกระดับฝารางระบายน้ํา เพื่อความปลอดภัยในการ ยกระดับฝารางระบาย  - 370,000     -  -  - ถนนไดรับการพัฒนา ทําใหประชาชนไดรับ สํานักชาง

ค.ส.ล. ดานทิศเหนือและ สัญจรไปมาของประชาชน น้ํา ค.ส.ล. กวาง 0.65 จํานวน 1 เสนทาง ความปลอดภัยจากการ

ทิศใต ถนนทาวัง เมตร ยาว 310.00 ใชถนน

 เมตร หรือมีพื้นที่ไม

นอยกวา 201.50

ตารางเมตร ตามรูป

แบบและรายการของ

เทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

48 กอสรางถนนผิวแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการ ถนน หนา 0.05 เมตร  - 9,570,000    -  -  - ถนนไดรับการพัฒนา ทําใหประชาชนไดรับ สํานักชาง

คอนกรีต จุดเริ่มตนโครงการ สัญจรไปมาของประชาชน กวาง 8.00-25.00 เมตร จํานวน 1 เสนทาง ความปลอดภัยจากการ

ถนนเทวราช ถนนหนาวัดศรีทวี ยาว 1,942.00 เมตร ระยะทาง 1,942 ใชถนน

ถนนยมราช ถนนวัดคิด ถนน หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา เมตร

เนรมิต ถนนกาชาด ถนน 21,311.00 ตารางเมตร

สะเดียงทอง จุดสิ้นสุดโครงการ และวางทอเมนประปา

จรดถนนกะโรม  พรอมวาง พรอมประสานเขามาตร

ทอเมนประปา วัดน้ําเดิม ยาวไมนอย

กวา 1,600.00 เมตร

ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



158

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

49 กอสรางปูยางแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการ ถนน หนา 0.05 เมตร  - 1,100,000  -  -  - ถนนไดรับการพัฒนา ทําใหประชาชนไดรับ สํานักชาง

คอนกรีต ถนนราษฎรบํารุง สัญจรไปมาของประชาชน กวาง 5.00-10.00 จํานวน 1 เสนทาง ความปลอดภัยจากการ

เมตร ยาว 340.00 ระยะทาง 340 เมตร ใชถนน

เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย

กวา 1,923.25 ตาราง

เมตร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

50 กอสรางถนนผิวแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการ ถนน หนา 0.05 เมตร  - 5,585,000  -  -  - ถนนไดรับการพัฒนา ทําใหประชาชนไดรับ สํานักชาง

คอนกรีต และทอระบายน้ํา สัญจรไปมาของประชาชน กวาง 7.00 -22.00 จํานวน 1 เสนทาง ความปลอดภัยจากการ

ค.ส.ล. พรอมวางทอประปา เมตร ยาว 1,186.00 ระยะทาง 1,186 ใชถนน

ประสานเขามาตรวัดน้ําเดิม เมตร หรือพื้นที่ไมนอย เมตร

ถนนราชนิคม กวา 12,242.00

ตารางเมตร และทอ

ระบายน้ํา ค.ส.ล.

ขนาดเสนผาศูนยกลาง

1.00 เมตร ยาว 

233.00 เมตร และ

บอพัก ค.ส.ล. พรอม

วางทอประปาประสาน

เขามาตรวัดน้ําเดิม  ยาว

233.00 เมตร  ตามรูป

แบบและรายการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

51 กอสรางถนน ค.ส.ล. และ เพื่อความปลอดภัยในการ ถนน  หนา 0.15  -  - 3,668,000  -  - ถนนไดรับการพัฒนา ทําใหประชาชนไดรับ สํานักชาง

รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอย สัญจรไปมาของประชาชน เมตร กวาง 3.40 เมตร จํานวน 1 เสนทาง ความปลอดภัยจากการ

หนองหมาวอ ยาว 704.00 เมตร ระยะทาง 704 เมตร ใชถนน

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

2,393.60 ตารางเมตร

และรางระบายน้ํา

ค.ส.ล. ภายในกวาง

0.40 เมตร ยาว

704.00 เมตร พรอม

วางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.

เสนผาศูนยกลาง 0.60

เมตร ยาว 10.00 เมตร

และบอพัก จํานวน 1 

บอ ตามรูปแบบและ

 รายการของเทศบาล

52 กอสรางปูยางแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการ ถนน หนา 0.05 เมตร  - 720,000  -  -  - ถนนไดรับการพัฒนา ทําใหประชาชนไดรับ สํานักชาง

คอนกรีต ถนนลําเหมือง สัญจรไปมาของประชาชน กวาง 3.50-5.40 เมตร จํานวน 1 เสนทาง ความปลอดภัยจากการ

ซอยพะเนียดทิศเหนือ ยาว 322.00 เมตร ระยะทาง 322 เมตร ใชถนน

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

1,500 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

53 กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. เพื่อระบายน้ําไมใหทวมขัง ทอระบายน้ํา ค.ส.ล.  - 1,600,000  -  -  - ถนนไดรับการพัฒนา ทําใหบานเรือนของ สํานักชาง

ซอยปาไม 4 ถึงถนน บานเรือนของประชาชน ขนาดเสนผาศูนยกลาง จํานวน 1 เสนทาง ประชาชนไมไดรับความ

ราชนิคม ไมนอยกวา 1.00 เดือดรอนจากปญหา

เมตร ยาว 110.00 น้ําทวมขัง

เมตร พรอมบอพัก

ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

54 กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. เพื่อระบายน้ําไมใหทวมขัง วางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.  - 12,580,000  -  -  - ถนนไดรับการพัฒนา ทําใหบานเรือนของ สํานักชาง

และทางเทา ค.ส.ล. บานเรือนของประชาชน ขนาดเสนผาศูนยกลาง จํานวน 1 เสนทาง ประชาชนไมไดรับความ

ถนนออมคายวชิราวุธ 1.20 เมตร ยาว เดือดรอนจากปญหา

บริเวณซอยเจริญสุข ถึง 463.00 เมตร พรอม น้ําทวมขัง

บริษัทอริยะมอเตอร บอพัก ค.ส.ล. และ

ทางเทา ค.ส.ล. ยาว

301.50 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา 

603.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

55 กอสรางถนน ค.ส.ล. และ เพื่อความปลอดภัยในการ ถนนหนา 0.15 เมตร  - 1,060,000    -  -  - ถนนไดรับการพัฒนา ทําใหประชาชนไดรับ สํานักชาง

รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอย สัญจรไปมาของประชาชน กวาง 5.00 เมตร จํานวน 1 เสนทาง ความปลอดภัยจากการ

ไมมีชื่อ บริเวณหลังซอย ยาว 100.00 เมตร ระยะทาง 100 เมตร ใชถนน

อํานวยสุข 24 ทางทิศใต หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

เชื่อมถนนลําเหมือง ดานทิศ 500.00 ตารางเมตร

ตะวันตก และรางระบายน้ํา 

ค.ส.ล. ภายในกวาง

0.40 เมตร ยาว

140.00 เมตร

ตามรูปแบบและราย

การของเทศบาล

56 กอสรางถนน ค.ส.ล. และ เพื่อความปลอดภัยในการ ถนนหนา 0.15 เมตร  - 516,840     -  -  - ถนนไดรับการพัฒนา ทําใหประชาชนไดรับ สํานักชาง

รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ทาย สัญจรไปมาของประชาชน กวาง 4.50 เมตร จํานวน 1 เสนทาง ความปลอดภัยจากการ

ซอยนิชารัตน ยาว 59.00 เมตร ระยะทาง 59 เมตร ใชถนน

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

265.50 ตารางเมตร

และรางระบายน้ํา 

ค.ส.ล. ภายในกวาง

0.40 เมตร ยาว

59.00 เมตร ตามรูป

แบบและรายการของ

เทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

57 กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. เพื่อระบายน้ําไมใหทวมขัง รางระบายน้ํา ค.ส.ล.  - 5,000,000  -  -  - ถนนไดรับการพัฒนา ทําใหบานเรือนของ สํานักชาง

ซอยไสเจริญ ฝงทิศตะวัน บานเรือนของประชาชน ภายในกวาง 0.40 จํานวน 1 เสนทาง ประชาชนไมไดรับความ

ออก จากถนนกะโรม ไปทาง เมตร ยาว 1,175.00 เดือดรอนจากปญหา

ทิศเหนือ ถึงถนน เมตร ตามรูปแบบและ น้ําทวมขัง

ชลประทาน 4 ขวา รายการของเทศบาล

58 กอสรางถนน ค.ส.ล. และ เพื่อความปลอดภัยในการ ถนน หนา 0.15 เมตร  - 3,300,000  -  -  - ถนนไดรับการพัฒนา ทําใหประชาชนไดรับ สํานักชาง

ทอระบายน้ํา ค.ส.ล. สัญจรไปมาของประชาชน กวาง 2.50-3.00 เมตร จํานวน 1 เสนทาง ความปลอดภัยจากการ

ซอยเครือญาติ ยาว 236.00 เมตร ระยะทาง 236 เมตร ใชถนน

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

625.00 ตารางเมตร

และทอระบายน้ํา

ค.ส.ล. ขนาดเสนผา

ศูนยกลาง 0.80 เมตร

ยาว 236.00 เมตร

ฝาเหล็กรังผึ้งทุกระยะ

10.00 เมตร ตามรูป

แบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

59 กอสรางถนน ค.ส.ล. เพื่อความปลอดภัยในการ ถนน หนา 0.15 เมตร  - 800,000  -  -  - ถนนไดรับการพัฒนา ทําใหประชาชนไดรับ สํานักชาง

ซอยหวยมะขาม สัญจรไปมาของประชาชน กวาง 8.00 เมตร จํานวน 1 เสนทาง ความปลอดภัยจากการ

ยาว 100.00 เมตร ระยะทาง 100 เมตร ใชถนน

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

800.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

60 กอสรางสะพาน ค.ส.ล. ซอย เพื่อความปลอดภัยในการ สะพานคอนกรีตเสริม  - 800,000  -  -  - ถนนไดรับการพัฒนา ทําใหประชาชนไดรับ สํานักชาง

ตนหวา 4 สัญจรไปมาของประชาชน เหล็ก กวาง 2.50 เมตร จํานวน 1 เสนทาง ความปลอดภัยจากการ

ยาว 18.00 เมตร หรือมี ระยะทาง 18 เมตร ใชถนน

พื้นที่ไมนอยกวา 45.00

ตารางเมตร ตามรูปแบบ

และรายการของเทศบาล

61 กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอย เพื่อความปลอดภัยในการ ถนนหนา 0.15 เมตร  - 364,000     -  -  - ถนนไดรับการพัฒนา ทําใหประชาชนไดรับ สํานักชาง

เหมพงศดารา สัญจรไปมาของประชาชน กวาง 3.00 เมตร จํานวน 1 เสนทาง ความปลอดภัยจากการ

ยาว 125.00 เมตร ระยะทาง 125 เมตร ใชถนน

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

364.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและราย

การของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

62 กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอย เพื่อความปลอดภัยในการ ถนนหนา 0.15 เมตร  - 367,000     -  -  - ถนนไดรับการพัฒนา ทําใหประชาชนไดรับ สํานักชาง

ตนหวา 2 สัญจรไปมาของประชาชน กวาง 2.50-3.40 จํานวน 1 เสนทาง ความปลอดภัยจากการ

เมตร ยาว 128.00 ระยะทาง 128 เมตร ใชถนน

เมตร หรือมีพื้นที่ไม

นอยกวา 367.00

ตารางเมตร ตามรูป

แบบและรายการของ

เทศบาล

63 กอสรางถนน ค.ส.ล. และ เพื่อความปลอดภัยในการ ถนนหนา 0.15 เมตร  - 700,000     -  -  - ถนนไดรับการพัฒนา ทําใหประชาชนไดรับ สํานักชาง

รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอย สัญจรไปมาของประชาชน กวาง 5.00 เมตร จํานวน 1 เสนทาง ความปลอดภัยจากการ

ขางโรงเรียนทวดทอง ยาว 50.00 เมตร ระยะทาง 50 เมตร ใชถนน

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

250.00 ตารางเมตร

และรางระบายน้ํา 

ค.ส.ล. (ทั้ง 2 ฝง)

ภายในกวาง 0.40

เมตร ยาว 100.00

เมตร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

64 กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอย เพื่อความปลอดภัยในการ ถนนหนา 0.15 เมตร  - 800,000     -  -  - ถนนไดรับการพัฒนา ทําใหประชาชนไดรับ สํานักชาง

โตะครู สัญจรไปมาของประชาชน กวาง 2.00-3.00 จํานวน 1 เสนทาง ความปลอดภัยจากการ

เมตร ยาว 290.00 ระยะทาง 290 เมตร ใชถนน

เมตร หรือมีพื้นที่ไม

นอยกวา 780.00

ตารางเมตร ตามรูป

แบบและรายการของ

เทศบาล

65 กอสรางถนน ค.ส.ล. และ เพื่อความปลอดภัยในการ ถนนหนา 0.15 เมตร  - 470,000     -  -  - ถนนไดรับการพัฒนา ทําใหประชาชนไดรับ สํานักชาง

รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอย สัญจรไปมาของประชาชน กวาง 5.00 เมตร จํานวน 1 เสนทาง ความปลอดภัยจากการ

ประชาอุทิศ แยก 1 ยาว 50.00 เมตร ระยะทาง 50 เมตร ใชถนน

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

250.00 ตารางเมตร

และรางระบายน้ํา

ค.ส.ล. (ฝงทิศเหนือ)

ภายในกวาง 0.40

เมตร ยาว 55.00

เมตร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

66 กอสรางถนน ค.ส.ล. และ เพื่อความปลอดภัยในการ ถนนหนา 0.15 เมตร  - 820,000     -  -  - ถนนไดรับการพัฒนา ทําใหประชาชนไดรับ สํานักชาง

รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอย สัญจรไปมาของประชาชน กวาง 5.00 เมตร จํานวน 1 เสนทาง ความปลอดภัยจากการ

ประชาอุทิศ แยก 3 ยาว 55.00 เมตร ระยะทาง 55 เมตร ใชถนน

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

275.00 ตารางเมตร

และรางระบายน้ํา

ค.ส.ล. (ทั้ง 2 ฝง)

ภายในกวาง 0.40

เมตร ยาว 120.00

เมตร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

67 กอสรางถนน ค.ส.ล. และ เพื่อความปลอดภัยในการ ถนนหนา 0.15 เมตร  - 337,000     -  -  - ถนนไดรับการพัฒนา ทําใหประชาชนไดรับ สํานักชาง

ทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอย สัญจรไปมาของประชาชน กวาง 3.50 เมตร จํานวน 1 เสนทาง ความปลอดภัยจากการ

คลองหวย แยก 1 ยาว 39.00 เมตร ระยะทาง 39 เมตร ใชถนน

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

132.00 ตารางเมตร

และทอระบายน้ํา

ค.ส.ล. ขนาดเสนผานศูนยกลาง

0.4 เมตร พรอมบอพัก

ค.ส.ล. และฝาเหล็กรังผึ้ง

ทุกระยะ 10 เมตรยาว 41 ม.

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

68 กอสรางถนน ค.ส.ล. และ เพื่อความปลอดภัยในการ ถนนหนา 0.15 เมตร  - 1,165,000    -  -  - ถนนไดรับการพัฒนา ทําใหประชาชนไดรับ สํานักชาง

ทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอย สัญจรไปมาของประชาชน กวาง 4.00 เมตร จํานวน 1 เสนทาง ความปลอดภัยจากการ

โภคนิเวศน 4 ยาว 128.00 เมตร ระยะทาง 128 เมตร ใชถนน

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

500.00 ตารางเมตร

และทอระบายน้ํา 

ค.ส.ล. ขนาดเสนผา

ศูนยกลาง 0.40

เมตร พรอมบอพัก

ค.ส.ล. และฝาเหล็ก

รังผึ้งทุกระยะ

10.00 เมตร ยาว

133.00 เมตร ตาม

รูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

69 กอสรางถนน ค.ส.ล. และ เพื่อความปลอดภัยในการ ถนนหนา 0.15 เมตร  - 2,292,000    -  -  - ถนนไดรับการพัฒนา ทําใหประชาชนไดรับ สํานักชาง

ทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอย สัญจรไปมาของประชาชน กวาง 4.50 เมตร จํานวน 1 เสนทาง ความปลอดภัยจากการ

ประชาพัฒนา แยก 1 ยาวไมนอยกวา ระยะทาง 216 เมตร ใชถนน

216.00 เมตร

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

972.00 ตารางเมตร

เมตร และทอระบายน้ํา

ค.ส.ล. ขนาดเสนผา

ศูนยกลาง 1.00 เมตร

พรอมบอพัก ค.ส.ล.

และฝาเหล็กรังผึ้ง

ทุกระยะ 10.00

เมตร ยาว 264.00

เมตร ตามรูปแบบ

และรายการของ

เทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

70 กอสรางถนน ค.ส.ล. และ เพื่อความปลอดภัยในการ สาย A  - 2,010,000    -  -  - ถนนไดรับการพัฒนา ทําใหประชาชนไดรับ สํานักชาง

รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอย สัญจรไปมาของประชาชน ถนนหนา 0.15 เมตร จํานวน 1 เสนทาง ความปลอดภัยจากการ

เบญจม กวาง 4.00 เมตร ยาว ระยะทาง 110 เมตร ใชถนน

110.00 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา 

440.00 ตารางเมตร

และรางระบายน้ํา

ค.ส.ล. ภายในกวาง

0.40 เมตร (ทั้ง 2 ฝง)

ยาว 220.00 เมตร

สาย B

ถนนหนา 0.15 เมตร

กวาง 4.00 เมตร ยาว

33.00 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา 

132.00 ตารางเมตร

และรางระบายน้ํา

ค.ส.ล. ภายในกวาง

0.40 เมตร (ทั้ง 2 ฝง)

ยาว 66.00 เมตร

ตามรูปแบบและราย

การของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

71 ปรับปรุงผิวถนนแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการ ถนนหนา 0.05 เมตร  - 1,000,000    -  -  - ถนนไดรับการพัฒนา ทําใหประชาชนไดรับ สํานักชาง

คอนกรีต ซอยตลาดแมพยอม สัญจรไปมาของประชาชน กวาง 4.50-7.00 จํานวน 1 เสนทาง ความปลอดภัยจากการ

เมตร ยาว 340.00 ระยะทาง 340 เมตร ใชถนน

เมตร หรือพื้นที่ไมนอย

กวา 1,943.00

ตารางเมตร ตามรูป

แบบและรายการของ

เทศบาล

72 กอสรางทอลอดเหลี่ยม เพื่อระบายน้ําไมใหทวมขัง ทอลอดเหลี่ยม ค.ส.ล.  - 450,000  -  -  - ถนนไดรับการพัฒนา ทําใหบานเรือนของ สํานักชาง

ขามถนนทางเขาหมูบาน บานเรือนของประชาชน ขนาด 1.20x1.20x จํานวน 1 เสนทาง ประชาชนไมไดรับความ

เคหะเอื้ออาทรสะพานยาว 1.00 เมตร ยาวไม เดือดรอนจากปญหา

นอยกวา 20.00 น้ําทวมขัง

เมตร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

73 กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอย เพื่อความปลอดภัยในการ ถนนหนา 0.15 เมตร  - 755,000     -  -  - ถนนไดรับการพัฒนา ทําใหประชาชนไดรับ สํานักชาง

ชุมแสง จากถนนกะโรม ไป สัญจรไปมาของประชาชน กวาง 3.00-5.00 จํานวน 1 เสนทาง ความปลอดภัยจากการ

ทางทิศใต ถึงซอยชุมแสง เมตร ยาว 227.00 ระยะทาง 227 เมตร ใชถนน

แยก 3 เมตร หรือมีพื้นที่ไม

นอยกวา 755.00

ตารางเมตร ตามรูปแบบ

และรายการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

74 กอสรางถนน ค.ส.ล. และ เพื่อความปลอดภัยในการ ถนนหนา 0.15 เมตร  - 2,830,000    -  -  - ถนนไดรับการพัฒนา ทําใหประชาชนไดรับ สํานักชาง

ทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอย สัญจรไปมาของประชาชน กวาง 5.00-7.00 จํานวน 1 เสนทาง ความปลอดภัยจากการ

จิตรโอวาท (ตอจากของเดิม) เมตร ยาว 200.00 ระยะทาง 200 เมตร ใชถนน

เมตร หรือมีพื้นที่ไม

นอยกวา 1,130.00

ตารางเมตร และทอ

ระบายน้ํา ค.ส.ล.

ขนาดเสนผาศูนย

กลาง 0.80 เมตร

พรอมบอพัก ค.ส.ล.

และฝาเหล็กรังผึ้ง

ทุกระยะ 10.00

เมตร ยาว 200.00

เมตร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

75 กอสรางทอลอดเหลี่ยม เพื่อระบายน้ําไมใหทวมขัง ทอลอดเหลี่ยม ค.ส.ล.  -  - 1,500,000  -  - ถนนไดรับการพัฒนา ทําใหบานเรือนของ สํานักชาง

ค.ส.ล. ถนนสายนาพรุ- บานเรือนของประชาชน ขนาด 1.50x1.50x จํานวน 1 เสนทาง ประชาชนไมไดรับความ

ปากพูน (ขางตลาดนาชุม) 1.00 เมตร ยาว 40.00 เดือดรอนจากปญหา

เมตร ตามรูปแบบและ น้ําทวมขัง

รายการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

76 กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. เพื่อระบายน้ําไมใหทวมขัง ทอระบายน้ํา ค.ศ.ล.  - 3,200,000  -  -  - ถนนไดรับการพัฒนา ทําใหบานเรือนของ สํานักชาง

ถนนเทวบุรี (ฝงทิศตะวัน บานเรือนของประชาชน ขนาดเสนผาศูนย จํานวน 1 เสนทาง ประชาชนไมไดรับความ

ออก) จากสถาบันรัชภาคย กลาง 0.60 เมตร เดือดรอนจากปญหา

ไปทางทิศใต ถึงคลองหวย ฝาบอพักเหล็กรังผึ้ง น้ําทวมขัง

ทุกระยะ 10.00 เมตร

ยาว 500.00 เมตร

ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

77 กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. เพื่อระบายน้ําไมใหทวมขัง ทอระบายน้ํา ค.ส.ล.  - 2,200,000  -  -  - ถนนไดรับการพัฒนา ทําใหบานเรือนของ สํานักชาง

ถนนเทวบุรี จากสะพาน บานเรือนของประชาชน ขนาดเสนผาศูนยกลาง จํานวน 1 เสนทาง ประชาชนไมไดรับความ

ค.ส.ล. คลองวังมะพราว 0.60 เมตร ฝาบอพัก เดือดรอนจากปญหา

ไปทางทิศตะวันออก เหล็กรังผึ้งทุกระยะ น้ําทวมขัง

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

เลียบรางรถไฟ ถนน ความยาวรวม

360.00 เมตร ตามรูป

แบบและรายการของ

เทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

78 กอสรางทอระบายน้ํา เพื่อระบายน้ําไมใหทวมขัง ทอระบายน้ํา ค.ส.ล.  - 10,000,000  -  -  - ถนนไดรับการพัฒนา ทําใหบานเรือนของ สํานักชาง

ค.ส.ล. ชนิดทอเหลี่ยม บานเรือนของประชาชน ชนิดทอเหลี่ยม ขนาด จํานวน 1 เสนทาง ประชาชนไมไดรับความ

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

ถนนกะโรม ตั้งแตถนน เมตร ยาว 244.00 น้ําทวมขัง

กะโรมฝงตรงขามซอย เมตร ฝาเหล็กรังผึ้ง

สามัคคี 1 เชื่อมตอกับ ทุกระยะ 20.00 เมตร

ทอ ค.ส.ล. ชนิดทอ ถนน ค.ส.ล. หนา 0.25

เหลี่ยม (เดิม) เมตร กวาง 4.00 

เมตร ยาว 35.00 เมตร

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

140.00 ตารางเมตร

และถนน ค.ส.ล. หนา

0.15 เมตร กวาง 4.70-

7.00 เมตร ยาว 

207.00 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา 

1,098.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

79 กอสรางถนน ค.ส.ล. และ เพื่อความปลอดภัยในการ สาย A  - 3,300,000    -  -  - ถนนไดรับการพัฒนา ทําใหประชาชนไดรับ สํานักชาง

ทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอย สัญจรไปมาของประชาชน ถนนหนา 0.15 เมตร จํานวน 1 เสนทาง ความปลอดภัยจากการ

กิจวิบูลย กวาง 4.00 เมตร ระยะทาง 180 เมตร ใชถนน

ยาว 180.00 เมตร

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

700.00 ตารางเมตร

และทอระบายน้ํา ค.ส.ล.

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 

0.40 เมตร พรอม

บอพัก ค.ส.ล. และ

ฝาเหล็ก รังผึ้งทุกระยะ

10.00 เมตร ยาว

180.00 เมตร

สาย B

ถนนหนา 0.15 เมตร

กวาง 4.00 เมตร ยาว

185.00 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา

702.00 ตารางเมตร 

และทอระบายน้ํา

ค.ส.ล. ขนาดเสนผา

ศูนยกลาง 0.40 เมตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

พรอมบอพัก ค.ส.ล. และ

ฝาเหล็กรังผึ้งทุกระยะ

10.00 เมตร ยาว 

185.00 เมตร ตาม

รูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

80 ปรับปรุงผิวถนนแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการ ถนนหนา 0.05 เมตร  - 1,720,000    -  -  - ถนนไดรับการพัฒนา ทําใหประชาชนไดรับ สํานักชาง

คอนกรีต ซอยรวมแพทย สัญจรไปมาของประชาชน กวาง 3.00-7.80 จํานวน 1 เสนทาง ความปลอดภัยจากการ

จากถนนกะโรม ไปทางทิศ เมตร ยาว 775.00 ระยะทาง 775 เมตร ใชถนน

เหนือ เลี้ยวขวาไป ซอยรวม เมตร หรือมีพื้นที่ไม

แพทย 3 ถึงทอลอดเหลี่ยม นอยกวา 3,840.00

คลองอิฐ ตารางเมตร ตามรูป

แบบและรายการของ

เทศบาล

81 กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. เพื่อระบายน้ําไมใหทวมขัง รางระบายน้ํา ค.ส.ล.  - 1,800,000  -  -  - ถนนไดรับการพัฒนา ทําใหบานเรือนของ สํานักชาง

ซอยเสริมสุข บานเรือนของประชาชน ภายในกวาง  0.40 จํานวน 1 เสนทาง ประชาชนไมไดรับความ

เมตร ทั้ง 2 ฝงถนน เดือดรอนจากปญหา

ความยาวรวมไมนอย น้ําทวมขัง

กวา 472.00 เมตร

ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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82 กอสรางถนน ค.ส.ล. และ เพื่อความปลอดภัยใน ถนนหนา 0.15 เมตร  - 5,000,000    -  -  - ถนนไดรับการพัฒนา ทําใหประชาชนมีความ สํานักชาง

ประตูระบายน้ํา พรอมวาง การสัญจรไปมา ของ กวาง 6.00 เมตร จํานวน 1 เสนทาง ปลอดภัยในการใช

ทอ ค.ส.ล. บริเวณสันเขื่อน ประชาชน และเพื่อ ยาว 620.00 เมตร ระยะทาง 620 เมตร ถนนและทําใหมีความ

ทิศตะวันออกจากอางเก็บ ระบายน้ําไมใหทวม หรือมีพื้นที่ไมนอย สะดวกในการระบาย

น้ํา ถึงสะพานทางเขาสวน ขังในสวนสมเด็จพระศรี กวา 3,720.00 น้ําไมใหทวมขังในสวน

สมเด็จพระศรีนครินทร นครินทร 84 (ทุงทาลาด) ตารางเมตร และ สมเด็จพระศรีนครินทร

84 (ทุงทาลาด) ดานหลัง ประตูน้ําแบบบาน 84 (ทุงทาลาด)

สนามกีฬาฯ เลื่อน ชนิดรับน้ํา 2

ทาง ขนาดไมนอย

กวา 1.00x1.00

เมตร จํานวน 2 บาน  

พรอมวางทอระบาย

น้ํา ค.ส.ล. ขนาดเสน

ผาศูนยกลางไมนอย

กวา 1.00 เมตร

ยาว 15.00 เมตร

จํานวน 2 แถว ตาม

รูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

83 ปรับปรุงทางเทาถนนคลองทา เพื่ออํานวยความสะดวก ทางเทา กวาง 2.00-  -  -  -  - 3,600,000 ถนนไดรับการพัฒนา ทําใหประชาชนไดรับควา สํานักชาง

(ทั้ง 2 ฝง) ใหกับประชาชน 3.00 เมตร ยาว จํานวน 1 เสนทาง สะดวกและมีความ

440.00 เมตร หรือมี สวยงามของพื้นที่

พื้นที่ไมนอยกวา 

 2,200.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

84 ปรับปรุงทางเทาถนนศรีธรรม เพื่ออํานวยความสะดวก ทางเทา กวาง 2.00-  -  -  - 6,650,000  - ถนนไดรับการพัฒนา ทําใหประชาชนไดรับควา สํานักชาง

โศก (ทั้ง 2 ฝง) จากบริเวณ ใหกับประชาชน 3.00 เมตร ยาว จํานวน 1 เสนทาง สะดวกและมีความ

ซอยศรีธรรมโศก 2-สี่แยก 790.00 เมตร หรือมี สวยงามของพื้นที่

ประตูชัย พื้นที่ไมนอยกวา 

3,950.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

85 ปรับปรุงทางเทาถนนนครศร-ี เพื่ออํานวยความสะดวก ทางเทา กวาง 2.00-  -  -  - 2,360,000  - ถนนไดรับการพัฒนา ทําใหประชาชนไดรับควา สํานักชาง

หัวไทร (ทั้ง 2 ฝง) จากบริเวณ ใหกับประชาชน 3.00 เมตร ยาว จํานวน 1 เสนทาง สะดวกและมีความ

สี่แยกศาลามีชัย-สุดเขตเทศบาล 280.00 เมตร หรือมี สวยงามของพื้นที่

ดานทิศใต พื้นที่ไมนอยกวา

1,400.00 ตาราง

เมตร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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86 ปรับปรุงทางเทาถนนนครศร-ี เพื่ออํานวยความสะดวก ทางเทา กวาง 2.00-  -  - 1,690,000  -  - ถนนไดรับการพัฒนา ทําใหประชาชนไดรับควา สํานักชาง

ทุงสง (ทั้ง 2 ฝง) จากบริเวณ ใหกับประชาชน 5.00 เมตร ยาว จํานวน 1 เสนทาง สะดวกและมีความ

สี่แยกศาลามีชัย-สุดเขตเทศบาล 200.00 เมตร หรือมี สวยงามของพื้นที่

ดานทิศตะวันตก พื้นที่ไมนอยกวา

1,200.00 ตาราง

เมตร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

87 ปรับปรุงทางเทาคอนกรีตพิมพ เพื่ออํานวยความสะดวก ทางเทาคอนกรีต  -  - 12,000,000  -  - ถนนไดรับการพัฒนา ทําใหประชาชนไดรับควา สํานักชาง

ลายถนนศรีปราชญ ทั้ง 2 ฝง ใหกับประชาชน พิมพลาย รวมพื้นที่ไม จํานวน 1 เสนทาง สะดวกและมีความ

จากสี่แยกประตูขาวไปทางทิศ นอยกวา 670.00 สวยงามของพื้นที่

ใตถึงสะพานคลองหนาเมือง ตารางเมตร ตามรูปแบบ

และรายการของเทศบาล

88 ปรับปรุงทางเทาคอนกรีต เพื่ออํานวยความสะดวก ทางเทาคอนกรีต  -  - 4,850,000  -  - ถนนไดรับการพัฒนา ทําใหประชาชนไดรับควา สํานักชาง

พิมพลายและบอพักถนน ใหกับประชาชน พิมพลายและบอพัก จํานวน 1 เสนทาง สะดวกและมีความ

ศรีธรรมราช จากถนนโรงชาง ทั้ง 2 ฝง รวมพื้นที่ไม สวยงามของพื้นที่

ไปทางทิศเหนือถึงถนนเสมาชัย นอยกวา 2,255.00

ตารางเมตร ตามรูปแบบ

และรายการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

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

89 กอสรางขยายสะพานและจุด เพื่อความปลอดภัยในการ สะพานและจุดกลับรถ  -  -  - 2,200,000  - ถนนไดรับการพัฒนา ทําใหประชาชนไดรับ สํานักชาง

กลับรถถนนชลประทาน 4 ขวา สัญจรไปมาของประชาชน กวาง 6.00  เมตร จํานวน 1 เสนทาง ความปลอดภัยจากการ

บริเวณสี่แยกชุมชนทุงจีน, ยาว 6.00 เมตร ใชถนน

สี่แยกทวดทอง 1 และสี่แยก หรือพื้นที่มนอยกวา 

ชอยประชาพัฒนา 108.00 ตารางเมตร

จํานวน 3 จุด 

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

90 กอสรางถนน ค.ส.ล. และทอ เพื่อความปลอดภัยในการ ถนนหนา 0.15 เมตร  - 2,500,000    -  -  - ถนนไดรับการพัฒนา ทําใหประชาชนไดรับ สํานักชาง

ระบายน้ํา ค.ส.ล. สัญจรไปมาของประชาชน กวาง 2.60-4.90 จํานวน 1 เสนทาง ความปลอดภัยจากการ

ซอยผดุงกิจ เมตร ยาว 238.00 ระยะทาง 238 เมตร ใชถนน

เมตร หรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา 834.00

ตารางเมตร และทอ

ระบายน้ํา ค.ส.ล.

ขนาดเสนผาศูนยกลาง

0.40 เมตร พรอม

ฝาบอเหล็กรังผึ้งทุก

ระยะ 10.00 เมตร

ยาว 238.00 เมตร

ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

91 กอสรางถนน ค.ส.ล. และ เพื่อความปลอดภัยในการ ถนนหนา 0.15 เมตร  - 9,200,000    -  -  - ถนนไดรับการพัฒนา ทําใหประชาชนไดรับ สํานักชาง

ทอบล็อก ค.ส.ล. ซอย สัญจรไปมาของประชาชน กวาง 3.50-5.50 จํานวน 1 เสนทาง ความปลอดภัย

ตาเยี่ยม เมตร ยาว 433.00 ระยะทาง 433 เมตร จากการใชถนน

เมตร หรือมีพื้นที่ไม

นอยกวา 1,895.00

ตารางเมตร และทอ

บล็อก ค.ส.ล. ขนาด

1.50x1.50x1.00

เมตร ยาว 353.00

เมตร ตามรูปแบบ

และรายการของ

เทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



181

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

92 กอสรางถนน ค.ส.ล. และ เพื่อความปลอดภัยในการ ถนน หนา 0.15 เมตร  - 3,800,000  -  -  - ถนนไดรับการพัฒนา ทําใหประชาชนไดรับ สํานักชาง

รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอย สัญจรไปมาของประชาชน กวาง 4.10-5.70 เมตร จํานวน 1 เสนทาง ความปลอดภัย

ตีนเปด (จากถนนนครศรีฯ- ยาว 233.00 เมตร ระยะทาง 233 เมตร จากการใชถนน

หัวไทร ไปทางทิศตะวันออก) หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

1,110.00 ตารางเมตร

และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.

(ดานทิศเหนือ) ภายใน

กวาง 0.40 เมตร ยาว

233.00 เมตร ราง

ระบายน้ํา ค.ส.ล. (ดาน

ทิศใต) ภายในกวาง 

0.40 เมตร ยาว

233.00 เมตร

พรอมวางทอเมนประปา

ทั้ง 2 ฝงๆ ละ 233.00

เมตร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

93 กอสรางถนน ค.ส.ล. และ เพื่อความปลอดภัยในการ ถนน หนา 0.15 เมตร  - 1,600,000  -  -  - ถนนไดรับการพัฒนา ทําใหประชาชนไดรับ สํานักชาง

รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอย สัญจรไปมาของประชาชน กวาง 2.70-3.30 เมตร จํานวน 1 เสนทาง ความปลอดภัย

ไมมีชื่อ (สุดซอยตีนเปด ยาว 127.00 เมตร ระยะทาง 127 เมตร จากการใชถนน

แยกไปทางทิศตะวันออก) หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

380.00 ตารางเมตร

และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.

(ดานทิศเหนือ) ภายใน

กวาง 0.40 เมตร ยาว

131.00 เมตร ราง

ระบายน้ํา ค.ส.ล. (ดาน

ทิศใต) ภายในกวาง 

0.40 เมตร ยาว 131.00

เมตร พรอมวางทอเมน

ประปาทั้ง 2 ฝงๆละ 

127.00 เมตร ตาม

รูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

94 กอสรางถนนปูยางแอสฟลท เพื่อความปลอดภัยในการ ถนน หนา 0.05 เมตร  - 250,000  -  -  - ถนนไดรับการพัฒนา ทําใหประชาชนไดรับ สํานักชาง

ติกคอนกรีต ซอยทักษิณา 1 สัญจรไปมาของประชาชน กวาง 2.70-4.80 จํานวน 1 เสนทาง ความปลอดภัย

และซอยทักษิณา 2 เมตร ยาว 155.50 ระยะทาง 155.50 จากการใชถนน

เมตร หรือมีพื้นที่ไม เมตร

นอยกวา 511.19

ตารางเมตร ตามรูปแบบ

และรายการของ

เทศบาล

95 กอสรางถนนปูยางแอสฟลท เพื่อความปลอดภัยในการ ถนน หนา 0.05 เมตร  - 912,000  -  -  - ถนนไดรับการพัฒนา ทําใหประชาชนไดรับ สํานักชาง

ติกคอนกรีต ซอยเตาปูน สัญจรไปมาของประชาชน กวาง 2.90-6.30 จํานวน 1 เสนทาง ความปลอดภัย

และบานหอหมก เมตร ยาว 375.00 ระยะทาง 375 เมตร จากการใชถนน

เมตร หรือมีพื้นที่ไม

นอยกวา 1,544.43

ตารางเมตร พรอมยก

ระดับบอพัก ตามรูปแบบ

และรายการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

96 กอสรางถนนปูยางแอสฟลท เพื่อความปลอดภัยในการ ถนน หนา 0.05 เมตร  - 5,280,000  -  -  - ถนนไดรับการพัฒนา ทําใหประชาชนไดรับ สํานักชาง

ติกคอนกรีต และรางระบายน้ํา สัญจรไปมาของประชาชน กวาง 6.30-15.00 จํานวน 1 เสนทาง ความปลอดภัย

ค.ส.ล. ถนนหลังสนาม เมตร ยาว 1,132.40 ระยะทาง 1,132.40 จากการใชถนน

กีฬา จากสามแยกมะขามชุม- เมตร หรือมีพื้นที่ไม เมตร

ถนนราชดําเนิน นอยกวา 8,898.79

ตารางเมตร และราง

ระบายน้ํา ค.ส.ล.

ภายในกวาง 0.40

เมตร ยาว 77.00 เมตร

พรอมยกระดับบอพัก

จํานวน 21 บอ ตาม

รูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

97 กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอย เพื่อความปลอดภัยในการ ถนน หนา 0.15 เมตร  - 150,000  -  -  - ถนนไดรับการพัฒนา ทําใหประชาชนไดรับ สํานักชาง

วิบาก 2 สัญจรไปมาของประชาชน กวาง 2.20-4.00 จํานวน 1 เสนทาง ความปลอดภัย

เมตร ยาว 102.00 ระยะทาง 102 เมตร จากการใชถนน

เมตร หรือมีพื้นที่ไม

นอยกวา 285.55

ตารางเมตร ตามรูปแบบ

และรายการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

98 กอสรางทอบล็อก ค.ส.ล. เพื่อระบายน้ําไมใหทวมขัง ทอบล็อก  ค.ส.ล.  - 730,000  -  -  - ถนนไดรับการพัฒนา ทําใหบานเรือนของ สํานักชาง

หนาปากซอยเอกนคร 1 บานเรือนของประชาชน ภายในขนาด จํานวน 1 เสนทาง ประชาชนไมไดรับความ

เชื่อมทอบล็อก ค.ส.ล. ซอย 1.50x1.50x0.15 เดือดรอนจากปญหา

คุณโชคอุทิศ เมตร ยาว 71.00 เมตร น้ําทวมขัง

ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

99 กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอย เพื่อความปลอดภัยในการ ถนน หนา 0.15 เมตร  - 200,000  -  -  - ถนนไดรับการพัฒนา ทําใหประชาชนไดรับ สํานักชาง

ทุงจีน 3 สัญจรไปมาของประชาชน กวาง 3.00 เมตร จํานวน 1 เสนทาง ความปลอดภัย

ยาว 63.00 เมตร ระยะทาง 63 เมตร จากการใชถนน

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

184.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

100 กอสรางถนน ค.ส.ล. และทอ เพื่อความปลอดภัยในการ ถนน หนา 0.15 เมตร  - 1,100,000  -  -  - ถนนไดรับการพัฒนา ทําใหประชาชนไดรับ สํานักชาง

ระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอย สัญจรไปมาของประชาชน กวาง 3.00 เมตร จํานวน 1 เสนทาง ความปลอดภัย

ปากพลี แยก 1 ยาว 125.00 เมตร ระยะทาง 125 เมตร จากการใชถนน

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

355.00 ตารางเมตร

และทอระบาย ค.ส.ล.

ขนาดเสนผาศูนยกลาง

0.40 เมตร ฝาเหล็ก

รังผึ้งทุกระยะ 10.00

เมตร ยาว 128.00

เมตร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

101 กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอย เพื่อความปลอดภัยในการ ถนน หนา 0.15 เมตร  - 280,000  -  -  - ถนนไดรับการพัฒนา ทําใหประชาชนไดรับ สํานักชาง

เทเวศร สัญจรไปมาของประชาชน กวาง 4.00-5.50 เมตร จํานวน 1 เสนทาง ความปลอดภัย

ยาว 54.00 เมตร ระยะทาง 45 เมตร จากการใชถนน

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

265.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

102 กอสรางถนน ค.ส.ล. และทอ เพื่อความปลอดภัยในการ ถนน หนา 0.15 เมตร  - 1,240,000  -  -  - ถนนไดรับการพัฒนา ทําใหประชาชนไดรับ สํานักชาง

ระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอย สัญจรไปมาของประชาชน กวาง 4.00 เมตร จํานวน 1 เสนทาง ความปลอดภัย

สันติธรรม 4 ยาว 130.00 เมตร ระยะทาง 130 เมตร จากการใชถนน

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

507.00 ตารางเมตร

และทอระบาย ค.ส.ล.

ขนาดเสนผาศูนยกลาง

0.40 เมตร ฝาเหล็ก

รังผึ้งทุกระยะ 10.00

เมตร ยาว 134.00

เมตร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

103 กอสรางถนน ค.ส.ล. และราง เพื่อความปลอดภัยในการ ถนน หนา 0.15 เมตร  - 1,850,000  -  -  - ถนนไดรับการพัฒนา ทําใหประชาชนไดรับ สํานักชาง

ระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอย สัญจรไปมาของประชาชน กวาง 4.00 เมตร ยาว จํานวน 1 เสนทาง ความปลอดภัย

วรรณกุล 185.00 เมตร หรือมี ระยะทาง 185 เมตร จากการใชถนน

พื้นที่ไมนอยกวา 740.00

ตารางเมตร และราง

ระบายน้ํา ค.ส.ล. 

ภายในกวาง 0.40

เมตร ยาว 185.00

เมตร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

104 กอสรางถนน ค.ส.ล. และราง เพื่อความปลอดภัยในการ ถนน หนา 0.15 เมตร  - 300,000  -  -  - ถนนไดรับการพัฒนา ทําใหประชาชนไดรับ สํานักชาง

ระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอย สัญจรไปมาของประชาชน กวาง 2.00 เมตร ยาว จํานวน 1 เสนทาง ความปลอดภัย

ศักดิ์ณรงค 41.00 เมตร หรือมี ระยะทาง 41 เมตร จากการใชถนน

พื้นที่ไมนอยกวา 82.00

ตารางเมตร และราง

ระบายน้ํา ค.ส.ล. 

ภายในกวาง 0.40

เมตร ยาว 41.00

เมตร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

105 กอสรางถนน ค.ส.ล. และทอ เพื่อความปลอดภัยในการ ถนน หนา 0.15 เมตร  - 1,560,000  -  -  - ถนนไดรับการพัฒนา ทําใหประชาชนไดรับ สํานักชาง

ระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอย สัญจรไปมาของประชาชน กวาง 3.00-4.00 เมตร จํานวน 1 เสนทาง ความปลอดภัย

ทุงขา 2 แยก 1 ยาว 170.00 เมตร ระยะทาง 170 เมตร จากการใชถนน

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

578.00 ตารางเมตร

และทอระบาย ค.ส.ล.

ขนาดเสนผาศูนยกลาง

0.40 เมตร ยาว

177.00 เมตร ตาม

รูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

106 กอสรางถนน ค.ส.ล. และราง เพื่อความปลอดภัยในการ ถนน หนา 0.15 เมตร  - 650,000  -  -  - ถนนไดรับการพัฒนา ทําใหประชาชนไดรับ สํานักชาง

ระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอย สัญจรไปมาของประชาชน กวาง 5.50 เมตร ยาว จํานวน 1 เสนทาง ความปลอดภัย

ทุงขา 3 47.00 เมตร หรือมี ระยะทาง 47 เมตร จากการใชถนน

พื้นที่ไมนอยกวา 258.00

ตารางเมตร และราง

ระบายน้ํา ค.ส.ล. (ทั้ง 2

ฝง) ภายในกวาง 0.40

เมตร ยาวรวม 94.00

เมตร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

107 กอสรางถนน ค.ส.ล. และราง เพื่อความปลอดภัยในการ ถนน หนา 0.15 เมตร  - 1,500,000  -  -  - ถนนไดรับการพัฒนา ทําใหประชาชนไดรับ สํานักชาง

ระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอย สัญจรไปมาของประชาชน กวาง 5.50 เมตร ยาว จํานวน 1 เสนทาง ความปลอดภัย

ทุงขา 4 106.00 เมตร หรือมี ระยะทาง 106 เมตร จากการใชถนน

พื้นที่ไมนอยกวา 583.00

ตารางเมตร และราง

ระบายน้ํา ค.ส.ล. (ทั้ง 2

ฝง) ภายในกวาง 0.40

เมตร ยาวรวม 212.00

เมตร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

108 กอสรางถนน ค.ส.ล. และราง เพื่อความปลอดภัยในการ ถนน หนา 0.15 เมตร  - 1,620,000  -  -  - ถนนไดรับการพัฒนา ทําใหประชาชนไดรับ สํานักชาง

ระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอย สัญจรไปมาของประชาชน กวาง 3.60 เมตร ยาว จํานวน 1 เสนทาง ความปลอดภัย

รวมใจ 129.00 เมตร หรือมี ระยะทาง 219 เมตร จากการใชถนน

พื้นที่ไมนอยกวา 464.00

ตารางเมตร และราง

ระบายน้ํา ค.ส.ล. (ทั้ง 2

ฝง) ภายในกวาง 0.40

เมตร ยาวรวม 258.00

เมตร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

109 กอสรางถนนแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการ ถนน กวาง 4.45-5.00  - 420,000       -  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชาชนไดรับ สํานักชาง

คอนกรีต ถนนหลังวัดเสมาเมือง สัญจรไปมาของประชาชน เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

จากถนนพระอิศวร ไปทางทิศใต เมตร ยาว 169.50 ใชถนน

ถึงถนนทามา เมตร หรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา 823.00

ตารางเมตร ตามรูปแบบ

และรายการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

110 กอสรางถนนแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการ ถนน กวาง 3.70-5.20  - 810,000       -  -  - ถนนไดรับการพัฒนา ทําใหประชาชนไดรับ สํานักชาง

คอนกรีต ถนนหลังวัดสวนปาน สัญจรไปมาของประชาชน เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 จํานวน 1 เสนทาง ความปลอดภัยจากการ

จากถนนโรงชางไปทางทิศใต เมตร ยาว 369.00 ระยะทาง 369 เมตร ใชถนน

ถึงถนนทาชี เมตร หรือพื้นที่ไมนอย

กวา 1,617.00 ตาราง

เมตร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

111 กอสรางถนน ค.ส.ล. เพื่อความปลอดภัยในการ ถนน ค.ส.ล. กวาง 5.50  - 3,200,000    -  -  - ถนนไดรับการพัฒนา ทําใหประชาชนไดรับ สํานักชาง

พรอมรางระบายน้ํา ค.ส.ล. สัญจรไปมาของประชาชน เมตร ยาว 221.00 เมตร จํานวน 1 เสนทาง ความปลอดภัยจากการ

ซอยอินทนิน แยก 1 หนา 0.15 เมตร หรือ ระยะทาง 221 เมตร ใชถนน

มีพื้นที่ไมนอยกวา

1,215.00 ตารางเมตร

รางระบายน้ํา ค.ส.ล.

ภายในกวาง 0.40 เมตร 

(ทั้ง 2 ฝง) ยาว 485.00

เมตร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

112 กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยบุษบา เพื่อความปลอดภัยในการ ถนน ค.ส.ล. กวาง 3.30-  - 570,000       -  -  - ถนนไดรับการพัฒนา ทําใหประชาชนไดรับ สํานักชาง

จากถนนพัฒนาการคูขวาง สัญจรไปมาของประชาชน 4.00 เมตร ยาว 55.00 จํานวน 1 เสนทาง ความปลอดภัยจากการ

ไปทางทิศตะวันตก ถึงลําเหมือง เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 55 เมตร ใชถนน

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

200.00 ตารางเมตร

ทอระบายน้ํา ค.ส.ล.

เสนผาศูนยกลาง 1.00

เมตร ยาว 55.00 เมตร

ฝาบอพักเหล็ก

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

113 กอสรางถนน ค.ส.ล. เพื่อความปลอดภัยในการ ถนน ค.ส.ล. กวาง 2.70  - 590,000       -  -  - ถนนไดรับการพัฒนา ทําใหประชาชนไดรับ สํานักชาง

ซอยคุณลุงปลื้ม พรอมทอ สัญจรไปมาของประชาชน เมตร ยาว 117.00 เมตร จํานวน 1 เสนทาง ความปลอดภัยจากการ

ระบายน้ํา PVC (8.5) หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ระยะทาง 117 เมตร ใชถนน

เสนผาศูนยกลาง 10 นิ้ว 310.00 ตารางเมตร

ทอระบายน้ํา PVC (8.5)

เสนผาศูนยกลาง 10 นิ้ว

พรอมบอพัก 0.60x0.60 

เมตร ยาว 117.00 เมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



193

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

114 กอสรางปูยางแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการ ถนน หนา 0.05 เมตร  - 890,000       -  -  - ถนนไดรับการพัฒนา ทําใหประชาชนไดรับ สํานักชาง

คอนกรีต และยกระดับฝาราง สัญจรไปมาของประชาชน กวาง 3.90-6.80 เมตร จํานวน 1 เสนทาง ความปลอดภัยจากการ

ระบายน้ํา ค.ส.ล. 2 ฝง หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ระยะทาง 201 เมตร ใชถนน

ซอยเจริญเดช 1,095.00 ตารางเมตร

ความยาว 201.00 เมตร

งานยกฝารางระบายน้ํา

ภายในกวาง 0.40 เมตร

ความยาว 402.00 เมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

115 กอสรางปูยางแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการ ถนน หนา 0.05 เมตร  - 1,200,000    -  -  - ถนนไดรับการพัฒนา ทําใหประชาชนไดรับ สํานักชาง

คอนกรีต และยกระดับฝาราง สัญจรไปมาของประชาชน กวาง 7.85-9.60 เมตร จํานวน 1 เสนทาง ความปลอดภัยจากการ

ระบายน้ํา ค.ส.ล. 2 ฝง ยาว 192.00 เมตร ระยะทาง 192 เมตร ใชถนน

ซอยรุงโรจน หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

1,566.43 ตารางเมตร

งานยกฝารางระบายน้ํา

ภายในกวาง 0.40 เมตร

ความยาว 384.00 เมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

116 กอสรางปูยางแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการ ถนน หนา 0.05 เมตร  - 1,200,000    -  -  - ถนนไดรับการพัฒนา ทําใหประชาชนไดรับ สํานักชาง

คอนกรีต และยกระดับฝาราง สัญจรไปมาของประชาชน กวาง 5.00-7.40 เมตร จํานวน 1 เสนทาง ความปลอดภัยจากการ

ระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยบูรณวัฒน ยาว 283.00 เมตร ระยะทาง 283 เมตร ใชถนน

ถนนปากนคร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

1,764.89 ตารางเมตร

งานยกฝารางระบายน้ํา

ภายในกวาง 0.40 เมตร

ความยาว 246.10 เมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

117 กอสรางถนน ค.ส.ล. และราง เพื่อความปลอดภัยในการ ถนน หนา 0.15 เมตร  - 1,430,000    -  -  - ถนนไดรับการพัฒนา ทําใหประชาชนไดรับ สํานักชาง

ระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยไมมีชื่อ สัญจรไปมาของประชาชน กวาง 4.00 เมตร ยาว จํานวน 1 เสนทาง ความปลอดภัยจากการ

ตรงขามบริษัท อีซูซุออมคาย 184.00 เมตร หรือมี ระยะทาง 184 เมตร ใชถนน

พื้นที่ไมนอยกวา 

736.00 ตารางเมตร

และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.

ภายในกวาง 0.40 เมตร

ความยาว 184.00 เมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

118 กอสรางปรับปรุงถนนผิว เพื่อความปลอดภัยในการ ถนน หนา 0.05 เมตร  - 165,000       -  -  - ถนนไดรับการพัฒนา ทําใหประชาชนไดรับ สํานักชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต ซอย สัญจรไปมาของประชาชน กวาง 3.00 เมตร ยาว จํานวน 1 เสนทาง ความปลอดภัยจากการ

สมบูรณสุข จากถนนทาชาง 100.00 เมตร หรือมี ระยะทาง 100 เมตร ใชถนน

ไปทางทิศตะวันตกจนสุดซอย พื้นที่ไมนอยกวา 

300.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

119 กอสรางถนน ค.ส.ล. และ เพื่อความปลอดภัยในการ สาย A ถนน หนา 0.15  - 1,200,000    -  -  - ถนนไดรับการพัฒนา ทําใหประชาชนไดรับ สํานักชาง

รางระบายน้ํา ค.ส.ล. สัญจรไปมาของประชาชน เมตร กวาง 3.00 เมตร จํานวน 1 เสนทาง ความปลอดภัยจากการ

ซอยครูสมบูรณ ยาว 90.00 เมตร หรือ ระยะทาง 90 เมตร ใชถนน

มีพื้นที่ไมนอยกวา 

270.00 ตารางเมตร

และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.

ภายในกวาง 0.40 เมตร

ฝงทิศตะวันตก ยาว 90.00 เมตร

สาย B ถนน หนา 0.15

เมตร กวาง 5.00 เมตร

ยาว 39.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม

นอยกวา 195.00 ตารางเมตร

และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.

ฝงทิศเหนือ ภายในกวาง

0.40 เมตร ยาว 39.00

เมตร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

120 กอสรางถนน ค.ส.ล. และราง เพื่อความปลอดภัยในการ ถนน หนา 0.15 เมตร  - 1,150,000    -  -  - ถนนไดรับการพัฒนา ทําใหประชาชนไดรับ สํานักชาง

ระบายน้ํารูปตัววี สัญจรไปมาของประชาชน กวาง 4.00-4.70 เมตร จํานวน 1 เสนทาง ความปลอดภัยจากการ

ซอยหนาแขวงการทาง ยาว 192.00 เมตร ระยะทาง 192 เมตร ใชถนน

(ทั้ง 2 ฝง) หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

850.00 ตารางเมตร

และรางระบายน้ํารูปตัววี

ค.ส.ล. กวาง 0.64 เมตร

ยาว 384.00 เมตร

(ทั้ง 2 ฝง) ตามรูปแบบ

และรายการของเทศบาล

121 กอสรางถนนแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการ ถนนหนา 0.05 เมตร  - 8,400,000    -  -  - ถนนไดรับการพัฒนา ทําใหประชาชนไดรับ สํานักชาง

คอนกรีตและทอระบายน้ํา สัญจรไปมาของประชาชน กวาง 6.60-8.10 เมตร จํานวน 1 เสนทาง ความปลอดภัยจากการ

ทอลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก ยาว 510.00 เมตร หรือมีพื้นที่ ระยะทาง 510 เมตร ใชถนน

ซอยศรีธรรมโศก 6 ไมนอยกวา 3,800 ตารางเมตร

และทอระบายน้ําทอลอน

พอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 1.00 เมตร

 ยาว 525.00  เมตร พรอม

บอพัก ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

รวม 121 โครงการ             -             -             - 235,324,715 29,268,000 23,679,000 3,615,000             -             -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แผนงานการพาณิชย

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ดูดตะกอนทรายในอุโมงค เพื่อแกไขปญหาการสูบน้ําดิบ ดูดตะกอนทรายใน 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 น้ําประปาที่ผลิตได สามารถสูบน้ําดิบจาก สํานักการประปา

สงน้ําเขาบอพักน้ําโรงสูบน้ํา ไปผลิตน้ําประปา อุโมงคสงน้ําเขาบอพักน้ํา ของโรงกรองน้ําทวดทอง โรงสูบน้ําทาใหญและ

แรงต่ําทาใหญและ ไดอยางไมเต็มประสิทธิภาพ โรงสูบน้ําแรงต่ําทาใหญ มีปริมาณเพิ่มขึ่น คลองทาใหญไดอยางเต็ม

คลองทาใหญ เพื่อแกไขปญหาน้ําดิบไม และคลองทาใหญ จํานวน รอยละ 80 ประสิทธิภาพ

เพียงพอตอการผลิตน้ําประปา 2 บอ น้ําดิบมีปริมาณเพียงพอ

- บอที่ 1 กวาง 4.80 ม. ในการผลิตน้ําประปาของ

ยาว 12 ม. ลึก 10 ม. โรงกรองน้ําทวดทอง

-บอที่ 2 ขนาดเสนผาศูนยกลาง

บอ 3.6 ม. ลึก 10 ม.

- คลองทาใหญ กวาง 17 ม.

ยาว 40 ม. ลึก 3.5 ม.

(ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2565

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมใหนาอยู  เขมแข็ง  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่   4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

2.2 กลยุทธ พัฒนาการกอสราง ปรับปรุง และบํารุงรักษาระบบน้ําอุปโภค – บริโภค

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 ปรับปรุงทอเมนจายน้ํา - เพื่อยกเลิกทอเมนประปา วางทอเมนประปา 1,165,800 - - - - ประปาชนผูใชน้ําประปา - ระบบจายน้ําประปา สํานักการประปา

ประปาพรอมประสานมาตร เกา หมดอายุการใชงาน ซอยพืชผา มีความพึงพอใจ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วัดน้ํา ซอยพืชผา - เพื่อลดปญหาทอประปา ทอ PVC Ø100 มม. รอยละ 80 - ทอประปาแตก รั่ว

แตกรั่ว น้ําประปาไมไหล ชั้น 13.5 ชนิดแหวนยาง ลดลง 

- เพื่อลดการสูญเสียของน้ํา ความยาวไมนอยกวา - ปริมาณน้ําสูญเสียลดลง

1,168 เมตร

(ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล)

3 ขุดลอกสระพักตะกอน เพื่อขุดลอกตะกอน และ ขุดลอกสระพักตะกอน 450,700 450,700 450,700 450,700 450,700 สามารถกักตะกอน สระพักตะกอนมีความลึก สํานักการประปา

และกําจัดวัชพืช กําจัดวัชพืช บริเวณสระพัก พื้นที่ 2,922 ตร.ม. ในสระพักเพิ่มขึ้น และไมมีวัชพืชปกคลุม

โรงกรองน้ําทวดทอง ตะกอนใหสามารถพักตะกอน ความลึกเฉลี่ย 2.8 เมตร รอยละ 75 สามาถกักเก็บตะกอน

ของน้ําดิบไดเพิ่มขึ้น โรงกรองน้ําทวดทอง ไดเพิ่มขึ้น

(ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล)

4 ปรับปรุงทอเมนจายน้ํา - เพื่อยกเลิกทอเมนประปา วางทอเมนประปา 1,019,700 - - - - ประปาชนผูใชน้ําประปา - ระบบจายน้ําประปา สํานักการประปา

ประปาพรอมประสานมาตร เกา หมดอายุการใชงาน ซอยชลธิชา มีความพึงพอใจ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วัดน้ํา ซอยชลธิชา - เพื่อลดปญหาทอประปา ทอ PVC Ø100 มม. รอยละ 80 - ทอประปาแตก รั่ว

แตกรั่ว น้ําประปาไมไหล ชั้น 13.5 ชนิดแหวนยาง ลดลง

- เพื่อลดการสูญเสียของน้ํา ความยาวไมนอยกวา - ปริมาณน้ําสูญเสียลดลง

1,146 เมตร (ตามรูปแบบ

และรายการของเทศบาล)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 ปรับปรุงระบบ SCADA - เพื่อลดปญหาการเดินทาง ปรับปรุงระบบ 805,710 - - - - การบริหารจัดการระบบ - สามารถควบคุมระบบ สํานักการประปา

เฟส 2 เขาตรวจสอบเครื่องสูบน้ํา SCADA เฟส 2 การผลิตน้ําประปา การผลิตผานทางระบบ

และระบบการผลิตน้ําประปา - อาคารหองควบคุม มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น SCADA  ไดไมตองลง

ของสํานักการประปา อุปกรณคอมพิวเตอร รอยละ 80 พื้นที่ลดปญหาและระยะ

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบ SCADA  ควบคุม เวลาในการเดินทาง

ระบบการผลิตน้ําประปา และแสดงผล เพื่อแสดง เขาตรวจสอบ

และใชเทคโนโลยีมาควบคุม ผลและเก็บขอมูล ทํา - ระบบการควบคุม

การผลิต รายงานตางๆ ยอนหลัง การผลิตและสูบจาย

- โรงกรองน้ําประตูชัย น้ําประปาของเทศบาล

 (แรงสูง) อุปกรณ นครนครศรีธรรมราช

RTU/PLC พรอมติดตั้ง มีประสิทธิภาพมาก

- สถานีวัดแรงดันน้ํา ยิ่งขึ้น

หนาเทศบาล

 อุปกรณ I/O เพื่อรับ

สัญญาณคาแรงดันน้ํา

พรอมติดตั้ง

 (ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 ปรับปรุงทอเมนจายน้ํา - เพื่อยกเลิกทอเมนประปา วางทอเมนประปา 1,033,300 - - - - ประปาชนผูใชน้ําประปา - ระบบจายน้ําประปา สํานักการประปา

ประปาพรอมประสานมาตร เกา หมดอายุการใชงาน ซอยประตูขาว2 มีความพึงพอใจ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วัดน้ํา ซอยประตูขาว2 - เพื่อลดปญหาทอประปา ทอ PVC Ø100 มม. รอยละ 80 - ทอประปาแตก รั่ว

แตกรั่ว น้ําประปาไมไหล ชั้น 13.5 ชนิดแหวนยาง ลดลง

- เพื่อลดการสูญเสียของน้ํา ความยาวไมนอยกวา - ปริมาณน้ําสูญเสียลดลง

1,166 เมตร

(ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล)

7 ปรับปรุงยกเลิกทอเมน - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ปรับปรุงยกเลิกทอเมน 172,400 - - - ประปาชนผูใชน้ําประปา - ระบบจายน้ําประปา สํานักการประปา

จายน้ําประปาซอยกอไผ ระบบจายน้ําประปา จายน้ําเดิมและประสาน มีความพึงพอใจ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

- เพื่อลดปญหาทอประปา มาตรวัดน้ําเขากับทอเมน รอยละ 80 - ทอประปาแตก รั่ว

แตกรั่ว น้ําประปาไมไหล จายน้ําใหม ทอ PVC ลดลง

- เพื่อลดการสูญเสียของน้ํา Ø 100 มม. ชั้น 8.5 - ปริมาณน้ําสูญเสียลดลง

ระยะทาง 115 เมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

8 ปรับปรุงยกเลิกทอเมน - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ปรับปรุงยกเลิกทอเมน - 370,700 - - - ประปาชนผูใชน้ําประปา - ระบบจายน้ําประปา สํานักการประปา

จายน้ําประปา ระบบจายน้ําประปา จายน้ําเดิมและประสาน มีความพึงพอใจ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ซอยกะโรม 28 - เพื่อลดปญหาทอประปา มาตรวัดน้ําเขากับทอเมน รอยละ 80 - ทอประปาแตก รั่ว

แตกรั่ว น้ําประปาไมไหล จายน้ําใหม ทอ PVC ลดลง

- เพื่อลดการสูญเสียของน้ํา Ø 100 มม. ชั้น 8.5 - ปริมาณน้ําสูญเสียลดลง

ระยะทาง 407 เมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 ปรับปรุงยกเลิกทอเมน - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ปรับปรุงยกเลิกทอเมน - 466,700 - - - ประปาชนผูใชน้ําประปา - ระบบจายน้ําประปา สํานักการประปา

จายน้ําประปาซอยกิจวิบูลย ระบบจายน้ําประปา จายน้ําเดิมและประสาน มีความพึงพอใจ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

- เพื่อลดปญหาทอประปา มาตรวัดน้ําเขากับทอเมน รอยละ 80 - ทอประปาแตก รั่ว

แตกรั่ว น้ําประปาไมไหล จายน้ําใหม ทอ PVC ลดลง

- เพื่อลดการสูญเสียของน้ํา Ø 100 มม. ชั้น 8.5 - ปริมาณน้ําสูญเสียลดลง

ระยะทาง 577 เมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

10 ปรับปรุงยกเลิกทอเมน - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ปรับปรุงยกเลิกทอเมน - 177,500 - - - ประปาชนผูใชน้ําประปา - ระบบจายน้ําประปา สํานักการประปา

จายน้ําประปาซอยบอทรัพยระบบจายน้ําประปา จายน้ําเดิมและประสาน มีความพึงพอใจ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

- เพื่อลดปญหาทอประปา มาตรวัดน้ําเขากับทอเมน รอยละ 80 - ทอประปาแตก รั่ว

แตกรั่ว น้ําประปาไมไหล จายน้ําใหม ทอ PVC ลดลง

- เพื่อลดการสูญเสียของน้ํา Ø 100 มม. ชั้น 8.5 - ปริมาณน้ําสูญเสียลดลง

ระยะทาง 220 เมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 ปรับปรุงยกเลิกทอเมน - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ปรับปรุงยกเลิกทอเมน - 514,100 - - - ประปาชนผูใชน้ําประปา - ระบบจายน้ําประปา สํานักการประปา

จายน้ําประปา ระบบจายน้ําประปา จายน้ําเดิมและประสาน มีความพึงพอใจ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ซอยศรีนคร 26 - เพื่อลดปญหาทอประปา มาตรวัดน้ําเขากับทอเมน รอยละ 80 - ทอประปาแตก รั่ว

แตกรั่ว น้ําประปาไมไหล จายน้ําใหม ทอ PVC ลดลง

- เพื่อลดการสูญเสียของน้ํา Ø 100 มม. ชั้น 8.5 - ปริมาณน้ําสูญเสียลดลง

ระยะทาง 517 เมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

12 ปรับปรุงยกเลิกทอเมน - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ปรับปรุงยกเลิกทอเมน - 788,900 - - - ประปาชนผูใชน้ําประปา - ระบบจายน้ําประปา สํานักการประปา

จายน้ําประปา ระบบจายน้ําประปา จายน้ําเดิมและประสาน มีความพึงพอใจ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ซอยเศรษฐ9ี9 - เพื่อลดปญหาทอประปา มาตรวัดน้ําเขากับทอเมน รอยละ 80 - ทอประปาแตก รั่ว

แตกรั่ว น้ําประปาไมไหล จายน้ําใหม ทอ PVC ลดลง

- เพื่อลดการสูญเสียของน้ํา Ø 100 มม. ชั้น 8.5 - ปริมาณน้ําสูญเสียลดลง

ระยะทาง 795 เมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 ขยายเขตระบบจําหนาย - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ขยายเขตระบบ 1,075,590 - - - - ปญหาระบบไฟฟา - ระบบไฟฟาภายในโรง สํานักการประปา

ไฟฟาแรงสูงโรงสูบน้ํา การจําหนายไฟฟาใหกับ จําหนายไฟฟาแรงสูง กระชาก ไมเสถียรภาพ สูบน้ําทาใหญมีประสิทธิภาพ

ทาใหญ เครื่องสูบน้ํา - แผนกรื้อถอนเครื่องวัด ลดลงรอยละ 50 เพิ่มขึ้น

- เพื่อรองรับการใชไฟฟา รื้อถอนมิเตอรทีโอยู 3 เฟส - มีปริมาณกระแสไฟฟา

ที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น 3 สาย 33,000/110 โวลท ที่เพียงพอตอจํานวน

ขนาด 5 แอมป จํานวน เครื่องสูบน้ําภายในโรง

1 เครื่อง โดยใชรวมกับ สูบน้ําทาใหญ

ซีท.ีพีท.ี เรโช 10/5 แอมป

- แผนกเครื่องวัด ติดตั้งมิเตอร

ทีโอยู 3 เฟส 3 สาย

33,000/110 โวลท 

ขนาด 5 แอมป จํานวน

1 เครื่อง โดยใชรวมกับ

ซีท.ีพีท.ี เรโช 20/5 แอมป

- แผนกแรงสูงภายใน

ปกเสาคอนกรีต ขนาด 

12.20 ม.จํานวน 1 ตน

ปกเสาตอมอขนาด 

1x(.36x.36x4.50 ม.)

จํานวน 1 ตน พาดสาย

เคเบิ้ลอากาศ ขนาด 50 ต.มม.

จํานวน 3 เสน ระยะทาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เสนละ 30 ม. พาดสายลวด

เหล็กตีเกลียว ขนาด 25

ต.มม. จํานวน 1 เสน 

ระยะทาง 30 ม. พรอม

ติดตั้งอุปกรณปองกันสัตว

และอุปกรณประกอบดาน

แรงสูง

-แผนกหมอแปลงภายใน

ปกเสาคอนกรีต ขนาด 

12.20 ม.จํานวน 1 ตน

ปกเสาตอมอขนาด 

1x(.36x.36x4.50 ม.)

จํานวน 1 ตน ติดตั้งหมอแปลง

ระบบ 3 เฟส 33,000

-416/240 โวลท 

ขนาด 500 เควีเอ.

