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เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 



สำรบัญ 
                   หน้า 
หลักการและเหตุผล         1 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ผ. 01 บัญชสีรุปโครงการพัฒนา        2 

ผ. 02 บัญชโีครงการพัฒนาท้องถิ่น   
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการเมืองและการบริหาร     4 
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน      10 
- ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  32 
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   37 
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านสาธารณสุข  และการกีฬา     67 
- ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านเศรษฐกิจ       77 

ผ. 03 บัญชีครุภัณฑ ์         80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บันทึกหลักการและเหตุผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

เพิ่มเติม ฉบับท่ี 3  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ตามที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช    ได้ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565) 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช   ไปเมื่อวันที่  28  ตุลาคม  2564    นั้น 

เนื่องจากการจัดท าโครงการ/กิจกรรม ดังที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  เทศบาล
นครนครศรีธรรมราช     ยังไม่ครอบคลุมและสามารถตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชตามที่ก าหนดไว้  จึงมีความจ าเป็นต้องเพ่ิมเติมโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและ
สถานการณ์ปัจจุบัน  ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘   หมวด 4  ข้อ ๒2 (1)  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2561  
โครงการ/กิจกรรมที่เพ่ิมเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช  นี้    มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  โดย
สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขต เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชมากที่สุด  ตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ พร้อมกันนี้ยังเป็นการเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา  และโครงการพัฒนาอ่ืน ๆ  ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนภายในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชอย่างเป็นรูปธรรม 

ฉะนั้นเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 3  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  เพ่ือน าไปสู่แนวทางการปฏิบัติในการพัฒนาท้องถิ่น  ต่อไป 



ผ.01 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิน่ 
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แบบ ผ.01

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

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

1.) ด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำร

   1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 4 2,260,000 1 200,000 1 200,000 1 200,000 1 200,000 8 3,060,000

   1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2 846,000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 846,000

รวม 6 3,106,000 1 200,000 1 200,000 1 200,000 1 200,000 10 3,906,000

2.) ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

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

   2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 24 43,160,000 3 1,668,000 0 0 0 0 0 0 27 44,828,000

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

รวม 24 43,160,000 3 1,668,000 0 0 0 0 0 0 27 44,828,000

3.) ด้ำนส่ิงแวดล้อม  และทรัพยำกรธรรมชำติ

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

   3.2  แผนงานเคหะและชุมชน 3 430,000 3 430,000 3 430,000 3 430,000 3 430,000 15 2,150,000

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

รวม 3 430,000 3 430,000 3 430,000 3 430,000 3 430,000 15 2,150,000

เทศบำลนครนครศรีธรรมรำช

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)  เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 3

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ

ยุทธศำสตร์

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2570 รวม 5 ปีปี 2569
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จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

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

4.) ด้ำนสังคม  กำรศึกษำ  ศำสนำ  และวัฒนธรรม

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

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

   4.3  แผนงานการศึกษา 8 9,090,000 8 9,090,000 8 9,090,000 8 9,090,000 8 9,090,000 40 45,450,000

   4.4  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 1,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 5 5,000,000

   4.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 3,300,000 3 3,300,000 3 3,300,000 3 3,300,000 3 3,300,000 15 16,500,000

    4.6  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1 600,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 600,000

   4.7  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 30 70,583,142 0 0 0 0 0 0 0 0 30 70,583,142

   4.8  แผนงานงบกลาง 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวม 43 84,573,142 15 13,390,000 12 13,390,000 12 13,390,000 12 13,390,000 91 138,133,142

5.) ด้ำนสำธำรณสุข  และกำรกีฬำ

   5.1  แผนงานสาธารณสุข 13 5,012,200 13 5,432,200 13 5,752,200 13 5,772,200 13 5,792,200 65 27,761,000

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

   5.3  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  5.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3 1,152,000 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1,152,000

รวม 16 6,164,200 13 5,432,200 13 5,752,200 13 5,772,200 13 5,792,200 68 28,913,000

6.) ด้ำนเศรษฐกิจ

   6.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 3 1,850,000 3 1,850,000 3 1,850,000 3 1,850,000 3 1,850,000 15 9,250,000

รวม 3 1,850,000 3 1,850,000 3 1,850,000 3 1,850,000 3 1,850,000 15 9,250,000

รวมท้ังส้ิน 95 139,283,342 38 22,970,200 32 21,622,200 32 21,642,200 32 21,662,200 226 227,180,142

ยุทธศำสตร์

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี



ผ.02 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

สำหรับองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 
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แบบ ผ.02

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

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการการประเมิน เพ่ือจัดท ารายงานการ ท าการประเมิน 1,500,000  -  -  -  - ร้อยละ 90 ของ มีรายงานการวิเคราะห์ กองยุทธศาสตร์

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม วิเคราะห์ผลกระทบ ผลกระทบ ข้อมูลผลการประเมิน ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และงบประมาณ

(EIA)  ส าหรับโครงการ ส่ิงแวดล้อม (EIA) ส่ิงแวดล้อม (EIA) ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA)  ตามประกาศ

ขนาดใหญ่ ก่อสร้าง ตามประกาศกระทรวง ในการก่อสร้าง (EIA)  สามารถน ามา กระทรวงทรัพยากร

โรงพยาบาลเทศบาล ทรัพยากรธรรมชาติ โรงพยาบาลเทศบาล ใช้เป็นข้อมูลประกอบ ธรรมชาติและ

ขนาด 60 เตียง และส่ิงแวดล้อม ขนาด 60 เตียง การก่อสร้าง ส่ิงแวดล้อม

ณ บริเวณสวนสมเด็จ ณ บริเวณสวนสมเด็จ โรงพยาบาลเทศบาล

พระศรีนครินทร์ 84 พระศรีนครินทร์ 84 ขนาด 60 เตียง
(ทุ่งท่าลาด) (ทุ่งท่าลาด) ณ บริเวณสวน

สมเด็จพระศรี

นครินทร์ 84

(ทุ่งท่าลาด)

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)  เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 3

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 ประชาสัมพันธ์และสัมพันธ์  - เพ่ือประชาสัมพันธ์ผลงาน  - จัดให้มีการแถลงข่าว 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 90 ประชาชน  - ได้สร้างความเข้าใจอันดี กองยุทธศาสตร์

ส่ือมวลชน ของเทศบาล  - จัดให้มีการพบปะ ส่ือมวลชน รับรู้ข่าวสาร ระหว่างเทศบาลประชาชน และงบประมาณ

 - เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรมพูดคุยเพ่ือแสดงความ ถูกต้อง และชัดเจน และส่ือมวลชน

ของเทศบาล คิดเห็น เสนอแนะ และเกิดสัมพันธภาพ  - ประชาชนรับรู้ข่าวสาร

 - เพ่ือสร้างความเข้าใจอันดี อย่างไม่เป็นทางการ ท่ีดีกับส่ือมวลชน อย่างถูกต้อง ชัดเจน

ระหว่างเทศบาล ประชาชน  - จัดให้มีการดูงาน  - สร้างสัมพันธภาพท่ีดี

และส่ือมวลชน นอกสถานท่ี และเย่ียม กับส่ือมวลชน

 - เพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้ ชมโครงการ

ข่าวสารของเทศบาล  - จัดให้มีการประชุม

อย่างถูกต้อง  ชัดเจน ช้ีแจงให้ประชาชน และ

ส่ือมวลชนทราบ

อย่างเป็นทางการ

 - ประชาสัมพันธ์ทางส่ือ

โทรทัศน์และหนังสือพิมพ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการติดต้ังกล้องโทรทัศน์ 1. เพ่ือป้องกันและดูแล ติดต้ังกล้องโทรทัศน์ 60,000  -  -  -  - ส านักปลัด
วงจรปิด CCTV ความปลอดภัยให้กับสถาน วงจรปิด CCTV โดยมี เทศบาล
จ านวน 1 จุด ท่ีเก็บรักษาของกลาง ของ อุปรณ์  ดังน้ี

ราชการ 1. กล้องโทรทัศน์วงจร

ปิดชนิดเครือข่ายแบบมุม

มองคงท่ีส าหรับติดต้ัง

ภายนอกส านักงาน

จ านวน 4 กล้องๆ ละ

5,700 บาท

2. เคร่ืองบันทึกภาพ

 ผ่านเครือข่าย แบบ4

ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง

เคร่ืองละ 6,500 บาท

3. โทรทัศน์ แอล อี ดี

(LED TV) แบบ Smart

TV ขนาดจอภาพ 43"

จ านวน 1 เคร่ืองๆ ละ

15,000 บาท

4. Hard Disk แบบ

SATA หรือ SAS ขนาด

4. TB จ านวน 1 เคร่ือง

เคร่ืองละ 4,677 บาท

และอุปกรณ์อ่ืนๆ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการทัศนศึกษาดูงาน 1.เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีได้ เจ้าหน้าท่ี 500,000  -  -  -  -  - ร้อยละ 90 เจ้าหน้าท่ีฝ่าย ส านักปลัด
และเพ่ิมประสิทธิภาพ ศึกษาดูงานในพท้นท่ีต่างๆ ฝ่ายรักษาความสงบ เจ้าหน้าท่ีได้ใความรู้ รักษาความสงบ เทศบาล
ในการท างานของ ท่ีเก่ียวข้องกับการท างาน ทัศนศึกษาดูงาน ความเข้าใจใหม่ๆ น าความรู้ความเข้าใจ

เจ้าหน้าท่ีฝ่ายรักษาความสงบ ของฝ่ายรักษาความสงบ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานด้าน ท่ีได้จากการ

2.เพ่ือแลกเปล่ียน ในการท างาน การรักษาความสงบ ทัศนศึกษาดูงาน

ประสบการณ์การท างาน และน ามาใช้  ร้อยละ -90 มาเพ่ิมประสิทธิภาพ

ของแต่ละหน่วยงาน ให้เกิดประโยชน์ เจ้าหน้าท่ีสามารถ ในการปฏิบัติงาน

3.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ต่อเทศบาล เพ่ิมประสิทธิภาพ และน ามาใช้ให้เกิด

ในการท างานและน ามาใช้ ในการท างาน ประโยชน์ต่อเทศบาล

ให้เกิดประโยชน์ต่อเทศบาล
รวม 4 โครงการ  -  - 2,260,000 200,000 200,000 200,000 200,000  -  -  -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

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

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงอาคาร 1. เพ่ือปรับปรุงอาคารภาย งานปรับปรุงตกแต่ง 670,000  -  -  -  - ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักปลัด

ภายนอก สถานธนานุบาล นอกสถานธนานุบาล ป้ายอลูมิเนียมคอมโพสิต พึงพอใจร้อยละ 80 การบริการท่ีสะดวก เทศบาล

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให่มีสภาพท่ีดีข้ึนและเหมาะ มีขนาดพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า รวดเร็ว ไม่แออัด

สมส าหรับการปฏิบัติงาน 160 ตร.ม.

2. เพ่ือให้เกิดภาพลักษณ์ท่ี และงานทาสีอาคารภาย

ดีและสร้างความประทับใจ นอก มีขนาดพ้ืนท่ีไม่

ต่อผู้ท่ีมาใช้บริการ น้อยกว่า 412 ตร.ม.

รายละเอียดตามรูปแบบ

และรายการตามท่ี

เทศบาลก าหนด

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)  เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 3

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการก่อสร้างห้องน้ า เพ่ือให้มีห้องน้ าจ านวน ก่อสร้างห้องน้ าชาย- 176,000  -  -  -  - 1.ห้องน้ ามีสภาพการ มีห้องน้ าเพียงพอต่อ ส านักปลัด

ชาย-หญิง ส านักปลัดเทศบาล เพียงพอต่อเจ้าหน้าท่ีและ หญิง ส านักปลัดเทศบาล ใช้งานท่ีดีและเพียงพอ เจ้าหน้าท่ี ใช้งานได้ดี เทศบาล

ถูกสุขลักษณะ ขนาดพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ต่อจ านวนเจ้าหน้าท่ี สภาพแวดล้อมสะอาด

(2*3.8 เมตร) 2.แบบห้องน้ าได้ เป็นท่ีพึงพอใจของ

รายละเอียดตามรูปแบบ มาตรฐานตามท่ีก าหนด เจ้าหน้าท่ี

และรายการตามท่ี

เทศบาลก าหนด

รวม 2 โครงการ 846,000 0 0 0 0

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก เพ่ือความปลอดภัยในการ ถนน กว้าง 4.45-5.00 420,000       -  -  -  - ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักช่าง

คอนกรีต ถนนหลังวัดเสมาเมือง สัญจรไปมาของประชาชน เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

จากถนนพระอิศวร ไปทางทิศใต้ เมตร ยาว 169.50 ใช้ถนน

ถึงถนนท่าม้า เมตร หรือมีพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 823.00

ตารางเมตร ตามรูปแบบ

และรายการของเทศบาล

2 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก เพ่ือความปลอดภัยในการ ถนน กว้าง 3.70-5.20 810,000       -  -  -  - ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักช่าง

คอนกรีต ถนนหลังวัดสวนป่าน สัญจรไปมาของประชาชน เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

จากถนนโรงช้างไปทางทิศใต้ เมตร ยาว 369.00 ใช้ถนน

ถึงถนนท่าชี เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อย

กว่า 1,617.00 ตาราง

เมตร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือความปลอดภัยในการ ถนน ค.ส.ล. กว้าง 5.50 3,200,000    -  -  -  - ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักช่าง

พร้อมรางระบายน้ า ค.ส.ล. สัญจรไปมาของประชาชน เมตร ยาว 221.00 เมตร พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ซอยอินทนิน แยก 1 หนา 0.15 เมตร หรือ ใช้ถนน

มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

1,215.00 ตารางเมตร

รางระบายน้ า ค.ส.ล.

ภายในกว้าง 0.40 เมตร 

(ท้ัง 2 ฝ่ัง) ยาว 485.00

เมตร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

4 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบุษบา เพ่ือความปลอดภัยในการ ถนน ค.ส.ล. กว้าง 3.30- 570,000       -  -  -  - ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักช่าง

จากถนนพัฒนาการคูขวาง สัญจรไปมาของประชาชน 4.00 เมตร ยาว 55.00 พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ไปทางทิศตะวันตก ถึงล าเหมือง เมตร หนา 0.15 เมตร ใช้ถนน

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

200.00 ตารางเมตร

ท่อระบายน้ า ค.ส.ล.

เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00

เมตร ยาว 55.00 เมตร

ฝาบ่อพักเหล็ก

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือความปลอดภัยในการ ถนน ค.ส.ล. กว้าง 2.70 590,000       -  -  -  - ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักช่าง

ซอยคุณลุงปล้ืม พร้อมท่อ สัญจรไปมาของประชาชน เมตร ยาว 117.00 เมตร พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ระบายน้ า PVC (8.5) หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ใช้ถนน

เส้นผ่าศูนย์กลาง 10 น้ิว 310.00 ตารางเมตร

ท่อระบายน้ า PVC (8.5)

เส้นผ่าศูนย์กลาง 10 น้ิว

พร้อมบ่อพัก 0.60x0.60 

เมตร ยาว 117.00 เมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

6 ก่อสร้างปูยางแอสฟัลท์ติก เพ่ือความปลอดภัยในการ ถนน หนา 0.05 เมตร 890,000       -  -  -  - ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักช่าง

คอนกรีต และยกระดับฝาราง สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 3.90-6.80 เมตร พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ระบายน้ า ค.ส.ล. 2 ฝ่ัง หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ใช้ถนน

ซอยเจริญเดช 1,095.00 ตารางเมตร

ความยาว 201.00 เมตร

งานยกฝารางระบายน้ า

ภายในกว้าง 0.40 เมตร

ความยาว 402.00 เมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 ก่อสร้างปูยางแอสฟัลท์ติก เพ่ือความปลอดภัยในการ ถนน หนา 0.05 เมตร 1,200,000    -  -  -  - ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักช่าง

คอนกรีต และยกระดับฝาราง สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 7.85-9.60 เมตร พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ระบายน้ า ค.ส.ล. 2 ฝ่ัง ยาว 192.00 เมตร ใช้ถนน

ซอยรุ่งโรจน์ หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

1,566.43 ตารางเมตร

งานยกฝารางระบายน้ า

ภายในกว้าง 0.40 เมตร

ความยาว 384.00 เมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

8 ก่อสร้างปูยางแอสฟัลท์ติก เพ่ือความปลอดภัยในการ ถนน หนา 0.05 เมตร 1,200,000    -  -  -  - ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักช่าง

คอนกรีต และยกระดับฝาราง สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 5.00-7.40 เมตร พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ระบายน้ า ค.ส.ล. ซอยบูรณ์วัฒน์ ยาว 283.00 เมตร ใช้ถนน

ถนนปากนคร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

1,764.89 ตารางเมตร

งานยกฝารางระบายน้ า

ภายในกว้าง 0.40 เมตร

ความยาว 246.10 เมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



14

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และราง เพ่ือความปลอดภัยในการ ถนน หนา 0.15 เมตร 1,430,000    -  -  -  - ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักช่าง

ระบายน้ า ค.ส.ล. ซอยไม่มีช่ือ สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 4.00 เมตร ยาว พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ตรงข้ามบริษัท อีซูซุอ้อมค่าย 184.00 เมตร หรือมี ใช้ถนน

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

736.00 ตารางเมตร

และรางระบายน้ า ค.ส.ล.

ภายในกว้าง 0.40 เมตร

ความยาว 184.00 เมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

10 ก่อสร้างปรับปรุงถนนผิว เพ่ือความปลอดภัยในการ ถนน หนา 0.05 เมตร 165,000       -  -  -  - ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 3.00 เมตร ยาว พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

สมบูรณ์สุข จากถนนท่าช้าง 100.00 เมตร หรือมี ใช้ถนน

ไปทางทิศตะวันตกจนสุดซอย พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

300.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



15

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 ก่อสร้างบ่อสูบน้ า พร้อมติดต้ัง เพ่ือระบายน้ าไม่ให้ท่วมขัง บ่อสูบน้ า ขนาดความจุ 8,800,000    -  -  -  - ประชาชนมีความ แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง ส านักช่าง

เคร่ืองสูบน้ า บริเวณถนนกะโรม บ้านเรือนประชาชน ไม่น้อยกว่า 129 พึงพอใจร้อยละ 80 เร่งระบายน้ าให้ไหลลงสู่

ลูกบาศก์เมตร พร้อมท่อ คลองสาธารณะได้อย่าง

ส่งพอลิเอทิลีน ขนาด รวดเร็ว

เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40

เมตร ยาว 274.00 เมตร

พร้อมเคร่ืองสูบน้ าขนาด

สูบ 250 ลูกบาศก์เมตร

ต่อช่ัวโมง จ านวน 2 ชุด

พร้อมคืนผิวจราจร

1,040.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



16

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ เพ่ือความปลอดภัยในการ สาย A ถนน หนา 0.15 1,200,000    -  -  -  - ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักช่าง

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

ซอยครูสมบูรณ์ ยาว 90.00 เมตร หรือ ใช้ถนน

มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

270.00 ตารางเมตร

และรางระบายน้ า ค.ส.ล.

ภายในกว้าง 0.40 เมตร

ฝ่ังทิศตะวันตก ยาว

90.00 เมตร

สาย B ถนน หนา 0.15

เมตร กว้าง 5.00 เมตร

ยาว 39.00 เมตร หรือ

มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

195.00 ตารางเมตร

และรางระบายน้ า ค.ส.ล.

ฝ่ังทิศเหนือ ภายในกว้าง

0.40 เมตร ยาว 39.00

เมตร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



17

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และราง เพ่ือความปลอดภัยในการ ถนน หนา 0.15 เมตร 1,150,000    -  -  -  - ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนได้รับ ส านักช่าง

ระบายน้ ารูปตัววี สัญจรไปมาของประชาชน กว้าง 4.00-4.70 เมตร พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ซอยหน้าแขวงการทาง ยาว 192.00 เมตร ใช้ถนน

(ท้ัง 2 ฝ่ัง) หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

850.00 ตารางเมตร

และรางระบายน้ ารูปตัววี

ค.ส.ล. กว้าง 0.64 เมตร

ยาว 384.00 เมตร

(ท้ัง 2 ฝ่ัง) ตามรูปแบบ

และรายการของเทศบาล

14 ติดต้ังระบบไฟฟ้าส่องสว่าง เพ่ือปรับปรุงระบบไฟฟ้า - ติดต้ัง Led Linear 550,000       -  -  -  - ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนมีความ ส านักช่าง

บริเวณสะพานลอยส่ีแยกท่าวัง ส่องสว่างให้มีประสิทธิภาพ Wall Washer 12 วัตต์ พึงพอใจร้อยละ 80 ปลอดภัยในชีวิตและ

จ านวน 46 ชุด ทรัพย์สิน

- ติดต้ัง Led Spotlight

20 วัตต์ จ านวน 8 ชุด

- ติดต้ัง Led Spotlight

15 วัตต์ จ านวน 4 ชุด

- ติดต้ัง Led Spotlight

7 วัตต์ จ านวน 8 ชุด

- ติดต้ังตู้ Control Lighting

จ านวน 1 ชุด ตามรูปแบบ

และรายการของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



18

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15 ติดต้ังระบบไฟฟ้าส่องสว่าง เพ่ือปรับปรุงระบบไฟฟ้า - ติดต้ัง Led Linear 920,000       -  -  -  - ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนมีความ ส านักช่าง

บริเวณสะพานลอยส่ีแยก ส่องสว่างให้มีประสิทธิภาพ Wall Washer 24 วัตต์ พึงพอใจร้อยละ 80 ปลอดภัยในชีวิตและ

ตลาดแขก จ านวน 16 ชุด ทรัพย์สิน

- ติดต้ัง Led Linear

Wall Washer 12 วัตต์ 

จ านวน 58 ชุด

- ติดต้ัง Led Linear

Wall Washer 7 วัตต์

จ านวน  16 ชุด

- ติดต้ัง Led Spotlight

35 วัตต์ จ านวน 16 ชุด

- ติดต้ัง Led Spotlight

15 วัตต์ จ านวน 4 ชุด

- ติดต้ังตู้ Control Lighting

จ านวน 1 ชุด ตามรูปแบบ

และรายการของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



19

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

16 ติดต้ังระบบไฟฟ้าส่องสว่าง เพ่ือปรับปรุงระบบไฟฟ้า - ติดต้ัง Led Spotlight 442,000       -  -  -  - ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนมีความ ส านักช่าง

บริเวณสะพานสุขสันต์ ส่องสว่างให้มีประสิทธิภาพ 11 วัตต์ จ านวน 12 ชุด พึงพอใจร้อยละ 80 ปลอดภัยในชีวิตและ

- ติดต้ัง Led Spotlight ทรัพย์สิน

3 วัตต์ จ านวน 32 ชุด

- ติดต้ังตู้ Control Lighting

จ านวน 1 ชุด

- ซ่อมแซมไฟหัวเสา

ของเก่าพร้อมเปล่ียนหลอด

จ านวน 20 ชุด ตาม

รูปแบบและรายการของ

เทศบาล

17 ติดต้ังระบบไฟฟ้าส่องสว่าง เพ่ือปรับปรุงระบบไฟฟ้า - ติดต้ังโคม Inground 597,000       -  -  -  - ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนมีความ ส านักช่าง

บริเวณก าแพงเมืองเก่า ส่องสว่างให้มีประสิทธิภาพ 35 วัตต์ จ านวน 16 ชุด พึงพอใจร้อยละ 80 ปลอดภัยในชีวิตและ

ด้านทิศตะวันตก ข้าง OTOP - ติดต้ังโคม Inground ทรัพย์สิน

(ส่องสองด้าน) 3 วัตต์ จ านวน 28 ชุด

- สายไฟ VCT จ านวน

1,250 เมตร

- ท่อร้อยสาย HDPE

ขนาด 32 มม. จ านวน 

920 เมตร

- ติดต้ังตู้ Control Lighting

จ านวน 1 ชุด ตามรูปแบบ

และรายการของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



20

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

18 ติดต้ังระบบไฟฟ้าส่องสว่าง เพ่ือปรับปรุงระบบไฟฟ้า - ติดต้ังโคม Inground 456,000       -  -  -  - ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนมีความ ส านักช่าง

บริเวณก าแพงเมืองเก่า ส่องสว่างให้มีประสิทธิภาพ 35 วัตต์ จ านวน 18 ชุด พึงพอใจร้อยละ 80 ปลอดภัยในชีวิตและ

ด้านทิศตะวันออก - ติดต้ังโคม Inground ทรัพย์สิน

3 วัตต์ จ านวน 28 ชุด

- สายไฟ VCT จ านวน

250 เมตร

- ท่อร้อยสาย HDPE

ขนาด 32 มม. จ านวน 

220 เมตร

- ติดต้ังตู้ Control Lighting

จ านวน 1 ชุด ตามรูปแบบ

และรายการของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



21

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

19 ติดต้ังระบบไฟฟ้าส่องสว่าง เพ่ือปรับปรุงระบบไฟฟ้า - ติดต้ังโคม Inground 594,000       -  -  -  - ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนมีความ ส านักช่าง

บริเวณก าแพงเมืองเก่า ส่องสว่างให้มีประสิทธิภาพ 35 วัตต์ จ านวน 16 ชุด พึงพอใจร้อยละ 80 ปลอดภัยในชีวิตและ

ด้านทิศตะวันตก ข้างสวน - ติดต้ังโคม Inground ทรัพย์สิน

ศรีธรรมาโศกราช (ส่องสองด้าน) 3 วัตต์ จ านวน 28 ชุด

- สายไฟ VCT จ านวน

จ านวน 1,250 เมตร

- ท่อร้อยสาย HDPE

ขนาด 32 มม. จ านวน 

800 เมตร

- ติดต้ังตู้ Control Lighting

จ านวน 1 ชุด ตามรูปแบบ

และรายการของเทศบาล

งบประมาณ

วัตถุประสงค์โครงการท่ี



22

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

20 ติดต้ังระบบไฟฟ้าส่องสว่าง เพ่ือปรับปรุงระบบไฟฟ้า - ติดต้ัง Led Spotlight  - 540,000       -  -  - ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนมีความ ส านักช่าง

บริเวณป้อมด้านหน้า ส่องสว่างให้มีประสิทธิภาพ 15 วัตต์ จ านวน 12 ชุด พึงพอใจร้อยละ 80 ปลอดภัยในชีวิตและ

สวนศรีธรรมาโศกราช - ติดต้ัง Led Spotlight ทรัพย์สิน

9 วัตต์ จ านวน 32 ชุด

- สายไฟ VCT จ านวน

850 เมตร

- ท่อร้อยสาย HDPE

ขนาด 32 มม. จ านวน 

400 เมตร

- ท่อโลหะ IMC จ านวน

250 เมตร

- ติดต้ังตู้ Control Lighting

จ านวน 1 ชุด ตามรูปแบบ

และรายการของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

21 ติดต้ังระบบไฟ้ฟาส่ององค์ เพ่ือติดต้ังไฟฟ้าส่ององค์ - ติดต้ัง Led Spotlight  - 602,000       -  -  - ประชาชนมีความ ท าให้บริเวณ ส านักช่าง

พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช 3 วัตต์ จ านวน 32 ชุด พึงพอใจร้อยละ 80 สวนศรีธรรมาโศกราช

ให้มีความสวยงาม - ติดต้ังโคม Spotlight มีความสวยงามยามค่ าคืน

9 วัตต์ จ านวน 9 ชุด

- สายไฟ VCT จ านวน

1,890 เมตร

- ท่อร้อยสาย HDPE

ขนาด 32 มม. จ านวน 

380 เมตร

- ท่อโลหะ IMC จ านวน

980 เมตร

- ติดต้ังตู้ Control Lighting

จ านวน 1 ชุด ตามรูปแบบ

และรายการของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

22 ติดต้ังระบบไฟฟ้าส่องสว่าง เพ่ือปรับปรุงระบบไฟฟ้า - ติดต้ัง Led Spotlight  - 526,000       -  -  - ประชาชนมีความ ท าให้ประชาชนมีความ ส านักช่าง

บริเวณสะพานนครน้อย ส่องสว่างให้มีประสิทธิภาพ 3 วัตต์ จ านวน 28 ชุด พึงพอใจร้อยละ 80 ปลอดภัยในชีวิตและ

- ติดต้ัง Led Linear ทรัพย์สิน

Wall Washer 7 วัตต์

จ านวน 16 ชุด

- ติดต้ัง Led Linear

Wall Washer 12 วัตต์

จ านวน 32 ชุด

- สายไฟ VCT จ านวน

200 เมตร

- ท่อโลหะ IMC จ านวน

200 เมตร

- ติดต้ังตู้ Control Lighting

จ านวน 1 ชุด ตามรูปแบบ

และรายการของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

23 ก่อสร้างอาคารจัดเก็บเอกสาร เพ่ือใช้จัดเก็บเอกสารของ ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 10,000,000  -  -  -  - การจัดเก็บเอกสาร มีอาคารส าหรับจัดเก็บ ส านักช่าง

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เทศบาล ให้มีความเป็นระเบียบ 4 ช้ัน ขนาดกว้าง เป็นระเบียบร้อยร้อย เอกสารให้มีความเป็น

ระเบียบเรียบร้อยและ ประมาณ 11.00 เมตร ระเบียบเรียบร้อยและ

เป็นสัดส่วน ยาวประมาณ 16.00 เป็นสัดส่วน

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่

น้อยกว่า 704.00 

ตารางเมตร ประกอบด้วย 

ช้ัน 1 เป็นโถงโล่งอเนก

ประสงค์ ช้ัน 2 ถึงช้ัน 4

เป็นห้องจัดเก็บเอกสาร

พร้อมลิฟท์ขนของและ

งานอ่ืน ๆ ตามรูปแบบ

และรายการของเทศบาล

24 งานปรับปรุงซ่อมแซมคอกเสือ เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมคอกเสือ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 489,000       -  -  -  - ถูกต้องตามหลัก มีการพัฒนาสวนสัตว์ ส านักช่าง

(เก่า) (เก่า) ให้เป็นไปตามข้อก าหนด 4.00 เมตร ยาวไม่ สวัสดิภาพสัตว์ เปิดท่าลาดในทุกด้าน

ขององค์การสวนสัตว์ มีความ น้อยกว่า 36.00 เมตร

ทันสมัยและได้มาตรฐาน หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

144.00 ตารางเมตร 

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

25 งานปรับปรุงซ่อมแซมกรงลิง เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมกรงลิง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 487,000       -  -  -  - ถูกต้องตามหลัก มีการพัฒนาสวนสัตว์ ส านักช่าง

ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของ 2.50 เมตร ยาวไม่ สวัสดิภาพสัตว์ เปิดท่าลาดในทุกด้าน

องค์การสวนสัตว์ มีความ น้อยกว่า 50.00 เมตร

ทันสมัยและได้มาตรฐาน หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

125.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

26 ติดต้ังระบบสัญญาณไฟจราจร เพ่ือให้ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา ติดต้ังระบบสัญญาณไฟ 4,000,000    -  -  -  - ประชาชนมีความ ประชาชนท่ีใช้ถนนสัญจร ส านักช่าง

ระบบ Adaptive พร้อมตู้ มีความปลอดภัยในการใช้ถนน จราจรระบบ Adaptive พึงพอใจร้อยละ 80 ไป-มา มีความปลอดภัย

