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แผนพฒันาทองถิ่น  (2561 – 2565) 
ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  อําเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
สวนที่ 1  สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน 
1. ดานกายภาพ 
 1.1 ที่ต้ังของหมูบานหรือชุมชนหรือตําบล 

สภาพทั่วไปของเมืองนครศรีธรรมราช 

                   เมืองนครศรีธรรมราช  
                    เมืองนครศรีธรรมราชคือพื้นท่ีสวนใหญของเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  เปนชุมชนท่ีมี
หลักฐานยอนหลังไปมากกวา ๑,๕๐๐ป เมืองนี้กอตัวอยูบนสันทรายที่เรียกวา หาดทรายแกว ซึ่งทอดตัวยาวตาม
แนวเหนือ-ใต ทําใหการตั้งถิ่นฐานกระจายตัวอยูบนสันทราย ตัวเมืองนครศรีธรรมราชจึงมีลักษณะยาวมาจนถึง
ปจจุบันผูคนที่อาศัยอยูในเมืองนี้สวนหนึ่งคือ  คนไทย ท่ีตั้งถิ่นฐานอยูด้ังเดิม และอีกสวนหนึ่งเกิดจากการอพยพ
ยายถิ่น  และการคาจากอินเดียและจีน  และสวนใหญคือ ชาวไทยมุสลิม จากจังหวัดชายแดนภาคใต 
 ชาวยุโรปที่เดินทางมาติดตอคาขายในอดีต ใหชื่อไวในแผนที่ของตน เรียกเมืองนี้วา ลิกอร(Ligor)     
จากประวัติความเปนมาของบานเมืองอันยาวนาน จึงทําใหนครศรีธรรมราชมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมี
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิต การนับถือศาสนาแตกตางกันแตอยูรวมกันไดอยางมีความสุข 
                    จากที่เคยเปนเมืองอิสระ และมีเมืองบริวารกวางขวาง คอย ๆ คลี่คลายเปนสวนหนึ่งของประเทศ
มีฐานะเปนมณฑล และจังหวัดในปจจุบัน    ชุมชนบนสันทรายแหงนี้ มีความเจริญและ มีความหนาแนนขึ้นเปน
ลําดับ จนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  ไดจัดต้ังใหชุมชนขนาดใหญเปนเขตปกครองทองถิ่น  
ชุมชนแหงนี้เปนชุมชนหนึ่งท่ีไดรับการยกฐานะใหเปน เทศบาลเมืองและเทศบาลนครตามลําดับ ปจจุบันเขต
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  มิไดจํากัดอยูแคบนสันทราย  แตจะขยายออกไปทั้งทางตะวันออกและตะวันตกของ
สันทรายจนมีเนื้อที่ถึง ๒๒.๕๖ ตารางกิโลเมตร   มีประชากรเกินกวา ๑๐๐,๐๐๐ คน 

ลักษณะทางภูมิศาสตรของจังหวัดนครศรีธรรมราช 

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

         ทิศเหนือ  ติดตอกับจังหวัดสุราษฏรธาน ีและอาวบานดอน อําเภอขนอม เปนอําเภอ 

                                         เหนือสุด 
      ทิศใต  ติดตอกับจังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง และจังหวัดตรัง  อําเภอทางตอนใต   
                                         ไดแก อําเภอหัวไทร  อําเภอชะอวด  อําเภอทุงสง  และอําเภอบางขัน 
               ทิศตะวันออก ติดตอกับอาวไทยมีชายฝงทะเลยาว  ๒๒๕ กิโลเมตร  อําเภอที่ติดตอกับอาว  
                                         ไทย คืออําเภอขนอม    อําเภอสิชล   อําเภอทาศาลา   อําเภอเมือง 
                                         นครศรีธรรมราช อําเภอปากพนัง  และอําเภอหัวไทร 
             ทิศตะวันตก ติดตอกับจังหวัดสุราษฏรธาน ี และจังหวัดกระบี่  อําเภอทางทิศตะวันตก  
    ไดแก อําเภอบางขัน  อําเภอทุงใหญ  อําเภอถ้ําพรรณรา  อําเภอฉวาง 
   อําเภอพิปูน  และอําเภอนบพิตํา 
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ที่ตั้ง พื้นที่ อาณาเขต 
  ปจจุบันเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตั้งอยูในทองที่อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช       
มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 22.56 ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขต ดังนี้ 
  ทิศเหนือ  ตดิตอกับตําบลปากพูน 
  ทิศใต   ติดตอกับตําบลทาเรอื 
  ทิศตะวันออก  ติดตอกับตําบลปากพูน ตาํบลปากนคร และตําบลทาไร 
                             ทิศตะวันตก  ติดตอกับตําบลโพธ์ิเสด็จ   ตาํบลมะมวงสองตน และ         
    ตําบลนาเคยีน 
  พื้นท่ีในเขตเทศบาลประกอบดวย ตําบลในเมือง ตําบลทาวัง ตําบลคลัง ตําบลนาเคียน
บางสวนของหมูที่ 3 และหมูที่ 4 ตําบลโพธิ์เสด็จ หมูที่ 1 ท้ังหมด หมูที่ 2, 3, 7 และ 9 บางสวน 

 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
 

                    จังหวัดนครศรีธรรมราชมีเทือกเขานครศรีธรรมราชและเทือกเขาบรรทัดทอดยาวตามแนว 
เหนือ-ใต  อยูบริเวณตอนกลางของจังหวัด จึงอาจแบงภูมิประเทศออกเปน ๓ สวน ตอไปนี้ 
 

                    สวนที่ ๑ เขตที่ราบชายฝงตะวันออก  เปนที่ราบมีอาณาเขตตั้งแตเทือกเขานครศรีธรรมราช 
และเทือกเขาบรรทัดไปทางตะวันออก จนถึงชายฝงทะเลอาวไทย มีแมน้ําลาํคลองที่มตีนน้ําบริเวณเทือกเขาลงสู
ทะเลหลายสายอยูตลอดทั้งป  และบางตอนเปนปาพรุขนาดใหญ  เขตท่ีราบน้ีมีพื้นที่ตั้งแตตอนเหนือสุดของจังหวัด  
และคอยมีอาณาเขตกวางข้ึน  เมื่อลงไปทางทิศใตเหมาะสําหรับการทํานา ทาํสวน เล้ียงสัตว  และทาํการประมง
ชายฝงเปนเขตที่มีประชากรหนาแนน  เปนที่ตั้งของอําเภอขนอม สิชล ทาศาลา ปากพนงั หัวไทร เชียรใหญ  
ชะอวด เฉลิมพระเกียรติ  และพระพรหม 
 

          สวนที่ ๒   เขตที่ราบเชิงเขาตะวันตก  มีลักษณะเปนที่ราบลูกฟูก  มีอาณาเขตจากเทือกเขา 
นครศรีธรรมราชไปทางตะวันตก  ตนนํ้าจากเชิงเขาดานนีไ้หลลงสูทะเลอันดามัน เปนแมนํ้าตรงัและไหลลงสูอาว
ไทย คือ แมน้ําตาป นอกจากจะเปนเขตท่ีอุดมสมบูรณ  ดวยแรธาตุแลว เปนเขตท่ีมีการทําสวนยางพารา
มากท่ีสุดของจังหวัด  การทําสวนผลไมมีกระจายอยูทั่วไป  อําเภอที่มีประชากรหนาแนนไดแก  อําเภอทุงสง   
และอําเภอฉวาง เขตท่ีราบเชิงเขาดานนี้แผขยายกวางขวางออกไปถึงจังหวัดตรัง จังหวัดกระบี่ จังหวัดสุราษฏรธาน ี 
อําเภอที่อยูในเขตนี้  ไดแก อําเภอพิปูน  ฉวาง  ทุงใหญ  ทุงสง  บางขัน  ถ้ําพรรณรา นาบอน และอําเภอชางกลาง 
 

                    สวนที่ ๓  เขตเทือกเขาตอนกลาง  อยูระหวางที่ราบชายฝงทะเลตะวันออก และที่ราบเชิงเขา 
ตะวันตกมีอาณาเขตตั้งแตตอนเหนือสุดของจังหวัดไปถึงใตสุด   เทือกเขานครศรีธรรมราช มียอดสูงสุดคือเขาหลวง  
รัฐพยายามที่จะอนุรักษเขาดังกลาวนี้ เปนเขตปา  จึงจัดตัง้เปนเขตอุทยานแหงชาติ  เชน เขตอุทยานแหงชาติเขา
หลวง  อุทยานแหงชาติน้ําตกโยง อุทยานแหงชาติเขานัน เปนตน มีการตั้งถ่ินฐานของประชาชนมากอนท่ีจะ
ประกาศเปนเขตอุทยานแหงชาติ  จึงมีชุมชนอยูระหวางภูเขาและเชิงเขาตอนกลาง   
สวนใหญมีอาชีพดานเกษตรกรรม  พื้นที่ในเขตนี้ มีธรรมชาติที่สวยงาม ประกอบดวย ปาไม นํ้าตก และลาํธารที่ใส
สะอาดเปนแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติมีสิ่งอํานวยความสะดวกดานการทองเท่ียวตางๆพรอมที่จะรับ
นักทองเที่ยวได อําเภอที่อยูในเขตนี้ ไดแก อําเภอพรหมคีรี ลานสกา  รอนพิบูลย   จุฬาภรณ และอําเภอนบพิตํา 
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1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
                    ภูมิอากาศของจังหวัดนครศรีธรรมราช มีลักษณะเชนเดียวกับจังหวัดอื่น ๆ ของภาคใตที่ติดตอกับ
อาวไทย อิทธิพลสาํคัญตอภูมิอากาศของจังหวัด  คือลมมรสุม  และเทือกเขาตอนกลาง รวมท้ังอิทธิพลของลมพายุ
หมุนท่ีพัดเขามาในรอบป ลักษณะภูมิอากาศของภาคใตเปนเขตภูมิอากาศแบบมรสุมรอน (TropicalMonsoon) 
อุณหภูมิจะสูงตลอดท้ังป  ชวงเดือน พฤษภาคม ถึงเดือนสิงหาคมจะไดรบัอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต  
ซึ่งเปนลมรอนชื้นพัดเขาสูชายฝงทะเลตะวันตกของภาคใตทําใหพื้นที่ดานตะวันตกของเทือกเขานครศรีธรรมราช  
มีฝนตกมาก สวนบริเวณชายฝงตะวันออกมีฝนตกนอยกวา  ชวงเดือน กันยายน – ตุลาคม  จะมีลมพายุหมุน  เชน    
ดีเปรสชั่นทําใหเกิดฝนตกทั่วไปทั้งจังหวัด  ชวงเดือนพฤศจิกายน  ไปจนถึง เดือนมกราคม  ลมมรสุมจะเปลี่ยน
ทิศทางพัดมาจาก     ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยทั่วไปลมนี้จะเปนลมหนาวและแหงแลง  แตพื้นที่ชายฝงทะเล
ดานอาวไทย  โดยเฉพาะนครศรีธรรมราชดานอาวไทยจะมีฝนตกชุก  เปนเหตุใหเกิดน้ําทวมไดทุกป  หลังจากนั้น
จะเปนระยะที่ฝนทิ้งชวง คอื เดือนกุมภาพันธถึง เดือนเมษายน  ชวงนี้อากาศจะรอนและแหงแลง 
 1.4 ลักษณะของดิน 

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช   ดินมีลักษณะแตกตางกันไปตามเขตพื้นที่  ลักษณะดินสวนใหญ 
เปนดินทราย  และบางสวนเปนดินคละ   ดินนา  ดินตื่น      

        1.5 ลักษณะของแหลงน้ํา 
ลักษณะของแหลงนํ้าเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเปนแหลงน้ําดิบที่นํามาทําน้าํประปา  เดิมได 

น้ําดิบจากคลองปาเหลา ซึ่งอยูหางจากบรเิวณการประปาท่ีตําบลในเมือง อําเภอเมือง ประมาณ 450 เมตร 
ปจจุบันมีปญหาเนื่องจากปริมาณน้ําในลําคลองมีปริมาณนอยลงทุกป น้ําขุนและสกปรกเม่ือเกิดฝนตกหนัก น้ําจะ
พาตะกอนและสิ่งสกปรกตาง ๆ ตามริมคลองลงไปในคลองปาเหลา และเทศบาลไดรับเงินอุดหนุนเมื่อป พ.ศ.
2539 กอสรางทอสงน้ําดิบจากคลองทาดี อําเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช มายังโรงกรองน้ําทวดทอง แต
เนื่องจากโรงกรองนํ้า ที่รับน้ําจากทอน้ําดิบจากคลองทาดี อําเภอลานสกา มีเพียงโรงเดียว ซึ่งทําใหกําลังผลิตไม
เพียงพอ ตอการใชน้ําประปาของประชาชนในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลท่ีเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว 

 
2. ดานการเมือง/การปกครอง 

2.1 เขตการปกครอง 

การแบงเขตการปกครอง 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  แบงเขตการปกครองออกเปน  4  เขต  ดังน้ี 
เขตที่ 1 
  นายสวาท อรุณจิตร สมาชิกสภาเทศบาล 
  นายภูริทัต รัตนพาหุ สมาชิกสภาเทศบาล 
  นายปรานม รวมพงศ  สมาชิกสภาเทศบาล 
  นายวชัระ อินทรมุสิก สมาชิกสภาเทศบาล 
เขตที่ 2 
  นายจักรพันธุ จันทรเขียว สมาชิกสภาเทศบาล 
  นายคํานวน โสมนิล  สมาชิกสภาเทศบาล 
  นายสุธรรม ทองมี  สมาชิกสภาเทศบาล 
  นายภาณวุัชร พรมพัตร สมาชิกสภาเทศบาล 
  นายชัยยันต บุญเทียม สมาชิกสภาเทศบาล 
  นางสาวอมรรัตน  เงินเลี่ยม สมาชิกสภาเทศบาล 
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เขตที่ 3 
  นายวฑูิรย อิสระพิทักษกุล สมาชิกสภาเทศบาล 
  นายประยูร จิระพิบูลยพันธ สมาชิกสภาเทศบาล 
  พันโทวิชัย กัลยาพงศ สมาชิกสภาเทศบาล 
  นายพชิัย ลี้วรกุล  สมาชิกสภาเทศบาล 
  นายเอกรินทร รอดทอง  สมาชิกสภาเทศบาล 
เขตที่ 4 
  นายเคารพ อิสสระไพบูลย สมาชิกสภาเทศบาล 
  นายประสิทธิ์ วงศพิศาล สมาชิกสภาเทศบาล 
  นายสรพงษ  คงสําราญ สมาชิกสภาเทศบาล 
  นายวฑูิรย หัสภาคย สมาชิกสภาเทศบาล 
  นายธีระวัฒน คงสําราญ สมาชิกสภาเทศบาล 
  นายอาวุธ   สุขันทอง สมาชิกสภาเทศบาล 

2.2  การเลือกต้ัง 

           ปจจุบันมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชโดยตรง คือ  ผศ.เชาวนวัศ  เสนพงศ  

เปนนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชคนปจจุบัน  และประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชคนปจจุบัน  

คือ นายเคารพ  อิสสระไพบูลย   

    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  มีจํานวนผูมีสิทธิเลือกต้ัง  ณ  เดือนเมษายน  2562   จาํนวน 
76,403 คน  มีหนวยเลือกตั้ง แยกไดดังนี้ 

 หนวยเลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งตําบลในเมือง 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 1  หนวยเลือกตั้งเพชรจริก 1  สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียนสถานสงเคราะห
เด็กชายศรีธรรมราช 1 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 2  หนวยเลือกตั้งเพชรจริก 2  สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียนสถานสงเคราะห
เด็กชายศรีธรรมราช 2 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 3  หนวยเลือกตั้งเพชรจริก 3  สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียนสาธิตเพชรจรกิ 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 4  หนวยเลือกตั้งเพชรจริก 4  สถานที่เลือกตั้งปะรําบริเวณหองสมุดแหงชาติ 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 5  หนวยเลือกตั้งการเคหะ ฯ 1  สถานที่เลือกตั้งท่ีทําการกองทุนชุมชนเมือง 
การเคหะซอยเรือนแกว 1 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 6  หนวยเลือกตั้งการเคหะ ฯ 2  สถานที่เลือกตั้งท่ีทําการกองทุนชุมชนเมือง 
การเคหะซอยเรือนแกว 2 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 7  หนวยเลือกตั้งทาวโคตร 1  สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล    
วัดทาวโครต (1) 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 8  หนวยเลือกตั้งทาวโคตร 2  สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล    
วัดทาวโครต (2) 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 9  หนวยเลือกตั้งวิทยาลัยศิลปหัตถกรรม นศ 1  สถานท่ีเลือกตั้งอาคารเรยีน
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช (1) 
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 หนวยเลือกตั้งท่ี 10  หนวยเลือกตั้งวิทยาลัยศิลปหัตถกรรม นศ 2  สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียน
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช (2) 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 11  หนวยเลือกตั้งวิทยาลัยศิลปหัตถกรรม นศ 3  สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียน
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช (3) 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 12  หนวยเลือกตั้งวัดหนาพระลาน  สถานที่เลือกตั้งศาลาการเปรียญ 
วัดหนาพระลาน 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 13  หนวยเลือกตั้งหลังวัดพระมหาธาตุ  สถานที่เลือกตั้งปะรําบริเวณถนนหลัง 
วัดพระธาต ุ
 หนวยเลือกตั้งท่ี 14  หนวยเลือกตั้งหลังวัดหนาพระบรมธาตุ  สถานท่ีเลือกตั้งศาลาการเปรียญ
วัดหนาพระบรมธาตุ 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 15  หนวยเลือกตั้งประตูชัย 1  สถานท่ีเลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนเทคนิค
พาณิชยการโสภณ 1 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 16  หนวยเลือกตั้งประตูชัย 2  สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนเทคนิค
พาณิชยการโสภณ 2 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 17  หนวยเลือกตั้งประตูชัย 3  สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนเทคนิค
พาณิชยการโสภณ 3 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 18  หนวยเลือกตั้งวัดสระเรียง  สถานที่เลือกตั้งศาลาการเปรียญวัดสระเรียง 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 19  หนวยเลือกตั้งวัดสวนปาน  สถานที่เลือกตั้งศาลาการเปรียญวัดสวนปาน 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 20  หนวยเลือกตั้งปะรําเบนซราชา  สถานท่ีเลือกตั้งปะรําบริเวณเบนซราชา   
ถนนราชดาํเนิน 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 21  หนวยเลือกตั้งอนุบาลลูกรัก 1 สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรยีนอนุบาล
ลูกรัก 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 22  หนวยเลือกตั้งวัดบุญนารอบ  สถานท่ีเลือกตั้งศาลาการเปรียญ 
วัดบุญนารอบ 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 23  หนวยเลือกตั้งถนนทามา  สถานท่ีเลอืกตั้งปะรําถนนทามา 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 24  หนวยเลือกตั้งจรัสพิชากรอาชีวศึกษา 1  สถานท่ีเลือกตั้งอาคารเรยีน
โรงเรียนจรัชพิชากรอาชวีศึกษา 1 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 25  หนวยเลือกตั้งจรัสพิชากรอาชีวศึกษา 2  สถานท่ีเลือกตั้งอาคารเรยีน
โรงเรียนจรัชพิชากรอาชวีศึกษา 2 
 หนวยเลือกตั้งที่ 26  หนวยเลือกตั้งชูศิลป 1  สถานท่ีเลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนชูศิลปวิทยา (1) 
 หนวยเลือกตั้งที่ 27  หนวยเลือกตั้งชูศิลป 2  สถานท่ีเลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนชูศิลปวิทยา (2) 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 28  หนวยเลือกตั้งอนุบาลจรัสพิชากร 1  สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียน
อนุบาลจรัสพิชากร 1 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 29  หนวยเลือกตั้งอนุบาลจรัสพิชากร 2  สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียน
อนุบาลจรัสพิชากร 2 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 30  หนวยเลือกตั้งอนุบาลจรัสพิชากร 3  สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียน
อนุบาลจรัสพิชากร 3 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 31  หนวยเลือกตั้งเสมาเมือง 1  สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล
วัดเสมาเมือง 1 
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 หนวยเลือกตั้งท่ี 32  หนวยเลือกตั้งเสมาเมือง 2  สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล
วัดเสมาเมือง 2 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 33  หนวยเลือกตั้งมุมปอม 1  สถานท่ีเลือกต้ังศาลาการเปรียญวัดมุมปอม 1 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 34  หนวยเลือกตั้งมุมปอม 2  สถานท่ีเลือกต้ังศาลาโรงธรรมวัดมุมปอม 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 35  หนวยเลือกตั้งมุมปอม 3  สถานท่ีเลือกต้ังศาลาการเปรียญวัดมุมปอม 2 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 36  หนวยเลือกตั้งหัวถนน 1  สถานที่เลือกตั้งปะรําบริเวณปมนํ้ามัน  
ปตท.ถนนราชดําเนิน 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 37  หนวยเลือกตั้งหัวถนน 2  สถานที่เลือกตั้งปะรําบริเวณปากซอยกาวหนา      
ถนนนคร – ปากพนัง 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 38  หนวยเลือกตั้งศาลามีชัย 1  สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล
วัดศาลามีชัย (1) 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 39  หนวยเลือกตั้งศาลามีชัย 2  สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล
วัดศาลามีชัย (2) 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 40  หนวยเลือกตั้งศาลามีชัย 3  สถานที่เลือกตั้งปะรําบริเวณปมน้ํามันเอสโซ 2  
ศาลามีชัย 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 41  หนวยเลือกตั้งซอยพัฒนา  สถานที่เลอืกต้ังปะรํา ต.ร.อ.เอเอฟเอฟ เซอรวิส  
ปากซอยพัฒนา 3 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 42  หนวยเลือกตั้งมหาราช 1  สถานที่เลอืกตั้งที่จอดรถสวนหนาโรงพยาบาล
มหาราช (1) 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 43  หนวยเลือกตั้งมหาราช 2  สถานที่เลอืกตั้งที่จอดรถสวนหนาโรงพยาบาล
มหาราช (2) 
 หนวยเลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งตําบลทาวัง 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 1  หนวยเลือกตั้งชุมชนหนาสถานีรถไฟ  สถานที่เลือกตั้งศาลาชุมชนสถานีรถไฟ  
ซอย 4 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 2  หนวยเลือกตั้งโรงเรยีนเทศบาลวัดศรีทวี 1  สถานที่เลือกตั้งอาคารเรยีน
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี 1 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 3  หนวยเลือกตั้งโรงเรยีนเทศบาลวัดศรีทวี 2  สถานท่ีเลือกตั้งอาคารเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี 2 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 4  หนวยเลือกตั้งธนาคารกรุงไทย  สถานท่ีเลือกตั้งปะรําหนาธนาคารกรุงไทย
สาขานครศรีธรรมราช 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 5  หนวยเลือกตั้งวัดจันทาราม  สถานที่เลือกตั้งศาลาการเปรียญวัดจันทาราม 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 6  หนวยเลือกตั้งทาโพธิ์ 1  สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 
วัดทาโพธิ์ 1 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 7  หนวยเลือกตั้งทาโพธิ์ 2  สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 
วัดทาโพธิ์ 2 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 8  หนวยเลือกตั้งทาโพธิ์ 3  สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 
วัดทาโพธิ์ 3 
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 หนวยเลือกตั้งท่ี 9  หนวยเลือกตั้งหมูบานพัชรกิจ 1  สถานที่เลือกตั้งปะรําบริเวณทางเขา
หมูบานพัชรกิจ (1) 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 10  หนวยเลือกตั้งหมูบานพัชรกิจ 2  สถานที่เลือกต้ังปะรําบริเวณทางเขา
หมูบานพัชรกิจ (2) 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 11  หนวยเลือกตั้งวัดชะเมา 1  สถานท่ีเลือกตั้งศาลาการเปรียญวัดชะเมา  
ดานหลัง (1) 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 12  หนวยเลือกตั้งวัดชะเมา 2  สถานท่ีเลือกตั้งศาลาการเปรียญวัดชะเมา  
ดานหลัง (2) 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 13  หนวยเลือกตั้งชุมชนปาโลง  สถานที่เลือกตั้งปะรําบริเวณท่ีทําการ 
ชุมชนปาโลง 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 14  หนวยเลือกตั้งเทศบาลวัดใหญ  สถานท่ีเลือกต้ังอาคารโรงเรียนเทศบาล 
วัดใหญ 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 15  หนวยเลือกตั้งซอยราชนิคม 6   สถานที่เลือกตั้งปะรําถนนราชนิคมตรง
ขามซอยราชนิคม 6 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 16  หนวยเลือกตั้งเทคนิคสถาปตยนคร  สถานที่เลือกตั้งอาคารเรยีนโรงเรียน
สาธิตศึกษาวิทยาลัยสงฆ (วัดแจง) 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 17  หนวยเลือกตั้งวัดแจง   สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียนสาธิตศึกษา 
วิทยาลัยสงฆ (วัดแจง) 
 หนวยเลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งตําบลคลัง 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 1  หนวยเลือกตั้งซอยสารีบุตร 1 สถานท่ีเลือกตั้งปะรําบริเวณในซอยสารีบุตร 1 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 2  หนวยเลือกตั้งซอยอัครศรีวิชัย  ลําเหมือง  สถานท่ีเลือกตั้งปากซอย 
อัครศรีวิชัย  ถนนลําเหมือง 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 3  หนวยเลือกตั้งกัลยาณีศรีธรรมราช 1  สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียน
กัลยาณีศรีธรรมราช (1) 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 4  หนวยเลือกตั้งกัลยาณีศรีธรรมราช 2  สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียน
กัลยาณีศรีธรรมราช (2) 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 5  หนวยเลือกตั้งกัลยาณีศรีธรรมราช 3  สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียน
กัลยาณีศรีธรรมราช (3) 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 6  หนวยเลือกตั้งอนุบาลจังหวัด 1  สถานท่ีเลอืกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาล
จังหวัดนครศรีธรรมราช (1) 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 7  หนวยเลือกตั้งอนุบาลจังหวัด 2  สถานท่ีเลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาล
จังหวัดนครศรีธรรมราช (2) 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 8  หนวยเลือกตั้งชุมชนบานพะเนียด  สถานที่เลือกตั้งปะรําบริเวณหลัง 
ซอยเศรษฐี 99 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 9  หนวยเลือกตั้งกัลยาณี (ศาลหลักเมือง)  สถานท่ีเลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียน
กัลยาณีศรีธรรมราช (หนาศาลหลักเมือง) 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 10  หนวยเลือกตั้งมัสยิดซอลาฮูดดีน  สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียนมัสยิด 
ซอลาฮูดดีน 
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 หนวยเลือกตั้งท่ี 11  หนวยเลือกตั้งโรงเรียนวัดมเหยงคณ 1  สถานท่ีเลือกตั้งอาคารเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 12  หนวยเลือกตั้งลานจอดรถเทศบาลดานหลัง  สถานที่เลือกตั้งที่จอดรถ
เทศบาลดานหลัง 1 
 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 13  หนวยเลือกตั้งสถานีดับเพลิงคูขวาง 1  สถานที่เลือกตั้งโรงจอดรถสถานี
ดับเพลิงศูนยคูขวาง 1 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 14  หนวยเลือกตั้งสถานีดับเพลิงคูขวาง 2  สถานที่เลือกตั้งโรงจอดรถสถานี
ดับเพลิงศูนยคูขวาง 2 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 15  หนวยเลือกตั้งลานจอดรถเทศบาลดานหลัง สถานที่เลือกตั้งท่ีจอดรถ
เทศบาลดานหลัง 2 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 16  หนวยเลือกตั้งศาลาการเปรียญวัดบูรณาราม  สถานที่เลือกตั้งศาลาการ
เปรียญวัดบูรณาราม 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 17  หนวยเลือกตั้งโรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง  สถานท่ีเลือกตั้งอาคารเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 18  หนวยเลือกตั้งโรงเรียนวัดมเหยงคณ  สถานที่เลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียน
เทศบาลวัดมเหยงคณ 2 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 19  หนวยเลือกตั้งชุมชนบานตก  สถานที่เลือกตั้งปะรําบริเวณชุมชนบานตก 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 20  หนวยเลือกตั้งชุมชนนอกโคก  สถานที่เลือกตั้งศาลาชุมชนหนาสถานีรถไฟ  
เขตนอกโคก 
 หนวยเลือกต้ังและสถานที่เลือกต้ังตําบลโพธิ์เสด็จ  
 หนวยเลือกตั้งท่ี 1  หนวยเลือกตั้งชุมชนตลาดหัวอิฐ  สถานที่เลือกตั้งศาลาชุมชนตลาดหัวอิฐ 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 2  หนวยเลือกตั้งวัดหัวอิฐ 1  สถานท่ีเลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียนวัดหัวอิฐ (1) 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 3  หนวยเลือกตั้งวัดหัวอิฐ 2  สถานที่เลือกต้ังอาคารเรียนโรงเรียนวัดหัวอิฐ (2) 
 หนวยเลือกต้ังท่ี 4  หนวยเลือกต้ังสถานที่ขนสง 1 สถานท่ีเลือกตั้งท่ีจอดรถทางเขาสถานีขนสง 1 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 5  หนวยเลือกตั้งแขวงการทางนครศรี ฯ  สถานท่ีเลอืกตั้งหอประชุมแขวงการ
ทางนครศรธีรรมราช 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 6  หนวยเลือกตั้งที่ทําการชุมชนหนาแขวง  สถานที่เลือกตั้งท่ีทําการชุมชนซอย
หนาแขวง 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 7  หนวยเลือกตั้งซอยสนิทใจ 1  สถานท่ีเลือกตั้งปะรําบริเวณลานกีฬาแอโรบิค 
(ซอยสนิทใจ) 1 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 8  หนวยเลือกตั้งซอยสนิทใจ 2  สถานท่ีเลือกตั้งปะรําบริเวณลานกีฬาแอโรบิค 
(ซอยสนิทใจ) 2 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 9  หนวยเลือกตั้งทวดทอง 1   สถานท่ีเลือกต้ังอาคารเรียนโรงเรยีน 
บานทวดทอง 1 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 10  หนวยเลือกตั้งทวดทอง 2 สถานท่ีเลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียน 
บานทวดทอง 2 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 11  หนวยเลือกตั้งเบญจมราชูทิศ  สถานที่เลือกตั้งอาคารเรยีนโรงเรยีน 
เบญจมราชูทิศ 1 
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 หนวยเลือกตั้งท่ี 12  หนวยเลือกตั้งสี่แยกเบญจม  สถานท่ีเลือกต้ังอาคารเรียนโรงเรียน 
เบญจมราชูทิศ 2 
 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 13  หนวยเลือกตั้งบานไสเจริญ  สถานท่ีเลือกตั้งอาคารเรียนโรงเรียน 
มัสยิดกามาลุดดีน  บานไสเจรญิ 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 14  หนวยเลือกตั้งสถาบันรัชภาคย 1  สถานท่ีเลือกต้ังอาคารเรียนสถาบัน 
รัชภาคย 1 
 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 15  หนวยเลือกตั้งสถาบันรัชภาคย 2  สถานท่ีเลือกตั้งอาคารเรยีนสถาบัน 
รัชภาคย 2 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 16  หนวยเลือกตั้งสถาบันรัชภาคย 3  สถานท่ีเลือกต้ังอาคารเรียนสถาบัน 
รัชภาคย 3 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 17  หนวยเลือกตั้งสาธารณสุขจังหวัด 1  สถานท่ีเลือกตั้งหอประชุมสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด (1) 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 18  หนวยเลือกตั้งสาธารณสุขจังหวัด 2  สถานท่ีเลือกตั้งหอประชุมสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด (2) 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 19  หนวยเลือกตั้งทางเขาสถานีขนสง 2  สถานท่ีเลือกตั้งที่จอดรถทางเขา
สถานีขนสง 2 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 20  หนวยเลือกตั้งทางเขาสถานีขนสง 3  สถานท่ีเลือกตั้งที่จอดรถทางเขา
สถานีขนสง 3 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 21  หนวยเลือกตั้งซอยสนิทใจ 3  สถานที่เลือกตั้งปะรําบริเวณลานกีฬา 
แอโรบิค (ซอยสนิทใจ) 3 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 22  หนวยเลือกตั้งหมูบานเอ้ืออาทร  สถานท่ีเลือกตั้งบริเวณหมูบานเอ้ืออาทร
สะพานยาว 
 หนวยเลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งตําบลนาเคียน 
 หนวยเลือกตั้งท่ี 1  หนวยเลือกตั้งบานนาเคียน  สถานที่เลือกต้ังปะรําบริเวณโรงเรียนมุสลิมสันติ
ธรรมมูลนิธิ 
  
การปกครองสวนทองถิ่น และภาวะผูนํา 
 ดานการบริหารการปกครอง 

 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช   ประกอบดวยการปกครองทองที่ 4  เขต มีสมาชิกสภาเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช  22 คน นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  จํานวน 1 คน และรองนายกเทศมนตรีนคร
นครศรีธรรมราช จํานวน 4 คน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  จํานวน 3 คน  และเลขานุการ
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  จํานวน 1 คน ไมมีความขัดแยงในการติดตอประสานงานระหวางทองถิ่นกับ
ทองที่ ซึ่งประชาชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ใหความรวมมือเปนอยางดีใหความสําคัญประชาคม
เทศบาลนครและการมีสวนรวมของประชาชน 
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          ผูบริหารเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ประกอบดวย 
 

                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝายสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ประกอบดวย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับที ่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง 
1 ผศ.เชาวนวัศ  เสนพงศ นายกเทศมนตรี 
2 นายไสว   เขียวจันทร รองนายกเทศมนตรี 
3 นายวิสุทธิ ์  บุญชูวงศ รองนายกเทศมนตรี 
4 นายครรชิต  มนูญผล รองนายกเทศมนตรี 
5 นายสุภัค   รัตนพฤกษขจร รองนายกเทศมนตรี 
6 นางสาวจิราภรณ  แกวปาน เลขานุการนายกเทศมนตรี 
7 นานกัณฑอเนก   เกตุแกว เลขานุการนายกเทศมนตรี 
8 วาที่ ร.ต.โกวิทย   แรกคํานวน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
9 นายธํารงค   แรกคํานวน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

10 นายทิพพากร   ดวงฤทธิ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ลาํดับที ่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง 
1 นายเคารพ  อิสสระไพบูลย ประธานสภาฯ 
2 นายวิฑูรย   อิสระพิทักษกุล รองประธานสภาฯ 
3 นายประสิทธ์ิ   วงศพิศาล เลขานุการสภา ฯ    
4 นายสวาท   อรุณจิตร สมาชิกสภา ฯ  เขต 1  
5 นายภูริทัต   รัตนพาหุ สมาชิกสภา ฯ  เขต 1  
6 นายปรานม   รวมพงศ สมาชิกสภา ฯ  เขต 1  
7 นายวัชระ   อินทรมุสิก สมาชิกสภา ฯ  เขต 1  
8 นายจักรพันธุ   จันทรเขียว สมาชิกสภา ฯ  เขต 2  
9 นายคํานวน  โสมนิล สมาชิกสภา ฯ  เขต 2 

10 นายสุธรรม   ทองมี สมาชิกสภา ฯ  เขต 2  
11 นายภาณวุัชร   พรมพัตร สมาชิกสภา ฯ  เขต 2  
12 นายชัยยันต   บุญเทยีม สมาชิกสภา ฯ  เขต 2  
13 นางสาวอมรรัตน   เงินเล่ียม สมาชิกสภา ฯ  เขต 2  
14 นายประยูร   จิระพิบูลยพันธ สมาชิกสภา ฯ  เขต 3  
15 พันโทวิชัย   กัลยาพงศ สมาชิกสภา ฯ  เขต  3 
16 นายพชิยั   ล้ีวรกุล สมาชิกสภา ฯ  เขต 3  
17 นายเอกรินทร  รอดทอง สมาชิกสภา ฯ  เขต 3  
18 นายสรพงษ  คงสาํราญ สมาชิกสภา ฯ  เขต 4  
19 นายวฑูิรย   หัสภาคย สมาชิกสภา ฯ  เขต 4  
20 นายธีระวัฒน   คงสําราญ สมาชิกสภา ฯ  เขต 4  
21 นายอาวุธ  สุขันทอง สมาชิกสภา ฯ  เขต 4  
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เทศบาล  
เปนรูปแบบการปกครองสวนทองถ่ิน การปกครองรูปแบบเทศบาลเปนการกระจายอาํนาจใหแกทองถ่ิน

ดําเนินการปกครองตนเอง ตามระบอบประชาธิปไตย     ซึ่งเกิดข้ึนในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว โดยเริ่มจากการประกาศพระราชกําหนดจัดตั้งสุขาภิบาลกรุงเทพ ฯ    
ร.ศ.116 (พ.ศ. 2440) ในสวนภูมิภาค   มีการตราพระราชบัญญัติจัดการ
สุขาภิบาล ทาฉลอม ร.ศ. 124 (พ.ศ. 2448)  

  
ในป พ.ศ. 2476 มีการตราพระราชบัญญัติ   จัดระเบียบเทศบาล 

พ.ศ. 2476   มีการยกฐานะสุขาภิบาลขึ้นเปนเทศบาลหลายแหง   ตอมาได
มีการแกไขเปลี่ยนแปลงยกเลิก กฎหมายเก่ียวกับเทศบาลหลายครั้ง  

 
จนในที่สุดไดมีการตราพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496   ยกเลิกพระราชบัญญัติเดิม   ทั้งหมดขณะนี้

ยังมผีลบังคับใชซึ่งมีการแกไขครั้งสุดทาย    โดยพระราชบญัญัติเทศบาล (ฉบับที่ 13)   พ.ศ. 2552 
ในป   พ.ศ.2542   มีการออกพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเปนเทศบาล พ.ศ. 2542  

ทําใหการปกครองในระบบสุขาภิบาลหมดไป   
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 ไดกําหนดขนาดของเทศบาลไว 3 ระดับคือ  
1.  เทศบาลตําบลคือทองถิ่นที่มีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเปนเทศบาลตําบล  โดยประกาศน้ัน

จะตองระบุชื่อและเขตเทศบาลไวดวย 
2. เทศบาลเมืองคือทองถ่ินอันเปนที่ตั้งของศาลากลางจังหวัด  หรือทองถ่ินชุมชนที่มีราษฎรตั้งแตหนึ่ง

หมื่นคนข้ึนไป    ทั้งมีรายไดพอควรแกการที่จะปฏิบัติหนาที่อันตองทําตามพระราชบัญญัตินี้ มีประกาศ
กระทรวงมหาดไทยยกฐานะขึ้นเปนเทศบาลเมือง    โดยประกาศนั้นจะตองระบุชื่อและเขตเทศบาลไวดวย 

3. เทศบาลนครคือทองถ่ินชุมชนท่ีมีราษฎรตั้งแตหาหมื่นคนขึ้นไป ทั้งมีรายไดพอควรแกการที่จะปฏิบัติ
หนาที่อันตองทําตามพระราชบัญญัติน้ี และมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะข้ึนเปนเทศบาลนคร โดย
ประกาศนั้นจะตองระบุชื่อและเขตเทศบาลไวดวย 

หนาที่ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ในฐานะที่เปนเทศบาลนคร จึงมีหนาท่ีตามบทบัญญัติมาตรา 
ท่ี 56 แหงพระราชบัญญัติฯ    ดังนี้ 

1. กิจการที่ระบุไวในมาตราที่ 53 คือ 
     1.1 กิจการที่ระบุไวในมาตร 50   คือ รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน,ใหมีและบํารุงทางบก

และทางน้ํา,รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินที่สาธารณะรวมทั้งการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล,ปองกัน
และระงับโรคติดตอ,  ใหมีเครื่องใชในการดับเพลิง,  ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม,  สงเสริมการพัฒนาสตรี   
เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุและผูพิการ, บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น 

    1.2  ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา 
    1.3  ใหมีโรงฆาสัตว 
    1.4  ใหมีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษและรักษาคนเจ็บไข 
    1.5  ใหมีและบํารุงทางระบายน้าํ 
    1.6  ใหมีและบํารุงสวมสาธารณะ 
    1.7  ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น     
    1.8  ใหมีการดําเนินกิจการโรงรับจํานาํหรือสถานสินเช่ือทองถ่ิน 
2. ใหมีและบํารุงการสงเคราะหมารดาและเด็ก 
3. กิจการอยางอื่นซึ่งจําเปนเพื่อการสาธารณกุศล 
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4. การควบคุมสุขลักษณะและอนามัยในรานจําหนายอาหาร โรงมหรสพ และสถานบริการอ่ืน 
5. จัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัยและการปรับปรุงแหลงเสื่อมโทรม 
6. จัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ 
7. การวางผังเมืองและการควบคุมการกอสราง 
8. การสงเสริมกิจการทองเที่ยว 
ท้ังนี้เทศบาลนครยังสามารถจัดทํากิจการอ่ืนๆ   ที่บัญญัติไวตามมาตรา 54 ไดเชน การจัดใหมีสุสานและ 

ฌาปนสถาน  การบาํรุงและสงเสรมิการทํามาหากินของราษฎร  การจัดตั้งและบาํรุงโรงเรียนอาชีวศึกษา การจัดให
มีและบํารุงสถานท่ีสําหรับการกีฬาและพลศึกษา การจัดใหมีและบํารุงสวนสาธารณะ สวนสัตว  และสถานท่ี
พักผอนหยอนใจ และการจัดการเทศพาณิชยเปนตน 

ตามบทบัญญัติมาตราที่ 66 กําหนดวาเทศบาลอาจมีรายไดดังตอไปนี้ 
1. ภาษีอากรตามแตจะมีกฎหมายกําหนดไว 
2. คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับ ตามแตจะมีกฎหมายกําหนดไว 
3. รายไดจากทรพัยสินของเทศบาล 
4. รายไดจากการสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย 
5. พันธบัตรหรือเงนิกูตามแตจะมีกฎหมายกําหนดไว 
6. เงินกูจากกระทรวงทบวงกรม องคการ หรือนิติบุคคลตางๆ 
7. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือองคการบริหารสวนจังหวัด 
8. เงินและทรัพยสินอยางอื่นที่มีผูอุทิศให 
9. รายไดอ่ืนใดตามแตจะมีกฎหมายกําหนดไว 
การบริหารเทศบาลกระทําโดยมีนายกเทศมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเปนหัวหนาฝาย

บริหาร อยูในวาระครั้งละ 4 ป   และใหนายกเทศมนตรีแตงต้ังรองนายกเทศมนตรเีปนผูชวยในการบริหารราชการ 
โดยเทศบาลระดับเทศบาลนครจะสามารถมีรองนายกเทศมนตรีไดไมเกิน 4 คน รวมทั้งสามารถแตงตั้งที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรีไดและใหมีสภาเทศบาลเปนองคกรในการตรวจสอบการทํางานของ
ฝายบริหาร รวมถึงเปนที่ปรึกษา และรวมวินิจฉัยปญหาสาํคัญตามท่ีฝายบริหารเสนอมา  

สภาเทศบาลระดับเทศบาลนคร มีสมาชิกสภาจาํนวนย่ีสิบส่ีคน มีที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน มี
วาระ 4 ป และผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งประธานสภา 1 คน และรองประธานสภา 1 คน ตามมติของสภา
เทศบาลใหแบงสวนราชการของเทศบาลออกเปนสองสวนคือ 

1. สํานักปลัดเทศบาล 
2. สวนราชการอ่ืนตามที่นายกเทศมนตรีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวง 

มหาดไทย        และใหอํานาจผูวาราชการจังหวัดมีหนาท่ีควบคมุดูแลเทศบาลในจังหวัดนั้นๆใหปฏิบัติการตาม
อํานาจหนาท่ีโดยถูกตองตามกฎหมาย   ในการนี้ใหมีอํานาจหนาท่ีชี้แจงแนะนําตักเตือนเทศบาลและตรวจสอบ
กิจการเรยีกรายงานและเอกสารหรือสถิติใดๆจากเทศบาลมาตรวจ      ตลอดจนเรียกสมาชิกสภาเทศบาลหรือ
พนักงานเทศบาลมาชี้แจงหรือสอบสวนก็ได    และใหนายอําเภอมีอํานาจหนาที่ชวยผูวาราชการจังหวัดควบคุม 
ดูแลเทศบาลตําบลในอําเภอนั้นๆ  ดวย 

เทศบาลนครนครศรีธรรมราชเดิมไดรับการจัดต้ังเปนสุขาภิบาล   เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2453 ตาม
ประกาศใชพระราชบัญญัติสุขาภิบาล ตําบลทาวัง ตําบลคลัง ตําบลประตูไชยเหนือ ตําบลพระเสื้อเมือง ทองที่
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา    เลม 27 หนา 62 - 64    ลงวันที่ 13 สิงหาคม 
รัตนโกสินทรศก 129 โดยมีพระยาศิริธรรมบริรักษ   (เย็น สุวรรณปทม)  ผูวาราชการเมืองนครศรีธรรมราชเปน
ประธานกรรมการสุขาภิบาลคนแรก 
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พ.ศ.2474   มีประกาศเปลี่ยนแปลงเขตตสุขาภิบาล      เมืองนครศรีธรรมราช เนื่องจากมีใบบอกจาก
สมุหเทศาภิบาลมณฑลนครศรีธรรมราชวาเขตตสุขาภิบาลคลาดเคลื่อนคณะกรรมการสุขาภิบาลเมือง
นครศรีธรรมราช จึงประชุม  และมีมติเห็นควรมีประกาศเปลี่ยนแปลงเขตตฯ   ใหตรงกับความเปนจริง     และ 
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ  เจาฟาบริพัตรสุขุมพันธุ  กรมพระนครสวรรควรพินิจ  เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย 
ทรงเห็นชอบและลงพระนามในประกาศดังกลาว  และประกาศในราชกิจจานุเบกษา   เลม 48    หนา   674  
ลงวันที่ 27 มีนาคม 2474 

วันท่ี 7   ธันวาคม  2478 คณะผูสําเร็จราชการแทนพระองคในพระปรมาภิไธยในสมเด็จพระเจาอยูหัว
อานันทมหิดล   ตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช    จังหวัดนครศรีธรรมราช    
พุทธศักราช 2478    จัดตั้งเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช    โดยใหโอนทรัพยสินตลอดจนสิทธิและหนาที่ของ
สุขาภิบาลเมืองนครศรีธรรมราชเปนของเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราชทั้งสิ้น โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เลมท่ี 52 หนา 1687  ลงวันที่ 10 ธันวาคม 2478   มีพระยานิติศาสตรไพศาลยเปนผูรับสนองพระบรมราช
โองการตามมติคณะรัฐมนตร ี

ป พ.ศ. 2508 มีการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล   ครั้งที่ 1   ตามพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขต
เทศบาลเมืองนครนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรธีรรมราช พ.ศ. 2508  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เลม 82   
ตอนท่ี 96 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2508   มีจอมพลถนอม กิตติขจร   นายกรัฐมนตรีเปนผูรับสนองพระบรมราช
โองการ 

ป พ.ศ.2536    มีการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล   ครั้งที่ 2    ตามราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล
เมืองนครศรีธรรมราช   จังหวัดนครศรีธรรมราช   พ.ศ. 2536   ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ  เลม 
110 ตอนที่ 207   หนา 37   ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2536   มีนายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี     เปนผูรับ
สนองพระบรมราชโองการ 

ป พ.ศ.2537   ไดรับการยกฐานะเปนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช       ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช  พ.ศ.2537   ประกาศในราชกิจจานุเบกษา   เลม 111  
ตอนท่ี 36 ก   ลงวันที่ 24  สิงหาคม 2537    ซึ่งกําหนดใหยกฐานะพระราชกฤษฎีกานี้มีผลบังคับพนกําหนด 
45 วันนับแตวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา   ดวยเหตุน้ีเม่ือถึงวันท่ี 8   ตุลาคม 2537   จึงมีผลใหเทศบาล
เมืองนครศรีธรรมราชมีฐานะเปนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  

ปจจุบันเทศบาลนครนครศรีธรรมราช    มีพื้นท่ีในความดูแลรวมท้ังสิ้น 22.56 ตารางกิโลเมตร 
ประกอบดวย   ตําบลในเมือง   ตําบลทาวัง   ตําบลคลัง บางสวนของหมูที่ 3 และหมูท่ี 4 ของตําบลนาเคียน 
ตําบลโพธิ์เสด็จหมูท่ี 1 และบางสวนของหมูที่ 2,3,7 และ 9  

แตเดิมนั้นสถานที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช    ตั้งสํานักงานอยูท่ีหองแถวตอนหนาศาลากลางจังหวัด 
ตอมาเมื่อป   พ.ศ.2482    จึงไดยายมาอยู  ณ   อาคารเรือนไมทรงมานิลาชั้นเดียว     (สถานท่ีทํางานปจจุบัน)  
พ.ศ. 2505    ไดเกิดวาตภัยขึ้นอยางรายแรง   และจังหวัดนครศรีธรรมราชเปนจังหวัดที่ไดรับความเสียหายมาก 
ประชาชนเสียชีวิตนับพันคน   อาคารบานเรือน   สวนผลไม ไร  นา  ไดรับความเสียหาย  สํานักงานเทศบาลซึ่งมี
สภาพเกาชํารุดอยูแลวก็ไดรับความเสียหายมาก     แมวาจะไดซอมแซมพอใหทํางานได     ก็ไมมีสภาพเหมาะแก
กาลสมัยและฐานะของเทศบาล  คณะเทศมนตร ี  จึงดําเนินการขออนุมัติกูเงิน กสท. จํานวน 1,200,000 บาท     
สมทบกับงบประมาณของเทศบาล 525,000 บาท     มาดําเนินการสรางใหม    ณ สถานที่ตั้งปจจุบัน   ในครั้ง
นั้นไดสรางเปนอาคารตกึสองชั้นทรงไทยตามแบบเทศบาลขนาดใหญ     ของกรมโยธาธิการ    ซึ่งเปนแบบ
มาตรฐานของเทศบาลท่ัวไปและไดทําพิธีเปดใชสาํนักงานนี ้  เม่ือวันที่ 10 ธันวาคม 2507    รวมคากอสราง 
เปนเงิน 1,725,000 บาท     ทําการกอสรางโดย   บริษทั กรุงเทพฯ  วิวัตน จํากัด    ในสมัยของนายเหรียญ   
สรอยสนธิ์   เปนนายกเทศมนตรี  
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ตราเครื่องหมายเทศบาลในปจจุบันเปนรูปราชสีหเฝา   
พระธาตุ  พระธาตุนั้นหมายถึง เจดียพระบรมธาตุ เปนปูชนียสถาน
อันสําคัญของเมืองนครศรีธรรมราช  เปนวัตถุโบราณในทางพุทธ
ศาสนา เปนสัญลักษณประจําเมือง   เมื่อกลาวถึงเมือง
นครศรีธรรมราชยอมนึกถึงพระบรมธาตุ 
           ยอดเจดียมีรัศมี หมายถึง ความเจริญรุงเรืองแหง
พระพุทธศาสนา ซึ่งประดุจแสงสวาง   

 
ประดิษฐานอยูบนพาน 2 ชั้น หมายถึง เปนที่เคารพบูชาและเทิดทูนของชาวนครศรีธรรมราชและ

พุทธศาสนิกชนทั่วไป  
ราชสีหคูเฝาพระธาตุ  หมายถงึ   เทศบาลซึ่งอยูในความดูแลของกระทรวงมหาดไทย   มีหนาที่ในการ

รักษา ทาํนุบาํรุงรกัษาบานเมือง   เพ่ือความเจริญรุงเรืองของบานเมือง  
ปจจุบันสามารถติดตอกับเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไดที่สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ถนน

ราชดาํเนิน ตาํบลคลัง อําเภอเมอืง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 
โทรศพัท 0-7534-2880-2 โทรสาร 0-07534-7405 หรือ http://www.nakhoncity.org 
อางอิง 
http://th.wikipedia.org/ 
http://www.nakhoncity.org 
นครศรีธรรมราช,จังหวัด. ประวัติมหาดไทยสวนภูมิภาคจังหวัดนครศรีธรรมราช,  
นครศรีธรรมราช : จังหวัด,2527 
ราชกิจจานุเบกษาเลม 27 หนา 62-64 ลงวันที่ 13 สิงหาคม รัตนโกสินทรศก 129  
ราชกิจจานุเบกษา เลม 48 หนา 674 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2474 
ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 52 หนา 1687 ลงวันที่ 10 ธันวาคม 2478 
ราชกิจจานุเบกษา เลม 82 ตอนท่ี 96 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2508 
ราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ เลม 110 ตอนท่ี 207 หนา 37 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2536 
ราชกิจจานุเบกษา เลม 111 ตอนที่ 36 ก ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2537 
สารนครศรีธรรมราชฉบับพิเศษ ปที่ 25 ฉบับที่ 9 กันยายน 2538 ที่ระลึกงานบุญสารทเดือนสิบ  
38 แนะนําอําเภอเมอืง   
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ขอมูลบุคลากรเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 
  โครงสราง อัตรากําลัง และบคุลากรของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประกอบดวยสวนราชการ สาํนักกอง  และหนวยตรวจสอบภายใน  โดยมีอัตรากําลัง  
จํานวนพนักงาน  ลูกจางประจํา  ดังนี ้ 

 

 
 
สํานัก/กอง 

 
จํานวนพนักงานเทศบาลแยกตามระดับ 

 
 
ลูกจาง 
ประจํา 

 
 

พนักงานจาง 

 
 

รวม  
บริหารทองถิ่น 

 
อํานวยการทองถิ่น 

 
วิชาการ 

 
ทั่วไป 

 
สูง 

 
กลา
ง 

 
ตน 

 
สูง 

 
กลาง 

 
ตน 

 
เชี่ยว 
ชาญ 

ชํานาญ
การ

พิเศษ 

ชํานาญการ ปฏิบัติการ  
อาวุโส ชํานาญงาน 

 
ปฏิบัติงาน 

สํานักปลดัเทศบาล 1 3 - - 1 5 - - 9 1 - 17 4 25 1 67 
สํานักการคลัง - - - 1 1 6 - - 4 1 - 6 4 1 2 26 
สํานักการชาง - - - 1 1 1 - 1 6 - 4 12 - 36 3 65 

สํานักการประปา - - - 1 - 2 - - - 1 - 7 2 14 - 27 
สํานักการศึกษา - - - 1 - 2 2 - 3 - - 5 - 5 3 21 
กองวิชาการฯ - - - - 1 3 - 1 7 1 - 1 - 1 3 18 

กองสาธารณสุขฯ - - - - 1 1 - - 3 2 - 1 - 39 3 50 
กองสวัสดิการสังคม - - - - 1 2 - - 4 1 - 1 - 1 - 10 

กองการแพทย - - - - - 1 - 4 59 6 - 4 - 4 15 93 
ตรวจสอบภายใน - - - - - - - - 2 - - - - - - 2 

                 
รวม 1 3 - 4 6 23 2 6 97 13 4 54 10 126 30 379 
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3. ประชากร 

 3.1 ขอมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร 

พื้นที่ 
ป 2560 ป 2561 ป 2562 

จํานวน
ประชากร 

จํานวน
ครัวเรอืน 

จํานวน
ประชากร 

จํานวน
ครัวเรือน 

จํานวน
ประชากร 

จํานวน
ครัวเรือน 

ตําบลในเมอืง 43,327 18,642 42,844 18,878 42,716 18,768 
ตําบลทาวัง 17,346 7,441 17,078 7,524 17,040 7,537 
ตําบลคลัง 17,568 8,162 17,295 8,192 17,247 8,212 

ตําบลนาเคียน 1,161 458 1,199 466 1,201 469 
ตําบลโพธ์ิเสด็จ 24,952 10,882 24,776 10,958 24,714 10,980 

รวม 104,354 45,585 103,192 45,878 102,918 45,966 

            หมายเหตุ  จํานวนประชากร  บานเรือน แยกเปนรายพื้นท่ี ดังนี้   (ขอมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2562) 
 
 
            3.2 ชวงอายุและจาํนวนประชากร 
 

อายุ/ป 
ป พ.ศ. 2560 ป พ.ศ.2561 ป พ.ศ.2562 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
 

นอยกวา 1 ป 715 638 1,353 626 587 1,213 636 595 1,231 

1 - 5 3,559 3,221 6,780 3,370 3,035 6,405 3,335 2,986 6,321 
6 - 10 3,949 3,677 7,626 3,888 3,567 7,455 3,868 3,578 7,446 

11 – 15 3,938 3,737 7,675 3,901 3,660 7,561 3,909 3,621 7,530 
16 – 20 4,061 4,234 8,295 3,743 3,918 7,661 3,630 3,789 7,419 
21 - 25 3,926 4,285 8,211 3,885 4,312 8,197 3,916 4,364 8,280 
26 - 30 3,523 3,567 7,090 3,569 3,557 7,126 3,601 3,538 7,139 
31 – 35 3,462 3,607 7,069 3,330 3,463 6,793 3,299 3,450 6,749 
36 – 40 3,397 3,791 7,188 3,419 3,686 7,105 3,409 3,638 7,047 
41 – 45 3,168 3,783 6,951 3,147 3,801 6,948 3,137 3,821 6,958 
46 – 50 2,979 3,823 6,802 3,046 3,748 6,794 3,014 3,686 6,700 
51 – 55 3,011 3,830 6,841 2,950 3,704 6,654 2,970 3,704 6,674 
56 – 60 2,827 3,461 6,288 2,829 3,616 6,445 2,820 3,614 6,434 
61 – 70 3,530 4,794 8,324 3,741 4,894 8,635 3,816 5,034 8,850 
71 - 80 1,991 2,758 4,749 2,007 2,890 4,897 2,012 2,893 4,905 
81 - 90 988 1,331 2,319 997 1,393 2,390 1,067 1,462 2,529 

91 ปขึ้นไป 281 261 542 322 322 644 258 247 505 
เกิดปไทย 1 0 1 1 0 1 1 0 1 

รวม 49,306 54,798 104,104 
 

48,771 
 

54,153 
 

104,000 48,698 54,020 102,718 

 หมายเหตุ  ประชากร   จํานวนประชากรในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช แยกตามชวงอายุ 
เฉพาะผูมีสัญชาตไิทย (ขอมูล ณ เดือนเมษายน 2562)   
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โครงสรางการแบงสวนราชการและอัตรากําลังเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

(เทศบาลประเภทพิเศษ)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิโครงสรางการบริหารและแบงสวนราชการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช  

ปลัดเทศบาล 

รองปลดัเทศบาล 

รองปลดัเทศบาล 

รองปลดัเทศบาล 

หนวยตรวจสอบภายใน 

สํานกัปลัดเทศบาล 

(สป.) 
สํานกัการคลัง 

(สน.กค.) 
สํานกัการชาง 

(สน.กช.) 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

(กสส.) 

กองวชิาการและแผนงาน 

(กวผ.) 
สํานกัการศกึษา 

(สน.กศ.) 
สํานกัการประปา 

(สน.ปป.) 
กองสวัสดกิารสังคม 

(กสด.) 
กองการแพทย 

(กพ.) 
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แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการและอัตรากําลังของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานเทศบาล ระดับสูง) 

รองปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานเทศบาล ระดับกลาง) 

รองปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานเทศบาล ระดับกลาง) 

รองปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานเทศบาล ระดับกลาง) 

หนวยตรวจสอบภายใน 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก/.ชก.) 

สํานักปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) 

1. ฝายอํานวยการ 

  - งานการเจาหนาที ่

  - งานธุรการ 

2. ฝายปกครอง 

  - งานทะเบียนราษฎรฯ 

3. ฝายสงเสริมการทองเท่ียว 

  - งานพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว 

4. ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

   - งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

5. ฝายรักษาความสงบ 

   - งานจัดระเบียบตลาดสด  

1. สวนบริหารงานคลัง 

1.1 ฝายการเงินและบญัช ี

     - งานการเงินและบัญช ี

1.2 ฝายสถิติการคลัง 

    - งานสถิติการคลัง 

1.3 ฝายพัสดุและทรัพยสิน 

    - งานพัสดุและทรัพยสิน 

2. สวนพัฒนารายได  

2.1 ฝายแผนที่ภาษีและ  

ทะเบียนทรัพยสิน 

     - งานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรพัยสิน 

2.2 ฝายพัฒนารายได 

      - งานพัฒนารายได 

2.3  ฝายผลประโยชนและ 

กิจการพาณิชย 

       - งานผลประโยชนและกิจการพาณิชย 

สํานักการคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับสูง) 

1. ฝายบริหารงานทั่วไป 

   - งานธุรการ 

2. สวนควบคุมการกอสรางอาคารและผัง

เมือง 

2.1 ฝายควบคุมอาคารและผังเมือง 

     - งานควบคุมอาคารและผังเมือง 

2.2 ฝายวิศวกรรมโยธา 

     - งานวิศวกรรมโยธา 1 

     - งานวิศวกรรมโยธา 2 

2.3 ฝายสถาปตยกรรม 

     - งานสถาปตยกรรม 

3. สวนการโยธา 

3.1 ฝายสาธารณปูโภค 

     - งานบํารุงรักษาทางและสะพาน 

     - งานสถานท่ีและไฟฟาสาธารณะ 

     - งานสวนสาธารณะ 

     - งานศูนยเคร่ืองจักรกล 

     - งานวางระบบจราจร 

สํานักการชาง 
(นักบริหารงานชาง ระดับสูง) 

1. ฝายบริหารงานทั่วไป 

    - งานธุรการ 

2. ฝายบริหารงานสาธารณสุข 

    - งานสุขาภิบาลและอนามัย

สิ่งแวดลอม 

    - งานรักษาความสะอาด 

3. ฝายบริการสาธารณสุข 

    - งานสัตวแพทย 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
(นบห.สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ระดับกลาง) 
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(ตอ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ฝายบริหารงานท่ัวไป 

    - งานธุรการ 

    - งานบริการขอมูลขาวสารทาง

ทองถ่ิน 

2. ฝายแผนงานและงบประมาณ 

  - งานวิเคราะหนโยบายและแผน 

  - งานจัดทํางบประมาณ 

  - งานวิจัยและประเมินผล 

3. ฝายนติิการ 

   - งานนิติการ 

กองวิชาการและแผนงาน 
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับกลาง) 

สํานักการศึกษา 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับสูง) 

สํานักการประปา 
(นักบริหารงานประปา ระดับสูง) 

กองสวัสดิการสังคม 
(นบห.สวัสดิการสงัคม ระดับกลาง) 

กองการแพทย 
(นายแพทยชํานาญการพิเศษ) 

1. ฝายแผนงานและโครงการ 

     - งานธุรการ 

     - งานงบประมาณ 

2. สวนบรหิารการศึกษา 

2.1 ฝายการเจาหนาที่ 

     - งานการเจาหนาที ่

2.2 ฝายกิจกรรมเด็กและเยาวชน 

    - งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 

    - งานกีฬาและนันทนาการ 

3. หนวยศึกษานิเทศก 

4. โรงเรียน 

     - ฝายวิชาการ 

     - ฝายบริหาร 

     - ฝายปกครอง 

     - ฝายบริการ 

1. ฝายบริหารงานท่ัวไป 

    - งานธุรการ 

2. สวนผลิต 

2.1 ฝายผลิต 

     - งานผลิต 

3. สวนบริการและซอมบํารงุ 

3.1 ฝายบริการสาธารณะ 

     - งานบริการสาธารณะ 1 

     - งานบริการสาธารณะ 2 

4. ฝายการเงินละบัญชี 

     - งานการเงินและบัญช ี

5. ฝายพัฒนารายได 

     - งานพัฒนารายได 

 

1. ฝายพัฒนาชุมชน 

    - งานพัฒนาชุมชน 

2. ฝายสังคมสงเคราะห 

    - งานสังคมสงเคราะห 

1. โรงพยาบาลเทศบาล 

1.1 ฝายบริการการแพทย 

    - งานบริการทางการแพทย 

    - งานเภสัชกรรม 

    - งานทันตสาธารณสุข 

    - งานชันสูตรและรังสีวิทยา 

1.2 ฝายการพยาบาล 

    - งานเวชการสังคม 

    - งานผูปวยนอกและอุบัติเหตุ 

    - งานผูปวยใน 

1.3 ฝายการเงินและบัญชี 

    - งานธุรการ 

    - งานการเงินและบัญช ี

    - งานจัดเก็บรายได 

2. ศนูยบรกิารสาธารณสุข (ฝาย) 

  - งานศูนยบริการฯ 1  (โพธิ์เสด็จ) 

  - งานศูนยบริการฯ 2  (ทุงจีน) 

  - งานศูนยบริการฯ 3  (ศรีทว)ี 
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4. สภาพทางสังคม 

 4.1 การศึกษา 

 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  มีทั้งหมด 10 โรงเรียน  ดังนี้ 

 

ลําดับที่ โรงเรียน จํานวนนักเรียน 

อนุบาล ประถม มัธยม รวม 

1 โรงเรยีนเทศบาลวัดใหญ 190 821 0 1,011 

2 โรงเรยีนเทศบาลวัดศรีทวี 107 307 0 414 

3 โรงเรยีนเทศบาลวัดทาโพธิ ์ 220 650 453 1,323 

4 โรงงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง 97 526 0 623 

5 โรงเรยีนเทศบาลวัดมเหยงคณ 338 1,418 0 1,756 

6 โรงเรยีนเทศบาลวัดเสมาเมือง 347 2,021 0 2,368 

7 โรงเรยีนเทศบาลวัดทาวโคตร 108 476 0 584 

8 โรงเรยีนเทศบาลวัดศาลามีชัย 335 1,646 0 1,981 

9 โรงเรยีนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก 0 0 1,020 1,020 

10 โรงเรียนนานาชาติ 0 592 0 592 

รวม 1,742 8,457 1,473 11,672 

หมายเหตุ  ขอมูล  ณ เดอืนมีนาคม  2562 

 4.2 สาธารณสุข 

  เทศบาลนครนครศรีธรรมราชมีโรงพยาบาลในสังกัด  จํานวน 1 แหง  คือ 

1. โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรธีรรมราช  จํานวน    40 เตียง 

  2.  ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาล   จํานวน      5 ศูนย 
  3.  หองตรวจโรค(ผูปวยนอก)    จํานวน     9 หอง 
  4.  เครื่องตรวจคลื่นหัวใจไฟฟา    จํานวน     4 ชุด 
  5.  เครื่องปนเหวี่ยง     จํานวน      2 ชุด 
  6.  เครื่องเอ็กซเรย     จํานวน      1 ชุด 
  7.  เคร่ืองระงับความเจ็บปวดดวยกระแสไฟฟา  จํานวน     1 เครื่อง 
  8.  เคร่ืองดูดเสมหะแบบติดผนัง    จํานวน     40 เครื่อง 
  9.  เครื่องกระตุกหัวใจแบบมีจอภาพและเครื่องบันทึก จํานวน      3 เคร่ือง 
  10. เครื่องควบคุมการใหสารละลายทางหลอดเลือดดํา จํานวน      7 เคร่ือง 
  11. เครื่องฟงเสียงหัวใจเด็กในครรภ   จํานวน      3 ชุด 
  12. เครื่องฟอกอากาศทางการแพทยชนิดเคลื่อนยายได จํานวน      5 เครื่อง 
  13. เครื่องวัดสายตาความโคงกระจกแบบอัตโนมัติ  จํานวน     1 ชุด 
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  14. เครื่องวัดความหนาแนนของกระดูก ชนิดคลื่นเสียง GE จํานวน      1 เคร่ือง 
  15. กลองจุลทรรศน ตรวจตาชนิดลาํแสง พรอมกลองวีดีโอ จํานวน      2 เครื่อง 
  16. เครื่องวัดความดันลูกตา ชนิดสัมผัสผนังตา  จํานวน      1 เคร่ือง 
  17. เครื่องกรอฟนแบบเคลื่อนท่ีได    จํานวน     2 ชุด 
  18. เครื่องตรวจอวัยวะภายในดวยคลื่นความถี่สูง  จํานวน      1 เครื่อง 
  19.เครื่องวัดสัญญาณชีพ     จํานวน      1 เคร่ือง 

 หมายเหตุ  ขอมูล  ณ เดือนพฤษภาคม  2562 
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 4.3 อาชญากรรม  และยาเสพติด 

สรุปผลการปฏิบัติงานฝายรักษาความสงบเรียบรอย 

      จํานวน (ราย) 
ลําดับ รายการ ป 2561 ป 2562 

ที่   พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. 

1 
ทําประวัติกลุมบุคคลเปาหมาย 
เยาวชน นักเรียน 9 7 9 7 4 18 10 11 7 5 9 16 

  
กลุมเสี่ยง และเยาวชนเตร็ดเตร 
หลังเวลา 20.00 น.             

2 
ตรวจยึดรถจักรยานยนตตองสงสัย
กอเหตุหรือไมม ี 11 9 11 15 11 21 9 13 8 9 11 9 

  
หลักฐานการครอบครองรถสง 
สภ.เมอืง             

3 
ตรวจยึดอาวุธปนหรือสิ่งเทียมท่ี
สามารถใช 6 9 7 9 6 7 6 5 6 4 6 13 

  เปนอาวุธได             

4 
ระงับเหตุทะเลาะวิวาท เหตุมั่วสุม 
เมาสุรา  8 4 7 8 11 8 6 9 8 6 7 10 

  เหตุราํคาญ             

5 
ใหความชวยเหลอืและอํานวย
ความสะดวกแก 7 8 6 3 7 5 3 8 10 7 8 12 

  
ผูประสบเหตุเดือดรอนตางๆ  เชน 
รถชน ตกรถ             

  รถเสีย ฯลฯ             

6 
เจรจาไกลเกลีย่ตามคํารองตาม 
พ.ร.บ.รักษาความ 8 10 9 11 8 11 7 6 11 8 10 8 

  
สะอาด และ พ.ร.บ.สาธารณสขุ 
หรือเหตุ             

  เดือดรอนราํคาญ             

7 
จับกุมผูกระทําผิดตาม พ.ร.บ 
จราจรทางบก 1 1 1 - 2 6 - - - - - - 

  พ.ศ.2542             

8 
จับกุมผูกระทําผิดกฏหมายอาญา   
และ พ.ร.บ. 11 18 13 11 8 14 11 28 16 15 15 19 

  ยาเสพติด                         
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 4.4 การสังคมสงเคราะหและสวัสดิการสังคม 

  จํานวนผูรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  ผูพิการ  ผูปวยเอดส   ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

ประเภท จํานวนผูไดรบัการชวยเหลือ (ราย) จํานวนเงินที่ไดรับ (บาท) 

เงินเบ้ียเลี้ยงยังชีพผูสูงอายุ 11,799 7,856,700 

เงินเบ้ียเลี้ยงยังชีพคนพิการ 2,065 1,652,000 

เงินเบ้ียเลี้ยงยังชีพผูติดเชื้อ HIV 346 173,000 

รวม 14,210 9,681,700 

 หมายเหตุ  ขอมูล  ณ เดือนพฤษภาคม  2562 

 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 

 5.1 การคมนาคมขนสง 

รายชื่อถนนสายหลัก ในเขตเทศบาล  

ลําดับ

ท่ี 
ชื่อถนน, ซอย 

ชนิดผิว

จราจร 
กวาง (ม.)  ยาว (ม.)  

 พื้นท่ี        

(ตร.ม.)  

หมายเหตุ 

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

2 ถนนทาโพธ์ิ ลาดยาง 6.00 – 16.00 900.00 9,900 
 

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

4 ถนนบออาง ลาดยาง 8.40 – 14.50 736.00 8,427 
 

5 ถนนประตูขาว ลาดยาง 6.00 – 12.00 900.00 8,100 
 

6 ถนนพะเนียด ลาดยาง 9.00 890.00 8,010 
 

7 ถนนหลังวัดแจง ลาดยาง 6.00 310.00 1,860 
 

8 ถนนตากสิน ลาดยาง 6.00 350.00 2,100 
 

9 ถนนหนาวัดทาโพธ์ิ ลาดยาง 6.00 200.00 1,200 
 

10 ถนนขางวัดทาโพธ์ิ ลาดยาง 4.00 485.00 1,940 
 

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

12 ถนนชมภูพล ลาดยาง 8.00 183.00 1,464 
 

13 ถนนพระเงิน ลาดยาง 8.20 256.00 2,099 
 

  รวมความยาว      14.42   กโิลเมตร  
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รายชื่อถนนสายหลัก ในเขตเทศบาลเดิม  

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อถนน, ซอย 
ชนิดผิว
จราจร 

กวาง (ม.)  ยาว (ม.)  
 พื้นท่ี        
(ตร.ม.)  

หมายเหตุ 

14 ถนนทาลาด ลาดยาง 8.00 284.00 2,272  

15 ถนนหลังสนามกีฬา ลาดยาง 8.00 788.00 6,304  

16 ถนนมะขามชุม ลาดยาง 7.00 384.00 2,688  

17 ถนนราษฎรบํารงุ ลาดยาง 5.00 415.00 2,075  

18 ถนนปาโลง ลาดยาง 8.00 142.00 1,136  

19 ถนนมหรรณพ ลาดยาง 6.00 149.00 894  

20 ถนนศรีทวี ลาดยาง 6.00 – 8.00 350.00 4,900  

21 ถนนทาวัง ลาดยาง 2.00 – 4.00 170.00 510  

22 ถนนเทวราช ลาดยาง 6.00 - -8.00 220.00 1,540  

23 ถนนบูรณาวาท ลาดยาง 2.00 – 3.00 120.00 300  

24 ถนนจําเริญวิถี ลาดยาง 11.00 – 19.00 580.00 8,700  

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

26 ถนนวัดคิด ลาดยาง 8.00 220.00 1,760  

27 ถนนเนรมิตร ลาดยาง 10.00 186.00 1,860  

28 ถนนกาชาด ลาดยาง 12.00 165.00 1,980  

29 ถนนคลองทา ลาดยาง 12.00 276.00 3,312  

  รวมความยาว 
5.69 กิโลเมตร  
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รายชื่อถนนสายหลัก ในเขตเทศบาลเดิม  

ลําดับ
ที ่

ชื่อถนน, ซอย 
ชนิดผิว
จราจร 

กวาง (ม.)  ยาว (ม.)  
 พื้นท่ี        
(ตร.ม.)  

หมายเหตุ 

30 ถนนรอบตลาดทามา ลาดยาง 4.00 80.00 320 
 

31 ถนนเทพราช ลาดยาง 5.50 175.00 963 
 

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

33 ถนนชาววัง ลาดยาง 5.00 197.00 985 
 

34 ถนนตึกดิน ลาดยาง 5.00 200.00 1,000 
 

35 ถนนแมมวง ลาดยาง 5.00 180.00 900 
 

36 ถนนพานยม ลาดยาง 9.00 158.00 1,422 
 

37 ถนนสระเรยีง ลาดยาง 6.00 180.00 1,080 
 

38 ถนนประตูรักษ ลาดยาง 6.00 192.00 1,152 
 

39 ถนนศรธีามา ลาดยาง 5.00 192.00 960 
 

40 ถนนประตูชัยใต ลาดยาง 7.50 190.00 1,425 
 

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

42 ถนนหลังพิพิธภัณฑ ลาดยาง 4.00 860.00 3,440 
 

43 ถนนบอโพง ลาดยาง 6.00 155.00 930 
 

44 ถนนนครศรฯี-ทุงสง ลาดยาง 10.50 624.00 6,552 
 

45 ถนนนครศรฯี-ปากพนัง ลาดยาง 10.50 620.00 6,510 
 

  รวมความยาว 
6.39 กิโลเมตร 
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รายชื่อถนนสายหลัก ในเขตเทศบาลเดิม  

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อถนน, ซอย 
ชนิดผิว
จราจร 

กวาง (ม.)  ยาว (ม.)  
 พื้นท่ี        
(ตร.ม.)  