จํานวน 1 เครื่อง

(ชนิดแบบนั่งราน)

พรอมอุปกรณประกอบ

และอุปกรณปองกันครบชุด

รวม 13  โครงการ  -  - 6,000,800 3,391,000 900,700 900,700 900,700  -  -  -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟา - ติดตั้ง Led Linear  - 550,000      -  -  - ระบบไฟฟาสองสวาง ทําใหประชาชนมีความ สํานักชาง

บริเวณสะพานลอยสี่แยกทาวัง สองสวางใหมีประสิทธิภาพ Wall Washer 12 วัตต ที่ไดมาตรฐาน ปลอดภัยในชีวิตและ

ไดมาตรฐาน จํานวน 46 ชุด จํานวน 1 แหง ทรัพยสิน

- ติดตั้ง Led Spotlight

20 วัตต จํานวน 8 ชุด

- ติดตั้ง Led Spotlight

15 วัตต จํานวน 4 ชุด

- ติดตั้ง Led Spotlight

7 วัตต จํานวน 8 ชุด

- ติดตั้งตู Control Lighting

จํานวน 1 ชุด ตามรูปแบบ

และรายการของเทศบาล

2.3 กลยุทธ การพัฒนาปรับปรุง และติดตั้งระบบไฟฟาสาธารณะ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่   4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2565

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมใหนาอยู  เขมแข็ง  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟา - ติดตั้ง Led Linear  - 920,000      -  -  - ระบบไฟฟาสองสวาง ทําใหประชาชนมีความ สํานักชาง

บริเวณสะพานลอยสี่แยก สองสวางใหมีประสิทธิภาพ Wall Washer 24 วัตต ที่ไดมาตรฐาน ปลอดภัยในชีวิตและ

ตลาดแขก ไดมาตรฐาน จํานวน 16 ชุด จํานวน 1 แหง ทรัพยสิน

- ติดตั้ง Led Linear

Wall Washer 12 วัตต 

จํานวน 58 ชุด

- ติดตั้ง Led Linear

Wall Washer 7 วัตต

จํานวน  16 ชุด

- ติดตั้ง Led Spotlight

35 วัตต จํานวน 16 ชุด

- ติดตั้ง Led Spotlight

15 วัตต จํานวน 4 ชุด

- ติดตั้งตู Control Lighting

จํานวน 1 ชุด ตามรูปแบบ

และรายการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟา - ติดตั้ง Led Spotlight  - 442,000      -  -  - ระบบไฟฟาสองสวาง ทําใหประชาชนมีความ สํานักชาง

บริเวณสะพานสุขสันต สองสวางใหมีประสิทธิภาพ 11 วัตต จํานวน 12 ชุด ที่ไดมาตรฐาน ปลอดภัยในชีวิตและ

ไดมาตรฐาน - ติดตั้ง Led Spotlight จํานวน 1 แหง ทรัพยสิน

3 วัตต จํานวน 32 ชุด

- ติดตั้งตู Control Lighting

จํานวน 1 ชุด

- ซอมแซมไฟหัวเสา

ของเกาพรอมเปลี่ยนหลอด

จํานวน 20 ชุด ตาม

รูปแบบและรายการของ

เทศบาล

4 ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟา - ติดตั้งโคม Inground  - 597,000      -  -  - ระบบไฟฟาสองสวาง ทําใหประชาชนมีความ สํานักชาง

บริเวณกําแพงเมืองเกา สองสวางใหมีประสิทธิภาพ 35 วัตต จํานวน 16 ชุด ที่ไดมาตรฐาน ปลอดภัยในชีวิตและ

ดานทิศตะวันตก ขาง OTOP ไดมาตรฐาน - ติดตั้งโคม Inground จํานวน 1 แหง ทรัพยสิน

(สองสองดาน) 3 วัตต จํานวน 28 ชุด

- สายไฟ VCT จํานวน

1,250 เมตร

- ทอรอยสาย HDPE

ขนาด 32 มม. จํานวน 

920 เมตร

- ติดตั้งตู Control Lighting

จํานวน 1 ชุด ตามรูปแบบ

และรายการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟา - ติดตั้งโคม Inground  - 456,000      -  -  - ระบบไฟฟาสองสวาง ทําใหประชาชนมีความ สํานักชาง

บริเวณกําแพงเมืองเกา สองสวางใหมีประสิทธิภาพ 35 วัตต จํานวน 18 ชุด ที่ไดมาตรฐาน ปลอดภัยในชีวิตและ

ดานทิศตะวันออก ไดมาตรฐาน - ติดตั้งโคม Inground จํานวน 1 แหง ทรัพยสิน

3 วัตต จํานวน 28 ชุด

- สายไฟ VCT จํานวน

250 เมตร

- ทอรอยสาย HDPE

ขนาด 32 มม. จํานวน 

220 เมตร

- ติดตั้งตู Control Lighting

จํานวน 1 ชุด ตามรูปแบบ

และรายการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟา - ติดตั้งโคม Inground  - 594,000      -  -  - ระบบไฟฟาสองสวาง ทําใหประชาชนมีความ สํานักชาง

บริเวณกําแพงเมืองเกา สองสวางใหมีประสิทธิภาพ 35 วัตต จํานวน 16 ชุด ที่ไดมาตรฐาน ปลอดภัยในชีวิตและ

ดานทิศตะวันตก ขางสวน ไดมาตรฐาน - ติดตั้งโคม Inground จํานวน 1 แหง ทรัพยสิน

ศรีธรรมาโศกราช 3 วัตต จํานวน 28 ชุด

(สองสองดาน) - สายไฟ VCT จํานวน

จํานวน 1,250 เมตร

- ทอรอยสาย HDPE

ขนาด 32 มม. จํานวน 

800 เมตร

- ติดตั้งตู Control Lighting

จํานวน 1 ชุด ตามรูปแบบ

และรายการของเทศบาล

7 กอสรางระบบไฟฟาแสงสวาง เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟา ระบบไฟฟา  - 3,366,000  -  -  - ระบบไฟฟาสองสวาง ทําใหไฟสองถนนมี สํานักชาง

ถนนชลประทาน 4 ขวา สองสวางใหมีประสิทธิภาพ แสงสวางไฟกิ่งขนาด ที่ไดมาตรฐาน ความสวาง ผูใชรถสัญจร

ไดมาตรฐาน 9.00 เมตร หลอด จํานวน 1 แหง ไปมามีความปลอดภัย

แอลอีดี ขนาด 150 มากขึ้น

วัตต จํานวน 52 ตน

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟา - ติดตั้ง Led Spotlight  - 540,000      -  -  - ระบบไฟฟาสองสวาง ทําใหประชาชนมีความ สํานักชาง

บริเวณปอมดานหนา สองสวางใหมีประสิทธิภาพ 15 วัตต จํานวน 12 ชุด ที่ไดมาตรฐาน ปลอดภัยในชีวิตและ

สวนศรีธรรมาโศกราช ไดมาตรฐาน - ติดตั้ง Led Spotlight จํานวน 1 แหง ทรัพยสิน

9 วัตต จํานวน 32 ชุด

- สายไฟ VCT จํานวน

850 เมตร

- ทอรอยสาย HDPE

ขนาด 32 มม. จํานวน 

400 เมตร

- ทอโลหะ IMC จํานวน

250 เมตร

- ติดตั้งตู Control Lighting

จํานวน 1 ชุด ตามรูปแบบ

และรายการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 ติดตั้งระบบไฟฟาสององค เพื่อติดตั้งไฟฟาสององค - ติดตั้ง Led Spotlight  - 602,000      -  -  - ระบบไฟฟาสองสวาง ทําใหบริเวณ สํานักชาง

พระเจาศรีธรรมาโศกราช พระเจาศรีธรรมาโศกราช 3 วัตต จํานวน 32 ชุด ที่ไดมาตรฐาน สวนศรีธรรมาโศกราช

ใหมีความสวยงาม - ติดตั้งโคม Spotlight จํานวน 1 แหง มีความสวยงามยาม

9 วัตต จํานวน 9 ชุด ค่ําคืน

- สายไฟ VCT จํานวน

1,890 เมตร

- ทอรอยสาย HDPE

ขนาด 32 มม. จํานวน 

380 เมตร

- ทอโลหะ IMC จํานวน

980 เมตร

- ติดตั้งตู Control Lighting

จํานวน 1 ชุด ตามรูปแบบ

และรายการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟา - ติดตั้ง Led Spotlight  - 526,000      -  -  - ระบบไฟฟาสองสวาง ทําใหประชาชนมีความ สํานักชาง

บริเวณสะพานนครนอย สองสวางใหมีประสิทธิภาพ 3 วัตต จํานวน 28 ชุด ที่ไดมาตรฐาน ปลอดภัยในชีวิตและ

ไดมาตรฐาน - ติดตั้ง Led Linear จํานวน 1 แหง ทรัพยสิน

Wall Washer 7 วัตต

จํานวน 16 ชุด

- ติดตั้ง Led Linear

Wall Washer 12 วัตต

จํานวน 32 ชุด

- สายไฟ VCT จํานวน

200 เมตร

- ทอโลหะ IMC จํานวน

200 เมตร

- ติดตั้งตู Control Lighting

จํานวน 1 ชุด ตามรูปแบบ

และรายการของเทศบาล

รวม 10 โครงการ  -  -  - 8,593,000  -  -  -  -  -  -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการรณรงคการรักษา ดูแลรณรงคการรักษาความ รณรงคทําความสะอาด 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 กลุมเปาหมาย ถนน คู 1) ถนน  ตรอก ซอย คู กองสาธารณสุข

ความสะอาดในที่สาธารณะ
สะอาดในที่สาธารณะใน  กวาดขยะ ถางหญา  คลองตางๆ ไดรับ คลอง และที่สาธารณะ และสิ่งแวดลอม

เขตเทศบาล กําจัดวัชพืช ตาม การดูแล  เก็บขยะ ไดรับการดูแลและ

สถานที่สาธารณะใน ลอกผักตบชวา  และ สะอาดสวยงาม

โอกาสวันสําคัญตางๆ วัชพืชที่ขวางทาง 2) การระบายน้ําใน

ที่กําหนด ระบายน้ํา คลองสาธารณะมีประ

- จัดกิจกรรมทําความ สิทธิภาพ

สะอาดในที่สาธารณะ 3) ไมเกิดปญหาน้ํา

- ประชาสัมพันธให เนาเสียในลําคลอง

ประชาชนรักษาความ

สะอาดหนาบานตนเอง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2565

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่   2 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และพลังงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

3.1 กลยุทธ การพัฒนา ปรับปรุง ดูแล สภาพแวดลอม และระบบการบริหารจัดการขยะอยางมีประสิทธิภาพ
แผนงานเคหะและชุมชน
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการบริหารจัดการขยะ 1. เพื่อใหสถานประกอบการ/ 1. อบรมใหความรูแก 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1. กลุมเปาหมายมี 1. ประชาชนและนักเรียน กองสาธารณสุข

ตามหลัก 3Rs ประชาชน และนักเรียนเกิด สถานประกอบการ/ ความรูความเขาใจ เกิดความรูความเขาใจ และสิ่งแวดลอม

ความรู ความเขาใจในการ ประชาชน และนักเรียน ในการบริหารจัดการขยะ ในการคัดแยกขยะมูลฝอย

คัดแยกขยะ   มูลฝอยไดอยาง จํานวน 500 คน โดยมี รอยละ 80 ไดอยางถูกตองตามหลัก 

ถูกตอง และตามหลักการ ความรูหลังการอบรม 2. ประเมินและรายงานผล 3Rs (Reduce การใชนอย,

3RS (Reduce การใชนอย, เพิ่มขึ้นอยางนอย ใหผูบริหารรับทราบ  Reuse การใชซ้ํา, 

Reuse การใชซ้ํา, Recycle รอยละ 80 ประชาชน เปนระยะๆ Recycle การนํากลับมา

การนํากลับมาใชใหม) และสถานประกอบการ ใชใหม)

 2. เพื่อลดปริมาณขยะ 100 คน นักเรียนใน 2. ปริมาณการเกิดขยะ

มูลฝอยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ สังกัดเทศบาลนครนคร มูลฝอยในพื้นที่ลดลง

 3. เพื่อสงเสริมกระบวนการ ศรีธรรมราช 10 โรงเรียน 3. สถานประกอบการ 

มีสวนรวมในการบริหาร 400 คน หมูบาน/ชุมชน และ

จัดการขยะมูลฝอยของ  2. ปริมาณขยะมูลฝอย โรงเรียนมีสวนรวมในการ

สถานประกอบการหมูบาน/ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของ บริหารจัดการขยะมูลฝอย 

ชุมชน และโรงเรียน เทศบาลลดลง รอยละ 5 การนําขยะไปใชประโยชน

เกิดจิตสํานึกที่ดีในการ  3. สถานประกอบการ เกิดจิตสํานึกในการรักษา

รักษาสิ่งแวดลอม หมูบาน/ หมูบาน/ชุมชน และ สิ่งแวดลอม สถาน

ชุมชนสะอาด นาอยูอาศัย โรงเรียนทุกแหง ประกอบการ หมูบาน/

4. เพื่อใหเกิดสถาน มีสวนรวมในการจัดการ ชุมชนมีสภาพแวดลอม

ประกอบการ หมูบาน/ชุมชน ขยะมูลฝอย รอยละ 100 ที่ดี สะอาด นาอยู

และโรงเรียนตนแบบ  4. มีสถานประกอบการ 4. เกิดสถานประกอบการ

ในการลดปริมาณขยะ หมูบาน/ชุมชน และ หมูบาน/ชุมชน และ

การคัดแยกขยะมูลฝอย โรงเรียนตนแบบ โรงเรียนตนแบบในการลด

และการนําขยะมูลฝอย ในการลดและคัดแยก ปริมาณขยะ การคัดแยก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ไปใชประโยชน ขยะมูลฝอย อยางนอย ขยะมูลฝอย และการนํา

รอยละ 30 ขยะมูลฝอยไปใชประโยชน

 5. สถานประกอบการ 

หมูบาน/ชุมชน และ

โรงเรียนทุกแหง 

มีจุดรวบรวมขยะอันตราย

 รอยละ 100

3 โครงการสงเสริมและ 1. เพื่อประชาสัมพันธโครงการ 1. มีสมาชิกอาสาสมัคร 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 มีสมาชิกอาสาสมัคร 1. มีเครือขายอาสาสมัคร กองสาธารณสุข

สนับสนุนอาสาสมัคร อาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก ทองถิ่นรักษโลก ทองถิ่นรักษโลก ทองถิ่นรักษโลก และสิ่งแวดลอม

ทองถิ่นรักษโลก (อถล.) และกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวของ ไมนอยกวารอยละ 50 ไมนอยกวารอยละ 50 เขตเทศบาลนคร

2. เพื่อสรางเครือขายที่มี ของจํานวนครัวเรือน ของจํานวนครัวเรือน นครศรีธรรมราช

ความสนใจในการอนุรักษ ภายในเขตเทศบาลนคร ภายในเขตเทศบาลนคร 2. ประชาชนมีจิตสํานึก

ทรัพยากรธรรมชาติและ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช รักษในสิ่งแวดลอมมาก

สิ่งแวดลอมในทองถิ่น โดยการเปดรับอาสา และจัดกิจกรรม ยิ่งขึ้น

3. สงเสริมและสนับสนุน สมัครทองถิ่นรักษโลก อยางนอยปละ 2 ครั้ง 3. ประชาชนมีสวนรวม

กิจกรรมดานทรัพยากร เขตเทศบาลนคร ในการจัดการรักษา 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นครศรีธรรมราช และปกปองทรัพยากร

ที่เกี่ยวของกับอาสาสมัคร 2. จัดประชุมเลือก ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ทองถิ่นรักษโลก คณะกรรมการเครือขาย

อาสาสมัครทองถิ่น

รักษโลก จํานวน 1 ครั้ง

 กลุมเปาหมายรวม

ไมนอยกวา 100 คน

3. จัดกิจกรรมตาม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ



216

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บทบาทหนาที่ 

อยางนอย 1 ครั้ง 

กลุมเปาหมายรวม

ไมนอยกวา 100 คน

4 โครงการเมืองนคร 1. เพื่อสงเสริมและสนับสนุน ผูประกอบการ/ประชาชน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ 90 ของ ๑. เกิดความรวมมือและ กองสาธารณสุข

ปลอดถังขยะ ใหเกิดความรวมมือและการ ในเขตพื้นที่เทศบาลนคร ประชาชนในเขต การมีสวนรวมของชุมชน และสิ่งแวดลอม

มีสวนรวมในพื้นที่เขต นครศรีธรรมราช เทศบาลใหความรวมมือ ในดานการจัดการขยะ

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช และทิ้งขยะตรงเวลา มูลฝอย

ในดานการจัดการขยะมูลฝอย ตามจุดที่กําหนด 2. ถนนทุกสายในเขต

2. เพื่อบริหารจัดการแกไข พื้นที่เทศบาลนคร

ปญหาในพื้นที่เขตเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช 

นครศรีธรรมราช ใหมีความ ปลอดถังขยะและมีความ

เปนระเบียบเรียบรอยในการ เปนระเบียบ เรียบรอย

บริหารจัดการขยะ มากขึ้นไมมีขยะตกคาง

3. เพื่อชวยลดปญหาขยะ ในชุมชน

ตกคางในพื้นที่เขตเทศบาลนคร 3. ปริมาณขยะลดลง 

นครศรีธรรมราชและ ประชาชนมีจิตสํานึก

ลดปริมาณขยะ ในการจัดการขยะ

4. เพื่อประหยัดงบประมาณ เพิ่มมากขึ้น

ภาครัฐ จากการที่ตองจัดหา 4. ประหยัดงบประมาณ

ถังขยะเทศบาลฯของ ภาครัฐ และสภาพภูมิทัศน

งบประมาณแตละป ตามถนนในพื้นที่เขต

5. เพื่อรักษาสิ่งแวดลอม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตามถนนหนทางสาธารณะ สะอาดตาอยูเสมอ

ใหสะอาดอยูเสมอ

6. เพื่อรวมกันรณรงค

ใหความรูการรักษาความ

สะอาด ถนน ทางเทาและ

ที่สาธารณะตางๆในพื้นที่

เขตเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

5 เทศบาลปลอดถังขยะ  - เพื่อเปนการรณรงค พื้นที่ในเขตเทศบาล 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 มีพื้นที่ปลอดถังขยะ 1.ประชาชนมีจิตสํานึก กองสาธารณสุข

สรางจิตสํานึกในการรักษา ปลอดถังขยะเพิ่มขึ้น ในเขตเทศบาล ในการรักษาสิ่งแวดลอม และสิ่งแวดลอม

ความสะอาด ผานระบบ ปละไมนอยกวา เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 2.ภูมิทัศนในเขต

การแจงเตือนการแยกขยะ ถนน 1 สาย เทศบาลดูสวยงามและ

recycle ของประชาชน เปนระเบียบเรียบรอย

ผาน Line ของเทศบาลฯ มากยิ่งขึ้น

 - เพื่อใหพื้นที่ในเขต

เทศบาลสะอาดและเปน

ระเบียบเรียบรอย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการสงเสริม อนุรักษ  - เพื่อปลูกจิตสํานึกในการ  - จัดอบรมใหความรู 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000  - รอยละ ๘๐ ของผู  - เด็ก เยาวชน ผูนําและ กองสวัสดิการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ อนุรักษ และเห็นถึงคุณคา และปลูกจิตสํานึกใน เขาอบรม มีความตระ คณะกรรมการไดรับความรู สังคม

สิ่งแวดลอม ของทรัพยากรธรรมชาติและ การอนุรักษทรัพยากร หนักในการอนุรักษ ถึงแนวทางการอนุรักษ

สิ่งแวดลอมใหแกประชาชน ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและ ทรัพยากรธรรมชาติและ

เด็กและเยาวชน  - จัดกิจกรรมสงเสริม สิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอมในเขตเมือง

 - เพื่อสนับสนุนและสงเสริม อนุรักษทรัพยากรธรรม  - ประชาชนมีจิตสํานึก

ใหเกิดการแลกเปลี่ยนความ ชาติและสิ่งแวดลอม และเกิดกระบวนการมี

คิดและประสบการณในการ สวนรวมในกิจกรรมที่ลด

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ปญหาสิ่งแวดลอมและ

และสิ่งแวดลอม และเกิดเปน การอนุรักษแหลงน้ํา

เครือขายดานสิ่งแวดลอม

 -  เพื่อใหประชาชน เด็กและ

เยาวชนใชเวลาวางใหเกิด 

ประโยชน นําความรูและ

ประสบการณที่ไดรับมาปรับ

ใชในการดําเนินชีวิตประจํา

วันใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน เพื่อพัฒนาสวนสาธารณะ งานรื้อถอนและปรับปรุง  - 3,000,000  -  -  - ประชาชนมีความ สวนสาธารณะคูขวาง สํานักชาง

บริเวณสวนสาธารณะ คูขวางใหไดมาตรฐาน ของเดิม งานกอสราง พึงพอใจรอยละ 80 มีความเปนมาตรฐาน

คูขวาง สําหรับบริการประชาชน และปรับภูมิทัศน และ ในการบริการประชาชน

งานไฟฟา ตามรูปแบบ

และรายการของเทศบาล

8 กอสรางอาคารเพาะเลี้ยงเนื้อ เพื่อใชเปนสถานที่ขยาย อาคาร ค.ส.ล.  - 1,800,000  -  -  - ประชาชนมีความ สามารถขยายพันธุไม สํานักชาง

เยื่อบริเวณสวนสมเด็จพระศรี พันธุไมประดับตางๆ ชั้นเดียว กวาง 12.00 พึงพอใจรอยละ 80 ประดับเพื่อใชตกแตง

นครินทร 84 (ทุงทาลาด) เมตร ยาว 7.00 เมตร สถานที่ตางๆ ได

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

84.00 ตารางเมตร 

พรอมวัสดุและอุปกรณ

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 กอสรางราวเหล็กลูกฟูก เพื่อความปลอดภัยในการ ราวเหล็กลูกฟูก การด  - 500,000    -  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชาชนไดรับ สํานักชาง

การดเรล (Guard-rall) สัญจรไปมาของประชาชน เรล (Guard-rall) พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

บริเวณถนน ริมสระน้ํา ใน หนาไมนอยกวา ใชถนน

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร 2.50 มิลลิเมตร ยาว

84 (ทุงทาลาด) 200.00 เมตร

ตามรูปแบบและราย

การของเทศบาล

10 ปรับปรุงขอบตลิ่งหมูเกาะ เพื่อระบายน้ําไมใหทวม ขุดแตงขอบตลิ่ง  - 500,000   -  -  - ประชาชนมีความ ทําใหระบายน้ําไมให สํานักชาง

สําราญ ในสวนสมเด็จพระ ขังในสวนสมเด็จพระศรี จํานวน 4 เกาะ พึงพอใจรอยละ 80 ทวมขังในสวนสมเด็จ

ศรีนครินทร 84 (ทุงทาลาด) นครินทร 84 (ทุงทาลาด) ความยาวขอบตลิ่ง พระศรีนครินทร 84

ไมนอยกวา (ทุงทาลาด)

1,040.00 เมตร

ตามรูปแบบและราย

การของเทศบาล

รวม 10 โครงการ 1,010,000 6,310,000 1,010,000 1,010,000 1,010,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4 การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมใหนาอยู  เขมแข็ง  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการบริหารจัดการ 1.เพื่อสงเสริมการเรียนรู เพื่อการดําเนินโครงการ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 รอยละ 80 ของ 1.ผลิตกิจกรรมโครงการ กองยุทธศาสตร

อุทยานการเรียนรู และผลิตกิจกรรมโครงการ บริหารจัดการอุทยาน เยาวชน  นักเรียน สงเสริมการเรียนรู  และงบประมาณ

เมืองนครศรีธรรมราช ใหกับเยาวชน นักเรียน การเรียนรูเมือง นักศึกษา  ใหกับ เยาวชน นักเรียน 

นักศึกษา และประชาชน นครศรีธรรมราช และประชาชนทั่วไป นักศึกษาและประชาชน

ทั่วไป ในการจัดกิจกรรม ดังนี้ ไดรับความรูจาก ทั่วไป ภายในอุทยาน

2.เพื่อเปนสถานที่เรียนรู 1.กิจกรรมเรียนรูโซน กิจกรรมโครงการที่ การเรียนรูฯ

ใหกับเยาวชน นักเรียน นิทรรศการMetaverse ไดเขารวม 2.เปนแหลงเรียนรู 

นักศึกษา และประชาชน 2.กิจกรรมเรียนรูหอง ใหกับเยาวชน นักเรียน

ทั่วไป สมาธิ IT นักศึกษาและประชาชน

3.โครงการเรียนรูหอง ทั่วไป

ปญญามาโชว 

4. กิจกรรมเรียนรูหอง

วัยตุกตา

5.กิจกรรมเรียนรูหอง

สีสันอักษร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2565

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต    

4.1 กลยุทธ การพัฒนาการศึกษา และพัฒนาระบบการเรียนรู
แผนงานบริหารงานทั่วไป
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6.กิจกรรมเรียนรูหอง

วิกวิบวับ

7.กิจกรรมเรียนรู

หองพายุสมอง

8.กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 

9. กิจกรรมเทศกาล

ภาพยนตรวิทยาศาสตร

เพื่อการเรียนรู

10.กิจกรรมสงเสริมการ

เรียนรูแบบบูรณาการ

11.กิจกรรมสงเสริมการ

เรียนรูดานเทคโนโลยี

อวกาศและภูมิสารสนเทศ

GISTDA DAR

12.กิจกรรมฝกอบรม

ใหความรู 

13.กิจกรรม Smart

City By CLP

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการบริหาร 1.เพื่อสงเสริมการเรียนรู เพื่อการดําเนินโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รอยละ 80 ของ 1.ผลิตกิจกรรมโครงการ กองยุทธศาสตร

จัดการหอศิลปรวมสมัย และผลิตกิจกรรม บริหารจัดการหอศิลปฯ เยาวชน  นักเรียน สงเสริมการเรียนรู และงบประมาณ

เมืองคอน โครงการใหกับเยาวชน ในการจัดกิจกรรม ดังนี้ นักศึกษา  ใหกับเยาวชน นักเรียน 

นักเรียน นักศึกษา 1.กิจกรรมนิทรรศการ และประชาชนทั่วไป นักศึกษาและประชาชน

และประชาชนทั่วไป หมุนเวียน ไดรับความรูจาก ทั่วไปภายในหอศิลป

2.เพื่อเปนสถานที่ 2.กิจกรรมประกวด กิจกรรมโครงการที่ รวมสมัยเมืองคอน

เรียนรูใหกับเยาวชน ภาพระบายสี ไดเขารวม 2.เปนแหลงเรียนรู

นักเรียน นักศึกษา 3. กิจกรรมฝกอบรม ใหกับเยาวชน 

และประชาชนทั่วไป ใหความรูงานศิลปะ นักเรียน นักศึกษา 

3 โครงการบริหาร 1.เพื่อพัฒนาศักยภาพ เพื่อการดําเนินโครงการ 800,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 รอยละ 80 ของ 1.มีนิทรรศการ กองยุทธศาสตร

จัดการพิพิธภัณฑ ของเจาหนาที่พิพิธภัณฑ บริหารจัดการ เยาวชน  นักเรียน ถาวรและ และงบประมาณ

เมืองฯ เมืองนครศรีธรรมราช พิพิธภัณฑเมืองฯ นักศึกษา นิทรรศการ

2.เพื่อเผยแพรและ นครศรีธรรมราช ประชาชนทั่วไป หมุนเวียน

ประชาสัมพันธพิพิธภัณฑ ในการจัดกิจกรรม ดังนี้ และนักทองเที่ยว อยางละ 1 เรื่อง

เมืองนครศรีธรรมราช 1.กิจกรรมวันเด็ก ตางชาติ 2.ไดเผยแพรและ

3.เพื่อสรางจิตสํานึกให แหงชาติ ประจําป ประชาสัมพันธ

กับเด็ก เยาวชน และ พ.ศ. 2565 พิพิธภัณฑเมืองฯ

ประชาชนชาวนครศรี 2.กิจกรรมพิพิธ 3.เปนแหลงขอมูล

ธรรมราชใหเกิดความ ภัณฑสัญจร อางอิงดาน

ภาคภูมิใจทองถิ่นบาน 3.กิจกรรมยุวมัคคุ ประวัติศาสตร

เกิดของตน เทศกอาสา 4.สรางจิตสํานึกให

4.เพื่อสรางภาพลักษณ 4.กิจกรรมนั่งรถสาม มีความภาคภูมิใจ

ที่ดีใหกับเทศบาลนคร ลอกินลม ชมสวน ทองถิ่นบานเกิด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

นครศรีธรรมราช สมเด็จและกิจกรรม ของตนเอง

5.เพื่อสงเสริมการทอง เสริมสรางความเขม 5.สงเสริมการ

เที่ยวของจังหวัดนคร แข็งและอนุรักษ ทองเที่ยว

ศรีธรรมราช สามลอถีบเมืองคอน ของจังหวัด

6.เพื่อจัดทํานิทรรศการ 5.กิจกรรมจัดทํา นครศรีธรรมราช

ถาวรและหมุนเวียน หนังสือของศูนยศึกษา

สืบคนประวัติศาสตร

และวัฒนธรรม

6.กิจกรรมจัดทํา

สารานุกรมเมือง

นครศรีธรรมราช

7.กิจกรรมWalk

 Rallyศึกษา 

ประวัติเมืองนครฯ

8.กิจกรรม Smart

Museum

รวม 3 โครงการ 3,300,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4 การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมใหนาอยู  เขมแข็ง  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝกอบรมทักษะ เพื่อกระตุนและฝกทักษะ จัดฝกอบรมทักษะ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 นักเรียนระดับชั้น นักเรียนไดเรียนรูทักษะ สํานักการศึกษา

กระบวนการ กระบวนการทาง กระบวนการทาง  มัธยมศึกษาไดรับการ กระบวนการทางวิทยา

ทางวิทยาศาสตร วิทยาศาสตรแกนักเรียน วิทยาศาสตรระดับ ฝกอบรมทักษะ ศาสตร สามารถนํา

ระดับมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา กระบวนการทาง ไปใชในชีวิตประจําวัน

ณ มหาวิทยาลัย วิทยาศาสตรครบ พรอมเขาศึกษาตอ

วลัยลักษณ  100% ในระดับที่สูงขึ้น

จํานวน 30 สัปดาห

2 โครงการประชุมสัมมนา เพื่อประชุมสัมมนากรรม จัดประชุมสัมมนา 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 คณะกรรมการฯไดรับ ประชาชน องคกร สํานักการศึกษา

คณะกรรมการการศึกษา การดําเนินการกําหนด คณะกรรมการศึกษา ความรูดานแนวทาง เอกชนเขามามีสวนรวม

ระดับทองถิ่นและ แนวทางการพัฒนาการ ระดับทองถิ่นและ การพัฒนาการศึกษา การจัดการศึกษา

สถานศึกษา ศึกษาของทองถิ่นและ สถานศึกษา ปละ 1 - ทองถิ่นรอยละ 80

สถานศึกษา 2 ครั้ง

4.1 กลยุทธ การพัฒนาการศึกษา และพัฒนาระบบการเรียนรู
แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2565

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต    
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการอบรมสงเสริม เพื่อสงเสริมความรูแก จัดอบรมใหความรูแก 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนเด็กและ เด็กและเยาวชน สํานักการศึกษา

คุณภาพชีวิตเยาวชน เด็กและเยาวชนใหมี เด็กเยาวชน  เยาวชนผูเขารวม มีความรู ความ

การพัฒนาตนเอง ขุมชน การศึกษานอก โครงการฯ รอยละ เขาใจ ปฏิบัติ

ครอบครัว  สังคมและมี โรงเรียนจํานวน 2 100 ไดรับความรู เพื่อการพัฒนา

คุณภาพชีวิตที่ดี อยูรวม รุนใชเวลาในการ ดานการพัฒนาตนเอง ตนเองครอบครัว

กันในสังคมอยางมีความ อบรมรุนละ 2 ชุมชน สังคมที่ดี

สุข  ปลอดภัยจากสิ่ง คืน 3 วัน

เสพติดและอบายมุข

4 โครงการจัดการศึกษา  - เพื่อสงเสริมเด็กและ  - จัดการศึกษานอก 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 เด็กและเยาวชน  - เยาวชนไดรับ สํานักการศึกษา

นอกระบบโรงเรียน เยาวชนที่พลาดโอกาส ระบบ ระดับชั้น ม.ตน/ ที่เขารวมโครงการฯ การศึกษาจนจบ

ในการรักการศึกษา ให ม.ปลายใหเยาวชนได รอยละ 100 ไดรับ ระดับการศึกษา

ไดรับการศึกษาจนจบ รับการศึกษาโดย ความรูตรงตาม ขั้นพื้นฐาน และ

ระดับการศึกษาขั้นพื้น เสมอภาคเทาเทียมกัน มาตรฐานการจัด มีโอกาสไดรับ

ฐาน และมีโอกาศได  - เชิญวิทยากรจาก การศึกษานอกระบบ การศึกษาตอใน

ศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น สถาบันศึกษาตาง ๆ ระดับอุดมศึกษา

 - เพื่อสงเสริมความรู มาสอนในฐานะ  - เยาวชนนํา

และทักษะการประกอบ อาจารยพิเศษ ความรู  และทักษะ

อาชีพแกเยาวชน ประกอบอาชีพได

5 โครงการพัฒนาบุคลากร พัฒนาความรูความสามารถ จัดสงครูอาสาเขารับ 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 ครูอาสาไดรับความรู ครูอาสาไดรับการอบรม สํานักการศึกษา

ครูสอนเด็กดอยโอกาส ใหกับครูอาสา การอบรมสัมมนา ดานการพัฒนาเด็กดอย มีความรูความสามารถ

โอกาส ครบ 100% มากขึ้น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการแขงขันทักษะ 1.เพื่อจัดการแขงขัน 1.นักเรียนศูนยพัฒนา 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 นักเรียนที่เขารวม นักเรียนไดรับการ สํานักการศึกษา

ทางวิชาการ ทักษะทางวิชาการ เด็กเล็กในสังกัด การแขงขันไดรับ พัฒนาสูความเปน

และกิจกรรมทุกกลุมสาระ 2.นักเรียน ครู รางวัลรอยละ 60 เลิศทางวิชาการและ

การเรียนรูระดับเทศบาล สถานศึกษาโรงเรียน กิจกรรมตรงตาม

คัดเลือกนักเรียน ในสังกัด ศักยภาพ และ

ครูเปนตัวแทนเทศบาล ความตองการ

เขารวมแขงขันระดับภาค 

และระดับประเทศ

7 โครงการแขงขันคนเกง เพื่อจัดการแขงขันคัดเลือก จัดสงนักเรียนตัวแทน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 นักเรียนที่เขารวม นักเรียนตัวแทน สํานักการศึกษา

เทศบาลระดับประเทศ นักเรียนโรงเรียนในสังกัด เทศบาลระดับชั้น ป.5 การแขงขันไดรับ เทศบาลประสบความ

ชั้น ป.5 ชั้นม.2 และชั้น ระดับชั้นม.2 รางวัลรอยละ 60 สําเร็จในการแขงขัน

ม.5 ใน 5 กลุมสาระ และระดับชั้น ม.5 โครงการแขงขัน

ประกอบดวยคณิตศาสตร พรอมครูผูฝกและ คนเกงในโรงเรียน

ภาษาไทย วิทยาศาสตร บุคลากรทางการศึกษา ทองถิ่นระดับประเทศ

สังคมศึกษา และภาษา เขารวมแขงขันคนเกง

อังกฤษ เปนตัวแทนเทศบาล ระดับประเทศ

ระดับประเทศ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการสนับสนุนคาใชจาย  - เพื่อใหพนักงานครู คาใชจายในการฝกอบรม 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 ครูไดเขารับการอบรม พนักงานครูของโรงเรียนสํานักการศึกษา

การบริหารสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาล การพัฒนาพนักงานครู และไดความรูดานการ ในสังกัดเทศบาลมีความรู

(คาใชจายในการพัฒนา มีคุณภาพ โรงเรียนในสังกัดเทศบาล จัดการเรียนการสอน ความสามารถดานการจัด

พนักงานครูของโรงเรียนใน ระดับกอนวัยเรียนและ เพิ่มขึ้นรอยละ80 การเรียนการสอน

สังกัดเทศบาลระดับกอนวัย ประถมศึกษา

เรียนและประถมศึกษา)

9 โครงการสนับสนุนคาใชจาย  - เพื่อใหพนักงานครู คาใชจายในการฝกอบรม 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ครูไดเขารับการอบรม พนักงานครูของโรงเรียนสํานักการศึกษา

การบริหารสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาล การพัฒนาพนักงานครู และไดความรูดานการ ในสังกัดเทศบาลมีความรู

(คาใชจายในการพัฒนา มีคุณภาพ โรงเรียนในสังกัดเทศบาล จัดการเรียนการสอน ความสามารถดานการจัด

พนักงานครูของโรงเรียนใน ระดับมัธยมศึกษา เพิ่มขึ้นรอยละ80 การเรียนการสอน

สังกัดเทศบาลระดับมัธยมศึกษา)

10 โครงการสนับสนุนคาใชจาย  - เพื่อใหบุคลากรใน ติดตั้งและเชื่อมตอ 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ครู นักเรียนมีความ บุคลากรในโรงเรียน สํานักการศึกษา

การบริหารสถานศึกษา โรงเรียนกาวทันนวัตกรรม อินเตอรเน็ตความ พึงพอใจ ในการใช สามารถคนควาหา

(คาใชจายโครงการเชื่อม สิ่งใหม ๆ เร็วสูงสําหรับโรงเรียน อินเตอรเน็ตในการ ความรูขอมูลใหม ๆ 

ตอเครือขายอินเตอรเน็ต  - เพื่อพัฒนาโรงเรียนใน สังกัดเทศบาล จัดการเรียนการสอน ไดรวดเร็ว กาวทันขาว

โรงเรียนงานระดับกอนวัยเรียน สังกัดเทศบาลใหมีความ รอยละ 80 และเหตุการณปจจุบัน

และประถมศึกษา) ทันสมัยและกาวทันเทคโนโลยี ไดทันที

11 การสงเสริมกิจกรรมรัก เพื่อใหสถานศึกษาจัด สถานศึกษาจัดกิจกรรม 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 นักเรียนไดรับการ สถานศึกษาจัดกิจกรรม สํานักการศึกษา

การอานในสถานศึกษา กิจกรรมรักการอาน รักการอานใหกับ พัฒนาดานการอาน รักการอานใหกับ

อปท. ของสถานศึกษา นักเรียนปละ1โครงการ เพิ่มขึ้นรอยละ 80 นักเรียน

12 พัฒนาแหลงเรียนรูของ เพื่อพัฒนาสนับสนุนแหลง สถานศึกษาโรงเรียน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 นักเรียนครูรอยละ โรงเรียนเปนแหลงเรียนรู สํานักการศึกษา

โรงเรียน การเรียนรูใหกับโรงเรียน สังกัดเทศบาลมีแหลง 80 ไดเขาศึกษาหา สําหรับประชาชนใน

ประถมศึกษาและ เรียนรูที่หลากหลายให ความรูจากแหลง ทองถิ่นไดอยางมี

มัธยมศึกษา กับนักเรียน เรียนรู ประสิทธิภาพ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ
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13 การพัฒนาการจัดการศึกษา  - เพื่อพัฒนาและเสริม  - สถานศึกษาโรงเรียน 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ครู นักเรียน ผูปกครอง  - คณะกรรมการสถานศึกษา สํานักการศึกษา

โดยโรงเรียนเปนฐานในการ สรางความเขมแข็งของ ในสังกัดเทศบาล มีความพึงพอใจในการ ขั้นพื้นฐานมีความเขมแข็ง

พัฒนาทองถิ่น (SBMLD) คณะกรรมการสถาน  - คณะกรรมการสถาน พัฒนาการเรียน สามารถเขาไปมีบทบาท

ศึกษาขั้นพื้นฐานใหเขามา ศึกษาโรงเรียนในสังกัด การสอนของโรงเรียน ในการจัดการศึกษาของ

มีบทบาทในการจัดการ ทุกคน รอยละ 80   

ศึกษาของโรงเรียน  - จัดกิจกรรมเพื่อ  - โรงเรียนในสังกัดมี

 - เพื่อพัฒนาและเสริม พัฒนาการจัดการศึกษา ความคลองตัวในการ

สรางใหโรงเรียนในสังกัด เชน สงเสริมภูมิปญญา จัดการศึกษา

มีความคลองตัวในการจัด ทองถิ่น  เศรษฐกิจ

การศึกษาเพื่อพัฒนา พอเพียงตาม

คุณภาพผูเรียน แนวพระราชดําริ และนอกระบบ

 - เพื่อพัฒนาและเสริมสรางให สงเสริมอาชีพระหวาง และตามอัธยาศัยให

โรงเรียนในสังกัดเปนฐาน เรียนหรือกิจกรรม ประชาชนไดเรียนรู

ในการพัฒนาทองถิ่นอยาง อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดชีวิต

เปนระบบเกิดการเรียนรู  เปนตน

ตลอดชีวิต

14 โครงการสนับสนุนคาใชจาย เพื่อใหนักเรียนไดรับ จัดอาหารกลางวันใหกับ 68,000,000 68,000,000 68,000,000 68,000,000 68,000,000 นักเรียนสังกัดเทศบาล นักเรียนทุกคนไดรับ สํานักการศึกษา

การบริหารสถานศึกษา ประทานอาหารมื้อกลางวัน นักเรียนในโรงเรียนสังกัด ไดรับอาหารถูกตอง ประทานอาหาร ที่มี

(คาอาหารกลางวันเด็กนักเรียน) ทุกคน ครบทุกวันตลอด เทศบาลและศูนยพัฒนา ตามหลักโภชนาการ คุณภาพและเพียงพอ

ปการศึกษา เด็กเล็กในสังกัดเทศบาล ครบ 100% ตลอดปการศึกษา

นครนครศรีธรรมราช 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ
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15 โครงการสนับสนุนคาใชจาย เพื่อจัดหาปจจัยพื้นฐาน เด็กนักเรียนยากจน 9,300,000 9,300,000 9,300,000 9,300,000 9,300,000 นักเรียนยากจนไดรับ เด็กนักเรียนยากจนไดรับ สํานักการศึกษา

การบริหารสถานศึกษา สําหรับนักเรียนยากจน ไดรับปจจัยพื้นฐาน ความชวยเหลือดาน ปจจัยพื้นฐานทุน

(คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียน สําหรับนักเรียนระดับ ทุกคน ปจจัยพื้นฐานครบ

ยากจน ระดับประถมศึกษา) ประถมศึกษา 100%

16 โครงการสนับสนุนคาใชจาย เพื่อจัดหาปจจัยพื้นฐาน เด็กนักเรียนยากจน 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 นักเรียนยากจนไดรับ เด็กนักเรียนยากจนไดรับ สํานักการศึกษา

การบริหารสถานศึกษา สําหรับนักเรียนยากจน ไดรับปจจัยพื้นฐาน ความชวยเหลือดาน ปจจัยพื้นฐานทุน

(คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียน สําหรับนักเรียนระดับ ทุกคน ปจจัยพื้นฐานครบ

ยากจน ระดับมัธยมศึกษา) มัธยมศึกษา 100%

17 โครงการสนับสนุนคาใชจาย เพื่อดําเนินการจัดการศึกษา สถานศึกษาจัดการ 33,500,000 33,500,000 33,500,000 33,500,000 33,500,000 โรงเรียนไดรับการ สถานศึกษาไดจัดการ สํานักการศึกษา

การบริหารสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง ศึกษาตามหลักสูตร จัดสรรงบประมาณ ศึกษาไดตามหลักสูตร

(คาจัดการเรียนการสอน รายหัว การศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาและ เงินรายหัวครบ100%

ระดับประถมศึกษาและปฐมวัย) และหลักสูตรปฐมวัย หลักสูตรปฐมวัย

18 โครงการสนับสนุนคาใชจาย เพื่อดําเนินการจัดการศึกษา สถานศึกษาจัดการ 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 โรงเรียนไดรับการ สถานศึกษาไดจัดการ สํานักการศึกษา

การบริหารสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง ศึกษาตามหลักสูตร จัดสรรงบประมาณ ศึกษาไดตามหลักสูตร

(คาจัดการเรียนการสอน รายหัว การศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษา เงินรายหัวครบ100%

ระดับมัธยมศึกษา)

19 โครงการสนับสนุนคาใชจาย เพื่อจัดหาหนังสือเรียน เด็กนักเรียนไดรับ 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 นักเรียนไดรับการ นักเรียนมีแบบเรียนครบ สํานักการศึกษา

การบริหารสถานศึกษา และแบบทดสอบ แบบเรียนตามกลุม จัดสรรคาหนังสือเรียน

(คาหนังสือเรียน ระดับประถมศึกษา) ประสบการณ ครบ 100%

20 โครงการสนับสนุนคาใชจาย เพื่อจัดหาหนังสือเรียน เด็กนักเรียนไดรับ 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 นักเรียนไดรับการ นักเรียนมีแบบเรียนครบ สํานักการศึกษา

การบริหารสถานศึกษา และแบบทดสอบ แบบเรียนตามกลุม จัดสรรคาหนังสือเรียน

(คาหนังสือเรียน ระดับมัธยมศึกษา) ประสบการณ ครบ 100%

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ



231

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

21 โครงการสนับสนุนคาใชจาย เพื่อจัดหาอุปกรณการเรียน สถานศึกษาไดมี 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 สถานศึกษาไดมี ครูมีอุปกรณการ สํานักการศึกษา

การบริหารสถานศึกษา การสอนตามกลุมสาระ อุปกรณที่จัดกิจกรรม อุปกรณการเรียน สอนอยางเพียงพอ

(คาอุปกรณการเรียนการสอน การเรียนรู การสอนตามเนื้อหา การสอนครบ 100%

ระดับประถมศึกษา) รายวิชา

22 โครงการสนับสนุนคาใชจาย เพื่อจัดหาอุปกรณการเรียน สถานศึกษาไดมี 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 สถานศึกษาไดมี ครูมีอุปกรณการ สํานักการศึกษา

การบริหารสถานศึกษา การสอนตามกลุมสาระ อุปกรณที่จัดกิจกรรม อุปกรณการเรียน สอนอยางเพียงพอ

(คาอุปกรณการเรียนการสอน การเรียนรู การสอนตามเนื้อหา การสอนครบ 100%

ระดับมัธยมศึกษา) รายวิชา

23 โครงการสนับสนุนคาใชจาย เพื่อเปนคาเครื่องแบบ เด็กนักเรียนไดรับ 8,500,000 8,500,000 8,500,000 8,500,000 8,500,000 นักเรียนในสังกัดได นักเรียนมีเครื่องแบบ สํานักการศึกษา

การบริหารสถานศึกษา นักเรียนระดับประถมศึกษา เครื่องแบบนักเรียน รับจัดสรรคาเครื่องแบบ เรียนทุกคน

(คาเครื่องแบบนักเรียน ครบ 100%

ระดับประถมศึกษา)

24 โครงการสนับสนุนคาใชจาย เพื่อเปนคาเครื่องแบบ เด็กนักเรียนไดรับ 6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 นักเรียนในสังกัดได นักเรียนมีเครื่องแบบ สํานักการศึกษา

การบริหารสถานศึกษา นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา เครื่องแบบนักเรียน รับจัดสรรคาเครื่องแบบ เรียนทุกคน

(คาเครื่องแบบนักเรียน ครบ 100%

ระดับมัธยมศึกษา)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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25 โครงการสนับสนุนคาใชจาย เพื่อดําเนินการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรมพัฒนา 9,800,000 9,800,000 9,800,000 9,800,000 9,800,000 นักเรียนไดรวมกิจกรรม นักเรียนไดรวมกิจกรรม สํานักการศึกษา

การบริหารสถานศึกษา พัฒนาผูเรียนตามหลักสูตร ผูเรียนตามหลักสูตร พัฒนาผูเรียนตาม พัฒนาผูเรียนตาม

(คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ หลักสูตร 80% หลักสูตรครบจํานวน

ผูเรียน ระดับประถมศึกษา)

26 โครงการสนับสนุนคาใชจาย เพื่อดําเนินการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรมพัฒนา 7,800,000 7,800,000 7,800,000 7,800,000 7,800,000 นักเรียนไดรวมกิจกรรม นักเรียนไดรวมกิจกรรม สํานักการศึกษา

การบริหารสถานศึกษา พัฒนาผูเรียนตามหลักสูตร ผูเรียนตามหลักสูตร พัฒนาผูเรียนตาม พัฒนาผูเรียนตาม

(คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ หลักสูตร 80% หลักสูตรครบจํานวน

ผูเรียน ระดับมัธยมศึกษา)

27 การจัดตั้งศูนยการเรียนรูใน เพื่อสนับสนุนใหเด็กนักเรียน จัดหาหนังสือใหกับ 10,000,000  10,000,000   10,000,000   10,000,000  10,000,000  เด็กนักเรียนและครู เด็กนักเรียนไดมีแหลง สํานักการศึกษา

สถานศึกษา มีหนังสือที่หลากหลาย แหลงเรียนรูของ รอยละ 80 ไดรับ เรียนรูที่หลากหลายและ

โรงเรียน ความรูจากแหลง เด็กมีนิสัยรักการอาน

เรียนรูของโรงเรียน มากขึ้น

28 เงินอุดหนุนคาอาหาร เพื่อใหนักเรียนไดรับ จัดอาหารกลางวันใหกับ 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 นักเรียนในโรงเรียนสังกัด นักเรียนทุกคนไดรับ สํานักการศึกษา

กลางวันเด็กนักเรียน ประทานอาหารมื้อกลางวัน นักเรียนในโรงเรียน สพฐ.  และโรงเรียนสังกัด ประทานอาหาร ที่มี

ทุกคน ครบทุกวันตลอด สังกัด สพฐ. และ โรงเรียน กองบัญชาการตํารวจ คุณภาพและเพียงพอ

ปการศึกษา สังกัดกองบัญชาการตํารวจ ตระเวนชายแดนไดรับ ตลอดปการศึกษา

ตระเวนชายแดน อาหารถูกตองตามหลัก

โภชนาการครบ 100%

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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29 อาหารเสริม (นม)  - เพื่อใหเด็กไดรับอาหาร  - โรงเรียนสังกัดเทศบาล 52,000,000 52,000,000 52,000,000 52,000,000 52,000,000 นักเรียนในเขต เด็กไดรับอาหารเสริมนม สํานักการศึกษา

เสริม(นม)อยางทั่วถึง  - โรงเรียนสังกัด สพฐ. เทศบาลไดรับอาหาร อยางเพียงพอทําใหมี

และเพียงพอ  - ศูนยการศึกษาพิเศษ เสริม(นม)ครบ 100% สุขภาพรางกายแข็งแรง

ประจําจังหวัด มากยิ่งขึ้น

-ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ในสังกัดเทศบาล

30 โครงการประกันคุณภาพ  - เพื่อจัดระบบการ จัดดําเนินการประกัน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 โรงเรียน 10 โรงเรียน สถานศึกษาในสังกัด สํานักการศึกษา

การศึกษา ประกันคุณภาพการศึกษา ประกันคุณภาพ ในสังกัดเทศบาล เทศบาลทั้ง 10 โรงเรียน

 - เพื่อดําเนินการประเมิน การศึกษาตาม ไดรับการรับรอง ไดรับรองการประเมิน

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษมาตรฐานการศึกษาที่ การประเมินคุณภาพ คุณภาพการศึกษา

 - เพื่อรองรับการประเมิน อปท.กําหนด การศึกษา ภายนอก

คุณภาพภายนอก จํานวน 24 มาตรฐาน ครบ 100%

31 โครงการจัดการเรียน 1. เพื่อจัดการเรียนการสอน จัดการเรียนการสอน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 นักเรียนรอยละ 70 นักเรียนมีทักษะดาน สํานักการศึกษา

ภาษาอังกฤษหลักสูตร  MEP ภาษาอังกฤษ MEP (Mini ภาษาอังกฤษใหกับ มีทักษะดานภาษา ภาษาอังกฤษและ

(Mini English Program) English Program)ใหกับ นักเรียนระดับชั้น อังกฤษดีขึ้น สามารถสื่อสารได

ระดับอนุบาล นักเรียนระดับอนุบาล อนุบาล โรงเรียนใน

(อนุบาล) สังกัดเทศบาลนคร

2. เพื่อสงเสริมความเปน นครศรีธรรมราช

เลิศทางดานภาษาอังกฤษ  

สําหรับนักเรียนระดับกอน    

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



234

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ประถมศึกษา (อนุบาล) 

ที่มีความพรอม

3. เพื่อใหนักเรียนมีเจตคติ

ที่ดีตอการเรียนรู

ภาษาอังกฤษและรูจัก

การทํางานรวมกับผูอื่น

32 โครงการเสริมสรางการเรียนรู - เพื่อใหผูเรียนไดรับการ - สงเสริมการเรียนรู 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 นักเรียนในสังกัด - เด็กไดรับการศึกษา สํานักการศึกษา

และพัฒนาเด็กในศูนยพัฒนา เตรียมความ พรอมทั้ง และพัฒนาการทั้ง 4ดาน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อพัฒนา ทั้ง 4 ดาน

เด็กเล็ก 4 ดาน ไดอยางถูกตอง ใหเต็มศักยภาพตามวัย 100% ไดรับการ - ผูเรียนมีสวนรวมใน

- เพื่อใหผูเรียนมีสวนรวม -กิจกรรมการเรียนการสอน พัฒนาครบทั้ง 4 ดาน การจัดการเรียนการสอน

ในการจัดการเรียนการสอน ที่หลากหลายโดยใหผูเรียน - ผูเรียนมีความรูและ

 - เพื่อใหผูเรียนมีความรู มีสวนรวมในการจัดกิจกรรม เขากับสังคมไดดี

และเขาใจสังคมได การเรียนการสอน

-สงเสริมการมีสวนรวม

ระหวางบานกับศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก

33 ฝกอบรมสัมมนาเชิง เพื่อพัฒนาการเรียนรูและ จัดประชุมสัมมนาครู 200,000    200,000     200,000     200,000    200,000    ครูรอยละ 80 ไดรับ ครูผูสอนระดับมัธยม สํานักการศึกษา

ปฏิบัติการครูผูสอนระดับ ประสบการณจัดกิจกรรม ผูสอนระดับมัธยมศึกษา ความรูดานทักษะในการ มีความรูจัดกิจกรรม

มัธยมศึกษา การพัฒนาหลักสูตร จํานวน 1 ครั้ง/ป จัดกิจกรรมการสอน การสอนที่ดี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

34 ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาความรูและ จัดประชุมครูผูสอน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ครูรอยละ 80 ไดรับ ครูมีทักษะจัดการ สํานักการศึกษา

ครูผูสอนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ประสบการณที่ดีของ ทุกคนเพื่อพัฒนา ความรูดานทักษะในการ กิจกรรมการสอนที่ดี

ครูผูสอน ความรูจํานวน๑ครั้ง/ป จัดกิจกรรมการสอน
35 ฝกอบรมสัมมนา เพื่อพัฒนาความรูและ จัดประชุมครูผูสอนระดับ 150,000    150,000     150,000     150,000    150,000    ครูรอยละ 80 ไดรับ ครูมีทักษะจัดการ สํานักการศึกษา

เชิงปฏิบัติการครูผูสอน ประสบการณตาม ปฐมวัยทุกคนเพื่อพัฒนา ความรูดานทักษะในการ กิจกรรมการสอนที่ดี

ระดับปฐมวัย หลักสูตรกําหนด ความรูตามหลักสูตร จัดกิจกรรมการสอน

จํานวน ๑ ครั้ง/ป ตามหลักสูตร

36 โครงการเชาที่ดิน เพื่อเชาพื้นที่วัดเสมาไชย เชาที่ดินวัดเสมาไชย 2,950,500 2,950,500 2,950,500 2,950,500 2,950,500 นักเรียน ครู ผูปกครอง โรงเรียนเทศบาล สํานักการศึกษา

วัดเสมาไชย (ราง) ขยายพื้นที่โรงเรียนเทศบาล จํานวน 353.6 ตร.ว. รอยละ 90 มีความ วัดเสมาเมืองมีพื้นที่
วัดเสมาเมืองใชในการจัด ใชจัดกิจกรรมการเรียน พึงพอใจในการจัด เพียงพอสําหรับ

กิจกรรมการเรียนการสอน การสอนโรงเรียน การเรียนการสอน การจัดกิจกรรม

เทศบาลวัดเสมาเมือง การเรียนการสอน

37 โครงการจัดการเรียน 1. เพื่อจัดการเรียนการสอน เปดการเรียนการสอน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ผูปกครองรอยละ 80 นักเรียนไดเรียนรู สํานักการศึกษา

ภาษาอังกฤษหลักสูตร  MEP ภาษาอังกฤษ MEP (Mini ภาษาอังกฤษ MEP (Mini มีความพึงพอใจในการ ภาษาตางประเทศ

MEP(Mini English Program) English Program) ใหกับ English Program) จัดการเรียนการสอน และสามารถสื่อสาร

ระดับชั้นประถมศึกษา นักเรียนระดับประถมศึกษา ใหกับนักเรียน ระดับ ภาษาอังกฤษ ระดับสากลได

สําหรับโรงเรียน'สังกัดเทศบาล ประถมศึกษาใน

2. เพื่อสงเสริมความเปนเลิศ โรงเรียนสังกัดเทศบาล

ทางดานภาษาอังกฤษสําหรับ โรงเรียนละ1หองเรียน

นักเรียนระดับประถมศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

38 โครงการทบทวนแผน 1.เพื่อใหความรู ฝกอบรมทบทวนแผน 150,000   150,000    150,000    150,000   150,000   ความพึงพอใจของ 1.ผูเขารวมอบรม สํานักการศึกษา

พัฒนาการศึกษา ฝกปฏิบัติการเขียน พัฒนาการศึกษา ผูเขารวมอบรม มีความรู ความเขาใจ

ทบทวนแผนพัฒนา เขารับการอบรม ไมนอยกวารอยละ80 เกี่ยวกับการจัดทําแผน

การศึกษาของสถานศึกษา และเขารวมโครงการ พัฒนาการศึกษา

2.เพื่อจัดอบรมให จํานวน 70 คน ขององคกรปกครอง

ความรูเกี่ยวกับการจัด ประกอบไปดวย สวนทองถิ่น

ทําแผนพัฒนาการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา และสถานศึกษา

ฉบับเพิ่มเติม ครู ครูผูดูแลเด็ก 2.ผูเขารวมอบรมมี

3.เพื่อใหความรู บุคลากรทางการศึกษา ความรูเกี่ยวกับการจัด

เกี่ยวกับระเบียบ และเจาหนาที่โครงการ ทําแผนพัฒนาการศึกษา

กระทรวงมหาดไทย - ผูเขารวมอบรม ฉบับเพิ่มเติม

วาดวยรายได มีความรูเกี่ยวกับ 3.ผูเขารวมอบรมมี

และการจายเงิน การจัดทําแผน ความรูเกี่ยวกับระเบียบ

ของสถานศึกษา พัฒนาการศึกษา กระทรวงมหาดไทย

สังกัดองคกร ของสถานศึกษา วาดวยรายได

ปกครองสวนทองถิ่น ไดสอดคลองกับ และการจายเงิน

พ.ศ.2562 แผนพัฒนาทองถิ่น ของสถานศึกษา

4.เพื่อฝกการเขียน สังกัดองคกร

โครงการบรรจุ ปกครองสวนทองถิ่น

แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2562และที่แกไข

เพิ่มเติม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

39 พัฒนาการจัดการเรียน 1.เพื่อจัดการประชุมอบรม จัดอบรม/ศึกษาดูงาน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผูบริหารและครู 1.โรงเรียนในสังกัดมี สํานักการศึกษา

การสอนโรงเรียนพอเพียง เชิงปฏิบัติการและศึกษา เพื่อพัฒนาหลักสูตร รอยละ 80 ไดรับ การนอมนําหลักปรัชญา

ทองถิ่น ดูงานใหกับบุคลากร 1.โรงเรียนในสังกัด ความรูในการพัฒนา ของเศรษฐกิจพอเพียง

2.เพื่อพัฒนาหลักสูตร 2.ผูบริหารสถานศึกษา/ หลักสูตรการสอน มาใชในการบริหาร และ

สถานศึกษาสูการเรียน ครูวิชาการ หัวหนา โรงเรียนพอเพียง จัดการเรียน การสอน

การสอนโดยบูรณาการหลัก สายชั้น รวม 150 คน ทองถิ่น 2.ผูบริหารสถานศึกษา

ปรัชญาของเศรษฐกิจ ครู นักเรียน ผูปกครอง

พอเพียง ชุมชน มีการนําหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใชในการ

ดํารงชีวิตประจําวัน

สามารถนําไปใชในการ

ปฏิบัติงานไดถูกตอง

40 โครงการฝกอบรมสัมมนาเชิง เพื่อจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จัดอบรมสัมมนาการจัดทํา 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ผูบริหารการศึกษา โรงเรียนไดใชหลักสูตร สํานักการศึกษา

ปฏิบัติการการจัดการเรียน การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรแกนกลาง ผูบริหารสถานศึกษา ฐานสมรรถนะในการ

การสอนตามหลักสูตร ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษานิเทศก ครูและ จัดการเรียนการสอน

แกนกลางการศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรฐานสมรรถนะ บุคลากรทางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน (หลักสูตรฐาน หลักสูตรฐานสมรรถนะ ใหกับผูบริหารการศึกษา ไดรับความรูเรื่องการ

สมรรถนะ) ผูบริหารสถานศึกษา จัดทําหลักสูตร

ศึกษานิเทศก ครูและ แกนกลางการศึกษา

บุคลากรทางการศึกษา  ขั้นพื้นฐาน(หลักสูตร

ฐานสมรรถนะ) และ

สามารถนําไปจัดทํา

หลักสูตรได 80%

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ
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41 โครงการหองสมุดดิจิตอล 1.เพื่อสงเสริมใหนักเรียน ติดตั้งระบบหองสมุด 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 นักเรียน  ครู  และ 1.นักเรียนมีแหลง สํานักการศึกษา

ออนไลน สามารถเรียนรูและคนควา ดิจิตอลออนไลน ผูปกครองในเขต เรียนรูและคนควาขอมูล

ขอมูลที่ตองการไดสะดวก ประกอบดวย เทศบาล  มีความ ไดทุกที่ทุกเวลา

2.เพื่อสงเสริมใหนักเรียน 1.Application เพื่อใช พึงพอใจไมนอยกวา 2.ครูจัดรูปแบบการเรียน

อานหนังสือมากขึ้น งานสําหรับระบบ IOS รอยละ 80 การสอนในรูปแบบ

3.ครูสามารถสราง E-Book 2.Application เพื่อใช E-Book

เพื่อใชในการจัดการเรียน งานสําหรับระบบ 

การสอน Android

3.Software เพื่อใช

งานสําหรับระบบ

ปฏิบัติการ Window

42 โครงการสงเคราะห เพื่อใหเด็กและเยาวชนผูดอย จัดการศึกษานอกระบบ 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 จํานวนเด็กและ เด็กและเยาวชน สํานักการศึกษา

เด็กยากไรในชุมชนและ โอกาสทางการศึกษาไดแก และตามอัธยาศัยใหแก เยาวชนที่อาศัยอยูใน ผูดอยโอกาส ผูพิการ

เด็กเรรอน เด็กยากจนเด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กดอยโอกาสกลุมเด็ก เขตเทศบาลนคร ไดรับความรูตาม

เด็กกําพรา เด็กเรรอนและ ยากไรในชุมชนเด็ก นครศรีธรรมราช ศักยภาพมีคุณภาพชีวิต

เด็กพิการมีความบกพรอง เรรอนและกลุมผูพิการ ที่ดี

ทางการเรียนรู ทางสติปญญา ที่อาศัยอยูในเขต

ทางการพูด ภาษาและ เทศบาลนครนครศรี

อารมณไดรับการศึกษา ธรรมราช

นอกระบบและตามอัธยาศัย

ตามศักยภาพ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ
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43 โครงการสงเสริมการสื่อสาร เพื่อสงเสริมความรูทักษะ  -ระบบการสื่อสาร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  - มีนักเรียนและ โรงเรียนในสังกัด สํานักการศึกษา

ในยุคดิจิทัล สูการเรียนรู การสื่อสารดานตางๆ ระหวางโรงเรียนสู ผูปกครองเขาเปน มีการสื่อสารและจัดการ

ออนไลน ผานแอปพลิเคชั่น นักเรียนและผูปกครอง สมาชิกไมต่ํากวา เรียนการสอนออนไลน

ของนักเรียนและผูปกครอง  - ระบบการเรียนรู 10,000 คนตอป ไดอยางมีประสิทธิภาพ

นอกหองเรียนผาน  - มีการเขาสูระบบ

ระบบ Line OA การเรียนออนไลนไม

ต่ํากวา 5,000 คนตอป

44 โครงการสนับสนุนคาใชจาย เพื่อสนับสนุนคาใชจายใน สนับสนุนคาใชจาย 5,712,000 5,712,000 5,712,000 5,712,000 5,712,000 รอยละ 100 ของ นักเรียนโรงเรียนสังกัด สํานักการศึกษา

การบริหารสถานศึกษา การจางครูผูสอนชาวตางชาติ การบริหาร งบประมาณที่ เทศบาลนคร

 (คาใชจายในการสงเสริม  ใหแกโรงเรียนในสังกัดเทศบาล สถานศึกษาใหกับ สนับสนุน นครศรีธรรมราช 

พัฒนาทักษะการเรียนการ ทั้ง 10 โรงเรียน เพื่อพัฒนา โรงเรียนสังกัดเทศบาล ใหกับโรงเรียนตาม ทุกระดับชั้นมีการพัฒนา

สอน ภาษาอังกฤษเพื่อการ ทักษะการสื่อสารการใชภาษา  10 โรงเรียน วัตถุประสงค การดานการสื่อสาร

สื่อสาร) อังกฤษใหกับนักเรียนไดอยาง ภาษาอังกฤษเกิดความ

ถูกตองมีมาตรฐานและเปนสากล มั่นใจกลาแสดงออก

นําไปสูการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ และสามารถนําไปใช

ในอนาคตเปดโอกาสให ในชีวิตประจําวันผู

ทุกคนไดฝกฝนการใชภาษา ปกครองเกิดความเชื่อ

อังกฤษไดอยางมั่นใจเกิด มั่น ในการจัดการศึกษา

ความคุนเคยและสามารถใช ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

สื่อสารในชีวิตประจําวันได นครนครศรีธรรมราช

พัฒนาและฝกการออกเสียง และมีผลสัมฤทธิ์การจัด

ภาษาอังกฤษไดอยางถูกตอง การเรียนการสอนภาษา

และสรางความเชื่อมั่นใหผูปกครอง อังกฤษสูงขึ้น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ
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45 โครงการการสงเสริม เพื่อจัดกิจกรรมสงเสริมการ สงเสริมศักยภาพ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 รอยละ 80 ของ นักเรียนระดับมัธยม สํานักการศึกษา

ศักยภาพนักเรียนสูความ เรียนรูในทุกกลุมสาระเพื่อ นักเรียนระดับมัธยม นักเรียนที่เขารวม ศึกษาตอนปลาย 

เปนเลิศทางวิชาการ ใหผูเรียนมีความรูและทักษะ ศึกษา ตอนปลาย กิจกรรมสามารถเขา มีความรูและมีทักษะ

วิชาการตามศักยภาพและ โรงเรียนสังกัดเทศบาล ศึกษาตอในระดับ ทางวิชาการตาม

เพื่อเปนการเตรียมความ นครนครศรีธรรมราช อุดมศึกษา ศักยภาพของผูเรียน

พรอมใหกับนักเรียนมัธยม สูความเปนเลิศ และมีความพรอมใน

ศึกษาตอนปลาย โรงเรียนใน ทางวิชาการ การเตรียมตัวสูการ

สังกัดเทศบาลนคร ศึกษาระดับอุดมศึกษา

นครศรีธรรมราช เขาสูการ

ศึกษา อุดมศึกษา

46 ฝกอบรมและศึกษาดูงาน 1.เพื่อใหครูและบุคลากร ฝกอบรมและศึกษา 640,000 640,000 640,000 640,000 640,000 จํานวนครูที่ไดรับการ 1.ครูและบุคลากรได โรงเรียน

การศึกษาของคณะครูและ ไดพัฒนาตนเองเปดโลกทัศน ดูงานการศึกษา พัฒนาตนเอง พัฒนาตนเองเปดโลกทัศน สาธิตเทศบาล

บุคลากรโรงเรียนสาธิต ไดรับความรูใหมเกิดความคิด ครูและบุคลากรโรง ไดรับความรูใหมเกิดความคิด วัดเพชรจริก

เทศบาลวัดเพชรจริก สรางสรรคในการทํางาน เรียนสาธิตเทศบาลวัด สรางสรรคในการทํางาน

ตามหนาที่ความรับผิดชอบ เพชรจริกไดรับการ ตามหนาที่ความรับผิดชอบ

 2.เพื่อใหครูและบุคลากรได พัฒนาความรูและ 2.ครูและบุคลากรไดนํา

นําเอาความรูที่ไดรับมาขยาย ประสบการณ จํานวน เอาความรูที่ไดรับมา

ผลและตอยอดใหเกิดประโยชน 80 คน ขยายผลและตอยอดให

ในการจัดการเรียนการสอนให เกิดประโยชนในการจัดการ

กับนักเรียนและการปฏิบัติงาน เรียนการสอนใหกับนักเรียน

ภายในโรงเรียน และปฏิบัติงานการภาย

ในอยางมีประสิทธิภาพ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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47 โครงการสนับสนุนคาใชจาย  - เพื่อใหบุคลากรใน ติดตั้งและเชื่อมตอ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ครู นักเรียนมีความ บุคลากรในโรงเรียน สํานักการศึกษา

การบริหารสถานศึกษา โรงเรียนกาวทันนวัตกรรม อินเตอรเน็ตความ พึงพอใจ ในการใช สามารถคนควาหา

(คาใชจายโครงการเชื่อมตอ สิ่งใหม ๆ เร็วสูงสําหรับโรงเรียน อินเตอรเน็ตในการ ความรูขอมูลใหม ๆ 

เครือขายอินเตอรเน็ต  - เพื่อพัฒนาโรงเรียนใน สังกัดเทศบาล จัดการเรียนการสอน ไดรวดเร็ว กาวทันขาว

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา) สังกัดเทศบาลใหมีความ รอยละ 80 และเหตุการณปจจุบัน

ทันสมัยและกาวทัน ไดทันที

48 โครงการทดสอบความรูทาง เพื่อใหนักเรียนไดรูจักความ ทดสอบความรูทาง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละ 100 ของ นักเรียนไดรูความ สํานักการศึกษา

วิชาการนักเรียนโรงเรียน สามารถทางวิชาการของตนเอง วิชาการนักเรียน นักเรียนระดับการศึกษา สามารทางดานวิชา

สังกัด เทศบาลนคร มีโอกาสศึกษาแนวขอสอบเพื่อ โรงเรียนนักเรียน ภาคบังคับเขารวม การของตนเอง มีความ

นครศรีธรรมราช ใชในการสอบแขงขันและ ระดับการศึกษา ทดสอบ มั่นใจในการสอบ

โรงเรียนสามารถนําผลการเรียน ภาคบังคับโรงเรียน แขงขัน

ของนักเรียนไปใชในการ สังกัดเทศบาลนคร

ปรับปรุงแกไขการเรียนการสอน นครศรีธรรมราช

การบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียน

49 โครงการจัดกิจกรรมวันครู 1. เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติ การจัดกิจกรรมวันครู 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ80ของครู ครู / บุคลากร สํานักการศึกษา

ครูผูปฏิบัติงานดีเดน ใหกับครูสังกัดเทศบาล ที่เขารวมโครงการ ทางการศึกษา ไดรวม

2. เพื่อรวมแสดงความ นครนครศรีธรรมราช กิจกรรมเชิดชูเกียรติครู

กตัญูกตเวทีบูชาครู แสดงความกตัญู

กตเวทิตา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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50 โครงการฝกอบรมสัมมนา เพื่อพัฒนาคุณภาพของ ฝกอบรมสัมมนา 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รอยละ 80 ของ ผูบริหารสถานศึกษา สํานักการศึกษา

พนักงานครูเทศบาล บุคลากรดานการศึกษา พนักงานครูเทศบาล พนักงานครู และบุคลากรที่

ใหมีประสิทธิภาพ พนักงานครูเทศบาลใน เทศบาลที่เขารวม เกี่ยวของ การศึกษา

พัฒนาทักษะ ประสบการณ สังกัดเทศบาลนคร โครงการ ไดมีความรูและ

แกผูบริหารสถานศึกษา นครศรีธรรมราช ประสบการณในการ

และนําความรู พัฒนาคุณภาพการ

และประสบการณ มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น

ที่ไดรับมาปรับ ศึกษา ตอไป

และประยุกตใช

ในการพัฒนาสถานศึกษา

51 โครงการใหความชวยเหลือ เพื่อสนับสนุนคาใชจาย ใหความชวยเหลือ 738,000   738,000    738,000    738,000   738,000   จํานวนนักเรียนที่ 1.นักเรียนมีขวัญ สํานักการศึกษา

คาใชจายที่จําเปนสําหรับ ที่จําเปนสําหรับการศึกษา คาใชจายที่จําเปน ไดรับการชวยเหลือ และกําลังใจใน

การศึกษา ใหกับนักเรียนในสังกัด สําหรับการศึกษา การเรียนและ

เทศบาลนคร นักเรียนในสังกัด มีความตั้งใจเรียน

นครศรีธรรมราช ที่มีภูมิลําเนาในพื้นที่ 2.ผูปกครองไดรับ

เทศบาลนคร การแบงเบา

นครศรีธรรมราช ภาระคาใชจาย

จํานวนไมนอยกวา และมีทัศนคติที่ดี

312 ทุน ตอการศึกษา

ของบุตรหลาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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52 โครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนาความรูความ จัดสงบุคลากร 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 บุคลากรรอยละ 90 บุคลากร (เจาหนาที)่ สํานักการศึกษา

(เจาหนาที)่ สามารถใหกับบุคลากร (เจาหนาที)่เขารับ เขารวมโครงการฯ ไดรับการอบรม

(เจาหนาที)่ การอบรมสัมมนา มีความรู  ความ

สามารถมากขึ้น

53 โครงการเสริมสรางคานิยม 1. เพื่อสงเสริมและสรางจิต จัดกิจกรรมรณรงคตอตาน 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 จัดกิจกรรมรณรงค 1.เด็ก เยาวชน และ สํานักการศึกษา

การตอตานการทุจริต สํานึกใหตระหนักถึงการสราง การทุจริตในสถานศึกษา ตอตานการ ประชาชนมีความรูความ

คานิยมและการเฝาระวัง และชุมชนในเวทีตางๆ ทุจริตในสถานศึกษา เขาใจและรวมกันใน

ตอตานการทุจริตใหแกเด็ก และชุมชนไมนอยกวา การตอตานการทุจริต

 เยาวชนและประชาชน  5 แหง  คอรรัปชั่น2.ประชาชน

2. เพื่อรณรงคใหเด็ก เยาวชน รวมเปนเครือขายตอตา

 ประชาชนมีความรูความเขาใจ นการทุจริต 

และประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐาน

ทางคุณธรรมและจริยธรรม

3. เพื่อประชาสัมพันธบุคคล

ตัวอยางที่ดีดํารงตามหลักคุณธรรม

จริยธรรมไปสูองคกรหรือ

บุคคลภายนอก

4.เพื่อเปนการวางรากฐานในการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต

คอรรัปชั่นไปสูประชาชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

54 โครงการโรงเรียนคุณธรรม 1. เพื่อใหผูเรียนมีวินัย จัดกิจกรรมคายคุณธรรม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 นักเรียน ชั้นอนุบาล 1.นักเรียนนําความรูดาน สํานักการศึกษา

 มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ อบรมใหความรูหลักสูตร ประถมศึกษาของโรงเรียน หลักธรรมมาปฏิบัติ

 และปฏิบัติตามหลักธรรม คุณธรรมจริยธรรม หลักสูตร ในสังกัดเทศบาล จํานวน และนํามาประยุกตใช

2. เพื่อใหนักเรียนมีความซื่อสัตย ตานทุจริต ใหนักเรียน ไมนอยกวา 100 คน ในชีวิตประจําวัน

 มีความกตัญูกตเวที มีเมตตา ในโรงเรียน 2.เด็ก นักเรียน ไดซึมซับ

และเสียสละเพื่อสวนรวม ความรูดานคุณธรรม

3. เพื่อสงเสริมใหนักเรียน
จรยธรรม และ

หลักธรรม
เปนคนดี คนเกงและอยูใน ทางศาสนาไปใชดําเนิน

สังคมไดอยางมีความสุข ชีวิต ใหเปนคนดี คนเกง

 และมีความสุข 

55 โครงการประกวดคําขวัญ 1. เพื่อเปนการสรางจิตสํานึก จัดการประกวด คําขวัญ 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ไดคําขวัญ เด็กและเยาวชนเกิดความรู สํานักการศึกษา

ตอตานการทุจริต ดานจริยธรรมและคุณธรรม ตอตานการทุจริต ของ เด็ก ตอตานการทุจริต ตื่นตัวเห็นความสําคัญ หันมา

ใหกับเด็กและเยาวชน และใหเกิด และเยาวชน จํานวน 5 ชุด สนใจปญหาการทุจริต

จิตสํานึกที่จะยึดมั่นในการทํา คอรรัปชันที่เกิดขึ้น

ความดี มีความซื่อสัตยสุจริต และพรอมที่จะเปนกําลัง

3. เพื่อสงเสริมใหเด็ก และเยาวชน ตอตานการทุจริต

ไดฝกฝนทักษะในการเขียน และการโกงทุกรูปแบบ

สรางสรรคมีคุณคาในทาง

ภาษาที่สื่อถึงการตอตานการทุจริต

4. เพื่อใหเด็กและเยาวชน รูจักใช

เวลาวางใหเกิดประโยชน

และสรางสรรค

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

56 โครงการสนับสนุนคาใชจาย

การบริหารสถานศึกษา 

(คาใชจายในการสงเสริม

พัฒนาการจัดการศึกษาดวย

เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง 

(Metaverse)

เพื่อสนับสนุนคาใชจายในการ

สงเสริม สนับสนุนพัฒนาการ

จัดการศึกษาดวยเทคโนโลยีโลก

เสมือนจริง (Metaverse) ใหแก

โรงเรียน 10 โรงเรียน

โรงเรียนสังกัดเทศบาล 10

 โรงเรียน

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 โรงเรียนในสังกัด

เทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช จัด

การศึกษาดวย

เทคโนโลยีโลกเสมือน

จริง (Metaverse) 

ครบทั้ง 10 โรงเรียน

นักเรียนโรงเรียนสังกัด

เทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช รอย

ละ 70 มีโอกาสเขาถึง

เทคโนโลยีโลกเสมือน

จริง (Metaverse) เพื่อ

สรางบรรยากาศและ

สงเสริมการเรียนรูที่

หลากหลาย

สํานักการศึกษา

57 โครงการหองเรียนอัจฉริยะ 1.เพื่อพัฒนาคุณภาพการ จัดหาสื่อวัสดุ ครุภัณฑ - 65,000,000 - - - ครูและนักเรียนมีสื่อ 1.ครูและนักเรียนมีสื่อ โรงเรียนเทศบาล

ศึกษาโดยใชเทคโนโลยีในการ สําหรับหองเรียนอัจฉริยะ การเรียนการสอนที่ การเรียนการสอนที่ วัดเสมาเมือง

เสริมสรางองคความรูและ เปนอุปกรณดิจิทันและ ทันสมัยชวยสงเสริม

พัฒนาทักษะของนักเรียนและ เทคโนโลยีที่หลากหลาย การเรียนรูและพัฒนา

ยกระดับคุณภาพการเรียรูให ทักษะ

สอดคลองตอการเปลี่ยนแปลง 2. จัดการศึกษาไดอยาง 

ของโลกในศตวรรณที่ 21 มีคุณภาพและสอด

2.เพื่อใหนักเรียนและครูไดใช คลองตอการเปลี่ยน

เทคโนโลยีโลกเสมือนจริงใน แปลงของโลกศตวรรษ

การศึกษาอยางมีประโยชน   ที่ 21

รวม 57 โครงการ 339,188,500    392,488,500 327,488,500 327,488,500 327,488,500

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4 การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมใหนาอยู  เขมแข็ง  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอสรางอาคาร เพื่อกอสรางอาคารอัจฉริยะ กอสรางอาคาร ค.ส.ล. 30,000,000 30,000,000 - - - ความพึงพอใจของ มีอาคารอัจฉริยะรองรับ สํานักการศึกษา

อัจฉริยะ โรงเรียนเทศบาล โรงเรียนเทศบาล 3 ชั้น ขนาดกวาง นักเรียนไมนอยกวา การจัดการเรียนการสอน

วัดเสมาเมือง วัดเสมาเมือง ประมาณ 11.00 เมตร รอยละ80 เสริมพัฒนาการ

ใหกับนักเรียนในสังกัด ยาวประมาณ 60.00 เมตร นักเรียนในสังกัด

เปนแหลงเรียนรูที่ทันสมัย หรือพื้นที่ไมนอยกวา นักเรียนมีแหลงเรียนรู

1,900ตารางเมตร ที่เพียงพอและทันสมัย

ประกอบดวยหองเรียน

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

หองแสดงนิทรรศการ 

หองน้ํา โถงทางเดิน 

พื้นที่เอนกประสงค 

พื้นที่ประชาสัมพันธ

และงานอื่นๆตามรูปแบบ 

และรายการของเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2565

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต    

4.1 กลยุทธ การพัฒนาการศึกษา และพัฒนาระบบการเรียนรู
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการกอสรางปายชื่อศูนย เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก งานกอสรางปายชื่อ 280,000 - - - - นักเรียนมีความ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สํานักการศึกษา

พัฒนาเด็กเล็กประตูลอด มีปายชื่อที่ชัดเจน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พึงพอใจ มีปายชื่อที่ชัดเจน

และสวยงาม ชุมชนประตูลอดปาย ไมนอยกวา และสวยงาม

อลูมิเนียมคอมโพสิต รอยละ 90

พรอมโครงสรางเหล็ก

ขนาด1.80x5.00ม.

พรอมตัวหนังสือ

สแตนเลส 

ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

3 โครงการกอสรางปายชื่อศูนย เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก งานกอสรางปายชื่อ 344,000    - - - - นักเรียนมีความ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สํานักการศึกษา

พัฒนาเด็กเล็กจํานวน มีปายชื่อที่ชัดเจน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พึงพอใจ มีปายชื่อที่ชัดเจน

 ๑๑ ศูนย และสวยงาม ปายโครงสรางเหล็ก ไมนอยกวา และสวยงาม

สูงไมเกิน 2.50 เมตร รอยละ 90

พรอมฐานค.ส.ล.แผน

ปายขนาดไมนอยกวา 

0.60x1.20 เมตร  

จํานวน 11 ศูนย  ดังนี้

1.ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ชุมชนไสเจริญ

2.ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ชุมชนทาโพธิ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ชุมชนวัดหัวอิฐ

4. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ชุมชนเพชรจริก

5. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ชุมชนทุงจีน

6. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ชุมชนคูขวาง

7. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ชุมชนทาวโคตร

8. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ชุมชนตากสิน-ชะเมา

9. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ชุมชนหนาสถานีรถไฟ

10.ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ชุมชนศาลามีชัย

11.ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ชุมชนการเคหะ

นครศรีฯ

ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการกอสรางพื้น  เพื่อความปลอดภัย งานกอสรางพื้น ค.ส.ล. 142,500    - - - - รอยละ 90 นักเรียน นักเรียนมีความ สํานักการศึกษา

 ค.ส.ล สําหรับชุดเครื่องเลน ของนักเรียนในการ หนา 0.10 ม. สําหรับ มีสนามเด็กเลน ปลอดภัยในการเลน

สนาม จํานวน ๕ ศูนย ใชเครื่องเลนสนาม ชุดเครื่องเลนสนาม ที่ปลอดภัย เครื่องเลนสนาม

(ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 5 ศูนย) ประกอบดวย

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชน

การเคหะฯ(ขนาดพื้นที่

ไมนอยกวา 50 ตร.ม.)

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เชุมชนพชรจริก(ขนาด

พื้นที่ไมนอยกวา 70 ตร.ม. 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ประตูลอด(ขนาด

พื้นที่ไมนอยกวา 56 ตร.ม.

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชน

ไสเจริญ(ขนาดพื้นที่ไม

นอยกวา 50 ตร.ม.)

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ชุมชนทุงจีน

(ขนาดพื้นที่ไมนอย

กวา 30 ตร.ม.) ตาม

รูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการปรับปรุงทาสีอาคาร เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก งานปรับปรุงทาสีอาคาร 59,000 - - - - นักเรียนมีความ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สํานักการศึกษา

เรียนและรั้วศูนยพัฒนา มีอาคารเรียนที่เหมาะสม เรียนและรั้วศูนยพัฒนา พึงพอใจ มีอาคารเรียน

ด็กเล็กไสเจริญ สวยงาม และเอื้อตอการจัด เด็กเล็กไสเจริญ ไมนอยกวา ที่เหมาะสม สวยงาม

การเรียนการสอน ทาสีผนังภายนอก รอยละ 90 และเอื้อตอการ

อาคารพื้นที่ไม จัดการเรียนการสอน

นอยกวา 212 ตร.ม.

ทาสีผนังภายใน

อาคารพื้นที่ไม

นอยกวา 193 ตร.ม.

ทาสีน้ํามัน

ไมนอยกวา 

20 ตร.ม.

ทาสีฝาเพดาน

ไมนอยกวา 

166 ตร.ม.

ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

6 ปรับปรุงอาคารเรียน เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทาสีผนังภายนอก 96,000      - - - - นักเรียนมีความ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สํานักการศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีอาคารเรียนที่เหมาะสม อาคาร พื้นที่ไมนอยกวา พึงพอใจ มีอาคารเรียนที่เหมาะสม

ชุมชนการการเคหะ สวยงาม และเอื้อตอการจัด 76ตร.ม.  ทาสีผนัง ไมนอยกวา สวยงามและเอื้อตอการ

นครศรีธรรมราช การเรียนการสอน ภายในอาคาร พื้นที่ รอยละ 90 จัดการเรียนการสอน

ไมนอยกวา 29 ตร.ม.

ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการปรับปรุงทาสีอาคาร เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก งานปรับปรุงทาสีอาคาร 92,000 - - - - นักเรียนมีความ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สํานักการศึกษา

เรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีอาคารเรียนที่เหมาะสม เรียนและรั้วศูนยพัฒนา พึงพอใจ มีอาคารเรียนที่เหมาะสม

ชุมชนคูขวาง สวยงาม และเอื้อตอการจัด เด็กเล็ก คูขวาง ไมนอยกวา สวยงามและเอื้อตอการ

การเรียนการสอน (งานรื้อถอน งานติดตั้ง รอยละ 90 จัดการเรียนการสอน

ฝาเพดานยิปซั่มบอรด

กันชื้น หนา 9 มม.

ทาสีผนัง

ทาสีลูกกรงเหล็กดัด)

ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

8 งานปรับปรุงหองน้ํา เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก งานปรับปรุงหองน้ํา 460,000 - - - - นักเรียนมีความ เพื่อใหศูนยพัฒนา สํานักการศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีอาคารหองน้ําที่เหมาะสม ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พึงพอใจ เด็กเล็ก มีอาคาร

กับการใชงาน ในเขตความรับผิดชอบ ไมนอยกวา หองน้ําที่เหมาะสม

และถูกสุขลักษณะ ของเทศบาลนคร รอยละ 90 กับการใชงาน 

นครศรีธรรมราช และถูกสุขลักษณะ

ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

9 โครงการปรับปรุงอาคาร 1. เพื่อเปนสถานที่สนับสนุน ปรับปรุงอาคารโรงยิม 8,560,000 - - - - นักเรียน บุคลากรและ 1. เปนสถานที่สบับสนุน โรงเรียน

โรงยิมเปนหอประชุมโรงเรียน การเรียนการสอนและ เปนหอประชุม โรงเรียน หนวยงานตาง ๆ ไดใช การเรียนการสอน และ นานาชาติ

นานาชาติเทศบาล บุคลากรทั่วไป นานาชาติเทศบาลนคร หอประชุมในการจัด บุคลากรทั่วไป เทศบาลนคร

นครนครศรีธรรมราช 2. เพื่อเปนศูนยฝกอบรม นครศรีธรรมราช การเรียนการสอน/ 2. เปนศูนยฝกอบรม นครศรีธรรมราช

และบริการวิชาการ พื้นที่กวางไมนอยกวา ประชุม/สัมมนา และบริการวิชาการของ

ของหนวยงานราชการ 20 ม. พื้นที่ยาว รอยละ100 หนวยราชการ

3.เพื่อใชเปนสถานที่สนับ ไมนอยกวา 45 ม. 3. เปนสถานที่สนับสนุน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

สนุนการจัดประชุม/สัมมนา มีพื้นที่ไมนอยกวา การจัดประชุม/สัมมนา

ของหนวยงานตาง ๆ 900 ตร.ม. ของหนวยงานตาง ๆ

ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

10 โครงการปรับปรุงซอมแซม 1.เพื่อปรับปรุงซอมแซม ลิฟทโดยสาร 1,637,100 - - - - นักเรียน บุคลากร 1. ลิฟทโดยสารอาคาร โรงเรียน

ลิฟทโดยสารอาคารเรียน ลิฟทโดยสารอาคารเรียน แบบมีหองเครื่อง เจาหนาที่ ผูปกครอง เรียนโรงเรียนนานาชาติ นานาชาติ

โรงเรียนนานาชาติเทศบาล โรงเรียนนานาชาติ ขนาดน้ําหนักบรรทุก ไดใชลิฟทโดยสาร เทศบาลนคร เทศบาลนคร

นครนครศรีธรรมราช เทศบาลนคร 1,000 กิโลกรัม อาคารเรียน นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราชใหมีสภาพ (สําหรับ 15 คน) รอยละ 100 มีสภาพสมบูรณ

สมบูรณมั่นคงแข็งแรง พรอมติดตั้ง มั่นคง แข็งแรงพรอม

และพรอมใชงาน ใชงาน

2. เพื่อสรางความปลอดภัย 2. นักเรียน บุคลากร

และเปนการอํานวยความ เจาหนาที่ 

สะดวกแกบุคลากร และผูมาติดตอ

เจาหนาที่ผูปกครองนักเรียน ราชการไดรับความ

หรือผูมาติดตอราชการเมื่อ ปลอดภัยเมื่อมาติดตอ

มาปฏิบัติงานหรือติดตอ ราชการหรือมาปฏิบัติ

ราชการในโรงเรียน งานในโรงเรียน

บางรายการที่ไมสมบูรณ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 ปรับปรุงทาสีอาคารเรียน 1  - เพื่อปรับปรุงทาสี  -ทาสีอาคารเรียน 1 327,000 - - - - รอยละ 90 ของ อาคารเรียน 1 โรงเรียน

โรงเรียนเทศบาล อาคารเรียน 1 พื้นที่ไมนอยกวา 2,860 นักเรียนมีความ ไดรับการปรับปรุง เทศบาลวัด

วัดทาวโคตร ตารางเมตร พึงพอใจ สภาพ ทาสีภายนอกและภายใน ทาวโคตร

ตามรูปแบบและ แวดลอมภายใน

รายการของเทศบาล และภายนอก

ตัวอาคารเรียน

12 ปรับปรุงทาสีอาคารเรียน 2  - เพื่อปรับปรุงทาสี  -ทาสีอาคารเรียน 2 338,000 - - - - รอยละ 90 ของ อาคารเรียน 2 โรงเรียน

โรงเรียนเทศบาล อาคารเรียน 2 พื้นที่ไมนอยกวา 2,980 นักเรียนมีความ ไดรับการปรับปรุง เทศบาลวัด

วัดทาวโคตร ตารางเมตร พึงพอใจ สภาพ ทาสีภายนอก ทาวโคตร

ตามรูปแบบและ แวดลอมภายใน และภายใน

รายการของเทศบาล และภายนอก

ตัวอาคารเรียน

13 โครงการทาสีอาคารเรียน 3 เพื่อปรับปรุงทาสี ทาสีภายนอก 364,000 - - - - รอยละ 80ของ อาคารเรียน3 ไดรับ โรงเรียน

โรงเรียนเทศบาล อาคารเรียน 3 อาคารเรียน3 นักเรียนมี การปรับปรุงทาสีภายใน เทศบาลวัด

วัดศาลามีชัย ทาสีภายนอก ความพึงพอใจ และภายนอกอาคาร ศาลามีชัย

อะครีลิก100% สภาพแวดสอม

ขัด,ลาง, ทั้งภายในและภายนอก

ทําความสะอาด อาคารเรียน 3

พื้นที่ไมนอยกวา 

1,850 ตร.ม.

ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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14 โครงการ เพื่อปรับปรุงทาสีอาคาร ทาสีอาคารศูนยพัฒนา 179,000 - - - - รอยละ 80ของ อาคารศูนยพัฒนา โรงเรียน

ทาสีอาคารศูนยพัฒนา ศูนยพัฒนา อัจริยภาพทาง นักเรียนมีความพึงพอใจ อัจริยภาพทาง เทศบาลวัด

อัจริยภาพทางวิทยาศาตร อัจริยภาพทางวิทยาศาตร วิทยาศาตร สภาพแวดสอมทั้งภายใน วิทยาศาตร ศาลามีชัย

และคณิตศาสตร และคณิตศาสตร 100 % พื้นที่ไมนอย               และภายนอกอาคารศูนย และคณิตศาสตร

โรงเรียนเทศบาล กวา 1510 ตร.ม. พัฒนาอัจริยภาพทาง ไดรับการปรับปรุง

วัดศาลามีชัย ตามรูปแบบและ วิทยาศาตรและ ทาสีภายในและ

รายการของเทศบาล คณิตศาสตร ภายนอกอาคาร

15 โครงการทาสีภายนอกอาคาร เพื่อความสวยงามและมี 1.อาคารเรียน 1 ขัดลาง 559,542 - - - - รอยละ 100 มี โรงเรียนมีสภาพ โรงเรียน

เรียน 1,2,3 ภูมิทัศนที่สวยงามเหมาะ ทําความสะอาด และทาสีภาย สภาพภูมิทัศนที่ ภูมิทัศนที่สวยงาม เทศบาลวัดใหญ

โรงเรียนเทศบาล กับการเรียนการสอน นอกอะครีลิก 100% พื้นที่ สวยงาม

วัดใหญ ไมนอยกวา1,124 ตร.ม.

2.อาคารเรียน 2

ขัดลางทําความ

สะอาด และทาสีภาย

นอกอะครีลิก 100% พื้นที่

ไมนอยกวา 1,627 ตร.ม.

3.อาคารเรียน 3

ขัดลางทําความ

สะอาด และทาสีภาย

นอกอะครีลิก 100%

พื้นที่ไมนอยกวา

1,969 ตร.ม.

ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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16 โครงการกอสรางตอเติม 1.เพื่อใหโรงเรียนมีโรง กอสรางตอเติมอาคาร 1,204,000 - - - - นักเรียนรอยละ 100 1.มีโรงอาหารที่ได โรงเรียน

อาคารโรงอาหาร โครงสราง อาหารที่ไดมาตรฐานของ โรงอาหาร ขนาดกวาง ไดใชโรงอาหาร มาตรฐานของ เทศบาลวัดใหญ

เหล็กชั้นเดียว กระทรวงสาธารณสุข 7.00 เมตร พื้นที่ยาว กระทรวงสาธารณสุข

โรงเรียนเทศบาล 2.เพื่อใหบริการใหกับ รวมไมนอยกวา 2.มีโรงอาหารเพื่อ

วัดใหญ นักเรียนที่เพิ่มจํานวน  43.00เมตร บริการใหนักเรียนได

มากขึ้นและชุมชนที่เขามา ตามรูปแบบและ อยางทั่วถึงและ

ใชโรงอาหารในบางโอกาส รายการของเทศบาล เพียงพอกับจํานวน

3.เพื่อความสะดวก  นักเรียน

สะอาด  ปลอดภัยในการ 3.เพื่อความสะอาด  

รับประทานอาหารของ สะดวกและปลอดภัย

นักเรียนและบุคลากร ในการรับประทาน

อาหาร

17 โครงการกอสรางเสาธง เพื่อความสวยงามและมี กอสรางเสาธงพรอม 230,000 - - - - รอยละ 100 มี โรงเรียนมีสภาพ โรงเรียน

พรอมฐาน ค.ส.ล. ภูมิทัศนที่สวยงามเหมาะ ฐาน เสาธงชาติสูงไม สภาพภูมิทัศนที่ ภูมิทัศนที่สวยงาม เทศบาลวัดใหญ

โรงเรียนเทศบาล กับการเรียนการสอน นอยกวา 12.00 ม. สวยงาม

วัดใหญ -เพื่อกอสรางเสาธง ฐาน ค.ส.ล. กวาง

พรอมฐาน ค.ส.ล 4.60ม. ยาว 6.00ม.

"-เพื่อใชในการ และฐานธงอาเซียน

จัดกิจกรรม กวาง 0.95 ม. ยาว

หนาเสาธงใหเด็ก รวม 8.00 ม.

ไดแสดงออกทั้งความรัก ตามรูปแบบและ

ชาติ ศาสนา รายการของเทศบาล

และพระมหากษัตริย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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18 โครงการกอสรางหองน้ําแยก เพื่อความสะอาดปลอดภัย งานกอสรางหองน้ํา 940,000 - - - - ผูใชบริการมี โรงเรียนมีสภาพ โรงเรียน

ชาย - หญิง ค.ส.ล. ชั้นเดียว และถูกสุขลักษณะใน แยก ชาย - หญิง ความพึงพอใจ ภูมิทัศนที่สวยงาม เทศบาลวัดใหญ

โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ การใชหองน้ําสําหรับ กวาง 3.00 ม. ยาว รอยละ 80 สะอาดปลอดภัยและ

นักเรียน 15.00 ม. ถูกสุขลักษณะในการใช

ตามรูปแบบและ หองน้ําสําหรับนักเรียน

รายการของเทศบาล

19 โครงการปรับปรุงทาสี เพื่อทาสีภายนอก - ทาสีภายนอกอาคาร 716,000    - - - - นักเรียนผูใชสถานที่มี 1.อาคารเรียน72 โรงเรียน

ภายนอกอาคารเรียน อาคารเรียน 72 พรรษา, พื้นที่ไมนอยกวา ความพึงพอใจ พรรษา, อาคาร เทศบาล

โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ อาคารเรียนแมปูเหนี่ยว, ๖,๒๙๐.๐๐ ตร.ม. รอยละ ๘๐ เรียนแมปูเหนี่ยว, วัดศรีทวี

อาคารเรียนพระครูเหม - ทาสีราวกันตก อาคารเรียนพระครูเหม

    เจติยานุรักษ พื้นที่ไมนอยกวา เจติยานุรักษ 

ใหเกิดความสวยงาม ๘๔.๐๐ ตารางเมตร ใหเกิดความสวยงาม

ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

20 โครงการกอสราง กอสรางอาคารเรียน 4 ชั้น อาคารเรียน 14,271,000 - - - - 1. โรงเรียนรับนักเรียน 1. โรงเรียนมีการขยาย โรงเรียน

อาคารเรียนโรงเรียน 12 หองเรียน  4 ชั้น 12 หองเรียน ดเพิ่มขึ้นรอยละ 30 พื้นที่สําหรับการจัดการ เทศบาลวัด

เทศบาลวัดเสมาเมือง แบบตอกเสาเข็ม แบบตอกเสาเข็ม เรียนการสอนเพิ่ม เสมาเมือง

(รหัส สน.ศท 4/12) (รหัส สน.ศท 4/12)  จํานวน 24 หองเรียน

ขนาดพื้นที่ไมนอยกวา 2. นักเรียนไดรับ

1,608 ตารางเมตร ประโยชนในการใชสอย

ตามแบบแปลน การใชสอยพื้นที่เพื่อการ

มาตรฐาน เรียนรูมีความพึงพอใจ

สน.ทศ.4/12 ตอการการบริหารอาคาร

ขนาด 10.5x3.6 สถานที่ของโรงเรียน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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21 โครงการปรับปรุงซอมแซม 1. เพื่อแกปญหาหองน้ํา งานปรับปรุงหองน้ํา 452,000 - - - - ความพึงพอใจของ ๑. มีหองน้ําหองสวม โรงเรียน

หองน้ําอาคารเรียนอนุบาล หองสวมที่ทรุดโทรม ชาย - หญิง อาคาร นักเรียนไมนอยกวา ที่ไดมาตรฐานของ เทศบาลวัด

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง จากการใชงานมานาน เรียนอนุบาล รอยละ 90 กระทรวงสาธารณสุข เสมาเมือง

3. เพื่อปรับปรุงและตอเติม ขนาด8.00x3.90ม. ๒. มีหองน้ําหองสวม

หองน้ําเดิมใหเพียงพอ หรือพื้นที่ เพื่อบริการใหนักเรียน

ตอครูและนักเรียน ไมนอยกวา ไดอยางทั่วถึง

3. เพื่อปรับปรุงหองน้ําหอง 31 ตร.ม.

สวมใหมใหไดมาตรฐาน จํานวน 2หอง

งายตอการดูแลรักษาและทํา ตามรูปแบบและ

ความสะอาด รายการของเทศบาล

4. เพื่อปรับเปลี่ยนวัสดุ

อุปกรณหองน้ําหองสวม

บางรายการที่ไมสมบูรณ

22 โครงการกอสรางรางระบาย กอสรางรางระบายน้ํา งานกอสรางรางระบาย 441,000 - - - - นักเรียนมีความพึงพอใจ 1.นักเรียนมี โรงเรียน

น้ํา โรงเรียนเทศบาล อาคารเอนกประสงคและ น้ําฝนสแตนเลส ในการใชพื้นที่ ผลสัมฤทธิ์ เทศบาล

วัดเสมาเมือง อาคารเรียนอนุบาล อาคารเอนกประสงค รอยละ85 ทางการเรียนสูงขึ้น วัดเสมาเมือง

และอาคารเรียน เนื่องจากไดรับความ

-งานติดตั้งรางระบายน้ําฝน สะดวกในการใชสอย

อาคารอเนดประสงค พื้นที่เพื่อการเรียนรู

รวมความยาวทั้ง 2 ขาง 2.โรงเรียนหมด

พื้นที่ไมนอยกวา 120ม. ปญหาน้ํากระเซ็น

-งานติดตั้ง'รางระบายน้ําฝน เขาอาคารเรียน

สแตนเลสอาคารอนุบาล และน้ํากัดเซาะ

พื้นที่ไมนอยกวา '30.00ม. พื้นอาคาร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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'-งานติดตั้งบอพักสําเร็จรูป

จํานวนไมนอยกวา' 5 ชุด

ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

23 ปรับปรุงพื้นลานดานหนา 1.เพื่อปรับปรุงพื้นลานดานหนา ปรับปรุงพื้นลานดานหนา 1,200,000 - - - - ผูใชบริการมี 1.ประชาชนที่เขามา สํานักการศึกษา

พระพุทธสิรินครนาถ พระพุทธสิรินครนาถ พระพุทธสิรินครนาถ ความพึงพอใจ ใชบริการเกิดความ

เฉลิมราชยสัฏยานุสรณ เฉลิมราชยสัฏยานุสรณ เฉลิมราชยสัฏยานุสรณ รอยละ 80 พึงพอใจ

บริเวณพุทธภูมิ สวนสมเด็จ 2.เพื่อใหประชาชนใชทํากิจกรรม บริเวณพุทธภูมิ สวนสมเด็จ 2.ประชาชนมีสถานที่

พระศรีนครินทร 84 สาธารณะรวมกัน พระศรีนครินทร 84 ใชในการทํากิจกรรม

(ทุงทาลาด) 3.เพื่อเสริมสรางภาพลักษณ (ทุงทาลาด) รวมกัน

ที่ดีตอหนวยงานและเทศบาล โดยทําการเทพื้น ค.ส.ล. 3.หนวยงานและเทศบาล

นครนครศรีธรรมราช พรอมปูพื้นผิวดวยกระเบื้อง นครนครศรีธรรมราชมี

เนื้อพอรซเลน รวมพื้นที่ ภาพลักษณที่ดีตอ

ไมนอยกวา 583.00 ตร.ม. ประชาชน

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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24 ปรับปรุงซอมแซมสังเวชนีย 1.เพื่อปรับปรุงและซอมแซม งานปรับปรุงซอมแซม 490,000 - - - - ประชาชนที่เขามา 1.มีพื้นที่ปฏิบัติงาน สํานักการศึกษา

สถานและอาคารสํานักงาน สังเวชนียสถาน สังเวชนียสถานและ ใชบริการมีความ อยางเปนสัดสวน

บริเวณพุทธภูมิ สวนสมเด็จ 2.เพื่อปรับพื้นบริเวณหนาอาคาร อาคารสํานักงานบริเวณ พึงพอใจรอยละ 80 2.ประชาชนที่เขามาใช

พระศรีนครินทร 84 สํานักงานใหมีความสวยงาม พุทธภูมิสวนสมเด็จ บริการมีความพึงพอใจ

(ทุงทาลาด) 3.เพื่อเสริมสรางภาพลักษณ พระศรีนครินทร 84 3.ประชาชนไดรับ

ที่ดีตอหนวยงานและ (ทุงทาลาด) โดยทําการ บริการที่สะดวก

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ปรับปรุงซอมแซมทาสี 4.หนวยงานและ

ภายในและภายนอก เทศบาลนครนครศร-ี

สังเวชนียสถาน รั้วดานหนา ธรรมราชมีภาพลักษณ

พื้นที่ไมนอยกวา ที่ดีตอประชาชน

1,000.00 ตารางเมตร

และปูพื้นกระเบื้อง

ดานหนาอาคารสํานักงาน

พื้นที่ไมนอยกวา

18.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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25 โครงการปรับปรุงโรงอาหาร 1.เพื่อใหโรงเรียนมีโรงครัว อาคารโรงอาหารที่ไดรับ 420,000 - - - - รร.มีโรงอาหารและ 1.ครูและนักเรียนไดใช โรงเรียนเทศบาล

และหลังคากันสาดอาคาร โรงอาหารที่ไดมาตรฐาน การปรับปรุงและซอมแซม หลังคากันสาดที่ดีขึ้น พื้นที่ โรงอาหารที่ได วัดทาวโคตร

เรียน 3 ของกระทรวงสาธารณสุข ใหมีความแข็งแรง ทนทาน พรอมในการใชงาน มาตรฐานถูกสุขลักษณะ

2.เพื่อใชเปนที่บริการใหอาหาร มีสภาพแวดลอมที่เหมาะ ของ นร. และบุคลากร 2.ครูและนักเรียนไดใช

กลางวันกับนักเรียนที่เขามาใช สมถูกสุขลักษณะ ทุกคน เปน พื้นที่บริการอาหาร

โรงอาหาร ครูและนักเรียนสามารถ กลางวันกับนักเรียนที่มี

3.เพื่อความสะดวกและ ใชประโยชนิอยางคุมคา พื้นที่เพียงพอตอปริมาณ

ปลอดภัยในการประกอบ ตามรูปแบบและรายการ นักเรียน

อาหารและรับประทานอาหาร ของเทศบาล

ของนักเรียนและบุคลากรใน

โรงเรียน 

26 โครงการติดตั้งบานเกร็ด 1.เพื่อติดตั้งบานเกร็ด ติดตั้งบานเกร็ดโปรงแสง 167,000 - - - - นักเรียนรอยละ 95 1.โรงเรียนมีหลังคาอาคาร โรงเรียนเทศบาล

โปรงแสง โปรงแสง ปองกันน้ําฝนหรือ ตามรูปแบบและรายการ มีความพึงพอใจ อเนกประสงคใหมพรอมใชงาน วัดมเหยงค

ลมแรง ของเทศบาล ตอการใชหองเรียน 2.โรงเรียนมีอาคารอเนกประสงค

2.เพื่อใหอาคารอเนกประสงค มีสภาพพรอมใชงานเหมาะ

มีสภาพพรอมใชงานเหมาะสม สําหรับการจัดกิจกรรมตางๆ

สําหรับการจัดกิจกรรมตางๆ และจัดการเรียนการสอน

 และจัดการเรียนการสอน 3.โรงเรียนมีอาคารอเนก

3.เพื่ออํานวยความสะดวก ประสงคที่พรอมอํานวยสําหรับ

ใหกับนักเรียนครูและบุคลากร ความสะดวกนักเรียน

ภายในโรงเรียน

 ครูและบุคลากรภายในรร.

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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27 โครงการจัดสรางหองน้ําชาย 1.เพื่อสรางหองน้ําชายใหม สรางหองน้ําชายจํานวน 600,000 - - - - รร.มีหองน้ําชาย มีหองน้ําชายเพียงพอกับ โรงเรียนเทศบาล

ใหมแทนหองน้ําเกา แทนหองน้ําเกาที่หมดสภาพ  20 หองที่ไดมาตรฐาน จํานวน 20 หองที่มี ผูใชบริการ วัดมเหยงค

จํานวน 20 หอง การใชงานเพียงพอกับผูใชบริการ ตามรูปแบบและรายการ คุณภาพไดมาตรฐาน

ของเทศบาล

28 โครงการปรับปรุงหลังคา 1.เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงหลังคากระเบื้อง 411,000 - - - - นักเรียนรอยละ 95 1.โรงเรียนมีหลังคาอาคาร โรงเรียนเทศบาล

กระเบื้องลอนคู หลังคากระเบื้องลอนคูของ ลอนคูอาคารอเนกประสงค  มีความพึงพอใจ อเนกประสงคใหมทดแทน วัดมเหยงค

อาคารอเนกประสงค อาคารอเนกประสงคใหม ตามรูปแบบและรายการ ตอการใชอาคาร ของเกาที่เสื่อมสภาพ

ทดแทนของเกาที่เสื่อมสภาพ ของเทศบาล อเนกประสงค 2.โรงเรียนมีอาคาร

2.เพื่อใหอาคารอเนกประสงค อเนกประสงค

มีสภาพพรอมใชงาน มีสภาพพรอมใชงานเหมาะ

เหมาะสําหรับการจัดกิจกรรม สําหรับการจัดกิจกรรมตางๆ

และจัดการเรียนการสอน  และจัดการเรียนการสอน

3.เพื่อใหอํานวยความ 3. โรงเรียนมีอาคาร

สะดวกสําหรับนักเรียน ครู อเนกประสงค

และบุคลากรภายในโรงเรียน ที่พรอมอํานวยความ

สะดวกสําหรับนักเรียน

 ครู และบุคลากรภายใน

โรงเรียน

29 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา 1.เพื่อแกปญหาน้ําทวมขัง กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 253,000 - - - - นักเรียน รอยละ 95 1.ไมมีปญหาน้ําทวมขัง โรงเรียนเทศบาล

 ค.ส.ล.และพื้นระหวางอาคาร 2.เพื่อใหเกิดความสะอาด  และพื้นระหวางอาคาร มีความพึงพอใจตอการ บริเวณโรงเรียน วัดมเหยงค

ระหวางอาคารเรียน ตามรูปแบบและรายการ แกปญหาน้ําทวมขัง 2.โรงเรียนเกิดความสะอาด

3.เพื่อใหโรงเรียนมีทัศนียภาพที่สวยงาม ของเทศบาล 3.โรงเรียนมีทัศนียภาพ

ที่สวยงาม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

30 โครงการจัดสรางหองน้ําหญิง 1.เพื่อสรางหองน้ําหญิงใหม สรางหองน้ําหองสวมหญิง 276,000 - - - - รร.มีหองน้ําหองสวมหญิง 1.หองน้ําหองสวมหญิง โรงเรียนเทศบาล

แทนหองน้ําเกา แทนหองน้ําเกาที่หมดสภาพ จํานวน 10 หอง ที่ไดมาตรฐาน  จํานวน  10หอง ที่มี มีเพียงพอกับผูใชบริการ วัดมเหยงค

จํานวน 10 หอง การใชงาน ตามรูปแบบและรายการ คุณภาพไดมาตรฐาน 2. หองน้ําหองสวมหญิง

2.เพื่อใหหองน้ําหญิงมี ของเทศบาล ไดรับการปรับปรุงใหได

เพียงพอกับผูใชบริการ มาตรฐานงายตอการ

3.เพื่อปรับปรุงหองน้ําหญิง ดูแลรักษาความสะอาด

ใหไดมาตรฐานงายตอการ 3.หองน้ําหองสวมหญิง

ดูแล รักษาความสะอาด อยูในสภาพดี ปลอดภัย

4.เพื่อพัฒนาหองน้ําหญิงให  มั่นคง แข็งแรง

อยูในสภาพดีปลอดภัย

 มั่นคง แข็งแรง

31 โครงการกอสรางรั้วกั้น 1.เพื่อใหเด็ก เยาวชน และ กอสรางรั้วกั้นตาขายสนาม 774,000 - - - - มีรั้วกันตาขายสนาม 1.เด็ก เยาวชน และ สํานักการศึกษา

ตาขายสนามฟุตบอล ประชาชนมีสถานที่ ฟุตบอลจํานวน 7 คน ฟุตบอล 7 คนที่มี ประชาชน มีสถานที่

(ขนาดสนามฟุตบอล 7 คน) ออกกําลังกายที่สะดวกสบาย ตามรูปแบบและรายการ คุณภาพไดมาตรฐาน ออกกําลังกาย

2.เพื่อสงเสริมใหเด็กเยาวข ของเทศบาล ที่สะดวกสบาย

นและประชาชนเลนกีฬา 2.เด็กเยาวขน และ

ออกกําลังกาย ประชาชนสนใจเลนกีฬา

3.เพื่อปองกันอันตราย ออกกําลังกาย

ที่อาจเกิดขึ้นกับผูสัญจร 3 ไมเกิดอันตรายที่อาจ

ไปมาบริเวณสนามฟุตบอล เกิดขึ้นกับผูสัญจรไปมา

บริเวณสนามฟุตบอล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

32 โครงการกอสรางสนาม 1.เพื่อใหเด็ก เยาวชน และ กอสรางสนามฟุตบอล 7 คน 690,000 - - - - มีสนามฟุตบอล 7 คน 1.เด็ก เยาวชน และ สํานักการศึกษา

ฟุตบอล (ขนาดผูเลน ประชาชนมีสถานที่ ตามรูปแบบและรายการของ ที่มีคุณภาพและได ประชาชนมีสถานที่ออก

จํานวน 7 คน) ออกกําลังกาย เทศบาล มาตฐาน กําลังกายที่สะดวกสบาย

2.เพื่อสงเสริมใหเด็กเยาวขน 2.เด็ก เยาวขน และ

และ ประชาชนเลนกีฬา ประชาชนสนใจเลนกีฬา

ออกกําลังกาย ออกกําลังกาย

3.เพื่อใหเด็ก เยาวชนและ 3. เด็ก เยาวชน และ

ประชาชนใชเวลาวางใหเกิด ประชาชนใชเวลาวางให

ประโยชน หางไกลจาก เกิดประโยชน หางไกล

ยาเสพติด จากยาเสพติด

33 โครงการปรังปรุงหอง 1.เพื่อใหหองพายุสมอง ดําเนินการปรังปรุงหอง 160,000 ผูประกอบการ 1.หองพายุสมองเปน กองยุทธ

พายุสมอง เพื่อใชงาน เปนสถานที่ใชงานสําหรับ พายุสมอง เพื่อใชงาน รานคาในชุมเชต สถานที่ใชงานสําหรับ ศาสตรและ

สําหรับไลฟขายสินคา ไลฟขายสินคา OTOP สําหรับไลฟขายสินคา เทศบาลนคร ไลฟขายสินคา OTOP งบประมาณ

OTOP 2.เพื่อปรับปรุงพื้นที่หอง OTOP นครศรีธรรมราช 2.หองพายุสมอง

พายุสมองใหเหมาะ (ตามรูปแบบรายการของ และผูสนใจเพิ่ม เปนพื้นที่เหมาะ

สําหรับการไลฟขาย เทศบาล) รายไดผานชอง สําหรับการไลฟขาย

สินคาออนไลน ทางออนไลน และ สินคาออนไลน

มีความพึงพอใจ

ไมนอยกวา

 รอยละ 80

รวม 33 โครงการ 67,133,142 30,000,000  -  -  -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  5  การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบรอย

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดตั้งและฝกอบรม ๑.เพื่อใหสมาชิกมีความรู ฝกอบรมอปพร. จํานวน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 อปพร.มีความรู ๑.อปพร.มีความพรอม สํานักปลัดเทศบาล

อาสาสมัครปองกันภัย มีความสามารถที่เหมาะสม ๑๐๐ คน และจัดตั้ง ความสามารถในการ ในการปฏิบัติงาน

ฝายพลเรือน ในการนําไปใชปฏิบัติงาน ศูนยพรอมเครื่องมือ ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น ๒.การปฏิบัติงานมี

๒.สรางความเขมแข็งให และอุปกรณสําหรับ รอยละ ๙๐ ประสิทธิภาพ

กับศูนย อปพร.เทศบาล ฝกอบรม

2 โครงการฝกอบรมอาสาสมัคร เพื่อสงเสริมใหประชาชน จัดฝกอบรมอาสาสมัคร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละ ๙๐ ของผูเขา ทําใหประชาชนไดมี สํานักปลัดเทศบาล

ปองกันสาธารณภัยในชุมชน ไดรูจักปองกันสาธารณภัย ปองกันสาธารณภัย รับการอบรมมีความรู ความรูเกี่ยวกับการ

และชวยเหลือตนเองดาน ในชุมชน ประมาณ ความเขาใจเกี่ยวกับ ปองกันสาธารณภัย

การปองกันสาธารณภัย 3๐๐ คน การปองกันบรรเทา ตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น

ในชุมชน สาธารณภัย ในชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2565

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต    

4.2 กลยุทธ การรักษาความสงบเรียบรอย และสนับสนุนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการตั้งจุดบริการ เพื่อสรางความปลอดภัย ๑.ตั้งจุดบริการดาน 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 รอยละ ๙๐ สามารถ ๑.ชวยลดความเสี่ยง สํานักปลัดเทศบาล

ดานความปลอดภัยทางถนน ในชีวิตและทรัพยสินของ ความปลอดภัยทางถนน อํานวยความสะดวก ตอการเกิดอุบัติเหตุ

ชวงเทศกาล ผูใชรถ ใชถนน ดังนี้ รักษาความปลอดภัย ทางถนนในชวงเทศกาล

ชวงเทศกาลตางๆ ชวงเทศกาลปใหม ในชวง ๗ วันอันตราย ตางๆ เปนการลดความ

๑จุดๆ ละ ๕ วัน และทําใหอัตราการ สูญเสียที่อาจเกิดขึ้นแก

ชวงเทศกาลสงกรานต เสียชีวิตเทากับศูนย รางกายชีวิตและทรัพย

๑จุดๆ ละ ๕ วัน หรือไมมีการเสียชีวิต สินของประชาชน

ชวงเทศกาลเดือนสิบ

๑ จุดๆ ละ ๕ วัน

4 โครงการจัดตั้งชุดปฏิบัติการ 1. เพื่อจัดตั้งชุดปฏิบัติการ จัดฝกอบรมชุดปฏิบัติ 399,500 399,500 399,500 399,500 399,500 ๑.เจาหนาที่ฝายปองกัน 1. เจาหนาที่ฝายปองกัน สํานักปลัดเทศบาล

ดับเพลิงและกูภัยขั้นสูง ดับเพลิงและกูภัยขั้นสูงของ การดับเพลิงและกูภัย มีความรู ทักษะ ในการ มีขีดความสามารถในการ

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช และศึกษาดูงาน ปฏิบัติงานดับเพลิงและ ชวยเหลือผูประสบภัย

2. เพื่อเพิ่มศักยภาพ ขีดความ กูภัยมากขึ้น 2. ประชาชนมีสวัสดิภาพ

สามารถของเจาหนาที่ฝาย ๒. สรางความสัมพันธ ความปลอดภัยในชีวิต

ปองกันและบรรเทา อันดีใหกับบุคลากร และทรัพยสินมากขึ้น

สาธารณภัยในการปฏิบัติงาน ในองคกร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



266

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการติดตั้งกลองโทรทัศน 1. เพื่อระวัง/ตรวจจับการ ติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด 68,900  -  -  -  - รอยละ 80 สามารถ ปองกันและดูแลสถานที่ สํานักปลัดเทศบาล

วงจรปด (CCTV) กระทําความผิด เพื่อความ (CCTV) จํานวน 2 จุด ปองกันและดูแล ราชการใหมีความ

สถานีดับเพลิงศูนยเบญจม  ปลอดภัยในชีวิตและ สถานีดับเพลิงศูนยเบญจม  สถานที่ราชการใหมี ปลอดภัยในชีวิต และ

ทรัพยสิน พรอมอุปกรณประกอบดวย ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน ใหมี

2. เพื่อปองกันและดูแล 1. กลองวงจรปด ชนิด และทรัพยสิน ใหมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

รักษาความปลอดภัยใหกับ IP/Network Camera  ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สถานที่ราชการและ ความละเอียด 2 ลาน

ประโยชนอื่นๆ พิกเซล FULL HD

1080P จํานวน 2 ชุด

ชุดละ 5,700 บาท

เปนเงิน 11,400 บาท

จัดซื้อตามเกณฑราคากลาง

ระบบบกลองวงจรปดฯ

ฉบับกุมภาพันธ 64 หนา 1

2. อุปกรณสําหรับ

จัดเก็บขอมูลภาพ

บันทึกกลองโทรทัศน

วงจรปด (NVR) 

ขนาด 16 ชอง

จํานวน 1 เครื่อง

เครื่องละ 20,000 บาท 

- จัดซื้อตามราคาทองตลาด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3. อุปกรณกระจาย

สัญญาณ POE Switch

ขนาด 8 ชอง

เครื่องละ 8,000 บาท

จํานวน 1 เครื่อง 

- จัดซื้อตามราคาทองตลาด

4. Hard Disk สําหรับ

จัดเก็บภาพบันทึกแบบ

SATA ขนาด 4 TB

จํานวน 2 ตัว

ตัวละ 5,000 บาท

- จัดซื้อตามราคาทองตลาด

5. ตูจัดเก็บอุปกรณ

ขนาด 19 นิ้ว (Wall Rack) 

ขนาด 12 U จํานวน 1 ตู

ตูละ 6,000 บาท

- จัดซื้อตามราคาทองตลาด

6. โทรทัศน แอล อี ดี

(LED TV) ระดับความ

ละเอียดจอภาพ

1920x1080พิกเซล

ขนาด 40 นิ้ว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

จํานวน 1 เครื่อง

เครื่องละ 7,500 บาท

ราคาตามมาตฐานครุภัณฑ

ฉบับธันวาคม 63 หนา 11

7. สาย UTP ภายนอก

อาคารแบบมีสลิง 

จํานวน 4,000 บาท

- จัดซื้อตามราคาทองตลาด

8. อุปกรณอื่น ๆ 

จํานวน 2,000 บาท

- จัดซื้อตามราคาทองตลาด

6 โครงการทัศนศึกษาดูงาน 1.เพื่อใหเจาหนาที่ได เจาหนาที่ 500,000  -  -  -  -  - รอยละ 90 เจาหนาที่ฝาย สํานักปลัด

และเพิ่มประสิทธิภาพ ศึกษาดูงานในพทนที่ตางๆ ฝายรักษาความสงบ เจาหนาที่ไดใความรู รักษาความสงบ เทศบาล
ในการทํางานของ ที่เกี่ยวของกับการทํางาน ทัศนศึกษาดูงาน ความเขาใจใหมๆ นําความรูความเขาใจ

เจาหนาที่ฝายรักษา ของฝายรักษาความสงบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานดาน ที่ไดจากการ

ความสงบ 2.เพื่อแลกเปลี่ยน ในการทํางาน การรักษาความสงบ ทัศนศึกษาดูงาน

ประสบการณการทํางาน และนํามาใช  รอยละ -90 มาเพิ่มประสิทธิภาพ

ของแตละหนวยงาน ใหเกิดประโยชน เจาหนาที่สามารถ ในการปฏิบัติงาน

3.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ตอเทศบาล เพิ่มประสิทธิภาพ และนํามาใชใหเกิด

ในการทํางานและนํามาใช ในการทํางาน ประโยชนตอเทศบาล
ใหเกิดประโยชนตอเทศบาล

รวม 6 โครงการ  -  - 1,948,400 1,379,500 1,379,500 1,379,500 1,379,500  -  -  - 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4 การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมใหนาอยู  เขมแข็ง  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพัฒนาและฝกอบรม  - เพื่อใหองคกรชุมชน/ จัดอบรมอาสาสมัคร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ชุมชนเขมแข็ง - ชุมชนมีสวนรวมใน กองสวัสดิการ

อาสาสมัครพลังแผนดิน ประชาชน ไดมีการเสริมสราง พลังแผนดินเอาชนะ มีภูมิคุมกันตอ การดําเนินการแกไข สังคม

เอาชนะยาเสพติดในเขต และพัฒนาศักยภาพในการ ยาเสพติดในเขตเทศบาล ปญหายาเสพติด ปญหาและเอาชนะ

เทศบาล ดําเนินการปองกันและแกไข จํานวน ๑ รุน ผูคา ผูเสพ ลดลง ยาเสพติด

ปญหายาเสพติด  - ชุมชนปลอดจากยา

 - เพื่อใหเกิดการดําเนินการ เสพติด หรือมีผูเสพ

ปองกันและแกไขปญหายา ผูคา เบาบางลง

เสพติดอยางเปนรูปธรรม

 - เพื่อใหทุกชุมชนปลอด

ผูคา ผูเสพ ยาเสพติดอยาง

ยั่งยืน

รวม 1 โครงการ  -  - 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000  -  -  -

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2565

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต    

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

4.3 กลยุทธ การปองกัน และแกไขปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน



270

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4 การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมใหนาอยู  เขมแข็ง  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการรณรงคปองกัน  - เพื่อใหเด็กและเยาวชน  - นักเรียนในโรงเรียน 283,000 283,000 283,000 283,000 283,000 ผูเขารวมอบรม เด็กและเยาวชนผู สํานักการศึกษา

ยาเสพติดในสถานศึกษา ไดรับรูถึงปญหาและพิษ สังกัดเทศบาลไดเขา รอยละ 100 ได เขารวมโครงการ

ภัยของยาเสพติด รวมกิจกรรมรณรงค รับความรูจากการ มีความรู  ความ

 - เพื่อกระตุนใหเยาวชน ปองกันยาเสพติดใน เขารวมกิจกรรม เขาใจถึงปญหา

ปองกันและแกไขปญหา สถานศึกษา และพิษภัยของ

ยาเสพติด ยาเสพติด

รวม 1 โครงการ 283,000 283,000 283,000 283,000 283,000

แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

4.3 กลยุทธ การปองกัน และแกไขปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2565

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4 การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมใหนาอยู  เขมแข็ง  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสนับสนุนการ  - เพื่อใหคนพิการไดรับ คนพิการในเขตเทศบาล 27,919,200 28,840,800 29,762,400 30,684,000 31,605,600 คนพิการที่ยื่นแบบ  - คนพิการไดรับ กองสวัสดิการ

เสริมสรางสวัสดิการทาง สวัสดิการจากภาครัฐ นครนครศรีธรรมราช คําขอรับเบี้ยความ สวัสดิการจากภาครัฐ สังคม

สังคมใหแกผูพิการ หรือ  - เพื่อใหคนพิการมีรายไดใน พิการ ไดรับเงินคิดเปน  - คนพิการมีรายไดใน

ทุพพลภาพ (เบี้ยยังชีพ การยังชีพเบื้องตนมีคุณภาพ รอยละ 100 การยังชีพ

ความพิการ) ชีวิตที่ดีขึ้น

2 โครงการสรางหลักประกัน  - เพื่อใหผูสูงอายุไดรับ ผูสูงอายุในเขตเทศบาล 115,076,400 118,107,600 121,138,800 124,170,000 127,201,200 ผูสูงอายุที่ยื่นแบบ  - ผูสูงอายุไดรับ กองสวัสดิการ

รายไดใหแกผูสูงอายุ สวัสดิการจากภาครัฐ นครนครศรีธรรมราช คําขอรับเงินเบี้ยยังชีพ สวัสดิการจากภาครัฐ สังคม

(เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ)  - เพื่อใหผูสูงอายุมีรายได ผูสูงอายุและมีคุณสมบัติ  - ผูสูงอายุมีรายไดใน

ในการยังชีพเบื้องตน ครบถวนไดรับเงิน การยังชีพเบื้องตน

คิดเปนรอยละ 100

3 โครงการสนับสนุนการจัด  - เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ผูปวยเอดสในเขตเทศ 2,778,000 2,952,000 3,126,000 3,300,000 3,474,000 ผูปวยเอดสที่ยื่นคํา ผูปวยเอดสและ กองสวัสดิการ

สวัสดิการทางสังคมแก ของประชาชนในเขตเทศบาล บาลนครนครศรีธรรม ขอรับเงินและมีคุณ ครอบครัวมีคุณภาพ สังคม
ผูดอยโอกาสทางสังคม  - เพื่อลดภาระคาใชจายและ ราช สมบัติครบถวน ไดรับ ชีวิตที่ดีขึ้น

(เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส) สงเคราะหผูดอยโอกาสให เงินคิดเปนรอยละ 100

มีชีวิตอยางปกติสุข

รวม 3 โครงการ 145,773,600 149,900,400 154,027,200 158,154,000 162,280,800

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2565

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต    

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

4.4 กลยุทธ พัฒนาการสวัสดิการสังคม
แผนงานงบกลาง
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4 การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมใหนาอยู  เขมแข็ง  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการโรงเรียนวัยใส  - เพื่อชวยเสริมสรางศักย- ผูสูงอายุในชุมชนเขต 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000  - รอยละของจํานวน  - ผูสูงอายุไดรับการ กองสวัสดิการ

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ภาพของบุคคลในชุมชนได เทศบาลนครนครศรี นักเรียนวัยใสที่เขารวม เรียนรูตลอดชีวิต สังคม

 - ทําใหสังคมผูสูงอายุเปน ธรรมราช จํานวนรุนละ กิจกรรม/เรียน รอยละ  - ผูสูงอายุมีสุขภาพดี

สังคมที่มีคุณภาพ ไมนอยกวา 30 คน 85 ของเปาหมาย ทั้งกายและจิตใจ

 - รอยละของนักเรียน  - ผูสูงอายุมีคุณภาพ

วัยใสสําเร็จการศึกษา ชีวิตที่ดี

ตามหลักสูตรไมนอย

กวารอยละ 85

2 โครงการศูนยสงเสริมสุขภาพ  - เพื่อสงเสริมการรวมกลุม สงเสริมการจัดกิจกรรม 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 มีการจัดกิจกรรมและ ผูสูงอายุไดรับสวัสดิการ กองสวัสดิการ

และพัฒนาศักยภาพของผูสูง ของผูสูงอายุในการจัดกิจ ตางๆ แกผูสูงอายุ สวัสดิการครอบคลุม การดูแลและพัฒนา สังคม

อายุ กรรมตางๆ เชนพิธีกรรม ตามเปาหมายโครงการ คุณภาพชีวิตแบบ

ทางศาสนา อบรมสัมมนา รอยละ 100 องครวม

แกผูสูงอายุในเขตเทศบาลฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2565

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต    

4.4 กลยุทธ พัฒนาการสวัสดิการสังคม
แผนงานสังคมสงเคราะห

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการจัดหากายอุปกรณ เพื่อชวยเหลือผูสูงอายุ/ สงเคราะหผูสูงอายุ/ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผูสูงอายุ/ผูพิการที่ขอ ผูสูงอาย/ุผูพิการ สามารถ กองสวัสดิการ

สําหรับผูพิการ/ผูสูงอายุที่ ผูพิการที่ยากไรโดยจัดหา ผูพิการที่ยากไรในชุมชน รับกายอุปกรณ ไดรับ ดําเนินชีวิตประจําวันได สังคม

ยากไร กายอุปกรณให กายอุปกรณ 100% สะดวกมากขึ้น

4 โครงการสงเคราะหครอบครัว สงเคราะหผูประสบภัยตางๆ ชวยเหลือสงเคราะห 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละของประชาชน ผูประสบปญหาไดรับ กองสวัสดิการ

ผูประสบสาธารณภัย และผูยากไรในชุมชน ผูประสบภัยและผูยาก ผูประสบภัยและผูยากไร การชวยเหลืออยางทัน สังคม

และผูยากไรในชุมชน ไรในชุมชน ผูดอยโอกาสทางสังคม ทวงที

ที่ขอรับความชวยเหลือ

และไดรับความชวยเหลือ

5 โครงการเยี่ยมบานผูยากไร เพื่อลงเยี่ยมครอบครัวผูยาก ครอบครัวไดรับการชวย 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ 60 ของครอบ ครอบครัวไดรับการแก กองสวัสดิการ

ในชุมชน ไรในชุมชน และใหคําแนะนํา เหลือและแกไขปญหา ครัวไดรับการชวย ไขปญหาและไดรับการ สังคม

ความรูดานตาง ๆ พรอมทั้ง เรงดวน จํานวน 50 เหลือและแกไขปญหา ชวยเหลืออยางทันทวงที

ชวยเหลือดานเครื่องอุปโภค ครัวเรือน ได

บริโภค

6 โครงการสงเสริมภูมิปญญา เพื่อสงเสริมศักยภาพคุณคา ผูสูงอายุภูมิปญญา 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีการถายทอดและ ผูสูงอายุไดรับการ กองสวัสดิการ

ผูสูงอายุ ภูมิปญญาของผูสูงอายุให เด็ก เยาวชน และ เรียนรูภูมิปญญา สงเสริมศักยภาพดาน สังคม

ลูกหลานและคนในสังคม ประชาชน ในเขต อยางนอย 1 สาขา การถายทอดภูมิปญญา

ไดเรียนรู พรอมทั้งอนุรักษ เทศบาลนครนครศรี ใหเด็ก เยาวชน และ

ภูมิปญญาใหคงอยู ธรรมราช ประชาชนไดเรียนรู

วัตถุประสงค

งบประมาณ

ที่ โครงการ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการซอมแซมที่อยูอาศัย เพื่อปรับปรุงซอมแซมที่อยู เด็ก สตรี ผูพิการ ผูสูง 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 รอยละ 90 ของผูที่ยื่น ผูที่ประสบปญหาไดรับ กองสวัสดิการ

สําหรับผูดอยโอกาสและผู อาศัยของผูดอยโอกาสและ อายุที่ดอยโอกาส ขอรับความชวยเหลือ การปรับปรุงซอมแซม สังคม

ยากไรในชุมชน ผูยากไร ใหมีความมั่นคง ประสบปญหาเรื่องที่ ซอมแซมที่อยูอาศัยได ที่อยูอาศัยใหมีความมั่น

เหมาะสมและปลอดภัยใน อยูอาศัยชํารุดทรุดโทรม รับการชวยเหลือ คงแข็งแรงเหมาะสม

ชีวิต มีความเปนอยูที่ยาก มีความปลอดภัยในชีวิต

ลําบาก จํานวน 5

หลัง/ป

8 โครงการอบรมและฟนฟู  - เพื่อใหคนพิการและ จัดอบรมใหความรูแก 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 คนพิการและผูดูแล  - คนพิการและผูดูแล กองสวัสดิการ

ศักยภาพในการประกอบ ผูดูแลคนพิการไดเขาถึง คนพิการและผูดูแล คนพิการไดมีทางเลือก คนพิการไดเขาถึงสิทธิ สังคม

อาชีพของคนพิการและผูดู สิทธิตาม พรบ.สงเสริมและ คนพิการดานการสง ในการประกอบอาชีพ ตาม พรบ.สงเสริมและ

แลคนพิการในชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เสริมการประกอบอาชีพ ตามที่ถนัดและเหมาะ พัฒนาคุณภาพชีวิต

พ.ศ.2550 จํานวน 2 รุนๆละ 20 สม คนพิการ พ.ศ.2550

 - เพื่อใหคนพิการและ คน  - คนพิการและผูดูแล

ผูดูแลคนพิการไดมีทางเลือก คนพิการไดมีทางเลือก

ในการประกอบอาชีพตาม ในการประกอบอาชีพ

ที่ถนัดและเหมาะสม ตามที่ถนัดและเหมาะสม

 - เพื่อฟนฟูศักยภาพใน  - คนพิการและผูดูแล

การประกอบอาชีพ แบงเบา ไดรับการฟนฟูศักยภาพ

ภาระภายในครอบครัว ในการประกอบอาชีพ

 - เพื่อสงเสริมใหคนพิการ แบงเบาภาระภายใน

และผูดูแลคนพิการไดมี ครอบครัว

สวนรวมในสังคม เกิดการ  - คนพิการและผูดูแล

รวมกลุม การสรางเครือขาย คนพิการไดมีสวนรวม

คนพิการ ในสังคม เกิดการรวม

กลุม การสรางเครือขาย

คนพิการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 โครงการทุนการศึกษาสําหรับ  - เพื่อเปดโอกาสใหเด็ก นักเรียนที่อาศัยอยูใน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รอยละของผูมีสิทธิรับ ผูมีสิทธิรับทุนการศึกษา กองสวัสดิการ
นักเรียนผูยากจนหรือผูดอย ยากจนหรือดอยโอกาสได ครอบครัวยากจนหรือ ทุนการศึกษาไดรับทุน ไดรับทุนการศึกษาครบ สังคม
โอกาส รับการศึกษาอยางตอเนื่อง ผูดอยโอกาสระดับ การศึกษา ถวน

 - เพื่อแบงเบาภาระทาง ประถมศึกษาและมัธยม

เศรษฐกิจของผูปกครองที่มี ศึกษาในโรงเรียนสังกัด

ฐานะยากจนหรือดอยโอกาส เทศบาลนครนครศรี

 - เพื่อปลูกฝงใหเด็กมีความ ธรรมราช หรือโรงเรียน

สํานึกรับผิดชอบตอตนเอง สังกัดอื่นๆ ที่อาศัยอยู

สังคม และครอบครัว ในเขตเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช ทุนละ

1,000 บาท

รวม 9 โครงการ 2,740,000 2,740,000 2,740,000 2,740,000 2,740,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4 การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมใหนาอยู  เขมแข็ง  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการติดตั้งเวทีหอง เพื่อใหมีพื้นที่สําหรับการจัด ติดตั้งเวทีหองประชุม 100,000  -  -  -  - มีเวทีสําหรับดําเนิน มีพื้นที่สําหรับดําเนิน กองสวัสดิการ

ประชุม อาคารศูนยฟนฟู ประชุมและกิจกรรมตาง ๆ ใน ขนาดพื้นที่ไมนอยกวา กิจกรรมในหองประชุม กิจกรรมที่เปนสัดสวน สังคม

สุขภาพพัฒนาศักยภาพ หองประชุมที่เปนสัดสวนและ 2.85 x 4.85 เมตร  จํานวน 1 เวที และมีความเหมาะสม

ผูสูงอายุและศูนยเรียนรู เหมาะสม สูง 17 เซนติเมตร

ชุมชน เทศบาลนครนครศรี ตามรูปแบบและรายการ

ธรรมราช ของเทศบาล

รวม 1 โครงการ 100,000        -        -        -        -

4.4 กลยุทธ พัฒนาการสวัสดิการสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2565

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต    

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4 การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมใหนาอยู  เขมแข็ง  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเสริมสรางความ  - เพื่อสรางความรักและสราง จัดกิจกรรมอบรมให 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 รอยละ 80 ของกลุม  - สมาชิกครอบครัวตระหนัก กองสวัสดิการ

เขมแข็งของสถาบันครอบ สัมพันธภาพที่ดีระหวางสมาชิก ความรูและจัดเวทีเรียนรู เปาหมาย เขาใจหลัก ถึงความสําคัญของ สังคม

ครัวในชุมชน ในครอบครัว เพื่อสรางความสัมพันธ การดําเนินชีวิตที่ สถาบันครอบครัว เขาใจ

 - เพื่อใหสมาชิกในครอบครัว ของสมาชิกในครอบครัว เหมาะสม รูเทาทันและ หลักการดําเนินชีวิตที่

ไดตระหนักถึงความสําคัญของ (พอ/แม/ลูก/ปู/ยา/ตา/ เฝาระวังปญหาทาง เหมาะสม รูเทาทันและ

สถาบันครอบครัวซึ่งเปน ยาย ฯลฯ) จํานวน สังคมที่จะสงผลกระทบ เฝาระวังปญหาของ

สถาบันฐานรากในการพัฒนา 67 ครัวเรือน ตอสถาบันครอบครัว ครอบครัวที่อาจเกิดขึ้น

ชุมชนและสังคม  - สามารถสรางความ

 - เพื่อสงเสริมการมีสวนรวม สัมพันธที่ดีระหวางสมาชิก

ในการรับผิดชอบตอสังคม ในครอบครัว คือ เกิด

และแกไขปญหาตางๆ ที่ ความรัก ความเขาใจ

อาจจะสงผลตอสถาบัน และความผูกพันระหวาง

ครอบครัว พอแมลูก มีการสื่อสาร

4.5 กลยุทธ การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน    

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2565

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต    
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(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ดีระหวางสมาชิกใน

ครอบครัว และมีการใช

หลักธรรม(คุณธรรม/

จริยธรรม)ในการดําเนินชีวิต

 - สมาชิกครอบครัวได

รับการปลูกฝงจิตสํานึก

ที่ดี รูบทบาทหนาที่และ

ความรับผิดชอบของ

ตนเองที่มีตอครอบครัว

2 โครงการสภาเด็กและ เพื่อใหมีองคกรกลางของ จัดอบรมคณะบริหาร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 คณะกรรมการบริหาร เด็กและเยาวชนมี กองสวัสดิการ

เยาวชนในระดับเทศบาล เด็กในการขับเคลื่อนกําหนด สภาเด็กและเยาวชน/ สภาเด็กและเยาวชน ความสามัคคีในการ สังคม

กิจกรรมและดําเนินกิจกรรม สมาชิกเด็กเยาวชน สามารถจัดกิจกรรม งานรวมกันแกปญหา

ตามความตองการของเด็ก เทศบาลนครนครศรีฯ ในชุมชนได ของเด็กดวยเด็กเอง

3 โครงการพัฒนาและ - เพื่อใหประสิทธิภาพการ จัดอบรมและประชุม 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ชุมชนในเขต - ชุมชนและเทศบาล กองสวัสดิการ

สนับสนุนการทํางานของ ดําเนินงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุมชน เทศบาลทุกชุมชน มีแนวทางในการ สังคม

องคกรชุมชน ชุมชนและคณะกรรมการ ตางๆในเขตเทศบาล ดําเนินงานไปทิศทาง

ตางๆ เปนไปตามเปาหมาย นครนครศรีธรรมราช เดียวกัน

- เพื่อใหการดําเนินงาน - การดําเนินงานของ

ของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุมชน

ชุมชนตางๆเปนไป มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทิศทางเดียวกัน

วัตถุประสงค

งบประมาณ

ที่ โครงการ
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(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
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4 โครงการจัดกิจกรรมชุมชน  - เพื่อสงเสริมปลูกฝงให ฝกอบรมหรือสงเสริม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนในเขต  - ชุมชนไดรับความรู กองสวัสดิการ

เพื่อสงเสริมประเพณี เด็กและเยาวชนไดรวมสืบสาน การจัดกิจกรรม ประเพณี เทศบาลฯ รอยละ 80 ความเขาใจในวิธีปฏิบัติ สังคม

ศาสนาวัฒนธรรม ประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น ศาสนา วัฒนธรรมและ รูหลักปฏิบัติทาง และคําสอนของศาสนา

และการทองเที่ยว  - เพื่อสงเสริมวิธีปฏิบัติทาง การทองเที่ยวใหแก ศาสนาและวัฒนธรรม  - ชุมชนมีสวนรวมใน

ศาสนาใหเด็กและเยาวชน องคกรชุมชน การทํานุบํารุงรักษา

ยึดถือปฏิบัติไดอยางถูกตอง ประเพณี ศาสนา และ

วัฒนธรรมอันดีงามทองถิ่น

ใหคงอยูสืบไป

5 โครงการสงเสริมแมบาน  - เพื่อเผยแพรผลงานขอมูล จัดเวทีการแสดงของ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนในเขต  - ประชาชนไดรับทราบ กองสวัสดิการ

และเยาวชนจัดกิจกรรม ขาวสารและการบริหารงาน องคกรชุมชนในเขต เทศบาลฯ รอยละ 80 ขอมูลขาวสารและงาน สังคม

งานประเพณีบุญสารท  - เพื่อสงเสริมความสัมพันธ เทศบาลฯ โรงเรียน กลาแสดงออก รูรัก ของเทศบาลฯ

เดือนสิบ อันดีงามระหวางชุมชน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและ สามัคคี  - ชุมชนไดมีโอกาส

โรงเรียนและเทศบาลฯ การเผยแพรขอมูลขาวสาร แสดงออกและรวมกัน

 - เพื่อสงเสริมใหประชาชน ใหมๆ ผลงานของ อนุรักษงานประเพณี

และเยาวชนกลาแสดงออก เทศบาลฯ ระยะเวลา ทองถิ่นสืบไป

 - อนุรักษประเพณีทองถิ่น 10 วัน 10 คืน  - เผยแพรจําหนาย

สินคาชุมชน มีรายได

เพิ่มขึ้น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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6 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก  - เพื่อสรางผูนําเด็กและ  - จัดกิจกรรม จํานวน 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 รอยละ 60 ของ  - มีผูนําเด็กและเยาวชน กองสวัสดิการ

และเยาวชนพันธุใหมใน เยาวชนในการตอตานและ 3 กิจกรรม เยาวชนหางไกลยาเสพ ในการตอตานและปอง สังคม

เขตเทศบาล ปองกันการแพรระบาดของ 1) กิจกรรมเด็ก เยาวชน ติด และสามารถใชพื้น กันการแพรระบาดของ

ยาเสพติด พันธุใหมตานยาเสพติด ที่ในการแสดงออกถึง ยาเสพติดในชุมชน

 - เพื่อเปดพื้นที่ใหเด็กและ 2) กิจกรรมพื้นที่สัง ศักยภาพอยางสราง  - เด็กและเยาวชนได

เยาวชนไดแสดงศักยภาพ สรรคเยาวชนพันธุใหม สรรค รวมทั้งมีจิตอาสา แสดงถึงศักยภาพของ

ของตนเองอยางสรางสรรค 3) กิจกรรมจิตอาสา ในการทํากิจกรรมตางๆ ตนเองอยางสรางสรรค

ทางดานวิชาการ ศิลปะ ชวยเหลือสังคมและ ในการชวยเหลือสังคม ในดานตางๆ

ดนตรี งานฝมือและอื่นๆ กิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวของ  - เด็กและเยาวชน

 - เพื่อใหเด็กและเยาวชน บําเพ็ญตนเปนปรธโยชน

บําพ็ญประโยชนแกสวน แกสวนรวมและใชเวลา

รวม และใชเวลาวางใหเกิด วางใหเกิดประโยชน

ประโยชน

7 โครงการจัดตั้งชุมชนและ  - จัดตั้งชุมชนยอย จัดตั้งชุมชนยอยและ 50,000 50,000 500,000 50,000 50,000 จัดตั้งชุมชนยอยและ  - สรางระบอบประชา กองสวัสดิการ

เลือกกรรมการชุมชนในเขต  - ประชุมเลือกกรรมการ ประชุมเลือกกรรมการ ประชุมเลือกกรรมการ ธิปไตยในชุมชน สังคม

เทศบาลนครนครศรีธรรมราชชุมชน ชุมชนในเขตเทศบาล ชุมชนได 100%  - ประชาชนมีสวนรวม

ในการพัฒนาชุมชนและ

ทองถิ่น

 - ประชาชนมีสวนรวม

แกไขปญหา โครงสราง

ตางๆ ในชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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8 โครงการเทศบาลสัญจรพบ 1.เพื่อพบประชาชนและรับ ออกหนวยบริการ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนในเขต ประชาชนในเขตเทศ กองสวัสดิการ

ประชาชนเพื่อบริการและ ฟงขอเสนอแนะตางๆ และ สัญจรเคลื่อนที่แกประ เทศบาลทุกชุมชนได บาลนครนครศรีธรรม สังคม

พัฒนา แนวทางแกไขปญหาใน ชาชนในเขตเทศบาล รับบริการดานตางๆ ราช ไดรับบริการดาน

ชุมชน นครนครศรีธรรมราช จากเทศบาลนครนคร ตางๆ จากเทศบาลอยาง

2.เพื่อรวมกับชุมชนในการ โดยนําหนวยงาน ศรีธรรมราชอยางทั่วถึง ทั่วถึงและมีสวนรวมใน

พัฒนาสิ่งแวดลอมและแก ราชการและเอกชนเขา การดูแลพัฒนาชุมชน

ไขปญหาตางๆ ในชุมชน รวมกิจกรรมตลอดจน ของตนเองและเกิดความ

3.เพื่อใหประชาชนในชุมชน หนวยงาน/รานคาตางๆ รวมมือระหวางเทศบาลฯ

ไดรับการบริการดาน กับประชาชนในการแก

สาธารณสุขและบริการอื่นๆ ไขปญหาภายในชุมชน

อยางทั่วถึง

4.เพื่อเปนการสรางรายได

เสริมใหกับประชาชน

ในชุมชน

9 โครงการสงเสริมและสนับ  - เพื่อใหเกิดความสอด จัดทําแผนชุมชนในเขต 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000  - ชุมชนรูกระบวนการ  - แกไขปญหาความ กองสวัสดิการ

สนุนการจัดทําแผนชุมชน คลองเชื่อมโยงระหวาง เทศบาลนครนครศรี จัดทําแผนชุมชนและ เดือดรอนของชุมชนได สังคม

แผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ธรรมราช ทุกชุมชน แผนชุมชนสามารถใช  - ประชาชนไดรวมคิด

กับแผนพัฒนาทองถิ่น เปนแนวทางในการ รวมแกไขปญหาตางๆ

เกิดประสิทธิภาพ แกปญหาตามความ ของชุมชน

 - เพื่อสงเสริมการมีสวนรวม ตองการของชุมชน

ของประชาชนในการกําหนด ไดไมนอยกวา 70%

ประเด็นปญหา แนวทาง

การพัฒนาทองถิ่น

 - ใหเกิดการบูรณาการ

อยางเปนรูปธรรมจากทุก

ภาคสวน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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10 โครงการพัฒนาศักยภาพ  - เพื่อพัฒนาศักยภาพของ  - จัดประชุมคณะ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 กลุมสตรีในชุมชนได  - สตรีในเขตเทศบาล กองสวัสดิการ

เครือขายสตรีในเขตเทศบาล สตรี นําไปสูการสรางภาคี กรรมการสตรีเทศบาล มีสวนรวมในกิจกรรม นครนครศรีธรรมราช สังคม

นครนครศรีธรรมราช เครือขายสตรีที่มีความเขม และคณะกรรมการ และขับเคลื่อนการ ไดรับการพัฒนาศักยภาพ

แข็ง รวมขับเคลื่อนกิจกรรม สตรีชุมชน ไตรมาสละ พัฒนาชุมชนและ  สรางภาคีเครือขายสตรี

การพัฒนาดานตาง ๆ ของ 1 ครั้ง สังคม ที่มีความเขมแข็ง สามารถ

ชุมชนและสังคม  - จัดอบรมพัฒนา ขับเคลื่อนกิจกรรมการ

 - เพื่อกระตุนใหสตรีมีความ ศักยภาพแกคณะกรรม พัฒนาดานตาง ๆ ของ

รู ความสามารถและสราง การสตรีเทศบาล/ชุมชน ชุมชนและสังคม

แนวคิดในการพัฒนาตนเอง อยางนอยปละ 1 ครั้ง  - สตรีในเขตเทศบาล

พัฒนาครอบครัว พัฒนากลุม นครนครศรีธรรมราช

และสามารถขยายผล มีความรูความสามารถ

ความรูสูชุมชนของ และเกิดแนวคิดในการ

ตนเอง พัฒนาตนเอง พัฒนา

 - เพื่อสงเสริมการมีสวนรวม ครอบครัว พัฒนากลุม

ในการกําหนดแผนงาน/ และสามารถขยายผล

โครงการเพื่อการพัฒนาและ ความรูสูชุมชนของตนเอง

แกไขปญหาคุณภาพชีวิต  - สตรีในเขตเทศบาล

ของสตรีใหครอบคลุม นครนครศรีธรรมราช
ทุกดาน/ทุกชวงวัย มีสวนรวมในการกําหนด

ตามนโยบายของรัฐบาล แผนงาน/โครงการเพื่อ

ใหบรรลุผลสําเร็จตามเปา การพัฒนาและแกไข

หมาย ปญหาคุณภาพชีวิตของ

สตรีไดครอบคลุม

ทุกดาน/ทุกชวงวัย

ชุมชนและสังคม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 โครงการสัมมนาและพัฒนา  - เพื่ออบรมใหความรูในการ จัดอบรมและศึกษาดูงาน 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 รอยละ 60 ของผูนํา  - ทําใหคณะกรรมการ กองสวัสดิการ

ศักยภาพคณะกรรมการ เตรียมความพรอมดวยบทบาท ของผูนําชุมชนและ และคณะกรรมการชุมชน ชุมชนและผูที่เขารับการ สังคม

ชุมชน หนาที่ และภารกิจของการ คณะกรรมการชุมชนใน ที่เขารวมโครงการฯ ได อบรมไดรับความรูและมี

พัฒนาแบบพึ่งตนเองใหกับ เขตเทศบาลนครนครศรี นําความรูทักษะและ การเตรียมความพรอมดาน

กรรมการชุมชนเปนผูมีศักยภาพ ธรรมราช ประสบการณจากการ บทบาท หนาที่ และภารกิจ

ในตนเอง มีทัศนคติที่ดี ดําเนิน ฝกอบรมและเรียนรู ของการพัฒนาแบบพึ่ง

การพัฒนาชุมชนอยางถูกตอง นํามาพัฒนาและปรับ ตนเองใหกับคณะกรรม

ตามกระบวนการและทิศทาง ใชในชุมชนของตนเอง การพัฒนาชุมชนเปนผูมี

การพัฒนาชุมชนของเทศบาล ศักยภาพในตนเอง มีทัศน

นครนครศรีธรรมราช คติที่ดี ดําเนินการพัฒนา

 - เพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพ ชุมชนอยางถูกตองตาม

ของคณะกรรมการชุมชนให กระบวนการและทิศทาง

สามารถนําไปใชในการพัฒนา การพัฒนาชุมชนของ

ชุมชนของตนเองใหเปนชุมชน เทศบาลนครนครศรี

นาอยูมากขึ้น สามารถแลกเปลี่ยน ธรรมราช

การเรียนรูจากชุมชนหนึ่งไป  - ทําใหคณะกรรมการ

อีกชุมชนหนึ่งได ชุมชนและผูที่เขารับการ

 - เพื่ออบรมใหความรูเกี่ยวกับ อบรม มีการพัฒนาศักย

การสรางเครือขาย การสราง ภาพใหสามารถนําไปใช

ประชาคมในชุมชน ใหเขา ในการพัฒนาชุมชนให

มามีสวนรวม มีความสัมพันธ เปนชุมชนนาอยูมากขึ้น

มีการติดตอสื่อสารระหวางกัน  - ทําใหมีการพัฒนา

สงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยน และสามารถแลกเปลี่ยน

การเรียนรูจากชุมชน

กับการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน หนึ่งไปอีกชุมชนหนึ่งได

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - สนับสนุนใหเกิดความรวมมือ  - คณะกรรมการ

ดวยความสมัครใจ เพื่อเปน ชุมชนไดรับการ

การพัฒนาศักยภาพของ เสริมสรางและพัฒนา

เครือขายชุมชนใหสามารถ ศักยภาพความรูใน

นําไปใชในการพัฒนาชุมชน การบริหารจัดการ

ของตนเองใหชุมชนนาอยู ชุมชนและสัมผัส

มากขึ้น ประสบการณ แหลง

เรียนรูที่แปลกใหม

12 โครงการเสริมสรางความเขม  - ประชาชนมีสวนรวมใน ชุมชนในเขตเทศบาล 2,680,000 2,680,000 2,680,000 2,680,000 2,680,000 ปญหาในชุมชนรอยละ  - ชุมชนรูหลักบริหาร กองสวัสดิการ

แข็งในชุมชน การพัฒนาชุมชน ทุกชุมชน 60 สามารถแกไขและ จัดการโครงการ/กิจกรรม สังคม

 - ชุมชนคิดแผนงาน ตอบสนองความตอง ดวยชุมชนเอง

โครงการที่ตอบสนองและ การได  - ชุมชนเขมแข็งอยาง

แกไขปญหาดวยชุมชนเอง ยั่งยืน

 - สนับสนุนคาใชจาย วัสดุ  - ชุมชนแกไขปญหา

อุปกรณ ตางๆ ดวยชุมชนเอง

13 โครงการกองทุนสวัสดิการ เพื่อสนับสนุนใหชุมชนมี เปนสวัสดิการใหกับสมาชิก 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 จัดสวัสดิการใหกับ  - สมาชิกกองทุนฯ กองสวัสดิการ

ชุมชน เทศบาลนครนครศรี กองทุนสวัสดิการชุมชนที่ ตามแนวทางของมติ สมาชิกไมนอยกวา ไดรับสวัสดิการ สังคม

ธรรมราช ชวยเหลือเกื้อกูลกัน คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 ดาน  - สมาชิกกองทุนฯ มี

29 มิถุนายน 2553 หลักประกันความมั่นคง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14 โครงการอบรมเพื่อปองกัน  - เพื่อสงเสริมคุณคาศักดิ์ศรี จัดอบรมใหความรูเพื่อ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ 95 ของผูเขา  - กลุมเปาหมายมีความรู กองสวัสดิการ

และแกไขปญหาทางสังคม ความเปนมนุษยและรณรงค ปองกันและแกไข รับการอบรมมีความรู และตระหนักถึงคุณคา สังคม

ใหเกิดการเปลี่ยนคานิยมไป ปญหาทางสังคมใหแก ความเขาใจเรื่องการ ศักดิ์ศรีแหงความเปน

ในทิศทางที่ถูกตองอันควร ประชาชนในเขต ปองกันและแกไข มนุษยและเกิดการ

 - เพื่อใหความรูทางวิชาการ เทศบาลนครนครศรี ปญหาทางสังคม เปลี่ยนแปลงคานิยมไปใน

การชวยเหลือ แนะนํา ธรรมราช ทิศทางที่ถูกตองอันควร

แนวทางการแกปญหาตางๆ

ทางสังคมแกกลุมเปาหมาย

15 โครงการติดตั้งกลองโทรทัศน เพื่อใหประชาชนในชุมชน ติดตั้งระบบกลองโทรทัศน 7,747,300 รอยละ 80 ปองกัน ประชาชนในชุมชนและ กองสวัสดิการ

วงจรปด CCTV ในชุมชน และนักทองเที่ยวเกิดความ โทรทัศนวงจรปดชนิด และดูแลรักษาความ นักทองเที่ยวมีความปลอดภัย สังคม

รวม 18 ชุมชน 50 จุด ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เครือขายแบบมุมมอง ปลอดภัยกับประชาชน ในชีวิตและทรัพยสินเพิ่มขึ้น

และเปนการปองปรามการกอ คงที่ สําหรับติดตั้ง ในชุมชน 18 ชุมชน

อาชญากรรมในพื้นที่เทศบาล ภายนอกอาคาร สําหรับ

นครนครศรีธรรมราช ใชในงานรักษาความ

ปลอดภัยทั่วไป จํานวน

102 ชุด พรอมอุปกรณ

เชื่อมตอระบบ

รวม 18 ชุมชน 50 จุด

รวม 14 โครงการ 19,497,300 11,750,000 12,200,000 11,750,000 11,750,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4 การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมใหนาอยู  เขมแข็ง  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน 1. ประชาชนไดใชประโยชน  - ปรับปรุงอาคาร 425,000  -  -  -  -  - ประชาชนในชุมชน ประชาชนมีสถานที่ใน  - กองสวัสดิ

พื้นที่อาคารชุมชนทวดทอง ในอาคารและบริเวณอาคาร สนามฟุตซอลชุมชน ไมนอยกวา 80% ได การออกกําลังรวมกัน การสังคม

ไดอยางเต็มที่ ทวดทอง ขนาดไมนอย ใชประโยชน และเลนกีฬาไดหลาก  - สํานักชาง

2. ประชาชนมีสถานที่ทํา กวา 14 x 25 เมตร  - ประชาชนในชุมชน หลายชนิด

กิจกรรมรวมกัน ออกกําลัง ตามรูปแบบและราย ไมนอยกวา 80% 

กายและเลนกีฬาไดหลาก การของเทศบาล เลนกีฬาตามที่ตนเอง

หลายชนิด ถนัด

รวม 1 โครงการ 425,000           -           -           -           -

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

4.5 กลยุทธ การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน    

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2565

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4 การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมใหนาอยู  เขมแข็ง  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดงานวันเด็ก  - เพื่อสนับสนุนให  - จัดกิจกรรมสงเสริม 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 เด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนได สํานักการศึกษา

แหงชาติ นักเรียนและเด็กเยาวชน ใหเด็กและเยาวชน รอยละ 80 ในเขต มีประสบการณ

พัฒนาศักยภาพของตนเอง ไดมีประสบการณทั้ง เทศบาลไดเขารวม ทักษะ  ความรู

 - เพื่อสงเสริมการแสดงออก ดานทักษะความรู  กิจกรรม การแสดงออกและ

ความรู ความคิดและทักษะ ความคิดความสามารถ การบันเทิงและ

ของเด็กและเยาวชน การแสดงออก ภาคภูมิใจที่ผูใหญ

 - เพื่อใหเด็กและเยาวชน และการบันเทิง เห็นความสําคัญ

ไดมีประสบการณจริง ของตนเอง

ทั้งภาคทฤษฎีและภาค

ปฏิบัติจากกิจกรรม

นิทรรศการ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

4.6 กลยุทธ การสงเสริม  สนับสนุน  ทํานุบํารุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  ทบทวน ครั้งที่ 1/2565 

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต    
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการวงนครออรเคสตรา เพื่อใหเด็กและเยาวชนใน จัดกิจกรรมวงนคร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 เด็กและเยาวชนได เกิดศูนยกลางการ สํานักการศึกษา

เขตเทศบาลไดรวมเลน ออรเคสตราและจัด เลนดนตรีและเขา เรียนรูทางดานวง

ดนตรีประเภทวงออรเคสตรา กิจกรรมการแสดงใน รวมกิจกรรมรอยละ ดนตรีประเภทวง

และใชเวลาวางใหเกิด โอกาสตางๆ 60 ออรเคสตราขึ้นใน

ประโยชน จังหวัดนครศรีธรรมราช

3 จัดงานประเพณีบุญ เพื่อสงเสริมและอนุรักษไว จัดงานประเพณีบุญ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชน ชุมชน ประชาชน,ชุมชนในเขต สํานักการศึกษา

สารทเดือนสิบ ซึ่งประเพณีบุญสารท ประเพณีบุญสารท ไดเขารวมกิจกรรม เทศบาลฯ ไดมีสวนรวม

เดือนสิบ และวัฒนธรรม เดือนสิบ (แหหมฺรับ) และมีความพึงพอใจ สงเสริมกิจกรรมทาง

อันดีงามของทองถิ่น เพื่อใหประชาชนในเขต รอยละ 80 ศาสนา ประเพณี และ

เทศบาลฯไดรวม วัฒนธรรมอันดีงาม

กิจกรรมอยางทั่วถึง

4 จัดงานประเพณีลอยกระทง เพื่อสงเสริมใหประชาชน จัดกิจกรรมสงเสริม 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาชน ชุมชน ประชาชน,ชุมชนในเขต สํานักการศึกษา

ตระหนักและมีสวนรวม ประเพณีลอยกระทง ไดเขารวมกิจกรรม เทศบาลฯ ไดมีสวนรวม

ในการสืบสานประเพณี เพื่อใหประชาชน และมีความพึงพอใจ สงเสริมกิจกรรมทาง

ลอยกระทงอันเปน ในเขตเทศบาลฯ รอยละ 80 ศาสนา ประเพณี และ

ประเพณีและวัฒนธรรม ไดรวมกิจกรรมอยาง วัฒนธรรมอันดีงาม

อันดีงามของไทย ทั่วถึง

5 จัดงานวันขึ้นปใหม เพื่ออนุรักษประเพณีวันขึ้น จัดกิจกรรมสงเสริม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ชุมชน ประชาชน,ชุมชนในเขต สํานักการศึกษา

ปใหมและใหทานไฟ  ประเพณีวันขึ้นปใหม ไดเขารวมกิจกรรม เทศบาลฯ ไดมีสวนรวม

ซึ่งเปนประเพณีและ เพื่อใหประชาชนใน และมีความพึงพอใจ สงเสริมกิจกรรมทาง

วัฒนธรรมอันดีงามของไทย เขตเทศบาลฯ ไดรวม รอยละ 80 ศาสนา ประเพณี และ

กิจกรรมอยางทั่วถึง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการจัดงานตรุษจีน เพื่อสงเสริมและสืบสาน จัดกิจกรรมสงเสริม 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชน ชุมชน ประชาชน,ชุมชนในเขต สํานักการศึกษา

ไชนาทาวน ประเพณีตรุษจีนอันเปน ประเพณีตรุษจีน เพื่อ ไดเขารวมกิจกรรม เทศบาลฯ ไดมีสวนรวม

ประเพณีสําคัญของชาวไทย ใหประชาชนในเขต และมีความพึงพอใจ สงเสริมกิจกรรมทาง

เชื้อสายจีน เทศบาลฯ ไดรวม รอยละ 80 ศาสนา ประเพณี และ

กิจกรรมอยางทั่วถึง วัฒนธรรมอันดีงาม

7 จัดงานวันมาฆบูชา เพื่อสงเสริมใหพุทธศาสนิกชน จัดกิจกรรมสงเสริม 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน ชุมชน ประชาชน,ชุมชนในเขต สํานักการศึกษา

แหผาขึ้นธาตุ ไดสืบสานวัฒนธรรม พุทธศาสนาวันมาฆบูชา ไดเขารวมกิจกรรม เทศบาลฯ ไดมีสวนรวม

ประเพณีทองถิ่น และมี เพื่อใหประชาชนใน และมีความพึงพอใจ สงเสริมกิจกรรมทาง

สวนรวมในการปฏิบัติ เขตเทศบาลฯ ไดรวม รอยละ 80 ศาสนา ประเพณี และ

กิจกรรมทํานุบํารุง กิจกรรมอยางทั่วถึง วัฒนธรรมอันดีงาม

พุทธศาสนา

8 จัดงานประเพณีเทศกาล เพื่อสงเสริมใหประชนได จัดกิจกรรมสงเสริม 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาชน ชุมชน ประชาชน,ชุมชนในเขต สํานักการศึกษา

มหาสงกรานต ตระหนักและเห็นความ ประเพณีสงกรานต ฯ ไดเขารวมกิจกรรม เทศบาลฯ ไดมีสวนรวม

สําคัญ รวมถึงมีสวนรวม เพื่อใหประชาชนใน และมีความพึงพอใจ สงเสริมกิจกรรมทาง

ในการสืบสานประเพณี เขตเทศบาลฯ ไดรวม รอยละ 80 ศาสนา ประเพณี และ

สงกรานตแหนางดาน กิจกรรมอยางทั่วถึง วัฒนธรรมอันดีงาม
เมืองนครศรีธรรมราช 

ซึ่งเปนประเพณีอันดี

งามของทองถิ่น

9 จัดงานวันวิสาขบูชา เพื่อสงเสริมใหประชาชน จัดกิจกรรมสงเสริม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ชุมชน ประชาชน,ชุมชนในเขต สํานักการศึกษา

ตระหนักและมีสวนรวม พุทธศาสนาวันวิสาบูชา ไดเขารวมกิจกรรม เทศบาลฯ ไดมีสวนรวม

ในการสืบสานและ เพื่อใหประชาชนใน และมีความพึงพอใจ สงเสริมกิจกรรมทาง

ทํานุบํารุงรักษาประเพณี เขตเทศบาลฯ ไดรวม รอยละ 80 ศาสนา ประเพณี และ

วัฒนธรรมทางพุทธศาสนา กิจกรรมอยางทั่วถึง วัฒนธรรมอันดีงาม

อันดีงาม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 จัดงานสมโภชศาล เพื่อเปนมิ่งขวัญสิริสวัสดิ์ จัดกิจกรรมสงเสริม 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน ชุมชน ประชาชน,ชุมชนในเขต สํานักการศึกษา

หลักเมืองนครศรีธรรมราช มงคลแกประชาชน วัฒธรรมทางพุทธ ไดเขารวมกิจกรรม เทศบาลฯ ไดมีสวนรวม

จังหวัดนครศรีธรรมราช ศาสนาฉลองสมโภช และมีความพึงพอใจ สงเสริมกิจกรรมทาง

และบวงสรวงสมโภช ศาลหลักเมือง เพื่อ รอยละ 80 ศาสนา ประเพณี และ

ศาลหลักเมือง ใหประชาชนในเขต วัฒนธรรมอันดีงาม

นครศรีธรรมราช  เทศบาลฯ ไดรวม

อันเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คูบาน กิจกรรมอยางทั่วถึง

คูเมืองนครศรีธรรมราช

11 จัดงานวันตรุษอิดิ้ลอัฎฮา เพื่อสงเสริมใหประชาชน จัดกิจกรรมสงเสริม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ชุมชน ประชาชน,ชุมชนในเขต สํานักการศึกษา

ไดตระหนัก เล็งเห็นความ วัฒธรรมทางศาสนา ไดเขารวมกิจกรรม เทศบาลฯ ไดมีสวนรวม

สําคัญ และรวมสืบสาน อิสลาม เฉลิมฉลอง และมีความพึงพอใจ สงเสริมกิจกรรมทาง

วัฒนธรรมตามหลัก วันตรุษอิ้ดิ้ลอัฎฮา รอยละ 80 ศาสนา ประเพณี และ

ศาสนาอิสลามอันดีงาม เพื่อใหประชาชนใน วัฒนธรรมอันดีงาม

เขตเทศบาลฯ ไดรวม

กิจกรรมอยางทั่วถึง

12 จัดงานวันอาสาฬหบูชา เพื่อสงเสริมใหประชาชน จัดกิจกรรมสงเสริม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ 80  ประชาชน,ชุมชนในเขต สํานักการศึกษา

และวันเขาพรรษา ตระหนักและมีสวนรวมใน ศาสนาวันอาสาฬหบูชา ประชาชนในเขต เทศบาลฯ ไดมีสวนรวม

การสืบสานและทํานุ และเขาพรรษาเพื่อให พื้นที่เทศบาลได สงเสริมกิจกรรมทาง

บํารุงรักษาประเพณี ประชาชนในเขต เขารวมกิจกรรมทาง ศาสนา ประเพณี และ

วัฒนธรรมทางพุทธศาสนา เทศบาลฯ ไดรวม ศาสนา วัฒนธรรมอันดีงาม

อันดีงาม กิจกรรมอยางทั่วถึง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 โครงการสงเสริมพัฒนาจิต เพื่อจัดกิจกรรมสงเสริม จัดกิจกรรมสงเสริม 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จัดกิจกรรมพัฒนาจิต เด็ก เยาวชน และ สํานักการศึกษา

และคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาจิตและจริยธรรม พัฒนาจิตและจริยธรรม และจริยธรรม ประชาชนไดรวมทํา

ใหกับเด็ก เยาวชน และ ใหกับเด็ก เยาวชน และ กิจกรรม ตระหนักถึง

ประชาชน ประชาชน จํานวน การอนุรักษวัฒนธรรม

เพื่ออนุรักษวัฒนธรรม 8 ครั้ง ประเพณีและมีจิตใจ

ประเพณีอันดีงามทาง ที่สงบและมีสติในการ

ศาสนา ดําเนินชีวิต

รวม 13 โครงการ 3,650,000 3,650,000 3,650,000 3,650,000 3,650,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4 การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมใหนาอยู  เขมแข็ง  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่   3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข  และการกีฬา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเมืองนครอาหาร 1. เพื่อปรับปรุง ยกระดับ 1. เฝาระวังความปลอดภัย 950,000 950,000 950,000 950,000 950,000 1. มีรายงานสรุปผลการ 1. สถานที่จําหนาย งานสุขาภิบาล

ปลอดภัย มาตรฐานดานสุขลักษณะ อาหารที่วางจําหนาย ตรวจเฝาระวังทางดาน อาหารและอาหาร และอนามัย

การจําหนายอาหารในสถาน ในสถานที่จําหนายอาหาร สุขาภิบาลอาหารแตละ ริมบาทวิถี ไดรับการ สิ่งแวดลอม

ประกอบการอาหาร และอาหารริมบาทวิถี กลุมเปาหมายทุกเดือน พัฒนาและยกระดับ กองสาธารณสุข

2. เพื่อตรวจสอบและ โดยการตรวจสอบดาน 2. ผูประกอบกิจการ มาตรฐานอาหาร และสิ่งแวดลอม

เฝาระวังคุณภาพอาหาร สุขลักษณะทางกายภาพ และผูสัมผัสอาหารใน ปลอดภัย

ในสถานจําหนายอาหาร ของกลุมเปาหมาย สถานที่จําหนายอาหาร 2. ประชาชนไดบริโภค

 และอาหารริมบาทวิถี รวมถึงการใหคําแนะนํา ไดรับการอบรม          อาหารที่สะอาดปลอดภัย

3. เพื่อใหผูประกอบกิจการ ตามหลักการสุขาภิบาล  หลักสูตรการอบรม มีความรูและขอมูล

และผูสัมผัสอาหารในสถานที่ อาหารรวมถึงการสุมเก็บ ผูประกอบกิจการ ขาวสารที่ชวยใหมีทาง

จําหนายอาหารไดรับการ และตรวจตัวอยางอาหาร และหลักสูตรการอบรม เลือกในการซื้อและ

อบรมตามหลักเกณฑและ ดวยชุดทดสอบอาหาร ผูสัมผัสอาหาร ตาม บริโภคอาหารที่

วิธีการที่รัฐมนตรี เบื้องตนจากกลุมเปาหมาย หลักเกณฑและวิธีการที่ สะอาดปลอดภัย

5.1 กลยุทธ การพัฒนาการสาธารณสุข การปองกันโรค และสุขอนามัย ของประชาชน
แผนงานสาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2565

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โดยคําแนะนําของคณะ ไดแก ตลาด รานอาหาร รัฐมนตรี โดยคําแนะนํา 3. กอใหเกิดการมี