ควบคุม จ านวน 1 ชุด บริเวณ พร้อมตู้ควบคุม จ านวน 

ส่ีแยกท่าวังและส่ีแยกยามาฮ่า 1 ชุด ประกอบด้วย

ถนนศรีปราชญ์ เสาสัญญาณไฟจราจร

ท่อร้อยสาย กล้อง IP

ชุดประมวลผลพร้อม

ระบบคอมพิวเตอร์

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

27 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพ่ือพัฒนาสวนสาธารณะคูขวางงานร้ือถอนและปรับปรุง 3,000,000    -  -  -  - ประชาชนมีความ สวนสาธารณะคูขวาง ส านักช่าง

บริเวณสวนสาธารณะคูขวาง ให้ได้มาตรฐาน ส าหรับบริการ ของเดิม งานก่อสร้าง พึงพอใจร้อยละ 80 มีความเป็นมาตรฐาน

ประชาชน และปรับภูมิทัศน์ และ ในการบริการประชาชน

งานไฟฟ้า ตามรูปแบบ

และรายการของ

เทศบาล

รวม 27 โครงการ 43,160,000 1,668,000 0 0 0

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.3 แผนงานการพาณิชย์

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ดูดตะกอนทรายในอุโมงค์ เพ่ือแก้ไขปัญหาการสูบน้้าดิบ ดูดตะกอนทรายใน 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 น้้าประปาท่ีผลิตได้ สามารถสูบน้้าดิบจาก ส้านักการประปา

ส่งน้้าเข้าบ่อพักน้้าโรงสูบน้้า ไปผลิตน้้าประปา อุโมงค์ส่งน้้าเข้าบ่อพักน้้า ของโรงกรองน้้าทวดทอง โรงสูบน้้าท่าใหญ่และ
แรงต้่าท่าใหญ่และคลองท่าใหญ่ ได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ โรงสูบน้้าแรงต้่าท่าใหญ่ มีปริมาณเพ่ิมข่ึน คลองท่าใหญ่ได้อย่างเต็ม

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้้าดิบไม่ และคลองท่าใหญ่ จ้านวน ร้อยละ 80 ประสิทธิภาพ
เพียงพอต่อการผลิตน้้าประปา 2 บ่อ น้้าดิบมีปริมาณเพียงพอ

- บ่อท่ี 1 กว้าง 4.80 ม. ในการผลิตน้้าประปาของ

ยาว 12 ม. ลึก 10 ม. โรงกรองน้้าทวดทอง
-บ่อท่ี 2 ขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลางบ่อ 3.6 ม.
ลึก 10 ม.
- คลองท่าใหญ่ กว้าง
17 ม. ยาว 40 ม. 
ลึก 3.5 ม.
(ตามรูปแบบและ
รายการของเทศบาล)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)  เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 3

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี   4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 ขุดลอกสระพักตะกอน เพ่ือขุดลอกตะกอน และ ขุดลอกสระพักตะกอน 450,700 450,700 450,700 450,700 450,700 สามารถกักตะกอน สระพักตะกอนมีความลึก ส้านักการประปา

และก้าจัดวัชพืช ก้าจัดวัชพืช บริเวณสระพัก พ้ืนท่ี 2,922 ตร.ม. ในสระพักเพ่ิมข้ึน และไม่มีวัชพืชปกคลุม

โรงกรองน้้าทวดทอง ตะกอนให้สามารถพักตะกอนความลึกเฉล่ีย 2.8 เมตร ร้อยละ 75 สามาถกักเก็บตะกอน

ของน้้าดิบได้เพ่ิมข้ึน โรงกรองน้้าทวดทอง ได้เพ่ิมข้ึน

(ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล)

3 ปรับปรุงท่อเมนจ่ายน ้า - เพ่ือยกเลิกท่อเมนประปา วางท่อเมนประปา 1,165,800 - - - - ประปาชนผู้ใช้น้้าประปา - ระบบจ่ายน้้าประปา ส้านักการประปา

ประปาพร้อมประสานมาตร เก่า หมดอายุการใช้งาน ซอยพืชผา มีความพึงพอใจ มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

วัดน้้า ซอยพืชผา - เพ่ือลดปัญหาท่อประปา ท่อ PVC Ø100 มม. ร้อยละ 80 - ท่อประปาแตก ร่ัว

แตกร่ัว น้้าประปาไม่ไหล ช้ัน 13.5 ชนิดแหวนยาง ลดลง 

- เพ่ือลดการสูญเสียของน้้า ความยาวไม่น้อยกว่า - ปริมาณน้้าสูญเสียลดลง

1,168 เมตร

(ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล)

4 ปรับปรุงท่อเมนจ่ายน ้า - เพ่ือยกเลิกท่อเมนประปา วางท่อเมนประปา 1,019,700 - - - - ประปาชนผู้ใช้น้้าประปา - ระบบจ่ายน้้าประปา ส้านักการประปา

ประปาพร้อมประสานมาตร เก่า หมดอายุการใช้งาน ซอยชลธิชา มีความพึงพอใจ มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

วัดน้้า ซอยชลธิชา - เพ่ือลดปัญหาท่อประปา ท่อ PVC Ø100 มม. ร้อยละ 80 - ท่อประปาแตก ร่ัว

แตกร่ัว น้้าประปาไม่ไหล ช้ัน 13.5 ชนิดแหวนยาง ลดลง

- เพ่ือลดการสูญเสียของน้้า ความยาวไม่น้อยกว่า - ปริมาณน้้าสูญเสียลดลง

1,146 เมตร

(ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 ปรับปรุงระบบ SCADA - เพ่ือลดปัญหาการเดินทาง ปรับปรุงระบบ 805,710 - - - - การบริหารจัดการระบบ - สามารถควบคุมระบบ ส้านักการประปา

เฟส 2 เข้าตรวจสอบเคร่ืองสูบน้้า SCADA เฟส 2 การผลิตน้้าประปา การผลิตผ่านทางระบบ

และระบบการผลิตน้้าประปา- อาคารห้องควบคุม มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน SCADA  ได้ไม่ต้องลง

ของส้านักการประปา อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ร้อยละ 80 พ้ืนท่ีลดปัญหาและระยะ

- เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ระบบ SCADA  ควบคุม เวลาในการเดินทาง

ระบบการผลิตน้้าประปา และแสดงผล เพ่ือแสดง เข้าตรวจสอบ

และใช้เทคโนโลยีมาควบคุมผลและเก็บข้อมูล ท้า - ระบบการควบคุม

การผลิต รายงานต่างๆ ย้อนหลัง การผลิตและสูบจ่าย

- โรงกรองน้้าประตูชัย น้้าประปาของเทศบาล

 (แรงสูง) อุปกรณ์ นครนครศรีธรรมราช

RTU/PLC พร้อมติดต้ัง มีประสิทธิภาพมาก

- สถานีวัดแรงดันน้้า ย่ิงข้ึน

หน้าเทศบาล

 อุปกรณ์ I/O เพ่ือรับ

สัญญาณค่าแรงดันน้้า

พร้อมติดต้ัง

(ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 ปรับปรุงท่อเมนจ่ายน ้า - เพ่ือยกเลิกท่อเมนประปา วางท่อเมนประปา 1,033,300 - - - - ประปาชนผู้ใช้น้้าประปา - ระบบจ่ายน้้าประปา ส้านักการประปา

ประปาพร้อมประสานมาตร เก่า หมดอายุการใช้งาน ซอยประตูขาว2 มีความพึงพอใจ มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

วัดน้้า ซอยประตูขาว2 - เพ่ือลดปัญหาท่อประปา ท่อ PVC Ø100 มม. ร้อยละ 80 - ท่อประปาแตก ร่ัว

แตกร่ัว น้้าประปาไม่ไหล ช้ัน 13.5 ชนิดแหวนยาง ลดลง

- เพ่ือลดการสูญเสียของน้้า ความยาวไม่น้อยกว่า - ปริมาณน้้าสูญเสียลดลง

1,166 เมตร

(ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล)

รวม 6 โครงการ  -  - 4,925,210 900,700 900,700 900,700 900,700  -  -  -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
3.2 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการบริหารจัดการขยะ 1. เพ่ือให้สถานประกอบการ/ 1. อบรมให้ความรู้แก่ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1. กลุ่มเป้าหมายมี 1. ประชาชนและนักเรียน กองสาธารณสุข

ตามหลัก 3Rs ประชาชน และนักเรียนเกิด สถานประกอบการ/ ความรู้ความเข้าใจ เกิดความรู้ความเข้าใจ และส่ิงแวดล้อม

ความรู้ ความเข้าใจในการ ประชาชน และนักเรียน ในการบริหารจัดการขยะ ในการคัดแยกขยะมูลฝอย

คัดแยกขยะ   มูลฝอยได้อย่าง จ านวน 500 คน โดยมี ร้อยละ 80 ได้อย่างถูกต้องตามหลัก 

ถูกต้อง และตามหลักการ ความรู้หลังการอบรม 2. ประเมินและรายงานผล 3Rs (Reduce การใช้น้อย,

3RS (Reduce การใช้น้อย, เพ่ิมข้ึนอย่างน้อย ให้ผู้บริหารรับทราบ  Reuse การใช้ซ้ า, 

Reuse การใช้ซ้ า, Recycle ร้อยละ 80 ประชาชน เป็นระยะๆ Recycle การน ากลับมา

การน ากลับมาใช้ใหม่) และสถานประกอบการ ใช้ใหม่)

2. เพ่ือลดปริมาณขยะ 100 คน นักเรียนใน 2. ปริมาณการเกิดขยะ

มูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี สังกัดเทศบาลนครนคร มูลฝอยในพ้ืนท่ีลดลง

3. เพ่ือส่งเสริมกระบวนการ ศรีธรรมราช 10 โรงเรียน 3. สถานประกอบการ

มีส่วนร่วมในการบริหาร 400 คน หมู่บ้าน/ชุมชน และ

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 3

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี   2 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

จัดการขยะมูลฝอยของ  2. ปริมาณขยะมูลฝอย โรงเรียนมีส่วนร่วมในการ

สถานประกอบการหมู่บ้าน/ ท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีของ บริหารจัดการขยะมูลฝอย 

ชุมชน และโรงเรียน เทศบาลลดลง ร้อยละ 5 การน าขยะไปใช้ประโยชน์

เกิดจิตส านึกท่ีดีในการ  3. สถานประกอบการ เกิดจิตส านึกในการรักษา

รักษาส่ิงแวดล้อม หมู่บ้าน/ หมู่บ้าน/ชุมชน และ ส่ิงแวดล้อม สถาน

ชุมชนสะอาด น่าอยู่อาศัย โรงเรียนทุกแห่ง ประกอบการ หมู่บ้าน/

4. เพ่ือให้เกิดสถาน มีส่วนร่วมในการจัดการ ชุมชนมีสภาพแวดล้อม

ประกอบการ หมู่บ้าน/ชุมชน ขยะมูลฝอย ร้อยละ 100 ท่ีดี สะอาด น่าอยู่

และโรงเรียนต้นแบบ  4. มีสถานประกอบการ 4. เกิดสถานประกอบการ

ในการลดปริมาณขยะ หมู่บ้าน/ชุมชน และ หมู่บ้าน/ชุมชน และ

การคัดแยกขยะมูลฝอย โรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนต้นแบบในการลด

และการน าขยะมูลฝอย ในการลดและคัดแยก ปริมาณขยะ การคัดแยก

ไปใช้ประโยชน์ ขยะมูลฝอย อย่างน้อย ขยะมูลฝอย และการน า

ร้อยละ 30 ขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์

 5. สถานประกอบการ 

หมู่บ้าน/ชุมชน และ

โรงเรียนทุกแห่ง 

มีจุดรวบรวมขยะอันตราย

 ร้อยละ 100

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการส่งเสริมและ 1. เพ่ือประชาสัมพันธ์โครงการ 1. มีสมาชิกอาสาสมัคร 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 มีสมาชิกอาสาสมัคร 1. มีเครือข่ายอาสาสมัคร กองสาธารณสุข

สนับสนุนอาสาสมัคร อาสาสมัครท้องถ่ินรักษ์โลก ท้องถ่ินรักษ์โลก ท้องถ่ินรักษ์โลก ท้องถ่ินรักษ์โลก และส่ิงแวดล้อม

ท้องถ่ินรักษ์โลก (อถล.) และกิจกรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เขตเทศบาลนคร

2. เพ่ือสร้างเครือข่ายท่ีมี ของจ านวนครัวเรือน ของจ านวนครัวเรือน นครศรีธรรมราช

ความสนใจในการอนุรักษ์ ภายในเขตเทศบาลนคร ภายในเขตเทศบาลนคร 2. ประชาชนมีจิตส านึก

ทรัพยากรธรรมชาติและ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช รักษ์ในส่ิงแวดล้อมมาก

ส่ิงแวดล้อมในท้องถ่ิน โดยการเปิดรับอาสา และจัดกิจกรรม ย่ิงข้ึน

3. ส่งเสริมและสนับสนุน สมัครท้องถ่ินรักษ์โลก อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง 3. ประชาชนมีส่วนร่วม

กิจกรรมด้านทรัพยากร เขตเทศบาลนคร ในการจัดการรักษา 

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม นครศรีธรรมราช และปกป้องทรัพยากร

ท่ีเก่ียวข้องกับอาสาสมัคร 2. จัดประชุมเลือก ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ท้องถ่ินรักษ์โลก คณะกรรมการเครือข่าย

อาสาสมัครท้องถ่ิน

รักษ์โลก จ านวน 1 คร้ัง

 กลุ่มเป้าหมายรวม

ไม่น้อยกว่า 100 คน

3. จัดกิจกรรมตาม

บทบาทหน้าท่ี 

อย่างน้อย 1 คร้ัง 

กลุ่มเป้าหมายรวม

ไม่น้อยกว่า 100 คน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการเมืองนครปลอดถังขยะ 1. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน ผู้ประกอบการ/ประชาชน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 90 ของ ๑. เกิดความร่วมมือและ กองสาธารณสุข

ให้เกิดความร่วมมือและการ ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลนคร ประชาชนในเขต การมีส่วนร่วมของชุมชน และส่ิงแวดล้อม

มีส่วนร่วมในพ้ืนท่ีเขต นครศรีธรรมราช เทศบาลให้ความร่วมมือ ในด้านการจัดการขยะ

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช และท้ิงขยะตรงเวลา มูลฝอย

ในด้านการจัดการขยะมูลฝอย ตามจุดท่ีก าหนด 2. ถนนทุกสายในเขต

2. เพ่ือบริหารจัดการแก้ไข พ้ืนท่ีเทศบาลนคร

ปัญหาในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช 

นครศรีธรรมราช ให้มีความ ปลอดถังขยะและมีความ

เป็นระเบียบเรียบร้อยในการ เป็นระเบียบ เรียบร้อย

บริหารจัดการขยะ มากข้ึนไม่มีขยะตกค้าง

3. เพ่ือช่วยลดปัญหาขยะ ในชุมชน

ตกค้างในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลนคร 3. ปริมาณขยะลดลง 

นครศรีธรรมราชและ ประชาชนมีจิตส านึก

ลดปริมาณขยะ ในการจัดการขยะ

4. เพ่ือประหยัดงบประมาณ เพ่ิมมากข้ึน

ภาครัฐ จากการท่ีต้องจัดหา 4. ประหยัดงบประมาณ

ถังขยะเทศบาลฯของ ภาครัฐ และสภาพภูมิทัศน์

งบประมาณแต่ละปี ตามถนนในพ้ืนท่ีเขต

5. เพ่ือรักษาส่ิงแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ตามถนนหนทางสาธารณะ สะอาดตาอยู่เสมอ

ให้สะอาดอยู่เสมอ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6. เพ่ือร่วมกันรณรงค์

ให้ความรู้การรักษาความ

สะอาด ถนน ทางเท้าและ

ท่ีสาธารณะต่างๆในพ้ืนท่ี

เขตเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

รวม 3 โครงการ  -  - 430,000 430,000 430,000 430,000 430,000  -  -  -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4 การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.3 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการ 1.เพ่ือให้ความรู้ ฝึกอบรมทบทวนแผน 100,000    100,000    100,000    100,000    100,000    ความพึงพอใจของ 1.ผู้เข้าร่วมอบรม ส านักการศึกษา

ทบทวนแผนพัฒนา ฝึกปฏิบัติการเขียน พัฒนาการศึกษา ผู้เข้าร่วมอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ

การศึกษา ทบทวนแผนพัฒนา เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ80 เก่ียวกับการจัดท าแผน

การศึกษาของสถานศึกษา และเข้าร่วมโครงการ พัฒนาการศึกษา

2.เพ่ือจัดอบรมให้ จ านวน 70 คน ขององค์กรปกครอง

ความรู้เก่ียวกับการจัด ประกอบไปด้วย ส่วนท้องถ่ิน

ท าแผนพัฒนาการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และสถานศึกษา

ฉบับเพ่ิมเติม ครู ครูผู้ดูแลเด็ก 2.ผู้เข้าร่วมอบรมมี

3.เพ่ือให้ความรู้ บุคลากรทางการศึกษา ความรู้เก่ียวกับการจัด

เก่ียวกับระเบียบ และเจ้าหน้าท่ีโครงการ ท าแผนพัฒนาการศึกษา

กระทรวงมหาดไทย - ผู้เข้าร่วมอบรม ฉบับเพ่ิมเติม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)  เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 3

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

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

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ว่าด้วยรายได้ มีความรู้เก่ียวกับ 3.ผู้เข้าร่วมอบรมมี
และการจ่ายเงิน การจัดท าแผน ความรู้เก่ียวกับระเบียบ
ของสถานศึกษา พัฒนาการศึกษา กระทรวงมหาดไทย
สังกัดองค์กร ของสถานศึกษา ว่าด้วยรายได้
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้สอดคล้องกับ และการจ่ายเงิน
พ.ศ.2562 แผนพัฒนาท้องถ่ิน ของสถานศึกษา
4.เพ่ือฝึกการเขียน สังกัดองค์กร
โครงการบรรจุ ปกครองส่วนท้องถ่ิน
แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2562

และสามารถน าไปใช้
ในการปฏิบัติงาน
ได้ถูกต้อง
4.เพ่ือฝึกการเขียน
โครงการบรรจุ
ลงแผนพัฒนาการศึกษา

2 โครงการการส่งเสริมศักยภาพ เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมการ ส่งเสริมศักยภาพ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 ของ นักเรียนระดับมัธยม ส านักการศึกษา
สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ เรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระเพ่ือ สู่ความเป็นเลิศ นักเรียนท่ีเข้าร่วม ศึกษาตอนปลาย 

ให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ ทางวิชาการ กิจกรรมสามารถเข้า มีความรู้และมีทักษะ
วิชาการตามศักยภาพและ นักเรียนระดับมัธยม ศึกษาต่อในระดับ ทางวิชาการตาม
เพ่ือเป็นการเตรียมความ ศึกษา ตอนปลาย อุดมศึกษา ศักยภาพของผู้เรียน
พร้อมให้กับนักเรียนมัธยม โรงเรียนสังกัดเทศบาล และมีความพร้อมใน
ศึกษาตอนปลาย โรงเรียนใน นครนครศรีธรรมราช การเตรียมตัวสู่การ
สังกัดเทศบาลนคร ศึกษาระดับอุดมศึกษา
นครศรีธรรมราช เข้าสู่การ
ศึกษา อุดมศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการทดสอบความรู้ทาง เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จักความ ทดสอบความรู้ทาง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 100 ของ นักเรียนได้รู้ความ ส านักการศึกษา

วิชาการนักเรียนโรงเรียน สามารถทางวิชาการ วิชาการนักเรียน นักเรียนระดับการศึกษาสามารทางด้านวิชา

สังกัด เทศบาลนคร ของตนเอง มีโอกาสศึกษา โรงเรียนนักเรียน ภาคบังคับเข้าร่วม การของตนเอง มีความ

นครศรีธรรมราช แนวข้อสอบเพ่ือใช้ในการ ระดับการศึกษา ทดสอบ ม่ันใจในการสอบ

สอบแข่งขัน และโรงเรียน ภาคบังคับโรงเรียน แข่งขัน

สามารถน าผลการเรียนของ สังกัดเทศบาลนคร

นักเรียนไปใช้ในการปรับ นครศรีธรรมราช

ปรุงแก้ไขการเรียนการสอน

การบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียน 

4 โครงการจัดกิจกรรมวันครู 1. เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ การจัดกิจกรรมวันครู 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ80ของครู ครู / บุคลากร ส านักการศึกษา

ผู้ปฏิบัติงานท่ีดี ครูสังกัดเทศบาลนคร ท่ีเข้าร่วมโครงการ ทางการศึกษา ได้ร่วม

2. เพ่ือร่วมแสดงความ นครศรีธรรมราช กิจกรรมเชิดชูบูชาครู

กตัญญูกตเวทีบูชาครู จ านวน 500 คน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน สนับสนุนค่าใช้จ่าย 5,712,000 5,712,000 5,712,000 5,712,000 5,712,000 ร้อยละ 100 ของ นักเรียนโรงเรียนสังกัด ส านักการศึกษา

การบริหารสถานศึกษา การจ้างครูผู้สอนชาวต่าง การบริหาร งบประมาณท่ี เทศบาลนคร

 (ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม ชาติ ให้แก่โรงเรียนในสังกัด สถานศึกษาให้กับ สนับสนุน นครศรีธรรมราช 

พัฒนาทักษะการเรียนการ เทศบาลท้ัง 10 โรงเรียน โรงเรียนสังกัดเทศบาล ให้กับโรงเรียนตาม ทุกระดับช้ันมีการพัฒนา

สอน ภาษาอังกฤษเพ่ือการ เพ่ือพัฒนาทักษะการ  10 โรงเรียน วัตถุประสงค์ การด้านการส่ือสาร

ส่ือสาร) ส่ือสารการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเกิดความ

ให้กับนักเรียนได้อย่างถูก ม่ันใจกล้าแสดงออก

ต้องมีมาตรฐานและเป็น และสามารถน าไปใช้

สากลน าไปสู่การเรียนรู้ท่ีมี ในชีวิตประจ าวันผู้

ประสิทธิภาพในอนาคต ปกครองเกิดความเช่ือ

เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคน ม่ัน ในการจัดการ

ได้ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ ศึกษาของโรงเรียนใน

ได้อย่างม่ันใจเกิดความ สังกัดเทศบาลนครนคร

คุ้นเคยและสามารถ ศรีธรรมราชและมีผล

ใช้ส่ือสารใน สัมฤทธ์ิการจัดการ

ชีวิตประจ าวันได้ เรียนการสอนภาษา

พัฒนาและ อังกฤษสูงข้ึน

ฝึกการออกเสียง

ภาษาอังกฤษ

ได้อย่างถูกต้อง

และสร้างความเช่ือม่ัน

ให้กับผู้ปกครอง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 1.เพ่ือให้ครูและบุคลากร ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 640,000 640,000 640,000 640,000 640,000 จ านวนครูท่ีได้รับการ 1.ครูและบุคลากรได้ โรงเรียน

การศึกษาของคณะครูและ ได้พัฒนาตนเอง การศึกษา พัฒนาตนเอง พัฒนาตนเองเปิด สาธิตเทศบาล

บุคลากรโรงเรียนสาธิต เปิดโลกทัศน์ได้รับ ครูและบุคลากรโรง โลกทัศน์ ได้รับความรู้ วัดเพชรจริก

เทศบาลวัดเพชรจริก ความรู้ใหม่เกิดความคิด เรียนสาธิตเทศบาลวัด ใหม่เกิดความคิดสร้าง

สร้างสรรค์ในการท างาน เพชรจริกได้รับการ สรรค์ในการท างานตาม

ตามหน้าท่ีความรับผิดชอบ พัฒนาความรู้และ หน้าท่ีความรับผิดชอบ

 2.เพ่ือให้ครูและบุคลากร ประสบการณ์ จ านวน 2.ครูและบุคลากร

ได้น าเอาความรู้ท่ีได้รับ 80 คน ได้น าเอาความรู้ท่ีได้รับ

มาขยายผลและต่อยอด มาขยายผลและต่อยอด

ให้เกิดประโยชน์ในการจัด ให้เกิดประโยชน์ใน

การเรียนการสอนให้กับ การจัดการเรียน

นักเรียนและการปฏิบัติงาน การสอน

ภายในโรงเรียน ให้กับนักเรียนและ

การปฏิบัติงานภายใน

อย่างมีประสิทธิภาพ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการฝึกอบรมสัมมนา เพ่ือพัฒนาคุณภาพของ ฝึกอบรมสัมมนา 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 90 ของ ผู้บริหารสถานศึกษา ส านักการศึกษา

พนักงานครูเทศบาล บุคลากรด้านการศึกษา พนักงานครูเทศบาล พนักงานครู และบุคลากรท่ี

ให้มีประสิทธิภาพ พนักงานครูเทศบาลใน เทศบาลท่ีเข้าร่วม เก่ียวข้อง การศึกษา

พัฒนาทักษะ สังกัดเทศบาลนคร โครงการ ได้มีความรู้และ

พัฒนาทักษะ นครศรีธรรมราช ประสบการณ์ในการ

ประสบการณ์ พัฒนาคุณภาพการ

แก่ผู้บริหารสถานศึกษา มีผลสัมฤทธ์ิสูงข้ึน

และน าความรู้ ศึกษา ต่อไป

และประสบการณ์

ท่ีได้รับมาปรับ

และประยุกต์

ใช้ในการ

พัฒนาสถานศึกษา

8 โครงการให้ความช่วยเหลือ เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่าย ให้ความช่วยเหลือ 738,000    738,000    738,000    738,000    738,000    จ านวนนักเรียนท่ี 1.นักเรียนมีขวัญ ส านักการศึกษา

ค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นส าหรับ ท่ีจ าเป็นส าหรับการศึกษา ค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็น ได้รับการช่วยเหลือ และก าลังใจใน

การศึกษา ให้กับนักเรียนในสังกัด ส าหรับการศึกษา การเรียนและ

เทศบาลนคร นักเรียนในสังกัด มีความต้ังใจเรียน

นครศรีธรรมราช ท่ีมีภูมิล าเนาในพ้ืนท่ี 2.ผู้ปกครองได้รับ

เทศบาลนคร การแบ่งเบา

นครศรีธรรมราช ภาระค่าใช้จ่าย

จ านวนไม่น้อยกว่า และมีทัศนคติท่ีดี

312 ทุน ต่อการ

ศึกษาของบุตรหลาน

รวม 8 โครงการ  -  - 9,090,000 9,090,000 9,090,000 9,090,000 9,090,000  -  -  -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4 การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการทุนการศึกษาส าหรับ  - เพ่ือเปิดโอกาสให้เด็ก นักเรียนท่ีอาศัยอยู่ใน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของผู้มีสิทธิรับ ผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษา กองสวัสดิการ

นักเรียนผู้ยากจนหรือผู้ด้อย ยากจนหรือด้อยโอกาสได้ ครอบครัวยากจนหรือ ทุนการศึกษาได้รับทุน ได้รับทุนการศึกษาครบ สังคม
โอกาส รับการศึกษาอย่างต่อเน่ือง ผู้ด้อยโอกาสระดับ การศึกษา ถ้วน

 - เพ่ือแบ่งเบาภาระทาง ประถมศึกษาและมัธยม
เศรษฐกิจของผู้ปกครองท่ีมี ศึกษาในโรงเรียนสังกัด
ฐานะยากจนหรือด้อยโอกาส เทศบาลนครนครศรี
 - เพ่ือปลูกฝังให้เด็กมีความ ธรรมราช หรือโรงเรียน
ส านึกรับผิดชอบต่อตนเอง สังกัดอ่ืนๆ ท่ีอาศัยอยู่
สังคม และครอบครัว ในเขตเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช ทุนละ
1,000 บาท

รวม 1 โครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)  เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 3

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4 การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการเทศบาลสัญจรพบ 1.เพ่ือพบประชาชนและรับ ออกหน่วยบริการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนในเขต ประชาชนในเขตเทศ กองสวัสดิการ

ประชาชนเพ่ือบริการและ ฟังข้อเสนอแนะต่างๆ และ สัญจรเคล่ือนท่ีแก่ประ เทศบาลทุกชุมชนได้ บาลนครนครศรีธรรม สังคม
พัฒนา แนวทางแก้ไขปัญหาใน ชาชนในเขตเทศบาล รับบริการด้านต่างๆ ราช ได้รับบริการด้าน

ชุมชน นครนครศรีธรรมราช จากเทศบาลนครนคร ต่างๆ จากเทศบาลอย่าง
2.เพ่ือร่วมกับชุมชนในการ โดยน าหน่วยงาน ศรีธรรมราชอย่างท่ัวถึง ท่ัวถึงและมีส่วนร่วมใน
พัฒนาส่ิงแวดล้อมและแก้ ราชการและเอกชนเข้า การดูแลพัฒนาชุมชน
ไขปัญหาต่างๆ ในชุมชน ร่วมกิจกรรมตลอดจน ของตนเองและเกิดความ
3.เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน หน่วยงาน/ร้านค้าต่างๆ ร่วมมือระหว่างเทศบาลฯ
ได้รับการบริการด้าน กับประชาชนในการแก้
สาธารณสุขและบริการอ่ืนๆ ไขปัญหาภายในชุมชน
อย่างท่ัวถึง

4.เพ่ือเป็นการสร้างรายได้
เสริมให้กับประชาชน
ในชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)  เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 3

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

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

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
 1. เพ่ือปลูกจิตส านึกและ  1. กิจกรรมการพัฒนา 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนเกิดความ  1. ประชาขนเกิด กองสวัสดิการ

และทรัพยากรธรรมชาติ
สร้างการมีส่วนร่วมของ ฟ้ืนฟูส่ิงแวดล้อมและ พึงพอใจในแนวทาง จิตส านึกรัก หวงแหน สังคม

ประชาชนในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนา ฟ้ืนฟูและ และมีส่วนร่วมในการ

พัฒนา ฟ้ืนฟูส่ิงแวดล้อม ในชุมชน แก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม อนุรักษ์ พัฒนา ฟ้ืนฟู

และทรัพยากรธรรมชาติ  2. กิจกรรมรณรงค์ โดยการมีส่วนร่วมของ ส่ิงแวดล้อมและ

 2. เพ่ือฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อม สร้างจิตส านึกในการ หน่วยงานภาครัฐ ทรัพยากรธรรมชาติ

ของชุมชน ลดความเส่ือมโทรม ร่วมอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม องค์กรเอกชน และ ในท้องถ่ิน 

ของทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรธรรมชาติ เครือข่ายภาคประชาชน  2. ส่ิงแวดล้อมในชุมชน

ให้เอ้ือต่อการด ารงชีวิต ในท้องถ่ิน ในพ้ืนท่ี ได้รับการดูแลรักษา

และอยู่อาศัย  3. จัดต้ังชมรม/ เอ้ือต่อการด ารงชีวิต

 3. เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริม กลุ่มอาสาสมัคร และการอยู่อาศัย 

ให้เกิดเครือข่ายภาคประชาชน ท าหน้าท่ีเป็นแกนน า  3. เกิดแกนน า

/ชมรม/กลุ่มอาสาสมัคร ในการดูแลรักษา ภาคประชาชนร่วมดูแล

ด้านส่ิงแวดล้อมข้ึนในพ้ืนท่ี ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร รักษาส่ิงแวดล้อมและ

ธรรมชาติในชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ

อย่างน้อย 1 กลุ่ม 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการบริหารจัดการศูนย์
1. เป็นศูนย์กลางจ าหน่าย กลุ่มผู้ผลิต กลุ่มอาชีพ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 กลุ่มอาชีพ กลุ่มผู้ผลิต 1. มีศูนย์กลางแสดงและ กองสวัสดิการ