หมายเหตุ 

46 ถนนเทวบุรี ลาดยาง 6.00 – 11.00 3,000.00 25,500 
 

47 ถนนราชนคิม ลาดยาง 6.00 895.00 5,370 
 

48 ถนนลําเหมือง ลาดยาง 0.00 585.00 22,275 
 

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

  รวมความยาว 
6.14 กิโลเมตร 

 

 
                  หมายเหตุ  ขอมูล ณ เดือนพฤษภาคม  2562 
 
การขนสงผูโดยสารและสินคามีรายละเอียด โดยสังเขป ดังนี้ 
                 5.2 การไฟฟา 
 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ประชาชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชมีไฟฟาใชครบทุก
ครัวเรือน 
 5.3 การประปา 

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

  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไดเริ่มดําเนินกิจการประปาใหบริการประชาชนตั้งแตป  
พ.ศ.2503 มีอัตราการผลิต 1,600 ลบ.ม./ชม. และไดรับสัมปทานครั้งแรกเม่ือวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ.2504 
ต้ังแตดําเนินกิจการประปามาเทศบาลฯ ไดปรับปรุงขยายเพิ่มกําลังผลิตมาแลว 6 ครั้ง คือ 

1. ป พ.ศ.2513  ไดเพิ่มกําลังผลิต   9,600 ลบ.ม./วัน 
2. ป พ.ศ.2532  ไดเพิ่มกําลังผลิต   4,800 ลบ.ม./วัน 
3. ป พ.ศ.2537  ไดเพิ่มกําลังผลิต   4,800 ลบ.ม./วัน 
4. ป พ.ศ.2538  ไดเพิ่มกําลังผลิต   9,600 ลบ.ม./วัน 
5. ป พ.ศ.2539  ไดเพิ่มกําลังผลิต 12,000 ลบ.ม./วัน 
6. ป พ.ศ.2544  ไดเพิ่มกําลังผลิต   4,700 ลบ.ม./วัน 
รวมกําลังผลิตน้ําประปาประมาณ 55,000 ลบ.ม./วัน 
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ปจจุบันเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีการเจริญเติบโต ทางดานเศรษฐกิจและสังคมอยาง
รวดเรว็อัตราการเพิ่มของประชากรเปนไปอยางรวดเรว็ นอกจากนี้เทศบาลยังไดขยายเขตจําหนายน้าํเพิ่มข้ึน โดย
จายน้าํใหกับกองทัพภาคท่ี 4 ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปากพูน เทศบาลตาํบลโพธิ์เสด็จ อบต.ปากนคร อบต.
มะมวงสองตน อบต.นาเคียน อบต.ทาเรือ อบต.ทาซัก อบต.ไชยมนตรี (บางสวน) เทศบาลตําบลนาสาร (บางสวน)
และอบต.ชางซาย(บางสวน)เปนตน  แตเนื่องจากไมมีแหลงน้ําธรรมชาติท่ีเหมาะสม สาํหรับอุปโภคบริโภค
โดยเฉพาะฤดูแลง กําลังท่ีผลิตอยูในปจจุบันไมสามารถใหบริการแกประชาชนไดอยางเพียงพอ จําเปนตองปรับปรุง
กอสรางโรงกรองน้ําเพิ่มและจัดหาแหลงน้ําสํารอง 

3. สภาพทั่วไปของการประปา 
 3.1 แหลงนํ้าดิบผวิดิน 
  แหลงน้ําดิบเดิมการประปาไดน้ําดิบจากคลองปาเหลา ซึ่งอยูหางจากบริเวณการประปา 
ท่ีตําบลในเมือง อําเภอเมือง ประมาณ 450 เมตร ปจจุบันมีปญหาเนื่องจากปริมาณน้ําในลําคลองมีปริมาณ
นอยลงทุกป นํ้าขุนและสกปรกเมื่อเกิดฝนตกหนัก น้ําจะพาตะกอนและสิ่งสกปรกตาง ๆ ตามริมคลองลงไปใน
คลองปาเหลา และเทศบาลไดรับเงินอุดหนุนเมื่อป พ.ศ.2539 กอสรางทอสงน้ําดิบจากคลองทาดี อําเภอ 
ลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช มายังโรงกรองน้ําทวดทอง แตเนื่องจากโรงกรองน้ํา ท่ีรับน้ําจากทอน้ําดิบจาก
คลองทาดี อําเภอลานสกา มีเพียงโรงเดียว ซึ่งทําใหกําลังผลิตไมเพียงพอ ในการใชของประชาชนในเขตเทศบาล
และนอกเขตเทศบาลท่ีเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว 
 3.2 แหลงน้ําใตดิน 
  จากการวิเคราะหขอมูล ของบอบาดาลท่ีเจาะในเขตเทศบาล และบริเวณใกลเคียงกับ 
เขตเทศบาลแลว คุณภาพน้ําสวนใหญจะมีความเค็ม และปริมาณเหล็กละลายอยูในน้ําสูง นอกจากนี้ปริมาณน้ําที่
ไดรับจากบอบาดาลมีนอย ไมเหมาะสมทั้งทางดานวิชาการ และดานเศรษฐกิจพอท่ีจะนํามาใชในการผลิต
น้ําประปาขนาดใหญได อีกทั้งไมคุมคากับเงินลงทุนและการบํารุงรักษายุงยาก 
 3.3 สภาพบริเวณโรงสูบน้ําแรงต่ําเดิม 
  มีเนื้อที่ประมาณ 80 ตารางเมตร สูบน้ําจากคลองปาเหลามีอาคารกอสรางและเครื่องยนตเครื่อง
สูบน้ํายังสามารถใชงานได แตไมสามารถกอสรางเพิ่มเติมใด ๆ บริเวณนี้เนื่องจาก 

- บริเวณใกลเคียงไดทําประโยชนแลว ไมสามารถขยายไดอีก 
- คุณภาพน้ําดิบมีความสกปรกมากขึ้น และมีปริมาณไมเพียงพอกับการปรับปรุงขยายกิจการ

ประปา 
- ปริมาณน้ําไมเพียงพอที่จะขยายกําลังผลิต 

3.4 สภาพบริเวณโรงสูบน้ําแรงต่ําใหม 
  มีเนื้อที่ประมาณ 8 ไร ต้ังอยูบริเวณถนนนครศรีฯ-ลานสกา มีอาคารโรงสูงน้ําแรงตํ่า 1 หลัง
อาคารบานพัก 1 หลัง โดยสูบน้ําสงมายังโรงกรองน้ําทวดทอง ในเน้ือที่ดังกลาวสามารถขยายเพิ่มเติมไดอีกจํานวน
มาก โดยสามารถสูบน้ําดิบจากตนน้ําของลําคลองทาดี คุณภาพน้ํามีคุณภาพดีและปริมาณน้ําเพียงพอตลอดฤดู 
  สภาพบริเวณการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ประปาเดิม) 
  ต้ังอยูถนนชลวิถี ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช อยูในเขตชุมชนมีเนื้อที่
ประมาณ 3-4 ไร ไดกอสรางอาคารประปาไวเต็มเนื้อที่ไมสามารถจะกอสรางปรับปรุงไดอีก เนื่องจากบริเวณ
ขางเคยีงใชทําประโยชนแลว จึงไมสามารถขยายเนื้อที่ได อาคาร และสิ่งกอสรางในบริเวณประปา มีดังน้ี 

- ถังตกตะกอนและโรงกรองน้ําขนาด 250 ลบ.ม./ชม. จํานวน 1 ชุด 
- ถังตกตะกอนและโรงกรองน้ําขนาด 200 ลบ.ม./ชม. จํานวน 5 ชุด 
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- ถังตกตะกอนและโรงกรองน้ําขนาด   80 ลบ.ม./ชม. 
พรอมถังนํ้าใสขนาด 120 ลบ.ม.อยูใตโรงกรอง  จํานวน 1 ชุด 

- ถังน้ําใสขนาดจุ 2,000 ลบ.ม.    จํานวน 1 ชุด 
- ถังน้ําใสขนาดจุ 1,800 ลบ.ม.    จํานวน 1 ชุด 
- โรงสูบน้ําและเก็บสารเคมี    จํานวน 1 ชุด 
- หอถังสูงขนาดจุ 250 ลบ.ม.    จํานวน 1 ชุด 
- โรงเก็บพัสดุ      จํานวน 1 ชุด 

สภาพบริเวณการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ประปาใหม) 
ต้ังอยูซอยทวดทอง 3 ถนนกะโรม ตําบลโพธิ์เสด็จ อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช อยูใน

เขตเทศบาลมีเนื้อที่ประมาณ 20 ไร ไดกอสรางอาคารเปนโรงกรองนํ้าขนาด 250 ลบ.ม./ชม. จํานวน  2 ชุด 
พรอมอาคารและสวนประกอบในระบบผลิตน้ําประปา พื้นที่ดังกลาวยังสามารถดําเนินการปรับปรงุและขยายกําลัง
ผลิตไดอีกมาก อาคารและสิ่งกอสรางในบริเวณประปาใหมดังนี้ 

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

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

ระบบการผลิตน้ําประปา 
1. โรงกรองน้ําประปา มีจํานวน 2 ชุด คือ 

โรงกรองน้ําประตูชัย ถนนชลวิถี อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
- มีโรงกรองนํ้า   จํานวน 6 โรง 
- มีกําลังผลิตวันละ 33,500 ลบ.ม.(1,396 ลบ.ม./ชม.) 
- ถังน้ําใสจํานวน 2 ใบ 4,000 ลบ.ม. (ใบละ 2,000 ลบ.ม.) 
- เครื่องสูบน้ําแรงสูง จํานวน 10 เครื่อง (มอเตอร 8 เคร่ือง/เครื่องยนตดีเซล 2 เคร่ือง) 

โรงกรองน้ําทวดทอง ซอยทวดทอง 3 ถนนกะโรม อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
- มีโรงกรองนํ้า  จํานวน 10 โรง 
- มีกําลังผลิตวันละ 51,600 ลบ.ม.(2,150 ลบ.ม./ชม.) 
- ถังน้ําใสจํานวน 4 ใบ 12,000 ลบ.ม. 
- เครื่องสูบน้ําแรงสูง จํานวน 7 เคร่ือง (มอเตอร 6 เครื่อง/เคร่ืองยนตดีเซล 1 เครื่อง) 

2. โรงสูบนํ้าแรงต่ํา มีจํานวน 7 จุด คือ 
  2.1 โรงสูบน้ําแรงต่ํา บานหัวทา ถนนชลวิถี อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสูบน้ํา
จากคลองปาเหลา มีเครื่องสูบน้ําจํานวน 9 เครื่อง สูบสงน้ําเขาโรงกรองประตูชัย (มอเตอร 8 เครื่อง/เครื่องยนต
ดีเซล 1 เครื่อง) 
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  2.2 โรงสบูน้ําแรงตํ่า บานทาใหญ    ถนนบานตาล-ลานสกา   อําเภอลานสกา  
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสบูน้ําจากคลองทาดี มีเครื่องสูบน้ํา จํานวน 5 เครื่อง สูบน้ําเขาโรงกรองทวดทอง 
(มอเตอร 4 เครื่อง/เครื่องยนตดีเซล 1 เครื่อง) 
  2.3 โรงสูบน้ําแรงตํ่า สระพักน้ํา โรงกรองทวดทอง มีเครื่องสูบน้ํา  จํานวน 2 เครื่อง  สูบสงน้ํา
เขาโรงกรองทวดทอง (มอเตอร 2 เครื่อง) 
  2.4 เครื่ อง สูบ เพิ่มแรงดัน (Booster)  เพื่อ เพิ่ มแรงดันน้ํ า  มี เครื่ อง สูบน้ํ า   จํ านวน  
6 เครื่อง สูบสงน้ําเขาโรงกรองทวดทอง (มอเตอร 6 เคร่ือง) 
  2.5 โรงสูบน้ําแรงต่ําบานวังกอง มีเครื่องสูบนํ้า จํานวน 1 เครื่อง สูบสงนํ้าเขาโรงกรองทวดทอง  
  2.6 โรงสูบน้ําแรงตํ่านายทราย  มีเครื่องสูบน้ํา  จํานวน 1 เครื่อง  สูบสงน้ําเขาโรงกรองทวดทอง 
  2.7 โรงสูบน้ําแรงตํ่าบานสันยูง  มีเครื่องสูบน้ํา  จํานวน 1 เครื่อง  สูบสงน้ําเขาโรงกรองทวดทอง 
3. กําลังผลิตน้ําประปา 

ท่ีผลิตไดจริง รวมทั้ง 2 โรง 60,900 ลบ.ม./ชม. 
4. จํานวนผูใชน้ําประปา 

จํานวนผูใชนํ้าประปาประมาณ ๓๘,500 ราย  
5. พื้นที่ใหบริการ 

พื้นที่ใหบริการในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล จํานวน 1 กองทัพ 3 เทศบาลและ          
7 อบต. คือกองทัพภาคที่ 4 ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปากพูน เทศบาลตําบลโพธิ์เสด็จ อบต.ปากนคร       
อบต.มะมวงสองตน  อบต.นาเคียน  อบต.ทาเรือ  อบต.ทาซัก  อบต.ไชยมนตรี (บางสวน) เทศบาลตําบลนาสาร 
(บางสวน) และอบต.ชางซาย (บางสวน)เปนตนเนื่องจากไมมีแหลงน้ําธรรมชาติที่เหมาะสม สําหรับอุปโภคบริโภค
โดยเฉพาะฤดูแลง กําลังท่ีผลิตอยูในปจจุบันไมสามารถใหบริการแกประชาชนไดอยางเพียงพอ จําเปนตองปรับปรุง
กอสรางโรงกรองน้ําเพิ่มข้ึนอีก  
6. ขอมูลบริการประชาชน 
  ขอมูลบริการประชาชน สํานักการประปา เวลาราชการ - นอกเวลาราชการ และเปดใหบริการ
ประชาชนในวันเสาร วันอาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ ที่หนวยบริการที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชและศูนยรับ
ชําระคาน้ําประปา คือ 
  ๖.๑ รับชําระคานํ้าประปา เปดใหบริการประชาชน  
    - สํานักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ในวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 
๐๗.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. วันเสาร วันอาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. 
   - โรงกรองน้ําประตูชัย วันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา ๐7.๓๐ – ๒๐.0๐ น. วันเสาร 
วันอาทติย และวันหยุดนักขัตฤกษ ต้ังแตเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. 
   - ศูนยรับชําระคาน้ําประปา ท้ัง ๗ จุด วันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ – 
๑๖.๐๐ น. ไดแก โรงกรองน้ําทวดทอง โรงพยาบาลเทศบาล สถานีขนสงผูโดยสาร ศูนยสาธารณสุขคูขวาง  ศูนย
สาธารณสุขศรีทวี ศูนยสาธารณสุขโพธิ์เสด็จ และศูนยสาธารณสุขศาลามีชัย 
  ๖.๒ การรับคํารองตางๆ ของสํานักการประปา ใหบริการในวันจันทร – วันศุกร เวลา ๐๗.๓๐ – 
๑๖.๓๐ น. และในวันเสาร ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. โดยใหบริการตางๆ ดังตอไปนี้  

-    คํารองขอติดตั้งมาตรวัดน้ํา 
- คํารองขอโอนมาตรวัดน้ํา 
- คํารองท่ัวไปตาง ๆ 
- รับแจงประปาขัดของ และงานอ่ืน ๆ ของเทศบาล 

๖.๓ ใหบริการซอมทอประปา กรณีทอแตก ทอรั่ว น้ําประปาไมไหล ตลอด ๒๔ ชัว่โมง  
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7. อัตราคาน้ําประปา 
  อัตราคานํ้าประปา 2 – 8 บาท อัตรากาวหนา 

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

 5.4 โทรศัพท 
 หมายเลขโทรศัพทเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  075-342880-2  ตอ 120, 121 
โรงกรองน้ําทวดทอง 075-342577  โรงกรองน้ําประตูชัย 075-356282  โทรสาร 075-347405 
 หมายเลขโทรศัพทภายในของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  มีดังนี้ 
  

รายนาม เลขหมายภายใน 
ศูนยโทรศัพท 0 
นายกเทศมนตรี 333 
หนาหองนายกเทศมนตรี 106 
หองไอที 132 
ลอบบี้ 110 
รองนายก  (นายไสว  เขียวจันทร) 666 
รองนายก  (นายวิสุทธิ์  บุญชูวงศ) 222 
รองนายก (นายครรชิต  มนูญผล) 444 
รองนายก (นายสุภัค  รัตนพฤกษขจร) 141 
หนาหองรองนายก (นายไสว  เขียวจันทร) 158 
ปลัดเทศสบาล 107 
รองปลัด (นายวชิยัศักด์ิ   ไสยเกตุ) 135 
รองปลัด (นายสนิท   พรหมสุภา) 136 
รองปลัด (นายสิทธิศักดิ์   ศักดิ์ศรี) 109 
หัวหนาสํานักปลัด 108 
สํานักปลัด (งานธุรการ) 127 
สํานักปลัด (งานการเจาหนาท่ี) 128 
สํานักปลัด (กิจการสภา, ตรวจสอบภายใน) 129 
สํานักปลัด (สมาชิกสภาเทศบาล) 165 
สํานักปลัด (งานทองเท่ียว, นั่งรถชมเมือง) 161 
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สํานักปลัด (รักษาความสงบเรียบรอย) 145 
วิทยุเจดียงาม 137 
หัวหนาฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 157 
ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 138 
หัวหนาทะเบียนราษฎร 151 
งานทะเบียนราษฎร, งานบัตร 115, 116 
ผูอํานวยการสาํนักการคลัง 114 
สํานักการคลัง (การเงนิ) 111,112 
สํานักการคลัง (ภาษี, สูบสิ่งปฏิกูล) 113 
พัสด ุ 122,123 
ผูอํานวยการสาํนักการชาง 126 
สํานักการชาง 125 
ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 139 
กองวิชาการและแผนงาน (ธุรการ, นิติการ) 130 
ประชาสัมพันธ 155 
วิทยุชุมชน 142 
หัวหนา ICT 164 
ศูนย ICT 144 
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 163 
กองสาธารณสุข ฯ (ธุรการ,โครงการขยะ,บอบําบัด) 160 
กองสาธารณสุข ฯ (จดทะเบียนพาณิชย,เก็บขยะ, รถสุขา) 117 
ตรวจสารพิษ 140 
ผูอํานวยการสาํนักการศึกษา 133 
สํานักการศึกษา 131 
โรงเรียนผูใหญเทศบาล 152 
สํานักการประปา 120,121 
ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 119 
กองสวัสดิการสังคม (ธุรการ,โครงการฝกอาชีพ,ยาเสพติด) 118 
กองทุนสวัสดิการชุมชน 143 
โรงรถ 153 
สถานีดับเพลิงเทศบาล 075-348118 
สถานีดับเพลิงคูขวาง 075-342883 
สถานีดับเพลิงเพชรจริก 075-357399 
สถานีดับเพลิงเบญจม 075-447054 
สายดวนสาธารณภัย 199 
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 5.5 ไปรษณียการส่ือสารหรือการขนสง  และวัสดุ  ครุภัณฑ 
               ๑. การขนสงทางอากาศ    มีสายการบินที่มีเที่ยวบินระหวางนครศรีธรรมราช และกรุงเทพมหานคร  
มีตารางเวลาบิน  ดังน้ี 

๑ สายการบินนกแอร   
 

วัน 
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)  -  นครศรีธรรมราช 

วัน 
นครศรีธรรมราช – กรุงเทพฯ  (ดอนเมือง) 

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

ทุกวัน DD7804 06.00 07.10 ทุกวัน DD7805 07.45 08.55 

ทุกวัน DD7808 10.15 11.25 ทุกวัน DD7809 11.55 13.05 

ทุกวัน DD7810 14.05 15.15 ทุกวัน DD7811 15.45 16.55 

ทุกวัน DD7814 16.00 17.10 ทุกวัน DD7815 17.40 18.50 
 

               ๒  สายการบินแอรเอเชีย  
   

วัน 
กรุงเทพฯ (เดือนเมือง)  -  นครศรีธรรมราช 

วัน 
นครศรีธรรมราช – กรุงเทพฯ  (ดอนเมือง) 

เที่ยวบิน ออกเวลา (น.) ถึงเวลา (น.) เที่ยวบิน ออกเวลา (น.) ถึงเวลา น.) 
ทุกวัน FD3188 06.50 08.05 ทุกวัน FD3189 08.30 09.45 
ทุกวัน FD3184 11.05 12.25 ทุกวัน FD3185 12.50 14.05 
ทุกวัน FD3186 14.45 16.05 ทุกวัน FD3187 16.30 17.45 
ทุกวัน FD3182 18.25 19.40 ทุกวัน FD3183 20.05 21.20 

 

             3 สายการบินไลออนแอร  มีบริการเที่ยวบินระหวางกรุงเทพมหานคร – นครศรีธรรมราช  ทุกวัน 

วัน 
กรุงเทพฯ (เดือนเมือง)  -  นครศรีธรรมราช 

วัน 
นครศรีธรรมราช – กรุงเทพฯ  (ดอนเมือง) 

เที่ยวบิน ออกเวลา (น.) ถึงเวลา (น.) เที่ยวบิน ออกเวลา (น.) ถึงเวลา น.) 
ทุกวัน SL782 08.25 09.35 ทุกวัน SL783 10.30 11.40 
ทุกวัน SL784 11.45 12.55 ทุกวัน SL785 13.35 14.45 
ทุกวัน SL788 13.35 14.45 ทุกวัน SL789 15.30 16.40 
ทุกวัน SL792 16.05 17.10 ทุกวัน SL793 17.40 18.50 

 

หมายเหตุ   วัน  และเวลา  อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได  สามารถสอบถามรายละเอียดไดท่ีทาอากาศยาน      
               นครศรีธรรมราช  0-7536-9543  หรือ  นครดซี ี 0-7531-2500 
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     2. การขนสงทางรถไฟ  การเดินทางโดยรถไฟจากนครศรีธรรมราช  ไปยังปลายทางมีความสะดวกมาก 
มีทั้งขบวนรถดวน รถเร็ว และรถทองถ่ิน วันหนึ่ง ๆ หลายขบวน ดังนี้ 

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

รถเรว็ 13.00 04.45 17.35 09.05 
รถดวน 15.00 05.35 19.30 09.55 

รถทองถ่ิน 
นครศรีธรรมราช - สุไหงโกลก สุไหงโกลก - นครศรีธรรมราช 

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

 
รถทองถ่ิน 

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

10.05 17.20 06.30 13.55 
 

รถทองถ่ิน 
นครศรีธรรมราช - พัทลุง พัทลุง - นครศรีธรรมราช 

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

 
           นอกจากนี้ ขบวนรถไฟสายใตทุกขบวนจะตองผานชุมทางทุงสง  อํานวยความสะดวกในการเดินทางไป
และกลับจากนครศรีธรรมราช ไดแก 

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

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

 
          ๓. การขนสงทางรถยนต ระบบทางหลวงภายในจังหวัดและติดตอกับจังหวัดอื่นทําใหการขนสงผูโดยสาร
และสินคาทางรถยนต มคีวามสะดวกทั้งภายในจังหวัดภาคใตและภาคอื่นของประเทศทางหลวงสายสําคัญม ี
ดังตอไปนี้ 

(๑)   ทางหลวงหมายเลข 41 เปนทางหลวงที่แยกจากทางหลวงหมายเลข 4   ที่  
       จังหวัดชุมพร  ผานจังหวัดสุราษฏรธานี นครศรีธรรมราช และบรรจบทาง 

                              หลวงหมายเลข 4   ท่ีจังหวัดพัทลุง  

(2)   ทางหลวงหมายเลขที่ 401 เริ่มตนท่ีอําเภอตะกั่วปา  จังหวัดพังงา  ตัดกับทาง   
       หลวง  หมายเลข 41 ทีสุ่ราษฏรธาน ี ผานจังหวัดสุราษฏรธานีเขาสูจังหวัด  
       นครศรีธรรมราชที่อําเภอขนอม ปลายทางท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 (3)   ทางหลวงหมายเลข 403 เริ่มท่ีอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช ไปบรรจบกับทาง 
       หลวงหมายเลข 41 ที่อําเภอรอนพิบูลย ผานอําเภอทุงสง เขาสูจังหวัดตรัง   
       ปลายทางที่อําเภอกันตัง 
(4)  ทางหลวงหมายเลข 408 เริ่มที่อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช ผานอําเภอหัวไทร  
      เลียบชายฝงทะเลดานอาวไทยไปยังจังหวัดสงขลา 
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                    นอกจากนี้ยังมีทางหลวงจังหวัดและทางหลวงชนบทอีกมากที่ทําใหการเดินทางระหวางอําเภอ
เปนไปดวยความสะดวก มีบริษัทเดินรถท้ังของภาครัฐและเอกชนที่บริการขนสงผูโดยสารระหวางนครศรีธรรมราช
กับจังหวัดอ่ืนๆ โดยรถบัสปรับอากาศ  และรถบัสธรรมดา ดังนี้ 
 รถบัสปรับอากาศ 

 กรุงเทพมหานคร -  นครศรีธรรมราช 
 กรุงเทพมหานคร -  นครศรีธรรมราช - สงขลา 
 กรุงเทพมหานคร -  นครศรีธรรมราช - หาดใหญ 
 นครศรีธรรมราช  –  ภูเก็ต 
 นครศรีธรรมราช  –  สุราษฏรธาน ี
 นครศรีธรรมราช  –  สงขลา 
 นครศรีธรรมราช  –  กระบี่ 
 นครศรีธรรมราช  –  หาดใหญ 
 นครศรีธรรมราช  –  ระนอง 
 นครศรีธรรมราช  –  สุไหงโกลก 
 นครศรีธรรมราช  –  เกาะสมยุ   
 นครศรีธรรมราช  -  พังงา 
 นครศรีธรรมราช  -  ปตตานี 
 นครศรีธรรมราช  -  นราธิวาส 

               รถบัสธรรมดา 
 นครศรีธรรมราช  –  หาดใหญ 
 นครศรีธรรมราช  –  สุราษฏรธาน ี
 นครศรีธรรมราช  –  สงขลา 
 นครศรีธรรมราช  –  บานสอง 
 นครศรีธรรมราช  -  ปากพนัง 
 นครศรีธรรมราช  -  ทุงสง 

 
6. ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1 การเกษตร 

พ้ืนที่การเกษตรในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ครอบคลุมพ้ืนที่บางสวน หมูท่ี 4    
บานคลองดิน  ตําบลนาเคียน  อําเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  และเขตพ้ืนที่บางสวน  หมูท่ี 1 พระมงกุฎ  
ตําบลโพธิ์เสดจ็  อําเภอเมือง   จังหวัดนครศรีธรรมราช    ซึ่งพื้นท่ีสวนใหญในเขตเทศบาลสวนใหญจะเปนพ้ืนที่
ลักษณะการคาขาย  การพาณิชย  และที่อยูอาศัย  พื้นท่ีการเกษตรกรรมมีเพียงเล็กนอย  ซึ่งสรุปพื้นท่ีปลูกพืชในเขต
เทศบาล  ดังนี้ 
   นาขาว    จํานวน       32  ไร 
   ยางพารา   จํานวน     343  ไร 
   มังคุด   จํานวน     372  ไร 
   เงาะ   จํานวน       42  ไร 
   มะพราว   จํานวน     127  ไร 
   ปาลมน้ํามัน  จํานวน     26  ไร 
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  นํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภคจากการสํารวจตามแบบสํารวจขอมูลเพื่อจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียงทองถ่ิน มีปริมาณเพียงพอ   (สํารวจชวงเดอืนตุลาคม  2561) 
  6.2 การประมง 
  ในเขตพื้นที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชไมมีการดําเนินการทางดานการประมง 
 6.3 การปศุสัตว 
 การปศุสตัวสวนใหญเปนการเล้ียงเปดและสุกร  แตมีจํานวนไมเพียงพอตอการบริโภค 
 6.4 การบรกิาร 
 
 อาคารสถานท่ีและสิ่งปลูกสรางท่ัวไป 

1.  โรงแรม     จํานวน      142   แหง     แยกเปน 
  1.1    ไมเกิน  31  หองพัก  จํานวน      98   แหง 
  1.2 31-111  หองพัก  จํานวน      32   แหง 
  1.3    ตั้งแต  111  หองพัก  จํานวน      12   แหง 

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

4. สถานการศึกษาเอกชน    จํานวน      60   แหง 
  4.1   โรงเรียน    จํานวน      60   แหง 
     5.  ศาสนสถาน     จํานวน      45   แหง    แยกเปน 
  5.1   วัด    จํานวน      31   แหง 
  5.2   สุเหรา/มัสยิด   จํานวน       7   แหง 
           5.3   คริสตจักร    จํานวน       3   แหง   
  5.4   ศาลเจา    จํานวน       5   แหง 

6.  สุสานและฌาปนสถาน   จํานวน      11   แหง    แยกเปน 
  6.1   เทศบาลดําเนินการ   จํานวน        1   แหง   
  6.2   สาธารณะ    จํานวน      10    แหง   

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

 
อาคารสถานที่  ที่ดินและสิ่งปลูกสรางของทางราชการ 

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

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

3.  โรงเรียน        จํานวน     21   แหง   แยกได  ดังนี้ 
  3.1   โรงเรียนสังกัดเทศบาล   จํานวน      10   แหง  
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-   ครูท้ังหมด                    จํานวน    520    คน 
-   นักเรียนท้ังหมด          จํานวน 10,040  คน 

3.2  โรงเรียนสังกัดสํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มัธยมศกึษา  เขต 1 
     จํานวน       6   แหง 

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

4.1  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา  จํานวน      3   แหง    
4.2  สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก       จํานวน       1 แหง 

 5. กิจการประปาเทศบาล 
5.1   จํานวนผูใช    จํานวน  38,705  ครัวเรือน 
5.2   สามารถผลิตนํ้าประปาได      จํานวน  53,000  ลูกบาศกเมตร/วัน 
5.3   รายไดจากกิจการประปา    เม่ือสิ้นปงบประมาณ 2558 

จํานวน  85,509,711.06  บาท 
5.4   รายจายจากกิจการประปา  เมื่อสิ้นปงบประมาณ  2558   

จํานวน  82,853,975.47  บาท 
6.  สถานธนานุบาลเทศบาลนครนครศรธีรรมราช 

  6.1  รายไดจากกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลฯ เมื่อสิ้นปงบประมาณ  2561 
จํานวน   46,766,426.85  บาท 

  6.2  รายจายจากกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลฯ เมื่อส้ินปงบประมาณ 2558 
จํานวน   14,070,582.10   บาท 

7.  สถานีขนสงผูโดยสาร 
5.1   จํานวนเที่ยวรถ    จํานวน  369,216  เที่ยว/ป 
7.1   รายไดจากกิจการสถานีขนสงผูโดยสาร เม่ือสิ้นปงบประมาณ 2561 

จํานวน  2,125,745   บาท 
8. ตลาดสดเทศบาล                          จํานวน   1    แหง 

8.1  ผูคาขาย                       จํานวน         666   ราย 
8.2  รายไดจากกิจการตลาดสดเทศบาล เม่ือสิ้นปงบประมาณ 2561 

                                                                                   จํานวน  2,086,075.00  บาท 
10.3  รายจายการดําเนินงานกิจการตลาดสดเทศบาล  เม่ือสิ้นปงบประมาณ 2561              

จํานวน  1,691,944.31  บาท 
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

1.  รถยนตดับเพลิง       จํานวน       9 คัน 
2.  รถยนตบรรทุกเครื่องยนตดับเพลิงชนิดหาบหาม  จํานวน       1 คัน 
3.  รถยนตบรรทุกน้ํา    จํานวน       4   คัน 
4.  เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม   จํานวน       2   เครื่อง 
5.  รถยนตเครน     จํานวน       3 คัน 
6.  รถยนตกูภัยพรอมอุปกรณชวยชีวิต  จํานวน       1 คัน 
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7.  เรือทองแบน/ทองลอน/กูภัย   จํานวน   104 ลํา  
8.  รถบันไดเลื่อนอัตโนมัติ    จํานวน       1   คัน 
9.  รถตรวจการณ    จํานวน       2     คัน                                    

  10.  รถพยาบาล     จํานวน       1     คัน 
  11.  รถเคลื่อนยายผูเสียชีวิต   จํานวน       1   คัน 

12.  เครื่องยนตเรือเกาะทาย   จํานวน       4     เคร่ือง 
13.  เครื่องสูบน้ําไดโว    จํานวน       7     เคร่ือง 
14.  เครื่องเลื่อยยนต    จํานวน      18    เครื่อง 
15.  วิทยุสื่อสาร     จํานวน      25    เคร่ือง 
16.  อัตรากําลงัเจาหนาที่ดับเพลิง   จํานวน     132   คน    แยกเปน                                               

        -  พนักงานเทศบาล    จํานวน      15   คน 
         -  ลูกจางประจํา    จํานวน      19   คน 
         -  ลูกจางโครงการ    จํานวน      98    คน 
  17. อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน  จํานวน      55    คน                                                

18.  ในรอบปท่ีผานมามี 
 -  เหตุเพลิงไหม    จํานวน      25    ครั้ง 
  - อุทกภัย    จํานวน        1    ครั้ง 
19. มีสถานีดับเพลงิจํานวน 4 จุด  ดังน้ี 
 - สถานีดับเพลิงเทศบาล  โทร. 075 – 348118 
 - สถานีดับเพลิงคูขวาง  โทร. 075 – 342883 
 - สถานีดับเพลิงเพชรจริก  โทร. 075 – 357399 
 - สถานีดับเพลิงเบญจม  โทร. 075 – 447054 
 - สายดวนสาธารณภัย  โทร. 199 

การกาํจัดขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูลและการบําบัดน้ําเสีย 
  1.   ปริมาณขยะมูลฝอย               จํานวน   259.32   ตันตอวัน แยกเปน 
         - ในเขตเทศบาล    จํานวน   120.32   ตัน/วัน 
         - นอกเขตเทศบาล    จํานวน   139.06   ตัน/วัน  

2.   รถยนตบรรทุกขยะมูลฝอย   จํานวน      28      คัน   แยกเปน 
   2.1 ขนาดใหญ   (15-21 ลบ.หลา ) จํานวน      16        คัน 
   2.2 ขนาดกลาง  (11 ลบ.หลา )  จํานวน       7         คัน 
   2.3 ขนาดเล็ก    (1-4 ลบ.หลา )  จํานวน       5         คัน 
  3.   รถเข็นเพื่อเก็บและขนขยะมูลฝอย  จํานวน     35      คัน                                                      

4.   ถังรองรับขยะมูลฝอย    จํานวน  3,000       ใบ 
  5.   มีท่ีดินสําหรับทิ้งขยะมูลฝอย   จํานวน    200        ไร 
  6.   วิธีจัดเก็บและกําจัดสิ่งปฏิกูล   ดําเนินการเอง 

7.   รถยนตเพ่ือเก็บและขนสิ่งปฏิกูล (ขนาด 4 ลบ.เมตร )  จาํนวน     2         คัน 
  8.   สถานที่เก็บสิ่งปฏิกูล          จํานวน     1         แหง 
  9.   การบําบัดน้ําเสีย 
        - ปริมาณนํ้าเสียในเขตเทศบาล    จํานวน  13,000   ลูกบาศกเมตร / วัน 
        - ระบบบําบัดนํ้าเสยีปจจบุันเปนระบบบอผึ่ง (Pond)   

        สามารถรองรับนํ้าเสียไดเตม็ที่ถึง              33,000   ลูกบาศกเมตร / วัน 
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 6.5 การทองเที่ยว 
                    สถานที่ทองเที่ยวเมืองนครศรีธรรมราช 
                   1.  วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร   ตั้งอยูริมถนนราชดําเนิน ตาํบลในเมือง   วัดพระมหาธาตุ 
เปนพระอารามหลวงชั้นเอก ช้ันบวรมหาวิหาร ตํานานกลาววา นางเหมชลา และเจาชายธนกุมารเปนผูนําเสด็จ
พระบรมธาตุมาประดษิฐาน ณ หาดทรายแกว ตอมาพระเจาศรีธรรมโศกราชทรงสรางเมืองนครศรธีรรมราชข้ึน
พรอมการกอสรางเจดียขึ้นใหม ภายในวัดพระมหาธาตุฯ มีวิหารที่มีความสําคัญหลายองค ประดิษฐานพระวิหาร
หลวงซึ่งมีความงามตามแบบศิลปสถาปตยกรรมสมัยอยุธยา วิหารสามจอม วิหารที่มีพระพุทธรูปทรงเครื่องอยาง
กษัตรยินามวา “พระศรีธรรมโศกราช” ประดิษฐานอยูวิหารพระมหาภิเนษกรม (พระทรงมา) วิหารทับเกษตร  
สวนวิหารเขียน และวิหารโพธิลั์งกานั้นเปนสถานที่จัดแสดงโบราณวัตถุท่ีพระพุทธศาสนิกชนถวายเปนพุทธบชูา 
                    2.  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นครศรีธรรมราช ตั้งอยูในเขตตําบลในเมือง    พิพิธภัณฑเปดเม่ือ
ป พ.ศ. 251 จัดแสดงโบราณวัตถุที่คนพบในแถบภาคใต 4 จังหวัด ไดแก จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง  
สุราษฎรธานี และชุมพร มีหองแสดงศิลปหัตถกรรมของใชพื้นบาน และมีหนังสือเกาที่หายาก และหนังสือสําคัญ
อ่ืน ๆ 

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

              4.  วัดสวนหลวง   ตั้งอยูถนนราชดําเนิน    เปนเขตเมืองพระเวียงอันเปนเมืองโบราณ มีวิหาร
ผนังตกแตงดวยปูนปนแบบนูนต่ํา 
                   5.  บานหนังตะลุงสุชาติ ทรัพยสิน ตั้งอยูเลขที่ 10/18 ถนนศรีธรรมโศก ซอย 3 เปนผูที่ไดรับ
รางวัลยอดเยี่ยมอุตสาหกรรมทองเที่ยว (ไทยแลนด ทัวริสซึ่ม อวอรด) ประจําป  2539 รางวัลดีเดนประเภท
วัฒนธรรมและโบราณสถาน บริเวณบานหนังตะลุงไดจัดแสดงเปนพิพิธภัณฑหนังตะลุง มีการแกะรูปหนังตะลุงการ
แสดงหนังตะลุงอยางครบวงจร นักทองเที่ยวเขาไปชมไดทุกวัน 
                    6. วัดสวนปาน อยูใกลสามแยกหอนาฬิกา ภายในโบสถมีจิตรกรรมแบบตะวันตก งดงามมาก    
เปนผลงานของ  นายแนบ  ทิชินพงศ    ผูมีผลงานดีเดนดานศิลปะชาวนครศรธีรรมราช 
                    7. พระพุทธสิหิงค ประดิษฐานในบริเวณศาลากลางจังหวัด กษัตริยลังกาโปรดใหสรางข้ึนเมื่อ 
พ.ศ.700 และมาอยูในประเทศไทยสมัยพอขุนรามคาํแหงมหาราช ปจจุบันพระพุทธสิหิงคในประเทศไทย 
 มี 3 องค คือ   ที่พพิิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร วัดพระสิงห  จังหวัดเชียงใหม และพระพุทธสิหิงค 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
                    8. จวนออกญาเสนาภิมุข  (ยามาดา นางามาซา) เปนชาวญี่ปุนเดิมชื่อ ยามาดา นางามาซา  
มาอยูในกรุงศรีอยุธยา ในสมัยพระเจาทรงธรรม  และไดรับการแตงตั้งเปนขาหลวงใหญไปปกครองเมือง 
นครศรีธรรมราช เมื่อป พ.ศ.2172 ปจจุบันมีบริเวณที่แสดงรองรอยวาเคยเปนจวนท่ีพักของออกญาเสนาภิมุข   
อยูถนนนางงาม    (ขางศาลากลางจังหวัดนครศรธีรรมราช) 
                     9.  หอพระอิศวร อยูริมถนนราชดําเนิน เปนโบราณสถานในศาสนาพราหมณ เปนที่
ประดิษฐานศิวลึงคเปนสัญลักษณของพระอิศวรและฐานโยนิ  รวมท้ังเทวรูปสําริดอีกหลายองค อาทิ   เทวรูป  
ศิวนาฎราชพระอุมา  และพระพิฆเนศปจจุบันเทวรูปสําริดในหอพระอิศวร เปนของจําลองของจริงไดนําไปเก็บ
รักษาที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาตินครศรีธรรมราช 

           10. หอพระนารายณ ตั้งอยูริมถนนราชดําเนินเปนโบราณสถานในศาสนาพราหมณ อีกแหง
หนึ่ง ตรงกันขามกับหอพระอิศวร มีเทวรูปพระนารายณสลักจากหินทรายสีเทาทรงหมวกรูปกระบอกปลายสอบ 
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และพระหัตถขวาทรงสังข กําหนดอายุราว พ.ศ. ที่ 10-11 ปจจุบันเก็บรักษาไวที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
นครศรีธรรมราช  ที่ตั้งอยูในหอพระนารายณเปนเทวรูปจําลอง 

           11.  กําแพงเมือง   อยูริมถนนราชดําเนิน  เปนกําแพงท่ีซอมขึ้นใหมตามรูปเดิมในสมัยตนกรุง
รัตนโกสินทร  เดิมสรางในสมัยพระเจาศรีธรรมโศกราชเปนกําแพงดินประตูชัยเหนือ (ประตูไชยศักดิ์)  และ
ประตูชัยใต (ประตูชัยสิทธ์ิ) 
                     12. สนามหนาเมือง ตั้งอยูนอกกําแพงเมืองทางตะวันตกเฉียงเหนือ เปนสนามรบในอดีตตอมา
กลายเปนสถานที่ใชประกอบพิธีกรรมและกิจกรรมท้ังของรัฐและราษฎร เชน เคยใชเปนท่ีสรางพลับพลารับเสด็จ 
พระเจาแผนดินรัชกาลตาง ๆ เปนที่ประกอบพิธีสงกรานตฝกทหารและยุวชนทหาร และใชเปนสถานที่จัดงาน
ประเพณีที่สําคัญของชาวนครรวมทั้งงานรื่นเริงอ่ืน ๆ 

 13.  ศาลาประดูหกหรือศาลาโดหก อยูรมิถนนราชดําเนิน เปนที่พักของคนเดินทางซ่ึงเขาเมือง
ไมทันเพราะประตูเมืองปดเสียกอน ศาลาแหงน้ีตั้งอยูระหวางตนประดู (ตนโด) หกตน 
                     14.  พระวิหารสูงหรือหอพระสูง เปนปูชนียสถานที่สาํคญัแหงหนึ่งของเมือง 
นครศรีธรรมราช   สันนษิฐานไดวาเปนสถาปตยกรรมและจิตรกรรมฝาผนังวาสรางในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน 
ภายในพระวิหารมีพระพุทธรปูปนดินเหนียว สันนิษฐานวาสรางในสมัย พ.ศ.ที่ 23 – 24 หรือในสมัยอยุธยาตอน
ปลาย 
                   ๑5.  สระลางดาบศรีปราชญ เปนสระน้าํเกาแก เชื่อวาเปนสระที่ใชลางดาบ เลมที่ใชประหาร 
ศรีปราชญ  สมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช   ซึ่งมีความผดิจึงถูกเนรเทศมายังเมืองนครฯ  เม่ือศรีปราชญทํา 
ความผิดอีกครั้ง  พระยานครศรีธรรมราช  จึงไดรับส่ังประหารชีวิต  (ปจจุบันสระลางดาบศรีปราชญอยูในโรงเรียน
กัลยาณีศรีธรรมราช) 
                   16.  เจดียยักษ เจดียสูงใหญเปนอันดับ 2 รองจากเจดียพระบรมธาตุอยูขางสํานักงานเทศบาล 
นครนครศรีธรรมราช  สันนษิฐานวาสรางโดยโคทคีรเีศรษฐีชาวมอญ  กับบริวารท่ีอพยพหลบภัยมาอาศัยเมือง
นครศรีธรรมราช เมื่อประมาณ พ.ศ.1546 
                   17.  พระเงิน  ตั้งอยูติดกับเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  เดิมทีเลาวา  สมัยตนกรุงรัตนโกสินทร   
สมยัสงครามเกาทัพ ไดยกมาตีนครศรีธรรมราช ประชาชนจึงนําปูนโบกทับองศ  พระพุทธรูปซึ่งเปนเงนิ ทําให
พระพุทธรูปรอดจากการถูกทําลายจากสงครามเกาทัพของพมา 
                   18.  กุฏิทรงไทยวัดวังตะวันตก    ตั้งอยูริมถนนราชดําเนินเปนนิวาสสถานของเจาจอมปราง  
ป  พ.ศ. 2535 สมาคมสถาปนิกสยามคัดเลือกกุฏิวัดวังตะวันตกใหเปนอาคารอนุรักษดีเดนประเภทปูชนียสถาน
และวัดวาอาราม 
 
                   19.  เกงจีนวัดประดูและวัดแจง    ตั้งอยูริมถนนราชดําเนินใกลกับสนามกีฬาจังหวัด กอสรางใน
สมยัตนรัตนโกสินทรเปนที่ประดิษฐานมีบัวบรรจุอัฐิของพระยานคร และเชื่อวาเปนท่ีบรรจุอัฐิของสมเด็จ 
พระเจาตากสินมหาราช 

20.  บอนํ้าศักดิ์สิทธิ์วัดหนาพระลาน บอน้ําศักดิ์สิทธิ์วัดเสมาเมือง บอนํ้าศักดิ์สิทธิ์วัด 
เสมาไชย  และบอนํ้าศักด์ิสิทธิ์วัดประตูขาว  ซึ่งตั้งอยูบนถนนราชดาํเนิน  ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช     
น้ําในบอน้ําศักดิ์สิทธ์ิดังกลาวใชทําน้าํพระพุทธมนตในพระราชพีธีตางๆ   เชน   น้าํอภิเษก  น้ําพระราชพธิีบรม
ราชาภิเษก   น้าํพระพพิัฒนสตัยา      

21.  สวนสมเด็จพระศรีนครินทร 84 (ทุงทาลาด) เปนสวนสาธารณะขนาดใหญมเีน้ือท่ี
ประมาณ 1,257 ไร  ตั้งอยูหลังสนามกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช  ภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทรฯ มีสวน
สัตวเปด สวนนกนานาชนิด    สวนสุขภาพ   หอประชุมเมือง พิพิธภัณฑเมือง พุทธภูมิ ฯลฯ 
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                    22. สวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช ตั้งอยูริมถนนราชดําเนินในสวนมีประดิษฐานพระราชานุ
สาวรียพระเจาศรีธรรมาโศกราช  ผูทรงสรางเมืองนครศรีธรรมราช และพระบรมธาตุเจดียเปนสถานที่พักผอน
หยอนใจ  มีลานแสดงกิจกรรมและอาคารอนุรักษ    
                  23.  ตลาดริมน้ําเมืองลิกอร  ตั้งอยูสองฝงรมิคลองหนาเมือง จะเปดทุกวันศุกรสุดทายของเดือน  
มีเวทีการแสดง  การจัดกิจกรรมการแสดงที่หลากหลาย  การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดสถานที่ใหมๆ ทุกเดือน  
มีรานคาจําหนายของที่ระลึก   และรานจําหนายอาหาร 
 

 6.6 การอุตสาหกรรม 
 การอุตสาหกรรม ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สวนใหญนั้นเปนอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 
และขนาดกลาง มีอุตสาหกรรมการผลิตน้ํามันมะพราว 1 โรง นอกนั้นเปนอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เชน  
รานซอมรถจักรยานยนต และเคร่ืองจักรอ่ืน ๆ ตั้งกระจัดกระจายอยูท่ัวไปภายในเขตเทศบาลฯ โดยปราศจากการ
ควบคุมการใชท่ีดินยานอุตสาหกรรม  
 6.7 การพาณิชยและกลุมอาชีพ 
 กลุมอาชีพและโครงการสงเสรมิฝกอาชีพของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ดังน้ี 
 1. กลุมผลิตภัณฑกะลามะพราวชุมชนหนาแขวงการทางนครศรีธรรมราช  และชุมชนกอไผ 
 2. โครงการฝกอบรมสงเสริมอาชีพทําพวงหรีดและดอกไมจันทรใหแกประชาชนในเขตเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช 
 3. โครงการฝกอบรมสงเสริมอาชีพทําขนมไทยใหแกประชาชนในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช 
 
 4. โครงการฝกอบรมสงเสริมอาชีพเพาะเห็ดนางฟาใหแกประชาชนในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช 
 5. โครงการฝกอบรมสงเสริมอาชีพการจัดพานขันหมากใบตอง  ดอกไมสด  และการประดิษฐ
พานบายศร ี
 6. โครงการฝกอบรมสงเสริมอาชีพการทาํขนมไทย 
 7. โครงการฝกอบรมสงเสริมอาชีพการผลิตปุยหมักแบบไมพลิกกลับกองตามแนวพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 8. โครงการฝกอบรมสงเสริมอาชีพตอยอดการผลิตปุยอินทรียจากพืชผักสด  เศษผลไมตาม
ฤดูกาล  และการหมักดิน 
 6.8 แรงงาน 
 ประชาชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรม  สวนใหญประกอบอาชีพ/แรงงาน  รับจาง  คาขาย  
และเปนเจาของกิจการบางบางสวน 

7. ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
 7.1 การนับถือศาสนา 
          สถาบันและองคกรทางศาสนา 
          เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  มีสถาบันและองคกรทางศาสนา  ดังนี้ 

1 วัด    จํานวน      31   แหง 
  2 สุเหรา/มัสยิด   จํานวน       7   แหง 
           3 ครสิตจักร   จํานวน       3   แหง    
  4 ศาลเจา   จํานวน       5   แหง 
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สุสานและฌาปนสถาน ดังนี้ 
  1   เทศบาลดําเนินการ  จํานวน        1   แหง   

2   สาธารณะ   จํานวน      10    แหง   
7.2 ประเพณีและงานประจําป 
วัฒนธรรมประเพณีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีดังนี้ 

  1. ประเพณีสารทเดือนสิบ 
ความเปนมา 
ประเพณีสารทเดือนสิบวิวัฒนาการมาจากประเพณีเปตพลีของพราหมณ ซึ่งลูกหลานจัดข้ึน เพื่อ 

ทําบุญอุทิศสวนกุศลใหแกผูลวงลับไปแลว ตอมาพวกพราหมณจํานวนมากไดหันมานับถือพระพุทธศาสนาและยัง
ถือปฏิบัติในประเพณีดังกลาวอยู พระพุทธองคเห็นวา ประเพณีน้ีมีคุณคา เปนการแสดงออกซึ่งความกตัญูกตเวที
ตอบรรพบุรษุนําความสุขใจใหผูปฏิบัติ จึงทรงอนุญาตใหอุบาสกอุบาสิกาประกอบพิธีนี้ตอไปได ประเพณีสารท
เดือนสิบมีมาตั้งแตพุทธกาลคาดวา เมื่อพระพุทธศาสนาเผยแพรเขามาในนครศรีธรรมราชจึงรับประเพณีนี้มาดวย 
บางก็วาเปนความเชื่อของพุทธศาสนิกชนชาวนครศรีธรรมราช ที่เชื่อวาบรรพบุรุษอันไดแก ปูยา ตายาย และญาติ
พี่นองที่ลวงลับไปแลว หากทําความชั่วจะตกนรกกลายเปนเปรต ตองทนทุกขทรมานในอเวจี ตองอาศัยผลบุญที่
ลูกหลานอุทิศสวนกุศลใหแตละปมายังชีพ ดังนั้นในวันแรม ๑ คํ่าเดือนสิบ คนบาปทั้งหลายที่เรยีกวาเปรตจึงถูก
ปลอยตัวกลับมายังโลกมนุษยเพื่อมาขอสวนบุญจากลูกหลานญาติพี่นอง และจะกลับไปนรกในวันแรม ๑๕ ค่ํา 
เดือนสิบ ในโอกาสน้ีเองลูกหลานและผูยังมีชีวิตอยูจึงนาํอาหารไปทําบุญท่ีวัด เพื่ออุทิศสวนกุศลใหแกผูท่ีลวงลับไป
แลว เปนการแสดงความกตัญูกตเวที 

วันเวลา จัดงาน 
ชวงเวลา ระยะเวลาของการประกอบพิธีสารทเดือนสิบมีขึ้นในวันแรม ๑ ค่ําถึงแรม ๑๕ ค่ํา  

เดือนสิบ แตวันที่ชาวนครศรีธรรมราชนิยมทําบุญคือวันแรม ๑๓-๑๕ คํ่า  
ในสวนของพิธีกรรม 
พิธีกรรมของประเพณีสารทเดือนสิบ มีดังนี้ 
๑. การจัดหฺมฺรับ  
เริ่มในวันแรม ๑๓ ค่ํา ชาวบานจะเตรยีมซื้ออาหารแหง พืชผักที่เก็บไวไดนาน ขาวของเครื่องใช 

ในชีวิตประจําวัน และขนมที่เปนสัญลักษณของสารทเดือนสิบ จัดเตรียมใสหฺมฺรับ การจัดหฺมฺรับ คือ การบรรจุและ
ประดับดวยสิ่งของ อาหาร ขนมเดือนสิบลงในภาชนะท่ีเตรียมไว เชน ถาด  กาละมัง เขง กระเชอ เปนตน ชั้น
ลางสุดบรรจุอาหารแหง ชั้นสองเปนพืชผักที่เก็บไวนาน ชั้นสามเปนของใชในชีวิตประจําวัน ขั้นบนสุด ประดับขนม
สัญลักษณเดือนสิบ ไดแก ขนมพอง ขนมลา ขนมบา ขนมดีซํา ขนมแตละชนิดมีความหมายดังนี้  
ขนมลา เปนเสมือนเสื้อผาที่ใหบรรพบุรุษใชนุงหม  
ขนมพอง เปนเสมือนแพที่ใหบรรพบุรุษขามหวงมหรรณพ  
ขนมกง เปนเสมือนเครื่องประดับ ใชตกแตงรางกาย  
ขนมบา เปนเสมือนเมล็ดสะบา ไวเลนในวันตรุษสงกรานต  
ขนมดีซํา เปนเสมือนเงินตรา ไวใหใชสอย 

๒. การยกหฺมฺรับ 
ในวันแรม ๑๔ หรือ ๑๕ ค่ํา ชาวบานจะยกหฺมฺรับที่จัดเตรียมไวไปวัด และนําภัตตาหารไปถวาย 

พระดวย โดยเลือกไปวัดที่อยูใกลบานหรือวัดที่บรรพบุรุษของตนนิยมไป 
๓. การฉลองหฺมฺรับและบงัสุกุล 
เมื่อนําหมฺรับไปวัดแลว จะมีการฉลองหฺมฺรับ และทําบุญเลี้ยงพระเสร็จแลวจึงมีการบังสกุลุ  

การทําบุญวันนี้เปนการสงบรรพบุรุษและญาติพี่นองใหกลับไปยังเมืองนรก 
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๔. การตั้งเปรต 
เสร็จจากการฉลองหมฺรบัและถวายภัตตาหารแลว ชาวบานจะนําขนมอีกสวนหนึ่งไปวางไวตาม 

บริเวณลานวัด ขางกําแพงวัด โคนไมใหญ เรียกวา ต้ังเปรต เพื่อแผสวนกุศลเปนทานแกผูลวงลับที่ไมมีญาติ หรือ
ญาติไมมารวมทําบุญให การชิงเปรตจะทําตอนตั้งเปรตเสร็จแลว เพราะเชื่อวาถาหากใครไดกินของเหลือจากการ
เซนไหวบรรพบุรุษ จะไดรับกุศลเปนสริิมงคลแกตนเอง บางวัดนิยมสรางหลาเปรต เพื่อสะดวกแกการตั้งเปรต บาง
วัดสรางหลาเปรตไวบนเสาสูงเพียงเสาเดียว เกลาและชะโลมน้ํามันเสาจนลื่น เมื่อเวลาชิงเปรตผูชนะคือผูที่สามารถ
ปนไปถึงหลาเปรตซึ่งตองใชความพยายามอยางมาก จึงสนกุสนานและต่ืนเตน 

สาระสําคัญของประเพณีนี้ 
๑.เปนการแสดงความกตัญูกตเวทีตอบรรพบุรษุ โดยรําลกึถึงคุณความดีของบรรพบุรุษที่ลวงลับ 

ไปแลว  
๒.เปนโอกาสไดรวมญาติที่อยูหางไกลไดมาพบปะซักถามสารทุกขสุกดิบตอกันและไดโอกาส 

ทําบุญรวมกัน 
๓.เปนการเก็บเสบียงอาหารมีทั้งพืชผักอาหารแหง อาหารสําเร็จรูปจัดนาํไปถวายในรูปหมรับ 

หรือสํารับ เพื่อที่ทางวัดจะไดเก็บรักษาไวเปนเสบียงสาํหรับพระภิกษุสงฆในฤดูฝน 
๔. เปนการทําบุญในโอกาสที่ไดรับผลผลิตทางการเกษตรท่ีเริ่มออกผลเพราะเชื่อวาเปนสิรมิงคล 

แกตนเองและครอบครัว         
2.ประเพณีแหผาข้ึนธาตุ 
ความเปนมา 
ในสมัยที่พระเจาศรีธรรมโศกราชเปนกษัตริยครองตามพรลิงค(นครศรีธรรมราช) อยูนั้น ไดมีการ 

บูรณะปฏิสังขรณพระบรมธาตุเจดียครั้งใหญและแลวเสร็จในป พ.ศ.๑๗๗๓ ขณะที่เตรียมสมโภชพระบรมธาตุอยู
นั้น ชาวปากพนังมากราบทูลวา คลื่นไดซัดเอาผาแถบยาวผืนหนึ่งซึ่งมีภาพเขียนเรื่องพุทธประวัติมาข้ึนที่ชายหาด
ปากพนัง ชาวปากพนังเก็บผานั้นถวายพระเจาศรีธรรมโศกราช พระองครับสั่งใหซักผานั้นจนสะอาดเห็นภาพวาด
พุทธประวัติ เรียกวา “ ผาพระบฏ ” จึงรับสั่งใหประกาศหาเจาของ ไดความวาชาวพุทธจากหงสากลุมหนึ่ง จะนํา
ผาพระบฏไปบูชาพระพุทธบาทที่ลังกา แตถูกพายุพัดพามาข้ึนชายฝงปากพนัง เหลือผูรอดชีวิตสิบคนพระเจา    
ศรีธรรมโศกราชทรงมีความเห็นวาควรนําผาพระบฏไปหมพระบรมธาตุเจดีย เนื่องในโอกาสสมโภชพระบรมธาตุ 
แมจะไมใชพระพุทธบาทตามที่ตั้งใจ แตก็เปนพระบรมสารีริกธาตุซึ่งเจาของผาพระบฏก็ยินดี การแหผาข้ึนธาตุจึงมี
ขึ้นตั้งแตปน้ันและดําเนินการสืบตอมา จนกลายเปนประเพณีสําคัญของชาวนครศรีธรรมราชในปจจุบัน ซึ่ง
ประเพณีแหผาขึ้นธาต ุ   เปนประเพณีทองถ่ินที่มีจัดเพียงแหงเดียวในประเทศไทย จัดขึ้นในวันมาฆบูชา อันเปนวัน
สําคัญทางพระพุทธศาสนา ที่ถือวาเปน “ วันจตุรงคสันนิบาต ” คือวันที่พระอรหันตซ่ึงเปนเอหิภิกขุ จํานวน 
๑,๒๕๐ รูป มาประชุมพรอมกันโดยมิไดนัดหมาย ในวันที่พระจันทรเสวยมาฆฤกษ พุทธศาสนิกชนชาวไทย 
โดยเฉพาะชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงไดพรอมใจกันประกอบศาสนพิธีในวันนี้ โดยการเวียนเทียนและแหผาที่
เรยีกกันวา “ ผาพระบฏ ” เพ่ือนําไปหมองคพระบรมธาตุเจดีย และนอมรําลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจาเปนประจํา
ทุกป   

วันเวลาจัดงาน และพธิีกรรม 
แตเดิมการแหผาขึ้นธาตุนิยมจัดปละสองครั้ง ในวันข้ึน ๑๕ ค่ํา เดือนสาม ( วันมาฆบูชา) และวัน 

ขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือนหก (วันวิสาขบูชา) โดยนาํผาไปหมองคพระบรมธาตุเจดีย ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 
ปจจุบันนิยมทํากันในวันข้ึน ๑๕ ค่ํา เดือนสาม (วันมาฆบูชา) มากกวา 
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สาระสําคัญของประเพณีน้ี 
๑. แสดงใหเห็นลักษณะสังคมของนครศรีธรรมราช ท่ียึดมั่นอยูในพระพุทธศาสนาการทําบุญเพื่อ 

อุทิศเปนพุทธบูชาเพื่อประสงคใหใกลชิดกับพระพุทธเจา  
๒. แสดงใหเห็นวาองคพระบรมธาตุเจดีย เปนศูนยรวมจิตใจ ศูนยรวมความศรัทธา 

พุทธศาสนิกชนทั่วไปทุกทิศจึงประสงคมาหมผาพระธาตุอยางพรอมเพรียงกัน 
3.ประเพณีใหทานไฟ 
ความเปนมา 
ประวัติความเปนมาของประเพณีใหทานไฟ กลาวถึงในขุนทกนิกายชาดก เรื่อง ความตระหนี่ถี่ 

เหนียวของโกลิยะเศรษฐี ที่อยากกินขนมเบ้ือง แตเสียดายเงินไมยอมซื้อและไมอยากใหลูกเมียไดกินดวย ภรรยาจึงทํา
ขนมเบื้องที่บานชั้นเจ็ดใหเศรษฐีไดรับประทานโดยไมใหผูใดเห็น ขณะท่ีสองสามีภรรยากําลังปรุงขนมเบื้อง 
พระพุทธเจาประทับอยูที่เชตวันมหาวิหาร ทรงทราบดวยญาณ จึงโปรดใหพระโมคคัลลานะไปแกนิสัยของโกลิยะ
เศรษฐี พระโมคคัคลานะตรงไปบนตึกชั้นเจ็ดของคฤหาสนเศรษฐี เศรษฐีเขาใจวาจะมาขอขนม จึงแสดงอาการรังเกียจ
และออกวาจาขับไล แตพระโมคคัคลานะพยายามทรมานเศรษฐีอยูนานจนยอมละนิสัยตระหนี่ พระโมคคัลลานะได
แสดงธรรมเรื่องประโยชนของการให จนโกลิยะเศรษฐีและภรรยาเกิดความเลื่อมใส ไดนิมนตมารับถวายอาหารที่บาน
ตน พระโมคคัลลานะแจงใหนําไปถวายพระพุทธเจาและพระสาวก ๕๐๐ รูป ณ เชตวันมหาวิหาร โกลิยะเศรษฐีและ
ภรรยาไดนําขาวของเครื่องปรุงไปทําขนมเบื้องถวายพระพุทธเจาและพระสาวก แตปรุงเทาไหรแปงท่ีเตรียมมาเพียง
เลก็นอยก็ไมหมด พระพุทธเจาจึงโปรดเทศนาสั่งสอน ทั้งสองคนเกิดความปติอิ่มเอิบในการบริจาคทาน เห็นแจงบรรลุ
ธรรมชั้นโสดาบัน  จังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งอยูติดชายฝงทะเล ลักษณะภูมิอากาศเปนแบบรอนชื้น ในหนาหนาวก็ไม
หนาวจัด เพียงแตคนรูสึกวาอากาศเย็นลงกวาปกติ เนื่องจากไมเคยชินกับอากาศที่หนาวเย็นลง ตอนยํ่ารุงเชามืดจึงลุก
ขึ้นมากอไฟผิงเพื่อสรางความอบอุน ประกอบกับชาวนครศรีธรรมราชยึดมั่นในพระพุทธศาสนา พุทธศาสนิกชนจึงพา
กันกอกองไฟในวัดใกลบาน แลวนิมนตพระภิกษุสงฆมาผิงไฟรับความอบอุนดวย 

วันเวลาจัดงาน 
การใหทานไฟไมมีกําหนดระยะเวลาที่แนนอนตายตัวแลวแตความสะดวกในการนัดหมาย แต 

สวนใหญจะปฏิบัติในชวงเดือนยี่ ซ่ึงปนชวงที่มีอากาศหนาวเย็นที่สุด ชาวบานจะนัดหมายไปพรอมกันในเวลาย่ํารุง
หรือตอนเชามืด ซึ่งจะเปนวันไหนก็ได 

พิธีกรรม 
๑. การกอกองไฟ ชาวบานจะเตรียมไมฟน ถาน หรือเตาไฟ สําหรับกอใหเกิดความรอนและความ 

อบอุนแกพระสงฆ บางแหงนิยมใชไมฟนหลายอันมาซอนกันเปนเพิงกอไฟ แลวนิมนตพระสงฆมาน่ังผิงไฟ เพ่ือให
เกิดความอบอุนทั้งพระสงฆและชาวบานที่อยูใกลเคยีง 

๒. การทําขนมถวายพระ ขนมท่ีเตรียมไปปรงุที่วัดในการใหทานไฟเปนขนมอะไรก็ได แตสวน 
ใหญจะนิยมขนมที่สามารถปรุงเสร็จในเวลาอันรวดเร็ว ขนมสวนมากจะปรุงโดยใชไฟแรงและเปนขนมพ้ืนบาน เชน 
ขนมเบื้อง ขนมครก ขนมครกขาวเหนียว ขาวเกรียบปากหมอ ขนมโค ขนมพิมพ ขนมจาก ขนมจูจุน ขาวเหนียว
กวนทอด ในปจจุบันมีขนมและอาหารเพิ่มข้ึนอีกมากมาย เชน น้ําชา กาแฟ หมี่ผัด ขาวตม ขาวเหนียวหลาม ขนม
ปงปง ชาวบานจะปรุงขนมตามที่เตรียมเครื่องปรุงมา แลวนําขนมที่ปรุงข้ึนมารอน ๆ ไปถวายพระสงฆ ขณะที่ทํา
ขนมกันไป พระสงฆก็ฉันไปพรอม ๆ กัน จะหยุดปรุงขนมก็ตอเม่ือเครื่องปรุงที่เตรยีมมาหมด เม่ือพระสงฆฉันอิ่ม
แลว ชาวบานจึงรวมกันรับประทานกันอยางสนกุสนาน หลังจากพระสงฆฉันเสร็จแลว กส็วดใหศีลใหพรแกผูที่มา
ทําบุญเปนอันเสรจ็พิธี 

สาระสําคัญของประเพณีน้ี 
๑. เปนโอกาสหนึ่งท่ีไดนัดหมายพรอมกันในตอนเชามืด เพื่อรวมทําบุญเลี้ยงพระรวมท้ังรวม 

รับประทานอาหารกันเปนที่สนุกสนาน ซึ่งเปนการสรางสามัคคีในหมูคณะไดดีย่ิง  
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๒.ทําใหมีสุขภาพดีมีพลานามัยแข็งแรง เพราะการตื่นนอนตอนเชาตรูไดรับอากาศบริสุทธ์ิ ทําใหมี 
ความสดชื่นเบิกบาน  

๓.เม่ือไดปฏิบัติตามประเพณีแลวยอมทําใหเกิดความสุขใจเบิกบานใจในผลบุญที่ตนไดกระทํา  
อีกทั้งยังไดเปนแบบอยางแกลูกหลานของตนดวย 
   4.ประเพณีลากพระ 

ความเปนมา 
ในสมัยที่มีการสรางพระพุทธรปูข้ึนแลว พุทธศาสนิกชนไดอญัเชิญพระพุทธรูปซึ่งสมมุติแทนองค 

พระพุทธเจามาแหแหน ซึ่งเปรียบเสมือนการรับเสด็จและถวายภัตตาหารใหพระพุทธเจาดวยตนเอง พระภิกษุจีน
ชื่ออี้จิง ไดจาริกแสวงบุญผานมายังอาณาจักรตามพรลิงค ไดพบเห็นชาวบานปฏิบัติประเพณีลากพระจึงบันทึก
จดหมายเหตุไววา “ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องคหนึ่ง มีคนแหแหนนํามาจากวัด โดยประดิษฐานบนรถหรือบนแคร มี
พระสงฆและฆราวาสหมูใหญหอมลอมมา มีการตีกลองและบรรเลงดนตรีตางๆ มีการถวายของหอมและดอกไม
และถือธงชนิดตาง ๆ ที่ทอแสงในกลางแดด พระพุทธรูปเสด็จไปสูหมูบานดวยวิธีดังกลาว” 
ประเพณีชักพระหรือลากพระเปนประเพณีทําบุญในวันออกพรรษา ปฏิบัติตามความเชื่อวา เม่ือครั้งท่ีพระพุทธเจา
เสด็จไปจําพรรษา ณ สวรรคชัน้ดาวดึงสเพื่อโปรดพระมารดา เมื่อครบพรรษาจึงเสด็จกลับมายังโลกมนุษย 
พุทธศาสนิกชนไปรับเสด็จ แลวอัญเชิญพระพุทธเจาประทับบนบุษบกแลวแหแหน 

วันเวลาจัดงาน 
วันลากพระจะทาํกันในวันออกพรรษา คือ วันแรม ๑ ค่ํา เดือนสิบเอ็ด 
พิธีกรรม 
๑. การแตงนมพระ 
นมพระ หมายถึงพนมพระเปนพาหนะที่ใชบรรทกุพระลาก นิยมทํา ๒ แบบ คือ ลากพระทางบก 

เรยีกวา นมพระ ลากพระทางน้ํา เรียกวา "เรือพระ" นมพระสรางเปนรานมา มีไมสองทอนรองรบัขางลาง ทําเปน
รูปพญานาค มีลอ ๔ ลออยูใตตัวพญานาค รานมาใชไมไผสานทําฝาผนัง ตกแตงลวดลายระบายสสีวย รอบ ๆ 
ประดับดวยผาแพรสี ธงริว้ ธงสามชาย ธงราว ธงยืนหอยระยาง ประดับตนกลวย ตนออย ทางมะพราว ดอกไมสด
ทําอุบะหอยระยา มีตมหอดวยใบพอแขวนหนานมพระ ตัวพญานาคประดับกระจกแวววาวสสีวย ขาง ๆ นมพระ
แขวนโพน กลอง ระฆัง ฆอง ดานหลังนมพระวางเกาอ้ี เปนที่นั่งของพระสงฆ ยอดนมอยูบนสุดของนมพระ ไดรับ
การแตงอยางบรรจงดูแลเปนพิเศษ เพราะความสงาไดสัดสวนของนมพระขึ้นอยูกับยอดนม 

๒. การอัญเชิญพระลากขึ้นประดิษฐานบนนมพระ 
พระลาก คือพระพุทธรูปยืน แตที่นิยมคือ พระพุทธรูปปางอุมบาตร เมื่อถึงวันข้ึน ๑๕ ค่ํา  

เดือน ๑๑ พุทธบริษัทจะสรงน้ําพระลากเปลี่ยนจีวร แลวอัญเชิญข้ึนประดิษฐานบนนมพระ แลวพระสงฆจะเทศนา
เรื่องการเสด็จไปดาวดึงสของพระพุทธเจา ตอนเชามืดในวันแรม ๑ คํ่าเดือน ๑๑ ชาวบานจะมาตักบาตรหนานม
พระ เรียกวา ตักบาตรหนาลอ เสร็จแลวจึงอัญเชิญพระลากขึ้นประดิษฐานบนนมพระ ในตอนน้ีบางวัดจะทําพธิี
ทางไสยศาสตรเพื่อใหการลากพระราบรื่น ปลอดภัย  

๓. การลากพระ 
ใชเชือกแบงผูกเปน ๒ สาย เปนสายผูหญิงและสายผูชาย โดยใชโพน ( ปด) ฆอง ระฆัง เปน 

เครื่องตีใหจังหวะเราใจในการลากพระ คนลากจะเบียดเสียดกันสนุกสนานและประสานเสียงรองบทลากพระเพื่อ
ผอนแรง 
ตัวอยาง บทรองที่ใชลากพระสรอย :  อี้สาระพา เฮโล เฮโล   ไอไหรกลมกลม หัวนมสาวสาว 
ไอไหรยาวยาว สาวสาวชอบใจ 
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สาระสําคัญของงานประเพณีนี้  
๑.เปนประเพณีท่ีใหความสําคัญกับสังคมเกษตรกรรม ดวยความเชื่อวาอานิสงสแหงการลากพระ 

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

๒.เปนการปฏิบัติตามความเชื่อวา การทาํบุญจะสงผลใหผูที่ทําไดรับบุญกุศลใหประสบ 
ความสาํเร็จในชีวิต จึงมีการปฏิบัติตามประเพณีและความเชื่อตลอดมา 

๓ เปนการแสดงออกถึงความพรอมเพรียง ความสามัคคพีรอมใจในการทําบุญทําทาน และเกิด 
ความสนุกสนาน 

๔. เกิดแรงบันดาลใจ แตงบทรอยกรองสําหรับขับรองในขณะท่ีชวยกันลากพระ ซึ่งมักจะเปน 
บทกลอนสั้น ๆ ตลก ขบขัน และโตตอบกัน ไดฝกทั้งปญญาและปฏิภาณไหวพริบ 

๕.เปนประเพณีท่ีปฏิบัติตามความเช่ือวา ใครไดลากพระทุกป จะไดบุญมาก สงผลใหพบ 
ความสาํเรจ็ในชีวิต ดังนั้นเม่ือนมพระลากผานหนาบานของใคร คนที่อยูในบานจะออกมาชวยลากพระ และคน
บานอ่ืนจะมารับทอดลากพระตออยางไมขาดสาย 
 7.3 ภูมิปญญาทองถิ่น  ภาษาถิ่น 
 1. การผลิตตุกตาไกของชาวบาน ชุมชนหนาสถานีรถไฟนครศรฯี ตําบลคลัง อ.เมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 2. การแกะหนังตะลุง  และการนาํเสนอสาระหนังตะลุง  ของสุชาต ิ ทรัพยสิน  ชุมชนศรธีรรมโศกราช  
 3. . ผลิตภัณฑจากกะลามะพราว  ชุมชนหนาแขวงนครศรีธรรมราช 
 4. เครื่องถมเมืองนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 7.4 สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  สินคาพื้นเมืองและของท่ีระลึก  จังหวัดนครศรีธรรมราชได  ไดแก  เคร่ืองเงิน เครื่องทองหลือง 
เครื่องถม และผลิตภัณฑยานลิเภา มีจําหนายบรเิวณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร หลังสนามหนาเมือง ถนนทาชาง 
ยานทาวัง บูรพาพลาซา บวรบาซาร และที่หางสรรพสินคาโรบินสันโอเชียน 
 
           8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 8.1 นํ้า 
 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  มีระบบประปาที่ใหบริการประชาชน  ดังนี้ 
1. โรงกรองน้ําประปา มีจํานวน 2 ชุด คือ 

โรงกรองน้ําประตูชัย ถนนชลวิถี อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
- มีโรงกรองนํ้า จํานวน 6 โรง 
- มีกําลังผลิตวันละ 33,500 ลบ.ม.(1,396 ลบ.ม./ชม.) 
- ถังน้ําใส  จํานวน 2 ใบ 4,000 ลบ.ม. (ใบละ 2,000 ลบ.ม.) 
- เครื่องสูบน้ําแรงสูง จํานวน 10 เครื่อง (มอเตอร 8 เคร่ือง/เครื่องยนตดีเซล 2 เคร่ือง) 

โรงกรองน้ําทวดทอง ซอยทวดทอง 3 ถนนกะโรม อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
- มีโรงกรองนํ้า จํานวน 10 โรง 
- มีกําลังผลิตวันละ 51,600 ลบ.ม.(2,150 ลบ.ม./ชม.) 
- ถังน้ําใส  จํานวน 4 ใบ 12,000 ลบ.ม. 
- เครื่องสูบน้ําแรงสูง จํานวน 7 เคร่ือง (มอเตอร 6 เครื่อง/เคร่ืองยนตดีเซล 1 เครื่อง) 
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2. โรงสูบนํ้าแรงต่ํา มีจํานวน 7 จุด คือ 
  2.1 โรงสูบน้ําแรงต่ํา บานหัวทา ถนนชลวิถี อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสูบน้ํา
จากคลองปาเหลา มีเครื่องสูบน้ําจํานวน 9 เครื่อง สูบสงน้ําเขาโรงกรองประตูชัย (มอเตอร 8 เครื่อง/เครื่องยนต
ดีเซล 1 เครื่อง) 
  2.2 โรงสบูน้ําแรงตํ่า บานทาใหญ    ถนนบานตาล-ลานสกา   อําเภอลานสกา  
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสบูน้ําจากคลองทาดี มีเครื่องสูบน้ํา จํานวน 5 เครื่อง สูบน้ําเขาโรงกรองทวดทอง 
(มอเตอร 4 เครื่อง/เครื่องยนตดีเซล 1 เครื่อง) 
  2.3 โรงสูบน้ําแรงตํ่า สระพักน้ํา โรงกรองทวดทอง มีเครื่องสูบน้ํา  จํานวน 2 เครื่อง  สูบสงน้ํา
เขาโรงกรองทวดทอง (มอเตอร 2 เครื่อง) 
  2.4 เครื่ อง สูบ เพิ่มแรงดัน (Booster)  เพื่อ เพิ่ มแรงดันน้ํ า  มี เครื่ อง สูบน้ํ า   จํ านวน  
6 เครื่อง สูบสงน้ําเขาโรงกรองทวดทอง (มอเตอร 6 เคร่ือง) 
  2.5 โรงสูบน้ําแรงต่ําบานวังกอง มีเครื่องสูบนํ้า จํานวน 1 เครื่อง สูบสงนํ้าเขาโรงกรองทวดทอง  
  2.6 โรงสูบน้ําแรงตํ่านายทราย  มีเครื่องสูบน้ํา  จํานวน 1 เครื่อง  สูบสงน้ําเขาโรงกรองทวดทอง 
  2.7 โรงสูบน้ําแรงตํ่าบานสันยูง  มีเครื่องสูบน้ํา  จํานวน 1 เครื่อง  สูบสงน้ําเขาโรงกรองทวดทอง 

 8.2 ปาไม 
 พื้นที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชเปนเขตชุมชนเมือง  จึงไมมีพื้นที่ที่เปนปาไม  
 8.3 ภูเขา 
 พื้นที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชเปนเขตชุมชนเมือง  จึงไมมีพื้นที่ที่เปนภูเขา  
 8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  มีคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติคอนขางนอยเพราะเปนเขต
ชุมชนเมือง 
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                          สวนที่ สวนที่ ๒๒  
 
 
 

1. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 ๑.1  แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป   
  การจัดทําแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลจะตองมีความสัมพันธระหวางแผน
ยุทธศาสตรชาติ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสูความม่ันคง  ม่ังคั่ง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตร
ชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙)  สรุปยอได  ดังนี้ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ความเปนมา... 
-๔๔- 

 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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๒.๒ วิสัยทัศน 
วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการ

พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “ม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้
วิสัยทัศนดังกลาวจะตองสนองตอบตอผลประโยชนแหงชาติ อันไดแกการมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพ
แหงเขตอํานาจรัฐ การดํารงอยูอยางมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดํารงอยูอยางมั่นคงของชาติ
และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผนมีความมั่นคงทาง
สังคมทามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ความเจริญเติบโตของชาติความ
เปนธรรมและความอยูดีมีสุขของประชาชน ความย่ังยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ความมั่นคง
ทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
แวดลอมระหวางประเทศและการอยูรวมกันอยางสันติประสานสอดคลองกัน ดานความมั่นคงในประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลกอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรีไมเปนภาระของโลกและสามารถเก้ือกูลประเทศที่มี
ศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ดอยกวา 
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๒.๓ ยุทธศาสตรชาติ 

ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศนและทําใหประเทศไทยพัฒนาไปสูอนาคตท่ีพึงประสงคนั้น จําเปน
จะตองมีการวางแผนและกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะยาว และกําหนดแนวทางการพัฒนาของทุก
ภาคสวนใหขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจําเปนจะตองกําหนดยุทธศาสตรชาติในระยะยาว  เพื่อ
ถายทอดแนวทางการพัฒนาสูการปฏิบัติในแตละชวงเวลาอยางตอเน่ืองและมีการบูรณการ และสรางความ
เขาใจถึงอนาคตของประเทศไทยรวมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคสวนในสังคมท้ังประชาชน เอกชน 
ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสรางและรักษาไวซึ่งผลประโยชนแหงชาติและบรรลุวิสัยทัศน 
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“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืนเปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจนประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” เพื่อใหประเทศมีขีดความสามารถในการ
แขงขัน มีรายไดสูงอยูในกลุมประเทศพัฒนาแลว คนไทยมีความสุข อยูดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาค
และเปนธรรม ซึ่งยุทธศาสตรชาติท่ีจะใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปตอจากน้ีไป จะ
ประกอบดวย ๖ ยุทธศาสตร ไดแก (๑) ยุทธศาสตรดานความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตรดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน (๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตรดานการ
สรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ    (๖) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ โดยมีสาระสําคัญ 
ของแตละยุทธศาสตร สรุปได ดังน้ี 

๒.๓.๑ ยุทธศาสตรดานความมั่นคง มีเปาหมายทั้งในการสรางเสถียรภาพภายในประเทศ
และชวยลดและปองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสรางความเชื่อมั่นในกลุมประเทศอาเซียนและ
ประชาคมโลกที่มีตอประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 

(๑) การเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัด
คอรรัปชั่น สรางความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบรอยภายใน ตลอดจนการ
บริหารจัดการความม่ันคงชายแดนและชายฝงทะเล 

(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ 
และรักษาดลุยภาพความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ เพื่อปองกันและแกไขปญหาความม่ันคงรปูแบบใหม 

(๕) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกาลังปองกันประเทศ การรักษาความ
สงบเรียบรอยภายในประเทศสรางความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ 
รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม 

(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมาก
ขึ้น 
๒.๓.๒ ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน เพื่อใหประเทศไทยสามารถ

พัฒนาไปสูการเปนประเทศพัฒนาแลว ซึ่งจาเปนตองยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใชนวัตกรรมในการ
เพิ่มความสามารถในการแขงขันและการพัฒนาอยางยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การ
สรางความมั่นคงและปลอดภัยดานอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการคาและการเปนผูประกอบการ 
รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแหงอนาคต ท้ังน้ีภายใตกรอบการปฏิรูปและพัฒนาปจจัยเชิงยุทธศาสตรทุก
ดาน อันไดแกโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุน
มนุษย และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ไดแกการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและ
สรางความเชื่อมั่น การสงเสริมการคาและการลงทุนที่อยูบนการแขงขันที่เปนธรรมและรับผิดชอบตอสังคม 
ตลอดจนการพัฒนาประเทศสูความเปนชาติการคาเพื่อใหไดประโยชนจากหวงโซมูลคาในภูมิภาค และเปน
การยกระดับไปสูสวนบนของหวงโซมูลคามากขึ้น 
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(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมี
ความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยมีการใชดิจิทัลและการคาท่ีเขมขนเพื่อสรางมูลคาเพิ่มและขยายกิจกรรมการ
ผลิตและบริการ โดยมุงสูความเปนเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และใน
ภาคบริการที่หลากหลายตามรูปแบบการดําเนินชีวิตและการดําเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเปนแหลงอาหาร
คุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสรางฐานการผลิตใหเขมแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันของภาคเกษตรสงเสริมเกษตรกรรายยอยใหปรับไปสูการทําการเกษตรย่ังยืนที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและรวมกลุมเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เขมแข็ง และการพัฒนาสินคาเกษตรที่มี
ศักยภาพและอาหารคณุภาพ สะอาด และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใชดิจิทัลและ
การคามาเพิ่มมูลคาและยกระดับหวงโซมูลคาในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการใหมีความหลากหลาย มีความเปน
เลิศและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยการยกระดับบริการที่เปนฐานรายไดเดิม เชน การทองเที่ยว และพัฒนา
ใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการใหบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการดานการเงินและธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพ
อ่ืนๆ เปนตน 

(๓) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผูประกอบการ 
ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) สูสากล และพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนและสถาบันเกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
และพัฒนาระบบเมืองศูนยกลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีสวนรวม มีการจัดการ
สิ่งแวดลอมเมือง และโครงสรางพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคลองกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ในดานการขนสง ดานพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับ
นานาประเทศ สงเสริมความรวมมือกับนานาชาติในการสรางความมั่นคงดานตางๆ เพิ่มบทบาทของไทยใน
องคกรระหวางประเทศ รวมถึงสรางองคความรูดานการตางประเทศ 

๒.๓.๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให
เปนรากฐานที่แข็งแกรงของประเทศมีความพรอมทางกาย ใจ สติปญญา มีความเปนสากล มีทักษะการคิด
วิเคราะหอยางมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รูคุณคาความเปนไทย มี
ครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางท่ี 
ตองใหความสําคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียม และทั่วถึง 
(๓) การปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมคานิยมท่ีพึงประสงค 
(๔) การสรางเสรมิใหคนมีสุขภาวะที่ดี 
(๕) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสรางบทบาทของสถาบัน

ครอบครัวในการบมเพาะจิตใจใหเขมแข็ง 
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๒.๓.๔ ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม เพื่อ
เรงกระจายโอกาสการพัฒนาและสรางความมั่นคงใหทั่วถึง ลดความเหลื่อมลาไปสูสังคมที่เสมอภาคและเปน
ธรรม กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 

(๑) การสรางความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางดานเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอ้ือตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความ

เขมแข็งของชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

๒.๓.๕ ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
เพื่อเรงอนุรักษฟนฟูและสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงดานนา รวมทั้งมี
ความสามารถในการปองกันผลกระทบและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ 
และพัฒนามุงสูการเปนสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 

(๑) การจัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพท้ัง ๒๕ ลุมน้ํา เนนการปรับ

ระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
(๕) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 
(๖) การใชเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดลอม 

๒.๓.๖ ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให
หนวยงานภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กระจายบทบาทภารกิจไปสูทองถ่ินอยางเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 

(๑) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐ ใหมีขนาดที่
เหมาะสม 

(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การตอตานการทจุริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตางๆใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ 
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๒.๔ กลไกการขับเคล่ือนกระบวนการพฒันา 
ยุทธศาสตรชาติจะเปนแผนแมบทหลักในการพัฒนาประเทศเพื่อใหสวนราชการและ

หนวยงานตางๆ ใชเปนแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในดานตางๆ อาทิ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนเฉพาะดานตางๆ เชน ดานความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม 
ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพื้นที่ ใหมีความสอดคลองกันตามหวงเวลานอกจากนี้
ยุทธศาสตรชาติจะใชเปนกรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ ของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนการ
พัฒนาอยางมีเอกภาพใหบรรลุเปาหมาย โดยจะตองอาศัยการประสานความรวมมือจากหลายภาคสวน 
ภายใตระบบประชารัฐ คือ ความรวมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยจะไดมีการกําหนดเก่ียวกับบทบาทของยุทธศาสตรชาติและแนวทางในการ
นายุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ เพื่อที่สวนราชการและหนวยงานตางๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได
อยางตอเนื่องและบูรณการ 