กรรมการประกาศกําหนด แผงลอยจําหนายอาหาร ของคณะกรรมการ สวนรวมระหวางภาครัฐ

ในราชกิจจานุเบกษา หางสรรพสินคา ประกาศกําหนดใน องคกรเอกชนผูประกอบ

4. เพื่อคุมครองผูบริโภค และสถานศึกษาภายใน ราชกิจจานุเบกษา การและประชาชน 

และสรางความมั่นใจในการ เขตเทศบาลนครนครศรี จํานวนไมนอยกวา 1 รุน เพื่อการพัฒนาดาน

บริโภคอาหารที่สะอาด ธรรมราชเพื่อตรวจ ตอหลักสูตร อาหารปลอดภัย

ปลอดภัย วิเคราะหภาคสนาม 3. ผูประกอบกิจการ อยางยั่งยืน

2. ผูประกอบกิจการ และผูสัมผัสอาหาร 4. เสริมสรางภาพลักษณ

และผูสัมผัสอาหารใน ไดรับหลักฐานรับรอง ที่ดีในดานอาหาร

สถานที่จําหนายอาหาร เปนผูผานการอบรม ปลอดภัยของเทศบาล

ไดรับการอบรมตาม หลักสูตร การอบรม นครนครศรีธรรมราช

หลักเกณฑและวิธีการ ผูประกอบกิจการ และเปนการสงเสริม

ที่รัฐมนตรีโดยคําแนะนํา และหลักสูตรการอบรม การทองเที่ยว

ของคณะกรรมการ ผูสัมผัสอาหาร โดยตอง

ประกาศกําหนดใน ผานการทดสอบความรู

ราชกิจจานุเบกษา หลังเขารับ การอบรม 

จํานวนไมนอยกวา ไมนอยกวารอยละ 80

 1 รุน ตอหลักสูตร 4. สถานประกอบการ

3.สถานประกอบการ จําหนายอาหารที่ผาน

การจําหนายอาหาร การประเมินตาม

ที่ผานการประเมิน หลักเกณฑการรับรอง

ตามหลักเกณฑ มาตรฐานฯ ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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การรับรองมาตรฐานฯ นครนครศรีธรรมราช 

ของเทศบาลนครนคร จะไดรับมอบปายรับรอง

ศรีธรรมราช จะไดรับ มาตรฐาน “อาหารสะอาด

ปายรับรองมาตรฐาน ปลอดภัย ใสใจผูบริโภค

"อาหารสะอาดปลอดภัย" ” (Clean Food Good 

(Clean Food Good Health) รอยละ 100 

Health) รอยละ 10 ของสถานประกอบการ

ของสถานประกอบการ จําหนายอาหารที่ผาน

จําหนายอาหารที่ผาน การประเมินฯ

การประเมินฯ

2 โครงการปองกันควบคุมสัตว 1. เพื่อปองกันและควบคุม 1.ดําเนินการปองกัน 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 1. มีรายงานสรุปผล 1. อัตราปวย อัตราตาย งานสุขาภิบาล

และแมลงพาหะนําโรค โรคที่เกิดจากสัตวและแมลง ควบคุม โรคติดตอ การดําเนินงานปองกัน ดวยโรคที่เกิดจากสัตว และอนามัย

พาหะนําโรค และลดอัตรา ระหวางสัตวและคนและ ควบคุมสัตวและพาหะ และแมลงพาหะนําโรค สิ่งแวดลอม

ปวยและปองกันการปวยตาย โรคที่เกิดจากสัตวและ นําโรคภายในเขต ลดลง กองสาธารณสุข

ดวยโรคที่เกิดจากสัตว แมลงพาหะนําโรคภายใน เทศบาลทุกเดือน 2. แหลงเพาะพันธุสัตว และสิ่งแวดลอม

และแมลงพาหะนําโรคใน พื้นที่เขตเทศบาลนคร 2. ผูปวยโรคติดตอจาก และแมลงพาหะนําโรค

พื้นที่เขตเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช ไดแก สัตวและแมลงพาหะ ลดลง

นครศรีธรรมราช ชุมชน 67 ชุมชน สถาน นําโรคไดรับการ 3. ประชาชนมีความรู 

2. เพื่อกําจัดและทําลาย ศึกษา วัด และ สถานที่ สอบสวนทางระบาด ความเขาใจ

แหลงเพาะพันธุสัตวและ ราชการหรือเอกชน วิทยา รอยละ 100 ความตระหนัก

แมลงพาหะนําโรคในพื้นที่ 2.ดําเนินการจัดอบรม จากการรับแจงรายงาน และมีสวนรวมในการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เขตเทศบาลนคร ใหความรูแกประชาชน 3. ชุมชนในพื้นที่เขต ปองกันและควบคุมโรค

นครศรีธรรมราช สถานศึกษาหรือผูที่เกี่ยว เทศบาลนครนคร ที่เกิดจากสัตวและ

3. เพื่อรณรงคสงเสริมให ของในพื้นที่เขตเทศบาล ศรีธรรมราช แมลงพาหะนําโรค

ประชาชนมีความรู นครศรีธรรมราชจํานวน ไดรับการสุมสํารวจ รวมถึงประชาชน

ความเขาใจ ความตระหนัก 150 คน แหลงเพาะพันธุยุงลาย มีคุณภาพชีวิตที่ดี

และสรางการมีสวนรวมใน รอยละ 100 

การปองกันและควบคุม จากชุมชนทั้งหมด

โรคที่เกิดจากสัตวและ

แมลงพาหะนําโรค

3 โครงการเฝาระวัง ปองกัน 1. เพื่อใหความรู คําแนะนํา 1. ดําเนินการเฝาระวัง 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 1. กลุมเปาหมายมี 1. ประชาชนมีความรู งานสุขาภิบาล

และควบคุมโรคติดเชื้อ ในการเฝาระวังปองกันและ  ปองกันและควบคุม ความรูความเขาใจ ความเขาใจ และอนามัย

ไวรัสโคโรนา 2019 ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โรคติดเชื้อไวรัส ในการปองกันโรค ความตระหนัก สิ่งแวดลอม

และโรคระบาดหรือโรค โคโรนา 2019 (COVID-19) โคโรนา 2019 ดวยตนเองไมนอยกวา สามารถปองกันตนเอง กองสาธารณสุข

ติดตออุบัติใหมในเขต และโรคระบาดหรือ (COVID-19) รอยละ 80 จากโรคและมีสวนรวม และสิ่งแวดลอม

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โรคติดตออุบัติใหมใหกับ และโรคระบาดหรือ 2. งานสุขาภิบาล ในการปองกันและ

ประชาชน หรือบุคลากร โรคติดตออุบัติใหม และอนามัย ควบคุมโรค 

สถานศึกษา รวมถึงผูที่ ภายในพื้นที่เขต สิ่งแวดลอม 2. ลดผลกระทบตอ

เกี่ยวของในพื้นที่เขต เทศบาลนคร กองสาธารณสุข สุขภาพของประชาชน

เทศบาลนคร นครศรีธรรมราช และสิ่งแวดลอม ตลอดจนปองกันไมให

นครศรีธรรมราช  ไดแก ชุมชนภายในเขต ประเมินและรายงานผล เกิดการแพรระบาด

2. เพื่อปองกันการแพร เทศบาลนคร ใหผูบริหารรับทราบ ของโรคในวงกวาง 

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส นครศรีธรรมราช เปนระยะๆ 3. การดําเนินงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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โคโรนา 2019 (COVID-19)  สถานศึกษา วัด ตอบโตภาวะฉุกเฉิน

และโรคระบาดหรือโรคติดตอ  สถานประกอบกิจการ ทางสาธารณสุขทันตอ

อุบัติใหมไมใหขยายตัวเปน  และหนวยงานตางๆ เหตุการณและ

วงกวางจนยากแกการ 2. ดําเนินการ มีประสิทธิภาพ

ควบคุม ประชาสัมพันธ

3. เพื่อใหมีทรัพยากร การฝกอบรมใหความรู

งบประมาณ พอเพียงตอการ แกประชาชน หรือ

สนับสนุนการดําเนินงาน บุคลากรสถานศึกษา

เฝาระวัง สอบสวนและ รวมถึงผูที่เกี่ยวของใน

ควบคุมปองกันโรคติดเชื้อ พื้นที่เขตเทศบาล

ไวรัสโคโรนา 2019 นครศรีธรรมราช  

(COVID-19) และโรคระบาด

หรือโรคติดตออุบัติใหมใน

เขตเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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4 โครงการสงเสริมและพัฒนา 1. เฝาระวังสถานการณ 1. ตลาดประเภทที่1 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1. กลุมเปาหมาย ไดรับ 1. ผูประกอบการตลาดสด กองสาธารณสุข

ตลาดสดนาซื้อ สุขาภิบาลอาหารใน ทุกตลาดในเขตเทศบาล การตรวจประเมิน พอคา แมคาในตลาด และสิ่งแวดลอม

ตลาดสดในเขตเทศบาล นครนครศรีธรรมราช มาตรฐานตลาดสด มีความรู ความเขาใจ

นครนครศรีธรรมราช ไดรับการตรวจประเมิน จํานวน 1 ครั้งตอป เกี่ยวกับสุขาภิบาลอาหาร

2. เพื่อสงเสริมใหผูประกอบ มาตรฐานตลาดสด 2. กลุมเปาหมาย 2. ตลาดสดมีการพัฒนา

กิจการ และผูขายของในตลาด จํานวน 1 ครั้งตอป ฝกอบรม ใหความรู และยกระดับตลาดสดนาซื้อ

มีความรูดานสุขาภิบาลอาหาร 2. จัดใหมีฝกอบรม สุขาภิบาลอาหาร 3. เครื่อขายผูประกอบการ

และแนวทางการพัฒนา ใหความรูสุขาภิบาล (เชิงปฏิบัติการ) การมีความเขมแข็ง มี

ยกระดับตลาดสดนาซื้อ อาหาร (เชิงปฏิบัติการ) จํานวน 1 ครั้งตอป สวนรวมในการพัฒนาและ

3. เพื่อใหประชาชนในเขต แกผูประกอบการตลาด 3. กลุมเปาหมายไดรับ ยกระดับตลาดสดนาซื้อ

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประเภทที่ 1 และพอคา การ ตรวจประเมิน 4. ภาครัฐ ภาคเอกชน

บริโภคอาหารอยางปลอดภัย แมคาในตลาดในเขต สุขลักษณะทางดาน ผูประกอบการและ พอคา

ปราศจากเชื้อโรค และเคมีที่ เทศบาล จํานวน 1 ครั้ง กายภาพ และสุมตรวจ แมคา มีสวนรวมในการ

เปนอันตราย ตอป ตัวอยาง เพื่อวิเคราะห พัฒนาและยกระดับ

3. จัดใหมีกิจกรรม ดานเคมี และชีวภาพ ตลาดสดนาซื้อ

สงเสริมการสราง รอยละ 80 5. ตลาดสดไดรับการ

ความเขมแข็งใหแก พัฒนาและยกระดับ

เครือขายผูประกอบการ ตลาดสดนาซื้อ

ตลาดสด ประเภทที่ 1 

จํานวน 1 ครั้งตอป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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5 โครงการสงเสริมความปลอดภัย 1. เพื่อสงเสริมความรู สถานประกอบกิจการที่ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1. กลุมเปาหมายมี 1. ผูประกอบกิจการ กองสาธารณสุข

และสุขอนามัยในการทํางาน ดานความปลอดภัยและ เปนอันตรายตอสุขภาพ ความรู เพิ่มขึ้น โดยวัด ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ และสิ่งแวดลอม

สุขอนามัยใหผูประกอบ ประเภทกิจการ ผลจากคะแนนเฉลี่ย และผูปฏิบัติงานประเภท

กิจการที่เปนอันตรายตอ ซอมเครื่องยนต กอนและหลังการ กิจการซอมเครื่องยนต 

สุขภาพ และผูปฏิบัติงาน ตูน้ําดื่มหยอดเหรียญ ดําเนินกิจกรรมฯ ตูน้ําดื่มหยอดเหรียญ 

ประเภทกิจการซอม รานรับซื้อของเกา 2. กลุมเปาหมายมี รานรับซื้อของเกา 

เครื่องยนต ตูน้ําดื่มหยอด และกิจการเครื่องซักผา พฤติกรรมการ และกิจการเครื่องซักผา

เหรียญ รานรับซื้อของเกา หยอดเหรียญ ในเขต ประกอบอาชีพที่เอื้อตอ หยอดเหรียญ 

และกิจการเครื่องซักผา พื้นที่เทศบาลนคร การทํางาน เอื้อตอการ มีความรูดานความ

หยอดเหรียญ นครศรีธรรมราช มีคุณภาพชีวิตที่ดีของ ปลอดภัยและสุขอนามัย

2. เพื่อสงเสริมการจัดสภาพ ผูปฏิบัติงานและไมกอ 2. ผูประกอบกิจการ

แวดลอม ใหเอื้อตอการ ใหเกิดผลกระทบตอ และผูปฏิบัติงานประเภท

ทํางาน เอื้อตอการมี คุณภาพชีวิตของ กิจการซอมเครื่องยนต 

คุณภาพชีวิตที่ดีของผู ประชาชนที่อยูในชุมชน ตูน้ําดื่มหยอดเหรียญ 

ปฏิบัติงาน และไมกอใหเกิด 3. กลุมเปาหมายมี รานรับซื้อของเกา 

ผลกระทบตอคุณภาพชีวิต ความพึงพอใจ ในการ และกิจการเครื่องซักผา

ของประชาชนที่อยูในชุมชน ดําเนินโครงการฯ หยอดเหรียญ มีการ

ใหสถานประกอบกิจการ (ดานการปองกัน เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ซอมเครื่องยนต ตูน้ําดื่ม ควบคุมโรคที่เกิดจาก การปฏิบัติงาน การจัด

หยอดเหรียญ รานรับซื้อ การทํางาน) อยูใน สภาพแวดลอมใหเอื้อตอ

ของเกา และกิจการเครื่อง ระดับมากถึงมากที่สุด การทํางาน เอื้อตอการมี

ซักผาหยอดเหรียญ รอยละ 80 คุณภาพชีวิตที่ดีของ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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3. เพื่อสงเสริมการ ผูปฏิบัติงานและไมกอให

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ เกิดผลกระทบตอคุณภาพ

ปฏิบัติงาน การจัดสภาพ ชีวิตของประชาชนที่อยู

แวดลอมใหเอื้อตอการทํางาน ในชุมชน

เอื้อตอการมีคุณภาพชีวิต

ที่ดีของผูปฏิบัติงานและไมกอ

ใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนที่อยูใน

ชุมชนใหสถานประกอบการ

ประเภทกิจการซอม

เครื่องยนต ตูน้ําดื่มหยอดราน

รับซื้อของเกา และกิจการ

เครื่องซักผาหยอดเหรียญ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการปรับปรุงโปรแกรม 1 เพื่อนําเทคโนโลยีมาใชใน งานใบอนุญาตและ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1. โปรแกรมระบบ 1. สามารถนํามาใชใน กองสาธารณสุข

ระบบปฏิบัติการบัญชีสําเร็จรูป การจัดเก็บฐานขอมูลผู หนังสือรับรองการแจง ปฏิบัติการบัญชี การบริหารติดตามผล และสิ่งแวดลอม

การจัดเก็บฐานขอมูลผู ประกอบการและออกใบ ตามพระราชบัญญัติ สําเร็จรูปการจัดเก็บ การดําเนินงาน ไดทันกาล

ประกอบการและออกใบ อนุญาตหนังสือรับรอง การสาธารณสุข ฐานขอมูลผูประกอบการ ไดขอมูล Real Time

อนุญาตตามพระราชบัญญัติ การแจงตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.2535  และออกใบอนุญาตตาม ที่ปรับปรุงอยางทันสมัย

การสาธารณสุข พ.ศ.2535 การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ฝายบริหารงาน พระราชบัญญัติ ตลอดเวลา

2. เพื่อจัดเก็บฐานขอมูล สาธารณสุข  การสาธารณสุข 2. เพื่อใหการจัดเก็บ

ผูประกอบการ โดยการ กองสาธารณสุขและ พ.ศ.2535 ไดรับการ ฐานขอมูลผูประกอบการ

เชื่อมโยงระหวางใบอนุญาต สิ่งแวดลอม ปรับปรุงตาม และออกใบอนุญาตและ

หนังสือรับรองการแจง เทศบาลนคร รายละเอียด ทั้ง 18 ขอ หนังสือรับรองการแจง

การประกอบกิจการและ นครศรีธรรมราช 2. เจาหนาที่ที่ใชงาน ตามพระราชบัญญัติ

ฐานขอมูลสถานประกอบการ ระบบมีความพึงพอใจ การสาธารณสุข 

3. เพื่อระบบจัดเก็บฐาน ในการใชงานระบบอยู พ.ศ.2535 เปนไปอยาง

ขอมูลผูประกอบการและ ในระดับมากถึงมากที่สุด คลองตัว ลดขอผิดพลาด

ออกใบอนุญาตหนังสือ รอยละ 80 และเพิ่มประสิทธิภาพ

รับรองการแจงตาม ในการปฏิบัติงาน  

พระราชบัญญัติ 3. สามารถเชื่อมโยง

การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ขอมูลระหวางใบอนุญาต

มีความปลอดภัยตอการ การประกอบกิจการและ

เขาถึงและการเก็บรักษา ฐานขอมูลสถาน

ขอมูล ประกอบการได

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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4. มีความปลอดภัยใน

การใชงานและการ

เก็บรักษาขอมูลและ

เหมาะสมในการ  

ปฏิบัติงานจริง 

7 โครงการปองกัน ควบคุมโรค  -  เพื่อสนองพระนโยบาย  - ฉีดวัคซีนปองกันโรค 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000  - ไมพบสุนัขและแมว  - ลดความเสี่ยงตอการ งานสัตวแพทย

พิษสุนัขบาและลดจํานวน ในการดําเนินโครงการสัตว พิษสุนัขบาใหแกสุนัข ที่ติดเชื้อพิษสุนัขบา แพรระบาดของโรคพิษ กองสาธารณสุข

ประชากรสุนัขและแมวจรจัด ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก และแมวในเขตเทศบาล  - จํานวนสุนัขจรจัด สุนัขบาและหยุดการ และสิ่งแวดลอม

โรคพิษสุนัขบา ครอบคลุมจํานวน ในเขตเทศบาลลดลง แพรพันธุของสุนัข

 - เพื่อหยุดการแพรพันธุของ ประชากรอยางนอย  - ประชาชนมีความรู โดยคอยๆลดจํานวน

สุนัขและแมวที่เปนพาหะ รอยละ 80 ของ ความเขาใจเรื่องการ ของสุนัขจรจัดลง

นําโรคพิษสุนัขบาและคอยๆ ประชากรสุนัขและแมว ปองกันตัวจากโรค จนหมดไปได

ลดจํานวนของสุนัขและแมว ในเขตเทศบาล พิษสุนัขบาเพิ่มขึ้น  - ประชาชนมีความ

จรจัดลงจนหมดไป โดยการ  - การควบคุมประชากร เขาใจและมีสวนรวม

ผาตัดทําหมัน ทําสัญลักษณ สุนัขและแมวโดยการ ในการแกไขปญหา

ที่ตัวสุนัขและฉีดวัคซีน ผาตัดทําหมัน รวมกัน เกี่ยวกับสุนัข

ปองกันโรคพิษสุนัขบารวมถึง ทําสัญลักษณที่ตัว จรจัดและโรคพิษสุนัขบา

การจัดทําทะเบียนประวัติ สุนัขและฉีดวัคซีนปอง  - ขึ้นทะเบียนประชากร

ของสุนัขและแมวภายในเขต กันโรคพิษสุนัขบา สุนัขและแมวในเขต

เทศบาล  - ลดปญหาเหตุ เทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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 - เพื่อลดอัตราการปวย และ เดือดรอนรําคาญอันเกิด

อัตราการตายของประชาชน จากสุนัขและแมวโดย

จากโรคพิษสุนัขบาและลด การจัดทําทะเบียน

ปญหาเหตุเดือดรอนรําคาญ ประวัติของสุนัขและ

อันเกิดจากสุนัขและแมว แมวภายในเขตเทศบาล

 - เพื่อรณรงคสงเสริมให  - ประชาชนมีความรู

ประชาชนมีความเขาใจและ ปรับเปลี่ยนทัศนคติ

มีสวนรวมในการแกไขปญหา และเลี้ยงสุนัขและแมว

รวมกันเกี่ยวกับสุนัขและแมว ดวยความรับผิดชอบตอ

จรจัด โรคพิษสุนัขบา และ สังคมกอใหเกิด

ปญหาเหตุเดือดรอนรําคาญ "ชุมชนปลอดโรคพิษ

อันเกิดจากสุนัขและแมว สุนัขบาสุนัขและแมว

รวมถึงมีความรู ปรับเปลี่ยน จรจัด

ทัศนคติและเลี้ยงสุนัขและ  - ผูเขารวมอบรมความ

แมวดวยความรับผิดชอบตอ รูเรื่องการปองกันโรค

สังคม นอกจากนี้ยังมี พิษสุนัขบาทั้งในคน

สุขวิทยาสวนบุคคลที่ดีหลัง และสัตว รวมถึงการ

จากสัมผัสสัตว ดูแลเบื้องตนกรณีสัมผัส

เชื้อโรคพิษสุนัขบาที่

ถูกตองจาก ๖๕ ชุมชน

จํานวน ๑๕๐ คน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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8 โครงการฟนเทียมพระ- 1.เพื่อแกปญหาสุขภาพ จัดทําฟนเทียมผูสูงอายุ 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 1.จํานวนผูเขารวม ผูสูงอายุที่เขารวมโครง กองการแพทย

ราชทาน ชองปากของผูสูงอายุ  ในเขตเทศบาล โครงการมากกวา การไดรับการใสฟนเทียม

โดยการใสฟนเทียม ที่มีคุณสมบัติตรงตาม รอยละ 70 ของกลุม และสามารถรับประทาน

2.เพื่อสรางสุขนิสัยในการ เกณฑ ไดรับการใส เปาหมาย อาหารไดดียิ่งขึ้น

ดูแลสุขภาพชองปากและ ฟนเทียม 2.ผูเขารวมโครงการ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ฟนเทียม  ไดเรียนรูวิธีการใชงาน

และดูแลฟนเทียม

 มากกวารอยละ 80

9 โครงการสงเสริมสุขภาพ- 1.เพื่อสํารวจสภาวะทันต- อบรมใหความรูและ 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 1.จํานวนผูเขารวม ผูสูงอายุที่เขารวมโครง กองการแพทย

ชองปากในผูสูงอายุ สุขภาพในกลุมผูสูงอายุ คัดกรอง ผูสูงอายุใน โครงการมากกวา ทราบถึงสภาวะสุขภาพ

และแนะนําการดูแลสุขภาพ เขตเทศบาล หดรับ รอยละ 80 ของกลุม ชองปากของตนเอง

ชองปากอยางเหมาะสม ไการตรวจคัดกรอง เปาหมาย และทราบวิธีการดูแล

และแนะนําการดูแล 2.ผูสูงอายุที่เขารวม สุขภาพชองปากอยาง

สุขภาพชองปาก โครงการ ทราบถึง ถูกตอง

อยางถูกวิธี สภาวะสุขภาพชองปาก

ของตนเอง และทราบ

วิธีการดูแลสุขภาพ

ชองปากอยางถูกตอง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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10 โครงการสงเสริมทันตสุขภาพ 1.เพื่อใหนักเรียนไดรับการ จัดกิจกรรมในการ 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 1.นักเรียนมากกวา ผูปกครองทราบผลการ กองการแพทย

และปองกันโรคในชองปาก ตรวจสุขภาพชองปากโดย สงเสริมทันตสุขภาพ รอยละ 80 ของกลุม ตรวจสุขภาพชองปาก

สําหรับเด็กระดับชั้นประถม- ทันตบุคลากร และปองกันกันโรค เปาหมาย ไดรับการ ของนักเรียนเพื่อรับการ

ศึกษา 2.เพื่อใหผูปกครองไดทราบ ในชองปากใหแก ตรวจสุขภาพชองปาก รักษาทางทันตกรรม

ถึงสภาวะสุขภาพชองปาก นักเรียนชั้นประถม- 2.ผูปกครองทราบผล อยางเหมาะสม

ของนักเรียน ศึกษาในเขตเทศบาล การตรวจสุขภาพชอง

จํานวน 22 โรงเรียน ปากของนักเรียน

ทุกคน

11 โครงการสงเสริมสุขภาพและ 1.เพื่อปองกันโรคในชองปาก ใหความรูแกหญิง 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 1.รอยละ 80 ของ หญิงมีครรภในเขต กองการแพทย

ปองกันโรคในชองปาก หญิงมีครรภ ที่มาฝากครรภ หญิงที่มาฝากครรภ เทศบาลรอยละ 80  

หญิงมีครรภ 2.เพื่อใหหญิงมีครรภที่มา ครั้งแรกใน รพ. ไดรับการตรวจ ทราบถึงสภาวะสุขภาพ  

ฝากครรภครั้งแรกที่ รพ. เทศบาล ฯ ไดรับ สุขภาพชองปาก ในชองปากของตนเอง

ไดรับการครวจสุขภาพ การตรวจคัดกรอง 2.รอยละ 80 ของ

ชองปากอยางถูกวิธี ดูแลสุขภาพในชอง หญิงที่มาฝากครรภ

ปาก เขารวมโครงการ 

ไดรับคําแนะนําและ

วิธีการดูแล

สุขภาพชองปาก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 โครงการสงเสริมทันตสุขภาพ 1.เพื่อสงเสริม กระตุนใหผู สงเสริมทันตสุขภาพ 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 1.รอยละ 80 ของผู ผูปกครองและเด็กไดรับ กองการแพทย

และปองกันโรคในคลินิก ปกครองเด็กมีความรูและ และปองกันโรคใน ปกครองเด็กอายุ คําแนะนํา รอยละ 50

เด็กดี สามารถดูแลสุขภาพในชอง คลีนิกเด็กดี แกเด็ก 9เดือน-1.6 ปไดรับ ของเด็กที่มารับวัคซีนที่

ปากเด็กและตัวเองได อายุ 6 เดือน ถึง 1.9ป คําแนะนํา คลินิกเด็กดีไดรับ

2.เพื่อใหเด็กที่มารับวุคซีน ที่มารับวัคซีนในคลีนิก 2.รอยละ 80 ของเด็ก ฟลูออไรดวานิช

ไดรับการตรวจสุขภาพ เด็กดี และตรวจ อายุ9 เดือน -1.6 ป

ในชองปาก สุขภาพในชองปาก ไดรับการตรวจสุขภาพ

3.เพื่อใหเด็กไดรับ ทุกคน ชองปาก

ฟลูออไรดวานิช  3.เด็กไดรับฟลูออไรด

วานิช รอยละ 50

13 โครงการสงเสริมทันตสุขภาพ 1.เพื่อใหเด็กในศูนยฯ ตรวจสุขภาพชองปาก 25,000 40,000 40,000 40,000 40,000 1.รอยละ 90 ของเด็ก 1.รอยละ 90 ของเด็ก กองการแพทย

ในศูนยพัฒนาเด็กกอนเกณฑ และเด็กอนุบาลในเขต ใหแกเด็กในศูนยพัฒนา ในศูนยฯและเด็ก ไดรับการตรวจสุขภาพ

และเด็กอนุบาล เทศบาลไดรับการตรวจ เด็กเล็กและเด็ก อนุบาลไดรับการตรวจ ในชองปากและสาธิต

สุขภาพในชองปาก อนุบาล ใน รร.เขต สุขภาพในชองปากและ วิธีการแปลงฟน

2.เพื่อใหเด็กไดรับฟลูออไรด เทศบาลนครนคร สาธิตการแปลงฟน 2.รอยละ 50 ของ

วานิชปองกันฟนผุในราย ศรีธรรมราช 2.รอยละ 50 ของเด็ก เด็กไดรับการทา

ที่จําเปน ทุกคน ไดรับการทาฟลูออไรด ฟลูออไรด

วานิชตามความจําเปน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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14 โครงการอบรมพัฒนา 1.เพื่อพัฒนาความรูและ อบรมพัฒนาความรู 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 1.บุคลากรเขารวม 1.บุคลากรที่ผานการ กองการแพทย

ความรูและทักษะในการ ทักษะของบุคลากรทางการ แกบุคลากรทางการ ไมนอยกวารอยละ อบรมมีความรู ความ

ปฏิบัติงานบุคลากรทางการ พยาบาลในการปฏิบัติงาน พยาบาลฯ โรงพยาบาล 80 เขาใจและสามารถ

พยาบาล จํานวน 2 กิจกรรม ดังนี้ และศูนยบริการ 2.รอยละความ เขาทีมชวยฟนคืนชีพ

1.1.การอบรมเชิงปฏิบัติการ สาธารณสุข พึงพอใจของบุคลากร ไดอยางถูกตอง มี

การชวยฟนคืนชีพ สําหรับ ในการชวยฟนคืนชีพ ที่เขารวมโครงการ ประสิทธิภาพ

พยาบาลวิชาชีพและบุคลากร จํานวน 2 รุน ไมนอยกวารอยละ 2.บุคลากรมีทัศนคติที่ดี

กลุมสนับสนุน รุนละ 80 คน 80 ในการทํางานเปนทีม

1.2.การอบรมเชิงปฏิบัติการ  3.ประชาชนที่มารับ

การดูแลผูปวยโรคหัวใจและ   บริการ ไดรับบริการที่มี

หลอดเลือด  คุณภาพ รวดเร็ว 

2.เพื่อเสริมสรางทัศนคติเชิง  ปลอดภัย เกิดความ

บวกและทักษะการเปนผูให   พึงพอใจ

บริการที่มีคุณภาพ  

3.เพื่อใหผูรับบริการ ไดรับ

บริการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว

ปลอดภัยและเกิดความ

พึงพอใจ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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15 โครงการบริการกายภาพ 1.ผูเขารวมโครงการมีความ อบรมใหความรู 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 1.รอยละความ 1.ผูเขารวมโครงการ กองการแพทย

บําบัดในสถานพยาบาลสู

ชมชน
รู ความเขาใจ ในการดูแล การทํากายภาพ พึงพอใจของ มีความรูความเขาใจ

ตนเองทางดาน ใหแกญาติหรือผูดูแล ผูที่เขารวมโครงการ ในการดูแลตนเอง

กายภาพบําบัดเพิ่มขึ้น ผูปวยติดเตียง 2.ผูเขารวมโครงการ และสามารถถายทอด

2.ผูเขารวมโครงการ ในเขตเทศบาล มีความรูความเขาใจ ความรูสูชุมชน

สามารถนําความรูที่ได นครนครศรีธรรมราช และสามารถ ไดอยางถูกตอง

ไปปฏิบัติและ จํานวน 1 รุน  ปฏิบัติตัวตามคํา 2.ผูเขารวมโครงการ

ถายทอดสูชุมชนได รุนละ  35 คน แนะนําไดอยาง มีการปรับเปลี่ยน

อยางถูกตองและเหมาะสม  ถูกตอง พฤติกรรมตอโรค

3.ผูสูงอายุในชุมชนสามารถ

ใชชีวิตอยูในสังคม 

ในสภาพพื้นที่

หรือสิ่งแวดลอมตามจริง

โดยพึ่งพาตนเองได

มากที่สุด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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16 โครงการสรางเสริมและ เพื่อให อสม. และภาคีเครือย อบรมใหความรู 2,010,500 2,010,500 2,010,500 2,010,500 2,010,500 1. อสม.ในเขต เพิ่มการมีสวนรวม กองการแพทย

สงเสริมศักยภาพการ ขายภาคประชาชนมีความรู สรางเสริมศักยภาพ  เทศบาล มีความรู ของภาคีเครือขาย

ดําเนินงานอาสาสมัคร และสามารถนําความรู ใหแก อสม. ในเขต  และทักษะสามารถ ภาคประชาชนในการ

สาธารณสุข จากกิจกรรมการอบรม เทศบาลนครนคร  นําความรูและทักษะ จัดการระบบ

กองการแพทย เทศบาลนคร นําไปสรางความเขาใจ ศรีธรรมราช  ไปพัฒนาการทํางาน สุขภาพในชุมชน

นครศรีธรรมราข และแนะนําแนวทางการ ทุกคน  ในชุมชน ไมนอยกวา ดํารงคอยูในองคกร

ปฏิบัติเบื้องตนในพฤติกรรม   รอยละ 80 นานมากกวา 5ป >

 ดานสุขภาพ การควบคุม  2.อสม.มีองค

 การปองกันโรคติดตอ โรค ความรูสามารถ

โรคระบาด การดูแลผูปวย นําไปปฏิบัติงาน

เรื้อรัง  ผูปวยติดเตียง ฯลฯ ได รอยละ 80

17 โครงการพัฒนาระบบเพื่อ  เพื่อใหผูสูงอายุที่มีอายุ ดูแลผูสูงอายุ 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ผูสูงอายุที่ไดรับการ ผูสูงอายุที่มีภาวะ กองการแพทย

จัดบริการดูแลระยะยาว 60 ป ขึ้นไปที่มีภาวะพึ่งพิง ที่เปนผูปวยติดเตียง  ดูแลตามแผนการ พึ่งพิง ไดรับบริการ

ดานสาธารณสุข สําหรับ และบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลอื่นที่มี  ดูแลรายบุคคล การเยี่ยมที่บาน

ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ทุกสิทธิการรักษาไดรับ ภาวะพึ่งพิงในเขตพื้นที่  มีคะแนน ADL ที่มีคุณภาพและไดรับ

 และบุคคลอื่นที่มีภาวะ การประเมิน ทุกสิทธิการ เทศบาลนครนครศรีฯ  ดีขึ้น  ไมต่ํากวา การดูแลที่เหมาะสม

พึ่งพิง ตามประกาศ รักษาไดรับการประเมิน จํานวน 200 ราย รอยละ 3 พรอมชุดสิทธิประโยชน

คณะกรรมการหลักประกัน คัดกรองและวางแผนการ  ในโครงการฯ  และ

สุขภาพแหงชาติ กองทุน ดูแลรายบุคคลตาม  มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

หลักประกันสุขภาพ ชุดสิทธิประโยชน

 เทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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18 บริการการแพทยแผนไทย 1.เพื่อนําองคความรูเรื่อง อบรมใหความรู 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000  1.ผูเขารวมโครงการ 1.ผูเขาอบรมสามารถ กองการแพทย

ในสถานพยาบาลสูชุมชน ในการดูแลสุขภาพแกผูปวย การแพทยแผนไทย มีความรู ความเขาใจ  นําองคความรูเรื่องใน

เรื้อรัง และสงเสริมสุขภาพ แกญาติหรือผูดูแล และสามารถนําองค การดูแลสุขภาพแก

ประชาชนทั่วไป ผูปวยในเขตเทศบาล ความรูดานแพทย ผูปวยและสงเสริม

2.เพื่อสงเสริมภูมิปญญา นครนครศรีธรรมราช แผนไทยมาใช สุขภาพประชาชนทั่วไป

ทองถิ่นในการบําบัดรักษา จํานวน 1 รุน  ในชีวิตประจําวัน 2.ผูเขาอบรมสามารถ

โรคและเปนแพทยทางเลือก รุนละ 30 คน ไดเพิ่มขึ้น สงเสริมภูมิปญญา

สําหรับประชาชน   ทองถิ่นในการบําบัด

3.เพื่อใหผูเขารวมโครงการ  2.รอยละความพึง รักษาโรคและเปน

สามารถนําความรูไปใชใน  พอใจของผูที่เขารวม แพทยทางเลือกสําหรับ

การดูแลตนเองและครอบครัว  โครงการ ประชาชน

ได 3.ประชาชนหันมา

สนใจและเขารับการ

บริการทางการ

แพทยแผนไทยเพิ่มขึ้น

19 โครงการอบรมฟนฟู 1. เพื่อพัฒนาองคความรู อบรมใหความรู 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 1.รอยละจํานวนผูเขา บุคลากรในโรงพยาบาล กองการแพทย

ความรูเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับการทําลายเชื้อ บุคลากรโรงพยาบาล รวมอบรม ไดรับการความรู

ดานการปองกันและควบคุม และการทําใหปราศจากเชื้อ ไดรับความรูเกี่ยวกับ มากกวารอยละ 80 ดานการทําลายเชื้อ

การติดเชื้อในโรงพยาบาล ไดอยางถูกตองและ การทําลายเชื้อ 2.รอยละความพึงพอใจ และทําใหปราศจากเชื้อ

เปนไปในแนวทางเดียวกัน และทําให ของผูเขารวมกิจกรรม ที่ทันสมัย 

ปราศจากเชื้อ มากกวารอยละ 80 สามารถนําความรู

จํานวน 1 รุน มาใชในการปฏิบัติงาน 

รุนละ 40 คน เพื่อใหผูรับบริการ

 ปลอดภัย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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20 โครงการทบทวน 12 1. เพื่อใหบุคลากร อบรมใหความรูแก 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 1. จํานวน บุคลากรปฏิบัติ กองการแพทย

กิจกรรม เสริมสรางความ กองการแพทยมีความเขาใจ บุคลากรในการทบทวน ผูเขารวมประชุม ตามมาตรฐานวิชาชีพ

ปลอดภัยฉลาดใชเครื่องมือ แนวคิดการพัฒนาคุณภาพ กิจกรรม สําหรับการ มากกวารอยละ 80 ทําใหผูปวยไดรับ

คุณภาพ และการใชเครื่องมือพัฒนา ปฏิบัติงานบริการ 2. ระดับ ความปลอดภัยในการ

คุณภาพ โรงพยาบาลเทศบาล ความพึงพอใจ ใชบริการจาก

2. เพื่อใหบุคลากร นครนครศรีธรรมราช ของผูเขารวมประชุม โรงพยาบาลเทศบาล

สามารถใชเครื่องมือ ใหไดรับความรู มากกวารอยละ 80 นครนครศรีธรรมราช

ในการปฏิบัติงาน และเพิ่มพูน ทักษะ 3. สามารถนําความรู

ไดอยางมีประสิทธิภาพ ในการใชเครื่องมือ ที่ไดรับไปประยุกตใช

และสงผลใหประชาชนที่มา คุณภาพ ในการปฏิบัติงาน

รับบริการมีความปลอดภัย  ไดมากกวารอยละ

80

21 โครงการโรงพยาบาลพี่เลี้ยง 1. ระดับองคกร อบรมบุคลากร/ทีมนํา 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 1. สามารถนําความรู ฝาย/หนวยงาน/ กองการแพทย

External Survey ระดับทีมนําพัฒนาคุณภาพ ของระบบ ใหมีความรู ที่ไดรับไปประยุกต คณะกรรมการทีม

และระดับหนวยงาน ไดรับ ความเขาใจประยุกต ใชในการปฏิบัติงาน พัฒนาคุณภาพตางๆ 

ขอเสนอแนะรวบรวมขอมูล ใชความรู/ขอเสนอ ไดมากกวารอยละ มีโอกาสไดแลกเปลี่ยน

สรุปผลและวิเคราะห แนะจากทีมวิทยากร 80 เรียนรูจากวิทยากรที่มี 

แนวโนมของตนเอง รพ.พี่เลี้ยงในการ  ประสบการณ

สามารถจัดทํารายงาน ปฏิบัติงานได 2. สามารถนําความรู สามารถนําความรู 

การประเมินตนเองและ นําความรูสูการปฏิบัติ ไปเผยแพร/ ขอเสนอแนะตาง ๆ 

มีการนําเสนอขอมูล ใหผูรับบริการมีความ ถายทอดได มาพัฒนา และมี

ที่ตรงประเด็นอยาง ปลอดภัยดานคลีนค มากกวารอยละ 80 ความพรอมในการ

สมบูรณครบถวนตาม จํานวน 1 รุน เตรียมรับการ

บริบทของโรงพยาบาล รุน ละ 30 คน ประเมินคุณภาพ

สถานพยาบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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22 โครงการยกระดับ 1.พัฒนาองคกรใหผาน จัดกิจกรรมการอบรม 215,000 215,000 215,000 215,000 215,000 1.บุคลากรปรับ 1.โรงพยาบาล กองการแพทย

โรงพยาบาลเทศบาล การรับรองคุณภาพ ใหความรู  แกบุคลากร เปลี่ยนพฤติกรรม เทศบาลนครนคร

ใหเปนโรงพยาบาลที่ มีมาตรฐานและความ จํานวน 5 กิจกรรม การบริการ ผูรับ ศรีธรรมราช เปน

มีคุณภาพ ปลอดภัย บริการ พึงพอใจ โรงพยาบาลที่ ให

 2.ใหความรูบุคลากร จากแบบสอบถาม บริการตามมาตรฐาน

 เพื่อสรางความไววางใจ รอยละ 80 

ใหกับผูมารับบริการ    

23 โครงการขอรับรอง 1. เพื่อวางแผนการตรวจ เพื่อใหโรงพยาบาล 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 1. ผล คะแนน ผูรับบริการมี กองการแพทย

คุณภาพและตรวจเยี่ยมจาก นิเทศประเมินการพัฒนา เทศบาลนครนครศรี Overall Scoring ความปลอดภัยเชื่อมั่น 

หนวยงานภายนอก คุณภาพตามแนวทาง HA ธรรมราช ขอรับการ จากการประเมิน และไววางใจใน

2. เพื่อใหโรงพยาบาล ตรวจนิเทศประเมิน จากหนวยงาน มาตรฐานบริการ

เทศบาลฯ คงสถานะ จากหนวยงานภายนอก ภายนอก ในระดับ สุขภาพของ

ผานการรับรองคุณภาพ  3.2 โรงพยาบาล

ของสถานพยาบาล  2. จํานวนกิจกรรม/ เทศบาลนคร

(HA ขั้น 3)  โครงการที่กระตุน นครศรีธรรมราช

3. เพื่อใหบุคลากร เขาใจ  ใหเกิดความตื่นตัว

ในบทบาท ภาระ หนาที่  ในการพัฒนา

และรวมพัฒนาศักยภาพ  คุณภาพ

เพื่อนําไปสูการประเมิน ของหนวยงาน

การรับรองสถานพยาบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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24 โครงการอบรมสัมมนา 1. เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมี บุลคลากร / หน.ฝาย 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 บุคลากร มีความรู บุคลากรมีความรู กองการแพทย

บุคลากรเพื่อยกระดับ ความรู สามารถในการให หัวหนาฝาย หัวหนางาน สามารถใหบริการ ผูรับบริการรูสึก

การบริการ บริการที่ทันสมัย ไดมาตรฐาน ศึกษาดูงาน ใหผูปวยไดตาม มีความปลอดภัย

2. เพื่อใหโรงพยาบาล หนวยงานในและ มาตรฐาน และไววางใจใน

นําแนวทางในการอบรมมาใช นอกสังกัด และมีภาคีเครือขาย มาตรฐานบริการ

ในการใหบริการเชิงรุก จํานวน 60 คน สามารถดําเนินงาน ของโรงพยาบาล

การสงเสริม การปองกัน  เชิงรุกได เทศบาลนคร

การดูแลรักษา ผูปวยที่ทันตอ  รอยละ 80 นครศรีธรรมราช

โรคที่อุบัติใหม  

25 โครงการโรงพยาบาลติดลอ  - เพื่อใหประชาชนในเขต  - ประชาชนผูสูงอายุ 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000  - ประชาชนกลุมเปา  - กลุมเปาหมายไดรับ กองการแพทย

หมอถึงบาน เทศบาลนคร เทศบาลนครนครศรี หรือผูปวยเรื้อรัง หมายไดรับการตรวจ การตรวจรักษาโดยแพทย

นครศรีธรรมราช ธรรมราช ไดเขาถึงการ ที่ไมสามารถมารับ รักษา อยางทันทวงที และสหวิชาชีพ ถึงชุมชน

 บริการดานสาธารณสุข บริการได ตามการะบาดของโรค ใกลบาน โดยไมตอง

 และลดความแออัด  - ประชาชนที่อยูใน  - ผูปวยเรื้อรังสามารถ เดินทางมาโรงพยาบาล

 ในโรงพยาบาลเทศบาล ชุมชนแออัด เขาถึงบริการไดอยาง  

 นครนครศรีธรรมราช  - ประชาชนกลุมเสี่ยง สะดวกรวดเร็ว  

  ของโรคระบาด   

  ตามฤดูกาล   

    

   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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26 โครงการควบคุมและปองกัน  - เพื่อใหประชาชนในเขต  - ประชาชนกลุมเปา 440,000 440,000 440,000 440,000 440,000  - ประชาชนกลุมเปา  - กลุมเปาหมายไดรับ กองการแพทย

ความรุนแรงของโรคเบาหวาน เทศบาลนครนครศรี หมายไดรับการ หมายไดคัดกรองภาวะ การคัดกรองภาวะเสี่ยง

และความดันโลหิตสูง ธรรมราชไดรับการ คัดกรองภาวะเสี่ยง เสี่ยงโรคเบาหวานและ โรคเบาหวานและความ

1. กิจกรรมตรวจคัดกรอง คัดกรองภาวะเสี่ยงโรค โรคเบาหวานและ ความดันโลหิตสูง ดันโลหิตสูง

ภาวะแทรกซอนทางตา เบาหวานและความดัน ความดันโลหิตสูง มากกวารอยละ 60  - ผูที่มีภาวะเสี่ยงโรคเบา

เทาและสุขภาพชองปาก โลหิตสูง  -ผูปวยโรคเบาหวาน  - ผูปวยโรคเบาหวาน หวานและความดันโลหิต

ในผูปวยโรคเบาหวาน  - เพื่อใหผูปวยโรค ไดรับการตรวจคัดกรอง ไดตรวจคัดกรองภาวะ สูงมีความรูในการปรับ

2. กิจกรรมคัดกรองภาวะเสี่ยง เบาหวานไดรับการตรวจ ภาวะแทรกซอนประจํา แทรกซอนทางตา เทา เปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

โรคเบาหวานและความดัน รางกาย สุขภาพตา ปตามเกณฑมาตรฐาน และสุขภาพชองปาก  - ผูปวยโรคเบาหวาน

โลหิตสูงในเขตเทศบาลนคร เทาและสุขภาพชองปาก มากกวารอยละ 60 ไดรับการตรวจคัดกรอง

นครศรีธรรมราช ประจําป ภาวะแทรกซอนทางตา

เทาและสุขภาพชองปาก

27 อบรมผูประกอบการ Digital เพื่อสงเสริมใหประชาชน สงเสริมใหความรู 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ 90 ของ ประชาชนผูประกอบการ กองสาธารณสุข

On Line ผูประกอบการไดรับความรู Digital On Line ผูเขารับการอบรม ไดรับประโยชนความรู และสิ่งแวดลอม

ตลาดออนไลนและตลาด ระบบการคาออนไลน มีความรูความเขาใจ ระบบการคาออนไลน

ออฟไลน ถึงระบบการคา มีรายไดเพิ่มขึ้น

ออนไลน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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28 โรงพยาบาลติดลอหมอถึง เพื่อยกระดับการใหบริการ  - ระบบขอรับบริการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  - มีประชาชนเขาใช ประชาชนมีคุณภาพ กองการแพทย

บาน (เชื่อมโยงขอมูลเมือง ดานสาธารณสุข ไดอยาง ติดลอ บริการระบบไมต่ํากวา ชีวิตที่ดีขึ้น

ดานขอมูลสุขภาพประชาชน) ทั่วถึง  - ระบบโรงพยาบาล 1,000 ราย ตอไป

ออนไลน การนัดหมาย เทศบาลฯสามารถให

เขารับการ บริการประชาชนได

 - ระบบการแจงขอ ทั่วถึงมากกวาเดิมไม

ความชวยเหลือหนวย ต่ํากวา 10%

แพทย-พยาบาล

29 โครงการอบรมพัฒนาความรู 1.เพื่อพัฒนาความรูและ จัดกิจกรรมการอบรม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1.บุคลากรเขารวม 1.บุคลากรที่ผานการ กองการแพทย

และทักษะในการปฏิบัติงาน ทักษะของบุคลากรในการ ใหความรู การฟนฟู ไมนอยกวารอยละ 80 อบรมมีความรู ความ  

บุคลากร ปฏิบัติงาน การชวยฟนคืนชีพ 2.รอยละความ เขาใจและสามารถ

2.เพื่อใหผูรับบริการไดรับ สําหรับบุคลากรทาง พึงพอใจของบุคลากร เขาทีมชวยฟนคืนชีพ

 บริการที่ปลอดภัย ไดมาตรฐาน การพยาบาลและ ที่เขารวมโครงการ ไดอยางถูกตอง มี

 บุคลากรสนับสนุน ไมนอยกวารอยละ 80 ประสิทธิภาพ

จํานวน 1 โครงการ 2.บุคลากรมีทัศนคติที่ดี

ในการทํางานเปนทีม

3.ประชาชนที่มารับ

บริการ ไดรับบริการที่มี

คุณภาพ รวดเร็ว 

ปลอดภัยเกิดความ

พึงพอใจ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

30 โครงการ ทบทวน 1บุคลากรเขาใจแนวคิดการ 1ไดรับการอบรม 162,200  162,200  162,200   162,200   162,200   จํานวนผูเขาประชุม บุคลากรพัฒนา กองการแพทย

12 กิจกรรมเสริมสราง พัฒนาคุณภาพฯ การใช ความรูและเพิ่มพูน มากกวารอยละ 80 คุณภาพการปฏิบัติ  

ความปลอดภัย ฉลาดใช เครื่องมือพัฒนาคุณภาพทาง ทักษะการใชเครื่อง ระดับความพึงพอใจ งานตามมาตรฐาน

เครื่องมือคุณภาพ ประจํา คลินิกและในการปฏิบัติ มือคุณภาพมากกวา ผูเขารวมประชุม วิชาชีพทําใหผูปวย

ปงบประมาณ พ.ศ.2566 งานประจํา รอยละ80 มากกวารอยละ 80 ไดรับความปลอดภัย

2ประยุกตใชมาตรฐานโรง 2ประยุกตใชเครื่อง นําความรูที่ไดไป ในการใชบริการ

พยาบาลฯ การใชเครื่องมือ มือและนําความรูไป ประยุกตใชในการ โรงพยาบาลเทศบาล

คุณภาพฯ ไดอยางมีประสิทธิ ถายทอดได ปฏิบัติงานไดมาก นครนครศรีธรรมราช

ภาพ สงผลใหประชาชน 3ผูรับบริการมี กวารอยละ70

ที่มารับบริการมีความปลอด ความปลอดภัยทาง นําความรูที่ไดไป

ภัย ไดมาตรฐาน ไววางใจ คลินิกเพิ่มขึ้น ถายทอด เผยแพรได

บริการสุขภาพ มากกวารอยละ 70

31 โครงการขอรับรอง 1. เพื่อวางแผนการตรวจ เพื่อใหโรงพยาบาล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1. ผล คะแนน ผูรับบริการมี กองการแพทย

คุณภาพและตรวจเยี่ยมจาก นิเทศประเมินการพัฒนา เทศบาลนครนครศรี Overall Scoringจาก ความปลอดภัยเชื่อมั่น  

หนวยงานภายนอก คุณภาพตามแนวทาง HA ธรรมราช ขอรับการ การประเมินของหนวย และไววางใจใน

2. เพื่อใหโรงพยาบาล ตรวจนิเทศประเมิน งานภายนอกในระดับ มาตรฐานบริการ

เทศบาลฯ ผานการรับรอง จากหนวยงานภายนอก เทากับหรือมากกวา สุขภาพของ

คุณภาพของสถานพยาบาล  2.5 โรงพยาบาล

(HA ขั้น 3)  2. ผานการรับรอง เทศบาลนคร

3. เพื่อใหบุคลากร เขาใจ  คุณภาพสถานพยาบาล นครศรีธรรมราช

ในบทบาท ภาระ หนาที่  ขั้น 3

และรวมพัฒนาศักยภาพ  

เพื่อนําไปสูการประเมิน  

การรับรองสถานพยาบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

32 โครงการโรงพยาบาลพี่เลี้ยง 1.ไดรับขอเสนอแนะ รวบรวม โรพยาบาลสามารถ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1.จํานวนผูเขารวม ไดแลกเปลี่ยนเรียนรู กองการแพทย

External Survey ขอมูล สรุปผลและวิเคราะห จัดทํารายงานการ ประชุมมากกวารอยละ นําความรูและชอเสนอ  

ขอมูล จัดทํารายงานนําเสนอ ประเมินตนเองและมี 80 แนะตางๆ มาพัฒนา

ขอมูลที่ตรงประเด็นและ การนําเสนอขอมูลที่ตรง 2.ระดับความพึงพอใจ และมีความพรอมในการ

สมบูรณ ในปงบประมาณ พ.ศ. ประเด็นอยางสมบูรณ ผูเขารวมประชุมมาก เตรียมรับการประเมิน

2566-2570 ครบถวนตามบริบทของ กวารอยละ80 คุณภาพสถานพยาบาล

โรงพยาบาลเทศบาลฯ 3.นําความรูที่ไดไปจัด

เตรียมขอมูล การนํา

เสนอไดมากกวารอยละ

70

33 โครงการควบคุมและปองกัน  - เพื่อใหประชาชนในเขต  - ประชาชนกลุมเปา 440,000 440,000 440,000 440,000 440,000  - ประชาชนกลุมเปา  - กลุมเปาหมายไดรับ กองการแพทย

ความรุนแรงของโรคเบาหวาน เทศบาลนครนครศรี หมายไดรับการ หมายไดคัดกรองภาวะ การคัดกรองภาวะเสี่ยง

และความดันโลหิตสูง ธรรมราชไดรับการ คัดกรองภาวะเสี่ยง เสี่ยงโรคเบาหวานและ โรคเบาหวานและความ

1. กิจกรรมคัดกรองภาวะเสี่ยง คัดกรองภาวะเสี่ยงโรค โรคเบาหวานและ ความดันโลหิตสูง ดันโลหิตสูง

โรคเบาหวานและความดัน เบาหวานและความดัน ความดันโลหิตสูง มากกวารอยละ 60  -ผูที่มีภาวะเสี่ยงโรคเบา

โลหิตสูงในเขตเทศบาลนคร โลหิตสูง  -ผูปวยโรคเบาหวาน  - ผูปวยโรคเบาหวาน หวานและความดันโลหิต

นครศรีธรรมราช  - เพื่อใหผูปวยโรค ไดรับการตรวจคัดกรอง ไดตรวจคัดกรองภาวะ สูงมีความรูในการปรับ

2. กิจกรรมตรวจคัดกรอง เบาหวานไดรับการตรวจ ภาวะแทรกซอนประจํา แทรกซอนทางตา เทา เปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

ภาวะแทรกซอนทางตา รางกาย สุขภาพตา ปตามเกณฑมาตรฐาน และสุขภาพชองปาก  - ผูปวยโรคเบาหวาน

เทาและสุขภาพชองปาก เทาและสุขภาพชองปาก  มากกวารอยละ 60 ไดรับการตรวจคัดกรอง

ในผูปวยโรคเบาหวาน ประจําป  ภาวะแทรกซอนทางตา

เทาและสุขภาพชองปาก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

34 โครงการสรางเสริมและ 1.เพื่อสงเสริมสนับสนุนให เพื่อจัดอบรมใหความรู 800,000 1,200,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1. อสม.ที่รวมโครงการ 1.อสม.ไดรับการพัฒนา กองการแพทย

สงเสริมศักยภาพการ อสม.และเครือขายภาค ในการสนับสนุน อสม. มีความรู ความเขาใจ  ศักยภาพและสามารถ  

ดําเนินงาน ประชาชนมีสวนรวมในการดูแล และเครือขายภาค และนําไปพัฒนาทักษะ  ดําเนินงานดานสุขภาพ

อาสาสมัครสาธารณสุข พฤติกรรมสุขภาพในชุมชน ประชาชนประกอบดวย การทํางาน ไมนอยกวา  ไดอยางยั่งยืน และมี

กองการแพทย เทศบาล 2.เพื่อพัฒนาความรู ทักษะของ 3กิจกรรมยอย ดังนี้ 80%  คุณภาพ

นครนครศรีธรรมราข อสม. สามารถถายทอดความรูสู 1.กิจกรรมอบรม อสม. 2.อสม.มึความพึงพอใจ ระบบสุขภาพชุมชน

 การปฏิบัติ และแกไขปญหาใน การฟนฟูสมรรถาพใน กิจกรรมการอบรม ภาคีเครือขายภาค

ชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูปวยโรคเรื้อรัง และ ไมนอยกวารอยละ 80 ประชาชนในการจัดการ

3.เพื่อให อสม. สามารถดําเนิน ผูมีภาวะพึ่งพิงในชุมชน ระบบสุขภาพชุมชน

งานเฝาระวังทางสุขภาพ คนหา 2.กิจกรรมอบรม อสม. 2.ผูปวยและผูมีภาวะ

ปญหาสุขภาพ และแกไขปญหา การเฝาระวัง และ พึ่งพิงในชุมชนไดรับ

ไดอยางเหมาะสม ปองกันโรคในทองถิ่น การดูแลเบื้องตนจาก

โรคอุบัติใหม และ  อสม.ในชุมชนและมี

ภัยสุขภาพในชุมชน ความปลอดภัย

3.กิจกรรมอบรม อสม.

และแลกเปลี่ยนเรียนรู

ศึกษาดูงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

35 โครงการควบคุมและปองกัน  - เพื่อใหประชาชนในเขต  - ประชาชนกลุมเปา 440,000 440,000 440,000 440,000 440,000  - ประชาชนกลุมเปา  - กลุมเปาหมายไดรับ กองการแพทย

ความรุนแรงของโรคเบาหวาน เทศบาลนครนครศรี หมายไดรับการ หมายไดคัดกรองภาวะ การคัดกรองภาวะเสี่ยง

และความดันโลหิตสูง ธรรมราชไดรับการ คัดกรองภาวะเสี่ยง เสี่ยงโรคเบาหวานและ โรคเบาหวานและความ

1. กิจกรรมคัดกรองภาวะ คัดกรองภาวะเสี่ยงโรค โรคเบาหวานและ ความดันโลหิตสูง ดันโลหิตสูง

เสี่ยงโรคเบาหวานและความดันเบาหวานและความดัน ความดันโลหิตสูง มากกวารอยละ 60  -ผูที่มีภาวะเสี่ยงโรคเบา

โลหิตสูงในเขตเทศบาลนคร โลหิตสูง  -ผูปวยโรคเบาหวาน  - ผูปวยโรคเบาหวาน หวานและความดันโลหิต

นครศรีธรรมราช  - เพื่อใหผูปวยโรค ไดรับการตรวจคัดกรอง ไดตรวจคัดกรองภาวะ สูงมีความรูในการปรับ

2. กิจกรรมตรวจคัดกรอง เบาหวานไดรับการตรวจ ภาวะแทรกซอนประจํา แทรกซอนทางตา เทา เปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

ภาวะแทรกซอนทางตา รางกาย สุขภาพตา ปตามเกณฑมาตรฐาน และสุขภาพชองปาก  - ผูปวยโรคเบาหวาน

เทาและสุขภาพชองปาก เทาและสุขภาพชองปาก  มากกวารอยละ 60 ไดรับการตรวจคัดกรอง

ในผูปวยโรคเบาหวาน ประจําป  ภาวะแทรกซอนทางตา

เทาและสุขภาพชองปาก

36 โครงการสนับสนุนการ เพื่อใหชุมชนในเขตเทศบาล ประชาชน ชุมชน ในเขต 1,340,000 1,360,000 1,380,000 1,400,000 1,420,000 ประชาชน ชุมชนไดรับ  - ประชาชนในชุมชน กองการแพทย

ดําเนินการตามโครงการ ขอรับเงิน หรือเทศบาล  เทศบาล หรือเทศบาล ความรูทางดาน และเทศบาลสามารถ

พระราชดําริดานสาธารณสุข ดําเนินการโครงการพัฒนา ดําเนินกิจกรรมดาน สาธารณสุขพื้นฐาน รวมกันดําเนินกิจกรรม

ชุมชนละ 20,000 บาท ศักยภาพดานสาธารณสุข สาธารณสุขภายใต รอยละ 80 ของผูเขา บรรลุวัตถุประสงคตาม

ตามโครงการพระราชดําริ โครงการตามแนว รวมโครงการ โครงการพระราชดําริ

ชุมชนละ 20,000 บาท พระราชดําริ ดานสาธารณสุขของแต

 ละชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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37 โครงการโรงพยาบาลติดลอ เพื่อใหประชาชนในเขต ประชาชนในเขตเทศบาล 440,000 440,000 440,000 440,000 440,000  - ประชาชนในชุมชน ผูรับบริการมีความพึง กองการแพทย

หมอถึงหนาบาน เทศบาลนครนครศรี ที่เจ็บปวย สามารถ เขตเทศบาลสามารถ พอใจไมนอยกวา

   - คลีนิกหมอใกลบาน ไดเขาถึงการบริการ เขาถึงการบริการได เขารับการบริการ  รอยละ  80

 ในสถานบริการที่ใกลบาน สะดวก รวดเร็ว ใกลบาน วันละไมนอย  

 ลดความแออัดและการรอคอย ลดระยะเวลารอยคอย กวา 20 ราย  

 ในโรงพยาบาล ผุปวยที่ตัวเอง แพทย   

ไมไดสามารถเดินทางมา

พบแพทยในคลีนิคใกลบาน

  -  เจาะเลือดใกลบาน เพื่อใหประชาชนในเขตเทศบาล  ผูที่เจาะเลือดกอนพบ ผูมารับบริการมีความ

 มาเจาะเลือดในชุมชนใกลบาน  แพทยกลุมเปาหมาย พึงพอใจในระบบการ

 ลดความแออัด และลดเวลา  ในชุมชนไมนอยกวา บริการไมนอยกวา

 รอคอย ผูปวยที่ชวยตนเอง  รอยละ 80 ของผูปวย รอยละ 80

ไมไดไมตองเดินทางใกล ที่ไดรับการนัดมาเจาะ  

เลือดในชุมชน

38 โครงการยกระดับโรงพยาบาล เพื่อดําเนินกิจกรรมพัฒนา ผูมารับบริการไดรับ 300,000  300,000  300,000   300,000   300,000   ผูมารับบริการไดรับ ผูมารับบริการมีความ กองการแพทย

เทศบาลใหเปนโรงพยาบาล คุณภาพโรงพยาบาล การบริการที่มีคุณภาพ การบริการที่มีคุณภาพ พึงพอใจในการบริการ

ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน จํานวน ไมนอยกวา 3 กิจกรรม มาตรฐาน มาตรฐาน รอยละ 80 ของผูเขา

 รับการบริการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

39 โครงการอบรมสัมมนาบุคลากร เพื่ออบรมใหความรูบุคลากร ผูเขารวมโครงการ 700,000  700,000  700,000   700,000   700,000    - ผูมารับบริการไดรับ ผูมารับบริการมีความ กองการแพทย

เพื่อยกระดับการบริการ เพื่อยกระดับการบริการ มีความรูและสามารถนํา การบริการที่มีคุณภาพ พึงพอใจในการบริการ

 ทั้งกลุมสหวิชาชีพ ความรูมาใชในการการ มาตรฐาน รอยละ 80 ของผูเขา

 และกลุมสนับสนุน ใหบริการผูปวย  รับการบริการ

โดยการจัดอบรมและศึกษาดูงาน  - บุคลากรมีความรู  - บุคลกรรอย 80 ได

หนวยงาน อปท. สามารถนํามาประยุกต การเขาอบรมตามแผน

และโรงพยาบาลนอกสังกัด ใชกับผูปวยได งาน เพื่อเพิ่มพูนความรู

ภายในและนอกสถานที่

40 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการ บุคลากรมีแผนการ 150,000  150,000  150,000   150,000   150,000   บุคาลากรทราบแนวทาง บุคลากรในองคกร กองการแพทย

การ ในกรณีเกิดอัคคีภัยและ กรณีเกิอัคคีภัยและอุบัติเหตุหมู ดําเนินงานในกรณี และนํามาใชในกรณีเกิด ทราบแนวทาง

เกิดอุบัติเหตุหมู โรงพยาบาล ใหบุคลากรไมนอยกวารอยละ เกิดอัคคีภัย อัคคีภัย รอยละ 80 ของผูเขา

เทศบบาลนครนครศรีธรรมราช  ประจํา ๆ ละ  1 ครั้ง และอุบัติเหตุหมู และอุบัติเหตุหมู ได รับการบริการ

 และสามารถนํามาใช   - บุคลกรรอย 80 ได

 ไดจริง  การเขาอบรมตามแผน

  งาน เพื่อเพิ่มพูนความรู

41 โครงการจัดทําโปรแกรม เพื่อจัดหาโปรแกรม ผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ 40,000   40,000   40,000    40,000    40,000    เจาหนาที่สามารถ ตรวจสอบขอมูลงบ กองการแพทย

บันทึกขอมูลทะเบียนรายจาย บันทึกขอมูลทะเบียนรายจาย มีเครื่องมือในการ ปฏิบัติงานไดรวดเร็ว งบประมาณได รวดเร็ว

 แยกตามแผนงาน ,งาน, หมวด , ปฏิบัติงาน ลดขอ ถูกตอง สามารถ และถูกตองรอยละ 100

 ประเภทรายจาย รองรับการ ผิดพลาดในการปฏิบัติ สืบคนขอมูลยอนหลังได  

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ งานได   

และพรอมบริการสอน   

การใชงาน/ปรับปรุงโปรแกรม   

ประจําป

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

42 โครงการควบคุมและปองกัน เพื่อจัดอบรมใหความรูใน ใหความรูประชาชน 40,000   80,000   70,000    80,000    80,000    ประชาชนกลุมเสี่ยงมี ปองกันการเกิดโรค กองการแพทย

ความรุนแรงของโรคเบาหวาน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน ความรูสามารถลดการ ในกลุมเสี่ยง ที่เปน

และความดันโลหิตสูง กลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง เจ็บปวยได กลุมเปาหมายได รอยละ

 กิจกรรม ปรับเปลี่ยน และโรคความดันโลหิตสูง ในเขตเทศบาลนครนคร 70

พฤติกรรมกลุมเสี่ยงโรคเบา ในเขตเทศบาลนครนคร ศรีธรรมราช

หวานและโรคความดัน ศรีธรรมราช

โลหิตสูงในเขตเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช 

รวม 42 โครงการ  -  - 20,012,700 20,487,700 20,797,700 20,827,700 20,847,700  -  -  -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4 การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมใหนาอยู  เขมแข็ง  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่   3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข  และการกีฬา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอสรางรั้ว ค.ส.ล. 1. เพื่อปองกันบุคคล กอสรางรั้ว ค.ส.ล. 1,800,000 - - - - มีรั้วลอมรอบบริเวณ ๑. บุคคลภายนอก งานสัตวแพทย

บริเวณโรงฆาสัตวเทศบาล ภายนอกผานเขาออก บริเวณโรงฆาสัตว โรงฆาสัตวเทศบาล ไมสามารถเขาออก กองสาธารณสุข

นครนครศรีธรรมราช ภายในโรงฆาสัตว เทศบาลนครนครศรีฯ นครนครศรีธรรมราช โดยไมไดรับอนุญาตได และสิ่งแวดลอม

2. เพื่อปองกันไมใหสัตว ขนาดสูงไมนอยกวา 2. สามารถปองกันสัตว

ตาง ๆ เขาไปภายใน 1.90 ม. ความยาวรวม ตาง ๆ ไมใหเขาไป

โรงฆาสัตว ไมนอยกวา 355.50 กอกวนบริเวณโรงฆา

3. เพื่อปองกันการปนเปอน เมตร พรอมติดตั้งประตู สัตวได

เชื้อโรคจากภายนอก สแตนเลสชนิดรางเลื่อน 3. เนื้อสัตวที่จําหนาย

ขนาดไมนอยกวา ออกไปสะอาด 

1.90 x 8.00 ม. ถูกสุขอนามัย 

จํานวน 1 ชุด และ ไรสารปนเปอน

ประตูสแตนเลสชนิดราง

เลื่อน ขนาดไมนอยกวา

1.90 x 6.00 ม.

จํานวน 1 ชุด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

5.1 กลยุทธ การพัฒนาการสาธารณสุข การปองกันโรค และสุขอนามัย ของประชาชน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการกอสรางอาคาร เพื่อใหเทศบาลมีศูนยพักพิง โครงการกอสรางอาคาร 6,500,000 - - - - ความพึงพอใจของ ๑. มีศูนยพักพิงสุนัข กองสาธารณสุข

ศูนยพักพิงสุนัขจรจัด สุนัขจรจัดที่เหมาะสมตอ ศูนยพักพิงสุนัขจรจัด ประชาชนในเขตเทศบาล จรจัดเพื่อควบคุมดูแล และสิ่งแวดลอม

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช การปฏิบัติงานและถูก มีพื้นที่ไมนอยกวา ที่ไดรับความเดือดรอน สุนัขจรจัด

สุขลักษณะ ควบคุมจํานวน ๘๐๐ ตร.ม. มีรั้วรอบ จากสุนัขจรจัด ๒. ควบคุมจํานวนสุนัข

สุนัขจรจัดและลดปญหา พื้นที่ สูง ๒.๔ เมตร จรจัดและลดปญหา

เรื่องโรคพิษสุนัขบา ยาว ๖๕ เมตร เรื่องโรคพิษสุนัขบา 

รวมถึงแกไขปญหา บริเวณสถานพยาบาลสัตว ๓. ลดปญหาขอรองเรียน

ขอรองเรียนจากเหตุ ทุงทาลาด เรื่องสุนัขจรจัดลดลง

เดือดรอนรําคาญเรื่อง

สุนัขจรจัดใหแกประชาชน

3 โครงการกอสรางแทน กอสรางแทน ค.ส.ล. ลางรถ งานกอสรางสถานที่ลาง 326000 มีสถานที่ลางรถของ 1. รถขยะและรถอื่นๆ ของ

ค.ส.ล. ลางรถบรรทุกขยะ บรรทุกขยะ ขนาดกวาง รถขยะ บริเวณสถานที่ กองสาธารณสุขและ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

ไมนอยกวา 3.50 เมตร ความยาว กําจัดขยะเทศบาลนคร สิ่งแวดลอม มีสถานที่ฉีดลาง ทําความสะอาด

รวมไมนอยกวา 10.50 เมตร นครศรีธรรมราช  จํานวน 1 แหง 2. เพื่ออํานวยความสะดวก

สูง 0.85 เมตร พรอมพื้นลาน ใหกับเจาหนาที่ ที่ปฏิบัติงาน

ค.ส.ล. ขนาดกวางไมนอยกวา ขับรถ

7.00 เมตร ยาวไมนอยกวา 18.00

เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 126.00

ตารางเมตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการปรับปรุงหองศูนย 1. เพื่อลดความเสี่ยงจากการ งานปรับปรุงหองศูนย 295,000     - - - - รอยละ 100 1. เพื่อลดความเสี่ยง กองสาธารณสุข

อบรมและวิเคราะหสารเคมี ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อบรมและวิเคราะห กองสาธารณสุขและ จากการติดเชื้อไวรัส และสิ่งแวดลอม

 โดยการชวยลดความเขมขน สารเคมี สิ่งแวดลอม มีพื้นที่ โคโรนา 2019 

ของเชื้อโรคที่อยูในอากาศ อาคารศูนยศิลปาชีพ สําหรับปฏิบัติงาน 2. เพื่อปรับปรุงหองศูนย

และลดการแพรกระจาย ชั้น 1 และใหบริการประชาชน อบรมและวิเคราะหสารเคมี

ของละอองที่ปนเปอนเชื้อโรค โดยทําการรื้อถอน ที่มาติดตอราชการ กองสาธารณสุขและ

ในอากาศ พรอมปรับปรุงพื้นผนัง สิ่งแวดลอม

2. เพื่อปรับปรุงหองศูนย ฝาเพดาน และงานอื่นๆ 3. เพื่อดูแลทรัพยสินของ

อบรมและวิเคราะหสารเคมี ตามรูปแบบและรายการ ทางราชการ ไมใหชํารุด

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ของเทศบาล ทรุดโทรม และเสียหาย

3. เพื่อดูแลทรัพยสินของ เพิ่มขึ้น

ทางราชการ ไมใหชํารุด 4. เพื่อใหเจาหนาที่ใน

ทรุดโทรม และเสียหายเพิ่มขึ้น หองศูนยอบรมและ

4. เพื่อใหเจาหนาที่ในหอง วิเคราะหสารเคมี 

ศูนยอบรมและวิเคราะหสารเคมี กองสาธารณสุขและ

กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดลอมสามารถ

สิ่งแวดลอมสามารถปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานไดอยางคลาย

ไดอยางคลายกังวล ปลอดโรค กังวล ปลอดโรค และ

และปลอดภัยในสถานที่ทํางาน ปลอดภัยในสถานที่ทํางาน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 ปรับปรุงหองความดันลบ เพื่อปรับปรุงหองความดันลบ กอสรางหองความ 700,000  ผูติดเชื้อไดรับการ ผานเกณฑการ กองการแพทย

(Negative Pressure Room) (Negative Pressure ความดันลบ ณ อาคาร ดูแลตามมาตรฐาน ประเมิน

ชั้น 2 และ ชั้น 3  อาคาร 2 Room) ชั้น 2 และ ชั้น  2  รพ.เทศบาล การปองกันและควบคุม จากหนวยงานภายนอก

บริเวณโรงพยาบาลเทศบาล อาคาร 2 โรงพยาบาล ชั้น 2จํานวน  1 หอง การติดเชื้อ  

นครนครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรี มีขนาดพื้นที่  

ธรรมราช 23 ตารางเมตร  

สําหรับแยกผูปวยเพื่อแยก ชั้น 3 จํานวน 1 หอง  

ปองกันการแพรกระจายเชื้อ มีขนาดพื้นที่

23 ตารางเมตร

(ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล)

รวม 5 โครงการ  -  - 9,295,000 326,000  -  -  -  -  -  -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4 การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมใหนาอยู  เขมแข็ง  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่   3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข  และการกีฬา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสงเสริมสุขภาพ - เพื่อใหประชาชนทุกเพศ จัดการแขงขันกีฬาเด็ก 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 ประชาชนในเขตเทศบาล - ประชาชนทุกเพศ กองสวัสดิการ

และการแขงขันกีฬา ทุกวัยมีพื้นที่ในการออก และเยาวชนตลอดจน ทุกชุมชนไดออกกําลัง ทุกวัยไดตระหนักและ สังคม

ชุมชน กําลังกายและเลนกีฬา ประชาชนทุกเพศทุกวัย กายและเลนกีฬา เห็นความสําคัญของ

- เพื่อสรางความสามัคคีใน ในชุมชน การออกกําลังกาย

หมูคณะ ดวยการเลนกีฬา

- เพื่อใหกิจกรรมกีฬาเปน - กีฬาสามารถพัฒนา

สื่อกลางสรางความเขมแข็ง ศักยภาพดานรางกาย

จิตใจ สติปญญาและ

สังคมใหแกทุกกลุม

ทุกวัย

5.2 กลยุทธ การพัฒนาและสงเสริมการกีฬาและนันทนาการ
แผนงานศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการจัดการแขงขัน  - เพื่อเปนการสงเสริม จัดการแขงขันกีฬา 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนครูและ  - ครูและนักเรียน สํานักการศึกษา

กีฬานักเรียนกลุม สุขภาพของนักเรียน ใหกับนักเรียนใน นักเรียน รอยละ 80 ในโรงเรียนสังกัด

โรงเรียนเทศบาล  - เพื่อใหนักเรียนได โรงเรียนสังกัดเทศบาล ไดเขารวมการแขงขัน เทศบาลที่เขารวม

แสดงออกถึงความสามารถ  - ฟุตบอล กีฬา กิจกรรมจะมี

 - เพื่อเชื่อมความสัมพันธ  - ฟุตซอล สุขภาพที่ดีขึ้น

ซึ่งกันและกัน  - วอลเลยบอล  - ครูและนักเรียน

 - เทเบิลเทนนิส ในโรงเรียนสังกัด

 - เซปกตะกรอ เทศบาลมีความรัก

 - เปตอง ความสามัคคี  มี

 - กรีฑา การประสาน

ฯลฯ สัมพันธกันยิ่งขึ้น

3 โครงการจัดสงนักกีฬา เพื่อสงเสริมใหครู นักเรียน จัดสงนักกีฬาสังกัด 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 นักเรียน ครู เขารวม เด็ก เยาวชน ไดเขารวม สํานักการศึกษา

เขารวมการแขงขันกีฬา สังกัดเทศบาลไดมีโอกาส เทศบาลเขารวมการ การแขงขันกีฬากับ การแขงขันกีฬากับ

กับหนวยงานอื่น เลนกีฬาและแขงขันอยาง แขงขันกีฬาที่ หนวยงานอื่น 60% หนวยงานอื่นและ

ทั่วถึงและไดพัฒนาทักษะ หนวยงานอื่น ๆจัด พัฒนาทักษะดานกีฬา

ดานกีฬาสูความเปนเลิศ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการจัดสงนักกีฬา  - เพื่อสงเสริมใหครูและ  - คัดเลือกนักกีฬาใน 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 จํานวนครูและ ครูและนักเรียนใน สํานักการศึกษา

เขารวมแขงขันกีฬา นักเรียนในสังกัดเทศบาล โรงเรียนสังกัดเทศบาล นักเรียน รอยละ 70 โรงเรียนสังกัด

กรมสงเสริมการปกครอง ไดตื่นตัวและใหความ เขารวมการแขงขันกีฬา ไดเขารวมการแขงขัน เทศบาล  ตื่นตัว

ทองถิ่น สนใจในดานกีฬา องคกรปกครองสวน กีฬา และใหความสนใจ

 - เพื่อสงเสริมใหนักเรียน ทองถิ่นแหงประเทศ ดานกีฬามากขึ้น

ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล ไทย   รอบคัดเลือก

ไดมีโอกาสเลนและแขงขัน ระดับภาคใต 

กีฬาอยางทั่วถึง และเห็น และรอบชิงชนะเลิศ

คุณคาของการกีฬา ระดับประเทศ  

ประกอบดวยฟุตซอล 

 เปตอง  เซปกตะกรอ  

แบดมินตันเทเบิลเทนนิส  

กรีฑาหมากรุก

และหมากฮอส

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการนครศรีมาราธอน 1. เพื่อสงเสริมใหประชาชน -จัดการแขงขันกรีฑา 600,000     600,000  600,000  600,000   600,000  กลุมเปาหมาย 1.ประชาชนรัก สํานักการศึกษา

รักการเลนกีฬาและ ประเภทถนนแยกเปน เขารวมกิจกรรม การเลนกีฬาและ

ออกกําลังกาย ทําใหมี 1.ฟนรัน ระยะทาง ไมนอยกวารอยละ70 การออกกําลังกาย

พลานามัยที่แข็งแรง ไมเกิน 5 กิโลเมตร ผูเขารวมกิจกรรม ทําใหมีพลานามัย

สมบูรณ 2.ฮาลฟมาราธอน มีความพอใจ ที่แข็งแรงสมบูรณ

2. เพื่อกระตุนการทองเที่ยว ระยะทาง ไมนอยกวา ไมนอยกวารอยละ 70 2.การทองเที่ยว

ของจังหวัดนครศรีธรรมราช 21.2 กิโลเมตร ของจังหวัด

หลังสถานการณ 3.มินิมาราธอน ระยะ นครศรีธรรมราช

การแพรระบาดของเชื้อ ทาง 10 กิโลเมตร หลังสถานการณ

ไวรัสโควิด (Covid-19) -ผูเขารวมกิจกรรม การแพรระบาดของเชื้อ

ผานกิจกรรมการทองเที่ยว เยาวชนประชาชน ไวรัสโควิด (Covid-19)

เชิงกีฬา ประมาณ 2,000คน คลี่คลายลง

ใหกับเยาวชน ผานกิจกรรม

และประชาชนทั่วไป การทองเที่ยวเชิงกีฬา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการฝกสอนกีฬาเพื่อ 1.เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดรับความรูและ จัดฝกสอนทักษะฟุตบอลเบื้องตน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ผูเขารวมกิจกรรม 1.เด็กและเยาวชนมีความรูและ สํานักการศึกษา

ความเปนเลิศ ฝกทักษะพื้นฐานฟุตบอล/ฟุตซอล ใหกับเด็กและเยาวชนในเขต รอยละ 100 ได มีทักษะพื้นฐานฟุตบอลที่ถูกตอง

2.เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชนใช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับความรูจากการ มากขึ้น

เวลาวางในการออกกําลังกาย ที่มีความสนใจ ฝกสอนกีฬา 2.เด็กและเยาวชนไดใชเวลาวาง

ใหเกิดประโยชนและหางไกลยาเสพติด ใหเกิดประโยชนและหางไกล

3.เพื่อสรางแรงจูงใจในการกาวสู ยาเสพติด

นักฟุตบอลมืออาชีพ 3.เด็กและเยาวชนมีแรง

บันดาลใจในการกาวสูการเปน

นักฟุตบอลอาชีพ

7 โครงการจัดการแขงขันกีฬา 1.เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชนได เด็กและเยาวชน รุนอายุ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 เด็กและเยาวชนที่เขารวม 1.เด็กและเยาวชนไดมีการออก สํานักการศึกษา

ตานยาเสพติด "เทศบาลคัพ" ออกกําลังกายและเลนกีฬา ไมเกิน 12 ปและรุนอายุ โครงการรอยละ 80 กําลังกายและการเลนกีฬา

2.เพื่อเสริมสรางทักษะทางการกีฬา ไมเกิน 14 ปเขารวมการ มีความพึงพอใจตอการจัด 2.เด็กและเยาวชนมีทักษะ

ใหเด็กและเยาวชน แขงขันกีฬาฟุตซอล โครงการ ทางการกีฬา

3.เพื่อใหเด็กและเยาวชนตระหนักถึง 3.เด็กและเยาวชนตระหนักถึง

ความสําคัญของการออกกําลังกาย ความสําคัญของการออกกําลัง

และมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง กายและมีสุขภาพพลานมัยที่

4.เพื่อใหเด็กและเยาวชน รูจักใช สมบูรณแข็งแรง

เวลาวางใหเกิดประโยชน หางไกล 4. เด็กและเยาวชน รูจักใช

จากยาเสพติด เวลาวางใหเปนประโยชน

5.เพื่อใหเด็กและเยาวชน มีกิจกรรม หางไกลจากยาเสพติด

เชื่อมความสัมพันธอันดีและมี 5. เด็กและเยาวชน มีกิจกรรม

ความรักความสามัคคีตอกัน เชื่อมความสัมพันธอันดีและ

มีความรักความสามัคคีตอกัน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการตนกลามวยไทย 1.เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชน จัดการฝกสอนกีฬามวยไทย 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ผูเขารวมกิจกรรม 1.เด็กและเยาวชนรูจักใช สํานักการศึกษา

ใชเวลาวางใหเกิดประโยชนและ ใหกับเด็กและเยาวชนในเขต รอยละ 100 ได ใหเกิดประโยชนและหางไกล

หางไกลยาเสพติด เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับความรูจากการ จากยาเสพติด

2.เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชน ที่สนใจกีฬามวยไทย ฝกสอนกีฬา 2.เด็กและเยาวชนมีการ

ตระหนักถึงการออกกําลังกาย ตระหนักถึงการออกกําลังกาย

3.3เพื่อสงเสริมใหเด็กและ 3.เด็กและเยาวชนมีทักษะดาน

เยาวชนมีทักษะกีฬามวยไทย มวยไทยและการปองกันตัว

และการปองกันตัว

รวม 8 โครงการ  -  - 8,150,000 8,150,000 8,150,000 8,150,000 8,150,000  -  -  -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4 การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมใหนาอยู  เขมแข็ง  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่   3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข  และการกีฬา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 กอสรางลานกีฬา ค.ส.ล. เพื่อใหประชาชนมีสถานที่ ลาน ค.ส.ล. หนา  -  -  -  - 700,000 ประชาชนมีความ ทําใหประชาชนมี สํานักชาง

ชุมปาโลง บริเวณริมคลอง สําหรับออกกําลังกาย 0.15 เมตร กวาง พึงพอใจรอยละ 80 สถานที่สําหรับออก

สะพานหมอไหว 24.00 เมตร ยาว กําลังกาย

32.00 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา 

577.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและราย

การของเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2565
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

5.2 กลยุทธพัฒนาการสงเสริมการกีฬาและนันทนาการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการลานกีฬาอเนก 1. เพื่อใหประชาชน เด็กและ กอสรางลาน ค.ส.ล. 1,500,000  -  -  -  - สมาชิกในชุมชนมีสถาน 1. ประชาชนมีสถานที่ สํานักชางและ

ประสงค เยาวชนมีสถานที่เลนกีฬา หนา 0.15 เมตร พื้นที่ ที่ออกกําลังกาย เลนกีฬาและออกกําลัง กองสวัสดิการ

และออกกําลังกาย ไมนอยกวา 1,070.00 กาย สังคม

2. เพื่อเสริมสรางสุขภาพ ตารางเมตร พรอมงาน 2. ประชาชนมีสุขภาพ

รางกายใหแข็งแรง ระบบไฟฟาแสงสวาง รางกายแข็งแรงตาน

3. เพื่อใหเด็กและเยาวชน งานปรับปรุงภูมิทัศน โรคภัยและหางไกลยา

ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และงานอื่นๆ บริเวณ เสพติด

หางไกลยาเสพติด ศูนยรถยนตสาธารณะ 3. ประชาชนมีสุขภาพจิต

4. เพื่อใหเด็กและเยาวชน นครศรีธรรมราช (คิวรถ ที่ดีขึ้น

ฝกฝนและพัฒนาทักษะ แท็กซี่เกา) ตามรูปแบบ 4. ประชาชนไดเพิ่มทักษะ

ความสามารถทางดานกีฬา และรายการของเทศบาลฯ และความสามารถดาน

กีฬา

รวม 2 โครงการ  -  - 1,500,000 - - - 700,000  -  -  -

วัตถุประสงค

งบประมาณ

ที่ โครงการ
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2 การพัฒนาการทองเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ  ธรรมชาติ  และศิลปวัฒนธรรม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่   1 การพัฒนาเศรษฐกิจ

       6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเทศกาล สงเสริมการทองเที่ยวให จัดจางการแสดง แสง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ความพึงพอใจของ ประเพณีและวัฒนธรรม สํานักปลัด

มหาสงกรานตแหนางดาน ดํารงสืบไป เพื่อใหความรู สี เสียง สื่อผสม ผูเขารวมกิจกรรม ทองถิ่นไดรับการเผยแพร เทศบาล

เมืองนครฯ แกนักทองเที่ยว  จัดกิจกรรมแหนางดาน ไมนอยกวารอยละ 80 นักทองเที่ยวมาทองเที่ยว

เพื่อประชาสัมพันธ จัดนิทรรศการ มากขึ้น

แหลงทองเที่ยว แหนางดาน

2 โครงการผลิตสื่อเผยแพร เพื่อใหความรูแกนักทองเที่ยว จัดทําแผนที่แหลง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 รอยละ 80 ของผูมาใช นักทองเที่ยวมีความ สํานักปลัด

ขอมูล ใหบริการ เพื่อประชาสัมพันธ ทองเที่ยวจัดทําขอมูล บริการ มีความรูและ สะดวกและเขาใจ เทศบาล

ดานการทองเที่ยว แหลงทองเที่ยว เสนทางรถชมเมือง ความเขาใจ เสนทาง เสนทางการทองเที่ยว   

จัดทําหนังสือเมือง การทองเที่ยวเพิ่มขึ้น นักทองเที่ยวไดรับความรู

ทองเที่ยวจัดทําปายไฟ จากการทองเที่ยวมากขึ้น

ตางๆจัดทําเอกสารสื่อ

ที่เกี่ยวของ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2565

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

6.1 กลยุทธ การพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ



335

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการประชาสัมพันธ เพื่อประชาสัมพันธกิจกรรม จัดกิจกรรมเผยแพร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนผูเขารวม ประเพณีและวัฒนธรรม สํานักปลัด

และการตลาดเชิงรุก การทองเที่ยว   ประชาสัมพันธแหลง โครงการฯ ไมนอยกวา เปนที่รูจักแกคนทั่วไป เทศบาล

ดานการทองเที่ยว เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว ทองเที่ยวกิจกรรมเกี่ยว รอยละ 80 มีนักทองเที่ยวมา

กับการทองเที่ยวประเพณี ทองเที่ยวมากขึ้น

วัฒนธรรมรวมกิจกรรม

แถลงขาวกับ ททท.