แสดงและจ าหน่ายสินค้า
ผลิตภัณฑ์ OTOP และ กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและ จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน สังคม

OTOP นครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์ชุมชนในเขต วิสาหกิจชุมชนและ กลุ่มผู้ประกอบการ และสินค้า OTOP 

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กลุ่มผู้ประกอบการ สินค้า OTOP ได้รับการ ในเขตเทศบาลนคร

และผลิตภัณฑ์ในจังหวัด สินค้า OTOP ในเขต พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน นครศรีธรรมราช 

2. เป็นศูนย์กลางในการ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้านการผลิต ท่ีเป็นแหล่งสร้างรายได้

 สร้างงาน สร้างรายได้ และในพ้ืนท่ีจังหวัด การพัฒนาและการ และเป็นแหล่งท่องเท่ียว

และส่งเสริมอาชีพให้แก่ กระจายรายได้ท่ีสูงข้ึน ของท้องถ่ิน 

ประชาชน 2. มีศูนย์กลางในการ

3. ส่งเสริมการท่องเท่ียว ส่งเสริมอาชีพให้แก่

แบบ walking tourism ประชาชนในกลุ่มผู้มี

และเป็นจุดพักนักท่องเท่ียว รายได้น้อยและกลุ่มผู้

ว่างงาน 

รวม 3 โครงการ 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4 การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการนครศรีมาราธอน 1. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน -จัดการแข่งขันกรีฑา 600,000    - - - - กลุ่มเป้าหมาย 1.ประชาชนรัก ส านักการศึกษา

รักการเล่นกีฬาและ ประเภทถนนแยกเป็น เข้าร่วมกิจกรรม การเล่นกีฬาและ

ออกก าลังกาย ท าให้มี 1.ฟันรัน ระยะทาง ไม่น้อยกว่าร้อยละ70 การออกก าลังกาย

พลานามัยท่ีแข็งแรง ไม่เกิน 5 กิโลเมตร ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ท าให้มีพลานามัย

สมบูรณ์ 2.ฮาล์ฟมาราธอน มีความพอใจ ท่ีแข็งแรงสมบูรณ์

2. เพ่ือกระตุ้นการท่องเท่ียว ระยะทาง ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่าร้อยละ70 2.การท่องเท่ียว

ของจังหวัดนครศรีธรรมราช 21.2 กิโลเมตร ของจังหวัด

หลังสถานการณ์ 3.มินิมาราธอน ระยะ นครศรีธรรมราช

การแพร่ระบาดของเช้ือ ทาง 10 กิโลเมตร หลังสถานการณ์

ไวรัสโควิด (Covid-19) -ผู้เข้าร่วมกิจกรรม การแพร่ระบาดของเช้ือ

ผ่านกิจกรรมการท่องเท่ียว เยาวชนประชาชน ไวรัสโควิด (Covid-19)

เชิงกีฬา ประมาณ 2,000คน คล่ีคลายลง

ให้กับเยาวชน ผ่านกิจกรรม

และประชาชนท่ัวไป การท่องเท่ียวเชิงกีฬา

รวม 1 โครงการ 600,000 0 0 0 0

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)  เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 3

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4 การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็ง  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซม ปรับปรุงซ่อมแซม 6,000,000   - - - - ความพึงพอใจของ มีอาคารพ้ืนท่ีใช้สอย ส านักการศึกษา

อาคารหอพัก ค.ส.ล. 3 ช้ัน อาคาร หอพัก ค.ส.ล. อาคารหอพัก ค.ส.ล. นักเรียนไม่น้อยกว่า ในการจัดกิจกรรม

โรงเรียนสาธิตเทศบาล 3ช้ัน โรงเรียน 3 ช้ัน จ านวน 2 หลัง ร้อยละ80 วิชาการ

วัดเพชรจริก สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก (อาคารเพชร

เพ่ือจัดเป็นสถานท่ีในการ พฤกษชาติ 

เข้าค่ายวิชาการให้กับ และอาคาร

นักเรียนในสังกัด เพชรธรรมรัตน์

เทศบาลนคร รวมพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

นครศรีธรรมราช 550.00 ตารางเมตร

ประกอบด้วย ช้ัน 1 

ปรับปรุงเป็นห้องเรียน 

ช้ัน 2 - ช้ัน 3ปรับปรุง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)  เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 3

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต    
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
เป็นหอพักงานปรับปรุง
ห้องน้ า ประตูหน้าต่าง
ทาสี ภายใน
ภายนอกอาคาร  
วัสดุตกแต่งภายนอก
อาคารและงานอ่ืนๆ 
ตามรูปแบบและ
รายการของเทศบาล

2 โครงการก่อสร้างอาคาร เพ่ือก่อสร้างอาคารอัจฉริยะ ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 30,000,000 - - - - ความพึงพอใจของ มีอาคารอัจฉริยะรองรับ ส านักการศึกษา
อัจฉริยะ โรงเรียนเทศบาล โรงเรียนเทศบาล 3 ช้ัน ขนาดกว้าง นักเรียน การจัดการเรียนการสอน
วัดเสมาเมือง วัดเสมาเมือง ประมาณ11.00 เมตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ80 เสริมพัฒนาการ

ให้กับนักเรียนในสังกัด ยาวประมาณ นักเรียนในสังกัด
เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีทันสมัย  60.00 เมตร นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ท่ีเพียงพอและทันสมัย
1,900ตารางเมตร 
ประกอบด้วยห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 
ห้องแสดงนิทรรศการ 
ห้องน้ า โถงทางเดิน 
พ้ืนท่ีเอนกประสงค์ 
พ้ืนท่ีประชาสัมพันธ์
และงานอ่ืนๆ 
ตามรูปแบบและ
รายการของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการก่อสร้างป้ายช่ือศูนย์ เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานก่อสร้างป้ายช่ือ 280,000 - - - - นักเรียนมีความ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส านักการศึกษา

พัฒนาเด็กเล็กประตูลอด มีป้ายช่ือท่ีชัดเจน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พึงพอใจ มีป้ายช่ือท่ีชัดเจน

และสวยงาม ชุมชนประตูลอดป้าย ไม่น้อยกว่า และสวยงาม

อลูมิเนียมคอมโพสิต ร้อยละ 90

พร้อมโครงสร้างเหล็ก

ขนาด1.80x5.00ม.

พร้อมตัวหนังสือ

สแตนเลส 

ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

4 โครงการก่อสร้างป้ายช่ือศูนย์ เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานก่อสร้างป้ายช่ือ 344,000    - - - - นักเรียนมีความ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส านักการศึกษา

พัฒนาเด็กเล็กจ านวน มีป้ายช่ือท่ีชัดเจน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พึงพอใจ มีป้ายช่ือท่ีชัดเจน

 ๑๑ ศูนย์ และสวยงาม ป้ายโครงสร้างเหล็ก ไม่น้อยกว่า และสวยงาม

สูงไม่เกิน 2.50 เมตร ร้อยละ 90

พร้อมฐานค.ส.ล.แผ่น

ป้ายขนาดไม่น้อยกว่า 

0.60x1.20 เมตร  

จ านวน 11 ศูนย์

ดังน้ี

1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ชุมชนไสเจริญ

2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ชุมชนท่าโพธ์ิ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ชุมชนวัดหัวอิฐ

4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ชุมชนเพชรจริก

5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ชุมชนทุ่งจีน

6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ชุมชนคูขวาง

7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ชุมชนท้าวโคตร

8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ชุมชนตากสิน-ชะเมา

9. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ชุมชนหน้าสถานีรถไฟ

10.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ชุมชนศาลามีชัย

11.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ชุมชนการเคหะ

นครศรีฯ

ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการก่อสร้างพ้ืน ค.ส.ล เพ่ือความปลอดภัย งานก่อสร้างพ้ืน ค.ส.ล. 142,500    - - - - ร้อยละ 90 นักเรียน นักเรียนมีความ ส านักการศึกษา

ส าหรับชุดเคร่ืองเล่นสนาม ของนักเรียนในการ หนา 0.10 ม. ส าหรับ มีสนามเด็กเล่น ปลอดภัยในการเล่น

จ านวน ๕ ศูนย์ ใช้เคร่ืองเล่นสนาม ชุดเคร่ืองเล่นสนาม ท่ีปลอดภัย เคร่ืองเล่นสนาม

(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 5 ศูนย์) ประกอบด้วย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ชุมชน

การเคหะฯ(ขนาดพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 50 ตร.ม.)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เชุมชนพชรจริก(ขนาด

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

70 ตร.ม.) 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ประตูลอด(ขนาด

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

56 ตร.ม.) 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ชุมชน

ไสเจริญ(ขนาดพ้ืนท่ีไม่

น้อยกว่า 50 ตร.ม.)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ชุมชนทุ่งจีน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ขนาดพ้ืนท่ีไม่น้อย

กว่า 30 ตร.ม.) ตาม

รูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

6 โครงการปรับปรุงทาสีอาคาร เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานปรับปรุงทาสีอาคาร 53,000 - - - - นักเรียนมีความ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี ส านักการศึกษา

เรียนและร้ัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีอาคารเรียนท่ีเหมาะสม เรียนและร้ัวศูนย์พัฒนา พึงพอใจ อาคารเรียนท่ีเหมาะสม

ประตูลอด สวยงาม และเอ้ือต่อการจัด เด็กเล็กประตูลอดทาสี ไม่น้อยกว่า สวยงาม และเอ้ือต่อ

การเรียนการสอน ผนังภายนอกอาคาร ร้อยละ 90 การจัดการเรียน

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า การสอน

76 ตร.ม.

ทาสีผนังภายในอาคาร

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

29 ตร.ม.

ทาสีฝ้าเพดาน

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

87 ตร.ม.

ทาสีร้ัว ทาสีภายนอก 

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

262ตร.ม.

ทาสีน้ ามันประตูร้ัว 

ไม่น้อยกว่า 10 ตร.ม.

ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการก่อสร้างอาคารอเนก เพ่ือใช้จัดกิจกรรมต่างๆ ก่อสร้างอาคารอเนก 261,000 - - - - นักเรียนมีความ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส านักการศึกษา

ประสงค์ช้ันเดียวศูนย์พัฒนา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประสงค์ช้ันเดียวโครง พึงพอใจ มีอาคารอเนกประสงค์ท่ี

เด็กเล็กประตูลอด สร้างเหล็ก ไม่น้อยกว่า เหมาะสม พร้อมใช้งาน

ขนาด5.00x ร้อยละ 90

10.00 ม.

หรือพ้ืนท่ีไม่

น้อยกว่า 50 ตร.ม.

ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

8 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปรับปรุง 20,000       - - - - นักเรียนมีความ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส านักการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชน มีอาคารเรียนท่ีเหมาะสม ภายนอกอาคาร พึงพอใจ มีอาคารเรียนท่ี

ทุ่งจีน สวยงาม และเอ้ือต่อการจัด พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า เหมาะสม

การเรียนการสอน 76 ตร.ม. ร้อยละ 90 สวยงาม และเอ้ือต่อ

ปรับปรุงภายในอาคาร การจัดการเรียน

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า การสอน

ไม่น้อยกว่า 29 ตร.ม.

ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 โครงการปรับปรุงทาสีอาคาร เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานปรับปรุงทาสีอาคาร 59,000 - - - - นักเรียนมีความ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส านักการศึกษา
เรียนและร้ัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีอาคารเรียนท่ีเหมาะสม เรียนและร้ัวศูนย์พัฒนา พึงพอใจ มีอาคารเรียน
ไสเจริญ สวยงาม และเอ้ือต่อการจัด เด็กเล็กไสเจริญ ไม่น้อยกว่า ท่ีเหมาะสม สวยงาม

การเรียนการสอน ทาสีผนังภายนอก ร้อยละ 90 และเอ้ือต่อการ
อาคารพ้ืนท่ีไม่ จัดการเรียนการสอน
น้อยกว่า 212 ตร.ม.
ทาสีผนังภายใน
อาคารพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 193 ตร.ม.
ทาสีน้ ามัน
ไม่น้อยกว่า 
20 ตร.ม.
ทาสีฝ้าเพดาน
ไม่น้อยกว่า 
166 ตร.ม.
ตามรูปแบบและ
รายการของเทศบาล

10 ปรับปรุงอาคารเรียน เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทาสีผนังภายนอก 96,000       - - - - นักเรียนมีความ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส านักการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีอาคารเรียนท่ีเหมาะสม อาคาร พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า พึงพอใจ มีอาคารเรียนท่ีเหมาะสม

ชุมชนการการเคหะ สวยงาม และเอ้ือต่อการจัด 76ตร.ม.  ทาสีผนัง ไม่น้อยกว่า สวยงามและเอ้ือต่อการ
นครศรีธรรมราช การเรียนการสอน ภายในอาคาร พ้ืนท่ี ร้อยละ 90 จัดการเรียนการสอน

ไม่น้อยกว่า 29 ตร.ม.
ตามรูปแบบและ
รายการของเทศบาล 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปรับปรุงอาคารเรียน 410,000 - - - - นักเรียนมีความ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี ส านักการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชน มีอาคารเรียนท่ีเหมาะสม ภายนอกอาคาร ทาสี พึงพอใจ อาคารเรียนท่ีเหมาะสม

เพชรจริก สวยงาม และเอ้ือต่อการจัด ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า สวยงาม และเอ้ือต่อ

การเรียนการสอน 172 ตร.ม. ร้อยละ 90 การจัด

ฝ้าเพดาน การเรียนการสอน

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

166 ตร.ม.

งานหลังคา

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  

252 ตร.ม.

ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

12 โครงการปรับปรุงทาสีอาคาร เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานปรับปรุงทาสีอาคาร 92,000 - - - - นักเรียนมีความ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส านักการศึกษา

เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชน มีอาคารเรียนท่ีเหมาะสม เรียนและร้ัวศูนย์พัฒนา พึงพอใจ มีอาคารเรียนท่ีเหมาะสม

คูขวาง สวยงาม และเอ้ือต่อการจัด เด็กเล็ก คูขวาง ไม่น้อยกว่า สวยงามและเอ้ือต่อการ

การเรียนการสอน (งานร้ือถอน งานติดต้ัง ร้อยละ 90 จัดการเรียนการสอน

ฝ้าเพดานยิปซ่ัมบอร์ด

กันช้ืน หนา 9 มม.

ทาสีผนัง

ทาสีลูกกรงเหล็กดัด)

ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 งานปรับปรุงห้องน้ าศูนย์พัฒนาเพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานปรับปรุงห้องน้ า 460,000 - - - - นักเรียนมีความ เพ่ือให้ศูนย์พัฒนา ส านักการศึกษา

เด็กเล็ก มีอาคารห้องน้ าท่ีเหมาะสม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พึงพอใจ เด็กเล็ก มีอาคาร

กับการใช้งาน ในเขตความรับผิดชอบ ไม่น้อยกว่า ห้องน้ าท่ีเหมาะสม

และถูกสุขลักษณะ ของเทศบาลนคร ร้อยละ 90 กับการใช้งาน 

นครศรีธรรมราช และถูกสุขลักษณะ

ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

14 โครงการปรับปรุงอาคาร 1. เพ่ือเป็นสถานท่ีสนับสนุน ปรับปรุงอาคารโรงยิม 8,560,000 - - - - นักเรียน บุคลากรและ 1. เป็นสถานท่ีสบับสนุน โรงเรียน

โรงยิมเป็นหอประชุมโรงเรียน การเรียนการสอนและ เป็นหอประชุม โรงเรียน หน่วยงานต่าง ๆ ได้ใช้ การเรียนการสอน และ นานาชาติ

นานาชาติเทศบาลนครนครศรี บุคลากรท่ัวไป นานาชาติเทศบาลนคร หอประชุมในการจัด บุคลากรท่ัวไป เทศบาลนคร

ธรรมราช 2. เพ่ือเป็นศูนย์ฝึกอบรม นครศรีธรรมราช การเรียนการสอน/ 2. เป็นศูนย์ฝึกอบรม นครศรีธรรมราช

และบริการวิชาการ พ้ืนท่ีกว้างไม่น้อยกว่า ประชุม/สัมมนา และบริการวิชาการของ

ของหน่วยงานราชการ 20 ม. พ้ืนท่ียาว ร้อยละ100 หน่วยราชการ

3.เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีสนับ ไม่น้อยกว่า 45 ม. 3. เป็นสถานท่ีสนับสนุน

สนุนการจัดประชุม/สัมมนา มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า การจัดประชุม/สัมมนา

ของหน่วยงานต่าง ๆ 900 ตร.ม. ของหน่วยงานต่าง ๆ

ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม 1.เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซม ลิฟท์โดยสาร 1,637,100 - - - - นักเรียน บุคลากร 1. ลิฟท์โดยสารอาคาร โรงเรียน

ลิฟท์โดยสารอาคารเรียน ลิฟท์โดยสารอาคารเรียน แบบมีห้องเคร่ือง เจ้าหน้าท่ี ผู้ปกครอง เรียนโรงเรียนนานาชาติ นานาชาติ

โรงเรียนนานาชาติเทศบาล โรงเรียนนานาชาติ ขนาดน้ าหนักบรรทุก ได้ใช้ลิฟท์โดยสาร เทศบาลนคร เทศบาลนคร

นครนครศรีธรรมราช เทศบาลนคร 1,000 กิโลกรัม อาคารเรียน นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราชให้มีสภาพ (ส าหรับ 15 คน) ร้อยละ 100 มีสภาพสมบูรณ์

สมบูรณ์ม่ันคงแข็งแรง พร้อมติดต้ัง ม่ันคง แข็งแรงพร้อม

และพร้อมใช้งาน ใช้งาน

2. เพ่ือสร้างความปลอดภัย 2. นักเรียน บุคลากร

และเป็นการอ านวยความ เจ้าหน้าท่ี 

สะดวกแก่บุคลากร และผู้มาติดต่อ

เจ้าหน้าท่ีผู้ปกครองนักเรียน ราชการได้รับความ

หรือผู้มาติดต่อราชการเม่ือ ปลอดภัยเม่ือมาติดต่อ

มาปฏิบัติงานหรือติดต่อ ราชการหรือมาปฏิบัติ

ราชการในโรงเรียน งานในโรงเรียน

บางรายการท่ีไม่สมบูรณ์

16 ปรับปรุงทาสีอาคารเรียน 1  - เพ่ือปรับปรุงทาสี  -ทาสีอาคารเรียน 1 327,000 - - - - ร้อยละ 90 ของ อาคารเรียน 1 โรงเรียน

โรงเรียนเทศบาล อาคารเรียน 1 พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2,860 นักเรียนมีความ ได้รับการปรับปรุง เทศบาลวัด

วัดท้าวโคตร ตารางเมตร พึงพอใจ สภาพ ทาสีภายนอกและภายใน ท้าวโคตร

ตามรูปแบบและ แวดล้อมภายใน

รายการของเทศบาล และภายนอก

ตัวอาคารเรียน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

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

17 ปรับปรุงทาสีอาคารเรียน 2  - เพ่ือปรับปรุงทาสี  -ทาสีอาคารเรียน 2 338,000 - - - - ร้อยละ 90 ของ อาคารเรียน 2 โรงเรียน

โรงเรียนเทศบาล อาคารเรียน 2 พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2,980 นักเรียนมีความ ได้รับการปรับปรุง เทศบาลวัด

วัดท้าวโคตร ตารางเมตร พึงพอใจ สภาพ ทาสีภายนอก ท้าวโคตร

ตามรูปแบบและ แวดล้อมภายใน และภายใน

รายการของเทศบาล และภายนอก

ตัวอาคารเรียน

18 โครงการทาสีอาคารเรียน 3 เพ่ือปรับปรุงทาสี ทาสีภายนอก 364,000 - - - - ร้อยละ 80ของ อาคารเรียน3 ได้รับ โรงเรียน

โรงเรียนเทศบาล อาคารเรียน 3 อาคารเรียน3 นักเรียนมี การปรับปรุงทาสีภายใน เทศบาลวัด

วัดศาลามีชัย ทาสีภายนอก ความพึงพอใจ และภายนอกอาคาร ศาลามีชัย

อะครีลิก100% สภาพแวดส้อม

ขัด,ล้าง, ท้ังภายในและภายนอก

ท าความสะอาด อาคารเรียน 3

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

1,850 ตร.ม.

ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

19 โครงการ เพ่ือปรับปรุงทาสีอาคาร ทาสีอาคารศูนย์พัฒนา 179,000 - - - - ร้อยละ 80ของ อาคารศูนย์พัฒนา โรงเรียน

ทาสีอาคารศูนย์พัฒนา ศูนย์พัฒนา อัจริยภาพทาง นักเรียนมีความพึงพอใจ อัจริยภาพทาง เทศบาลวัด

อัจริยภาพทางวิทยาศาตร์ อัจริยภาพทางวิทยาศาตร์ วิทยาศาตร์ สภาพแวดส้อมท้ังภายใน วิทยาศาตร์ ศาลามีชัย

และคณิตศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 100 % พ้ืนท่ีไม่น้อย               และภายนอกอาคารศูนย์ และคณิตศาสตร์

โรงเรียนเทศบาล กว่า 1510 ตร.ม. พัฒนาอัจริยภาพทาง ได้รับการปรับปรุง

วัดศาลามีชัย ตามรูปแบบและ วิทยาศาตร์และ ทาสีภายในและ

รายการของเทศบาล คณิตศาสตร์ ภายนอกอาคาร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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20 โครงการทาสีภายนอกอาคาร เพ่ือความสวยงามและมี 1.อาคารเรียน 1 559,542 - - - - ร้อยละ 100 มี โรงเรียนมีสภาพ โรงเรียน

เรียน 1,2,3 ภูมิทัศน์ท่ีสวยงามเหมาะ ขัดล้างท าความ สภาพภูมิทัศน์ท่ี ภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม เทศบาลวัดใหญ่

โรงเรียนเทศบาล กับการเรียนการสอน สะอาด และทาสีภาย สวยงาม

วัดใหญ่ นอกอะครีลิก 100%

1,124 ตร.ม.

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

2.อาคารเรียน 2

ขัดล้างท าความ

สะอาด และทาสีภาย

นอกอะครีลิก 100%

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

1,627 ตร.ม.

3.อาคารเรียน 3

ขัดล้างท าความ

สะอาด และทาสีภาย

นอกอะครีลิก 100%

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

1,969 ตร.ม.

ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

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

21 โครงการก่อสร้างต่อเติม 1.เพ่ือให้โรงเรียนมีโรง ก่อสร้างต่อเติมอาคาร 1,204,000 - - - - นักเรียนร้อยละ 100 1.มีโรงอาหารท่ีได้ โรงเรียน

อาคารโรงอาหาร โครงสร้าง อาหารท่ีได้มาตรฐานของ โรงอาหาร ขนาดกว้าง                     ได้ใช้โรงอาหาร มาตรฐานของ เทศบาลวัดใหญ่

เหล็กช้ันเดียว กระทรวงสาธารณสุข 7.00 เมตร พ้ืนท่ียาว กระทรวงสาธารณสุข

โรงเรียนเทศบาล 2.เพ่ือให้บริการให้กับ รวมไม่น้อยกว่า 2.มีโรงอาหารเพ่ือ

วัดใหญ่ นักเรียนท่ีเพ่ิมจ านวน  43.00เมตร บริการให้นักเรียนได้

มากข้ึนและชุมชนท่ีเข้ามา ตามรูปแบบและ อย่างท่ัวถึงและ

ใช้โรงอาหารในบางโอกาส รายการของเทศบาล เพียงพอกับจ านวน

3.เพ่ือความสะดวก  นักเรียน

สะอาด  ปลอดภัยในการ 3.เพ่ือความสะอาด  

รับประทานอาหารของ สะดวกและปลอดภัย

นักเรียนและบุคลากร ในการรับประทาน

อาหาร

22 โครงการก่อสร้างเสาธง เพ่ือความสวยงามและมี ก่อสร้างเสาธงพร้อม 230,000 - - - - ร้อยละ 100 มี โรงเรียนมีสภาพ โรงเรียน

พร้อมฐาน ค.ส.ล. ภูมิทัศน์ท่ีสวยงามเหมาะ ฐาน เสาธงชาติสูงไม่ สภาพภูมิทัศน์ท่ี ภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม เทศบาลวัดใหญ่

โรงเรียนเทศบาล กับการเรียนการสอน น้อยกว่า 12.00 ม. สวยงาม

วัดใหญ่ -เพ่ือก่อสร้างเสาธง ฐาน ค.ส.ล. กว้าง

พร้อมฐาน ค.ส.ล 4.60ม. ยาว 6.00ม.

"-เพ่ือใช้ในการ และฐานธงอาเซียน

จัดกิจกรรม กว้าง 0.95 ม. ยาว

หน้าเสาธงให้เด็ก รวม 8.00 ม.

ได้แสดงออกท้ังความรัก ตามรูปแบบและ

ชาติ ศาสนา รายการของเทศบาล

และพระมหากษัตริย์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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23 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุม เพ่ือความสวยงามและมี งานก่อสร้างหลังคา 219,000 - - - - ร้อยละ 100 มี โรงเรียนมีสภาพ โรงเรียน

ทางเดิน ภูมิทัศน์ท่ีสวยงามและ เหล็กรีดลอนโครงสร้าง สภาพภูมิ ภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม เทศบาลวัดใหญ่

โรงเรียนเทศบาล ปลอดภัยกับนักเรียน เหล็กหลังคากว้างไม่ ทัศน์ท่ีสวยงามและ

วัดใหญ่ น้อยกว่า 1.50 ม. ปลอดภัยกับนักเรียน

ความยาวรวมไม่น้อย

กว่า 120.00 ม.

ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

24 โครงการก่อสร้างห้องน้ าแยก เพ่ือความสะอาดปลอดภัย งานก่อสร้างห้องน้ า 940,000 - - - - ผู้ใช้บริการมี โรงเรียนมีสภาพ โรงเรียน

ชาย - หญิง ค.ส.ล. ช้ันเดียว และถูกสุขลักษณะใน แยก ชาย - หญิง ความพึงพอใจ ภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม เทศบาลวัดใหญ่

โรงเรียนเทศบาล การใช้ห้องน้ าส าหรับ กว้าง 3.00 ม. ยาว ร้อยละ 80 สะอาดปลอดภัยและ

วัดใหญ่ นักเรียน 15.00 ม. ถูกสุขลักษณะในการใช้

ตามรูปแบบและ ห้องน้ าส าหรับนักเรียน

รายการของเทศบาล

25 โครงการปรับปรุงทาสี เพ่ือทาสีภายนอก  ทาสีภายนอกอาคาร 716,000    - - - - นักเรียนผู้ใช้สถานท่ีมี 1.อาคารเรียน72 โรงเรียน

ภายนอกอาคารเรียน อาคารเรียน 72 พรรษา, พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ความพึงพอใจ พรรษา, อาคาร เทศบาล

โรงเรียนเทศบาล อาคารเรียนแม่ปู่เหน่ียว, ๖,๒๙๐.๐๐ ตร.ม. ร้อยละ ๘๐ เรียนแม่ปู่เหน่ียว, วัดศรีทวี

วัดใหญ่ อาคารเรียนพระครูเหม  ทาสีราวกันตก อาคารเรียนพระครูเหม

    เจติยานุรักษ์ พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า เจติยานุรักษ์ 

ให้เกิดความสวยงาม ๘๔.๐๐ ตารางเมตร ให้เกิดความสวยงาม

ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



63

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
26 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ า 1.ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ า 1.งานปรับปรุง 428,000    - - - - นักเรียนผู้ใช้สถานท่ีมี ห้องน้ าห้องส้วมภายใน โรงเรียน

ภายในอาคารเรียน ห้องส้วมภายในอาคาร ซ่อมแซมห้องน้ า ความพึงพอใจ อาคารได้รับการปรับปรุง เทศบาล
โรงเรียนเทศบาล เรียน 4 ช้ัน ภายในอาคารเรียน 1 ร้อยละ ๘๐ ซ่อมแซมสามารถ วัดศรีทวี
วัดศรีทวี 2.ปรับปรุงรับท่อเมน 2. งานปรับปรุงซ่อม ใช้งานได้ตามปกติ

น้ าท้ิงห้องน้ าอาคารเรียน แซมห้องน้ าภายใน
อาคารแม่ปู่เหนียว
3. งานซ่อมแซม
ห้องน้ าพระครู
เหมเจติยานุรักษ์
4.งานปรับปรุงระบบ
ท่อเมนน้ าท้ิงห้องน้ า
อาคารเรียน 1 
ตามรูปแบบและ
รายการของเทศบาล

27 โครงการก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ช้ัน อาคารเรียน 14,271,000 - - - - 1. โรงเรียนรับนักเรียน 1. โรงเรียนมีการขยาย โรงเรียน
อาคารเรียน 12 ห้องเรียน  4 ช้ัน 12 ห้องเรียน ด้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 30 พ้ืนท่ีส าหรับ เทศบาลวัด
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง แบบตอกเสาเข็ม แบบตอกเสาเข็ม การจัดการเรียน เสมาเมือง

(รหัส สน.ศท 4/12) (รหัส สน.ศท 4/12)  การสอนเพ่ิม 
ขนาดพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า จ านวน 24 ห้องเรียน
1,608 ตารางเมตร 2. นักเรียนได้รับ
ตามแบบแปลน ประโยชน์ในการใช้สอย
มาตรฐาน การใช้สอยพ้ืนท่ีเพ่ือการ
สน.ทศ.4/12 เรียนรู้มีความพึงพอใจ
ขนาด 10.5x3.6 ต่อการการบริหาร

อาคาร
สถานท่ีของโรงเรียน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

28 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม 1. เพ่ือแก้ปัญหาห้องน้ า งานปรับปรุงห้องน้ า 452,000 - - - - ความพึงพอใจของ ๑. มีห้องน้ าห้องส้วม โรงเรียน

ห้องน้ าอาคารเรียนอนุบาล ห้องส้วมท่ีทรุดโทรม ชาย - หญิง อาคาร นักเรียนไม่น้อยกว่า ท่ีได้มาตรฐานของ เทศบาลวัด

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง จากการใช้งานมานาน เรียนอนุบาล ร้อยละ 90 กระทรวงสาธารณสุข เสมาเมือง

3. เพ่ือปรับปรุงและต่อเติม ขนาด8.00x3.90ม. ๒. มีห้องน้ าห้องส้วม

ห้องน้ าเดิมให้เพียงพอ หรือพ้ืนท่ี เพ่ือบริการให้นักเรียน

ต่อครูและนักเรียน ไม่น้อยกว่า ได้อย่างท่ัวถึง

3. เพ่ือปรับปรุงห้องน้ าห้อง 31 ตร.ม.