๒.๕ ปจจัยความสําเร็จของยุทธศาสตรชาติ 
๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตรชาติ กําหนดวิสัยทัศนระยะยาวที่ชัดเจน มีการ

กําหนดเปาหมายและภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเปนท่ีเขาใจ รับรู และยอมรับเปนเจาของ
รวมกันสามารถถายทอดเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ สูเปาหมายเฉพาะดานตางๆ ตามระยะเวลาเปนชวงๆ 
ของหนวยงานปฏิบัติได และมีการกําหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได 

๒.๕.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนในระดับตางๆ เพื่อใหสวนราชการนายุทธศาสตรชาติไปปฏิบัติ รวมท้ัง
กรอบกฎหมายดานการจัดสรรงบประมาณ ใหสามารถระดมทรัพยากรเพื่อผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการ
ตามยุทธศาสตรชาติอยางมีบูรณาการ และกรอบกฎหมายที่จะกําหนดใหการดาเนินการตามยุทธศาสตรชาติมี
ความตอเน่ือง รวมท้ังมีระบบการติดตามและประเมินผลอยางเปนระบบในทุกระดับ 

๒.๕.๓ กลไกสูการปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคลองต้ังแตระดับการจัดทา
ยุทธศาสตร การนําไปสูการปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการกํากับดูแล บริหารจัดการ
และการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพและหนวยงานปฏิบัติจะตองมีความเขาใจ 
สามารถกําหนดแผนงานโครงการใหสอดคลองกับเปาหมายที่กําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ 
  

1.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ 

            1. การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
  ๑.๑ เพื่อปรับเปลี่ยนใหคนในสังคมไทยมีคานยิมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม  

๑.๒ เพื่อเตรยีมคนในสังคมไทยใหมีทักษะในการดํารงชีวิตสําหรับโลกศตวรรษที่ ๒๑ 
๑.๓ เพื่อสงเสริมใหคนไทยมสีุขภาวะที่ดีตลอดชวงชีวิต  
๑.๔ เพื่อเสริมสรางสถาบันทางสังคมใหมีความเขมแข็งเอ้ือตอการพัฒนาคนและประเทศ 

       2. การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
๒.๑ เพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมใหแกกลุมประชากรรอยละ ๔๐ ที่มีรายไดตํ่าสุด  
๒.๒ เพื่อใหคนไทยทุกคนเขาถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพไดอยางท่ัวถึง   
๒.๓ เพื่อสรางความเขมแข็งใหชุมชน 
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       3. สรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางย่ังยืน 
3.1 เพื่อสรางความเขมแข็งของแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจใหสนับสนุนเปาหมายการเพิ่มรายไดตอหัว   
๓.๑.๑ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของฐานการผลิตและฐานรายไดเดิมและสรางฐานการผลิตและรายไดใหม  

                     3.1.๒ เพื่อสนับสนุนการกระจายการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการแบงปน  
ผลประโยชนอยางเปนธรรม และสนับสนุนเศรษฐกิจที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

        3.1.๓ เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจสรางความเขมแข็งและรักษาวินัยทางการเงิน  
การคลัง และพัฒนาเครื่องมือทางการเงินที่สนับสนุนการระดมทุนท่ีมีประสิทธิภาพ    

        3.2 สรางความเขมแข็งใหกับเศรษฐกิจรายสาขาเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการ
แขงขันของภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการคาการลงทุน ดังน้ี 

3.๒.1 เพื่อสงเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการสรางมูลคาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ของสินคาและบริการ  

        3.๒.2 เพื่อสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพใหเปนฐานรายไดใหมที่สําคัญ พัฒนาระบบ
การบริหารจัดการความเสี่ยงและมีการปรับตัวใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเพื่อใหฐาน
การผลิตภาคเกษตรและรายไดเกษตรกรมีความมั่นคง  

3.๒.3 เพื่อเรงผลักดันใหสินคาเกษตรและอาหารของไทยมีความโดดเดนในดานคุณภาพ 
มาตรฐานและความปลอดภัยในตลาดโลก   

        3.๒.4 เพื่อเพิ่มศักยภาพของอุตสาหกรรมสําคัญเดิมใหสามารถตอยอดสูอุตสาหกรรมแหง
อนาคตที่ใชเทคโนโลยีสมัยใหมอยางเขมขน และสรางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมใหมบนฐานของความ
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม   

                ๓.๒.๕ เพื่อเพิ่มศักยภาพของฐานบริการเดิมและขยายฐานบริการใหมในการปรับตัวสู
เศรษฐกิจฐานบริการที่เขมแข็งข้ึน รวมท้ังพัฒนาอุตสาหกรรมทองเที่ยวใหเติบโตอยางสมดุล และ ย่ั ง ยื น  
           ๓.๒.๖ เพื่อพัฒนาปจจัยสนับสนุนและอํานวยความสะดวกทางการคาและการลงทุนให 
สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการไทย รวมท้ังพัฒนาสังคมผูประกอบการ   

         ๓.๒.๗ เพื่อพัฒนาระบบการเงินของประเทศใหสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แขงขันของภาคการผลิตและบริการ การคา และการลงทุน   

         ๓.๒.๘   เพื่อสรางความเขมแข็งขององคกรการเงินฐานรากและระบบสหกรณใหสนับสนุน
บริการทางการเงนิในระดับฐานรากและเกษตรกรรายยอย  

      4. การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
  ๔.๑ รักษา ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีการใชประโยชนอยางยั่งยืนและเปนธรรม  
  ๔.๒ สรางความม่ันคงดานน้ําของประเทศ และบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าทั้งระบบใหมี 
        ประสิทธิภาพ  
  ๔.๓ บริหารจัดการสิ่งแวดลอม และลดมลพิษใหมีคุณภาพดีขึ้น  
  ๔.๔ พัฒนาขีดความสามารถในการลดกาซเรือนกระจกและการปรับตัวเพ่ือลดผลกระทบ      
                           จากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการรับมือกับภัยพิบัติ 
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     5. ดานความม่ันคง 
  ๕.๑ เพื่อปกปองสถาบันพระมหากษัตริยและเสริมสรางความมั่นคงภายใน รวมทั้งปูองกัน
ปญหา ภัยคุกคามที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ  
  ๕.๒ เพื่อสรางความพรอมและผนึกกําลังของทุกภาคสวน ใหมีขีดความสามารถในการ
บริหารจัดการดานความมั่นคง และมีศักยภาพในการปูองกันและแกไขสถานการณท่ีเกิดจากภัยคุกคาม ทั้งภัย
ทางทหารและภัยคุกคามอื่นๆ   
  ๕.๓ เพื่อเสริมสรางความรวมมือดานความมั่นคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุนการรักษา 
ความสงบสุขและผลประโยชนของชาติ   
  ๕.๔ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารนโยบายดานความมั่นคงและนโยบายทางเศรษฐกิจ 
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความเปนเอกภาพ 

    6. การเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
  ๑.๑ เพื่อใหภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการท่ีดี และไดมาตรฐานสากล  
  ๑.๒ เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการบริหารจัดการและใหบริการแกประชาชนใน
ทองถ่ิน ไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปรงใสตรวจสอบได    
  ๑.๓ เพื่อลดปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ  
  ๑.๔ เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายใหสามารถอํานวยความสะดวกดวย
ความ รวดเร็วและเปนธรรมแกประชาชน ๒ 

   7. ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส 
  ๑.๑ เพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สิ่งอํานวยความสะดวกดานการขนสงและการคา รวมท้ัง
มี กล ไ ก  กํ า กับ  ดู แ ล  กา รป ร ะกอบ กิ จก า ร ขนส งที่ มี ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพแ ละ โปร ง ใ ส ให ส า มา ร ถ                     
สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ  และยกระดับคุณภาพชีวิตใหแกประชาชน   
  ๑.๒ เพื่อสรางความมั่นคงทางพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน และสงเสริมการใช 
พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด ตลอดจนขยายโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน  
  ๑.๓ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายการใหบริการดานโครงสรางพื้นฐานดิจิทัลอยางทั่วถึง 
ทั้งประเทศ ในราคาท่ีเหมาะสมเปนธรรม และสงเสริมธุรกิจดิจิทัลใหม และนวัตกรรม รวมทั้งพัฒนาระบบ 
ความปลอดภัยทางไซเบอรใหมีความมั่นคง และคุมครองสิทธิสวนบุคคลใหแกผูใชบริการ  
  ๑.๔ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและขยายการใหบริการโครงสรางพื้นฐานดานน้ําประปาทั้งใน
เชิง ปริมาณและคุณภาพใหครอบคลุมทั่วประเทศ ลดอัตราน้ําสูญเสียในระบบประปา และสรางกลไกการ
บริหารจัดการการประกอบกิจการน้ําประปาในภาพรวมของประเทศ  
  ๑.๕ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมตอเนื่องที่เกิดจากลงทุนดานโครงสรางพื้นฐาน เพ่ือลดการ
นําเขาจาก ตางประเทศ และสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกับประเทศ 
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 8. ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
  ๘.๑ เพ่ือสรางความเขมแข็งและยกระดับความสามารถดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ข้ัน
กาวหนา ใหสนับสนุนการสรางมูลคาของสาขาการผลิตและบริการเปาหมาย  
   ๘.๒ เพื่อสรางโอกาสการเขาถึงและนําเทคโนโลยีไปใชใหกับเกษตรกรรายยอย วิสาหกิจ
ชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม   
  ๘.๓ เพื่อพัฒนานวัตกรรมที่มุงเนนการลดความเหลื่อมล้ําและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาสทางสังคม และเพิ่มคุณภาพสิ่งแวดลอม   
  ๘.๔ เพื่อบูรณาการระบบบริหารจัดการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม         
ใหสามารถ ดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน  

   9. การพัฒนาภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ 
  ๙.๑ เพื่อกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสูภูมิภาคอยางทั่วถึงมากขึ้น  
  ๙.๒ เพื่อพัฒนาเมืองศูนยกลางของจังหวัดใหเปนเมืองนาอยูสําหรับคนทุกกลุม  
  ๙.๓ เพื่อพัฒนาและฟนฟูพื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักใหขยายตัวอยางเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม         
                           และ เพิ่มคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน  
  ๙.๔ เพื่อพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหมใหสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและ 
        การพัฒนาในพื้นที่อยางยั่งยืน 

 10. ดานการตางประเทศ ประเทศเพื่อนบาน และภูมิภาค 
  ๑๐.๑ เพื่อใชประโยชนจากจุดเดนของทําเลท่ีตั้งของประเทศไทยที่เปนจุดเชื่อมโยงสําคัญ
           ของแนวระเบียงเศรษฐกิจตางๆ ใหเกิดประโยชนอยางเตม็ศักยภาพในการพัฒนา      
                              เศรษฐกิจและสังคมของไทย  
  ๑๐.๒ เพื่อขยายโอกาสดานการคาการลงทุนระหวางประเทศ และยกระดับใหประเทศเปน
          ฐานการผลิตและการลงทุนท่ีมีศักยภาพและโดดเดน   
  ๑๐.๓ เพื่อเพิ่มบทบาทของไทยในเวทีโลกดวยการสงเสริมบทบาทท่ีสรางสรรคของไทยใน
           กรอบ ความรวมมือตางๆ รวมทั้งการสนบัสนุนการขับเคล่ือนการพัฒนาภายใต  
                              กรอบเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)   
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๑.3  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 
1.3.1 แผนพัฒนาภาค 
  

แผนพัฒนาภาคใต 
“ภาคใตเปนเมืองทองเที่ยวพักผอนตากอากาศระดับโลก  เปนศูนยกลางผลิตภัณฑยางพาราและ

ปาลมน้ํามันของประเทศ  และเมืองเศรษฐกิจเชื่อมโยงการคาการลงทุนกับภูมิภาคอ่ืนของโลก  ภายใต
ยุทธศาสตร 6 ดาน คือ 
ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการทองเที่ยวของภาคใหเปนแหลงทองเที่ยวคุณภาพชั้นนําของโลก  
ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาลมน้ํามันแหงใหม ของประเทศ  
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาการผลิตสินคาเกษตรหลักของภาคและสรางความเขมแข็ง สถาบันเกษตรกร  
 
ยุทธศาสตรที่ 4  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานสนับสนุนการทองเที่ยว การพัฒนา เขตอุตสาหกรรม และการ  
                     เชื่อมโยงการคาโลก   
ยุทธศาสตรที่ 5  อนุรักษ  ฟนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ   

เพื่อเปนฐานการพฒันาที่ย่ังยืน  
ยุทธศาสตรที่ 6  พัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใตอยางย่ังยืน 
 

1.3.2 แผนพัฒนากลุมจังหวัด 
แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย พ.ศ. 2561 - 2564 

 
วิสัยทัศน (Vision) 

“ศูนยกลาง การเกษตร การทองเที่ยวนานาชาติ  
มีระบบโลจิสติกสที่สมบูรณ  เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ”   

           
พันธกิจ (Mission) 

1. พัฒนา การผลิต การแปรรูป และการบริหารจัดการ ปาลมน้ํามัน ยางพารา และไมผล 
2. พัฒนาการประมง การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเศรษฐกิจ รวมถึงการปศุสัตวที่สามารถสรางความโดด

เดน 
3. พัฒนาทรัพยากรการทองเท่ียว สรางรูปแบบการทองเท่ียวที่หลากหลาย การบริหารจัดการ   

และสรางเครอืขายการทองเท่ียวระหวางกลุมจังหวัด  
4. พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน  การขนสง และโลจิสติกส เพื่อรองรับการพัฒนาของกลุม

จังหวัด 
5. อนุรักษทรพัยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ศิลปวัฒนธรรม และสภาพสังคมท่ีดี 
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เปาประสงครวม 
1. กลุมจังหวัดเปนศูนยกลาง การผลิตและแปรรูป ยาพารา ปาลมนํ้ามัน ของประเทศ 
2. เปนกลุมจังหวัดชั้นนําดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้าํเศรษฐกิจ และการเล้ียงสัตวเศรษฐกิจท่ีมี

ความโดดเดนในพื้นที่ 
3. กลุมจังหวัดเปนสถานที่ทองเที่ยวนานาชาต ิที่มีคุณภาพ และมีความหลากหลาย                             

ของรูปแบบการทองเที่ยว 
4. มีระบบโครงสรางพื้นฐาน และระบบโลจสิติกสที่มีศกัยภาพในการรองรับการพัฒนาดานตาง 

ๆ ของกลุม 
5. กลุมจังหวัดมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ มีสิ่งแวดลอม สภาพสังคมท่ีดี 

ประเด็นยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรที่ 1  พัฒนาการผลิต แปรรูป และการบริหารจัดการ พืชเศรษฐกิจหลัก  

(ปาลมน้ํามัน ยางพารา  ไมผล) 
ยุทธศาสตรที่ 2  การเพิ่มผลผลิตจากการประมงชายฝง การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าเศรษฐกิจ  

และการเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจที่มีความโดดเดนในพ้ืนท่ี 
 

ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาสูการเปนสถานที่ทองเท่ียวนานาชาติ ที่มีคุณภาพ และมีความหลากหลาย 
ของรูปแบบการทองเที่ยว 

ยุทธศาสตรที่ 4  พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน  การขนสง และโลจิสติกส เพื่อรองรับการพัฒนา 
ของกลุมจังหวัด 

ยุทธศาสตรที่ 5  การพัฒนาสูการเปนเมืองสีเขียว และสังคมคุณภาพ 
 
 1.3.3 แผนพัฒนาจังหวัด 

 
 

2.2  ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 
           1. วิสัยทัศน  
    “นครแหงอารยธรรม  นาอยูนาเท่ียว  การเกษตรและอุตสาหกรรมยั่งยืน” 

        2.   จุดยืนการพัฒนาของจังหวัด  
   จากขอมูลการวิเคราะหศักยภาพของจังหวัด และกําหนดทิศทางการพัฒนายุทธศาสตรใน
ภาพรวมของจังหวัดนครศรธีรรมราช ไดกําหนดจุดยืนการพัฒนาของจังหวัด 3 ประเด็น ดังนี้ 

1. เมืองสืบสานศลิปวัฒนธรรม  สงบสุข  นาเที่ยว 
2. เมืองเกษตรนวัตกรรม และอุตสาหกรรมสีเขียว 
3. ศูนยกลางการคมนาคมขนสง และกระจายสินคาของภาคใต 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนาจงัหวัดนครศรีธรรมราช 
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  3.  เปาหมายการพัฒนา  
                    1.  เพิ่มรายไดจากการเกษตร  อุตสาหกรรมและการทองเที่ยว ยกระดับมาตรฐานคุณภาพ 
  2. เพิ่มรายไดจาการทองเท่ียว 
           3.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการจดัการอยางมีประสิทธิภาพและย่ังยืน 
   4.  ประชาชนยึดหลักธรรมะในการดําเนินชวีิต  และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

5.  ศิลปวัฒนธรรม  และประเพณีมีการสืบสานอยางตอเนื่อง 
 4. ประเด็นการพฒันา 
                     1.  การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสูมาตรฐานครบวงจรและเปนมิตรกับ    
                          สิ่งแวดลอม  

2. การพัฒนาการทองเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ  ธรรมชาติ  และศิลปวัฒนธรรม 
3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  
4. การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหนาอยู เขมแข็งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5. การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบรอย 
6. การสงเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
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ประเด็นการพัฒนาที่ ๑   

การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสูมาตรฐานครบวงจร และเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
 

๑. เปาหมายของประเด็นการพัฒนา 
     1.1  เปนเมืองเกษตรสุขภาพ เกษตรคณุภาพ เกษตรนวัตกรรม ทองเที่ยวเกษตร และเกษตร
อุตสาหกรรมสีเขียวที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ไดรับการจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 

๒. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
 

เปาหมาย 
ประเด็นการพัฒนา 

ตัวชีว้ดั/ 
เปาหมายรวม 5 ป 

ขอมูลพืน้ฐาน เปาหมายรายป  
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 

2.1  เปนเมืองเกษตร
สุขภาพ เกษตร
คุณภาพ เกษตร
นวัตกรรม ทองเที่ยว
เกษตร และเกษตร
อุตสาหกรรม 
สีเขียวที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม ไดรบั 
การจัดการอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 

2.1.1 จํานวนผลติภัณฑ 
ที่เกิดจากการใชเทคโนโลยี
นวัตกรรม/1 

1 1 1 1 1 1 1 

2.1.2 รอยละที่เพิ่มขึ้นของ
รายไดจากผลิตภัณฑ 
ที่ใชเทคโนโลยี 
นวัตกรรม/รอยละ 25 

N/A N/A 10 15 20 25 25 

2.1.3 จํานวนแหลงน้ําชมุชน
ที่เพิ่มขึ้น/45 

13 10 27 13 9 9 9 

2.1.4 รอยละที่เพิ่มขึ้นของ
โครงสรางพ้ืนฐาน 
ดานคมนาคมขนสงไดรับการ
ปรับปรุงและพัฒนา/รอยละ 
20 

4 4 4 4 4 4 4 

2.1.5 รอยละ 5 ของสถาน
ประกอบการที่ไดรบัการ
รับรองอุตสาหกรรม 
สีเขียว/รอยละ 5 

5.18 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
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3. กลยุทธ 
 3.1  พัฒนาสินคาเกษตร บรหิารจัดการนํ้าและบริการทางการเกษตร การเรียนรูเทคโนโลยีและ 
         นวัตกรรม 
 3.2  พัฒนาระบบการทองเที่ยวเกษตรที่ไดมาตรฐานบนปจจัยพื้นฐานดานการเกษตรที่มีคุณภาพ 
          3.3  พฒันากระบวนการผลิต การเก็บเก่ียว การเก็บรักษา การแปรรูป และพัฒนาผลผลิตตอยอด 
                 เปนเกษตรอุตสาหกรรมกาวหนาแบบครบวงจรอยางมีประสิทธิภาพ 
 3.4  สรางเครือขายความรวมมือระหวางภาครฐั องคกรชุมชน กลุมเกษตรกร พอคาในการผลิต  
                 การตลาด และการกระจายสินคาทางการเกษตร 
  3.5  พัฒนาระบบโลจสิติกส รองรับการเปนเมืองศูนยกลางการคมนาคมขนสงและกระจายสินคา 
                 ทางการเกษตร 
 3.6  สงเสริมสถานประกอบการอุตสาหกรรมของจังหวัดใหพัฒนากระบวนการผลิตที่มีมาตรฐาน 
                 และเปนอุตสาหกรรม นวัตกรรมสีเขียว 

 
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 

การพัฒนาการทองเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ  ธรรมชาติ  และศลิปวัฒนธรรม 

 

๑. เปาหมายของประเด็นการพัฒนา 
     1.1 เพิ่มรายไดจากการทองเท่ียว 
     1.2 แหลงทองเที่ยวไดรับการพัฒนาใหไดมาตรฐาน 
     1.3 เพิ่มศักยภาพบุคลากรดานการทองเที่ยว 

๒. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
 

เปาหมาย 
ประเด็นการพัฒนา 

ตัวชีว้ดั/ 
เปาหมายรวม 5 ป 

ขอมูลพืน้ฐาน เปาหมายรายป  
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 

2.1 เพ่ิมรายไดจากการ
ทองเท่ียว 
 

2.1.1 รอยละของรายได
จากการทองเที่ยวเพ่ิมขึ้น/ 
รอยละ 15  

14,46
5 ลาน
บาท 

15,57
9 ลาน
บาท 

15 15 15 15 15 

2.2 แหลงทองเที่ยว
ไดรับการพัฒนาใหได
มาตรฐาน 

2.2.1 จํานวนแหลง
ทองเที่ยวไดรับการพัฒนา
ใหไดมาตรฐาน/ 
10 แหง 

3 2 2 2 2 2 2 

2.3 เพ่ิมศักยภาพ
บุคลากรดานการ
ทองเท่ียว 

2.3.1 จํานวนบุคลากร
ดานการทองเท่ียวที่ไดรับ
การพัฒนาศักยภาพ/ 
ไมนอยกวา 1,00 คน 

210  300 5,000 200 200 200 200 
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3. กลยุทธ 
  3.1  พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน พื้นที่ แหลงทองเที่ยวและสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการทองเที่ยว  
                 ทีไ่ดมาตรฐาน 
 3.2  พัฒนาสินคาและบริการใหมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน มีความปลอดภัย เสริมสรางโอกาสและ 
                 ศักยภาพการแขงขัน ในตลาดการทองเที่ยว 
 3.3  พัฒนาระบบการบริหารจัดการการและสื่อสารการตลาดทองเท่ียวเชิงรุก ภายใตชื่อนครสอง
ธรรม  
         “ธรรมะและธรรมชาติ” 
 3.4  พัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพบุคลกร แรงงานรองรับการทองเที่ยวท่ีไดมาตรฐาน  
                 เกิดความประทับใจแกผูมาเยือน 
 3.5  ฟนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีชีวิตชุมชนตามวถิีชาวนคร เพ่ือสนับสนุนการทองเที่ยว 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3  

การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน  

 

๑. เปาหมายของประเด็นการพัฒนา 
 1.1  ทรพัยากรธรรมชาต ิน้าํ สิ่งแวดลอม ไดรับการจัดการอยางมปีระสิทธิภาพและใชอยางย่ังยืน
 1.2  การจัดการพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและใชอยางประหยัด 

๒. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
 

เปาหมาย 
ประเด็นการพัฒนา 

ตัวชีว้ัด/ 
เปาหมายรวม 5 ป 

ขอมูลพืน้ฐาน เปาหมายรายป  
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 

2.1  
ทรพัยากรธรรมชาติ นํ้า 
สิ่งแวดลอมไดรับ 
การจัดการอยางมี
ประสิทธิภาพและใช
อยางยั่งยืน 

2.1.1 รอยละของพ้ืนที่ 
สีเขียวเพ่ิมขึ้น/รอยละ 2 

0.02 0.08 2 2 2 2 2 

2.1.2 รอยละของขยะมูล
ฝอยที่นํากลับมาใช
ประโยชน/รอยละ 30 

N/A 38.04 44.84 30 30 30 30 

2.1.3 จํานวนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นท่ีไดรับ
การพัฒนาศักยภาพในการ
จัดการภัยพิบัติ/40 

20 25 29 32 38 40 40 

2.2 การจัดการพลังงาน
อยางมีประสิทธิภาพ 
และใชอยางประหยัด 
 

2.2.1 รอยละของการใช
พลังงานลดลง/ 
รอยละ 3  

1.08 2.76 3 3 3 3 3 

2.2.2 การใชพลังงาน
ทดแทนเพ่ิมขึ้น/80 toe 

N/A N/A 20 20 20 20 20 
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3. กลยุทธ 
  3.1  พัฒนากระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ํา และสิ่งแวดลอมในชุมชนรองรับการเกษตร  
         การทองเท่ียวและการพัฒนาจังหวัดโดยการมีสวนรวมทุกภาคสวน 
 3.2  อนุรักษ ปองกัน ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เติมความสมบูรณในระบบนิเวศ 
                 พื้นที่ปา เขา ลําน้าํหลักและนิเวศทางทะเลจังหวัด 
 3.3  พัฒนาศักยภาพเครือขายในการจัดการภัยพิบัติ สาธารณภัยที่ยั่งยืน 
 3.4  สงเสริม สนับสนุน รณรงค และเสริมสรางความสามารถในการพัฒนาสูเมืองแหงพลังงาน 
        ทดแทน และการประหยดัพลังงาน  
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 

การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหนาอยู เขมแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

๑. เปาหมายของประเด็นการพัฒนา 
 1.1  ประชาชนไดรบัสวัสดิการพ้ืนฐานอยางทั่วถึงมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุข 
 1.2  การศึกษามีคุณภาพ ทัดเทียมกับคามาตรฐานการศึกษา 
 1.3  ชุมชนเขมแข็งตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
 
เปาหมาย 

ประเด็นการพัฒนา 
ตัวชีว้ดั/ 

เปาหมายรวม 5 ป 
ขอมูลพืน้ฐาน เปาหมายรายป  

2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2.1 ประชาชนไดรบั
สวัสดิการพ้ืนฐานอยาง
ทั่วถึงมีคุณภาพชีวิตท่ีด ี
และมีความสขุ 

2.1.1 ดัชนีความมั่นคงของ
มนุษย/95 

80 80 80 85 90 95 95 

2.2 การศึกษามี
คุณภาพ ทัดเทียมกับคา
มาตรฐานการศึกษา 
 
 

2.2.1 คาเฉลี่ยคะแนน  
O-net ม.3/60  

35.82 
 

34.64 
 

40 
 

45 
 

50 
 

55 
 

60 

2.2.2 ปการศึกษาเฉลี่ยของ
คนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
สูงกวาเกณฑมาตรฐาน
ประเทศ/9.7  

9.50 N/A 9.1 9.4 9.5 9.6 9.7 

2.3 ชุมชนเขมแข็งตาม 
แนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

2.3.1 รอยละของชมุชน
เขมแข็งตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง/ 
รอยละ 60 

30 35 40 45 50 55 60 
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3. กลยุทธ 
  3.1  พัฒนาคนคุณภาพการใหบริการทางสังคม และการเขาถึงสวัสดิการพ้ืนฐานของประชาชน  
                 อยางท่ัวถึง เปนธรรมและมีคณุภาพชีวิตที่ดี 
 3.2  สงเสริมสุขภาพของประชาชนใหมีสุขภาพดีถวนหนาและมีความสุข 
 3.3  สรางความปรองดองสมานฉันท เปนธรรมแกประชาชน ชุมชน  สังคม เปน “นครที่นาอยู   
                 ชุมชนเขมแข็ง” 
 3.4  ยกระดับคุณภาพการศกึษาทุกระดับใหไดมาตรฐาน ใหเปน “นครแหงการเรยีนรู” 
 3.5  เสริมสรางเศรษฐกิจชุมชนใหเขมแข็ง ม่ังคั่ง ยั่งยืน สรางงาน สรางอาชีพตามแนวปรัชญา 
        ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.6 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และปจจัยพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 

การรักษาความม่ันคงและความสงบเรียบรอย 

 

๑. เปาหมายของประเด็นการพัฒนา 
 1.1  สังคมปลอดยาเสพติด 
 1.2  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

๒. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
 
เปาหมาย 

ประเด็นการพัฒนา 
ตัวชีว้ดั/ 

เปาหมายรวม 5 ป 
ขอมูลพืน้ฐาน เปาหมายรายป  

2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2.1 สังคมปลอดยาเสพ
ติด 

2.1.1 รอยละของหมูบาน/
ชุมชนเอาชนะปญหายาเสพ
ติด 
อยางย่ังยืน/รอยละ 55 

25 30 35 40 45 50 55 

2.2 ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรพัยสิน และมีคณุภาพ
ชีวิตที่ด ี

2.2.1 อัตราการลดลงของ
คดีอาชญากรรม 
ทุกประเภท/รอยละ 95 

80 80 80 85 90 95 95 

2.2.2 อัตราการลดลงการ
เกิดอุบัติเหตุ/ 
รอยละ95 

75 75 75 80 85 90 95 

3. กลยุทธ 
  3.1  จัดใหมีการปองกัน ปราบปราม สรางความเขมแข็งและพัฒนามวลชนเอาชนะยาเสพติด 
                 อยางยั่งยืน 
          3.2  พัฒนาสรางระบบความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 6 

การสงเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

 

๑. เปาหมายของประเด็นการพัฒนา 
 1.1 ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีมีการสืบสานอยางตอเนื่อง 

๒. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
 
เปาหมาย 

ประเด็นการพัฒนา 
ตัวชีว้ดั/ 

เปาหมายรวม 5 ป 
ขอมูลพืน้ฐาน เปาหมายรายป  

2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2.1 ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีมีการสืบสาน
อยางตอเนื่อง 
 

2.1 ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินงาน
ศิลปวฒันธรรมและประเพณี
สืบสาน 
อยางตอเนื่อง/ระดับ 5 

ระดับ 5 ระดับ 5 *ระดับ 
5 

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 

3. กลยุทธ 
  3.1  พัฒนาระบบการจัดการวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา ศิลปะ ภูมิปญญาแผนดิน ใหมีความย่ังยืน  
         สรางคุณคาเพิ่มแกชุมชนและจังหวัด 
          3.2  อนุรักษ ฟนฟู สืบสาน พัฒนาและเผยแพรมรดกทางวัฒนธรรม 
 
*  พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ปลูกฝงใหประชาชน 
   รักศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น โดยเนนกิจกรรมการสืบสาน สืบทอด ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีของ
ทุกองคกรอยางตอเนื่องและมีสวนรวม 
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1.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

วิสัยทัศน 

“องคกรหลักในการพัฒนา  ยึดหลักธรรมมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

          ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช    

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

พอเพียง” ตามแนวพระราชดําริฯ โดยอาศัยกรอบแนวทางจากยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12  แผนพัฒนาภาคใต  ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตฝงอาว

ไทย ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช และภารกิจ 6 ดาน ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตาม

แผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ มาตรา 32(1) รวมทั้ง ไดทบทวนจากยุทธศาสตรการ

พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ฉบับป พ.ศ.2561- 2564 ประกอบดวยยุทธศาสตร พันธกิจ และ

เปาหมายการพฒันา ดังนี้ 

       ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจ 
       พันธกจิ 
     ๑. พัฒนาศักยภาพเกษตรกรใหมีองคความรูตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง  การบริหาร
จัดการการตลาด  และสงเสริมการสรางเครอืขายเกษตรกร 
         ๒. พัฒนาอาชีพท่ีสอดคลองกับบริบทของชุมชน และความตองการของตลาด วิสาหกิจชุมชน 
สนับสนุนการใชภูมิปญญาทองถิ่นและสงเสริมการนําเทคโนโลยีมาใชในการเพิ่มมูลคาการผลิต ดาน
การเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ฯลฯ 
     ๓. สงเสริมการผลิตและจําหนายสินคาเกษตรทั้งท่ีเปนอาหาร มิใชอาหาร และพลังงานทดแทน 
     ๔. สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาชุมชนเมืองและชนบท 
     ๕. จัดใหมีระบบโครงสรางพื้นฐานและแหลงน้ําเพ่ือการเกษตรอยางทั่วถึงและเพียงพอ 
     ๖. ฟนฟู พัฒนาทรัพยากรเพื่อการทองเที่ยว ทั้งแหลงทองเที่ยว บุคลากร  ภาคการตลาด  
ประชาสมัพันธการทองเท่ียว  เพ่ือเสริมสรางภาพลักษณที่ดีของจังหวัด 
     ๗. สงเสรมิการลงทุน การพาณิชย  และพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการทองเท่ียว 
     ๘. สงเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนาที่ผสมผสานภูมิปญญาทองถิ่นกับองคความรูใหม สนับสนุน    
การวิจัยและพัฒนารวมระหวางนักวิชาการและชุมชน โดยใหความสําคัญกับความสอดคลองกับความตองการ  
ภาคเศรษฐกิจชุมชน 
    9. พัฒนาความเชื่อมระบบตลาด ระบบขนสงและระบบโลจิสติกส 
       เปาหมายการพัฒนา 

   ๑. รายไดของชมุชนเพ่ิมขึ้นโดยเฉลี่ยรอยละ ๑๐ ตอป 
   ๒. ประชาชนไดใชประโยชนจากที่ดินอยางเปนธรรม ที่ดินมีคุณคาและไดรบัประโยชนมากขึ้น  
   ๓. จังหวัดนครศรีธรรมราชเปนเมืองนาทองเที่ยวติดอันดับของภาคใต 
   ๔. เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมกับศักยภาพของจังหวัด โดยใหความสําคัญกับการเพ่ิมมูลคา

การคาการลงทุนของจังหวัด 
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      ยุทธศาสตรท่ี ๒ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและพลังงาน 
       พันธกิจ 
    ๑. ฟนฟูพื้นท่ีปาและระบบนิเวศใหเกิดความอุดมสมบูรณ 
    ๒. สงเสริมการบริหารจัดการน้ําในพื้นท่ีตนน้ําและลุมนํ้าอยางมีประสิทธิภาพ โดยใหมีระบบชวย
ตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ํา ระบบพยากรณและเตือนภัยน้ําแลงและน้ําทวม  รวมท้ังสงเสริมใหมีระบบการ
จัดการน้ําเสยี 
    ๓. สงเสริมใหมีมาตรการควบคุมการทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียวธรรมชาติในชุมชน ใหอยูในขีด
ความสามารถการรองรับของระบบนิเวศ 
    ๔. สงเสริมการดํารงชีวิตตามวิถีไทย เพ่ือปลูกฝงคานิยมการบริโภค อยางพอเพียงและย่ังยืน การ
สรางเครือขายชุมชน เพ่ือการอนรุกัษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมชุมชน 
    ๕. สงเสริมใหชุมชน หมูบานมีสวนรวมในการบริหารจัดการเพื่อลดมลพิษและควบคุมกิจกรรมที่จะ
สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตและประชาชน เสริมสรางประสิทธิภาพของกลไกการจัดการขยะชุมชน ขยะ
อันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส ขยะติดเชื้อ สงเสริมใหมีมาตรการสรางแรงจูงใจใหเกิดการลดและคัดแยกขยะ ใน
แหลงกําเนิด สนับสนุนการสรางธุรกิจจากขยะรีไซเคิล และสนับสนุนใหมีระบบเก็บขนและกําจัดขยะ แบบรวม
ศูนย 
    ๖. เสริมสรางประสิทธิภาพในการกําจัด บําบัดมลพิษ ทั้งดานวิชาการ บุคลากร และสรางจิตสํานึก
ของชุมชนในการมีสวนรวมติดตาม ตรวจสอบ เฝาระวัง แกไขปญหาสิ่งแวดลอม 
    ๗. สงเสริมสนับสนุนครัวเรือน ชุมชน ใชพลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก พลังงานใสสะอาด 
    ๘. สนับสนุนสงเสริมการรังวัดและจัดทําแผนท่ี เพ่ือแสดงแนวเขตที่ดนิของรัฐ 
       ๙. ผลักดันใหมีระบบคุมครองสิทธิชุมชนและการแบงปนผลประโยชนที่เปนธรรม อนุรักษฟนฟู ความ
หลากหลายของพันธุกรรมทองถิ่น เพ่ือรักษา ปกปองระบบนิเวศนที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน 

       เปาหมายการพัฒนา 
       ๑. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีความสมดุลเชิงนิเวศนอยางย่ังยืน ประชาชนมีการดํารงชีวิต
อยูอยางมีความสขุภายใตคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีดี 

   ๒. ประชาชนมีจิตสํานึกและมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
   ๓. ครัวเรือน ชุมชน มีทางเลือกในการใชพลังงาน และมีพลังงานใชอยางเพียงพอ 

    ๔. คุณภาพสิ่งแวดลอมอยูในเกณฑมาตรฐาน 

     ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
       พันธกจิ 
     ๑. พัฒนาทรพัยากรมนุษยและองคกรภาคประชาสังคมใหมีศักยภาพเพื่อรองรับการพัฒนาในทุก
ดาน 
     ๒. พัฒนาคุณภาพการศึกษา  กระบวนการเรียนรูคูคุณธรรม จริยธรรม จัดการศึกษาทั้งในและ  
นอกระบบ สนับสนุนการจัดทําหลักสูตรทองถ่ิน  สงเสริมใหเยาวชน  ประชาชน ใชประโยชนจากเทคโนโลยี
สารสนเทศเชิงสรางสรรคอยางฉลาดเพ่ือเสริมสรางการเรียนรู 

    ๓. สนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาใหกับพื้นที่ทางการศึกษาที่ขาดแคลน 
     ๔. พัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอนามัย  พัฒนาสิ่งแวดลอมชุมชนใหถูกสุขลักษณะ 
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     ๕. พัฒนาบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข  สงเสริมการบริหารจัดการแพทยแผนไทย 
(แพทยทางเลือก) ทั้งในระดับชุมชน  และ สถานพยาบาล 
     6. ปองกัน  ควบคุมการแพรระบาดของยาเสพติดเพื่อลดจํานวนผูเสพยและผูเก่ียวของใหนอยลง 
     7. ควบคุมการแพรระบาดของโรคติดตอรายแรงและปองกันการเกิดโรคไมติดตอ  เฝาระวัง
ปองกันปญหาการปวยและตายดวยโรคอุบัติใหม 
     8. สงเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบรอยและการบรรเทาสาธารณ
ภัย  เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
             9. พัฒนาการกีฬา  เสริมสรางโอกาสใหประชาชนทุกกลุมออกกําลังกายและเลนกีฬา จัดหา
สถานที่จัดกิจกรรมออกกําลังกายและเลนกีฬาอยางทั่วถึง 
             10. สงเสริมการทํานุบํารุงและรักษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น พัฒนา 
ฟนฟู ตอยอดแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรม เพื่อสงเสริมการเรียนรูของเยาวชนและประชาชนและเผยแพรสู
สังคมโลก 
             ๑1. สงเคราะห และพัฒนาเด็ก สตรี คนชรา  คนพิการ และผูดอยโอกาสในสังคมใหมีคุณภาพชีวิต
ที่ดแีละพึ่งพาตนเองได  มีอาชีพ  มีงานทํา  ไดรับการศึกษา 
             ๑2. สรางกระบวนการมีสวนรวมเพ่ือความเขมแข็งของชุมชน สนับสนุนกระบวนการเรียนรูชุมชน
การจัดทําแผนแมบทชุมชน  สงเสริมกิจกรรมชุมชนเกษตรอุตสาหกรรมชุมชน  และสวัสดิการชุมชน  

       เปาหมายการพัฒนา 
    ๑. ประชาชน/เยาวชน มีความรู มีคุณธรรม จริยธรรม ดํารงชีวิตไดอยางปกติสุข  
    ๒. ประชาชนไดรับสวัสดิการพื้นฐานอยางทั่งถึงเปนธรรม และมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 
            ๓. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้นทั้งทางรางกาย จิตใจ สติปญญา รวมทั้งมีอนามัยการเจริญพันธุ      
ที่เหมาะสมในทุกชวงวัย 
    ๔. ประชาชนมีโอกาสในการเขาถึงระบบสุขภาพที่มีคุณภาพเพิ่มข้ึน และปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพ
ลดลง  
 
      ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
       พันธกจิ 
     ๑. พัฒนาเสนทางคมนาคมภายในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบใหไดมาตรฐาน สะดวกปลอดภัยอยางท่ัวถึง 
     ๒. พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานใหมีประสิทธิภาพและครบถวนเพียงพอ 
     ๓. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพื้นฐานใหมีประสิทธิภาพอยางทั่วถึงทุกพื้นท่ี 
  
       เปาหมายการพัฒนา 

๑. มีระบบโครงสรางพื้นฐาน ที่ไดมาตรฐาน มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และเชื่อมโยงกับ
ระบบการขนสงอ่ืน รวมทั้งเพียงพอตอความตองการของประชาชน 

๒. มีระบบสาธารณปูโภค  สาธารณปูการข้ันพื้นฐาน ท่ีมีประสิทธิภาพทั่วถึงทุกพื้นท่ี 
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      ยุทธศาสตรที่ ๕ การเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
       พันธกจิ 

    1. รณรงคสรางกระบวนการเรียนรู ปลูกฝงจิตสํานึก คานิยมตามหลักการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เสริมสรางวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตยและ
จิตสํานึกธรรมาภิบาลใหแกเยาวชน ประชาชนทุกระดับ ทุกภาคสวน 
     ๒. พัฒนาการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาลใหมีประสิทธิภาพและโปรงใส สนับสนุน 
ใหใชทรัพยากรในการบริหารอยางคุมคา ปรับปรุงระบบขอมูลและรูปแบบการใหบริการประชาชน           
ลดข้ันตอนการทํางานเพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชน 
     ๓. พัฒนาและสงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินที่ตอบสนองความตองการในระดับชุมชน
ภายใตกระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน สนับสนุนใหมีระบบฐานขอมูลกลางและระบบการติดตาม
ประเมินผล 
     ๔. เพิ่มศักยภาพบุคลากรขององคกรอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ  

       เปาหมายการพัฒนา 
    ๑. ประชาชนมีจิตสํานึกที่ดี มีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน  

   ๒. องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความพรอมในการแกปญหาและใหบริการประชาชน 
   ๓. มีการบริหารจัดการท่ีโปรงใสและมีประสิทธิภาพ และเพิ่มการมีสวนรวมของทุกภาคีในการ

พัฒนา 
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๒.  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
“เทศบาลนาอยูสูความเปนเลิศ     เปดเทศบาลใหทุกคนยอมรับ 

             ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน             เพิ่มประสทิธิภาพผลการศึกษา 
             พัฒนาสาธารณูปโภคและขนสง         สรางอาชีพที่มั่นคงแกชุมชน    

และดูแลทุกคนใหอยูดีมีสุข” 
 

 
 

ยุทธศาสตร 
1.) ดานการเมืองการบริหาร 
2.) ดานสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต 
3.) ดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี 
4.) ดานสาธารณปูโภคและโครงสรางพื้นฐาน 
5.) ดานเศรษฐกิจ 
6.) ดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 

 
 
๑. ประชาชนไดรับขอมูลขาวสารที่รวดเร็ว ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 
๒. เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ ตั้งแตรวมคิด รวมทํา  

รวมตรวจสอบ   และประเมินผล 
๓. บุคลากรทุกระดับมีศักยภาพในการบริหารและปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 
๔. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเขมแข็ง บนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๕. การศึกษาระดับประถมศึกษามีประสิทธิภาพไดมาตรฐานและเปนที่พึงพอใจของ 

ผูปกครองนักเรียน 
๖. การศึกษาระดับมัธยมศึกษามีประสิทธิภาพไดมาตรฐานและเปนท่ีพึงพอใจของ 

ผูปกครองนักเรียน 
๗. การศึกษานอกระบบ และตามอัธยาศัยมีประสิทธิภาพ เปนที่พึงพอใจของผูปกครอง 

ชุมชนและสังคม 
๘. สนับสนุนสงเสริม และอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณี  และภูมิปญญาทองถ่ิน 
๙. ประชาชน ชุมชน มีงาน มีอาชีพ มีรายไดเพิ่มข้ึน 
๑๐. ประชาชนรูจักแหลงทองเที่ยว และมีแหลงทองเที่ยวที่หลากหลายมากขึ้น 
๑๑. สภาพแวดลอมและภูมิทัศนสวยงาม   เปนเมืองนาอยู 
๑๒. มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลอยางมีประสิทธิภาพ 

2.1  วิสัยทัศน 

2.2  ยุทธศาสตร 

2.3  เปาประสงค 
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ลําดับที ่ ยุทธศาสตรการพัฒนา ตัวชี้วัด 

1 การเมืองการบริหาร 1. ความพึงพอใจของประชาชนตอโครงการ/กิจกรรมที่ประชา 
สัมพันธใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสาร รอยละ 80 

2. ประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล/เทศ
บัญญัติงบประมาณ/แผนการดําเนินงาน และการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาล  รอยละ 20 

3. ความพึงพอใจของประชาชนตอโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ
เพ่ือประชาสัมพันธการจัดเก็บภาษี รอยละ 80 

4. รอยละของจํานวนประชากรในเขตเทศบาลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งไป
ใชสทิธิ์เลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลรอยละ 
60 

5. รอยละของจํานวนผูบริหาร  พนักงาน ลูกจางเทศบาล  และ
บุคลากรที่เก่ียวของเขารับการอบรมสัมมนา รอยละ 80 

2 สวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต 1. ความพึงพอใจของประชาชนตอโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาล รอยละ 80 

2. รอยละของชุมชน/กลุมองคกรตางๆ ในเขตเทศบาล เขารวม
อบรมสมัมนา รอยละ 90 

3. ความพึงพอใจของประชาชนตอโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ
เพ่ือสนับสนุนสงเคราะห เด็ก สตรี ผูสูงอายุคนพิการ  
ผูดอยโอกาสทางสังคม รอยละ 80 

4. ความพึงพอใจของประชาชนตอโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ
เพ่ือแกไขปญหาความยากจนของประชาชนในเขตเทศบาล 
รอยละ 80 

5. รอยละของประชาชนผูประสบภัย ผูยากไร ผูดอยโอกาสทาง
สังคมที่ขอรับความชวยเหลือจากเทศบาลและไดรับการ
ชวยเหลือ รอยละ 90 

6. ความพึงพอใจของประชาชนตอโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ
เพ่ือรกัษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนใน
เขตเทศบาล รอยละ 80 

7. ความพึงพอใจของประชาชนตอโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ
เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพและบรรเทาสาธารณภัยใหกับประชาน 
รอยละ 80 

8. รอยละของผูดูแลเดก็เล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเขารับการ
อบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รอย
ละ 80 

2.4  ตัวช้ีวัด 
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3 การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
และประเพณ ี

1. รอยละของผูบริหาร พนักงานครูเทศบาล และบุคลากร
ทางการศึกษาเขารับการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพ
การบริหาร/การจัดการเรียนการสอน รอยละ 60 

2. รอยละความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการ
จัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาล  รอยละ 80 

3. รอยละของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลผานเกณฑการประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอยละ 100 

4. ความพึงพอใจตอโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการเพื่อ
สนับสนุนสงเสริมใหนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลมีความเปนเลิศทางดานวชิาการ รอยละ 80 

5. รอยละของผูบริหาร พนักงานครูเทศบาล และบุคลากร
ทางการศึกษาเขารับการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพ
การจัดการเรียนการสอน รอยละ 60 

6. รอยละความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการ
จัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล รอยละ 80 

7. รอยละความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัด
การศึกษานอกระบบการศกึษา รอยละ 80 

8. รอยละความพึงพอใจของประชาชน/ชุมชนในเขตเทศบาล   
ที่มีตอการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อสนับสนุนสงเสรมิ เพ่ือ
อนุรักษไวซึ่งวัฒนธรรม ประเพณี  และภูมิปญญาทองถ่ิน
ของเทศบาล รอยละ 80 

4 สาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน 1. ประชาชนมีความพึงพอใจตอการจัดบริการดานโครงสราง
พื้นฐานและ ระบบสาธารณูปโภคของเทศบาล รอยละ 80  
 

5 เศรษฐกิจ 1. ความพึงพอใจของประชาชนตอการจัดกิจกรรม/โครงการ 
เพื่อสนับสนุนและสงเสริมใหประชาชนในเขตเทศบาลมี
รายไดเพิ่มขึ้น รอยละ 80 

2. ความพึงพอใจของประชาชนตอการจัดกิจกรรม/โครงการ 
เพื่อสนับสนุนและสงเสริมการทองเที่ยว รอยละ 80 
 

6 สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 1. ความพึงพอใจของประชาชนตอการปรับปรุงภูมิทัศนใหมี
ความเปนระเบียบเรียบรอย  สวยงาม รอยละ 80  
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2. ความพึงพอใจของประชาชนตอโครงการ/กิจกรรมที่
ดําเนินการเพื่อกําจัดขยะ และสิ่งปฏิกูลตางๆ ใหมีความ
สะอาดสวยงาม รอยละ 80 

3. ความพึงพอใจของประชาชนตอเทศบาลในการดําเนินการ
กําจัดขยะ และสิ่งปฏิกูลตางๆ ใหมีความสะอาด สวยงาม 
รอยละ 80 

4. ความพึงพอใจของประชาชนตอโครงการ/กิจกรรมที่
ดําเนินการเพื่อควบคุม ปองกันโรคตางๆ ใหกับประชาชน 
รอยละ 80 

5. รอยละของการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทยของ
โรงพยาบาลเทศบาลฯ และศูนยบริการสาธารณสุขของ
เทศบาล รอยละ 80 

6. ความพึงพอใจของประชาชนตอเทศบาลในการใหบริการดาน
สาธารณสุขของเทศบาล รอยละ 80 

7. ความพึงพอใจของประชาชนตอกิจกรรมที่รณรงคใหความรู
แกประชาชนในการควบคุมปองกันโรคตางๆ รอยละ 80 

8. กลุมเปาหมายไดรบัการตรวจประเมินสุขลักษณะทางดาน
กายภาพ และสุมตรวจตัวอยางเพื่อวิเคราะหดานเคมีและ
ชีวภาพ รอยละ 80 
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ยุทธศาสตร เปาหมาย 

1. ยุทธศาสตรดานการเมืองการบริหาร 1. ปรับปรุงประสิทธิภาพการใหบริการแกประชาชน 
เชน การจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ การนําเทคโนโลยีมา
ใชเพื่อการบริการประชาชนทําใหประชาชนไดรับ
บริการดวยความสะดวกรวดเร็วและประหยัดคาใชจาย  
2. ปรบัปรุงสถานที่ปฏิบัติงานและเครื่องมือเคร่ืองใช
ในการทํางาน เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพและความสะดวก
คลองตวัในการทํางาน  
3. การจัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงานเพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริการของสวนราชการตาง ๆ  
4. จัดทําระบบเครือขายและอินเตอรเน็ต จัดทํา
เว็บไซตของเทศบาล www.nakhoncity.org บริการ
ขอมูลขาวสารของเทศบาล ขาวประชาสัมพันธ ขาว
สอบราคา/ประกวดราคา และเว็บไซตของโรงเรียน
สังกัดเทศบาล พัฒนาศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ของเทศบาล (ศูนย ICT) 
5. เพิ่มประสิทธิภาพดานการเงินการคลัง การจัดเก็บ
รายไดของเทศบาล  โดยการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน การประชาสัมพันธการจัดเก็บภาษี 
การจัดเก็บภาษีถึงบานถึงพื้นที่ การจัดจางเจาหนาที่
ปฏิบัติงาน  
6. เผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารและกิจกรรม
ของเทศบาล ผานสถานีวิทยุเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช FM 88.5 MHz การจัดทําปาย
ประชาสัมพันธ 
7. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในกิจกรรม
ตางๆ เชน การจัดซ้ือจัดจาง การรบัฟงการประชุมสภา
เทศบาล การจัดทําแผนชุมชน การจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ินส่ีป และการติดตามประเมินผล 
8. จัดอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรแกผูบริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงาน
จาง 
 

  
 

2.5  คาเปาหมาย 
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2. ยุทธศาสตรดานสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต 1.การชวยเหลือดานสังคมสงเคราะหและสวัสดิการตางๆ 
แกประชาชน เชน การชวยเหลือการฌาปนกิจศพผูยากไร
อนาถา การสงเคราะหผูสูงอายุ ผูไรความสามารถ ผูพิการ 
และผูปวยโรคเอดส การชวยเหลือคาใชจายในการนํา
ผูปวยสงตอไปรักษาพยาบาลที่อ่ืน  สงเสริมอาชีพและการ
มีรายไดของผูดอยโอกาสประเภทผูตองขังท่ีไดรับการ
ปลอยตัว   
2. ดําเนนิงานศูนยสงเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพของ
ผูสูงอายุเพื่อใหบริการและดูแลสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ ได
จัดทํากิจกรรมในดานตางๆ    
3. การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชนดาน
สวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต เชน จัดกิจกรรมออก
หนวยเทศบาลพบประชาชน 
4. สนับสนุนเงินทุนสําหรับเปนสวัสดิการประชาชนตามมติ
คณะรัฐมนตรี โดยสมทบงบประมาณเขากองทุนสวัสดิการ
ชุมชน     
5. สนับสนุนสงเสริมความเขมเข็งในชุมชน เชน  จัดอบรม
สัมมนาพัฒนาศักยภาพขององคกรชุมชน สนับสนนุการ
ทํางานขององคกรชุมชน พัฒนาศักยภาพองคกรสตรีในเขต
เทศบาล พัฒนาและฝกอบรมอาสาสมัครพลังแผนดิน
เอาชนะยาเสพติด สงเสริมชุมชน องคกร ที่จัดกิจกรรมแก
เยาวชน เพื่อแกไขปญหายาเสพติด 
6. พัฒนาศนูยพัฒนาเด็กเล็กเพือ่เปนแหลงเรียนรูและ
การศึกษาตามอัธยาศัย สงเสริมการเรียนรูของเด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก และพัฒนาครูผูดูแลเด็กในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก 
7. สงเสริมสุขภาพและพัฒนาการกีฬาใหกับประชาชน 
โดยจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพแก ประชาชน ดูแลและ
บํารุงรักษาสนามกีฬาจังหวัด กอสรางลานกีฬาในชุมชน 
8. การปองกันปญหาอาชญากรรม ยาเสพติด การรกัษา
ความสงบและความเปนระเบียบเรียบรอยในเขตเทศบาล 
โดยมีตํารวจชุมชนออกตรวจตราภายในเขตเทศบาล   
9. การเฝาระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน โดยการเตรียมความพรอมดานการบรรเทาสา
ธารณภัย การอบรมอาสาสมัครปองกันสาธารณภัยใน
ชุมชน  การตั้งจุดบรกิารความปลอดภัยทางถนนชวง
เทศกาลตางๆ การติดตั้งกลองวงจรปด CCTV การจัดจาง
เจาหนาที่ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพดานการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
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3. ยุทธศาสตรดานการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  
และประเพณ ี

1. การศึกษาตั้งแตเด็กกอนวัยเรียนและในวัยเรียน เด็ก
กอนวัยเรียนมีศูนยเด็กเล็กดูแลเด็กใหไดรับการพัฒนาที่
เหมาะสมตามวัย ไดเรียนรูปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอม
และผูอื่นได และการจัดการศึกษาชั้นอนุบาล เด็กในวัย
เรียน ไดพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด 
จํานวน 11 โรงเรียนเพื่อใหนักเรียนมีคุณภาพทางวิชาการ  
2. พัฒนาการเรยีนการสอนวิทยาศาสตรและ
ภาษาตางประเทศ โดยจัดการเรียนการสอนโปรแกรม
ภาษาอังกฤษ (English Program) สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศกึษาปที่  1-6   
3. พัฒนาครูผูสอนและบุคลากรทางการศึกษา อบรมครู
เพื่อเพิ่มทักษะทางวิชาการ เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลทางการศึกษา 
4. การจัดจางครูในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลนในโรงเรียน
สังกัดเทศบาล     
5. จัดอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) ใหกับนักเรียน
ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อ
เสริมสรางสุขภาพรางกายของเด็กนักเรียนใหสมบูรณ
แข็งแรง 
6. การกอสรางปรับปรุงอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบการเรียน จัดหาวัสดุอุปกรณและครุภัณฑตางๆ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน พัฒนาเทคโนโลยี
ระบบเครือขายและอินเตอรเน็ตของโรงเรยีนสังกัดเทศบาล 
7. การใหความชวยเหลือดานการศึกษานอกระบบ   เพื่อ
ชวยเหลือเด็กที่ยากจนและดอยโอกาสไดมีโอกาสเรียน
หนังสือและฝกทักษะวิชาชีพตามความสนใจและความถนัด  
8. การจัดการศึกษาแกเด็กยากไรในชุมชนและเด็กเรรอน 
สงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาทุก
คน ไดเรยีนตอระดับมัธยมศึกษา  
9. การอบรมสงเสรมิคุณภาพชีวิตเยาวชนเพ่ืออบรมฟนฟู
สภาพรางกายและจิตใจ การปลูกฝงวินัย ศีลธรรมและ
จริยธรรม  ใหเยาวชนหางไกลจากยาเสพติด  อบายมุข  มี
สุขภาพพลานามัยที่ดี 
10. สงเสริมกีฬาและนันทนาการแกนักเรียนและ
ประชาชน เชนการจัดใหมีลานกีฬาในชุมชน  การ
สนับสนุนวัสดุอุปกรณกีฬาตางๆ สําหรับประชาชนไดออก
กําลังกาย การจัดงานวันเด็กแหงชาติ 
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ยุทธศาสตร เปาหมาย 

 

11. สงเสริมและอนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น   โดยสงเสริมและ
สนับสนุนการจัดงานประเพณีตางๆ เชน ประเพณีงานวัน
สารทเดอืนสิบ ประเพณีแหผาขึ้นธาตุนานาชาติ เทศกาล
มหาสงกรานต  วันวิสาขบูชา งานประเพณีลอยกระทง  
ฯลฯ  
12. มีอุทยานการเรียนรูนครศรีธรรมราชเพ่ือสงเสริม
และสนับสนุนการเรียนรูดวยตนเองของเยาวชนใน
รูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกสที่ทันสมัยและหลากหลาย 
เยาวชนไดเรียนรูคนหาความชอบและความสามารถของ
ตน เปนแหลงรวมเยาวชนที่สรางสรรคและเปนประโยชน  
หางไกลจากแหลงอบายมุข 
13. มีพิพิธภัณฑเมืองเปนสถานท่ีเผยแพรความรูสงเสริม
การเรียนรูศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตรของเมือง
และสงเสรมิการทองเท่ียว      

4. ยุทธศาสตรดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพ้ืนฐาน 1. ระบบสาธารณปูโภคและสาธารณูปการเพ่ืออํานวย
ความสะดวกปลอดภัยแกประชาชน   ความเปนระเบียบ
เรียบรอยและความสวยงามของเมือง  เชน การกอสราง/
ปรับปรุงถนน  สะพาน  ทางเทา  
2. การกอสราง/ปรับปรุงทอ/รางระบายน้ํา การขยาย
เขตระบบไฟฟาสาธารณะ การติดตั้งไฟฟาแสงสวาง การ
เปลี่ยนโคมไฟฟาถนน ติดตั้ง ไฟประติมากรรม 12 
นักษัตร การปรับปรุงขยายกิจการประปา การผลิตและ
จําหนายน้ําประปา การจัดหาแหลงน้ําดิบในการผลิต
น้ําประปา การพัฒนาโรงกรองน้ําใหมีประสิทธิภาพ การ
บริการน้ําดื่มน้ําใชฟรีในชวงที่นํ้าประปาขาดแคลน 
3. เทศบาลใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินการ
เพ่ือแกไขปญหาและตอบสนองความตองการของ
ประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ เชน จางเหมาเอกชน
ดําเนินการจดมาตรวัดน้ํา  จางชุมชนเขามามีสวนรวมใน
การเก็บเงินคาน้ําประปา  
4. เทศบาลไดจัดระบบการจราจร ติดตั้งเครื่องนับเวลา
ถอยหลัง ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร เครื่องหมาย  การตี
เสนตางๆ  ติดตั้งปายชี้ทางและปายบอกสถานที่สําคัญ
ตางๆ เพ่ือความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร  
5. การใหบริการสถานีขนสงผูโดยสาร 
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ยุทธศาสตร เปาหมาย 

5. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 1. การอํานวยความสะดวกและจัดกิจกรรมสงเสรมิการ
ทองเที่ยว เทศบาลไดจัดตั้งศูนยบรกิารขอมูลแก
นักทองเที่ยว จัดทําเอกสารประชาสัมพันธการทองเท่ียว 
เผยแพรและประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวของดีเมือง
นคร จัดกิจกรรมน่ังรถชมเมืองเลาเรื่อง 
ลิกอร จัดงานประเพณีเทศกาลมหาสงกรานตแหนางดาน 
งานประเพณีเดือนสิบ  ติดต้ังไฟฟาแสงสวางบนถนนราช
ดําเนินเพ่ือสรางทัศนียภาพที่สวยงามในยามค่ําคืน 
2. การสนับสนุนและสงเสริมหนวยงานตางๆ  ท่ี
ดําเนินการสงเสริมการทองเที่ยว 
3. ฝกอบรมสงเสริมและพัฒนาอาชีพใหกับประชาชนใน
เขตเทศบาลเพ่ือเพิ่มรายไดใหกับประชาชน 
4. การจัดกิจกรรมตลาดริมนํ้าเมืองลิกอร  เพ่ือสงเสริม
การทองเที่ยว   สรางงาน   สรางอาชีพ 
และเพ่ิมรายไดใหกับประชาชน 

6. ยุทธศาสตรดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 1. เทศบาลดําเนินการสงเสริมสุขภาพ การปองกันและ
ควบคุมโรค การชวยเหลือในการดูแลรักษาพยาบาล  
โดยไดจัดต้ังโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
บริการตลอด 24 ชั่วโมง  บริการฟรีสําหรับประชาชนท่ี
มีบัตรทอง และได เปดโรงพยาบาล 30,000 เตียง    
ติดตั้งศนูยฮอตไลนปรึกษาหมอได 24 ช่ัวโมง มีบุคลากร
ทางการแพทยออกราวด (Round) เยี่ยมไขและทําการ
รักษาคนปวยท่ีบานซึ่งเปนคนปวยท่ีเปนอัมพาต อัม
พฤกษ ทุพพลภาพ ผูสูงอายุ ฯลฯ การใหบริการคลินิก
เฉพาะ เชน คลินิกหญิงวัยทอง คลินิกเบาหวาน คลินิก
ทันตกรรม 
2. พัฒนาการใหบริการดานสาธารณสุข  การปองกัน
และควบคุมโรคเอดส โรควัณโรค โรคพิษสุนัขบา การ
อบรมใหความรูใหประชาชนไดตระหนักในการรักษา
สุขภาพของตนเองและครอบครัว ใหชุมชนมีการเฝาระวัง
ทางสาธารณสุข  
3. คุมครองผูบริโภคใหมีความปลอดภัย โดยการเก็บ
ตัวอยางและทดสอบทางดานเคมีและแบคทีเรียเพ่ือ
ปองกันอันตรายและควบคุมสารพิษตกคางในอาหาร  
ตรวจและใหคําแนะนําทางดานสุขาภิบาลใหความรูแก
สถานประกอบการตาง ๆ 
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ยุทธศาสตร เปาหมาย 

 

4. การสรางจิตสาํนึกในการรักษาสิ่งแวดลอม การ
พัฒนาและพิทักษสิ่งแวดลอมในชุมชน  การรณรงค
สรางจิตสาํนึกดานสิ่งแวดลอม 
5. เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลเพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชน 
6. การใหเอกชนเขามามสีวนรวมในการบริหารจัดการ 
เชน การรักษาความสะอาดโดยเอกชน การเก็บขนขยะ
มูลฝอยโดยเอกชน การจางตัดหญาโดยเอกชน จัดหา
วัสดุอุปกรณในการรักษาความสะอาด 
7. การเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวและสวนสาธารณะ การดูแล
รักษาสวนสาธารณะและสวนหยอมภายในเขตเทศบาล  
การปรับปรุงภูมิทัศนในเขตเมือง 
8. การลดปริมาณและการควบคุมมลพิษ การกอสราง
ระบบบําบัดน้ําเสีย การลดมลภาวะดานกลิ่นโดยใช
จุลินทรยีธรรมชาติ  
9. ปรบัปรุงภูมิทัศนเพื่อใหเปนเมอืงนาอยู   สวยงาม 
เชน  กอสรางซุมเฉลิมพระเกียรติ  ปรับปรุงระบบ
จําหนายไฟฟาเปนเคเบิลใตดิน 
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๑. การพัฒนาสวัสดิการสังคม 

  ๒. การพัฒนาสาธารณสุข 
  ๓. การพัฒนาสรางจิตสํานึกเพื่อปองกันและแกไขปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด          
                     ๔. การสรางความเขมแข็งชุมชน  สนับสนุนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
  5. การพัฒนากอสราง  ปรับปรุง  บํารุงรักษาถนน  ทางเทา  ทอระบายน้ํา  สะพาน 
และอาคารสถานที่  
  6. การพัฒนา ปรับปรุง และติดตั้งไฟฟาสาธารณะ 
  7. การพัฒนา กอสราง ปรับปรุง และบํารุงรักษาระบบนํ้าอุปโภค – บริโภค 
  8. การพัฒนาสงเสริมอาชีพแกประชาชน 
  9. การสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว 
  10. การพัฒนาคุณภาพการศกึษา  และพัฒนาการเรียนรู 
  11. การสงเสริม  สนับสนุน  ทํานุบํารุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี 
และภูมิปญญาทองถ่ิน 
  12. การสงเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
  13. การปรับปรุงดูแลสภาพแวดลอม  มีการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ   
                     14. ใหความรูแกประชาชนเพื่อปองกันควบคุมโรคใหถูกสุขอนามัยที่ดี 

15. การสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินของประชาชน 
  16. การพัฒนาบุคลากรและองคกรใหทันสมัย  มีประสิทธิภาพในการบริหาร                         
เพื่อใหการบริการท่ีดีแกประชาชนและเปนองคกรธรรมาภิบาล 
  17. พัฒนาการจัดเก็บรายไดใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
 

  

เทศบาลนครนครศรีธรรมราชไดกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning)  ดังน้ี 
1. เมืองแหงการศึกษา  ทองเที่ยว  และวัฒนธรรม 
2. การบริหารจัดการ  และการบริการสาธารณะท่ีเปนเลิศภายใตหลักธรรมาภิบาล 
3. การบริการสาธารณสุขชั้นนาํ  สิ่งแวดลอมของเมืองนาอยู 
4. เมืองศูนยกลางคมนาคมภาคใตตอนกลาง  ตลาดกลางสินคาเกษตรของภาคใต 

 
 
 
 
 
 
 

2.6  กลยุทธ

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
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การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ขององคการบริหารสวนตําบลทาดี  มีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม  

ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.8 ความเช่ือมโยงยุทธศาสตรในภาพรวม 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช    

เปาประสงค  

ตัวชี้วัด 

คาเปาหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร 

วสิัยทัศนเทศบาลนครนครศรธีรรมราช     
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1.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

การวิเคราะหศักยภาพดานสังคม  การเมืองการบริหาร  เศรษฐกิจ  โครงสรางพื้นฐาน  
และดานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมในภาพรวมของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  โดยใชเทคนิค    
(SWOT Analysis)  เพื่อประเมินผลสภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถิ่น 

 จุดแข็ง  ( Strengths : S ) 
1. ประชาชนสวนใหญมีความรูและการศึกษาด ี
2. มีการขยายโอกาสทางการศึกษา 
3. ใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการเรยีนการสอน 
4. มีการบริการทางการศกึษาทุกระดับกระจายทั่วเขตเทศบาล  ท้ังการศึกษาในระบบและนอก 

ระบบ  มีความพรอมดานทรัพยากรการศึกษา  และความสามารถในการพัฒนาคุณภาพคน  การจัดการศึกษา
อยูในเกณฑดีและมีความพรอมในการฝกอบรม 

5. มีความตื่นตัวในการพัฒนาวิชาการทางการศึกษา  ใหสอดคลองกับความตองการของประชาชน 
ในเขตพื้นที่ 

6. ประชาชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  เชน  มีคณะกรรมการสถานศึกษา 
7. มีวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ินเปนเอกลักษณสืบทอดมานาน 

       - เปนแหลงประวัติศาสตรของชาติ 
       - ชุมชนต่ืนตัว  และมีสวนรวมในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน 

8. มีแหลงเรียนรูของเมือง คือ  พิพิธภัณฑเมืองนครศรีธรรมราช  และอุทยานการเรียนรูเมือง 
นครศรีธรรมราช 

9. มีประวัติศาสตรดานศิลปะและวัฒนธรรมหลากหลาย  สื่อถึงความเปนชุมชนและสังคมท่ีมี 
พหุวัฒนธรรมโดยประชาชนตางศาสนาและวัฒนธรรม  สามารถอยูรวมกันไดอยางสันติ 

10. ประชาชนในพื้นท่ีมีพื้นฐานดานจิตใจท่ีดีงาม  รกัพวกพอง  รักถ่ินฐาน  รักความยุติธรรม   
มีการรวมกลุมทางสังคมคอนขางเหนียวแนน 

11. คุณภาพชีวิตโดยรวมของประชาชนดีข้ึนระดับหนึ่ง  บรกิารสาธารณสุขมูลฐานอยูในระดับ 
คอนขางดี 

12. บุคลากรทางดานสาธารณสุขคอนขางทั่วถึงครอบคลุมทุกกลุม ทั้งเด็กวัยเรยีน  ผูใหญ 
ผูใหญวัยทํางาน  ผูสูงอายุ  ผูดอยโอกาส  และคนพิการ 

13. มีโรงพยาบาลเทศบาลบริการรักษาพยาบาลโดยไมคิดมูลคา 
14. ประชาชนมีสวนรวมในการพฒันาระบบสาธารณสุข ชุมชน  มีการรณรงคปองกันโรคติดตอ 

และมีการรวมตัวเปนองคกร   
15. ชุมชนที่เขมแข็งเพื่อพัฒนาบริการสาธารณสุขมูลฐานของชุมชนมีอาสาสมัครที่มีความรู 

ความสามารถ  อาสาพัฒนา  สาธารณสุขในชุมชน 
16. มีองคกรชุมชนท่ีเขมแข็ง เชน  กรรมการชุมชน  อสม.  กลุมแมบาน 
17. บทบาทขององคกรชุมชนมีสวนรวมการพัฒนาทองถิ่นสูงมาก 

     3. การวิเคราะหเพื่อพัฒนาทองถิ่น 
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18. ทุกกลุมไดรับสวัสดิการสังคมจากเทศบาลอยางเทาเทียมกัน 
19. สงเสริมเยาวชนโดยใหเยาวชนหันมาสนใจกีฬา  จัดการแขงขันกีฬาในชุมชน 
20. ประชาธิปไตยและกระจายอํานาจสูเทศบาลมากขึ้น 
21. ประชาชนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับสิทธิพึงมีและหนาที่พึงปฏิบัติ 
22. ประชาชนและชุมชนต่ืนตัวและมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาทองถ่ิน มีการรวมกลุม 

และเครือขายเปนชุมชนที่เขมแข็ง 
23. ประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมืองท้ังในระดับชาติ/ทองถิ่น 
24.  มีการปฏิรูประบบราชการภายในเทศบาล  เชน  โครงการ Privatization ที่ใหเอกชน 

ดําเนินการปรับลดตําแหนงชวยเหลือ  ใชหลัก One Stop Serviceปลูกฝงคานิยมพนักงานเทศบาลใหดูแล
ประชาชน   ใชเทคโนโลยีสมยัใหมมาใหบริการอยางรวดเรว็   ถูกตองและเปนธรรม 

25. มีระบบการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน  
26. การจัดการดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินอยูในเกณฑดี  มีการประสานงานรวมมือกับ 

ฝายปกครองอยางใกลชิด 
27.  มีรถดับเพลิงเตรียมความพรอมตลอดเวลา  นอกจากนั้นพนักงานขับรถดับเพลิง  ซึ่งมีหนาที่ 

รับสงผูปวยทั้งในและนอกจังหวัดตลอด  ๒๔  ชม. 
28. มีโครงการเทศกิจเทศบาล  เนนการปองกันมิใหเยาวชนกระทําผิด  และดูแลปองกันปราบปราม 

อาชญากรรมตาง ๆ  โดยมีเจาหนาที่ปฏิบัติการตลอด  ๒๔ ชั่วโมง 
29. ติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV) ครอบคลุมท่ัวเขตเทศบาล  
30. เปนแหลงหัตถกรรมและสินคาพื้นเมืองท่ีมีชื่อเสียง 
31.  มีแหลงทองเที่ยวทางศลิปวัฒนธรรมและโบราณสถานท่ีเปนเอกลักษณ 
32. มีโครงขายคมนาคมขนสงโดยเฉพาะถนนหนทางที่สมบูรณ  มีรถไฟ  สายการบิน  และทาง 

รถยนตสามารถติดตอไดตลอดพ้ืนที่จังหวัด  และมีเครือขายเปนศูนยกลางคมนาคมในภาคใตตอนกลาง  
ระบบการจราจรขนสงสะดวกปลอดภัย 

33. การประปาเทศบาลสามารถใหบริการทั่วเขตและนอกพื้นที่ใกลเคียง  โดยประชาชนเสียคา 
น้ําประปาในราคาถูก 

34. มีสวนสาธารณะเปนสถานที่พักผอนสําหรับประชาชนในเขตเทศบาล  และประชาชนทั่วไป   
เปนแหลงทองเที่ยว และเปนสวนสาธารณะระดับประเทศ 

35. มีตลาดสดท่ีถูกสุขลักษณะอนามัย 
36. เทศบาลมีการจัดการกําจัดขยะแบบฝงกลบในเนื้อที่ ๒๐๐ ไร  และรองรบัการกําจัดขยะไดท่ัว 

เขตเทศบาล  และพื้นที่ใกลเคียง 
37. ใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการกําจัดขยะ 
38. สภาพภูมิประเทศโดยรวม  มีทรวดทรงทางธรณีสัณฐานเปนที่ราบชายฝงทะเลความลาดเทของ 

พื้นที่อยูใน ๑ – ๔ เปอรเซ็นต  เปนขอดีตอระบบระบายน้าํโดยแรงโนมถวง 
39. คุณลกัษณะดินเปนสันหาดเกาและหาดทรายเกา  มีเนื้อดินบนและลางเปนดินทราย  ไหลซึม 

ผานของน้ําลงสูดินไดคอนขางสูง  เปนขอดีตอการบําบัดน้ําเสียโดยวิธีธรรมชาติ 
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 จุดออน  ( Weaknesses : W ) 
1. คนบางกลุมขาดจริยธรรม  คุณธรรม  มีวิถีชีวิตแบบตางคนตางอยู  ไมเสียสละเพื่อสวนรวม   

และขาดระเบียบวินัย   
2. กระแสบริโภคนิยมและวัตถุนิยมรุนแรง  ทําลายวิถีชีวิตของประชาชน 
3. การแพรระบาดของโรคเอดสและยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น  และทวีความรุนแรง 
4. ประชาชนบางกลุมมีพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพไมดีพอ  ขาดการปองกันตนเองจากโรคตางๆ 
5. ปญหาของชุมชนที่มีความรุนแรง  ปญหายาเสพติด  ปญหาความไมปลอดภัยในชีวิตและ 

ทรัพยสิน 
6. ปญหาการพนัน   ปญหาการวางงาน  ขาดการประสานกับเจาหนาท่ีของรฐัท่ีเก่ียวของโดยตรง 
7. ระเบียบกฎหมายการปฏิบัติราชการยังลาหลัง 
8. ภาคอุตสาหกรรมขาดแคลนแรงงานท่ีมีฝมือทักษะ 
9. ขาดการจัดการเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษอยางเปนระบบและนักทองเท่ียวเกรงวาจะไม 

ปลอดภัย 
10. ประสบปญหาการวางงานในวัยทํางาน 
11. มีปญหาคาครองชีพ  และความยากจน 
12. โครงสรางพื้นฐาน  เชน  ถนนหนทาง  ระบบระบายน้าํ  ไฟฟาสาธารณะ  การประปา 

โดยเฉพาะเขตเลอืกตั้งที่ ๔  มีความขาดแคลนโครงสรางพื้นฐาน 
13. ลักษณะเปนดินรวนปนทราย  การบําบัดน้าํเสียโดยธรรมชาติมีจุดออนทําใหโครงสรางของดิน 

พังทลายไดงาย 
14. คลองธรรมชาติอยูในสภาพที่เสื่อมโทรม  และถดถอยซึ่งกอใหเกิดการต้ืนเขิน การรุกล้ําลําน้าํ 

ซึ่งปกคลุมดวยวัชพืชวสัดุตกคาง 
15. แหลงการกําเนิดน้ําเสีย  ไดแกชุมชนแออัด  และตลาดหัวอิฐ 

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

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

  5. มีการถายโอนอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
6. ไดรับความรวมมือ  การรกัษาพยาบาลที่เกินขีดความสามารถของเทศบาลจากโรงพยาบาล   

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

บริการสาธารณะทางดานสาธารณสุขไดมากขึ้น 
8. พ.ร.บ.กระจายอํานาจองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ไดใหอํานาจหนาที่เทศบาลใน 

การจัดการบริการสาธารณะทางดานสวัสดกิารสังคมและพัฒนาชุมชนกวางขวางขึ้น 
9. มีการถายโอนดานสงเสริมคุณภาพชีวิตใหแกเทศบาล 
10. รัฐธรรมนูญใหมมุงการใหสิทธิเสรีภาพแกประชาชน   สงเสริมการกระจายอํานาจสูทองถ่ินและ 
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เปดโอกาสการมีสวนรวมของประชาชนมากยิ่งขึ้น 
11. มีการปฏิรูประบบราชการ  มีการถายโอนอํานาจสูทองถิ่น  พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร  จะทาํใหมีการ 

กระจายขอมูลขาวสารที่ดี  เปนระบบและทั่วถึง 
12. เปนแหลงผลิตการเกษตรที่สําคัญของภาคใต 
13. มีโอกาสพัฒนาการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  โดยอาศัยแหลงประวัติศาสตร  อารยธรรม  และ 

วัฒนธรรมทองถ่ินเปนจุดขายมีความเปนไปไดท่ีจะพัฒนาภาคธุรกิจบริการหรือภาคอุตสาหกรรม  ใหมีความ
เชื่อมโยงกับการทองเท่ียว  เชนอุตสาหกรรมของที่ระลึก  และอาหารพื้นเมือง 

14. มีระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย 
15. พื้นที่ราบลุมชายฝงทะเลดานทิศตะวันออกเปนท่ีราบลุมชายฝงทะเล  มีขอดีคือ  เปนพื้นท่ีรับน้ํา 

หลากและน้ําเออ จากชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช 
16. เทศบาลมีคลองสายหลัก  สายยอยทั้งคลองธรรมชาติ  ทําหนาท่ีผันน้ําหลากจากตัวชุมชนเมอืง 

ระบายลงสูอาวนครศรีธรรมราช 
17. เทศบาลอยูในเขตอิทธิพลชองมรสุมและพายุโซนรอน  จึงมีฝนตกชุก  เปนขอดีตอระบบบําบัด 

น้ําเสียในดานกลิ่นและการเจือจางน้ําสกปรก 

 อุปสรรค  ( Threats : T ) 
1. การเคลื่อนยายแรงงานอพยพเขามาทํางานในเขตเทศบาล  สงผลใหเกิดปญหาชุมชนแออัด    

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

พื้นฐาน 
ชํารุดเสื่อมโทรมเร็วกวาปกติ 
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  3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมท่ีเกี่ยวของ 
3.2.1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศท่ีจะสงผลกระทบตอเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
- รัฐธรรมนูญฉบับใหมจะสงผลตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางไร 
- แนวโนมการยกฐานะจาก อบต. เปนเทศบาลท่ัวประเทศ 
- แนวโนมการควบรวมองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีพ้ืนที่ในตําบลเดยีวกันใหมีองคกรเดยีว 
- การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให  อปท. 
3.2.2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคท่ีจะสงผลกระทบตอเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตวัของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดยมี 
ไทย พมา ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร อินโดนีเซีย ฟลิปปนส กัมพูชา บรูไน เพ่ือท่ีจะใหมีผลประโยชนทาง
เศรษฐกิจรวมกัน จะมีรูปแบบคลายๆ กลุม Euro Zone นั่นเอง จะทําใหมีผลประโยชน อํานาจตอรองตางๆ กับ
คูคาไดมากขึ้น และการนําเขา สงออกของชาตใินอาเซียนก็จะเสรี ยกเวนสินคาบางชนิดที่แตละประเทศอาจจะ
ขอไวไมลดภาษีนําเขา (เรียกวาสินคาออนไหว) 