4 โครงการอบรมใหความรูเพื่อ เพื่อใหความรูแกเยาวชน  - โครงการอบรมอาสา 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึงพอใจของ เยาวชน  บุคลากร        สํานักปลัด

สงเสริมการทองเที่ยว เพื่อใหความรูแกบุคลากร สมัครการใหบริการ ผูเขารับการอบรม ประชาชนทั่วไป  ไดรับการ เทศบาล

จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อใหความรูแกประชาชน ดานการทองเที่ยว       อยูในระดับ 80 % พัฒนาเรื่องขอมูล

 - โครงการอบรมภาษา การทองเที่ยวในจังหวัด

อังกฤษพื้นฐานเพื่อการ

ทองเที่ยว

5 โครงการตลาดริมน้ํา เพื่อสรางอาชีพและเพิ่มราย จัดกิจกรรมสงเสริม 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 จํานวนนักทองเที่ยว มีนักทองเที่ยวมา สํานักปลัด

เมืองลิกอร ไดใหกับคนในทองถิ่น อาชีพชุมชนโดยการนํา และผูจําหนายสินคา ทองเที่ยวมากขึ้นคน เทศบาล

เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว ผลิตภัณฑในชุมชน ที่เขารวมโครงการฯ ในทองถิ่นมีรายไดเพิ่มขึ้น 

เพื่อใหเปนแหลงทองเที่ยว จําหนายที่ตลาดริมน้ํา  ไมนอยกวารอยละ 80 มีแหลงทองเที่ยวของ

ของจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมการเรียนรู จังหวัดเพิ่มมากขึ้น

จัดกิจกรรม 12 ครั้ง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 กิจกรรมรถชมเมือง เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวใน จัดกิจกรรมรถชมเมือง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูมาใชบริการ มีนักทองเที่ยวมาทอง สํานักปลัด

เขตเมืองใหความรูแก จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน ไมนอยกวารอยละ 80 เที่ยวมากขึ้น ทําใหคนใน เทศบาล

นักทองเที่ยวเพื่อใหเปน 3 อัตรา  ปรับปรุงดูแล ทองถิ่นมีรายไดเพิ่มขึ้น     

กิจกรรมสงเสริม และซอมสภาพรถ เชน มีแหลงทองเที่ยวของจังหวัด

การทองเที่ยวของจังหวัด ทําสี สติ๊กเกอร อื่นๆ เพิ่มมากขึ้น

ที่เกี่ยวของ ใหรถอยู

ในสภาพปลอดภัย 

สะอาด และพรอมใชงาน

7 โครงการ สงเสริมศักยภาพ 1.เพื่อสงเสริมใหเยาวชนและ เยาวชนและประชาชน 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ผูเขารวมกิจกรรมมี 1.เยาวชนและประชาชน สํานักปลัด

เยาวชนและประชาชนทั่วไป ประชาชนทั่วไป ใชเวลาวางให ทั่วไป ไดใชเวลาใหเกิด ความพึงพอใจไมต่ํา ทั่วไป ไดใชเวลาวางให เทศบาล

(Nakhonsi City Contest) เกิดประโยชน ประโยชน และมีพื้นที่ กวารอยละ 80 % เกิดประโยชน 

2.เพื่อเปนพื้นที่ในการแสดง ในการเเสดงและการ 2.เยาวชนและประชาชน

และการประกวดความสามารถ ประกวดความสามารถ ทั่วไป ไดใชพื้นที่ในการ

ดานตาง ๆ ของเยาวชนและ ดานตาง ๆ แสดงความสามารถดาน

ประชาชนทั่วไป ตาง ๆ

3.เพื่อชวยกระตุนเศรษฐกิจใน 3.ประชาชนในพื้นที่มี

พื้นที่ จากการจับจายใชสอย รายไดเพิ่มขึ้นจากการ

4.เพื่อเปนแหลงทองเที่ยว จัดกิจกรรม

นันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการยกระดับ  1.เพื่อใหความรูเกี่ยวกับเมือง ผูเขาอบรมมีความรู 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1.ผูเขารวมโครงการ 1.ผูเขาอบรมมี สํานักปลัด

ผูประกอบการดานการ อัจฉริยะ (Smart City) และ เกี่ยวกับเมืองอัจฉริยะ สามารถใชงาน ความรูเกี่ยวกับเมือง เทศบาล

ทองเที่ยว สูเทศบาลนคร แพลตฟอรมการทองเที่ยวเขต และสามารถใช แพลตฟอรมการ อัจฉริยะ (Smart 

นครศรีธรรมราชเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช แพลตฟอรมการทอง ทองเที่ยวเขตเทศบาล City) และ

อัจฉริยะ (Smart City) 2.เพื่อใหผูเขารวมอบรม เที่ยวเขตเทศบาลนคร นครนครศรีธรรมราชได แพลตฟอรมการ

สามารถใชแพลตฟอรมการ นครศรีธรรมราชได  จํานวนไมต่ํากวารอย ทองเที่ยวเขต

ทองเที่ยวเขตเทศบาลนคร 80% เทศบาลนคร

   นครศรีธรรมราชได 2.ผูเขารวมโครงการมี นครศรีธรรมราช   

3.เพื่อใหผูเขาอบรมมี ความรูความเขาใจ 2.ผูเขาอบรม

ความรูในการเลือกใช หัวขอที่อบรม ไมต่ํา สามารถใชแพลตฟอรม

เทคโนโลยีดิจิทัลใน กวารอยละ 80 % การทองเที่ยวเขต 

การสรางรายไดเพิ่ม เทศบาลนครนคร 

ใหกับกิจการ ศรีธรรมราชได

3.ผูเขาอบรมมี

ความรูในการเลือกใช

เทคโนโลยีดิจิทัลและ

สามารถนําไปใชสราง

รายไดเพิ่มใหกับกิจการ

ได

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 โครงการ จัดทําจุดเช็คอิน 1.เพื่อสงเสริมเเหลงทองเที่ยว  - มีจุดเช็คอิน AR ให 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 นักทองเที่ยวมีความ 1.มีจุดเช็คอิน AR ให สํานักปลัด

AR เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว ใหมีความนาสนใจเพิ่มขึ้น นักทองเที่ยวสามารถใช พึงพอใจไมต่ํากวา นักทองเที่ยวสามารถใช เทศบาล

2.เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับ งานไดจํานวน 2 จุด รอยละ 80 % งานไดจํานวน 2 จุด

แหลงทองเที่ยว โดยการนํา ณ สถานที่ทองเที่ยวใน 2.นักทองเที่ยวใหความ

เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช เขตเทศบาลนคร สนใจและเดินทางมา

3.เพื่อชวยกระตุนเศรษฐกิจใน นครศรีธรรมราช ทองเที่ยว สรางรายได

พื้นที่ จากการจับจายใชสอย  - นักทองเที่ยวใหความ เพิ่มใหกับคนในพื้นที่

ของนักทองเที่ยว สนใจและเขามาทองเที่ยว

รวม 10 โครงการ - - 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 - - -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2 การพัฒนาการทองเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ  ธรรมชาติ  และศิลปวัฒนธรรม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่   1 การพัฒนาเศรษฐกิจ

       6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝกอบรมสงเสริม  - เพื่อสงเสริมพัฒนาทักษะ ฝกอบรมสงเสริม 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000  - รอยละ ๘๐ ของผู  - กลุมอาชีพตางๆ ใน กองสวัสดิการ

อาชีพสําหรับประชาชน ดานอาชีพและสรางความ พัฒนาอาชีพใหกับ เขารับการฝกอบรม ชุมชนไดรับการสงเสริม สังคม

เขมแข็งใหกับครอบครัว ประชาชนในเขต มีอาชีพเสริม ลดคาใช และมีการแลกเปลี่ยน

และชุมชน โดยนอมนําหลัก เทศบาลฯ จายและมีรายไดเพิ่ม ความรูเพื่อการสรางงาน

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขึ้น สรางอาชีพ สรางรายได

มาเปนแนวทาง  - ผูวางงาน ผูตกงาน

 - เพื่อสงเสริมการประกอบ มีอาชีพรองรับสามารถ

อาชีพ เพิ่มรายได ลดราย บรรเทาความเดือดรอน

จาย ใหสามารถพึ่งพาตน ทางดานเศรษฐกิจและ

เองได เกิดการเรียนรูรวมกัน

 - เพื่อสงเสริมการรวมกลุม ในชุมชน

และพัฒนากลุมอาชีพเดิม

ใหมีความเขมแข็งรองรับ

การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2565

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

6.2 กลยุทธ การพัฒนาและสงเสริม อาชีพแกประชาชน สนับสนุนการพัฒนาอาชีพภายใตแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการบริหารจัดการศูนย 1. เปนศูนยกลางจําหนาย กลุมผูผลิต กลุมอาชีพ 2,500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กลุมอาชีพ กลุมผูผลิต 1. มีศูนยกลางแสดงและ กองสวัสดิการ

แสดงและจําหนายสินคา ผลิตภัณฑ OTOP และ กลุมเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและ จําหนายผลิตภัณฑชุมชน สังคม

OTOP  เทศบาลนคร ผลิตภัณฑชุมชนในเขต วิสาหกิจชุมชนและ กลุมผูประกอบการ และสินคา OTOP 

นครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กลุมผูประกอบการ สินคา OTOP ไดรับการ ในเขตเทศบาลนคร

และผลิตภัณฑในจังหวัด สินคา OTOP ในเขต พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน นครศรีธรรมราช 

2. เปนศูนยกลางในการ เทศบาลนครนครศรี ดานการผลิต ที่เปนแหลงสรางรายได

 สรางงาน สรางรายได ธรรมราช และในพื้นที่ การพัฒนาและการ และเปนแหลงทองเที่ยว

และสงเสริมอาชีพใหแก จังหวัด กระจายรายไดที่สูงขึ้น ของทองถิ่น 

ประชาชน 2. มีศูนยกลางในการ

3. สงเสริมการทองเที่ยว สงเสริมอาชีพใหแก

แบบ walking tourism ประชาชนในกลุมผูมี

และเปนจุดพักนักทองเที่ยว รายไดนอยและวางงาน 

รวม 2 โครงการ 3,000,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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ผ.01/2 

บัญชีสรุปโครงการพฒันา   

สําหรับโครงการที่เกนิศกัยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ที่ใชสําหรับการประสานแผนพฒันาทองถิน่ 
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แบบ ผ.01/2

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

2. ดานโครงสรางพื้นฐาน

2.2 กลยุทธการพัฒนา การกอสราง ปรับปรุง และบํารุงรักษา

ระบบน้ําอุปโภค – บริโภค

     1)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - - - - - - - - -

     2)  แผนงานการพาณิชย 2 6,467,000 3 531,166,500 - - - - - - 5 537,633,500

2.3 กลยุทธพัฒนาการพัฒนา ปรับปรุง และติดตั้งไฟฟา

สาธารณะ

    1)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - 21 695,280,000 7 459,370,000 4 152,940,000 4 109,333,850 36 1,416,923,850

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม การศึกษา

 ศาสนา และวัฒนธรรม

4.1 กลยุทธ การพัฒนาการศึกษา และพัฒนาระบบการเรียนรู

      1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2 14,840,000 - - - - - - - - 2 14,840,000

4.2 กลยุทธ การรักษาความสงบเรียบรอย และสนับสนุน

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

     1)  แผนงานรักษาความสงบภายใน - - 3 12,000,000 - - - - - - 3 12,000,000

ป 2568 ป 2569

ยุทธศาสตร

ป 2566 รวม 5 ปป 2570

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1 

ป 2567
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จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข  และการกีฬา

5.1 กลยุทธ การพัฒนาการสาธารณสุข การปองกันโรค

 และสุขอนามัย ของประชาชน

      1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 220,000 - - - - - - - - 1 220,000

รวมรวมทั้งสิ้น 5 21,527,000 27 1,238,446,500 7 459,370,000 4 152,940,000 4 109,333,850 47 1,981,617,350

ป 2570 รวม 5 ป

ยุทธศาสตร

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569
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ผ.02/2 

บัญชีโครงการพฒันาทองถิน่ 
สําหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 
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แบบ ผ.02/2

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แผนงานการพาณิชย

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงทอเมนจายน้ํา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ปรับปรุงทอเมนจายน้ํา - 6,166,500 - - - จํานวนผูใชน้ําประปา มีทอเมนรองใหมเพิ่มขึ้น สํานักการประปา

ประปาจากสี่แยกนาหลวงถึงการจําหนายน้ําประปาให ประปา ทอ PVC เพิ่มขึ้นรอยละ 60 ประชาชนมีน้ําประปาใส

สามแยกเทิดพระเกียรติ กับผูใชน้ําใหมีน้ําใชอยาง ชั้น 8.5 Ø 250 มม. สะอาดใชอยางเพียงพอ

เพียงพอ และใสสะอาด จากสี่แยกนาหลวง

ถึงสามแยกเทิดพระเกียรติ

พรอมประสานเขามาตร

วัดน้ําเดิมระยะทาง

วางทอไมนอยกวา 

1,702 ม.ตามรูปแบบ

และรายการของเทศบาล)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมใหนาอยู  เขมแข็ง  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่   4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

2.2 กลยุทธ พัฒนาการกอสราง ปรับปรุง และบํารุงรักษาระบบน้ําอุปโภค – บริโภค

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2565
สําหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 ปรับปรุงทอเมนสงน้ําดิบ 1. เพื่อยกเลิกทอเกาเนื่องจาก วางทอเมนสงน้ําดิบ 525,000,000 - - -  - ผูใชน้ําประปาพอใจ 1. ทอเมนสงน้ําดิบ สํานักการประปา

จากโรงสูบน้ําทาใหญ กอสรางถนนทางหลวง จากโรงสูบน้ําทาใหญ กับคุณภาพน้ําดิบ ใหมขนาด 800 มม.

มาถึงโรงกรองน้ําทวดทอง ไมสามารถยายทอเดิมได มาถึงโรงกรองน้ําทวดทอง  - ผลิตน้ําไดคุณภาพ 2. ปญหาทอสงน้ําดิบ

2. ลดปญหาการแตกรั่ว ของ ระยะทางไมนอยกวา ตามมาตรฐานน้ํา แตกรั่ว ลดลงรอยละ 50

ทอเมนสงน้ําดิบ 13,000 เมตร อุปโภบริโภค

สงน้ําไดไมนอยกวา  - มีน้ําใชเพียงพอ

48,000 ลบ.ม. ตอวัน ตลอดป

(ตามรูปแบบและรายการ  - สามารถสงน้ําดิบ

ของเทศบาล) เสนใหมไดรอยละ 80

3 ปรับปรุงทอเมนประปา เพื่อยกเลิกทอเมนเกาพรอม ปรับปรุงทอเมนประปา 7,027,800 - - - เสนทอเมนประปาใหม ประชาชนหมูบาน สํานักการประปา

หมูบานการเคหะแหงชาติ ประสานมาตรวัดน้ําเขากับ หมูบานการเคหะ ลดการแตกรั่ว การเคหะแหงชาติ
นครศรีธรรมราช 1 พรอม ทอเมนประปาใหม ใหผูใชน้ําแหงชาติ 1 พรอมประสาน รอยละ 80 นครศรีธรรมราช 1 

ประสานเขามาตรวัดน้ํา ไดมีน้ําประปาที่ใสสะอาด มาตรวัดน้ํา วางทอPVC มีน้ําประปาใส

ใชอยางเพียงพอ Ø150 มม. ระยะทาง สะอาดใชอยาง

ไมนอยกวา 1,013 เมตร เพียงพอและ

และวางทอ PVC มีคุณภาพ

Ø100 มม. ระยะทาง

ไมนอยกวา 4,233 เมตร

(ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



347

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 กอสรางโรงผลิตน้ําประปา 1. เพื่อเพิ่มแหลงผลิตน้ําประปา กอสรางโรงผลิตน้ําประปา 27,321,000 - - - - จํานวนน้ําประปาที่ 1.แหลงผลิตน้ําประปา สํานักการประปา

ขนาดไมนอยกวา 200 ใหสามารถสูบจายใหบริการ ขนาดไมนอยกวา 200 ผลิตได ณ โรงกรองน้ํา ณ โรงกรองน้ําทวดทอง

ลบ.ม./ ชม. พรอมอุปกรณ ประชาชนเพิ่มขึ้น ลบ.ม./ ชม. พรอม ทวดทองเพิ่มขึ้นวันละ เพิ่มขึ้น 1 แหง

ประกอบ 2. เพื่อรองรับการขยายตัว อุปกรณประกอบ 400 ลบ.ม. 2.สามารถผลิตและ

ของเมือง จํานวน 2 ชุด

ณ โรงกรองน้ําทวดทอง จําหนายน้ําประปาให

(ตามรูปแบบและรายการ เพียงพอกับความตองการ

ของเทศบาล) ของประชาชนและเมือง

5 ปรับปรุงซอมแซมระบบ 1. เพื่อยกเลิกทอเมนเกา ปรับปรุงซอมแซม - 32,481,200 - - - จํานวนเสนทอเมน 1. ประชาชนหมูบาน สํานักการประปา

ประปาเทศบาล วางทอเมน พรอมประสานมาตรวัดน้ํา ระบบประปาเทศบาล ประปาใหม 2 เสน การเคหะแหงชาติ 2 

พรอมประสานเขามาตรวัดน้ํา เขากับทอเมนประปาใหม วางทอเมน พรอม และทอเมนรอง และผูใชน้ําประปา

เดิม ถนนออมคายวชิราวุธ ใหผูใชน้ําไดมีน้ําประปา ประสานเขามาตร จํานวน 1 เสน บริเวณพื้นที่ถนน

(ดานทิศตะวันออกและทิศ ที่ใสสะอาดใช อยางเพียงพอ วัดน้ําเดิม ถนน ลดการแตกรั่ว ออมคายวชิราวุธทั้งสอง

ตะวันตก) 2. ลดการแตกรั่วของทอ ออมคายวชิราวุธ รอยละ 80 ฝง มีน้ําประปาใชอยาง

ประปา - ดานทิศตะวันออก เพียงพอและมีคุณภาพ

ทอ SP Ø 300 มม. 2. ปญหาทอเมนประปา

ระยะทางไมนอยกวา แตก รั่ว ลดลงรอยละ 

 3,451 เมตร 80

- ดานทิศตะวันตก

ทอ SP Ø 300 มม.

ระยะทางไมนอยกวา 

1,613 เมตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

- วางทอเมนรอง 

ทอ PVC Ø150 มม.

ชั้น 8.5 ระยะทาง

ไมนอยกวา 4,094 เมตร

(ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล)

รวม 5 โครงการ 0 531,166,500   -   -   -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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แบบ ผ.02/2

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงระบบ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนถนน การไฟฟาสวนภูมิภาค  -  - 200,000,000  -  - ประชาชนมีความ ทําใหภูมิทัศนถนน สํานักชาง

จําหนายไฟฟา จากเหนือดิน ราชดําเนิน ใหเปนระเบียบ ดําเนินการ ดังนี้ พึงพอใจรอยละ 80 ราชดําเนิน มีความ

เปนระบบใตดิน บริเวณถนน และสวยงาม  - แผนกรื้อถอนแรงสูง สวยงาม เปนระเบียบ

ราชดําเนิน จากสี่แยกประตูชัย ภายนอก มากขึ้น

ถึงสี่แยกศาลามีชัย  - แผนกปรับปรุงแรงสูง

ภายนอก

 - แผนกรื้อถอนแรงสูง

ภายใน

 - แผนกปรับปรุงแรงสูง

ภายใน

 -แผนกรื้อถอนหมอแปลง

ภายใน

 - แผนกปรับปรุงหมอ

แปลงภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2565

สําหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมใหนาอยู  เขมแข็ง  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่   4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

2.3 กลยุทธพัฒนาการพัฒนา ปรับปรุง และติดตั้งไฟฟาสาธารณะ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา



350
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - แผนกรื้อถอนแรงต่ํา

ภายนอก

 - แผนกปรับปรุงแรงต่ํา

ภายนอก

 - แผนกแรงต่ําเคเบิล

ใตดิน

 - แผนกรื้อถอนไฟ

สาธารณะ

 - แผนกไฟสาธารณะ

 - แผนกรื้อถอนมิเตอร

ภายใน

 - แผนกมิเตอรภายใน

 - แผนกรื้อถอนมิเตอร

ภายนอก

 - แผนกมิแตอรภายนอก

ตามรูปแบบและรายการ

ของหนวยงานที่เกี่ยวของ

2 ติดตั้งเสาไฟฟาแสงสวาง เพื่อใหมีแสงสวางบนถนน เสาไฟฟาแสงสวาง  - 50,000,000  -  -  - ประชาชนมีความ มีแสงสวางบนถนน สํานักชาง

ประติมากรรม ตราสัญลักษณ ราชดําเนินอยางเพียงพอ ประติมากรรม ตรา พึงพอใจรอยละ 80 ราชดําเนินเพียงพอ 

เมืองนครศรีธรรมราช ลดการเกิดอุบัติเหตุบน สัญลักษณ เมืองนครศรี ทําใหลดการเกิดอุบัติ

ถนนราชดําเนิน จากสี่แยก ถนนราชดําเนิน ธรรมราช ความสูงไม เหตุบนถนน

ตลาดแขก ไปทางทิศเหนือ นอยกวา 7.00 เมตร

ถึงสุดเขตเทศบาลฯ บริเวณ กิ่งเดี่ยว พรอมติดตั้ง

สนามกีฬากลางฯ โคมไฟถนนแบบโคม

LED 120 วัตต จํานวน

250 ตน ตามรูปแบบ

และรายการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 ติดตั้งเสาไฟฟาแสงสวาง เพื่อใหมีแสงสวางบนถนน เสาไฟฟาแสงสวาง  - 30,000,000  -  -  - ประชาชนมีความ มีแสงสวางบนถนน สํานักชาง

ประติมากรรม ตราสัญลักษณ ราชดําเนินอยางเพียงพอ ประติมากรรม ตรา พึงพอใจรอยละ 80 ราชดําเนินเพียงพอ 

เมืองนครศรีธรรมราช ลดการเกิดอุบัติเหตุบน สัญลักษณ เมืองนครศรี ทําใหลดการเกิดอุบัติ

ถนนราชดําเนิน จากสี่แยก ถนนราชดําเนิน ธรรมราช ความสูงไม เหตุบนถนน

ศาลามีชัย ถึงสี่แยกประตู นอยกวา 7.00 เมตร

ไชยสิทธิ์ กิ่งเดี่ยว พรอมติดตั้ง

โคมไฟถนนแบบโคม

LED 120 วัตต จํานวน

128 ตน ตามรูปแบบ

และรายการของเทศบาล

4 ติดตั้งระบบไฟฟาสองแสง เพื่อพัฒนาสวนสมเด็จ  - เสาไฟ High Mast  - 13,500,000  -  -  - ประชาชนมีความ สวนสมเด็จพระศรี สํานักชาง

สวางในสวนสมเด็จพระศรี พระศรีนครินทร 84 สูงไมนอยกวา 20.00 พึงพอใจรอยละ 80 นครินทร 84 

นครินทร 84 (ทุงทาลาด) (ทุงทาลาด) ใหเปนสวน เมตร พรอมอุปกรณ จํา (ทุงทาลาด)

สาธารณะที่ไดมาตรฐาน นวนไมนอยกวา 12 ตน มีความเปนมาตรฐาน

สําหรับบริการประชาชน  - โคมไฟ LED Floodlight ในการบริการประชาชน

ไมนอยกวา 200 วัตต

จํานวนไมนอยกวา

96.00 ชุด

 - ทอ HDPE ขนาดไมนอยกวา

50.00 มม. ยาวไมนอย

กวา 3,013.00 เมตร

ตามรูปแบบและรายการ
ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 ปรับปรุงเสาไฟ High Mast เพื่อพัฒนาสวนสมเด็จ  - อุปกรณเสาไฟ  - 14,500,000  -  -  - ประชาชนมีความ สวนสมเด็จพระศรี สํานักชาง

ในสวนสมเด็จพระศรี พระศรีนครินทร 84 High Mast สูง 15 - 25 พึงพอใจรอยละ 80 นครินทร 84 (ทุงทาลาด)

นครินทร 84 (ทุงทาลาด) (ทุงทาลาด) ใหเปนสวน เมตร (เฉพาะสวนที่เสีย มีความเปนมาตรฐาน

สาธารณะที่ไดมาตรฐาน หาย) และทาสีการวาไนท ในการบริการประชาชน

สําหรับบริการประชาชน ปองกันสนิมทั้งตน จํา

นวนไมนอยกวา 17 ชุด

 - โคมไฟ LED 

Floodlight ไมนอยกวา

200 วัตต จํานวนไม

นอยกวา 136.00 ชุด

 - ทอ HDPE ขนาดไมนอยกวา

50.00 มม. ยาวไมนอย

กวา 4,189.00 เมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



353

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 ติดตั้งเสาไฟฟาประติมากรรม เพื่อพัฒนาสวนสมเด็จ  - เสาไฟสูงไมนอยกวา  - 27,500,000  -  -  - ประชาชนมีความ สวนสมเด็จพระศรี สํานักชาง

สัญลักษณเมืองนคร พระศรีนครินทร 84 7.00 เมตร กิ่งเดี่ยวยาว พึงพอใจรอยละ 80 นครินทร 84 (ทุงทาลาด)

ศรีธรรมราช ในสวนสมเด็จ (ทุงทาลาด) ใหเปนสวน ไมนอยกวา 1.50 เมตร มีความเปนมาตรฐาน

พระศรีนครินทร 84 (ทุงทา สาธารณะที่ไดมาตรฐาน ประติมากรรม สัญลักษณ ในการบริการประชาชน

ลาด) สําหรับบริการประชาชน เมืองนครศรีธรรมราช

จํานวนไมนอยกวา 186

ตน

 - โคมไฟ LED Street

Light ขนาดไมนอยกวา

120 W จํานวนไมนอย

กวา 186 ชุด

 - ทอ HDPE ขนาดไมนอยกวา

50.00 มม. ยาวไมนอย

กวา 7,420.00 เมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 ติดตั้งเสาไฟ พรอมกิ่งเดี่ยว เพื่อพัฒนาสวนสมเด็จ ติดตั้งใหม ดังนี้  - 3,200,000  -  -  - ประชาชนมีความ สวนสมเด็จพระศรี สํานักชาง

และปรับปรุงพรอมยาย พระศรีนครินทร 84  - เสาไฟ สูงไมนอยกวา พึงพอใจรอยละ 80 นครินทร 84 (ทุงทาลาด)

เสาไฟ (ของเดิม) ในสวน (ทุงทาลาด) ใหเปนสวน 9.00 เมตร พรอมกิ่ง มีความเปนมาตรฐาน

สมเด็จพระศรีนครินทร 84 สาธารณะที่ไดมาตรฐาน เดี่ยว ยาวไมนอยกวา ในการบริการประชาชน

(ทุงทาลาด) สําหรับบริการประชาชน 2.50 เมตร จํานวนไม

นอยกวา 41 ตน

 - โคมไฟ LED Street

Light ขนาดไมนอยกวา

120 W จํานวนไมนอย

กวา 41 ชุด

 - ทอ HDPE ขนาดไมนอยกวา

50.00 มม. ยาวไมนอย

กวา 1,230.00 เมตร

ปรับปรุงและยายของเดิม

ดังนี้

 - เสาไฟ สูงไมนอยกวา

9.00 เมตร จํานวนไม

นอยกวา 20 ตน

 - โคมไฟ LED Street

Light ขนาดไมนอยกวา

120 W จํานวนไมนอย

กวา 20 ชุด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - ทอ HDPE ขนาดไมนอยกวา

50.00 มม. ยาวไมนอย

กวา 600.00 เมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

8 ปรับปรุงและยายเสาไฟ เพื่อพัฒนาสวนสมเด็จ  - แบตเตอรรี่ชนิดแหง  - 5,100,000  -  -  - ประชาชนมีความ สวนสมเด็จพระศรี สํานักชาง

Solar Cell ในสวนสมเด็จ พระศรีนครินทร 84 Deep Cycle 120 พึงพอใจรอยละ 80 นครินทร 84 (ทุงทาลาด)

พระศรีนครินทร 84 (ทุงทา (ทุงทาลาด) ใหเปนสวน แอมป 12 โวลท ไมนอย มีความเปนมาตรฐาน

ลาด) สาธารณะที่ไดมาตรฐาน กวา 111 ตัว ในการบริการประชาชน

สําหรับบริการประชาชน  - รื้อยายและติดตั้งเสาไฟ

Solar Cell จํานวนไม

นอยกวา 110 ตน

 - ติดตั้งฐานรากเสาไฟ

Solar Cell จํานวนไม

นอยกวา 110 ตน

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 ติดตั้งระบบกลองวงจรปด เพื่อปองกันและดูแล ติดตั้งกลองโทรทัศน  -  - 70,000,000  -  - รอยละ 80 สามารถ ทําใหสถานที่และ สํานักชาง

(CCTV) โดยรอบบริเวณ รักษาความปลอดภัยให วงจรปด (CCTV) ปองกันและดูแลสถานทปีระชาชนที่มาใช

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร กับสถานที่และประชาชน พรอมอุปกรณ ราชการใหปลอดภัย บริการมี

84 (ทุงทาลาด) ที่มาใชบริการ ประกอบดวย ในชีวิตและทรัพยสิน ความปลอดภัย

1. กลองวงจรปด ชนิด

Day/Night Mode

จํานวน 204 ตัว

2. อุปกรณบันทึกภาพ

(NVR Recorder) แบบ

8 ชองสัญญาณ มีความ

ละเอียดของการบันทึก

ภาพ ไมนอยกวา

1080P จํานวน  83

ชุด

3. เครื่องเรียกดูภาพ

สําหรับกลอง CCTV

โดยมี 3 จอแสดงผล

ขนาดไมนอยกวา 22

นิ้ว จํานวน 2 ชุด

4. คอมพิวเตอรแมขาย

สําหรับบริหารจัดการ

กลองวงจรปด (CCTV)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



357

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

จํานวน 7 ชุด

5. อุปกรณจัดเก็บ

ขอมูลภายนอกพรอม

หนวยประมวลผล

ขนาดไมนอยกวา 40

TB จํานวน 7 ชุด

6. อุปกรณจัดเก็บ

ขอมูลเพิ่มเติมภายนอก

(External Storage)

ขนาดไมนอยกวา 40

TB จํานวน 7 ชุด

7. เครื่องสํารองไฟ 

(UPS) ขนาดไมนอย

กวา 20 KVA จํานวน

1 ชุด

8. เครื่องสํารองไฟ 

(UPS) ขนาดไมนอย

กวา 1 KVA จํานวน

83 ชุด

9. อุปกรณกระจาย

สัญญาณ (Mini Switch)

10/100/1000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

จํานวน 83  ชุด

10. ตูจัดเก็บอุปกรณ

พรอมอุปกรณประกอบ

จํานวน 4 ชุด

11. ซอฟตแวรบริหาร

จัดการกลองวงจรปด

(CCTV) พรอม License

ของกลอง จํานวน

204 ชุด

ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

10 ปรับปรุงระบบไฟฟา เพื่อความปลอดภัยในการ เปลี่ยนหลอดไฟ LED  - 1,250,000  -  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชาชนไดรับ สํานักชาง

แสงสวาง ถนนพุทธภูมิ สัญจรไปมาของประชาชน 150 วัตต จํานวน พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัย

ผูใชถนน ไมนอยกวา 30 ชุด จากการใชถนนสัญจร

สายไฟยาวไมนอยกวา ไปมา

4,000.00 เมตร

ตูควบคุม จํานวน 3 ตู

ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 พัฒนาพื้นที่เพื่อการทองเที่ยว เพื่อพัฒนาโครงสราง 1. กอสรางสะพาน  -  - 120,000,000  -  - ประชาชนมีความ การทองเที่ยวของจังหวัด สํานักชาง

นครสามธรรม ระยะ 2 พื้นฐานรองรับการทองเที่ยวค.ส.ล. ทางเขาสวนสม พึงพอใจรอยละ 80 นครศรีธรรมราชมีการ

นครศรีธรรมราข ของจังหวัดนครศรีธรรมราช เด็จพระศรีนครินทร 84 พัฒนาดานโครงสราง

(ทุงทาลาด) กวาง 14.00 พื้นฐานที่สามารถเชื่อม

เมตร และทางเทาทั้ง 2 โยงกันได

ขาง กวาง 1.00 เมตร

ยาว 36.00 เมตร และ

Gabion ทั้ง 2 ฝง ยาวไม

นอยกวา 400.00 เมตร

2. กอสรางศูนยอาหาร

พื้นที่ไมนอยกวา 

1,625.00 ตารางเมตร

3. กอสรางเวทีการแสดง

พื้นที่ไมนอยกวา 

313.25 ตารางเมตร

4. ปรับปรุงลานกิจกรรม

พื้นที่ไมนอยกวา 

2,021.05 ตารางเมตร

5. กอสรางลานกิจกรรม

ริมน้ํา พื้นที่ไมนอยกวา

219.23 ตารางเมตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



360

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6. กอสรางศาลาและ

ระเบียงริมน้ํา พื้นที่

ไมนอยกวา 710.70

ตารางเมตร

7. งานกอสรางถนน

ค.ส.ล. และลานจอดรถ

ค.ส.ล. พรอมทางเทา

8. งานกอสรางเขื่อน

ปองกันตลิ่งริมคลอง

หนาเมือง ความยาว

รวมทั้งสองฝงไมนอยกวา

1,500.00 เมตร

ตามรูปแบบและ

รายการของหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 ปรับปรุงระบบจําหนาย เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนถนน การไฟฟาสวนภูมิภาค  - 8,200,000  -  -  - ประชาชนมีความ ทําใหภูมิทัศนถนน สํานักชาง

ไฟฟา จากเหนือดินเปน บริเวณหลังวัดพระมหาธาตุ ดําเนินการ ดังนี้ พึงพอใจรอยละ 80 บริเวณหลังวัดพระมหา

ระบบใตดิน บริเวณถนน วรมหาวิหาร  - แผนกรื้อถอนแรงสูง ธาตุวรมหาวิหารมี

หลังวัดพระมหาธาตุวรมหา ภายนอก ความสวยงาม เปน

วิหาร  - แผนกปรับปรุงแรงสูง ระเบียบเรียบรอย

ภายนอก    

 - แผนกรื้อถอนแรงสูง

ภายใน

 - แผนกปรับปรุงแรงสูง

ภายใน

 -แผนกรื้อถอนหมอ

แปลงภายใน

 - แผนกปรับปรุงหมอ

แปลงภายใน

 - แผนกรื้อถอนแรงต่ํา

ภายนอก

 - แผนกปรับปรุงแรงต่ํา

ภายนอก

 - แผนกแรงต่ําเคเบิล

ใตดิน

 - แผนกรื้อถอนไฟ

สาธารณะ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - แผนกไฟสาธารณะ

 - แผนกรื้อถอนมิเตอร

ภายใน

 - แผนกมิเตอรภายใน

 - แผนกรื้อถอนมิเตอร

ภายนอก

 - แผนกมิเตอรภาย

นอก

ตามรูปแบบและราย

การของหนวยงานที่

เกี่ยวของ

13 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลท เพื่อความปลอดภัยในการ ถนน หนา 0.05 เมตร  - 14,200,000  -  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชาชนไดรับ สํานักชาง

ติกคอนกรีต ถนนเทวบุรี สัญจรไปมาของประชาชน กวาง 6.30-12.00 พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

เมตร ยาว 3,630 ใชถนน

เมตร หรือมีพื้นที่ไม

นอยกวา 32,180.00

ตารางเมตร พรอมตี

เสนจราจร ตามรูปแบบ

และรายการของ

เทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการ ถนน หนา 0.05 เมตร  - 11,000,000  -  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชาชนไดรับ สํานักชาง

คอนกรีต ถนนกะโรม จาก สัญจรไปมาของประชาชน กวาง 5.00-5.50 พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

สะพานทาเรียน ไปทางทิศ เมตร ยาว 2,500.00 ใชถนน

ตะวันตก ถึงบริเวณรานคา เมตร หรือมีพื้นที่ไม

วัสดุเมงฮวด (ทั้งฝงทิศเหนือ นอยกวา 25,300.00

และทิศใต) ตารางเมตร พรอมตี

เสนจราจร ตามรูปแบบ

และรายการของ

เทศบาล

15 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการ ถนน หนา 0.05 เมตร  - 13,700,000  -  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชาชนไดรับ สํานักชาง

คอนกรีตบริเวณสี่แยกเบญจม สัญจรไปมาของประชาชน กวาง 10.00-17.00 พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ราชูทิศ (ฝงทิศเหนือ,ฝงทิศใต, เมตร ยาว 1,250.00 ใชถนน

ฝงทิศตะวันออก และฝงทิศ เมตร หรือมีพื้นที่ไม

ตะวันตก) นอยกวา 30,500.00

ตารางเมตร พรอมตี

เสนจราจร ตามรูปแบบ

รายการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

16 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน เพื่อพัฒนาสวนสมเด็จ โซนที่ 1 โซนพิพิธภัณฑ  - 59,100,000  -  -  - ประชาชนมีความ สวนสมเด็จพระศรี สํานักชาง

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร พระศรีนครินทร 84 และหอประชุม พึงพอใจรอยละ 80 นครินทร 84 (ทุงทาลาด)

84 (ทุงทาลาด) (ทุงทาลาด) ใหเปน  - งานกอสรางทางเดิน,ลูวิ่ง มีความเปนมาตรฐาน

สวนสาธารณะที่ไดมาตรฐาน  - งานกอสรางลานจอดรถ ในการบริการประชาชน

สําหรับบริการประชาชน  - งานระบบรดน้ําตนไมและ

สนามหญา

 - งานกอสรางระบบระบายน้ําฝน

 - งานระบบไฟฟาแสงสวาง

 - งานปลูกตนไมยืนตน, ไม

ประดับและสนามหญาพรอม

วัสดุปลูก

โซนที่ 2 โซนองคพระยืน  - 5,300,000  -  -  -

 - งานระบบรดน้ําตนไมและ

สนามหญา

 - งานปลูกไมยืนตน,ไมประดับ

และสนามหญาพรอมวัสดุปลูก

โซนที่ 3 โซนพิพิธภัณฑ  -  - 25,200,000  -  -

เครื่องจักร

 - งานทรายถมปรับแตงพื้นที่

 - งานกอสรางทางเดิน,ลูวิ่ง

 - งานระบบรดน้ําตนไมและ

สนามหญา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



365

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - งานกอสรางหองปมน้ํา

 - งานกอสรางระบบระบายน้ําฝน

 - งานระบบไฟฟาแสงสวาง

 - งานปลูกไมยืนตน,ไมประดับ

และสนามหญาพรอมวัสดุปลูก

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

งานปรับปรุงภูมิทัศน

 - งานทรายถมปรับแตงพื้นที่

 - งานกอสรางลานจอดรถ

 - งานกอสรางทางเทา

 - งานกอสรางลูวิ่ง,ทางจักรยาน

 - งานกอสรางลานออกกําลังกาย

 - งานกอสรางสนามเด็กเลน

 - งานกอสรางลานกีฬา X-

Game

 - งานกอสรางเวที

 - งานกอสรางสนามตะกรอ

 - งานกอสรางสนามบาสเก็ตบอล

 - งานกอสรางเวทีกลางแจง

 - งานกอสรางศาลาพักผอน

 - งานกอสรางที่จอดรถจักรยาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



366

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - งานระบบรดน้ําตนไมและ

สนามหญา

 - งานกอสรางระบบระบายน้ําฝน

 - งานระบบไฟฟาแสงสวาง

 - งานปลูกไมยืนตน,ไมประดับ

และสนามหญาพรอมวัสดุปลูก

งานครุภัณฑ

 - อุปกรณออกกําลังกาย

กลางแจง

 - เครื่องเลนเด็ก

 - เครื่องเลน X-Game

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

สํานักงาน

 - งานระบบรดน้ําตนไมและ

สนามหญา

 - งานกอสรางหองปมน้ํา

 - งานปลูกไมยืนตน,ไมประดับ

และสนามหญาพรอมวัสดุปลูก

โซนที่ 6 โซนสวนหนา  -  - 5,200,000  -  -

อนุสาวรีย

 - งานระบบรดน้ําตนไม

 - งานปลูกไมยืนตน,ไมประดับ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



367

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

17 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อความปลอดภัยและ ชวงที่ 1 จากถนนกาชาด  -  -  -  - 20,000,000 ประชาชนมีความ ทําใหประชาชนไดรับ สํานักชาง

ทางเทา และทอระบายน้ํา เปนระเบียบเรียบรอยในการถึงถนนเนรมิตร  ถนน พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยและเปน

ค.ส.ล. ถนนจําเริญวิถี สัญจรไปมาของประชาชน แอสฟลทติกคอนกรีต ระเบียบในการใชถนน

หนา 0.05 เมตร กวาง และทางเทา

10.70 - 18.90 เมตร

ยาว 271.00 เมตร

พื้นที่ไมนอยกวา 

4,049.15 ตารางเมตร

ทางเทาทั้งสองฝง กวาง

1.50 - 2.20 เมตร

ความยาวรวม 527.00

เมตร รวมพื้นที่ไมนอย

กวา 1,000.35 ตาราง

เมตร และทอระบายน้ํา

ค.ส.ล. (เดิม) ทั้งสองฝง

ขนาดเสนผาศูนยกลาง

0.60 เมตร ความยาว

รวม  548.00 เมตร

ชวงที่ 2 จากถนน

เนรมิต ถึงถนนเทวราช

ถนนแอสฟลทติกคอน

กรีต หนา 0.05 เมตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



368

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

กวาง 13.40 - 17.50

เมตร ยาว 312.00 เมตร

พื้นที่ไมนอยกวา

4,622.45 ตารางเมตร

ทางเทาทั้งสองฝง

กวาง 1.10 - 3.25 เมตร

ความยาวรวม 546.00

เมตร รวมพื้นที่ไมนอย

กวา 1,059.94 

ตารางเมตร และทอ

ระบายน้ํา ค.ส.ล. (เดิม)

ทั้งสองฝง ขนาดเสนผา

ศูนยกลาง 0.80 เมตร

ความยาวรวม 627.00

เมตร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



369

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

18 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน เพื่อปรับสภาพภูมิทัศนทาง นําสายไฟฟาและสาย  - 351,200,000   -  -  - ประชาชนมีความ ทําใหภูมิทัศนถนน สํานักชาง

ทางวัฒนธรรม 10 เมืองเกา วัฒนธรรมบริเวณภายใน สื่อสารลงใตดินถนน พึงพอใจรอยละ 80 ราชดําเนิน มีความ

(สาธารณูปโภคใตดินเพื่อการ เขตเมืองเกา ทั้ง 10 เมือง ราชดําเนินตั้งแตสี่แยก สวยงาม เปนระเบียบ

ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ) ใหมีความเปนระเบียบเรียบ ตลาดแขกไปทางทิศ มากขึ้น

รอยสวยงามมากยิ่งขึ้น เหนือจนสุดเขตเทศบาล

นครนครศรีธรรมราช

ระยะทาง 2,700

เมตร ตามรูปแบบและ

รายการของแตละ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

19 ปรับปรุงคอสะพานขาม เพื่อความปลอดภัยในการ คอสะพาน ค.ส.ล.  - 2,300,000  -  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชาชนไดรับ สํานักชาง

คลองหวย ถนนเทวบุรี สัญจรไปมาของประชาชน กวาง 9.00 เมตร พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ยาว 5.00 เมตร ใชสะพานสัญจรไปมา

ทั้ง 2 ดาน หรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา 90.00 

ตารางเมตร ตาม

รูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



370

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

20 ปรับปรุงคอสะพานขาม เพื่อความปลอดภัยในการ คอสะพาน ค.ส.ล.  - 2,500,000  -  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชาชนไดรับ สํานักชาง

คลองทายวัง ถนนเทวบุรี สัญจรไปมาของประชาชน กวาง 10.00 เมตร พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ยาว 5.00 เมตร ใชสะพานสัญจรไปมา

ทั้ง 2 ดาน หรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา 100.00 

ตารางเมตร ตาม

รูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

21 ปรับปรุงคอสะพานขาม เพื่อความปลอดภัยในการ คอสะพาน ค.ส.ล.  - 3,500,000  -  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชาชนไดรับ สํานักชาง

คลองคูพาย ถนนราชดําเนิน สัญจรไปมาของประชาชน กวาง 14.50 เมตร พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ยาว 5.00 เมตร ใชสะพานสัญจรไปมา

ทั้ง 2 ดาน หรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา 145.00 

ตารางเมตร ตาม

รูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



371

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

22 ปรับปรุงปูยางแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการ ถนน หนา 0.05  -  -  -  - 29,380,000 ประชาชนมีความ ทําใหประชาชนไดรับ สํานักชาง

คอนกรีต ถนนนครศรีฯ- สัญจรไปมาของประชาชน เมตร กวาง 30.00- พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ปากพนัง 35.00 เมตร ยาว ใชสะพานสัญจรไปมา

1,130.00 เมตร

หรือมีพื้นที่ไมนอย

กวา 36,725.00

ตารางเมตร ตาม

รูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

23 กอสรางผนังกันดิน เพื่อสรางความแข็งแรง ผนังกันดิน ทั้ง 2 ฝง  - 20,230,000  -  -  - ประชาชนมีความ ทําใหตลิ่งคลอง สํานักชาง

คลองวังมะพราว ใหกับตลิ่งคลองวัง คลอง ความยาวรวม พึงพอใจรอยละ 80 วังมะพราวมีความ

มะพราว ไมนอยกวา 936.00 แข็งแรง ไมพังทลาย

เมตร ตามรูปแบบ

และรายการของ

เทศบาล

24 ปรับปรุงคอสะพานขามคลอง เพื่อความปลอดภัยในการ ปรับปรุงคอสะพาน  -  - 2,300,000  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชาชนไดรับ สํานักชาง

ทาดี สัญจรไปมาของประชาชน ค.ส.ล. กวาง 5.00 พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

เมตร ยาว 5.00 เมตร ใชสะพานสัญจรไปมา

ทั้ง 2 ดาน หรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา 50.00 

ตารางเมตร ตามรูปแบบ

และรายการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



372

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

25 กอสรางบอสูบน้ํา พรอมติดตั้ง เพื่อปองกันน้ําทวมใหกับ  -กอสรางบอสูบน้ํา ขนาด  -  -  - 7,400,000  - ประชาชนมีความ  - แกไขปญหาน้ําทวมขัง สํานักชาง

เครื่องสูบน้ํา และอุปกรณ ประชาชน 3.00x5.00 เมตร ลึก พึงพอใจรอยละ 80  - เรงระบายน้ําใหไหลลง

บริเวณสี่แยกคูขวาง 2.50 เมตร จํานวน 1 บอ สูคลองสาธารณะได

 -ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา รวดเร็วขึ้น

อัตราการสูบน้ําไมนอย

กวา 0.30 ลบ.ม./วินาที

จํานวน 2 เครื่อง

 -ตูควบคุมขนาดไมนอย

กวา 37 kW จํานวน 1

เครื่อง

 -ทอสงน้ํา HDPE ขนาด

630 PN 10 ยาวไม

นอยกวา 65.00 เมตร

 -ขยายเขตและติดตั้ง

หมอแปลง ขนาดไมนอย

กวา 160 kVA จํานวน

1 เครื่อง

 -อุปปกรณ ทอ สงจาก

เครื่องสูบน้ํา จํานวน 2 ชุด

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

26 กอสรางถนนผิวแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการ ถนน หนา 0.05 เมตร  -  -  -  - 27,500,000   ประชาชนมีความ ทําใหประชาชนไดรับ สํานักชาง

คอนกรีต ถนนออมคาย สัญจรไปมาของประชาชน กวาง 31.00 - พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

วชิราวุธ จากสี่แยกคูขวาง 36.00 เมตร ยาว ใชสะพานสัญจรไปมา

ถึงซอยศิริสุข (สุดเขตเทศบาล 1,900.00 เมตร

นครนครศรีธรรมราช) หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

63,650.00 ตาราง

เมตร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

27 กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. เพื่อปองกันน้ําทวมใหกับ ทอระบายน้ํา ค.ส.ล.  -  -  - 25,540,000  - ประชาชนมีความ  - แกไขปญหาน้ําทวมขัง สํานักชาง

ชนิดทอเหลี่ยม บริเวณถนน ประชาชน ชนิดทอเหลี่ยม ภายใน พึงพอใจรอยละ 80  - เรงระบายน้ําใหไหลลง

พัฒนาการคูขวาง (ฝงทิศ กวาง 1.50 เมตร ยาว สูคลองสาธารณะได

ตะวันออก) ชวงที่ 3 จาก 1,050.00 เมตร รวดเร็วขึ้น

คลองสวนหลวง-คลองคูพาย พรอมคันหินทางเทา

ค.ส.ล. กวางรวมทอ

ระบายน้ําไมนอยกวา

2.50 เมตร ยาว 

144.00 เมตร ตาม

รูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

28 กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. เพื่อปองกันน้ําทวมใหกับ ทอระบายน้ํา ค.ส.ล.  -  -  -  - 32,453,850 ประชาชนมีความ  - แกไขปญหาน้ําทวมขัง สํานักชาง

ชนิดทอเหลี่ยม และถนน ค.ส.ล. ประชาชน ชนิดทอเหลี่ยม ภายใน พึงพอใจรอยละ 80  - เรงระบายน้ําใหไหลลง

บริเวณซอยชุมแสง กวาง 1.50 เมตร ยาว สูคลองสาธารณะได

642.00 เมตร พรอม รวดเร็วขึ้น

ฝาเหล็กรังผึ้ง ทุกระยะ

10.00 เมตร และ

ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15

เมตร กวาง 3.00-6.80

เมตร ยาว 642.00

เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย

กวา 3,142.00 เมตร

แลวางทอเมนประปา

ยาว 642.00 เมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



375

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

29 ปรับปรุงทางเทาถนนพัฒนาการ เพื่ออํานวยความสะดวก ทางเทากวาง  -  -  - 24,000,000  - ประชาชนมีความ ทําใหประชาชนไดรับ สํานักชาง

คูขวาง (ทั้ง 2 ฝง) จากบริเวณ ใหกับประชาชน 2.00-3.00 เมตร พึงพอใจรอยละ 80 ความสะดวกและมีความ

ปากซอยศรีธรรมโศก 2 แยก ยาว 3,200.00 สวยงามของพื้นที่

1 - สามแยกนาหลวง เมตร หรือมีพื้นที่ไม

นอยกวา 16,000.00

ตารางเมตร ตามรูปแบบ

และรายการของเทศบาล

30 ปรับปรุงทางเทาถนนกะโรม เพื่ออํานวยความสะดวก ทางเทากวางตาม  -  - 36,670,000  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชาชนไดรับ สํานักชาง

(ทั้ง 2 ฝง) ใหกับประชาชน สภาพของพื้นที่ พึงพอใจรอยละ 80 ความสะดวกและมีความ

ยาวไมนอยกวา สวยงามของพื้นที่

9,335.00 เมตร

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

31,657.00 ตาราง

เมตร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



376

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

31 กอสรางถนน ค.ส.ล. เพื่อความปลอดภัยในการ ถนน หนา 0.15 เมตร  - 14,000,000  -  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชาชนไดรับ สํานักชาง

บริเวณสี่แยกศาลามีชัย สัญจรไปมาของประชาชน กวาง 15.00 - พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

35.00 เมตร ใชสะพานสัญจรไปมา

ยาวออกไปไมนอย

กวาขางละ 100.00

เมตร (ทั้งสี่ดาน) หรือ

มีพื้นที่ไมนอยกวา 

9,030.00 ตาราง

เมตร พรอมตีเสน

จราจร ตามรูปแบบ

และรายการของ

เทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



377

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

32 ปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณ เพื่อความปลอดภัยในการ  - สะพานบก ขนาดกวาง  - 45,000,000  -  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชาชนไดรับ สํานักชาง

หนาโรงเรียนเบญจมราชูทิศ สัญจรไปมาของประชาชน    7.00 เมตร ขอบทาง พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

   กวางขางละ 0.50 เมตร ใชถนน

 - สะพานลอยคนเดินขาม

   ขนาดกวาง 1.40 เมตร

   ยาวไมนอยกวา 26.00 

   เมตร สูงไมนอยกวา 5.50

   เมตร

 - ปรับปรุงผิวจราจร กวาง

   9.50 - 13.00 เมตร

   ยาว 1,000.00 เมตร

 - ศาลาพักผูโดยสาร

   ขนาดกวาง 4.00 เมตร

   ยาว 6.00 เมตร

   สูง 4.00 เมตร

 - ระบบสัญญาณไฟ

   จราจร

 - เปดปดจุดกลับรถ

ตามรูปแบบและรายการ

ของแขวงทางหลวง

นครศรีธรรมราชที่ 1

รวม 32 โครงการ     - 695,280,000 459,370,000 152,940,000 109,333,850

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



378

แบบ ผ.02/2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4 การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมใหนาอยู  เขมแข็ง  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอสรางอาคาร เพื่อสรางอาคารอเนก กอสรางอาคารอเนก 12,500,000     โรงเรียนมีอาคาร โรงเรียนมีอาคารอเนก โรงเรียนสาธิต

อเนกประสงค  โรงเรียน ประสงคใชเปนสถานที่ ประสงคขนาด อเนกประสงค ประสงคสําหรับจัด เทศบาลวัด

เทศบาลวัดเพชรจริก ในการจัดการเรียนการสอน ไมนอยกวา 60x40 ม. จํานวน 1 หลัง การเรียนการสอน เพชรจริก

หรือมีพื้นที่ใชสอย

ไมนอยกวา 

2,400 ตร.ม.

ตามรูปแบบรายการ

ของเทศบาล

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต    

4.1 กลยุทธ การพัฒนาการศึกษา และพัฒนาระบบการเรียนรู
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2565

สําหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



379

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการกอสรางอาคาร เพื่อใชเปนสถานที่จัด กอสรางอาคาร 2,340,000     ครู นักเรียนและ โรงเรียนมีอาคาร โรงเรียนเทศบาล

อเนกประสงค (หลังคาโคง) กิจกรรมการเรียนการสอน อเนกประสงค ผูปกครองมีความ สถานที่ในการจัด วัดศรีทวี

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี และกิจกรรมตาง ๆของ (หลังคาโคง) พึงพอใจรอยละ 90 การเรียนการสอน

นักเรียน ขนาดไมนอยกวา เพิ่มขึ้น

16.00x20.00 เมตร

พื้นที่ไมนอยกวา 320

ตร.ม. จํานวน 1 หลัง

ตามรูปแบบรายการ

ของเทศบาล

รวม 2 โครงการ 14,840,000 - - - -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



380

แบบ ผ.02/2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4 การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมใหนาอยู  เขมแข็ง  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

4.2 กลยุทธ การรักษาความสงบเรียบรอย และสนับสนุนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
แผนงานรักษาความสงบภายใน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดซื้อรถบรรทุก จัดหารถบรรทุก จัดซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครน 3,700,000  -  -  - รถบรรทุกติดตั้งเครน การปฏิบัติงานของ ฝายปองกันฯ

ติดตั้งเครนไฮดรอลิค ติดตั้งเครนไฮดรอลิค ไฮดรอลิคพรอมกระเชา ไฮดรอลิคพรอมกระเชา ฝายปองกันฯมีความพรอม สํานักปลัดฯ

พรอมกระเชาชนิด พรอมกระเชาเพื่อใหการ เปนรถยนตบรรทุกชนิด เปนรถยนตบรรทุกชนิด แกไขปญหาไดอยาง 

ตัวรถ 6 ลอ ปฏิบัติงานของฝาย ตัวรถ 6 ลอ ขับเคลื่อน ตัวรถ 6 ลอ ขับเคลื่อน รวดเร็ว 

ปองกันฯมีประสิทธิภาพ ไมนอยกวา 1 เพลา ไมนอยกวา 1 เพลา

และเกิดประสิทธิผล และมีลออะไหลพรอม และมีลออะไหลพรอม

กระทะลอ 1 ชุด กระทะลอ 1 ชุด

โดยมีอุปกรณที่สําคัญ โดยมีอุปกรณที่สําคัญ

ตามมาตรฐานผูผลิต ตามมาตรฐานผูผลิต 

ครบถวน ตอนหนาเปน ครบถวน

หัวเกงมีประตูซายและขวาพรอม

ขนาดไมนอยกวา 7.5 ตัน/เมตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2565

สําหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต    

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



381

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ชนิดเครนพับ พรอม
ชุดกระเชาไฟฟาเบอรกลาส

สําหรับทํางานในที่สูง

และเมื่อถอดกระเชาออก

สามารถยกของหนักได

เครื่องยนตดีเซลขนาด

ไมนอยกวา 150 แรงมา

ตัวรถยนตและอุปกรณทุกชิ้น

เปนของใหมไมเคยใชงานมากอน

ประกอบจากโรงงานไดรับรอง

มาตรฐาน ISO 9001 

และ ISO 14001

จํานวน 1 คัน 
- จัดซื้อตามราคาทองตลาด

2 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกนํ้า จัดหารถบรรทุกนํ้า จัดซื้อรถบรรทุกนํ้าดับเพลิง 6,000,000  -  -  - รถบรรทุกนํ้าดับเพลิง การปฏิบัติงานของ ฝายปองกันฯ

ดับเพลิง แบบ ดับเพลิง แบบ แบบอเนกประสงค ขนาดใหญ แบบอเนกประสงค ฝายปองกันฯมีความพรอม สํานักปลัดฯ

อเนกประสงค อเนกประสงค ชนิด 10 ลอ เปนรถบรรทุกนํ้า ขนาดใหญ ชนิด 10 ลอ แกไขปญหาไดอยาง 

ขนาดใหญ ชนิด 10 ลอ ขนาดใหญ ชนิด 10 ลอ ดับเพลิง แบบอเนกประสงค เครื่องยนตดีเซล มีกําลังมา รวดเร็ว 

เพื่อใหการปฏิบัติงาน ขนาดใหญ เพื่อใชในการ สูงสุดไมนอยกวา 240 แรงมา

ของฝายปองกันฯ ลําเลียงนํ้าดื่ม นํ้าใช มีปริมาตรความจุ

มีประสิทธิภาพและ ลําเลียงนํ้าชวยในการดับเพลิง ไมนอยกวา 14,000 ลิตร

เกิดประสิทธิผล ฉีดลางถนน ฉีดลาง 

ลานแสดงตางๆ  รดนํ้าตนไม

เปนรถบรรทุกชนิด 10 ลอ

เครื่องยนตดีเซล มีกําลังมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



382

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

สูงสุดไมนอยกวา 240 แรงมา

ตอนหนาเปนหัวเกงสามารถ

บรรจุพนักงานไดไมนอยกวา 3 คน

รวมพนักงานขับรถ

ตอนทายติดตั้งถังบรรจุนํ้า

ทรงเหลี่ยม มีปริมาตร

ความจุไมนอยกวา 14,000 ลิตร

พรอมติดตั้งสเปรยบารดานทาย

สําหรับพรมถนน

สเปรยบารดานขาง

สําหรับรดนํ้าตนไม

มีทอดูด-ทอสงนํ้า

แทนปนฉีดนํ้า

ตามความจําเปนในการปฏิบัติงาน

ตัวเครื่องสูบนํ้าและอุปกรณ

ทุกชนิดเปนของใหม

ไมเคยใชงานมากอน

จํานวน 1 คัน 

- จัดซื้อตามราคาทองตลาด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกนํ้า จัดหารถบรรทุกนํ้า จัดซื้อรถบรรทุกนํ้าดับเพลิง 2,300,000  -  -  - รถบรรทุกนํ้าดับเพลิง การปฏิบัติงานของ ฝายปองกันฯ

ดับเพลิง แบบ ดับเพลิง แบบอเนก แบบอเนกประสงค ขนาดใหญ แบบอเนกประสงค ฝายปองกันฯ สํานักปลัดฯ

อเนกประสงค ประสงคขนาดใหญ ชนิด 6 ลอ เปนรถบรรทุกนํ้า ขนาดใหญ ชนิด 6 ลอ มีความเพียงพอและ

ขนาดใหญ ชนิด 10 ลอ ชนิด 6 ลอเพื่อใหการ ดับเพลิง แบบอเนกประสงค เครื่องยนตดีเซล มีกําลังมา แกไขปญหาไดอยางรวดเร็ว 

ปฏิบัติงานของฝาย ขนาดใหญ เพื่อใชในการ สูงสุดไมนอยกวา 150 แรงมา

ปองกันฯมีประสิทธิภาพ ลําเลียงนํ้าดื่ม นํ้าใช มีปริมาตรความจุ

และเกิดประสิทธิผล ลําเลียงนํ้าชวยในการดับเพลิง ไมนอยกวา 4,000 ลิตร

ฉีดลางถนน ฉีดลาง 

ลานแสดงตางๆ  รดนํ้าตนไม

เปนรถบรรทุกชนิด 6 ลอ

เครื่องยนตดีเซล มีกําลังมา

สูงสุดไมนอยกวา 150 แรงมา

ตอนหนาเปนหัวเกงสามารถ

บรรจุพนักงานไดไมนอยกวา

 3 คน รวมพนักงานขับรถ

ตอนทายติดตั้งถังบรรจุนํ้า

มีปริมาตรความจุ

ไมนอยกวา 4,000 ลิตร

พรอมติดตั้งสเปรยบารดานทาย

สําหรับพรมถนน

สเปรยบารดานขาง

สําหรับรดนํ้าตนไม

มีทอดูด-ทอสงนํ้า

แทนปนฉีดนํ้า

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



384

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตามความจําเปนในการ

ปฏิบัติงานตัวเครื่องสูบนํ้าและ

อุปกรณทุกชนิดเปนของใหม

ไมเคยใชงานมากอน

จํานวน 1 คัน 

- จัดซื้อตามราคาทองตลาด

รวม 3 โครงการ - - - 12,000,000 - - - - - -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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แบบ ผ.02/2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4 การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมใหนาอยู  เขมแข็ง  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่   3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข  และการกีฬา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 งานปรับปรุงเปลี่ยน เพื่อปรับปรุงเปลี่ยน เพื่อปรับปรุงเปลี่ยน 220,000 ประชาชนมีความพึงพอใจ ประชาชนที่มาใชบริการกองการแพทย

กระจกอลูมิเนียมศูนย กระจกอลูมิเนียม กระจกอลูมิเนียม รอยละ 80 ในศูนยบริการ

บริการสาธารณสุขคูขวาง ศูนยบริการสาธารณสุข ศูนยบริการสาธารณสุข  สาธารณสุขคูขวาง

คูขวาง คูขวาง  ไมแออัด

     

รวม 1 โครงการ 220,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

สําหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

5.1 กลยุทธ การพัฒนาการสาธารณสุข การปองกันโรค และสุขอนามัย ของประชาชน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 การรักษาความสงบภายใน คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ รถยนตบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน 575,000       -  - ฝายปองกันฯ

และขนสง ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา สํานักปลัด

2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต เทศบาล

สูงสุดไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต

ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบธรรมดา 

จํานวน 1 คัน

- จัดซื้อตามมาตรฐานครุภัณฑ

ฉบับเดือน ธันวาคม 2564

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2565

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 การรักษาความสงบภายใน คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ เรือทองแบนอลูมิเนียม 251,000          -  -  -  - ฝายปองกันฯ

และขนสง ความยาวไมนอยกวา 14 ฟุต สํานักปลัด

ความกวางไมนอยกวา 1.59 เมตร เทศบาล

จํานวน 2 ลํา ๆ ละ 125,500 บาท

- จัดซื้อตามราคาทองตลาด

3 การรักษาความสงบภายใน คาครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น ๆ ถังดับเพลิงชนิดโฟม 64,000            -  -  -  - ฝายปองกันฯ

แบบลากจูงมีลอเข็น สามารถ สํานักปลัด

ดับไฟไดหลายประเภท เทศบาล

เชน ประเภท A และประเภท B

ถังโฟมขนาด 45 ลิตร

 จํานวน 2 ถัง ๆ ละ 32,000 บาท

- จัดซื้อตามราคาทองตลาด

4 การรักษาความสงบภายใน คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) 15000  -  -  - ฝายปองกันฯ

และเผยแพร แบบ Smart TV ระดับความละเอียด สํานักปลัด

จอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล เทศบาล

ขนาด 43 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง

- จัดซื้อตามมาตรฐานครุภัณฑ

ฉบับเดือน ธันวาคม 2564

5 การรักษาความสงบภายใน คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน พัดลมอุตสาหกรรม 3 ขา 8400  -  -  -  - ฝายปองกันฯ

ขนาด 25 นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ สํานักปลัด

4,200 บาท -จัดซื้อตามราคาทองตลาด เทศบาล

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 การรักษาความสงบภายใน คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 70,500            -  -  -  - ฝายปองกันฯ

(ราคารวมคาติดตั้ง)  สํานักปลัด

แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน เทศบาล

ขนาด 13,000 บีทียู

จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 23,500 บาท

- จัดซื้อตามมาตรฐานครุภัณฑ

ฉบับเดือน ธันวาคม 2564

7 การรักษาความสงบภายใน คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เครื่องเลื่อยโซยนต ความยาวบา 103,800  -  -  -  - ฝายปองกันฯ

ไมนอยกวา 16 นิ้ว สํานักปลัด

ขนาดเครื่องยนต เทศบาล

ไมนอยกวา 2 แรงมา

จํานวน 6 เครื่อง

เครื่องละ 17,300 บาท

- จัดซื้อตามราคาทองตลาด

8 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ คุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 22,000        สํานักปลัด

หรืออิเล็กทรอนิกส สําหรับงานประมวลผล* จํานวน เทศบาล

1 เครื่อง ราคา 22,000 บาท

 -จัดซื้อตามเกณฑราคากลางฯ

ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ของ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โทรศัพท IP Phone Granstream 19,822        สํานักปลัด

GRP 2601 (แบบตั้งโตะ) เทศบาล

จํานวน 15 เครื่อง

จัดซื้อตามราคาทองตลาด

10 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 81,800        สํานักปลัด

(ราคารวมคาติดตั้ง)  เทศบาล

แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน  (ระบบ

Inverter)  

ขนาด 24,000 บีทียู

จํานวน 2 เครื่องๆ ละ40,900บาท

- จัดซื้อตามมาตรฐานครุภัณฑ

ฉบับเดือน ธันวาคม 2564

 หนา 24  ขอ 10.6.2

11 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ Passbook 93,800           สํานักปลัด

หรืออิเล็กทรอนิกส  รุน PLQ-35 เทศบาล

จํานวน 2  เครื่อง

เครื่องละ 46,900

  จัดซื้อตามราคาทองตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ปุมกดเรียกคิวรุน 23 ฟงกชั่น 13,375           สํานักปลัด

(Key Pad 23 Function) เทศบาล

เพื่อเปดชองบริการชองที่ 11

งานทะเบียนราษฎรรองรับ

การใหบริการเพิ่มขึ้นในป 2566

พรอมติดตั้งและเซ็ทโปรแกรม

การใชงานปุมกดบัตรคิว

จํานวน 1 เครื่อง

 จัดซื้อตามราคาทองตลาด

13 การรักษาความสงบภายใน คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 47,000           สํานักปลัด

(ราคารวมคาติดตั้ง)  เทศบาล

แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน

ขนาด 13,000 บีทียู

จํานวน 2 เครื่อง

เครื่องละ 23,500 บาท

- จัดซื้อตามมาตรฐานครุภัณฑ

ฉบับเดือน ธันวาคม 2564

หนา 23 ขอ 10.6.1

14 การรักษาความสงบภายในคาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โตะทํางาน 13,500           สํานักปลัด

ขนาด 120 ซม.จํานวน 3 ตัว เทศบาล

ราคาตัวละ 4,500 บาท

 -จัดซื้อตามราคาทองตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15 การรักษาความสงบภายใน คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 83,000           สํานักปลัด

(ราคารวมคาติดตั้ง)  เทศบาล

แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน

ขนาด 30,000 บีทียู

จํานวน 2 เครื่อง

เครื่องละ 41,500 บาท

- จัดซื้อตามมาตรฐานครุภัณฑ

ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 

หนา 23 ขอ 10.6.1

16 การรักษาความสงบภายในคาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้สํานักงานลอเลื่อน 11,700           สํานักปลัด

จํานวน 3 ตัว ราคา 3,900 บาท เทศบาล

 -จัดซื้อตามราคาทองตลาด

17 การรักษาความสงบภายในคาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูเหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก 6,700             สํานักปลัด

จํานวน 1 ตู เทศบาล

 -จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑฉบับเดือนธันวาคม 2564

ของสํานักงบประมาณ

18 การรักษาความสงบภายในคาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว เครื่องทําน้ํารอน-น้ําเย็น 23,000           สํานักปลัด

แบบตอทอ ขนาด 2 กอก เทศบาล

จํานวน 1 เครื่อง

 -จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑฉบับเดือนธันวาคม 2564

ของสํานักงบประมาณ

หมวด ประเภท

งบประมาณ

ที่ แผนงาน



393

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

19 การรักษาความสงบภายในคาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน 22,000        สํานักปลัด

หรืออิเล็กทรอนิกส ประมวลผล แบบที่ 1* (จอแสดง เทศบาล

ภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 

จํานวน 1 เครื่อง

 -จัดซื้อตามเกณฑราคากลางฯ

ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ของ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม

20 การรักษาความสงบภายในคาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ Multifunction 15,000        สํานักปลัด

หรืออิเล็กทรอนิกส เลเซอรหรือ LED สี เทศบาล

จํานวน 1 เครื่อง

 -จัดซื้อตามเกณฑราคากลางฯ

ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ของ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม

21 การรักษาความสงบภายในคาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA 2,500          สํานักปลัด

หรืออิเล็กทรอนิกส จํานวน 1 เครื่อง เทศบาล

 -จัดซื้อตามเกณฑราคากลางฯ

ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ของ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



394

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

22 การรักษาความสงบภายในคาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 22,800           สํานักปลัด

หรืออิเล็กทรอนิกส แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภาย เทศบาล

นอกสํานักงาน จํานวน 4 ตัว

ตัวละ 5,700 บาท

 -จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานของระบบกลอง

วงจรปด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564

23 การรักษาความสงบภายในคาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 6,500             สํานักปลัด

หรืออิเล็กทรอนิกส (Network Video Recorder) เทศบาล

แบบ 4 ชอง จํานวน 1 เครื่อง

 -จัดซื้อตามราคาทองตลาด

24 การรักษาความสงบภายในคาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ 15,000           สํานักปลัด

เผยแพร Smart TVระดับความละเอียดจอภาพ เทศบาล

3840 x 2160 พิกเซล ขนาด

43 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง

 -จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑฉบับเดือนธันวาคม 2564

ของสํานักงบประมาณ

25 การรักษาความสงบภายใน คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร เครื่องชวยหายใจ ชนิดอัดอากาศ 460,000         สํานักปลัด

หรือการแพทย  ถังคารบอนไฟเบอรบรรจุอากาศ เทศบาล

ไมนอยกวา 1,800 ลิตร ที่แรงดัน

ไมนอยกวา 300 บาร
จํานวน 5 ชุดๆ ละ 92,000 บาท
จัดซื้อตามราคาทองตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



395

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

26 รักษาความสงบภายใน คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ รถยนตตรวจการณ 1,664,000      สํานักปลัด

และขนสง ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา เทศบาล

2,000 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต

สูงสุดไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต

เครื่องยนตดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ลอ

 -จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑฉบับเดือนธันวาคม 2564

ของสํานักงบประมาณ

27 การรักษาความสงบภายใน คาครุภัณฑ ครุภัณฑอื่นๆ ชุดผจญเพลิงกันความรอน 920,000         สํานักปลัด

ตัวเสื้อยาวไมนอยกวา 40 นิ้ว เทศบาล

คอเสื้อกวางใชปดตนคอเพื่อกัน

ความรอน พรอมหมวก ถุงมือ

รองเทา ที่ครอบศีรษะ

พรอมอุปกรณครบชุด

จํานวน 10 ชุดๆ ละ 92,000 บาท

จัดซื้อตามราคาทองตลาด

แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

ที่



396

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

28 บริหารทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 396,000 กองยุทธศาสตร

(รวมราคาคาติดตั้ง) และงบประมาณ  

แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 

40,000 BTU จํานวน 8 เครื่อง

ราคาเครื่องละ 49,500 บาท

 -จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑฉบับเดือนธันวาคม 2564

ของสํานักงบประมาณ

29 บริหารทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 36,300 กองยุทธศาสตร

(รวมราคาคาติดตั้ง) และงบประมาณ  

แบบแขวนใตฝา ขนาด 

26,000 BTU จํานวน 1 เครื่อง

ราคาเครื่องละ 36,300 บาท

 -จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑฉบับเดือนธันวาคม 2564

หมวด ประเภท

งบประมาณ

ที่ แผนงาน



397

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

30 บริหารทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 23,500      กองยุทธศาสตร

(รวมราคาคาติดตั้ง) และงบประมาณ  

แบบแขวนใตฝา ขนาด 

13,000 BTU จํานวน 1 เครื่อง

ราคาเครื่องละ 23500 บาท

 -จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑฉบับเดือนธันวาคม 2564

ของสํานักงบประมาณ

31 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) 16,000 กองยุทธศาสตร

และเผยแพร แบบ Smart TV ระดับความละเอียด และงบประมาณ  

จอภาพ 1366 x 768 พิกเซล

ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง

 -จัดซื้อตามราคาทองตลาด

32 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) 23,000 กองยุทธศาสตร

และเผยแพร แบบ Smart TV ระดับความละเอียด และงบประมาณ  

จอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล

ขนาด 55 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง

 -จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑฉบับเดือนธันวาคม 2564

ของสํานักงบประมาณ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



398

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

33 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เครื่องจายไฟแลควบคุมหลัก 24,500     กองยุทธศาสตร

(ระบบชุดประชุม) และงบประมาณ  

คุณลักษณะ เปนเครื่องจายไฟ 

และควบคุมหลัก (Main Coltrol Unit)

รองรับการเชื่อมตอชุดประชุม

ไมโครโฟนไดถึง 120 ชุด

จํานวน 1 เครื่อง

 -จัดซื้อตามราคาทองตลาด

34 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ  ชุดไมโครโฟนประชุม (ประธาน) 7,500 กองยุทธศาสตร

คุณลักษณะ มีปุมกดสําหรับพูดพรอมไฟ และงบประมาณ  

โชรที่ปุม และปุมกดเพื่อปดหรือตัดเสียง

ชุดไมโครโฟนผูรวมประชุม จํานวน 1 ตัว

 -จัดซื้อตามราคาทองตลาด

35 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ  ชุดไมโครโฟนประชุม (ผูรวมประชุม) 71,000 กองยุทธศาสตร

คุณลักษณะ มีปุมกดสําหรับพูดพรอมไฟ และงบประมาณ  

โชรที่ปุม มีจอ LED แสดงสถานะของการ

ทํางาน มีชองเสียบหูฟง 2 ชุด และมีลําโพง

บรรจุอยุในตัว จํานวน 10 ตัว

 -จัดซื้อตามราคาทองตลาด

ประเภท

งบประมาณ

ที่ แผนงาน หมวด



399

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

36 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA 55,800 กองยุทธศาสตร

และเผยแพร 3,500 LUMENS เปนเครื่องฉายเลนส และงบประมาณ

เดียว สามารถตอกับอุปกรณเพื่อฉายภาพ

จากคอมพิวเตอรและวีดีโอได จํานวน 2

เครื่อง

 -จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑฉบับเดือนธันวาคม 2564

ของสํานักงบประมาณ

37 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ชุดไมโครโฟนไรสาย 4 ตัว 13,000 กองยุทธศาสตร

 - ยานความถี่ UHF803 - 806 MHz และงบประมาณ

 - หนาจอ LED แสดงสัญญาณ

 - เพิ่มลดเสียงอิสระทั้ง 4 ตัว

 - สงสัญญาณไดไกลกวา 100 เมตร

 - ความไว -98 dBm

 - ความถี่ตอบสนอง 50-16000 Hz

จํานวน 1 ชุด

 -จัดซื้อตามราคาทองตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



400

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

38 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ตูลําโพง ขนาด 12 นิ้ว พรอมขาตั้ง 11,000 กองยุทธศาสตร

 - กําลังวัตต 400 วัตต และงบประมาณ

 - RAATED IMPEDANCE : 8 ohm

 - SENSITIVITY : 92 dB

 - การตอบสนองคลื่นความถี่ 40Hz - 18

KHz

จํานวน 2 ตัว

 - จัดซื้อตามราคาทองตลาด

39 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เครื่องปรับแตงเสียง (พาวเวอรมิกซ) 30,300 กองยุทธศาสตร

 - มี 4 BALANCED/LINE และงบประมาณ

 - สามารถปรับเสียง ทุม-กลาง-แหลม

 - มีหลอดไฟแสดงสัญญาณ CLIP แตละชอง

 - มี MASTER 3 EQ และ DIGITAL ECHO

จํานวน 1 ชุด

 - จัดซื้อตามราคาทองตลาด

40 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ชุดลําโพงเคลื่อนที่ ขนาด 15 นิ้ว 38,800 กองยุทธศาสตร

 - ลําโพง 2 Way MAX.POWER 500วัตต และงบประมาณ

 - รองรับ USB,SD card ,Bluetooth

จํานวน 4 ชุด

 - จัดซื้อตามราคาทองตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



401

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

41 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน 22,000           กองยุทธศาสตร

หรืออิเล็กทรอนิกส ประมวลผล แบบที่ 1* (จอแสดง และงบประมาณ

ภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 

จํานวน 1 เครื่อง

 -จัดซื้อตามเกณฑราคากลางฯ

ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ของ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม

42 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดํา 2,600             กองยุทธศาสตร

หรืออิเล็กทรอนิกส (18 หนา/นาท)ี และงบประมาณ

จํานวน 1 เครื่อง

 -จัดซื้อตามเกณฑราคากลางฯ

ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ของ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม

43 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA 5,000             กองยุทธศาสตร

หรืออิเล็กทรอนิกส จํานวน 2 เครื่อง และงบประมาณ

 -จัดซื้อตามเกณฑราคากลางฯ

ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ของ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม

แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

ที่
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

44 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก 7,500             กองยุทธศาสตร

หรืออิเล็กทรอนิกส พรอมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) และงบประมาณ

จํานวน 1 เครื่อง

 -จัดซื้อตามเกณฑราคากลางฯ

ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ของ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม

45 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เครื่องรับวิทยุ AM/FM 1,950 กองยุทธศาสตร

 - คุณภาพเสียงชัด กังวาน ตามมาตรฐานวิทยุ และงบประมาณ

 - รองรับ USB,SD card ,Bluetooth

จํานวน 1 เครื่อง

 - จัดซื้อตามราคาทองตลาด

46 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เครื่องปรับแตงเสียง (มิกเซอร) ขนาด 20 ชอง 39,500 กองยุทธศาสตร

 - ชองตอสัญญาณแบบ D-Pre และงบประมาณ

 - ระบบโมโน 12 ชอง ระบบสเตอรริโอ 4 ชอง

 - ความถี่ตอบสนอง 20 Hz - 20000 Hz

 - มี PAD สวิทชสําหรับชองตอสัญญาณโมโน

 - ชองสัญญาณออกชนิด AUX (รวม FX)

 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

47 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขายแบบ 22,800  -  - กองยุทธศาสตร

หรืออิเล็กทรอนิกส ไรสาย จํานวน 4 ตัว ตัวละ 5,700 บาท และงบประมาณ

รวมเปนเงิน 22,800 บาท

  จัดซื้อตามราคาทองตลาด

48 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร ลิขสิทธิ์โปรแกรมบริหารจัดการระบบบันทึก 75,000  -  - กองยุทธศาสตร

หรืออิเล็กทรอนิกส ภาพกลองวงจรปดผานโครงขาย Exacq และงบประมาณ

Vision (SSA-PRO-C) (ลิขสิทธิ์) จํานวน 3

ลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ละ 25,000 บาท รวมเปน

เงิน 75,000 บาท

  จัดซื้อตามราคาทองตลาด

เปาหมายแผนงาน

งบประมาณ

ที่ หมวด ประเภท
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก



404

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

49 กิจการพาณิชย คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง รถตักหนาขุดหลัง 3,520,000 - - - - สํานักการประปา

งานกิจการประปา ชนิดขับเคลื่อน 4 ลอ

ราคาคันละ 3,520,000 บาท

จํานวน 1 คัน

- จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑฉบับเดือนธันวาคม 2564 

ของสํานักงบประมาณ

50 กิจการพาณิชย คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร ปมสูบจายสารเคมี 1,027,200 - - - - สํานักการประปา

งานกิจการประปา หรือการแพทย - แบบสูบอัด motor driven

Diaphragm metering pump

ชนิด manual control 

แบบ single head

- มอเตอรขับเคลื่อนเปนชนิดสาม

เฟส มีกําลังไมนอยกวา 0.75 kw

- สามารถสูบจายไดไมนอยกวา

500 ลิตร/ชม. แรงดันไมนอยกวา

5 บาร พรอมตูควบคุม ราคาเครื่องละ

102,720 บาท จํานวน 10 เครื่อง 

จัดซื้อตามราคาทองตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

51 กิจการพาณิชย คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องจดหนวยน้ําแบบมือถือ 160,000 - - สํานักการประปา

งานกิจการประปา หรืออิเล็กทรอนิกส - ระบบปฏิบัติการ : ระบบ

Android อยางนอย 10.0 

หรือดีกวา

- หนวยประมวลผล : ความเร็ว

อยางนอย 2 GHz

-หนวยความจํา : RAM อยางนอย

4 GB,ROM อยางนอย 

 64 GB หรือดีกวา

- WIFI : 802.11 b/g/n 

หรือดีกวา

- Bluetooth : Version อยางนอย 5.0

- USB : Type-C USB อยางนอย 2.0 

จํานวน 20 เครื่อง

 ราคาเครื่องละ 8,000 บาท 

จัดซื้อตามราคาทองตลาด

ประเภท

งบประมาณ

หมวดที่ แผนงาน
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

52 กิจการพาณิชย คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องพิมพแบบพกพา แบบไรสาย 150,000 150,000 - - - สํานักการประปา

งานกิจการประปา หรืออิเล็กทรอนิกส -หนวยความภายใน 128 MB

(Flash), 128 MB (RAM)

- หนากวางในการพิมพ 2.9 นิ้ว

พิมพตอเนื่อง จํานวน 10 เครื่อง

ราคาเครื่องละ 30,000 บาท 

 - ป 2566 จํานวน 5 เครื่อง

 - ป 2567 จํานวน 5 เครื่อง

จัดซื้อตามราคาทองตลาด

53 กิจการพาณิชย คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องพิมพชนิด Dot Matrix Printer 8,500 - 8,500 - สํานักการประปา

งานกิจการประปา หรืออิเล็กทรอนิกส แบบแครสั้น 

-มีจํานวนหัวพิมพไมนอยกวา 24 เข็ม

-มีความเร็วขณะพิมพรางความเร็วสูง

 ขนาด 10 ตัวอักษรตอนิ้ว ไดไมนอยกวา

300 ตัวอักษร ตอวินาที

-มีหนวยความจําไมนอยกวา 128 KB

- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ Parallel 

หรือ USB 1.1 หรือดีกวาจํานวนไมนอยกวา 

1 ชอง จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 8,500 บาท

- ป 2566 จํานวน 1 เครื่อง

- ป 2568 จํานวน 1 เครื่อง

จัดซื้อตามราคาทองตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

54 กิจการพาณิชย คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องสํารองไฟฟาขนาด 800 VA 12,500 - - - - สํานักการประปา

งานกิจการประปา หรืออิเล็กทรอนิกส จํานวน 5 เครื่อง ราคาเครื่องละ 

2,500 บาท 

- ป 2566 จํานวนน 5 เครื่อง

จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ

คอมพิวเตอรฉบับเดือนธันวาคม

2564 ของกระทรวงดิจิตอล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

55 กิจการพาณิชย คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดํา 5,200 - - 5,200 - สํานักการประปา

งานกิจการประปา หรืออิเล็กทรอนิกส (18 หนา/นาท)ี

จํานวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ 

2,600 บาท 

- ป 2566 จํานวน 2 เครื่อง

- ป 2569 จํานวน 2 เครื่อง

จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ

คอมพิวเตอรฉบับเดือนธันวาคม

2564 ของกระทรวงดิจิตอล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ประเภท

งบประมาณ

ที่ แผนงาน หมวด
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

56 กิจการพาณิชย คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาด 5 กิโลวัตต - 58,500 - - 58,500 สํานักการประปา

งานกิจการประปา จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 

58,500 บาท 

- ป 2567 จํานวน 1 เครื่อง

- ป 2570 จํานวน 1 เครื่อง

จัดซื้อตามราคาบัญชีมาตรฐาน

ครุภัณฑฉบับเดือนธันวาคม 2564

ของสํานักงบประมาณ

57 กิจการพาณิชย คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร เครื่องวัดอัตราการไหล อัลตราโซนิก 350,000 - 350,000 - - สํานักการประปา

งานกิจการประปา หรือการแพทย โพลมิเตอร (Ultrasonic Flow Meter

Clamp on) แบบติดตั้งผนังตายตัว

(Fixed Type) 

- แหลงพลังงานไฟฟา 220 VAC

- คาความแมนยํา +-1 ถึง 2% ของคาที่อานได

-หัววัดแบบกันน้ํา IP 67 และใชกับ

 DN 50 - 1200 mm.