ส้วมใหม่ให้ได้มาตรฐาน จ านวน 2ห้อง

ง่ายต่อการดูแลรักษาและท า ตามรูปแบบและ

ความสะอาด รายการของเทศบาล

4. เพ่ือปรับเปล่ียนวัสดุ

อุปกรณ์ห้องน้ าห้องส้วม

บางรายการท่ีไม่สมบูรณ์

29 โครงการก่อสร้างรางระบาย ก่อสร้างรางระบายน้ า งานก่อสร้างรางระบาย 441,000 - - - - นักเรียนมีความพึงพอใจ 1.นักเรียนมี โรงเรียน

น้ า โรงเรียนเทศบาล อาคารเอนกประสงค์และ น้ าฝนสแตนเลส ในการใช้พ้ืนท่ี ผลสัมฤทธ์ิ เทศบาล

วัดเสมาเมือง อาคารเรียนอนุบาล อาคารเอนกประสงค์ ร้อยละ85 ทางการเรียนสูงข้ึน วัดเสมาเมือง

และอาคารเรียน เน่ืองจากได้รับความ

-งานติดต้ัง สะดวกในการใช้สอย

รางระบายน้ าฝน พ้ืนท่ีเพ่ือการเรียนรู้

อาคารอเนดประสงค์ 2.โรงเรียนหมด

รวมความยาว ปัญหาน้ ากระเซ็น

ท้ัง 2 ข้าง เข้าอาคารเรียน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า และน้ ากัดเซาะ

120.00ม. พ้ืนอาคาร

-งานติดต้ัง

รางระบายน้ าฝน

สแตนเลส

อาคารอนุบาล

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

30.00ม.

-งานติดต้ัง

บ่อพักส าเร็จรูป

จ านวนไม่น้อยกว่า

5 ชุด

ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

30 โครงการลานกีฬาอเนก 1. เพ่ือให้ประชาชน เด็กและ ก่อสร้างลาน ค.ส.ล. 1,500,000  -  -  -  - สมาชิกในชุมชนมีสถาน 1. ประชาชนมีสถานท่ี ส านักช่างและ

ประสงค์ เยาวชนมีสถานท่ีเล่นกีฬา หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ี ท่ีออกก าลังกาย เล่นกีฬาและออกก าลัง กองสวัสดิการ

และออกก าลังกาย ไม่น้อยกว่า 1,070.00 กาย สังคม

2. เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพ ตารางเมตร พร้อมงาน 2. ประชาชนมีสุขภาพ

ร่างกายให้แข็งแรง ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ร่างกายแข็งแรงต้าน

3. เพ่ือให้เด็กและเยาวชน งานปรับปรุงภูมิทัศน์ โรคภัยและห่างไกลยา

ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และงานอ่ืนๆ บริเวณ เสพติด

ห่างไกลยาเสพติด ศูนย์รถยนต์สาธารณะ 3. ประชาชนมีสุขภาพจิต

4. เพ่ือให้เด็กและเยาวชน นครศรีธรรมราช (คิวรถ ท่ีดีข้ึน

ฝึกฝนและพัฒนาทักษะ แท็กซ่ีเก่า) ตามรูปแบบ 4. ประชาชนได้เพ่ิมทักษะ

ความสามารถทางด้านกีฬา และรายการของเทศบาลฯ และความสามารถด้าน

กีฬา

5. สร้างความสัมพันธ์ใน

กลุ่มเครือข่ายชุมชน

รวม 30 โครงการ 70,583,142 0 0 0 0

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ.02

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

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข  และการกีฬา
5.1 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการอบรมพัฒนาความรู้ 1.เพ่ือพัฒนาความรู้และ จัดกิจกรรมการอบรม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1.บุคลากรเข้าร่วม 1.บุคลากรท่ีผ่านการ กองการแพทย์

และทักษะในการปฏิบัติงาน ทักษะของบุคลากรในการ ให้ความรู้ การฟ้ืนฟู ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 อบรมมีความรู้ ความ  

บุคลากร ปฏิบัติงาน การช่วยฟ้ืนคืนชีพ 2.ร้อยละความ เข้าใจและสามารถ

2.เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับ ส าหรับบุคลากรทาง พึงพอใจของบุคลากร เข้าทีมช่วยฟ้ืนคืนชีพ

 บริการท่ีปลอดภัย ได้มาตรฐานการพยาบาลและ ท่ีเข้าร่วมโครงการ ได้อย่างถูกต้อง มี

 บุคลากรสนับสนุน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ประสิทธิภาพ

จ านวน 1 โครงการ 2.บุคลากรมีทัศนคติท่ีดี

ในการท างานเป็นทีม

3.ประชาชนท่ีมารับ

บริการ ได้รับบริการท่ีมี

คุณภาพ รวดเร็ว 

ปลอดภัยเกิดความ

พึงพอใจ

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)  เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 3

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการ ทบทวน 1บุคลากรเข้าใจแนวคิดการ 1ได้รับการอบรม 162,200    162,200    162,200    162,200    162,200    จ านวนผู้เข้าประชุม บุคลากรพัฒนา กองการแพทย์

12 กิจกรรมเสริมสร้าง พัฒนาคุณภาพฯ การใช้ ความรู้และเพ่ิมพูน มากกว่าร้อยละ 80 คุณภาพการปฏิบัติ  

ความปลอดภัย ฉลาดใช้ เคร่ืองมือพัฒนาคุณภาพทาง ทักษะการใช้เคร่ือง ระดับความพึงพอใจ งานตามมาตรฐาน

เคร่ืองมือคุณภาพ ประจ า คลินิกและในการปฏิบัติ มือคุณภาพมากกว่า ผู้เข้าร่วมประชุม วิชาชีพท าให้ผู้ป่วย

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งานประจ า ร้อยละ80 มากกว่าร้อยละ 80 ได้รับความปลอดภัย

2ประยุกต์ใช้มาตรฐานโรง 2ประยุกต์ใช้เคร่ือง น าความรู้ท่ีได้ไป ในการใช้บริการ

พยาบาลฯ การใช้เคร่ืองมือ มือและน าความรู้ไป ประยุกต์ใช้ในการ โรงพยาบาลเทศบาล

คุณภาพฯ ได้อย่างมีประสิทธิ ถ่ายทอดได้ ปฏิบัติงานได้มาก นครนครศรีธรรมราช

ภาพ ส่งผลให้ประชาชน 3ผู้รับบริการมี กว่าร้อยละ70

ท่ีมารับบริการมีความปลอด ความปลอดภัยทาง น าความรู้ท่ีได้ไป

ภัย ได้มาตรฐาน ไว้วางใจ คลินิกเพ่ิมข้ึน ถ่ายทอด เผยแพร่ได้

บริการสุขภาพ มากกว่าร้อยละ 70

3 โครงการขอรับรอง 1. เพ่ือวางแผนการตรวจ เพ่ือให้โรงพยาบาล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1. ผล คะแนน ผู้รับบริการมี กองการแพทย์

คุณภาพและตรวจเย่ียมจาก นิเทศประเมินการพัฒนา เทศบาลนครนครศรี Overall Scoringจาก ความปลอดภัยเช่ือม่ัน  

หน่วยงานภายนอก ประจ าปี คุณภาพตามแนวทาง HA ธรรมราช ขอรับการ การประเมินของหน่วย และไว้วางใจใน

งบประมาณ พ.ศ.2566 2. เพ่ือให้โรงพยาบาล ตรวจนิเทศประเมิน งานภายนอกในระดับ มาตรฐานบริการ

เทศบาลฯ ผ่านการรับรอง จากหน่วยงานภายนอก เท่ากับหรือมากกว่า สุขภาพของ

คุณภาพของสถานพยาบาล  2.5 โรงพยาบาล

(HA ข้ัน 3)  2. ผ่านการรับรอง เทศบาลนคร

3. เพ่ือให้บุคลากร เข้าใจ  คุณภาพสถานพยาบาล นครศรีธรรมราช

ในบทบาท ภาระ หน้าท่ี  ข้ัน 3

และร่วมพัฒนาศักยภาพ  

เพ่ือน าไปสู่การประเมิน  

การรับรองสถานพยาบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการโรงพยาบาลพ่ีเล้ียง 1.ได้รับข้อเสนอแนะ รวบรวมโรพยาบาลสามารถ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1.จ านวนผู้เข้าร่วม ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ กองการแพทย์

External Survey ประจ า ข้อมูล สรุปผลและวิเคราะห์ จัดท ารายงานการ ประชุมมากกว่าร้อยละ น าความรู้และช้อเสนอ  

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ข้อมูล จัดท ารายงานน าเสนอ ประเมินตนเองและมี 80 แนะต่างๆ มาพัฒนา

ข้อมูลท่ีตรงประเด็นและ การน าเสนอข้อมูลท่ีตรง 2.ระดับความพึงพอใจ และมีความพร้อมในการ

สมบูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.ประเด็นอย่างสมบูรณ์ ผู้เข้าร่วมประชุมมาก เตรียมรับการประเมิน

2566-2570 ครบถ้วนตามบริบทของ กว่าร้อยละ80 คุณภาพสถานพยาบาล

โรงพยาบาลเทศบาลฯ 3.น าความรู้ท่ีได้ไปจัด

เตรียมข้อมูล การน า

เสนอได้มากกว่าร้อยละ

70

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

ความรุนแรงของโรคเบาหวาน เทศบาลนครนครศรี หมายได้รับการ หมายได้คัดกรองภาวะ การคัดกรองภาวะเส่ียง

และความดันโลหิตสูง ธรรมราชได้รับการ คัดกรองภาวะเส่ียง เส่ียงโรคเบาหวานและ โรคเบาหวานและความ

1. กิจกรรมคัดกรองภาวะเส่ียง คัดกรองภาวะเส่ียงโรค โรคเบาหวานและ ความดันโลหิตสูง ดันโลหิตสูง

โรคเบาหวานและความดัน เบาหวานและความดัน ความดันโลหิตสูง มากกว่าร้อยละ 60  -ผู้ท่ีมีภาวะเส่ียงโรคเบา

โลหิตสูงในเขตเทศบาลนคร โลหิตสูง  -ผู้ป่วยโรคเบาหวาน  - ผู้ป่วยโรคเบาหวาน หวานและความดันโลหิต

นครศรีธรรมราช  - เพ่ือให้ผู้ป่วยโรค ได้รับการตรวจคัดกรอง ได้ตรวจคัดกรองภาวะ สูงมีความรู้ในการปรับ

2. กิจกรรมตรวจคัดกรอง เบาหวานได้รับการตรวจ ภาวะแทรกซ้อนประจ า แทรกซ้อนทางตา เท้า เปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ

ภาวะแทรกซ้อนทางตา ร่างกาย สุขภาพตา ปีตามเกณฑ์มาตรฐาน และสุขภาพช่องปาก  - ผู้ป่วยโรคเบาหวาน

เท้าและสุขภาพช่องปาก เท้าและสุขภาพช่องปาก  มากกว่าร้อยละ 60 ได้รับการตรวจคัดกรอง

ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ประจ าปี  ภาวะแทรกซ้อนทางตา

เท้าและสุขภาพช่องปาก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการสร้างเสริมและ 1.เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ เพ่ือจัดอบรมให้ความรู้ 800,000 1,200,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1. อสม.ท่ีร่วมโครงการ 1.อสม.ได้รับการพัฒนา กองการแพทย์

ส่งเสริมศักยภาพการ อสม.และเครือข่ายภาค ในการสนับสนุน อสม. มีความรู้ ความเข้าใจ  ศักยภาพและสามารถ  

ด าเนินงาน ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลและเครือข่ายภาค และน าไปพัฒนาทักษะ  ด าเนินงานด้านสุขภาพ

อาสาสมัครสาธารณสุข พฤติกรรมสุขภาพในชุมชน ประชาชนประกอบด้วย การท างาน ไม่น้อยกว่า  ได้อย่างย่ังยืน และมี

กองการแพทย์ เทศบาล 2.เพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะของ3กิจกรรมย่อย ดังน้ี 80%  คุณภาพ

นครนครศรีธรรมราข อสม. สามารถถ่ายทอดความรู้สู่1.กิจกรรมอบรม อสม. 2.อสม.มึความพึงพอใจ ระบบสุขภาพชุมชน

 การปฏิบัติ และแก้ไขปัญหาในการฟ้ืนฟูสมรรถาพใน กิจกรรมการอบรม ภาคีเครือข่ายภาค

ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ป่วยโรคเร้ือรัง และ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ประชาชนในการจัดการ

3.เพ่ือให้ อสม. สามารถด าเนินผู้มีภาวะพ่ึงพิงในชุมชน ระบบสุขภาพชุมชน

งานเฝ้าระวังทางสุขภาพ ค้นหา2.กิจกรรมอบรม อสม. 2.ผู้ป่วยและผู้มีภาวะ

ปัญหาสุขภาพ และแก้ไขปัญหาการเฝ้าระวัง และ พ่ึงพิงในชุมชนได้รับ

ได้อย่างเหมาะสม ป้องกันโรคในท้องถ่ิน การดูแลเบ้ืองต้นจาก

โรคอุบัติใหม่ และ  อสม.ในชุมชนและมี

ภัยสุขภาพในชุมชน ความปลอดภัย

3.กิจกรรมอบรม อสม.

และแลกเปล่ียนเรียนรู้

ศึกษาดูงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
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(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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

ความรุนแรงของโรคเบาหวาน เทศบาลนครนครศรี หมายได้รับการ หมายได้คัดกรองภาวะ การคัดกรองภาวะเส่ียง

และความดันโลหิตสูง ธรรมราชได้รับการ คัดกรองภาวะเส่ียง เส่ียงโรคเบาหวานและ โรคเบาหวานและความ

1. กิจกรรมคัดกรองภาวะเส่ียง คัดกรองภาวะเส่ียงโรค โรคเบาหวานและ ความดันโลหิตสูง ดันโลหิตสูง

โรคเบาหวานและความดัน เบาหวานและความดัน ความดันโลหิตสูง มากกว่าร้อยละ 60  -ผู้ท่ีมีภาวะเส่ียงโรคเบา

โลหิตสูงในเขตเทศบาลนคร โลหิตสูง  -ผู้ป่วยโรคเบาหวาน  - ผู้ป่วยโรคเบาหวาน หวานและความดันโลหิต

นครศรีธรรมราช  - เพ่ือให้ผู้ป่วยโรค ได้รับการตรวจคัดกรอง ได้ตรวจคัดกรองภาวะ สูงมีความรู้ในการปรับ

2. กิจกรรมตรวจคัดกรอง เบาหวานได้รับการตรวจ ภาวะแทรกซ้อนประจ า แทรกซ้อนทางตา เท้า เปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ

ภาวะแทรกซ้อนทางตา ร่างกาย สุขภาพตา ปีตามเกณฑ์มาตรฐาน และสุขภาพช่องปาก  - ผู้ป่วยโรคเบาหวาน

เท้าและสุขภาพช่องปาก เท้าและสุขภาพช่องปาก  มากกว่าร้อยละ 60 ได้รับการตรวจคัดกรอง

ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ประจ าปี  ภาวะแทรกซ้อนทางตา

เท้าและสุขภาพช่องปาก

8 โครงการพระราชด าริด้าน เพ่ือให้ชุมชนในเขต ประชาชนในเขตเทศบาล 1,340,000 1,360,000 1,380,000 1,400,000 1,420,000  - ประชาชนในชุมชน ชุมชนได้รับ กองการแพทย์

สาธารณสุขให้แก่ชุมชน ในเขตเทศบาลขอรับเงิน ในชุมชนร่วมกัน สามารถร่วมกัน ความรู้ทางด้าน

ในเขตเทศบาลขอรับเงิน ด าเนินการโครงการพัฒนา ด าเนินงานกิจกรรม ด าเนินกิจกรรม สาธารณสุขพ้ืนฐาน

ด าเนินการโครงการพัฒนา ศักยภาพด้านสาธารณสุข ด้านสาธารณสุข ตามโครงการ ร้อยละ 80 ของผู้เข้า

ศักยภาพด้านสาธารณสุข ตามโครงการพระราชด าริ ภายใต้โครงการ พระราชด าริตามความ ร่วมโครงการ

ชุมชนละ 20,000 บาท ชุมชนละ 20,000 บาท ตามแนวพระราชด าริ ของแต่ละชุมชน  

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 โครงการโรงพยาบาลติดล้อ เพ่ือให้ประชาชนในเขต ประชาชนในเขตเทศบาล 440,000 440,000 440,000 440,000 440,000  - ประชาชนในชุมชน ผู้รับบริการมีความพึง กองการแพทย์

หมอถึงหน้าบ้าน เทศบาลนครนครศรี ท่ีเจ็บป่วย สามารถ เขตเทศบาลสามารถ พอใจไม่น้อยกว่า

   - คลีนิกหมอใกล้บ้าน ได้เข้าถึงการบริการ เข้าถึงการบริการได้ เข้ารับการบริการ  ร้อยละ  80

 ในสถานบริการท่ีใกล้บ้าน สะดวก รวดเร็ว ใกล้บ้าน วันละไม่น้อย  

 ลดความแออัดและการรอคอย ลดระยะเวลารอยคอย กว่า 20 ราย  

 ในโรงพยาบาล ผุ้ป่วยท่ีตัวเอง แพทย์   

ไม่ได้สามารถเดินทางมา

พบแพทย์ในคลีนิคใกล้บ้าน

  -  เจาะเลือดใกล้บ้าน เพ่ือให้ประชาชนในเขตเทศบาล  ผู้ท่ีเจาะเลือดก่อนพบ ผู้มารับบริการมีความ

 มาเจาะเลือดในชุมชนใกล้บ้าน  แพทย์กลุ่มเป้าหมาย พึงพอใจในระบบการ

 ลดความแออัด และลดเวลา  ในชุมชนไม่น้อยกว่า บริการไม่น้อยกว่า

 รอคอย ผู้ป่วยท่ีช่วยตนเอง  ร้อยละ 80 ของผู้ป่วย ร้อยละ 80

ไม่ได้ไม่ต้องเดินทางใกล ท่ีได้รับการนัดมาเจาะ  

เลือดในชุมชน

10 โครงการยกระดับโรงพยาบาล เพ่ือด าเนินกิจกรรมพัฒนา ผู้มารับบริการได้รับ 300,000    300,000    300,000    300,000    300,000    ผู้มารับบริการได้รับ ผู้มารับบริการมีความ กองการแพทย์

เทศบาลให้เป็นโรงพยาบาล คุณภาพโรงพยาบาล การบริการท่ีมีคุณภาพ การบริการท่ีมีคุณภาพ พึงพอใจในการบริการ

ท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน จ านวน ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรมมาตรฐาน มาตรฐาน ร้อยละ 80 ของผู้เข้า

 รับการบริการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
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(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 โครงการอบรมสัมมนาบุคลากร เพ่ืออบรมให้ความรู้บุคลากร ผู้เข้าร่วมโครงการ 700,000    700,000    700,000    700,000    700,000     - ผู้มารับบริการได้รับ ผู้มารับบริการมีความ กองการแพทย์
เพ่ือยกระดับการบริการ เพ่ือยกระดับการบริการ มีความรู้และสามารถน า การบริการท่ีมีคุณภาพ พึงพอใจในการบริการ
 ท้ังกลุ่มสหวิชาชีพ ความรู้มาใช้ในการการ มาตรฐาน ร้อยละ 80 ของผู้เข้า
 และกลุ่มสนับสนุน ให้บริการผู้ป่วย  รับการบริการ

โดยการจัดอบรมและศึกษาดูงาน  - บุคลากรมีความรู้  - บุคลกรร้อย 80 ได้
หน่วยงาน อปท. สามารถน ามาประยุกต์ การเข้าอบรมตามแผน
และโรงพยาบาลนอกสังกัด ใช้กับผู้ป่วยได้ งาน เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้
ภายในและนอกสถานท่ี

12 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เพ่ืออบรมเชิงปฏิบัติการ บุคลากรมีแผนการ 150,000    150,000    150,000    150,000    150,000    บุคาลากรทราบแนวทาง บุคลากรในองค์กร กองการแพทย์
การ ในกรณีเกิดอัคคีภัยและ กรณีเกิอัคคีภัยและอุบัติเหตุหมู่ ด าเนินงานในกรณี และน ามาใช้ในกรณีเกิด ทราบแนวทาง
เกิดอุบัติเหตุหมู่ โรงพยาบาล ให้บุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ เกิดอัคคีภัย อัคคีภัย ร้อยละ 80 ของผู้เข้า
เทศบบาลนครนครศรีธรรมราช  ประจ า ๆ ละ  1 คร้ัง และอุบัติเหตุหมู่ และอุบัติเหตุหมู่ ได้ รับการบริการ

 และสามารถน ามาใช้   - บุคลกรร้อย 80 ได้
 ได้จริง  การเข้าอบรมตามแผน
  งาน เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้

13 โครงการจัดท าโปรแกรม เพ่ือจัดหาโปรแกรม ผู้ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้อง 40,000       40,000       40,000       40,000       40,000       เจ้าหน้าท่ีสามารถ ตรวจสอบข้อมูลงบ กองการแพทย์
บันทึกข้อมูลทะเบียนรายจ่าย บันทึกข้อมูลทะเบียนรายจ่าย มีเคร่ืองมือในการ ปฏิบัติงานได้รวดเร็ว งบประมาณได้ รวดเร็ว
 แยกตามแผนงาน ,งาน, หมวด , ปฏิบัติงาน ลดข้อ ถูกต้อง สามารถ และถูกต้องร้อยละ 100
 ประเภทรายจ่าย รองรับการ ผิดพลาดในการปฏิบัติ สืบค้นข้อมูลย้อนหลังได้  

เปล่ียนแปลงงบประมาณ งานได้   
และพร้อมบริการสอน   
การใช้งาน/ปรับปรุงโปรแกรม   
ประจ าปี  

รวม 13 โครงการ  -  - 5,012,200 5,432,200 5,752,200 5,772,200 5,792,200  -  -  -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

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

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข  และการกีฬา
5.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม 1. เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซม ปรับปรุงซ่อมแซม 157,000 - - - - ความพึงพอใจของ  ๑. ตลาดสดเทศบาล กองสาธารณสุข

พ้ืนหินขัดตลาดสดเทศบาล ตลาดสดเทศบาลนคร พ้ืนผิวหินขัด บริเวณ ประชาชนในพ้ืนท่ี นครนครศรีธรรมราช และส่ิงแวดล้อม

นครนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ทางเดิน ช้ัน 1 ตลาดสด ท่ีเข้าใช้บริการ ได้มาตรฐาน ตามเกณฑ์

ให้ถูกต้องตามกฎหมาย เทศบาลฯ (ตลาดคูขวาง) มาตรฐานตลาดสดน่าซ้ือ

ก าหนด โดยท าการร้ือถอน 2. ประชาชน ผู้ประกอบการ

 2. เพ่ืออ านวยความสะดวก พ้ืนผิวหินขัดเดิม ค้าขายในตลาดสด 

ให้กับประชาชน ผู้ประกอบการ พร้อมก่อสร้างพ้ืนผิว และผู้ใช้บริการ มีความ

ค้าขาย และผู้ใช้บริการใน หินขัดใหม่ พ้ืนท่ี พึงพอใจ

ตลาดสด ไม่น้อยกว่า 218.00 3. เป็นการสร้างภาพลักษณ์

3. เพ่ือให้ตลาดสด ตารางเมตร และงานอ่ืนๆ ท่ีดีของเทศบาลนคร

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตามรูปแบบและ นครศรีธรรมราช

ได้มาตรฐาน ตามเกณฑ์ รายการของเทศบาล

มาตรฐานตลาดสดน่าซ้ือ

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)  เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 3

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการปรับปรุงห้องศูนย์ 1. เพ่ือลดความเส่ียงจากการ งานปรับปรุงห้องศูนย์ 295,000      - - - - ร้อยละ 100 1. เพ่ือลดความเส่ียง กองสาธารณสุข

อบรมและวิเคราะห์สารเคมี ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 อบรมและวิเคราะห์ กองสาธารณสุขและ จากการติดเช้ือไวรัส และส่ิงแวดล้อม

 โดยการช่วยลดความเข้มข้น สารเคมี ส่ิงแวดล้อม มีพ้ืนท่ี โคโรนา 2019 

ของเช้ือโรคท่ีอยู่ในอากาศ อาคารศูนย์ศิลปาชีพ ส าหรับปฏิบัติงาน 2. เพ่ือปรับปรุงห้องศูนย์

และลดการแพร่กระจาย ช้ัน 1 และให้บริการประชาชน อบรมและวิเคราะห์สารเคมี

ของละอองท่ีปนเป้ือนเช้ือโรค โดยท าการร้ือถอน ท่ีมาติดต่อราชการ กองสาธารณสุขและ

ในอากาศ พร้อมปรับปรุงพ้ืนผนัง ส่ิงแวดล้อม

2. เพ่ือปรับปรุงห้องศูนย์ ฝ้าเพดาน และงานอ่ืนๆ 3. เพ่ือดูแลทรัพย์สินของ

อบรมและวิเคราะห์สารเคมี ตามรูปแบบและรายการ ทางราชการ ไม่ให้ช ารุด

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ของเทศบาล ทรุดโทรม และเสียหาย

3. เพ่ือดูแลทรัพย์สินของ เพ่ิมข้ึน

ทางราชการ ไม่ให้ช ารุด 4. เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีใน

ทรุดโทรม และเสียหายเพ่ิมข้ึน ห้องศูนย์อบรมและ

4. เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีในห้อง วิเคราะห์สารเคมี 

ศูนย์อบรมและวิเคราะห์สารเคมี กองสาธารณสุขและ

กองสาธารณสุขและ ส่ิงแวดล้อมสามารถ

ส่ิงแวดล้อมสามารถปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานได้อย่างคลาย

ได้อย่างคลายกังวล ปลอดโรค กังวล ปลอดโรค และ

และปลอดภัยในสถานท่ีท างาน ปลอดภัยในสถานท่ีท างาน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 ปรับปรุงห้องความดันลบ เพ่ือปรับปรุงห้องความดันลบ ก่อสร้างห้องความ 700,000  ผู้ติดเช้ือได้รับการ ผ่านเกณฑ์การ กองการแพทย์

(Negative Pressure Room) (Negative Pressure ความดันลบ ณ อาคาร ดูแลตามมาตรฐาน ประเมิน

ช้ัน 2 และ ช้ัน 3  อาคาร 2 Room) ช้ัน 2 และ ช้ัน  2  รพ.เทศบาล การป้องกันและควบคุม จากหน่วยงานภายนอก

บริเวณโรงพยาบาลเทศบาล อาคาร 2 โรงพยาบาล ช้ัน 2จ านวน  1 ห้อง การติดเช้ือ  

นครนครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรี มีขนาดพ้ืนท่ี  

ธรรมราช 23 ตารางเมตร  

ส าหรับแยกผู้ป่วยเพ่ือแยก ช้ัน 3 จ านวน 1 ห้อง  

ป้องกันการแพร่กระจายเช้ือ มีขนาดพ้ืนท่ี

23 ตารางเมตร

(ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล)

รวม 3 โครงการ  -  - 1,152,000 0 0 0 0  -  -  -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



77

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1  การบริหารจัดการเกษตร  และอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร  และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี   1 การพัฒนาเศรษฐกิจ
       6. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการยกระดับ  1.เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับเมือง ผู้เข้าอบรมมีความรู้ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1.ผู้เข้าร่วมโครงการ 1.ผู้เข้าอบรมมี ส านัก

ผู้ประกอบการด้านการ อัจฉริยะ (Smart City) และ เก่ียวกับเมืองอัจฉริยะ สามารถใช้งาน ความรู้เก่ียวกับเมือง ปลัดเทศบาล

ท่องเท่ียว สู่เทศบาลนคร แพลตฟอร์มการท่องเท่ียวเขต และสามารถใช้ แพลตฟอร์มการ อัจฉริยะ (Smart 

นครศรีธรรมราชเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช แพลตฟอร์มการท่อง ท่องเท่ียวเขตเทศบาล City) และ

อัจฉริยะ (Smart City) 2.เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรม เท่ียวเขตเทศบาลนคร นครนครศรีธรรมราชได้ แพลตฟอร์มการ

สามารถใช้แพลตฟอร์มการ นครศรีธรรมราชได้  จ านวนไม่ต่ ากว่าร้อย ท่องเท่ียวเขต

ท่องเท่ียวเขตเทศบาลนคร 80% เทศบาลนคร

   นครศรีธรรมราชได้ 2.ผู้เข้าร่วมโครงการมี นครศรีธรรมราช   

3.เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมี ความรู้ความเข้าใจ 2.ผู้เข้าอบรม

ความรู้ในการเลือกใช้ หัวข้อท่ีอบรม ไม่ต่ า สามารถใช้แพลตฟอร์ม

เทคโนโลยีดิจิทัลใน กว่าร้อยละ 80 % การท่องเท่ียวเขต 

การสร้างรายได้เพ่ิม เทศบาลนครนคร 

ให้กับกิจการ ศรีธรรมราชได้

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)  เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 3

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3.ผู้เข้าอบรมมี

ความรู้ในการเลือกใช้

เทคโนโลยีดิจิทัลและ

สามารถน าไปใช้สร้าง

รายได้เพ่ิมให้กับกิจการ

ได้

2 โครงการ ส่งเสริมศักยภาพ 1.เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนและ เยาวชนและประชาชน 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี 1.เยาวชนและประชาชน ส านัก

เยาวชนและประชาชนท่ัวไป ประชาชนท่ัวไป ใช้เวลาว่างให้ ท่ัวไป ได้ใช้เวลาให้เกิด ความพึงพอใจไม่ต่ า ท่ัวไป ได้ใช้เวลาว่างให้ ปลัดเทศบาล

(Nakhonsri City Contest) เกิดประโยชน์ ประโยชน์ และมีพ้ืนท่ี กว่าร้อยละ 80 % เกิดประโยชน์ 

2.เพ่ือเป็นพ้ืนท่ีในการแสดง ในการเเสดงและการ 2.เยาวชนและประชาชน

และการประกวดความสามารถ ประกวดความสามารถ ท่ัวไป ได้ใช้พ้ืนท่ีในการ

ด้านต่าง ๆ ของเยาวชนและ ด้านต่าง ๆ แสดงความสามารถด้าน

ประชาชนท่ัวไป ต่าง ๆ

3.เพ่ือช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจใน 3.ประชาชนในพ้ืนท่ีมี

พ้ืนท่ี จากการจับจ่ายใช้สอย รายได้เพ่ิมข้ึนจากการ

4.เพ่ือเป็นแหล่งท่องเท่ียว จัดกิจกรรม

นันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการ จัดท าจุดเช็คอิน 1.เพ่ือส่งเสริมให้เเหล่ง  - มีจุดเช็คอิน AR ให้ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 นักท่องเท่ียวมีความ 1.มีจุดเช็คอิน AR ให้ ส านัก

AR เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว ท่องเท่ียวมีความน่าสนใจเพ่ิมข้ึน นักท่องเท่ียวสามารถใช้ พึงพอใจไม่ต่ ากว่า นักท่องเท่ียวสามารถใช้ ปลัดเทศบาล

2.เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ งานได้จ านวน 2 จุด ร้อยละ 80 % งานได้จ านวน 2 จุด

แหล่งท่องเท่ียว โดยการน า ณ สถานท่ีท่องเท่ียวใน ณ สถานท่ีท่องเท่ียวใน

เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ เขตเทศบาลนคร เขตเทศบาลนคร

3.เพ่ือช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจใน นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

พ้ืนท่ี จากการจับจ่ายใช้สอย  - นักท่องเท่ียวให้ความ 2.นักท่องเท่ียวให้ความ

ของนักท่องเท่ียว สนใจและเดินทางมา สนใจและเดินทางมา

ท่องเท่ียว ท่องเท่ียว สร้างรายได้

เพ่ิมให้กับคนในพ้ืนท่ี

รวม 3 โครงการ 1,850,000 1,850,000 1,850,000 1,850,000 1,850,000

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



 
 
 
 

ผ.03 
บัญชีครุภัณฑ์ 
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 440,000     กองยุทธศาสตร์

ส าหรับงานประมวลผล และงบประมาณ 

จ านวน 20 เคร่ือง

เคร่ืองละ  22,000 บาท

 -จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ฉบับเดือนธันวาคม 2564

ของส านักงบประมาณ

2 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน 170,000     กองยุทธศาสตร์