Asean จะรวมตัวเปน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเปนรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
ณ วันนั้นจะทําใหภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอยางมาก โดย AEC Blueprint (แบบพิมพเขียว) หรือแนวทางที่จะให AEC 
เปนไปคือ 
1. การเปนตลาดและฐานการผลติเดียวกัน 
2. การเปนภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแขงขันสูง 
3. การเปนภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ีเทาเทียมกัน 
4. การเปนภูมิภาคที่มีการบูรณาการเขากับเศรษฐกิจโลก 

จากการท่ีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาไว  จํานวน 6 
ยุทธศาสตร ดังนั้น จึงวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเขาสู AEC ที่จะสงผลกระทบตอ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราชในยุทธศาสตรตางๆ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตรดานการเมืองการบริหาร 
การพัฒนาดานการเมือง  การปกครองและการบริหาร ดานการเมืองในระดับชาติอาจยัง 

ความขัดแยงดานการเมืองระหวางรัฐสมาชิกดวยกันเอง รวมท้ังปญหาการกอการรายท่ีเปนผลมาจากการเมือง 
ซึ่งประเทศใดประเทศหน่ึงไมสามารถแกไขไดโดยลําพัง  การบริหารภาครัฐตองเรงรัดพัฒนาใหตอบสนองการ
ใหบริการ โดยเฉพาะอยางย่ิงการใหบริการในดานการอนุญาต อนุมัติ ตางๆ ซึ่งตองมีคูมือภาษาอังกฤษ จีน เปน
ตน เพ่ือสื่อสารกับชาวตางชาติท่ีตองการทํานิติกรรมตางๆซึ่งเกี่ยวกับรัฐ เชน การเสียภาษีบํารงุทองที่ การเสีย
ภาษีปาย เปนตน อีกทั้งเจาหนาท่ีภาครัฐจําตองพัฒนาการใชภาษาอังกฤษใหอยูในระดับท่ีสื่อสารกับผูใชบริการที่
เปนชาวตางชาติ 

2. ยุทธศาสตรดานสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต 
ปญหาสังคมจะรุนแรงถาไมไดรับการวางแผนที่ดี เนื่องจากจะมีขยะจํานวนมากมากขึ้น 

ปญหาการแบงชนช้ัน ถาคนไทยทาํงานกับคนตางชาติท่ีดอยกวา อาจมีการแบงชนชั้นกันได จะมีชุมชนสลัม
เกิดขึ้น และอาจมี พมาทาวน ลาวทาวน กัมพูชาทาวน ปญหาอาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการกอ
อาชญากรรมจะเพิ่มขึ้นอยางมากจากชนนั้นที่มีปญหา คนจะทําผิดกฎหมายมากขึ้นเนื่องจากไมรูกฎหมาย 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราชตองใหความสําคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบรอยมาก
ขึ้น เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแตละชนชาติอาจมีความแตกตางกัน ดังนั้น อาจมีการฝาฝน
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กฎหมายจากชาวตางประเทศในไทยมากข้ึนทั้งโดยต้ังใจและความไมรูกฎหมาย อีกทั้ง อาจเกิดปญหา
อาชญากรรม ยาเสพติด เพิ่มมากข้ึนจากการหล่ังไหลของแรงงานตางดาวที่เขามาทํางานในไทยมากข้ึน   

3. ยุทธศาสตรดานการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  และประเพณี 
ภาษาอังกฤษยังเปนภาษาที่คนไทยมีความเชี่ยวชาญในการสือ่สารนอยกวาประเทศอ่ืนๆ 

ในอาเซียน ดังน้ัน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ไดเริ่มตนสนับสนุน สงเสริมการนําครูชาวตางชาติเขามา
สอนภาษาอังกฤษโรงเรียนในพื้นที่ เพื่อนํารองไปสูโครงการอ่ืนๆในการเรงรัดพัฒนาใหประชาชนในพื้นที่มี
ทักษะในการสนทนาภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น  ศาสนา  อาจเกิดความขัดแยงในการเผยแพรศาสนาของ
ชาวตางชาติที่เดินทางเขามาในไทยมากขึ้น เชน อาจมีการเผยแผศาสนาคริสต ศาสนาอิสลาม อาจมีการ
กระทบกระทั่งกันระหวางผูนับถือศาสนาท่ีแตกตางกัน เชน ชาวคริสเตียนมาทองเที่ยวในวัดที่เปนแหลง
ทองเท่ียวและมีการลบหลูอยางรูเทาไมถึงการณ เปนตน 

วัฒนธรรม   ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN SOCIO-CULTURAL 
COMMUNITY) มีแผนปฏิบัติการดานสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนระบุในแผนปฏิบัติการเวียงจันทรที่สําคัญ 
คือ การพัฒนามนุษยและการสรางอัตลักษณอาเซียน ตองสรางความตระหนักรูถึงความแตกตางในมรดกทาง
วัฒนธรรม เชน มุสลิมมีอาหารที่เปนขอหาม ตามธรรมเนียมบรูไนไมมีการจับมือกับเพศตรงขาม การใชมือ
ซายในการสงของหรือนามบัตรใหแกชาวมุสลิมถือเปนสิ่งไมสุภาพ เปนตน 

4. ยุทธศาสตรดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน 
การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

โดยเฉพาะอยางย่ิงเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตองใหความสําคัญกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อ
รองรับการหลั่งไหลเขามาของประชากรประเทศเพื่อนบานไมวาจะเขามาในฐานะนักทองเที่ยว คนทํางาน 
หรือการอื่นใด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่สําคัญ เชน ถนน ปายจราจรที่มีภาษาอังกฤษและ
ภาษาตางประเทศที่จําเปน เปนตน 

5. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช   ตองเรงบูรณาการสถานที่ทองเที่ยวในพื้นที่  รวมทั้ง 

รวมบูรณาการการทํางานกับโรงแรมท่ีพักในพื้นท่ี เพื่อพัฒนาไปสูความย่ังยืนของแหลงทองเท่ียวดังกลาว 

6. ดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
ปญหาดานสาธารณสุขท่ีสําคัญคงหนีไมพน โรคติดตอที่สําคัญ ไมวาจะเปน โรคเอดส 

ไขเลือดออก SARs ไขหวัดนกและโรคอ่ืนๆท่ีมีผลมาจากการเคลื่อนยายแรงงานเขามาในไทย การคามนุษย
และการทองเที่ยว มีความเสี่ยงตอการปนเปอน การแพรระบาดของโรคศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว  อาจจะ
สงผลตอสิ่งแวดลอมในชุมชนของเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
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สวนที่ 3  

การนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน 

 

ที ่ ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงานรับผิดชอบหลกั หนวยงาน
สนบัสนุน 

1 ดานการเมืองการบรหิาร บริหารทั่วไป บริหารท่ัวไป 
แผนงานอตุสาหกรรมและ
การโยธา 

- สํานักปลัดเทศบาล 
- กองวิชาการและ 
แผนงาน 
- สํานักการคลัง 

เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช 

2 ยุทธศาสตร ดานสวัสดิการ
สังคมและคุณภาพชีวิต 

การดําเนินงานอื่น งบกลาง - กองสวัสดิการสังคม 
บริหารทั่วไป การรักษาความสงบภายใน - สํานักปลัดเทศบาล 
บริการชุมชนและสังคม สังคมสงเคราะห - กองสวัสดิการสังคม 

สรางความเขมแข็งของ
ชุมชน 

บริหารทั่วไป แผนงานอตุสาหกรรมและ
การโยธา 

- สํานักปลัดเทศบาล 
- กองสวัสดิการสังคม 

3 ดานการศึกษา  ศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรม  และ
ประเพณี 

บริหารทั่วไป บริหารท่ัวไป - กองวิชาการและ 
แผนงาน 

บริการชุมชนและสังคม การศึกษา - สํานักการศึกษา 

การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

- สํานักการศึกษา 

บริหารทั่วไป แผนงานอตุสาหกรรมและ
การโยธา 

- กองวิชาการและ 
แผนงาน 
- สํานักการศึกษา 

4 ดานสาธารณูปโภคและ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน - สํานักการชาง 
 

การเศรษฐกิจ การพาณิชย - สํานักการประปา 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานอตุสาหกรรมและ
การโยธา 

- สํานักการชาง 
 

5 ดานเศรษฐกิจ บริการชุมชนและสังคม การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

- สํานักปลัด 

6 ดานสาธารณสขุและ
สิ่งแวดลอม 

บริการชุมชนและสังคม สาธารณสขุ - กองการแพทย 
- กองสาธารณสขุ 
และสิ่งแวดลอม 

เคหะและชุมชน - กองสาธารณสขุ 
และสิ่งแวดลอม 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานอตุสาหกรรมและ
การโยธา 

- กองการแพทย 
- กองสาธารณสขุ 
และสิ่งแวดลอม 

รวม 6 4 11 9 



 

 

 

 

ผ.01 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
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แบบ ผ.01

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

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

1.) ดานการเมืองการบริหาร

   1.1 แผนงานบริหารทั่วไป 6 2,360,841 6 2,269,942 14 18,573,054 9 2,750,000 9 2,750,000 44 28,703,837

   1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2 6,553,000 0 0 7 31,089,000 1 2,000,000 0 0 10 39,642,000

รวม 8 8,913,841 6 2,269,942 21 49,662,054 10 4,750,000 9 2,750,000 54 68,345,837

2.) ดานสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต

   2.1  แผนงานงบกลาง 3 116,616,000 3 126,110,400 3 135,604,800 3 145,099,200 3 154,593,600 15 678,024,000

   2.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 0 0 0 4 2,001,200 3 1,790,000 3 1,790,000 10 5,581,200

   2.3  แผนงานสังคมสงเคราะห 6 5,300,000 7 5,400,000 7 5,400,000 7 5,000,000 7 5,000,000 34 26,100,000

   2.4  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 14 9,900,000 15 14,916,500 15 16,550,000 15 16,900,000 14 14,100,000 73 72,366,500

   2.5  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 0 2 25,000,000 1 255,000 0 0 3 25,255,000

รวม 23 131,816,000 25 146,426,900 31 184,556,000 29 169,044,200 27 175,483,600 135 807,326,700

3.) ดานการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  

และประเพณี

   3.1  แผนงานบริหารทั่วไป 3 4,789,720 3 2,550,000 5 2,881,000 1 50,000 1 50,000 13 10,320,720

   3.2  แผนงานการศึกษา 73 224,369,800 78 231,304,250 85 277,354,352 83 279,712,872 83 289,712,872 402 1,302,454,146

   3.3  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 24 17,012,000 25 16,612,000 26 16,362,000 26 18,662,000 26 18,662,000 127 87,310,000

   3.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5 5,786,000 9 31,190,140 22 34,475,200 4 4,356,000 1 460,000 41 76,267,340

รวม 105 251,957,520 115 281,656,390 138 331,072,552 114 302,780,872 111 308,884,872 583 1,476,352,206

รวม 5 ปป 2564

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2565
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จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

4.)    ดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพ้ืนฐาน

   4.1  แผนงานการพาณชิย 0 0 0 0 5 213,225,108 3 239,590,000 3 239,590,000.0 11 692,405,108

   4.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 45 85,504,200 54 174,348,300 36 706,142,500 107 499,009,350 11 85,650,000 253 1,550,654,350

   4.3  แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวม 45 85,504,200 54 174,348,300 41 919,367,608 110 738,599,350 14 325,240,000 264 2,243,059,458

5.) ดานเศรษฐกิจ

   5.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 5 4,900,000 5 4,950,000 6 3,000,000 6 5,050,000 6 5,050,000 28 22,950,000

รวม 5 4,900,000 5 4,950,000 6 3,000,000 6 5,050,000 6 5,050,000 28 22,950,000

6.) ดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

   6.1  แผนงานสาธารณสุข 36 14,975,000 38 16,521,800 39 16,484,000 39 16,694,000 39 16,694,000 191 81,368,800

   6.2  แผนงานเคหะและชุมชน 1 300,000 1 300,000 1 100,000 1 100,000 2 2,900,100,000 6 2,900,900,000

   6.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 1 5,559,700 5 12,889,000 0 0 0 0 6 18,448,700

รวม 37 15,275,000 40 22,381,500 45 29,473,000 40 16,794,000 41 2,916,794,000 203 3,000,717,500

รวมทั้งสิ้น 223 498,366,561 245 632,033,032 282 1,517,131,214 309 1,237,018,422 208 3,734,202,472 1,267 7,618,751,701

รวม 5 ปป 2565

ยุทธศาสตร

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564



 

 

 

 

ผ.02 

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4 การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมใหนาอยู  เขมแข็ง  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่   5 การเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

1.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตวัช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสถานีวิทยุ เพ่ือสงเสริมและพัฒนา กระจายขอมูล 100,000 50,000 50,000 50,000 50,000 การตรวจสอบสาํเนาขาว ประชาชนในเขต กองวิชาการ

กระจายเสียง เทศบาลนคร การประชาสัมพันธ ดาน ขาวสาร เพ่ือ จากสมุดบันทึก เทศบาลไดรับ และแผนงาน

นครศรีธรรมราช มวลชนสมัพันธระหวาง สงเสริมความเขาใจ การกระจายเสียง ขาวสารอยางทั่วถึง

cityradio fm 88.50 mhz. เทศบาลกับชุมชน กับประชาชน การตรวจสอบการ ประชาชนในชุมชน

เพื่อประชาสัมพันธ สนับสนุนเผยแพร ดําเนินการตามผัง เขตเทศบาล

ขาวสารราชการ พบปะ ใหการศกึษา และ รายการออกอากาศ ไดแลกเปล่ียน

ชุมชนเพ่ือรับรูสภาพ ความรูในทุกๆ ดาน การสรุปการดําเนินงาน ขาวสารเพ่ือ

ปญหา ความตองการของ ใหแกประชาชน ทุกเดือนเสนอ ประชาสัมพันธ

แตละชุมชน ความรูดาน คณะผูบริหาร ประชาชนในเขต

การเมือง ดานสังคม เทศบาลไดพัฒนา

ดานสาธารณและดาน ความรูอยาง

สงเสริมการศกึษาให ตอเนื่องและยั่งยืน

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
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เปาหมาย ตวัช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ครอบคลุมทุกชุมชนในเขต สรางความเขาใจ

รับผิดชอบของเทศบาล อันดีระหวาง

เพื่อประชาสัมพันธ เทศบาลกับ

ผลิตภัณฑหัตถกรรมและ ประชาชนและ

สินคาของชุมชน องคกรภายนอก

เพื่อเปนส่ือกลาง

การสงเสริมการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตย

ในสวนการบริหารทองถ่ิน

เพ่ือสรางการมีสวนรวม

ของประชาชนในเขต

เทศบาลกับองคกรภายนอก

2 โครงการฝกอบรมใหความรู 1. เพื่อใหผูเขารับการอบรม  - จัดฝกอบรมหลักสูตร  -  - 200,000  -  -  - ผูเขาอบรมมีความ บุคลากรของ กองวิชาการ

พัฒนาศักยภาพ  และเพิ่ม มีความรูความเขาใจ การเพ่ิมประสิทธิภาพ รูความเขาใจใน เทศบาลนครนคร และแผนงาน

ประสิทธิภาพบุคลากร ในระเบียบ กฎหมาย ในการจัดทําแผนพัฒนา ระเบียบ  กฎหมาย ศรีธรรมราช

ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ทองถิ่น  และการ ในการปฏิบัติงาน นําความรู และทักษะ

ดานการจัดทําแผน ติดตามประเมินผล ดานการจัดทําแผน ที่ไดจากการอบรม

พัฒนาทองถิ่น  และการ ใหแกผูบริหาร  ไดไมนอยกวา มาเปนแนวทาง

ติดตามประเมินผล พนักงานเทศบาล รอยละ 80 ในการปฏิบัติงาน

2. เพื่อใหผูเขาอบรมมี พนักงานครูเทศบาล  - ผูเขารวมโครงการ

ความรูความเขาใจในการ และเจาหนาที่ที่ เขาใจและสามารถ

เสนอโครงการ  กิจกรรม เกี่ยวของ  จํานวน ถายภาพไดรอยละ 80

และมาตรการตาง ๆ  เพ่ือ 200 คน

บรรจุในแผนปฏิบัติการ  - จัดฝกอบรมหลักสูตร

ปองกันการทุจริต การเพ่ิมประสิทธิภาพ

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
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เปาหมาย ตวัช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3.เพื่อใหผูเขาอบรม ในการจัดทําแผน

มีความรูความเขาใจ ปฏิบัติการปองกันการ

เกี่ยวกับการถายภาพ ทุจริตใหแกผูบริหาร

เบื้องตนเพ่ือการ พนักงานเทศบาล

ประชาสัมพันธ พนักงานครูเทศบาล

4. เพื่อสงเสริมใหผูเขาอบรม และเจาหนาที่ที่

มีทักษะในการถายภาพ เกี่ยวของ  จํานวน

ที่เหมาะสม 150 คน

5.เพื่อใหผูเขาอบรม  - จัดอบรมใหความรู

มีสวนรวมในการ เร่ืององคประกอบภาพ

ประชาสัมพันธ เทคนิคการถายภาพ

ดานตางๆ ของเทศบาล การประชุม 

การถายภาพ

เพื่อสื่อความหมาย แก

พนักงานเทศบาล

พนักงานจาง

และผูสนใจ

จํานวน 40 คน

 - จัดฝกอบรมหลักสูตร

ถายภาพเบ้ืองตน

เพื่อการประชาสัมพันธ

ใหแกพนักงานเทศบาล

พนักงานจาง  และ

ผูสนใจ  จํานวน

40 คน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตวัช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการรับฟงความคิดเห็น เพื่อใหประชาชนไดมี  - คณะกรรมการชุมชน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ 85 ประชาชนไดมีสวนรวม กองวิชาการ

และประชาพิจารณ สวนรวมในการแสดง  - นักเรียน  นักศึกษา ประชาชนไดมี ในการแสดงความคิดเห็น และแผนงาน

ความคิดเห็นในเรื่องตาง ๆ และประชาชนท่ัวไป สวนรวมในการทํา ในเร่ืองตาง ๆ

ของเทศบาล ประชาพิจารณ ของเทศบาล

4 จัดทําแผนพัฒนา  - เพื่อแสดงแนวทางการ  - จัดทําเอกสารแผน 600,000      600,000      600,000      600,000      600,000       - การจัดทําแผนฯ  - เทศบาลมีแผนพัฒนา กองวิชาการ

งบประมาณ และ พัฒนาในชวงส่ีปที่มีความ พัฒนาทองถ่ินสี่ป แลวเสรจ็ทันกํา เพื่อนําไปปฏิบัติใหสอด และแผนงาน

การติดตาม สอดคลองและสนองตอบ (พ.ศ.2561-2564) หนดตามระเบียบฯ คลองกับแผนยุทธศาสตร

ประเมินผล ตอยุทธศาสตรการพัฒนา  - จัดทําเอกสารแผนชุมชน การพัฒนาที่ไดจัดทําไว

อยางมีประสิทธิภาพ ประจําป พ.ศ.2561 - และใชเปนหนทางในการ

2565 ดําเนินการพัฒนาชวง

สี่ปไดอยางมี

 - เพื่อแสดงรายละเอียด  - จัดทําเอกสาร  - จัดทํางบประมาณ ประสิทธิภาพ

ประมาณการรบั-จายอยาง งบประมาณรายจาย แลวเสรจ็ทันกํา  - เทศบาลมีงบประมาณ

มีระบบ และเปนเคร่ืองมือ ประจําป หนดตามระเบียบฯ ประจําปที่เปนเครื่องมือ

ควบคุมการดําเนินงานใน พ.ศ.2561 - 2565 ควบคุมการใชจาย

อนาคต งบประมาณ

 - เพื่อแสดงรายละเอียด  - จัดทําเอกสารแผนการ  - จัดทําแผนการ  - ทําใหทราบชวงระยะ

โครงการพัฒนาและกิจกรรม ดําเนินงาน ประจําปงบ ดําเนินงานแลว เวลาดําเนินการของ

ที่จะดําเนินการในเขต ประมาณ พ.ศ.2561 - เสรจ็ทันกําหนด แตละโครงการ

เทศบาล และใชเปนเครื่อง 2565 ตามระเบียบฯ  - เกิดความสะดวกใน

มือในการติดตามและ การติดตามและประเมิน

ประเมินผลโครงการใหเปน ผลโครงการ

ไปอยางเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตวัช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - เพื่อใหการบริหารและการ  - ติดตามและประเมินผล มีรายงานการติด  - ทําใหไดทราบผลการ

ดําเนินโครงการเปนไปอยาง การดําเนินงานตามแผน ตามประเมินผล ดําเนินงานและปญหา

มีประสิทธิภาพ พัฒนาเทศบาล ประจําป และแลวเสร็จทัน อุปสรรคในการดําเนิน

 - เพื่อประเมินผลสัมฤทธ พ.ศ.2561 - 2565 กําหนดระยะเวลา งานตามแผนพัฒนาและ

และเปนการตรวจสอบผลการ ตามระเบียบฯ ไดดําเนินการแกไข

ดําเนินงาน กระบวนการ ปรับปรุง

ดําเนินงาน ผลผลิต ผลกระ

ทบที่เกิดจากการปฎิบัติตาม

โครงการที่เปนผลมาจากการ

ใชจายงบประมาณ

 - เพื่อใหไดรับทราบความ

คิดเห็นของประชาชนและ

ระดับการมีสวนรวมของ

ประชาชนตอผลการดาํเนิน

งานตามโครงการและ

กิจกรรมตางๆ ของเทศบาล

 - เพื่อเปนการสะทอนผล ประเมินผลการปฏิบัติ รอยละความพึง สามารถนําขอมูลที่ได

การปฏิบัติงานของเทศบาล ราชการ พอใจของผูมาใช มาปรับปรุงประสิทธิภาพ

อยางแทจริง และไดรับ บริการในเทศบาล การปฏิบัติงานและวาง

ขอมูลยอนกลับดานผลงาน ไมนอยกวา 70% แผนการบริหารงาน

บุคคลใหดียิ่งข้ึน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตวัช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการติดตั้งกลองโทรทัศน  - เพื่อปองกันและดูแล  -มีจุดติดต้ังกลองโทร  -  - 9,896,054  -  - รอยละ 90 ไดปองกัน  -สามารถปองกันและ กองวิชากรร

วงจรปด(CCTV) ระยะที่ 4 ความปลอดภัยใหกับสถาน ทัศนวงจรปด 34 จุด และดูแลรักษาความ ดูแลรักษาความปลอด และแผนงาน

จํานวน 34 จุด ที่ราชการเขตชุมชนและ ดังนี้ ปลอดภัยในบริการ ภัยใหกับประชาชน

สถานท่ีสําคัญภายในเขต 1.หนาโรงเรียนเทศ ประชาชนเวณดงักลาว และผูมาเท่ียวชมจัง

เทศบาลนคนครศรีธรรมราช บาลวัดศาลามีชัย หวัดนครศรีธรรมราช

(ถนนราชดําเนิน)

 -เพิ่อเพิ่มประสิทธิภาพและ 2.หนาโรงเรียนสิทธิทา  -เพิ่มประสิทธิภาพและ

แบงเบาภาระในการปฏิบัติ ภัทร (ถนนราชดําเนิน) แบงเบาภาระในการ

งานของเจาหนาที่ตาํรวจ ท้ัง 3.หนาโรงเรียนสาธิต ปฏิบัติงานของเจาหนา

ในงานดานปราบปรามอาช เทศบาลวัดเพชรจริก ที่ตํารวจ ทั้งในงานดาน

ญากรรมและดานจราจรภาย  (ถนนราชดําเนิน) ปราบปรามอาชญากรรม

ในพ้ืนท่ีและบริเวณรอบๆ 4.หนาโรงเรียนเทศ และดานจราจรภายใน

 ทั้ง 34 จุด บาลวัดทาวโคตร พ้ืนที่เขตเทศบาลนคร

 (ถนนราชดําเนิน) นครศรีธรรมราช 

5.สามแยกหลังวัด ทั้ง 34 จุด

พระมหาธาตุ (ถนน

หลังวัดพระมหาธาต)ุ

 6.ซอยสระเรียง (ถนน

ราชดําเนิน)

7.หนาเขตพื้นที่การ

ศึกษา (ถนนศรีธรรม

ราช)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตวัช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8.หนาสวน ร.9 (ถนน

เทวบุร)ี

9.หนาโรงเรียนจรัส

พิชากร (ถนนศรีธรรม

โศก)

10.หนาโรงเรียนเทศ

บาลวัดเสมาเมือง

(ถนนราชดําเนิน)

11.หนาอัยการจังหวัด

(ถนนศรีธรรมโศก)

12.หนาโรงเรียนอนุ

บาลจังหวัด (ถนนศรี

ธรรมโศก)

13.หนาโรงเรียนเทศ

บาลวัดมเหยงคณ

(ถนนราชดําเนิน)

14.หนาโรงเรียนเทศ

บาลวัดเสาธงทอง

(ถนนราชดําเนิน)

15.หนาโรงเรียนเทศ

บาลวัดศรีทวี (ถนนศรี

ทวี)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตวัช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

16.สามแยกเทวราช

(ถนนราชดําเนิน)

17.สามแยกทาดาน

(ถนนทาโพธ์ิ)

18.หนาโรงเรียนเทศ

บาลวัดใหญ (ถนนราช

ดําเนิน)

19.สามแยกมะขาม

ชุม 2 (ถนนมะขามชุม)

20.หนาโรงเรียนศรี

ธรรมราชศกึษา(อนุบาล)

(ราชดําเนิน) 

21.หนาวิทยาลัยเทค

นิคนครศรีธรรมราช

(ถนนราชดําเนิน)

22.ถนนขางสนามกีฬา

สวนสมเดจ็(ถนนขาง

สนามกีฬา)

23.หนาตลาดสดคขูวาง

(ถนนปากนคร)

24.หนาเคหะสะพาน

ยาว (ถนนเทวราช)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตวัช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

25.สามแยกทาชาง

(ถนนกะโรม)

26.ซอยชุมแสงแยก

1 ใน (ซอยชุมแสง)

27.ซอยสวนแกว 1 

(ซอยสวนแกว)

28.ซอยตนหวา 6 

(ซอยตนหวา)

29.ซอยตนหวา 4

(ซอยตนหวา)

30.ซอยตนหวา 3

(ซอยตนหวา)

31.ซอยตนหวา 2 

(ซอยตนหวา)

32.ซอยตนหวา 1 ช

(ซอยตนหวา)

33.หนาโรงเรียนมารีย

พิทักษ (ถนนเทวบุรี) 

34.บริเวณสํานักงาน

เทศบาลนครนครศรี

ธรรมราช

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตวัช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

และมีอุปกรณดังน้ี

1.กลองโทรทัศนวงจร

ปดชนิดเครือขายแบบ

มุมมองคงที่สําหรับติด

ตั้งภายนอกอาคารสํา

หรับใชในงานรักษา

ความปลอดภัยทั่วไป

จํานวน 34 จุด แตละจุด

ใชกลอง 2 ตัว รวมทั้ง

หมด 68 ตัว ราคาตัว

ละ 32,000 บาท

2.เครื่องคอมพิวเตอร

แมขาย (Computer 

Server) จํานวน 1 

เครื่อง ราคาเครื่องละ 

350,000 บาท

3.อุปกรณสําหรับจัด

เก็บขอมูลภาพบันทึก

NAS (Network

Attached Storage) 

จํานวน 2 เครื่อง ราคา

เครื่องละ 204,000

บาท

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตวัช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.อุปกรณกระจายสัญ

ญาณ 10/100/1000 

ขนาดไมนอยกวา 24 

ชอง จํานวน 2 ตัว ราคา

ตัวละ 21,000 บาท

5.เครื่องสํารองไฟฟา

ขนาด 10 KVA แบบ

ระบบไฟฟา 3 เฟส

จํานวน 1 ตัว ราคาตัว

ละ 270,000 บาท

6.เครื่องพิมพ Multi

function ชนิดเลเซอร

หรือชนิด LED สี 

จํานวน 1 เครื่อง ราคา

เคร่ืองละ 17,000 บาท

7.จอแสดงภาพสีแบบ

 Video Wall Display

 LED  ขนาดไมนอยกวา

 55 นิ้ว (Video Wall) 

จํานวน 4 เครื่อง ราคา

เคร่ืองละ 24,500 บาท

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตวัช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 เลือกตั้งนายกเทศมนตรี  -เพื่อจัดการ จัดการ เลือกตั้ง  -  - 4,000,000  -  - เลือกตั้ง มีนายกฯ สํานัก

และสมาชิกสภาเทศบาล เลือกตั้งนายกเทศ จํานวน 1 ครั้ง นายกฯและ และสท. ปลัดเทศบาล

นครนครศรีธรรมราช มนตรีและสมาชิกสภา สท จํานวน เพื่อบริหาร

เทศบาลนครนครศรี 1 ครั้ง งานเทศบาล

ธรรมราช

7 โครงการอบรมสัมมนา  -เพื่อพัฒนาความรู จัดอบรมสัมมนา/ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ความพึงพอใจ บุคลากรของ สาํนักปลัด

บุคลากรเทศบาล ความสามารถ ทัศนศึกษาดูงานแก ของผูเขารับการ เทศบาลมี เทศบาล

และสรางทัศนคติ ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล อบรม/สัมมนา ความรูความ

ที่ดีในการปฏิบัติ พนักงานเทศบาลและ ทัศนศึกษาดูงาน ใจในการปฏิบัติ

งาน และลกูจาง เพ่ือใหไดรบั อยูในระดับดี งานดียิ่งขึ้น

ความรู ดานสงเสริม 70% มีขวัญและกํา

คุณธรรม ดานกฎหมาย ลังใจในการ

ระเบียบที่เกี่ยวของใน ทํางาน

การปฏิบัติงานและดาน

นวัตกรรมเปนตน

8 โครงการปรับปรุงการให  - เพ่ือปรับปรุงการใหบริการ มีแอปพลิเคช่ันในการ  -  - 1,000,000  -  - ความสะดวก รวดเร็ว มีชองทางการติดตอ สํานักปลัดเทศบาล

บริการประชาชน ประชาชนตามหลักการ ใหบริการประชาชน ในการใชบริการ สื่อสารใหบริการหลาย

 (@ nakhoncity 4.0) บริหารจัดการที่ดี ปรับปรุงงานบริการ มีการนําเทคโนโลยี ชองทาง ประชาชนไดรับ

 - เพิ่มประสิทธิภาพ และ ของเทศบาล มาปรับปรุงการให ความพึงพอใจในการใช

ลดขั้นตอนการใหบริการ บริการ บริการ

 - เพิ่มชองทางการประชา

สัมพันธขอมูลขาวสาร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตวัช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 โครงการ "วันทองถิ่นไทย" เพื่อรําลึกถึงพระมหา 1. จัดพิธีถวายราชสักการะ  -  - 100,000 100,000 100,000 จัดกิจกรรมวันทองถิ่น  -ผูเขารวมโครงการฯ สํานักปลัดเทศบาล

กรุณาธิคุณแหงพระบาทสมเด็จ และกลาวถวายราชสดุดี ไทย  จํานวน 1 ครั้ง รําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พระบาทสมเด็จพระ แหงพระบาทสมเด็จพระ

ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ จุลจอมเกลาเจาอยูหัว จุลจอมเกลาเจาอยูหัวฯ

ใหประกาศจัดตั้งสุขาภิบาล 2. จัดกิจกรรมสาธารณ  -พนักงานตระหนักใน

ทาฉลอมขึ้นเปนสขุาภิบาล ประโยชน บทบาทในการใหบริการ

หัวเมืองนอกมณฑลกรุงเทพ ประชาชน

มหานครแหงแรกของประ  -ประชาชนเขาใจบทบาท

เทศไทย เมื่อวันที่ 18 ม.ีค. และความสําคญัของ

2448 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

 - ทุกสวนราชการจัดทํา

กิจกรรมสาธารณประโยชน

10 "การจัดพิธีถวายราชสักการะ  -เพื่อใหเปนไปตามมตขิอง  -ทําพิธีบวงสรวง  -   - 200,000 200,000 200,000 จัดพิธีถวายราชสักการะ  -เทศบาลทําภารกิจที่ สํานักปลัดเทศบาล

พระราชานุสาวรียพระเจาศรี จังหวัดนครศรีธรรมราช  -ทําพิธีทางสงฆ พระราชานุสาวรียพระ จังหวัดมอบหมายได

ธรรมาโศกราช" ที่มอบหมายให ทน.นศ.  -จัดพิธีถวายราชสักการะ เจาศรีธรรมาโศกราช บรรลุวัตถุประสงค

 -เพื่อใหสวนราชการ และ  -พิธีสรงนํ้าพระเจา จํานวน 1 ครั้ง  -หนวยงานการงานฯ

ประชาชนรวมกันถวาย ศรีธรรมาโศกราช รวมถวายราชสักการะฯ

ราชสักการะ  -สรางความสัมพันธที่ดี

 -เพื่อเชิดชูพระเกียรติ ระหวางหนวยงาน

ของสมเด็จพระเจาศรีธรรมาโศกราช

 - เพื่อแสดงออกถึงความ

จงรักภักดี และนอมรําลึก

ในพระมหากรุณาธิคุณฯ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตวัช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ  -เพื่อเฉลิมพระเกียรติและ  -จัดพิธีถวายราชสักการะ  -   - 100,000 100,000 100,000 จัดกิจกรรมเฉลิม  -เทศบาลรวมกันเทิด สํานักปลัดเทศบาล

พระศรีนครินทราบรมราชชนนี นอมรําลึกถึงสมเดจ็พระศรี และถวายราชสดุดี พระเกียรติ จํานวน พระเกียรติ และนอมรําลึก

เนื่องในวันคลายวันพระราช นครินทราฯ  -กิจกรรมตรวจวัดความ 1 ครั้ง สมเด็พระศรีนครินทราฯ

สมภพ  -เพ่ือแสดงออกถึงความจงรัก ดันผูเขารวมกิจกรรม  -คณะผูบริหารฯ รวมกัน

ภักดีและสํานึกในพระมหา ถวายราชสักการะฯ

กรุณาธิคุณฯ  -เทศบาลรวมจัดกิจกรรม

 -เพื่อถวายเปนพระราชกุศล ถวายเปนพระราชกุศล

 -เพื่อใหผูบริหาร พนักงาน          

ถวายเครื่องราชสักการะ

12 โครงการ "วันเทศบาล"  -เพื่อเชิดชูความสําคัญ  -พิธีไหวศาลพระภูมิ  -  - 100,000 100,000 100,000 กิจกรรมวันเทศบาล  -ผูเขารวมกิจกรรม สํานักปลัดฯ

ของการปกครองทองถิ่น  -พิธีอานสารจาก จํานวน 1 ครั้ง ไดตระหนักถึงความ

รูปแบบของเทศบาล รัฐมนตรีกระทรวง สําคัญของการปก

 - เพื่อเสริมสรางความรัก มหาดไทย ครองทองถิ่น

ความสามัคคีในหมูคณะ  -พิธีกรรมทางศาสนา  -ผูเขารวมกิจกรรม

และกระชับความสัม พุทธและอิสลาม ไดแลกเปลี่ยนความ

พันธอันดีตอกัน  -รับฟงนโยบายผู คดิเห็นซ่ึงกันและกัน

 - เพื่อรวมรับฟงนโยบาย บริหาร  -นํานโยบายของผู

จากผูบริหาร บริหารไปสูการปฏิบัติ

อยางเปนรูปธรรม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตวัช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 โครงการจิตอาสา  - เพื่อเฉลิมพระเกียรติ  -พัฒนาและปรับปรุง  - 150,000 727,000  -  - ผูเขารวมกิจกรรม ผูเขารวมกิจกรรม สํานัก

"เราทําความ ดี ของพระบาทสมเดจ็ สถานที่สาธารณะ รําลึกในพระมหากรุณา ปลัดเทศบาล

ดวยหัวใจ" พระปรเมนทรรามาธิบดี ทางเดิน ถนน คู ธิคุณพระปรเมนทร

ศรีสินทรมหา วชิรา คลอง ลําหวยตางๆ รามาธิบดีศรีสินทร

ลงกรณฯ พระวชิรเกลา ในเขเทศบาลฯ มหาวชิราลงกรณฯ

เจาอยูหัว (รัชกาลที่ 10)  - ทําความสะอาด

 - เพื่อแสดงออกถึง ดูแลรักษาสิ่งแวดลอม

ความจงรักภักดี ฯ ปรับปรุงภูมิทัศน

 ปลูกตนไมในสวน

สาธารณะตางๆ

ในเขเทศบาลฯ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



107

เปาหมาย ตวัช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14 ประชาสัมพันธการ  - สรางความรูความเขาใจ ประชาสัมพันธการ จัด 16,167  -  -  -  -   - จํานวนปาย  -เทศบาลจะไดรับเงิน สาํนักการคลัง

จัดเก็บภาษี ในการชําระภาษี เก็บภาษีทั้ง 3ประเภท ประชาสัมพันธ 2 ปาย ภาษีไดตามกําหนด 

 - ใหประชาชนผูมีหนาที่เสีย ภายในเขตเทศบาล โดย  -  จํานวนเอกสาร ระยะเวลา

ภาษีไดทราบถึงรายละเอียด  - ติดต้ังคัทเฮาท เผยแพร ประชาสัมพันธ  - สามารถรับเงินได

ในการชําระภาษี จํานวน 2 จุด รวดเร็ว

 - เพื่อประหยัดเวลา และ  - จัดทําแผนพับ

คาใชจายของประชาชน ประชาสัมพันธเพ่ือ

 -  เพื่อตรวจสอบการใช แนะนําขั้นตอนการ

ประโยชนในทรัพยสนิ ชําระภาษี

ของตนเอง  - จัดซื้อใบประกาศ

 - เพื่อเปนการจูงใจให หรือโลเกียรติคุณ

ประชาชนมายื่นแบบและ เพ่ือเปนการยกยองผูให

ชําระภาษีภายในกําหนด ความรวมมือชําระภาษี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตวัช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15 ฝกอบรมพนักงาน   - เพื่อใหผูปฎิบัติงาน จัดอบรมสัมมนาและ 544,674 369,942 500,000 500,000 500,000 จัดอบรมปละ 1 ครั้ง ผูเขารับการอบรมมี สํานักการคลงั

และลูกจาง เปนบุคลากรท่ีมีมาตรฐาน ศึกษาดูงานแกพนักงาน ผูเขาอบรมประมาณ ความรู ทักษะ

ในดานความรู  ความคิด และลูกจางท่ีปฏิบัติงาน 50คน ความสามารถ

ขอกฎหมาย ระเบียบ เกี่ยวของกับสํานักการ การทํางานแบบ

สามารถนําไปปฏิบัติงาน คลัง จํานวน 50 คน บูรณาการ

ไดอยางมีประสิทธิภาพ มีทัศนคติท่ีดีตอองคกร  

และประสิทธิผล ตนเองและผูอื่นเพ่ือ

 - เพื่อใหผูเขาอบรมมี ประโยชนสุขของ

ความรู ความเขาใจ ประชาชนเปนสําคัญ

บทบาทหนาที่ และมีคุณธรรม

และความรับผิดฃอบ จริยธรรม

  -   เพื่อเปดโอกาสให

เจาหนาที่มีความกลาแสดง 

ออกใหความคิดเห็น

รวม 15 โครงการ  -  - 2,360,841 2,269,942 18,573,054 2,750,000 2,750,000  -  -  -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4 การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมใหนาอยู  เขมแข็ง  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่   5 การเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตวัช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงซอมแซมอาคาร  - เพื่อปรับปรุงสถานท่ี ปรับปรุงซอมแซมอาคาร  -  - 5,000,000  -  - รอยละ 90% ประชาชนไดรับความ สถานธนานุบาล

สถานธนานุบาลเทศบาล ใหบริการประชาชน หองเก็บ สถานธนานุบาลเทศบาล ประชาชนมีความ พึงพอใจในการใชบริการ

นครนครศรีธรรมราช ของและหองพักสถานธนา อาคาร คสล. 3 ชั้น พึงพอใจในการใช สถานท่ีหองเก็บของ 

นุบาล ขนาด 12 x 17 เมตร หรือ บริการ เปนระเบียบเรียบรอย

พ้ืนที่รวมไมนอยกวา และปลอดภัย

552 ตารางเมตร โดย

ทําการปรับปรุงสํานัก

งานและหองพักตาม

รูปแบบและรายการ

ของเทศบาลนคร

นครศรีฯ

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตวัช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 ปรับปรุงกั้นหองทํางาน 1. เพ่ือใหหนวยงานตรวจสอบ ปรับปรุงกั้นหองทํางาน  - - 38,000 - - รอยละ 90 หนวยงาน 1. หนวยงานตรวจสอบ สํานักปลัดเทศบาล

หนวยงานตรวจสอบภายใน ภายใน มีหองทํางานเปนสัดสวน บริเวณอาคารปองกันและ ตรวจสอบภายในมี ภายในมีหองทํางานเปน

ไมแออัด เหมาะสมกับอัตรา บรรเทาสาธารณภัย หองทํางาน สดัสวน ไมแออัด 

ที่เพ่ิมขึ้น ชั้น 2 สํานักปลัดเทศบาล ขนาด 3.80 x 6.00 ม. เหมาะสมกับอัตรากําลัง

2. เพื่อใหหนวยงานตรวจสอบ ขนาด 3.80 x 6.00 ม. ตามรูปแบบและรายการ ที่มีอยู

ภายในมีพื้นที่ใหบริการแกผูมา โดยทําการกั้นผนัง, ทาสี, แบบแปลนเทศบาลนคร2. หนวยงานตรวจสอบ

ติดตอราชการ ติดตั้งประตู พรอมงาน นครศรีธรรมราช ภายในมีพื้นท่ีใหบริการ

ระบบไฟฟา และอื่น ๆ แกผูมาติดตอราชการ

ตามรูปแบบและรายการ มากขึ้น

แบบแปลนเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

3 กอสรางอาคารโรงจอดรถ  เพื่อกอสรางอาคาร กอสรางอาคารโรงจอด  - - 201,000 - - จํานวน 1 แหง มีพ้ืนที่จอดรถ สํานัก

โรงจอดรถ ใหเพียงพอ รถจํานวน  1 แหง ที่สามารถกัน ปลัดเทศบาล

ตอบุคลากรและผูมาติด ขนาด 12.00 x 15 แดดได

ตอราชการ หรือมีพื้นที่ 180 ตร.ม.

ตามแบบแปลน

ของเทศบาล

นครนครศรีฯ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตวัช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 กอสรางอาคารที่พักอาศัย เพ่ือกอสรางอาคาร กอสรางอาคารที่พัก  - - - 2,000,000  - มีอาคารที่พัก มีอาคารท่ีพัก สาํนัก

ผูบริหาร ที่พักอาศัยผูบริหาร อาศัย คสล.2 ชั้น อาศัยผูบริหาร อาศัยผูบริหาร ปลัดเทศบาล

พ้ืนที่ไมนอยกวา จํานวน 1 แหง

150 ตารางเมตร

จํานวน 1 แหง

ตามแบบแปลนของ

เทศบาล

นครนครศรีฯ

5 โครงการปรับปรุงอาคาร เพ่ือปรัปปรุงอาคาร เพ่ือปรับปรุงอาคาร 6,400,000 - - - - จํานวน 1 ครั้ง อาคารมีความปลอดภัย สํานัก

หอประชุมเมือง ใหปลอดภัย และอํานวย หอประชุมเมือง สวนสม ปลัดเทศบาล

ความสะดวกแกผูใช เด็จพระศรีนครินทร 84

บริการ โดยทําการรื้อหลังคาเดิม

ติดต้ังหลังคากรีตลอน

ใหมพื้นท่ีประมาณ

7,650.00ตร.ม. ปรบัปรงุ

โดยการปูพรม ฝาเพดาน

 ฝาผนัง ระบบไฟฟา 

ระบบเครื่องเสียงแอร ฯลฯ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตวัช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการติดตั้งกลองวงจรปด  - เพื่อเปนการเฝาระวัง ติดต้ังกลองวงจรปด  -  - 260,000   -   - ติดต้ังกลองวงจรปด บริเวณอาคารสํานัก สํานักปลัดเทศบาล

(CCTV) บริเวณสํานักงาน และรักษาความปลอดภัย บริเวณสํานักงาน บริเวณสํานักงาน งานของเทศบาลมีความ

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ภายในอาคารสํานักงาน เทศบาล จํานวน 16 จุด จํานวน 16 จุด ปลอดภัยสามารถ

และบริเวณอาคารสํานักงาน  ตรวจสอบขอมูลได

 - เพื่อสามารถใชขอมูลจาก

กลองวงจรปดในการสืบคน

และเปนหลักฐานในการ

ติดตามตางๆ

7 จัดซื้อท่ีดินและกอสรางสถาน  - เพื่อจัดซื้อท่ีดินเพ่ือกอ จัดซื้อที่ดินเพ่ือกอสราง  -  - 25,000,000  -  -  - สถานธนานุบาล ประชาชนมีความ สํานักปลัดเทศบาล

ธนานุบาลเทศบาลนครนคร สรางอาคารสถานธนานุบาล อาคารสถานธนานุบาล ของเทศบาลฯ แหงที่ 2 สะดวก ในการใหบริการ

ศรีธรรมราช แหงท่ี 2  - เพื่อกอสรางสถานธนา- แหงท่ี 2 เปดใหประชาชนใช มีสถานธนานุบาลเพ่ิมข้ึน

นุบาล กอสรางสถานธนา- บริการ ประชาชนมีความ

 - เพื่ออํานวยความสะดวก นุบาล แหงที่ 2 พึงพอใจในการบริการ

ใหประชาชนในการใชบริการ ขนาด 3 ชั้น

2 คูหา หรือขนาดพ้ืนที่

ใชสอยไมนอยกวา 300

ตารางเมตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตวัช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 กอสรางหองพักพนักงาน เพื่อกอสรางหองพัก กอสรางหองพัก  -  - 160,000  -  - พนักงานขับรถ มีหองพักไวสําหรับ สํานักปลัดเทศบาล

ขับรถ บริเวณชั้น 1 พนักงานขับถ บริเวณช้ัน 1 พนักงานขับรถ มีหองพักเพียงพอ พนักงานขับรถ

อาคารจอดรถ อาคารจอดรถ ไวสําหรับ ขนาด 1.90 x 7.00ม.

พนักงานขับรถและเพ่ือ หรือพื้นท่ีไมนอยกวา

เพิ่มประสิทธิภาพการ 13 ตร.ม.

ปฏิบัติงาน รูปแบบและรายการ

ของเทศบาลนครนครศรีฯ

๙ ปรับปรุงหองจัดรายการ เพ่ือปรับปรุงหองจัด ปรับปรุงหองจัดรายการ  -  - 430,000  -  - มีหองจัดรายการ มีหองจัดรายการ กองวิชาการ

วิทยุกระจายเสียง รายการวิทยุกระจายเสียง วิทยุกระจายเสียง โดยมีพื้นท่ีปรับปรุง ท่ีสะดวก ตอการ และแผนงาน

อาคารจอดรถ เทศบาลนคร อาคารจอดรถ ขนาด ปฏิบัติงาน

นครศรีธรรมราช เทศบาลนคร 5.60x7.50 เมตร

นครศรีธรรมราช หรือพื้นท่ีไมนอยกวา

โดยทําการปรับปรุง 42 ตารางเมตร

ผนัง เพดาน ฝาเพดาน

ดวยวัสดุดูดซบัเสียง

พรอมปรับปรุงพ้ืน

และรายการอื่นๆ

โดยมีพื้นท่ีปรับปรุง

ขนาด 

5.60x7.50 เมตร

หรือพื้นท่ีไมนอยกวา

42 ตารางเมตร

ตามแบบแปลน

เทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตวัช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 โครงการปรับปรุงอาคาร เพ่ือปรับปรุงอาคาร ปรับปรุงอาคารเก็บ 153,000  -  -  -  - จํานวน 1  หลัง เพ่ือมีที่เก็บเอกสาร  สํานักการคลัง

เก็บเอกสาร เก็บเอกสารตางๆให เก็บเอกสารทางการ เพียงพอ

เพียงพอ ตอการ เงินและบัญชี บริเวณ เกิดความสะดวกใน

ปฏิบัติงาน ศูนยจักรกล การเก็บและการคนหา

จํานวน 1 หลัง เอกสาร

รวม 10 โครงการ  -  - 6,553,000 0 31,089,000 2,000,000 0  -  -  -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4 การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมใหนาอยู  เขมแข็ง  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานงบกลาง

เปาหมาย ตวัช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 สนับสนุนการเสริมสรางสวัสดิ เพื่อใหคนพิการไดรับสวัสดิ ผูมีสทิธิรับเบ้ียยังชีพใน 20,582,400 23,462,400 26,342,400 29,222,400 32,102,400 คนพิการจํานวน คนพิการไดรับ กองสวัสดิการ

การทางสังคมใหแกผูพิการ การจากภาครัฐ เขตเทศบาลนครนคร 3,344คน สวัสดิการจาก สังคม

เพื่อใหคนพิการมีรายไดใน ศรีธรรมราช ภาครัฐ

การยังชีพเบื้องตนมีคุณภาพ คนพิการมีราย

ชีวิตที่ดขีึ้น ไดในการยังชีพ

2 สรางหลักประกันดานรายได เพ่ือใหผูสูงอายุไดรับสวัสดิ ผูมีสทิธิรับเบ้ียยังชีพใน 93,693,600 100,128,000 106,562,400 112,996,800 119,431,200 ผูสูงอายุมีคุณภาพ ผูสูงอายุไดรับ กองสวัสดิการ

ใหใหแกผูสงูอายุ การจากภาครัฐ เขตเทศบาลนครนคร ที่ดีโดยการเบิกจาย สวิสดิการจาก สังคม

เพื่อใหผูสูงอายุมีรายได ศรีธรรมราช เบี้ยยังชีพแบบขั้น ภาครัฐ

ในการยังชีพเบ้ืองตน บันได จํานวน ผูสูงอายุมีราย

15365 คน ไดในการยังชีพ

เบื้องตนมี

คุณภาพที่ดีขึ้น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต    
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เปาหมาย ตวัช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 ชวยเหลือสงเคราะหเบ้ียยังชีพ สงเสริม อุดหนุน สนับสนุน สงเสริม อุดหนุน สนับ 2,340,000 2,520,000 2,700,000 2,880,000 3,060,000 ผูปวยเอดสในเขต ผูปวยเอดส กองสวัสดิการ

ผูปวยเอดสและครอบครัว ชวยเหลือสงเคราะหผูสูงอายุ สนุนผูปวยเอดสและ เทศบาลที่มีสทิธิไดรับ และครอบครัว สังคม

ผูพิการ ผูปวยเอดสและ ครอบครัวและชวย เบี้ยยังชีพ 100 % มีคณุภาพชีวิต

ครอบครัวใหมีคุณภาพท่ีดีขึ้น เหลือเบ้ียยังชีพ ท่ีดีขึ้น

ผูปวยเอดส 510 คน

รวม 3 โครงการ  -  - 116,616,000 126,110,400 135,604,800 145,099,200 154,593,600  -  -  -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4 การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมใหนาอยู  เขมแข็ง  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต

2.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

เปาหมาย ตวัช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดตั้งและฝกอบรม ๑.เพื่อใหสมาชิกมีความรู ฝกอบรมอปพร. จํานวน - - 1,160,000 1,160,000 1,160,000 อปพร.มีความรู ๑.อปพร.มีความพรอม สํานักปลัดเทศบาล

อาสาสมัครปองกันภัยฝาย มีความสามารถที่เหมาะสม ๓๐๐ คน และจัดตั้ง ความสามารถในการ ในการปฏิบัติงาน

พลเรือน ในการนําไปใชปฏิบัติงาน ศนูยพรอมเครื่องมือ ปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้น ๒.การปฏิบัติงานมี

๒.สรางความเขมแข็งให และอุปกรณสําหรับ รอยละ ๙๐ ประสิทธิภาพ

กับศูนย อปพร.เทศบาล ฝกอบรม

2 ฝกอบรมอาสาสมัครปองกัน เพ่ือสงเสริมใหประชาชน จัดฝกอบรมอาสาสมัคร - - 350,000 350,000 350,000 รอยละ ๙๐ ของผูเขา ทําใหประชาชนไดมี สํานักปลัดเทศบาล

สาธารณภัยในชุมชน ไดรูจักปองกันสาธารณภัย ปองกันสาธารณภัย รับการอบรมมีความรู ความรูเกี่ยวกับการ

และชวยเหลือตนเองดาน ในชุมชน ประมาณ ความเขาใจเกี่ยวกับ ปองกันสาธารณภัย

การปองกันสาธารณภัย ๕๐๐ คน การปองกันบรรเทา ตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น

ในชุมชน สาธารณภัย ในชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต    
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เปาหมาย ตวัช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการติดตั้งโทรทัศนวงจรปด 1.เพื่อระวัง/ตรวจจับ ติดตั้งโทรทัศน - - 222,200 - - รอยละ 80 สามารถ ปองกันและดูแล สํานักปลัดเทศบาล

(CCTV)  การกระทําความผิด เพื่อ วงจรปด (CCTV)   ปองกันและดูแล สถานท่ีราชการ

อาคารสถานีดับเพลิงยอย ความปลอดภัย ในชีวิต จํานวน 10 จุด สถานที่ราชการ ใหมีความปลอดภัย

สถานีดบัเพลิงศูนยเพชจริก และทรัพยสิน สถานีดับเพลิงคูขวาง ใหมีความปลอดภัย ในชีวิต และทรัพยสิน

และ สถานีดับเพลิงศูนยคูขวาง 2.เพื่อปองกันและดูแล ๘ จุด สถานีดับเพลิง ในชีวิต และทรัพยสิน ใหมีประสิทธิภาพ

รักษาความปลอดภัย เพชรจริก ๒ จุด ใหมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น

ใหกับสถานที่ราชการ พรอมอุปกรณ ประกอบดวย มากยิ่งข้ึน

และประโยชนอ่ืนๆ 1.กลองวงจรปด ชนิด 

IP/Network Camera

ความละเอียด 2 ลานพิกเซล

FULL HD 1080P

จํานวน 10 ชุด

ชุดละ ๑๒,๐๐๐ บาท

2.อุปกรณสาํหรับจัดเก็บ

ขอมูลภาพบันทึกกลอง

โทรทัศนวงจรปด

(NVR) ขนาด 16 ชอง

จํานวน ๒ เครื่อง

เครื่องละ ๒๐,๐๐๐ บาท

3.อุปกรณกระจายสัญญาณ

POE Switch ขนาด 8 ชอง

จํานวน ๒ เครื่อง

เครื่องละ ๘,๐๐๐ บาท

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตวัช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.Hard Disk สําหรับจัดเก็บ

ภาพบันทึกแบบ SATA

 ขนาด 4 TB

จํานวน ๒ ตัว

ตัวละ ๕,๐๐๐ บาท

๕.ตูจัดเก็บอุปกรณขนาด 

19 นิ้ว (Wall Rack)

 ขนาด 12 U

จํานวน ๒ ตู

ตูละ ๖,๐๐๐ บาท

๖. โทรทัศน แอล อี ดี

(LED TV) ระดับความ

ละเอียดจอภาพ 

๑๙๒๐x๑๐๘๐ พิกเซล

ขนาด ๔๐ นิ้ว

จํานวน ๒ เครื่อง

เครื่องละ ๑๒,๑๐๐ บาท

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตวัช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 ตั้งจุดบริการดานความ เพ่ือสรางความปลอดภัย ๑.ตั้งจุดบริการดาน - - 280,000 280,000 280,000 รอยละ ๙๐ สามารถ ๑.ชวยลดความเสี่ยง สํานักปลัดเทศบาล

ปลอดภัยทางถนนชวงเทศกาล ในชีวิตและทรัพยสินของ ความปลอดภัยทางถนน อํานวยความสะดวก ตอการเกิดอุบัติเหตุ

ตาง ๆ ผูใชรถ ใชถนน ดังน้ี รักษาความปลอดภัย ทางถนนในชวงเทศกาล

ชวงเทศกาลตางๆ ชวงเทศกาลปใหม ในชวง ๗ วันอันตราย ตางๆ เปนการลดความ

๑จุดๆ ละ ๕ วัน และทําใหอัตราการ สูญเสียที่อาจเกิดขึ้นแก

ชวงเทศกาลสงกรานต เสียชีวิตเทากับศูนย รางกายชีวิตและทรัพย

๑จุดๆ ละ ๕ วัน หรือไมมีการเสียชีวิต สินของประชาชน

ชวงเทศกาลเดอืนสิบ

๑ จุดๆ ละ ๕ วัน

รวม 4 โครงการ  -  - 0 0 2,012,200 1,790,000 1,790,000  -  -  -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4 การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมใหนาอยู  เขมแข็ง  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห

เปาหมาย ตวัช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการโรงเรียนวัยใส  - เพื่อชวยเสริมสรางสขุภาพ ผูสูงอายุในชุมชน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000  - รอยละของความพึง  - เทศบาลนครนครศรี กองสวัสดิการ

เทศบาลนครนครศรธีรรมราช ของบุคคลในชุมชนได จํานวน 63 ชุมชน พอใจในการจัด ธรรมราชมีหลักสูตร สังคม

 - ทําใหสงัคมผูสูงอายุเปน จํานวนรุนละ 30 คน กิจกรรมอยูในระดับดี จัดตั้งโรงเรียนผูสงูอายุ

สังคมที่มีสุขภาพดี ดีมาก อยางนอยรอยละ ที่ไดมาตรฐาน

80  - ผูสูงอายุที่ผานการ

 - รอยละของคุณภาพ เรียนรูจากโรงเรียนผูสูง

การชี้วัดผูสูงอายุที่ผาน อายุเทศบาลนครนครศรี

กิจกรรมอยูในระดับดี ธรรมราช 

อยางนอย รอยละ80  - สามารถดูแลตนเองได

กับครอบครวัและสังคม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต    
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เปาหมาย ตวัช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๒ โครงการศูนยสงเสริมสุขภาพ เพ่ือสงเสริมการรวมกลุม สงเสริมการจัด 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ผูสูงอายุไดรวมกิจ ผูสูงอายุมีการรวม กองสวัสดิการ

และพัฒนาศักยภาพของผูสูง ของผูสูงอายุในการจัดกิจ กิจกรรมตางๆแกผูสูง กรรมไมนอยกวา กลุมเพ่ือจัดกิจกรรม สงัคม

อายุ กรรมตางๆเชนพิธีกรรมทาง อายุจํานวน 300คน รอยละ 80 รวมกัน

ศาสนา อบรมสัมมนาแกผู

สูงอายุในเขตเทศบาลฯ

๓ โครงการจัดหากายอุปกรณ เพ่ือชวยเหลือผูสูงอายุ/ สงเคราะหผูสูงอายุ/ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผูสูงอายุ/ผูพิการ ผูสงูอายุ/ผูพิการ กองสวัสดิการ

สําหรับผูพิการ/ผูสูงอายุที่ ผูพิการท่ียากไรโดยจัดหากาย ผูพิการที่ยากไรในชุมชน ที่ขอรบักายอุปกรณ สามารถดําเนินชีวิต สังคม

ยากไร อุปกรณให ไดรับกายอุปกรณ ประจําวันไดสะดวกมาก  

100% ขึ้น

4 โครงการสงเคราะหครอบครัว สงเคราะหผูประสบภัย ชวยเหลือสงเคราะห 400,000 400,000 400,000 500,000 500,000 จํานวนผูยากไรและ ไดชวยเหลือและ กองสวัสดิการ

ผูประสบสาธารณภัยและผู ตางๆและผูยากไรในชุมชน ผูประสบภัยและผูยากไร ผูประสบภัยที่ขอรับการ สงเคราะหผูยากไรใน สังคม

ยากไรในชุมชน ในชุมชน ชวยเหลือ ไดรับการชวย ชุมชนและผูประสบภัย

เหลือ 100% ตางๆได

๕ โครงการอบรมอาสาสมัคร  - เพื่อใหมีผูดูแลผูสูงอายุ  - ผูสูงอายุในเขต 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ผูสูงอายุที่ตองเขาไป  - ผูสูงอายุจะมีคนดูแล กองสวัสดิการ

ดูแลผูสูงอายุ (อผส.) ระยะยาว เทศบาลจํานวนไมนอย ดูแลใกลชิดไดรับการดู แทนลูกหลานหรือ สังคม

 - เพื่อใหมีคนประสานงาน กวา 1,830 คน แลจากอผส. 100% สมาชิกในครอบครัว

ระหวางผูสูงอายุกับเจาหนา  - ผูสูงอายุที่ตองเขาไป  - เทศบาลมีผูประสาน

ที่ดานสาธารณสขุหรือแพทย ดูแลใกลชิด จํานวน งานขอมูลเบ้ืองตน

โรงพยาบาล 305 คน สําหรับผูสูงอายุโดย

 - เพื่อเปนผูประสานงาน  - ผูสูงอายุทั่วไป เฉพาะ

ขอมูลเบื้องตนของผูสูงอายุ 1,525 คน  - ผูสูงอายุมีคุณภาพ

กับเทศบาล  - จัดอบรมอผส.ชุมชน ชีวิตที่ดขีึ้น

ละ 1 คนเพ่ือทราบ

บทบาทและหนาที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตวัช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๖ โครงการอบรมเพื่อปองกันและ  - เพื่อสงเสริมคุณคาศักดิ์ศรี จัดอบรมใหความรู         - 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ95 ของผูเขา  - กลุมเปาหมายตระ กองสวัสดิการ

แกไขปญหาทางสังคม ความเปนมนุษยและรณรงค เพ่ือปองกันและแกไข รับการอบรมมีความรู หนักถึงคุณคาศักดิ์ศรี สังคม

ใหเกิดการเปลี่ยนคานิยมไป ปญหาทางสังคมใหคณะ ความเขาใจเรื่องการ แหงความเปนมนุษยและ

ในทิศทางที่ถูกตองอันควร กรรมการชุมชน 63 ปองกันและแกไขปญหา เกิดการเปลี่ยนแปลงคา

 - เพื่อใหความรูทางวิชาการ ชุมชน จํานวน 63 คน ทางสังคม นิยมไปในทิศทางที่ถูก

การชวยเหลือ แนะนํา แนว ตองอันควร

ทางการแกไขปญหาตางๆทาง  - กลุมเปาหมายไดรับ

สังคมแกกลุมเปาหมาย ความรูทางวิชาการ 

 - เพื่อสนับสนุนการผลิตสื่อ สามารถใหคําแนะนําแก

เพื่อใชในการประชาสัมพันธ บุคคลในชุมชนไดดี

การแกไขปญหาทางสังคม  - มีสื่อที่เปนประโยชน

7 โครงการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ  - เพื่อสนับสนุนใหชุมชนมี สนับสนุนเงินทุน ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓๐๐๐๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ สมาชิกกองทุน กองทุนมีทุนสํารอง กองสวัสดิการ

ชุมชน เทศบาลนครนครศรี กองทุนสวัสดิการชุมชนที่ สําหรับเปนสวัสดิการ ๑๔,๑๐๐ ราย สําหรับจัดสวัสดิการให สังคม

ธรรมราช ชวยเหลือเกื้อกูลกันตาม ประชาชนตามมติคณะ กับสมาชิกกองทุน

นโยบายของรฐั รัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๒๙

มิถุนายน ๒๕๕๓ โดย

สมทบงบประมาณเขา

กองทุนสวัสดิการชุมชน

อัตรา ๑:๑:๑ มีสมาชิก

๑๔,๑๐๐ ราย

รวม 7 โครงการ  -  - 5,300,000 5,400,000 5,400,000 5,000,000 5,000,000  -  -  -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4 การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมใหนาอยู  เขมแข็ง  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต

2.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการฝกอบรมสงเสริมและ  - เพ่ือสงเสริมสนับสนุนการ ฝกอบรมสงเสริม 200,000 200,000 300,000 300,000 300,000 ผูวางงานไดมีอาชีพ  - กลุมอาชีพตางๆใน กองสวัสดิการ

พัฒนาอาชีพใหกับประชาชน เรียนรูของชุมชนตามแนว พัฒนาอาชีพใหกับ มีอาชีพมีรายไดเลี้ยง ชุมชนไดรับการสงเสริม สังคม

ในเขตเทศบาล ทางเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนในเทศบาลฯ ตนเองและครอบครัว และมีการแลกเปลี่ยน

 - เพ่ือสงเสริมใหเกิดการ ชุมชน 80% ความรูเพ่ือการสรางงาน

สรางรายไดและเงินทุนหมุน กลุมอาชีพดั้งเดิมไดรับ สรางอาชีพ สรางรายได

เวียนภายในชุมชน การพัฒนาทักษะความ  - ผูวางงาน ผูตกงาน

 - เพ่ิมศักยภาพและขีดความ รูความสามารถทาง มีอาชีพรองรับสามารถ

สามารถของกลุมอาชีพใน ดานอาชีพ บรรเทาความเดือดรอน

เขตเทศบาลใหมีประสิทธิ ทางดานเศรษฐกิจและ

ภาพสามารถพ่ึงตนเองได มี เกิดการเรียนรูรวมกันใน

ภูมิคุมกันตอการเปลี่ยน ชุมชน

แปลงของระบบเศรษฐกิจ

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

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

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๒ โครงการพัฒนาศักยภาพองค
 - เพ่ือเสริมสรางศักยภาพใน จัดอบรมและศึกษา 300,000 300,000 400,000 400,000 400,000  - กลุมสตรีในชุมชน  - สตรีในชุมชนไดรับ กองสวัสดิการ

กรสตรีในเขตเทศบาล
การพัฒนาตนเองของสตรี ดูงานสมาชิกกลุมสตรี ไดมีสวนรวมใน การสงเสริมดานความ สังคม

ใหเปนที่ยอมรับในชุมชน เทศบาลนครนครศรี กิจกรรมและขับเคล่ือน สามารถและพัฒนา

และสังคม ธรรมราชและองคกรสตรี การพัฒนาชุมชนและ ศักยภาพในดานตางๆ

 - เพ่ือเสริมสรางความรู อื่นๆในชุมชน สังคม เปนตนแบบในการ

ทักษะและเพิ่มขีดความ  พัฒนาตนเอง เพ่ือขยาย

สามารถตอการพัฒนาสตรี ผลแกสตรีกลุมอื่นๆ

ในการบริหารจัดการองคกร  - สตรีและองคกรสตรีใน

สตรีใหมีประสิทธิภาพ ทุกระดับมีความเขมแข็ง

 - เพ่ือกระตุนใหสตรีมีความ พรอมเปนฐานในการ

รูความสามารถและเปนตน ผลักดันการขับเคล่ือน

แบบในการพัฒนาคน เพื่อ การพัฒนาและพรอม

ขยายผลแกสตรีกลุมอื่นๆ ชวยเหลือสังคมในทุกๆ

 ในชุมชน ดานและทุกระดับ

 - เพ่ือพัฒนาและสรางความ

เชื่อมั่นในสตรีมีความเขมแข็ง

เปนฐานพลังในการขับเคลื่อน

กิจกรรมในการแกไขปญหา

ชุมชนและสังคม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๓ โครงการสาํรวจและจัดเก็บ  - เพ่ือนําขอมูลไปใชเปน สํารวจและจัดเก็บ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ รอยละ 50ของ  - ไดขอมูลสําหรับ  กองสวัสดิการ

ขอมูลพ้ืนฐานเพื่อการพัฒนา เครื่องมือในการกําหนด ขอมูลพื้นฐานครัวเรือน ครอบครัวในเขต ใชเปนเครื่องมือในการ สังคม

คุณภาพชีวิตประชาชน ชุมชนมีความรูและแนวทาง เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ ความตองการของ กําหนดนโยบายการ

ในเขตเทศบาล นโยบายการพัฒนา การจัด ชีวิตครัวเรือนใน เทศบาลไดรับการ พัฒนา การจัดทําแผน

ทําแผนพัฒนาชุมชนและ ชุมชนเขตเทศบาล สํารวจและจัดเก็บขอ ชุมชนและแผนพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น นครนครศรีธรรมราช มูลความจําเปนพื้นฐาน ทองถิ่น

 - เพ่ือนําขอมูลไปใชประ ทั้ง 63 ชุมชน  - ไดขอมูลประกอบการ

กอบการแกไขปญหาและ แกไขปญหาไดตรงกับ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของ ความตองการของ

ประชาชนไดตรงกับสภาพ ประชาชน

ปญหาและความตองการ

๔ โครงการเสริมสรางความ  - เพ่ือสรางความรักและสราง จัดกิจกรรมอบรมให 300,000 300,000 400,000 400,000 400,000 ครอบครัวในชุมชน  - สามารถสรางความ กองสวัสดิการ

เขมแข็งของสถาบันครอบครัว สัมพันธภาพที่ดีระหวาง ความรูและจัดเวทีเรียนรู เขตเทศบาล ไดรวม สัมพันธที่ดีใหเกิดขึ้นใน สังคม

ในเขตเทศบาล สมาชิกในครอบครัว เพ่ือสรางความสัมพันธ กิจกรรมเพ่ือสราง ครอบครัว

 - เพ่ือใหสมาชิกในครอบครัว ของสมาชิกในครอบครัว สัมพันธภาพและ  - สมาชิกในครอบครัว

ไดตระหนักถึงความสําคัญของ สมาชิกครอบครัว สามารถเฝาระวังปญหา ไดรับการปลูกฝง 

สถาบันครอบครัวซึ่งเปน (พอ/แม/ลูก/ปู/ยา/ตา/ สังคมที่จะสงผลกระทบ จิตสํานึกที่ดี และรูจัก

สถาบันฐานรากในการพัฒนา ยายฯลฯ)ในเขตเทศบาล ตอสถาบันครอบครัว บทบาทหนาที่ของตนเอง

ชุมชนและสังคม นครนครศรีธรรมราช  - ครอบครัวมีภูมิคุมกัน

 - เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวม กับปญหาตางๆ เชน 

ในการรับผิดชอบตอสังคม ปญหายาเสพติด ปญหา

และแกไขปญหาตางๆที่อาจ ครอบครัวแตกแยก 

จะสงผลตอสถาบันครอบครัว ปญหาทองกอนวัยอัน

สมควร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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๕ โครงการสมัมนาและพัฒนา  - เพ่ือใหผูนําชุมชนและคณะ จัดอบรมและศึกษา 2,000,000 2,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ผูนําและคณะกรรม  - ผูนําชุมชนและคณะ กองสวัสดิการ

ศักยภาพชุมชน กรรมการชุมชนไดศึกษา ดูงานของผูนําชุมชนและ การชุมชนทั้ง 63 กรรมการชุมชนไดรับ สังคม

เรียนรูและสัมผัสกับประสบ คณะกรรมการชุมชนใน ชุมชนไดนําความรู ความรูและประสบการณ

การณสิ่งแวดลอมวิทยาการ เขตเทศบาลนครนคร ทักษะและประสบ นํามาปรับใชใหเกิด

และแหลงเรียนรูที่แปลกใหม ศรีธรรมราช การณจากการฝกอบรม ประโยชนตอตนเองและ

 - เพ่ือใหผูนําชุมชนและ และเรียนรูนํามาพัฒนา ชุมชน

คณะกรรมชุมชนไดมีโอกาส และปรับใชในชุมชน  - ผูนําชุมชนคณะกรรม

พบปะแลกเปลี่ยน สราง ของตนเอง การชุมชน

ความรักความสามัคคี อันจะ คณะผูบริหารและ

นํามาไปสูการประสานความ ผูปฏิบัติงานดานการ

รวมมือในการจัดกิจกรรม พัฒนาชุมชนไดมีโอกาส

ของชุมชนกับเทศบาล ในการพบปะและสรุปผล

 - เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจ การดําเนินการในการ

ในการปฏิบัติงานดวยความ ในการพัฒนากอใหเกิด

เสียสละแกองคกรชุมชน เครือขายการทํางาน

รวมกัน

 - ผูนําชุมชน มีขวัญและ

กําลังใจในการปฏิบัติงาน

ดวยความทุมเทและ

เสียสละ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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๖ โครงการเทศบาลพบประชาชน - เพื่อไดมีโอกาสพบปะกับ ออกหนวยบริการ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ประชาชนในชุมชน ประชาชนในเขต  กองสวัสดิการ

เพื่อบริการและพัฒนา ประชาชนและรับฟงขอ เคลื่อนท่ีในเขตเทศบาล ท้ัง 63 ชุมชนไดรับ เทศบาลนครนคร สังคม

ชุมชนมีความรูและแนวทาง ชุมชนและประชาชน บริการจากเทศบาล ศรีธรรมราชไดรับบริการ

ปญหาตางๆที่เกิดขึ้นใน นครนครศรีธรรมราชทั้ง นครนครศรีธรรมราช ดานตางๆจากเทศบาล

ชุมชน 63 ชุมชน อยางทั่วถึง อยางทั่วถึงและมีสวน

 - เพ่ือรวมกับชุมชนในการ รวมในการดูแลพัฒนา

พัฒนาสิ่งแวดลอมและแกไข ชุมชนของตนเองกอให

ปญหาตางๆในชุมชน เกิดความรวมมือระหวาง

 - เพื่อประชาชนที่เขารวม เทศบาลและประชาชน

กิจกรรมไดรับบริการดาน ในการแกไขปญหา

ตางๆจากเทศบาลอยาง ภายในชุมชน

ทั่วถึง 

 - เพื่อเปนการสรางรายได

เสริมใหกับประชาชนใน

ชุมชน

๗ โครงการพัฒนาและฝกอบรม   - เพ่ือใหองคกรชุมชนไดมี จัดอบรมอาสาสมัคร 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000 ชุมชนเขมแข็งมี  - ชุมชนมีสวนรวมในการ กองสวัสดิการ
อาสาสมัครพลังแผนดินเอาชนะ บทบาทและมีสวนรวมในการ พลังแผนดินเอาชนะ ภูมิคุมกันตอปญหา ดําเนินการแกไขปญหา สังคม
ยาเสพติดและสมัชชาชุมชนใน ดําเนินการแกไขปญหา ยาเสพติดและสมัชชา ยาเสพติดผูคา ผูเสพ และเอาชนะยาเสพติด

เขตเทศบาล ยาเสพติด ชุมชนในเขตเทศบาลทั้ง และกลุมลดมีอัตรา  - ชุมชนปลอดจากผูคา

 - เพ่ือเปนการทบทวนแนว 63 ชุมชน ลดลง และผูเสพ

ทางการดําเนินงานในการ

ปองกันแกไขยาเสพติด

 - เพ่ือเสริมสรางองคกรชุมชน

ใหเขมแข็งปลอดจากผูคา

ผูเสพ ยาเสพติดอยางยั่งยืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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8 โครงการอบรมสัมมนาเพ่ือ เพ่ือปรับเปลี่ยนวิธีคดิวิธี จัดอบรมเพ่ือพัฒนา 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวน ๑ ครั้ง บุคลากรปรับเปลี่ยน กองสวัสดิการ

พัฒนาศักยภาพบุคลากร การทํางานของบุคลากรใหมี ศักยภาพพนักงาน วิธีคิด วิธีการทํางาน สังคม

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เทศบาล ผูรับจาง คณะ ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ผูบริหารเทศบาล

๙ โครงการสภาเด็กและเยาวชน เพื่อใหมีองคกรกลางของ จัดอบรมคณะบริหาร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนในชุมชน เด็กและเยาวชนมี กองสวัสดิการ

ในระดับเทศบาล เด็กในการขับเคล่ือนกําหนด สภาเด็กและเยาวชน/ ทั้ง 63 ชุมชน ความสามัคคีในการงาน สังคม

กิจกรรมและดําเนินกิจกรรม สมาชิกเด็กเยาวชน รวมกันแกปญหาของเด็ก

ตามความตองการของเด็ก เทศบาลนครนครศรีฯ ดวยเด็กเอง

๑๐ โครงการพัฒนาและสนับสนุน  - เพ่ือใหประสิทธิภาพการ จัดอบรมคณะกรรม ๕๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ เทศบาลทั้ง ๖๓  - ชุมชนและเทศบาล  กองสวัสดิการ

การทํางานขององคกรชุมชน ดําเนินงานของคณะกรรมการ การชุมชน คณะกรรม ชุมชน มีแนวทางในการดําเนิน สังคม

ชุมชนและคณะกรรมการตาง การชุมชนตางๆในเขต งานไปทิศทางเดียวกัน

ๆเปนไปตามเปาหมาย เทศบาลนครนครศรี  - การดําเนินงานของ

 - เพ่ือใหการดําเนินงาน ธรรมราช คณะกรรมการชุมชนมี

ของคณะกรรมการชุมชนตาง ประสิทธิภาพมากขึ้น

ๆเปนไปทิศทางเดียวกัน

๑๑ โครงการสงเสริมสุขภาพและ  - เพื่อใหประชาชนทุกเพศ จัดการแขงขันกีฬา 3,000,000 3,500,000 4,000,000 4,500,000 4,500,000 ประชาชนในเขต  - ประชาชนทุกเพศทุก กองสวัสดิการ

การแขงขันกีฬาชุมชน ทุกวัยมีพื้นที่ในการออกกําลังเด็กและยาวชนตลอดจน เทศบาลทั้ง ๖๓ ชุมชน วัยไดตระหนักและเห็น สังคม

กายและเลนกีฬา ประชาชนทุกเพศทุกวัย ความสําคัญของการออก

 - เพื่อสรางความสามัคคีใน ในชุมชน กําลังกายดวยการเลน

หมูคณะรูจักการสรางทีม กีฬา

เพ่ือความสําเร็จ  - กีฬาสามารถพัฒนา

 - เพ่ือใหกิจกรรมกีฬาเปน ศักยภาพดานรางกาย

สื่อกลางสรางความเขมแข็ง จิตใจ สติปญญาและ

สังคมใหแกทุกกลุมทุกวัย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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๑๒ โครงการจัดกิจกรรมชุมชนเพ่ือ  - เพื่อสงเสริมปลูกฝงใหเด็ก ฝกอบรมหรือสงเสริม ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ การประสานงาน  - ชุมชนไดรับความรู  กองสวัสดิการ

สงเสริมประเพณี ศาสนา และเยาวชนไดรวมสืบสาน การจัดกิจกรรม สามารถตอบสนอง ความเขาใจในวิธีปฏิบัติ สังคม

วัฒนธรรมและการทองเท่ียว ประเพณีและวัฒนธรรมทอง ประเพณี ศาสนา ความตองการของ และคําสอนของศาสนา

ถิ่น วัฒนธรรมและการ ชุมชน 80%  - ชุมชนมีสวนรวมใน

 - เพ่ือสงเสริมวิธีปฏิบัติทาง ทองเท่ียวใหแกองคกร การทํานุบํารุงรกัษา

ศาสนาใหเด็กและเยาวชน ชุมชน ประเพณี ศาสนา และ

ยึดถือปฏิบัติไดอยางถูกตอง วัฒนธรรมอันดีงาม

ทองถิ่นใหคงอยูสืบไป

และสิ่งแวดลอม

๑๓ โครงการรักษาสิ่งแวดลอมและ  - เพ่ือใหเด็กและเยาวชนผูนํา  - กิจกรรมการพัฒนา 150,000 200,000 200,000 250,000 250,000  - ระบบนิเวศทางแหลง  - เด็ก เยาวชน ผูนําและ กองสวัสดิการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และคณะกรรมการชุมชนมี แหลงน้ํา คูคลอง และ น้ําคูคลองไดรับการดู คณะกรรมการไดรับความ สังคม

ความรูและแนวทางในการ สถานที่ที่เปนสาธารณะ แลรักษา รูถึงแนวทางการอนุรักษ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ประโยชนในชุมชน  - ประชาชนและองคกร ทรัพยากรธรรมชาติและ

และสิ่งแวดลอม  - เด็กและเยาวชน คณะ ตางๆมีสวนรวมในการ สิ่งแวดลอมในเขตเมือง

 - เพ่ือปลูกจิตสํานึกและสราง กรรมการชุมชนและ ดูแลรักษาสิ่งแวดลอม  - ประชาชนมีจิตสํานึก

กระบวนการมีสวนรวมของ ประชาชนในเขต และทรัพยากรธรรมชาติ และเกิดกระบวนการมี

ประชาชนในการจัดกิจกรรม เทศบาล สวนรวมในกิจกรรมที่ลด

 - ฟนฟูและรักษาระบบนิเวศ ปญหาสิ่งแวดลอมและ

แหลงน้ําคูคลอง การอนุรักษแหลงน้ํา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๔ โครงการสงเสริมแมบานและ  - เพ่ือเผยแพรผลงานขอมูล จัดเวทีการแสดงของ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐,๐๐๐ ๑,๔๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐  - การประสานงาน  - ประชาชนไดรับทราบ  กองสวัสดิการ

เยาวชนจัดกิจกรรมงาน ขาวสารและการบริหารงาน องคกรชุมชนในเขต สามารถตอบสนอง ขอมูลขาวสารและผล สังคม

ประเพณีบุญสารทเดือนสิบ  - เพ่ือสงเสริมความสัมพันธ เทศบาลฯโรงเรียน ความตองการของ งานของเทศบาลฯ

อันดีงามระหวางชุมชน ศนูยพัฒนาเด็กเล็กและ ชุมชน 80%  - ชุมชนไดมีโอกาส

โรงเรียนและเทศบาลฯ การเผยแพรขอมูล แสดงออกและรวมกัน

 - เพ่ือสงเสริมใหประชาชน ขาวสารใหมๆผลงาน อนุรักษงานประเพณี

และเยาวชนกลาแสดงออก ของเทศบาลฯระยะ ทองถิ่นสืบไป

เวลา ๑๐ วัน ๑๐ คืน  - เผยแพรจําหนาย

สินคาชุมชน มีรายได

เพ่ิมขึ้น

15 โครงการติดตั้งกลองโทรทัศน 1เพื่อใหประชาชนและ ติดตั้งกลองโทรทัศน          - 4,066,500 3,500,000 3,000,000          - รอยละ 80 ปองกัน  - ประชาชนในชุมชน กองสวัสดิการ