- ตัวเครื่องสามารถสงและรับสัญญาณ

ไดเกิน 150 ม. พรอมติดตั้ง จํานวน 2 ชุด

ราคาชุดละ 350,000 บาท 

- ป 2566 จํานวน 1 ชุด

- ป 2568 จํานวน 1 ชุด

จัดซื้อตามราคาทองตลาด

งบประมาณ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

58 กิจการพาณิชย คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เครื่องสูบน้ําแบบจุม 28,000 - - - 28,000 สํานักการประปา

งานกิจการประปา ใชมอเตอรขนาดไมนอยกวา 1 hp 

(750w) ระบบไฟ 220-230 โวลล

ทอสงน้ําขนาด 3 นิ้ว สามารถสูบน้ํา

ไดไมนอยกวา 300 ลิตรตอนาที

ราคาเครื่องละ 14,000 บาท

จํานวน 4 เครื่อง

- ป 2566 จํานวน 2 เครื่อง

- ป 2570 จํานวน 2 เครื่อง

จัดซื้อตามราคาทองตลาด

59 กิจการพาณิชย คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เครื่องสูบน้ําแบบจุม 19,800 - - - 19,800 สํานักการประปา

งานกิจการประปา ใชมอเตอรขนาดไมนอยกวา 1/2 hp 

ระบบไฟ 220โวลล

ทอสงน้ําขนาด 2 นิ้ว สามารถสูบน้ํา

ไดไมนอยกวา 200 ลิตรตอนาที

จํานวน 4 เครื่อง

ราคาเครื่องละ 9,900 บาท

- ป 2566 จํานวน 2 เครื่อง 

- ป 2570 จํานวน 2 เครื่อง 

จัดซื้อตามราคาทองตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

60 กิจการพาณิชย คาครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน เครื่องสกัดทําลาย 80,000 - 80,000 - - สํานักการประปา

งานกิจการประปา ขนาดไมนอยกวา 29 กิโลกรัม 

ใชกําลังไฟฟา 2,000 w  

อัตรากระแทกไมนอยกวา 800

ครั้ง/นาที จํานวน 2 เครื่อง 

ราคาเครื่องละ 80,000 บาท 

- ป 2566 จํานวน 1 เครื่อง

- ป 2568 จํานวน 1 เครื่อง

จัดซื้อตามราคาทองตลาด

61 กิจการพาณิชย คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 575,000 - 575,000 - - สํานักการประปา

งานกิจการประปา และขนสง ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา

 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต

สูงสุดไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต

ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบธรรมดา

จํานวน 2 คัน 

ราคาคันละ 575,000 บาท 

- ป 2566 จํานวน 1 คัน

- ป 2568 จํานวน 1 คัน

จัดซื้อตามราคาบัญชีมาตรฐาน

ครุภัณฑฉบับเดือนธันวาคม 2564

ของสํานักงบประมาณ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



411

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

62 กิจการพาณิชย คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร เครื่องวัดคลอรีนอิสระและคลอรีนรวม 50,000 - - - - สํานักการประปา

งานกิจการประปา หรือการแพทย ชวงการวัด 0.00-10.00 mg/L

(ppm) หลักการทํางาน:Adaptation

of the EPA 330.5 DPD method

บันทึกขอมูลอัตโนมัต:ิ 50 readings

จอแสดงผล: 128x64 pixel B/W

LED with backlight

ราคาเครื่องละ 25,000 บาท

จํานวน 2 เครื่อง

จัดซื้อตามราคาทองตลาด

63 กิจการพาณิชย คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร 110,000  66,000   สํานักการประปา

งานกิจการประปา หรืออิเล็กทรอนิกส สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1*

(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

ราคาเครื่องละ 22,000 บาท 

จํานวน 8 เครื่อง

จัดซื้อป 2566 จํานวน 5 เครื่อง

จัดซื้อป 2568 จํานวน 3 เครื่อง

จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ

คอมพิวเตอรฉบับเดือนธันวาคม 

2564 ของกระทรวงดิจิตอล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

64 กิจการพาณิชย คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้เอนกประสงค มีพนักพิง 5,500.00     สํานักการประปา

งานกิจการประปา สามเหลี่ยม ขาชุบโครเมียม

ซอนเก็บได ราคาตัวละ 

550 บาท จํานวน 10 ตัว

จัดซื้อตามราคาทองตลาด

65 กิจการพาณิชย คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา 8,900 - - - - สํานักการประปา

งานกิจการประปา หรืออิเล็กทรอนิกส ชนิด Network แบบที่ 1 

(28 หนา/นาท)ี ราคาเครื่องละ 

8,900 บาท จํานวน 1 เครื่อง

จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ

คอมพิวเตอรฉบับเดือนธันวาคม 

2564 ของกระทรวงดิจิตอล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

66 กิจการพาณิชย คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร ปมแชดูดสายออนพรอมเครื่องยนต 36,400 - - - - สํานักการประปา

งานกิจการประปา -ขนาด ไมนอยกวา 3 นิ้ว 

-ยาวไมนอยกวา 6 เมตร

-เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา 5.5 แรงมา

-เพลาไดนาแพค 5 HP -หัวไดนาแพค

จํานวน 2 ชุด  ราคาชุดละ 18,200 บาท

จัดซื้อตามราคาทองตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

67 กิจการพาณิชย คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร เครื่องจายแกสคลอรีน 280,000 - - - - สํานักการประปา

งานกิจการประปา หรือการแพทย - แบบมิเตอรวัดปริมาณแกสคลอรีน

ในตัวเรือน

- integra meter tube gas

chlorinator design

-optional built-in rate vale

วาลวในตัวแบบปรับได

- capacities up to 100 PPD 

(2 กิโลกรัม/ชั่วโมง)

-พรอมอุปกรณ Ejector และสายตอ

ราคาเครื่องละ 70,000 บาท

จํานวน 4 เครื่อง

(จัดซื้อตามราคาทองตลาด)

68 กิจการพาณิชย คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง รอกโซ 36,000 - - - - สํานักการประปา

งานกิจการประปา - สามารถรับน้ําหนักได 1.5 ตัน 

- สามารถยกไดสูงสุดไมนอยกวา 3 เมตร

- ทดสอบน้ําหนักไดสูงสุด

  ไมนอยกวา 1.875 ตัน

- ระยะหางของตะขอกับจุดเกี่ยว 42 มม. 

- ขนาดของโซรับน้ําหนัก 8 มม. 

ราคาชุดละ 4,500 บาท จํานวน 8 ชุด 

(จัดซื้อตามราคาทองตลาด)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

69 กิจการพาณิชย คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร ปรับปรุงระบบ SCADA 805,710 - - - - สํานักการประปา

งานกิจการประปา หรืออิเล็กทรอนิกส เฟส 2

- อาคารหองควบคุม

อุปกรณคอมพิวเตอร 

ระบบ SCADA  ควบคุม

และแสดงผล เพื่อแสดง

ผลและเก็บขอมูล ทํา

รายงานตางๆ ยอนหลัง

- โรงกรองน้ําประตูชัย

 (แรงสูง) อุปกรณ 

RTU/PLC พรอมติดตั้ง

- สถานีวัดแรงดันน้ํา

หนาเทศบาล

 อุปกรณ I/O เพื่อรับ

สัญญาณคาแรงดันน้ํา

พรอมติดตั้ง

(ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



415

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

70 สรางความเขมแข็ง คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและ รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) - 1,358,000 - - - กองสวัสดิการสังคม

ของชุมชน ขนสง ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา

2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต

สูงสุดไมต่ํากวา 90 กิโลวัตต

 - จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑฉบับเดือนธันวาคม 2564

ของสํานักงบประมาณ

71 สรางความเขมแข็ง ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ตูลําโพงเอนกประสงค  120,000 - - - - กองสวัสดิการ

ของชุมชน  - ตูลําโพงเคลื่อนที่ 15 นิ้ว สังคม

 - พรอมไมคลอย UHF

 - มีบลูทูธ

 - แบตเตอรี่ชารจในตัว

จํานวน 8 ใบๆ ละ 15,000 บาท 

 - จัดซื้อตามราคาทองตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

72 สรางความเขมแข็ง ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ชุดเครื่องเสียงหองประชุม 420,000 - - - - กองสวัสดิการ

ของชุมชน ประกอบดวย สังคม

 - ตูลําโพง 2 ใบ

 - มิกเซอร  1 เครื่อง

 - ไมคลอย 2 ชุด

 - ไมโครโฟนชนิดสาย 2 ตัว

 - สายตอไมคแบบ XLR ขนาด 5

เมตร 2 ชุด

 - ตูมอนิเตอร 1 ใบ

 - ขาตั้งไมคตั้งพื้น 2 ตัว

 - ขาตั้งไมโครโฟนตั้งโตะแบบ

คอหาน 2 ตัว

 - สายสัญญาณ ขนาด 6 มิล

สเตอริโอ มวน 100 เมตร 2 มวน

 - ทอรอยสายไฟกันหนูและ

อุปกรณทอ 1 ชุด

 - อุปกรณติดตั้งระบบเสียง 1 ชุด

 - คาติดตั้ง 

 - จัดซื้อตามราคาทองตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

73 สรางความเขมแข็งของชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน  - โตะคอมพิวเตอร 8,400  -  -  -  - กองสวัสดิการ

ขนาดไมนอยกวา 50x100x75 ซม. สังคม

จํานวน 3 ตัว ตัวละ 2,800 บาท

 - จัดซื้อตามราคาทองตลาด

74 สรางความเขมแข็งของชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน  - โตะทํางาน จํานวน 1 ตัว 4,800  -  -  -  - กองสวัสดิการ

ขนาดไมนอยกวา 60x1.20x75 ซม. สังคม

 - จัดซื้อตามราคาทองตลาด

75 สรางความเขมแข็งของชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน  - เกาอี้สํานักงาน จํานวน 1 ตัว 3,800  -  -  -  - กองสวัสดิการ

ขนาดไมนอยกวา 55x65x90 ซม. สังคม

เปนเกาอี้บุนวม มีลอเลื่อน ปรับระดับได

 - จัดซื้อตามราคาทองตลาด

76 สรางความเขมแข็งของชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน  - โตะหมูบูชา จํานวน 1 ชุด - - - 8,000 - กองสวัสดิการ

 - จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ สังคม

สํานักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม

2564

77 สรางความเขมแข็งของชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โตะทํางานมีลิ้นชัก จํานวน 1 ตัว 8,900  -  -  -  - กองสวัสดิการ

ขนาดไมนอยกวา 150x75x75 ซม. สังคม

 - จัดซื้อตามราคาทองตลาด

78 สรางความเขมแข็งของชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้นวม จํานวน 1 ตัว 5,500  -  -  -  - กองสวัสดิการ

มีลอเลื่อน ปรับระดับได พนักพิงระดับศรีษะ สังคม

ขนาดไมนอยกวา 63x69x95 ซม.

 - จัดซื้อตามราคาทองตลาด

หมวด ประเภท

งบประมาณ

ที่ แผนงาน



418

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

79 สรางความเขมแข็ง คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โซฟารับแขกพรอมโตะกลาง 36,900 - - - กองสวัสดิการ

ของชุมชน  - เปนโซฟาขาไม มีพนักพิงและที่นั่งบุ สังคม

ฟองน้ํา หุมดวยผา

 - ขนาดไมนอยกวา 160*70*40 ซม. 1 ตัว (3 ที่นั่ง)

 - ขนาดไมนอยกวา 60*70*40 ซม. 2 ตัว (ตัวละ 1 ที่นั่ง)

 - โตะกลางทําดวยไม ขนาดไมนอยกวา 100*50*45 ซม.

 - จัดซื้อตามราคาทองตลาด

80 สรางความเขมแข็ง ครุภัณฑ ครุภัณฑการกีฬา แทนสําหรับผูนําออกกําลังกาย (แอโรบิค) 120,000 - - - - กองสวัสดิการ

ของชุมชน ขนาดกวาง 2 เมตร ยาว 3 เมตร สังคม

สูง 1.20 เมตร

จํานวน 10 แทน ๆ ละ 12,000 บาท

 - จัดซื้อตามราคาทองตลาด

81 สรางความเขมแข็ง ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร สแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสาร 32,000 - - - - กองสวัสดิการ

ของชุมชน ระดับศูนยบริการ แบบที่ 1 สังคม

จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 16,000 บาท

 - จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ

และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน

 ธันวาคม 2564

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

82 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน  - โตะรับประทานอาหาร 84,000 - - - - กองสวัสดิการ

ขนาดไมนอยกวา 80x120x70 ซม. สังคม

จํานวน 20 ตัว ๆ ละ 4,200 บาท

 - จัดซื้อตามราคาทองตลาด

83 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ  - โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) 23,000 - - - - กองสวัสดิการ

เผยแพร แบบ Smart TV สังคม

ความละเอียดจอภาพไมนอยกวา

3840x2160 นิ้ว ขนาดไมนอยกวา

55 นิ้ว 

 - จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ

สํานักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม

2564

84 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอรและ  - เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน 44,000 22,000 - - - กองสวัสดิการ

อิเล็กทรอนิกส ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพ สังคม

ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท

 - จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ

และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน

 ธันวาคม 2564

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

85 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอรและ  - เครื่องพิมพ Multifunction แบบ  - 7,500  -  -  - กองสวัสดิการ

อิเล็กทรอนิกส ฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ สังคม

(Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง

 - จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ

และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน

 ธันวาคม 2564

86 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว  - อางซิงคสเตนเลส 2 หลุม ขนาด 33,390  -  -  -  - กองสวัสดิการ

ไมนอยกวา 75x200x80 ซม. สังคม

พรอมขา+อุปกรณ จํานวน 1 ชุด

 - จัดซื้อตามราคาทองตลาด

87 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ  - ชุดเครื่องเสียง+เครื่องเลนดีวีดี 47,490  -  -  -  - กองสวัสดิการ

ประกอบดวย สังคม

 - ตูลําโพงขนาด 12 นิ้ว ไฟเบอร 

4 ใบ ๆ ละ 3,250 บาท เปนเงิน

13,000 บาท

 - ขายึดตูลําโพงติดผนัง 4 ตัว ๆ ละ

500 บาท เปนเงิน 2,000 บาท

 - แอมปขยายเสียง 1 เครื่อง ๆ ละ

10,000 บาท

 - ลําโพงพรอมหัวตอสาย 1 ชุด ๆ

ละ 2,000 บาท

 - ไมคลอยมือถือคู 1 ชุด เปนเงิน 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4,500 บาท

 - ไมคโครโฟนชนิดสาย 10 เมตร

1 ชุด เปนเงิน 1,500 บาท

 - เครื่องเลนดีวีดี 1 เครื่อง เปนเงิน

1,500 บาท

 - สายสัญญาณ 2 ชุด ๆ ละ 200

บาท เปนเงิน 400 บาท

 - ขาไมคตั้งโตะ 2 ชุด ๆ ละ 650

บาท เปนเงิน 1,300 บาท

 - ขาไมคตั้งพื้น 1 ชุด เปนเงิน 790

บาท

 - ตูลําโพงอเนกประสงคขนาด 12 นิ้ว

1 ใบ เปนเงิน 6,500 บาท

 - อุปกรณพรอมติดตั้ง 1 ชุด เปนเงิน

4,000 บาท

 - จัดซื้อตามราคาทองตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

88 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 199,000     สํานักการศึกษา

และเผยแพร จํานวน 10 เครื่องๆละ โรงเรียนสังกัด

19,900 บาท เทศบาล 

สามารถใชงานรวมกับ

โทรทัศน วีดีโอ โปรเจคเตอร

- จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑฉบับเดือนธันวาคม 2564

ของสํานักงบประมาณ

89 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา จอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา 149,000     สํานักการศึกษา

และเผยแพร ขนาดเสนทแยงมุม 120 นิ้ว โรงเรียนสังกัด

จํานวน 10 จอๆละ 14,900 บาท เทศบาล 

- จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑฉบับเดือนธันวาคม 2564

ของสํานักงบประมาณ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



423

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

90 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา เครื่องมัลติมีเดีย'โปรเจคเตอร 269,000     สํานักการศึกษา

และเผยแพร ระดับ XGA 3000 ANSI Lumens โรงเรียนสังกัด

จํานวน 10 เครื่องๆละ เทศบาล 

26,900บาท

- จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑฉบับเดือนธันวาคม 2564

ของสํานักงบประมาณ

91 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวนแบบ 201,000             สํานักการศึกษา

ตั้งพื้นหรือแบบแขวน(ระบบInverter) (ศพด.)

ขนาด 18,000 บีทียู

จํานวน 6 เครื่อง ๆ ละ 

33,500 บาท สําหรับศูนย

พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด  ดังนี้

1.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชน

ไสเจริญจํานวน 4 เครื่อง

2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชนศาลา

มีชัยจํานวน 2 เครื่อง

- จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑฉบับเดือนธันวาคม 2564

ของสํานักงบประมาณ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



424

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

92 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวนแบบ 490,800             สํานักการศึกษา

ตั้งพื้นหรือแบบแขวน(ระบบInverter) (ศพด.)

ขนาด 24,000 บีทียู 

จํานวน 12 เครื่องๆละ 

40,900 บาท สําหรับศูนย

พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด  ดังนี้

1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชนทุงจีน

2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กประตูลอด

3. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชนการ

เคหะนครศรีฯ ศูนยละ 4 เครื่อง 

- จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑฉบับเดือนธันวาคม 2564

ของสํานักงบประมาณ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

93 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวนแบบ 94,400               สํานักการศึกษา

ตั้งพื้นหรือแบบแขวน(ระบบInverter) (ศพด.)

ขนาด 30,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 

47,200 บาท สําหรับศูนย

พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด  ดังนี้

1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชน

เพชรจริกจํานวน 1 เครื่อง

2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชน

คูขวางจํานวน 1 เครื่อง

- จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑฉบับเดือนธันวาคม 2564

ของสํานักงบประมาณ

94 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวนแบบ 375,200             สํานักการศึกษา

ตั้งพื้นหรือแบบแขวน(ระบบInverter) (ศพด.)

ขนาด 36,000 บีทียู

จํานวน 7 เครื่อง ๆ ละ 

53,600 บาท สําหรับศูนย

พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด  ดังนี้

1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชน

ทาโพธิ์จํานวน 1 เครื่อง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชน

วัดหัวอิฐจํานวน 3 เครื่อง

3. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชน

เพชรจริกจํานวน 1 เครื่อง

3. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชน

คูขวางจํานวน 2 เครื่อง

- จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑฉบับเดือนธันวาคม 2564

ของสํานักงบประมาณ

95 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร All In One 6,900,000          สํานักการศึกษา

สําหรับงานประมวลผล โรงเรียนสังกัด

จํานวน 300 เครื่อง เทศบาล 

เครื่องละ 23,000 บาท

 - จัดซื้อตามเกณฑราคากลาง ฯ

ฉบับเดือธันวาคม 2564  ของ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

96 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร All In One 5,100,000          สํานักการศึกษา

สําหรับงานสํานักงาน โรงเรียนสังกัด

จํานวน 300 เครื่องๆละ เทศบาล 

17,000 บาท

 - จัดซื้อตามเกณฑราคากลาง ฯ

ฉบับเดือนธันวาคม 2564  ของ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม

97 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับ 2,200,000          สํานักการศึกษา

งานประมวลผล โรงเรียนสังกัด

จํานวน 100 เครื่องๆละ เทศบาล 

22,000 บาท

 - จัดซื้อตามเกณฑราคากลาง ฯ

ฉบับเดือนธันวาคม 2564  ของ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม

98 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา โตะ เกาอี้นักเรียนขาเหล็ก แบบ A๔ 7,900,000          สํานักการศึกษา

ประถมศึกษา จํานวน 5,000 ชุด โรงเรียนสังกัด

ชุดละ 1,580 บาท เทศบาล 

- จัดซื้อตามราคาทองตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

99 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน พัดลมโคจรติดเพดาน 700,000     สํานักการศึกษา

ขนาด 16 นิ้ว จํานวน โรงเรียนสังกัด

500 ตัวๆละ  1,400 บาท เทศบาล 

- จัดซื้อตามราคาทองตลาด

100 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน พัดลมติดฝาผนังขนาด 16 นิ้ว 44,000     สํานักการศึกษา

จํานวน 20 เครื่อง

เครื่องละ 2,200 บาท

จัดซื้อตามราคาทองตลาด

101 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา โตะอนุบาล 6 ที่นั่ง 496,000     สํานักการศึกษา

โตะขนาด 60x120x50 ซม. 

พื้นโตะปดดวยโฟเมกา

ขาทําดวยเหล็ก

เกาอี้ขนาด 29x29x50 ซม.

พื้นเกาอี้และพนักพิงปดผิว

ดวยโฟเมกา

ขาทําดวยเหล็ก

จํานวน 80 ชุด ชุดละ 6,200บาท

จัดซื้อตามราคาทองตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

102 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา โตะรับประทานอาหาร 157,500     สํานักการศึกษา

โตะขนาดไมนอยกวา 

60x120x50 ซม. 

พื้นโตะปดดวยโฟเมกา

ขาทําดวยเหล็ก

จํานวน 45 ตัว ตัวละ 3,500บาท

จัดซื้อตามราคาทองตลาด

103 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา เกาอี้โตะรับประทานอาหารขนาด 121,500     สํานักการศึกษา

 ไมนอยกวา 30x120x30 ซม.

พื้นโตะปดดวยโฟเมกา

ขาทําดวยเหล็ก

จํานวน 90 ตัว ตัวละ 1,350บาท

จัดซื้อตามราคาทองตลาด

104 การศึกษา ครุภัณฑ คาครุภัณฑ พัดลมระบายอากาศติดผนังปูน 7,200     สํานักการศึกษา

สํานักงาน ใบพัดขนาด 10นิ้ว

จํานวน 4 เครื่อง 

เครื่องละ 1,800 บาท

จัดซื้อตามราคาทองตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

105 การศึกษา คาครุภัณฑ คาครุภัณฑ เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ 660,000     โรงเรียนเทศบาล

คอมพิวเตอร ประมวลผลแบบที่ 1 (ขนาดจอ วัดมเหยงคณ

ไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 30ชุด

ชุดละ 22,000 บาท

จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ

และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน

ธันวาคม 2564

106 การศึกษา คาครุภัณฑ คาครุภัณฑ ชุดเครื่องเสียงหองเรียน 422,550     โรงเรียนเทศบาล

ไฟฟาและวิทยุ ลําโพง2ตัว วัดมเหยงคณ

เครื่องขยายเสียง 60วัตต 

ไมคสาย DM-818 NPE

ราคาตอหนวยๆละ 9,390 บาท

จํานวน 45 ชุด

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

107 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา โตะ-เกานักเรียนขาเหล็กแบบ A4 316,000     โรงเรียนเทศบาล

ประถมศึกษา จํานวน 200 ชุด วัดทาวโคตร

ชุดละ 1,580 บาท ราคาและ

จัดซื้อตามราคาทองตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



431

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

108 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา ชุดเครื่องเลนสนาม ขนาดไม 135,000     โรงเรียนเทศบาล

นอยกวา 590x280x310 ซม. วัดทาวโคตร

ประกอบดวย

1.เสาโครงสราง 8 ตน

2.หลังคา 1 ชุด

3.สไลเดอรรางคู 1 ชุด

4.คารนูปสไลเดอรรางคู 1 ชิ้น

5.สไลเดอรรางเดี่ยว 1 ชุด

6.คารนูปสไลเดอรรางเดี่ยว 1ชิ้น

7.สไลเดอรเกลียว 1 ชุด

8.ราวจับทางลงสไลเดอรเกลียว

1 ชุด

9.รูปสัตวประดับหัวเสา 1 ชิ้น

10.ใบไมประดับหัวเสา 1 ชิ้น

11.บันไดทางขึ้น-ลง

พรอมราวจับ 1 ชุด

12.ปนปาย 1 ชุด

13.ผนังกันตก 3 ชิ้น

14.แผนพื้น 4 ชุด ราคาและ

จัดซื้อตามราคาทองตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

109 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน 1,190,000     โรงเรียนเทศบาล

สํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม วัดทาวโคตร

นอยกวา 19 นิ้ว) 

ราคา 17,000 บาท

จํานวน 70 เครื่อง

จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ

และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน

ธันวาคม 2564

110 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา เครื่องโปรเจคเตอร 27,900     รร.เทศบาล

และเผยแพร ฉายภาพเลนทเดียว วัดศาลามีชัย

สามารถตอกับอุปกรณเพื่อฉาย

ภาพจากคอมพิวเตอรและวิดีโอ

ใช 3 D DLP หรือ 3LCD Panel 

หรือ DLP เปน ระดับ XGA ขนาด

 3,500 ANSI 

จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ

และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน

ธันวาคม 2564

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

111 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน พัดลมโคจร 18 นิ้ว ขนาด 43,440     รร.เทศบาล

ไมนอยกวา 31*53*5*54 ซม. วัดศาลามีชัย

ปรับแรงลม 3 ระดับ ปรับสาย

หรือหยุดจายเพื่อกระจายแรงลม

อัตรระบายอากาศ 

1.21/นาท/ีวัตต ไดมาตรฐานความ

ปลอดภัยมอก.934-2558 

จากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ

อุตสาหรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ราคา 1,448 บาท จํานวน 30 ตัว

จัดซื้อราคาตามทองตลาด

112 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน พัดลมติดผนัง 16 นิ้ว 52,400     รร.เทศบาล

ความเร็วรอบ 1,113 รอบ/นาที  วัดศาลามีชัย

คาใชงาน 1.30 ม/นาท/ีวัตต 

กําลังไฟฟา 50 วัตต  

ราคาตัวละ 1,048 บาท

จํานวน 50 ตัว

จัดซื้อราคาตามทองตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

113 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โตะทํางานระดับ 3-6 พรอมเกาอี้ 65,850     รร.เทศบาล

กวางไมนอยกวา 80* วัดศาลามีชัย

ยาวไมนอยกวา 150* 

สูงไมนอยกวา 75  ซม.

ทําจากโครงเครา สีธรรมชาติ 

หนา 25 ซม.เกาอี้ลอเลื่อน 5 แฉก

มีลิ้นชัก 1 ตัว ชองเก็บของบาน

เปด 2 บาน โครงขาเหล็ก 

ขนาด 1*1 นิ้ว เชื่อมระบบ Mag 

ชุปซิงคฟอสเฟต จํานวน 15 ชุด

ชุดละ 4,390 บาท

จัดซื้อราคาตามทองตลาด

114 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา โตะเกาอี้นักเรียน  ขาเหล็กกลม 240,000     รร.เทศบาล

กลองและหนาโตะ แผนรองนั่ง วัดศาลามีชัย

และพนักพิงหลังเปนพลาสติก

ขนาด 40*60*70 ซม.

จํานวน 150 ชุดๆละ 1,600 บาท

จัดซื้อราคาตามทองตลาด

ประเภท

งบประมาณ

ที่ แผนงาน หมวด
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

115 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา โตะเกาอี้สําหรับหองเรียน 375,000     รร.เทศบาล

รุน A4 ตัวโตะและเกาอี้ ทําจากไม วัดศาลามีชัย

ขาโตะทําจากโครงขาเหล็กพนสี  

โตะขนาด 60*40*65 ซม. เกาอี้  

ขนาด 42*40*70 ซม.ราคาชุดละ

 2,500 บาท จํานวน 150 ชุด

 จัดซื้อราคาตามทองตลาด

116 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน 440,000     โรงเรียนเทศบาล

ประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพ วัดใหญ

ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 

ราคา 22,000 บาท

จํานวน 20 เครื่อง

จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ

และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน

ธันวาคม 2564

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

117 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ไมโครโฟนสายรอง/พูดแบบ 75,000     รร.เทศบาล

ไดนามิกรูปแบบการรับเสียง วัดศาลามีชัย

คารดิออยดจํานวน 30 ตัว

ตัวละ 2,500 บาท

จัดซื้อราคาตามทองตลาด

118 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา โตะ-เกานักเรียนขาเหล็กแบบ A4 316,000     โรงเรียนเทศบาล

ประถมศึกษา จํานวน 200 ชุด วัดใหญ

ขนาดโตะ ไมนอยกวา

60x40x65 ซม. 

ขนาดเกาอี้ ไมนอยกวา

40x42x71 ซม. 

ชุดละ 1,580 บาท

จัดซื้อราคาตามทองตลาด

119 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้สํานักงาน ขนาด 100,000     โรงเรียนเทศบาล

 กวางxลีกxสูง ไมนอยกวา วัดใหญ

59x56x92-104 ซม.

ราคาตัวละ 2,000 บาท

จํานวน 50 ตัว

จัดซื้อราคาตามทองตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

120 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูเหล็กแบบ 2 บานมีมือจับชนิดบิด 11,400     โรงเรียนเทศบาล

มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น (มอก.) วัดใหญ

ราคา 5,700  บาท จํานวน 2 ตู

จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ

และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน

ธันวาคม 2564

121 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร 880,000     โรงเรียนสาธิต

หรืออิเล็กทรอนิกส สําหรับงานประมวลผล เทศบาล

แบบที่ 1 (จอแสดงภาพ วัดเพชรจริก

ขนาดไมนอยกวา19 นิ้ว)

จํานวน 40 เครื่อง

ราคาเครื่องละ

22,000 บาท

จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ

และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน

ธันวาคม 2564

งบประมาณ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

122 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องตรวจขอสอบอัตโนมัติ 165,000     โรงเรียนสาธิต

คุณลักษณะพื้นฐานของระบบงาน เทศบาล

และการประมวลผลภาพ วัดเพชรจริก

กระดาษคําตอบ

1.ซอฟทแวรระบบงาน

เปน Windows Application

ทํางานบนเครื่องคอมพิวเตอร

2.สามารถนําเขาขอมูลของผูสอบ

และวิชาสอบไดหลายประเภทสกุล

3.สามารถกําหนดรูปแบบการเลือกตัว

เลือกตอบไดหลายรูปแบบ

4.สามารถอานหมายเลขประจําตัวผูสอบไดหลายวิธี

5.สามารถตรวจขอสอบที่มีการจดเรียงแตก

ตางกันไดไมนอยกวา 8 ชุด

6. สามารถแสดงรายงานผลสรุปตางๆได

7.มีบริการซอฟตแวร

และการรับประกัน

จํานวน 1 เครื่อง

จัดซื้อราคาตามทองตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

123 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว ตูอบจานสแตนเลส รุนTPM-1000 470,800     โรงเรียนเทศบาล

ขนาดตู W116xL51xH174CM วัดเสมาเมือง

กําลังไฟ 220 โวลต 1,800 โวลต

ใสจานภาชนะได 400-500 ใบ

ความจุ 1,100 ลิตร กวาง

ไมนอยกวา 116 ซม. 

ลึกไมนอยกวา 46 ซม.

สูงไมนอยกวา 174ซม. 

จัดซื้อตามราคาทองตลาด

124 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณสํานักงาน เครื่องปรับอากาศ  แบบแยกสวน - 364,000 - - - โรงเรียนเทศบาล

(ราคารวมคาติดตั้ง) ชนิดแขวน วัดทาโพธิ์

ขนาด 36,000. BTU

จํานวน 8 เครื่อง

เครื่อละ 45,500 บาท

จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ

ของสํานักงบประมาณ เดือน

ธันวาคม 2564

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

125 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณสํานักงาน โตะ-เกาอี้นักเรียนขาเหล็ก แบบ A4 158,000 - - - - โรงเรียนเทศบาล

มัธยม ขนาด 60x40x81 ซม. วัดทาโพธิ์

จํานวน 100 ชุดๆละ 1,580 บาท

จัดซื้อตามราคาทองตลาด

126 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณสํานักงาน โตะหนาขาว - 112,000 - - - โรงเรียนเทศบาล

ขนาด 60x180x75 ซม. วัดทาโพธิ์

จํานวน 40 ตัวๆละ 2,800 บาท

จัดซื้อตามราคาทองตลาด

127 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณสํานักงาน เกาอี้เลคเชอรผนังพิงมีรู พื้นนั่ง 82,000     โรงเรียนเทศบาล

เปลือกโพลี  มีตะแกรงวางของ วัดทาโพธิ์

แผนเลคเชอรไมปารเกิ้ล

ขนาด 51x64x78 ซม.

จํานวน 100 ตัวๆละ 820 บาท

จัดซื้อตามราคาทองตลาด

หมวด ประเภท

งบประมาณ

ที่ แผนงาน
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

128 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา โตะเกาอี้นักเรียน  ขาเหล็กกลม 480,000     โรงเรียนเทศบาล

กลองและหนาโตะ แผนรองนั่ง วัดเสมาเมือง

และพนักพิงหลังเปนพลาสติก

ขนาด 40*60*70 ซม.

จํานวน 300 ชุดๆละ 1,600 บาท

จัดซื้อราคาตามทองตลาด

129 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน 440,000     โรงเรียนเทศบาล

ประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพ วัดเสมาเมือง

ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 

ราคา 22,000 บาท จํานวน 20 เครื่อง

จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ

และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน

ธันวาคม 2564

130 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูเหล็กแบบบานเลื่อนกระจกพรอม 28,750     โรงเรียนเทศบาล

กุญแจล็อค มีแผนชั้นปรับระดับได  2 ชั้น วัดเสมาเมือง

ขนาด 87.8x40.6x87.8 (ก*ล*ส)

ราคา 5,750  บาท จํานวน 5 ตู

จัดซื้อราคาตามทองตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
131 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑการแพทย เครื่องจี้ตัดไฟฟาทันตกรรม 40,000              กองการแพทย

(ตัดเหงือก)

เครื่องตัดแตงเนื้อเยื่อออน

น้ําหนักเบา เคลื่อนยายไดสะดวก

อิเลคโทรด อบฆาเชื้อได

ราคาเครื่องละ 40,000 บาท

จํานวน 1 เครื่อง

ราคามาตราฐานบัญชีครุภัณฑ

กระทรวงสาธารณสุข พฤษภาคม 2565

132 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑการแพทย เครื่องมอเตอรสําหรับกรอฟนปลอม 30,000           -                 กองการแพทย

มีสวิตซสําหรับควบคุมการทํางาน

ดวยเทา สามารถปรับรอบ

หัวกรอได ในชวง -25,000รอบ

น้ําหนักเบา เคลื่อนยายไดสะดวก

ราคาเครื่องละ 15,000 บาท

จํานวน 2 เครื่อง

ราคามาตราฐานบัญชีครุภัณฑ

กระทรวงสาธารณสุข พฤษภาคม 2565

กระทรวงสาธารณสุข พฤษภาคม 2565

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

133 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑการแพทย เครื่องมอเตอรสําหรับงานรักษา 50,000           -                 กองการแพทย

คลองรากฟน พรอมอุปกรณ  

ใชไฟฟากระแสสลับ 220 V

50 Hz สําหรับงานขยายคลอง

รากฟน ชนิดหมุนดวยเครื่อง

ราคาเครื่องละ 50,000 บาท

จํานวน 1 เครื่อง

ราคามาตราฐานบัญชีครุภัณฑ

กระทรวงสาธารณสุข พฤษภาคม 2565

134 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน พัดลมโคจร 36,400           -                 กองการแพทย

1.มีใบพัดขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว

2.ปรับแรงลมไดอยางนอย 3 ระดับ

3.ปรับรัศมีการจายไดตั้งแต 15

30 และ 50 องศา

4.กระจายลมแบบ 360 องศา

ราคา 2,600 บาท

จํานวน 14 ตัว

 - จัดซื้อตามราคาทองตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๓๕ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑการแพทย เครื่องวัดความดันโลหิตแบบ 6,500                 กองการแพทย 

บีบดวยมือ แสดงคา

Systolic Diastolic

ดวยการใชหูฟง

จํานวน 1 เครื่อง

- จัดซื้อตามราคาทองตลาด

๑๓๖ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร 660,000             กองการแพทย

สําหรับงานประมวลผล

แบบที่ 1 จอขนาดไมนอย

กวา 19 นิ้ว

ราคาเครื่องละ 22,000 บาท

จํานวน 32 เครื่อง

 - จัดซื้อตามเกณฑราคากลาง ฯ

ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563 ของ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑๓๗ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องพิมพชนิดเลเซอร 284,800             กองการแพทย

หรือ LED ขาวดํา (28 หนา/นาท)ี

ราคาเครื่องละ 8,900 บาท

จํานวน 32 เครื่อง

  - จัดซื้อตามเกณฑราคากลางฯ

ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563

ของกระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๓๘ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA 87,500               กองการแพทย

มีกําลังไฟดานนอกไมนอยกวา

800 VA (480 Watts)

สามารถสํารองไฟฟา ไดไมนอยกวา 

15 นาที 

ราคาเครื่องละ 2,500 บาท

จํานวน 35 เครื่อง

  - จัดซื้อตามเกณฑราคากลางฯ

ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563

ของกระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม

๑๓๙ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องปรับอากาศขนาด 1,128,000          กองการแพทย

36,000 บีทียู

(มีระบบฟอกอากาศ)

1.ขนาดไมต่ํากวา36,000บีทียู

2.เปนราคาที่รวมคาติดตั้ง

3.ตองไดรับการรับรองมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาฆกรรมและ

สลากประหยัดไฟเบอร 5

4.มีระบบฟองอากาศภายในตัว

ราคาเครื่องละ 47,000 บาท

จํานวน 24 เครื่อง

งบประมาณ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑฉบับเดือนธันวาคม 2563

ของสํานักงบประมาณ

140 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องปรับอากาศขนาด แบบแขวน 94,000               กองการแพทย

36,000 บีทียู

(มีระบบฟอกอากาศ)

1.ขนาดไมต่ํากวา36,000บีทียู

2.เปนราคาที่รวมคาติดตั้ง

3.ตองไดรับการรับรองมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาฆกรรมและ

สลากประหยัดไฟเบอร 5

4.มีระบบฟองอากาศภายในตัว

ราคาเครื่องละ 47,000 บาท

5.ลมออกแบบทิศทางเดียวกัน

จํานวน 2 เครื่อง (สําหรับงานทันตกรรม)

 - จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑฉบับเดือนธันวาคม 2563

ของสํานักงบประมาณ

๑๔๑ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 299,000             กองการแพทย

แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด

ไมต่ํากวา 13,000 บีทียู

ราคาเครื่องละ 23,000 บาท

จํานวน 13 เครื่อง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑฉบับเดือนธันวาคม 2563

ของสํานักงบประมาณ

๑๔๒ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑการแพทย เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจน 60,000               กองการแพทย

ชนิดพกพา (Pulse Oximeter)

สําหรับบริการปฐมภูมิ ราคาเครื่องละ

20,000 บาท (จํานวน 3 เครื่อง)

 - จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑฉบับเดือนธันวาคม 2563

ของสํานักงบประมาณ

๑๔๓ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้สํานักงาน ขนาดไมนอยกวา 30,000           -                 กองการแพทย

 57 * 59 *78-88 ซม. บุนวม

มีลอ 4 แฉก สามารถปรับระดับ

สูง ต่ําไดดวยระบบไฮโดรลิก ราคา

ตัวละ  3,000 บาท (จํานวน 30 ตัว)

 - จัดซื้อตามราคาทองตลาด

๑๔๔ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑการแพทย เครื่องสองกลองเสียงแบบไฟเบอร 50,000               กองการแพทย

ออปติก (Laryngo scope)

ราคาชุดละ 25,000 บาท

จํานวน 2 ชุด

 - จัดซื้อตามราคาทองตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๔๕ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑการแพทย เครื่องชั่งน้ําหนักแบบดิจิตอล 40,000               กองการแพทย

พรอมที่วัดสวนสูง 

ราคาเครื่องละ 20,000 บาท

จํานวน 2 เครื่อง

เครื่องวัดความดันโลหิต

 - จัดซื้อตามราคาทองตลาด

๑๔๖ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑการแพทย ชุดชวยหายใจชนิดใชมือบีบ 30,000               กองการแพทย

(Ambu bag) 

ราคาชุดละ 5,000 บาท 

จํานวน  6 ชุด

 - จัดซื้อตามราคาทองตลาด

๑๔๗ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑการแพทย หุนจําลองฝกปฏิบัติการชวยชีวิต 100,000             กองการแพทย

 ขั้นพื้นฐานขนาดครึ่งตัว

ราคา ชุดละ 50,000 บาท

จํานวน 2 ชุด

 - จัดซื้อตามราคาทองตลาด

๑๔๘ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑการแพทย เครื่องวัดความดันอัตโนมัติ 100,000             กองการแพทย

ชนิดตั้งโตะ (BP-06)

ราคาเครื่องละ 25,000

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บาท จํานวน 4 เครื่อง

   - จัดซื้อตามบัญชีสํานัก

ปลัดกระทรวง

๑๔๙ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑการแพทย เครื่องวัดเปอรเซนความอิ่มตัวของ 50,000               กองการแพทย

ออกซิเจน ชนิดพกพาเคลื่อนที่

แสดงคาออกซิเจนในเลือด

และชีพจร ระบบดิจิตอล

ราคาเครื่องละ 50,000 บาท

จํานวน 1 เครื่อง

 - จัดซื้อตามราคาทองตลาด

150 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑการแพทย เครื่อง EKG เครื่องตรวจคลื่นหัวใจ 150,000             กองการแพทย

ไฟฟา ชนิดแปลผล ชนิด 12 หลีด

ราคาเครื่องละ 150,000 บาท

จํานวน  1 เครื่อง

- จัดซื้อตามราคาทองตลาด

๑๕๑ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑการแพทย เครื่องชั่งน้ําหนักมีที่วัดสวนสูง 90,000               กองการแพทย

มีราวจับ ชนิดไฟฟา

แบบแสดงตัวเลขหนาจอ

กําลังเครื่อง 200 KG

ราคาเครื่องละ 30,000 บาท

จํานวน   3  เครื่อง

 - จัดซื้อตามราคาทองตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๕๒ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑการแพทย เครื่องปนตกตะกอนมีหนาปดแบบ 70,000               กองการแพทย

Digital แสดงความเร็วรอบและเวลา   

ในการปนมีความเร็วรอบสูงสุด

6,000 รอบตอนาทีตั้งความเร็วใน

การปนได1--99 นาทีมีหัวปน

บรรจุหลอดทดลองขนาด

13*75มล. -16*100มล.

 ไดครั้งละ8 หลอด

จํานวน 1 ชุด

- จัดซื้อตามราคาทองตลาด

๑๕๓ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑการแพทย ปเปตอัตโนมัติ 9,500                 กองการแพทย

(Automatic pipette)สําหรับดูด   

สารละลายขนาด 20-200

ไมโครลิตร มีปุมควบคุมการดูด

ปลอยสารแยกออกจากปุมปลด

tip  ราคาชุดละ  9,500 บาท

จํานวน 1 ชุด

- จัดซื้อตามราคาทองตลาด

๑๕๔ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑการแพทย ปเปตอัตโนมัติ 7,500                 กองการแพทย

(Automatic pipette)สําหรับดูด   

สารละลายขนาด 50  

ไมโครลิตร มีปุมควบคุมการดูด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ปลอยสารแยกออกจากปุมปลด

tip  ราคาชุดละ  7,500 บาท

จํานวน 1 ชุด

- จัดซื้อตามราคาทองตลาด

๑๕๕ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑการแพทย กลองจุลทรรศนชนิด 2 ตา 100,000             กองการแพทย

สําหรับใชงานในหองปฏิบัติการ    

ไดรับรองตามมาตรฐานISO9001

หรือISO 14001 หรือเทียบเทียบ

มีเลนสวัตถุระบบUniversal 

Infinity Corrected ชนิด CFIหรือ

ชนิดของเลนสเปน

Plan Achromatic หรือดีกวาเพื่อ

ปองกันเชื้อรา 

ราคาเครื่องละ  50,000 บาท

จํานวน 2  เครื่อง

- จัดซื้อตามราคาทองตลาด

๑๕๖ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑการแพทย  - เครื่องชั่งน้ําหนักเด็ก 14,000               กองการแพทย

พิกัด 50 กิโลกรัม

แบบดิจิตอล

ราคาชุดละ 3,500 บาท

บาท จํานวน 4 ชุด

- จัดซื้อตามราคาทองตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๕๗ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑการแพทย เครื่องสองตา-หู 60,000               กองการแพทย

  ราคาชุดละ

20,000 บาท จํานวน 3 ชุด

- จัดซื้อตามราคาทองตลาด

๑๕๘ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑการแพทย รถฉีดยาและดมยา 28,000               กองการแพทย

ขนาด 40 x 50 x 80

เซนติเมตร มีลิ้นชัก

และมีลอสามารถเลื่อนได ราคา

ชุดละ 7,000 บาท จํานวน 4 ชุด

- จัดซื้อตามราคาทองตลาด

๑๕๙ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑการแพทย เครื่องวัดความดันโลหิตแบบ 45,500               กองการแพทย 

บีบดวยมือ แสดงคา

Systolic Diastolic

ดวยการใชหูฟง

ราคาเครื่องละ 6,500 บาท

จํานวน 7 เครื่อง

- จัดซื้อตามราคาทองตลาด

160 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑการแพทย เครื่องกดนับแยกชนิดเม็ดเลือดขาว 50,000               กองการแพทย

จอแสดงผลเปนแบบ   

Alpha-Numeric LCDขนาด20

ตัวอักษร ปุมสําหรับกดนับจํานวน

12 ปุม โดยใชนับแบบนับรวม

จํานวน 10 ปุม ราคาเครื่องละ

25,000 บาท

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

จํานวน 2 เครื่อง

- จัดซื้อตามราคาทองตลาด

๑๖๑ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร 220,000             กองการแพทย

สําหรับงานประมวลผล

แบบที่ 1 จอขนาดไมนอยกวา

 19 นิ้ว 

ราคาเครื่องละ 22,000 บาท

จํานวน 10 เครื่อง

จัดซื้อตามเกณฑราคากลาง

เดือนพฤษภาคม 2563

ของกระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑๖๒ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องสแกนลายนิ้วมือ 84,000               กองการแพทย

 - รองรับลายนิ้มมือไดไมนอยกวา

10,000 ลายนิ้วมือ

 - บันทึกรายการไดไมนอยกวา

200,00 รายการ

 - มีกลอง CCD เพื่อบันทึกภาพ

พนักงานที่มาบันทึกเวลาได

ราคาเครื่องละ 12,000 บาท

จํานวน 7 เครื่อง

 - จัดซื้อตามราคาทองตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๖๓ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้ทํางานแบบมีพนักพิง หมุนได  30,000           กองการแพทย

ขนาดความสูงไมนอยกวา 40 ซม.

ราคา 3,000 บาท

จํานวน 10 ตัว

- จัดซื้อตามราคาทองตลาด

๑๖๔ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูเอกสาร 4 ลิ้นชักขนาดไมนอย 12,000               กองการแพทย

กวางไมนอยกวา45ซม.ลึกไมนอย   

กวา62ซม.สูงไมนอยกวา133 ซม.

ใชกุญแจ Cyber Lock คุณภาพ

ระดับสากล  ราคาตูละ6,000บาท

จํานวน 2 ตู

- จัดซื้อตามราคาทองตลาด

๑๖๕ งานสาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูสําหรับเก็บยาและอุปกรณ 63,000                กองการแพทย

ทางการแพทย

ชนิดบานเลื่อน 3 ชั้น  

โครงตูทําจากเหล็กแผนหนา

บานเลื่อนกระจกลอคดวยกุญแจ

ขนาดตูไมนอยกวา

87.7x40.8x87.7 ซม.

ตูละ 4,500 บาท จํานวน 14 ตู

- จัดซื้อตามราคาทองตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๖๖ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูเหล็ก 4 ลิ้นชัก 15,800               กองการแพทย

 ตูเหล็กลิ้นชัก  

ขนาด46.6x61.4x132.5

ซม. ลิ้นชักเปนรางลูกลอคู

สามารถเลื่อนเปดได

ไมนอยกวา 43.5 ซม.

ตูละ 7,900 บาท จํานวน 2 ตู

(ใชงานผูปวยนอก/คัดกรอง )

- จัดซื้อตามราคาทองตลาด

๑๖๗ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูลอคเกอรแถวเดี่ยว 4 ประตู 9,000                 กองการแพทย

ขนาด ไมต่ํากวา

38W*45D*182H cm.

มีกุญแจลอคใชในงานผูปวยนอก

ราคาตูละ 4,500 บาทจํานวน 2 ตู

(ใชในงานคัดกรอง,สงเสริมสุขภาพ)

๑๖๘ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน  เกาอี้สําหรับแพทยตรวจผูปวย 100,000             กองการแพทย

 -ขนาด w 64*D 61*

H 113-123 cm.

 -บุหนังทรงสูงมีทาวแขน

 -ขา อลูมิเนียมอัลลอยด 5 แฉก

มีลอ-ปรับไฮโดรลิคสูง - ต่ําได

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ราคาตัวละ 10,000 บาท

จํานวน 10 ตัว

- จัดซื้อตามราคาทองตลาด

๑๖๙ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้พักคอยแบบพลาสติก 120,000             กองการแพทย

ขาเหล็กมีพนักพิง เปนแบบ

ที่นั่ง 4 แถว  ราคาชุดละ  12,000

บาท  จํานวน 10 ชุด

- จัดซื้อตามราคาทองตลาด

170 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูเหล็กแบบ 2 บาน 23,700               กองการแพทย

1.มีมือจับชนิดบิด

2.มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชั้น

3.คุณสมบัติตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม(มอก)

ราคาตูละ 7,900 บาท จํานวน 3 ตู

- จัดซื้อตามราคาทองตลาด

๑๗๑ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูลอคเกอรเหล็ก 6 ชอง 17,000               กองการแพทย

ขนาดไมนอยกวา 

 91.5 *45.7*183ซ.ม.

ใชงานที่ คลินิก ARI ราคาตูละ

8,500 บาท จํานวน 2 ตู

- จัดซื้อตามราคาทองตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๗๒ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โตะคอมพิวเตอร ที่วางคียบอรด 5,990                 กองการแพทย

ขนาดไมนอยกวา 120x60x75 

เซนติเมตร ราคาตัวละ  6000 บาท

จํานวน 1 ตัว

ใชงานที่ที่จุดคัดกรอง

- จัดซื้อตามราคาทองตลาด

๑๗๓ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูเหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก 7,900                 กองการแพทย

1) มีมือจับชนิดบิด

2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น

3) คุณสมบัติมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)

ราคาตูละ  7,900 บาท 

จํานวน 1 ตู

- จัดซื้อตามราคาทองตลาด

๑๗๔ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน Partition ขนาด W.80 x 99,540               กองการแพทย

H.180 ซ.ม. แผงทึบ มี

กลองกันกระแทกจํานวน 4

แผงๆละ    3,950 บาท

    เปนเงิน 15,800 

 Partition ขนาด

 W.80 x H.180 เซนติเมตร

แผงกระจกฝา+ทึบ มีกลองกัน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เปนเงิน 11,400 บาท

  เสาจบขนาด 180 ซ.ม. จํานวน 2 ดาน

ดานละ 1,550 บาท  

เปนเงิน 3,100 บาท

  ขาตัวที จํานวน 8 อัน

อันละ 360 บาท

เปนเงิน 2880บาท จํานวน 3 ชุด

ราคมรวมชุดละ 33,180 บาท 

ใหจุดคัดกรอง 

- จัดซื้อตามราคาทองตลาด

๑๗๕ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เคานเตอรประชาสัมพันธ 120 20,670               กองการแพทย

สีโอคขาวรุนเคานเตอรตัวเจ  

ขนาด 120x55x105  

ขนาด 7.80 เมตร 

 ราคา 20,670 บาท

จํานวน 1 ตัว

ใชงานที่จุดคัดกรอง

- จัดซื้อตามราคาทองตลาด

๑๗๖ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูเตี้ย 5 ลิ้นชัก สีขาว 21,200               กองการแพทย

ขนาดไมนอยกวา

 ขนาด 76.3x40x89.5 ซ.ม.

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



459

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 ขนาด 76.3x40x89.5 ซ.ม.

ราคาตัวละ 10,600 บาท

จํานวน 2 ตัว

- จัดซื้อตามราคาทองตลาด

๑๗๗ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้สํานักงาน ขนาดไมนอยกวา 150,000             กองการแพทย

 57 * 59 *78-88 ซม. บุนวม

มีลอ 4 แฉก สามารถปรับระดับ

สูง ต่ําไดดวยระบบไฮโดรลิก ราคา

ตัวละ  5,000 บาท )

จํานวน 30 ตัว

- จัดซื้อตามราคาทองตลาด

๑๗๘ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน พัดลมตั้งพื้น 48,000               กองการแพทย

  1.มีใบพัดขนาดไมนอย    

กวา 18 นิ้ว

2.ปรับแรงลมไดอยาง

นอย 3 ระดับ

3.ปรับรัศมีการจายได

ตั้งแต 15, 30  และ 50

องศา

4. ปรับระดับสูงต่ําได

ราคาตัวละ 2,400 บาท 
จํารวน 20 ตัว
ใชที่ OPD และจุดคัดกรอง
- จัดซื้อตามราคาทองตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



460

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๗๙ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 139,000             กองการแพทย

  แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด    

ไมต่ํากวา 18,000 บีทียู

ราคาเครื่องละ 27,800 บาท

จํานวน 5 เครื่อง

 - จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑฉบับเดือนธันวาคม 2563

ของสํานักงบประมาณ

180 งานสาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน สแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสาร 136,000             กองการแพทย

คุณลักษณะพื้นฐาน

  - สแกนชนิดปอนกระดาษขนาด

A4อัตโนมัติไดไมนอยกวา 30 แผน

สามารถสแกนเอกสารได 2 หนา

แบบอัตโนมติ มีความละเอียดใน

การสแกนสูงสุดไมนอยกวา

600x600 dpi มีความเร็วในการ

สแกนกระดาษขนาดA4 ไดไมนอย

 กวา 20 ppm สามารถสแกน

เอกสารไดไมนอยกวากระดาษA4มี

ชองเชื่อมตอแบบUSB2.0หรือดีกวา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



461

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ราคาเครื่องละ  17,000 บาท

จํานวน 8 เครื่อง

 - จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑฉบับเดือนธันวาคม 2563

ของสํานักงบประมาณ

๑๘๑ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โตะทํางานแบบมีที่วางคีบอรด 41,720               กองการแพทย

ขนาดกวาง ไมนอยกวา 60 ซม.

ยาวไมนอยกวา 120 ซม.

สูงไมนอยกวา 75 ซม. ราคาตัวละ

 5,960บาท จํานวน 7 ตัว

 - จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑฉบับเดือนธันวาคม 2563

ของสํานักงบประมาณ

๑๘๒ งานสาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูสําหรับเก็บเอกสาร 63,000                กองการแพทย

บานเลื่อน 3 ชั้น  

โครงตูทําจากเหล็กแผนหนา

บานเลื่อนกระจกลอคดวยกุญแจ

ขนาดตูไมนอยกวา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



462

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

87.7x40.8x87.7 ซม.

จํานวน 14 ตัว (งานใหคําปรึกษา)

- จัดซื้อตามราคาทองตลาด

๑๘๓ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูเหล็กเก็บแบบฟอรม 8,600                 กองการแพทย

แบบ 15 ลิ้นชัก ขนาดไมนอยกวา

37x45x131 ซม. ราคาตัวละ

4,300 บาท จํานวน 2 ตัว

- จัดซื้อตามราคาทองตลาด

๑๘๔ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องทําลายเอกสาร 32,000               กองการแพทย

แบบทําลายครั้งละ 20 แผน

จํานวน 1 เครื่อง (งานคําปรึกษา)

- จัดซื้อตามราคาทองตลาด

๑๘๕ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องปรับอากาศชนิด 217,200             กองการแพทย

ติดผนังขนาด 26,000 บีทียู

พรอมติดตั้ง ราคาเครื่องละ

36,200 บาท จํานวน 6 ตัว

(งานใหคําปรึกษา) งาน 30,000

งานเวชระเบียน ศูนยฯ ผูปวยใน)

 - จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑฉบับเดือนธันวาคม 2563

ของสํานักงบประมาณ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



463

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๘๖ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องดูดฝุน 14,000               กองการแพทย

ขนาด 25 ลิตร

จํานวน 1 เครื่อง

 - จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑฉบับเดือนธันวาคม 2563

ของสํานักงบประมาณ

๑๘๗ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้ทํางานแบบมีพนักพิง 15,000               กองการแพทย

แบบหมุนได มีพนักพิง

ขนาดสูงไมนอยกวา 40 ซม.

จํานวน 5 ตัว  (งานเภสัชกรรม)

- จัดซื้อตามราคาทองตลาด

๑๘๘ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูลอคเกอร 9 ชอง 8,000                 กองการแพทย

ขนาดกวางไมนอยกวา91ซม.

 ลึกไมนอยกวา45ซม.  

สูงไมนอยกวา 183 ซม.

ราคาตูละ 8,000 บาท  จํานวน 1 ตู

- จัดซื้อตามราคาทองตลาด

๑๘๙ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โตะทํางานขนาดกวาง120ซ.ม.ยาว 80,000               กองการแพทย

60ซ.ม.สูง75ซ.ม ราคาตัวละ

8,000 บาท จํานวน 10 ตัว

- จัดซื้อตามราคาทองตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



464

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

190 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูคีออส (smart hospital kios) 810,000             กองการแพทย

จอไมนอยกวา 32 นิ้ว Printer thermal  

ราคาตูละ 270,000 บาท  จํานวน 

จํานวน 3 ชุด (งานเทคโนโลยีฯ)

- จัดซื้อตามราคาทองตลาด

๑๙๑ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ระบบคิวหนาหองตรวจ 200,000             กองการแพทย

(smart single queue)

ราคาชุดละ 200,000 บาท

จํานวน 1 ชุด (งานเทคโนโลย)ี

- จัดซื้อตามราคาทองตลาด

๑๙๒ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องปรับอากาศชนิด 36,200               กองการแพทย

ติดผนังขนาด 26,000

บีทียู พรอมติดตั้ง

จํานวน 1 เครื่อง (งาน 20,000 เตียง)

 - จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑฉบับเดือนธันวาคม 2563

ของสํานักงบประมาณ

๑๙๓ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้ทํางานแบบมีพนักพิง 12,000               กองการแพทย

แบบหมุนได มีพนักพิง ขนาดสูงไม

ไมนอยกวา 40 ซม. จํานวน 4 ตัว

- จัดซื้อตามราคาทองตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



465

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๙๔ งานสาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูสําหรับเก็บเอกสาร 18,000               กองการแพทย

บานเลื่อน 3 ชั้น

โครงตูทําจากเหล็กแผนหนา

บานเลื่อนกระจกลอคดวยกุญแจ

ขนาดตูไมนอยกวา

87.7x40.8x87.7 ซม.

จํานวน 4 ตัว

- จัดซื้อตามราคาทองตลาด

๑๙๕ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โยกเยกปลานอยนารัก 2,500                 กองการแพทย

สําหรับจัดมุมพัฒนาการคลินิก

ฉีดวัคซีนเด็ก

ขนาดกวาง 25 ซม.

ยาว 70 ซม. สูง 44 ซม.

ราคาตัวละ 2,500 บาท จํานวน

จํานวน 1 ตัว

- จัดซื้อตามราคาทองตลาด

๑๙๖ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ชุดนั่ง-กาวเดินทรงตัว 19,500               กองการแพทย

สําหรับจัดมุมพัฒนาการคลินิก

ฉีดวัคซีนเด็ก

ขนาด 32×110×35 ซม.  ตอ 1 ชิ้น

ตอ 1 ชิ้น (1ชุดม4ีชิ้น)

ราคาชุดละ 19,500 บาท จํานวน 1 ตัว

 - จัดซื้อตามราคาทองตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



466

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๙๗ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ถ้ําลอดอะไรเอย 16,500               กองการแพทย

สําหรับจัดมุมพัฒนาการคลินิก

ฉีดวัคซีนเด็ก

ขนาด 94×170×110 ซม.

ราคาชุดละ 16,500 บาท

จํานวน  1 ชุด

- จัดซื้อตามราคาทองตลาด

สําหรับจัดมุมพัฒนาการคลินิก

ฉีดวัคซีนเด็ก

ขนาดกวาง 28 ซม.

ยาว 40 ซม. สูง 80 ซม.

(สีแดง1ตู , สีฟา1ตู , สีเขียว1ตู)

ราคาตูละ 1,100 บาท

จํานวน  3 ตู

- จัดซื้อตามราคาทองตลาด

๑๙๘ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ชั้นวางหนังสือไม 3,500                 กองการแพทย

สําหรับจัดมุมพัฒนาการคลินิก

ฉีดวัคซีนเด็ก

ขนาด 28×88×88 ซม.

ราคาชุดละ 3,500 บาท จํานวน 1 ชุด

 - จัดซื้อตามราคาทองตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



467

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๙๙ งานสาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 52,000               กองการแพทย

ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน

(มีระบบฟอกอากาศ) -ขนาด

15,000บีทียูราคาเครื่องละ

26,000 บาท จํานวน 2 เครื่อง

- จัดซื้อตามราคาทองตลาด

200 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องตรวจคลื่นหัวใจไฟฟา 250,000             กองการแพทย

พรอมระบบประมวลผลสามารถ

จัดเก็บภาพในระบบเครือขาย

ราคาเครื่องละ 250,000 บาท

จํานวน 1 เครื่อง

- จัดซื้อตามราคาทองตลาด

๒๐๑ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องนวดหัวใจแบบอัตโนมัติ 1,000,000          กองการแพทย

ราคาเครื่องละ 1,000,000 บาท

จํานวน 1 เครื่อง

- จัดซื้อตามราคาทองตลาด

๒๐๒ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องเฝาระวังสัญญาณไฟฟา 299,000             กองการแพทย

หัวใจและสัญญาณความดันโลหิต

แบบภายนอกและเปอรเซ็นความ

อิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด

ราคาเครื่องละ 299,000 บาท

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



468

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

จํานวน 1 เครื่อง

- จัดซื้อตามราคาทองตลาด

๒๐๓ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โตะวางเครื่องมือผาตัด 25,800               กองการแพทย

สําหรับวางเครื่องมือผาตัด

แบบเมโย ขนาด 33x48 ซม.

ปรับสูงต่ําได 80-120ซม.

ทําดวยสแตนเลส มีลอ ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 2 นิ้ว

ราคาชุดละ 4,300 บาท

จํานวน 6 ชุด

- จัดซื้อตามราคาทองตลาด

๒๐๔ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องควบคุมการให 120,000             กองการแพทย

สารละลายทางหลอดเลือดดํา

(Fufesion Pemp) ราคาชุดละ

120,000 บาท จํานวน 2 ชุด

- จัดซื้อตามราคาทองตลาด

๒๐๕ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูเก็บเอกสาร ชนิดไม 1 ตู 9,800                 กองการแพทย

ขนาด120x42x185 เซนติเมตร

ทําดวยไมเนื้อแข็งเคลือบเงา 

ขนาด 4 ชั้น ราคาตูละ 9,800 

บาท จํานวน 1 ตู

- จัดซื้อตามราคาทองตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



469

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๒๐๖ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เกานั่งสําหรับเจาะเลือด 7,000                 กองการแพทย

ความกวางไมนอยกวา45 ซม.  

แบบมีพนักพิง ราคาตัวละ

3,500 บาท  จํานวน 2 ตัว

- จัดซื้อตามราคาทองตลาด

๒๐๗ งานสาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน พัดลมดูดอากาศ แบบติดผนัง 39,000               กองการแพทย

ขนาด 24 นิ้ว พรอมติดตั้ง

ราคาเครื่องละ 6,500 บาท

จํานวน 4  เครื่อง 

- จัดซื้อตามราคาทองตลาด

๒๐๘ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร 90,000               กองการแพทย

สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2

จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา

19 นิ้ว

มีหนวยประมวลผลกลางไมนอยกวา

6 แกนหลัก

หนวยความจําหลัก ไมนอยกวา

8 GB

ราคาเครื่องละ 30,000 บาท

จํานวน 3 เครื่อง

 - จัดซื้อตามเกณฑราคากลาง ฯ

ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563 ของ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



470

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๒๐๙ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องพิมพชนิดเลเซอร 46,800               กองการแพทย

หรือ LED ขาวดํา

(18 หนา / นาท)ี ราคาเครื่องละ

2,600 บาท จํานวน 18 เครื่อง

(ศูนยบริการสาธารณสุขฯ 5 เครื่อง)

งานโรงพยาบาล 10 เครื่อง

 - จัดซื้อตามเกณฑราคากลาง ฯ

ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563 ของ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม

210 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร โนตบุค 100,000.00        กองการแพทย

ราคาเครื่องละ 20,000 บาท 

จํานวน 5 เครื่อง 

 - จัดซื้อตามเกณฑราคากลาง ฯ

ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563 ของ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม

๒๑๑ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร  เครื่องพิมพ Multifunction 30,000               กองการแพทย

แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถัง

หมึกพิมพ ราคาเครื่องละ 7,500

บาท   จํานวน 4 เครื่อง

(งานเทคโนโลยีฯ-งานโรงพยาบาล 3 เครื่อง)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



471

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - จัดซื้อตามเกณฑราคากลาง ฯ

ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563 ของ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม

๒๑๒ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA 5,800                 กองการแพทย

มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 

1,000VA (480 Watts)

ราคาเครื่องละ 5,800 บาท  

จํานวน 1 เครื่อง (งานทันตกรรม)

 - จัดซื้อตามเกณฑราคากลาง ฯ

ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563 ของ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๒๑๓ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ พัดลมตั้งพื้นแบบยืน 52,000               กองการแพทย

ขนาด 16 นิ้ว ราคาตัวละ 

2,600 บาท  จํานวน 20 ตัว

(งานโรงพยาบาล)

- จัดซื้อตามราคาทองตลาด

๒๑๔ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ตูลําโพงอเนกประสงค ขนาด 15 นิ้ว 53,500               กองการแพทย

จํานวน 1 ใบ พรอมไมคลอยคู

1 ชุด  ขาตั้งลําโพง 2 อัน 

สายสัญญาณ 2 ชุด  ราคารวม

26,750 บาท จํานวน 2 ชุด

- จัดซื้อตามราคาทองตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



472

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๒๑๕ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ พัดลมโคจร ขนาด 18 นิ้ว 30,000               กองการแพทย

ราคาตัวละ 3,000 จํานวน 10 ตัว

(งานโรงพยาบาล - 5 ศูนยบริการ)

- จัดซื้อตามราคาทองตลาด

๒๑๖ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงาน ตูเย็นแชยาและวัคซีน 150,000             กองการแพทย

ครัว ราคาตูละ 26,000 บาท จํานวน

จํานวน 1 ตู (งานเภสัชกรรม)

- จัดซื้อตามราคาทองตลาด

๒๑๗ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงาน ตูเย็น 2 ประตูขนาดไมนอยกวา 17,000               กองการแพทย

ครัว 7  คิวปคฟุต  จํานวน 2 ตู

สําหรับคลีนิค (ARI) ราคา

ตูละ 8,500 บาท

 - จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑฉบับเดือนธันวาคม 2563

ของสํานักงบประมาณ

๒๑๘ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑการแพทย เครื่องวัดความดันอัตโนมัติชนิด 100,000             กองการแพทย

ตั้งโตะ (BP-06) ราคาเครื่องละ

25,000 บาท จํานวน 4 เครื่อง

(งานผูปวยนอก)

ตามบัญชีสํานักปลัดกระทรวง

สาธารณสุข (BP-06)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



473

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๒๑๙ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑการแพทย เครื่องวัดเปอรเซ็นต 150,000             กองการแพทย 

ความอิ่มตัวของออกซิเจน

ในกระแสเลือด ชนิดพกพา

เคลื่อนที่ แสดงคาออกซิเจน

ในเลือด และชีพจร ระบบ

ดิจิตอล ราคาเครื่องละ 50,000

บาท  จํานวน 3 เครื่อง

(งานผูปวยนอก/คัดกรอง/ARI)

- จัดซื้อตามราคาทองตลาด

220 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑการแพทย เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ 70,000               กองการแพทย

แบบสอดแขน

มีชองสําหรับสอดแขนเพื่อทําการ

วัดโดยไมตองพันผารัดแขน

ราคาเครื่องละ 70,000 บาท

จํานวน 1 เครื่อง

ใชสําหรับคลีนิก ARI

ตามบัญชีสํานักปลัดกระทรวง

สาธารณสุข (BP-02)

๒๒๑ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑการแพทย ที่วัดความยาวเด็กพรอม 21,000               กองการแพทย

เบาะรองนอน

ราคาชุดละ  3,000 บาท จํานวน 7 ชุด 

- จัดซื้อตามราคาทองตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



474

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๒๒๒ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑการแพทย เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจน 60,000               กองการแพทย

ชนิดพกพา (Pulse Oximeter)  

สําหรับบริการปฐมภูมิ ราคาเครื่องละ

20,000 บาท (จํานวน 3 เครื่อง)

- จัดซื้อตามราคาทองตลาด

๒๒๓ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑการแพทย เครื่องชั่งน้ําหนักแบบดิจิตอลพรอม 40,000               กองการแพทย

ที่วัดสวนสูง 

ราคาเครื่องละ 20,000 บาท

จํานวน 2 เครื่อง

- จัดซื้อตามราคาทองตลาด

๒๒๔ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑการแพทย ชุดชวยหายใจชนิดใชมือบีบ 36,000               กองการแพทย

(Ambu bag) 

ราคาชุดละ 6,000 บาท 

จํานวน 6 ชุด

- จัดซื้อตามราคาทองตลาด

๒๒๕ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑ หุนจําลองฝกปฏิบัติการชวยชีวิต 100,000             กองการแพทย

ทางวิทยาศาสตร ขั้นพื้นฐานขนาดครึ่งตัว

ราคา ชุดละ 50,000 บาท จํานวน 2 ชุด

- จัดซื้อตามราคาทองตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



475

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๒๒๖ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑการแพทย เครื่องปนหาปริมาตรเม็ดเลือดแดง 36,000               กองการแพทย

เครื่องปนหาปริมาตรเม็ดเลือดแดง

ราคาชุดละ 85,000บาท จํานวน 1 ชุด

- จัดซื้อตามราคาทองตลาด

๒๒๗ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑการแพทย เครื่องควบคุมการใหสารละลายทาง 240,000             กองการแพทย

หลอดเลือดดํา(infusion pump)

ราคาเครื่องละ 60,000  บาท 

จํานวน 4 เครื่อง

- จัดซื้อตามราคาทองตลาด

๒๒๘ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑการแพทย เครื่องชั่งน้ําหนัก 4,500                 กองการแพทย

แบบดิจิตอล วัสดุทําจาก

กระจกนิรภัย

ขนาด 30x32x4 ซม.

ราคาเครื่องละ 1500  บาท 

จํานวน 3 เครื่อง

- จัดซื้อตามราคาทองตลาด

๒๒๙ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑการแพทย เครื่องวัดความดันโลหิตแบบ 150,000             กองการแพทย

ตั้งโตะ ราคาเครื่องละ 25,000  บาท

จํานวน 6 เครื่อง

- จัดซื้อตามราคาทองตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



476

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

230 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑการแพทย เครื่องวัดความดันโลหิตแบบ 9,000                 กองการแพทย 

ดิจิตอล

ราคาเครื่องละ 4,500  บาท 

จํานวน 2 เครื่อง

- จัดซื้อตามราคาทองตลาด

๒๓๑ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑการแพทย เครื่องวัดความดันโลหิตแบบ 19,500               กองการแพทย 

บีบดวยมือ แสดงคา

Systolic Diastolic

ดวยการใชหูฟง

ราคาเครื่องละ 6,500  บาท 

จํานวน 3 เครื่อง

- จัดซื้อตามราคาทองตลาด

๒๓๒ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑการแพทย รถเข็นแบบ 2 ชั้น 20,000               กองการแพทย 

 ขนาด 45x85x80 ซม.   