ส านักงาน  จอแสดงภาพ ขนาด และงบประมาณ 

ไม่น้อยกว่า 19 น้ิว จ านวน 10เคร่ือง

เคร่ืองละ 17,000 บาท

 -จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ฉบับเดือนธันวาคม 2564

ของส านักงบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)  เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 3

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 450,000     กองยุทธศาสตร์

ราคารวมค่าติดต้ัง และงบประมาณ  

ขนาด 60,000 บีทียู

 -ชนิดแขวนใต้ฝ้า

 -ควบคุมความเย็นด้วยรีโมทไร้สาย

 -ได้รับการรับรองมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

 -เป็นเคร่ืองปรับอากาศ

ประกอบส าเร็จรูปท้ังชุด

ท้ังหน่วยส่งความเย็น และ

หน่วยระบายความร้อน

 -มีความหน่วงเวลาการท างาน

ของคอมเพรสเซอร์

จ านวน 6 เคร่ือง

เคร่ืองละ 75,000บาท

 -จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

4 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน 22,000     กองยุทธศาสตร์

ประมวลผล แบบท่ี1 จอแสดงภาพ และงบประมาณ  

ขนาดไม่น้อยกว่า 19  น้ิว

จ านวน 1 เคร่ือง

เคร่ืองละ 22,000 บาท

 -จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ฉบับเดือนธันวาคม 2564

ของส านักงบประมาณ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา แว่น VR แบบไร้สาย 419,800     กองยุทธศาสตร์

และเผยแพร่ คุณสมบัติแว่น VR แบบไร้สาย และงบประมาณ  

 - เป็นอุปกรณ์แบบสวมศรีษะมีสาย

รัดศีรษะแบบปรับความตึงได้

 - มีหน่วยความจ า RAM 

ไม่น้อยกว่า 6 GB, 

ROM  ไม่น้อยกว่า 128 GB

 - มีจอแสดงผลแบบ 
Fast - switch LCD

หรือดีกว่า

 - มีความละเอียดของจอ

แสดงผลไม่น้อยกว่า 

1832 x 1920 พิกเซล

 - มีอัตรารีเฟรชเรต

ไม่น้อยกว่า 72 Hz

 - มีหน่วยประมวลผลแบบ

Qualcomm Snapdragon

XR2 Platform

หรือดีกว่า

 - ตัวแว่น VR Headset 

ใช้แบตเตอร่ีแบบชาร์จไฟได้

 - สามารถปรับระยะเลนส์

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ

 - มี Touch Controllers

 - มี Port เช่ือมต่อ USB 

ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง แบบ Type C

 - มีล าโพง, ไมโครโฟน ในตัวแว่น

VR Headset และมีปุ่มปรับ

ระดับเสียง

 - สามารถ Cast ภาพและเสียง

ไปยังอุปกรณ์ต่อไปน้ีได้เป็นอย่างน้อย

1. คอมพิวเตอร์ 2. สมาร์ทโฟน

3. ทีวี  จ านวน 20 เคร่ือง

เคร่ืองละ 20,990บาท

 -จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

6 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย 420,000     กองยุทธศาสตร์

หรืออิเล็กทรอนิกส์ (Access Point) แบบท่ี 2 จ านวน และงบประมาณ

20 ตัว ตัวละ 21,000 บาท

 - จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลาง

ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ของ

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ

สังคม

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย 456,000     กองยุทธศาสตร์

หรืออิเล็กทรอนิกส์ แบบมุมมองคงท่ีส าหรับติดต้ังภาย และงบประมาณ

นอกส านักงาน จ านวน 80 ตัว

ตัวละ 5,700 บาท

 - จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลาง

ฉบับเดือน มิถุนายน 2564 ของ

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ

สังคม

8 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถจักรยานยนต์ 87,000     กองยุทธศาสตร์

ขนส่ง - ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา และงบประมาณ

มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

จ านวน 2 คันๆละ 43,500 บาท

 - จัดซ้ือตามบัญชีราคากลาง

มาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน

ธันวาคม 2564 ของส านักงบประ

มาณ

9 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมบริหารจัดการกล้อง 125,000     กองยุทธศาสตร์

หรืออิเล็กทรอนิกส์ โทรทัศน์วงจรปิดส าหรับเคร่ือง และงบประมาณ

คอมพิวเตอร์แม่ข่าย

(License professional update

to the current version)

จ านวน 5 ตัว ตัวละ 25,000 บาท

 - จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
10 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา กล้องถ่ายภาพ 121,800     กองยุทธศาสตร์

และเผยแพร่ ความละเอียด 32.5 ล้านพิกเซล และงบประมาณ

วิดีโอ 4K -ขนาดจอ LCD 3 น้ิว

เซนเซอร์ CMOS ขนาด APS-C

ระบบประมวลผลภาพ DIGIC 8

เทคโนโลยี Doal Pixel CMOS AF

45 cross-type-AF

เม่ือใช้ช่องมองภาพ

ระบบตรวจจับใบหน้า เลือกต าแหน่ง

โพกัสได้ 5,481 ต าแหน่ง

ระบบโฟกัสตรวจจับดวงตาอัตโนมัติ

จ านวน 2 เคร่ือง

เคร่ืองละ 60,900 บาท

   ราคาตามท้องตลาด

11 บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 396,000     กองยุทธศาสตร์

(รวมราคาค่าติดต้ัง) และงบประมาณ  

แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 

40,000 BTU จ านวน 8 เคร่ือง

ราคาเคร่ืองละ 49,500 บาท

 -จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ฉบับเดือนธันวาคม 2564

ของส านักงบประมาณ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 36,300     กองยุทธศาสตร์

(รวมราคาค่าติดต้ัง) และงบประมาณ  

แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 

26,000 BTU จ านวน 1 เคร่ือง

เคร่ืองละ 36,300 บาท

 -จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ฉบับเดือนธันวาคม 2564

ของส านักงบประมาณ

13 บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 23,500     กองยุทธศาสตร์

(รวมราคาค่าติดต้ัง) และงบประมาณ  

แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 

13,000 BTU จ านวน 1 เคร่ือง

เคร่ืองละ 23,500 บาท

 -จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ฉบับเดือนธันวาคม 2564

ของส านักงบประมาณ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14 บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ จอประชาสัมพันธ์ดิจิตอล(Digital 368,700     กองยุทธศาสตร์

เผยแพร่ Signage) แบบเคล่ือนย้ายได้ และงบประมาณ  

พร้อมติดต้ัง

 - เป็นจอโฆษณา Kiosk Digital

Signage มีขนาดไม่น้อยกว่า65 น้ิว

สามารถทัชสกรีนได้

 - ความละเอียดของจอภาพ

 (Resolution) 1080 x 1920

 (16:9)

 - ซอฟแวร์สามารถควบคุม Kiosk

Digital Signage ผ่านระบบเครือ

ข่ายภายในองค์กรได้

 - ซอฟแวร์สามารถต้ังเวลาเปิด/ปิด

เคร่ืองตามวันเวลาท่ีก าหนดได้

 - สามารถสร้างส่ือโฆษณาผ่าน

ซอฟแวร์และจัดวางส่ือต่างๆได้

อย่างอิสระ

 - การสร้างรูปแบบสามารถใส่รูป

ภาพ, วิดีโอ, ข้อความ, เว็บไซต์,

วันเวลา ได้

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 - สามารถส่ังแสดงเน้ือหาตาม
รูปแบบ
ท่ีสร้างมาได้โดยต้ังวันและ

เวลาของการแสดงผลได้

เคร่ืองละ 122,900 บาท

จ านวน 3 เคร่ือง

 - จัดช้ือตามราคาท้องตลาด

15 บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ จอประชาสัมพันธ์ดิจิตอล (Digital 99,900     กองยุทธศาสตร์

เผยแพร่ Signage) แบบติดผนังพร้อม และงบประมาณ  

ติดต้ัง

 - เป็นจอโฆษณา  Digital Signage

แบบติดผนังมีขนาดไม่น้อยกว่า

65 น้ิว สามารถทัชสกรีนได้

 - ความละเอียดของจอภาพ

 (Resolution) 1920 x 1080

 (16:9)

 - ซอฟแวร์สามารถควบคุม Kiosk

Digital Signage ผ่านระบบเครือ

ข่ายภายในองค์กรได้

 - ซอฟแวร์สามารถต้ังเวลาเปิด/ปิด

เคร่ืองตามวันเวลาท่ีก าหนดได้

 - สามารถสร้างส่ือโฆษณาผ่าน

ซอฟแวร์และจัดวางส่ือต่างๆได้

อย่างอิสระ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - การสร้างรูปแบบสามารถใส่รูป

ภาพ, วิดีโอ, ข้อความ, เว็บไซต์,

วันเวลา ได้
 - สามารถส่ังแสดงเน้ือหาตาม
รูปแบบ
ท่ีสร้างมาได้โดยต้ังวันและ

เวลาของการแสดงผลได้

เคร่ืองละ 99,900 บาท

จ านวน 1 เคร่ือง

 - จัดช้ือตามราคาท้องตลาด

16 บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 17,000     กองยุทธศาสตร์

จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า และงบประมาณ  

19 น้ิว มีหน่วยประมวลผลกลาง

ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก หน่วย

ความจ าหลัก ไม่น้อยกว่า 4 GB

จ านวน 1 เคร่ือง

เคร่ืองละ 17,000 บาท

 -จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา

อุปกรณ์ และระบบคอมพิวเตอร์

ฉบับเดือนธันวาคม 2564

งบประมาณ
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

17 บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA 12,500     กองยุทธศาสตร์

จ านวน 5 เคร่ือง และงบประมาณ  

เคร่ืองละ 2,500 บาท

 -จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา

อุปกรณ์ และระบบคอมพิวเตอร์

ฉบับเดือนธันวาคม 2564

18 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ คุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 22,000     ส านักปลัด

หรืออิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับงานประมวลผล* จ านวน เทศบาล

1 เคร่ือง ราคา 22,000 บาท

 -จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางฯ

ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ของ

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคม

19 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โทรศัพท์ IP Phone Granstream 19,821.75     ส านักปลัด

GRP 2601 (แบบต้ังโต๊ะ) เทศบาล

จ านวน 15 เคร่ือง

 -จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
20 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 81,800     ส านักปลัด

(ราคารวมค่าติดต้ัง)  เทศบาล

แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน  (ระบบ

Inverter)  

ขนาด 24,000 บีทียู

จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ40,900บาท

- จัดซ้ือตามมาตรฐานครุภัณฑ์

ฉบับเดือน ธันวาคม 2564

 หน้า 24ข้อ 10.6.2

21 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ Passbook 93,800     ส านักปลัด

หรืออิเล็กทรอนิกส์  รุ่น PLQ-35 เทศบาล

จ านวน 2  เคร่ือง

เคร่ืองละ 46,900

  จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

22 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ปุ่มกดเรียกคิวรุ่น 23 ฟังก์ช่ัน 13,375     ส านักปลัด

(Key Pad 23 Function) เทศบาล

เพ่ือเปิดช่องบริการช่องท่ี 11

งานทะเบียนราษฎร์รองรับ

การให้บริการเพ่ิมข้ึนในปี 2566

พร้อมติดต้ังและเซ็ทโปรแกรม

การใช้งานปุ่มกดบัตรคิว

จ านวน 1 เคร่ือง

 จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

23 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 47,000     ส านักปลัด

(ราคารวมค่าติดต้ัง)  เทศบาล

แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน

ขนาด 13,000 บีทียู

จ านวน 2 เคร่ือง

เคร่ืองละ 23,500 บาท

- จัดซ้ือตามมาตรฐานครุภัณฑ์

ฉบับเดือน ธันวาคม 2564

หน้า 23 ข้อ 10.6.1

24 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 83,000     ส านักปลัด

(ราคารวมค่าติดต้ัง)  เทศบาล

แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน

ขนาด 30,000 บีทียู

จ านวน 2 เคร่ือง

เคร่ืองละ 41,500 บาท

- จัดซ้ือตามมาตรฐานครุภัณฑ์

ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 

หน้า 23 ข้อ 10.6.1

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

25 รักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างาน 13,500              ส านักปลัด

ขนาด 120 ซม.จ านวน 3 ตัว เทศบาล

ราคาตัวละ 4,500 บาท

 -จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

26 รักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีส านักงานล้อเล่ือน 11,700              ส านักปลัด

จ านวน 3 ตัว ราคา 3,900 บาท เทศบาล

 -จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

27 รักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็ก แบบ 4 ล้ินชัก 6,700                ส านักปลัด

จ านวน 1 ตู้ เทศบาล

 -จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ฉบับเดือนธันวาคม 2564

ของส านักงบประมาณ

28 รักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เคร่ืองท าน้ าร้อน-น้ าเย็น 23,000              ส านักปลัด

แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก เทศบาล

จ านวน 1 เคร่ือง

 -จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ฉบับเดือนธันวาคม 2564

ของส านักงบประมาณ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

29 รักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน 22,000              ส านักปลัด

หรืออิเล็กทรอนิกส์ ประมวลผล แบบท่ี 1* (จอแสดง เทศบาล

ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 

จ านวน 1 เคร่ือง

 -จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางฯ

ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ของ

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคม

30 รักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ Multifunction 15,000              ส านักปลัด

หรืออิเล็กทรอนิกส์ เลเซอร์หรือ LED สี เทศบาล

จ านวน 1 เคร่ือง

 -จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางฯ

ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ของ

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคม

31 รักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA 2,500                ส านักปลัด

หรืออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 1 เคร่ือง เทศบาล

 -จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางฯ

ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ของ

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคม

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

32 รักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย 22,800              ส านักปลัด

หรืออิเล็กทรอนิกส์ แบบมุมมองคงท่ีส าหรับติดต้ังภาย เทศบาล

นอกส านักงาน จ านวน 4 ตัว

ตัวละ 5,700 บาท

 -จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้อง

วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564

33 รักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย 6,500                ส านักปลัด

หรืออิเล็กทรอนิกส์ (Network Video Recorder) เทศบาล

แบบ 4 ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง

 -จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

34 รักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ 15,000              ส านักปลัด

เผยแพร่ Smart TVระดับความละเอียดจอภาพ เทศบาล

3840 x 2160 พิกเซล ขนาด

43 น้ิว จ านวน 1 เคร่ือง

 -จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ฉบับเดือนธันวาคม 2564

ของส านักงบประมาณ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
35 รักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถยนต์ตรวจการณ์ 1,664,000         ส านักปลัด

และขนส่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า เทศบาล

2,000 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์

สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์

เคร่ืองยนต์ดีเซล แบบขับเคล่ือน 4 ล้อ

 -จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ฉบับเดือนธันวาคม 2564

ของส านักงบประมาณ

36 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืนๆ ชุดผจญเพลิงกันความร้อน 920,000     ส านักปลัด

ตัวเส้ือยาวไม่น้อยกว่า 40 น้ิว เทศบาล

คอเส้ือกว้างใช้ปิดต้นคอเพ่ือกัน

ความร้อน พร้อมหมวก ถุงมือ

รองเท้า ท่ีครอบศีรษะ

พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

จ านวน 10 ชุดๆ ละ 92,000 บาท

จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

37 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เคร่ืองช่วยหายใจ ชนิดอัดอากาศ 460,000     ส านักปลัด

หรือการแพทย์  ถังคาร์บอนไฟเบอร์บรรจุอากาศ เทศบาล

ไม่น้อยกว่า 1,800 ลิตร ท่ีแรงดัน

ไม่น้อยกว่า 300 บาร์

จ านวน 5 ชุดๆ ละ 92,000 บาท

จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

38 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลมติดฝาผนังขนาด 16 น้ิว 44,000     ส านักการศึกษา

จ านวน 20 เคร่ือง

เคร่ืองละ 2,200 บาท

จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

39 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะอนุบาล 6 ท่ีน่ัง 496,000     ส านักการศึกษา

โต๊ะขนาด 60x120x50 ซม. 

พ้ืนโต๊ะปิดด้วยโฟเมก้า

ขาท าด้วยเหล็ก

เก้าอ้ีขนาด 29x29x50 ซม.

พ้ืนเก้าอ้ีและพนักพิงปิดผิว

ด้วยโฟเมก้า

ขาท าด้วยเหล็ก

จ านวน 80 ชุด ชุดละ 6,200บาท

จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

40 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะรับประทานอาหาร 157,500     ส านักการศึกษา

โต๊ะขนาดไม่น้อยกว่า 

60x120x50 ซม. 

พ้ืนโต๊ะปิดด้วยโฟเมก้า

ขาท าด้วยเหล็ก

จ านวน 45 ตัว ตัวละ 3,500บาท

จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

41 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา เก้าอ้ีโต๊ะรับประทานอาหารขนาด 121,500     ส านักการศึกษา

 ไม่น้อยกว่า 30x120x30 ซม.

พ้ืนโต๊ะปิดด้วยโฟเมก้า

ขาท าด้วยเหล็ก

จ านวน 90 ตัว ตัวละ 1,350บาท

จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

42 การศึกษา ครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์ พัดลมระบายอากาศติดผนังปูน 7,200     ส านักการศึกษา

ไฟฟ้าและวิทยุ ใบพัดขนาด 10น้ิว

จ านวน 4 เคร่ือง 

เคร่ืองละ 1,800 บาท

จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

43 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ 660,000     โรงเรียนเทศบาล

คอมพิวเตอร์ ประมวลผลแบบท่ี 1 (ขนาดจอ วัดมเหยงคณ์

ไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) จ านวน 30ชุด

ชุดละ 22,000 บาท

จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์

และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน

ธันวาคม 2564

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

44 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์ ชุดเคร่ืองเสียงห้องเรียน 422,550     โรงเรียนเทศบาล

ไฟฟ้าและวิทยุ ล าโพง2ตัว วัดมเหยงคณ์

เคร่ืองขยายเสียง 60วัตต์ 

ไมค์สาย DM-818 NPE

ราคาต่อหน่วยๆละ 9,390 บาท

จ านวน 45 ชุด

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

45 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะ-เก้านักเรียนขาเหล็กแบบ A4 316,000     โรงเรียนเทศบาล

ประถมศึกษา จ านวน 200 ชุด วัดท้าวโคตร

ชุดละ 1,580 บาท ราคาและ

จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

46 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน 1,190,000     โรงเรียนเทศบาล

ส านักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่ วัดท้าวโคตร

น้อยกว่า 19 น้ิว) 

ราคา 17,000 บาท

จ านวน 70 เคร่ือง

จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์

และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน

ธันวาคม 2564

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

47 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดเคร่ืองเล่นสนาม ขนาดไม่ 135,000     โรงเรียนเทศบาล

น้อยกว่า 590x280x310 ซม. วัดท้าวโคตร

ประกอบด้วย

1.เสาโครงสร้าง 8 ต้น

2.หลังคา 1 ชุด

3.สไลเดอร์รางคู่ 1 ชุด

4.คาร์นูป้ีสไลเดอร์รางคู่ 1 ช้ิน

5.สไลเดอร์รางเด่ียว 1 ชุด

6.คาร์นูป้ีสไลเดอร์รางเด่ียว 1ช้ิน

7.สไลเดอร์เกลียว 1 ชุด

8.ราวจับทางลงสไลเดอร์เกลียว

1 ชุด

9.รูปสัตว์ประดับหัวเสา 1 ช้ิน

10.ใบไม้ประดับหัวเสา 1 ช้ิน

11.บันไดทางข้ึน-ลง

พร้อมราวจับ 1 ชุด

12.ปีนป่าย 1 ชุด

13.ผนังกันตก 3 ช้ิน

14.แผ่นพ้ืน 4 ชุด ราคาและ

จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
48 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา เคร่ืองโปรเจคเตอร์ 27,900     รร.เทศบาล

และเผยแพร่ ฉายภาพเลนท์เดียว วัดศาลามีชัย

สามารถต่อกับอุปกรณ์เพ่ือฉาย

ภาพจากคอมพิวเตอร์และวิดีโอ

ใช้ 3 D DLP หรือ 3LCD Panel 

หรือ DLP เป็น ระดับ XGA ขนาด

 3,500 ANSI 

จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์

และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน

ธันวาคม 2564

49 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลมโคจร 18 น้ิว ขนาด 43,440     รร.เทศบาล

ไม่น้อยกว่า 31*53*5*54 ซม. วัดศาลามีชัย

ปรับแรงลม 3 ระดับ ปรับส่าย

หรือหยุดจ่ายเพ่ือกระจายแรงลม

อัตรระบายอากาศ 

1.21/นาที/วัตต์ ได้มาตรฐานความ

ปลอดภัยมอก.934-2558 

จากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์

อุตสาหรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ราคา 1,448 บาท จ านวน 30 ตัว

จัดซ้ือราคาตามท้องตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

50 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลมติดผนัง 16 น้ิว 52,400     รร.เทศบาล

ความเร็วรอบ 1,113 รอบ/นาที  วัดศาลามีชัย

ค่าใช้งาน 1.30 ม/นาที/วัตต์ 

ก าลังไฟฟ้า 50 วัตต์  

ราคาตัวละ 1,048 บาท

จ านวน 50 ตัว

จัดซ้ือราคาตามท้องตลาด

51 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างานระดับ 3-6 พร้อมเก้าอ้ี 65,850     รร.เทศบาล

กว้างไม่น้อยกว่า 80* วัดศาลามีชัย

ยาวไม่น้อยกว่า 150* 

สูงไม่น้อยกว่า 75  ซม.

ท าจากโครงเคร่า สีธรรมชาติ 

หนา 25 ซม.เก้าอ้ีล้อเล่ือน 5 แฉก

มีล้ินชัก 1 ตัว ช่องเก็บของบาน

เปิด 2 บาน โครงขาเหล็ก 

ขนาด 1*1 น้ิว เช่ือมระบบ Mag 

ชุปซิงค์ฟอสเฟต จ านวน 15 ชุด

ชุดละ 4,390 บาท

จัดซ้ือราคาตามท้องตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

52 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียน  ขาเหล็กกลม 240,000     รร.เทศบาล

กล่องและหน้าโต๊ะ แผ่นรองน่ัง วัดศาลามีชัย

และพนักพิงหลังเป็นพลาสติก

ขนาด 40*60*70 ซม.

จ านวน 150 ชุดๆละ 1,600 บาท

จัดซ้ือราคาตามท้องตลาด

53 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะเก้าอ้ีส าหรับห้องเรียน 375,000     รร.เทศบาล

รุ่น A4 ตัวโต๊ะและเก้าอ้ี ท าจากไม้ วัดศาลามีชัย

ขาโต๊ะท าจากโครงขาเหล็กพ่นสี  

โต๊ะขนาด 60*40*65 ซม. เก้าอ้ี  

ขนาด 42*40*70 ซม.ราคาชุดละ

 2,500 บาท จ านวน 150 ชุด

 จัดซ้ือราคาตามท้องตลาด

54 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา ไมโครโฟนสายร้อง/พูดแบบ 75,000     รร.เทศบาล

และเผยแพร่ ไดนามิกรูปแบบการรับเสียง วัดศาลามีชัย

คาร์ดิออยด์จ านวน 30 ตัว

ตัวละ 2,500 บาท

จัดซ้ือราคาตามท้องตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
55 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน 440,000     โรงเรียนเทศบาล

ประมวลผลแบบท่ี 1 (จอแสดงภาพ วัดใหญ่

ขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 

ราคา 22,000 บาท

จ านวน 20 เคร่ือง

จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์

และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน

ธันวาคม 2564

56 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะ-เก้านักเรียนขาเหล็กแบบ A4 316,000     โรงเรียนเทศบาล

ประถมศึกษา จ านวน 200 ชุด วัดใหญ่

ขนาดโต๊ะ ไม่น้อยกว่า

60x40x65 ซม. 

ขนาดเก้าอ้ี ไม่น้อยกว่า

40x42x71 ซม. 

ชุดละ 1,580 บาท

จัดซ้ือราคาตามท้องตลาด

57 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีส านักงาน ขนาด 100,000     โรงเรียนเทศบาล

 กว้างxลีกxสูง ไม่น้อยกว่า วัดใหญ่

59x56x92-104 ซม.

ราคาตัวละ 2,000 บาท

จ านวน 50 ตัว

จัดซ้ือราคาตามท้องตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

58 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กแบบ 2 บานมีมือจับชนิดบิด 11,400     โรงเรียนเทศบาล

มีแผ่นช้ันปรับระดับ 3 ช้ิน (มอก.) วัดใหญ่

ราคา 5,700  บาท จ านวน 2 ตู้

จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์

และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน

ธันวาคม 2564

59 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 880,000     โรงเรียนสาธิต

หรืออิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับงานประมวลผล เทศบาล

แบบท่ี 1 (จอแสดงภาพ วัดเพชรจริก

ขนาดไม่น้อยกว่า19 น้ิว)

จ านวน 40 เคร่ือง

ราคาเคร่ืองละ

22,000 บาท

จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์

และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน

ธันวาคม 2564

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
60 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองตรวจข้อสอบอัตโนมัติ 165,000     โรงเรียนสาธิต

คุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบงาน เทศบาล
และการประมวลผลภาพ วัดเพชรจริก
กระดาษค าตอบ

1.ซอฟท์แวร์ระบบงาน

เป็น Windows Application

ท างานบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์

2.สามารถน าเข้าข้อมูล

ของผู้สอบและวิชาสอบ

ได้หลายประเภทสกุล

3.สามารถก าหนด

รูปแบบการเลือกตัว

เลือกตอบได้หลายรูปแบบ

4.สามารถอ่านหมาย

เลขประจ าตัวผู้สอบได้หลายวิธี

5.สามารถตรวจข้อสอบ

ท่ีมีการจดเรียงแตก

ต่างกันได้ไม่น้อยกว่า 8 ชุด

6. สามารถแสดง
รายงานผลสรุปต่างๆได้

7.มีบริการซอฟต์แวร์

และการรับประกัน

จ านวน 1 เคร่ือง

จัดซ้ือราคาตามท้องตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
61 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้อบจานสแตนเลส รุ่นTPM-1000 470,800     โรงเรียนเทศบาล

ขนาดตู้ W116xL51xH174CM วัดเสมาเมือง

ก าลังไฟ 220 โวลต์ 1,800 โวลต์

ใส่จานภาชนะได้ 400-500 ใบ

ความจุ 1,100 ลิตร กว้าง

ไม่น้อยกว่า 116 ซม. 

ลึกไม่น้อยกว่า 46 ซม.

สูงไม่น้อยกว่า 174ซม. 

จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

62 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เคร่ืองพ่นหมอกควันสะพายไหล่ 150,000     กองสาธารณสุข

หรือการแพทย์ ท่ีใช้ในงานสาธารณสุข และส่ิงแวดล้อม

จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 75,000

บาท

จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์  ฉบับเดือนธันวาคม

2564 ของส านักงบประมาณ

63 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีส านักงานขนาดไม่น้อยกว่า 150,000       -  -  -  - กองการแพทย์

57x59x88 ซม. บุนวม มีล้อ
4 แฉกสามารถปรับระดับสูง ต่ าได้

ด้วยระบบไฮโดรลิก ราคาตัวละ

3,000 จ านวน 50 ตัว

 - จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
64 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีพักคอยแบบ 4 ท่ีน่ัง 600,000  -  -  -  - กองการแพทย์

1. เป็นแบบท่ีน่ังและพนักพิง
ผลิตจากพลาสติกฉีดข้ึนรูป
2. โครงขาเหล็กวีคว่ า
3. โครงขาเหล็กพ่นสี EPOXY
4. เป็นแถวขนาด 4 ท่ีน่ัง
จ านวน 50 ชุด  
ราคาชุดละ   12,000  บาท
 - จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

65 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีพักคอยแบบ 2 ท่ีน่ัง 245,000  -  -  -  - กองการแพทย์
1. เป็นแบบท่ีน่ังและพนักพิงผลิต
จากพลาสติกฉีดข้ึนรูป
2. โครงขาเหล็กวีคว่ า
3. โครงขาเหล็กพ่นสี EPOXY
4. เป็นแถวขนาด 2 ท่ีน่ัง
ราคาชุดละ   4,900  บาท
จ านวน  50 ชุด

66 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เบาะยืดหยุ่น 15,000         -  -  -  - กองการแพทย์
ส าหรับจัดมุมพัฒนาการคลินิก
ฉีดวัคซีนเด็ก
ขนาด 1×2 ม. หนา 1.5น้ิว
ราคาอันละ 2,500 บาท
จ านวน 6 อัน
 - จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
67 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โยกเยกยีราฟลายจุด 2,500           -  -  -  - กองการแพทย์

ส าหรับจัดมุมพัฒนาการคลินิก
ฉีดวัคซีนเด็ก
ขนาดกว้าง 25ซม. ยาว 70ซม.
สูง 47 ซม.
ราคาตัวละ 2,500 บาท
จ านวน 1 ตัว
 จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

68 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โยกเยกช้าง 2,500           -  -  -  - กองการแพทย์
ส าหรับจัดมุมพัฒนาการคลินิก
ฉีดวัคซีนเด็ก ขนาดกว้าง 25 ซม.

ยาว 70 ซม. สูง 42 ซม.
ราคาตัวละ 2,500 บาท
จ านวน 1 ตัว
 จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

69 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โยกเยกปลาน้อยน่ารัก 2,500           -  -  -  - กองการแพทย์
ส าหรับจัดมุมพัฒนาการคลินิก
ฉีดวัคซีนเด็ก
ขนาดกว้าง 25 ซม.
ยาว 70 ซม. สูง 44 ซม
ราคาตัวละ 2,500 บาท
จ านวน 1 ตัว
 จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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

ส าหรับจัดมุมพัฒนาการคลินิก

ฉีดวัคซีนเด็ก

ขนาด 32×110×35 ซม.

ต่อ 1 ช้ิน (1ชุดมี4ช้ิน)

ราคาชุดละ 19,500 บาท

จ านวน 1 ชุด

 จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

 

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

ส าหรับจัดมุมพัฒนาการคลินิก

ฉีดวัคซีนเด็ก

ขนาด 94×170×110 ซม.

ยาว 70 ซม. สูง 44 ซม

ราคาชุดละ 16,500 บาท

จ านวน 1 ชุด

 จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

72 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะคอมพิวเตอร์ 26,000     กองการแพทย์

ขนาด 80 เซนติเมตร

ราคาตัวละ  2,600 บาท

จ านวน 10 ตัว

 - จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

73 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างาน  (Top) หนา 25 มม 59,000     กองการแพทย์
ปิดขอบPVC Edge

เคลือบผิว Melamine กันน้ าทน

ต่อความร้อน และรอยขึดข่วน

(เฉพาะ Top และหน้าล้ินชัก)

มีล้ินชักด้านขวา 2 ช้ัน พร้อม

กุญแจล็อค มีขนาดไม่น้อยกว่า

จ านวน 10 ตัว

120x60x 75 ซม.ราคาตัวละ

5,900.-บาท  จ านวน 10 ตัว

 - จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

74  สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส านักงาน  โต๊ะท างาน 60,000    - - กองการแพทย์

 - มีขนาดไม่น้อยกว่า

(กว้างxลึกxสูง)
 - แผ่นหน้าโต๊ะ (Top) ท าจากไม้

   Partical Board หรือ MDF
   หรือดีกว่า ปิดผิวด้วย Malamine

   หรือ HPL (High Pressure
   Laminate) หรือเคลือบผิวด้วย

   แล็คเกอร์ ราคาตัวละ 6,000

   บาท  จ านวน 20 ตัว

 - จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

75 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างานแบบมีท่ีวางคีย์บอร์ด 59,600            กองการแพทย์

ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 60 ซม.