วงจรปด CCTV ในชุมชน นักทองเที่ยวมีความปลอดภัย วงจรปด 21 ชุมชน และดูแลรักษาความ และนักทองเท่ียวมี สังคม

21 ชุมชน รวม 63 จุด ในชีวิตและทรัพยสินมากยิ่งขึ้น รวม 63 จุด ชุมชนละ ปลอดภัยกับประชาชน ความปลอดภัยในชีวิต

2.เพื่อตรวจสอบเหตุการณ 3 จุด ในชุมชน 21 ชุมชน และทรัพยสินเพิ่มขึ้น

ตางๆที่อาจเกิดขึ้นกับ ปงบประมาณ ๒๕๖๒   -  ประชาชนสามารถ

ประชาชนหรือทรัพยสิน จํานวน 8 ชุมชน ตรวจสอบเหตุการณที่

ประชาชน 1.ชุมชนบออาง เกิดขึ้นตอตนเองหรือ

3.เพื่อเปนการปองปรามการ 2.ชุมชนทามอญ ทรัพยสินของตนเองได

กออาชญากรรมในพื้นที่ 3.ชุมชนพะเนียด  - สรางความเชื่อมั่น

เทศบาลนครนครศรีธรรม 4.ชุมชนตลาดแขก ในเร่ืองความปลอดภัย

ราช 5.ชุมชมทาโพธิ์ แกชีวิตและทรัพยสิน

4.เพ่ือประโยชนในการสืบ 6.ชุมชนทาชาง ของประชาชนและนัก

หาผูกระทําผิด ๗.ชุมชนตากสิน-วัดชะเมา ทองเที่ยวไดในระดับ

8.ชุมชนปาโลง หนึ่ง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ปงบประมาณ 2563  - สามารถสืบหาตอผู

จํานวน 7 ชุมชน กระทําผิดไดรวดเร็วและ

1.ชุมชนกรแกว ถูกตอง

2.ชุมชนปยะสุข

3.ชุมชนบุญนารอบ

4.ชุมชนสวนปาน

5.ชุมชนประตูขาว

6.ชุมชนหนาสถานีรถไฟ-

เขตสะพานยาว

๗.ชุมชนลูกแมอางทอง

ปงบประมาณ 2564

จํานวน 6 ชุมชน

1.ชุมชนศรีธรรมโศก

2.ชุมชนหนาพระธาตุ

3.ชุมชนหลังวัดพระ

มหาธาตุ

๔.ชุมชนราชนิคม

๕.ชุมชนนิยมสุข

๖.ชุมชนตลาดทามา

และมีอุปกรณดังน้ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.กลองวงจรปดชนิด

IP/Network Camera

ความละเอียด 2 ลาน

พิกเซล FULL HD 

1080P

จํานวน 126 ชุด

ชุดละ 32,000 บาท

๒.เคร่ืองคอมพิวเตอร

แมขาย (คอมพิวเตอรแม

ขาย กระทรวงดิจิตอล)

จํานวน ๓ เครื่อง

เคร่ืองละ 130,000

บาท

๓.อุปกรณกระจาย

สัญญาณ (L2 Switch)

ขนาดไมนอยกวา 24

ชอง แบบที่ 2 จํานวน

6 เคร่ืองๆละ 21,000

บาท

4.เครื่องสํารองไฟฟาขนาด

3 KVA จํานวน 3 ตัว

ตัวละ 32,000 บาท

รวม 15 โครงการ  -  - 9,900,000 14,916,500 16,550,000 16,900,000 14,100,000  -  -  -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4 การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมใหนาอยู  เขมแข็ง  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต

2.5  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตวัช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการกอสรางอาคารศูนย  - เพื่อเปนอาคารพักแบบ กอสรางอาคารคสล.  -  - 20,000,000  -  - รอยละ 90ของ  - มีอาคารในการจัด กองสวัสดิการ

ฟนฟูสุขภาพพัฒนาศักยภาพ เชาไป-เย็นกลับสําหรับผูสูง ๒ ชั้น ๑ หลังพ้ืนที่อาคาร ผูสูงอายุในเขตเทศบาล กิจกรรมรวมกันของ สังคม

ผูสูงอายุและศูนยการเรียนรู อายุในเขตเทศบาล ไมนอยกวา ๑,๐๐๐ ไดมีแหลงเรียนรูของ ผูสงูอายุ

ชุมชน  - เพื่อเปนอาคารศูนยรวม ตารางเมตรพรอมปรับ ผูสูงอายุ  และศูนย  - มีอาคารเปนศูนยการ

การเรยีนรูและพัฒนาศักย พื้นที่  และปรับปรุง การเรียนรูชุมชน เรียนรูชุมชนตางๆ

ภาพผูสูงอายุในเขตเทศบาล ภูมิทัศน ตามรูปแบบ  - มีอาคารในการจัด  

 - เพื่อเปนอาคารในการจัด และรายการของเทศบาล กิจกรรมชุมชน

กิจกรรมโรงเรียนวัยใส

 - เพื่อเปนศูนยเรียนรูชุมชน

ดานตาง ๆ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต    
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เปาหมาย ตวัช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 กอสรางอาคารสถานีดับเพลิง เพ่ือความสะดวกสําหรับ กอสรางอาคารสถานี - - 5,000,000 - - รอยละ 90 มีพ้ืนที่ อาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น สํานักปลัดเทศบาล

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เจาหนาที่ปองกันในการ ดับเพลิง เทศบาล สําหรับจอดรถดับเพลิง สถานีดับเพลิงเทศบาล

ค.ส.ล. 2 ชั้น เตรียมความพรอมในการ นครนครศรีธรรมราช และเจาหนาที่ในการ นครนครศรีธรรมราช

ปองกันและแกไขปญหาได ค.ส.ล. 2 ชั้น เตรียมความพรอม พ้ืนที่สําหรับจอดรถ

อยางรวดเร็ว เม่ือมี กวางประมาณ ในการปองกันและ ดบัเพลิงและเจาหนาที่

สาธารณภัยเกิดข้ึน มีพื้นท่ี 24.00 เมตร แกไขปญหาไดอยาง ในการเตรียมความ

สําหรับจอดรถดับเพลิง ยาวประมาณ 28.00 รวดเร็วและพอเพียง พรอมในการปองกัน

เมตร  หรือพ้ืนที่ และแกไขปญหาได

ไมนอยกวา 576.00 อยางรวดเร็วพอเพียง

ตารางเมตร  ประกอบ

ดวยอาคารสํานักงาน

อาคารจดรถดับเพลิง

ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตวัช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการกอสรางตอเติม 1.ใชเปนสถานที่จอดรถของ กอสรางตอเติมหลังคา - - - 255,000 - ๑.มีพ้ืนที่สําหรับจอด ๑.เจาหนาที่และ สํานักปลัดเทศบาล

หลังคาอาคารสถานี เจาหนาที่ และประชาชน อาคารสถานีดับเพลิง รถของเจาหนาที่และ ประชาชนีสถานที่จอด

ดับเพลิงยอย ท่ีมาติดตอราชการ ยอย สถานีดับเพลิง ประชาชนท่ีมาติดตอ รถ

สถานีดับเพลิงศูนยเบญจม 2.ใชสําหรับทํา ศูนยเบญจม ราชการอยางเพียงพอ ๒.เปนสถานที่ทํา

กิจกรรมตางๆ ขนาด   6 x 12 เมตร ๒.เปนสถานที่สําหรับ กิจกรรมตางๆ

หรือพื้นท่ีไมนอยกวา ทํากิจกรรมตางๆ

72 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

รวม 3 โครงการ  -  - 0 0 25,000,000 255,000 0  -  -  -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



137

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4 การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมใหนาอยู  เขมแข็ง  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่   3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  และประเพณี

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตวัช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการบริหารจัดการ 1.เพื่อสงเสริมการเรียนรู เพ่ือการดําเนินโครงการ 2,935,790 1,000,000 1,000,000  -  - รอยละ 80 ของ 1.ผลิตกิจกรรมโครงการ กองวิชาการ

อุทยานการเรียนรูฯ และผลติกิจกรรมโครงการ บริหารจัดการอุทยาน เยาวชน  นักเรียน สงเสริมการเรียนรู  และแผนงาน

เมืองนครศรีธรรมราช ใหกับเยาวชน นักเรยีน การเรียนรูเมือง นักศึกษา  ใหกับ เยาวชน นักเรียน 

นักศึกษา และประชาชน นครศรีธรรมราช และประชาชนท่ัวไป นักศึกษาและประชาชน

ทั่วไป ในการจัดกิจกรรม ดังนี้ ไดรับความรูจาก ทั้วไป ภายในอุทยาน

2.เพื่อเปนสถานที่เรียนรู 1.โครงการเรียนรู กิจกรรมโครงการท่ี การเรียนรูฯ

ใหกับเยาวชน นักเรยีน โซนตะลอนเน็ต ไดเขารวม 2.เปนแหลงเรียนรู 

นักศึกษา และประชาชน 2.โครงการเรียนรูหอง ใหกับเยาวชน นักเรยีน

ทั่วไป สมาธิ IT นักศึกษาและประชาชน

3. โครงการเรียนรูหอง ทั่วไป

เรียนขาลุย

4.โครงการเรียนรูหอง

ปญญามาโชว 

5. โครงการเรยีนรูหอง

วัยตุกตา

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตวัช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6. โครงการเรียนรูหอง

สีสันอักษร

7.โครงการเรียนรูหอง

วิบวิกวับ

8.โครงการเรียนรู

หองพายุสมอง

9. โครงการวันเด็กแหงชาติ 

10. โครงการวิทยาศาสตร

เพื่อการเรียนรูผานสื่อ

ภาพยนตรเทศกาล

ประจําป 2561 

ครั้งท่ี 14

11. โครงการฝกอบรม

ใหความรู

11.1 โครงการสราง

Applicationเบื้องตน 

11.2 โครงการใชงาน

E-Book

11.3 โครงการ Microsoft

11.4 โครงการเทคนิคการ

สรางชองทางสงเสริม

การขายผานออนไลน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตวัช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11.5 โครงการ GISTDA

DAY เทคโนโลยีอวกาศเพ่ือ

การเรยีนรู 2019

11.6 โครงการอบรม

วิทยาศาสตรสัญจร

(ตอน การปฎิวัติ

ทางอาหาร)

11.7 โครงการอบรม

เยาวชนรุนใหม รูหลัก 

รักการออม

11.8 โครงการอบรม 

รณรงค ตอตาน ยาเสพติด

11.9 โครงการอบรม

ปองกันการทุจริตปลูกจิต

สํานึกใหนักเรียน

11.10 โครงการอบรม

เยาวชนรุนใหม

รูอนุรักษพลังงาน

11.11 โครงการอบรม

เยาวชนกับการมีสวนรวม

จิตอาสาในระบอบ

ประชาธิปไตย

11.12 โครงการอบรม

เรยีนรูแหลงขุนทรัพยอา

เซยีน (ASEAN BONANZA)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



140

เปาหมาย ตวัช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11.13 โครงการอบรม

เรียนรูการทํางานรวมกัน

ตามแผนประเทศไทย 4.0

11.14 โครงการอบรม

สัมมนาเครอืขายและ

ศึกษาดูงาน

12.โครงการสัญจร

รวมพลังลดโลกรอน

13.โครงการเทศกาล

ภาพยนตรวิทยาศาสตร

เพื่อการเรียนรู 

ครั้งท่ี15

14.โครงการวันเด็กแหงชาติ 

15.โครงการฝกอบรม

ใหความรู

15.1.โครงการฝกอบรม

ใหความรูเด็กดีมีเงินออม

15.2.โครงการฝกอบรม

เยาวชนรุนใหมรูรัก

วิทยาศาสตรใสใจ

เทคโนโลยี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตวัช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15.3.โครงการฝกอบรม

การผลิตสื่อรูปแบบคลิปวิดีโอ

15.4.โครงการฝกอบรม

เยาวชนรุนใหม 

รวมใจตานภัยยาเสพติด

15.5.โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการเรียนรู Google

App ผานระบบAndroid

15.6.โครงการฝกอบรม

เชิงปฏิบัติการหองสมุด

ระบบอัจฉริยะE Library 

15.7.โครงการ New  

Energy รอบรูพลังงาน

รอบตัว By Chevron

15.8.โครงการอบรม

เยาวชนรุนใหมรูเทาทัน

สื่อรอบรูเร่ืองกฎหมาย

15.9.โครงการอบรม

สัมนาการจัดทําตัวชี้วัด

LPA

15.10.โครงอบรมสัมมนา

การบริหารจัดการที่ดี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



142

เปาหมาย ตวัช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15.11.โครงการคาย

ดาราศาสตรและ

เทคโนโลยี

15.12.โครงการแคมป

คัพพิทักษสิ่งแวดลอม

15.13.โครงการอบรม

สัมมนาและทัศนศึกษา

ดูงานระบบเครอืขาย

เทคโนโลยีเพ่ือการ

บริหารจัดการที่ดีและ

พัฒนาศูนยการเรียนรู

2 โครงการหองสมุด เพื่อจัดใหมีระบบปฏิบัตกิาร เพิ่มระบบปฏิบัติการ - - 81,000 50,000 50,000 จํานวนผูใช มีระบบปฏิบัติการหองสมุด กองวิชาการ

ระบบอัจฉริยะ หองสมุดแบบดิจิทัล หองสมุดแบบดิจิทัล บริการระบบ แบบดจิิทัล บริการใหกับ และแผนงาน

E Library ใหกับเยาวชน นักเรยีน ใหพรอมใชงาน ปฏิบัติการหอง เยาวชน นักเรียน 

นักศึกษา และประชาชน สมุดอัจฉริยะ นักศึกษา

ทั่วไป ในอุทยานการเรียน เพ่ิมข้ึน รอย  และประชาชนท้ัวไป 

รูเมอืงนครศรธีรรมราช ละ 90 ภายในอุทยานการเรียนรูฯ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตวัช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการบริหาร 1.เพื่อพัฒนาศักยภาพ 1 จัดนิทรรศการ 1,251,230 1,250,000 1,000,000  -  - จํานวนนักเรียน 1.มีนิทรรศการ

จัดการพิพิธภัณฑ ของเจาหนาที่พิพิธภัณฑ ถาวร 1 เรื่อง นักทองเที่ยว และ ถาวรและ

เมืองฯ เมืองนครศรีธรรมราช 2 จัดนิทรรศการ ประชาชนท่ัวไปที่ นิทรรศการ

2.เพื่อเผยแพรและ หมุนเวียน 1 เรื่อง เขามาเยี่ยมชมที่ หมุนเวียน

ประชาสัมพันธพิพิธภัณฑ 3 จัดทําเอกสาร พิพิธภัณฑเมืองฯ อยางละ 1 เรื่อง

เมืองนครศรีธรรมราช เผยแพรและ 2.ไดเผยแพรและ

3.เพื่อสรางจิตสํานึกให ประชาสัมพันธ ประชาสัมพันธ

กับเด็ก เยาวชน และ พิพิธภัณฑเมืองฯ พิพิธภัณฑเมืองฯ

ประชาชนชาวนครศรี 4 จัดทําหนังสือเพื่อ 3.เปนแหลงขอมูล

ธรรมราชใหเกิดความ ใชในการสืบคน อางอิงดาน

ภาคภูมิใจทองถิ่นบาน ขอมูล และเปนแหลง ประวัติศาสตร

เกิดของตน อางอิงขอมูลดาน 4.สรางจิตสํานึกให

4.เพื่อสรางภาพลักษณ ประวัติศาสตร มีความภาคภูมิใจ

ที่ดีใหกับเทศบาลนคร 5. จัดกิจกรรมเพ่ือ ทองถิ่นบานเกิด

นครศรีธรรมราช สงเสริมการ ของตนเอง

5.เพื่อสงเสริมการทอง ทองเที่ยว เชน 5.สงเสริมการ

เที่ยวของจังหวัดนคร กิจกรรมสามลอกิน ทองเที่ยว

ศรีธรรมราช ลมเท่ียวชมสวน ของจังหวัด

6.เพื่อจัดทํานิทรรศการ สมเด็จฯ หรือ นครศรีธรรมราช

ถาวรและหมุนเวียน กิจกรรมอื่นๆ

เพื่อดําเนินโครงการ

พิพิธภัณฑเมืองฯ

ในการจัดกิจกรรม

ดังนี้

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตวัช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.โครงการวันเด็ก

แหงชาติ

2.โครงการพิพิธ

ภัณฑสัญจร

3.โครงการมัคคุ

เทศกอาสา

4.โครงการนั่งรถสาม

ลอกินลม ชมสวนสม

เด็จและกิจกรรม

เสริมสรางความเขม

แข็งและอนุรักษ

สามลอถีบเมืองนคร

5.โครงการจัดทํา

หนังสือของศนูยศึกษา

สืบคนประวัติศาสตร

และวัฒนธรรม

6.โครงการฝกอบรม

ทักษะการสนทนา

ภาษาอังกฤษ

7.โครงการอบรม

พัฒนาศักยภาพ

แหลงเรียนรูและ

ศึกษาดูงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8.โครงการ 

Smart  Museum

9.โครงการจัดทํา

สารานุกรมเมือง

นครศรีธรรมราช

10.โครงการWalk

 Rallyศึกษา 

ประวัติเมืองนครฯ

11.โครงการคาย

ประวัติศาสตร

เมืองนครฯ

12.โครงการจัด

นิทรรศการหมุนเวียน

4 โครงการบริหาร 1.เพื่อสงเสริมการเรียนรู เพ่ือการดําเนินโครงการ 602,700 300,000 300,000  -  - 1.จํานวนผูใช 1.ผลิตกิจกรรมโครงการ กองวิชาการ

จัดการหอศิลปรวมสมัย และผลติกิจกรรม บริหารจัดการหอศิลปฯ บริการอุทยาน สงเสริมการเรียนรู และแผนงาน

เมืองคอน โครงการใหกับเยาวชน ในการจัดกิกรรม ดังน้ี การเรียนรูฯ ใหกับเยาวชน นักเรียน 

นักเรียน นักศึกษา 1. นิทรรศการหมุนเวียน 2.แบบประเมิน นักศึกษาและประชาชน

และประชาชนทั่วไป 2. ประกวดภาพระบายสี ทั่วไปภายในหอศลิป

2.เพื่อเปนสถานที่ 3.โครงการอบรมศิลปะ  รวมสมัยเมืองคอน

เรยีนรูใหกับเยาวชน 3.1 โครงการศลิปะมีชีวิต 2.เปนแหลงเรียนรู

นักเรียน นักศึกษา 3.2 โครงการกาวแรก ใหกับเยาวชน 

และประชาชนทั่วไป ในงานศิลป (First Arts) นักเรียน นักศึกษา 

3.3.โครงการART CAMP  และประชาชนทั้วไป 

เมล็ดพันธุงานศิลป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการติดตั้ง เพ่ือรักษาความปลอด ตดิตั้งกลองวงจรปด  (CCTV)  -  - 100,000  -  - รอยละ 90 อุทยานการเรียนรู กองวิชาการ

กลองวงจรปดอาคาร ภัยของผูเขาใชบริการ บริเวณอาคารอุทยาน ผูเขาใชบริการ เมืองนครศรีธรรมราช และแผนงาน

อุทยานการเรียน และทรัพยสินภายใน การเรยีนรู ฯ อุทยานการเรียนรู มีกลองวงจรปด

รูเมืองนครศรธีรรมราช อาคารอุทยานการ มีอุปกรณดังนี้ เมืองนครศรีธรรมราช จํานวน 8 ตัวพรอม

เรียนรูเมือง 1.กลองวงจรปดชนิด มีความปลอดภัย อุปกรณในการติดตั้ง

นครศรีธรรมราช IP/NetworkCamera ในชีวิตและทรัพยสิน อุทยานการเรียนรู

ความละเอียด 2 ลาน เมืองนครศรีธรรมราช

พิเซล FULL HD 1080 P มีกลองวงจรปด

จํานวน 8 ตัว จํานวน 8 ตัวพรอม

2.อุปกรณจัดเก็บ อุปกรณในการติดตั้ง

บันทึกภาพ (NVR)

แบบ 16 ชอง สามารถ

ใสหนวยบันทึกขอมูล

ไมนอยกวา 2 หนวย

จํานวน 1 เคร่ือง 

3.โทรทัศนแอลอีดี

(LED TV) ขนาดไม

นอยกวา 40 นิ้ว มี

ความละเอียดของภาพ

ไมนอยกวา

1920x1080 พิเซล

จํานวน 1  เคร่ือง  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตวัช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4. สายนําสัญญาณ

(สาย LAN) 

สายนําสัญญาณ ชนิด 

UTP CAT5E แบบตดิตั้ง

ภายในอาคาร (Internal)

สามารถรองรบั

Bandwidth 350 MHz

จํานวน 4 กลอง

5.หนวยจัดเก็บขอมูล 

(Hard Disk ) ชนิด

SATA  สําหรับกลอง

โทรทัศนวงจรปด

ขนาดความจุไมนอยกวา

2 TB จํานวน 2 ตัว

รวม 5 โครงการ  -  - 4,789,720 2,550,000 2,481,000 50,000 50,000  -  -  -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4 การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมใหนาอยู  เขมแข็ง  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่   3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  ศิลปะ  และประเพณี

3.2 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตวัช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ฝกอบรมทักษะ เพ่ือกระตุนและฝกทักษะ จัดฝกอบรมทักษะ 700,000 700,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 นักเรียนระดับชั้น นักเรียนไดเรียนรูทักษะ สํานักการศึกษา

กระบวนการ กระบวนการทาง กระบวนการทาง มัธยมศึกษาทุกคนได กระบวนการทางวิทยา

ทางวิทยาศาสตร วิทยาศาสตรแกนักเรียน วิทยาศาสตรระดับ รับการฝกทักษะ ศาสตร สามารถนํา

ระดับมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา กระบวนการ ไปใชในชีวิตประจําวัน

ณ มหาวิทยาลัย วิทยาศาสตรตาม พรอมเขาศึกษาตอ

วลัยลักษณ ตารางฝกฯ กําหนด ในระดับท่ีสูงขึ้น

จํานวน 30 สัปดาห

2 โครงการสงเสริมความเปน เพื่อจัดการศกึษาสนอง โรงเรียนจัดการเรียน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละ 90 ของ นักเรียนไดรับการศกึษา สํานักการศึกษา

เลิศทางวิชาการ เจตนารมณรัฐธรรมนูญ การสอนตรงตามหลัก นักเรียนที่รวม อยางมีคุณภาพ และ

แหงประเทศไทย สูตรสถานศกึษาที่ โครงการไดรับการ สนองตามเกณฑ

พ.ศ.2540และพรบ. กําหนดไว สงเสริมการศึกษา มาตรฐานชาติ

การศึกษาแหงชาติ ตามหลักสูตร

พ.ศ. 2542

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตวัช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 การจัดหลักสูตร  - เพื่อเปนสถานศึกษาจัด  - สนับสนุนการ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000  - สถานศึกษา 10  - สถานศึกษาจัด สํานักการศึกษา

ปรัชญาเศรษฐกิจ หลักสูตรปรัชญาเศรษฐกิจ จัดการเรียนการสอน โรงเรียนไดดําเนิน การเรียนการสอน

พอเพียง พอเพียง ตามหลักสูตรปรัชญา ตามหลักสูตร ไดตามหลักสูตรที่

เศรษฐกิจพอเพียงให ปรัชญาเศรษฐกิจ กําหนด

กับนักเรียน พอเพียง  - ผูเรียนเกิดความ

 - จัดประชุมขับเคล่ือน  - นักเรียนรอยละ80 สํานึกรูจักประหยัด 

ตามกิจกรรม รวมกิจกรรม มีคุณภาพ

4 โครงการวัดผลและ เพ่ือจัดทําเครื่องมือวัดผล จัดสอบวัดผลนักเรียน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 นักเรียนทุกคนผาน โรงเรียนมีเครื่องมือ สํานักการศึกษา

ประเมินผล และแบบทดสอบใหกับ ทุกคนตามหลักสูตร การทดสอบระหวาง วัดผลและประเมินผล

โรงเรียนในสังกัด ที่กําหนด เรียนและปลายป การศกึษาช้ันอนุบาล 

1-2 ป.1-6 ม.1-6 

แนวเดยีวกันทุก

โรงเรียน

5 โครงการนิเทศติดตาม เพ่ือนิเทศติดตามประเมิลผล นิเทศติดตามประเมิน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ทุกโรงเรียนไดรับ โรงเรียนในสังกัด สํานักการศึกษา

ประเมินผลการ การจัดการศึกษาของ ผลการจัดการศึกษา การนิเทศ ติดตามผล เทศบาลจัดการเรียน

จัดการศกึษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ของโรงเรียนในสังกัด การสอนมีประสิทธิภาพ

เทศบาลปการศึกษา มากขึ้น

ละ 2 ครั้ง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตวัช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 ปฐมนิเทศพนักงานครู  - เพื่อใหพนักงานครู จัดประชุมปฐมนิเทศ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 พนักงานครูเทศบาล ครูทุกคนไดรับทราบ สํานักการศึกษา

เทศบาล เทศบาลไดรับทราบ พนักงานครูเทศบาล รอยละ 80 ไดรูและ นโยบายการศกึษา

นโยบายการศึกษาทองถิ่น ปการศึกษาละ 1 ครั้ง ปฏิบัติตามนโยบาย ทองถิ่นและพัฒนา

 - เพื่อรับทราบแนวทาง ทองถิ่นแนวเดียวกัน คุณภาพการศึกษาสูง

การจัดการศกึษาและมี ยิ่งขึ้น

แนวทางพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาใหสูงขึ้น

 - เพื่อพัฒนาความรู

ความสามารถใหกับ

พนักงานครูเทศบาล

ในดานการจัดการเรียน

การสอนและการบริหาร

จัดการศกึษา

7 โครงการฝกอบรมสมัมนา  - เพื่อพัฒนาความรูความ  -จัดอบรมสัมมนา 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000  -พนักงานครูเทศบาล  - พนักงานครูโรงเรียน สํานักการศึกษา

พนักงานครูเทศบาล สามารถของพนักงานครู พนักงานครูเทศบาล รอยละ 80 ไดรับการ ในสังกัดเทศบาล ไดมี

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ทุกคนในสังกัดเทศบาล ฝกอบรมสัมมนา ความรูความสามารถ

 - เพื่อพัฒนาความรู  - จัดประชุม อบรม พัฒนารายวิชาและ เพ่ิมมากขึ้น

ความสามารถใหแกผู สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการสอน  - โรงเรียนในสังกัดมี

บริหารสถานศึกษา ดานภาษาจีนแกครู  -  มีครูสอนรายวิชา การจัดการเรียน

และบุคลากรทาง ผูบริหารสถานศึกษา ภาษาจีนจํานวน การสอนภาษาจีน

การศึกษาในดานการจัด และบุคลากรทาง 10 โรงเรียน

การเรียน การศกึษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตวัช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการประชุมสัมมนา เพ่ือประชุมสัมมนากรรม จัดประชุมสัมมนา 300,000 300,000 500,000 500,000 500,000 คณะกรรมการสถาน ประชาชน องคกร สํานักการศึกษา

คณะกรรมการการศกึษา การดําเนินการกําหนด คณะกรรมการศกึษา และทองถิ่นทุกคน เอกชนเขามามีสวนรวม

ระดับทองถ่ินและ แนวทางการพัฒนาการ ระดับทองถิ่นและ ไดรับการประชุม การจัดการศกึษา

สถานศึกษา ศกึษาของทองถิ่นและ สถานศึกษา ปละ สัมมนา

สถานศึกษา 2 ครั้ง

9 โครงการพัฒนา  - เพื่อสงเสริมใหสถาน  - จัดประกวดสถาน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 โรงเรียนสังกัดเทศบาล โรงเรียนในสงักัด สํานักการศึกษา

สถานศึกษาสู ศึกษาจัดระบบการศึกษา ศึกษาปละ 1 ครั้ง ทุกโรงมีมาตรฐานใน เทศบาลบริหารสถาน

มาตาฐานสากล ตามมาตรฐานเดียวกัน  - จัดอบรมใหความรู ในการจัดการเรียน ศึกษาสูมาตรฐาน

 - เพื่อปรับปรุงแหลง แกผูบริหารสถาศึกษา การสอน สากลตามเกณฑที่

เรียนรู และสราง และครูจํานวน 1 ครั้ง ผูบริหารสถานศึกษา กําหนด

บรรยากาศจัดการเรยีนรูที่ดี ผานการอบรม

10 โครงการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือจัดทําและปรับปรุง จัดประชุมสัมมนา 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จัดทบทวน ปรับปรุง  - โรงเรียนมีหลักสูตร สํานักการศึกษา

สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถาน เชิงปฏิบัติการ หลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษาและเอกสาร

ศึกษาของโรงเรียนในสังกัด พนักงานครูเทศบาล ทุกโรงเรียน ประกอบหลักสูตรสอด

ใหสอดคลองกับหลักสูตร เพ่ือพัฒนาหลักสูตร คลองกับหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้น สถานศึกษา แกนกลางการศกึษา

พ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 

2551

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตวัช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 โครงการสงเคราะห เพ่ือใหเดก็และเยาวชน จัดการศกึษานอกระบบ 300,000 300,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนเด็กและ เดก็และเยาวชน สํานักการศึกษา

เด็กยากไรในชุมชนและ ผูดอยโอกาสทางการ และตามอัธยาศัยใหแก เยาวชนในเขตเทศบาล ผูดอยโอกาส ผู

เด็กเรรอน ศึกษา ไดแกเด็กยากจน เด็กดอยโอกาสกลุมเด็ก นครนครศรีธรรมราช พิการ   ไดรับ

เด็กที่ถูกทอดท้ิง  เด็ก ยากไรในชุมชน ความรูตาม

กําพรา  เด็กเรรอนและ เดก็เรรอน ศกัยภาพ  มี

เด็กผูพิการ  มีความ และกลุมผูพิการ คุณภาพชีวิตที่ดี

บกพรองทางการเรียนรู ในเขตเทศบาลนคร

ทางสติปญญา ทางการ นครศรีธรรมราช

พูด  ภาษาและอารมณ

ไดรับการศกึษานอก

ระบบและตามอัธยาศัย

ตามศักยภาพ

12 โครงการอบรมสงเสริม เพื่อสงเสริมความรูแก จัดอบรมใหความรูแก 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนเด็กและ เดก็และเยาวชน สํานักการศึกษา

คุณภาพชีวิตเยาวชน เด็กและเยาวชนใหมี เด็กเยาวชน  เยาวชนผูเขารวม มีความรู ความ

การพัฒนาตนเอง ขุมชน การศกึษานอก โครงการฯ รอยละ เขาใจ ปฏิบัติ

ครอบครัว  สังคมและมี โรงเรียนจํานวน 2 100 ไดรับความรู เพ่ือการพัฒนา

คุณภาพชีวิตท่ีดี อยูรวม รุนใชเวลาในการ ตนเองครอบครัว

กันในสังคมอยางมีความ อบรมรุนละ 2 ชุมชน สังคมที่ดี

สุข  ปลอดภัยจากสิ่ง คืน 3 วัน

เสพติดและอบายมุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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13 โครงการจัดการศึกษา  - เพื่อสงเสริมเด็กและ  - จัดการศกึษานอก 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จํานวนเยาวชน  - เยาวชนไดรับ สํานักการศึกษา

นอกระบบโรงเรียน เยาวชนที่พลาดโอกาส ระบบ ระดับชั้น ม.ตน/ ที่เขารวมโครงการฯ การศึกษาจนจบ

ในการรักการศกึษา ให ม.ปลายใหเยาวชนได รอยละ 100 ไดรับ ระดับการศึกษา

ไดรับการศกึษาจนจบ รับการศึกษาโดย ความรูตรงตาม ขั้นพื้นฐาน และ

ระดับการศกึษาขั้นพื้น เสมอภาคเทาเทียมกัน มาตรฐานการจัด มีโอกาศไดรับ

ฐาน และมีโอกาศได  - เชิญวิทยากรจาก การศึกษานอกระบบ การศกึษาตอใน

ศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน สถาบันศึกษาตาง ๆ ระดับอุดมศกึษา

 - เพื่อสงเสริมความรู มาสอนในฐานะ  - เยาวชนนํา

และทักษะการประกอบ อาจารยพิเศษ ความรู  และทักษะ

อาชีพแกเยาวชน ประกอบอาชีพได

14 โครงการพัฒนาครูอาสา พัฒนาความรู ความ จัดสงครูอาสาเขารับ 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 ครูอาสาทุกคนได ครูอาสาไดรับการอบรม สํานักการศึกษา

สามารถใหกับครูอาสา การอบรมสัมมนา เขารวมโครงการฯ มีความรูมากขึ้น

15 โครงการแขงขันทักษะ 1.เพื่อจัดการแขงขัน 1.นักเรียนศูนยพัฒนา 3,500,000 4,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จํานวนนักเรียน นักเรียนไดรับการ สํานักการศึกษา

ทางวิชาการ ทักษะทางวิชาการ เด็กเล็กในสังกัด ครู ผูชวยครูศูนย พัฒนาสูความเปน

และกิจกรรมทุกกลุมสาระ 2.นักเรียน ครู พัฒนาเด็กเล็กที่ เลศิทางวิชาการและ

การเรียนรูระดับเทศบาล สถานศกึษาโรงเรียน เขารวมโครงการ กิจกรรมตรงตาม

คัดเลือกนักเรียน ในสังกัด ศักยภาพ และ

ครูเปนตัวแทนเทศบาล ความตองการ

เขารวมแขงขันระดับภาค 

และระดับประเทศ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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16 โครงการแขงขันคนเกง เพ่ือจัดการแขงขันคัดเลือก จัดสงนักเรียนตัวแทน 150,000 150,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนนักเรียนที่ นักเรียนตัวแทน สํานักการศึกษา

เทศบาลระดับประเทศ นักเรียนโรงเรียนในสังกัด เทศบาลระดับชั้น ประสบความสําเร็จ เทศบาลประสบความ

ชั้น ป.5 ชั้นม.2 และชั้น ป.5 จํานวน 5 คน ในการสอบแขงขัน สําเร็จในการแขงขัน

ม.5 ใน 5 กลุมสาระ ระดับชั้นม.2 ระดับประเทศ โครงการแขงขัน

ประกอบดวยคณิตศาสตร จํานวน 5 คนและ คนเกงในโรงเรียน

ภาษาไทย วิทยาศาสตร ระดับชั้น ม.5 จํานวน ทองถิ่นระดับประเทศ

สังคมศึกษา และภาษา 5 คนพรอมครูผูฝก 

อังกฤษ เปนตัวแทน และบุคลากรทาง

เทศบาลเขาแขงขัน การศกึษารวม 12 คน 

ระดับประเทศ เขารวมแขงขันคนเกง

ระดับประเทศ

17 ประชุมเชิงปฏิบัติ จัดประชุมแลกเปลี่ยน ประชุมผูบริหาร  ครู  100,000 150,000 200,000 250,000 250,000 รอยละของนักเรียน 1.ไดแนวทางการ สํานักการศึกษา

การติดตามผลการ เรียนรู นักเรียนผูปกครอง บุคลากรท่ีเก่ียวของ ครู บุคลากรทาง จัดการศึกษาสูความ

สอบ O-NET นักเรียนที่มีคะแนนเต็ม และผูปกครอง การศึกษาของสถาน เปนเลิศ

100 จากการสอบ นักเรียนท่ีมีคะแนน ศึกษาโรงเรียนในสังกัด 2.ผูมีสวนไดสววนเสีย

(O-NET) กับคณะครูผู เต็ม  100 จาการ และผูปกครองนักเรียน ในการจัดการศึกษา

บริหารและบุคลากรท่ี สอบ  O - NET ที่เขารวมโครงการ เกิดความเขาใจที่ดี

เกี่ยวของ เพ่ือสะทอน จํานวน 1 ครั้ง/ป ตอการจัดการศึกษา

กลยุทธสูความสําเร็จ ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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18 การพัฒนาพนักงานครโูรงเรียน  - เพื่อใหพนักงานครู ฝกอบรมการพัฒนา 1,371,000 1,371,000 1,371,000 1,371,000 1,371,000 จํานวนพนักงานครู พนักงานครูของโรงเรียน สํานักการศึกษา

สังกัดเทศบาล โรงเรียนสังกัดเทศบาล พนักงานครูโรงเรียน เขารับการอบรม ในสังกัดเทสบาลมีความรู

มีคณุภาพ สังกัดเทศบาล ความสามารถดานการจัด

จํานวน 10 โรงเรียน การเรียนการสอน

19 เชื่อมตอเครือขายอินเตอรเน็ต  - เพื่อใหบุคลากรใน ตดิต้ังและเช่ือมตอ 1,186,800 1,186,800 1,186,800 1,186,800 1,186,800 โรงเรียนในสังงกัด บุคลากรในโรงเรียน สํานักการศึกษา

โรงเรียน โรงเรียนกาวทันนวัตกรรม อินเตอรเน็ตความ เทศบาลมีอินเตอร สามารถคนควาหา

สิ่งใหม ๆ เร็วสูงสําหรับโรงเรียน เน็ตความเร็วสูง ความรูขอมูลใหม ๆ 

 - เพื่อพัฒนาโรงเรียนใน สังกัเทศบาล 10 โรงเรียน ไดรวดเร็ว กาวทันขาว

สังกัดเทศบาลใหมีความ และเหตุการณปจจุบัน

ทันสมัยและกาวทัน ไดทันทวงที

เทคโนโลยี

20 การสงเสริมกิจกรรมรัก เพ่ือจัดสงกิจกรรมรักการ สถานศึกษาจัดกิจกรรม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนโรงเรียน สถานศกึษาไดรับรางวัล สํานักการศึกษา

การอานในสถานศึกษา อปท. อานขอสถานศกึษา รักการอานใหกับ สงกิจกรรมรักการอาน จาการสงกิจกรรมฯ เขา

เขาประกวด นักเรียน จํานวน 10 โรงเรียน ประกวด

21 พัฒนา/ปรับปรุง เพ่ือสงเสริมใหเด็กนักเรียน จัดใหมีหนังสอืใหกับ 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 จํานวน 10 โรงเรียน เด็กนักเรียนไดมีหนังสอื สํานักการศึกษา

หองสมุดโรงเรียน ไดมีหนังสืออานท่ี หองสมุดโรงเรียนใน อานท่ีหลากหลายมาก

หลากหลายมากขึ้นและ สังกัดเทศบาล ยิ่งขึ้นและเด็กมีนิสัยรัก

สงเสริมใหเด็กมีนิสัยรักการ การอานมากขึ้น

อานมากขึ้น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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22 การจัดทําศูนยการเรียนรู เพื่อเปนแหลงเรียนรูคนควา จัดต้ังศูนยการเรียนรู 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 นักเรียน จํานวน 10 นักเรียนระดับปฐมวัย สํานักการศึกษา

สําหรับเดก็ปฐมวัย ของนักเรียน เด็กปฐมวัยใหกับ โรงเรียนไดรับความรู ไดรับความรูและ

โรงเรียนในสังกัด ประสบการณ

เทศบาล

23 การพัฒนาการจัดการศึกษา  - เพื่อพัฒนาและเสริม  - สถานศึกษาโรงเรียน 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 ระดับความพึงพอใจ  - คณะกรรมการสถาน สํานักการศึกษา

โดยโรงเรียนเปนฐานในการ สรางความเขมแข็งของ ในสังกัดเทศบาล ของผูปกครองและ ศกึษาขั้นพ้ืนฐานมี

พัฒนาทองถิ่น (SBMLD) คณะกรรมการสถาน  - คณะกรรมการสถาน ชุมชนตอการจัดการ ความเขมแข็งสามารถ

ศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหเขามา ศึกษาโรงเรียนในสังกัด ศึกษาของโรงเรียน เขาไปมีบทบาทในการ

มีบทบาทในการจัดการ ทุกคน จัดการศึกษาของโรงเรียน

ศึกษาของโรงเรียน  - จัดกิจกรรมเพ่ือ  - โรงเรียนในสังกัดมี

 - เพื่อพัฒนาและเสริม พัฒนาการจัดการศึกษา ความคลองตัวในการ

สรางใหโรงเรียนในสังกัด เชน สงเสริมภูมิปญญา จัดการศึกษา

มีความคลองตัวในการจัด ทองถิ่น  เศรษฐกิจ  - โรงเรียนในสังกัดจัด

การศึกษาเพ่ือพัฒนา พอเพียงตาม การศึกษาในระบบ

คุณภาพผูเรียน แนวพระราชดําริ และนอกระบบ

 - เพื่อพัฒนาและเสรมิสรางให สงเสริมอาชีพระหวาง และตามอัธยาศัยให

โรงเรียนในสังกัดเปนฐาน เรียนหรือกิจกรรม ประชาชนไดเรียนรู

ในการพัฒนาทองถิ่นอยาง อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดชีวิต

เปนระบบเกิดการเรียนรู  เปนตน

ตลอดชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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24 พัฒนาแหลงเรียนรูใน เพ่ือพัฒนาสนับสนุนแหลง สถานศึกษาโรงเรียน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนโรงเรียนที่ได โรงเรียนเปนแหลงเรยีนรู สํานักการศึกษา

โรงเรียน การเรียนรูใหกับโรงเรียน สังกัดเทศบาลมีแหลง รับการพัฒนาแหลง สําหรับประชาชนใน

ประถมศึกษาและ เรียนรูที่หลากหลายให เรียนรู 10 โรงเรียน ทองถิ่นไดอยางมี

มัธยมศึกษา กับนักเรียน ประสิทธิภาพ

25 คาอาหารกลางวันเด็กนักเรียน เพ่ือใหนักเรียนไดรับ จัดอาหารกลางวัน 50,400,000 50,400,000 50,400,000 50,400,000 50,400,000 จํานวนนักเรียนสังกัด นักเรียนทุกคนไดรับ สํานักการศึกษา

ประทานอาหารมื้อกลางวัน ใหกับนักเรียนในสถาน เทศบาล และศูนย ประทานอาหาร ท่ีมี

ทุกคน ครบทุกวันตลอด ศึกษาสังกัดเทศบาล พัฒนาเด็กเล็ก  คณุภาพและเพียงพอ

ปการศึกษา และศูนยพัฒนาเดก็เล็ก ไดรับอาหาร ตลอดปการศึกษา

กลางวัน ครบ 100%

26 คาปจจัยพ้ืนฐานสาํหรับ เพ่ือจัดหาปจจัยพื้นฐาน เด็กนักเรียนยากจน 4,102,400 4,102,400 4,102,400 4,102,400 4,102,400 เด็กนักเรียนไดรับปจจัย เด็กนักเรียนยากจนไดรับ สํานักการศึกษา

นักเรียนยากจน สําหรับนักเรียนยากจน ไดรับปจจัยพื้นฐาน พ้ืนฐาน 100% ปจจัยพื้นฐานทุน

ทุกคน

27 คาจัดการเรียนการสอน เพ่ือดําเนินการจัดการศึกษา สถานศึกษาจัดการ 24,452,200 24,452,200 24,452,200 24,452,200 24,452,200 สถานศึกษาไดรับงบ สถานศกึษาไดจัดการ สํานักการศึกษา

(รายหัว) ตามหลักศูนยแกนกลาง ศึกษาตามหลักสูตร ประมาณ 100 % ศึกษาไดตามหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษา

28 คาหนังสือเรียน เพ่ือจัดหาหนังสือเรียน เด็กนักเรียนไดรับ 7,139,800 7,139,800 7,139,800 7,139,800 7,139,800 นักเรียนมีหนังสือเรียน นักเรียนมีแบบเรียนครบ สํานักการศึกษา

และแบบทดสอบ แบบเรียนตามกลุม 100%

ประสบการณ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

29 คาอุปกรณการเรียนการสอน เพ่ือจัดหาอุปกรณการเรียน สถานศึกษาไดมี 4,115,900 4,115,900 4,115,900 4,115,900 4,115,900 สถานศึกษาไดมี คครูมีอุปกรณการ สํานักการศึกษา

การสอนตามกลุมสาระ อุปกรณท่ีจัดกิจกรรม อุปกรณการเรียน สอนอยางเพียงพอ

การเรียนรู การสอนตามเน้ือหา การสอนครบกลุม

รายวิชา สาระการรียนรู

30 คาเครื่องแบบนักเรียน เพ่ือเปนคาเคร่ืองแบบ เด็กนักเรียนไดรับ 4,040,200 4,040,200 4,040,200 4,040,200 4,040,200 นักเรียนมีเครื่องแบบ นักเรียนมีเครื่องแบบ สํานักการศึกษา

นักเรียน เครื่องแบบนักเรียน เรียนทุกคน เรียนทุกคน

31 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ เพ่ือดําเนินการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรมพัฒนา 5,760,000 5,760,000 5,760,000 5,760,000 5,760,000 นักเรียนไดรวมกิจกรรม นักเรียนไดรวมกิจกรรม สํานักการศึกษา

ผูเรียน พัฒนาผูเรียนตามหลักสูตร ผูเรียนตามหลักสูตร พัฒนาผูเรียนตาม พัฒนาผูเรียนตาม

หลักสูตร 80% หลักสูตรครบจํานวน

32 การจัดตั้งศนูยการเรียนรูใน เพ่ือสนับสนุนใหเด็กนักเรียน จัดหาหนังสือใหกับ 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 จํานวน 10 โรงเรียน เด็กนักเรียนไดมีแหลง สํานักการศึกษา

สถานศึกษา มีหนังสอืที่หลากหลาย แหลงเรียนรูของ เรียนรูท่ีหลากหลายและ

โรงเรียน เด็กมีนิสัยรักการอาน

มากขึ้น

33 อาหารเสริมนม  - เพื่อใหเด็กไดรับอาหาร  - โรงเรียนสังกัดเทศบาล 37,318,000 37,318,000 37,318,000 37,318,000 37,318,000 นักเรียนในสังกัด เด็กไดรับอาหารเสริมนม สํานักการศึกษา

เสริม(นม)อยางท่ัวถึง จํานวน 10 โรงเรียน เทศบาล ศูนยพัฒนา อยางเพียงพอทําใหมี

และเพียงพอ  - โรงเรียนสังกัด สพฐ. เด็กเล็ก ศูนยการศกึษา สุขภาพรางกายแข็งแรง

 - เพื่อเสริมสรางสขุภาพ จํานวน 4 โรงเรียน พิเศษ และ สพฐ.ไดรับ มากยิ่งขึ้น

รางกายของเด็กใหสมบูรณ  - ศูนยการศกึษาพิเศษ อาหารกลางวัน 100%

แข็งแรง ประจําจังหวัด

 - ศูนยพัฒนาเดก็เล็ก

จํานวน 13 ศูนย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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34 เสริมสรางการเรียนรูและ - เพื่อใหผูเรียนไดรับการ - สงเสริมการเรยีนรู 300,000 300,000 150,000 300,000 300,000 นักเรียนทั้งหมดใน - เด็กไดรับการศึกษา สํานักการศึกษา

พัฒนาเด็กในศูนยพัฒนา เตรียมความ พรอมท้ัง และพัฒนาการทั้ง 4 ศูนยพัฒนาเดก็เล็ก เพ่ือพัฒนา ทั้ง 4 ดาน

เด็กเล็ก 4 ดาน ไดอยางถูกตอง ดาน ใหเต็มศักยภาพ - ผูเรียนมีสวนรวมใน

- เพื่อใหผูเรียนมีสวนรวม ตามวัยของเด็ก การจัดการเรยีนการสอน

ในการจัดการเรียนการสอน - จัดกิจกรรมการเรียน - ผูเรียนมีความรูและ

 - เพื่อใหผูเรียนมีความรู การสอนท่ีหลากหลาย เขากับสังคมไดดี

และเขาใจสังคมได โดยใหผูเรียนมีสวนรวม

ในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน

- สงเสริมการมีสวนรวม

ระหวางบานกับศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

35 โครงการประกันคุณภาพ  - เพื่อจัดระบบการ จัดดําเนินการประกัน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ทุกโรงเรียนไดรับ สถานศึกษาในสงักัด สํานักการศึกษา

การศึกษา ประกันคุณภาพการศึกษา ประกันคุณภาพ การประเมิน ติดตาม เทศบาลทั้ง 10 โรงเรียน

 - เพื่อดําเนินการประเมิน การศึกษาตาม ตรวจสอบคณุภาพ ไดรับรองการประเมิน

คุณภาพตามมาตรฐาน มาตรฐานการศกึษาที่ การศึกษา คุณภาพการศึกษา

การศึกษา อปท.กําหนด ภายนอก

 - เพื่อรองรับการประเมิน จํานวน 24 มาตรฐาน

คุณภาพภายนอก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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36 โครงการจัดการเรียน 1. เพื่อจัดการเรียนการสอน จัดการเรียนการสอน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละ 100 เปดการเรียนการสอน สํานักการศึกษา

ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ (English For ภาษาอังกฤษใหกับ จัดการเรียนการสอน ระดับกอนประถมศึกษา ร.ร.สังกัด

(English For Child) Child) ใหกับนักเรียนระดับ นักเรียนระดับชั้น (English For Child) (English For Child) เทศบาลนคร

ระดับชั้นอนุบาล กอนประถมศึกษา (อนุบาล) อนุบาล โรงเรียนใน ระดับกอนประถมศึกษา ตั้งแตปการศึกษา 2560 นครศรีฯ

2. เพื่อสงเสริมความเปน สังกัดเทศบาลนคร (อนุบาล) เปนตนไป

เลิศทางดานภาษาอังกฤษ  นครศรธีรรมราช จํานวนโรงเรียนละ

สําหรับนักเรียนระดับกอน 1 หองเรียน

ประถมศึกษา (อนุบาล) 

ที่มีความพรอม

3. เพื่อใหนักเรียนมีเจตคติ

ที่ดีตอการเรียนรู

ภาษาอังกฤษและรูจัก

การทํางานรวมกับผูอื่น

37 โครงการรณรงคปองกัน  - เพื่อใหเด็กและเยาวชน  - นักเรียนในโรงเรียน 283,000 283,000 283,000 283,000 283,000 ผูเขารวมอบรม เด็กและเยาวชนท่ี สํานักการศึกษา

ยาเสพติดในสถานศกึษา ไดรับรูถึงปญหาและพิษ สังกัดเทศบาลไดเขา รอยละ 100 ได เขารวมโครงการ

ภัยของยาเสพติด รวมกิจกรรมรณรงค รับความรูจากการ มีความรู  ความ

 - เพื่อกระตุนใหเยาวชน ปองกันยาเสพติดใน เขารวมกิจกรรม เขาใจถึงปญหา

ปองกันและแกไขปญหา สถานศึกษา และพิษภัยของ

ยาเสพติด ยาเสพติด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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38 โครงการจัดการเรียน 1.เพื่อจัดการเรียนการสอน จัดการเรียนการสอน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละ 90 จัดการเรียนการสอน สํานักการศึกษา

ภาษาจีนระดับการศึกษา ภาษาจีนใหกับนักเรียน ภาษาจีนใหกับ สถานศกึษาโรงเรียน ภาษาจีนระดับชั้น ร.ร.สังกัด

ขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนสังกัด ระดับการศึกษา นักเรียนในระดับ ในสังกัดจัดการเรียน ประถมศึกษาปท่ี 1 ถึง เทศบาลนคร

เทศบาลนครนครศรีฯ ขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ชั้นประถมศกึษาปท่ี การสอนภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษา นครศรีฯ

ในสงักัด (ป.1-ม.6) 1-6 และ ชั้นมัธยม ระดับประถมศึกษา ปที่ 6

2.เพื่อสงเสริมความเปนเลิศ ศึกษาปท่ี 6 โรงเรียน และระดับ

ทางดานภาษาจีนของ ในสังกัดเทศบาลนคร ช้ันมัธยมศึกษา

นักเรียนระดับ  ป.1-ม.6 นครศรีธรรมราช

3.เพื่อใหนักเรียนมีเจตคติ

ที่ดีตอการเรียนรูภาษาจีน

39 โครงการจัดทํา เพ่ือจัดทําและปรับปรุง - จัดกิจกรรมการ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 - จํานวนโรงเรียน สถานศกึษาและ สํานักการศึกษา

แผนพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาการศกึษา ประชุมเชิงปฏิบัติการ สงแผนเขาจํานวน สํานักการศกึษามีแผน

จัดทําแผนพัฒนา 10 โรงเรียน พัฒนาการศกึษา

การศึกษาและทบทวน - จํานวนสถาน สัมพันธสอดคลองกัน

แผนพัฒนาการศึกษา ศึกษาและ

ของสํานักการศกึษา สํานักการศกึษา

- จัดกิจกรรมการ ไดรับรางวัลจาก

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การสงแผนเขา

จัดทําแผนพัฒนา ประกวด

การศึกษาของ

สถานศึกษาโรงเรียนใน

สังกัดเทศบาลฯ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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40 โครงการจัดกิจกรรมวันครู - เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติ จัดกิจกรรมงานวันครู 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จัดกิจกรรม คร/ู บุคลากรทางการ สํานักการศึกษา

ผูปฏิบัติงานท่ีดี  1 ครั้ง/ป งานวันครู ศึกษาไดรวมกิจกรรม

- เพื่อรวมแสดงความ จํานวน 1 ครั้ง เชิดชูบูชาครู

กตัญูกตเวทีบูชาครู

41 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ เพ่ือใหความรู ทักษะ และ จัดอบรมประชุมพัฒนา 160,000 -  -  -  - ครูและบุคลากรทาง ไดนําความรูไปใชในการ สํานักการศึกษา

ของครูและบุคลากรทางการ ประสบการณแกครูและ ความรูแกครูและ การศกึษาไดรับการ พัฒนาการศกึษาได

ศึกษาในระดับกลุมจังหวัด บุคลากรทางการศกึษา บุคลากรทางการศึกษา พัฒนาดานความรู สอดคลองกับนโยบาย

การศึกษาทองถิ่นท่ี 6 ระดับกลุมจังหวัดการศกึษา ระดับกลุมจังหวัด ทักษะและประสบการณ

(ภาคใตฝงอาวไทย) ทองถิ่นที่ 6 การศึกษาทองถิ่นท่ี 6 ครบ 100 %

ภาคใตฝงอาวไทย

42 โครงการบริหารจัดการศกึษา - สนับสนุนการจัดการเรยีน  - สถานศึกษาจัดการ 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 โรงเรียนเทศบาลวัด โรงเรียนสามารถจัด สํานักการศึกษา

โรงเรียนเทศบาลวัดทาโพธิ์ การสอนของโรงเรียน ศึกษาใหนักเรียนได ทาโพธิ์จัดการเรียน การเรียนการสอนได

เทศบาลวัดทาโพธิ์ สอดคลองกับหลักสูตร การสอนไดตรงตาม ตามนโยบายการบริหาร

- เพื่อเปนสถานศกึษาขยาย แกนกลาง พ.ศ.2551 หลักสูตรแกนกลาง ในโรงเรียนเปนฐาน

ชั้นเรยีนที่รองรบัความ SBMLD

ตองการของประชาชน

- เพื่อตอยอดการ

จัดการศึกษาบริหาร

โรงเรียนเปนฐาน 

 ของเทศบาลฯSBMLD

- เพื่อสรางและปลกูฝง

วัฒนธรรมความผูกพัน

ระหวางผูคนกับเมืองนครฯ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตวัช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

43 ฝกอบรมสัมมนาพนักงานครู  - เพื่อพัฒนาความรูความ  -จัดอบรมสัมมนา 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000  -พนักงานครูเทศบาล พนักงานครูโรงเรียน สํานักการศึกษา

เทศบาล สามารถของพนักงานครู พนักงานครูเทศบาล รอยละ 80 ไดรับการ ในสังกัดเทศบาล ไดมี

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ทุกคนในสังกัดเทศบาล ฝกอบรมสัมมนา ความรูความสามารถ

 - เพื่อพัฒนาความรู  - จัดประชุม อบรม พัฒนารายวิชาและ ในการใชภาษาญี่ปุน

ความสามารถใหแกผู สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการสอนภาษา เพ่ือการสื่อสาร

บริหารสถานศึกษา ดานภาษาญี่ปุนแกครู ภาษาญี่ปุน

และบุคลากรทาง ผูบริหารสถานศึกษา

การศึกษาในดานการจัด และบุคลากรทาง

การเรียน การศกึษา

44 ปรับปรุง เพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่ โรงเรียนไดรับการ 2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   จํานวน 10 โรงเรียน โรงเรียนมีอาคารสถาน สํานักการศึกษา

ที่ดินและสิ่งกอสราง ของโรงเรียนใหพรอมตอ พัฒนาดานอาคาร ท่ีอยูในสภาพใชงานได

การจัดการเรียนการสอน สถานที่ใหเอ้ือตอ ดีและเพียงพอตอการ

การจัดการเรียน จัดการเรียนการสอน

การสอนใหมี

ประสิทธิภาพ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตวัช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

45 โครงการการพัฒนา 1. เพื่อใหคณะกรรมการ  - จัดอบรม/สัมมนา 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 คณะกรรมการ 1.การจัดการศกึษา สํานักการศึกษา

ศักยภาพคณะกรรมการ ประสานงานวิชาการ ความรู ความเขาใจใน ประสานงานวิชาการ ของ อปท.ภายในกลุม

ประสานงานวิชาการ การจัดการศึกษา แนวทางการดําเนินงาน การจัดการศึกษาระดับ การศึกษาทองถิ่นท่ี 6

การจัดการศกึษาทองถ่ิน ระดับกลุมจังหวัดการศึกษา เพื่อพัฒนาการจัดการ กลุมจังหวัดการศกึษา มีระบบการจัดการ

ระดับกลุมการศกึษา ทองถ่ินที่ 6 ศึกษาสูความเปนเลิศ ทองถิ่นท่ี 6 ประกอบ ศึกษาที่ดยีิ่งขึ้น

ทองถิ่นที่ 6 2. เพื่อสงเสริม สนับสนุน ตามบริบทของสถาน ดวย ผูบริหารการศึกษา 2.คณะกรรมการฯ 

(ภาคใตฝงอาวไทย) และพัฒนาการจัดการศึกษา ศึกษา รอยละ 80 ศึกษานิเทศก นักวิชาการ สามารถวางแผน และ

ของกลุมจังหวัดทองถิ่นท่ี 6  -จัดศึกษาดูงานแลก ศึกษา และบุคลากรที่ ดําเนินการพัฒนาการ

(ภาคใตฝงอาวไทย) เปลี่ยนเรียนรูแนวคิด เกี่ยวของกับการศกึษา จัดการศกึษาของ อปท.

3.ประสานความรวมมือ ประสบการณดาน ไดรบัความรูความเขาใจ ใหมีคุณภาพ

และกําหนดแนวทาง การศึกษาสามารถ จากการเขารับการ 3.การประสานความ

ในการพัฒนาการจัดการ นํามาปรับใชได อบรมสมัมนาและศึกษา รวมมือ และกําหนด

ศึกษาของกลุมจังหวัด รอยละ 80 ดูงานการจัดการศกึษา ทิศทางในการจัดการ

การศึกษาทองถิ่นท่ี 6 รอยละ 80 ศึกษาของ อปท.

๔๖ ฝกอบรมประชุมการสอน เพ่ือใหครูสามารถจัดการ จัดฝกอบรมการสอนแบบ 450,000 450,000 400,000 400,000 400,000 ครูไดรับการอบรม พนักงานครูไดมีความรูและ สํานักการศึกษา

แบบโครงงาน เรียนรูแบบโครงการได โครงงานพนักงานครู ๑๐๐% ทักษะความคิดท่ีดีเพ่ือ

 และมีประสิทธภาพ ในสังกัดเทศบาลนคร พัฒนานักเรียน

และผลสัมฤทธ์ิสูงขึ้น นครศรธีรรมราช

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตวัช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๔๗ ฝกอบรมสัมมนา เพ่ือใหครูมีความรูและ จัดอบรมสัมมนาพนักงาน 300,000    300,000    300,000    300,000    300,000    ครูไดรับการฝกอบรม ครูมีทักษะจัดการเรียน สํานักการศึกษา

พนักงานครูเทศบาล ความสามารถจัดกิจกรรม ครูเทศบาล ตามกลุม 100% การสอนที่ดี 

ตามกลุมสาระการเรียนรู การสอนไดดีและ สาระการเรียนรู 

๘ กลุมสาระ มีประสิทธิภาพ 8 กลุมสาระ จํานวน 

2 ครั้ง ๆ ละ 150 คน

48 ฝกอบรมสัมมนา เพ่ือพัฒนาการเรียนรูและ จัดอบรมสัมมนา/ 500,000      600,000      1,500,000   1,500,000   1,500,000   ผูบริหารเทศบาลและ ระบบการศึกษาของ สํานักการศึกษา

ศึกษาดูงานการศกึษา ประสบการณท่ีดีไปจัด ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ผูบริหารสถานศกึษา โรงเรียนในสังกัดล

ภายในประเทศและตาง การศึกษาสูคุณภาพ การเรียนรูและ รอยละ 90 เขารวมฝก เทศบาลนครนครศรีฯ 

ประเทศ ประสบการณ อบรม มีประสิทธิภาพที่ดี

จํานวน 2 ครั้ง/ป

๔๙ ฝกอบรมสัมมนา เพ่ือพัฒนาความรูและ จัดประชุมครูผูสอน 200,000 200,000 250,000 250,000 250,000 ครูผูสอนไดรับการ ครูมีทักษะจัดการ สํานักการศึกษา

เชิงปฏิบัติการครูผูสอน ประสบการณท่ีดีของครู ทุกคนเพ่ือพัฒนา ฝกอบรม ๑00 % กิจกรรมการสอนท่ีดี

ศูนยพัฒนาเดก็เล็ก ผูสอน ความรูจํานวน๑คร้ัง/ป

๕๐ ฝกอบรมสัมมนา เพ่ือพัฒนาความรูและ จัดประชุมครูผูสอนระดับ 200,000    200,000    250,000    200,000    200,000    ครูผูสอนไดรับการ ครูมีทักษะจัดการ สํานักการศึกษา

เชิงปฏิบัติการครูผูสอน ประสบการณตาม ปฐมวัยทุกคนเพื่อพัฒนา ฝกอบรม ๑00 % กิจกรรมการสอนท่ีดี

ระดับปฐมวัย หลักสูตรกําหนด ความรูตามหลักสูตร

จํานวน ๑ ครั้ง/ป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

51 โครงการจัดการเรียนการสอน 1.เพื่อสรางความรู ความ จัดอบรมสัมมนา 150,000 300,000 300,000 300,000 300,000  - จํานวนครูผูสอน  -ผูบริหารและครูผูสอน สํานักการศึกษา

สะเตม็ศึกษา เขาใจในการนําสะเต็มศึกษา พนักงานครูเทศบาล และผูบริหารสถาน สามารถกําหนด

(STEM Education) ไปใชในการจัดการเรียน และ คณะผูบริหาร ศึกษาเขารวมโครงการ แนวทางในการบริหาร

การสอนแกผูบริหารสถาน- สถานศึกษาโรงเรียน  - จํานวนโรงเรียนใน จัดการเรียน การสอน

ศึกษา และครูผูสอน ในสังกัดเพ่ือสราง สังกัดที่จัดการเรียน โดยใชสะเต็มศึกษา

2.เพื่อพัฒนาครูผูสอน ความรู และพัฒนาครู การสอนโดยใชสะเต็ม  -ครูผูสอนสามารถนํา

ใหสามารถจัดการเรียนรู ผูสอน ศึกษา แนวคิดสะเต็มศึกษา

แบบบูรณาการโดยใช ไปใชในการบูรณาการ

สะเตม็ศึกษา จัดการเรียนการสอน

52 ฝกอบรมสัมมนาเชิง เพ่ือพัฒนาการเรียนรูและ จัดประชุมสัมมนาครู 300,000    300,000    300,000    300,000    300,000    ครูผูสอนเขารวมฝก ครูผูสอนระดับมัธยม สํานักการศึกษา

ปฏิบัติการครูผูสอนระดับ ประสบการณจัดกิจกรรม ผูสอน ระดับมัธยม อบรม 100% มีความรูจัดกิจกรรม

มัธยมศึกษา การพัฒนาหลักสูตร จํานวน 1 ครั้ง/ป การสอนท่ีดี

53 ประชุมเชิงปฏิบัติการ 1. เพ่ือจัดประชุมแลกเปลี่ยน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 50,000 55,000 56,000 60,000 60,000 1. ผูเขารวมโครงการ ผูเขารวมโครงการมี สํานักการศึกษา

o-net เรียนรูในการพัฒนาการจัด แลกเปลี่ยนความรู รอยละ80 มีความ ความพึงพอใจตอการ

การเรียน การสอน ประกอบดวย พึงพอใจตอการประชุม จัดการศกึษาของ

สูผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนจาก  - ครผููสอน ป.6 ม.3 2. ขอสรุปแนวทาง เทศบาล

นักเรียนชั้น ป.6 ม.3 และม.6 โรงเรียนในสังกัด ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

และ ม.6  - ผูบริหารสถานศึกษา จากการสอน o-net

2. เพื่อหาขอสรุปเปน โรงเรียนในสังกัดรวม20คน

แนวทางในการดาํเนินการ  - ผูปกครองรวม 30 คน

เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการ  - ผูบริหารสถานศึกษา

เรียนจากการสอบ O-NET จํานวน 120 คน และ

ผูที่เก่ียวของ รวม 10 คน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

54 จัดการเรียนการสอน 1. เพื่อจัดจางครูชาวจีน จัดการเรียนการสอน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 นร.ชั้นประถมศึกษา 1. นักเรียนสามารถ สํานักการศึกษา

ภาษาจีนระดับการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน ภาษาจีนระดับการ ปท่ี 4 -6 โรงเรียน สื่อสารภาษาจีน

ขั้นพ้ืนฐาน ภาษาจีนใหกับนักเรียนใน ศึกษาขั้นพื้นฐานให ในสังกัดไดเรียน เบ้ืองตนได

โรงเรียนในสังกัด กับนักรียนในโรงเรียน ภาษาจีน 100% 2. ผูปกครองมีความ

1.เพื่อจัดอบรมภาษาจีน สังกัดเทศบาลนคร พึงพอใจตอการจัดการ

ในระดับพ้ืนฐานแกครูผูสอน นครศรีธรรมราช ศกึษาของเทศบาลฯ

โรงเรียนในสังกัด

3.เพื่อจัดกิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน

ระหวางครูผูสอนชาวไทย

กับครูผูสอนชาวจีน

55 โครงการเสริมสราง 1. เพื่อใหคณะกรรมการ จัดอบรมสัมมนา 100,000    100,000    100,000    100,000    100,000    1. ผูเขารวมการอบรม 1. การจัดการศกึษา สํานักการศึกษา

ประสิทธิภาพคณะ ประสานงานวิชาการ คณะกรรมการประสาน  /สัมมนา มีความรู ความ ของ อปท.ภายในกลุม

กรรมการประสานงาน การจัดการศึกษาระดับกลุม งานวิชาการการจัดการ เขาใจในแนวทางการ การศกึษาทองถิ่นท่ี 6

วิชาการ การจัดการศึกษา จังหวัดการศึกษาทองถิ่นที่ 6 ศึกษาทองถิ่น ระดับกลุม ดําเนินงานเพ่ือพัฒนา มีระบบการจัดการ

ทองถิ่น ระดับกลุมจังหวัด มีความรูความเขาใจในการ จังหวัดท่ี 6 เพื่อใหมี การจัดการศึกษาสูความ ศึกษาที่ดยีิ่งขึ้น

การศึกษาทองถิ่นท่ี 6 พัฒนาการศกึษา ความรูในการพัฒนา เปนเลิศ ตามบริบทของ 2. คณะกรรมการฯ

(ภาคใตฝงอาวไทย) 2. เพื่อสงเสริม สนับสนุน การศึกษาประกอบดวย สถานศกึษา รอยละ 80 สามารถวางแผน 

และพัฒนาการจัดการศึกษา  - คณะกรรมการที่ปรึกษา 2. ผูเขารวมการศึกษา และดําเนินการพัฒนา

ของกลุมจังหวัดทองถิ่นท่ี 6  - คณะกรรมการ และ ดูงานไดแลกเปล่ียน การจัดการศกึษาของ

(ภาคใตฝงอาวไทย) เจาหนาที่ท่ีเก่ียวของทุกคน เรียนรูแนวคิด อปท. ใหมีคุณภาพ

3. ประสานความรวมมือ ประสบการณดานการศึกษา 3. การประสานความ

และกําหนดแนวทาง สามารถนํามาปรับใชได รวมมือ และกําหนด

ในการพัฒนาการจัดการ รอยละ 80 ทิศทางในการจัดการ

ศึกษาของกลุมจังหวัด ทิศทางในการจัดการ

การศึกษาทองถิ่นท่ี 6 ศึกษาของ อปท.
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56 พัฒนาการจัดการเรียน  -เพื่อเพิ่มทักษะและสราง จัดอบรมสัมมนาพนักงาน 150,000 200,000 200,000 200,000 200,000  - จํานวนครูผูสอนที่  -ผูบริหารสถานศึกษา สํานักการศึกษา

การสอนดวยกิจกรรม เสริมสมรรถนะการจัดกิจกรรม ครูเทศบาลเพื่อเพิ่มทักษะ สามารถจัดกิจกรรม และครูผูสอน มีความรู

ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู การเรียนรูโดยบูรณาการจาก และเสริมสรางสมรรถนะ การเรียนรูโดยบูรณาการ ความเขาใจในการ

การจัดกิจกรรมสรางสรรค ของครูและบุคลากรทาง การจัดกิจกรรม บริหารจัดกิจกรรม

4H  ใหแกคร ูและบุคลากร การศกึษา ประกอบดวย สรางสรรค4H ไดถูกตอง การเรียนรูโดยบูรณาการ

ที่เกี่ยวของของสถานศกึษา  - ครูผูสอนโรงเรียนใน  -จํานวนครูผูสอนที่ จัดกิจกรรมสรางสรรค

โรงเรียนในสังกัด  สังกัด รวม 135 คน สามารถจัดการเรียน 4 H

 - ผูบริหารสถานศึกษา การสอนโดยบูรณาการ  - ครูผูสอนโรงเรียน

โรงเรียนละ 2 คน การจัดกิจกรรม ในสังกัดสามารถจัด

 รวม 20 คน สรางสรรค4H ไดถูกตอง กิจกรรมการเรียนรู

 - บุคลากรทางการศึกษา  -จํานวนโรงเรียนที่มีผล โดยการบูรณาการ

และผูท่ีเกี่ยวของดานการ การจัดกิจกรรม 4 H จัดกิจกรรมสรางสรรค

ศึกษา รวม 15 คน ดีเดน 4 H

จํานวนทั้งหมด 150 คน

57 หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม 1.เพื่อสนับสนุนให สถานศึกษามีนวัตกรรม 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละ80ของ สถานศึกษามีนวัตกรรมทาง สํานักการศึกษา

สถานศึกษาไดสรางสรรค หน่ึงระบบ มีคณุภาพ นวัตกรรมตนแบบท่ีมี การศึกษา ปละ 1 รายการ

นวัตกรรม นักเรียนไดใชนวัตกรรม คุณภาพ

2.เพื่อเผยแพรผลงานตนแบบ

ที่มีคุณภาพ

3.เพื่อยกยองสถานศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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58 แขงขันทักษะทางวิชาการ เพ่ือจัดการแขงขัน จัดสงนักเรียนตวัแทน 200,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1. จํานวนนักเรียน นักเรียนตัวแทน สํานักการศึกษา

 - กิจกรรมการแขงขัน คัดเลอืกนักเรียนโรงเรียน เทศบาลระดับช้ัน ป.5 คนเกงโรงเรียนในสังกัด เทศบาลประสบความ

คนเกงระดับเทศบาล ในสังกัด ชั้น ป.5 ,ม.2,ม.5 จํานวน 5คนชั้น ม.2 ที่เขารวมกิจกรรม สําเร็จในการแขงขัน

กลุมสาระการเรียนรู จํานวน 5 คน และ 2. จํานวนนักเรียน โครงการแขงขันคนเกง

ประกอบดวย คณิตศาสตร ชั้น ม.5 จํานวน 5 คน คนเกงตัวแทนเทศบาล ในโรงเรียนทองถิ่น

วิทยาศาสตร ภาษาไทย พรอมครผููฝกสอน และ 15 คน ประสบความ ระดับประเทศ

สังคมศึกษาฯ และภาษา บุคลากรทางการศึกษา สําเร็จในระดับประเทศ

อังกฤษเปนตัวแทนเทศบาล รวม 16 คน เขารวมการ

กลุมสาระละ1คน/ระดับชั้น แขงขันทักษะทางวิชาการ

เขาแขงขันในระดับประเทศ ระดับประเทศ

59 แขงขันทักษะทางวิชาการ 1.เพื่อสงเสริมสนับสนุนให จัดสงตัวแทนนักเรียน ครู และ 500,000    550,000    550,000    550,000    550,000    1.จํานวนโรงเรียนที่ 1.นักเรียน/ ครู สํานักการศึกษา

 - กิจกรรมการแขงขัน ผูเรียน/นักเรียนทุกระดับชั้น บุคลากรทางการศึกษาเขา เขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 85

ทักษะวิชาการระดับ ตลอดจนครูและบุคลากร ทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรู 2.จํานวนนักเรียนที่ ไดรับการพัฒนา

เทศบาล ทางการศึกษา ไดแสดงออก เขาแขงขันทักษะวิชาการ เขารวมประกวด/แขงขัน ศักยภาพมีความคดิ

ถึงความสามารถทางวิชาการ ระดับเทศบาล ทักษะทางวิชาการ ริเริ่ม สรางสรรค

ศิลปะการแสดงและทักษะ 3.จํานวนผูปกครองท่ี 2.ตัวแทนนักเรียน

วิชาการ เขารวมโครงการ เขาแขงขันระดับ

2.เพื่อจัดการประกวด/ ภาคใตประสบ

แขงขันทักษะวิชาการ ความสําเร็จไดเปน

นักเรียนโรงเรียนในสังกัด ตัวแทนระดับภาค

คัดเลือกเปนตัวแทนเทศบาล รอยละ 80

เขาประกวด/ แขงขัน

ในระดับภาค

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



170

เปาหมาย ตวัช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

60 แขงขันทักษะทางวิชาการ 1.เพื่อสงเสริมสนับสนุนให จัดสงตัวแทนนักเรียน 700,000    750,000    750,000    750,000    750,000    จํานวนนักเรยีนที่ 1.นักเรียนเทศบาล สํานักการศึกษา

 - กิจกรรมการแขงขัน ตัวแทนนักเรียน ครู และ ในสังกัดที่เปนตัวแทน ประสบความสําเรจ็ได ซึ่งเปนตัวแทน

ทักษาะวิชาการระดับ บุคลากรทางการศึกษา เขา ระดับภาคเขาแขงขัน รับเหรียญรางวัลอันดับ ระดับภาค 

ประเทศ งานมหกรรม รวมงานระดับประเทศ ระดับประเทศ พรอม 1-3 จากการเขาแขงขัน/ ประสบความสําเร็จ

การจัดการศกึษาของ 2.เพื่อจัดสงตวัแทนนักเรียน ครูฝกสอน ผูบริหาร ประกวดระดับประเทศ จากการเขาประกวด/

องคกรปกครองสวน ครูผูฝกสอน บุคลากรทาง โรงเรียนและบุคลากร รอยละ85 และครผููสอน แขงขันในระดับประเทศ

ทองถิ่น  (ระดับประเทศ) การศึกษาโรงเรียนในสังกัด ทางการศึกษา ไดรบัการพัฒนาศักยภาพ 2. ครู นักเรียนไดรับ

เขารวมการประกวด/แขงขัน จํานวน 200 คน ในการจัดการเรียน การพัฒนาศักยภาพ

ในงานมหกรรมการจัดการ การสอน ในการจัดการเรียน

การศึกษาระดับประเทศ การสอน

61 แขงขันทักษะทางวิชาการ 1.เพื่อจัดสงนักเรียนซึ่งเปน 1.จัดสงตัวแทนนักเรียน คร ู 600,000    650,000    650,000    650,000    650,000    1.จํานวนนักเรยีน 1.ตัวแทนนักเรียน ครู สํานักการศึกษา

 - กิจกรรมการแขงขัน ตัวแทนเทศบาลเขารวม และบุคลากรทางการศึกษา ตัวแทนเขารวมงาน ไมนอยกวารอยละ 85

ทักษะวิชาการระดับ ประกวด/ แขงขันกิจกรรม จํานวน 300 คน ประสบความสําเรจ็ใน ประสบความสําเร็จ

ภาคใต ทักษะวิชาการระดับภาคใต เขารวมงานแขงขันทักษะ การเปนตัวแทนภาคเขา ไดเปนตัวแทนภาค

ตามสถานท่ีที่ อปท.เจาภาพ วิชาการระดับภาคใต รวมแขงขันระดับ เขาแขงขันระดับ

กําหนด 2.การจัดบูธนิทรรศการเพ่ือ ประเทศ ประเทศ

2.เพื่อสงเสริมสนับสนุนให จัดแสดงผลงานการจัดการ 2.จัดบูธนิทรรศการ 2.ผูเขารวมชมบูธ

ผูเรียน ทุกระดับชั้นและครู ศึกษาโดยรวม ขนาดบูธ 3.รอยละ 85 ของครู นิทรรศการ รอละ 80

ไดแสดงออกถึงความรู ความ 3x3 เมตร จํานวน 3 หลัง ฝกสอนไดการพัฒนา มีความพึงพอใจ

สามารถในการจัดการศิลปะ ศักยภาพการจัดการเรียน ตอการจัดการศกึษา

การแสดงและทักษะทาง การสอนเพื่อเขาสูการ โดยรวมของเทศบาล

วิชาชีพ แขงขันระดับประเทศ

3.เพื่อจัดบูธนิทรรศการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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62 การจัดทําศูนยการเรียนรู 1.เพื่อพัฒนาหองสมุด จัดทําสื่อการเรียนรู 250,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000  - สถานศึกษาโรงเรียน 1.สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศึกษา

เฉลิมพระเกียรติโรงเรียน ไดเปนศูนยการเรียนรู หนังสือท่ีเปนระบบ ในสังกัด ทน.นศ มี ในสังกัดทน.นศ มี

สังกัดเทศบาลนคร พระราชา อนาลอก และระบบ ศนูยการเรียนรูเฉลิม แหลงเรียนรูในเรื่อง

ศรีธรรมราช ศาสตรพระราชาสูการ ดจิิตัลอยางนอย 1 ชุด พระเกียรติครบทุก ศาสตรพระราชาสูการ

พัฒนาที่ยั่งยืน ใหหองสมุดเพ่ิอพัฒนา โรงเรียน พัฒนท่ียั่งยืนที่สามารถ

2.เพื่อจัดหาสื่อการเรียนรู เปนศูนยการเรียนรูเฉลิม ใหบริการทางการ

ตรงตามหลักสูตรการศึกษา พระเกียรติ (โรงเรียน ศึกษาอยางสมบูรณ

และพัฒนาการเรียนรูให สาธิตเทศบาลวัด 2.สถานศึกษาโรงเรียน

สนองหลักของศาสตรพระ เพชรจริก) เฉพาะปงบ ในสังกัดมีสื่อการเรียน

ราชาสูการพัฒนาที่ยั่งยืน ประมาณ 2561สวน รูตรงตามหลักสูตรและ

3.เพื่อปลูกฝงและสงเสริม ปงบประมาณ 2562- พัฒนาการเรียนรูท่ี

การอานเรียนรูดวยตนเอง 2565 สําหรับสถาน สนองหลักของศาสตร

ของนักเรียน ศึกษาโรงเรียนในสังกัด พระราชาสูการพัฒนา

4.เพื่อเปนแหลงศกึษา ท่ียั่งยืน

คนควาของบุคลากร

63 โครงการเชาที่ดิน เพื่อเชาพื้นที่วัดเสมาไชยขยาย เชาที่ดินวัดเสมาไชย  -  - 484,432 484,432 484,432 โรงเรียนเทศบาลวัด โรงเรียนเทศบาล สํานักการศึกษา

วัดเสมาไชย (ราง) พื้นที่โรงเรียนเทศบาลวัด จํานวน 353.6 ตร.ว. เสมาเมืองมีพ้ืนที่ในการ วัดเสมาเมืองมีพ้ืนท่ี

เสมาเมืองใชในการจัด ใชจัดกิจกรรมการเรียน จัดการเรียนการสอน เพียงพอสําหรับ

กิจกรรมการเรียนการสอน การสอนสําหรับนักเรียน เพิ่มขึ้น การจัดกิจกรรม

โรงเรียนเทศบาลวัด การเรียนการสอน

เสมาเมือง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
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เปาหมาย งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

64 พัฒนาการจัดการเรียน 1.เพื่อจัดการประชุมอบรม จัดอบรม/ศึกษาดูงาน 200,000 300,000 100,000 100,000 100,000 1.ผูบริหารสถานศึกษา 1.โรงเรียนในสังกัดมี สํานักการศึกษา

การสอนโรงเรียนพอเพียง เชิงปฏิบัติการและศึกษา เพ่ือพัฒนาหลักสูตร โรงเรียนในสังกัด การนอมนําหลัก