ไมมีขอบ คันโครงทําดวย

สแตนเลสกลม ขารถเข็นใส ลูกลอ

ราคาคันละ 10,000  บาท 

จํานวน 2 คัน

- จัดซื้อตามราคาทองตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๒๓๓ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑการแพทย เครื่องวัดเปอรเซ็นต 50,000               กองการแพทย 

ความอิ่มตัวของออกซิเจน

ในกระแสเลือด ชนิดพกพาเคลื่อนที่

 แสดงคาออกซิเจนในเลือด และชีพจร

 ระบบดิจิตอลราคาเครื่องละ 25,000 บาท

จํานวน 2 เครื่อง

- จัดซื้อตามราคาทองตลาด

๒๓๔ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑการแพทย เครื่องชั่งน้ําหนักมีที่วัดสวนสูง 29,000               กองการแพทย

ชนิดไฟฟา แบบแสดงตัวเลข

หนาจอ LCD 25.4 mm.

กําลังเครื่อง 200 Kg.

ราคาเครื่องละ 29,000  บาท 

จํานวน 1 เครื่อง

- จัดซื้อตามราคาทองตลาด

๒๓๕ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑการแพทย เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ 70,000               กองการแพทย

แบบสอดแขน

มีชองสําหรับสอดแขนเพื่อทําการ

วัดโดยไมตองพันผารัดแขน

ราคาเครื่องละ 70,000  บาท 

จํานวน 1 เครื่อง

 - จัดซื้อตามราคาทองตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๒๓๖ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑการแพทย เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น 48,000               กองการแพทย

ราคาเครื่องละ 4,800 บาท

จํานวน 10 เครื่อง

- จัดซื้อตามราคาทองตลาด

๒๓๗ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑการแพทย เครื่องอานอุณหภูมิชนิดตัว 20,000               กองการแพทย

เลข สามารถวัดอุณหภูมิได

ตั้งแต-10-70องศาเซลเซียส

มีฟงกชันรองรับการเชื่อมตอ

ระบบคอมพิวเตอรจํานวน

ราคาตัวละ 5,000 บาท 4 ตัว

- จัดซื้อตามราคาทองตลาด

๒๓๘ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑการแพทย ปเปตอัตโนมัต(ิAuto pipette) 8,200                 กองการแพทย

สําหรับดูดสารละลายขนาด50

ไมโครลิตร มีปุมปลดtip ราคาชุดละ

8,200 บาท จํานวน 1 ชุด

- จัดซื้อตามราคาทองตลาด

๒๓๙ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑการแพทย เครื่องปนหาปริมาณเม็ดเลือดแดงอัดแนน 255,000             กองการแพทย

(Hematocrit Centrifuge)    

ฝาเครื่องและหองปนผลิตจาก

โลหะมีจานปนบรรจุหลอด

Hematocrit ได 24 หลอด มีความเร็วรอบ

สูงสุด13,000 รอบตอนาที 

  ราคาเครื่องละ 85,000 บาท 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

จํานวน 3 เครื่อง

- จัดซื้อตามราคาทองตลาด

240 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑการแพทย ปเปตอัตโนมัติ 10,900               กองการแพทย

(Automatic pipette) สําหรับ    

ดูดสารละลายขนาด2-20

ไมโครลิตร มีปุมควบคุมการดูด

ปลอยสารแยกออกจากปุมปลด

tip  ราคาเครื่องละ 10,9020 บาท

จํานวน 1 ชุด

- จัดซื้อตามราคาทองตลาด

๒๔๑ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑการแพทย หูฟงแพทย STETHOSCOPE 22,500               กองการแพทย

สําหรับผูใหญ จํานวน 5 ชุด

ราคาเครื่องละ 4,500 บาท

- จัดซื้อตามราคาทองตลาด

๒๔๒ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑการแพทย เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ 60,000               กองการแพทย

ราคาเครื่องละ 10,000 บาท

จํานวน 10 เครื่อง

 - จัดซื้อตามราคาทองตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



480

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๒๔๓ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑการแพทย เครื่องวัดเปอรเซ็นต 50,000               กองการแพทย

ความอิ่มตัวของออกซิเจน

ในกระแสเลือด ชนิดพกพาเคลื่อนที่

แสดงคาออกซิเจนในเลือด

ราคาเครื่องละ 50,000 บาท

จํานวน 1 เครื่อง

- จัดซื้อตามราคาทองตลาด

๒๔๔ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑการแพทย หูฟงสําหรับตรวจหัวใจ 75,000               กองการแพทย

(Cardiology Stethoscope)

หูฟงใชฟงเสียงหัวใจเพื่อวินิจฉัย

สุขภาพเบื้องตน มีความไวตอ

การรับฟงเสียง สัมผัสได

แนบเนียน หัวฟงทําจากโลหะ

ไรสนิม ปรับได 2 ดาน

กานหูฟงทําจากวัสดุแข็งแรง

ทนทาน และน้ําหนักเบา

ความยาวไมต่ํากวา 25 นิ้ว

ราคาชุดละ 12,500 บาท จํานวน

จํานวน 6 ชุด (งานสงเสริมสุขภาพ

และงานศูนยบริการ

- จัดซื้อตามราคาทองตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๒๔๕ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑการแพทย เครื่องบันทึกการบีบตัวของ 250,000             กองการแพทย

มดลูกและติดตามการเตนของ

หัวใจทารกแฝดในครรภ

ราคาเครื่องละ 250,000 บาท

จํานวน 1 เครื่อง

(งานสงเสริมสุขภาพ)

- จัดซื้อตามราคาทองตลาด

๒๔๖ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑการแพทย เกาอี้นวดเทา 20,000               กองการแพทย

ขนาดที่นั่งไมนอยกวา

กวาง 50 cm ลึก 48 cm

สูง 110 cm ราคาตัวละ 10,000

บาท จํานวน 2 ตัว

- จัดซื้อตามราคาทองตลาด

๒๔๗ งานสาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑการแพทย เครื่องชั่งน้ําหนักแบบดิจิตอล 20,000               กองการแพทย

พรอมที่วัดสวนสูง  

ราคา 20,000 บาท

จํานวน 1 เครื่อง

 - จัดซื้อตามราคาทองตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๒๔๘ งานสาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑการแพทย เครื่องขูดหินปูนไฟฟา 30,000           30,000           กองการแพทย

ระบบ Electromagnetic

ความถี่ในการสั่นไมนอยกวา

25,000 รอบ/วินาที

ราคาเครื่องละ 30,000 บาท

จํานวน 2 เครื่อง

- จัดซื้อตามราคาทองตลาด

๒๔๙ งานสาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑการแพทย เครื่องกระตุกไฟฟาหัวใจชนิด 665,000             กองการแพทย

อัตโนมัติ (AED)  พรอมตูตั้งพื้น

จอแสดงผลและระบบสัญญาณ

เตือน ราคาเครื่องละ 95,000 บาท

จํานวน 7 เครื่อง

บัญชีรายการครุภัณฑ สํานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

250 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้สํานักงานขนาดไมนอยกวา 150,000                 กองการแพทย

57x59x88 ซม. บุนวม มีลอ

4 แฉกสามารถปรับระดับสูง ต่ําได

ดวยระบบไฮโดรลิก ราคาตัวละ

3,000 จํานวน 50 ตัว

  - จัดซื้อตามราคาทองตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๒๕๑ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้พักคอยแบบ 4 ที่นั่ง 600,000         กองการแพทย

1. เปนแบบที่นั่งและพนักพิง

ผลิตจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป

2. โครงขาเหล็กวีคว่ํา

3. โครงขาเหล็กพนสี EPOXY

4. เปนแถวขนาด 4 ที่นั่ง

จํานวน 50 ชุด  

ราคาชุดละ   12,000  บาท

 - จัดซื้อตามราคาทองตลาด

๒๕๒ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้พักคอยแบบ 2 ที่นั่ง 245,000         กองการแพทย

1. เปนแบบที่นั่งและพนักพิงผลิต

จากพลาสติกฉีดขึ้นรูป

2. โครงขาเหล็กวีคว่ํา

3. โครงขาเหล็กพนสี EPOXY

4. เปนแถวขนาด 2 ที่นั่ง

ราคาชุดละ   4,900  บาท

จํานวน  50 ชุด

๒๕๓ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โตะคอมพิวเตอร 26,000     กองการแพทย

ขนาด 80 เซนติเมตร

ราคาตัวละ  2,600 บาท

จํานวน 10 ตัว

 - จัดซื้อตามราคาทองตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๒๕๔ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โตะทํางาน  (Top) หนา 25 มม 59,000     กองการแพทย

ปดขอบPVC Edge

เคลือบผิว Melamine กันน้ําทน

ตอความรอน และรอยขึดขวน

(เฉพาะ Top และหนาลิ้นชัก)

มีลิ้นชักดานขวา 2 ชั้น พรอม

กุญแจล็อค มีขนาดไมนอยกวา

จํานวน 10 ตัว

120x60x 75 ซม.
ราคาตวละ 5,900.-บาท               จานวน 10 

ตัว
 - จัดซื้อตามราคาทองตลาด

๒๕๕  สาธารณสุข คาครุภัณฑ  ครุภัณฑสํานักงาน  โตะทํางาน 120,000     กองการแพทย

 - มีขนาดไมนอยกวา

(กวางxลึกxสูง)

 - แผนหนาโตะ (Top) ทําจากไม

   Partical Board หรือ MDF

   หรือดีกวา ปดผิวดวย Malamine

   หรือ HPL (High Pressure

   Laminate) หรือเคลือบผิวดวย

   แล็คเกอร ราคาตัวละ 6,000

   บาท  จํานวน 20 ตัว

 - จัดซื้อตามราคาทองตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๒๕๖ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โตะทํางานแบบมีที่วางคียบอรด 59,600               กองการแพทย

ขนาดกวางไมนอยกวา 60 ซม.

ยาวไมนอยกวา 120 ซม.

สูงไมนอยกวา 75 ซม.

ราคาตัวละ 5,960.-บาท

จํานวน 10 ตัว 

 - จัดซื้อตามราคาทองตลาด

257 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ชั้นวางของมีกุญแจ 3,300                 กองการแพทย

สําหรับจัดมุมพัฒนาการคลินิก

ฉีดวัคซีนเด็ก

ขนาดกวาง 28 ซม.

ยาว 40 ซม. สูง 80 ซม.

(สีแดง1ตู , สีฟา1ตู , สีเขียว1ตู)

ราคาตูละ 1,100 บาท

จํานวน 3 ตู

 จัดซื้อตามราคาทองตลาด

258 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ชั้นวางหนังสือไม 3,500                 กองการแพทย

สําหรับจัดมุมพัฒนาการคลินิก

ฉีดวัคซีนเด็ก

ขนาด 28×88×88 ซม.

ราคาชุดละ 3,500 บาท จํานวน 1 ชุด

 จัดซื้อตามราคาทองตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๒๕๙ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูสําหรับเก็บเอกสารบานเลื่อน 9,000     กองการแพทย

3 ชั้น โครงตูทําจากเหล็กแผนหนา

บานเลื่อนกระจกลอคดวยกุญแจ

ขนาดตูไมนอยกวา

47.7x40.8x87.7 ซม.

ราคาเครื่องละ 4,500 บาท

จํานวน 2 ตัว

 จัดซื้อตามราคาทองตลาด

260 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูเหล็กบานเลื่อน แบบกระจกสูง 54,000     กองการแพทย

2 บาน ขนาด 88*40.7*176 ซม

ราคาตูละ 5,500 บาท

จํานวน 10 ตู

 จัดซื้อตามราคาทองตลาด

๒๖๑ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูเก็บเครื่องมือแพทยปลอดเชื้อ 287,000             กองการแพทย

5 ชั้น ลอขนาด 6 นิ้ว

ขนาด 40x75x160 ซม.

ราคาตูละ  41,000บาท

จํานวน 7 ตู

 - จัดซื้อตามราคาทองตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๒๖๒ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑทางการแพทย ตูเก็บเครื่องมือแพทยสแตนเลส 51,000               กองการแพทย

4 ชั้น ขนาด 50x100x168 ซม.

ไมรวมลอ ขนาดลอ 6 นิ้ว

ราคาตูละ 51,000 บาท

จํานวน 1 ตู

 - จัดซื้อตามราคาทองตลาด

๒๖๓ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูใสเอกสาร 18,000         กองการแพทย

ตูเหล็กเก็บเอกสาร 2 บานกระจก

 - แบบเปด กวาง 91.5  ซม.

ลึก 45.7 ซม. สูง 183 ซม.

ราคาตูละ  6,000 บาท

จํานวน  3  ตู

 - จัดซื้อตามราคาทองตลาด

๒๖๔ สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เคานเตอรแบบตัวแอลสําหรับ 50,000      กองการแพทย

จุดคัดกรอง

ราคาชุดละ 50,000บาท

จํานวน 1 ชุด

   จัดซื้อตามราคาทองตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๒๖๕ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูตั้งพื้น 32,000     กองการแพทย

ผลิตจากพลาสติก WPC ไมผุ

ไมบวม เมื่อถูกความชื้นหรือน้ํา

มีความแข็งแรง ทนทาน ปราศจาก

ปลวกและพวกแมลงกินไม

มีบานประตู 2 บาน เปด-ปดแบบ

soft close ขนาดไมต่ํากวา

90x85 ซม.

ราคาตูละ 8,000 บาท 

จํานวน 4 ตู

 - จัดซื้อตามราคาทองตลาด

๒๖๖ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูลิ้นชัก ผลิตจากไม PB ปดผิว 14,000     กองการแพทย

ดวยเมลามีน ปองกันรอยขีดขวน

และความรอน บานพับระบบปด

แบบนุมนวล soft close มีชอง

จัดเก็บไมต่ํากวา 3 ลิ้นชัก

ราคาตูละ 7,000 บาท

จํานวน 2 ตู

 - จัดซื้อตามราคาทองตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๒๖๗ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูลิ้นชักเหล็ก ผลิตจากเหล็ก 17,000     กองการแพทย

คุณภาพดี ความหนาไมต่ํากวา 

0.6มม. แข็งแรงและทนตอการ

ใชงานผานกระบวนการผลิตที่ได

มาตรฐานและมีเคลือบกันสนิม

สีที่ใชในการพนเปนสีชนิด Powder

coating สีสวยงามและทนทาน

จํานวนลิ้นชักไมต่ํากวา 6 ลิ้นชัก

มีกุญแจจล็อกตู ใชงานงาย

สะดวก เคลื่อนยายไดอยางสะดวก

สบาย 

ราคาตูละ 8,500 บาท

จํานวน 2 ตู

 - จัดซื้อตามราคาทองตลาด

๒๖๘ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน พัดลมโคจร 96,000               กองการแพทย

1.มีใบพัดขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว  

2.ปรับแรงลมไดอยางนอย 3 ระดับ

3.ปรับรัศมีการจายไดตั้งแต 15

30 และ 50 องศา

4.กระจายลมแบบ 360 องศา

ราคา 3,200 บาท

จํานวน 30 ตัว

 - จัดซื้อตามราคาทองตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๒๖๙ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 400,000             กองการแพทย

แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด

ไมต่ํากวา 21,000 บีทียู

ราคาเครื่องละ 40,000 บาท

จํานวน  10  เครื่อง

 - จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑฉบับเดือนธันวาคม 2563

ของสํานักงบประมาณ

270 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน รถเข็นนั่งถาย  พรอมถัง 3,990         กองการแพทย

เปนไดทั้งรถเข็นและรถเข็นนั่งถาย

ทําจากเหล็กชุบโครเมี่ยม

รองรับน้ําหนักได 100 กก.

เบาะหุมหนังเทียมกันน้ํา

เบาะนั่งขนาด 64×103×89 ซ.ม.

เบรคมือ 2 ขาง เบรคลอ 2 ขาง

มีภาชนะรองรับสิ่งขับถาย

ราคาคันละ 3,990   บาท

จํานวน 1 คัน

  - จัดซื้อตามราคาทองตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๒๗๑ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV แบบ 95,000               กองการแพทย

Smart TV)  ระดับความละเอียด

จอภาพ 3840ป2160 พิเซล

ขนาดจอไมนอยกวา 50 นิ้ว

ราคาเครื่องละ 19,000 บาท

จํานวน 5 เครื่อง

ซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ

๒๗๒ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องพิมพในเสร็จความรอน 40,000             40,000        กองการแพทย

สามารถพิมพ กราฟกบนใบเสร็จ

โลโกและบารโคดความเร็วในการพิมพสูงสุด 

200 มม./วินาที 

มีระบบตัดกระดาษอัตโนมัติ 

รองรับกระดาษความรอน 

หนากวาง 80 มม. สามารถเชื่อม

ตอได  2 ระบบ 

 2. ระบบ Ethernet (Lan

ราคาเครื่องละ 8,000 บาท 

จํานวน 5 เครื่อง 

จัดซื้อตามราคาทองตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๒๗๓ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว ตูเย็นแชยา ขนาด 13 คิวบิกฟุต 57,000                   กองการแพทย

ไดรับฉลากประสิทธิภาพเบอร5ของ

การไฟฟาฝายผลิตของประเทศไทย

ราคา 19,000 บาทจํานวน 3 เครื่อง

จัดซื้อตามบัญชีรายการครุภัณฑ

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๒๗๔ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว เครื่องทําน้ํารอน น้ําเย็น 26,000         กองการแพทย

 แบบตอทอ ขนาด 2 กอก  มีหัวกอกจายน้ํา

  โดยเปนน้ํารอน1 หัว น้ําเย็น 1 หัว

เปนเครื่องทําน้ํารอน น้ําเย็นแบบ

ตั้งพื้น ตอระบบทอประปา

มีระบบกรองน้ําในตัว 1  เครื่อง

ความจุถังเก็บน้ําเย็นไมนอยกวา4

ลิตร ความจุถังเก็บน้ํารอนไมนอย

กวา 2 ลิตร ตัวเครื่องภายนอก ภายใน

ทําดวยวัสดุหรือโลหะไมเปนสนิม

 ถังบรรจุน้ําภายใน ทําดวยสแตนเลส

 เกรด 304 ไรสารตะกั่วมีอุปกรณควบคุม

การเปด ปดน้ํา มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ

   ใชไฟฟา AC 220 โวลต  ราคาเครื่องละ

 26,000 บาท  จํานวน 1 เครื่อง

จัดซื้อตามบัญชีรายการครุภัณฑสํานัก

งานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๒๗๕ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบาน ตูเย็น 18,500         กองการแพทย

งานครัว ขนาด 13 คิวบิกฟุต

ราคาเครื่องละ   18,500   บาท

จํานวน 1 เครื่อง

 - จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑฉบับเดือนธันวาคม

2564

ของสํานักงบประมาณ

๒๗๖ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ รถตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ขนาด 6,000,000         กองการแพทย

และขนสง ความยาวไมนอยกวา 8 เมตร 

ภายในประกอบดวย

   - หองตรวจโรคทั่วไป

   - หองเอนกประสงค

    -เครื่องตรวจ EKG

  - ขนาดเครื่องยนตไมนอย

    กวา 175 แรงมา

ราคาคันละ 6,000,000 บาท

จํานวน 1 คัน

จัดซื้อตามราคาทองตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๒๗๗ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑทางการแพทย เครื่องวัดเปอรเซ็นต 480,000         กองการแพทย

ความอิ่มตัวของออกซิเจน

ในกระแสเลือด ชนิดพกพา

เคลื่อนที่ แสดงคาออกซิเจน

ในเลือด และชีพจร ระบบดิจิตอล

ราคาเครื่องละ 48,000 บาท

จํานวน 10 เครื่อง

๒๗๘ สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑทางการแพทย เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจน 140,000     กองการแพทย

ชนิดพกพา (Pulse Oximeter)

สําหรับบริการปฐมภูมิ ราคา

เครื่องละ 20,000 บาท

จํานวน 7 เครื่อง

 - จัดซื้อตามรายการครุภัณฑ

สบรส. 2561

๒๗๙ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑทางการแพทย เครื่องวัดความดันอัตโนมัติ 125,000             กองการแพทย

ชนิดตั้งโตะ (BP-06)

ราคาเครื่องละ 25,000  บาท

 จํานวน 5 เครื่อง

   - จัดซื้อตามบัญชีสํานัก

ปลัดกระทรวง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๒๘๐ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑทางการแพทย เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดตั้งโตะ 26,000               กองการแพทย

-สามารถวัดไดทั้งแบบอัตโนมัติ

และกึ่งอัตโนมัติ

-.ตัวเครื่องขนาดกะทัดรัด น้ําหนัก

ไมเกิน 510 กรัม

-จอแสดงผลLCDมองเห็นชัดเจน

ราคาเครื่องละ 6,500 บาท

จํานวน 4 เครื่อง

   - จัดซื้อตามราคาทองตลาด

๒๘๑ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑทางการแพทย เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอด 210,000             กองการแพทย

แขนชนิดอัตโนมัติ มีชองสําหรับ

สอดแขนโดยไมตองพัน

มีระบบการวัดไมนอยกวา 2 ระบบ

มีจอLED แสดงคาความดันโลหิต

ไดตั้งแต10-300 มม.ปรอท

ชีพจรไดตั้งแต 30-200 ครั้ง/นาที

มีระบบบันทึกและพิมพลง

กระดาษได (จํานวน 3 เครื่อง)

-ราคาเครื่องละ 70,000 บาท

   - จัดซื้อตามรายการครุภัณฑ

สบรส. 2561

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



496

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๒๘๒ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑทางการแพทย เครื่องวัดความดันโลหิตแบบกึ่ง 39,000     กองการแพทย

อัตโนมัติชนิดตั้งโตะ

-สามารถวัดความดันโลหิตแบบกึ่ง

อัตโนมัติชนิดไรสารปรอท

-จอแสดงผล LCD

-วัดคาความดันโลหิตไดในชวง

0-320 มล.ปรอท โดยมีคาความ

คลาดเคลื่อนไมเกิน ±3 มล.ปรอท

-วัดคาชีพจรในชวง 30-240

ครั้ง/นาที คลาดเคลื่อนไมเกิน ±5 %

ราคาเครื่องละ 6,500 บาท

จํานวน 6 เครื่อง

 - จัดซื้อตามราคาทองตลาด

๒๘๓ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑทางการแพทย เครื่องวัดความดันอัตโนมัติ ชนิดตั้งโตะ 150,000         กองการแพทย

1. เปนเครื่องวัดความดันที่ตนแขน

แบบอัตโนมัติ  แสดงคาความดันและอัตรา

การเตนของหัวใจเปนเลขดิจิตอล

2. ระบบปมลมอัตโนมัติ การปลอยลม

ควบคุมดวยวาลวแมเหล็กไฟฟา

3.มีปุมตั้งคาความดันใหเลือกได

4.สามารถเลือกการใชงานได 4 แบบ

AVG,SINGLE,MANU,CHECK

5.มีอุปกรณผาพันแขน 1 ชุด

AC Adaptor 1 ชุด

ราคาเครื่องละ 25,000 บาท

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ



497

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

จํานวน 6 เครื่อง

จัดซื้อตามบัญชีรายการครุภัณฑ

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๒๘๔ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑทางการแพทย เครื่องวัดความดันโลหิตแบบตั้ง 18,000         กองการแพทย

โตะเปนเครื่องวัดความดันชนิด

ปรอทบรรจุอยูในกระเปาะสีดํา ที่ยึด

ติดกับตัวฝาของตัวเครื่อง มีที่ล็อคปรอท

แทงปรอททําจากพลาสติกใสพิเศษชนิด

แตกยาก  ปรอทมีคุณสมบัติไม

เกาะแทงปรอท

ปรอท แทงปรอททําจากพลาสติกใส  

พิเศษชนิดแตกยากปรอทมีคุณสมบัติ  

ไมเกาะแทงปรอท วัดความดันไดตั้งแต

0-300 มม.ปรอท. มีผาพันแขน

ลูกสูบยางลมพรอมวาลว ทอลม

ตั้งแต 0-300 มม.ปรอท.มีผาพันแขน

ลูกสูบยางฃมพรอมวาลวทอลม

แขน ลูกสูบยางลมพรอมวาลว

และทอลม

ราคา 4,500 บาท

จํานวน 4 เครื่อง (ผูใหญ,เด็ก)

จัดซื้อตามราคาทองตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



498

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๒๘๕ สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑทางการแพทย เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ 300,000     กองการแพทย

และความอิ่มตัวของออกซิเจน

ในเลือด

 -ใชตรวจวัด ความดันโลหิตแบบ

ภายนอก ชีพจรและความอิ่มตัว

ของออกซิเจนในเลือด

 -หนาจอเปนแบบสีแบบ

Touch Screen ขนาดหนาจอไม

นอยกวา 8 นิ้ว

 -ควบคุมการทํางานดวยปุมกด

ปุมหมุนและระบบสัมผัส

 -มีโหมดทํางานไมนอยกวา 

 3 แบบคือ

 Round Mode, Monitoring

ModeและSpot Mode

 -สามารถสงขอมูลผานระบบ

เน็ตเวิรคดวย LANหรือWi - Fi

และสํารองขอมูลผานระบบ USB

 -ใชแรงดันไฟฟากระแสสลับ 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



499

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

100-240 โวลต 50 หรือ 60เฮิรตซ

 -ตัวเครื่องมีแบตเตอรี่ชนิดชารต

ไฟได ใชงานไดติดตอกัน

ไมนอยกวา3.5 ชั่วโมง

และระบบFast Charging 

ใชเวลานอยกวา3 ชั่วโมง

 -มีภาควัดปริมาณความอิ่มตัว

ของออกซิเจนในเลือด(Spo2 ) 

วัดอัตราชีพจร

 -ภาคแสดงความดันโลหิตแบบ

ภายนอก (NIBP ) ใชวัดความดัน

โลหิตไดทั้งแบบควบคุมเอง,

แบบโนมัต,ิแบบตอเนื่อง,และ

แบบเฉลี่ย

 -อุปกรณประกอบ(ใชสําหรับเด็ก)

Spo2 Cabie with Standard 

Probe, Air Hose, Cuff,

สายไฟประจําเครื่อง

ราคาเครื่องละ 75,000.-บาท

จํานวน  4  เครื่อง

จัดซื้อตามบัญชีรายการครุภัณฑ

สํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



500

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๒๘๖ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑทางการแพทย เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดมีลอ 30,000     กองการแพทย

เลื่อน สามารถวัดความดันโลหิตได

แบบอัตโนมัติ ตัวเครื่องกะทัดรัด

เคลื่อนยายสะดวก มีหูหิ้วในตัว

น้ําหนักไมเกิน 0.52 kg ขนาด

ไมมากกวา 123x201x99 mm

จอ Lcd แสดงผลเปนตัวเลข

สามารถมองเห็นคาความดันโลหิต

และชีพจรไดชัดเจนใชกับไฟฟา

AC100-240 โวลต วัดsystolic

60-250mmHg diastolic

40-200mmHg อัตราการเตน

ของหัวใจ40-200ครั้ง/นาที

ฐานวางเครื่องผลิตจากพลาสติก PVC

เสาเปนเหล็กเคลือบสี มีที่จับเข็น

เพื่อความสะดวกในการใชงาน

มีตะกราสําหรับใสอุปกรณ ฐานรถ

เข็นแบบ 5 แฉก พรอมลูกลอ

ราคาเครื่องละ 30,000 บาท

จํานวน 1 เครื่อง

 - จัดซื้อตามราคาทองตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



501

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๒๘๗ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑทางการแพทย มอเตอรดูดละอองและน้ําลายสําหรับ 180,000     กองการแพทย

งานทันตกรรม

กําลังแรงดูดสามารถใชกับเกาอี้ทันตกรรม

อยางนอย 1-2 เครื่อง สามารถใชดูดหนอง

 เลือด น้ําเสีย น้ําลาย เนื้อฟน เนื้อเยื่อ และวัสดุ

อุดฟนได มีระบบปองกันการฟุง-กระจาย

ราคาเครื่องละ 60,000บาท จํานวน 3 เครื่อง

 - จัดซื้อตามราคาทองตลาด

๒๘๘ สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑทางการแพทย เครื่องเฝาระวังสัญญาณ ไฟฟาหัวใจ ความดันโลหิต 560,000     กองการแพทย

และเปอรเซ็นตความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด

 ประกอบดวย 4 สวนคือ 1.ภาคตรวจวัดและ

ติดตามคลื่นไฟฟาหัวใจ(ECG )

2.ภาคตรวจและติดตามความ

อิ่มตัวของออกซิเจน(Spo2)

3.ภาคตรวจวัดและติดตามความ

ดันโลหิตแบบภายนอก(NIBP )

4.ภาคตรวจวัดและติดตาม

อุณหภูมิผูปวย

(Continuos Temperature )

ราคาเครื่องละ 280,000.-บาท

จํานวน 2 เครื่อง

จัดซื้อตามบัญชีรายการครุภัณฑ

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



502

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๒๘๙ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑทางการแพทย เครื่องชวยกระบวน 1,000,000         กองการแพทย

การปมและฟนคืนชีพผูปวย 

สามารถตรวจจับความแนบชิดของ

หนาอกเพื่อความเหมาะสมของ

ผูปวยไดเองอัตโนมัติ ความถี่ของ

การนวดหัวใจ 101+1 ครั้ง /min

นวดหัวใจโดยกดไดลึก 2.1+0.1นิ้ว

สามารถนวดหัวใจไดตอเนื่องขณะ

เคลื่อนยายมากกวา 1 ชม. 

แบตเตอรี่อยูไดนานมากวา 1 ชม.

สามารถเลือกโหมดการใชงานได 2

แบบ คือ แบบกดตอเนื่อง (continuos)

และ แบบกด 30:2

ราคาเครื่องละ 1,000,000 บาท

จํานวน 1 เครื่อง

 - จัดซื้อตามบัญชีรายการครุภัณฑ

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

2561 ID 173 หนา 14

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



503

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๒๙๐ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑทางการแพทย  เครื่องติดตามการทํางานของ 900,000         กองการแพทย

หัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ

 ใชวัดไดตั้งแตเด็กแรกเกิด

จนถึงผูใหญ ประกอบดวย 

1.ภาคตรวจวัดและติดตามคลื่น

ไฟฟาหัวใจ (ECG) สามารถวัดอัตรา  

การเตนของหัวใจในผูใหญตั้งแต 

15-300 ครั้ง/นาที และในเด็กโต

หรือเด็กแรกเกิด 15-350ครั้ง/นาที

2. ภาคตรวจวัดและติดตามความอิ่ม

ตัวของออกซิเจน (SPO2) สามารถ

วัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด

ไดตั้งแต 0-100% มีความเที่ยงตรง

อยูในชวง 70-100% ที่ + 2%

วัดชีพจรได 30-300 ครั้ง/นาท+ี1

3. ภาคตรวจวัดและติดตามความดัน

โลหิตแบบภายนอก(NIBP) มีโหมดวัด

ทั้งแบบ Auto, Manual,และ Stat

ภาคตรวจวัดและติดตามอัตรา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



504

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

การหายใจ (Respiration) สามารถ

วัดอัตราการหายใจตั้งแต 3-150

ครั้ง/นาที

4.ภาคตรวจวัดและติดตามอุณหภูมิ

ผูปวย(Continuous temperature)

สามารถวัดอุณหภูมิกายไดในชวง 

25-45 องศา

แตละโหมดตั้งสัญญาณเตือนสูงต่ําได

5.ภาคตรวจวัดและติดตามกาซ

คารบอนไดออกไซดในลมหายใจ

(etCO2 Mainstream)

สามารถวัดและติดตามกาซคารบอน

ไดออกไซดในลมหายใจไดอยาง

ตอเนื่องในชวง 0-150 mmHg

สามารถวัด imCO2 ไดอยูในชวง

3-50 mmHg

ราคาเครื่องละ  300,000 บาท

จํานวน  3  เครื่อง

จัดซื้อตามราคาทองตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



505

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๒๙๑ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑทางการแพทย อุปกรณเหยียดนิ้วมือรักษากระดูก 12,840         กองการแพทย

ทําจากลวดสปริงสแตนเลส 

มีคานพรอมลูกรอกสแตนเลส  

ปรับสูง-ต่ําตามความยาวของนิ้ว

ผูปวย มีปลอกลวดถัก เพื่อพยุงนิ้ว

จํานวน 5 นิ้ว

ราคาชุดละ 12,840   บาท

จํานวน 1 ชุด

 - จัดซื้อตามราคาทองตลาด

๒๙๒ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑทางการแพทย ชุดตรวจหูและตา 39,000         กองการแพทย

1. ที่ตรวจตา Ophthamoscope

แบบ Beta 200 เปนชุดตรวจตาที่มี

ระบบ Aspherical Optical

 System (AOS)ชวยขจัดแสง

สะทอนจากกระจก ตาและมานตา

ทําใหไมมีแสงรบกวน

ใชหลอดไฟแบบ Xenon Halogen 

2.5 โวลท มีระบบปองกันฝนละออง

เขาไปในตัวเครื่อง เลนตแกระยะ

สายตาทําจากเลนสกระจกแยกชิ้น

ใหภาพชัดเจนและทนทาน

มี Aperter 6 รูปแบบ 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

มี Interference Red - free

ปรับไดทุก Aperter 

มีเลนสแกระยะสายตาขนาดตางๆ

ปรับเลือกได มีตัวเลขบอกขนาด

Diopter มีแสงสวางพรอมเลนสขยาย

2. ที่ตรวจหู Otoscope 

รุน Operate เปนที่ตรวจหูที่มีโครง

เปนโลหะปลอดสนิมทั้งหมด

มีเลนสขยายภาพที่ 2.5 เทา 

ปองกันรอยขีดขวน ใหภาพชัดเจน

ใชหลอดไฟแบบ Xenon Halogen 

2.5 โวลท มี Reusable Specula

ขนาด 2.2, 2.8, 3.5, 4.5, 5.5

และ 10 มม. อยางละ 1 อัน

ดามจับ Baterry handle 1 อัน

ทําดวยโลหะชุบโครเมี่ยมอยางดี

สามารถประกอบหัวสองตรวจได

แบบ Automatic Connector

มีสวิตซปดเปดแบบหมุนและ

สามารถหมุนปรับความสวางไดจาก 0-100%

ราคาชุดละ 39,000 บาท

จํานวน 1 ชุด

 - จัดซื้อตามราคาทองตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



507

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๒๙๓ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑทางการแพทย เครื่อง EKG เครื่องตรวจคลื่นหัวใจ 150,000             กองการแพทย

ไฟฟา ชนิดแปลผล ชนิด 12 หลีด

ราคาเครื่องละ 150,000 บาท

จํานวน  1 เครื่อง

 - จัดซื้อตามราคาทองตลาด

๒๙๔ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑทางการแพทย เครื่องตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ 240,000     กองการแพทย

ใชตรวจบันทึกและวิเคราะหคลื่น

ไฟฟาหวใจผูปวยและสามารถจัด

เก็บขอมูลภายในเครื่องได พรอม

ระบบประมวลผล ขนาดกระดาษ

บันทึกแบบกระดาษความรอย

ขนาดไมนอยกวาA4

ราคาเครื่องละ 240,000 บาท

จํานวน 1 เครื่อง

สบ.รส.หนา14 ขอ175

๒๙๕ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร ชุดชวยหายใจชนิดใชมือบีบ 30,000     กองการแพทย

หรือการแพทย (Ambu bag) 

ราคาชุดละ 5,000 บาท 

จํานวน  6 ชุด

  - จัดซื้อตามราคาทองตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



508

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๒๙๖ สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร ชุดชวยหายใจชนิดใชมือบีบ 35,000     กองการแพทย

หรือการแพทย (Ambu bag) แบบซิลิโคน

ขนาด 2.0 L.(Resuscitator)

ราคาชุดละ 3,500 บาท จํานวน

10 ชุด

 - จัดซื้อตามราคาทองตลาด

๒๙๗ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร หุนจําลองฝกปฏิบัติการชวยชีวิต 100,000             กองการแพทย

หรือการแพทย ขั้นพื้นฐานขนาดครึ่งตัว

ราคา ชุดละ 50,000 บาท

จํานวน 2 ชุด 

-จัดซื้อตามราคาทองตลาด

๒๙๘ สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร เครื่องสองกลองเสียงแบบไฟเบอร 108,000     กองการแพทย

หรือการแพทย ออปติก (Laryngo scope)

-หลอดไฟเปนหลอดLED 2.5 V

ติดอยูในดามมือถือ

-ประกอบดวยBladeสองตรวจ

แบบโคงเบอร 2,3,4

แบบตรงเบอร 0,1

ราคาชุดละ 36,000 บาท

(จํานวน 3 ชุด)

  - จัดซื้อตามราคาทองตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



509

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๒๙๙ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร เครื่องสองกลองเสียงแบบไฟเบอร 50,000     กองการแพทย

หรือการแพทย ออปติก (Laryngo scope)

ราคาชุดละ 25,000 บาท จํานวน 2 ชุด

 - จัดซื้อตามราคาทองตลาด

๓๐๐ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร เครื่องเฝาระวังสัญญาณไฟฟาหัวใจ 300,000                 กองการแพทย

หรือการแพทย สัญญาณความดันโลหิตแบบภาย

นอกและเปอรเซ็นตความอิ่มตัวของ   

ออกซิเจนในเลือด (Patient Monitor)

 ประกอบดวย

1. ภาคตรวจวัดและติดตามคลื่น

ไฟฟาหัวใจ (ECG)

2.ภาคตรวจวัดและติดตามอัตราการหายใจ

3. ภาคตรวจวัดและติดตามความ

อิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (SpO2)

3. ภาคตรวจวัดและติดตามความดัน

โลหิตแบบภายนอก (NIBP) 

4. ภาคตรวจวัดและติดตามความดัน

โลหิตแบบภายใน(IBP) 

5.ภาควัดและติดตามกาซคารบอน

ในลมหายใจ

ราคาเครื่องละ 300,000 บาท

จํานวน 1 เครื่อง

 - จัดซื้อตามราคาทองตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



510

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๓๐๑ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น 1,500                 กองการแพทย

หรือการแพทย ชนิดดิจิตอล

ราคาเครื่องละ 1,500 บาท

จํานวน 1 เครื่อง

 - จัดซื้อตามราคาทองตลาด

๓๐๒ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร โคมไฟแวนขยายภายใตหลอดฟลู 7,000                 กองการแพทย

หรือการแพทย ออเรสเซนต  

ราคาเครื่องละ 7,000 บาท

จํานวน 1 เครื่อง

 - จัดซื้อตามราคาทองตลาด

๓๐๓ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร เครื่องปนหาปริมาตรเม็ดเลือดแดง 85,000         กองการแพทย

หรือการแพทย อัดแนน(Heamatocrit centrifuge)

ฝาเครื่องและหองปนผลิตจากโลหะ

มีจานปนบรรจุหลอดHemotocrit

ได 24 หลอดมีความเร็วรอบสูงสุด

13,000รอบ ตอนาที

จํานวน 1 เครื่อง

ราคา  85,000บาท

 - จัดซื้อตามราคาทองตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



511

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๓๐๔ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร เครื่องกระตุกไฟฟาหัวใจชนิด 1,440,000         กองการแพทย

หรือการแพทย ไบเฟสิค แบบจอสี พรอมภาควัด

คารบอนไดออกไซด และออกซิเจน

-หนาจอสีขนาดไมนอยกวา6.5นิ้ว

-สามารถใชไฟฟากระแสสลับ และ

มีแบตเตอรี่ชนิด Lithium Ion

ติดตามคลื่นไฟฟาหัวใจไดไมนอย

กวา 4 ชม. หรือกระตุกไฟฟาหัวใจ

ไดไมนอยกวา 100 ครั้ง ที่

พลังงาน 200 จูลล

วัดคลื่นไฟฟาหัวใจไดอยางนอย

3 ลีด หรือ 5 ลีดได

-มีระบบ Synchronized

Cardioversion)

(ราคาเครื่องละ 480,000 บาท

จํานวน 3 เครื่อง)

 - จัดซื้อตามรายการครุภัณฑ

สบรส. 2561

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



512

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๓๐๕ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร เครื่องกระตุกไฟฟาหัวใจชนิด(AED) 760,000         กองการแพทย

หรือการแพทย พรอมตูตั้งพื้น จอแสดงผล และ

ระบบสัญญาณเตือน

-เปนเครื่องกระตุกหัวใจใชพลังงาน

จากแบตเตอรี่lithium

manganese dioxide 

-ระยะเวลในการวิเคราะหความผิด

ปกติในการกระตุกหัวใจไมเกิน

8 วินาที

-สามารถเพิ่มระดับพลังงานไดเอง

โดยอัตโนมัติ เลือกพลังงานสูงสุด

ไดไมเกิน 200 จูล

-หนาจอLCDสามารถแสดงคุณภาพ

การกดหนาอก เวลาในการCPR

จํานวนครั้งในการชอค

ราคาเครื่องละ 95,000 บาท

จํานวน 8 เครื่อง

 - จัดซื้อตามบัญชี สบรส.ฉบับ

1/10/2561

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



513

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๓๐๖ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร โคมไฟสองตรวจ 95,400     กองการแพทย

หรือการแพทย โคมไฟสองตรวจหลอดฮาโลเจน

3 หลอดใชงาน แบบตั้งพื้น ขาตั้ง

แข็งแรง มี 5 ลอ ไมลมงายปรับ

ความสวางสูงสุดได 45,000

LUXอุณหภูมิสีของแสง 3100

ราคาเครื่องละ 15,900 บาท

จํานวน 6 เครื่อง

  จัดซื้อตามราคาทองตลาด

๓๐๗ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร เครื่องลางเครื่องมือระบบอัติโนมัติ 1,340,000          กองการแพทย

หรือการแพทย ขนาด 250 ลิตร แบบ 1 ประตู  

 - เปนเครื่องอุปกรณและฆาเชื้อ

อุปกรณ ดวยระบบน้ําเย็น น้ํารอน 

  - มีระบบอบแหงเครื่องมือในตัว

  - ควบคุมการทํางานของเครื่อง

ดวยระบบ Microprocessor 

แบบอัตโนมัติ

  - ใชไฟฟา 380/480 โวลด 

50 เฮิรตซ 3 เฟส 4 สาย

ราคาเครื่องละ  1,340,000 บาท

จํานวน 1 เครื่อง

ราคาตามบัญชี สบรส. พ.ศ.2561

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



514

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๓๐๘ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร อางลางมือพรอมขาตั้ง 1 หลุม 29,000     กองการแพทย

หรือการแพทย พรอมที่เหยียบ

ขนาดw600x600xh110mm

1.Top และหลุมซิงค ใชสแตนเลส

เกรด 304 ความหนาไมต่ํากวา

1.2 mm

2.อางลางมือพรอมขาตั้ง 1 หลุม

ผลิตจากสแตนเลสเกรด 304 

ความหนาไมต่ํากวา0.8mm

กอกน้ํา 1 จุด

3.หลุมกวางไมตํากวาw500x

L500xH300 mm

4.สะดือทําดวยสแตนเลสขนาด

เสนผานศูนยกลางไมต่ํากวา3.5นิ้ว

ราคาตัวละ 29,000 บาท

จํานวน 1 ตัว

  จัดซื้อตามราคาทองตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



515

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๓๐๙ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร เครื่องลางเครื่องมืออัลตราโซนิค 290,000             กองการแพทย

หรือการแพทย ขนาดไมนอยกวา 40 ลิตร

  -  เปนเครื่องลางอุปกรณ

เครื่องมือทางการแพทย โดยใช

ระบบคลื่นความถี่สูง (Ultrasonic)

  - มีเครื่องทําน้ํารอนภายใน

ตัวเครื่องเพื่อใชในขั้นตอนการลาง

  - ควบคุมโปรแกรมการทํางาน

ของเครื่องดวยระบบอิเลคโทรนิค

ใชกับไฟฟา 220 โวลท  50 เฮิตรซ

ราคาเครื่องละ 290,000 บาท

จํานวน 1 เครื่อง

ราคาตามบัญชี สบรส. พ.ศ.2561

๓๑๐ คาครุภัณฑ คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร ตูเก็บเครื่องมือแพทย 6 ชั้น 247,500     กองการแพทย

หรือการแพทย ขนาด 500x960x1750 mm.

โครงสรางทําจากสแตนเลสเกรด

304 ประตูกระจกเปด - ปด ทั้ง 2

ขาง พรอมกลอนล็อค ดานในมี 5

ชั้น ประตูเปนกระจกบานพับ มี 2

ประตู พรอมกลอนล็อค

ลอขนาด 6 นิ้ว  

ราคาตูละ 49,500 บาท จํานวน  5 ตู

  จัดซื้อตามราคาทองตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



516

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๓๑๑ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร เครื่องตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจพรอม 450,000     กองการแพทย

หรือการแพทย ระบบประมวลผลชนิดสามารถ

จัดเก็บภาพในระบบเครือขาย

-เปนเครื่องตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ

พรอมวิเคราะหผล

-จอภาพไมนอยกวา 5.7 นิ้ว

แสดงรูปคลื่นได 3 ลีด และ 12 ลีด

บนหนาจอ

-กระดาษพิมพขนาด A4

-CPU ไมต่ํากวา 32 Bits

ราคาเครื่องละ 150,000 บาท

จํานวน 3 เครื่อง)

 - จัดซื้อตามรายการครุภัณฑ สบรส. 2561

312 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑทางการแพทย หูฟงสําหรับตรวจหัวใจ 37,500               กองการแพทย

(Cardiology Stethoscope)

หูฟงใชฟงเสียงหัวใจเพื่อวินิจฉัย

สุขภาพเบื้องตน มีความไวตอการรับฟงเสียง

 สัมผัสได แนบเนียน หัวฟงทําจากโลหะ

ไรสนิม ปรับได 2 ดาน กานหูฟงทําจาก

วัสดุแข็งแรง ทนทาน และน้ําหนักเบา

ความยาวไมต่ํากวา 25 นิ้ว

ราคาชุดละ 12,500 บาท จํานวน 3 ชุด

 ' '- จัดซื้อตามราคาทองตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



517

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๓๑๓ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร เครื่องตรวจสมรรถภาพทารก 150,000     กองการแพทย

หรือการแพทย ในครรภ

-สําหรับติดตามอัตราการเตนของ

หัวใจทารกในครรภและการบีบตัว

ของมดลูก

-จอแสดงผล Color LCD ไมนอย

กวา 7 นิ้ว

- วัดอัตราเตนของหัวใจทารกใน

ครรภไดในชวง 30-240 ครั้ง/นาที

โดยมีคาผิดพลาดไมเกิน +- 2%

ราคาเครื่องละ 150,000 บาท

จํานวน 1 เครื่อง

(จัดซื้อตามบัญชี สบรส.ฉบับ

ตุลาคม 2561)

๓๑๔ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร เครื่องเอกซเรยทั่วไป 3,210,000     กองการแพทย

หรือการแพทย ขนาดไมนอยกวา 1000 mA

แบบแขวนเพดาน

ราคาเครื่องละ 3,210,000 บาท

จํานวน 1 เครื่อง

 - จัดซื้อตามราคากลางบัญชี

รายการครุภัณฑ สํานักงานปลัด

กระทรวงสาธารณสุข 2561

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



518

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๓๑๕ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร เครื่องควบคุมการใหสารน้ําทาง 330,000     กองการแพทย

หรือการแพทย หลอดเลือดดําชนิด 1 สาย

แบบอัตโนมัติ มีที่ยึดเขากับเสา

น้ําเกลือ แบบถอดแยกทิศทางได

-จอภาพขนาด ไมนอยกวา 4.3 นิ้ว

-ตั้งอัตราการใหสารละลายได

ตอเนื่องตั้งแต 0.1-1,200 

มิลลิเมตร/ชั่วโมง

-กําหนดปริมาณสารละลายได

ตั้งแต 0.1 - 9,999 มิลลิเมตร

-มีระบบเรงการใหสารละลาย

อัตโนมัติไมนอยกวา 500 

มิลลิเมตร/ชั่วโมง

(ราคาเครื่องละ 55,000 บาท

จํานวน 6 เครื่อง)

  - จัดซื้อตามรายการครุภัณฑสบรส. 2561

๓๑๖ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร กระติกเก็บความเย็นขนาด 18 ลิตร 60,000     กองการแพทย

หรือการแพทย -กระติกผลิตจากโฟม PU ฝาล็อค สแตนเลส

-เทอรโมมิเตอรแบบฝงแสดงผล

อุณหภูมิภายในกระติกและแจง

เตือนเมื่อออกนอกชวง2-8C

-เก็บความเย็นไดไมนอยกวา 8 ชม.

ราคาชุดละ 7,500 บาท จํานวน 8 ชุด

 - 'จัดซื้อตามราคาทองตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



519

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๓๑๗ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร เครื่องชั่งน้ําหนัก 1,500                 กองการแพทย

หรือการแพทย แบบดิจิตอล วัสดุทําจาก

กระจกนิรภัย

ขนาด 30x32x4 ซม.

ราคาเครื่องละ 1,500 บาท

จํานวน 1 เครื่อง

๓๑๘ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร เครื่องชั่งน้ําหนักมีที่วัดสวนสูง 29,000               กองการแพทย

หรือการแพทย ชนิดไฟฟา แบบแสดงตัวเลข

หนาจอ LCD 25.4 mm.

กําลังเครื่อง 200 Kg.

ราคาเครื่องละ 29,000 บาท

 จํานวน 1 เครื่อง

  จัดซื้อตามราคาทองตลาด

๓๑๙ สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร เครื่องชั่งน้ําหนักแบบดิจิตอลพรอม 60,000     กองการแพทย

หรือการแพทย ที่วัดสวนสูง มีราวจับ

-พิกัด 200 kg.คาละเอียด100gm

-จอแสดงผลแบบLCDสูงไมนอย

กวา 2.5 cm.

-วัดสวนสูงไดตั้งแต 80-200 cm.

ราคาเครื่องละ 20,000 บาท

จํานวน 3 เครื่อง

 - จัดซื้อตามราคาทองตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



520

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

320 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร เครื่องชั่งน้ําหนักระบบดิจิตอล 80,000         กองการแพทย

หรือการแพทย พรอมที่วัดสวนสูง  

จอแสดงผลเปนตัวเลข LCD

พิกัดกําลัง 200 กโลกรัม

วัดสวนสูงได 80-200 ซม.

มีระบบ BMI ใชไดกับไฟฟา AC 220

โวลท หรือ Rechart baterry

ราคาเครื่องละ 20,000 บาท

จํานวน 4 เครื่อง

 - จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑฉบับเดือนธันวาคม 2564  

ของสํานักงบประมาณ

๓๒๑ สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร เครื่องชั่งน้ําหนักระบบดิจิตอล 25,000         กองการแพทย

หรือการแพทย แบบมีราว  สําหรับชั่งน้ําหนัก

วัดสวน สูง จุดคัดกรอง

1.พิกัด 200 กก.คาละเอียด 100 กรัม

2.แสดงผลแบบLCD  ขนาดไมนอยกวา 2.5 cm 

3.วัดสวนสูงไดตั้งแต 80-200cm.

4. มีปุม BNI

5.แทนยืนขนาดไมนอยกวา

350x450 มม. พรอมจับ

ราคาเครื่องละ 9,500 บาท จํานวน 1 เครื่อง

 - จัดซื้อตามราคาทองตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



521

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๓๒๒ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร รถเข็นของ 2 ชั้น 60,000               กองการแพทย

หรือการแพทย 1.ทําจากสแตนเลสไมเปนสนิม  

2.ขนาด กวางxยาวxสูง ไมนอย

กวา 45 x 85 x 80 ซม.

3.ชั้นมีขอบสูง 3 ซม. โครงทําดวย

ทอสแตนเลสขนาดไมนอยกวา

2.5 ซม.

4.ใสลูกลอ 4 นิ้ว

ราคาคันละ 10,000 บาท

จํานวน 6 คัน

  - จัดซื้อตามราคาทองตลาด

๓๒๓ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร รถเข็นทําแผลเมโย 4 ลอ พรอมถาด 13,800     กองการแพทย

หรือการแพทย -ขนาดกวางxยาวxสูง ไมนอยกวา

 330x480x(800-1200)

มิลลิเมตร

-โครงสรงผลิตจากสแตนเลสอยางดี

-สําหรับวางเครื่องมือแพทย

-สามารถปรับระดับสูง-ต่ําได

-มี 4 ลอ 

ราคาชุดละ 6,900 บาท

จํานวน 2 ชุด

(จัดซื้อตามราคาทองตลาด)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



522

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๓๒๔ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร รถเข็นฉุกเฉินสแตนเลสแบบ 2 ชั้น 101,500     กองการแพทย

หรือการแพทย 2 ลิ้นชัก

-ขนาดกวางxยาวxสูง ไมนอยกวา

400x550x1050 มิลลิเมตร

-ผลิตจากสแตนเลสไมเปนสนิม

-ชั้นบนใชวางของพรอมราวกันตก 

3 ดาน และตะขอเกี่ยว 4 ตัว

-มีลิ้นชัก 2 ชั้น ดานบนลิ้นชัก

เปนชั้นวางมีราวกันตก 3 ดาน

-ลอเกลียวขนาด 3 นิ้ว ติดเบรค

2 ลอ

ราคาคันละ 14,500 บาท

จํานวน 2 คัน

 - จัดซื้อตามราคาทองตลาด

๓๒๕ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร รถเข็นอุปกรณทางการแพทยขนาด 70,000               กองการแพทย

หรือการแพทย ไมนอยกวา 80x110x120xซม.

มีขอบ 3 ซม.

ราคาคันละ 35,000 บาท

(จํานวน 2 คัน)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



523

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๓๒๖ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร รถเข็นสแตนเลส  ขนาด 32,500               กองการแพทย

หรือการแพทย W800xL1000xH970 mm.

ภายในทั้ง 2 ดาน มีประตูเปด - ปด

ติดขอบยางกันกระแทก 4 มุม

ราคา 32,500 บาท

จํานวน 1 คัน

  จัดซื้อตามราคาทองตลาด

๓๒๗ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร รถเข็นขยะติดเชื้อสแตนเลส 29,800     กองการแพทย

หรือการแพทย ขนาด 750x1150x900 mm.

ดานบนมีประตูเปด - ปด 2 บาน

พรอมรูระบายน้ํา แผนพื้นใช

สแตนเลสหนา 1 mm. พับขึ้นรูป

ดานหนาลอสูง 10 นิ้ว ดานหลังลอ

ยางขนาด 26 นิ้ว

ราคาคันละ  29,800 บาท

จํานวน 1 คัน

  จัดซื้อตามราคาทองตลาด

 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



524

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๓๒๘ สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร รถเข็นฉีดยาสแตนเลสแบบมีชองรัด 12,500         กองการแพทย

หรือการแพทย ขวดยา

โครงสรางทําดวยสแตนเลส

ขนาดกวาง40xยาว50xสูง80 ซม.

มีชองรัดขวดยาและราวกั้น3ดาน

มีลิ้นชัก จํานวน 1 ลิ้นชัก ชั้นลาง

เปนชั้นวางของ มีที่จับเข็น 1 ดาน

ลอขนาด 3 นิ้ว จํานวน 4 ลอ

ราคา 12,500  บาท

จํานวน 1 คัน

 - จัดซื้อตามราคาทองตลาด

๓๒๙ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร รถเข็นฉีดยาสแตนเลส 99,000         กองการแพทย

หรือการแพทย 2 ชั้น 1 ลิ้นชัก ชั้นลางเปนชั้นวาง

พรอมราวกันตก 3 ดาน

SIZE: W400×L500×H850 mm.

แผนพื้นใชสแตนเลสหนา 0.8 มม.

เสาใชทอสแตนเลสหนา 1 นิ้ว

และมีแฮนดเข็น 1 ดาน

ลอเกลียว 3" PGTR (ติดเบรค 2 ลอ)

ราคาคันละ 11,000 บาท

จํานวน 9 คัน

 - จัดซื้อตามราคาทองตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



525

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

330 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร รถเข็น 2 ชั้น ใสอุปกรณทํา 9,500         กองการแพทย

หรือการแพทย หัตถการผูปวน

โครงทําดวยทอกลม สแตนเลส

ขนาด 2.5 ซ.ม แตละชั้นมีขอบ

สูงไมนอยกวา 3 ซ.ม ลูกลอกลม

ขนาด 3 นิ้ว 

ราคาคันละ 9,500 บาท

จํานวน 1 คัน

 - จัดซื้อตามราคาทองตลาด

331 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร รถเข็นอางทําแผลเดี่ยว ใชใสน้ํา 11,500         กองการแพทย

หรือการแพทย สําหรับลางทําความสะอาดแผล

ขนาดW380xL485x800 mm

W15"xL19"xH31.5"

โครงสรางทําดวยสแตนเลส

อางขนาด 36 ซ.ม ลอไมต่ํากวา

2 นิ้ว

ราคาคันละ 11,500 บาท

จํานวน 1 คัน

 - จัดซื้อตามราคาทองตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



526

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๓๓๒ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร รถวางเครื่องดูดเสมหะ 8,000         กองการแพทย

หรือการแพทย ขนาดW300xL400xH800mm

แผนพื้นใชสแตนเลสหนา ไมต่ํา

กวา 1มม. พับขึ้นรูป ชั้นพับขอบ

หงายขึ้น มีลิ้นชักบน 1 ชั้น 

ลอเกลียว 3" PGTR (ลอเปน 2

เบรก2) 

ราคาคันละ 8,000 บาท

จํานวน 1 คัน

  - จัดซื้อตามราคาทองตลาด

๓๓๓ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร รถเข็นโรงพยาบาล 30,500         กองการแพทย

หรือการแพทย สําหรับจัดเก็บเครื่องมือ อุปกรณ

รถเข็นพื้นผิวตัวรถเปนแผนABS

มีลิ้นชัก 2 ลิ้น ทําความสะอาดงาย

แข็งแรงทนทาน ขนาดW470x

630xH920mm มีลอทางการ

แพทย ไมต่ํากวา 5 นิ้ว

ราคาคันละ 30,500 บาท

จํานวน 1 คัน 

  - จัดซื้อตามราคาทองตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๓๓๔ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร โตะเมโยวางเครื่องมือแพทย 22,000         กองการแพทย

 หรือการแพทย สําหรับวางเครื่องมือแทยในการทําหัตถการ

1.โครงสรางทําจากสแตนเลส

2.ปรับระดับสุง-ต่ําได

3.ขนาดกวางxยาวไมนอยกวา 48x33 ซ.ม

ราคาตัวละ 5,500 บาท จํานวน 4 ตัว 

 - จัดซื้อตามราคาทองตลาด

๓๓๕ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร โตะครอมเตียง 11,000         กองการแพทย

หรือการแพทย พื้นผิวหนาโตะพลาสติกขึ้นรูป

ขนาด 40×78 ซม. โครงสรางเหล็ก

เคลือบสารปองกันสนิม สวนฐาน

เปนรูปตัว H  ลอขนาด 2 นิ้ว

จํานวน 4 ลอ ปรับระดับสูง-ต่ําได

ราคาตัวละ 5,500 บาท จํานวน 2 ตัว

 - จัดซื้อตามราคาทองตลาด

๓๓๖ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร โตะครอมเตียง 365,800         กองการแพทย

หรือการแพทย พื้นผิวหนาบุโฟมเมกา หุมดวยคิ้ว

สแตนเลส โครงทําดวยสแตนเลส

พื้นโตะขนาด 36 x 80 เซนติเมตร

ขาทําดวยสแตนเลส ใสลูกลอ

ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 4 ลอ ปรับระดับ

 สูง ต่ําได ราคาตัวละ 5,900 บาท 

จํานวน   62  ชุด

 - จัดซื้อตามราคาทองตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๓๓๗ สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร เสาน้ําเกลือแบบ4 แฉก 48,000         กองการแพทย

หรือการแพทย เสาน้ําเกลือมีปลายเปนตะขอ

สําหรับแขวนน้ําเกลือ สามารถปรับ

สูงต่ําได61 นิ้ว-100 นิ้ว โครงสราง

ทําจากสแตนเลสทอกลมเกรด304

ใสลูกลอขนาด 2 นิ้วจํานวน 4 ลอ

แยกชิ้นสวนตรงเสากับโครงลอ

เคลื่อนยายสะดวก

ราคา 2,400 บาท จํานวน 20ชิ้น

 - จัดซื้อตามราคาทองตลาด

๓๓๘ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร เสาน้ําเกลือแบบหลังเตา 5,980         กองการแพทย

หรือการแพทย โครงสรางผลิตจากสแตนเลส 

ปรับสูง-ต่ําไดระหวาง 63"-100" in.

ตะขอแขวนแบบ 2 ตะขอ 

ฐานลอแบบหลังเตา 

ลอกลม 2 นิ้ว จํานวน 4 ลอ 

ราคาเสาละ 2,990    บาท

จํานวน 2 เสา

 - จัดซื้อตามราคาทองตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



529

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๓๓๙ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร ตะแกรงลางแผล โครงสรางสแตนเลส 30,000         กองการแพทย

หรือการแพทย ขนาด 38 × 54 × 75-100 ซม.

ปรับสูง-ต่ําได 75-100 ซม.

ใสลูกลอขนาด 2 นิ้ว

ราคาชุดละ 7,500 บาท  จํานวน 4 ชุด

 - จัดซื้อตามราคาทองตลาด

๓๔๐ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร ตะแกรงลางแผล สแตนเลส 8,000         กองการแพทย

หรือการแพทย ขนาดW380xL580xH750-

1000mm โครงสรางทําดวย

สแตนเลสปรับสูงต่ําได H750-

1000 mm ใสลูกลอ ขนาดไม

ต่ํากวา 2 นิ้ว

ราคาชุดละ 8,000 บาท จํานวน 1 ชุด

 - จัดซื้อตามราคาทองตลาด

๓๔๑ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร เตียงตรวจโรคทั่วไป 61,600         กองการแพทย

หรือการแพทย -โครงเตียงทําดวยทอเหลี่ยมหรือ

ทอกลม ขนาดไมนอยกวา 3.8 ซม.

-ดานหัวเตียงปรับระดับได

-ขนาดกวางxยาวxสูง ไมนอยกวา

600x1800x800 มิลลิเมตร

-ที่นอนฟองน้ําหุมผาหนังเทียม

-มียางรองสวมทั้ง 4 ขา

(ราคา 8,800 บาท จํานวน  7 เตียง)

 - จัดซื้อตามราคาทองตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๓๔๒ สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร เตียงผูปวยระบบมือหมุน 3 ฟงกชั่น 560,000                 กองการแพทย

หรือการแพทย พรอมเบาะและเสาน้ําเกลือ

ความกวางของเตียงไมนอยกวา

95ซม. ยาวไมนอยกวา 205 ซม.  

ปรับเตียงต่ําสุด 49ซม.สูงสุด72ซม.

 โครงสรางเหล็ก เคลือบกันสนิม

 รองรับน้ําหนักไดมากถึง 250 กก.

 สวนหัวเตียงและทายเตียงทําจาก

พลาสติกฉีดขึ้นรูป ABS

ราวขางเตียงสามารถกดพับขึ้นลง

ขนานกับตัวเตียงโดยมีชุดมือบีบล็อคปลดล็อค 

ลอ4 ลอ มีระบบล็อคลออิสระทั้ง

4 ลอพื้นเตียงทําจากแผนเหล็กพับ  

ขึ้นเบาะเปนฟองน้ําอักแข็ง4ตอนหุม

ดวยหนังเทียมราคา 28,000 บาท

จํานวน 20 เตียง

 - จัดซื้อตามราคาทองตลาด

๓๔๓ สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร ตูขางเตียงสแตนเลส แบบมีลอ 190,000                 กองการแพทย

หรือการแพทย ขนาดตู 18 x 15 x 30 นิ้ว

มีลิ้นชัก 1 ลิ้นชัก ชั้นลางเปนประตู

ทึบชนิดบานเดียว มีขอบกั้นของหลน 3 ดาน

มีลอขนาด 2 นิ้ว 4 ลอ ราคา   9,500  บาท

จํานวน 20 ตู

 - จัดซื้อตามราคาทองตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๓๔๔ สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร เตียงเคลื่อนยายผูปวยปรับ 360,000         กองการแพทย

หรือการแพทย มือหมุนผลิตจาก

อลูมิเนียมอัลลอยขนาดยาว

193 ซม. กวาง 64 ซม. สูง

50-90 ซม.

 มีถังออกซิเจนทางหัวเตียง

 สามารถปรับสูงต่ําไดในชวง 

50- 90 ซม.ไกทําจากสแตนเลส

พับเก็บได

ราคาเตียงละ 36,000.- บาท 

จํานวน 10 เตียง

 - จัดซื้อตามบัญชีรายการครุภัณฑ

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

2561 ID 572 หนา 36

๓๔๕ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร เกาอี้แพทยรุนไมมีลอ 23,400                   กองการแพทย

หรือการแพทย W350×L500×H500-650mm.

ทําดวยสแตนเลส ขนาดแปนนั่ง 

เสนผานศูนยกลาง 33 ซม.

หมุนปรับสูง-ต่ําได 50-65 ซม.

ไมมีลอ มีขายางสวมแทน

ราคาตัวละ   3,900   บาท จํานวน 6 ตัว

 - จัดซื้อตามราคาทองตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๓๔๖ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร เกาอี้แพทยรุนมีลอ 12,400         กองการแพทย

หรือการแพทย ขนาดW350xL500xH500-650 mm

ทําดวยสแตนเลส ขนาดแปนเสน

ผานศูนยกลาง ไมต่ํากวา33 ซม.

หมุนปรับสูง-ต่ําได 50-65 ซม. ลอ 2 นิ้ว

 จํานวน 4 ลอ ราคาตัวละ 6,200 บาท

จํานวน 2 ตัว 

 - จัดซื้อตามราคาทองตลาด

๓๔๗ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร บันไดขึ้นเตียง 1 ชั้น 'บันไดทําดวยสแตนเลส 6,300         กองการแพทย

หรือการแพทย  1 ชั้น ขนาด w300xL400xH230mm

เสากลมขนาดไมต่ํากวา2.5 ซ.ม

สวมดวยยางกันลื่นทุกขา พื้นปู

ดวยไมอัด 10 มม.ปูทับดวยยาง

กันลื่น หุมขอบดวยสแตนเลส

ราคาตัวละ 2,100 บาท จํานวน 3 ตัว

 - จัดซื้อตามราคาทองตลาด

๓๔๘ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร บันไดขึ้นเตียง 2 ชั้น บันไดทําดวยสแตนเลส 10,000         กองการแพทย

หรือการแพทย  2 ชั้น ขนาดW400xL480xH430mm

เสากลมขนาดไมต่ํากวา2.5 ซ.ม

สวมดวยยางกันลื่นทุกเสา พื้นปู

ดวยไมอัด 10 มม.ปูทับดวยยาง

กันลื่น หุมขอบดวยสแตนเลส

ราคาตัวละ 2,500 บาท จํานวน 4 ตัว

 - จัดซื้อตามราคาทองตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๓๔๙  สาธารณสุข คาครุภัณฑ  ครุภัณฑคอมพิวเตอร  โปรแกรมบันทึกขอมูลทะเบียน 40,000     กองการแพทย

หรืออิเล็กทรอนิกส  รายจายแยกตามแผนงาน , งาน ,

 หมวด , ประเภทรายจาย รองรับ

 การโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณ

และพรอมบริการสอนการใชงาน

 ราคาชุดละ 40,000 บาท  จํานวน  1  ชุด

 - จัดซื้อตามราคาทองตลาด

๓๕๐ สาธารณสุข คาครุภัณฑ  ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร 300,000             กองการแพทย

หรืออิเล็กทรอนิกส สําหรับงานประมวลผล

แบบที่ 2 จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว

ราคาเครื่องละ 30,000 บาท

จํานวน 10 เครื่อง

  - จัดซื้อตามเกณฑราคากลางฯ

ฉบับเดือนธันวาคม 2564

ของกระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๓๕๑ สาธารณสุข คาครุภัณฑ  ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับสํานักงาน 85,000     กองการแพทย

หรืออิเล็กทรอนิกส ขนาดหนาจอไมนอยกวา 19 นิ้ว

ราคาเครื่องละ 17,000 บาท

(จํานวน 5 เครื่อง)

 -- จัดซื้อตามเกณฑราคากลางฯ

ฉบับเดือนธันวาคม 2564

ของกระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



534

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๓๕๒ สาธารณสุข คาครุภัณฑ  ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ Multifunction 120,000             กองการแพทย

หรืออิเล็กทรอนิกส เลเซอร หรือ LED สี

ราคาเครื่องละ 15,000 บาท

จํานวน  8 เครื่อง

 -- จัดซื้อตามเกณฑราคากลางฯ

ฉบับเดือนธันวาคม 2564

ของกระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม

๓๕๓ สาธารณสุข คาครุภัณฑ  ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องพิมพชนิดเลเซอร 30,000               กองการแพทย

หรืออิเล็กทรอนิกส หรือ LED  สี  (20 หนา/นาท)ี

ราคาเครื่องละ 10,000 บาท

จํานวน 3 เครื่อง

 -- จัดซื้อตามเกณฑราคากลางฯ

ฉบับเดือนธันวาคม 2564

ของกระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๓๕๔  สาธารณสุข คาครุภัณฑ  ครุภัณฑคอมพิวเตอร  เครื่องพิมพชนิด Dot Martix 154,000     กองการแพทย

หรืออิเล็กทรอนิกส  Printer  แบบแครสั้น

ราคาเครื่องละ 22,000 บาท

 จํานวน 7 เครื่อง

 -- จัดซื้อตามเกณฑราคากลางฯ

ของกระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



535

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๓๕๕  สาธารณสุข คาครุภัณฑ  ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องสแกนเนอร สําหรับงาน 350,000     กองการแพทย

หรืออิเล็กทรอนิกส เก็ยเอกสารระดับศูนยบริการ

แบบที่ 3

ราคาเครื่องละ  35,000 บาท

จํานวน 10 เครื่อง

 -- จัดซื้อตามเกณฑราคากลางฯ

ฉบับเดือนธันวาคม 2564

ของกระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม

๓๕๖  สาธารณสุข คาครุภัณฑ  ครุภัณฑคอมพิวเตอร อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค 14,000     กองการแพทย

หรืออิเล็กทรอนิกส  (smart Card Reader)

ราคาชุดละ  700 บาท

จํานวน 20 ชุด

 - จัดซื้อตามเกณฑราคากลางฯ

ฉบับเดือนธันวาคม 2564

ของกระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๓๕๗  สาธารณสุข คาครุภัณฑ  ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เครื่อง  ATS พรอมสวิทซ 490,340     กองการแพทย

 ตัดตอนอัตโนมัติ  ขนาด 250 A

3 เฟส  Controller

พรอมอุปกรณประกอบและ

ติดตั้ง ณ อาคาร 1

จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 490,340

บาท จํานวน 1 ชุด

  จัดซื้อตามราคาทองตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



536

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๓๕๘  สาธารณสุข คาครุภัณฑ  ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เครื่อง  ATS พรอมสวิทซตัดตอนอัตโนมัติ 365,800     กองการแพทย

 ขนาด 400 A 3 เฟส  Controller

พรอมอุปกรณประกอบและติดตั้ง

จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 365,800 บาท

 จํานวน 1 ชุด

  จัดซื้อตามราคาทองตลาด

๓๕๙ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑการแพทย รถเข็นฉุกเฉินชวยชีวิต 90,000     กองการแพทย

-ผลิตจาก ABS สแตนเลสและ

อลูมิเนียม ขนาดกวางxยาวxสูง

-ขนาดกวางxยาวxสูง ไมนอยกวา

85x52x93 ซม.

-มีเสาน้ําเกลือปรับสูงต่ําได มีแทนจอ

มอนิเตอรสามารถปรับขนาดได

-ดานหลังมีแผน CPR Board และที่

วางถัง Oxygen ดานขางของตัวรถ

มีถังขยะ 2 ใบ พรอมกลองทิ้งของมี

คม มีถาดสไลด สําหรับเพิ่มพื้นที่

ใชงาน สามารถสไลดเขา-ออกได

และมีชองสําหรับใสเอกสาร

-มีลอ 4 ลอ (ติดเบรกไมนอยกวา 2 ลอ)

 จํานวน 2 ชิ้น ราคาชิ้นละ 45,000 บาท

 จัดซื้อตามราคาทองตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



537

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๓๖๐ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑการแพทย เตียงเคลื่อนยายและเฝาสังเกตผูปวย 144,000     กองการแพทย

-โครงสรางของตัวเตียงผลิตจากเหล็ก

เคลือบสี ขนาดไมนอยกวา 60x190

ซม. พรอมที่เก็บถังออกซิเจน

-ดานหัวเตียงมี่ที่สําหรับใสเสา

น้ําเกลือ ทางดานขวาและปลายเตียง

ทางดานซาย สามารถปรับระดับ

ความสูง ขึ้น-ลงระดับต่ําสุดไมนอย

กวา 55 ซม. โดยมีระบบไกหมุน

-ทําจากแสตนเลส สามารถพับเก็บได

-ราวกั้นเตียง จํานวน2 ชิ้น ทําจาก

วัสดุโพลิเอธิลีน สามารถพับเก็บ

แยกกันไดตามอิสระ

-มีลอ จํานวน 4 ลอ ขนาดไมนอยกวา

 5 นิ้ว พรอมระบบล็อคลอ ทั้ง 4 ลอ

-เบาะทําดวยฟองน้ําหุมดวยผาไลครา

ปองกันน้ําได

-มีที่รัดตัวผูปวยใหติดกับที่นอน

จํานวน 2 ชุด ทางดานบนและ

ดานลางของผูปวย    จํานวน 4 เตียง

 ราคาเตียงละ 36,000 บาท

   จัดซื้อตามบัญชีรายการครุภัณฑ

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

2561 ID 572 หนา 36

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



538

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

361 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑการแพทย ตูปลอดเชื้อ(Biological Safety 180,000    - - กองการแพทย

 Cabinet Class II)

เปนตูปลอดเชื้อที่มีระบบความดันใน

ตูเปนลบ(Negative Pressure)

มีขนาดภายนอกกวาง1320มม.

ลึก835 มม. สูง19995 มม.

ราคาเครื่องละ 180,000บาท

จํานวน 1 ตู

จัดซื้อตามราคาทองตลาด

362 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว หมอตมน้ํารอนไฟฟา ขนาดไมนอยกวา 18,000   กองการแพทย

18 ลิตร

ราคาเครื่องละ 6,000 บาท 

จํานวน 3 ใบ 

จัดซื้อตามราคาทองตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



539

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

363 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย 34,200     กองสาธารณสุข

หรืออิเล็กทรอนิกส แบบมุมมองคงที่ สําหรับติดตั้ง และสิ่งแวดลอม

ภายนอกอาคาร จํานวน 6 เครื่อง

เครื่องละ 5,700 บาท

- จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานของระบบ

กลองโทรทัศนวงจรปด

ฉบับเดือนมิถุนายน 2564

364 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร อุปกรณบันทึกภาพผานเครื่อขาย 22,000     กองสาธารณสุข

หรืออิเล็กทรอนิกส (Network Video Recorder) และสิ่งแวดลอม

แบบ 8 ชอง จํานวน 1 เครื่อง

เครื่องละ 22,000 บาท

- จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานของระบบ

กลองโทรทัศนวงจรปด

ฉบับเดือนมิถุนายน 2564

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



540

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

365 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง รถขุดตีนตะขาบ เครื่องยนตดีเซล 4,733,000     กองสาธารณสุข

4 จังหวะ มีกําลังแรงมา ไมนอยกวา และสิ่งแวดลอม

 150 แรงมา ความจุบุงกี๋ไมนอยกวา

0.90 ลบ.ม. มีระยะขุดไกลสุด

ไมนอยกวา  9.00 เมตร

จํานวน 1 คันๆ ละ 4,733,000 บาท

จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ  ฉบับเดือนธันวาคม

2564 ของสํานักงบประมาณ

366 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง - 38,000 - - - กองสาธารณสุข

เปนเครื่องตัดหญาแบบสะพาย และสิ่งแวดลอม

เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา 1.4 

แรงมา ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา

18 นิ้ว พรอมใบมีด จํานวน 4 เครื่องๆละ

9,500 บาท

จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ  ฉบับเดือนธันวาคม

2564 ของสํานักงบประมาณ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



541

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

367 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง ไมนอยกวา  40,000    กองสาธารณสุข

130 บาร ใชกระแสไฟฟา 220V/ และสิ่งแวดลอม

50 Hz กําลังมอเตอรขนาด

ไมนอยกวา 2.2 กิโลวัตต มีลอลาก

แทนรองรับอุปกรณประกอบดวย

สายฉีดน้ําแรงดันสูงพรอมกานตอ

ยาวและหัวฉีดไมนอยกวา 2 แบบ

จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 20,000 บาท

- จัดซื้อตามเกณฑราคาทองตลาด

368 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ ตูคอนเทนเนอรบรรทุกขยะ 480,000     กองสาธารณสุข

ยานพาหนะฯ และขนสง มีปรมาตรความจุไมนอยกวา 4 และสิ่งแวดลอม
ลบ.ม. จํานวน 4 ตูๆละ 

120,000 บาท

- จัดซื้อตามเกณฑราคาทองตลาด

369 อุตสาหกรรม คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแขวน 18,135     กองสาธารณสุข

และการโยธา ขนาดไมนอยกวา 12,000 BTU และสิ่งแวดลอม

จํานวน 1 เครื่อง 

จัดซื้อตามเกณฑราคาทองตลาด 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



542

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

370 อุตสาหกรรม คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน พัดลมโคจรติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว 1,790     กองสาธารณสุข

และการโยธา จํานวน 1 เครื่อง และสิ่งแวดลอม

จัดซื้อตามเกณฑราคาทองตลาด 

371 อุตสาหกรรม คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน พัดลมดูดอากาศ  ขนาด 8 นิ้ว 830     กองสาธารณสุข

และการโยธา จํานวน 1 เครื่อง และสิ่งแวดลอม

จัดซื้อตามเกณฑราคาทองตลาด 

372 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว ตูเย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต ขนาดที่กําหนด  13,000           กองสาธารณสุข

เปนความจุภายในขั้นต่ํา เปนรุนที่ไดรับ และสิ่งแวดลอม

ฉลากประสิทธิภาพ เบอร 5 ของการไฟฟา

ฝายผลิตแหงประเทศไทย การจัดซื้อตูเย็น

ขนาดอื่นใหพิจารณาถึงการประหยัด

พลังงานไฟฟาดวย นอกเหนือจากการ

พิจารณาดานราคา จํานวน 1 เครื่องๆ ละ

13,000 บาท

จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ  ฉบับเดือนธันวาคม

2564 ของสํานักงบประมาณ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



543

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

373 บริหารทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 กองยุทธศาสตร

(ราคารวมคาติดตั้ง) และงบประมาณ  

แบบแขวนใตฝา ขนาด 60,000 BTU

 ราคาเครื่องละ 75,000 บาท

จํานวน 10 เครื่อง ปงบประมาณละ 2 เครื่อง

 -จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑฉบับเดือนธันวาคม 2564

ของสํานักงบประมาณ

374 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED  (ขาว/ดํา) 8,900 กองยุทธศาสตร

หรืออิเล็กทรอนิกส ชนิด Network แบบที่ 1 และงบประมาณ

จํานวน 1 เครื่อง

 -จัดซื้อตามเกณฑราคากลางฯ

ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ของ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม

375 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA 99,800 กองยุทธศาสตร

และเผยแพร ขนาด 5,000 ANSI Lumens จํานวน 2 และงบประมาณ

เครื่อง

 -จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑฉบับเดือนธันวาคม 2564

ของสํานักงบประมาณ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

376 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา กลองถายภาพและวิดีโอ มุมมอง 360 องศา 20,000 กองยุทธศาสตร

และเผยแพร  - สามารถถายไดทั้งภาพนิ่ง วีดีโอ และ และงบประมาณ

คอนเทนท แบบ 360 องศา

 - Live Streaming ความละเอียด 1080 P

 - MAX SuperView มุมมองที่กวางที่สุด

 - จัดซื้อตามราคาทองตลาด

377 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา จอสัมผัสอัจฉริยะ (Interactive Multimedia 300,000 กองยุทธศาสตร

และเผยแพร Display) -ขนาด 70 นิ้ว และงบประมาณ

 - มีคอมพิวเตอรภายใน ทั้งระบบ Android

และ Windows ติดตั้ง พรอมขาวางชนิด

ลอเลื่อนเคลื่อนที่ได

จํานวน 2 เครื่อง

 - จัดซื้อตามราคาทองตลาด

378 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขายแบบ 22,800  -  - กองยุทธศาสตร

หรืออิเล็กทรอนิกส ไรสาย จํานวน 4 ตัว ตัวละ 5,700 บาท และงบประมาณ

รวมเปนเงิน 22,800 บาท

  จัดซื้อตามราคาทองตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

379 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร กลองวงจรปด ชนิด Day/Night Mode   10,104,120   สํานักชาง

หรืออิเล็กทรอนิกส จํานวน 204 ตัว ตัวละ 49,530 บาท

- จัดซื้อตามราคาทองตลาด

380 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร อุปกรณบันทึกภาพ (NVR Recorder)   1,706,480   สํานักชาง

หรืออิเล็กทรอนิกส แบบ 8 ชองสัญญาณ มีความละเอียด

ของการบันทึกภาพ ไมนอยกวา

1080P จํานวน 83 ชุด ชุดละ

20,560 บาท

- จัดซื้อตามราคาทองตลาด

381 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องเรียกดูภาพสําหรับกลอง CCTV   250,560   สํานักชาง

หรืออิเล็กทรอนิกส โดยมี 3 จอแสดงผล ขนาดไมนอยกวา

22 นิ้ว จํานวน 2 ชุด ชุดละ

125,280 บาท

- จัดซื้อตามราคาทองตลาด

382 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร ซอฟตแวรบริหารจัดการกลองวงจรปด   1,734,000   สํานักชาง

หรืออิเล็กทรอนิกส (CCTV) พรอม License ของกลอง

จํานวน 204 ชุด ชุดละ 8,500 บาท

 - จัดซื้อตามราคาทองตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

383 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรแมขายสําหรับ   2,472,890   สํานักชาง

หรืออิเล็กทรอนิกส บริหารจัดการกลองโทรทัศนวงจร

ปด (CCTV) จํานวน 7 ชุด ชุดละ

353,270 บาท

- จัดซื้อตามราคาทองตลาด

384 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร อุปกรณจัดเก็บขอมูลภายนอก พรอม   20,650,000   สํานักชาง

หรืออิเล็กทรอนิกส หนวยประมวลผล ขนาดไมนอยกวา

40 TB จํานวน 7 ชุด ชุดละ

2,950,000 บาท

- จัดซื้อตามราคาทองตลาด

385 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร อุปกรณจัดเก็บขอมูลเพิ่มเติมภายนอก   9,520,000   สํานักชาง

หรืออิเล็กทรอนิกส (External Storage) ขนาดไมนอยกวา

40 TB จํานวน 7 ชุด ชุดละ 1,360,000 บาท

- จัดซื้อตามราคาทองตลาด

386 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องสํารองไฟ (UPS) ขนาดไมนอย   522,000   สํานักชาง

หรืออิเล็กทรอนิกส กวา 20 KVA จํานวน 1 ชุด

- จัดซื้อตามราคาทองตลาด

387 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องสํารองไฟ (UPS) ขนาดไมนอย   2,214,440   สํานักชาง

หรืออิเล็กทรอนิกส กวา 1 KVA จํานวน 83 ชุด ชุดละ

26,680 บาท

- จัดซื้อตามราคาทองตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

388 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร อุปกรณกระจายสัญญาณ (MiniSwitch)   4,501,090   สํานักชาง

หรืออิเล็กทรอนิกส  10/1000/1000  จํานวน  83  ชุด

ชุดละ 54,230 บาท

- จัดซื้อตามราคาทองตลาด

389 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว เครื่องตัดกิ่งไม สําหรับวางทายกระบะ  - 4,500,000        สํานักชาง

รถบรรทุก 6 ลอ ระบบไฮดรอลิคขับ

เคลื่อนดวยเครื่องยนตขนาดไมนอยกวา

18 กิโลวัตต  หัวตัดสามารถหมุนได

รอบตัว 360 องศา จํานวน 1 เครื่อง

- จัดซื้อตามราคาทองตลาด

390 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว เครื่องยอยกิ่งไมขนาดใหญ แบบลากจูง  - 2,500,000        สํานักชาง

สามารถยอยกิ่งไมไดไมนอยกวา 3.5

ตันเศษไม/ชั่วโมง ใบมีดยอยกิ่งไม

ชนิดหมุนจํานวนไมนอยกวา 3 ใบ จํานวน 1 เครื่อง

- จัดซื้อตามราคาทองตลาด

391 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว รถเข็นดูดและยอยใบไมแบบเดินตาม  - 75,000            สํานักชาง

ใชกับเครื่องยนตเบนซินขนาดไมนอย

กวา 3.5 กิโลวัตต ทํางานไดไมนอยกวา

0.8 กิโลเมตรตอชั่วโมง ถุงเก็บเศษใบไม

ที่ยอยแลวมีขนาดความจุไมนอยกวา

200 ลิตร จํานวน 1 เครื่อง

 - จัดซื้อตามราคาทองตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

392 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร ตูจัดเก็บอุปกรณ พรอมอุปกรณ   87,080   สํานักชาง

หรืออิเล็กทรอนิกส ประกอบ จํานวน 4 ชุด ชุดละ

21,770 บาท

- จัดซื้อตามราคาทองตลาด

393 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว ชุดหัวเผา LPG กําจัดวัชพืช  - 10,000            สํานักชาง

(ไมรวมถังแกสและรถลาก)

ความยาวชุดหัวเผาไมนอยกวา 1.3

เมตร หัวพนไฟมีเสนผาศูนยกลาง

ไมนอยกวา 64 มิลลิเมตร มีชุด

แม็กนีโตสําหรับจุดไฟภายในตัว

จํานวน 1 ชุด

- จัดซื้อตามราคาทองตลาด

394 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เครื่องสูบน้ํา แบบมอเตอรไฟฟา  - 17,800         17,800         สํานักชาง

สูบน้ําได 1,130 ลิตรตอนาที

จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 17,800 บาท

 - ป 2567 จํานวน 1 เครื่อง

 - ป 2568 จํานวน 1 เครื่อง

- จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑฉบับเดือนธันวาคม 2563

ของสํานักงบประมาณ

395 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน เครื่องเจาะไฟฟา กําลังไฟฟาไมนอย  - 4,000              สํานักชาง

กวา 800 วัตต จํานวน 1 เครื่อง

- จัดซื้อตามราคาทองตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

396 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน เครื่องเชื่อมไฟฟา แรงดันไฟฟา 220  - 20,600            สํานักชาง

โวลต จํานวน 1 เครื่อง

- จัดซื้อตามราคาทองตลาด

397 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน เครื่องตัดพลาสมา แรงดันไฟฟา  - 62,000            สํานักชาง

220 โวลต กระแสตัด 10-80 

แอมป จํานวน 1 เครื่อง

- จัดซื้อตามราคาทองตลาด

398 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน เครื่องตัดไฟเบอร กําลังไฟฟาไมนอย   - 5,500              สํานักชาง

กวา 2,100 วัตต เสนผาศูนยกลาง

ไมนอยกวา 355 มม. 