ยาวไม่น้อยกว่า 120 ซม.

สูงไม่น้อยกว่า 75 ซม.

ราคาตัวละ 5,960.-บาท

จ านวน 10 ตัว 

 - จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

76 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างาน ส าหรับซักประวัติ 23,840     กองการแพทย์

ผู้ป่วย มีท่ีวางคีย์บอร์ดขนาดไม่

น้อยกว่า

60*120*75 เซนติเมตร

ราคาตัวละ 5,960.-บาท

จ านวน 4 ตัว

 - จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

77 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างาน ขนาดกว้าง 120 ซม. 29,800  -  -  -  - กองการแพทย์

ขนาด 60 × 75×150 ซม.

ราคาตัวละ   5,960   บาท

จ านวน 5 ตัว

 - จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

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

ส าหรับจัดมุมพัฒนาการคลินิก
ฉีดวัคซีนเด็ก
ขนาดกว้าง 28 ซม.
ยาว 40 ซม. สูง 80 ซม.
(สีแดง1ตู้ , สีฟ้า1ตู้ , สีเขียว1ตู้)

ราคาตู้ละ 1,100 บาท
จ านวน 3 ตู้
 จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

79 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ช้ันวางหนังสือไม้ 3,500           -  -  -  - กองการแพทย์
ส าหรับจัดมุมพัฒนาการคลินิก
ฉีดวัคซีนเด็ก
ขนาด 28×88×88 ซม.
จ านวน 1 ชุด
 จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

80 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้ส าหรับเก็บเอกสารบานเล่ือน 9,000  -  -  -  - กองการแพทย์
3 ช้ัน โครงตู้ท าจากเหล็กแผ่นหนา

บานเล่ือนกระจกล๊อคด้วยกุญแจ
ขนาดตู้ไม่น้อยกว่า
47.7x40.8x87.7 ซม.
ราคาเคร่ืองละ 4,500 บาท
จ านวน 2 ตัว
 จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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

ขนาด46.6x61.4x132.5 ซม.

 ล้ินชักเป็นรางลูกล้อคู่

สามารถเล่ือนเปิดได้

ไม่น้อยกว่า 43.5 ซม.

ราคาเคร่ืองละ 7,900 บาท

จ านวน 2 ตัว

 จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

82 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กบานเล่ือน แบบกระจกสูง 54,000  -  -  -  - กองการแพทย์

2 บาน ขนาด 88*40.7*176 ซม

ราคาตู้ละ 5,500 บาท

จ านวน 10 ตู้

 จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

83 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม 8,600  -  -  -  - กองการแพทย์

ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม

แบบ 15 ล้ินชัก

ขนาดไม่น้อยกว่า

37x45x131 ซม.

ราคาเคร่ืองละ 4,300 บาท

 จ านวน 2 ตัว

 จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

84 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เก็บเคร่ืองมือแพทย์ปลอดเช้ือ 287,000          กองการแพทย์

5 ช้ัน ล้อขนาด 6 น้ิว

ขนาด 40x75x160 ซม.

ราคาตู้ละ  41,000บาท

จ านวน 7 ตู้

 - จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

85 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ตู้เก็บเคร่ืองมือแพทย์สแตนเลส 51,000            กองการแพทย์
4 ช้ัน ขนาด 50x100x168 
ซม.
ไม่รวมล้อ ขนาดล้อ 6 น้ิว

ราคาตู้ละ 51,000 บาท

จ านวน 1 ตู้

 - จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

86 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้ส าหรับเก็บยาและอุปกรณ์ 27,000             กองการแพทย์

ทางการแพทย์

ชนิดบานเล่ือน 3 ช้ัน 

โครงตู้ท าจากเหล็กแผ่นหนา

บานเล่ือนกระจกล๊อคด้วยกุญแจ

ขนาดตู้ไม่น้อยกว่า

87.7x40.8x87.7 ซม.

ราคาตัวละ 4,500.- บาท

จ านวน 6 ตัว 

  จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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

ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 91 ซม.

ลึกไม่น้อยกว่า 45 ซม.

สูงไม่น้อยกว่า 183 ซม.

ราคาชุดละ 8,000 บาท

จ านวน 1 ชุด

 - จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

88 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้ใส่เอกสาร 18,000  -  -  -  - กองการแพทย์

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานกระจก

 - แบบเปิด กว้าง 91.5  ซม.

ลึก 45.7 ซม. สูง 183 ซม.

ราคาตู้ละ  6,000 บาท

จ านวน  3  ตู้

 - จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

89 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กบานเล่ือน แบบกระจกสูง 27,000     กองการแพทย์

2 บาน ขนาด 88*40.7*176 ซม

จ านวน 5 ตู้ ราคา ตู้ละ

ราคาตู้ละ  5,400 บาท

  จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

90 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคาน์เตอร์แบบตัวแอลส าหรับ 50,000    -   กองการแพทย์

จุดคัดกรอง

ราคาชุดละ 50,000บาท

จ านวน 1 ชุด

  จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

91 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองท าลายเอกสาร 32,000         -  -  -  - กองการแพทย์

แบบท าลายคร้ังละ 20 แผ่น

จ านวน 1 เคร่ือง

จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

92 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้ต้ังพ้ืน 32,000  -  -  -  - กองการแพทย์

ผลิตจากพลาสติก WPC ไม่ผุ

ไม่บวม เม่ือถูกความช้ืนหรือน้ า

มีความแข็งแรง ทนทาน ปราศจาก

ปลวกและพวกแมลงกินไม้

มีบานประตู 2 บาน เปิด-ปิดแบบ

soft close ขนาดไม่ต่ ากว่า

90x85 ซม.

ราคาตู้ละ 8,000 บาท 

จ านวน 4 ตู้

 - จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

93 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้ล้ินชัก ผลิตจากไม้ PB ปิดผิว 14,000  -  -  -  - กองการแพทย์

ด้วยเมลามีน ป้องกันรอยขีดข่วน

และความร้อน บานพับระบบปิด

แบบนุ่มนวล soft close มีช่อง

จัดเก็บไม่ต่ ากว่า 3 ล้ินชัก

ราคาตู้ละ 7,000 บาท

จ านวน 2 ตู้

 - จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

94 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้ล้ินชักเหล็ก ผลิตจากเหล็ก 17,000  -  -  -  - กองการแพทย์

คุณภาพดี ความหน้าไม่ต่ ากว่า 

0.6มม. แข็งแรงและทนต่อการ

ใช้งานผ่านกระบวนการผลิตท่ีได้

มาตรฐานและมีเคลือบกันสนิม
สีท่ีใช้ในการพ่นเป็นสีชนิด Powder

coating สีสวยงามและทนทาน

จ านวนล้ินชักไม่ต่ ากว่า 6 ล้ินชัก

มีกุญแจจล็อกตู้ ใช้งานง่าย
สะดวก เคล่ือนย้ายได้อย่างสะดวก

สบาย 

ราคาตู้ละ 8,500 บาท

จ านวน 2 ตู้

 - จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

95 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลมโคจร 96,000            กองการแพทย์

1.มีใบพัดขนาดไม่น้อยกว่า 18 น้ิว  

2.ปรับแรงลมได้อย่างน้อย 3 ระดับ

3.ปรับรัศมีการจ่ายได้ต้ังแต่ 15

30 และ 50 องศา

4.กระจายลมแบบ 360 องศา

ราคา 3,200 บาท

จ านวน 30 ตัว

 - จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

96 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลมต้ังพ้ืน 9,600  -  -  -  - กองการแพทย์

มีใบพัดขนาดไม่น้อยกว่า 18 น้ิว

ราคา 2,400 บาท

จ านวน 4 ตัว

 - จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

97 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศชนิด 461,000       -  -  -  - กองการแพทย์

แบบแยกส่วนแบบต้ังพ้ืน หรือ

แบบแขวน ขนาด 36,000 

บีทียู พร้อมติดต้ัง 

จ านวน 10 เคร่ือง

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

98 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 230,000          กองการแพทย์

แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด

ไม่ต่ ากว่า 13,000 บีทียู

ราคาเคร่ืองละ 23,000 บาท

จ านวน 10 เคร่ือง

 - จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ฉบับเดือนธันวาคม 2563

ของส านักงบประมาณ

99 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 55,400            กองการแพทย์

แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด  

ไม่ต่ ากว่า 18,000 บีทียู

ราคาเคร่ืองละ 27,200 บาท

(ราคารวมค่าติดต้ัง)

จ านวน 2 ตัว

 -จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ฉบับเดือนธันวาคม 2564

ของส านักงบประมาณ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
100 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 215,000          กองการแพทย์

ชนิดติดผนัง (แบบแขวน) ขนาด
ไม่ต่ ากว่า 18,000 บีทียู
ราคาเคร่ืองละ 21,500 บาท
จ านวน 10 เคร่ือง
 -จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ฉบับเดือนธันวาคม 2564

ของส านักงบประมาณ
101 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 47,000         -  -  -  - กองการแพทย์

แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด
ไม่ต่ ากว่า 13,000 บีทียู ฉลาก
ประหยัดไฟเบอร์5 คุณสมบัติมอก.
 ราคาเคร่ืองละ 23,500 บาท
จ านวน 2 เคร่ือง
จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ของส านักงบประมาณ  -  

102 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 94,000            กองการแพทย์
แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด
ไม่ต่ ากว่า 13,000 บีทียู
ราคาเคร่ืองละ 23,500 บาท
จ านวน 4 เคร่ือง
 - จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ฉบับเดือนธันวาคม 
 2564ของส านักงบประมาณ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

103 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 400,000            กองการแพทย์

แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด

ไม่ต่ ากว่า 21,000 บีทียู

ราคาเคร่ืองละ 40,000 บาท

จ านวน  10  เคร่ือง

 - จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ฉบับเดือนธันวาคม 2563

ของส านักงบประมาณ

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

ขนาด 25 ลิตร

จ านวน 1 เคร่ือง
 - จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ฉบับเดือนธันวาคม 2563

ของส านักงบประมาณ

105 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้ส าหรับเก็บเอกสารบานเล่ือน 9,000  -  -  -  - กองการแพทย์
3 ช้ัน โครงตู้ท าจากเหล็กแผ่นหนา

บานเล่ือนกระจกล๊อคด้วยกุญแจ

ขนาดตู้ไม่น้อยกว่า

47.7x40.8x87.7 ซม.

ราคาเคร่ืองละ 4,500 บาท

จ านวน 2 ตัว

 - จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

106 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็ก 4 ล้ินชัก ตู้เหล็กล้ินชัก 15,800  -  -  -  - กองการแพทย์

ขนาด46.6x61.4x132.5 ซม.

 ล้ินชักเป็นรางลูกล้อคู่

สามารถเล่ือนเปิดได้

ไม่น้อยกว่า 43.5 ซม.

ราคาเคร่ืองละ 7,900 บาท

จ านวน 2 ตัว

 - จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

107 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม 8,600  -  -  -  - กองการแพทย์

ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม

แบบ 15 ล้ินชัก

ขนาดไม่น้อยกว่า

37x45x131 ซม.

ราคาเคร่ืองละ 4,300 บาท

จ านวน 2 ตัว

 - จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

108 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ช้ันเหล็กวางของ 12,000         -  -  -  - กองการแพทย์

ขนาดไม่น้อยกว่า

1.50x0.4x2.1 เมตร

จ านวน 1 หน่วย

 - จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

109 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน รถเข็นน่ังถ่าย  พร้อมถัง 3,990  -  -  -  - กองการแพทย์

เป็นได้ท้ังรถเข็นและรถเข็นน่ังถ่าย

ท าจากเหล็กชุบโครเม่ียม

รองรับน้ าหนักได้ 100 กก.

เบาะหุ้มหนังเทียมกันน้ า

เบาะน่ังขนาด 64×103×89 ซ.ม.

เบรคมือ 2 ข้าง เบรคล้อ 2 ข้าง

มีภาชนะรองรับส่ิงขับถ่าย

ราคาคันละ 3,990   บาท

จ านวน 1 คัน

 - จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

110 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV แบบ 95,000            กองการแพทย์

Smart TV)  ระดับความละเอียด

จอภาพ 3840ป2160 พิเซล

ขนาด 50 น้ิว

ราคาเคร่ืองละ 19,000 บาท

จ านวน 5 เคร่ือง

ซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

111 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองพิมพ์ในเสร็จความร้อน 40,000          40,000           กองการแพทย์

สามารถพิมพ์ กราฟิกบนใบเสร็จ

โลโก้และบาร์โค้ด

ความเร็วในการพิมพ์สูงสุด 

200 มม./วินาที 

มีระบบตัดกระดาษอัตโนมัติ 

รองรับกระดาษความร้อน 

หน้ากว้าง 80 มม. สามารถเช่ือม

ต่อได้  2 ระบบ 

 2. ระบบ Ethernet (Lan

ราคาเคร่ืองละ 8,000 บาท 

จ านวน 5 เคร่ือง 

จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

112 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ พัดลมต้ังพ้ืนแบบยืน 10,000         -  -  -  - กองการแพทย์

ขนาด 16 น้ิว

ราคาตัวละ 2,000 บาท

จ านวน 5 ตัว

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



 126

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

113 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เคร่ืองท าน้ าร้อนน้ าเย็นแบบ 30,000         -  -  -  - กองการแพทย์

ต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก พร้อม

ติดต้ังเป็นตู้กดแบบมี 2 

ก๊อกน้ า น้ าเย็น น้ าร้อน 

ตู้เก็บน้ าขนาดไม่น้อยกว่า20ลิตร

ราคาเคร่ืองละ 10,000 บาท

จ านวน 3 เคร่ือง

 - จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ฉบับเดือนธันวาคม

2564

114 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็นแช่ยา ขนาด 13 คิวบิกฟุต 19,000         -  -  -  - กองการแพทย์

ได้รับฉลากประสิทธิภาพเบอร์5ของ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตของประเทศไทย

ราคา 19,000 บาท

จ านวน 1 เคร่ือง

จัดซ้ือตามบัญชีรายการครุภัณฑ์

ส านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข ส านักงานปลัด

กระทรวงสาธารณสุข

หน้าท่ี 34   ล าดับท่ี 534

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
115 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน เคร่ืองท าน้ าร้อน น้ าเย็น 26,000  -  -  -  - กองการแพทย์

งานครัว  แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก

 มีหัวก๊อกจ่ายน้ า  โดย 
 เป็นน้ าร้อน1 หัว น้ าเย็น 1 หัว

เป็นเคร่ืองท าน้ าร้อน น้ าเย็นแบบ

ต้ังพ้ืน ต่อระบบท่อประปา

มีระบบกรองน้ าในตัว 1  เคร่ือง

ความจุถังเก็บน้ าเย็นไม่น้อยกว่า4

ลิตร ความจุถังเก็บน้ าร้อนไม่น้อย

กว่า 2 ลิตร ตัวเคร่ืองภายนอก

ภายในท าด้วยวัสดุหรือโลหะไม่เป็น

สนิม ถังบรรจุน้ าภายใน ท าด้วย

สแตนเลส เกรด 304 ไร้สารตะก่ัว

มีอุปกรณ์ควบคุมการเปิด ปิดน้ า

มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ

ใช้ไฟฟ้าAC 220 โวลต์

ราคาเคร่ืองละ 26,000 บาท

จ านวน 1 เคร่ือง
จัดซ้ือตามบัญชีรายการครุภัณฑ์ส านัก

งานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

หน้าท่ี 35   ล าดับท่ี 548

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
116 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน ตู้เย็น 18,500  -  -  -  - กองการแพทย์

งานครัว ขนาด 13 คิวบิกฟุต
ราคาเคร่ืองละ   18,500   บาท

จ านวน 1 เคร่ือง
 - จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ฉบับเดือนธันวาคม

2564

ของส านักงบประมาณ

 

117 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถตรวจสุขภาพเคล่ือนท่ี ขนาด 6,000,000  -  -  -  - กองการแพทย์

และขนส่ง ความยาวไม่น้อยกว่า 8 เมตร 

ภายในประกอบด้วย

   - ห้องตรวจโรคท่ัวไป

   - ห้องเอนกประสงค์

    -เคร่ืองตรวจ EKG

  - ขนาดเคร่ืองยนต์ไม่น้อย

    กวา 175 แรงม้า

ราคาคันละ 6,000,000 บาท

จ านวน 1 คัน

จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

118 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เคร่ืองวัดเปอร์เซ็นต์ 480,000  -  -  -  - กองการแพทย์

ความอ่ิมตัวของออกซิเจน

ในกระแสเลือด ชนิดพกพา

เคล่ือนท่ี แสดงค่าออกซิเจน

ในเลือด และชีพจร ระบบดิจิตอล

ราคาเคร่ืองละ 48,000 บาท

จ านวน 10 เคร่ือง

119 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เคร่ืองวัดความอ่ิมตัวของออกซิเจน 140,000     กองการแพทย์

ชนิดพกพา (Pulse Oximeter)

ส าหรับบริการปฐมภูมิ ราคา

เคร่ืองละ 20,000 บาท

จ านวน 7 เคร่ือง

 - จัดซ้ือตามรายการครุภัณฑ์

สบรส. 2561

120 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เคร่ืองวัดความดันอัตโนมัติ 125,000          กองการแพทย์

ชนิดต้ังโต๊ะ (BP-06)

ราคาเคร่ืองละ 25,000  บาท

 จ านวน 5 เคร่ือง

   - จัดซ้ือตามบัญชีส านัก

ปลัดกระทรวง

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
121 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เคร่ืองวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ 100,000          กองการแพทย์

ชนิดต้ังโต๊ะ

-สามารถวัดได้ท้ังแบบอัตโนมัติ

และก่ึงอัตโนมัติ
-.ตัวเคร่ืองขนาดกะทัดรัด น้ าหนัก

ไม่เกิน 510 กรัม

-จอแสดงผลLCDมองเห็นชัดเจน

ราคาเคร่ืองละ 6,500 บาท

จ านวน 4 เคร่ือง

   - จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด
122 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เคร่ืองวัดความดันโลหิตแบบสอด 210,000          กองการแพทย์

แขนชนิดอัตโนมัติ มีช่องส าหรับ

สอดแขนโดยไม่ต้องพัน
มีระบบการวัดไม่น้อยกว่า 2 ระบบ

มีจอLED แสดงค่าความดันโลหิต

ได้ต้ังแต่10-300 มม.ปรอท
ชีพจรได้ต้ังแต่ 30-200 คร้ัง/นาที

มีระบบบันทึกและพิมพ์ลง

กระดาษได้ (จ านวน 3 เคร่ือง)

-ราคาเคร่ืองละ 70,000 บาท

   - จัดซ้ือตามรายการครุภัณฑ์

สบรส. 2561

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

123 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เคร่ืองวัดความดันโลหิตแบบก่ึง 39,000     กองการแพทย์

อัตโนมัติชนิดต้ังโต๊ะ

-สามารถวัดความดันโลหิตแบบก่ึง

อัตโนมัติชนิดไร้สารปรอท

-จอแสดงผล LCD

-วัดค่าความดันโลหิตได้ในช่วง

0-320 มล.ปรอท โดยมีค่าความ

คลาดเคล่ือนไม่เกิน ±3 มล.ปรอท

-วัดค่าชีพจรในช่วง 30-240

คร้ัง/นาที คลาดเคล่ือนไม่เกิน

±5 %

ราคาเคร่ืองละ 6,500 บาท

จ านวน 6 เคร่ือง

 - จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

124 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เคร่ืองวัดความดันอัตโนมัติ ชนิด 150,000  -  -  -  - กองการแพทย์

ต้ังโต้ะ

1. เป็นเคร่ืองวัดความดันท่ีต้นแขน

แบบอัตโนมัติ  แสดงค่าความดัน

ความดันและอัตราการเต้นของหัวใจ

เป็นเลขดิจิตอล

2. ระบบป้ัมลมอัตโนมัติ

การปล่อยลมควบคุมด้วย

วาล์วแม่เหล็กไฟฟ้า

3.มีปุ่มต้ังค่าความดันให้เลือกได้

4.สามารถเลือกการใช้งานได้ 4 แบบ

AVG,SINGLE,MANU,CHECK

5.มีอุปกรณ์ผ้าพันแขน 1 ชุด

AC Adaptor 1 ชุด

ราคาเคร่ืองละ 25,000 บาท

จ านวน 6 เคร่ือง

จัดซ้ือตามบัญชีรายการครุภัณฑ์

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หน้าท่ี 30    ล าดับท่ี 467

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

125 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เคร่ืองวัดความดันโลหิตแบบต้ัง 18,000  -  -  -  - กองการแพทย์

โต๊ะเป็นเคร่ืองวัดความดันชนิด

ปรอทบรรจุอยู่ในกระเปาะสีด า ท่ียึด
ติดกับตัวฝาของตัวเคร่ือง มีท่ีล็อค
ปรอท
แท่งปรอทท าจากพลาสติกใสพิเศษชนิด

แตกยาก  ปรอทมีคุณสมบัติไม่

เกาะแท่งปรอท

ปรอท แท่งปรอทท าจากพลาสติกใส  

พิเศษชนิดแตกยากปรอทมีคุณสมบัติ  

ไม่เกาะแท่งปรอท วัดความดันได้ต้ังแต่

0-300 มม.ปรอท. มีผ้าพันแขน

ลูกสูบยางลมพร้อมวาล์ว ท่อลม

ต้ังแต่ 0-300 มม.ปรอท.มีผ้าพันแขน

ลูกสูบยางฃมพร้อมวาล์วท่อลม

แขน ลูกสูบยางลมพร้อมวาล์ว

และท่อลม

ราคา 4,500 บาท

จ านวน 4 เคร่ือง (ผู้ใหญ่,เด็ก)

จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
126 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เคร่ืองวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ 300,000    -  กองการแพทย์

และความอ่ิมตัวของออกซิเจน

ในเลือด

 -ใช้ตรวจวัด ความดันโลหิตแบบ

ภายนอก ชีพจรและความอ่ิมตัว

ของออกซิเจนในเลือด

 -หน้าจอเป็นแบบสีแบบ

Touch Screen ขนาดหน้าจอไม่

น้อยกว่า 8 น้ิว

 -ควบคุมการท างานด้วยปุ่มกด

ปุ่มหมุนและระบบสัมผัส

 -มีโหมดท างานไม่น้อยกว่า 

 3 แบบคือ

 Round Mode, Monitoring

ModeและSpot Mode

 -สามารถส่งข้อมูลผ่านระบบ

เน็ตเวิร์คด้วย LANหรือWi - Fi

และส ารองข้อมูลผ่านระบบ USB

 -ใช้แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 

100-240 โวลต์

 50หรือ60เฮิร์ตซ์

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 -ตัวเคร่ืองมีแบตเตอร่ีชนิดชาร์ต
ไฟได้ ใช้งานได้ติดต่อกัน
ไม่น้อยกว่า3.5 ช่ัวโมง
และระบบFast Charging 
ใช้เวลาน้อยกว่า3 ช่ัวโมง
 -มีภาควัดปริมาณความอ่ิมตัว
ของออกซิเจนในเลือด(Spo2 ) 
วัดอัตราชีพจร
 -ภาคแสดงความดันโลหิตแบบ
ภายนอก (NIBP ) ใช้วัดความดัน
โลหิตได้ท้ังแบบควบคุมเอง,
แบบโนมัติ,แบบต่อเน่ือง,และ
แบบเฉล่ีย
 -อุปกรณ์ประกอบ
(ใช้ส าหรับเด็ก)
Spo2 Cabie with Standard 
Probe, Air Hose, Cuff,
สายไฟประจ าเคร่ือง
ราคาเคร่ืองละ 75,000.-บาท
จ านวน  4  เคร่ือง
จัดซ้ือตามบัญชีรายการครุภัณฑ์
ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

127 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เคร่ืองวัดความดันโลหิตชนิดมีล้อ 30,000     กองการแพทย์

เล่ือน สามารถวัดความดันโลหิตได้

แบบอัตโนมัติ ตัวเคร่ืองกะทัดรัด

เคล่ือนย้ายสะดวก มีหูห้ิวในตัว

น้ าหนักไม่เกิน 0.52 kg ขนาด

ไม่มากกว่า 123x201x99 mm

จอ Lcd แสดงผลเป็นตัวเลข

สามารถมองเห็นค่าความดันโลหิต

และชีพจรได้ชัดเจนใช้กับไฟฟ้า

AC100-240 โวลต์ วัดsystolic

60-250mmHg diastolic

40-200mmHg อัตราการเต้น

ของหัวใจ40-200คร้ัง/นาที
ฐานวางเคร่ืองผลิตจากพลาสติก 
PVC
เสาเป็นเหล็กเคลือบสี มีท่ีจับเข็น

เพ่ือความสะดวกในการใช้งาน

มีตะกร้าส าหรับใส่อุปกรณ์ ฐานรถ

เข็นแบบ 5 แฉก พร้อมลูกล้อ

ราคาเคร่ืองละ 30,000 บาท

จ านวน 1 เคร่ือง

 - จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

128 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ มอเตอร์ดูดละอองและน้ าลาย 180,000    -  กองการแพทย์

ส าหรับงานทันตกรรม

ก าลังแรงดูดสามารถใช้กับเก้าอ้ี

ทันตกรรมอย่างน้อย 1-2 เคร่ือง

สามารถใช้ดูดหนอง เลือด น้ าเสีย

น้ าลาย เน้ือฟัน เน้ือเย่ือ และวัสดุ

อุดฟันได้ มีระบบป้องกันการฟุ้ง-

กระจาย

ราคาเคร่ืองละ 60,000บาท

จ านวน 3 เคร่ือง

 - จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

129 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เคร่ืองดูดละอองน้ าและเลือด 100,000     กองการแพทย์

เป็นเคร่ืองดูดละอองน้ าและละออง

ลอยก าลังสูง แบบใช้ภายนอกช่อง

ปาก ส าหรับงานทันตกรรม

มีระบบการกรองและฆ่าเช้ือ

ระดับเสียงขณะเคร่ืองท างานปกติ

ไม่เกิน 60 เดซิเบล

ราคาเคร่ืองละ 50,000 บาท

จ านวน 2 เคร่ือง

 - จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



 138

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

130 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เคร่ืองไมโครมอเตอร์ ส าหรับกรอ 30,000            กองการแพทย์

ฟันปลอม

มีสวิตซ์ส าหรับควบคุมการท างาน
ด้วยเท้า สามารถปรับรอบหัวกรอได้

ในช่วง 0-25,000 รอบ น้ าหนัก

เบา เคล่ือนย้ายได้สะดวก

ราคาเคร่ืองละ 15,000 บาท

จ านวน 2 เคร่ือง

 - จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด
131 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เคร่ืองเฝ้าระวังสัญญาณ 560,000     กองการแพทย์

ไฟฟ้าหัวใจ ความดันโลหิต

และเปอร์เซ็นต์ความอ่ิมตัวของ

ออกซิเจนในเลือด ประกอบด้วย

4 ส่วนคือ 1.ภาคตรวจวัดและ

ติดตามคล่ืนไฟฟ้าหัวใจ(ECG )

2.ภาคตรวจและติดตามความ

อ่ิมตัวของออกซิเจน(Spo2)

3.ภาคตรวจวัดและติดตามความ

ดันโลหิตแบบภายนอก(NIBP )

4.ภาคตรวจวัดและติดตาม

อุณหภูมิผู้ป่วย

(Continuos Temperature )

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ราคาเคร่ืองละ 280,000.-บาท
จ านวน 2 เคร่ือง
จัดซ้ือตามบัญชีรายการครุภัณฑ์
ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

132 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เคร่ืองช่วยกระบวน 1,000,000  -  -  -  - กองการแพทย์
การป้ัมและฟ้ืนคืนชีพผู้ป่วย 
สามารถตรวจจับความแนบชิดของ

หน้าอกเพ่ือความเหมาะสมของ
ผู้ป่วยได้เองอัตโนมัติ ความถ่ีของ

การนวดหัวใจ 101+1 คร้ัง /min

นวดหัวใจโดยกดได้ลึก 2.1+0.1น้ิว

สามารถนวดหัวใจได้ต่อเน่ืองขณะ
เคล่ือนย้ายมากกว่า 1 ชม. 
แบตเตอร่ีอยู่ได้นานมากว่า 1 ชม.
สามารถเลือกโหมดการใช้งานได้ 2

แบบ คือ แบบกดต่อเน่ือง (continuos)

และ แบบกด 30:2
ราคาเคร่ืองละ 1,000,000 บาท
จ านวน 1 เคร่ือง
 - จัดซ้ือตามบัญชีรายการครุภัณฑ์

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

2561 ID 173 หน้า 14

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
133 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์  เคร่ืองติดตามการท างานของ 900,000  -  -  -  - กองการแพทย์

หัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ

 ใช้วัดได้ต้ังแต่เด็กแรกเกิด

จนถึงผู้ใหญ่ ประกอบด้วย 

1.ภาคตรวจวัดและติดตามคล่ืน
ไฟฟ้าหัวใจ (ECG) สามารถวัดอัตรา  
การเต้นของหัวใจในผู้ใหญ่ต้ังแต่ 

15-300 คร้ัง/นาที และในเด็กโต

หรือเด็กแรกเกิด 15-350คร้ัง/นาที

2. ภาคตรวจวัดและติดตามความอ่ิม

ตัวของออกซิเจน (SPO2) สามารถ

วัดความอ่ิมตัวของออกซิเจนในเลือด

ได้ต้ังแต่ 0-100% มีความเท่ียงตรง

อยู่ในช่วง 70-100% ท่ี + 2%

วัดชีพจรได้ 30-300 คร้ัง/นาที+1

3. ภาคตรวจวัดและติดตามความดัน

โลหิตแบบภายนอก(NIBP) มีโหมดวัด

ท้ังแบบ Auto, Manual,และ Stat

ภาคตรวจวัดและติดตามอัตรา
การหายใจ (Respiration) สามารถ

วัดอัตราการหายใจต้ังแต่ 3-150

คร้ัง/นาที

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.ภาคตรวจวัดและติดตามอุณหภูมิ

ผู้ป่วย(Continuous temperature)

สามารถวัดอุณหภูมิกายได้ในช่วง 

25-45 องศา

แต่ละโหมดต้ังสัญญาณเตือนสูงต่ าได้

5.ภาคตรวจวัดและติดตามก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ในลมหายใจ

(etCO2 Mainstream)

สามารถวัดและติดตามก๊าซคาร์บอน

ไดออกไซด์ในลมหายใจได้อย่าง

ต่อเน่ืองในช่วง 0-150 mmHg

สามารถวัด imCO2 ได้อยู่ในช่วง

3-50 mmHg

ราคาเคร่ืองละ  300,000 บาท

จ านวน  3  เคร่ือง

จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
134 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์เหยียดน้ิวมือรักษากระดูก 12,840  -  -  -  - กองการแพทย์

ท าจากลวดสปริงสแตนเลส 

มีคานพร้อมลูกรอกสแตนเลส  

ปรับสูง-ต่ าตามความยาวของน้ิว

ผู้ป่วย มีปลอกลวดถัก เพ่ือพยุงน้ิว

จ านวน 5 น้ิว

ราคาชุดละ 12,840   บาท

จ านวน 1 ชุด

 - จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด
135 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ชุดตรวจหูและตา 39,000  -  -  -  - กองการแพทย์