ทองถิ่น ดูงานใหกับบุคลากร 1.โรงเรียนในสังกัด 2.ครูผูสอน 150 คน ปรัชญาของเศรษฐกิจ

2.เพื่อพัฒนาหลักสูตร 2.ผูบริหารสถานศึกษา/ 3.จํานวนโรงเรียนที่จัด พอเพียงมาใชในการ

สถานศึกษาสูการเรียน ครวูิชาการ หัวหนา ใหมีการบูรณาการหลัก บริหาร และจัด

การสอนโดยบูรณาการหลัก สายชั้น รวม 150 คน ปรัชญาของเศรษฐกิจ การเรียน การสอน

ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงในการจัด 2.ผูบริหารสถานศึกษา

พอเพียง การเรียน การสอน ครู นักเรียน ผูปกครอง

ชุมชน มีการนําหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใชในการ

ดํารงชีวิตประจําวัน

เกิดประโยชนตอคน

ครอบครัว สังคม

และประเทศชาติ

65 โครงการสรางภูมิคุมกันยาเสพติด เพื่อสรางภูมิคุมกันยาเสพติด จัดอบรมและทัศนศึกษา 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 เด็กและเยาวชน จํานวน เด็กและเยาวชน ไดรับ สํานักการศึกษา

ในเดก็และเยาวชนนอก ในเด็กและเยาวชนไมเขาไป ใหเด็กและเยาวชน 40 คน ไดรบัความรู ความรูและมีภูมิคุมกัน

สถานศกึษา เกี่ยวของและหางไกล นอกสถาน สรางภูมิคุมกันเก่ียวกับ ตอสิ่งเสพติด

ยาเสพติด ศกึษา  จํานวน 40 คน ยาเสพติด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
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เปาหมาย ตวัช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

66 โครงการพัฒนาระบบบริหาร 1. เพื่อจัดหาและพัฒนา จัดการศึกษาผาน 4,950,000 4,950,000 4,950,000 4,950,000 4,950,000 รอยละ 90 1.สํานักการศกึษา และ สํานักการศึกษา

จัดการการศึกษาผานระบบ นวัตกรรมการบริหารจัดการ ระบบอิเล็กทรอนิกส จํานวนสถานศึกษา สถานศึกษาสังกัดองคกร โรงเรียนในสังกัด

อิเลก็ทรอนิกสขององคกร ศกึษาผานระบบอิเล็ก ของสถานศกึษา และสํานักการศกึษา ปกครองสวนทองถ่ินมี เทศบาล

ปกครองสวนทองถิ่นเพ่ือ ทรอนิกสใหกับสถานศึกษา สังกัดเทศบาลและ ท่ีไดรับการพัฒนา ระบบการบริหารจัดการ

เขาสูประเทศไทย 4.0 โรงเรียนในสังกัดและ สํานักการศึกษา ระบบการจัดการศึกษา ศกึษาอิเลก็ทรอนิกสและ

สํานักการศกึษา จํานวน 11 แหง อิเล็กทรอนิกส ฯ มีระบบเครือขายอิเล็ก

2.เพื่อใหการจัดการศกึษา ทรอนิกสที่มีเสถียรภาพ

ของโรงเรียนในสังกัด และมีความเร็วสูง มี

สามารถนําสงหรือเชื่อมโยง ศกัยภาพและมีความ

ขอมูลไปยังหนวยงานอื่นที่ พรอมในการบริหาร

เกี่ยวของ อันนําไปสูการ จัดการศึกษา

ปฏิรูปการศึกษาเพื่อรับรอง 2.สถานศกึษาไดรับความ

เศษฐกิจรูปแบบใหม เชื่อมั่น โดยผูมีสวนได

ประเทศไทย 4.0 สวนเสียในการจัด

การศึกษาของโรงเรียน

67 การประกวดโครงงาน - เพื่อสงเสริมครูจัดการเรียน จัดประกวดโครงงานระดับ - 600,000 700,000 800,000 800,000 นักเรียนมีโครงงานครบ ผูเรียนมีคณุภาพเปน สํานักการศึกษา

การสอนเนนทักษะการคิด ชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษา ทุกกลุมสาระการเรียนรู พลเมืองแหงศตวรรศ

- เพื่อสงเสริมใหนักเรียน ของโรงเรียนสังกัดอปท. และในระดับชั้นอนุบาล ที่ 21

พัฒนาความคดิขั้นสูง และหนวยงานอ่ืน ๆ รอยละ 80

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตวัช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

68 โครงการติดตั้งกลอง -เพื่อปองกันและดูแลรักษา - มีจุดติดตั้งกลองโทรทัศน  -  - 9,183,000  -  - รอยละ 80  ได - สามารถปองกันและดูแล สํานักการศกึษา

โทรทัศนวงจรปด(CCTV) ความปลอดภัยใหกับโรงเรียน วงจรปด 172 จุด ดังน้ี ปองกันและดูแล รักษาความปลอดภัย

ใหกับโรงเรียนสังกัด สังกัดเทศบาล 10 โรง  และ 1. โรงเรียนเทศบาลวัด รักษาความปลอดภัย ใหกับโรงเรียนสังกัด

เทศบาล 10 โรงและ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทาโพธิ์ จํานวน 10 จุด ใหกับโรงเรียนสังกัด เทศบาล 10 โรง  และ

ศูนยพัฒนาเดก็เล็ก 13  13 ศูนย 2.โรงเรียนเทศบาลวัด เทศบาล 10 โรง  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ศูนย - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ ทาวโคตร จํานวน 10 จุด และศูนยพัฒนา 13 ศูนย

แบงเบาภาระในการปฏิบัติ 3. โรงเรียนเทศบาลวัด เด็กเล็ก 13 ศูนย - เพิ่มประสิทธิภาพ

งานของเจาหนาที่ตํารวจ ทั้ง มเหยงคณ จํานวน 8 จุด และแบงเบาภาระใน

ในงานดานปราบปราม 4. โรงเรียนเทศบาลวัด การปฏิบัติงานของเจา

อาชญากรรมและดานจราจร ศรีทวี จํานวน 8 จุด หนาที่ตํารวจ ทั้งใน

ภายในพื้นที่โรงเรยีนสังกัด 5. โรงเรียนเทศบาลวัด งานดานปราบปราม

เทศบาล 10 โรง  และศูนย ศาลามีชัย จํานวน 16 จุด อาชญากรรมและดาน

พัฒนาเดก็เล็ก 13 ศูนย 6. โรงเรียนเทศบาลวัด จราจร ภายในพื้นที่

เสมาเมือง จํานวน 12 จุด โรงเรียนสังกัดเทศบาล 

7. โรงเรียนเทศบาลวัด 10โรงและศูนยพัฒนา

เสาธงทอง จํานวน 8 จุด เด็กเล็ก 13 ศูนย

8. โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ

จํานวน 16 จุด

9. โรงเรียนนานาชาติ

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

จํานวน 16 จุด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10. โรงเรียนสาธิตเทศบาล

วัดเพชรจริกจํานวน 16 จุด

วัดเพชรจริกจํานวน 16 จุด

11. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ประตูลอด จํานวน 4 จุด

12.ศูนยพัฒนาเดก็เล็ก

เทศบาล 1 จํานวน 4 จุด

13. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลชุมชนวัดหัวอิฐ

จํานวน 4 จุด

14. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลชุมชนหนา

สถานีรถไฟจํานวน4จุด

15. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ชุมชนไสเจริญ จํานวน 4 จุด

16. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ชุมชนศาลามีชัย จํานวน

4 จุด

17. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ชุมชนเพชรจริก จํานวน

4 จุด

18. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ชมุชนทุงจีน จํานวน 4 จุด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา
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ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

19. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ชุมชนทาวโคตร จํานวน 

4 จุด

20. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลทาโพธิ์ จํานวน 

4 จุด

21. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ชุมชนตากสิน - ชะเมา

จํานวน 4 จุด

22. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ชุมชนคูขวาง จํานวน 4 จุด

23. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ชุมชนการเคหะนครศรีธรรม

ราช จํานวน 4 จุด

และมีอุปกรณดังน้ี
1. กลองโทรทัศน

วงจรปดชนิดเครือขาย แบบ

มุมมองคงท่ีสําหรับติดตั้ง

ภายนอกอาคาร สําหรับใชใน

งานรักษา
ความปลอดภัยทั่วไป

จํานวน 172 ชุด
ราคาชุดละ 32,000

 บาท

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา
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ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2. อุปกรณ

บันทึกภาพผาน

เครือขาย

(Network Video

Recorder) 

แบบ 16 ชอง

จํานวน  10 เครื่อง

ราคาเครื่องละ 61,000บาท

3. อุปกรณบันทึกภาพผาน

เครือขาย (Network 

Video

Recorder) แบบ 8 ชอง

จํานวน 13 เครื่อง

ราคาเครื่องละ 22,000บาท

4. จอแสดงภาพสี LED

ขนาดไมนอยกวา 55 นิ้ว

จํานวน 23 จอ

ราคาจอละ 23,200 บาท

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา
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ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

69 จัดการเรียนการสอน - เพื่อจัดการเรียนการสอน - เปดชั้นเรียนระดับประถม - 717,250 3,098,520 4,475,640 4,475,640 - รอยละ 90 ของ โรงเรียนสามารถจัด สํานักการศึกษา

ดวยกระบวนการสอน แบบ Finnish Style ใน ศึกษา ดวยการสอนแบบ นักเรียนที่เขาเรียนดวย การเรียนการสอนแบบ

แบบ Finnish Style ระดับชั้นประถมศึกษา Finnish Style การสอนแบบFinnish Finnish Style  ได

ณ โรงเรียนนานาชาติ จํานวน 2 หองเรียน Style ในระดับชั้น อยางมีประสิทธิภาพ

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ณ โรงเรียนนานาชาติ ประถมศึกษาเต็มตาม

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จํานวนท่ีกําหนดไว

 -รอยละ90ผูปกครอง

มีความพ่ึงพอใจตอการ

จัดกระบวนการเรียน

การสอน แบบ

Finnish Style

70 คาใชจายอินเตอรเน็ต - เพื่อใหบุคลากรใน โรงเรียนมีระบบ - 1,631,000 1,631,000 1,631,000 1,631,000  โรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร บุคลากรในโรงเรียน สํานักการศึกษา

โรงเรียน โรงเรียกาวทันนวัตกรรม อินเตอรเน็ตท่ีใชงาน นครศรธีรรมราชมีอินเตอรเน็ต สามารถคนควาหา

สิ่งใหม ไดรวดเร็วและทันสมัย ความเร็วสูง ใช ความรูขอมูลใหม ๆ

 -เพื่อพัฒนาโรงเรียนใน รอยละ 90 ไดรวดเร็ว กาวทันขาว

สังกัดเทศบาลใหมีความ และเหตุการณปจจุบัน

ทันสมัยและกาวทัน ไดทันทวงที

เทคโนโลยี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา
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ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

71 จัดงานชุมนุม  - เพื่อรวมพลังความสามัคคี   - จัดงานชุมนุมลูกเสือ - 300,000 500,000 500,000 500,000 ลูกเสือ - เนตรนารี ลูกเสือ - เนตรนารี สํานักการศึกษา

ลูกเสือสํารอง ของหมูลูกเสอืและเนตรนารี สํารอง 1 ครั้ง เขารวมกิจกรรมชุมนุม ไดรับการพัฒนาทั้ง

 - เพ่ือพัฒนาลูกเสือเนตรนารี  - นักเรียนในโรงเรียน ไมนอยกวา รอยละ 80 รางกาย สตปิญญา

เปนพลเมืองท่ีดี สังกัดเทศบาลนคร จิตใจ ศีลธรรม เปน

 - เพื่อสงเสริมใหลูกเสือ - นครศรีธรรมราช พลเมืองท่ีดี

เนตรนารี มีความรูความเขาใจ

ในหลักการและวิธีการของ

ลูกเสือเนตรนารี

72 โครงการจัดการเรียน 1. เพื่อจัดการเรียนการสอน เปดการเรียนการสอน - 300,000 600,000 900,000 900,000 รอยละ 100 นักเรียนไดเรียนรู สํานักการศึกษา

ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ (English For ภาษาอังกฤษ จัดการเรียนการสอน ภาษาตางประเทศ

(English For Child) Child) ใหกับนักเรียนระดับ (English For Child) (English For Child) และสามารถสื่อสาร

ระดับชั้นประถมศึกษา ประถมศึกษา สําหรับโรงเรียน ใหกับนักเรียน ระดับ ระดับประถมศึกษา ระดับสากลได

สังกัดเทศบาล ประถมศึกษาใน จํานวนโรงเรียนละ

2. เพ่ือสงเสริมความเปนเลิศ โรงเรียนสังกัดเทศบาล 1 หองเรียน จนครบ

ทางดานภาษาอังกฤษสําหรับ โรงเรียนละ1หองเรียน ทุกหองเรียนในป 65

นักเรียนระดับประถมศึกษา

ที่มีความพรอม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา
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ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

73 โครงการอบรมวิชา 1.เพื่อฝกอบรมผูบังคับบัญชา จัดอบรมวิชาผูกํากับ  -  - 250,000 250,000 250,000 รอยละ 100 ผูเขา บุคลากรครผููปฏิบัติ สํานักการศึกษา

ผูกํากับลูกเสือสํารอง- ลูกเสือสํารอง-สามัญ เขาใจ ลูกเสือสํารอง-สามัญ อบรมผานหลักสูตร หนาที่ผูบังคับบัญชา

สามัญ ชั้นความรู จุดหมายวัตถุประงคและ ชั้นความรูเบื้องตน ให ลูกเสือสํารอง-สามัญ

เบื้องตน วิชาการในการฝกอบรม กับครู จํานวน 80 คน มีความรูและทักษะ

ลูกเสือสํารอง-สามัญ ทางวิชาลูกเสือที่

2.เพื่อพัฒนาบุคลากรท่ี ถูกตอง

ปฏิบัติหนาที่ผูบังคบับัญชา

ลูกเสือสํารองสามัญ

74 โครงการประชุมสัมมนา 1.เพื่อพัฒนาบุคลากรทาง จัดประชุมสัมมนา  -  - 300,000 300,000 300,000 รอยละ 100 ผูเขา พนักงานครมูีความรู สํานักการศึกษา

ครูตนแบบ การศกึษาใหมีความรูและ ครูตนแบบ อบรมมีความรูและ ประสบการณและ

ประสบการณ จํานวน 150 คน ประสบการณตามท่ี ทักษะที่ดีในการ

2.เพื่อเพิ่มพูนทักษะที่ดีแก คาดหวัง พัฒนาคุณภาพ

บุคลากรทางการศกึษา การศกึษา

75 โครงการจัดงานชุมนุม 1.เพื่อรวมพลังความสามัคคี จัดชุมนุมลูกเสือสามัญ  -  - 300,000 300,000 300,000 ลูกเสือ-เนตรนารี เขา ลูกเสือ เนตรนารีไดรับ สํานักการศึกษา

ลูกเสือสามัญ ของหมูลูกเสอืเนตรนารี นักเรียนช้ัน ป.4 , ป.5 รวมกิจกรรมชุมนุนไม การพัฒนาทั้งรางกาย

2.เพื่อพัฒนาลูกเสือเนตร ป.6 โรงเรียนในสังกัด นอยกวา รอยละ 80 สติปญญา จิตใจ

นารี เปนพลเมืองท่ีดี เทศบาลนครนครศรี ศีลธรรม เปนพลเมือง

3.เพื่อสงเสริมใหลูกเสือ ธรรมราช ที่ดี

เนตรนารี มีความรูความ จํานวน 1 ครั้ง/ป

เขาใจในหลักการและวิธีการ

ของลูกเสือเนตรนารี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา
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ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

76 โครงการจางท่ีปรึกษา 1.เพื่อจางที่ปรึกษาจัดหาครู จางท่ีปรึกษาจัดหาครู  -  - 30,000,000 40,000,000 50,000,000 นักเรียนรอยละ 100 นักเรียนในโรงเรียน สํานักการศึกษา

จัดหาครูชาวตางชาติ ชาวตางชาติพัฒนาหลักสูตร ชาวตางชาติ ไดรับการพัฒนา สังกัดเทศบาลนคร

พัฒนาหลักสูตรภาษา ภาษาตางประเทศ จํานวน 10 เดือน การเรียนการสอนดาน นครศรีธรรมราชไดรับ

ตางประเทศ 2.เพื่อพัฒนากระบวนการจัด ภาษาตางประเทศ การพัฒนาการเรียน

การเรยีนการสอนภาษาตาง การสอนดานภาษา

ประเทศของนักเรียนในสังกัด ตางประเทศ

เทศบาลนครนครศรธีรรมราช

77 โครงการประกวดสื่อ เพื่อสงเสริมใหครูไดมีการ ประกวดสื่อนวัตกรรม  -  - 2,600,000 2,600,000 2,600,000 ครูมีสื่อการเรียนใชใน 1.ครูมีสื่อการเรียน สํานักการศึกษา

นวัตกรรมทางการศกึษา พัฒนาสื่อการเรียนการสอน ทางการศกึษา โรงเรียน กระบวนจัดการเรียน การสอนท่ีทันสมัย

ที่ทันสมัยและเหมาะสมกับ สังกัดเทศบาล การสอนครบ 100% เหมาะสมกับนักเรียน

การเรยีนรูของนักเรียน นครนครศรีธรรมราช 2.กระบวนการจัดการ

จํานวน 10 โรงเรียน เรียนการสอนมีความ

นาสนใจดึงดูดผูเรียน

78 โครงการฝกอบรมทบทวน เพ่ือใหสํานักการศกึษาไดมี จัดฝกอบรมทบทวน  -  - 250,000 250,000 250,000 แผนพัฒนาการศึกษา สํานักการศกึษามีแผน สํานักการศึกษา

แผนพัฒนาการศึกษา การฝกอบรมทบทวนแผน แผนพัฒนาการศกึษา ไดรับการปรับปรุงทุกป พัฒนาการศกึษาท่ีเปน

พัฒนาการศกึษา ใหเปน ใหกับพนักงาน ปจจุบัน

ปจจุบัน เจาหนาที่สํานักการ

ศึกษา จํานวน 1 

ครั้ง/ป

79 โครงการพัฒนาบุคลากร พัฒนาความรูความสามารถ จัดสงครูอาสาเขารับ 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 จํานวนครูอาสาที่รวม ครูอาสาไดรับการอบรม สํานักการศึกษา

ครูสอนเด็กดอยโอกาส ใหกับครูอาสา การอบรมสัมมนา โครงการ มีความรูความสามารถ

มากขึ้น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตวัช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

80 จัดตั้งวงดุริยางคโรงเรียน เพ่ือใหนักเรียนมีวงดุริยางค เพ่ือจัดต้ังวงดุริยางค - - 500,000 - - โรงเรียนมีเครื่องดนตรี โรงเรียนมีวงดุยางค โรงเรียน

เทศบาลวัดทาโพธิ์ ใชในการจัดกิจกรรมตางๆ และจัดซ้ือครุภัณดนตรี สําหรับวงดุริยางคครบ พรอมใชจัดกิจกรรม เทศบาลวัด

ดังนี้ ตางๆ ทาโพธ์ิ

1. เมโลเดี้ยน

จํานวน 40 เครื่อง

2.กลองสแนรมารชชิ่ง 

ขนาด 14 นิ้ว จํานวน 

2 ใบ

3. กลองใหญเบสดรัม 

ขนาด 16 นิ้ว

จํานวน 1 ใบ

4. กลองใหญเบสดรัม 

ขนาด 18 นิ้ว

จํานวน 1 ใบ

5. กลองใหญเบสดรัม 

ขนาด 20 นิ้ว

จํานวน 1 ใบ

6. กลองใหญเบสดรัม 

ขนาด 24 นิ้ว

จํานวน 1 ใบ

7. ฉาบเดินแถว 

ขนาด 18 นิ้ว

จํานวน 2 คู

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตวัช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

81 โครงการปรับปรุงปาย 1. เพื่อใหมองเห็น ปายชื่อโรงเรียนขนาด  - 250,000 -  -  - รอยละ 90 โรงเรียน โรงเรียนมีปายชื่อท่ีสวย โรงเรียนเทศบาล

ชื่อโรงเรียนเทศบาล ปายชื่อไดอยาง 5x2 ม. (กวางxยาว) มีปายชื่อที่สวยงาม และมองเห็นไดชัด วัดทาโพธิ์

วัดทาโพธิ์ ชัดเจน พรอมตัวอักษร มองเห็นไดชัด เมื่อมีการสัญจรผาน

2.เพื่อเสริมสราง

ภูมิทศันแกสถานศึกษา

82 ปรับปรุงระบบไฟฟา เพื่อใหโรงเรียนมีระบบ ปรับปรุงระบบไฟฟา 500,000     -  -  -  - รอยละ 90 โรงเรียนมี โรงเรียนมีระบบไฟฟาที่ โรงเรียนเทศบาล

อาคารเรียน 1-4 ไฟฟาที่เปนระเบียบ อาคารเรียน 1-4 ระบบไฟฟาที่ได เปนระเบียบ วัดทาวโคตร

ไดมาตรฐานและ ประกอบดวย มาตรฐานและปลอดภัย ไดมาตรฐาน

ปลอดภัย  - งานติดตั้งตูควบคุม  และปลอดภัย

ไฟฟา จํานวน 4 ชุด

พรอมเดินระบบสาย

ไฟฟาที่ชํารุด

 - หลอดไฟฟา จํานวน

100 หลอด

 - ปลั๊กไฟฟา 50 ตัว

 - พัดลมโคจร 20 ตัว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตวัช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

83 โครงการแขงขันทักษะ 1. เพื่อใหนักเรียนไดมี 1. แขงขันทักษะทาง 272,300 299,500 329,500 362,400 362,400 รอยละ 80 1. พัฒนาคุณภาพ รร.สาธิต

ทางวิชาการ โอกาสแสดงความ วิชาการระดับมัธยม ผลงานวิชาการ การจัดการศึกษาให เทศบาลวัด

สามารถเพ่ือสรางชื่อ ศึกษาครบทั้ง 8 กลุม เปนที่ยอมรับ กาวหนายิ่งข้ึน เพชรจริก

เสียงใหแกโรงเรียน สาระการเรียนรู 2. การจัดการศกึษา

2. เพื่อประชาสัมพันธ 2. พัฒนาศักยภาพ ของโรงเรียนมีคุณภาพ

การจัดการศกึษา การจัดการศึกษา เปนท่ีรูจักและยอมรับ

ของโรงเรียนใหเปนท่ี ตามหลักสูตร 3.  นักเรียนมีความรู

รูจักและยอมรับของ แกนกลางการศึกษา และทักษะที่จําเปนตาม

หนวยงานที่เกี่ยวของ ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช หลักสูตรแกนกลางการ

2551 ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

84 โครงการฝกอบรมและ เพ่ือเปดโลกทัศนทาง อบรมครูและบุคลากร 640,000 704,000 774,400 851,900 851,900 ครูไดศึกษาดูงาน ครูและบุคลากรทาง รร.สาธิต

ศึกษาดูงานการศกึษาของ ดานความคดิ ความรูแลว ไดศึกษาดูงานป รอยละ 100 การศึกษาจํานวน เทศบาลวัด

คณะครูและบุคลากร นํามาพัฒนาปรับใช การศึกษาละ 1 ครั้ง 80 คน ไดศึกษาดูงาน เพชรจริก

โรงเรียนสาธิตเทศบาล

วัดเพชรจริก

85 โครงการคลีนิครักษสุขภาพ เพ่ือใหโรงเรียนมี โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ โรงเรียนมีอุปกรณ ร.ร.เทศบาล

หองพยาบาลที่ไดมาตรฐาน ท่ีไดมาตรฐานสะอาด ที่สะอาดไดมาตรฐาน พยาบาลท่ีไดมาตรฐาน วัดเสาธงทอง

สะอาด ถูกสุขอนามัย ถูกสุขอนามัย  สะอาด ถูกสุขอนามัย

เพื่อใหบริการแกนักเรียน ใหบริการแกนักเรียน เพ่ือใหบริการแกนักเรียน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตวัช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

86 โครงการพัฒนาหองเรียน 1. เพื่อใหนักเรียนไดมีสื่อใช 1. นักเรียนระดับชั้น 294,600 294,600 294,600 294,600 294,600 1. นักเรียนระดับชั้น 1. นักเรียนระดับชั้น รร.เทศบาล

อนุบาล 2 ภาษา ในการเรียนรู อนุบาล 2 ภาษา อนุบาล 2 ภาษา อนุบาล   2 ภาษา วัดเสาธงทอง

2. เพื่อจัดบรรยากาศ มีสื่อใชในการเรียนรู รอยละ 100 มีสื่อการเรียนใช 

ในหองเรียนใหเหมาะสม 2. หองเรียนอนุบาล มีสื่อการเรียนใช และหองเรียนมี

และใหเอ้ือตอการจัด 2ภาษา  มีบรรยากาศ 2. นักเรียนระดับชั้น บรรยากาศเหมาะสม

การเรียนการสอน เหมาะสมเอื้อตอการ อนุบาล 2 ภาษา เอื้อตอการเรียนรู

จัดการเรียนการสอน รอยละ 90 2. นักเรียนระดับชั้น

ไดรับการพัฒนา อนุบาล  2 ภาษา

ทางดานความรู และ ไดรับการพัฒนา

ทักษะการสื่อสาร

87 โครงการปรับปรุงซอมแซม 1.เพื่อปรับปรุงซอมแซม จัดซ้ือเคร่ืองเสียงติดตั้ง  - 250,000  -  -  - รอยละ 90 เครื่อง 1.นร.ไดรับทราบ ร.ร.เทศบาล

เครื่องเสียงภายในอาคาร เครื่องเสียงภายใน ระบบภายในอาคาร เสียงในอาคารได ขอมูลขาวสารการ วัดมเหยงคณ

เรียน อาคารเรียน เรียนจํานวน 2จุด รับการซอมแซม ประชาสัมพันธ

2.เพื่อใหนักเรียนไดรับ ประกอบดวย 2.คณะครูและบุคลากร

ขาวสารและทํากิจกรรม  -เครื่องขยายเสียง สามารถใชในการจัด

ของโรงเรียน (Power) กิจกรรมพัฒนา

พรอมเดินสายติดตั้ง ผูเรียนใหมีประสิทธิภาพ

 - ลําโพงจุดละ 4 ตัว 

รวม 8ตัว

 - เครื่องเลนDVD

จํานวน 2เครื่อง

 -ไมโครโฟนพรอมขาตั้ง

จํานวน 4 ชุด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตวัช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

88 โครงการจัดการเรียนการสอน 1 เพื่อจัดการเรียนการสอน 1 จัดการเรียนการสอน 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 รอยละ 95 ๑ โรงเรียนดําเนิน โรงเรียนเทศบาล

Mini English Program ตามหลักสูตร ตามหลักสูตร นักเรียนไดพัฒนา โครงการ ไดบรรลุตาม วัดเสมาเมือง

ระดับกอนประถมศึกษา Mini English program Mini English Program การเรียนดาน วัตถุประสงคอยางมี

(อนุบาล 2 ภาษา) 2 เตรียมพื้นฐานใหกับ ใหกับนักเรียนระดับ ภาษาอังกฤษ ประสิทธิภาพ

นักเรียนในระดับกอน กอนประถมศึกษา 2 นักเรียนไดพัฒนาทักษะ

ประถมศึกษา (อนุบาล) (อนุบาล) จํานวน 1 หอง พื้นฐานดานภาษาอังกฤษ

ใหมีความถนัดดานภาษา เต็มตามศักยภาพ

สามารถพัฒนาสู ความเปน

เลิศทางดานภาษาอังกฤษ

รวม 88 โครงการ  -  - 194,663,200 201,597,650 247,647,752 250,006,272 260,006,272  -  -  -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4 การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมใหนาอยู  เขมแข็ง  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่   3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  ศิลปะ  และประเพณี

3.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหมาย ตวัช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดการแขงขัน  - เพื่อเปนการสงเสริม จัดการแขงขันกีฬา 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 จํานวนครูและ  - ครูและนักเรียน สํานักการศึกษา

กีฬานักเรียนกลุม สุขภาพของนักเรียน ใหกับนักเรียนใน นักเรียนที่รวม ในโรงเรียนสังกัด

โรงเรียนเทศบาล  - เพื่อใหนักเรียนได โรงเรียนสังกัดเทศบาล โครงการฯ เทศบาลที่เขารวม

แสดงออกถึงความสามารถ  - ฟุตบอล กิจกรรมจะมี

 - เพื่อเชื่อมความสัมพันธ  - ฟุตซอล สุขภาพที่ดีขึ้น

ซึ่งกันและกัน  - วอลเลยบอล  - ครูและนักเรียน

 - เทเบิลเทนนิส ในโรงเรียนสังกัด

 - เซปกตะกรอ เทศบาลมีความรัก

 - เปตอง ความสามัคค ี มี

 - กรีฑา การประสาน

สัมพันธกันยิ่งขึ้น

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตวัช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการพัฒนาบุคลากร เพ่ือพัฒนาความรูความ จัดสงบุคลากร 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 จํานวนบุคลากร บุคลากร(เจาหนาที่) สํานักการศกึษา

(เจาหนาที่) สามารถใหกับบุคลากร (เจาหนาที่)เขารับ (เจาหนาที่) ไดรับการอบรม

(เจาหนาที่) การอบรมสัมมนา ผูรวมโครงการฯ มีความรู  ความ

สามารถมากขึ้น

3 โครงการจัดสงนักกีฬา  - เพื่อสงเสริมใหครูและ  - คัดเลือกนักกีฬาใน 3,500,000 3,500,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จํานวนครูและ ครูและนักเรียนใน สํานักการศกึษา

เขารวมแขงขันกีฬา นักเรียนในสังกัดเทศบาล โรงเรียนสังกัดเทศบาล นักเรียนที่รวม โรงเรียนสังกัด

กรมสงเสริมการปกครอง ไดตื่นตัวและใหความ เขารวมการแขงขันกีฬา โครงการฯ เทศบาล  ตื่นตัว

ทองถิ่น สนใจในดานกีฬา องคกรปกครองสวน และใหความสนใจ

 - เพื่อสงเสริมใหนักเรียน ทองถิ่นแหงประเทศ ดานกีฬามากขึ้น

ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล ไทย   รอบคัดเลือก

ไดมีโอกาสเลนและแขงขัน ระดับภาคใต 

กีฬาอยางทั่วถึง และเห็น และรอบชิงชนะเลศิ

คุณคาของการกีฬา ระดับประเทศ  

ประกอบดวยฟุตซอล 

 เปตอง  เซปกตะกรอ  

แบดมินตันเทเบิลเทนนิส  

กรีฑาหมากรุก

และหมากฮอส

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตวัช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการจัดงานวันเดก็  - เพื่อสนับสนุนให  - จัดกิจกรรมสงเสริม 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จํานวนผูรวม เด็กและเยาวชนได สํานักการศกึษา

แหงชาติ นักเรียนและเด็กเยาวชน ใหเด็กและเยาวชน โครงการฯ มีประสบการณ

พัฒนาศักยภาพของ ไดมีประสบการณทั้ง ทักษะ  ความรู

ตนเอง ดานทักษะความรู  การแสดงออกและ

 - เพื่อสงเสริมการแสดง ความคิดความสามารถ การบันเทิงและ

ออก  ความรู ความคิด การแสดงออก ภาคภูมิใจที่ผูใหญ

และทักษะของเด็กและ และการบันเทิง เห็นความสําคัญ

เยาวชน ของตนเอง

 - เพื่อใหเด็กและเยาวชน

ไดมีประสบการณจริง

ทั้งภาคทฤษฎีและภาค

ปฏิบัติจากกิจกรรม

นิทรรศการ

5 โครงการวงนคร เพ่ือกอตั้งวงดนตรีท่ีเปน ฝกซอมวงนครออรเคส 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จํานวนผูรวม เกิดศูนยกลางการ สํานักการศกึษา

ออรเคสตรา ตัวแทนและมีอัตลักษณ ตราและจัดกิจกรรม กิจกรรมฯ เรียนรูทางดานวง

ทางวัฒนธรรมท่ีเปน การแสดงในโอกาส ดนตรีประเภทวง

ความภาคภูมิใจของชาว ตางๆ ออรเคสตราขึ้นใน

นครศรีธรรมราชและเพื่อ จังหวัดนครศรี

ใหนักเรียน  นักศึกษา ธรรมราช

ไดใชกิจกรรมดนตรี

ประเภทวงออรเคสตรา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตวัช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 จัดงานประเพณีบุญ เพ่ือสงเสริมและอนุรักษไว จัดกิจกรรมสงเสริม 200,000 200,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนผูรวม ประชาชน,ชุมชนในเขต สํานักการศึกษา

สารทเดือนสิบ ซ่ึงประเพณีบุญสารท ประเพณีบุญสารท กิจกรรมฯ เทศบาลฯ ไดมีสวนรวม

เดือนสิบ และวัฒนธรรม เดือนสิบ (แหหมฺรับ) สงเสริมกิจกรรมทาง

อันดีงามของทองถิ่น เพ่ือใหประชาชนในเขต ศาสนา ประเพณี และ

เทศบาลฯไดรวม วัฒนธรรมอันดีงาม

กิจกรรมอยางทั่วถึง

7 จัดงานประเพณีกินเจ เพ่ือสืบทอดประเพณีสมา จัดกิจกรรมสงเสริม 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนผูรวม ประชาชน,ชุมชนในเขต สํานักการศึกษา

ทานศลีกินเจเดือน9 ประเพณีถือศีลกินเจ กิจกรรม ฯ เทศบาลฯ ไดมีสวนรวม

และสงเสริมใหประชาชน เพื่อใหประชาชนใน สงเสริมกิจกรรมทาง

ชาวไทยทุกเชื้อชาติได เขตเทศบาลฯ ไดรวม ศาสนา ประเพณี และ

บําเพ็ญสมาทานศีลกินเจ กิจกรรมอยางท่ัวถึง วัฒนธรรมอันดีงาม

บริโภคแตอาหารผักและ

ผลไม งดเวนการกระทํา

กิจใดๆ อันจะนํามาซึ่ง

การเบียดเบียนให

เดือดรอนแกสัตวโลก

ทั้งปวง

8 จัดงานประเพณีชักพระ เพ่ือสงเสริมบํารุงรักษาไว จัดกิจกรรมสงเสริม 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนผูรวม ประชาชน,ชุมชนในเขต สํานักการศึกษา

ซึ่งประเพณีลากพระอัน ประเพณีลากพระ กิจกรรม ฯ เทศบาลฯ ไดมีสวนรวม

เปนประเพณีและ เพ่ือใหประชาชน สงเสริมกิจกรรมทาง

วัฒนธรรมอันดีงามของ ในเขตเทศบาลฯ ได ศาสนา ประเพณี และ

ทองถิ่น รวมกิจกรรมอยาง วัฒนธรรมอันดีงาม

ทั่วถึง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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9 จัดงานประเพณีลอยกระทง เพ่ือสงเสริมใหประชาชน จัดกิจกรรมสงเสริม 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 จํานวนผูรวม ประชาชน,ชุมชนในเขต สํานักการศึกษา

ตระหนักและมีสวนรวม ประเพณีลอยกระทง กิจกรรม ฯ เทศบาลฯ ไดมีสวนรวม

ในการสืบสานประเพณี เพ่ือใหประชาชน สงเสริมกิจกรรมทาง

ลอยกระทงอันเปน ในเขตเทศบาลฯ ศาสนา ประเพณี และ

ประเพณีและวัฒนธรรม ไดรวมกิจกรรมอยาง วัฒนธรรมอันดีงาม

อันดีงามของไทย ทั่วถึง

10 จัดงานฉลองเทศกาล เพื่อสงเสริมใหประชาชน จัดกิจกรรมสงเสริม 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนผูรวม ประชาชน,ชุมชนในเขต สํานักการศึกษา

คริสตมาส ไดมีสวนรวมในการ ศาสนาคริสตเพ่ือให กิจกรรม ฯ เทศบาลฯ ไดมีสวนรวม

สืบสานวัฒนธรรมทาง ประชาชนในเขต สงเสริมกิจกรรมทาง

ศาสนาคริสต ซึ่งเปน เทศบาลฯไดรวม ศาสนา ประเพณี และ

วัฒนธรรมอันดีมีสวนชวย กิจกรรมอยางทั่วถึง วัฒนธรรมอันดีงาม

พัฒนาจิตใจและสราง

สามัคคีสมานฉันทในหมูคณะ

11 จัดงานวันขึ้นปใหม เพ่ืออนุรักษประเพณีวันขึ้น จัดกิจกรรมสงเสริม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนผูรวม ประชาชน,ชุมชนในเขต สํานักการศึกษา

ปใหมและใหทานไฟ  ประเพณีวันขึ้นปใหม กิจกรรม ฯ เทศบาลฯ ไดมีสวนรวม

ซึ่งเปนประเพณีและ เพ่ือใหประชาชนใน สงเสริมกิจกรรมทาง

วัฒนธรรมอันดีงามของไทย เขตเทศบาลฯ ไดรวม ศาสนา ประเพณี และ

กิจกรรมอยางทั่วถึง วัฒนธรรมอันดีงาม

12 จัดงานฉลองตรุษจีน เพ่ือสงเสริมและสืบสาน จัดกิจกรรมสงเสริม 2,500,000 2,500,000 200,000 2,500,000 2,500,000 จํานวนผูรวม ประชาชน,ชุมชนในเขต สํานักการศึกษา

ไชนาทาวนเมืองนคร ประเพณีตรุษจีนอันเปน ประเพณีตรุษจีน เพ่ือ กิจกรรม ฯ เทศบาลฯ ไดมีสวนรวม

ประเพณีสําคัญของชาวไทย ใหประชาชนในเขต สงเสริมกิจกรรมทาง

เชื้อสายจีน เทศบาลฯ ไดรวม ศาสนา ประเพณี และ

กิจกรรมอยางทั่วถึง วัฒนธรรมอันดีงาม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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13 จัดงานวันมาฆบูชา เพ่ือสงเสริมให จัดกิจกรรมสงเสริม 300,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนผูรวม ประชาชน,ชุมชนในเขต สํานักการศึกษา

แหผาขึ้นธาตุ พุทธศาสนิกชนได พุทธศาสนาวันมาฆบูชา กิจกรรม ฯ เทศบาลฯ ไดมีสวนรวม

สืบสานวัฒนธรรม เพ่ือใหประชาชนใน สงเสริมกิจกรรมทาง

ประเพณีทองถิ่น และมี เขตเทศบาลฯ ไดรวม ศาสนา ประเพณี และ

สวนรวมในการปฏิบัติ กิจกรรมอยางท่ัวถึง วัฒนธรรมอันดีงาม

กิจกรรมทํานุบํารุง

พุทธศาสนา

14 จัดงานประเพณีเทศกาล เพ่ือสงเสริมใหประชนได จัดกิจกรรมสงเสริม 500,000 600,000 600,000 600,000 600,000 จํานวนผูรวม ประชาชน,ชุมชนในเขต สํานักการศึกษา

มหาสงกรานต ตระหนักและเห็นความ ประเพณีสงกรานต ฯ กิจกรรม ฯ เทศบาลฯ ไดมีสวนรวม

สําคัญ รวมถึงมีสวนรวม เพ่ือใหประชาชนใน สงเสริมกิจกรรมทาง

ในการสืบสานประเพณี เขตเทศบาลฯ ไดรวม ศาสนา ประเพณี และ

สงกรานตแหนางดาน กิจกรรมอยางทั่วถึง วัฒนธรรมอันดงีาม

เมืองนครศรีธรรมราช 

ซึ่งเปนประเพณีอันดี

งามของทองถิ่น

15 จัดงานวันวิสาขบูชา เพ่ือสงเสริมใหประชาชน จัดกิจกรรมสงเสริม 200,000 200,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนผูรวม ประชาชน,ชุมชนในเขต สํานักการศึกษา

ตระหนักและมีสวนรวม พุทธศาสนาวันวิสาบูชา กิจกรรม ฯ เทศบาลฯ ไดมีสวนรวม

ในการสืบสานและ เพื่อใหประชาชนใน สงเสริมกิจกรรมทาง

ทํานุบํารุงรักษาประเพณี เขตเทศบาลฯ ไดรวม ศาสนา ประเพณี และ

วัฒนธรรมทางพุทธศาสนา กิจกรรมอยางทั่วถึง วัฒนธรรมอันดีงาม

อันดีงาม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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16 จัดงานหลอเทียนหลอมใจ เพ่ือสงเสริมใหประชาชน จัดกิจกรรมสงเสริม 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนผูรวม ประชาชน,ชุมชนในเขต สํานักการศึกษา

รวมใจชาวพุทธ ตระหนักและมีสวนรวมใน ศาสนาวันอาสาฬหบูชา กิจกรรม ฯ เทศบาลฯ ไดมีสวนรวม

การสบืสานและทํานุ และเขาพรรษาเพ่ือให สงเสริมกิจกรรมทาง

บํารุงรักษาประเพณี ประชาชนในเขต ศาสนา ประเพณี และ

วัฒนธรรมทางพุทธศาสนา เทศบาลฯ ไดรวม วัฒนธรรมอันดีงาม

อันดีงาม กิจกรรมอยางท่ัวถึง

17 จัดงานสานสัมพันธเดือน เพ่ือเสริมสรางความเขาใจ จัดกิจกรรมสงเสริม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนผูรวม ประชาชน,ชุมชนในเขต สํานักการศึกษา

รอมฎอน และสงเสริมการปฏิบัติ ศาสนาอิสลามเพ่ือให กิจกรรม ฯ เทศบาลฯ ไดมีสวนรวม

ศาสกิจของประชาชนผูนับ ประชาชนในเขต สงเสริมกิจกรรมทาง

ถือศาสนาอิสลาม เทศบาลฯ ไดรวม ศาสนา ประเพณี และ

กิจกรรมอยางทั่วถึง วัฒนธรรมอันดีงาม

18 จัดงานฉลองสมโภชศาล เพ่ือเปนมิ่งขวัญสิริสวัสดิ์ จัดกิจกรรมสงเสริม 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จํานวนผูรวม ประชาชน,ชุมชนในเขต สํานักการศึกษา

หลักเมืองนครศรีธรรมราช มงคลแกประชาชน วัฒธรรมทางพุทธ กิจกรรม ฯ เทศบาลฯ ไดมีสวนรวม /สํานักปลัด

จังหวัดนครศรีธรรมราช ศาสนาฉลองสมโภช สงเสริมกิจกรรมทาง

และบวงสรวงสมโภช ศาลหลักเมือง เพ่ือ ศาสนา ประเพณี และ

ศาลหลักเมือง ใหประชาชนในเขต วัฒนธรรมอันดีงาม

นครศรีธรรมราช  เทศบาลฯ ไดรวม

อันเปนสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิคูบาน กิจกรรมอยางท่ัวถึง

คูเมืองนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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19 กิจกรรมเวียนเทียน 1. เพื่อจัดกิจกรรมสง 1. จัดกิจกรรม 200,000 200,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนนักเรียนใน นักเรียนสังกัด สํานักการศกึษา

วันวิสาขบูชารวม เสริมพระพุทธศานาในพุทธ สงเสริมพระพุทธ สังกัดโรงเรียน โรงเรียนเทศบาลทั้ง  

ใจสายใยชาวพุทธ ภูมิ ศาสนาในพุทธภูมิ เทศบาล พนักงานครู 10 โรงพนักงานครู

2. ใหนักเรียน นักศึกษา 2. ใหสวนราช ท้ัง 10 โรง  เทศบาลพนักงาน

ประชาชนนักทองเที่ยวเชิง การ เอกชน บริษัท พนักงานเทศบาล เทศบาลผูสูงอายุ

พระพุทธศาสนาซาบซึ้งและ หาง ราน สถาน ผูสงูอายุศนูยสงเสริม ศูนยสงเสริมผูสูงอายุ

เห็นความ สําคัญวัฒนธรรม ศึกษา ประชาชน ผูสูงอายุเทศบาล เทศบาลและ

ของไทย ท่ัวไป เขารวม และพุทธศาสนิกชน พุทธศาสนิกชนได

3. เพื่อสงเสริมและฟนฟู กิจกรรมอยาง เขารวมกิจกรรม

ไวซึ่งประเพณีใหคงอยูสืบไป ทั่วถึง

4. เพื่อใหวัฒนธรรมไทยมี

สวนชวยพัฒนาจิตใจและ

สังคมในทองถิ่น

5.เพื่อใหหนวยงานภาครัฐ

และเอกชน ไดมีมารวม

กิจกรรม

6.เพื่อเปนการเผยแพรและ

สนับสนุน สงเสริมการทอง

เที่ยวในทองถิ่น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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20 กิจกรรมหลอเทียน 1. เพื่อจัดกิจกรรมสง 1. จัดกิจกรรม 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนนักเรียนใน และพุทธศาสนิกชน สํานักการศึกษา

พรรษารวมใจสายใย เสริมพระพุทธศานาในพุทธ สงเสริมพระพุทธ สังกัดโรงเรียน โรงเรียนเทศบาลทั้ง  

ชาวพุทธ ภูมิ ศาสนาในพุทธภูมิ เทศบาล พนักงานครู 10 โรงพนักงานครู

2. ใหนักเรียน นักศึกษา 2. ใหสวนราช ท้ัง 10 โรง เทศบาลพนักงาน

ประชาชนนักทองเที่ยวเชิง การ เอกชน บริษัท พนักงานเทศบาล เทศบาลผูสูงอายุ

พระพุทธศาสนาซาบซึ้งและ หาง ราน สถาน ผูสงูอายุศนูยสงเสริม ศูนยสงเสริมผูสูงอายุ

เห็นความ สําคัญวัฒนธรรม ศึกษา ประชาชน ผูสูงอายุเทศบาล เทศบาลและ

ของไทย ท่ัวไป เขารวม และพุทธศาสนิกชน พุทธศาสนิกชน

3. เพื่อสงเสริมและฟนฟูไวซึ่งกิจกรรมอยาง ไดเขารวมกิจกรรม

ประเพณีใหคงอยูสืบไป ทั่วถึง

4. เพื่อใหวัฒนธรรมไทยมี

สวนชวยพัฒนาจิตใจและ

สังคมในทองถิ่น

5.เพื่อใหหนวยงานภาครัฐ

และเอกชน ไดมีมารวม

กิจกรรม

6.เพื่อเปนการเผยแพรและ

สนับสนุน สงเสริมการทอง

เที่ยวในทองถิ่น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตวัช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

21 จัดงานเฉลิมฉลองวันตรุษ เพื่อสงเสริมใหประชาชน จัดกิจกรรมสงเสริม 200,000 200,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนผูรวม ประชาชน,ชุมชนในเขต สํานักการศึกษา

อิดิ้ลอัฎฮา ไดตระหนัก เลง็เห็นความ วัฒธรรมทางศาสนา กิจกรรม ฯ เทศบาลฯ ไดมีสวนรวม

สําคัญ และรวมสืบสาน อิสลาม เฉลิมฉลอง สงเสริมกิจกรรมทาง

วัฒนธรรมตามหลัก วันตรุษอิ้ด้ิลอัฎฮา ศาสนา ประเพณี และ

ศาสนาอิสลามอันดีงาม เพ่ือใหประชาชนใน วัฒนธรรมอันดีงาม

เขตเทศบาลฯ ไดรวม

กิจกรรมอยางทั่วถึง

22 จัดงานวันอาสาฬหบูชา เพ่ือสงเสริมใหประชาชน จัดกิจกรรมสงเสริม 200,000 200,000 150,000 150,000 150,000 รอยละ 80  ประชาชน,ชุมชนในเขต สํานักการศึกษา

และวันเขาพรรษา ตระหนักและมีสวนรวมใน ศาสนาวันอาสาฬหบูชา ประชาชนในเขต เทศบาลฯ ไดมีสวนรวม

การสบืสานและทํานุ และเขาพรรษาเพ่ือให พื้นท่ีเทศบาลได สงเสริมกิจกรรมทาง

บํารุงรักษาประเพณี ประชาชนในเขต เขารวมกิจกรรมทาง ศาสนา ประเพณี และ

วัฒนธรรมทางพุทธศาสนา เทศบาลฯ ไดรวม ศาสนา วัฒนธรรมอันดีงาม

อันดีงาม กิจกรรมอยางท่ัวถึง

23 โครงการพุทธภูมิ - เพื่อจัดกิจกรรมสงเสริม - จัดกิจกรรมวัน 1,000,000 300,000 300,000 300,000 300,000 - จัดกิจกรรม - ไดสงเสริมพระพุทธ สํานักการศึกษา

พุทธศาสนาบริเวณพุทธภูมิ สําคัญเกี่ยวกับ หิ้วปนโตเดือนละ ศาสนาในบริเวณ

- เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา พุทธศาสนา 1 ครั้ง พุทธภูมิ

และประชาชนใชสถานที่ - จัดกิจกรรมห้ิวปนโต - จัดกิจกรรม - มีบุคลากรดูแลทําความ

เปนแหลงหาความรูเพ่ิมเติม ประจําเดอืน วันสําคัญทาง สะอาดและ

เกี่ยวกับศาสนา ศาสนาปละ 5 ประชาสัมพันธ

- ชุมชนไดมีสวนรวม  ครั้ง

หิ้วปนโตประจําเดือน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตวัช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

24 โครงการสงเสริม 1.พัฒนาทักษะการเลน นักดนตรีวงออรเคสตรา 1,500,000   1,500,000   1,500,000   1,500,000   1,500,000   นักดนตรีวง นักดนตรี สํานักการศกึษา

เยาวชนดนตรี ดนตรีและเกิดการเรียนรู ไดแสดงคอนเสิรตหรือ ออรเคสตรา วงออรเคสตรา

ออรเคสตรา จากการปฏิบัติจริง ทําการแขงขันดนตรี มีศักยภาพทาง มีคุณภาพเปนที่

2.สงเสริมการทํากิจกรรม ออรเคสตราในวาระ ดานดนตรีสูงขึ้น ยอมรับและสราง

ทางดานดนตรี และโอกาสสําคัญตางๆ คิดเปนรอยละ ช่ือใหกับเทศบาล

3.แสดงออกซ่ึงความ ตลอดป 85 นครนครศรีธรรมราช

สามารถทางดานดนตรี

25 โครงการจัดการแขงขันกีฬา 1.เพื่อสงเสริมใหเยาวชน จัดการแขงขันกีฬา  - 300,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 เด็ก เยาวชน และ 1.เด็กและเยาวชนไดรับ สํานักการศึกษา/

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช และประชาชนมีประสบการณ ใหกับเด็ก เยาวชน ประชาชนที่เขารวม กาพัฒนาทักษะดานกีฬา สํานักปลัดฯ

และไดรับการพัฒนาทักษะ และประชาชนใน การแขงขันกีฬาไดรับ สูความเปนเลิศ

ดานกีฬาสูความเปนเลิศ ทองถิ่น การพัฒนาทักษะ 2.เกิดความรักความ

2เพื่อเชื่อมความสัมพันธ ดานกีฬา รอยละ 80 สามัคคขีองประชาชน

เสริมสรางความรักความ ในทองถิ่น

สามัคคขีองคนในทองถ่ิน

26 โครงการฝกสอนกีฬา  -เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมี จัดฝกอบรมฟุตบอล  -  - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 นักเรียนจํานวน60คน  -นักเรียนมีสุขภาพ สํานักการศึกษา

เพื่อความเปนเลิศ สุขภาพแข็งแรงท้ังรางกาย ฟุตซอลใหกับนักเรียน ไดรับการสงเสริมดาน ดีขึ้น มีความชํานาญ

(กีฬาฟุตบอลและ และจิตใจ ในโรงเรียนสังกัด กีฬาฟุตบอล ฟุตซอล ดานกีฬาในระดับ

กีฬาฟุตซอล)   -เพื่อใหนักเรียนไดแสดง เทศบาล จํานวน ไปสูความเปนเลิศ ที่สูงขึ้น

ออกซึ่งความสามารถ 60 คน  -นักเรียนรูจักใช

ดานกีฬา เวลาวางใหเปน

 -เพื่อสงเสริมการออก ประโยชน

กําลังกาย ใชเวลาวาง

ใหเกิดประโยชน

รวม 26 โครงการ  -  - 17,012,000 16,612,000 16,362,000 18,662,000 18,662,000  -  -  -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4 การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมใหนาอยู  เขมแข็ง  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่   3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  ศิลปะ  และประเพณี

3.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตวัช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการงานปรับปรุง เพื่อปรับปรุงประตู ปรับปรุงประตูทางเขา  - - 120,000 - - จํานวนผูใช ผูใชบริการอุทยาน กองวิชาการ

ประตูทางเขาอัตโนมัติ ทางเขาเปนระบบอัตโนมัติ บานเล่ือนกระจกนิรภัย บริการอุทยาน การเรียนรูฯไดรับความ และแผนงาน

แกผูเขาใชบริการอุทยาน ระบบเซ็นเซอรอัตโนมัติ การเรียนรูฯได สะดวกสบายเพ่ิมขึ้น

การเรียนรูฯ ขนาดไมนอยกวา รับความสะดวก

1.80 x 2.30 ม. สบาย เพ่ิมขึ้น

ใหแกผูเขาใชบริการ รอยละ90

อุทยานการเรียนรูฯ

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาลฯ

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตวัช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการงานกอสรางทาง เพื่อพัฒนาสิ่งอํานวยความ กอสรางทางลาดสําหรบั - - 10,400 - - จํานวนผูใช ผูพิการไดรับสิ่งงอํานวย กองวิชาการ

ลาดสําหรับผูพิการ สะดวกสําหรับผูพิการ ผูพิการ บริการอุทยาน ความสะดวกสบาย และแผนงาน

ขนาด 1.20x1.37 เมตร การเรียนรูฯได

หรือพื้นที่ไมนอยกวา รบัความสะดวก

1.60 ตร.ม. สะบายเพ่ิมข้ึน

ตามรูปแบบและรายการ รอยละ90

ของเทศบาลฯ

3 โครงการติดตั้งปาย เพ่ือติดตั้งปายโครงเหล็ก ปายโครงเหล็ก - - 93,500 - - จํานวนผูใช ผูใชบริการอุทยาน กองวิชาการ

โครงเหล็กแบบถาวร แบบถาวรในการ ประชาสัมพันธแบบ บริการอุทยาน การเรยีนรูฯและประชาชน และแผนงาน

ประชาสัมพันธขาวสาร ถาวร ขนาดไมนอยกวา การเรียนรูฯได ท่ัวไปรับความรูขาวสาร

งานอุทยานการเรียนรูฯ 3.60x4.00 ม. รับความรูขาว งานอุทยานการเรียนรูฯ

ตามรปูแบบและ สารงานอุทยาน

รายการของเทศบาลฯ การเรียนรูฯ

เพ่ิมข้ึน รอย90

4 โครงการงานปรับปรุง เพื่อปรับปรุงหองจัดฉาย ปรับปรุงหองจัดฉาย - - 460,000 - - จํานวนผูใช ผูใชบริการอุทยาน กองวิชาการ

หองจัดฉายภาพยนตร ภาพยนตร (หองวิกวิบวับ) ภาพยนตร(หองวิกวิบวับ) บริการอุทยาน การเรยีนรูฯ ไดรับความ และแผนงาน

(หองวิกวิบวับ) ใหแกผูเขาใชบริการ ขนาด7.35 x 12.60 ม. การเรียนรูฯ สะดวกสบายจากหองฉาย

อุทยานการเรียนรูฯ หรือพื้นที่ไมนอยกวา เพ่ิมข้ึน รอย90 ภาพยนตร (หองวิกวิบวับ)

92.61 ตร.ม. โดยยก

ระดับพื้น,ปรับฝาเพดาน

ปูพรม ฯ ตามรปูแบบ

และรายการของเทศบาลฯ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตวัช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการปรับปรุงซอม เพ่ือดําเนินการซอมแซมปรับ ปรับปุงซอมแซมทาสี  -  - 626,700  -  - รอยละ 90  อาคารรวมใจภักดิ์ , กองวิชาการ

แซมทาสีอาคารพิพิธภัณฑ ปรุงทาสีอาคารรวมใจภักดิ์ , อาคารพิพิธภัณฑเมือง พิพิธภันฑไดรับการ อาคารวีระไทย , และแผนงาน

เมืองนครศรีธรรมราช อาคารวีระไทย , อาคารเทิด นครศรีธรรมราช ซอมแซมพรอมให อาคารเทิดไทราชินี 

ไทราชินี และทางเดินเชื่อม อาคารรวมใจภักดิ์ บริการประชาชน และทางเดินเชื่อม

ระหวางอาคาร เน้ือที่ 150 ตร.ม ระหวางอาคาร ไดรับ

อาคารวีระไทย เน้ือที่ การปรับปรุงใหมีความ

330 ตร.ม สวยงาม

อาคารเทิดไทราชินี 

เนื้อที่ 350 ตร.ม

ทางเดินเชื่อมระหวาง

อาคาร เนื้อที่ 2,000

ตร.ม  ไดรับการปรับ

ปรุงใหมีความสวยงาม

6 โครงการปรับปรุงซอม เพ่ือดําเนินซอมแซมปรับปรุง ปรับปรุงซอมแซมสระ   -  - 192,000  -  - รอยละ 90  สระน้ําพุ บริเวณพิพิธ กองวิชาการ

แซมนํ้าพุ บริเวณพิพิธ สระน้ําพุ บริเวณพิพิธภัณฑ น้ําพุเดิม ขนาดเสนผา พิพิธภันฑไดรับการ ภัณฑเมืองนครศรีธรรม และแผนงาน

ภัณฑเมืองนครศรีธรรม เมืองนครศรีธรรมราช เปน ศูนยกลาง 12 เมตร ซอมแซมพรอมให ราช ใชงานไดตามปกติ

ราช ไปดวยความเรียบรอย ปูกระเบ้ืองพื้นสระ บริการประชาชน

ติดต้ังปมนํ้ามอเตอร

แบบหอยโขง ติดตั้งไฟ

ใตนํ้า และซอมแซม

ระบบน้ําพุ ตามราย

ละเอียดและแบบรูป

ของเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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7 โครงการกอสรางปรับปรุง เพ่ือดําเนินการปรับปรุง ปรับปรุงซอมแซม  -  - 496,000  -  - รอยละ 90  อาคารนานัครสใชงาน กองวิชาการ

ซอมแซมอาคารนานัครส ซอมแซมอาคารนานัครส อาคารนานัครส พิพิธ พิพิธภันฑไดรับการ ไดตามปกติ และแผนงาน

พิพิธภัณฑเมืองนครศรี พิพิธภัณฑเมืองนครศรี ภัณฑเมืองนครศรีธรรม ซอมแซมพรอมให

ธรรมราช ธรรมราช จากอาคารเปดโลง ราช  ขนาดกวาง บริการประชาชน

ใหเปนอาคารผนังทึบที่มี 10เมตร ยาว 20เมตร

ความมั่นคงและปลอดภัย หรือมีพื้นท่ีไมนอยกวา 

200 ตารางเมตร

ตามรายการและรูปแบบ

ของเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

8 กอสรางอาคาร 1. เพื่อใหมีอาคารเพียงพอ นักเรียนโรงเรียเทศบาล 5,000,000  -  -  -  - รอยละ 90 โรงเรียนเทศบาล รร.เทศบาล

อเนกประสงค กับการจัดกิจกรรม วัดทาโพธิ์มีอาคารเพียง นักเรียนมีสถานที่ วัดทาโพธิ์มีอาคาร วัดทาโพธ์ิ

ของโรงเรียน พอในการจัดกิจกรรม เพียงพอในการดําเนิน เพียงพอกับนักเรียน

2. เพื่ออํานวยความสะดวก กิจกรรม ในการจัดกิจกรรมตางๆ

สถานท่ีที่ใชในการเรียน

การสอนของครูใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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9 พัฒนาหองโสต 1. เพื่อพัฒนาหองโสตฯ นักเรียนไดใชหองโสตฯ 170,000  -  -  -  - นักเรียนใชหองโสตฯ โรงเรียนมีหองโสตฯท่ี รร.เทศบาล

ทัศนศึกษา ใหมีความพรอมในการ อยางคุมคาและสะดวก ไดอยางพอดีมี ทันสมัยพรอมที่จะใช วัดทาโพธิ์

ใชงานอยูเสมอ ในการเรียนรู มีบรรยากาศดีนาอยู งานไดอยางสม่ําเสมอ

2. เพื่อจัดบรรยากาศให

เหมาะกับปริมาณผูเรียน

ที่ใชสถานที่ในแตละวัน

10 พัฒนาหองประชุม 1. เพื่อเพิ่มความสะดวก โรงเรียนมีหองประชุม  - 1,055,140  -  -  - นักเรียนไดใชหอง โรงเรียนมีหองประชุม รร.เทศบาล

นักเรียน สบายสําหรับกิจกรรม ท่ีไดมาตรฐาน ประชุมเพ่ือจัด รองรับนักเรียนได วัดทาโพธิ์

โฮมรูม กิจกรรมรวมกัน ทั้งหมด

2. เพื่อรองรับการประชุม ทุกคน

และจัดกิจกรรมตางๆ

ของนักเรียน

11 ขยายประตูทางเขา- 1. เพื่ออํานวยความสะดวก เพ่ือใหเกิดความคลอง  - 180,000  -  -  - โรงเรียนมีประตูเขา โรงเรียนมีประตูที่เขา รร.เทศบาล

ออกโรงเรียน แกบุคลากรและผูมาติดตอ ตัวดานจราจรของ ออกไดมาตรฐาน ออกสวยงาม วัดทาโพธิ์

เทศบาลวัดทาโพธิ์ ราชการ ของโรงเรียน การคมนาคมสะดวก

2, เพื่อขยายประตูให มากยิ่งขึ้น

เหมาะสมกับความกวาง

ของถนน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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12 ปรับปรุงปายชื่อ 1. เพื่อใหมองเห็นปายชื่อ โรงเรียนมีปายชื่อท่ีสวย  - 250,000  -  -  - โรงเรียนมีปาย โรงเรียนมีปายชื่อท่ี รร.เทศบาล

โรงเรียนเทศบาล ไดชัดเหมาะสมกับขนาด เหมาะสมกับขนาดของ โรงเรียนที่สวยงาม สวยงามเสริมสราง วัดทาโพธิ์

วัดทาโพธิ์ ของสถานศึกษา โรงเรียน ภาพลักษณโรงเรียนแก

2. เพื่อเปนการเพ่ิม ผูท่ีสัญจรผาน

ภาพลักษณของโรงเรียน

แกสายตาผูสัญจรผาน

หนาโรงเรียน

13 ติดต้ังเหล็กดัด 1. เพื่อเพิมความปลอดภัย โรงเรียนมีความ 56,000  -  -  -  - โรงเรียนมีระบบความ โรงเรียนมีเหล็กดัดที่ รร.เทศบาล

อาคารอนุบาล แกนักเรียนและทรัพยสิน ปลอดภัยใหกับ ปลอดภัยที่ดี สามารถปองกัน วัดทาโพธ์ิ

ราชการ นักเรียนและ อันตรายใหแกผูเรียน

2. เพื่อปองกันการสูญหาย ทรัพยสินทางราชการ และทรัพยสิน

ของทรัพยสินทางราชการ

14 โครงการปรับปรุงหอง เพื่อปรับปรุงหองพักครูใหเปน งานรื้อถอนผนังเดิมพื้นที่  -  - 285,000  -  - โรงเรียนมีหองประชุม โรงเรียนมีหองประชุม โรงเรียน

พักครู ชั้น 1 เปนหอง หองประชุม ไมนอยกวา 73 ตร.ม. จํานวน 1 หอง สําหรับใชในการ เทศบาลวัด

ประชุมใหญ งานกอสรางใหม พ้ืนที่ ประชุมและทํา ทาโพธ์ิ

ไมนอยกวา 82 ตร.ม. กิจกรรมตาง ๆ

ปูกระเบื้อง ฉาบ ทาสี

และระบบไฟฟา

ตามรูปแบบรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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15 โครงการตอเติม เพื่อใหมีพื้นท่ีเพียงพอสําหรับใชตอเติมอาคารโรง  -  - 1,315,000  -  - โรงเรียนมีอาคารโรง นักเรียนมีพ้ืนท่ี โรงเรียน

โรงอาหาร น่ังรับประทานอาหาร อาหาร ขนาด เพียงพอสําหรับ เพียงพอสําหรับ เทศบาลวัด

7.70x20.15m  นักเรียน ใชนั่งรับประทาน ทาโพธิ์

พ้ืนที่ไมนอยกวา อาหาร

155 ตร.ม. ตาม

รูปแบบรายการ

ของเทศบาล

16 กอสราง Cover  Way เพื่ออํานวยความสะดวก กอสราง Cover Way  - 495,000  -  -  - รอยละ 90 นักเรียน นักเรียน ครู และ รร.สาธิต

ในการเดินภายในบริเวณ ระยะทาง 150 เมตร ครู และบุคลากรใน บุคลากรในโรงเรียน เทศบาลวัด

โรงเรียนใหกับนักเรียน โรงเรียนไดรับความ ไดรับความสะดวกใน เพชรจริก

ครู และบุคลากรภาย สะดวกในการเดิน การเดินบริเวณโรงเรียน

ในโรงเรียน บริเวณโรงเรียน

17 กอสรางทางเดินเชื่อม เพ่ืออํานวยความสะดวก มีทางเดินเชื่อมอาคาร  -  - 142,000  -  - ทางเดินเชื่อมอาคาร นักเรียน ครู รร.สาธิต

อาคารเพชรพิสุทธิ์- ใหกับนักเรียน ครู และ เพชรพิสุทธิ-์เพชรนครา เพชรพิสุทธ์ิ - และบุคลากรทางการ เทศบาลวัด

เพชรนครา บุคลากรทางการศึกษา ขนาดกวางไมนอยกวา เพชรนครา 1 แหง ศึกษาไดรบัความสะดวก เพชรจริก

1.60ม. ยาว 3.87 ม.

ตามรูปแบบรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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18 โครงการทาสี 1. เพื่อปรับทัศนียภาพ ทาสีภายนอกอาคารเรียน  -  - 574,000  -  - รอยละ 95 ของ 1. นักเรียนมีจิตสํานึก โรงเรียนเทศบาล

อาคารเรียน 2 ในบริเวณโรงเรียนใหนาอยู พื้นที่รวมไมนอยกวา นักเรียนทั้งหมดมี ที่ดีในการรักษาความ วัดศาลามีชัย

2. เพื่อใหนักเรียนมี 2,630 ตร.ม.ทาสีภายใน ความรับผิดชอบเรื่อง สะอาดสวยงาม

จิตสํานึกที่รักษา พื้นที่รวมไมนอยกวา ความสะอาด 2. นักเรียนปฏิบัติตน

ความสะอาดของหองเรียน 2,942 ตร.ม. เปนแบบอยางท่ีดีในการ

และอาคารเรียน ตามรูปแบบรายการ รักษาความสะอาด

ของเทศบาล

19 โครงการทาสี 1. เพื่อปรับทัศนียภาพ ทาสีภายนอกอาคาร  -  - 325,000  -  - รอยละ 95 ของ สถานศึกษามีหองเรียน โรงเรียนเทศบาล

อาคารเรียน ๓ ในบริเวณโรงเรียนใหนาอยู เรียนพื้นท่ีรวม นักเรียนไดใชสถานที่ เพียงพอกับจํานวน วัดศาลามีชัย

2. เพื่อใหนักเรียนมี ไมนอยกวา รวมกัน นักเรียนและมีประสทธิ

จิตสํานึกที่รักษา 1,727 ตร.ม. ภาพในการพัฒนาทักษะ

ความสะอาดของ ทาสีภายในอาคารเรียน ตางๆ ของผูเรียน

หองเรียนและอาคารเรียน พื้นท่ีรวมไมนอยกวา

3. จัดบรรยากาศภายใน 1,446 ตร.ม. 

และภายนอกหองเรียนให ตามรูปแบบรายการ

เอื้อตอการเรียนการสอน ของเทศบาล

20 โครงการติดตั้งหมอแปลงไฟฟา เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟา ติดต้ังหมอแปลงไฟฟา  - 700,000 700,000  -  - โรงเรียนมีหมอ โรงเรียนมีหมอแปลง โรงเรียน
ขนาด 250 เควีเอ ภายในโรงเรียน ขนาด 250 เควีเอ แปลงไฟฟาขนาด ไฟฟาที่จายกระแสไฟ เทศบาลวัด

จํานวน 1 ตู 250 เควีเอ ไดเพียงพอกับความ ศาลามีชัย

ติดต้ังตู MDB ขนาด ตองการ

250 A จํานวน 1 งาน

ตามรูปแบบรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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21 โครงการตอเติมอาคาร 1.เพื่อตอเติมอาคารเรียน 1.ตอเติมหองพิเศษ  - 500,000  -  -  - รอยละ 90 อาคาร สามารถใชอาคารเรียน1 ร.ร.เทศบาล

เรียน 1 บริเวณ ชั้น 4 บริเวณ อาคาร 1 ชั้น 4 อาคารเรียน 1 เรียน1ชั้น 4 ไดรับ ชั้น 4จัดการเรียน วัดมเหยงคณ

ขนาด 8x16ม. ภายใน รร. ขนาด 8x16ม. การตอเติม การสอนสาระ

2.เพื่อใชเปนศูนย จํานวน 1 หอง วิทยาศาสตรได

วิทยาศาสตรในการจัด 2.ใชเปนศูนย

การเรียนใหกับผูเรียน วิทยาศาสตรในการจัด

การเรียนใหกับผูเรียน

22 โครงการปรับปรุงหลังคา เพื่อปรับปรุงหลังคาโรง ปรับปรุงหลังคา  -  - 25,600  -  - รอยละ 90 หลังคา นร. ครู บุคลากรใช ร.ร.เทศบาล

โรงอาหาร อาหารท่ีชํารุดใหพรอม โรงอาหาร รื้อถอนโครง โรงอาหารไดรับการ โรงอาหารไดอยาง วัดมเหยงคณ

ใชงานไดอยางปลอดภัย เดิมและสรางโครงหลัง ปรับปรุง ปลอดภัยถูก

คาใหมพ้ืนท่ีไมนอยกวา สุขลักษณะอนามัย

170 ตร.ม.

ตามรูปแบบรายการ

ของเทศบาล

23 โครงการตอเติมอาคาร เพ่ือปรับปรุงตอเติมอาคาร ปรับปรุงตอเติม  -  -  - 1,077,000  - รอยละ 90 ลานพ้ืนที่ นักเรียนสามารถใชพ้ืน ร.ร.เทศบาล

เอนกประสงค อเนกประสงค อาคารเอนกประสงค บริเวณรอบอาคาร ที่ลาดรอบอาคารอเนก วัดมเหยงคณ

ขนาดพื้นท่ี 15x10 ม. อเนกประสงคไดใช ประสงคในการเรียน

พ้ืนที่ไมนอยกวา เปนสถานท่ีจัด กิจกรรมตางๆ

150 ตร.ม. การเรียนการสอน

ตามรูปแบบรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตวัช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

24 โครงการปรับปรุง เพ่ือปรับปรุงอาคาร 2 ใหอยู  - รื้อถอนประตู  -  -  - 2,219,000  - รอยละ 90 อาคาร อาคารเรียนมีประตู ร.ร.เทศบาล

อาคาร 2 ในสภาพที่พรอมใชงาน จํานวน 89 ชุด 1 และอาคาร 2 ได หนาตางท่ีแข็งแรง วัดมเหยงคณ

และมีความปลอดภัย  - ติดต้ังประตู รับการปรับปรุง ปลอดภัยสําหรับนักเรียน

สําหรับนักเรียน จํานวน 89 ชุด พรอมใชงาน

 - รื้อถอนกระเบ้ือง

ปูพ้ืน จํานวน 3,000

ตร.ม.

 - ปูกระเบื้องขนาด

0.30x0.30 ม. พรอม

ปูนทรายปรับระดับ

ตามรูปแบบรายการ

ของเทศบาล

25 ยายและปรับฐานเสาธงชาติ เพ่ือใชสําหรับกิจกรรม ยายและปรับฐาน 100,000     -  -  -  - 1 แหง นักเรียนโรงเรียนเทศบาล โรงเรียนเทศบาล

ของนักเรียนในตอน เสาธงชาติ รอยละ 100 นักเรียน วัดทาวโคตรมีเสาธงท่ีมี วัดทาวโคตร

เชากอนเขาหองเรียน   -รื้อถอนเสาธง(เดิม) มีเสาธงท่ีเหมาะสม ความเหมาะสมสําหรับ

เพื่อยายตําแหนงท่ีตั้ง  -กอสรางฐานเสาธง สําหรับการจัดกิจกรรม การจัดกิจกรรมในตอน

ของเสาธงของโรงเรียน ขนาด 3..00x4.00 เมตร ในตอนเชา เชากอนเขาหองเรียน

ใหมีความเหมาะสมตอ  - ติดตั้งเสาธงชาติ(เดิม)

สภาพอาคารสถานที่ของ ตามรูปแบบรายการ

โรงเรียนที่มีการพัฒนาขึ้น ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตวัช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

26 โครงการกอสรางอาคารเรียน -เพื่อใหมีอาคารเรียน กอสรางอาคารเรียน  - 25,630,000  -  -  - รอยละ 90 - มีอาคารเรียนเพียงพอ โรงเรียนเทศบาล

ระดับปฐมวัยโรงเรียนเทศบาล เพียงพอตอการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย โรงเรียน มีอาคารเรียน ตอการจัดการเรียนการสอนวัดทาวโคตร

วัดทาวโคตร การสอนในระดับปฐมวัย เทศบาลวัดทาวโคตร เพียงพอตอ ในระดับปฐมวัย

- เพื่อใหนักเรียนไดเรียน จํานวน 1 หลัง 3 ชั้น การจัดการเรียน - เด็กนักเรียนไดเรียน

ที่ปลอดภัยอยางมีความสุข มีหองเรียน 8 หอง การสอน ที่ปลอดภัยอยางมีความสุข

- เพื่อใหมีหองพิเศษใหเด็ก หองปฐมพยาบาล - มีหองพิเศษใหเด็ก

นักเรียนไดคนควาเต็มตาม 1 หอง หองนํ้า 2 หอง นักเรียนไดคนควาเต็มตาม

ศักยภาพและพัฒนาดาน หองสํานักงาน 1 หอง ศักยภาพและพัฒนาดาน

ตางๆท่ีสมวัย หองลานอเนกประสงค ตางๆที่สมวัย

1 หอง หองพักคอย 

1 หอง

27 ตอเติมโครงหลังคาเหล็ก เพื่อใชเปนสถานที่ใน ตอเติมโครงหลังคา  -  -  - 600,000     - 1 แหง นักเรียนโรงเรียนเทศบาล โรงเรียนเทศบาล

ชั้นดาดฟา  (อาคาร 3) การจัดกิจกรรมการ เหล็กชั้นดาดฟา รอยละ 90 นักเรียนมี วัดทาวโคตรมีสถานที่ วัดทาวโคตร

เรียนรูของนักเรียน อาคาร (3) สถานท่ีจัดกิจกรรมการ ในการจัดกิจกรรม

 - โครงสรางเหล็ก เรียนรู การเรียนรูเพ่ิมขึ้น

หลังคาเมทัลชีต ขนาด

12x8.05 เมตร

 - กั้นเหล็กตาขายยืด

ขนาด 2x32 เมตร

( 3 ดาน) ตามรูปแบบ

รายการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตวัช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

28 โครงการจัดเชาที่ดิน 1 เพื่อใหมีการจัดหา เชาที่ดินสําหรับ 460,000 460,000 460,000 460,000 460,000 โรงเรียนมีที่ดินสําหรับ 1.โรงเรียนมีการจัดหา โรงเรียนเทศบาล

และสิ่งกอสราง จัดเชา ที่ดินสําหรับการ การสรางอาคารเรียน การสรางอาคารเรียน จัดเชาที่ดินสําหรับ วัดเสมาเมือง

สรางอาคารเรียนที่ เพียงพอตอนักเรียน ที่เพียงพอตอนักเรียน การสรางอาคารเรียน

เพียงพอตอนักเรียน ท่ีเพียงพอตอจํานวน

2.เพื่อใหมีอาคารเรียน นักเรียน

เพียงพอในการ 2.โรงเรียนมีอาคาร

จัดการเรียนรูของครูผูสอน เรียนเพียงพอในการ

และนักเรียนทุกคน จัดการเรียนรูของครู

ทุกชั้นเรียน ผูสอนและนักเรียน

ทุกคนทุกชั้นเรียน

29 โครงการทาสี อาคารเรียน 1. เพื่อปรับทัศนียภาพใน ทาสีภายนอกอาคาร  -  - 1,330,000  -  - รอยละ 95 สถานศึกษามีหองเรียน โรงเรียนเทศบาล

บริเวณโรงเรียนใหนาอยู เรียน จํานวน 6 หลัง สถานศึกษามีหอง และอาคารเรียนที่ วัดเสมาเมือง

2. เพื่อใหนักเรียนมี ขัด,ลางทําความสะอาด เรียนและอาคาร สวยงามเอื้อตอการ

จิตสํานึกที่รักษา พื้นผิวเดิม จํานวน เรียนที่สวยงาม เรียนรู

ความสะอาดของ 6 อาคาร  พื้นท่ีรวม เอื้อตอการเรียนรู

หองเรียนและ ไมนอยกวา 12,941

อาคารเรียน ตร.ม. ตามรูปแบบ

3. จัดบรรยากาศภายใน รายการของเทศบาล

และภายนอกหองเรียน

ใหเอื้อตอการ

จัดการเรียนการสอน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตวัช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

30 โครงการสรางลาน เพ่ืออํานวยความสะดวกแก กอสรางลานจอดรถ .- .- 1,500,000 .- .- 1. การจราจรภายใน ลานจอดรถ รร.นานาชาติ

จอดรถ นักเรียน ผูปกครอง  ผิวแอสฟลทติก พื้นท่ี โรงเรียนมีความสะดวก จํานวน 1 แหง สําหรับ เทศบาลนคร

ผูมาติดตอราชการและ ไมนอยกวา 1,530ตรม. คลองตัวภูมิทัศน ใหบริการแกนักเรียน นครศรีธรรมราช

คณะครูผูมาปฏิบัติงาน จํานวน ๑ แหง สวยงามเปนที่พึงพอใจ ผูปกครอง  

ตามรูปแบบรายการ ของผูรับบริการ ผูมาติดตอราชการ 

ของเทศบาล 2. นักเรียนไดรับความ และคณะครู

ปลอดภัยไมมีอันตราย ผูปฏิบัติงาน

จากการจราจรภายใน

โรงเรียน

31 กอสรางอาคารเรียนและ เพื่อใชเปนอาคารเรียนและ กอสรางอาคารคอนกรีต  -    1,920,000  -  -  - อาคารเรียน 1 หลัง เด็กเล็กมีสถานที่เรียน สํานักการศึกษา

ตอเติมสวนรับประทาน เปนท่ีพักรับประทานอาหาร เสริมเหล็กชั้นเดยีว พรอมสถานท่ีรับประทาน และสถานที่

อาหารศนูยพัฒนา สําหรับเด็กนักเรียนภายใน ขนาด 1 หองเรียน อาหาร รับประทานอาหาร

เด็กเล็ก (ศูนยประตูลอด) ศูนยพัฒนาเดก็เล็ก จํานวน1หลังพ้ืนที่ เหมาะสมสําหรับ

อาคารไมนอยกวา 54 การจัดการเรียนรู

ตารางเมตรและตอเติม

สวนรับประทานอาหาร 

พ้ืนที่ไมนอยกวา 

68ตร.ม.

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

32 โครงการปรับปรุงซอมแซม ๑. เพื่อปรับปรุงซอมแซม ปรับปรุงซอมแซม  -  - 1,500,000  -  - ๑. นักเรียนรอยละ ๑. โรงเรียนไดขยาย รร.นานาชาติ

อาคารหอพักโรงเรียน อาคารหอพักโรงเรียน อาคารหอพักโรงเรียน ๑๐๐ ไดใชพื้นท่ี พ้ืนท่ีสําหรับการจัดการ เทศบาลนคร

นานาชาติเทศบาลนคร นานาชาติเทศบาลนครนคร นานาชาติเทศบาลนคร สําหรับเปนหองซอม เรียนการสอนเพ่ิมขึ้น นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช ศรีธรรมราช ชั้น ๒ ใหเปน นครศรีธรรมราชบริเวณ ดนตรีออเคสตรา ๒. นักเรียนไดรับ

หองซอมดนตรี ออเคสตรา ชั้น 2และชั้ ๓แบงก้ัน ๒. นักเรียนรอยละ ประโยชนในการใชสอย

๒. เพื่อปรับปรุงซอมแซม หองซอมดนตรีดวยผนัง ๑๐๐ไดใชพื้นท่ีสําหรับ พื้นท่ีเพ่ือการเรียนรูมี

อาคารหอพักโรงเรียนนานาชาติเบา บุทับผนังดวยแผน การจัดการเรียนการ ความพึงพอใจตอการ

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดูดซบัเสียง งานเปลี่ยน สอนเพ่ิมขึ้น บริหารอาคารสถานที่

ชั้น ๓ ใหเปนหองเรียน วัสดุพื้นผิว รวมพื้นที่ ของโรงเรียน

ทั้งหมดไมนอยกวา ๓. ผูมีสวนไดสวนเสียมี

๕๘๐ตร.ม.ตามรูปแบบ ความพึงพอใจในการจัด

และรายการของ การศึกษาของเทศบาลฯ
เทศบาล และจัดซื้อ

ครภุัณฑมีดงัน้ี

๑.เคร่ืองปรับอากาศ

แบบแยกสวนชนิดแขวน

(มีระบบฟอกอากาศ)

ขนาดไมนอยกวา

30000 บีทียู 

จํานวน ๔ เคร่ือง

2.เครื่องปรับอากาศแบบ

แยกสวน ชนิดแขวน (มี

ระบบฟอกอากาศ) ขนาด

ไมนอยกวา ๒๔,๐๐๐

บีทียู จํานวน ๔ เครื่อง

รวม 32 โครงการ  -  - 5,786,000 31,190,140 10,155,200 4,356,000 460,000  -  -  -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4 การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมใหนาอยู  เขมแข็ง  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่   4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค  และโครงสรางพื้นฐาน

4.1 แผนงานกิจการพาณิชย

เปาหมาย ตวัช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงซอมแซมอาคาร เพื่อบํารุงรักษาครุภัณฑที่ดิน ปรับปรุงซอมแซมอาคาร  -  - 463,000  -  - รอยละ 90 ของผูมาใช อาคารศูนยบริการประชาชน สํานักการประปา

สํานักงานบริเวณโรงกรองนํ้า และสิ่งกอสรางของสํานักการ สํานักงานบริเวณโรงกรอง บริการมีความพึงพอใจ ณ โรงกรองน้ําทวดทอง

ทวดทอง ประปาใหอยูในสภาพดี นํ้าทวดทอง เพ่ือใชเปน ในอาคารศนูยบริการ มีสภาพพรอมใหบริการ

พรอมใชงาน ศูนยบริการประชาชน ประชาชน ประชาชน

ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว

12 เมตรรวมพื้นท่ี

ทั้งหมดไมนอยกวา60 ตร.ม.