จํานวน 1 เครื่อง

- จัดซื้อตามราคาทองตลาด

399 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ลอ     3,700,000 สํานักชาง

และขนสง ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา

6,000 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต

สูงสุดไมต่ํากวา 170 กิโลวัตต

แบบบรรทุกน้ําความจุไมนอยกวา

8,000 ลิตร จํานวน 1 คัน

 - จัดซื้อตามราคาทองตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

400 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ลอ  - 2,126,000 2,126,000    2,126,000 สํานักชาง

ขนสง ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 6,000

ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา

170 กิโลวัตต  แบบกระบะเททาย

จํานวน 3 คันๆ ละ 2,126,000 บาท

 - ป 2567 จํานวน 1 คัน

 - ป 2568 จํานวน 1 คัน

 - ป 2570 จํานวน 1 คัน

- จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑฉบับเดือนธันวาคม 2564

ของสํานักงบประมาณ

401 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ รถบรรทุก ชนิด 6 ลอ เครื่องยนต  - 3,200,000 1,600,000  3,200,000 สํานักชาง

และขนสง ดีเซล 4 จังหวะ เกียรธรรมดา

ความจุกระบอกสูบไมนอยกวา

5,100 ซีซี กําลังเครื่องยนตสูงสุด

ไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต กระบะ

บรรทุกเปดได 3 ดาน จํานวน 5 คัน

คันละ 1,600,000 บาท

 - ป 2567 จํานวน 2 คัน

 - ป 2568 จํานวน 1 คัน

 - ป 2570 จํานวน 2 คัน

 - จัดซื้อตามราคาทองตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



551

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

402 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ รถบรรทุก ชนิดขับเคลื่อน 2 ลอ  400,000 400,000   สํานักชาง

และขนสง เครื่องยนต 4 สูบ 4 จังหวะ

ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา

1,400 ซีซี บรรทุกน้ําหนัก

ไมนอยกวา 900 กิโลกรัม กระบะ

บรรทุกเปดได 3 ดาน จํานวน 2 คัน

คันละ 400,000 บาท

 - ป 2567 จํานวน 1 คัน

 - ป 2568 จํานวน 1 คัน

- จัดซื้อตามราคาทองตลาด

403 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ รถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซี  - 87,000            สํานักชาง

และขนสง แบบเกียรธรรมดา จํานวน 2 คัน

คันละ 43,500 บาท

- จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑฉบับเดือนธันวาคม 2564

ของสํานักงบประมาณ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



552

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

404 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบาน เครื่องตัดแตงกิ่งไมและพุมไมแบบ  - 66,000    สํานักชาง

งานครัว เครื่องยนต  เครื่องยนตเบนซิน 2

จังหวะ กําลังเครื่องยนตไมนอยกวา

0.68 กิโลวัตต ความจุน้ํามันไมนอย

กวา 0.4 ลิตร ความยาวใบมีดไมนอย

กวา 500 มิลลิเมตร  จํานวน 3 เครื่อง

เครื่องละ 22,000 บาท

 - ป 2567 จํานวน 3 เครื่อง

- จัดซื้อตามราคาทองตลาด

405 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร สําหรับงาน  22,000 22,000   สํานักชาง

หรืออิเล็กทรอนิกส ประมวลผล แบบที่ 1 จอแสดงภาพ

ไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 2 

เครื่องๆ ละ 22,000 บาท

 - ป 2567 จํานวน 1 เครื่อง

 - ป 2568 จํานวน 1 เครื่อง

 - จัดซื้อตามเกณฑราคากลาง ฯ

ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563 ของ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



553

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

406 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องสํารองไฟ ขนาด 1 kVA  5,800 5,800   สํานักชาง

หรืออิเล็กทรอนิกส จํานวน 2 เครื่อง เครื่องละ

5,800 บาท

 - ป 2567 จํานวน 1 เครื่อง

 - ป 2568 จํานวน 1 เครื่อง

 - จัดซื้อตามเกณฑราคากลาง ฯ

ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563 ของ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

407 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา  8,900    สํานักชาง

หรืออิเล็กทรอนิกส ชนิด Network แบบที่ 1 

(28 หนา/นาท)ี จํานวน 1 เครื่อง

 - จัดซื้อตามเกณฑราคากลาง ฯ

ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563 ของ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

408 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน   27,800   สํานักชาง

(ราคารวมคาติดตั้ง)

แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน

ขนาดไมนอยกวา 18,000 บีทียู

จํานวน 1 เครื่อง

- จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑฉบับเดือนธันวาคม 2563

ของสํานักงบประมาณ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



554

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

409 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน - - - - 32,400 สํานักชาง

(ราคารวมคาติดตั้ง)

แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน

ขนาดไมนอยกวา 24,000 บีทียู

จํานวน 1 เครื่อง

- จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑฉบับเดือนธันวาคม 2563

ของสํานักงบประมาณ

410 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร อุปกรณวางยาสลบสัตว ระยะไกล  - 100,000         - สํานักชาง

และการแพทย แบบเติมแก็ส ลํากลองมีขนาดเสนผาน

ศูนยกลางไมนอยกวา 12.00 มม.

สามารถยิงไดระยะไกลไมนอยกวา

15.00 เมตร จํานวน 1 ชุด

 - จัดซื้อตามราคาทองตลาด

411 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร อุปกรณวางยาสลบสัตว ระยะไกล  - 130,000         - สํานักชาง

และการแพทย ระบบขับดันลูกดอกดวยแกสหลอด

สามารถยิงไดระยะไกลไมนอยกวา

20.00 เมตร ทอลํากลองเปน

อลูมิเนียม

จํานวน 1 ชุด

 - จัดซื้อตามราคาทองตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



555

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

412 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ชุดกังหันเติมอากาศพลังงาน - 495,000      - - - สํานักชาง

แสงอาทิตย จํานวน 9 ชุด

 - ใบพัดชนิดตีนเปด 8 แฉก

 - ตูคอนโทรลพรอมระบบควบคุม

   ความเร็วรอบ พรอมแผง   โซลาเซลล

 - โครงสรางรับแผงโซลาเซลล

   1 ชุด เฟองทดรอบพรอม

   ทุนลอยน้ําจํานวน 9 ชุด ราคาชุดละ

55,000 บาท

จัดซื้อตามราคาทองตลาด

413 อุตสาหกรรมและการโยธา คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง เครื่องทําความสะอาดผิวแรงดันสูง  - 700,000         สํานักชาง

แบบเคลื่อนที่ มีแรงดันน้ําไมนอยกวา

200 บาร ชุดฉีดน้ําแรงดันสูงหมุนได

360 องศา ถังบรรจุน้ํา มีความจุไม

นอยกวา 1,000 ลิตร รถพวงลากจูง

แบบลอยาง 2 ลอ จํานวน 1 เครื่อง

- จัดซื้อตามราคาทองตลาด

414 อุตสาหกรรมและการโยธา คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง เครื่องทําความสะอาดผิวแรงดันสูง   200,000   สํานักชาง

แบบรถเข็น มีแรงดันน้ําไมนอยกวา

200 บาร ชุดฉีดน้ําแรงดันสูงหมุนได

360 องศา ถังบรรจุน้ํา มีความจุไมนอย

กวา 1,000 ลิตร  จํานวน 1 เครื่อง

- จัดซื้อตามราคาทองตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



556

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

415 อุตสาหกรรมและการโยธา คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง เครื่องซอมผิวแอสฟลทติก แบบ  4,300,000    สํานักชาง

Mobile Hot Recycling 

 - ถังความรอนจุไมนอยกวา 1,500

ลิตร

 - ทําความรอนดวยแกสและไฟฟา

 - หางลากแบบลอยาง 2 ลอ

 - ชุดแผนทําความรอยขนาดไมนอยกวา

1.9 ตารางเมตร

จํานวน 1 เครื่อง

- จัดซื้อตามราคาทองตลาด

416 อุตสาหกรรมและการโยธา คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ลอ  - 2,126,000      - 2,126,000  สํานักชาง

ขนสง ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 6,000

ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา

170 กิโลวัตต  แบบกระบะเททาย

จํานวน 2 คันๆ ละ 2,126,000 บาท

 - ป 2567 จํานวน 1 คัน

 - ป 2569 จํานวน 1 คัน

- จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑฉบับเดือนธันวาคม 2564

ของสํานักงบประมาณ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



557

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

417 อุตสาหกรรมและการโยธา คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและ รถบรรทุก ชนิด 6 ลอ เครื่องยนต  - 1,600,000 1,600,000 1,600,000    สํานักชาง

ขนสง ดีเซล 4 จังหวะ เกียรธรรมดา

ความจุกระบอกสูบไมนอยกวา

5,100 ซีซี กําลังเครื่องยนตสูงสุด

ไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต กระบะ

บรรทุกเปดได 3 ดาน

จํานวน 3 คัน คันละ 1,600,000 บาท

 - ป 2567 จํานวน 1 คัน

 - ป 2568 จํานวน 1 คัน

 - ป 2569 จํานวน 1 คัน

- จัดซื้อตามราคาทองตลาด

418 อุตสาหกรรมและการโยธา คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ รถบรรทุก ชนิดขับเคลื่อน 2 ลอ  - 400,000        - 400,000       สํานักชาง

และขนสง เครื่องยนต 4 สูบ 4 จังหวะ

ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา

1,400 ซีซี บรรทุกน้ําหนัก

ไมนอยกวา 900 กิโลกรัม กระบะ

บรรทุกเปดได 3 ดาน จํานวน 2 คัน

คันละ 400,000 บาท

 - ป 2567 จํานวน 1 คัน

 - ป 2569 จํานวน 1 คัน

- จัดซื้อตามราคาทองตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



558

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

419 อุตสาหกรรมและการโยธา คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ รถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซี  - 87,000            สํานักชาง

และขนสง แบบเกียรธรรมดา จํานวน 2 คัน

คันละ 43,500 บาท

- จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑฉบับเดือนธันวาคม 2564

ของสํานักงบประมาณ

420 อุตสาหกรรมและการโยธา คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล) ติดตั้งกระเชาซอม  - 2,700,000        สํานักชาง

และขนสง ไฟฟา

 - รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

เครื่องยนตดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ

 - ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา

2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต

สูงสุดไมนอยกวา 110 กิโลวัตต

 - สามารถยกกระเชาซอมไฟฟาได

สูงไมนอยกวา 8 เมตร

จํานวน 1 คัน

 - จัดซื้อตามราคาทองตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



559

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

421 อุตสาหกรรมและการโยธา คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ รถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ   1,500,000   สํานักชาง

และขนสง ขนาดไมนอยกวา 27.5 แรงมา

มีระยะขุดลึกไมนอย 3.11 เมตร

มีความเร็วในการหมุนไดไมนอย

8.6 รอบตอนาที  จํานวน 1 คัน

คันละ 1,500,000 บาท

- จัดซื้อตามราคาทองตลาด

422 อุตสาหกรรมและการโยธา คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว ถังตมน้ําดวยไฟฟา ขนาดความจุ  - 15,000            สํานักชาง

ไมนอยกวา 20 ลิตร

จํานวน 1 ถัง

- จัดซื้อตามราคาทองตลาด

423 อุตสาหกรรมและการโยธา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน พัดลมอุตสาหกรรม  ใบพัดเหล็กหนา  7,000  10,500  สํานักชาง

ชุบโครเนียม ขนาดไมนอยกวา 24 นิ้ว

ปรับระดับแรงลมไดไมนอยกวา 3 ระดับ

จํานวน 5 ตัว ตัวละ 3,500 บาท

 - ป 2567 จํานวน 2 ตัว

 - ป 2569 จํานวน 3 ตัว

- จัดซื้อตามราคาทองตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



560

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

424 อุตสาหกรรมและการโยธา คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เครื่องสูบน้ํา แบบมอเตอรไฟฟา  500,000  500,000  สํานักชาง

ชนิดจุมน้ํา สูบไดไมนอยกวา

250 ลบ.ม./ชม. ทอดูดสงไมนอย

กวา 8 นิ้ว พรอมตูควบคุมและ

อุปกรณ จํานวน 2 เครื่องๆ ละ

500,000 บาท

 - ป 2567 จํานวน 1 เครื่อง

 - ป 2569 จํานวน 1 เครื่อง

- จัดซื้อตามราคาทองตลาด

425 อุตสาหกรรมและการโยธา คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เครื่องเติมอากาศในน้ํา แบบ 4 ใบพัด  - 135,000          สํานักชาง

ขนาดมอเตอรไมนอยกวา 2 แรงมา

แรงดันไฟฟา 220 โวลท ความเร็วรอบ

ไมนอยกวา 100 รอบตอนาที จํานวน

2 เครื่องๆ ละ 67,500 บาท

- จัดซื้อตามราคาทองตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



561

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

426 อุตสาหกรรมและการโยธา คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เครื่องสูบน้ํา ชนิดหอยโขง แบบ  - 3,000,000     3,000,000   3,000,000   - สํานักชาง

เทเลอรลากจูง เครื่องยนตดีเซล

6 สูบ 4 จังหวะ ขนาดทอดูด-

สง ไมนอยกวา 12 นิ้ว

จํานวน 6 เครื่องๆ ละ 

1,500,000 บาท

 - ป 2567 จํานวน 2 เครื่อง

 - ป 2568 จํานวน 2 เครื่อง

 - ป 2569 จํานวน 2 เครื่อง

จัดซื้อตามราคาทองตลาด

427 อุตสาหกรรมและการโยธา คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เครื่องสูบน้ําและผลักดันน้ํา     24,000,000 สํานักชาง

แบบเคลื่อนที่ระบบไฮดรอลิค

เครื่องยนตดีเซลไมนอยกวา

4 สูบ 4 จังหวะ สามารถสูบน้ํา

ไดไมนอยกวา 0.65 ลบ.ม/

วินาที ที่ระยะทางสงน้ําไมนอย

กวา 6.00 เมตร พรอมอุปกรณ

จํานวน 2 เครื่องๆ ละ

12,000,000 บาท

- จัดซื้อตามราคาทองตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



562

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

428 อุตสาหกรรมและการโยธา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน   55,600   สํานักชาง

(ราคารวมคาติดตั้ง)

แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน

ขนาดไมนอยกวา 18,000 บีทียู

จํานวน 2 เครื่องๆละ 27,800 บาท

- จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑฉบับเดือนธันวาคม 2563

ของสํานักงบประมาณ

429 อุตสาหกรรมและการโยธา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน - - - 32,400  สํานักชาง

(ราคารวมคาติดตั้ง)

แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน

ขนาดไมนอยกวา 24,000 บีทียู

จํานวน 1 เครื่อง

- จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑฉบับเดือนธันวาคม 2563

ของสํานักงบประมาณ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



563

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

430 อุตสาหกรรมและการโยธา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร สําหรับงาน  - 44,000 44,000 44,000 22,000 สํานักชาง

หรืออิเล็กทรอนิกส ประมวลผล แบบที่ 1 จอแสดงภาพ

ไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 7

เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท

 - ป 2567 จํานวน 2 เครื่อง

 - ป 2568 จํานวน 2 เครื่อง

 - ป 2569 จํานวน 2 เครื่อง

 - ป 2570 จํานวน 1 เครื่อง

 - จัดซื้อตามเกณฑราคากลาง ฯ

ฉบับเดือนธันวาคม  2564 ของ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม

431 อุตสาหกรรมและการโยธา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ Multifunction แบบ   15,000   สํานักชาง

หรืออิเล็กทรอนิกส ฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ

(Ink Tank Printer) จํานวน 2

เครื่องๆ ละ 7,500 บาท

 - จัดซื้อตามเกณฑราคากลาง ฯ

ฉบับเดือนธันวาคม  2564 ของ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



564

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

432 อุตสาหกรรมและการโยธา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร สําหรับงาน  - 60,000 30,000 30,000 30,000 สํานักชาง

ประมวลผล แบบที่ 2 จอแสดงภาพ

ไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 5 เครื่อง

เครื่องละ 30,000 บาท

 - ป 2567 จํานวน 2 เครื่อง

 - ป 2568 จํานวน 1 เครื่อง

 - ป 2569 จํานวน 1 เครื่อง

 - ป 2570 จํานวน 1 เครื่อง

 - จัดซื้อตามเกณฑราคากลาง ฯ

ฉบับเดือนธันวาคม  2564 ของ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม

433 อุตสาหกรรมและการโยธา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องสํารองไฟ ขนาด 1 kVA  - 17,400 17,400 17,400 17,400 สํานักชาง

หรืออิเล็กทรอนิกส จํานวน 12 เครื่อง ๆ ละ 5,800 บาท

 - ป 2567 จํานวน 3 เครื่อง

 - ป 2568 จํานวน 3 เครื่อง

 - ป 2569 จํานวน 3 เครื่อง

 - ป 2570 จํานวน 3 เครื่อง

 - จัดซื้อตามเกณฑราคากลาง ฯ

ฉบับเดือนธันวาคม  2564 ของ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

หรืออิเล็กทรอนิกส



565

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

434 อุตสาหกรรมและการโยธา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา  - 17,800 8,900 8,900 8,900 สํานักชาง

ชนิด Network แบบที่ 1 

(28 หนา/นาท)ี จํานวน 5 เครื่องๆ

ละ 8,900 บาท

 - ป 2567 จํานวน 2 เครื่อง

 - ป 2568 จํานวน 1 เครื่อง

 - ป 2569 จํานวน 1 เครื่อง

 - ป 2570 จํานวน 1 เครื่อง

 - จัดซื้อตามเกณฑราคากลาง ฯ

ฉบับเดือนธันวาคม  2564 ของ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม

435 อุตสาหกรรมและการโยธา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องถายเอกสาร ระบบดิจิตอล   130,000   สํานักชาง

(ขาว-ดํา และส)ี ความเร็ว 20 แผน

ตอนาที ขนาดที่กําหนดเปนขนาด

ความเร็วขั้นต่ํา เปนระบบมัลติฟงก

ชัน เปนระบบกระดาษธรรมดา ชนิด

หมึกผง ยอ-ขยายได จํานวน 1 เครื่อง

- จัดซื้อตามราคาทองตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

หรืออิเล็กทรอนิกส



566

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

436 อุตสาหกรรมและการโยธา คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง รถตักหนาขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน  - 4,500,000    4,500,000  สํานักชาง

4 ลอ ขนาดลอเทากันทั้ง 4 ลอ

เครื่องยนตดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ

จํานวน 2 คันๆ ละ 4,500,000

บาท

 - ป 2567 จํานวน 1 คัน

 - ป 2569 จํานวน 1 คัน

- จัดซื้อตามราคาทองตลาด

437 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาดไมต่ํากวา  - 191,000         สํานักชาง

6 กิโลวัตต

 - ขนาดกําลังไฟฟาสูงสุดไมนอยกวา

   6 กิโลวัตต

 - แรงดันไฟฟา 220 โวลต

 - เครื่องยนตเบนซินไมนอยกวา

   1 สูบ 4 จังหวะ

 - ระบายความรอนดวยอากาศ

 - ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา    380 ซีซี

 - กําลังแรงมาสูงสุดไมนอยกวา   11 แรงมา

จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ

95,500 บาท

  - จัดซื้อตามราคาทองตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



567

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

438 อุตสาหกรรมและการโยธา คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาดไมต่ํากวา  - 191,000         สํานักชาง

6 กิโลวัตต

 - ขนาดกําลังไฟฟาสูงสุดไมนอยกวา

   6 กิโลวัตต

 - แรงดันไฟฟา 220 โวลต

 - เครื่องยนตเบนซินไมนอยกวา  1 สูบ 4 จังหวะ

 - ระบายความรอนดวยอากาศ

 - ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา 380 ซีซี

 - กําลังแรงมาสูงสุดไมนอยกวา

   11 แรงมา

จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ

95,500 บาท

 - จัดซื้อตามราคาทองตลาด

439 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  - 850,000         สํานักชาง

ขนสง ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา

2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต

สูงสุดไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต

ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ
จํานวน 1 คัน คันละ 850,000 บาท

 - จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑฉบับเดือนธันวาคม 2564

ของสํานักงบประมาณ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



568

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

440 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน เครื่องเชื่อมไฟฟา  -   30,000        สํานักชาง

 - แรงดันไฟฟา 220 โวลต

 - มีพัดลมระบายนอากาศ

 - ชนิดขดลวดทองแดง

 - สายเชื่อม 1 เสน

 - คีมจับลวดเชื่อม 1 ชุด

 - คีมจับสายดิน 1 ชุด

จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ

30,000 บาท

 - จัดซื้อตามราคาทองตลาด

441 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน เครื่องเชื่อมไฟฟา ระบบอินเวอรเตอร  -   41,000        สํานักชาง

ชนิดพกพา

 - แรงดันไฟฟา 220 โวลต

 - กระแสไฟเชื่อม 20-215 แอมป

จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ

20,500 บาท

 - จัดซื้อตามราคาทองตลาด

442 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน เครื่องสวานเจาะไฟฟา ชนิด 3 ระบบ  -   9,000          สํานักชาง

 - กําลังไฟฟาไมนอยกวา 800 วัตต

จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 9,000 บาท

  - จัดซื้อตามราคาทองตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

443 อุตสาหกรรมและการโยธา คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือ ชุดอุปกรณยิงยาสลบสัตวระยะไกล  - 150,000          สํานักชาง

การแพทย จํานวน 1 ชุด

 - ใชระบบขับดันลูกดอกดวยแกส

   หลอด CO2 ขนาด 12 กรัม

   เปนตัวขับดัน ลูกดอกแกส CO2

   ขนาด 1 หลอด สามารถยิงได

   มากกวา 25 ครั้ง

 - สามารถปรับแรงดัน (ความแรง)

   ไดตามระยะเปาหมาย ตั้งแต

   1-20 bar

จํานวน 1 ชุด ราคาชุดละ

150,000 บาท

 - จัดซื้อตามราคาทองตลาด

444 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โทรศัพทเคลื่อนที่ สําหรับไลฟสด 70,000 35,000 - - - กองยุทธศาสตร

พรอมอุปกรณตอพวงครบชุด และงบประมาณ

จํานวน 3 เครื่อง เครื่องละ 35,000 บาท

รวมเปนเงิน 105,000 บาท

  จัดซื้อตามราคาทองตลาด

หมวด ประเภท

งบประมาณ

ที่ แผนงาน



570

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

445 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย Pocket Wi-Fi 4,000 - - - - กองยุทธศาสตร

หรืออิเล็กทรอนิกส พรอมอุปกรณตอพวงครบชุด และงบประมาณ

 จํานวน 1 ตัว ตัวละ 4,000 บาท

รวมเปนเงิน 4,000 บาท

     จัดซื้อตามราคาทองตลาด

446 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร โครงฉากหลัง backdrop ML STAND 20,000 - - - - กองยุทธศาสตร

พรอมฉากหลังสีเขียว จํานวน 2 ชุด ชุดละ และงบประมาณ

10,000 บาท รวมเปนเงิน 20,000 บาท ( ICT 1 ชุด

   จัดซื้อตามราคาทองตลาด ประชาสัมพันธ

1 ชุด )

447 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร ชุดไฟสตูดิโอ พรอมอุปกรณตอพวงครบชุด 44,000 - - - - กองยุทธศาสตร

จํานวน 2 ชุด  ชุดละ 22,000 บาท และงบประมาณ

รวมเปนเงิน 44,000 บาท ( ICT 1 ชุด

    จัดซื้อตามราคาทองตลาด ประชาสัมพันธ

448 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร กลองถายภาพ พรอมอุปกรณตอพวงครบชุด 122,000 61,000 - - - กองยุทธศาสตร

จํานวน 3 ตัว  ตัวละ 61,000 บาท และงบประมาณ

รวมเปนเงิน 183,000  บาท

    จัดซื้อตามราคาทองตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

449 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับประมวลผล แบบที่ 2 30,000 - - - - กองยุทธศาสตร

หรืออิเล็กทรอนิกส พรอมอุปกรณตอพวงครบชุด  จํานวน 1 เครื่อง และงบประมาณ

รวมเปนเงิน 30,000 บาท

     จัดซื้อตามเกณฑราคากลางฯ ฉบับเดือน

ธันวาคม 2564 ของกระทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

450 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คอมพิวเตอรแท็บเล็ต แบบที่ 2 60,000 - - - - กองยุทธศาสตร

หรืออิเล็กทรอนิกส พรอมอุปกรณตอพวงครบชุด และงบประมาณ

จํานวน 3 ตัว ตัวละ 20,000 บาท

 รวมเปนเงิน 60,000 บาท

( ICT 2 ตัว ประชาสัมพันธ 1 ตัว )

   จัดซื้อตามเกณฑราคากลางฯ ฉบับเดือน  -  -

ธันวาคม 2564 ของกระทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

451 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล 22,000 - - - - กองยุทธศาสตร

หรืออิเล็กทรอนิกส แบบที่ 1 พรอมอุปกรณตอพวงครบชุด และงบประมาณ

จํานวน 1 ตัว รวมเปนเงิน 22,000 บาท

  -  จัดซื้อตามเกณฑราคากลางฯ ฉบับเดือน

ธันวาคม 2564 ของกระทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม  -  -

452 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับ 22,000 - - - - กองยุทธศาสตร

หรืออิเล็กทรอนิกส งานประมวลผล พรอมอุปกรณตอพวง และงบประมาณ

จํานวน 1 ตัว รวมเปนเงิน 22,000 บาท

  - จัดซื้อตามเกณฑราคากลางฯ ฉบับเดือน

ธันวาคม 2564 ของกระทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

453 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร ลิขสิทธิ์โปรแกรมบริหารจัดการระบบบันทึกภาพ 75,000 กองยุทธศาสตร

หรืออิเล็กทรอนิกส กลองวงจรปด ลิขสิทธิ์ละ 25,000 บาท และงบประมาณ

รวมเปนเงิน 75,000 บาท

(จัดซื้อตามราคาทองตลาด)

454 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร ลิขสิทธิ์งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 298,000         สํานักปลัด

หรืออิเล็กทรอนิกส จํานวน 20 ยูเซอรๆ ละ 14,900บาท เทศบาล

  - จัดซื้อตามราคาทองตลาด   

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

455 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานตัดตอภาพและวิดีโอ 40,000 - - - - กองยุทธศาสตร

หรืออิเล็กทรอนิกส  - หนวยประมวลผล 8 Core 16 Threads และงบประมาณ

 - หนวยบันทึกขอมูลแบบ SSD ไมนอยกวา 500GB

 - การดจอไมนอยกวา 4GB

 - จัดซื้อตามเกณฑราคาทองตลาด

456 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA 5,700 กองยุทธศาสตร

หรืออิเล็กทรอนิกส  - มีกําลังไฟฟาขาออก (Output) ไมนอยกวา 1 kVA และงบประมาณ

 - สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที

  - จัดซื้อตามเกณฑราคากลางฯ ฉบับเดือน

ธันวาคม 2564 ของกระทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

457 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร อุปกรณ Switcher Live Streaming 33,000 กองยุทธศาสตร

 - ตอเขากับกลองไดพรอมกัน 4 ตัว ชองเสียบ และงบประมาณ

ไมโครโฟนเเละจอมอรนิเตอร แบบ HDMI Input 4

ชอง 3.5mm 2 ชอง พรอมเปน Capture Card

 ในตัว

 - บันทึกวีดิโอระหวางการ live streaming ได

บันทึกไฟลวีดีโอ H.264 ลง SSD ไดทันที

 - สตรีมผานพอรท USB-C ไปยังคอมพิวเตอรได

ทันที

 - จัดซื้อตามเกณฑราคาทองตลาด 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

458 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร กลองถายภาพและวิดีโอ สําหรับถายทอดสด 30,000 กองยุทธศาสตร

 - 15-45mm IS STM และงบประมาณ

 - ระบบการถายทอดสดบนยูทูปในตัวเครื่องสําหรับ

การบันทึกวิดีโอแบบเรียลไทม

 - บันทึกวิดีโอ 4K แบบแนวตั้งสําหรับโซเชียลมีเดีย

 - จัดซื้อตามเกณฑราคาทองตลาด 

459 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร กลองถายภาพและวิดีโอ สําหรับถายทอดสด 54,000         กองยุทธศาสตร

 - ความละเอียด ไมนอยกวา 26 MP และงบประมาณ

 - โฟกัสเร็ว 0.05 วินาที  เลือกจุดโฟกัสได   

4,779 จุด

 - ระบบออโตโฟกัสตรวจจับดวงตา 

Eye Detection 

 - จัดซื้อตามเกณฑราคาทองตลาด

460 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จอคอมพิวเตอรสําหรับงานตัดตอภาพ  ขนาด 20,900 กองยุทธศาสตร

หรืออิเล็กทรอนิกส  ไมนอยกวา 24 นิ้ว พรอมฮูดบังแสง และงบประมาณ

 - QHD (1440p) 2560 x 1440 ที่ 60 Hz

8 / 5 ms เวลาตอบสนอง

 - อัตราสวนคอนทราสต 1000:1 ความสวาง

300 nits

 - 16.7 ลานสี ขอบเขตสี sRGB 99%

 - จัดซื้อตามเกณฑราคาทองตลาด 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

461 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร ขาตั้งกลองแบบ Tripod  จํานวน 2 ชิ้น 11,000 กองยุทธศาสตร

 - ขาตั้งกลอง Yunteng Vct-60 และงบประมาณ

 - ขาตั้งสําหรับงานภาพนิ่งและงานวีดีโอ

 - ตัวขารับน้ําหนักไดสูงสุด 1.5 กิโลกรัม

 - จัดซื้อตามเกณฑราคาทองตลาด 

462 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร  ไมกันสั่นสําหรับกลองถายภาพ 25,000 กองยุทธศาสตร

 - วัสดุคารบอนไฟเบอร กันสั่น 3 แกน และงบประมาณ

 - ปรับตั้งคาดวยหนาจอสีแบบสัมผัสขนาด 1.4 นิ้ว

 - ฟงชั่น Active track 3.0 , Force Mobile

และ อุปกรณเสริม 3D Focus System

 - ใชงานตอเนื่อง 12 ชม. รองรับการชารจเร็ว

 - จัดซื้อตามเกณฑราคาทองตลาด 

463 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร โทรทัศน LED แบบ Smart TV 4K   ขนาด 30,000 กองยุทธศาสตร

ไมนอยกวา 65 นิ้ว

 - ระบบภาพ:4K UHD , ลักษณะจอ:FLAT และงบประมาณ

 - RESOLUTION(PIXELS):3840 x 2160

  - จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑฉบับ

เดือนธันวาคม 2564 ของสํานักงบประมาณ

464 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ หูฟงมอนิเตอร (Headphones) 4,400 กองยุทธศาสตร

 - หูฟงแบบปด ,ตอบสนองความถี่ 18Hz – 22kHz และงบประมาณ

50mm Drivers,32 Ohm Impedance

 - จัดซื้อตามเกณฑราคาทองตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

465 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เครื่องบันทึกเสียง Multitrack Podcast Recorder 20,000 กองยุทธศาสตร

 - อินพุตไมโครโฟนสี่ชองพรอมขั้วตอ XLR และงบประมาณ

 - เอาตพุตหูฟงสี่ชองพรอมการควบคุมระดับเสียง

 - ปุมควบคุมและปุมปดเสียงสําหรับแตละอินพุต

 - Phantom power สําหรับอินพุต XLR ทั้งหมด

 - ปองกัน Feedback เสียงการโทรโดยอัตโนมัติ

โดยใชฟงกชัน Mix-Minus

 - จัดซื้อตามเกณฑราคาทองตลาด 

466 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ไมโครโฟนไรสาย 15,000 กองยุทธศาสตร

 - ใชเทคโนโลยีรับสงสัญญาณไรสายแบบ 2.4 GHz และงบประมาณ

 - ความละเอียดเสียงไมนอยกวา 24bit/48kHz

 - รับคลื่นสัญญาณไดตั้งแต 20Hz -20 KHz

 - จัดซื้อตามเกณฑราคาทองตลาด 

467 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ไมโครโฟนคอนเดนเซอร จํานวน 2 ตัว 12,000 กองยุทธศาสตร

 - ประเภท:Condenser , รูปแบบ:Cardioid และงบประมาณ

 - การตอบสนองความถี:่ 40-20kHz

 - ความไว: 45d ± 3dB , อัตราสวน:S / N 85dB 

 - จัดซื้อตามเกณฑราคาทองตลาด 

468 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร จอมอนิเตอร ขนาดไมนอยกวา 23 นิ้ว 7,000 กองยุทธศาสตร

 - IPS ( HDMI port ) และงบประมาณ

 - จัดซื้อตามเกณฑราคาทองตลาด 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

469 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ชุดไฟตอเนื่องสตูดิโอ LED Sun Light 22,000 กองยุทธศาสตร

 - Power:60W , 11000 Lux (1M) , และงบประมาณ

RA > 95 , TLCI > 98

 - อุณหภูมิสี: 5500K ± 200K

 - แหลงจายไฟ: AC100-240V / DC NP-F970

 - จัดซื้อตามเกณฑราคาทองตลาด

470 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร อากาศยานไรคนขับ (โดรน) พรอมรีโมทควบคุม 90,000 กองยุทธศาสตร

สําหรับถายภาพ จํานวน 1 ลํา และงบประมาณ

 - จัดซื้อตามเกณฑราคาทองตลาด

471 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร อากาศยานไรคนขับ (โดรน) พรอมรีโมทควบคุม 180,000 กองยุทธศาสตร

สําหรับสํารวจและทําแผนที่  จํานวน 1 ลํา และงบประมาณ

 - จัดซื้อตามเกณฑราคาทองตลาด

472 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร อากาศยานไรคนขับ (โดรน) พรอมรีโมทควบคุม 300,000 กองยุทธศาสตร

สําหรับสํารวจและจับความรอน  จํานวน 1 ลํา และงบประมาณ

 - จัดซื้อตามเกณฑราคาทองตลาด

473 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เครื่องเลื่อยโซยนต ความยาวบา 34,600     กองสาธารณสุข

ไมนอยกวา 16 นิ้ว ขนาดเครื่องยนต และสิ่งแวดลอม

ไมนอยกวา 2 แรงมา จํานวน 2 เครื่อง

 เครื่องละ 17,300 บาท

 - จัดซื้อตามเกณฑราคาทองตลาด

 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

474 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะฯ เรือไฟเบอรกลาส ทองเรือรูปตัววี 200,000     กองสาธารณสุข

ขนาดยาวไมนอยกวา 390.00 ซม. และสิ่งแวดลอม

กวางไมนอยกวา 144.00 ซม. 

พรอมเครื่องยนตเบนซินเกาะทาย

ขนาดไมนอยกวา 9.5 แรงมา

จํานวน 1 ลํา

  - จัดซื้อตามเกณฑราคาทองตลาด

475 อุตสาหกรรมและการโยธา คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เครื่องสูบน้ํามอเตอรไฟฟา ชนิดแนวดิ่ง 540,000  - - - - สํานักชาง

- ขนาดทอดูด-สงเสนผาศูนยกลาง  8 นิ้ว

 - ความลึกไมนอยกวา 1.20 เมตร

 - กําลังมอเตอรไฟฟาไมนอยกวา   10 แรงมา

 - แรงดันไฟฟา 380 โวลต

 - ตูควบคุมพรอมใชงาน 1 ชุด

 - อัตราการสูบไมนอยกวา   6,000 ลิตร/นาที

จํานวน 6 เครื่อง ราคาเครื่องละ 90,000 บาท

จัดซื้อตามราคาทองตลาด

476 อุตสาหกรรมและการโยธา คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร ปมน้ําไดโว ขนาด 3 นิ้ว 100,000         สํานักชาง

 - กําลังมอเตอรไฟฟาไมนอยกวา   1 แรงมา

 - แรงดันไฟฟา 220 โวลต

จํานวน 10 เครื่อง ราคาเครื่องละ

10,000 บาท

จัดซื้อตามราคาทองตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

477 อุตสาหกรรมและการโยธา คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เครื่องสูบน้ํามอเตอรไฟฟา ชนิดแนวดิ่ง 450,000  - - - - สํานักชาง

 - ขนาดทอดูด-สงเสนผาศูนยกลาง   6 นิ้ว

 - ความลึกไมนอยกวา 2 เมตร

 - กําลังมอเตอรไฟฟาไมนอยกวา   10 แรงมา

 - แรงดันไฟฟา 380 โวลต

 - ตูควบคุมพรอมใชงาน 1 ชุด

 - อัตราการสูบไมนอยกวา   4,000 ลิตร/นาที

จํานวน 6 เครื่อง ราคาเครื่องละ 75,000 บาท

จัดซื้อตามราคาทองตลาด

478 อุตสาหกรรมและการโยธา คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เครื่องสูบน้ํามอเตอรไฟฟา ชนิดแนวดิ่ง 360,000  - - - - สํานักชาง

 - ขนาดทอดูด-สงเสนผาศูนยกลาง   6 นิ้ว

 - ความลึกไมนอยกวา 90 ซม.

 - กําลังมอเตอรไฟฟาไมนอยกวา   3 แรงมา

 - แรงดันไฟฟา 220 โวลต

 - ตูควบคุมพรอมใชงาน 1 ชุด

 - อัตราการสูบไมนอยกวา   3,000 ลิตร/นาที

จํานวน 6 เครื่อง ราคาเครื่องละ 60,000 บาท

จัดซื้อตามราคาทองตลาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

479 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑการแพทย เครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ 150,000          กองการแพทย

ราคาเครื่องละ 150,000 บาท

จํานวน 1 เครื่อง

  - จัดซื้อตามเกณฑราคากลางฯ

480 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑการแพทย โตะครอมเตียง 76,700            กองการแพทย

ราคาตัวละ 5,900 บาท

จํานวน 13 เครื่อง

 - จัดซื้อตามราคาทองตลาด

481 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑการแพทย เครื่องชั่งน้ําหนักแบบดิจิตอลพรอมที่วัดสวนสูง 40,000            กองการแพทย

ราคาเครื่องละ 20,000 บาท

จํานวน 2 เครื่อง

 - จัดซื้อตามราคาทองตลาด

482 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑการแพทย ยูนิตทําฟน 920,000          กองการแพทย

ราคาเครื่องละ 460,000 บาท

จํานวน 2 เครื่อง

จัดซื้อตามเกณฑราคากลาง

483 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาว ดํา 44,200            กองการแพทย

(18 หนา / นาท)ี

ราคาเครื่องละ 2,600 บาท

จํานวน 17 เครื่อง

จัดซื้อตามเกณฑราคากลาง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

484 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑการแพทย เครื่องวัดระดับบิลิรูบินในทารก 130,000          กองการแพทย

ราคาเครื่องละ 130,000 บาท

จํานวน 1 เครื่อง

จัดซื้อตามเกณฑราคากลาง

485 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑการแพทย เครื่องควบคุมการใหสารน้ําทางหลอด 300,000          กองการแพทย

เลือดดําชนิด 1 สาย

ราคาเครื่องละ 50,000 บาท

จํานวน 6 เครื่อง

จัดซื้อตามเกณฑราคากลาง

486 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 258,500          กองการแพทย

(ราคารวมคาติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือ

แบบแขวน ขนาด 13,000 บีทียู

ราคาเครื่องละ 23,500 บาท

จํานวน 11 เครื่อง

จัดซื้อตามเกณฑราคากลาง

487 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑการแพทย เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติ 125,000          กองการแพทย

ชนิดพกพา

ราคาเครื่องละ 25,000 บาท

จํานวน 5 เครื่อง

จัดซื้อตามเกณฑราคากลาง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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๔๘๘ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑการแพทย เครื่องปนเม็ดเลือดแดงอัดแนน 80,000            กองการแพทย

ราคาเครื่องละ 80,000 บาท

จํานวน 1 เครื่อง

จัดซื้อตามเกณฑราคากลาง

489 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑการแพทย เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ 75,000            กองการแพทย

พรอมวัดความอิ่มตัวของออกซิเจน

ในเลือด

ราคาเครื่องละ 75,000 บาท

จํานวน 1 เครื่อง

จัดซื้อตามเกณฑราคากลาง

490 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 955,500          กองการแพทย

(ราคารวมคาติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือ

แบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู

ราคาเครื่องละ 45,500 บาท

จํานวน 21 เครื่อง

จัดซื้อตามเกณฑราคากลาง

491 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร 30,000            กองการแพทย

หรือ LED สี

ราคาเครื่องละ 15,000 บาท

จํานวน 2 เครื่อง

จัดซื้อตามเกณฑราคากลาง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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492 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑการแพทย ตูปลอดเชื้อ class II ไมนอยกวา 4 ฟุต 300,000          กองการแพทย

ราคาเครื่องละ 300,000 บาท

จํานวน 1 เครื่อง

จัดซื้อตามเกณฑราคากลาง

493 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑการแพทย เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ 39,000            กองการแพทย

และกึ่งอัตโนมัติ

ราคาเครื่องละ 6,500 บาท

จํานวน 6 เครื่อง

จัดซื้อตามราคาทองตลาด

494 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑการแพทย เครื่องตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ พรอมระบบ 300,000     กองการแพทย

วิเคราะหผล และจัดเก็บภาพในระบบ

เครือขาย

ราคาเครื่องละ 150,000 บาท

จํานวน 2 เครื่อง

จัดซื้อตามเกณฑราคากลาง

495 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องพิมพชนิด Dot Matrix Printer 154,000     กองการแพทย

แบบแครสั้น

ราคาเครื่องละ 22,000 บาท

จํานวน 7 เครื่อง

จัดซื้อตามเกณฑราคากลาง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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496 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 32,500     กองการแพทย

ราคาเครื่องละ 2,500 บาท

จํานวน 13 เครื่อง

จัดซื้อตามเกณฑราคากลาง

497 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑการแพทย เครื่องกระตุกไฟฟาหัวใจชนิดไบเฟสิค 480,000     กองการแพทย

แบบจอสี พรอมภาควัดออกซิเจนและ

คารบอนไดออกไซดในเลือด

ราคาเครื่องละ 480,000 บาท

จํานวน 1 เครื่อง

จัดซื้อตามราคาทองตลาด

498 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑการแพทย เครื่องขูดหินปูนแบบ Electro 25,000     กองการแพทย

Magnetic

ราคาเครื่องละ 25,000 บาท

จํานวน 1 เครื่อง

จัดซื้อตามเกณฑราคากลาง

499 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี ชนิด 97,900     กองการแพทย

Network แบบที่ 1 (18 หนา/นาท)ึ

ราคาเครื่องละ 8,900 บาท

จํานวน 11 เครื่อง

จัดซื้อตามเกณฑราคากลาง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

500 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวล 330,000     กองการแพทย

ผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพ ขนาดไมนอย

กวา 19 นิ้ว)

ราคาเครื่องละ 22,000 บาท

จํานวน 15 เครื่อง

จัดซื้อตามเกณฑราคากลาง

94,573,330   38,800,222  62,512,960 12,552,400 33,234,100  -รวม  500   รายการ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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การติดตามและประเมินผล 

สวนที่ 4 

 

 

 การติดตามและประเมินผลโครงการ  เปนหนาท่ีสําคัญอยางหนึ่ง  ในการดําเนินงานพัฒนาองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  ดังนั้น  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จึงจําเปนตองมีองคกร  มีทําหนาท่ีติดตามและ

ประเมินผลการพัฒนา 

 สําหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548  และท่ีแกไข

เพ่ิมเติม  ไดกําหนดใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน

ประกอบดวย 

(1) สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน 

(2) ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 

(3) ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 

(4) หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน 

(5) ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 

โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการ  และกรรมการอีกหนึ่ง

คนทําหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ  กรรมการตาม ขอ 28  ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ปและ

อาจไดรับคัดเลือกอีกได 

ซ่ึงคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ประกอบจากหลายฝายดวยกัน  

ท้ังองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  สมาชิกสภาทองถ่ิน  ผูแทนประชาคมทองถ่ิน  หนวยงานท่ีเก่ียวของ  รวมท้ัง

ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก  ซ่ึงการท่ีคณะกรรมการมาจากหนวยงานหลายฝายนี้ จะทําใหการ

ติดตามและประเมินผลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  และผลของการประเมินสามารถวัดผลบรรลุและวัด

ความสําเร็จของโครงการ  เพ่ือนําไปใชในการแกไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการไดอยางแทจริง 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ.2548  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  ไดกําหนดอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาทองถ่ิน  ดังนี้ 

 ขอ 29  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ี  ดังนี้ 

(1) กําหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

(2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

(3) รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร

ทองถ่ินเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ัง

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบ ในท่ีเปดเผย

ภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปน

ระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน อยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 
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(4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 

ขอ 30  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  อาจมอบใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวม

ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได  โดยมีข้ันตอนดําเนินการดังนี้ 

(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  จัดทํารางขอกําหนดขอบขายและ      

รายละเอียดของงานท่ีจะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการเพ่ือเสนอผูบริหาร

ทองถ่ิน 

(2) ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงาน 

(3) หนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผล 

(4) ใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกท่ีดําเนินหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผลรายงานผล

การดําเนินการ  ซ่ึงไดจากการติดตาและประเมินผล  ตอคณะกรรมการติดตามและประเมินผล   

เพ่ือประเมินผลการรายงานผลเสนอความเห็นตอผูบริหารทองถ่ิน 

(5)  ผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบ ในท่ีเปดเผยภายใน 15 วัน 

นับแตวันท่ีรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอย

กวาสามสิบวัน อยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

1.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น 

 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินเปนการใหคะแนนของ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินเพ่ือตรวจสอบความสอดคลองของแผนพัฒนาทองถ่ิน

กับการนําไปจัดทํางบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจําปงบประมาณนั้น ๆ เปนการให

คะแนนตามแบบท่ีกระทรวงมหาดไทยไดกําหนดไวซ่ึงเปนสวนหนึ่งของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาทองถ่ิน โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแลวแตกรณี นับแต

วันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจายประจําป (ดําเนินการเฉพาะเม่ือมีการประกาศใชงบประมาณรายจาย

ประจําปเทานั้น) มีรายละเอียดประกอบดวย 
  

ประเด็นการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑. ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมลูพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ๒๐ 

๒. การวิเคราะหสภาวการณและศกัยภาพ 20 

๓. ยุทธศาสตร ประกอบดวย 60 

๓.๑ ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2561-2580) (5) 

3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ (5) 

๓.3 เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน  (5) 
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินจะตองใหคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร

เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑท่ีควรได เพ่ือใหเกิดความสอดคลองและ

ขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน) แตถาเมื่อประเมินผล

เปนคะแนนแลวผลต่ํากวารอยละ 80 ก็ตองยืนยันคะแนนตามท่ีเปนจริง 

  

แนวทางการใหคะแนนการติดตามและประเมินยุทธศาสตรเพ่ือสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
๑.ขอมูลสภาพท่ัวไปและ
ขอมูลพ้ืนฐานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี 
(๑) ขอมูลเก่ียวกับดานกายภาพ เชน ท่ีตั้งของหมูบาน/ชุมชน/
ตําบลลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะท่ีดิน 
ลักษณะของแหลงนํ้า ลักษณะของไม /ป าไมฯลฯ ดาน
การเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง การเลือกตั้ง 
ฯลฯ 
(๒) ขอมูลเก่ียวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูลเก่ียวกับ
จํานวนประชากร และชวงอายุและจํานวนประชากร ฯลฯ 

๒๐ 
(5) 
 
 
 
 

 

(๓) ขอมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคมเชน การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห ฯลฯ 
(๔) ขอมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับ
ถือศาสนาประเพณีงานประจําป ภูมิปญญาทองถ่ิน ภาษาถ่ิน 
สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึกฯลฯ และอ่ืนๆ 

(5) 
 

 

(๕) ขอมูลเก่ียวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เชน คมนาคมขนสง 
การไฟฟา การประปา โทรศัพท ฯลฯ 
(๖) ขอมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง 
การปศุสัตว การบริการ การทองเท่ียว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย/กลุมอาชีพแรงงานฯลฯ 

(5) 
 
 
 

 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๓.4 ยุทธศาสตรจังหวัด (5) 

3.5 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (5) 

3.6 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (5) 

๓.7 วิสัยทัศน (๕) 

๓.8 กลยุทธ (๕) 

๓.9 เปาประสงคของแตละประเดน็กลยุทธ (๕) 

๓.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร (๕) 

๓.11 แผนงาน (๕) 

๓.12 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
๑.ขอมูลสภาพท่ัวไป
และขอมลูพ้ืนฐานของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (ตอ) 

(๗) ขอมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน นํ้า ปาไม ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 
(๘) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน
หรือใชขอมูล จปฐ. ขอมูลการมีสวนรวมของประชาชนหรือการ
ประชุมประชาคมทองถ่ิน รูปแบวิธีการและการดําเนินการประชุม
ประชาคมทองถ่ิน โดยใชกระบวนการรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจ 
รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน รวมแกปญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือแกปญหาสําหรับการพัฒนาทองถ่ินตาม
อํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (brainstorming) 

(5) 
 

 

๒. การวิเคราะห
สภาวการณและ
ศักยภาพ 

(๑) การวิเคราะหท่ีครอบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคลอง
ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
นโยบายของผูบริหารทองถ่ิน รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร
ชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ SDGs 
(Bottom-up/Top-down) 

(5)  

(2 ) การวิเคราะหทางสังคม  เชน  ดานแรงงาน  การศึกษา             
สาธารณสุข  ความยากจน  อาชญากรรม  ปญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน เปนตน 

(5)  

(3) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม  พ้ืนท่ีสีเขียว  ธรรมชาติตางๆ  ทาง
ภูมิศาสตร  กระวนการหรือสิ่งท่ีเกิดข้ึน  การประดิษฐท่ีมีผลตอ
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา 
(4) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ  ขอมูลดานรายไดครัวเรือน  การ
สงเสริมอาชีพ  กลุมอาชีพ  กลุมทางสังคม  การพัฒนาอาชีพและ
กลุมตางๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเปนอยูท่ัวไป  เปนตน 

(5) 
 
 
 

 

(5) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาใน
ปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน ดวยเทคนิค 
SWOT Analysis  ท่ีอาจสงผลตอการดําเนินงานไดแก S-Strength 
(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดออน)                  O-Opportunity 
(โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

(5) 

 

 

3. ยุทธศาสตร 
3.1 ยุทธศาสตรชาติ 
20 ป (พ.ศ.2561-
2580) 

 
กําหนดและการวิเคราะหยุทธศาสตรชาติ 20 ป ท่ีสอดคลองกับการ
พัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ตามประเด็น
ยุทธศาสตรหรือหมุดหมาย และประเด็นองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

60 
(5) 

 

3.2 แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 13 

กําหนดและการวิเคราะหแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 13 ท่ีสอดคลองกับการพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครอง
ส ว น ท อ ง ถ่ิ น  ต า ม ป ร ะ เ ด็ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ห รื อ 
หมุดหมาย และประเด็นองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(5)  

3 .3  เป า ห ม าย ก า ร
พัฒนาท่ียั่งยืน 

กํ าห น ด และการ วิ เค ราะห เป าห ม าย / เป าป ระส งค  SDGs 
ท่ีสอดคลองกับการพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ตามเปาหมาย/เปาประสงค SDGs และประเด็นขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

(5)  

3.4 ยุทธศาสตรจังหวัด การกําหนดและการวิเคราะหยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน มีความสอดคลองหรือเช่ือมโยงกับยุทธศาสตรจังหวัด 
 

(5)  



590 
 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

3.5  ยุทธศาสตรการ
พั ฒ น า ข อ งอ งค ก ร
ปกครองสวนทองถ่ินใน
เขตจังหวัด 

กําหนดและการวิเคราะหยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน มีความสอดคลองหรือเช่ือมโยงกับยุทธศาสตรการพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ท่ีจัดทําข้ึนแบบมีสวนรวม
ขององคการบริหารสวนจังหวัดกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต
จังหวัด หรือเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด 

(5)  
 
 
 

3.6 ยุท ธศาสตรของ        
องค กรปกครองส วน
ทองถ่ิน 

กําหนดและการวิเคราะหสอดคลองกับขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูล
พ้ืนฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน ประเด็น
ปญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ี
จริงและเปนไปตามหนาท่ี อํานาจ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
มีการกําหนดยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศนท่ีกําหนดไว 

(5)  

3.7 วิสัยทัศน      กําหนดและการวิเคราะหวิสัยทัศน ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ี
องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยาง
ชัดเจน สอดคลองกับสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต และศักยภาพท่ีเปน
ลักษณะเฉพาะขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีแสดงใหเห็นถึง
ความสัมพันธกับโครงการพัฒนาทองถ่ิน 

(5)  

3.8 กลยุทธ การกําหนดและการวิเคราะหแสดงใหเห็นถึงชองทางวิธีการ ภารกิจ
หรือสิ่งท่ีตองทําตามหนาท่ีและอํานาจขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีจะนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน หรือแสดงใหเห็นถึงความ
ชัดเจนในสิ่งท่ีจะดําเนินการใหบรรลุวิสัยทัศน น้ัน จากประเด็น
คาํถามท่ีสําคัญวา ปจจุบันเรายืนอยู ณ จุดใด หรอืปจจุบันเรากําลัง
ทําอะไรอยู แลวในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร 

(5)  

3.9 เปาประสงคของ
แตละประเด็นกลยุทธ 

การกําหนดและการวิเคราะห เปาประสงคของแตละประเด็น 
กลยุทธมีความสอดคลองและสนับสนุนตอกลยุทธท่ีจะเกิดข้ึน มุง
หมายสิ่งหน่ึงสิ่งใดท่ีชัดเจน โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินมี
เปาประสงคใด จะทําสิ่งใด เปาหมายการพัฒนาทองถ่ินคืออะไร 

(5)  

3.10 จุดยืนทาง     
ยุทธศาสตร 

การกําหนดและการวิเคราะหจุดยืนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ท่ีมีความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือใหบรรลุ
วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนท่ีจริงท่ีจะนําไปสูผลสําเร็จทางยุทธศาสตร สิ่งท่ีเปนจริงหรือมีอยู
จริงคืออะไรท่ีจะพัฒนาใหเกิดผลสําเร็จ 

(5)  

3.11 แผนงาน การกําหนดและการวิเคราะหแสดงใหเห็นถึงการจําแนกแผนงาน
ตามรูปแบบงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนการ
วางแผนงานตามวิธีจําแนกแผนงานการจัดทํางบประมาณใหถูกตอง
และสอดคลองกับโครงการพัฒนาทองถ่ินท่ีจะเกิดข้ึน ซึ่งสอดคลอง
กับวิสัยทัศนท่ีกําหนดไว แผนงานจะแสดงใหเห็นวาจุดมุงหมายเพ่ือ
การพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกตองตาม
แผนงานหรือไม 

(5)  

3.12 ความเช่ือมโยง
ข อ ง ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ใน
ภาพรวม 

การกําหนดและการวิเคราะหความเช่ือมโยงองครวมท่ีนําไปสูการ
พัฒนาทองถ่ินท่ีมาจากยุทธศาสตรทุกระดับ ไดแก ยุทธศาสตรชาติ 
20 ป (พ.ศ.2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 13 SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด/แผนพัฒนาภาค 
ยุท ธศาสตรก ารพั ฒ นาขององค ก รปกครองส วนท อ ง ถ่ินมี
ความสัมพันธหรือเช่ือมโยงกันอยางไรเหื่อใหการพัฒนาทองถ่ิน
สอดคลองกับยุทธศาสตรระดับมหภาค 

(5)  
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 2. การติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น 

 การติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินเปนการใหคะแนนของ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินเพ่ือตรวจสอบความสอดคลองของแผนพัฒนาทองถ่ิน

กับการนําไปจัดทํางบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจําปงบประมาณนั้น ๆ เปนการให

คะแนนตามแบบท่ีกระทรวงมหาดไทยไดกําหนดไวซ่ึงเปนสวนหนึ่งของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาทองถ่ิน โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแลวแตกรณี นับแต

วันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจายประจําป (ดําเนินการเฉพาะเม่ือมีการประกาศใชงบประมาณรายจาย

ประจําปเทานั้น) มีรายละเอียดประกอบดวย 
 

ประเด็นการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑. การสรุปสถานการณการพัฒนา ๑๐ 

๒. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 

๓. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 

๔. ยุทธศาสตร กลยุทธ และแผนงานการพัฒนา 5 

๕. โครงการพัฒนา ประกอบดวย 30 

   ๕.๑ ความชัดเจนของช่ือโครงการ (๕) 

   ๕.๒ กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (๕) 

   ๕.๓ เปาหมาย (ผลผลตขิองโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตัง้งบประมาณไดถูกตอง (๕) 

   ๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 

   ๕.๕ มีการกําหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ีคาดวาจะไดรับ (๕) 

   ๕.๖ ผลท่ีคาดวาจะไดรับสอดคลองกับโครงการ และวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว (๕) 

6. โครงการพัฒนาท่ีนําไปจดัทํางบประมาณรายจายประจาํป 35 

    6.1 โครงการพัฒนาทองถ่ินท่ีนําไปจัดทํางบประมาณรายจายประจําปในภาพรวม (๕) 

    6.2 โครงการพัฒนาทองถ่ินท่ีนําไปจัดทํางบประมาณรายจายแกไขปญหาความยากจน (๕) 

    6.3 โครงการพัฒนาทองถ่ินท่ีนําไปจัดทํางบประมาณรายจายดานบริหารจัดการอนุรักษ 
          ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 

(๕) 

    6.4 โครงการพัฒนาทองถ่ินท่ีนําไปจัดทํางบประมาณรายจายเก่ียวกับสุขภาวะ (๕) 
    6.5 โครงการพัฒนาทองถ่ินท่ีนําไปจัดทํางบประมาณรายจายเก่ียวกับดานการศึกษา ศลิปะ   
          ศาสนา วัฒนธรรม จารตีประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

(๕) 

    6.6 โครงการพัฒนาทองถ่ินท่ีนําไปจัดทํางบประมาณรายจายเก่ียวกับดานโครงสรางพ้ืนฐาน (๕) 

    6.7 โครงการพัฒนาทองถ่ินท่ีนําไปจัดทํางบประมาณรายจายเก่ียวกับดานการบริหารจัดการนํ้า (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
๑. การสรุปสถานการณการ
พัฒนา 

1) การวิเคราะหหรือผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมิน
สถานภาพการพัฒนาท่ีประชาชนตองการใหดําเนินการ 
และองคกรปกครองสวนทองถ่ินตอบสนองความตองการได
โดยใชการวิ เคราะห เชิงเทคนิค  Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand หรืออ่ืน ๆ เปนการวิเคราะห
โครงการเพ่ือสอดคลองกับยุทธศาสตรและวิสัยทัศนของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

๑๐ 
(5) 

 

 2) การวิเคราะหหรือผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและอนาคต ทิศทาง 
แนวโนมท่ีจะเกิดข้ึนหรือผลท่ีจะเกิดข้ึนในการพัฒนา
ท อ ง ถ่ิ น โดย ใช ก า ร วิ เค ร าะห เชิ ง เท ค นิ ค  Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand หรือ อ่ืน  ๆ  มา
เช่ือมตอ เปนการวิเคราะหโครงการเพ่ือสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรและวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(5)  

๒. การประเมินผลการนํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน ไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ 

1) การกําหนดและการวิเคราะหการควบคุมท่ีมีการใช
ตัวเลขตางๆเพ่ือนํามาใชวัดผลในเชิงปริมาณ เชน การวัด
จํานวนโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ งานตางๆ ก็คือผลผลิต
น่ันเองวาเปนไปตามท่ีตั้งเปาหมายเอาไวหรือไม จํานวนท่ี
ดําเนินการจริงตามท่ีได กําหนดไว  จํานวนท่ีสามารถ
ดําเนินการได สามารถอธิบายไดตามหลักประสิทธิภาพ
(Efficiency) ของการพัฒนาทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีท่ี
กําหนดไว 

๑๐ 
(5) 

 

๒) การกําหนดและการวิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ 
(Impact) โครงการพัฒนาทองถ่ินท่ีดําเนินในเชิงปริมาณ 
(Quantitative) ท่ีเกิดจาก (1) ไดมีการวิเคราะหในเชิง
ปริมาณดวยรูปแบบของขอมูลตาง ๆ เชน กราฟ สถิติ เปน
ตน 

(5)  

๓. การประเมินผลการนํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน ไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ 

๑) การกําหนดและการวิเคราะหการประเมินประสิทธิผล
ของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนําเอาเทคนิคตางๆมา
ใชเพ่ือวัดวาภารกิจโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ งานตางๆ 
ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีรงตอความตองการของประชาชนและ
เปนไปตามหนาท่ีหรืออํานาจ ประชาชนพ่ึงพอใจ มี
ความสุขจากการพัฒนาทองถ่ิน โครงการพัฒนา กิจกรรม 
ครุภัณฑ วัสดุ ครุภัณฑ การดําเนินการตางๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกตอง คงทน ถาวร สามารถใชการไดตาม
วัตถุประสงคหรือไม  ซึ่ งเปนไปตามหลักประสิท ธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏบัิติราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงค
และเป าหมายของแผนปฏิ บั ติ ราชการตาม ท่ี ได รับ
งบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
สวนราชการหรือหนวยงานอ่ืนได และเปนไปตามหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

๑๐ 
(5) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
๓. การประเมินผลการนํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน ไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ (ตอ) 

๒) การกําหนดและการวิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ 
(Impact) โครงการพัฒนาทองถ่ินท่ีดําเนินในเชิงคุณภาพ 
(Qualitative) การวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขท่ี
ประชาชนไดรับ ดวยรูปแบบของขอมูลตาง ๆ เชน กราฟ 
สถิติ เปนตน 

(5)  

๔. ยุทธศาสตร กลยุทธ และ
แผนงานการพัฒนา 

๑) การกําหนดและการวิเคราะหกลยุทธท่ีสอดคลองกับ
ยุทธศาสตร แผนงาน และงานท่ีจะพัฒนาทองถ่ินซึ่งผาน
การวิเคราะหเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินดวยเทคนิคการ
วิเคราะห Demand (Demand Analysis) /Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) 
หรืออ่ืน ๆ โดยนําไปจดัทําเปนรูปโครงการพัฒนาทองถ่ินท่ี
เปนรูปธรรม 

๑๐ 
(5) 

 

 ๒) กําหนดและการวิเคราะหกลยทุธสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน นําไปสูการจัดทํา โครงการ 
กิจกรรม ครุภณัฑ วัสดุ ในการจัดทําบริการสาธารณะหรือ
กิจกรรมสาธารณะท่ีเปนรูปธรรม 

(5)  

๕. โครงการพัฒนา 
   ๕.๑ ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ 

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี 
1) “โครงการพัฒนา” หมายความวา โครงการท่ีดําเนินการ
จัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือใหการ
พัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนท่ีกําหนดไว 
2) โครงการพัฒนาทองถ่ินมี วัต ถุประสงคสนองต อ
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและ
ดําเนินการเพ่ือใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีกําหนดไว ช่ือโครงการมีความชัดเจน 
มุงไปเรื่องใดเรื่องหน่ึงเปนการเฉพาะ อานแลวเขาใจไดวา
จะพัฒนาอะไร สิ่งท่ีจะทําน้ันจะเกิดอะไรข้ึนในอนาคต 

25 
(๕) 

 

   ๕.๒ กําหนดวัตถุประสงค
สอดคลองกับโครงการ 

การกําหนดวัตถุประสงคของโครงการตองมีความชัดเจน
(Clear objective) ตอบสนองตอโครงการพัฒนาทองถ่ิน
โครงการตองกําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับความ
เปนมาของโครงการ สอดคลองกับหลักการและเหตุผล 
วิธีการดําเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค มีความ
เปนไปไดชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง จะดําเนินการ
เพ่ือสนับสนุน/สงเสริม ฯลฯ 

(๕)  

   ๕.๓ เปาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความชัดเจน
นําไปสูการตั้งงบประมาณได
ถูกตอง 

สภาพท่ีอยากใหเกิดข้ึนในอนาคตเปนทิศทางท่ีตองไปใหถึง
เป าหม ายต อ ง ชัด เจน  สาม ารถระ บุ จํ าน วน เท า ไร 
กลุมเปาหมายคืออะไร มีผลผลิตอยางไร กลุมเปาหมาย 
พ้ืนท่ีดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงานลงรายละเอียด
ใหชัดเจนวาโครงการน้ีจะทําท่ีไหน เริ่มตนในชวงเวลาใด
และจบลงเมื่อไร ใครคือกลุมเปาหมายของโครงการ หาก
กลุมเปาหมายมีหลายกลุม ใหบอกชัดลงไปวาใครคือ
กลุ ม เป าหมายหลัก ใครคื อกลุ ม เป าหมายรองหรือ
กลุมเปาหมายเดียวกัน เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จะนําไปสูการประมาณการราคาในชองของ “งบประมาณ” 

(๕)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
   ๕.๔ มีการประมาณการราคา
ถู ก ต อ ง ต า ม ห ลั ก วิ ธี ก า ร
งบประมาณ 

1) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทํา
บริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของ
ประชาชนในทองถ่ิน ตามหลักการพัฒนาอยางยั่งยืนมีการ
ประมาณราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ การ
ประมาณราคาสอดคลองกับโครงการ การจัดทําบริการ
สาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ หรือถูกตองตามหลัก
วิธีการทางชาง  หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มี
ความโปรงใสในการกําหนดราคากลางและตรวจสอบไดใน
เชิงประจักษ การประมาณการราคาท่ีเกิดจากเปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
2) งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ 5 
ประการในการจัดทําโครงการ ไดแก (1) ความประหยัด 
(Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) 
ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ลดความเหลื่อมล้ํา
ในการพัฒนาทองถ่ินนําไปสูความยุติธรรม (Equity) (5ป 
ความโปรงใส (Transparency) ชัดเจนตรวจสอบได วัดได 
พิสูจนไดวาเปนจริงในเวลาน้ัน  

(๕) 
 
 
 
 
 

 

 

   ๕.๕ มีการกําหนดตัวช้ี วัด 
(KPI)  แ ล ะ ส อ ด ค ล อ ง กั บ
วัตถุประสงคและผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 
 
 
 
 
 

มีการกําหนดตัวช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator 
: KPI) ท่ีสามารถวัดได (measurable) ใชบอกประสิทธิผล 
(effactiveness) ใชบอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได เชน 
การกําหนดความพึงพอใจ การกําหนดรอยละ การกําหนด
อันเกิดจากผลของวัตถุประสงค ท่ี เกิดสิ่ งท่ี ไดรับ (การ
คาดการณ คาดวาจะไดรับ) ตัวช้ีวัดท่ีแสดงใหเห็นวาจะ
ดําเนินการใหเกดผลสําเร็จอยางไร หรือผลท่ีคาดวาจะไดรับ
อยางไร ไมใชการกําหนด KPI เปนครั้งหน่ึง/แหงหน่ึง/หน่ึง
โครงการ/ความกวาง/ความยาว ฯลฯ 

(๕) 
 
 
 
 
 

 

 

๕ .๖  ผ ล ท่ี ค าด ว า จ ะ ได รั บ
สอดคลองกับโครงการ และ
วัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 

ผลท่ีไดรับเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนไดจริงจากการดําเนินงานตาม
โครงการพัฒนา ซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตั้งไว การ
ไดผล หรือผลท่ีเกิดข้ึนจะตองเทากับวัตถุประสงค หรือ
มากกวาวัตถุประสงค ซึ่งการเขียนวัตถุประสงคควรคํานึงถึง 
(1) มีความเปนไปไดและมีความเฉพาะเจาะจงใน  การ
ดาํเนินการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสําเร็จได 
(3 ) ระ บุ สิ่ ง ท่ี ต อ งการดํ า เนิ น งานอย างชัด เจนและ
เฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและสามารถปฏิบัติได (4) เปนเหตุ
เปนผล สอดคลองกับความเปนจริง (5) สงผลตอการบงบอก
เวลาได 

(๕)  

6 . โครงการพั ฒ นา ท่ี นํ าไป
จัด ทํ างบประมาณ รายจ าย
ประจําป 
   6.1 โครงการพัฒนาทองถ่ิน
ท่ี นํ า ไป จั ด ทํ างบ ป ระม าณ
รายจายประจําปในภาพรวม 

 
 
 

โครงการพัฒนาทองถ่ินนําไปจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปในภาพรวม ประกอบดวย โครงการ กิจกรรม
ครุภัณฑ วัสดุ งานตาง ๆ ท่ีนําไปดําเนินการจัดทําบริการ
สาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ จํานวนไมนอยกวารอยละ  

35 
 
 

(5) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
   6.1 โครงการพัฒนาทองถ่ิน
ท่ี นํ า ไป จั ด ทํ างบ ป ระม าณ
รายจายประจําปในภาพรวม 
(ตอ) 

20 ของงบประมาณรายจายประจําปตามขอบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปท่ีตั้งไว 

  

   6.2 โครงการพัฒนาทองถ่ิน
ท่ี นํ า ไป จั ด ทํ างบ ป ระม าณ
รายจ ายแก ไขปญ หาความ
ยากจน 

โครงการพัฒนาทองถ่ินท่ีนําไปจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป ประกอบดวย โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ วัสดุ 
งานตาง ๆ เพ่ือแกไขปญหาความยากจนหรือสงเสริมอาชีพ
ประชาชนในทองถ่ิน จํานวนไมนอยกวารอยละ 2 ของ
งบประมาณรายจายประจําปตามขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปท่ีตั้งไว 

(๕)  

   6.3 โครงการพัฒนาทองถ่ิน
ท่ี นํ า ไป จั ด ทํ างบ ป ระม าณ
รายจ ายด านบริหารจัดการ
อนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอม 

โครงการพัฒนาทองถ่ินท่ีนําไปจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป ประกอบดวย โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ วัสดุ 
ง า น ต า ง  ๆ  เ พ่ื อ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร อ นุ รั ก ษ 
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม จํานวนไมนอยกวารอยละ 
2 ของงบประมาณรายจายประจําปตามขอบัญญัติ/เทศ
บัญญัติงบประมาณรายจายประจําปท่ีตั้งไว 

(๕)  

   6.4 โครงการพัฒนาทองถ่ิน
ท่ี นํ า ไป จั ด ทํ างบ ป ระม าณ
รายจายเก่ียวกับสุขภาวะ 

 

โครงการพัฒนาทองถ่ินท่ีนําไปจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป ประกอบดวย โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ วัสดุ 
งานตาง ๆ ท่ีดําเนินการเก่ียวกับสุขภาวะหรืการดําเนินการ
ด านสาธารณสุข จํ านวนไมนอยกวารอยละ 2  ของ
งบประมาณรายจายประจําปตามขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปท่ีตั้งไว 

    (๕)  

   6.5 โครงการพัฒนาทองถ่ิน
ท่ี นํ า ไป จั ด ทํ างบ ป ระม าณ
รายจายเก่ียวกับดานการศึกษา 
ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต
ป ร ะ เพ ณี  แ ล ะ ภู มิ ป ญ ญ า 
ทองถ่ิน 

โครงการพัฒนาทองถ่ินท่ีนําไปจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป ประกอบดวย โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ วัสดุ 
งานตาง ๆ ท่ีดําเนินการดานการศึกษา ศิลปะ ศาสนา 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญา ทองถ่ิน จํานวนไม
นอยกวารอยละ 2 ของงบประมาณรายจายประจําปตาม
ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปท่ีตั้งไว 

(๕)  

   6.6 โครงการพัฒนาทองถ่ิน
ท่ี นํ า ไป จั ด ทํ างบ ป ระม าณ
รายจายเก่ียวกับดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 

โครงการพัฒนาทองถ่ินท่ีนําไปจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป ประกอบดวย โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ วัสดุ 
งานตาง ๆ ท่ีดําเนินการดานโครงสรางพ้ืนฐาน หรือการ
คมนาคม เชน กอสราง ปรับปรุง ซอมแซมถนน ฯลฯ 
จํานวนไมนอยกวารอยละ 2 ของงบประมาณรายจาย
ประจําปตามขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปท่ีตั้งไว 

(๕)  

   6.7 โครงการพัฒนาทองถ่ิน
ท่ี นํ า ไป จั ด ทํ างบ ป ระม าณ
ราย จ า ย เ ก่ี ย ว กั บ ด าน ก าร
บริหารจัดการนํ้า 

 

โครงการพัฒนาทองถ่ินท่ีนําไปจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป ประกอบดวย โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ วัสดุ 
งานตาง ๆ ท่ีดําเนินการดานการบริหารจัดการนํ้า เชน 
กอสราง ปรับปรุงแหลงนํ้า ขุด ติดตั้ง หรือการบริหาร
จัดการนํ้ารวมถึงนํ้าประปา ฯลฯ จํานวนไมนอยกวารอยละ 
2 ของงบประมาณรายจายประจําปตามขอบัญญัติ/เทศ
บัญญัติงบประมาณรายจายประจําปท่ีตั้งไว 

(๕)  

รวม 20 หลักเกณฑ/ตัวชี้วัด 100  
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3. สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม 
3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 1) การวัดผลในเชิงปริมาณ 
     ตามท่ีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินข้ึนมาเพ่ือใชเปน
เครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไว เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปญหาใหกับประชาชน ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินนั้นจะตองมีการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม กําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเปน
ผูดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซ่ึงคณะกรรมการจะตองดําเนินการกําหนดแนวทาง วิธีการใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอ
สภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามละประเมินผลแผนพัฒนาให
ประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายรานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และ
ตองปดประกาศไวเปนเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 
 

โดยเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้ 
  แบบท่ี 1 การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  แบบท่ี 3 /1 แบบติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 
  แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา 
  (แจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท.0810.2/ ว 0703 ลงวันท่ี 2 กุมภาพันธ 
2558 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนสามปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ขอ 7 
การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาทองถ่ิน  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ีมท 0810.2/ว 
4830 ลง วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2556 ใหแลวเสร็จภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีประกาศใชแผนพัฒนา
ทองถ่ิน) 
  การติดตามและประเมินผลดวยระบบ  e –plan (www.dla.go.th) 

 

 2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
  การจัดผลเชิงคุณภาพ  เทศบาลใชการสํารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย
ภาพรวมโดยไดมีการประเมินความพึงพอใจ ซ่ึงการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ดําเนินงานของ อปท. ในภาพรวม 
  โดยเครื่องมือท่ีท่ีใชในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้ 
  แบบท่ี 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของ อปท. 
  แบบท่ี 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการ 

 

๔. ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 
 ๔.๑  ผลกระทบนําไปสูอนาคต 

  ๑) การเสนอโครงการบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ิน จะตองสํารวจรายละเอียดความเปนไปได

ใหมีความแนนอนสามารถปฏิบัติไดจริง 

๒) การโครงการบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ิน ควรจัดลําดับความสําคัญของโครงการและใหมี 
ความสัมพันธใกลเคียงกับงบประมาณ 

http://www.dla.go.th/
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๓) บุคลากรสวนราชการของหนวยงานตองมีความรูความเขาใจในการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ิน และการปฏิบัติตามแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยเครงครัด 
  ๔) ควรใหความสําคัญในการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  ๕) ควรเพ่ิมงบประมาณดานการการขจัดและแกไขปญหาความยากจนและดานการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนใหมากข้ึน 

 

 ๔.๒ ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
1) ความชัดเจนในการระบุปญหาและความจําเปนในการพัฒนา 
2) ความชัดเจนในการระบุความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี 

3) การนําองคความรูท่ีจําเปนมาใชในการพัฒนา 

4) ความชัดเจนในการระบุความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย 

5) การนําขอมูลพ้ืนฐานมาใชในการวางแผน 

6) การวิเคราะหสถานการณ 

7) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกและขีดสมรรถนะภายในตําบล (SWOT Analysis) 

๘) การเปดโอกาสใหภาคสวนตาง ๆ เขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
๙) การนําเครื่องมือทางการบริหารมาใชในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
๑๐) มาตรฐานในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
๑๑)  การรับฟงความคิดเห็น 
๑๒)  ความสัมพันธเชื่อมโยง 
๑๓)  ความครอบคลุมภาระงานท่ีตองดําเนินการเพ่ือกาวไปสูความสําเร็จตามวิสัยทัศนท่ี 

กําหนด 
๑๔)  ระดับของพลังขับเคลื่อนไปสูความสําเร็จตามวิสัยทัศนท่ีกําหนด 
๑๕)  ความถูกตองตามหลักวิชาการดานการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน 
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