1. ท่ีตรวจตา Ophthamoscope

แบบ Beta 200 เป็นชุดตรวจตาท่ีมี

ระบบ Aspherical Optical

 System (AOS)ช่วยขจัดแสง

สะท้อนจากกระจก ตาและม่านตา

ท าให้ไม่มีแสงรบกวน

ใช้หลอดไฟแบบ Xenon Halogen 

2.5 โวลท์ มีระบบป้องกันฝ่นละออง

เข้าไปในตัวเคร่ือง เลนต์แก้ระยะ
สายตาท าจากเลนส์กระจกแยกช้ิน

ให้ภาพชัดเจนและทนทาน

มี Aperter 6 รูปแบบ 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
มี Interference Red - free
ปรับได้ทุก Aperter 
มีเลนส์แก้ระยะสายตาขนาดต่างๆ

ปรับเลือกได้ มีตัวเลขบอกขนาด
Diopter มีแสงสว่างพร้อมเลนส์ขยาย

2. ท่ีตรวจหู Otoscope 
รุ่น Operate เป็นท่ีตรวจหูท่ีมีโครง

เป็นโลหะปลอดสนิมท้ังหมด
มีเลนส์ขยายภาพท่ี 2.5 เท่า 
ป้องกันรอยขีดข่วน ให้ภาพชัดเจน

ใช้หลอดไฟแบบ Xenon Halogen 

2.5 โวลท์ มี Reusable Specula

ขนาด 2.2, 2.8, 3.5, 4.5, 5.5

และ 10 มม. อย่างละ 1 อัน

ด้ามจับ Baterry handle 1 อัน
ท าด้วยโลหะชุบโครเม่ียมอย่างดี
สามารถประกอบหัวส่องตรวจได้
แบบ Automatic Connector
มีสวิตซ์ปิดเปิดแบบหมุนและ
สามารถหมุนปรับความสว่างได้จาก

0-100%
ราคาชุดละ 39,000 บาท
จ านวน 1 ชุด
 - จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

136 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เคร่ือง EKG เคร่ืองตรวจคล่ืนหัวใจ 150,000          กองการแพทย์

ไฟฟ้า ชนิดแปลผล ชนิด 12 หลีด

ราคาเคร่ืองละ 150,000 บาท

จ านวน  1 เคร่ือง

 - จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

137 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เคร่ืองตรวจคล่ืนไฟฟ้าหัวใจ 240,000     กองการแพทย์

ใช้ตรวจบันทึกและวิเคราะห์คล่ืน

ไฟฟ้าห้วใจผู้ป่วยและสามารถจัด

เก็บข้อมูลภายในเคร่ืองได้ พร้อม

ระบบประมวลผล ขนาดกระดาษ

บันทึกแบบกระดาษความร้อย

ขนาดไม่น้อยกว่าA4

ราคาเคร่ืองละ 240,000 บาท

จ านวน 1 เคร่ือง

สบ.รส.หน้า14 ข้อ175

138 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบ 30,000     กองการแพทย์

หรือการแพทย์ (Ambu bag) 

ราคาชุดละ 5,000 บาท 

จ านวน  6 ชุด

 - จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

139 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบ 35,000     กองการแพทย์

หรือการแพทย์ (Ambu bag) แบบซิลิโคน

ขนาด 2.0 L.(Resuscitator)

ราคาชุดละ 3,500 บาท จ านวน

10 ชุด

 - จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

140 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หุ่นจ าลองฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิต 100,000          กองการแพทย์

หรือการแพทย์ ข้ันพ้ืนฐานขนาดคร่ึงตัว

ราคา ชุดละ 50,000 บาท

จ านวน 2 ชุด 

-จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

141 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เคร่ืองจ้ีตัดไฟฟ้าทันตกรรม 80,000     กองการแพทย์

หรือการแพทย์ (ตัดเหงือก)

เคร่ืองตัดแต่งเน้ือเย่ืออ่อน

น้ าหนักเบา เคล่ือนย้ายได้สะดวก

อิเลคโทรด อบฆ่าเช้ือได้

ราคาเคร่ืองละ 40,000 บาท

จ านวน 2 เคร่ือง

 - จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
142 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เคร่ืองส่องกล้องเสียงแบบไฟเบอร์ 50,000     กองการแพทย์

หรือการแพทย์ ออปติก (Laryngo scope)

ราคาชุดละ 25,000 บาท

จ านวน 2 ชุด

 - จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด
143 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เคร่ืองส่องกล่องเสียงแบบไฟเบอร์ 108,000    -  กองการแพทย์

หรือการแพทย์ ออปติก (Laryngo scope)

-หลอดไฟเป็นหลอดLED 2.5 V

ติดอยู่ในด้ามมือถือ

-ประกอบด้วยBladeส่องตรวจ

แบบโค้งเบอร์ 2,3,4

แบบตรงเบอร์ 0,1

ราคาชุดละ 36,000 บาท

(จ านวน 3 ชุด)

 - จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

144 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เคร่ืองเฝ้าระวังสัญญาณไฟฟ้าหัวใจ 300,000       -  -  -  - กองการแพทย์

หรือการแพทย์ สัญญาณความดันโลหิตแบบภาย
นอกและเปอร์เซ็นต์ความอ่ิมตัวของ   

ออกซิเจนในเลือด
(Patient Monitor)  ประกอบด้วย

1. ภาคตรวจวัดและติดตามคล่ืน

ไฟฟ้าหัวใจ (ECG)

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2.ภาคตรวจวัดและติดตามอัตราการ

หายใจ
3. ภาคตรวจวัดและติดตามความ

อ่ิมตัวของออกซิเจนในเลือด (SpO2)

3. ภาคตรวจวัดและติดตามความดัน

โลหิตแบบภายนอก (NIBP) 
4. ภาคตรวจวัดและติดตามความดัน

โลหิตแบบภายใน(IBP) 
5.ภาควัดและติดตามก๊าซคาร์บอน

ในลมหายใจ

ราคาเคร่ืองละ 300,000 บาท

จ านวน 1 เคร่ือง

 - จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด
145 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เคร่ืองป่ันหาปริมาตรเม็ดเลือดแดง 85,000  -  -  -  - กองการแพทย์

หรือการแพทย์ อัดแน่น(Heamatocrit centrifuge)

ฝาเคร่ืองและห้องป่ันผลิตจากโลหะ

มีจานป่ันบรรจุหลอดHemotocrit

ได้ 24 หลอดมีความเร็วรอบสูงสุด

13,000รอบ ต่อนาที

จ านวน 1 เคร่ือง

ราคา  85,000บาท

 - จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

146 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เคร่ืองกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิด 1,440,000  -  -  -  - กองการแพทย์

หรือการแพทย์ ไบเฟสิค แบบจอสี พร้อมภาควัด

คาร์บอนไดออกไซด์ และออกซิเจน

-หน้าจอสีขนาดไม่น้อยกว่า6.5น้ิว

-สามารถใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ และ

มีแบตเตอร่ีชนิด Lithium Ion

ติดตามคล่ืนไฟฟ้าหัวใจได้ไม่น้อย

กว่า 4 ชม. หรือกระตุกไฟฟ้าหัวใจ

ได้ไม่น้อยกว่า 100 คร้ัง ท่ี

พลังงาน 200 จูลล์

วัดคล่ืนไฟฟ้าหัวใจได้อย่างน้อย

3 ลีด หรือ 5 ลีดได้

-มีระบบ Synchronized

Cardioversion)

(ราคาเคร่ืองละ 480,000 บาท

จ านวน 3 เคร่ือง)

 - จัดซ้ือตามรายการครุภัณฑ์

สบรส. 2561

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

147 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เคร่ืองกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิด(AED) 760,000  -  -  -  - กองการแพทย์

หรือการแพทย์ พร้อมตู้ต้ังพ้ืน จอแสดงผล และ

ระบบสัญญาณเตือน

-เป็นเคร่ืองกระตุกหัวใจใช้พลังงาน

จากแบตเตอร่ีlithium

manganese dioxide 

-ระยะเวลในการวิเคราะห์ความผิด

ปกติในการกระตุกหัวใจไม่เกิน

8 วินาที

-สามารถเพ่ิมระดับพลังงานได้เอง

โดยอัตโนมัติ เลือกพลังงานสูงสุด

ได้ไม่เกิน 200 จูล

-หน้าจอLCDสามารถแสดงคุณภาพ

การกดหน้าอก เวลาในการCPR

จ านวนคร้ังในการช๊อค

ราคาเคร่ืองละ 95,000 บาท

จ านวน 8 เคร่ือง

 - จัดซ้ือตามบัญชี สบรส.ฉบับ

1/10/2561

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

148 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เคร่ืองวัดอุณหภูมิและความช้ืน 1,500              กองการแพทย์

หรือการแพทย์ ชนิดดิจิตอล

ราคาเคร่ืองละ 1,500 บาท

จ านวน 1 เคร่ือง

 - จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

149 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ โคมไฟแว่นขยายภายใต้หลอดฟลู 7,000              กองการแพทย์

หรือการแพทย์ ออเรสเซนต์  

ราคาเคร่ืองละ 7,000 บาท

จ านวน 1 เคร่ือง

 - จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

150 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ โคมไฟส่องตรวจ 15,900     กองการแพทย์

หรือการแพทย์ โคมไฟส่องตรวจหลอดฮาโลเจน

3 หลอดใช้งาน แบบต้ังพ้ืน ขาต้ัง

แข็งแรง มี 5 ล้อ ไม่ล้มง่ายปรับ

ความสว่างสูงสุดได้ 45,000

LUXอุณหภูมิสีของแสง 3100

ราคาเคร่ืองละ 15,900 บาท

จ านวน 1 เคร่ือง

  จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

151 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เคร่ืองล้างเคร่ืองมือระบบอัติโนมัติ 1,340,000       กองการแพทย์

หรือการแพทย์ ขนาด 250 ลิตร แบบ 1 ประตู  

 - เป็นเคร่ืองอุปกรณ์และฆ่าเช้ือ

อุปกรณ์ ด้วยระบบน้ าเย็น

น้ าร้อน 

  - มีระบบอบแห้งเคร่ืองมือในตัว

  - ควบคุมการท างานของเคร่ือง

ด้วยระบบ Microprocessor 

แบบอัตโนมัติ

  - ใช้ไฟฟ้า 380/480 โวลด์ 

50 เฮิรตซ์ 3 เฟส 4 สาย

ราคาเคร่ืองละ  1,340,000 บาท

จ านวน 1 เคร่ือง

ราคาตามบัญชี สบรส. พ.ศ.2561

 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

152 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อ่างล้างมือพร้อมขาต้ัง 1 หลุม 29,000     กองการแพทย์

หรือการแพทย์ พร้อมท่ีเหยียบ

ขนาดw600x600xh110mm

1.Top และหลุมซิงค์ ใช้สแตนเลส

เกรด 304 ความหนาไม่ต่ ากว่า

1.2 mm

2.อ่างล้างมือพร้อมขาต้ัง 1 หลุม

ผลิตจากสแตนเลสเกรด 304 

ความหนาไม่ต่ ากว่า0.8mm

ก๊อกน้ า 1 จุด

3.หลุมกว้างไม่ต ากว่าw500x

L500xH300 mm

4.สะดือท าด้วยสแตนเลสขนาด

เส้นผ่านศูนย์กลางไม่ต่ ากว่า3.5น้ิว

ราคาตัวละ 29,000 บาท

จ านวน 1 ตัว

  จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



 153

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

153 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เคร่ืองล้างเคร่ืองมืออัลตร้าโซนิค 290,000          กองการแพทย์

หรือการแพทย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร

  -  เป็นเคร่ืองล้างอุปกรณ์

เคร่ืองมือทางการแพทย์ โดยใช้

ระบบคล่ืนความถ่ีสูง

(Ultrasonic) 

  - มีเคร่ืองท าน้ าร้อนภายใน

ตัวเคร่ืองเพ่ือใช้ในข้ันตอนการล้าง

  - ควบคุมโปรแกรมการท างาน

ของเคร่ืองด้วยระบบอิเลคโทรนิค

ใช้กับไฟฟ้า 220 โวลท์

50 เฮิตรซ์

ราคาเคร่ืองละ 290,000 บาท

จ านวน 1 เคร่ือง

ราคาตามบัญชี สบรส. พ.ศ.2561

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
154 ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ตู้เก็บเคร่ืองมือแพทย์ 6 ช้ัน 247,500     กองการแพทย์

หรือการแพทย์ ขนาด 500x960x1750 mm.
โครงสร้างท าจากสแตนเลสเกรด
304 ประตูกระจกเปิด - ปิด ท้ัง 2

ข้าง พร้อมกลอนล็อค ด้านในมี 5

ช้ัน ประตูเป็นกระจกบานพับ มี 2

ประตู พร้อมกลอนล็อค
ล้อขนาด 6 น้ิว  
ราคาตู้ละ 49,500 บาท
จ านวน  5 ตู้
  จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

155 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เคร่ืองตรวจคล่ืนไฟฟ้าหัวใจพร้อม 450,000     กองการแพทย์
หรือการแพทย์ ระบบประมวลผลชนิดสามารถ

จัดเก็บภาพในระบบเครือข่าย
-เป็นเคร่ืองตรวจคล่ืนไฟฟ้าหัวใจ
พร้อมวิเคราะห์ผล
-จอภาพไม่น้อยกว่า 5.7 น้ิว
แสดงรูปคล่ืนได้ 3 ลีด และ 12 ลีด
บนหน้าจอ
-กระดาษพิมพ์ขนาด A4
-CPU ไม่ต่ ากว่า 32 Bits
(ราคาเคร่ืองละ 150,000 บาท
จ านวน 3 เคร่ือง)
 - จัดซ้ือตามรายการครุภัณฑ์
สบรส. 2561

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
156 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ หูฟังส าหรับตรวจหัวใจ 37,500            กองการแพทย์

(Cardiology Stethoscope)
หูฟังใช้ฟังเสียงหัวใจเพ่ือวินิจฉัย
สุขภาพเบ้ืองต้น มีความไวต่อ
การรับฟังเสียง สัมผัสได้
แนบเนียน หัวฟังท าจากโลหะ
ไร้สนิม ปรับได้ 2 ด้าน
ก้านหูฟังท าจากวัสดุแข็งแรง
ทนทาน และน้ าหนักเบา
ความยาวไม่ต่ ากว่า 25 น้ิว
ราคาชุดละ 12,500 บาท
จ านวน 3 ชุด
 '- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

157 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เคร่ืองตรวจสมรรถภาพทารก 150,000     กองการแพทย์
หรือการแพทย์ ในครรภ์

-ส าหรับติดตามอัตราการเต้นของ
หัวใจทารกในครรภ์และการบีบตัว

ของมดลูก
-จอแสดงผล Color LCD ไม่น้อย

กว่า 7 น้ิว
- วัดอัตราเต้นของหัวใจทารกใน
ครรภ์ได้ในช่วง 30-240 คร้ัง/นาที

โดยมีค่าผิดพลาดไม่เกิน +- 2%
(จัดซ้ือตามบัญชี สบรส.ฉบับ
ตุลาคม 2561)

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
158 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดตรวจหูและตา 39,000  -  -  -  - กองการแพทย์

หรือการแพทย์ 1. ท่ีตรวจตา Ophthamoscope

แบบBeta 200 เป็นชุดตรวจตาท่ีมี

ระบบAsphericalOptical System

ช่วยขจัดแสงสะท้อนจากกระจกตา

ตาและม่านตาท าให้ไม่มีแสงรบกวน

ใช้หลอดไฟแบบ Xenon Halogen 

2.5 โวลท์มีระบบป้องกันฝุ่นละออง

เข้าไปในตัวเคร่ือง เลนต์แก้ระยะ

สายตาท าจากเลนส์กระจกแยกช้ิน

ให้ภาพชัดเจนและทนทาน
มี Aperter 6 รูปแบบ 
มี Interference Red - free
ปรับได้ทุก Aperter 
มีเลนส์แก้ระยะสายตาขนาดต่างๆ

ปรับเลือกได้ มีตัวเลขบอกขนาด
Diopterมีแสงสว่างและเลนส์ขยาย

2. ท่ีตรวจหู Otoscope 
รุ่น Operate เป็นท่ีตรวจหูท่ีมีโครง

เป็นโลหะปลอดสนิมท้ังหมด
มีเลนส์ขยายภาพท่ี 2.5 เท่า 
ป้องกันรอยขีดข่วน ให้ภาพชัดเจน

ใช้หลอดไฟแบบ Xenon Halogen 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2.5 โวลท์ มี Reusable Specula

ขนาด 2.2, 2.8, 3.5, 4.5, 5.5

และ 10 มม. อย่างละ 1 อัน

ด้ามจับ Baterry handle 1 อัน

ท าด้วยโลหะชุบโครเม่ียมอย่างดี

สามารถประกอบหัวส่องตรวจได้

แบบ Automatic Connector

มีสวิตซ์ปิดเปิดแบบหมุนและ

สามารถหมุนปรับความสว่างได้จาก

0-100%

ราคาชุดละ 39,000 บาท

จ านวน 1 ชุด

 - จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

159 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เคร่ืองเอกซเรย์ท่ัวไป 3,210,000     กองการแพทย์

หรือการแพทย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 1000 mA

แบบแขวนเพดาน

ราคาเคร่ืองละ 3,210,000 บาท

จ านวน 1 เคร่ือง

 - จัดซ้ือตามราคากลางบัญชี

รายการครุภัณฑ์ ส านักงานปลัด

กระทรวงสาธารณสุข 2561

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

160 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เคร่ืองควบคุมการให้สารน้ าทาง 330,000     กองการแพทย์

หรือการแพทย์ หลอดเลือดด าชนิด 1 สาย

แบบอัตโนมัติ มีท่ียึดเข้ากับเสา

น้ าเกลือ แบบถอดแยกทิศทางได้

-จอภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 4.3 น้ิว

-ต้ังอัตราการให้สารละลายได้

ต่อเน่ืองต้ังแต่ 0.1-1,200 

มิลลิเมตร/ช่ัวโมง

-ก าหนดปริมาณสารละลายได้

ต้ังแต่ 0.1 - 9,999 มิลลิเมตร

-มีระบบเร่งการให้สารละลาย

อัตโนมัติไม่น้อยกว่า 500 

มิลลิเมตร/ช่ัวโมง

(ราคาเคร่ืองละ 55,000 บาท

จ านวน 6 เคร่ือง)

  - จัดซ้ือตามรายการครุภัณฑ์

สบรส. 2561

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

161 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เคร่ืองมอเตอร์ส าหรับกรอฟันปลอม 30,000     กองการแพทย์

หรือการแพทย์ มีสวิตซ์ส าหรับควบคุมการท างาน

ด้วยเท้า สามารถปรับรอบ

หัวกรอได้ ในช่วง0-25,000รอบ

น้ าหนักเบา เคล่ือนย้ายได้สะดวก

ราคาเคร่ืองละ 15,000 บาท

จ านวน 2 เคร่ือง

 - จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

162 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เคร่ืองมอเตอร์ส าหรับงานรักษา 50,000            กองการแพทย์

คลองรากฟัน พร้อมอุปกรณ์

ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 V

50 Hz ส าหรับงานขยายคลอง

รากฟัน ชนิดหมุนด้วยเคร่ือง

ราคาเคร่ืองละ 50,000 บาท

จ านวน 1 เคร่ือง

  - จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
163 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ กระติกเก็บความเย็นขนาด 18 ลิตร 15,000     กองการแพทย์

หรือการแพทย์ -กระติกผลิตจากโฟม PU ฝาล็อค
สแตนเลส
-เทอร์โมมิเตอร์แบบฝังแสดงผล
อุณหภูมิภายในกระติกและแจ้ง
เตือนเม่ือออกนอกช่วง2-8C
-เก็บความเย็นได้ไม่น้อยกว่า 8 ชม.

ราคาชุดละ 7,500 บาท 
จ านวน 2 ชุด
 - 'จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

164 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เคร่ืองช่ังน้ าหนัก 1,500           -  -  -  - กองการแพทย์
หรือการแพทย์ แบบดิจิตอล วัสดุท าจาก

กระจกนิรภัย
ขนาด 30x32x4 ซม.
ราคาเคร่ืองละ 1,500 บาท
จ านวน 1 เคร่ือง

165 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เคร่ืองช่ังน้ าหนักมีท่ีวัดส่วนสูง 29,000         -  -  -  - กองการแพทย์
หรือการแพทย์ ชนิดไฟฟ้า แบบแสดงตัวเลข

หน้าจอ LCD 25.4 mm.
ก าลังเคร่ือง 200 Kg.
ราคาเคร่ืองละ 29,000 บาท
 จ านวน 1 เคร่ือง
  จัดซ้ือตามราท้องตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
166 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เคร่ืองช่ังน้ าหนักแบบดิจิตอล 40,000            กองการแพทย์

พร้อมท่ีวัดส่วนสูง 

ราคาเคร่ืองละ 20,000 บาท

จ านวน 2 เคร่ือง

เคร่ืองวัดความดันโลหิต

 - จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด
167 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เคร่ืองช่ังน้ าหนักมีท่ีวัดส่วนสูง 90,000            กองการแพทย์

หรือการแพทย์ มีราวจับ ชนิดไฟฟ้า

แบบแสดงตัวเลขหน้าจอ

ก าลังเคร่ือง 200 KG

ราคาเคร่ืองละ 30,000 บาท

จ านวน   3  เคร่ือง

 - จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด
168 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เคร่ืองช่ังน้ าหนักแบบดิจิตอลพร้อม 60,000     กองการแพทย์

หรือการแพทย์ ท่ีวัดส่วนสูง มีราวจับ
-พิกัด 200 kg.ค่าละเอียด100gm

-จอแสดงผลแบบLCDสูงไม่น้อย

กว่า 2.5 cm.
-วัดส่วนสูงได้ต้ังแต่ 80-200 cm.

ราคาเคร่ืองละ 20,000 บาท

จ านวน 3 เคร่ือง

 - จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
169 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เคร่ืองช่ังน้ าหนักระบบดิจิตอล แบบ 100,000  -  -  -  - กองการแพทย์

หรือการแพทย์ พร้อมท่ีวัดส่วนสูง
จอแสดงผลเป็นตัวเลข LCD
พิกัดก าลัง 200 กิโลกรัม
ค่าละเอียด 100 กรัม
วัดส่วนสูงได้ 80-200 ซม.
มีระบบBMI  ใช้ได้กับไฟฟ้าAC  
 220 โวลท์ หรือRechart battery  
ราคาเคร่ืองละ 20,000 บาท
จ านวน 5 เคร่ือง
 - จัดซ้ือตามบัญชีรายการครุภัณฑ์

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หน้าท่ี 7   ล าดับท่ี 84
170 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เคร่ืองช่ังน้ าหนักระบบดิจิตอล 40,000  -  -  -  - กองการแพทย์

หรือการแพทย์ พร้อมท่ีวัดส่วนสูง  
จอแสดงผลเป็นตัวเลข LCD
พิกัดก าลัง 200 กโลกรัม
วัดส่วนสูงได้ 80-200 ซม.
มีระบบ BMI ใช้ได้กับไฟฟ้า AC 220

โวลท์ หรือ Rechart baterry
ราคาเคร่ืองละ 20,000 บาท
จ านวน 2 เคร่ือง
 - จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ฉบับเดือนธันวาคม 2564  
ของส านักงบประมาณ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
171 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เคร่ืองช่ังน้ าหนักระบบดิจิตอล 25,000  -  -  -  - กองการแพทย์

หรือการแพทย์ แบบมีราว  ส าหรับช่ังน้ าหนัก

วัดส่วน สูง จุดคัดกรอง

1.พิกัด 200 กก.ค่าละเอียด

100 กรัม
2.แสดงผลแบบLCD ขนาดไม่น้อย

กว่า 2.5 cm. 
3.วัดส่วนสูงได้ต้ังแต่ 80-200cm.

4.มีปุ่ม BNI

5.แท่นยืนขนาดไม่น้อยกว่า
350x450 มม. พร้อมจับ

ราคาเคร่ืองละ 9,500 บาท

จ านวน 1 เคร่ือง

 - จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด
172 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รถเข็นแบบ 2 ช้ัน 10,000         -  -  -  - กองการแพทย์

หรือการแพทย์ ขนาด 45x85x80 ซม.

ไม่มีขอบ คันโครงท าด้วย

สแตนเลสกลม ขารถเข็นใส่

ลูกล้อ

ราคาเคร่ืองละ 10,000 บาท

จ านวน 1 คัน

  จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

173 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รถเข็นของ 2 ช้ัน 60,000            กองการแพทย์

หรือการแพทย์ 1.ท าจากสแตนเลสไม่เป็นสนิม  

2.ขนาด กว้างxยาวxสูง ไม่น้อย

กว่า 45 x 85 x 80 ซม.
3.ช้ันมีขอบสูง 3 ซม. โครงท าด้วย

ท่อสแตนเลสขนาดไม่น้อยกว่า

2.5 ซม.

4.ใส่ลูกล้อ 4 น้ิว

ราคาคันละ 10,000 บาท

จ านวน 6 คัน

  - จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด
174 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รถเข็นท าแผลเมโย 4 ล้อ พร้อมถาด 13,800     กองการแพทย์

หรือการแพทย์ -ขนาดกว้างxยาวxสูง ไม่น้อยกว่า

 330x480x(800-1200)

มิลลิเมตร
-โครงสร้งผลิตจากสแตนเลสอย่างดี

-ส าหรับวางเคร่ืองมือแพทย์

-สามารถปรับระดับสูง-ต่ าได้

-มี 4 ล้อ 

ราคาชุดละ 6,900 บาท

จ านวน 2 ชุด

(จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด)

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

175 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รถเข็นฉุกเฉินสแตนเลสแบบ 2 ช้ัน 29,000     กองการแพทย์

หรือการแพทย์ 2 ล้ินชัก

-ขนาดกว้างxยาวxสูง ไม่น้อยกว่า

400x550x1050 มิลลิเมตร

-ผลิตจากสแตนเลสไม่เป็นสนิม

-ช้ันบนใช้วางของพร้อมราวกันตก 

3 ด้าน และตะขอเก่ียว 4 ตัว

-มีล้ินชัก 2 ช้ัน ด้านบนล้ินชัก

เป็นช้ันวางมีราวกันตก 3 ด้าน

-ล้อเกลียวขนาด 3 น้ิว ติดเบรค

2 ล้อ

ราคาคันละ 14,500 บาท

จ านวน 2 คัน

 - จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

176 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รถเข็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ขนาด 70,000            กองการแพทย์

หรือการแพทย์ ไม่น้อยกว่า 80x110x120xซม.

มีขอบ 3 ซม.

ราคาคันละ 35,000 บาท

(จ านวน 2 คัน)

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

177 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รถเข็นสแตนเลส  ขนาด 32,500            กองการแพทย์

หรือการแพทย์ W800xL1000xH970 mm.

ภายในท้ัง 2 ด้าน มีประตูเปิด - ปิด

ติดขอบยางกันกระแทก 4 มุม

ราคา 32,500 บาท

จ านวน 1 คัน

  จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

178 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รถเข็นขยะติดเช้ือสแตนเลส 29,800     กองการแพทย์

หรือการแพทย์ ขนาด 750x1150x900 mm.

ด้านบนมีประตูเปิด - ปิด 2 บาน

พร้อมรูระบายน้ า แผ่นพ้ืนใช้

สแตนเลสหนา 1 mm. พับข้ึนรูป

ด้านหน้าล้อสูง 10 น้ิว ด้านหลังล้อ

ยางขนาด 26 น้ิว

ราคาคันละ  29,800 บาท

จ านวน 1 คัน

  จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด  

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



 167

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

179 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รถเข็นฉีดยาสแตนเลสแบบมีช่องรัด 12,500  -  -  -  - กองการแพทย์

หรือการแพทย์ ขวดยา

โครงสร้างท าด้วยสแตนเลส
ขนาดกว้าง40xยาว50xสูง80 ซม.

มีช่องรัดขวดยาและราวก้ัน3ด้าน

มีล้ินชัก จ านวน 1 ล้ินชัก ช้ันล่าง

เป็นช้ันวางของ มีท่ีจับเข็น 1 ด้าน

ล้อขนาด 3 น้ิว จ านวน 4 ล้อ

ราคา 12,500  บาท

จ านวน 1 คัน

 - จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด
180 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รถเข็นฉีดยาสแตนเลส 55,000  -  -  -  - กองการแพทย์

หรือการแพทย์ 2 ช้ัน 1 ล้ินชัก ช้ันล่างเป็นช้ันวาง

พร้อมราวกันตก 3 ด้าน
SIZE: W400×L500×H850 mm.

แผ่นพ้ืนใช้สแตนเลสหนา 0.8 มม.