โดยติดตั้งประตูหนาตาง

อลูมิเนียนม และกั้น

กระจกทําฝาเพดานทาสี 

จํานวน 1 หลัง

ตามรปูแบบและรายการ

แบบแปลนเทศบาล

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตวัช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 ฝกอบรมสัมมนาบุคลากร เพ่ือพัฒนาบุคลากรของ จัดฝกอบรมสัมมนาบุคลากร  -  - 200,000  -  - รอยละ 98 ของ ผูเขารับการฝกอบรม สํานักการประปา

และศึกษาดูงาน สํานักการประปาใหมีความรู และศึกษาดูงาน ผูเขารับการฝกอบรม จํานวน 50 คน

ความสามารถดานความคิด เพ่ือพัฒนาความรู ความ มีความรูเพ่ิมยิ่งขึ้น มีความรูความเขาใจ

ระเบียบ ขอกฏหมาย สามารถ ชํานาญในการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับระเบียบ ขอกฎหมาย

นําไปปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง จํานวน 50 คน สามารถนําไปปฏิบัติงาน

มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ไดอยางมีประสิทธิภาพ

3 กอสราง/ปรับปรุงระบบผลิต เพ่ือทําใหการควบคุมระบบ 1.ปรับปรุงระบบ SCADA  -  - 900,000  -  - ระบบ SCADA มี สามารถควบคุมระบบ สํานักการประปา

และสูบจายน้ําประปา การผลิตและสูบจายน้ําประปา ณ โรงกรองน้ําประตูชัย ประสิทธิภาพ และ การผลิตนํ้าประปาดวย

ของสํานักการประปามี จํานวน 1 เครื่อง ความแมนยํา ระบบ SCADA ไดอยาง

คุณภาพมากยิ่งขึ้น มีประสิทธิภาพ และมี

คุณภาพมากยิ่งขึ้น ความแมนยําในการแจง

เตือน การสบูจายน้ํา

2.ติดต้ัง Footvale  -  - 233,778  -  - รอยละ 80 ของระบบ ลดการไหลยอนกลับ

โรงสูบน้ําแรงสูงทวดทอง จายน้ําประปามีความ ของน้ําประปา

พรอมทอและอุปกรณ ถูกตอง

(ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล)

3.ติดต้ัง Footvale  -  - 97,550  -  - รอยละ 80 ของระบบ

โรงสูบน้ําแรงสูงประตูชัย จายน้ําประปามีความ

พรอมทอและอุปกรณ ถูกตอง

(ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตวัช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.ติดต้ัง Footvale  -  - 212,080  -  - รอยละ 80 ของระบบ

โรงสูบน้ําแรงต่ําหัวทา จายน้ําประปามีความ

พรอมทอและอุปกรณ ถูกตอง

(ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล)

5.ติดต้ัง ประตูนํ้าขนาด  -  - 118,700  -  - รอยละ 80 ของระบบ ลดการไหลยอนกลับ

200 มม. พรอมประสาน จายน้ําประปามีความ ของน้ําประปา

ทอระบบของปมสูบน้ํา ถูกตอง

โรงกรองนํ้าประตูชัย

(ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล)

รวม 3 โครงการ  -  - 0 0 2,225,108 0 0  -  -  -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4 การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมใหนาอยู  เขมแข็ง  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค  และโครงสรางพื้นฐาน

4.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 กอสรางลานกีฬาชุมชนหัวทา เพื่อใหประชาชนในชุมชน กอสรางลานกีฬา ค.ส.ล. 600,000  -  -  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนในชุมชน สํานักการชาง
พรอมติดตั้งเครื่องออกกําลัง มีสถานที่เลนกีฬาและ หนา 0.10 เมตร พรือ พึงพอใจรอยละ 80 มีรางกายแข็งแรง
กาย ออกกําลังกาย มีพื้นที่ไมนอยกวา

150.00 ตารางเมตร

และติดตั้งเครื่องออก

กําลังกายแขนขา 

ลดหนาทอง เครื่องซทิ

อัพหนาทอง เครื่องแก

ปวดขอเขา เครื่อง

บริหารขอสะโพก ลูวิ่ง

อเนกประสงค ฯลฯ

ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี   4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอย เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางถนน ค.ส.ล. 400,000  -  -  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง
เกาเจ็ด สัญจรไปมาของประชาชน หนา 0.15 เมตร กวาง พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

5.00-5.50 เมตร ใชถนน

ยาว 88.00 เมตร หรือ

มีพื้นที่ไมนอยกวา 

450.00 ตารางเมตร

และยกฝาบอพัก ตาม

รูปแบบและรายการของ

เทศบาล

3 กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอย เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางถนน ค.ส.ล. 478,000  -  -  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

ไกรพลดาน สัญจรไปมาของประชาชน หนา 0.15 เมตร กวาง พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

3.00-4.00 เมตร ใชถนน

ยาว 130.00 เมตร

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา

577.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

4 กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอย เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางถนน ค.ส.ล. 1,298,000  -  -  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

จันทพันธ สัญจรไปมาของประชาชน หนา 0.15 เมตร กวาง พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

5.00 เมตร ยาว ใชถนน

320.00 เมตร

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา

1,600.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอย เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางถนน ค.ส.ล. 430,000  -  -  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง
ชลเฉนียน สัญจรไปมาของประชาชน หนา 0.15 เมตร กวาง พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

4.00-5.00 เมตร ใชถนน

ยาว 117.00 เมตร

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา

505.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

6 กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอย เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางถนน ค.ส.ล. 399,000  -  -  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

ตากล่ํา สัญจรไปมาของประชาชน หนา 0.15 เมตร กวาง พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

4.00-5.00 เมตร ใชถนน

ยาว 92.00 เมตร

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา

408.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอย เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางถนน ค.ส.ล. 372,000  -  -  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง
ทวดจริกออก สัญจรไปมาของประชาชน หนา 0.15 เมตร กวาง พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

2.50-3.50 เมตร ใชถนน

ยาว 150.00 เมตร

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา

505.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

8 กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอย เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางถนน ค.ส.ล. 226,000  -  -  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

ทวีทรัพย สัญจรไปมาของประชาชน หนา 0.15 เมตร กวาง พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

5.00-6.00 เมตร ใชถนน

ยาว 46.00 เมตร

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา

273.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



219

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอย เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางถนน ค.ส.ล. 428,000  -  -  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง
เบญจธารา สัญจรไปมาของประชาชน หนา 0.15 เมตร กวาง พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

5.50-6.00 เมตร ใชถนน

ยาว 90.00 เมตร

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา

515.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

10 กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอย เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางถนน ค.ส.ล. 362,000  -  -  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

พระเสด็จ สัญจรไปมาของประชาชน หนา 0.15 เมตร กวาง พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

2.50-3.00 เมตร ใชถนน

ยาว 135.00 เมตร

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา

435.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอย เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางถนน ค.ส.ล. 214,000  -  -  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง
เพชรสงค สัญจรไปมาของประชาชน หนา 0.15 เมตร กวาง พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

2.00-3.00 เมตร ใชถนน

ยาว 88.00 เมตร

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา

260.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

12 กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอย เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางถนน ค.ส.ล. 374,000  -  -  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

ภูเขาดิน สัญจรไปมาของประชาชน หนา 0.15 เมตร กวาง พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

6.00-11.00 เมตร ใชถนน

ยาว 46.00 เมตร

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา

420.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



221

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอย เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางถนน ค.ส.ล. 199,000  -  -  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง
ไมมีชื่อ (เชื่อมระหวางถนน สัญจรไปมาของประชาชน หนา 0.15 เมตร กวาง พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ
นครศรีฯ-ปากพนัง ไปซอย 3.00-4.00 เมตร ใชถนน

ชายทุงแยก 3) ยาว 65.00 เมตร

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา

240.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

14 กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอย เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางถนน ค.ส.ล. 1,826,700  -  -  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

รามราชทายน้ํา สัญจรไปมาของประชาชน หนา 0.15 เมตร กวาง พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

4.70 เมตร ใชถนน

ยาว 513.00 เมตร

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา

2,346.00 ตารางเมตร

พรอมยกระดับฝาราง

บอพัก ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15 กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอย เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางถนน ค.ส.ล. 203,000  -  -  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง
หนึ่งเกาสี่ สัญจรไปมาของประชาชน หนา 0.15 เมตร กวาง พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

2.70-4.00 เมตร ใชถนน

ยาว 73.00 เมตร

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา

245.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

16 กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอย เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางถนน ค.ส.ล. 238,000  -  -  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

อาบาคัส ดานขางสวน สัญจรไปมาของประชาชน หนา 0.15 เมตร กวาง พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

สาธารณะคูขวาง (แยกจาก 4.00 เมตร ใชถนน

ซอยอุดมทรัพยไปทางทิศ ยาว 80.00 เมตร

เหนือ) หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา

320.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

17 กอสรางถนน ค.ส.ล. พรอม เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางถนน ค.ส.ล. 1,890,000  -  -  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง
รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอย สัญจรไปมาของประชาชน หนา 0.15 เมตร กวาง พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ
ประชาพัฒนา-โรงแรมชมดาว 4.00-5.00 เมตร ใชถนน

(ฝงทิศตะวันออก) ยาว 225.00 เมตร

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา

1,030.00 ตารางเมตร

และรางระบายนํ้า ค.ส.ล.

ภายในกวาง 0.40 เมตร

ยาว 290.00 เมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

18 กอสรางถนน ค.ส.ล. และ เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางถนน ค.ส.ล. 1,907,800  -  -  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอย สัญจรไปมาของประชาชน หนา 0.15 เมตร กวาง พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

อินทนิน 4.50 เมตร ใชถนน

ยาว 270.00 เมตร

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา

1,215.00 ตารางเมตร

และรางระบายนํ้า ค.ส.ล.

ภายในกวาง 0.40 เมตร

ยาว 540.00 เมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

19 กอสรางถนน ค.ส.ล. และ เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางถนน ค.ส.ล. 500,000  -  -  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง
รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอย สัญจรไปมาของประชาชน หนา 0.15 เมตร กวาง พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ
ขางรานอาหารจาหอย จาก 2.50 เมตร ใชถนน

ถนนเทวบุรีไปทางทิศตะวันตก ยาว 93.00 เมตร

จนสุดซอย หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา

230.00 ตารางเมตร

และรางระบายนํ้า ค.ส.ล.

ภายในกวาง 0.40 เมตร

ยาว 93.00 เมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

20 กอสรางถนน ค.ส.ล. และ เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางถนน ค.ส.ล. 1,622,000  -  -  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอย สัญจรไปมาของประชาชน หนา 0.15 เมตร กวาง พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ตนหวา 7 (ซอยลงุห้ัว) 3.30 เมตร ใชถนน

ยาว 230.00 เมตร

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา

759.00 ตารางเมตร

และรางระบายนํ้า ค.ส.ล.

ภายในกวาง 0.40 เมตร

ยาว 230.00 เมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

21 กอสรางถนน ค.ส.ล. และ เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางถนน ค.ส.ล. 910,000  -  -  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง
รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอย สัญจรไปมาของประชาชน หนา 0.15 เมตร กวาง พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ
เหมทานนท 4.00 เมตร ใชถนน

ยาว 178.00 เมตร

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา

712.00 ตารางเมตร

และรางระบายนํ้า ค.ส.ล.

ภายในกวาง 0.40 เมตร

ยาว 135.00 เมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

22 กอสรางถนนปูยางแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางถนนแอสฟลท 2,910,000  -  -  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

คอนกรีตพรอมรางระบายน้ํา สัญจรไปมาของประชาชน ติกคอนกรีต หนา 0.05 พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ค.ส.ล. ซอยทวดทอง 1 จาก เมตร กวาง 4.00-6.00 ใชถนน

ถนนกะโรมถึงถนนชลประทาน เมตร ยาว 983.00 

4 ขวา เมตร หรือพื้นที่ไมนอย

กวา 5,403.00 ตาราง

เมตร และรางระบายน้ํา

ค.ส.ล. ภายในกวาง

0.40 เมตร ยาว 150.00

เมตร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

23 กอสรางถนนผิวแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางปูยางแอสฟลท 771,700  -  -  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง
คอนกรีตซอยเอกมหาชัย สัญจรไปมาของประชาชน ติกคอนกรีต หนา 0.05 พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

เมตร กวาง 6.00 เมตร ใชถนน

ยาว 310.00 เมตร

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา

1,860.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

24 กอสรางถนนผิวแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางปูยางแอสฟลท 293,000  -  -  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

คอนกรีตถนนพระคลัง สัญจรไปมาของประชาชน ติกคอนกรีต หนา 0.05 พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

เมตร กวาง 4.40-5.90 ใชถนน

เมตร ยาว 149.00

เมตร หรือพื้นที่ไมนอย

กวา 729.00 ตาราง

เมตร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

25 กอสรางถนนผิวแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางปูยางแอสฟลท 534,200  -  -  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง
คอนกรีตถนนเสมาชัย สัญจรไปมาของประชาชน ติกคอนกรีต หนา 0.05 พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

เมตร กวาง 5.50-7.60 ใชถนน

เมตร ยาว 234.00

เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย

กวา 1,295.00 ตาราง

เมตร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

26 กอสรางถนนผิวแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางปูยางแอสฟลท 212,000  -  -  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

คอนกรีตซอยเตาหมอ สัญจรไปมาของประชาชน ติกคอนกรีต หนา 0.05 พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

เมตร กวาง 5.00 ใชถนน

เมตร ยาว 92.00

เมตร หรือพื้นที่ไมนอย

กวา 460.00 ตาราง

เมตร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

27 กอสรางถนนผิวแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางปูยางแอสฟลท 280,000  -  -  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง
คอนกรีตซอยอินบํารุง สัญจรไปมาของประชาชน ติกคอนกรีต หนา 0.05 พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

เมตร กวาง 5.00-7.00 ใชถนน

เมตร ยาว 93.00

เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย

กวา 558.00 ตาราง

เมตร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

28 กอสรางปรับปรุงขยายถนน เพื่อความปลอดภัยในการ ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 425,000  -  -  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

ค.ส.ล. ซอยปากพลี จากถนน สัญจรไปมาของประชาชน เมตร กวาง 1.50-2.00 พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

นาพร-ุปากพูน ไปทางทิศ เมตร ยาว 314.00 ใชถนน

ตะวันตกจนสุดซอย เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย

กวา 498.00 ตาราง

เมตร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

29 กอสรางปูยางแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางปูยางแอสฟลท 2,515,000  -  -  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง
คอนกรีตซอยประชาพัฒนา สัญจรไปมาของประชาชน ติกคอนกรีต หนา 0.05 พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ
จากถนนกะโรม-ถนน เมตร กวาง 4.00-7.00 ใชถนน

ชลประทาน 4 ขวา เมตร ยาว 1,117.00

เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย

กวา 5,421.00 ตาราง

เมตร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

30 กอสรางฝาปดทอบล็อคพรอม เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางฝาทอบล็อก 500,000  -  -  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

ถนน ค.ส.ล. ซอยลาํเหมือง สัญจรไปมาของประชาชน ค.ส.ล. หนา 0.25 เมตร พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

(ระหวางซอยแมอางทอง 2- ยาว 79.00 เมตร และ ใชถนน

ซอยศรีธรรมโศก 1) ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15

เมตร กวาง 2.20-3.20

ยาว 79.00 เมตร หรือ

มีพื้นที่ไมนอยกวา 

350.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

31 กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. เพื่อระบายน้ําไมใหทวมขัง กอสรางรางระบายน้ํา 677,000  -  -  -  - ประชาชนมีความ ทําใหบานเรือนของ สํานักการชาง
ถนนยมราชฝงทิศตะวันตก บานเรือนของประชาชน ค.ส.ล. ภายในกวาง พึงพอใจรอยละ 80 ประชาชนไมไดรับความ
ตรงขามธนาคารออมสิน- 0.40 เมตร ยาว เดือดรอนจากปญหา

วงเวียนหนาวัดศรีทวี 216.00 เมตร ตาม น้ําทวมขัง

รูปแบบและรายการของ

เทศบาล

32 กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. เพื่อระบายน้ําไมใหทวมขัง กอสรางรางระบายน้ํา 111,000  -  -  -  - ประชาชนมีความ ทําใหบานเรือนของ สํานักการชาง

ทายซอยมหรรนพ บานเรือนของประชาชน ค.ส.ล. ภายในกวาง พึงพอใจรอยละ 80 ประชาชนไมไดรับความ

0.40 เมตร ยาว เดือดรอนจากปญหา

30.00 เมตร ตาม น้ําทวมขัง

รูปแบบและรายการของ

เทศบาล

33 กอสรางอาคารศาลาที่พัก เพื่อความปลอดภัยของ กอสรางอาคารฯ ขนาด 950,000  -  -  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชาชนรอรถ สํานักการชาง

ผูโดยสาร บริเวณริมทางเทา ประชาชนในขณะรอรถ 2.00x4.00 เมตร พึงพอใจรอยละ 80 โดยสารประจําทางดวย

สี่แยกเบญจมราชูทิศ โดยสารประจําทาง พ้ืนที่หลังละ 8.00 ความปลอดภัย

ตารางเมตร จํานวน 4

หลัง ชนิดโครงสรางเหล็ก

หลังคากระเบ้ืองลอนคู

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

34 ปรับปรุงขยายผิวจราจรถนน เพื่อความปลอดภัยในการ ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. 500,000  -  -  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง
กะโรม บริเวณถนนสะพานยาว สัญจรไปมาของประชาชน หนา 0.25 เมตร หรือ พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ
เชื่อมกับถนนเทวบุรี มีพื้นที่ไมนอยกวา ใชถนน

275.00 ตารางเมตร

และกอสรางคนัหิน

พรอมตีเสนจราจร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

35 ปรับปรุงถนนผิวทางพารา เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางปรับปรุงถนน 12,676,000  -  -  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต สัญจรไปมาของประชาชน ผิวทางพาราแอสฟลทติก พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ถนนศรีปราชญ จุดเริ่มตน คอนกรีต พรอมงาน ใชถนน

โครงการเชิงสะพานราเมศวร ตีเสนจราจร หนา 0.05

ถนนศรีปราชญ ถนนชมพูพล เมตร กวาง 7.50-

ถนนบูรณาราม ถนนพระเงิน 14.50 เมตร ยาว

จุดสิ้นสดุโครงการเชิงสะพาน 2,605.50 เมตร

คลองหนาเมือง หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

21,371.00 ตาราง

เมตร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

36 ปรับปรุงยกระดับฝารางระบาย เพื่อระบายน้ําไมใหทวมขัง ปรับปรุงยกระดับฝาราง 387,000  -  -  -  - ประชาชนมีความ ทําใหบานเรือนของ สํานักการชาง
น้ํา ค.ส.ล. ถนนวัดคดิ บานเรือนของประชาชน ระบายน้ํา ค.ส.ล. ภายใน พึงพอใจรอยละ 80 ประชาชนไมไดรับความ

กวาง 0.40 เมตร ยาว เดือดรอนจากปญหา

319.00 เมตร ตาม น้ําทวมขัง

รูปแบบและรายการของ

เทศบาล

37 เปลี่ยนหลอดไฟแสงสวาง เพื่อปรับปรุงระบบแสงสวาง เปลี่ยนหลอดไฟเปนหลอด 644,000  -  -  -  - ประชาชนมีความ ทําใหคาใชจายดานไฟฟา สํานักการชาง

ถนนบออาง ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด แอลอีดี ขนาด 150 วัตต พึงพอใจรอยละ 80 ลดลง

จํานวน 22 หลอด

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

38 เปลี่ยนหลอดไฟแสงสวาง เพื่อปรับปรุงระบบแสงสวาง เปลี่ยนหลอดไฟเปนหลอด 925,000  -  -  -  - ประชาชนมีความ ทําใหคาใชจายดานไฟฟา สํานักการชาง

ถนนราชนิคม ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด แอลอีดี ขนาด 150 วัตต พึงพอใจรอยละ 80 ลดลง

จํานวน 32 หลอด

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

39 ยกระดับถนนผิวแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางถนนแอสฟลทติก 2,049,000  -  -  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง
คอนกรีตหนาวัดศรีทว-ี สัญจรไปมาของประชาชน คอนกรีต หนา 0.05 พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ
สะพานคลองทุงปรัง (สะพาน เมตร กวาง 9.50- ใชถนน

ยาว) 16.50 เมตร ยาว 

209.00 เมตร หรือมี

พ้ืนที่ไมนอยกวา

2,601.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

40 ติดตั้งบานระบายน้ํา คลอง เพื่อปองกันน้ําทวมใหกับ ติดตั้งบานระบายน้ํา 200,000  -  -  -  - ประชาชนมีความ  - แกไขปญหาน้ําทวมขัง สํานักการชาง

คูพาย ฝงทิศตะวันออก ชุมชนและประชาชน กวาง 1.50 เมตร สูง พึงพอใจรอยละ 80  - น้ําระบายลงสูคลอง

1.50 เมตร ตามรูปแบบ สาธารณะไดเร็วขึ้น

และรายการของเทศบาล

41 กอสรางผนังกั้นน้ํา ค.ส.ล. เพื่อปองกันน้ําทวมใหกับ กอสรางผนังกั้นน้ํา 500,000  -  -  -  - ประชาชนมีความ  - แกไขปญหาน้ําทวมขัง สํานักการชาง

บริเวณเชิงสะพานวัดทาโพธิ์ ชุมชนและประชาชน ค.ส.ล. หนา 0.30 เมตร พึงพอใจรอยละ 80  - น้ําระบายลงสูคลอง

สูง 1.00 เมตร ยาว สาธารณะไดเร็วขึ้น

40.00 เมตร ตามรูป

แบบและรายการของ

เทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



234

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

42 กอสรางปรับปรุงหองน้ํา เพื่ออํานวยความสะดวก ปรับปรุงหองน้ํา กวาง 250,000  -  -  -  -   ประชาชนมีความ  ทําใหเจาหนาท่ีไดรับความสํานักการชาง

บริเวณอาคารโรงอาหาร ใหกับเจาหนาที่ผูปฎิบัติ 1.80 เมตร ยาว 4.00 พึงพอใจรอยละ 80 สะดวกสบาย
ศูนยจักรกล งาน เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย

กวา 7.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

43 ปรับปรุงผิวถนนพาราแอสฟลท เพื่อความปลอดภัยในการ ปรับปรุงผิวถนนพารา 21,620,000  -  -  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

ติกคอนกรีตถนนราชดําเนิน สัญจรไปมาของประชาชน แอสฟลทติกคอนกรีต พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

จุดเริ่มตนโครงการส่ีแยกพระ หนา 0.05 เมตร กวาง ใชถนน

เงิน-สนามสีฬาฯ สุดเขตเทศบาล 12.20-33.30 เมตร

ยาว 2,416.00 เมตร

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา

43,680.00 ตาราง

เมตร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

44 ปรับปรุงผิวถนนแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการ ปรับปรุงผิวถนนแอสฟลท 12,797,000  -  -  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

คอนกรีตถนนราชดําเนิน สัญจรไปมาของประชาชน ติกคอนกรีต หนา 0.05 พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

จุดเริ่มตนโครงการจากบริเวณ เมตร กวาง 12.60- ใชถนน

วัดทาวโคตร-สี่แยกศาลามีชัย 16.90 เมตร ยาว

2,639.00 เมตร

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา

35,608.00 ตาราง

เมตร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

45 กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอย เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางถนน ค.ส.ล.  - 181,000  -  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง
คูขวางพัฒนา สัญจรไปมาของประชาชน หนา 0.15 เมตร กวาง พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

1.00 เมตร ใชถนน

ยาว 227.00 เมตร หรือ

มีพื้นที่ไมนอยกวา 

227.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

46 กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอย เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางถนน ค.ส.ล.  - 1,037,500  -  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง
จิตรโอวาท จากซอยทวดทอง สัญจรไปมาของประชาชน หนา 0.15 เมตร กวาง พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ
3 ไปทางทิศตะวันตกเลี้ยวขวา 4.00-5.00 เมตร ใชถนน

ไปทางทิศเหนือ ยาว 270.00 เมตร

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา

1,220.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

47 กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอย เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางถนน ค.ส.ล.  - 207,000  -  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

ทรัพยรุงเรือง สัญจรไปมาของประชาชน หนา 0.15 เมตร กวาง พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

11.00 เมตร ใชถนน

ยาว 21.00 เมตร

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา

259.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

48 กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอย เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางถนน ค.ส.ล.  - 402,100  -  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง
เทคนิคธุรกิจบัณฑิต สัญจรไปมาของประชาชน หนา 0.15 เมตร กวาง พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

5.00 เมตร ยาว ใชถนน

80.00 เมตร หรือ

มีพื้นที่ไมนอยกวา

400.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

49 กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอย เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางถนน ค.ส.ล.  - 940,400  -  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

นายชวน สัญจรไปมาของประชาชน หนา 0.15 เมตร กวาง พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

3.00 เมตร ใชถนน

ยาว 360.00 เมตร

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา

1,080.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



238

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

50 กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอย เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางถนน ค.ส.ล.  - 657,900  -  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง
วงศพิศาล จากถนนกะโรม สัญจรไปมาของประชาชน หนา 0.15 เมตร กวาง พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ
ไปทางทิศใตเลี้ยวขวาไปทาง 3.50 เมตร ยาว ใชถนน

ทิศตะวันตกจนสุดซอย 220.00 เมตร หรือ

มีพื้นที่ไมนอยกวา

770.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

51 กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอย เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางถนน ค.ส.ล.  - 720,000  -  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

หมูบานปาไม สัญจรไปมาของประชาชน หนา 0.15 เมตร กวาง พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

4.00-5.00 เมตร ใชถนน

ยาว 195.00 เมตร

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา

878.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

52 กอสรางถนน ค.ส.ล. บริเวณ เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางถนน ค.ส.ล.  - 203,000  -  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง
หนาศาลาชุมชนคูขวาง-ทาวัง สัญจรไปมาของประชาชน หนา 0.15 เมตร กวาง พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ
เขต 3 8.79 เมตร ยาว ใชถนน

31.00 เมตร หรือ

มีพื้นที่ไมนอยกวา

272.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

53 กอสรางถนน ค.ส.ล. พรอม เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางถนน ค.ส.ล.  - 230,000  -  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

ฝาตะแกรงเหล็กซอย ณ นคร สัญจรไปมาของประชาชน หนา 0.15 เมตร กวาง พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

2.10-2.50 เมตร ใชถนน

ยาว 118.50 เมตร

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา

272.50 ตารางเมตร

พรอมฝาตะแกรงเหล็ก

0.50x1.00 เมตร 

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

54 กอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมฝา เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางถนน ค.ส.ล.  - 258,000  -  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง
ตะแกรงเหล็กซอย ณ นคร 2 สัญจรไปมาของประชาชน หนา 0.15 เมตร กวาง พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

2.45-3.25 เมตร ใชถนน

ยาว 105.00 เมตร

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา

308.00 ตารางเมตร

พรอมฝาตะแกรงเหล็ก

0.50x1.00 เมตร 

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

55 กอสรางถนน ค.ส.ล. และ เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางถนน ค.ส.ล.  - 588,000  -  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอย สัญจรไปมาของประชาชน หนา 0.15 เมตร กวาง พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ศาลเยาวชนและครอบครัว 10.00 เมตร ยาว ใชถนน

50.00 เมตร หรือมี

พ้ืนที่ไมนอยกวา 

550.00 ตารางเมตร

และรางระบายนํ้า ค.ส.ล.

ภายในกวาง 0.40 เมตร

ยาว 55.00 เมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

งบประมาณและที่ผานมา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

56 กอสรางถนน ค.ส.ล. และทอ เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางถนน ค.ส.ล.  - 1,470,000  -  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

ระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอย สัญจรไปมาของประชาชน หนา 0.15 เมตร กวาง พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

คลองหวย 2 3.50-4.00 เมตร ใชถนน

ยาว 186.00 เมตร

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา

665.00 ตารางเมตร

และทอระบายน้ํา ค.ส.ล.

ขนาดเสนผาศูนยกลาง

0.60 เมตร พรอมฝาบอ

พักเหล็กรังผ้ึง ทุกระยะ

10.00 เมตร ยาว 

186.00 เมตร ตาม

รูปแบบและรายการของ

เทศบาล

57 กอสรางถนนปูยางแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางปูยางแอสฟลทติก  - 2,827,700  -  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

คอนกรีตซอยไสเจริญ สัญจรไปมาของประชาชน คอนกรีต หนา 0.05 พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

เมตร กวาง 4.00-6.00 ใชถนน

เมตร ยาว 1,360.00

เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย

กวา 6,800.00

ตารางเมตร ตามรูปแบบ

และรายการของเทศบาล

งบประมาณและที่ผานมา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

58 กอสรางถนน ค.ส.ล. และ เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางถนน ค.ส.ล.  - 1,506,000  -  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

รางระบายน้ํา ค.ส.ล. หลัง สัญจรไปมาของประชาชน หนา 0.15 เมตร กวาง พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

อาคารพาณิชยเชื่อมตอถนน 5.00 เมตร ยาว ใชถนน

ปากนคร 217.00 เมตร หรือมี

พ้ืนที่ไมนอยกวา 

1,085.00 ตารางเมตร

และรางระบายนํ้า ค.ส.ล.

ภายในกวาง 0.40 เมตร

ยาว 233.00 เมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

59 กอสรางถนนปูยางแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางปูยางแอสฟลทติก  - 221,000  -  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

คอนกรีตและยกระดับฝาบอ สัญจรไปมาของประชาชน คอนกรีต หนา 0.05 พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

พักซอยเอกรินทร กวาง 4.00 เมตร ยาว ใชถนน

142.00 เมตร หรือมี

พ้ืนที่ไมนอยกวา 

547.00 ตารางเมตร

พรอมยกระดับฝาบอพัก

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

60 กอสรางถนนผิวแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางปูยางแอสฟลทติก  - 1,116,000  -  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

คอนกรีตพรอมทางเทาถนน สัญจรไปมาของประชาชน คอนกรีต หนา 0.05 พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

มุมปอม เมตร กวาง 7.05-8.65 ใชถนน

เมตร ยาว 147.00 เมตร

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา

1,086.00 ตารางเมตร

พรอมทางเทา กวาง 2.00

เมตร ยาว 147.00

เมตร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

61 กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. เพื่อระบายน้ําไมใหทวมขัง กอสรางทอระบายน้ํา  - 1,633,000  -  -  - ประชาชนมีความ ทําใหบานเรือนของ สํานักการชาง

ซอยราชนิคม 7 บานเรือนของประชาชน ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศูนย พึงพอใจรอยละ 80 ประชาชนไมไดรับความ

กลาง 0.60 เมตร พรอม เดือดรอนจากปญหา

บอพัก ค.ส.ล. จํานวน น้ําทวมขัง

31 บอ ยาว 310.00

เมตร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

62 กอสรางบอพักพรอมติดตั้ง เพื่อปองกันน้ําทวมใหกับ กอสรางบอพักน้ํา ขนาด  - 1,470,000  -  -  - ประชาชนมีความ  - แกไขปญหาน้ําทวมขัง สํานักการชาง

เครื่องสูบน้ําและทอสงน้ํา ชุมชนและประชาชน กวาง 1.20 เมตร ยาว พึงพอใจรอยละ 80  - น้ําระบายลงสูคลอง

ซอยนายแหยม 2.60 เมตร สูง 2.00 สาธารณะไดเร็วขึ้น

เมตร พรอมติดตั้งเครื่อง

สูบน้ําและทอสงน้ํา พีวีซี

ขนาดเสนผาศูนยกลาง

6 นิ้ว ยาว 91.00 เมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

63 กอสรางปูยางแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางปูยางแอสฟลทติก  - 287,500  -  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

คอนกรีตซอยกาวหนา 1/1 สัญจรไปมาของประชาชน คอนกรีต หนา 0.05 พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

เมตร กวาง 7.00-8.00 ใชถนน

เมตร ยาว 98.00 เมตร

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา

735.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

64 กอสรางปูยางแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางปูยางแอสฟลทติก  - 127,100  -  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

คอนกรีตซอยขางไปรษณีย สัญจรไปมาของประชาชน คอนกรีต หนา 0.05 พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

(ร.93) เมตร กวาง 3.00-4.00 ใชถนน

เมตร ยาว 92.00 เมตร

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา

322.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

65 กอสรางปูยางแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางปูยางแอสฟลทติก  - 348,000  -  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

คอนกรีตซอยคลังแสง สัญจรไปมาของประชาชน คอนกรีต หนา 0.05 พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

เมตร กวาง 3.00-3.50 ใชถนน

เมตร ยาว 200.00

เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย

กวา 750.00 ตาราง

เมตร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

66 กอสรางปูยางแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางปูยางแอสฟลทติก  - 341,800  -  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

คอนกรีตซอยคอกวัว (ร.103) สัญจรไปมาของประชาชน คอนกรีต หนา 0.05 พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

เมตร กวาง 3.00-4.00 ใชถนน

เมตร ยาว 250.00 

เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย

กวา 875.00 ตาราง

เมตร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

67 กอสรางปูยางแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางปูยางแอสฟลทติก  - 452,000  -  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

คอนกรีตซอยฉางขาม สัญจรไปมาของประชาชน คอนกรีต หนา 0.05 พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

เมตร กวาง 3.90-5.50 ใชถนน

ยาว 212.00 เมตร

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา

1,010.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

68 กอสรางปูยางแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางปูยางแอสฟลทติก  - 246,700  -  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

คอนกรีตซอยทวดจริกตก สัญจรไปมาของประชาชน คอนกรีต หนา 0.05 พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

(ร.64) เมตร กวาง 4.00-5.00 ใชถนน

เมตร ยาว 140.00 

เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย

กวา 630.00 ตาราง

เมตร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

69 กอสรางปูยางแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางปูยางแอสฟลทติก  - 271,200  -  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

คอนกรีตซอยทานปาน สัญจรไปมาของประชาชน คอนกรีต หนา 0.05 พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

เมตร กวาง 4.50-6.00 ใชถนน

เมตร ยาว 132.00 เมตร

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา

693.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

70 กอสรางปูยางแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางปูยางแอสฟลทติก  - 166,300  -  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

คอนกรีตซอยนิติกร (ร.105) สัญจรไปมาของประชาชน คอนกรีต หนา 0.05 พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

เมตร กวาง 5.00-6.00 ใชถนน

เมตร ยาว 77.00 เมตร

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา

423.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

71 กอสรางปูยางแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางปูยางแอสฟลทติก  - 256,400  -  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

คอนกรีตซอยพระลาน สัญจรไปมาของประชาชน คอนกรีต หนา 0.05 พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

เมตร กวาง 4.50-5.50 ใชถนน

เมตร ยาว 131.00 

เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย

กวา 655.00 ตาราง

เมตร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

72 กอสรางปูยางแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางปูยางแอสฟลทติก  - 506,900  -  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

คอนกรีตซอยพัฒนา 2 สัญจรไปมาของประชาชน คอนกรีต หนา 0.05 พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

(ร.115) เมตร กวาง 4.00-6.00 ใชถนน

เมตร ยาว 260.00

เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย

กวา 1,300.00 ตาราง

เมตร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

73 กอสรางปูยางแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางปูยางแอสฟลทติก  - 461,000  -  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

คอนกรีตซอยรามราชทายน้ํา สัญจรไปมาของประชาชน คอนกรีต หนา 0.05 พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ริมคลอง เมตร กวาง 3.50 เมตร ใชถนน

ยาว 285.00 เมตร

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา

997.50 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

74 กอสรางปูยางแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางปูยางแอสฟลทติก  - 267,700  -  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

คอนกรีตซอยโรงเรียนเพชรจริก สัญจรไปมาของประชาชน คอนกรีต หนา 0.05 พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

เมตร กวาง 5.00-7.00 ใชถนน

เมตร ยาว 114.00

เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย

กวา 684.00 ตาราง

เมตร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

75 กอสรางปูยางแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางปูยางแอสฟลทติก  - 503,800  -  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

คอนกรีตซอยสาวสวย (ร.117) สัญจรไปมาของประชาชน คอนกรีต หนา 0.05 พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

เมตร กวาง 5.00-6.00 ใชถนน

เมตร ยาว 235.00

เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย

กวา 1,292.00 ตาราง

เมตร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

76 กอสรางปูยางแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางปูยางแอสฟลทติก  - 303,000  -  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

คอนกรีตซอยสุธรรมมนตรี สัญจรไปมาของประชาชน คอนกรีต หนา 0.05 พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

เมตร กวาง 3.00-3.40 ใชถนน

เมตร ยาว 206.00

เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย

กวา 975.00 ตาราง

เมตร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

77 กอสรางปูยางแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางปูยางแอสฟลทติก  - 380,700  -  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

คอนกรีตซอยหัวหวอง สัญจรไปมาของประชาชน คอนกรีต หนา 0.05 พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

เมตร กวาง 5.00-8.00 ใชถนน

เมตร ยาว 150.00

เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย

กวา 975.00 ตาราง

เมตร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

78 กอสรางปูยางแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางปูยางแอสฟลทติก  - 993,400  -  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

คอนกรีตถนนโคกธาตุ และ สัญจรไปมาของประชาชน คอนกรีต หนา 0.05 พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

รางระบายน้ํา ค.ส.ล. (ฝงทิศใต) เมตร กวาง 4.00-6.00 ใชถนน

เมตร ยาว 165.00 เมตร

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา

825.00 ตารางเมตร

และรางระบายนํ้า ค.ส.ล.

ภายในกวาง 0.40 เมตร

ยาว 165.00 เมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

79 กอสรางปูยางแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางปูยางแอสฟลทติก  - 699,000  -  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

คอนกรีตถนนประตูโพธิ์ สัญจรไปมาของประชาชน คอนกรีต หนา 0.05 พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

เมตร กวาง 6.40-7.70 ใชถนน

เมตร ยาว 157.00

เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย

กวา 1,062 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

80 กอสรางปูยางแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางปูยางแอสฟลทติก  - 809,000  -  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

คอนกรีตถนนพานยม สัญจรไปมาของประชาชน คอนกรีต หนา 0.05 พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

เมตร กวาง 7.30-8.60 ใชถนน

เมตร ยาว 160.00

เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย

กวา 1,305.00 ตาราง

เมตร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

81 กอสรางปูยางแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางปูยางแอสฟลทติก  - 656,000  -  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

คอนกรีตพรอมยกฝาทอ 25 สัญจรไปมาของประชาชน คอนกรีต หนา 0.05 พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ฝา ซอยทวีสิทธิ์ เมตร กวาง 6.00 เมตร ใชถนน

ยาว 250.00 เมตร 

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา

1,500.00 ตารางเมตร

พรอมยกฝาทอ 25 ฝา

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

82 กอสรางผนังกันดินถนน เพื่อปองกันน้ํากัดเซาะดิน กอสรางผนังกันดิน  - 500,000  -  -  - ประชาชนมีความ  - ทําใหตลิ่งคลองคูพาย สํานักการชาง

สท.ธํารง ริมตลิ่งพัง ยาว 40.00 เมตร ตาม พึงพอใจรอยละ 80 มีความมั่นคงมากขึ้น

รูปแบบและรายการของ  - ชวยใหการระบายนํ้า

เทศบาล มีประสิทธิภาพมากขึ้น

83 กอสรางยกระดับถนนและ เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางถนน ค.ส.ล.  - 6,045,000  -  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

ทางเทา ค.ส.ล. ถนนบออาง สัญจรไปมาของประชาชน หนา 0.15 เมตร กวาง พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

(จากถนนศรีปราชญถึงถนน 10.00-12.50 เมตร ใชถนน

พัฒนาการคขูวาง) ยาว 736.00 เมตร

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา

6,729.00 ตารางเมตร

และทางเทา ค.ส.ล. ทั้ง

สองขางของถนน รวม

พ้ืนที่ไมนอยกวา

768.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

84 กอสรางยกระดับถนนและ เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางถนน ค.ส.ล.  - 4,670,000  -  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

ทางเทา ค.ส.ล. ถนนประตูขาว สัญจรไปมาของประชาชน หนา 0.15 เมตร กวาง พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

(จากถนนศรีปราชญถึงถนน 5.20-9.90 เมตร ใชถนน

พัฒนาการคขูวาง) ยาว 755.00 เมตร

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา

5,277.00 ตารางเมตร

และทางเทา ค.ส.ล. ทั้ง

สองขางของถนน รวม

พ้ืนที่ไมนอยกวา

378.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

85 กอสรางยกระดับฝารางระบาย เพื่อระบายน้ําไมใหทวมขัง ยกระดับฝารางระบายน้ํา  - 63,000  -  -  - ประชาชนมีความ ทําใหบานเรือนของ สํานักการชาง

น้ํา ค.ส.ล. ซอยชะเมา 4 บานเรือนของประชาชน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร พึงพอใจรอยละ 80 ประชาชนไมไดรับความ

กวาง 0.64 เมตร ยาว เดือดรอนจากปญหา

53.00 เมตร ตามรูป น้ําทวมขัง

แบบและรายการของ

เทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

86 กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. เพื่อระบายน้ําไมใหทวมขัง กอสรางรางระบายน้ํา  - 949,000  -  -  - ประชาชนมีความ ทําใหบานเรือนของ สํานักการชาง

ซอยเขตสําราญ บานเรือนของประชาชน ค.ส.ล. ภายในกวาง พึงพอใจรอยละ 80 ประชาชนไมไดรับความ

0.40 เมตร ยาว เดือดรอนจากปญหา

250.00 เมตร ตาม น้ําทวมขัง

รูปแบบและรายการของ

เทศบาล

87 กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. เพื่อระบายน้ําไมใหทวมขัง กอสรางรางระบายน้ํา  - 274,000  -  -  - ประชาชนมีความ ทําใหบานเรือนของ สํานักการชาง

ซอยดิ่งดง บานเรือนของประชาชน ค.ส.ล. ภายในกวาง พึงพอใจรอยละ 80 ประชาชนไมไดรับความ

0.40 เมตร ยาว เดือดรอนจากปญหา

100.00 เมตร ตาม น้ําทวมขัง

รูปแบบและรายการของ

เทศบาล

88 กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. เพื่อระบายน้ําไมใหทวมขัง กอสรางรางระบายน้ํา  - 320,000  -  -  - ประชาชนมีความ ทําใหบานเรือนของ สํานักการชาง

ซอยอูบานตาล(เดิม) ฝงทิศ บานเรือนของประชาชน ค.ส.ล. ภายในกวาง พึงพอใจรอยละ 80 ประชาชนไมไดรับความ

ตะวันตกและทิศตะวันออก 0.40 เมตร ยาว เดือดรอนจากปญหา

116.00 เมตร ตาม น้ําทวมขัง

รูปแบบและรายการของ

เทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



257

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

89 ติดตั้งบานระบายน้ําคลองปา เพื่อระบายน้ําไมใหทวมขัง ติดตั้งบานระบายน้ํา  - 200,000  -  -  - ประชาชนมีความ ทําใหบานเรือนของ สํานักการชาง

เหลา บริเวณซอยลําเหมือง บานเรือนของประชาชน กวาง 1.50 เมตร สูง พึงพอใจรอยละ 80 ประชาชนไมไดรับความ

1.50 เมตร จํานวน 1 เดือดรอนจากปญหา

บาน ตามรูปแบบและ น้ําทวมขัง

รายการของเทศบาล

90 ปรับปรุงถนนผิวทางพารา เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางปรับปรุงถนนผิว  - 3,229,100  -  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

แอสฟลทติกคอนกรีตซอย สัญจรไปมาของประชาชน ทางพาราแอสฟลทติก พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

โภคนิเวศน จากถนนกะโรม คอนกรีต พรอมงานตี ใชถนน

ถึงถนนชลประทาน 4 ขวา เสนจราจร ถนนหนา

0.05 เมตร กวาง

4.00-6.00 เมตร

ยาว 1,200.00 เมตร

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา

6,000.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



258

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

91 ปรับปรุงถนนผิวทางพารา เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางปรับปรุงถนนผิว  - 1,604,400  -  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

แอสฟลทติกคอนกรีตซอย สัญจรไปมาของประชาชน ทางพาราแอสฟลทติก พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

สันติธรรม คอนกรีต พรอมงานตี ใชถนน

เสนจราจร ถนนหนา

0.05 เมตร กวาง

5.00-7.00 เมตร

ยาว 500.00 เมตร

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา

3,000.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

92 ปรับปรุงถนนผิวทางพารา เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางปรับปรุงถนนผิว  - 7,577,700  -  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

แอสฟลทติกคอนกรีตถนน สัญจรไปมาของประชาชน ทางพาราแอสฟลทติก พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ศรีธรรมโศก จุดเริ่มตนโครงการ คอนกรีต พรอมงานตี ใชถนน

จากบริเวณซอยศรีธรรมโศก 2 เสนจราจร ถนนหนา

ถึงสี่แยกประตูชัยใต 0.05 เมตร กวาง

13.00-20.00 เมตร

ยาว 790.00 เมตร

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา

13,035.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

93 ปรับปรุงถนนผิวทางพารา เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางปรับปรุงถนนผิว  - 10,826,000  -  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

แอสฟลทติกคอนกรีตถนน สัญจรไปมาของประชาชน ทางพาราแอสฟลทติก พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

สะพานยาว จุดเริ่มตนโครงการ คอนกรีต พรอมงานตี ใชถนน

จากหนาวัดศรีทวีถึงถนนกะโรม เสนจราจร ถนนหนา

0.05 เมตร กวาง

4.00-16.50 เมตร

ยาว 2,200.00 เมตร

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา

19,000.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

94 เปลี่ยนหลอดไฟแสงสวาง เพื่อปรับปรุงระบบแสงสวาง เปลี่ยนหลอดไฟเปนหลอด  - 2,000,000  -  -  - ประชาชนมีความ ทําใหคาใชจายดานไฟฟา สํานักการชาง

(สามแยกทานมวง-ราเมศวร) ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด แอลอีดี ขนาด 150 วัตต พึงพอใจรอยละ 80 ลดลง

(ประตูขาว-สามแยกทาดาน) จํานวน 68 หลอด ตาม

(วงเวียนศรีทวี-ราชดําเนิน) รูปแบบและรายกายของ

เทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

95 กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอย เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางถนน ค.ส.ล.  - 306,000  -  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

ณ นคร 1 สัญจรไปมาของประชาชน หนา 0.15 เมตร กวาง พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

3.40-3.70 เมตร ยาว ใชถนน

112.00 เมตร หรือ

พ้ืนที่ไมนอยกวา 

380.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

96 ปรับปรุงถนนผิวทางพารา เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางปรับปรุงถนนผิว  - 15,859,000  -  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต ถนน สัญจรไปมาของประชาชน ทางพาราแอสฟลทติก พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

พัฒนาการทุงปรัง จุดเริ่มตน คอนกรีต พรอมงานตี ใชถนน

โครงการจากบริเวณถนนชลวิถี เสนจราจร ถนนหนา

ถึงถนนนครศรี-ทุงสง 0.05 เมตร กวาง

6.00-15.00 เมตร

ยาว 3,070.00 เมตร

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา

32,235.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



261

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

97 ปรับปรุงทางเทาคอนกรีต เพื่ออํานวยความสะดวก ปรับปรุงทางเทาคอนกรีต  -  -  - 4,850,000    - ประชาชนมีความ ทําใหประชาชนไดรับ สํานักการชาง

พิมพลายและบอพัก ใหกับประชาชน พิมพลายและบอพักทั้ง พึงพอใจรอยละ 80 ความสะดวกและมีความ

ถนนศรีธรรมราช (จากถนน 2 ฝง รวมพ้ืนที่ไมนอย สวยงามของพื้นที่

โรงชางไปทางทิศเหนือถึง กวา 2,255.00 

ถนนเสมาชัย) ตารางเมตร ตามรูปแบบ

และรายการของเทศบาล

98 กอสรางถนนแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางถนนแอสฟลท  -  -  -  - 1,750,000 ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

คอนกรีต ถนนทาชี สัญจรไปมาของประชาชน ติกคอนกรีต หนา 0.05 พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

เมตร กวาง 8.20- ใชถนน

14.60 เมตร ยาว

233.00 เมตร หรือมี

พ้ืนที่ไมนอยกวา

2,599.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



262

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

99 กอสรางถนน ค.ส.ล. และ เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางถนน ค.ส.ล.  -  -  - 750,000  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

รางระบายน้ํา ค.ส.ล.ซอย สัญจรไปมาของประชาชน หนา 0.15 เมตร กวาง พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ลําเหมือง (แยกจากซอย 2.40-5.50 เมตร ยาว ใชถนน

หัวหลางไปทางทิศเหนือ) 91.50 เมตร หรือพื้นที่

ไมนอยกวา 400.00

ตารางเมตร และราง

ระบายน้ํา ค.ส.ล. ภายใน

กวาง 0.40 เมตร ยาว

91.50 เมตร ตามรูปแบบ

และรายการของเทศบาล

100 กอสรางถนน ค.ส.ล. และ เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางถนน ค.ส.ล.  -  -  - 500,000  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอย สัญจรไปมาของประชาชน หนา 0.15 เมตร กวาง พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ไมมีชื่อ (ตรงกันขามสถานี 2.60-2.80 เมตร ยาว ใชถนน

ตํารวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช) 77.00 เมตร และราง

ระบายน้ํา ค.ส.ล. ภายใน

กวาง 0.40 เมตร ยาว

77.00 เมตร ตามรูปแบบ

และรายการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



263

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

101 กอสรางถนนแอสฟลทติกคอน เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางถนนแอสฟลทติกคอน  -  - 1,433,700  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

กรีต และรางระบายน้ํา ค.ส.ล. สัญจรไปมาของประชาชน กรีต หนา 0.05 เมตร พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

พรอมวางทอเมนประปา ซอย กวาง 3.00-4.80 เมตร ใชถนน

กาวหนา 3 ยาว (ไปทางทิศตะวันออก)

209.00 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา 780.00

ตารางเมตร กวาง 3.20-

4.00 เมตร ยาว (ไปทาง

ทิศใต) 41.00 เมตร หรือ

มีพื้นที่ไมนอยกวา

151.00 ตารางเมตร

และรางระบายนํ้า ค.ส.ล.

(ฝงทิศเหนือ) ภายในกวาง

0.40 เมตร ยาว 181.00

เมตร รางระบายนํ้า ค.ส.ล.

(ฝงทิศตะวันออก) ภายใน

กวาง 0.40 เมตร ยาว

45.00 เมตร ยกฝาระบาย

น้ําเดิม (ฝงทิศใต) ยาว

169.00 เมตร และวาง

ทอเมนประปาพรอม

ประสานเขามาตรวัดน้ํา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



264

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เดิม ยาว 436.00 เมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

102 กอสรางเขื่อนกําแพงกันดิน เพื่อระบายน้ําไมใหทวมขัง เขื่อนกําแพงกันดิน สูง  -  -  - 2,609,000  - ประชาชนมีความ ทําใหบานเรือนของ สํานักการชาง

บริเวณคลองปาเหลา ดานขาง บานเรือนของประชาชน 4.00 เมตร ความยาว พึงพอใจรอยละ 80 ประชาชนไมไดรับความ

วัดโคกธาตุ รวมไมนอยกวา 154.00 เดือดรอนจากปญหา

เมตร ตามรูปแบบและ น้ําทวมขัง

รายการของเทศบาล

103 กอสรางถนน ค.ส.ล. และราง เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15  -  - 445,000  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

ระบายน้ํา ค.ส.ล. พรอมวาง สัญจรไปมาของประชาชน เมตร กวาง 3.20-3.40 พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ทอเมนประปา ซอยหมื่นแจง เมตร ยาว 58.50 เมตร ใชถนน

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา

140.00 ตารางเมตร

และรางระบายนํ้า ค.ส.ล.

ภายในกวาง 0.40 เมตร

ยาว 58.50 เมตร และ

วางทอเมนประปาพรอม

ประสานเขามาตรวัดน้ํา

เดิม ยาว 116.00 เมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



265

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

104 ปรับปรุงผิวทางพาราแอสฟลท เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางปรับปรุงถนนผิว  -  -  - 17,160,000  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

ติกถนนศรีธรรมราช จุดเริ่มตน สัญจรไปมาของประชาชน ทางพาราแอสฟลทติก พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

โครงการจากสามแยกหัวทา คอนกรีต พรอมงานตี ใชถนน

ถึงสะพานทาชาง เสนจราจร ถนนหนา

0.05 เมตร กวาง

9.00-17.00 เมตร

ยาว 2,400.00 เมตร

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา

21,600.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



266

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

105 กอสรางปูยางแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางปูยางแอสฟลทติก  -  -  - 9,720,000  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

คอนกรีตถนนภายในการเคหะ สัญจรไปมาของประชาชน คอนกรีต หนา 0.05 พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

นครศรีธรรมราช 1 เมตร กวาง 6.00- ใชถนน

10.00 เมตร ยาว

2,700.00 เมตร หรือ

มีพื้นที่ไมนอยกวา

21,600.00 ตาราง

เมตร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

106 กอสรางปูยางแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางปูยางแอสฟลทติก  -  -  - 473,000  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

คอนกรีต ซอยหัวทา สัญจรไปมาของประชาชน คอนกรีต หนา 0.05 พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

เมตร กวาง 3.40 - ใชถนน

7.90 เมตร ยาว

265.00 เมตร หรือ

มีพื้นที่ไมนอยกวา

3,340.00 ตาราง

เมตร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



267

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

107 กอสรางบอพักพรอมเครื่อง เพื่อระบายน้ําไมใหทวมขัง กอสรางบอพักและติดตั้ง  -  -  - 1,900,000  - ประชาชนมีความ ทําใหบานเรือนของ สํานักการชาง

สูบน้ําและทอสงน้ํา 160.00 บานเรือนของประชาชน เครื่องสูบน้ําพรอมทอสง พึงพอใจรอยละ 80 ประชาชนไมไดรับความ

เมตร ถนนหลังพิพิธภัณฑ น้ํา ยาว 160.00 เมตร เดือดรอนจากปญหา

จากบริเวณทายซอยทวดจริก ตามรูปแบบและรายการ น้ําทวมขัง

ออก-ถนนราชดําเนิน ของเทศบาล

108 กอสรางปูยางแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางปูยางแอสฟลทติก  -  -  - 861,000  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

คอนกรีตซอยหอไตร 2 สัญจรไปมาของประชาชน คอนกรีต หนา 0.05 พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

เมตร กวาง 3.00- ใชถนน

5.50 เมตร ยาว

730.00 เมตร หรือ

มีพื้นที่ไมนอยกวา

1,912.00 ตาราง

เมตร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



268

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

109 กอสรางปูยางแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางปูยางแอสฟลทติก  -  -  - 734,000  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

คอนกรีต และยกฝาบอพัก สัญจรไปมาของประชาชน คอนกรีต หนา 0.05 พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอย เมตร กวาง 3.00-6.00 ใชถนน

หอไตร เมตร ยาว 355.00

เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย

กวา 1,597.00 ตาราง

เมตร และยกฝาบอพัก

ทอระบายน้ํา ค.ส.ล.

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

110 กอสรางปูยางแอสฟลท เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางปูยางแอสฟลทติก  -  -  - 322,000  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

ติกคอนกรีต ซอยพิพิธภัณฑ สัญจรไปมาของประชาชน คอนกรีต หนา 0.05 พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

(ร.87) เมตร กวาง 6.00- ใชถนน

7.00 เมตร ยาว

110.00 เมตร หรือ

มีพื้นที่ไมนอยกวา

715.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

111 กอสรางปูยางแอสฟลท เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางปูยางแอสฟลทติก  -  -  - 459,000  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

ติกคอนกรีต ซอยสุขแกว สัญจรไปมาของประชาชน คอนกรีต หนา 0.05 พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

(ร.91) เมตร กวาง 3.00- ใชถนน

5.00 เมตร ยาว

255.00 เมตร หรือ

มีพื้นที่ไมนอยกวา

1,020.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

112 กอสรางปูยางแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางปูยางแอสฟลทติก  -  -  - 1,519,000  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

คอนกรีต ซอยตีนเปด สัญจรไปมาของประชาชน คอนกรีต หนา 0.05 พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

เมตร กวาง 5.00- ใชถนน

10.00 เมตร ยาว

450.00 เมตร หรือ

มีพื้นที่ไมนอยกวา

3,375.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

113 กอสรางปูยางแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางปูยางแอสฟลทติก  -  -  - 770,000  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

คอนกรีต ซอยกาวหนา 1 สัญจรไปมาของประชาชน คอนกรีต หนา 0.05 พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

เมตร กวาง 8.00- ใชถนน

9.00 เมตร ยาว

295.00 เมตร หรือ

มีพื้นที่ไมนอยกวา

1,711.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

114 กอสรางปูยางแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางปูยางแอสฟลทติก  -  -  - 878,000  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

คอนกรีต ซอยกาวหนา 2 สัญจรไปมาของประชาชน คอนกรีต หนา 0.05 พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

เมตร กวาง 6.00- ใชถนน

9.00 เมตร ยาว

260.00 เมตร หรือ

มีพื้นที่ไมนอยกวา

1,950.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

115 กอสรางปูยางแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางปูยางแอสฟลทติก  -  -  -  - 1,340,000 ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

คอนกรีต และรางระบายน้ํา สัญจรไปมาของประชาชน คอนกรีต หนา 0.05 พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ค.ส.ล. (ฝงทิศเหนือ) เมตร กวาง 5.00-6.00 ใชถนน

ซอยกาวหนา 3 เมตร ยาว 224.00

เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย

กวา 1,232.00 ตาราง

เมตร และรางระบายน้ํา

ค.ส.ล. ภายในกวาง 

0.40 เมตร ยาว 

224.00 เมตร ตาม

รูปแบบและรายการของ

เทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

116 กอสรางปูยางแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางปูยางแอสฟลทติก  -  -  - 957,000  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

คอนกรีต และรางระบายน้ํา สัญจรไปมาของประชาชน คอนกรีต หนา 0.05 พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ค.ส.ล. (ฝงทิศใต) ซอย เมตร กวาง 5.00-6.00 ใชถนน

กาวหนา 4 เมตร ยาว 160.00

เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย

กวา 880.00 ตาราง

เมตร และรางระบายน้ํา

ค.ส.ล. ภายในกวาง 

0.40 เมตร ยาว 

160.00 เมตร ตาม

รูปแบบและรายการของ

เทศบาล

117 กอสรางปูยางแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางปูยางแอสฟลทติก  -  -  - 340,000  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

คอนกรีต ซอยบอโพง สัญจรไปมาของประชาชน คอนกรีต หนา 0.05 พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

เมตร กวาง 4.00-7.00 ใชถนน

เมตร ยาว 141.00

เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย

กวา 755.00 ตาราง

เมตร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

118 กอสรางปูยางแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางปูยางแอสฟลทติก  -  -  - 2,031,000  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

คอนกรีต และรางระบายน้ํา สัญจรไปมาของประชาชน คอนกรีต หนา 0.05 พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ค.ส.ล. (ทั้งสองฝง) เมตร กวาง 7.00-12.00 ใชถนน

ซอยกาวหนา 5 เมตร ยาว 273.00

เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย

กวา 2,593.00 ตาราง

เมตร และรางระบายน้ํา

ค.ส.ล. ภายในกวาง 

0.40 เมตร ยาว 

546.00 เมตร ตาม

รูปแบบและรายการของ

เทศบาล

119 กอสรางปูยางแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางปูยางแอสฟลทติก  -  -  - 486,000  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

คอนกรีต ซอยหลังพระธาตุ สัญจรไปมาของประชาชน คอนกรีต หนา 0.05 พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

เมตร กวาง 8.00-10.00 ใชถนน

เมตร ยาว 120.00

เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย

กวา 1,080.00 ตาราง

เมตร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

120 กอสรางปูยางแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางปูยางแอสฟลทติก  -  -  - 778,000  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

คอนกรีต และรางระบายน้ํา สัญจรไปมาของประชาชน คอนกรีต หนา 0.05 พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ค.ส.ล. (ฝงทิศใต) เมตร กวาง 5.00-6.00 ใชถนน

ซอยกาวหนาแยก 4 เมตร ยาว 130.00

เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย

กวา 715.00 ตาราง

เมตร และรางระบายน้ํา

ค.ส.ล. ภายในกวาง 

0.40 เมตร ยาว 

130.00 เมตร ตาม

รูปแบบและรายการของ

เทศบาล

121 กอสรางปูยางแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางปูยางแอสฟลทติก  -  -  -  - 9,680,000 ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

คอนกรีต ถนนทุงสง-ปากพนัง, สัญจรไปมาของประชาชน คอนกรีต หนา 0.05 พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

นครศรีฯ-หัวไทร เมตร กวาง 12.00- ใชถนน

19.00 เมตร ยาว 

120.00 เมตร

หรือมีพ้ืนที่ไมนอย

กวา 1,080.00 ตาราง

เมตร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

122 กอสรางปูยางแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางปูยางแอสฟลทติก  -  -  - 854,000  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

คอนกรีต และรางระบายน้ํา สัญจรไปมาของประชาชน คอนกรีต หนา 0.05 พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ค.ส.ล. (ทั้งสองฝง) เมตร กวาง 5.00-6.00 ใชถนน

ซอยกาวหนา 1/3 เมตร ยาว 90.00

เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย

กวา 495.00 ตาราง

เมตร และรางระบายน้ํา

ค.ส.ล. ภายในกวาง 

0.40 เมตร ยาว 

180.00 เมตร ตาม

รูปแบบและรายการของ

เทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

123 กอสรางปูยางแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางปูยางแอสฟลทติก  -  -  - 1,054,000  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

คอนกรีต และรางระบายน้ํา สัญจรไปมาของประชาชน คอนกรีต หนา 0.05 พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ค.ส.ล. (ทั้งสองฝง) ซอยตันทาย เมตร กวาง 2.50-3.50 ใชถนน

จากซอยตีนเปดแยกไปทางทิศ เมตร ยาว 126.00

ตะวันออก เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย

กวา 378.00 ตาราง

เมตร และรางระบายน้ํา

ค.ส.ล. ภายในกวาง 

0.40 เมตร ยาว 

252.00 เมตร ตาม

รูปแบบและรายการของ

เทศบาล

124 กอสรางถนน ค.ส.ล. และราง เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา  -  -  - 1,947,000  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

ระบายน้ํา ค.ส.ล. (ฝงทิศเหนือ) สัญจรไปมาของประชาชน 0.15 เมตร กวาง 5.00 พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ซอยนิพัทธ  - 6.00 เมตร ยาว ใชถนน

260.00 เมตร หรือมี

พ้ืนที่ไมนอยกวา 

1,430.00 ตารางเมตร

และรางระบายน้ําภายใน

กวาง 0.40 เมตร ยาว

260.00 เมตร ตามรูป

แบบและรายการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

125 กอสรางถนน ค.ส.ล. และราง เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา  -  -  - 930,000  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

ระบายน้ํา ค.ส.ล. (ทั้งสองฝง) สัญจรไปมาของประชาชน 0.15 เมตร กวาง พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ซอยกาญจนะ แยกไปทางทิศ 5.00-6.00 เมตร ยาว ใชถนน

ใต 98.00 เมตร หรือมีพื้น

ที่ไมนอยกวา 539.00

ตารางเมตร และราง

ระบายน้ํา ค.ส.ล. ภายใน

กวาง 0.40 เมตร ยาว

196.00 เมตร ตาม

รูปแบบและรายการของ

เทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



278

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

126 กอสรางปูยางแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการ ปูยางฯ หนา 0.05 เมตร  -  - 1,176,200  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

คอนกรีต และรางระบายน้ํา สัญจรไปมาของประชาชน กวาง 3.80-4.00 เมตร พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ค.ส.ล. (ทั้งสองฝง) พรอมวางทอ ยาว 93.00 เมตร หรือมี ใชถนน

เมนประปา ซอยกวาหนา 1/2 พื้นที่ไมนอยกวา 362.00

ตารางเมตร และราง

ระบายน้ํา ค.ส.ล. (ฝงทิศ

ตะวันออก) ภายในกวาง

0.40 เมตร ยาว 93.00

เมตร รางระบายนํ้า ค.ส.ล.

(ฝงทิศตะวันตก) ภายใน

กวาง 0.40 เมตร ยาว

86.00 เมตร และวาง

ทอเมนประปาพรอม

ประสานเขามาตรวัดน้ํา

เดิม ยาว 192.00 เมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



279

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

127 กอสรางถนนแอสฟลทติกคอน เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางปูยางฯ หนา 0.05 เมตร  -  - 1,987,700  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

กรีต และรางระบายน้ํา ค.ส.ล. สัญจรไปมาของประชาชน กวาง 2.80-4.00 เมตร พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

(ทั้งสองฝง) พรอมวางทอเมน ยาว 215.00 เมตร ใชถนน

ประปา ซอยกาวหนา แยก 3 - หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา

ซอยตีนเปด 790.00 ตารางเมตร

รางระบายน้ํา ค.ส.ล.

(ฝงทิศเหนือ) ภายในกวาง

0.40 เมตร ยาว 223.00

เมตร รางระบายนํ้า ค.ส.ล.

(ฝงทิศใต) ภายในกวาง

0.40 เมตร ยาว 220.00

เมตร และวางทอเมน

ประปาพรอมประสานเขา

มาตรวัดน้ําเดิม ยาว

436.00 เมตร ตามรูป

แบบและรายการของ

เทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



280

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

128 กอสรางปูยางแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางปูยางหนา 0.05  -  -  - 1,045,000  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

คอนกรีต และรางระบายน้ํา สัญจรไปมาของประชาชน เมตร กวาง 4.00-4.50 พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ค.ส.ล. (ฝงทิศเหนือ) ซอย เมตร ยาว 213.00 ใชถนน

กาวหนา 2-ซอยตีนเปด เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย

กวา 905.00 ตาราง

เมตร และรางระบายน้ํา

ค.ส.ล. ภายในกวาง

0.04 เมตร ยาว 

218.00 เมตร ตาม

รูปแบบและรายการของ

เทศบาล

129 กอสรางปูยางแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางปูยางหนา 0.05  -  -  - 1,969,000  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

คอนกรีต ถนนพระบรมธาตุ สัญจรไปมาของประชาชน เมตร กวาง 6.00- พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

จากบริเวณถนนมังคุด-ถนน 11.00 เมตร ยาว ใชถนน

ชลวิถี 656.00 เมตร หรือ

มีพื้นที่ไมนอยกวา

4,520.00 พรอมตี

เสนจราจร ตามรูปแบบ

และรายการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



281

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

130 กอสรางถนน ค.ส.ล. และ เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางถนน ค.ส.ล.  -  -  - 3,880,000  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

รางระบายน้ํา (ฝงทิศใต) สัญจรไปมาของประชาชน หนา 0.15 เมตร กวาง พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ซอยหอไตร 1 2.00-4.50 เมตร ใชถนน

ยาว 710.00 เมตร

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา

2,330.00 ตารางเมตร

และรางระบายนํ้า ค.ส.ล.

ภายในกวาง 0.40 เมตร

ยาว 710.00 เมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

131 กอสรางถนน ค.ส.ล. และ เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางถนน ค.ส.ล.  -  -  - 5,680,000  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

รางระบายน้ํา (ทั้งสองฝง) สัญจรไปมาของประชาชน หนา 0.15 เมตร กวาง พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ซอยอูจาบ แยกไปทางทิศเหนือ 5.00-8.00 เมตร ใชถนน

ยาว 455.00 เมตร

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา

2,957.00 ตารางเมตร

และรางระบายนํ้า ค.ส.ล.

ภายในกวาง 0.40 เมตร

ยาว 910.00 เมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



282

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

132 กอสรางถนนแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางถนนแอสฟลทติก  -  -  - 1,350,000    - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

คอนกรีต ซอยปอมเพชร, สัญจรไปมาของประชาชน คอนกรีต หนา 0.05 พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ซอยปอมเพชร 3, เมตร กวาง 2.90- ใชถนน

ซอยปอมเพชร 4 5.00 เมตร ยาว

และซอยปอมเพชร 5 269.00 เมตร หรือ

พ้ืนที่ไมนอยกวา 

1,671.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

133 กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. เพื่อระบายน้ําไมใหทวมขัง กอสรางรางระบายน้ํา  -  -  - 450,000       - ประชาชนมีความ ทําใหบานเรือนของ สํานักการชาง

ซอยมิ่งมงคล บานเรือนของประชาชน ค.ส.ล. ภายในกวาง พึงพอใจรอยละ 80 ประชาชนไมไดรับความ

0.40 เมตร ยาว เดือดรอนจากปญหา

179.00 เมตร ตาม น้ําทวมขัง

รูปแบบและรายการของ

เทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

134 กอสรางถนน ค.ส.ล. และราง เพื่อความปลอดภัยในการ ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15  -  - 4,141,000    -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

ระบายน้ํา ค.ส.ล. พรอมวางทอ สัญจรไปมาของประชาชน เมตร กวาง 4.85-6.65 พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

เมนประปา ซอยปยะมิตร เมตร ยาว 529.00 เมตร ใชถนน

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา

3,041.00 ตารางเมตร

และรางระบายนํ้า ค.ส.ล.

ภายในกวาง 0.40 เมตร

ยาว 534.00 เมตร

และวางทอเมนประปา

พรอมประสานเขามาตร

วัดน้ําเดิม ยาว

1,058.00 เมตร ตาม

รูปแบบและรายการของ

เทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



284

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

135 กอสรางถนน ค.ส.ล. พรอม เพื่อความปลอดภัยในการ ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15  -  - 2,100,000    -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

วางทอเมนประปา ซอย สัญจรไปมาของประชาชน เมตร กวาง 3.94-5.75 พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ทิพยจักษุ เมตร ยาว 523.00 เมตร ใชถนน

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา

2,596.00 ตารางเมตร

และวางทอเมนประปา

พรอมประสานเขามาตร

วัดน้ําเดิม ยาว

1,046.00 เมตร ตาม

รูปแบบและรายการของ

เทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

136 กอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมวาง เพื่อความปลอดภัยในการ ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15  -  - 4,080,000    -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

ทอเมนประปา ซอยทางเขา สัญจรไปมาของประชาชน เมตร กวาง 6.00-7.00 พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

โรงเรียนชูศิลป เมตร ยาว 791.00 เมตร ใชถนน

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา

5,207.00 ตารางเมตร

และงานวางทอเมน

ประปา พรอมประสาน

เขามาตรวัดน้ําเดิม ยาว

785.00 เมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

137 กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอย เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา  -  -  - 3,200,000    - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

ประชาสามัคคี สัญจรไปมาของประชาชน 0.15 เมตร กวาง พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

7.50 เมตร ยาว ใชถนน

503.00 เมตร

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา

3,772.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

138 กอสรางยกระดับถนนและ เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางยกระดับถนน  -  -  - 9,898,000    - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

ทางเทา ค.ส.ล. ถนนประตูลอด สัญจรไปมาของประชาชน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

กวาง 11.20-11.60 ใชถนน

เมตร ยาว 781.00

เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย

กวา 8,924.00 ตาราง

เมตร และทางเทา ค.ส.ล.

ทั้งสองขางรวมพ้ืนที่ไม

นอยกวา 2,722.00

ตารางเมตร ตามรูปแบบ

และรายการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

139 กอสรางยกระดับถนนและ เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางยกระดับถนน  -  -  - 7,314,000    - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

ทางเทา ค.ส.ล. ถนนพะเนียด สัญจรไปมาของประชาชน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

กวาง 6.50-13.60 ใชถนน

เมตร ยาว 776.00

เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย

กวา 5,818.00 ตาราง

เมตร และทางเทา ค.ส.ล.

ทั้งสองขางรวมพ้ืนที่ไม

นอยกวา 2,192.00

ตารางเมตร ตามรูปแบบ

และรายการของเทศบาล

140 กอสรางถนนผิวแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางถนนผิวแอสฟลท  -  -  - 549,000       - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

คอนกรีต ซอยอัศวรักษ สัญจรไปมาของประชาชน ติกคอนกรีต หนา 0.05 พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

เมตร กวาง 5.00- ใชถนน

5.80 เมตร ยาว 

162.00 เมตร

หรือมีพ้ืนที่ไมนอย

กวา 869.00 ตาราง

เมตร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

141 กอสรางถนนผิวแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางถนนผิวแอสฟลท  -  -  - 380,000       - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

คอนกรีต ซอยอัศวรักษ 2 สัญจรไปมาของประชาชน ติกคอนกรีต หนา 0.05 พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

เมตร กวาง 4.00- ใชถนน

4.90 เมตร ยาว 

137.00 เมตร

หรือมีพ้ืนที่ไมนอย

กวา 602.00 ตาราง

เมตร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

142 กอสรางถนนผิวแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางถนนผิวแอสฟลท  -  -  -  - 542,000      ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

คอนกรีต ซอยสุรินทรราชา สัญจรไปมาของประชาชน ติกคอนกรีต หนา 0.05 พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

เมตร กวาง 5.55- ใชถนน

6.10 เมตร ยาว 

146.00 เมตร

หรือมีพ้ืนที่ไมนอย

กวา 859.00 ตาราง

เมตร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

143 กอสรางถนนผิวแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางถนนผิวแอสฟลท  -  - 626,000       -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

คอนกรีต ซอยเทพราช สัญจรไปมาของประชาชน ติกคอนกรีต หนา 0.05 พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

เมตร กวาง 5.50- ใชถนน

6.70 เมตร ยาว 

173.00 เมตร

หรือมีพ้ืนที่ไมนอย

กวา 991.00 ตาราง

เมตร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

144 กอสรางถนนผิวแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางถนนผิวแอสฟลท  -  -  - 2,100,000    - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

คอนกรีต และรางระบายน้ํา สัญจรไปมาของประชาชน ติกคอนกรีต หนา 0.05 พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ค.ส.ล. ซอยตาปูชี เมตร กวาง 6.00 เมตร ใชถนน

ยาว 492.00 เมตร

หรือมีพ้ืนที่ไมนอย

กวา 2,952.00 ตาราง

เมตร เสริมหินคลุก

90.00 ตารางเมตร

และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.

ภายในกวาง 0.40 เมตร

ยาว 50.00 เมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

145 กอสรางถนนผิวแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางถนนผิวแอสฟลท  -  -  - 4,280,000    - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

คอนกรีต และรางระบายน้ํา สัญจรไปมาของประชาชน ติกคอนกรีต หนา 0.05 พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ค.ส.ล. ซอยศรีธรรมโศก 6 เมตร กวาง  4.25- ใชถนน

8.16 เมตร ยาว 

776.00 เมตร หรือมี

พ้ืนที่ไมนอยกวา 

5,279.00 ตารางเมตร

พรอมเสริมหินคลุก

30.00 ตารางเมตร

และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.

ภายในกวาง 0.40 เมตร

ยาว 265.00 เมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

146 กอสรางถนนผิวแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางถนนผิวแอสฟลท  -  -  - 1,730,000    - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

คอนกรีต ซอยศรีธรรมโศก 3 สัญจรไปมาของประชาชน ติกคอนกรีต หนา 0.05 พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

เมตร กวาง 4.20- ใชถนน

5.80 เมตร ยาว 

540.50 เมตร หรือมี

พ้ืนที่ไมนอยกวา

2,736.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

147 กอสรางถนนผิวแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางถนนผิวแอสฟลท  -  -  - 1,940,000    - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

คอนกรีต ซอยบุญนารอบ สัญจรไปมาของประชาชน ติกคอนกรีต หนา 0.05 พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

เมตร กวาง 5.00- ใชถนน

8.60 เมตร ยาว 

532.00 เมตร หรือมี

พ้ืนที่ไมนอยกวา

3,062.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

148 กอสรางถนนผิวแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางถนนผิวแอสฟลท  -  -  - 770,000       - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

คอนกรีต ซอยแยกจากซอย สัญจรไปมาของประชาชน ติกคอนกรีต หนา 0.05 พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ทวีสิทธิ์ เมตร กวาง 8.00 เมตร ใชถนน

ยาว 150.00 เมตร

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา

1,200.00 ตารางเมตร

พรอมยกฝาบอพัก 16

ฝา ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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149 กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยทาซัก เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางถนน ค.ส.ล.  -  -  - 920,000       - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

สัญจรไปมาของประชาชน ชวงท่ี 1 หนา 0.15 เมตร พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

กวาง 5.00 เมตร ยาว ใชถนน

50.00 เมตร ชวงที่ 2

หนา 0.15 เมตร กวาง

6.00 เมตร ยาว 68.00

เมตร หรือมีพื้นที่รวม

ทั้งหมดไมนอยกวา

658.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

150 กอสรางถนนผิวทางแอสฟลท เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางถนนผิวแอสฟลท  -  -  -  - 950,000      ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

ติกคอนกรีต ถนนเทวราช สัญจรไปมาของประชาชน ติกคอนกรีต หนา 0.05 พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

เมตร กวาง 6.00- ใชถนน

8.00 เมตร ยาว 

220.00 เมตร หรือมี

พ้ืนที่ไมนอยกวา

1,540.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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151 กอสรางถนนผิวทางแอสฟลท เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางถนนผิวแอสฟลท  -  -  -  - 4,800,000   ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

ติกคอนกรีต ถนนยมราช สัญจรไปมาของประชาชน ติกคอนกรีต หนา 0.05 พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

เมตร กวาง 8.00- ใชถนน

10.00 เมตร ยาว 

1,400.00 เมตร หรือมี

พ้ืนที่ไมนอยกวา

12,600.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

152 กอสรางถนน ค.ส.ล. และ เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางถนน ค.ส.ล.  -  - 1,670,000    -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนน สัญจรไปมาของประชาชน หนา 0.15 เมตร กวาง พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ปากนคร 7.00 เมตร ยาว ใชถนน

217.00 เมตร หรือมี

พ้ืนที่ไมนอยกวา 

1,519.00 ตารางเมตร

และรางระบายนํ้า ค.ส.ล.

ภายในกวาง 0.40 เมตร

ยาว 220.00 เมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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153 กอสรางถนนผิวแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางถนนแอสฟลทติกคอน  -  - 9,570,000    -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

คอนกรีต จุดเริ่มตนโครงการ สัญจรไปมาของประชาชน กรีต หนา 0.05 เมตร พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ถนนเทวราช ถนนหนาวัดศรีทวี กวาง 8.00-25.00 เมตร ใชถนน

ถนนยมราช ถนนวัดคิด ถนน ยาว 1,942.00 เมตร

เนรมิต ถนนกาชาด ถนน หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

สะเดียงทอง จุดสิ้นสุดโครงการ 21,311.00 ตารางเมตร

จรดถนนกะโรม พรอมวางทอ และวางทอเมนประปา

เมนประปา พรอมประสานเขามาตร

วัดน้ําเดิม ยาว 2,004.00

เมตร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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154 กอสรางถนนผิวทางแอสฟลท เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางถนนผิวแอสฟลท  -  -  - 8,787,000    - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

ติกคอนกรีตและทอระบายน้ํา สัญจรไปมาของประชาชน ติกคอนกรีต หนา 0.05 พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

พรอมบอพัก จุดเริ่มตน เมตร กวาง 7.00- ใชถนน

โครงการถนนราชนิคม ถนน 22.00 เมตร ยาว

หลังวัดแจงสาย 2 จุดสิ้นสดุ 1,200.00 เมตร หรือ

โครงการถนนตากสิน มีพื้นที่ไมนอยกวา

12,966.00 ตารางเมตร

และทอระบายน้ํา ค.ส.ล.