เสาใช้ท่อสแตนเลสหนา 1 น้ิว

และมีแฮนด์เข็น 1 ด้าน
ล้อเกลียว 3" PGTR (ติดเบรค 2 ล้อ)

ราคาคันละ 11,000 บาท

จ านวน 5 คัน

 - จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

181 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รถเข็น 2 ช้ัน ใส่อุปกรณ์ท า 9,500  -  -  -  - กองการแพทย์

หรือการแพทย์ หัตถการผู้ป่วน

โครงท าด้วยท่อกลม สแตนเลส

ขนาด 2.5 ซ.ม แต่ละช้ันมีขอบ

สูงไม่น้อยกว่า 3 ซ.ม ลูกล้อกลม

ขนาด 3 น้ิว 

ราคาคันละ 9,500 บาท

จ านวน 1 คัน

 - จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

182 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รถเข็นอ่างท าแผลเด่ียว ใช้ใส่น้ า 11,500  -  -  -  - กองการแพทย์

หรือการแพทย์ ส าหรับล้างท าความสะอาดแผล

ขนาดW380xL485x800 mm

W15"xL19"xH31.5"

โครงสร้างท าด้วยสแตนเลส

อ่างขนาด 36 ซ.ม ล้อไม่ต่ ากว่า

2 น้ิว

ราคาคันละ 11,500 บาท

จ านวน 1 คัน

 - จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

183 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รถวางเคร่ืองดูดเสมหะ 8,000  -  -  -  - กองการแพทย์

หรือการแพทย์ ขนาดW300xL400xH800mm

แผ่นพ้ืนใช้สแตนเลสหนา ไม่ต่ า

กว่า 1มม. พับข้ึนรูป ช้ันพับขอบ

หงายข้ึน มีล้ินชักบน 1 ช้ัน 

ล้อเกลียว 3" PGTR (ล้อเป็น 2

เบรก2) 

ราคาคันละ 8,000 บาท

จ านวน 1 คัน

 - จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

184 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รถเข็นโรงพยาบาล 30,500  -  -  -  - กองการแพทย์

หรือการแพทย์ ส าหรับจัดเก็บเคร่ืองมือ อุปกรณ์

รถเข็นพ้ืนผิวตัวรถเป็นแผ่นABS

มีล้ินชัก 2 ล้ิน ท าความสะอาดง่าย

แข็งแรงทนทาน ขนาดW470x

630xH920mm มีล้อทางการ

แพทย์ ไม่ต่ ากว่า 5 น้ิว

ราคาคันละ 30,500 บาท

จ านวน 1 คัน 

 - จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

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

185 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ โต๊ะเมโยวางเคร่ืองมือแพทย์ 5,500  -  -  -  - กองการแพทย์

 หรือการแพทย์ ส าหรับวางเคร่ืองมือแทย์ในการ

ท าหัตถการ

1.โครงสร้างท าจากสแตนเลส

2.ปรับระดับสุง-ต่ าได้

3.ขนาดกว้างxยาวไม่น้อยกว่า

48x33 ซ.ม

ราคาตัวละ 5,500 บาท

จ านวน 1 ตัว 

 - จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

186 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ โต๊ะคร่อมเตียง 11,000  -  -  -  - กองการแพทย์

หรือการแพทย์ พ้ืนผิวหน้าโต๊ะพลาสติกข้ึนรูป

ขนาด 40×78 ซม. โครงสร้างเหล็ก

เคลือบสารป้องกันสนิม ส่วนฐาน

เป็นรูปตัว H  ล้อขนาด 2 น้ิว

จ านวน 4 ล้อ ปรับระดับสูง-ต่ าได้

ราคาตัวละ 5,500 บาท

จ านวน 2 ตัว

 - จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

187 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ โต๊ะคร่อมเตียง 365,800  -  -  -  - กองการแพทย์

หรือการแพทย์ พ้ืนผิวหน้าบุโฟมเมก้า หุ้มด้วยค้ิว

สแตนเลส โครงท าด้วยสแตนเลส

พ้ืนโต๊ะขนาด 36 x 80 เซนติเมตร

ขาท าด้วยสแตนเลส ใส่ลูกล้อ

ขนาด 2 น้ิว จ านวน 4 ล้อ

ปรับระดับสูง ต่ าได้

ราคาตัวละ 5,900 บาท  

จ านวน   62  ชุด

 - จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

188 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เสาน้ าเกลือแบบ4 แฉก 48,000  -  -  -  - กองการแพทย์

หรือการแพทย์ เสาน้ าเกลือมีปลายเป็นตะขอ

ส าหรับแขวนน้ าเกลือ สามารถปรับ

สูงต่ าได้61 น้ิว-100 น้ิว โครงสร้าง

ท าจากสแตนเลสท่อกลมเกรด304

ใส่ลูกล้อขนาด 2 น้ิวจ านวน 4 ล้อ

แยกช้ินส่วนตรงเสากับโครงล้อ

เคล่ือนย้ายสะดวก

ราคา 2,400 บาท จ านวน 20ช้ิน

 - จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
189 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เสาน้ าเกลือแบบหลังเต่า 5,980  -  -  -  - กองการแพทย์

หรือการแพทย์ โครงสร้างผลิตจากสแตนเลส 
ปรับสูง-ต่ าได้ระหว่าง 63"-100" in.
ตะขอแขวนแบบ 2 ตะขอ 
ฐานล้อแบบหลังเต่า 
ล้อกลม 2 น้ิว จ านวน 4 ล้อ 
ราคาเสาละ 2,990    บาท
จ านวน 2 เสา
 - จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

190 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ตะแกรงล้างแผล โครงสร้างสแตนเลส 15,000  -  -  -  - กองการแพทย์
หรือการแพทย์ ขนาด 38 × 54 × 75-100 ซม.

ปรับสูง-ต่ าได้ 75-100 ซม.
ใส่ลูกล้อขนาด 2 น้ิว
ราคาชุดละ 7,500 บาท 
จ านวน 2 ชุด
 - จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

191 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ตะแกรงล้างแผล สแตนเลส 8,000  -  -  -  - กองการแพทย์
หรือการแพทย์ ขนาดW380xL580xH750-

1000mm โครงสร้างท าด้วย
สแตนเลสปรับสูงต่ าได้ H750-
1000 mm ใส่ลูกล้อ ขนาดไม่
ต่ ากว่า 2 น้ิว
ราคาชุดละ 8,000 บาท 
จ านวน 1 ชุดก
 - จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
192 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เตียงตรวจโรคท่ัวไป 35,200  -  -  -  - กองการแพทย์

หรือการแพทย์ -โครงเตียงท าด้วยท่อเหล่ียมหรือ
ท่อกลม ขนาดไม่น้อยกว่า 3.8 ซม.

-ด้านหัวเตียงปรับระดับได้

-ขนาดกว้างxยาวxสูง ไม่น้อยกว่า

600x1800x800 มิลลิเมตร

-ท่ีนอนฟองน้ าหุ้มผ้าหนังเทียม

-มียางรองสวมท้ัง 4 ขา

(ราคา 8,800 บาท จ านวน 

4 เตียง)

 - จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด
193 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เตียงผู้ป่วยระบบมือหมุน 3 ฟังก์ช่ัน 540,000       -  -  -  - กองการแพทย์

หรือการแพทย์ พร้อมเบาะและเสาน้ าเกลือ

ความกว้างของเตียงไม่น้อยกว่า
95ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 205 ซม.  
ปรับเตียงต่ าสุด 49ซม.สูงสุด72ซม.

 โครงสร้างเหล็ก เคลือบกันสนิม

 รองรับน้ าหนักได้มากถึง 250 กก.

 ส่วนหัวเตียงและท้ายเตียงท าจาก

พลาสติกฉีดข้ึนรูป ABS

ราวข้างเตียงสามารถกดพับข้ึนลง

ขนานกับตัวเตียงโดยมีชุดมือ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บีบล็อคปลดล็อค 

ล้อ4 ล้อ มีระบบล็อคล้ออิสระท้ัง

4 ล้อพ้ืนเตียงท าจากแผ่นเหล็กพับ  

ข้ึนเบาะเป็นฟองน้ าอักแข็ง4ตอนหุ้ม

ด้วยหนังเทียมราคา 28,000 บาท

จ านวน 20 เตียง

 - จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

194 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ตู้ข้างเตียงสแตนเลส แบบมีล้อ 190,000       -  -  -  - กองการแพทย์

หรือการแพทย์ ขนาดตู้ 18 x 15 x 30 น้ิว

มีล้ินชัก 1 ล้ินชัก ช้ันล่างเป็นประตู

ทึบชนิดบานเดียว มีขอบก้ันของ

หล่น 3 ด้าน

มีล้อขนาด 2 น้ิว 4 ล้อ

ราคา   9,500       บาท

จ านวน 20 ตู้

 - จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
195 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เตียงเคล่ือนย้ายผู้ป่วยปรับ 216,000  -  -  -  - กองการแพทย์

หรือการแพทย์ มือหมุนผลิตจาก
อลูมิเนียมอัลลอยขนาดยาว
193 ซม. กว้าง 64 ซม. สูง
50-90 ซม.
 มีถังออกซิเจนทางหัวเตียง
 สามารถปรับสูงต่ าได้ในช่วง 
50- 90 ซม.ไกท าจากสแตนเลส
พับเก็บได้
ราคาเตียงละ 36,000.- บาท 
จ านวน 6 เตียง
 - จัดซ้ือตามบัญชีรายการครุภัณฑ์

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

2561 ID 572 หน้า 36
196 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เก้าอ้ีแพทย์รุ่นมีล้อ 9,400           -  -  -  - กองการแพทย์

หรือการแพทย์ W350×L500×H500-650mm.
ท าด้วยสแตนเลส ขนาดแป้นน่ัง 

เส้นผ่านศูนย์กลาง 33 ซม.
หมุนปรับสูง-ต่ าได้ 50-65 ซม.
ล้อ 2 น้ิว จ านวน 4 ล้อ
ราคาตัวละ  4,700        บาท
จ านวน 2 ตัว
 - จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

197 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เก้าอ้ีแพทย์รุ่นไม่มีล้อ 31,200         -  -  -  - กองการแพทย์

หรือการแพทย์ W350×L500×H500-650mm.

ท าด้วยสแตนเลส ขนาดแป้นน่ัง 

เส้นผ่านศูนย์กลาง 33 ซม.

หมุนปรับสูง-ต่ าได้ 50-65 ซม.

ไม่มีล้อ มีขายางสวมแทน

ราคาตัวละ     3,900     บาท

จ านวน 8 ตัว

 - จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

198 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เก้าอ้ีแพทย์รุ่นมีล้อ 12,400  -  -  -  - กองการแพทย์

หรือการแพทย์ ขนาดW350xL500xH500-

650 mm

ท าด้วยสแตนเลส ขนาดแป้นเส้น

ผ่านศูนย์กลาง ไม่ต่ ากว่า33 ซม.

หมุนปรับสูง-ต่ าได้ 50-65 ซม.

ล้อ 2 น้ิว จ านวน 4 ล้อ

ราคาตัวละ 6,200 บาท

จ านวน 2 ตัว 

 - จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

199 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ บันไดข้ึนเตียง 1 ช้ัน 6,300  -  -  -  - กองการแพทย์

หรือการแพทย์ บันไดท าด้วยสแตนเลส 1 ช้ัน

ขนาด w300xL400xH230mm

เสากลมขนาดไม่ต่ ากว่า2.5 ซ.ม

สวมด้วยยางกันล่ืนทุกขา พ้ืนปู

ด้วยไม้อัด 10 มม.ปูทับด้วยยาง

กันล่ืน หุ้มขอบด้วยสแตนเลส

ราคาตัวละ 2,100 บาท

จ านวน 3 ตัว

 - จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

200 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ บันไดข้ึนเตียง 2 ช้ัน 7,500  -  -  -  - กองการแพทย์

หรือการแพทย์ บันไดท าด้วยสแตนเลส 2 ช้ัน

ขนาดW400xL480xH430mm

เสากลมขนาดไม่ต่ ากว่า2.5 ซ.ม

สวมด้วยยางกันล่ืนทุกเสา พ้ืนปู

ด้วยไม้อัด 10 มม.ปูทับด้วยยาง

กันล่ืน หุ้มขอบด้วยสแตนเลส

ราคาตัวละ 2,500 บาท

จ านวน 3 ตัว

 - จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

201  สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  โปรแกรมบันทึกข้อมูลทะเบียน 50,000     กองการแพทย์

หรืออิเล็กทรอนิกส์  รายจ่ายแยกตามแผนงาน , งาน ,

 หมวด , ประเภทรายจ่าย รองรับ

 การโอนเปล่ียนแปลง งบประมาณ

และพร้อมบริการสอนการใช้งาน

 ราคาชุดละ 40,000 บาท

 จ านวน  1  ชุด

 - จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

202 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 880,000       -  -  -  - กองการแพทย์

หรืออิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับประมวลผล แบบท่ี1

(จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า

19 น้ิว)

ราคาเคร่ืองละ 22,000.- บาท

จ านวน 40 เคร่ือง

  - จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางฯ

ฉบับเดือนธันวาคม 2564

ของกระทรวงดิจิตัลเพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคม

 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

203 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 110,000       -  -  -  - กองการแพทย์

หรืออิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับงานประมวลผล

ราคาเคร่ืองละ 22,000.- บาท

จ านวน 5 เคร่ือง

  - จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางฯ

ฉบับเดือนธันวาคม 2564

ของกระทรวงดิจิตัลเพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคม

 

204 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 300,000          กองการแพทย์

หรืออิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับงานประมวลผล

แบบท่ี 2 จอขนาดไม่น้อย

กว่า 19 น้ิว

ราคาเคร่ืองละ 30,000 บาท

จ านวน 10 เคร่ือง

  - จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางฯ

ฉบับเดือนธันวาคม 2564

ของกระทรวงดิจิตัลเพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคม

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

205 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน 85,000    -  กองการแพทย์

หรืออิเล็กทรอนิกส์ ขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า 19 น้ิว

ราคาเคร่ืองละ 17,000 บาท

(จ านวน 5 เคร่ือง)

 - จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางฯ

ฉบับเดือนธันวาคม 2564

ของกระทรวงดิจิตัลเพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคม

 

206 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 267,000            กองการแพทย์

หรืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ LED ขาวด า (28 หน้า/นาที)

ราคาเคร่ืองละ 8,900 บาท

จ านวน 30 เคร่ือง

 - จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางฯ

ฉบับเดือนธันวาคม 2564

ของกระทรวงดิจิตัลเพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคม

 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

207 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ Multifunction 105,000       -  -  -  - กองการแพทย์

หรืออิเล็กทรอนิกส์ เลเซอร์ หรือ LED สี

ราคาเคร่ืองละ 15,000 บาท

จ านวน  7 เคร่ือง

 - จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางฯ

ฉบับเดือนธันวาคม 2564

ของกระทรวงดิจิตัลเพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคม

 

208 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 30,000            กองการแพทย์

หรืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ LED  สี  (20 หน้า/นาที)

ราคาเคร่ืองละ 10,000 บาท

จ านวน 3 เคร่ือง

 - จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางฯ

ฉบับเดือนธันวาคม 2564

ของกระทรวงดิจิตัลเพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคม

 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

209  สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เคร่ืองพิมพ์ชนิด Dot Martix 44,000    - - กองการแพทย์

หรืออิเล็กทรอนิกส์  Printer  แบบแคร่ส้ัน

ราคาเคร่ืองละ 22,000 บาท

 จ านวน 2 เคร่ือง

 - จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางฯ

ฉบับเดือนธันวาคม 2564

ของกระทรวงดิจิตัลเพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคม

 

210  สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองสแกนเนอร์ ส าหรับงาน 350,000    - - กองการแพทย์

หรืออิเล็กทรอนิกส์ เก็ยเอกสารระดับศูนย์บริการ

แบบท่ี 3

ราคาเคร่ืองละ  35,000 บาท

จ านวน 10 เคร่ือง

 - จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางฯ

ฉบับเดือนธันวาคม 2564

ของกระทรวงดิจิตัลเพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคม

 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

211  สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ 14,000    - - กองการแพทย์

หรืออิเล็กทรอนิกส์ อเนกประสงค์

 (smart Card Reader)

ราคาชุดละ  700 บาท

จ านวน 20 ชุด

 - จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางฯ

ฉบับเดือนธันวาคม 2564

ของกระทรวงดิจิตัลเพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคม

212  สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เคร่ือง  ATS พร้อมสวิทซ์ 490,340    - - กองการแพทย์

 ตัดตอนอัตโนมัติ  ขนาด 250 A

3 เฟส  Controller

พร้อมอุปกรณ์ประกอบและ

ติดต้ัง ณ อาคาร 1

จ านวน 1 ชุด ๆ ละ 490,340

บาท จ านวน 1 ชุด

 - จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
213  สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เคร่ือง  ATS พร้อมสวิทซ์ 365,800    - - กองการแพทย์

 ตัดตอนอัตโนมัติ  ขนาด 400 A
3 เฟส  Controller
พร้อมอุปกรณ์ประกอบและ
ติดต้ัง ณ อาคาร  2
จ านวน 1 ชุด ๆ ละ 365,800
บาท จ านวน 1 ชุด
 - จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

214 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่ต่ ากว่า 95,500     ส านักช่าง
6 กิโลวัตต์

 - ขนาดก าลังไฟฟ้าสูงสุดไม่น้อยกว่า

   6 กิโลวัตต์

 - แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์

 - เคร่ืองยนต์เบนซินไม่น้อยกว่า

   1 สูบ 4 จังหวะ

 - ระบายความร้อนด้วยอากาศ

 - ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า

   380 ซีซี

 - ก าลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า

   11 แรงม้า

จ านวน 1 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ

95,500 บาท

 - จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



 185

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

215 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย 34,200     กองสาธารณสุข

หรืออิเล็กทรอนิกส์ แบบมุมมองคงท่ี ส าหรับติดต้ัง และส่ิงแวดล้อม

ภายนอกอาคาร จ านวน 6 เคร่ือง

เคร่ืองละ 5,700 บาท

- จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด

ฉบับเดือนมิถุนายน 2564

216 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเคร่ือข่าย 22,000     กองสาธารณสุข

หรืออิเล็กทรอนิกส์ (Network Video Recorder) และส่ิงแวดล้อม

แบบ 8 ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง

เคร่ืองละ 22,000 บาท

- จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด

ฉบับเดือนมิถุนายน 2564

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

217 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถขุดตีนตะขาบ เคร่ืองยนต์ดีเซล 4,733,000     กองสาธารณสุข

4 จังหวะ มีก าลังแรงม้า ไม่น้อยกว่า และส่ิงแวดล้อม

 150 แรงม้า ความจุบุ้งก๋ีไม่น้อยกว่า

0.90 ลบ.ม. มีระยะขุดไกลสุด

ไม่น้อยกว่า  9.00 เมตร

จ านวน 1 คันๆ ละ 4,733,000 บาท

จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์  ฉบับเดือนธันวาคม

2564 ของส านักงบประมาณ

218 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองฉีดน้ าแรงดันสูง ไม่น้อยกว่า 80,000     กองสาธารณสุข

130 บาร์ ใช้กระแสไฟฟ้า 220V/ และส่ิงแวดล้อม

50 Hz ก าลังมอเตอร์ขนาด

ไม่น้อยกว่า 2.2 กิโลวัตต์ มีล้อลาก

แท่นรองรับอุปกรณ์ประกอบด้วย

สายฉีดน้ าแรงดันสูงพร้อมก้านต่อ

ยาวและหัวฉีดไม่น้อยกว่า 2 แบบ

จ านวน 4 เคร่ือง ๆ ละ 20,000 บาท

- จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคาท้องตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

219 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ ดังน้ี 280,000     กองสวัสดิการสังคม

 - ห้องผู้สูงอายุ 

ขนาด 3.10x2.30 เมตร จ านวน 4 ชุด

 - ห้องท ากิจกรรม

ขนาด 5.50x2.40 เมตร จ านวน 2 ชุด

 - ห้องประชุมช้ัน 2 

ขนาด 5.50x2.85 เมตร จ านวน 2 ชุด

ขนาด 3.60x2.85 เมตร จ านวน 2 ชุด

ขนาด 3.45x2.85 เมตร จ านวน 2 ชุด

 - ห้องเก็บอุปกรณ์

ขนาด 3 เมตร จ านวน 2 ชุด

ขนาด 5.50 เมตร จ านวน 2 ชุด

 - ศูนย์การเรียนรู้

ขนาด 1.40x1.80 เมตร จ านวน 2 ชุด

ขนาด 1.44x1.80 เมตร จ านวน 2 ชุด

 - ห้องให้ค าปรึกษา

ขนาด 2.00x2.15 เมตร จ านวน 1 ชุด

 - ทางเข้าห้องน้ า

ขนาด 1.35x2.15 เมตร จ านวน 1 ชุด

 - จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

220 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ รถโดยสารขนาด 12 ท่ีน่ัง (ดีเซล) 1,358,000     กองสวัสดิการสังคม

ขนส่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า

2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์

สูงสุดไม่ต่ ากว่า 90 กิโลวัตต์

 - จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ฉบับเดือนธันวาคม 2564

ของส านักงบประมาณ

221 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตู้ล าโพงเอนกประสงค์  120,000     กองสวัสดิการ

 - ตู้ล าโพงเคล่ือนท่ี 15 น้ิว สังคม

 - พร้อมไมค์ลอย UHF

 - มีบลูทูธ

 - แบตเตอร่ีชาร์จในตัว

จ านวน 8 ใบๆ ละ 15,000 บาท 

 - จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

222 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชุดเคร่ืองเสียงห้องประชุม 420,000     กองสวัสดิการ

ประกอบด้วย สังคม

 - ตู้ล าโพง 2 ใบ

 - มิกเซอร์  1 เคร่ือง

 - ไมค์ลอย 2 ชุด

 - ไมโครโฟนชนิดสาย 2 ตัว

 - สายต่อไมค์แบบ XLR ขนาด 5

เมตร 2 ชุด

 - ตู้มอนิเตอร์ 1 ใบ

 - ขาต้ังไมค์ต้ังพ้ืน 2 ตัว

 - ขาต้ังไมโครโฟนต้ังโต๊ะแบบ

คอห่าน 2 ตัว

 - สายสัญญาณ ขนาด 6 มิล

สเตอริโอ ม้วน 100 เมตร 2 ม้วน

 - ท่อร้อยสายไฟกันหนูและ

อุปกรณ์ท่อ 1 ชุด

 - อุปกรณ์ติดต้ังระบบเสียง 1 ชุด

 - ค่าติดต้ัง 

 - จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
223 การศาสนา วัฒนธรรม และ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เคร่ืองฉีดน้ าแรงดันสูง 7,800     ส านักการศึกษา

นันทนาการ จ านวน 1 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะ

ระบบมอเตรอร์แบบ Induction

พลังงานแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า 

140 Bar แรงดันไฟฟ้า 220 v

ก าลังมอเตอร์ไฟฟ้าไม่น้อยกว่า

2 แรงม้า ระบบการท างาน 

Auto Stop พร้อมอุปกรณ์ปืน

ฉีดน้ า สายส่งน้ า ครบชุด 

เคร่ืองละ 7,800 บาท 

จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

224 การศาสนา วัฒนธรรม และ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การแพทย์ เคร่ืองกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า 150,000      ส านักการศึกษา

นันทนาการ ชนิดก่ึงอัตโนมัติชนิดพิเศษ
แบบมีการแสดงคุณภาพ

การกดหน้าอกบนหน้าจอภาพ
โดยใช้รูปคล่ืนในการกระตุกหัวใจ
แบบ Rectilinear Biphasic

ระยะเวลาในการท าการวิเคราะห์
ความผิดปกติ ไม่เกิน 8 วินาที

สามารถเพ่ิมระดับพลังงาน
ได้เองโดยอัตโนมัติสามารถเลือก

พลังสูงสุดท่ีไม่เกิน 200 J 
Biphasic  ราคาและ

จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
225 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่ต่ ากว่า 191,000     ส านักช่าง

6 กิโลวัตต์
 - ขนาดก าลังไฟฟ้าสูงสุดไม่น้อยกว่า
   6 กิโลวัตต์
 - แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์
 - เคร่ืองยนต์เบนซินไม่น้อยกว่า
   1 สูบ 4 จังหวะ
 - ระบายความร้อนด้วยอากาศ
 - ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า
   380 ซีซี
 - ก าลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า
   11 แรงม้า
จ านวน 2 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ
95,500 บาท
 - จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

226 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 850,000            ส านักช่าง
ขนส่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า

2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์
สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์
ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบ้ิลแค็บ
จ านวน 1 คัน คันละ 850,000 บาท

 - จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ฉบับเดือนธันวาคม 2564
ของส านักงบประมาณ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
227 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแขวน 18,135     กองสาธารณสุข

ขนาดไม่น้อยกว่า 12,000 BTU และส่ิงแวดล้อม

จ านวน 1 เคร่ือง 

จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคาท้องตลาด 

228 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลมโคจรติดผนัง ขนาด 16 น้ิว 1,790     กองสาธารณสุข

จ านวน 1 เคร่ือง และส่ิงแวดล้อม

จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคาท้องตลาด 

229 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลมดูดอากาศ  ขนาด 8 น้ิว 830     กองสาธารณสุข

จ านวน 1 เคร่ือง และส่ิงแวดล้อม

จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคาท้องตลาด 

230 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า 30,000     ส านักช่าง
 - แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์

 - มีพัดลมระบายนอากาศ

 - ชนิดขดลวดทองแดง

 - สายเช่ือม 1 เส้น

 - คีมจับลวดเช่ือม 1 ชุด

 - คีมจับสายดิน 1 ชุด

จ านวน 1 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ

30,000 บาท

 - จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
231 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า ระบบอินเวอร์เตอร์ 41,000              ส านักช่าง

ชนิดพกพา
 - แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์
 - กระแสไฟเช่ือม 20-215 แอมป์
จ านวน 2 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ
20,500 บาท
 - จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

232 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เคร่ืองสว่านเจาะไฟฟ้า ชนิด 3 ระบบ 9,000                ส านักช่าง
 - ก าลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 800 วัตต์
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ
9,000 บาท
 - จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

233 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ ชุดอุปกรณ์ยิงยาสลบสัตว์ระยะไกล 150,000     ส านักช่าง

การแพทย์ จ านวน 1 ชุด

 - ใช้ระบบขับดันลูกดอกด้วยแก๊ส

   หลอด CO2 ขนาด 12 กรัม

   เป็นตัวขับดัน ลูกดอกแก๊ส CO2

   ขนาด 1 หลอด สามารถยิงได้

   มากกว่า 25 คร้ัง

 - สามารถปรับแรงดัน (ความแรง)

   ได้ตามระยะเป้าหมาย ต้ังแต่

   1-20 bar

จ านวน 1 ชุด ราคาชุดละ

150,000 บาท

 - จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

234 กิจการพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีเอนกประสงค์ มีพนักพิง 5,500.00     ส านักการประปา

งานกิจการประปา สามเหล่ียม ขาชุบโครเมียม

ซ้อนเก็บได้ ราคาตัวละ 550 บาท

จ านวน 10 ตัว

จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

235 กิจการพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 110,000  66,000   ส านักการประปา

งานกิจการประปา หรืออิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี1*

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)

ราคาเคร่ืองละ 22,000 บาท 

จ านวน 8 เคร่ือง

จัดซ้ือปี 2566 จ านวน 5 เคร่ือง

จัดซ้ือปี 2568 จ านวน 3 เคร่ือง

จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ฉบับเดือนธันวาคม 

2564 ของกระทรวงดิจิตอล

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

236 กิจการพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า 8,900 - - - - ส านักการประปา

งานกิจการประปา หรืออิเล็กทรอนิกส์ ชนิด Network แบบท่ี 1 

(28 หน้า/นาที) ราคาเคร่ืองละ 

8,900 บาท จ านวน 1 เคร่ือง

จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ฉบับเดือนธันวาคม 

2564 ของกระทรวงดิจิตอล

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

237 กิจการพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร ป๊ัมแช่ดูดสายอ่อนพร้อมเคร่ืองยนต์ 36,400 - - - - ส านักการประปา

งานกิจการประปา -ขนาด ไม่น้อยกว่า 3 น้ิว 

-ยาวไม่น้อยกว่า 6 เมตร

-เคร่ืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 

5.5 แรงม้า

-เพลาไดนาแพค 5 HP

-หัวไดนาแพค

จ านวน 2 ชุด  

ราคาชุดละ 18,200 บาท

จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
238 กิจการพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เคร่ืองจ่ายแก๊สคลอรีน 280,000 - - - - ส านักการประปา

งานกิจการประปา หรือการแพทย์ - แบบมิเตอร์วัดปริมาณแก๊สคลอรีน

ในตัวเรือน
- integra meter tube gas
chlorinator design
-optional built-in rate vale
วาล์วในตัวแบบปรับได้
- capacities up to 100 PPD 
(2 กิโลกรัม/ช่ัวโมง)
-พร้อมอุปกรณ์ Ejector และสายต่อ

ราคาเคร่ืองละ 70,000 บาท
จ านวน 4 เคร่ือง
(จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด)

239 กิจการพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รอกโซ่ 36,000 - - - - ส านักการประปา

งานกิจการประปา - สามารถรับน้ าหนักได้ 1.5 ตัน 
- สามารถยกได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 3 เมตร

- ทดสอบน้ าหนักได้สูงสุด
  ไม่น้อยกว่า 1.875 ตัน
- ระยะห่างของตะขอกับจุดเก่ียว 42 มม. 

- ขนาดของโซ่รับน้ าหนัก 8 มม. 
ราคาชุดละ 4,500 บาท
จ านวน 8 ชุด 
(จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด)

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

240 กิจการพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปรับปรุงระบบ SCADA 805,710 - - - - ส านักการประปา

งานกิจการประปา หรืออิเล็กทรอนิกส์ เฟส 2

- อาคารห้องควบคุม

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

ระบบ SCADA  ควบคุม

และแสดงผล เพ่ือแสดง

ผลและเก็บข้อมูล ท า

รายงานต่างๆ ย้อนหลัง

- โรงกรองน้ าประตูชัย

 (แรงสูง) อุปกรณ์ 

RTU/PLC พร้อมติดต้ัง

- สถานีวัดแรงดันน้ า

หน้าเทศบาล

 อุปกรณ์ I/O เพ่ือรับ

สัญญาณค่าแรงดันน้ า

พร้อมติดต้ัง

(ตามรูปแบบและรายการของ

เทศบาล)

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
241 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้แช่วัคซีนพิษสุนัขบ้า 29,900     กองสาธารณสุข

- ขนาด (กว้างxยาวxสูง)(mm) และส่ิงแวดล้อม

600x650x2,000 มม.

- อุณหภูมิในการแช่เย็นอยู่ในช่วง

2-8 องศาเซลเซียส

- แสดงผลด้วยจอ LED

- แหล่งก าเนิดไฟฟ้า 200V

 ความถ่ี 50Hz

- ระบบทาความเย็น International 

famous brand compressor

จ านวน 1 ตู้ๆ ละ 29,900 บาท

- จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคาท้องตลาด

242 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะเคาน์เตอร์ท างานไม้ 2 ช้ัน 39,000     กองสาธารณสุข

ช้ันท่ี 1 ขนาด 240 x 60 และส่ิงแวดล้อม

x 75(110) (กว้าง x ยาว x สูง) 

เป็นทรงสูง มีบาร์บน

ช้ันท่ี 2 ขนาด 80 x 60 x 75

 (กว้าง x ยาว x สูง) เป็นทรงเต้ีย

มาวางต่อข้าง

จ านวน 1 ชุดๆ ละ 39,000 บาท

- จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคาท้องตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

243 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟ 1600 VA 37,000     กองสาธารณสุข

หรืออิเล็กทรอนิกส์ 1. มีระบบปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ และส่ิงแวดล้อม

สามารถปรับระดับแรงดันไฟฟ้าท่ี

ผิดปกติ ได้ถึง 4 ระดับ (Buck/Double

Boost Stabilizer) 

2. สามารถป้องกันแรงดันไฟ

กระชากสูงท่ีท่ีจะเข้ามาทางสาย

โทรศัพท์หรือสาย LAN ได้

3. หน้าจอแสดงผลสมบูรณ์แบบ 

ครบถ้วน และใช้งานง่าย

4. ป้องกันปัญหาทางไฟฟ้าได้ทุก

รูปแบบ เช่น ไฟฟ้าดับ ไฟตก ไฟเกิน

ไฟกระชากแรงดันสูงช่ัวขณะ

ไฟฟ้าลัดวงจร การใช้ไฟฟ้าเกินก าลัง

เป็นต้น

5. สามารถต่อเพ่ิมตู้แบตเตอร่ี

เพ่ือเพ่ิมระยะเวลาการส ารองไฟฟ้า

ให้นานข้ึน (Extend Backup Time)

จ านวน 1 เคร่ืองๆ ละ 37,000 บาท

- จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
244 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา 30,000     กองสาธารณสุข

หรือการแพทย์ มีก าลังขยายไม่น้อยกว่า 1,000 เท่า และส่ิงแวดล้อม

จ านวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 30,000

บาท

จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์  ฉบับเดือนธันวาคม

2564 ของส านักงบประมาณ

53,388,292 0 66,000 40,000 0  -

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

รวม



ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
เรื่อง   ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)  เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 3 

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช   

--------------------------------------- 

ด้วยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  และประชาคมเทศบาลนคร 
นครศรีธรรมราช   ได้พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)  เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 3   เทศบาล
นครนครศรีธรรมราช   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3) พ.ศ.2561  ข้อ 22   เมื่อคราวประชุม
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  และประชาคมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ระหว่างวันที่  19 - 26  
กรกฎาคม  2565  และนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชได้อนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  ฯ  เรียบร้อย
แล้ว    

อาศัยอ านาจตามข้อ  24   แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.๒๕61  ข้อ 22 (2)   
จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)  เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 3  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
ต่อไป 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  27  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕65 

(นายภาวินทร์   ณ พทัลุง) 
  รองนายกเทศมนตรี  ปฏิบัติราชการแทน 
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 