ขนาดเสนผาศูนยกลาง

1.00 เมตร ยาว 

456.00 เมตร พรอม

บอพัก ค.ส.ล. ตามรูป

แบบและรายการของ

เทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

155 กอสรางยกระดับถนน ค.ส.ล. เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางยกระดับถนน  -  -  - 11,012,000  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

และยกระดับทางเทาบริเวณ สัญจรไปมาของประชาชน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ถนนทาโพธิ์ กวาง 7.00-18.50 ใชถนน

เมตร ยาว 909.00

เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย

กวา 10,109.00 ตาราง

เมตร และยกระดับฝาบอ

พัก ค.ส.ล. ขนาด 1.10x

1.30 เมตร จํานวน 34

บอ พรอมกอสรางทางเทา

บล็อกคอนกรีตพิมพลาย

กวาง 1.10-4.00 เมตร

ยาวไมนอยกวา 

1,638.42 เมตร หรือ

พ้ืนที่ไมนอยกวา

2,847.83 ตารางเมตร

และกอสรางขอบคันหิน

ค.ส.ล. ยาวไมนอยกวา

1,638.42 เมตร

พรอมยกระดับฝาบอพัก

ขนาด 1.00x1.10

เมตร จนําวน 76 บอ

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

156 กอสรางถนนผิวแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางถนนผิวแอสฟลท  -  -  - 7,526,000    - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

คอนกรีต และรางระบายน้ํา สัญจรไปมาของประชาชน ติกคอนกรีต หนา 0.05 พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ค.ส.ล. จุดเริ่มตนโครงการ เมตร กวาง 6.00-8.00 ใชถนน

ถนนทาลาด ไปทางทิศใต เมตร ยาว 1,550.00

ผานถนนมะขามชุม จุด เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย

สิ้นสุดโครงการจรดสะพาน กวา 10,885.00 

ขามคลองทาซัก ตารางเมตร และราง

ระบายน้ํา ค.ส.ล. ภายใน

กวาง 0.40 เมตร ยาว

500.00 เมตร ตาม

รูปแบบและรายการของ

เทศบาล

157 กอสรางถนนผิวแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางถนนผิวแอสฟลท  -  -  - 3,064,500    - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

คอนกรีต จุดเริ่มตนโครงการ สัญจรไปมาของประชาชน ติกคอนกรีต หนา 0.05 พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ถนนราษฎรบํารุง ถนนวัดใหญ เมตร กวาง 3.00-8.00 ใชถนน

ถนนปาโลง ถนนทาวัง ถนน เมตร ยาว 1,085.00

ขางวัดศรีทวี จุดสิ้นสุดโครงการ เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย

จรดถนนเทวราช กวา 6,810.00 ตาราง

เมตร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

158 กอสรางถนนผิวแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางถนนผิวแอสฟลท  -  -  - 8,235,000    - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

คอนกรีต จุดเริ่มตนโครงการ สัญจรไปมาของประชาชน ติกคอนกรีต หนา 0.05 พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ถนนทาโพธิ์ ถนนตากสิน เมตร กวาง 7.30-25.00 ใชถนน

จุดสิ้นสดุโครงการถนนออม เมตร ยาว 1,460.00

คายวชิราวุธ เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย

กวา 18,300.00 ตาราง

เมตร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

159 กอสรางถนน ค.ส.ล. และ เพื่อความปลอดภัยในการ ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15  -  -  - 550,000       - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

ทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอย สัญจรไปมาของประชาชน เมตร กวาง 2.50-3.00 พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

คลองหวย 2 (ตอจากของเดิม) เมตร ยาว 90.00 เมตร ใชถนน

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา

250.00 ตารางเมตร

และทอระบายน้ํา ค.ส.ล.

ขนาดเสนผาศูนยกลาง

0.60 เมตร พรอมฝา

เหล็กรังผึ้งทุกระยะ 

10.00 เมตร ยาว

90.00 เมตร ตามรูป

แบบและรายการของ

เทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

160 กอสรางสะพาน ค.ส.ล. เพื่อความปลอดภัยในการ สะพาน ค.ส.ล. กวาง  -  -  - 2,200,000    - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

ซอยตนหวา 4 ขามคลอง สัญจรไปมาของประชาชน 2.50 เมตร ยาว พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

หวย 18.00 เมตร ตามรูป ใชถนน

แบบและรายการของ

เทศบาล

161 กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอย เพื่อความปลอดภัยในการ ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15  -  -  - 200,000       - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

ตนหวา 5 สัญจรไปมาของประชาชน เมตร กวาง 1.80 เมตร พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ยาว 100.00 เมตร ใชถนน

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา

180.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

162 กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. เพื่อระบายน้ําไมใหทวมขัง กอสรางรางระบายน้ํา  -  -  - 650,000       - ประชาชนมีความ ทําใหบานเรือนของ สํานักการชาง

ซอยทุงขา 7 แยก 1 บานเรือนของประชาชน ค.ส.ล. ภายในกวาง พึงพอใจรอยละ 80 ประชาชนไมไดรับความ

(ฝงทิศตะวันตก) 0.40 เมตร ยาว เดือดรอนจากปญหา

215.00 เมตร ตาม น้ําทวมขัง

รูปแบบและรายการของ

เทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



300

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

163 กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. เพื่อระบายน้ําไมใหทวมขัง กอสรางรางระบายน้ํา  -  -  - 1,360,000    - ประชาชนมีความ ทําใหบานเรือนของ สํานักการชาง

ซอยเสริมสุข จากถนนเทวบุรี บานเรือนของประชาชน ค.ส.ล. ภายในกวาง พึงพอใจรอยละ 80 ประชาชนไมไดรับความ

ไปทางทิศตะวันตกจนสุดซอย 0.40 เมตร ทั้ง 2 ฝง เดือดรอนจากปญหา

ถนน ความยาวรวม น้ําทวมขัง

432.00 เมตร ตาม

รูปแบบและรายการของ

เทศบาล

164 กอสรางถนน ค.ส.ล. และราง เพื่อความปลอดภัยในการ ถนน ค.ส.ล. หนา 0.05  -  -  - 3,300,000  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

ระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอย สัญจรไปมาของประชาชน เมตร กวาง 3.00- พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

สวนแกว จากซอยสวนแกว 4.00 เมตร ยาว ใชถนน

แยก 1 ไปทางทิศใตเลี้ยวขวา 509.00 เมตร หรือมี

เขาซอยตนหวา 6 ถึงสะพาน พื้นที่ไมนอยกวา

คลองหวย 1,780.00 ตารางเมตร

และรางระบายนํ้า ค.ส.ล.

ภายในกวาง 0.40 เมตร

ยาว 509.00 เมตร

(ฝงทิศตะวันตก) ตามรูป

แบบและรายการของ

เทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

165 กอสรางถนน ค.ส.ล. และราง เพื่อความปลอดภัยในการ ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15  -  - 1,153,000  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

ระบายน้ํา ค.ส.ล. พรอมวาง สัญจรไปมาของประชาชน เมตร กวาง 5.00 เมตร พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ทอเมนประปา ซอยทุงขา 8 ยาว 120.00 เมตร ใชถนน

(สาย A) หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา

600.00 ตารางเมตร

และรางระบายนํ้า ค.ส.ล.

ภายในกวาง 0.40 เมตร

ยาว 110.00 เมตร

(ฝงทิศใต) พรอมวางทอ

เมนประปา ยาว 240.00

เมตร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

166 กอสรางถนน ค.ส.ล. และราง เพื่อความปลอดภัยในการ ถนน ค.ส.ล. หนา  -  - 525,400  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

ระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยทุงขา 8 สัญจรไปมาของประชาชน 0.15 เมตร กวาง 5.00 พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

สาย B เมตร ยาว 53.00 เมตร ใชถนน

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา

265.00 ตารางเมตร

และรางระบายนํ้า ค.ส.ล.

ภายในกวาง 0.40 เมตร

ยาว 53.00 เมตร

(ฝงทิศตะวันตก) ตามรูป

แบบและรายการของ

เทศบาล

167 กอสรางถนนผิวแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางถนนผิวแอสฟลท  -  -  - 220,000       - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

ซอยทุงขา 8 แยก 1 สัญจรไปมาของประชาชน ติกคอนกรีต หนา 0.05 พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

เมตร กวาง 6.00 เมตร ใชถนน

ยาว 60.00 เมตร

หรือมีพ้ืนที่ไมนอย

กวา 600.00 ตาราง

เมตร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

168 กอสรางถนน ค.ส.ล. และราง เพื่อความปลอดภัยในการ ถนน ค.ส.ล. หนา 0.05  -  -  - 2,000,000  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

ระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอย สัญจรไปมาของประชาชน เมตร กวาง 3.00- พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

สวนแกว จากสามแยกตัดกับ 4.00 เมตร ยาว ใชถนน

ซอยตนหวา 6 ไปทางทิศใต 300.00 เมตร หรือมี

ถึงสามแยกตัดกับซอยชุมแสง พ้ืนที่ไมนอยกวา

1,050.00 ตารางเมตร

และรางระบายนํ้า ค.ส.ล.

ภายในกวาง 0.40 เมตร

ยาว 300.00 เมตร

(ฝงทิศเหนือ) ตามรูป

แบบและรายการของ

เทศบาล

169 กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. เพื่อระบายน้ําไมใหทวมขัง ทอระบายน้ํา ค.ส.ล.  -  -  - 1,300,000    - ประชาชนมีความ ทําใหบานเรือนของ สํานักการชาง

ถนนเทวบุรี จากสะพาน ค.ส.ล. บานเรือนของประชาชน ขนาดเสนผาศูนยกลาง พึงพอใจรอยละ 80 ประชาชนไมไดรับความ

คลองวังมะพราวไปทางทิศ 0.60 เมตร ฝาบอพัก เดือดรอนจากปญหา

ตะวันออก ถึงสะพาน ค.ส.ล. เหล็กรังผึ้งทุกระยะ น้ําทวมขัง

ถนนเลียบรางรถไฟ 10.00 เมตร ทั้ง 2 ฝง

ถนน ความยาวรวม

370.00 เมตร ตามรูป

แบบและรายการของ

เทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

170 กอสรางถนน ค.ส.ล. และทอ เพื่อความปลอดภัยในการ ถนน ค.ส.ล. หนา  -  -  - 1,300,000  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

ระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยนาใส สัญจรไปมาของประชาชน 0.05 เมตร กวาง พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ปรางค จากถนนเทวบุรีไปทาง 4.00 เมตร ยาว ใชถนน

ทิศตะวันตก จนสุดเขตเทศบาล 000.00 เมตร หรือมี

เชือมตอกับทอระบายน้ํา พ้ืนที่ไมนอยกวา

ค.ส.ล. ของเทศบาลตําบล 400.00 ตารางเมตร

โพธิ์เสด็จ และทอระบายน้ํา ค.ส.ล.

ขนาดเสนผาศูนยกลาง

0.60 เมตร ฝาบอพัก

เหล็กรังผึ้งทุกระยะ

10.00 เมตร ทั้ง 2 ฝง

ถนน ความยาวรวม

200.00 เมตร ตาม

รูปแบบและรายการของ

เทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

171 ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และทอ เพื่อความปลอดภัยในการ ถนน ค.ส.ล. หนา  -  -  -  - 900,000 ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

ระบายน้ํา ค.ส.ล. จากซอย สัญจรไปมาของประชาชน 0.05 เมตร กวาง พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ชุมแสง ถึงซอยตนหวา 3.00-4.50 เมตร ยาว ใชถนน

188.00 เมตร หรือมี

พ้ืนที่ไมนอยกวา

743.00 ตารางเมตร

และทอระบายน้ํา ค.ส.ล.

ขนาดเสนผาศูนยกลาง

1.00 เมตร ยาว 

188.00 เมตร ตามรูป

แบบและรายการของ

เทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

172 ปรับปรุงถนนผิวพาราแอสฟลท เพื่อความปลอดภัยในการ ถนนผิวทางพารา  -  -  - 2,002,000  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

ติกคอนกรีตถนนทาชาง สัญจรไปมาของประชาชน แอสฟลทติกคอนกรีต พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

จากถนนกะโรมไปทางทิศใต พรอมงานตีเสนจราจร ใชถนน

ถึงสะพานทาชาง หนา 0.05 เมตร

กวาง 6.50-8.00 เมตร

ยาว485.00 เมตร

หรือพื้นที่มนอยกวา 

3,640.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

173 กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. เพื่อระบายน้ําไมใหทวมขัง รางระบายน้ํา ค.ส.ล.  -  - 3,500,000  -  - ประชาชนมีความ ทําใหบานเรือนของ สํานักการชาง

ซอยประชาพัฒนา จากแยก บานเรือนของประชาชน ภายในกวาง 0.40 เมตร พึงพอใจรอยละ 80 ประชาชนไมไดรับความ

ทางเขาโรงแรมชมดาว-ถนน ยาว 870.00 เมตร เดือดรอนจากปญหา

ชลประทาน 4 ขวา ตามรูปแบบและรายการ น้ําทวมขัง

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

174 ปรับปรุงถนนผิวพาราแอสฟลท เพื่อความปลอดภัยในการ ถนนผิวทางพารา  -  - 3,068,200  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

คอนกรีต พรอมวางทอเมนประปาสัญจรไปมาของประชาชน แอสฟลทติกคอนกรีต พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ซอยบุญพา พรอมงานตีเสนจราจร ใชถนน

หนา 0.05 เมตร

กวาง 3.00-5.50 เมตร

ยาว 893.00 เมตร

หรือพื้นที่มนอยกวา 

4,430.00 ตารางเมตร

และวางทอเมนประปา

พรอมประสานเขามาตร

วัดน้ําเดิม ยาว 2,248.00

เมตร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

175 กอสรางทอลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. เพื่อระบายน้ําไมใหทวมขัง กอสรางทอลอดเหลี่ยม  -  -  - 1,009,000  - ประชาชนมีความ ทําใหบานเรือนของ สํานักการชาง

ถนนนาพร-ุปากพูน บานเรือนของประชาชน ค.ส.ล.หนา 01.5 เมตร พึงพอใจรอยละ 80 ประชาชนไมไดรับความ

กวาง 1.50 เมตร เดือดรอนจากปญหา

สูง 1.50 เมตร น้ําทวมขัง

ยาว 1.00 เมตร 

รวมความยาวทั้งส้ิน

37.00 เมตร ตาม

รูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

176 กอสรางถนน ค.ส.ล. และราง เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางถนน ค.ส.ล.  -  -  - 1,000,000  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

ระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยสนัติ 5 สัญจรไปมาของประชาชน หนา 0.15 เมตร พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

และซอยสันติ 6 กวาง 3.30- 3.50 เมตร ใชถนน

ยาว 295.00 เมตร

หรือพื้นที่มนอยกวา 

1,030.00 ตารางเมตร

และรางระบายนํ้า ค.ส.ล.

ภายในกวาง 0.40 เมตร

ยาว 80.00 เมตร 

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

177 กอสรางถนน ค.ส.ล. และราง เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางถนน ค.ส.ล.  -  -  - 650,000  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

ระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอย สัญจรไปมาของประชาชน หนา 0.15 เมตร พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ทุงขา 5/2 กวาง 4.00 เมตร  ใชถนน

ยาว 98.00 เมตร 

 หรือพื้นที่ไมนอยกวา

392.00 เมตร และ

รางระบายน้ํา ค.ส.ล.

ภายในกวาง 0.40 เมตร

ยาว 98.00 เมตร 

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

178 กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. เพื่อระบายน้ําไมใหทวมขัง กอสรางทอระบายน้ํา  -  -  - 1,500,000  - ประชาชนมีความ ทําใหบานเรือนของ สํานักการชาง

ถนนเทวบุรี (ฝงทิศตะวันออก) บานเรือนของประชาชน ค.ส.ล.ขนาดเสนผานศูนย พึงพอใจรอยละ 80 ประชาชนไมไดรับความ

จากบอพักเดิม หนาสถาบัน กลาง 0.60 เมตร พรอม เดือดรอนจากปญหา

รัชตภาค ไปทางทิศใตถึง บอพัก ค.ส.ล. จํานวน น้ําทวมขัง

คลองหวย 46 บอ ยาว 450.00

เมตร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

179 กอสรางปรับปรุงถนนแอสฟลท เพื่อความปลอดภัยในการ ถนนแอสฟลทติกคอนกรีต  -  -  -  - 1,638,000 ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

ติกคอนกรีตถนนทาชาง สัญจรไปมาของประชาชน หนา 0.15 เมตร กวาง พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

จากถนนกะโรมไปทางทิศใต  6.50-8.00 เมตร ใชถนน

ถึงสะพานทาชาง ยาว 485.00 เมตร

มีพื้นที่ไมนอยกวา 

3,640.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

180 กอสรางถนน ค.ส.ล. และราง เพื่อความปลอดภัยในการ ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15  -  - 1,378,600  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

ระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอย สัญจรไปมาของประชาชน เมตร กวาง 3.60 เมตร พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ชุมแสง 1/1 จากซอยชุมแสง ยาว 110.00 เมตร ใชถนน

ไปทางทิศตะวันออกจนสุดซอย หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

395.00 ตารางเมตร

และรางระบายนํ้า ค.ส.ล.

ภายในกวาง 0.40 เมตร

ยาว 220.00 เมตร 

ทั้ง 2 ฝงถนน ตามรูปแบบ

และรายการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

181 กอสรางถนน ค.ส.ล. และ เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางถนน ค.ส.ล.  -  -  - 2,100,000  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอย สัญจรไปมาของประชาชน หนา 0.15 เมตร พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

เจริญพร และซอยเจริญพร 4 กวาง 4.00 เมตร ใชถนน

จากถนนเทวบุรีไปทางทิศ ยาว 300.00 เมตร

ตะวันตก มีพื้นที่ไมนอยกวา 

1,200.00 ตารางเมตร

และรางระบายนํ้า ค.ส.ล.

ภายในกวาง 0.40 เมตร

ยาว 300.00 เมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

182 กอสรางถนน ค.ส.ล. และ เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางถนน ค.ส.ล.  -  -  - 14,400,000  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

ทอลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. ซอย สัญจรไปมาของประชาชน หนา 0.15 เมตร พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ชุมแสง จากถนนกะโรมไปทาง กวาง 3.00-4.00เมตร ใชถนน

ทิศใต เลี้ยวเขาซอยตนหวา 4 ยาว 642.00 เมตร

ถึงคลองหวย หรือพื้นที่มนอยกวา 

2,418.00 ตารางเมตร

และทอลอดเหลี่ยม ค.ส.ล.

กวาง 1.50 เมตร

ยาว 642.00 เมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

183 กอสรางถนน ค.ส.ล. และ เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางถนน ค.ส.ล.  -  -  - 7,390,000  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอย สัญจรไปมาของประชาชน หนา 0.15 เมตร พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ทุงขา จากถนนกะโรมไปทาง กวาง 3.50-4.00 เมตร ใชถนน

ทิศใต ถึงถนนคลองชลประทาน ยาว 1,090.00 เมตร

3 ขวา หรือพ้ืนที่มนอยกวา 

4,088.00 ตารางเมตร

และรางระบายนํ้า ค.ส.ล.

ภายในกวาง 0.40 เมตร

ยาว 1,090.00 เมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

184 กอสรางถนนแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางปรับปรุงถนน  -  -  - 3,870,000  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

คอนกรีต ซอยทวดทอง 3 สัญจรไปมาของประชาชน แอสฟลทติกคอนกรีต พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

จากถนนกะโรมไปทางทิศใต หนา 0.05 เมตร กวาง ใชถนน

ถึงถนนชลประทาน 3 ขวา 3.50-7.50 เมตร

ยาว 1,075.00 เมตร

หรือพื้นที่มนอยกวา 

6,450.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

185 กอสรางถนน ค.ส.ล. และ เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางถนน ค.ส.ล.  -  -  - 2,960,000  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

ทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยหนา สัญจรไปมาของประชาชน หนา 0.15 เมตร พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

แขวง จากถนนกะโรมไปทาง กวาง 4.00 เมตร ใชถนน

ทิศใต เลี้ยวขวาไปทางทิศ ยาว 380.00 เมตร

ตะวันตกจนสุดซอย หรือพื้นที่มนอยกวา 

1,520.00 ตารางเมตร

และทอระบายน้ํา ค.ส.ล.

เสนผานศูนยกลาง 0.60

เมตร พรอมฝาบอพัก

เหล็กรังผึ้ง ทุกระยะ 

10.00 เมตร

ยาว 380.00 เมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

186 กอสรางถนน ค.ส.ล. และ เพื่อความปลอดภัยในการ กอรางถนน ค.ส.ล.  -  -  - 3,480,000  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอย สัญจรไปมาของประชาชน หนา 0.05 เมตร พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ประชาอุทิศ จากถนนกะโรม กวาง 5.00 เมตร ใชถนน

ไปทางทิศใต ยาว 444.00 เมตร

หรือพื้นที่มนอยกวา 

2,220.00 ตารางเมตร

และรางระบายนํ้า ค.ส.ล.

ภายในกวาง 0.40 เมตร

ยาว 444.00 เมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

187 กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. เพื่อระบายน้ําไมใหทวมขัง กอสรางรางระบายน้ํา  -  -  - 1,800,000  - ประชาชนมีความ ทําใหบานเรือนของ สํานักการชาง

ซอยเสริมสุข บานเรือนของประชาชน ค.ส.ล. ภายในกวาง พึงพอใจรอยละ 80 ประชาชนไมไดรับความ

0.40 เมตร ทั้ง 2 ฝง เดือดรอนจากปญหา

ถนน ความยาวรวมทั้ง น้ําทวมขัง

2 ฝง 432.00 เมตร

ตามรูปแบบและรายการ

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

188 กอสรางถนน ค.ส.ล. และ เพื่อความปลอดภัยในการ ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15  -  - 9,495,700  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

ทอบล็อก ค.ส.ล. ซอยตาเยี่ยม สัญจรไปมาของประชาชน เมตร กวาง 3.50 - พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

5.50 เมตร ยาว 425.00 ใชถนน

เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย

กวา 1,839.00 ตาราง

เมตร และทอบล็อก ค.ส.ล.

ภายในขนาด 1.80x

1.80x1.00 เมตร

ยาว 338.000 เมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

189 กอสรางถนนปูยางแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางถนนแอสฟลทติก  -  -  - 350,000  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

คอนกรีตซอยมิ่งมงคล แยก 1 สัญจรไปมาของประชาชน คอนกรีต หนา 0.05 พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

เมตร กวาง 4.00 เมตร ใชถนน

ยาว 95.00 เมตร

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา

380.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

190 กอสรางถนน ค.ส.ล. และราง เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15  -  - 2,160,000  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

ระบายน้ํา ค.ส.ล. พรอมวาง สัญจรไปมาของประชาชน เมตร กวาง 3.00-5.00 พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ทอเมนประปา ซอย 87 เมตร ยาว 165.00 เมตร ใชถนน

แยก 1 หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา

700.00 ตารางเมตร

และรางระบายนํ้า ค.ส.ล.

ภายในกวาง 0.40 เมตร

ยาว 250.00 เมตร

และวางทอเมนประปา

พรอมประสานเขามาตร

วัดน้ําเดิม ยาว 430.00

เมตร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

191 กอสรางถนนปูยางแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางถนนแอสฟลทติก  -  -  - 1,650,000  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

คอนกรีต และรางระบายน้ํา สัญจรไปมาของประชาชน คอนกรีต หนา 0.05 พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ค.ส.ล. ซอยโภคนิเวศน แยก 3 เมตร กวาง 3.50 เมตร ใชถนน

ยาว 245.00 เมตร

หรือพื้นที่มนอยกวา 

857.00 ตารางเมตร

และรางระบายน้ํา ค.ส.ล

ภายในกวาง 0.40 เมตร

ยาว 245.00 เมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



318

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

192 กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. เพื่อระบายน้ําไมใหทวมขัง กอสรางรางระบายน้ํา  -  -  - 270,000  - ประชาชนมีความ ทําใหบานเรือนของ สํานักการชาง

ซอยตาเสง บานเรือนของประชาชน ค.ส.ล. ภายในกวาง พึงพอใจรอยละ 80 ประชาชนไมไดรับความ

0.40 เมตร ยาว 75.00 เดือดรอนจากปญหา

เมตร ตามรูปแบบและ น้ําทวมขัง

รายการของเทศบาล

193 กอสรางถนน ค.ส.ล. และราง เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางถนน ค.ส.ล.  -  -  - 1,470,000  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

ระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยประชา สัญจรไปมาของประชาชน หนา 0.15 เมตร กวาง พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

พัฒนา 1 (ฝงทิศเหนือ) 3.80-4.50 เมตร ใชถนน

ยาว 241.00 เมตร

มีพื้นที่ไมนอยกวา

948.00 ตารางเมตร

และรางระบายน้ํา ค.ส.ล

ภายในกวาง 0.40 เมตร

ยาว 194.00 เมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

194 กอสรางถนน ค.ส.ล. และราง เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15  -  - 1,427,800  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

ระบายน้ํา ค.ส.ล. พรอมวาง สัญจรไปมาของประชาชน เมตร กวาง 3.30 เมตร พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ทอเมนประปา ยาว 211.00 เมตร ใชถนน

ซอยกามาลุดดีน 1 หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา

696.00 ตารางเมตร

และรางระบายนํ้า ค.ส.ล.

ภายในกวาง 0.40 เมตร

ยาว 211.00 เมตร

และวางทอเมนประปา

พรอมประสานเขามาตร

วัดน้ําเดิม ยาว 422.00

เมตร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

195 กอสรางถนนปูยางแอสฟลท เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางปูยางหนา 0.05  -  -  - 1,620,000  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

ติกคอนกรีต ถนนกะโรม สัญจรไปมาของประชาชน เมตร กวาง 12.00เมตร พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

จากสี่แยกตลาดแขก ถึง ยาว 300.00 เมตร ใชถนน

สะพานทาเรียน มีพ้ืนที่ไมนอยกวา

3,600.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

196 กอสรางถนนปูยางแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางปูยางหนา  -  -  - 1,750,000  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

คอนกรีต ถนนเลียบรางรถไฟ สัญจรไปมาของประชาชน 0.05 เมตร กวาง 8.00- พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

10.00 เมตร ใชถนน

ยาว 400.00 เมตร

มีพื้นที่ไมนอยกวา

3,900.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

197 กอสรางถนนปูยางแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางปูยางหนา 0.05  -  -  - 1,540,000  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

คอนกรีต หมูบานไทย สัญจรไปมาของประชาชน เมตร กวาง 5.00-7.50 พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

เมตร ยาว570.00 เมตร ใชถนน

หรือพื้นที่มนอยกวา 

3,425.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายกน

ของเทศบาล

198 กอสรางถนนปูยางแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางปูยางหนา 0.05  -  -  - 972,000  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

คอนกรีต ถนนสายหนาโรงเรียน สัญจรไปมาของประชาชน เมตร กวาง 5.00-7.00 พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

เบญจมราชูทิศ เมตร ยาว380.00 เมตร ใชถนน

มีพื้นที่ไมนอยกวา

2,160.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

199 กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอย เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางถนน ค.ส.ล.  -  -  - 538,000  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

ครูสมบูรณ สัญจรไปมาของประชาชน หนา 0.15 เมตร กวาง พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

3.00-5.50 เมตร ใชถนน

ยาว 1,125.00 เมตร

หรือพื้นที่มนอยกวา 

4,700.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

200 กอสรางถนน ค.ส.ล. และทอ เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15  -  - 2,914,200  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

ระบายน้ํา ค.ส.ล. พรอมวาง สัญจรไปมาของประชาชน เมตร กวาง 4.00-5.00 พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ทอเมนประปา ซอยทุงขา 6/1 เมตร ยาว 306.00 เมตร ใชถนน

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา

1,363.00 ตารางเมตร

และทอระบายน้ํา ค.ส.ล.

ขนาดเสนผาศูนยกลาง

0.60 เมตร ฝาเหล็ก

รังผ้ึงทุกระยะ 10.00

เมตร ยาว 306.00 เมตร

พรอมวางทอเมนประปา

ยาว 612.00 เมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

201 กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอย เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางถนน ค.ส.ล.  -  -  - 778,000  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

สุทธิ์วากัฟ สัญจรไปมาของประชาชน หนา 0.15 เมตร พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

กวาง 5.00 เมตร ใชถนน

ยาว 185.00 เมตร

หรือพื้นที่มนอยกวา 

925.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

202 กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอย เพื่อความปลอดภัยในการ งานกอสรางถนน ค.ส.ล.  -  -  - 1,270,000  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

แมพยอม 2 (พรอมยกระดับ สัญจรไปมาของประชาชน หนา 0.15 เมตร กวาง พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ถนนและรางระบายน้ํา) 8.00-10.00 เมตร ใชถนน

ยาว 155.00 เมตร

หรือพื้นที่มนอยกวา 

1,395.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

203 กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. เพื่อระบายน้ําไมใหทวมขัง กอสรางทอระบายน้ํา  -  -  - 490,000  - ประชาชนมีความ ทําใหบานเรือนของ สํานักการชาง

ซอยทวดทอง 1 เชื่อมตอ บานเรือนของประชาชน ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศูนย พึงพอใจรอยละ 80 ประชาชนไมไดรับความ

ถนนชลประทาน 4 ขวา กลาง 1.00 เมต และ เดือดรอนจากปญหา

ขนาดเสนผาศูนยกลาง น้ําทวมขัง

0.40 เมตร พรอมบอพัก

ค.ส.ล. ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

204 กอสรางขยายสะพานและจุด เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางขยายสะพานและ  -  -  - 2,000,000  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

กลับรถถนนชลประทาน 4 ขวา สัญจรไปมาของประชาชน จุดกลับรถกวาง 6.00 พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

บริเวณสี่แยกชุมชนทุงจีน, เมตร ยาว 6.00 เมตร ใชถนน

สี่แยกทวดทอง 1 และสี่แยก หรือพื้นที่มนอยกวา 

ชอยประชาพัฒนา 108.00 ตารางเมตร

จํานวน 3 จุดตามรปูแบบ

และรายการของเทศบาล

205 ซอมแซมเสาไฟ  12 นักษัตร เพื่ออํานวยความสะดวก เปลี่ยนเสาไฟ 12 นักษัตร  -  -  - 700,000  - ประชาชนมีความ ทําใหประชาชนไดรับความสํานักการชาง

ถนนกะโรม ใหกับประชาชน พรอมอุปกรณ จํานวน 7 พึงพอใจรอยละ 80 สะดวกสบาย

ตน ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

206 ติดตั้งเสาไฟฟาแสงสวาง เพื่ออํานวยความสะดวก ติดตั้งเสาไฟฟาสูง 20.00  -  -  -  - 650,000 ประชาชนมีความ ทําใหประชาชนไดรับความสํานักการชาง

หนาสะพานราเมศวร (เสาไฮ ใหกับประชาชน เมตร พรอมหลอดไฟ พึงพอใจรอยละ 80 สะดวกสบาย

เมท) LED 250 วัตต จํานวน

8 โคม พรอมสายไฟฟา

และตูควบคุม ตามรูป

แบบและรายการของ

เทศบาล

207 ติดตั้งปายชื่อถนนและปายชื่อ เพื่ออํานวยความสะดวก ติดตั้งปายชนิดอลูมิเนียม  -  -  - 1,900,000  - ประชาชนมีความ ทําใหประชาชนไดรับความสํานักการชาง

ซอย ถนนศรีธรรมโศก, ถนน ใหกับประชาชน อัลลอยย ขนาด 30x พึงพอใจรอยละ 80 สะดวกสบาย

ศรีปราชญ, ถนนศรีธรรมราช, 100 เซนติเมตร พรอม

และถนนทาชาง เสาเหล็กขนาดเสนผา

ศูนยกลาง 4 นิ้ว ยาว

3.00 เมตร จํานวน 95

ปาย ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

208 ซอมแซมแบตเตอรี่ไฟถนน เพื่ออํานวยความสะดวก ซอมแซมแบตเตอรี่ไฟ  -  -  - 1,250,000  - ประชาชนมีความ ทําใหประชาชนไดรับความสํานักการชาง

โซลาเซลลในเขตเทศบาล ใหกับประชาชน ถนนโซลาเซลล ขนาด พึงพอใจรอยละ 80 สะดวกสบาย

12 โวลต ชนิดแหง/เจล

จํานวน 250 ลูก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

209 เปลี่ยนหลอดไฟแสงสวาง เพื่อปรับปรุงระบบแสงสวาง เปลี่ยนหลอดไฟเปนหลอด  -  -  - 7,405,000  - ประชาชนมีความ ทําใหคาใชจายดานไฟฟา สํานักการชาง

ถนนพัฒนาการทุงปรัง ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด แอลอีดี ขนาด 150 วัตต พึงพอใจรอยละ 80 ลดลง

จํานวน 175 หลอด

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

210 เปลี่ยนหลอดไฟแสงสวาง เพื่อปรับปรุงระบบแสงสวาง เปลี่ยนหลอดไฟเปนหลอด  -  -  - 4,076,000  - ประชาชนมีความ ทําใหคาใชจายดานไฟฟา สํานักการชาง

ถนนเทวบุรี ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด แอลอีดี ขนาด 150 วัตต พึงพอใจรอยละ 80 ลดลง

จํานวน 145 หลอด

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

211 เปลี่ยนหลอดไฟแสงสวาง เพื่อปรับปรุงระบบแสงสวาง เปลี่ยนหลอดไฟเปนหลอด  -  -  - 621,000  - ประชาชนมีความ ทําใหคาใชจายดานไฟฟา สํานักการชาง

ถนนประชาพัฒนา-ถนน ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด แอลอีดี ขนาด 80 วัตต พึงพอใจรอยละ 80 ลดลง

ชลประทาน 4 ขวา จํานวน 22 หลอด

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

212 กอสรางระบบไฟฟาแสงสวาง เพื่อปรับปรุงระบบแสงสวาง กอสรางระบบไฟฟา  -  -  - 3,366,000  - ประชาชนมีความ ทําใหคาใชจายดานไฟฟา สํานักการชาง

ถนนชลประทาน 4 ขวา ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด แสงสวางไฟกิ่งขนาด พึงพอใจรอยละ 80 ลดลง

9.00 เมตร หลอด

แอลอีดี ขนาด 150 

วัตต จํานวน 52 ตน

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

213 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร เพื่อความปลอดภัยในการ ปรับปรุงถนนลาดยางผิว  -  - 9,800,000  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต สัญจรไปมาของประชาชน จราจรแอสฟลทติกคอน พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ในสวนสมเด็จ กรีต (โดยวิธ ีPaverment ใชถนน

พระศรีนครินทร 84 in - Place Recycling)

(ทุงทาลาด) หนา 0.05 เมตร กวาง

8.00-17.50 เมตร

ยาว 900.00 เมตร

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา

12,000.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

214 กอสรางอาคารเพาะเลี้ยงเนื้อ เพื่อใชเปนสถานที่ขยายพันธุ กอสรางอาคาร ค.ส.ล.  -  - 1,800,000  -  - ประชาชนมีความ สามารถขยายพันธุไม สํานักการชาง

เย่ือบริเวณสวนสมเด็จพระศรี ไมประดับตางๆ ชั้นเดียว กวาง 12.00 พึงพอใจรอยละ 80 ประดับเพื่อใชตกแตง

นครินทร 84 (ทุงทาลาด) เมตร ยาว 7.00 เมตร สถานที่ตางๆ ได

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา

84.00 ตารางเมตร 

พรอมวัสดุและอุปกรณ

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



328

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

215 กอสรางศนูยอาหารบริเวณ เพื่อความเปนระเบียบ อาคารคอนกรีตเสรมิเหล็ก  -  - 6,900,000  -  - ประชาชนมีความ ทําใหสวนสมเด็จพระศรี สํานักการชาง

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร เรียบรอยในสวนสมเด็จ ชั้นเดียว ขนาดกวาง พึงพอใจรอยละ 80 นครินทร 84

84 (ทุงทาลาด) พระศรีนครนิทร 84 22.00 เมตร ยาว 33.00 (ทุงทาลาด)

(ทุงทาลาด) เมตร พื้นที่ไมนอยกวา มีความเปนระเบียบ

726.00 ตารางเมตร มากขึ้น

โดยแบงหองรานจําหนาย

อาหาร ขนาด 2.50x

3.00 เมตร จํานวน 29

หอง ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

216 กอสรางอาคารปอมยาม เพื่อรักษาความปลอดภัย กอสรางอาคาร ค.ส.ล.  -  - 800,000  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชาชนไดรับ สํานักการชาง

ทางเขาสวนสมเด็จพระศรี ใหประชาชนที่ใชบริการ ชั้นเดียว มีพ้ืนที่ไมนอย พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัย

นครินทร 84 (ทุงทาลาด) สวนสมเด็จพระศรีนคร กวา 9.00 ตารางเมตร

รินทร 84 (ทุงทาลาด) จํานวน 2 หลัง ตามรูป

แบบและรายการของ

เทศบาล

217 ปรับปรุงทางเทาคอนกรีตพิมพ เพื่ออํานวยความสะดวก ปรับปรุงทางเทาคอนกรีต  -  -  - 12,000,000  - ประชาชนมีความ ทําใหประชาชนไดรับความสํานักการชาง

ลายถนนศรีปราชญ ทั้ง 2 ฝง ใหกับประชาชน พิมพลาย รวมพื้นที่ไม พึงพอใจรอยละ 80 สะดวกและมีความ

จากสี่แยกประตูขาวไปทางทิศ นอยกวา 670.00 สวยงามของพื้นที่

ใตถึงสะพานคลองหนาเมือง ตารางเมตร ตามรูปแบบ

และรายการของเทศบาล

218 ปรับปรุงทางเทาคอนกรีต เพื่ออํานวยความสะดวก ปรับปรุงทางเทาคอนกรีต  -  -  - 4,850,000  - ประชาชนมีความ ทําใหประชาชนไดรับความสํานักการชาง

พิมพลายและบอพักถนน ใหกับประชาชน พิมพลายและบอพัก พึงพอใจรอยละ 80 สะดวกและมีความ

ศรีธรรมราช จากถนนโรงชาง ทั้ง 2 ฝง รวมพ้ืนที่ไม สวยงามของพื้นที่

ไปทางทิศเหนือถึงถนนเสมาชัย นอยกวา 2,255.00

ตารางเมตร ตามรูปแบบ

และรายการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

219 ปรับปรุงทางเทาถนนนครศรี- เพื่ออํานวยความสะดวก ปรับปรุงทางเทา กวาง  -  -  - 1,690,000  - ประชาชนมีความ ทําใหประชาชนไดรับความสํานักการชาง

ทุงสง (ทั้ง 2 ฝง) จากบริเวณ ใหกับประชาชน 2.00-5.00 เมตร ยาว พึงพอใจรอยละ 80 สะดวกและมีความ

สี่แยกศาลามีชัย-สุดเขตเทศบาล 200.00 เมตร หรือมี สวยงามของพื้นที่

ดานทิศตะวันตก พ้ืนที่ไมนอยกวา

1,200.00 ตาราง

เมตร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

220 ปรับปรุงทางเทาถนนนครศรี- เพื่ออํานวยความสะดวก ปรับปรุงทางเทา กวาง  -  -  - 2,360,000  - ประชาชนมีความ ทําใหประชาชนไดรับความสํานักการชาง

หัวไทร (ทั้ง 2 ฝง) จากบริเวณ ใหกับประชาชน 2.00-3.00 เมตร ยาว พึงพอใจรอยละ 80 สะดวกและมีความ

สี่แยกศาลามีชัย-สุดเขตเทศบาล 280.00 เมตร หรือมี สวยงามของพื้นที่

ดานทิศใต พื้นที่ไมนอยกวา

1,400.00 ตาราง

เมตร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

221 ปรับปรุงทางเทาถนนศรีธรรม เพื่ออํานวยความสะดวก ปรับปรุงทางเทา กวาง  -  -  - 6,650,000  - ประชาชนมีความ ทําใหประชาชนไดรับความสํานักการชาง

โศก (ทั้ง 2 ฝง) จากบริเวณ ใหกับประชาชน 2.00-3.00 เมตร ยาว พึงพอใจรอยละ 80 สะดวกและมีความ

ซอยศรีธรรมโศก 2-สี่แยก 790.00 เมตร หรือมี สวยงามของพื้นที่

ประตูชัย พ้ืนที่ไมนอยกวา 

3,950.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

222 ปรับปรุงทางเทาถนนคลองทา เพื่ออํานวยความสะดวก ปรับปรุงทางเทา กวาง  -  -  -  - 3,600,000 ประชาชนมีความ ทําใหประชาชนไดรับความสํานักการชาง

(ทั้ง 2 ฝง) ใหกับประชาชน 2.00-3.00 เมตร ยาว พึงพอใจรอยละ 80 สะดวกและมีความ

440.00 เมตร หรือมี สวยงามของพื้นที่

พ้ืนที่ไมนอยกวา 

 2,200.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

223 กอสรางเขื่อนกําแพงกันดิน เพื่อปองกันน้ําทวมใหกับ เขื่อนกําแพงกันดิน สูง  -  -  - 2,609,000    - ประชาชนมีความ  - แกไขปญหาน้ําทวมขัง สํานักการชาง

บริเวณคลองปาเหลา ดานขาง ประชาชน 4.00 เมตร ความยาว พึงพอใจรอยละ 80

วัดโคกธาตุ รวมไมนอยกวา 154.00

เมตร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

224 กอสรางทอลอดเหลี่ยมถนน เพื่อปองกันน้ําทวมใหกับ ทอลอดเหลี่ยม ขนาด  -  -  - 5,458,000    - ประชาชนมีความ  - แกไขปญหาน้ําทวมขัง สํานักการชาง

พัฒนาการคขูวาง ประชาชน 2.10x1.50 เมตร พึงพอใจรอยละ 80  - เรงระบายน้ําใหไหลลง

ความยาวรวมไมนอยกวา สูคลองสาธารณะได

107.00 เมตร จํานวน รวดเร็วขึ้น

6 จุด ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

225 กอสรางบอสูบน้ํา พรอมติดตั้ง เพื่อปองกันน้ําทวมใหกับ กอสรางบอสูบน้ํา ขนาด  -  -  - 7,400,000    - ประชาชนมีความ  - แกไขปญหาน้ําทวมขัง สํานักการชาง

เครื่องสูบน้ํา และอุปกรณ ประชาชน 3.00x5.00 เมตร ลึก พึงพอใจรอยละ 80  - เรงระบายน้ําใหไหลลง

บริเวณสี่แยกคูขวาง 2.50 เมตร จํานวน 1 บอ สูคลองสาธารณะได

 -ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา รวดเร็วขึ้น

อัตราการสบูน้ําไมนอย

กวา 0.30 ลบ.ม./วินาที

จํานวน 2 เครื่อง

 -ตูควบคุมขนาดไมนอย

กวา 37 kW จํานวน 1

เครื่อง

 -ทอสงน้ํา HDPE ขนาด

630 PN 10 ยาวไม

นอยกวา 65.00 เมตร

 -ขยายเขตและติดตั้ง

หมอแปลง ขนาดไมนอย

กวา 160 kVA จํานวน

1 เครื่อง

 -อุปปกรณ ทอ สงจาก

เครื่องสูบน้ํา จํานวน 2 ชุด

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

226 ปรับปรุงคอสะพานขามคลอง เพื่อความปลอดภัยในการ ปรับปรุงคอสะพาน  -  -  - 1,400,000  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

ทาดี สัญจรไปมาของประชาชน ค.ส.ล. กวาง 5.00 พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

เมตร ยาว 5.00 เมตร ใชถนน

ทั้ง 2 ดาน หรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา 50.00 

ตารางเมตร ตามรูปแบบ

และรายการของเทศบาล

227 กอสรางสถานีสูบน้ําบริเวณ เพื่อปองกันน้ําทวมใหกับ  -บอรับน้ํา ค.ส.ล. พ้ืนที่  -  - 4,000,000    -  - ประชาชนมีความ  - แกไขปญหาน้ําทวมขัง สํานักการชาง

ดานขางวัดทาโพธิ์ ประชาชน ไมนอยกวา 6.00 ตาราง พึงพอใจรอยละ 80  - เรงระบายน้ําใหไหลลง

เมตร พรอมติดตั้งเครื่อง สูคลองสาธารณะได

สูบน้ํา แบบมอเตอรไฟฟา รวดเร็วขึ้น

ชนิดจุมน้ํา ทอดูด-สง

ไมนอยกวา 8 นิ้ว จํานวน

1 เครื่อง

 -บอดักขยะ ค.ส.ล.

พ้ืนที่ไมนอยกวา 4.00

ตารางเมตร จํานวน 1 บอ

 - ตูควบคุมเครื่องสูบน้ํา

และอุปกรณประกอบ

การทํางานของเครื่อง

สูบน้ํา

 - ติดตั้งสายไฟและสาย

สัญญานเครื่องสูบน้ํา

มายังตูควบคุมเครื่องสูบน้ํา

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



334

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

228 กอสรางที่นั่งยกระดับและ เพื่อความเปนระเบียบ  -กอสรางที่นั่งยกระดับโครงสราง  -  - 1,840,000  -  - ประชาชนมีความ ทําใหสวนสมเด็จพระศรี สํานักการชาง

ทางเดินเชื่อมโครงสรางเหล็ก เรียบรอยในสวนสมเด็จ เหล็ก มีพ้ืนที่ไมนอยกวา พึงพอใจรอยละ 80 นครินทร 84

ในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร พระศรีนครนิทร 84 (ทุง 100.00 ตารางเมตร (ทุงทาลาด)

84 (ทุงทาลาด) ทาลาด) จํานวน 6 จุด มีความเปนระเบียบ

 -ทางเชื่อมยกระดับ มากขึ้น

โครงสรางเหล็ก กวาง

ไมนอยกวา 1.20 เมตร

ยาวไมนอยกวา 28.00

เมตร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

229 โครงการฝกอบรมบุคลากร เพื่อพัฒนาบุคลากรของ จัดโครงการฝกอบรม 100,000 500,000 300,000 5,000,000 300,000 จํานวนบุคลากร บุคลากรของสํานักการ สํานักการชาง

สํานักการชาง สํานักการชางใหมีความรู และศึกษาดูงานบุคลากร ของสํานักการชาง ชางไดรับการพัฒนา

ความสามารถทันกับ ของสํานักการชาง ที่เขารวมโครงการ ความรูความสามารถ

สถานการณปจจุบันอยู จํานวน 1 ครั้งตอป ดานระเบียบ วิธีปฎิบัติ

ตลอดเวลา งาน อยางถูกตอง

และมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งข้ึน

รวม 229 โครงการ  -  - 77,704,400 78,669,300 78,292,500 277,635,500 26,150,000  -  -  -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การพัฒนาการทองเท่ียวบนพื้นฐานธรรมะ  ธรรมชาติ  และศิลปวัฒนธรรม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่   1 การพัฒนาเศรษฐกิจ

       5. ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกิจ

5.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหมาย ตวัช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเทศกาล สงเสริมการทองเที่ยว จัดจางการแสดง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ปละ 1 ครั้ง ประเพณีและ สํานัก

มหาสงกรานตแหนางดาน ใหดํารงสืบไป แสงเสยีงสื่อผสม วัฒนธรรมทองถ่ิน ปลัดเทศบาล

เมืองนคร ฯ เพ่ือใหความรูแก จัดกิจกรรม ไดรับการเผยแพร

นักทองเที่ย แหนางดาน นักทองเท่ียวมา

เพื่อประชาสัมพันธแหลง จัดนิทรรศการแห ทองเท่ียวมากขึ้น

ทองเที่ยว นางดาน

2 โครงการผลิตสื่อเผยแพร เพ่ือใหความรู จัดทําแผนที่แหลง 300,000 350,000 350,000 400,000 400,000 ปละ 10,000 ฉบับ  - นักทองเที่ยว สํานัก

ขอมูลใหบริการดานการ แกนักทองเท่ียว ทองเที่ยว ปละ 1 ครั้ง มีความสะดวกและ ปลัดเทศบาล

ทองเที่ยว เพ่ือประชาสัมพันธแหลง จัดทําขอมูลเสนทาง เขาใจเสนทาง

ทองเที่ยว รถชมเมือง การทองเท่ียว

จัดทําหนังสือเมือง  - นักทองเที่ยวได

ทองเที่ยว รับความรูจากการ

จัดทําปายไฟตางๆ ทองเท่ียวมากขึ้น

จัดทําเอกสารสื่อที่

เกี่ยวของ

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตวัช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการประชาสัมพันธ เพ่ือประชาสัมพันธกิจกรรม จัดกิจกรรมเผยแพร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 กิจกรรมปละ 3 ครั้ง  - ประเพณีและ สํานัก

และการตลาดเชิงรุก การทองเท่ียว ประชาสัมพันธ วัฒนธรรมเปนท่ี ปลัดเทศบาล

ดานการทองเที่ยว พ่ือสงเสริมการทองเท่ียว แหลงทองเที่ยว รูจักแกคนทั่วไป

กิจกกรมเกี่ยวกับ  - มีนักทองเท่ียว

การทองเที่ยวประเพณี มาทองเท่ียวมาก 

วัฒนธรรม ขึ้น

รวมกิจกกรรม 

แถลงขาวกับททท.

4 โครงการอบรมใหความรู เพ่ือใหความรูแกเยาวชน  - โครงการอบรมอาสา 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 อบรมปละ 1รุน เยาวชน สํานัก

เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว เพ่ือใหความรูแกบุคคลากร สมัครการใหบริการ บุคลากร ปลัดเทศบาล

นครศรีธรรมราช เพ่ือใหความรูแกประชาชน ดานการทองเท่ียว ประชาชนทั่วไป

  - โครงการอบรม ไดรับการพัฒนา

 ภาษาอังกฤษ เรื่องขอมูลการทอง

พ้ืนฐานเพ่ือ เท่ียวในจังหวัด

การทองเที่ยว

5 โครงการตลาดริมน้ํา เพ่ือสรางอาชีพ จัดกิจกรรมสงเสริม 2,000,000 2,000,000 2,000,00 2,000,000 2,000,000 ปละ 12 ครั้ง  - มีนักทองเท่ียว สํานัก

เมืองลิกอร และเพ่ิมรายได อาชีพชุมชน มาทองเท่ียวมากขึ้น ปลัดเทศบาล

ใหกับคนในทองถิ่น โดยการนําผลิตภัณฑ  - คนในทองถิ่น

เพื่อสงเสริมการทองเท่ียว ในชุมชน มีรายไดเพ่ิมขึ้น

เพื่อใหเปนแหลงทองเท่ียว จําหนายที่ตลาดริมน้ํา  - มีแหลงทองเที่ยว

ของจังหวัดนครศรีฯ จัดกิจกรรมการเรียนรู ของจังหวัดเพ่ิมขึ้น

จัดกิจกรรม 12 ครั้ง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตวัช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 กิจกรรมรถชมเมือง เพื่อสงเสริมการทองเท่ียว จัดกิจกรรมรถชมเมือง  -  - 50,000 50,000 50,000 รอยละ 80 ของผู  -มีทองเท่ียวมากขึ้น สํานัก

ในเขตเมือง จัดจางเจาหนาที่ มาใชบริการมีความรู  - คนในทองถิ่น ปลัดเทศบาล

ใหความรูแกนักทองเท่ียว ปฏิบัติงาน 2 อัตรา ความเขาใจเกี่ยวกับ มีรายไดเพ่ิมข้ึน

เพื่อใหเปนกิจกรรม ปรับปรุงดูแล เมืองนครศรีธรรมราช  - มีแหลงทองเที่ยว

สงเสริมการทองเที่ยว และซอมสภาพรถ มากยิ่งขึ้น ของจังหวัดเพิ่มขึ้น

ของจังหวัด เชน ทําสีด สติ๊กเกอร

อื่นๆท่ีเกี่ยวของ  

ใหรถอยูในสภาพ

ปลอดภัย สะอาด

และพรอมใชงาน

รวม 6 โครงการ  -  - 4,900,000 4,950,000 3,000,000 5,050,000 5,050,000  -  -  -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4 การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมใหนาอยู  เขมแข็ง  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่   3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

6.1 แผนงานสาธารณสุข

เปาหมาย ตวัช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพ่ือใหศูนยบริการ ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนมีความ ประชาชน กองการแพทย

ศูนยบริการสาธารณสุข สาธารณสุข รับผิดชอบของ รูในการดูแลตนเอง เขารวมการ

 พัฒนาดานการบริการ ศูนยบริการ 5 ศูนย และโรคตางๆ อบรมใหความรู

 ใหผูปวย สรางความรู บริการ ไดรับการอบรม และสามารถ และรับรูเรื่อง

ความเขาใจใหกับ ใหความรูดาน ดูแลตนเองได สิทธิในการ

ผูปวยในพื้นที่ท่ีรับผิดชอบ สาธารณสุข และเขาถึงสทิธิของตนเอง รักษาพยาบาล

2 โครงการประชาสัมพันธ  - ประชาสัมพันธใหผูมา เพ่ือสรางความเขาใจ 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 1. คะแนน Overall ผูรับบริการมีความ กองการแพทย

เสียงตามสาย รับบริการับรูขาวสารใหมๆ ใหกับผูรับบริการ Scoring 3.0 ปลอดภัย เชื่อมั่น

หนวยงานภายนอก ดานสขุภาพ และขั้นตอน และสามารถส่ือสาร 2. จํานวนกิจกรรม/ และไววางใจใน

การใหบริการ กับหนวยงานภายใน โครงการท่ีกระตุนให มาตรฐานบริการ

 - เพื่อประสานงานภายใน โรงพยาบาลไดอยาง เกิดความตื่นตัวใน สุขภาพ ของโรง

องคกร มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว การพัฒนาคุณภาพ พยาบาลเทศบาล 

 ขอมูลตรงกัน ทันทวงที ของหนวยงาน นครศรีธรรมราช

  จากการประชาสัมพันธ

  แจงขาว

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตวัช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการสงเสริม 1.เพื่อใหเด็กชั้นประถม ตรวจสุขภาพชองปาก 50,000 60,000 650,000 70,000 70,000 1.รอยละ80 ผูเขารวมโครงการ กองการแพทย

ทันตสุขภาพในเดก็ชั้นประถม ศึกษาปที่ 4-6 นักเรียนชั้นประถม ไดรับการตรวจ สามารถสรางเสริม

ศึกษาป ที่ 4-6 ไดรับการตรวจสุขภาพ ศึกษาปที่ 4-6 สุขภาพชองปาก สุขภาพชองปากของ

โรงเรียนในเขตเทศบาล 2.รอยละ80 ตนเองอันเปนพื้นฐาน

จํานวน 11 โรงเรียน ทราบถึงสุขภาพ ของสุขภาพรางกายที่ดี

จํานวน 300-400 ราย ชองปาก

 3.รอยละ 80 

ทราบวิธีการดูแล

สุขภาพชองปาก

4 โครงการบริการทันตกรรม 1.เพื่อใหประชาชนไดรับ ออกหนวยให 500,000 600,000 60,000 700,000 700,000 1. จํานวนผูเขารวม ประชาชนในเขตเทศบาล กองการแพทย

บําบัดสงเสริมและปองกัน การสงเสริมปองกันทาง บริการตรวจ โครงการในแตละ ทุกกลุมอายุไดรับ

และรักษาทางทันตกรรม ทันตกรรมและสามารถ สุขภาพในชองปาก ปงบประมาณ การบริการ

ดูแลสุขภาพชองปากได ของประชาชนในเขต 2.ผูเขารับการบริการ ทางทันตกรรมอยางมี

อยางเหมาะสม เทศบาล มีภาวะแทรกซอน มาตรฐาน

2.ใหประชาชนเขาถึง  นอยกวารอยละ 5

บริการทางทันตกรรม 3.จํานวนขอรองเรียน

นอยกวารอยละ

20 ครั้ง/ป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตวัช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการฟนเทียมพระ 1.เพื่อแกปญหาสุขภาพ ผูสูงอายุในเขตเทศบาล 180,000 180,000 200,000 200,000 200,000 1.จํานวนผูเขารวม ผูเขารวมโครงการ กองการแพทย

ราชทาน ชองปากของผูสูงอายุ นครนครศรีธรรมราช โครงการมากกวา ไดรับการใสฟนปลอม 

โดยใสฟนปลอม ท่ีมีคุณสมบัติตรงตาม รอยละ 80 ของกลุม และสามารถรับประทาน

2.เพื่อสรางสขุนิสัยใน เกณฑ ไดรับการ เปาหมาย อาหารไดดียื่งขึ้น

การดูแลสุขภาพชองปาก บริการทําฟนเทียม 2.ระดับความพึงพอ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

และฟนเทียม ใจมากกวารอยละ 80 

6 โครงการสงเสริมสขุภาพ 1.เพื่อแกปญหาสุขภาพ ผูสูงอายุในเขตเทศบาล 50,000 50,000 60,000 60,000 60,000 1.รอยละ80 ผูเขารวมโครงการ กองการแพทย

ชองปากในผูสูงอายุ ชองปากของผูสูงอายุ นครนครศรีธรรมราช ไดรับการตรวจ ทราบถึงสรางเสริม

ที่มีโรคทางระบบ ที่มีโรคทางระบบเชน สุขภาพชองปาก สุขภาพชองปาก

สุขภาพชองปากอยางถูกวิธี เบาหวาน ความดัน 2.รอยละ80 สภาวะชองปาก

โลหิตสูง ไดรับการ ทราบถึงสุขภาพ ของตนเอง

ตรวจ คัดกรองสุขภาพ ชองปาก อยางหมาะสม

ในชองปาก 3.รอยละ 80 

ทราบวิธีการดูแล

สุขภาพชองปาก

7 โครงการสงเสริมสขุภาพ 1.เพื่อปองกันโรคใน รอยละ 80 ของจํานวน 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 1. รอยละ 80 หญิงมีครรภ กองการแพทย

และปองกันโรคในชองปาก ชองปากหญิงมีครรภ หญิงที่มาฝากครรภ ของหญิงที่มาฝาก ในเขตเทศบาล

หญิงมีครรภ 2. เพื่อใหหญิงมีครรภที่มา ครั้งแรก ในโรงพยาบาล ครรภ ไดรับการตรวจ รอยละ 80 

ฝากครรภครั้งแรกที่ รพ. เทศบาลไดรับการ สุจภาพชองปาก

ไดรับการตรวจสุขภาพ ตรวจ คัดกรอง 2.รอยละ 80 

ชองปากอยางถูกวิธี ดูแลสุขภาพในชองปาก หญิงตั้งครรภ เขารวม

โครงการไดรับคํา

แนะนําและวิธีการ

ดูแลสุขภาพปาก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตวัช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการสงเสริม 1.เพื่อสงเสริม กระตุนใหผู รอยละ 80 ของเด็กอายุ 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 1. รอยละ 80 ผูปกครองไดรับ กองการแพทย

ทันตสุขภาพและปองกันโรค ปกครองเด็กมีความรูและ 9 เดือน- 1.6 ป ของผูปกครองเด็กอายุ คําแนะนําและรอยละ

ในคลีนิคเดก็ดี สามารถดูแลสุขภาพใน ที่มารับวัคซีน 9 เดือน-1.6 ป ไดรับ  50 เด็กที่มารับบริการ

ชองปากเด็กและตัวเองได ในคลีนิคเด็กดี คาํแนะนํา ท่ีคลีนิคเด็กดีไดรับ

2. เพื่อใหเด็กที่มารับ ไดรับการตรวจ 2. รอยละ 80 ฟลูออไรด

วัคซนีไดรับการตรวจ สขุภาพในชองปาก ของเด็กอายุ

สุขภาพในชองปาก 9 เดือน- 1.6 ป 

3.เพื่อใหเด็กไดรับ ไดรับการตรวจ

ฟลูออไรด สขุภาพชองปาก

3. เด็กไดรับ

ฟลุออไรด 50 %

9 โครงการสงเสริมสขุภาพ 1. นักเรียน ป.1 ไดรับ นักเรียนชั้น ป.1 ในเขต 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 1.รอยละ 90 ของ 1.นักเรียนชั้น ป.1 กองการแพทย

และปองกันโรคในชองปาก การตรวจสุขภาพชองปาก เทศบาลนครนครศรีฯ นักเรียน ไดรับการ ไดรับการตรวจสุขภาพ

สําหรับเดก็ยิ้มสดใสเด็กไทย 2.ปองกันการเกิดโรค จํานวน 3,000 ราย ตรวจสุขภาพชองปาก ในชองปากโดยทัต

ฟนดี ฟนผุในนักเรียน ชั้น ป.1 การตรวจสุขภาพ โดยทันตบุคลากร บุคลากร รอยละ 90

3.สรางสขุนิสัยและฝกทักษะ ในชองปาก 2.รอยละ 10 ของ 2.รอยละ 10 

การดูแลชองปากของตนเอง และไดรับการสอน นักเรียนไดรับ นักเรียนชั้น ป.1

การแปรงฟน การเคลือบหลุม รับการเคลอืบหลุมรอง

รองฟนและไดรับ ฟนและอุดฟน

การอุดฟน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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10 โครงการสงเสริมทันต 1. เพื่อใหเดกในศูนยพัฒนา เด็กในศูนยพัฒนาเด็ก 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 1.รอยละ 90 ของ 1.รอยละ 90 ของ กองการแพทย

สุขภาพในศูนยพัมนาเด็ก กอนเกณฑในเขตเทศบาล เล็กเทศบาลนครศรีฯ เด็กในศูนยพัฒนา เด็กไดรับการตรวจ

กอนเกณฑ ไดรับการตรวจสุขภาพ ไดรับการตรวจ เด็กเล็กไดรับการตรวจ สุขภาพชองปากและ

ในชองปาก สุขภาพในชองปาก สุขภาพในชองปาก สาธิตวิธีการแปรงฟน

2.เพื่อใหเด็ไดรับฟลูออไรด และสาธิตการแปรงฟน 2.รอยละ 50 ของ

ปองกันฟนผุในรายที่จําเปน 2.รอยละ 50 ของ เด็กไดรับการทา

เด็กไดรับการทา ฟลูออไรด

ฟลูออไรด  

ตามความจําเปน

11 โครงการฟนฟูและเพ่ิม 1. เพื่อพัฒนาองคความ อบรมใหความรู 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 1. บุคลากรดาน บุคลากรมีความรู กองการแพทย

สมรรถนะการใชแนวทาง รูบุคลากร บุคลากรในโรงพยาบาล บริการเขารวม สามารถนํามาใช

ในการปฏิบัติงานคณุภาพทาง 2. เพื่อพัฒนาสมรรถนะ เกี่ยวกับงานคุณภาพ โครงการรอยละรอย เปนแนวทาง

คลนิิกของบุคลากร บุคลากร ทางคลินิก ในการปฏิบัติงานได

ประจําปงบประมาณ 2561 3. เพื่อพัฒนาแนวทาง รอยละ 80 

การปฏิบัติงานใหทันสมัย

เหมาะสมกับงาน

12 โครงการบริการ 1. ผูเขารวมโครงการ อบรมใหความรู 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ระดับควงามพึงพอใจ 1. ผูเขารวมโครงการ กองการแพทย

กายภาพบําบัด มีความรูความเขาใจเพ่ิมขึ้น ประชาชนในเขต ของผูท่ีเขารวม มีความรูความเขาใจ

ในสถานพยาบาลสูชุมชน 2. ผูเขารวมโครงการ เทศบาลฯใหสามารถ โครงการ ในมีความรูและ

สามารถนําความรูท่ีไดรับไป กายภาพบําบัดใหกับ สามารถถายทอดความรู

ปฏิบัติตัวตอที่บานและ ผูปวยในครอบครัว สูชุมชนไดอยางถูกตอง

ถายทอดสูชุมชนได เบ้ืองตนไดอยางถูกตอง พฤติกรรมตอโรค

อยางถูกตองและเหมาะสม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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13 โครงการบริการการแพทย 1. เพื่อใหผูปวยโรคขอเขา อบรมใหความรู 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความพึงพอใจของ 1. ผูปวยโรคขอเขาเสื่อม กองการแพทย

แผนไทยในสถานพยาบาล เสื่อมไดรับการดูแลรักษา ประชาชนในเขต ผูเขารับการดูแล ไดรับการดูแลรักษา

สูชุมชน ท่ีมีประสิทธิภาพ เทศบาลฯใหสามารถ รักษาขอเขา ที่มีประสิทธิภาพ

2. เพื่อชะลอหรือลด จัดทําลูกประคบ 2. ผูเขารับบริการ

ความรุนแรงของโรค ผูปวยในครอบครัว พึงพอใจ

ขอเขาเสื่อม เบื้องตนได 3. ประชาชนหันมา

3. เพื่อสงเสริมศาสตร สนใจและเขารับ

การแพทยแผนไทย การบริการทางการ

ในการดูแลรักษา แพทยแผนไทยเพิ่มขึ้น

สงเสริมปองกันโรค

แกประชาชน

14 กองทุนหลักประกัน 1. เพื่อใหบริการ 1. เทศบาลนครนคร- 2,900,000 2,950,000 3,000,000 3,050,000 3,050,000 1.ประชาชนในเขต 1. ประชาชนในเขต กองการแพทย

สุขภาพในระดับ ประชาชนในเขตเทศบาล ศรีธรรมราช สมทบเงิน เทศบาลนคร เทศบาลนครนครสรีฯ 

ทองถิ่นหรือพื้นท่ี มีการสรางเสริมสุขภาพ ไมนอยกวารอยละ 60 นครศรีฯ ไดรับ สามารถเขาถึงบริการ

เทศบาลนคร การปองกันโรคการพ้ืนฟู ของเงินที่ไดรับจัดสรร การปองกันสงเสริม สาธารณสุขไดอยาง

นครศรีธรรมราช สมรรถภาพและการรักษา จากกองทุน ฟนฟู และรักษา ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

พยาบาลระดับปฐมภูมิ หลักประกันสุขภาพ พยาบาลรอยละ มากขึ้น

เชิงรุก ที่จําเปนตอสุขภาพ แหงชาติ 80

และการดํารงชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15 โครงการขอรับเงินอุดหนุน 1. เพื่อแกไขปญหา ชุมชนในเขตเทศบาล 465,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000 1. ชุมชนมีการจัดทํา 1.ประชาชนในหมูบาน กองการแพทย

สําหรับการดําเนินงาน สาธารณสุขของชุมชน ขอรับเงินดําเนินการ แผนพัฒนาสุขภาพ/ /ชุมชน ไดรับการดูแล

ตามแนวทางโครงการ 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพ โครงการพัฒนา โครงการ เพ่ือขอรับ และการบริการใน

พระราชดําริ ดานสาธารณสุขของ ศักยภาพดาน เงินสนับสนุน เบ้ืองตนเพ่ือใหมีสุขภาพ

ดานสาธารณสุข คนในหมูบาน ไดแก อสม., สาธารณสุข ไมนอยกวารอยละ 80 อนามัยและมีสุขภาวะ

แกนนําชุมชน, ชุมชนละ 20,000 2. รอยละ 80 ที่สมบูรณแข็งแรง

ประชาชนท่ัวไป ฯลฯ บาท ของประชาชนท่ีเขา 2.ประชาชนมีทักษะ

3. เพื่อจัดบริการสุขภาพ รวมโครงการมีความ ในการดูแลตนเองและ

เบื้องตน โดยศูนยสาธารณ- พึงพอใจโดย มีสวนรวมในการจัด

สุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) ใชแบบสอบถาม ปจจัยสิ่งแวดลอม

ที่เอื้อตอการพัฒนา

พฤติกรรมสุขภาพ

16 โครงการสรางเสริมและ 1. เพื่อสงเสริมสนับสนุนให   - อบรมใหความรู อสม. 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 1. อสม. ที่เขารวม อาสาสมัครสาธารณสุข กองการแพทย

สงเสริมศักยภาพ . อสม. และเครือขาย และศึกษาดูงานนอก โครงการพึงพอใจ ไดรบัการพัฒนาศักยภาพ

การดําเนินงานอาสาสมัคร ภาคประชาชน มีสวนรวม สถานท่ี กิจกรรมการอบรม อยางตอเน่ืองท้ังในภาวะ

สาธารณสุข ในการดูแลสุขภาพชุมชน  - จัดประชุมประจํา รอยละ 80 วิกฤตและภาวะปกติ

2. เพื่อพัฒนาความรู เดือน 2. จํานวนผูเขารับ ในหลากหลายรูปแบบ

ทักษะ ของ  อสม. รวมท้ัง การอบรมไมนอยกวา ที่เหมาะสมกับบริบท

สามารถถายทอดทิศทาง รอยละ 80 ของพ้ืนที่ โดยมีการ

นโยบาย ไปสูทิศทาง บูรณาการเนื้อหาความรู

นโยบาย ไปสูการปฏิบัติ ท่ีทันสมัยและทันตอ

และแกไขปญหาในชุมชน เหตุการณ

ไดอยางมีประสิทธิภาพ

และยั่งยืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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17 โครงการพัฒนาระบบการดูแล 1. เพื่อใหผูสูงอายุที่อยูใน ดูแลผูสูงอายุ 60 ป 1,775,000 1,825,000 1,875,000 1,925,000 1,925,000 1.ผูสูงอายุไดรบัการคัดกรอง 1.ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง กองการแพทย

ระยะยาวดานสาธารณสุข ภาวะพึ่งพิง ไดรับการดูแล ขึ้นไป ในเขตเทศบาล และประเมินภาวะสุขภาพ ไดรับบริการท่ีมีคุณภาพ

สําหรับผูสูงอายุท่ีมี ท่ีบานอยางตอเนื่องและ ใชสิทธิหลักประกัน รอยละ 80 ในการเยี่ยมบาน 

ภาวะพึ่งพิง สมํ่าเสมอ ตามปญหา สุขภาพแบงเปน 2.ผูสูงอายุกลุม 2 และ 3 และไดรับกาดูแลที่

(Long Term Care) สุขภาพและชุดสิทธิ 4 กลุม ตามชุดสิทธิ ไดรับการดูแลตามแผน เหมาะสม ตามบริบท

แบบบูรณาการ ประโยชนโดยการมีสวนรวม ประโยชน การดูแลรายบุคคล ของบุคคลและครอบครัว

ของครอบครัวและชุมชน 3.ผูสูงอายุที่ไดรับการดู ทําใหผูสูงอายุมีคณุภาพ

แลตามแผนการดูแล ชีวิตที่ดีขึ้น สามารถ

รายบุคคลมีระดับ ดูแลชวยเหลือตนเอง

คะแนน ADLดีขึ้นไม ไดดีข้ึน จากกลุม

ต่ํากวารอยละ 3 ติดเตยีงเปนติดบาน 

18 โครงการพัฒนาคุณธรรม 1. เพื่อสงเสริมให 1. บุคลากรไดรับ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 1.รอยละจํานวนผูเขา บุคลากรในหนวยงาน กองการแพทย

จริยธรรมและพฤติกรรม ผูเขาอบรมมีความรู การอบรมพัฒนา รวมอบรมมากกวา มีทัศนคติท่ีดี

ของบุคลากรในองคกร ในหลักจิตวิทยาดาน คุณธรรมจริยธรรม รอยละ 80 ตอการทํางาน 

มนุษยสัมพันธและการสราง ครบทุกราย 2.รอยละ มีความรักสามัคคี

กําลังใจใหแกตนเองน 2. บุคลากรที่ไดรับ ความพึงพอใจของ ในหนวยงาน 

และผูอ่ืนในการทํางาน การอบรมมีทัศนคติ ผูเขารวมกิจกรรม เกิดทักษะในการทํางาน

2. เพื่อสงเสริมและพัฒนา ท่ีดีตอการทํางาน มากกวารอยละ 80 อยางมีความสุข 

ใหบุคลากรในหนวยงาน เพ่ือเกิดความพึงพอใจ 3.รอยละความ พัฒนาศักยภาพ

มีทัศนคติที่ดีตอการทํางาน ตอผูรับริการ พึงพอใจของ ในการทํางาน 

เพื่อประโยชนสูงสุด รอยละ 80 ผูรับบริการ เพ่ือบริการประชาชน

ตอผูรับบริการ มากกวารอยละ 80

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตวัช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

19 โครงการพัฒนาสมรรถนะ 1. เพื่อสงเสริมใหบุคลากร 1. บุคลากรไดรับ 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 1.รอยละจํานวนผูเขา บุคลากรในหนวยงาน กองการแพทย

บุคลากรภายในองคกร มีความรูความเขาใจ การอบรมพัฒนา รวมอบรม มีความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับสมรรถนะและ สมรรถนะบุคลากร มากกวารอยละ 80 เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ

แนวทางปฏิบัติตามหลัก ภายในองคกร 2.รอยละของบุคลากร ตามสมรรถนะหลัก   

สมรรถนะตางๆ ตามกลุมเปาหมายที่ ท่ีมีผลการประเมิน สมรรถนะ

ตามหลักเกณฑ กําหนดไวครบทุกราย สมรรถนะอยูในเกณฑดี ประจําสายงาน ตามที่

และแนวทางท่ีกําหนด ความเขาใจเก่ียวกับ มากกวารอยละ 80 สํานักงานก.ท. 

มีทัศนคติที่ดีตอการ วิธีปฏิบัติ กําหนด สามารถนําไป

ทํางาน เพ่ือพัฒนาศักยภาพ ตามหลักสมรรถนะ ปรับใชในการทํางาน 

เกิดประโยชนสูงสุด ท่ีสํานักงาน ก.ท. ไดอยางมีประสิทธิภาพ

ตอผูรับบริการ กําหนด และเกิดประโยชนสงูสุด

20 โครงการอบรมฟนฟู 1. เพื่อพัฒนาองคความรู อบรมใหความรูบุคลากร 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 1.รอยละจํานวนผูเขา บุคลากรในโรงพยาบาล กองการแพทย

ความรูเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับการทําลายเชื้อ ในโรงพยาบาล รวมอบรม ไดรับการความรู

ดานการปองกันและควบคุม และการทําใหปราศจากเชื้อ ไดรับความรูเกี่ยวกับ มากกวารอยละ 80 ดานการทําลายเชื้อ

การติดเชื้อในโรงพยาบาล ไดอยางถูกตองและ การทําลายเชื้อ 2.รอยละความพึงพอใจ และทําใหปราศจากเชื้อ

เปนไปในแนวทางเดียวกัน และทําให ของผูเขารวมกิจกรรม ท่ีทันสมัย 

ปราศจากเชื้อ มากกวารอยละ 80 สามารถนําความรู

รอยละ 80 มาใชในการปฏิบัติงาน 

เพื่อใหผูรับบริการ

ปลอดภัย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตวัช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

21 ยกระดับศูนยบริการ เพื่อเพิ่มคณุภาพ อบรมใหความรู 300,000 300,000 350,000 400,000 400,000 จํานวนศนูยบริการ ประชาชน กองการแพทย

ใหมีคุณภาพปริการ และศักยภาพการ บุคลากรท่ีปฏิบัติงาน สาธารณสุขที่ไดรับ เขาถึงบริการ

เปนโรงพยาบาลสาขา บริการของศนูย ในศนูยบริการ และ การยกระดับเปน การรักษาที่มี

และเปนตนแบบ บริการ ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี โรงพยาบาลสาขา คณุภาพและ

รับผิดชอบของศูนย ศูนยบริการ

บริการ ใหมีความรู ไดรับการเพ่ิม

ดานสาธารณสุข ศักยภาพการ

ทํางาน

22 โครงการพัฒนาองคกรสู 1. เพื่อใหบุคลากร 1. บุคลากร 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1.รอยละจํานวน บุคลากรในหนวยงาน กองการแพทย

การเปนเลิศดานบริการ มีการพัฒนาตนเอง ไดรับการอบรม ผูเขารวมอบรม มีความสุข มีทัศนคติ

(Organization มีความสุขในการทํางาน ไมต่ํากวา รอยละ 80 มากกวารอยละ 80 ที่ดีตอการทํางาน 

Development) 2.เพื่อใหบุคลากร  2. บุคลากรที่ 2.รอยละ มีการสื่อสารที่ดี

มีทัศนคติที่ดีตอองคกร ไดรับการอบรม ความพึงพอใจของ มีพฤติกรรมบริการ

ผูบริหาร เพื่อนรวมงาน มีความสุข ผูเขารวมกิจกรรม ดวยใจ 

3. เพื่อใหเกิดความสามัคคี มีทัศนคตทิี่ดี มากกวารอยละ 80 เขาใจวัฒนธรรมองคกร 

ในองคกรมีการประสานงาน ตอองคกรผูบริหาร สามารถปฏิบัติงาน

ที่ดี สามารถทํางานเปนทีม และผูรวมงาน บริการรวมกันได

ไดอยางมีประสิทธิภาพ อยางมีประสิทธิภาพ 

ผูรับบริการพึงพอใจ

และประทับใจ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตวัช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

23 โครงการอบรมพัฒนาความรู 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพ 1. บุคลากรไดรับ 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 1.รอยละจํานวนผูเขา บุคลากรที่เขารับการ กองการแพทย

และทักษะในการปฏิบัติงาน บุคลากรใหมีความรู การอบรม ครบทุกคน รวมอบรม อบรมมีความรูและ

บุคลากรทางการพยาบาล และทักษะในการดูแลผูปวย 2.บุคลากรที่ไดรับ มากกวารอยละ 80 ทักษะในการดูแลผูปวย

2.เพื่อใหบุคลากร การอบรมมีความรู 2.รอยละ และสามารถนํามาใช

มีเจตคติที่ดีในการ และทักษะในการ ความพึงพอใจของ พัฒนาคุณภาพ

ใหบริการสุขภาพ ปฏิบัติงาน ผูเขารวมกิจกรรม การดูแลผูปวย

3. เพื่อใหผูรับบริการ สามารถปฏิบัติงาน มากกวารอยละ 80 ในโรงพยาบาล 

ไดรับบริการท่ี ตามบทบาทตนเอง และชุมชนไดอยาง

ถูกตองปลอดภัย กับผูรับบริการ ถูกตอง มีประสิทธิภาพ 

ตรงตามมาตรฐาน และผูใหบริการ ตามมาตรฐาน

24 โครงการทบทวน 12 กิจกรรม 1. เพื่อใหบุคลากร 1. บุคลากร 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 1. จํานวน บุคลากรปฏิบัติ กองการแพทย

เสริมสรางความปลอดภัย กองการแพทยมีความเขาใจ โรงพยาบาลเทศบาล ผูเขารวมประชุม ตามมาตรฐานวิชาชีพ

ฉลาดใชเครื่องมือคุณภาพ แนวคิดการพัฒนาคุณภาพ นครนครศรีธรรมราช มากกวารอยละ 80 ทําใหผูปวยไดรับความ

และการใชเครื่องมือพัฒนา ไดรับการอบรมความรู 2. ระดับ ปลอดภัยในการใชบริการ

คุณภาพ และเพิ่มพูน ทักษะ ความพึงพอใจ จากโรงพยาบาลเทศบาล

2. เพื่อใหบุคลากร ในการใชเครื่องมือ ของผูเขารวมประชุม นครนครศรีธรรมราช

สามารถใชเครื่องมือ คุณภาพ มากกวารอยละ 80 

ในการปฏิบัติงาน มากกวารอยละ 80 3. สามารถนําความรู

ไดอยางมีประสิทธิภาพ ท่ีไดรับไปประยุกตใช

และสงผลใหประชาชนท่ีมา ในการปฏิบัติงาน

รับบริการมีความปลอดภัย ไดมากกวารอยละ 70

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตวัช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

25 โครงการโรงพยาบาลพ่ีเลี้ยง ระดับองคกร อบรมบุคลากร/ 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 1. สามารถนําความรู ฝาย/หนวยงาน/ กองการแพทย

External Survey ระดับทีมนําพัฒนาคุณภาพ ทีมนําใหมีความรู ที่ไดรับไปประยุกตใช คณะกรรมการทีม

และระดับหนวยงาน ไดรับ ความเขาใจประยุกต ในการปฏิบัติงาน พัฒนาคุณภาพตางๆ 

ขอเสนอแนะรวบรวมขอมูล ใชความรู/ขอเสนอ ไดมากกวารอยละ 70 มีโอกาสไดแลกเปลี่ยน

สรุปผลและวิเคราะห แนะจากทีมวิทยากร 2. สามารถนําความรู เรียนรูจากวิทยากรที่มี 

แนวโนมของตนเอง รพ.พ่ีเลี้ยงในการ ไปเผยแพร/ ประสบการณ

สามารถจัดทํารายงาน ปฏิบัติงานได ถายทอดได สามารถนําความรู 

การประเมินตนเองและ  มากกวารอยละ 70 ขอเสนอแนะตาง ๆ 

มีการนําเสนอขอมูล  มาพัฒนา และมี

ที่ตรงประเด็นอยาง  ความพรอมในการ

สมบูรณครบถวนตาม เตรียมรับการ

บริบทของโรงพยาบาล ประเมินคุณภาพ

26 โครงการยกระดับ 1.พัฒนาองคกรใหผาน จัดกิจกรรมการอบรม 300,000 362,800 395,000 395,000 395,000 บุคลากรปรับ โรงพยาบาล กองการแพทย

โรงพยาบาลเทศบาล การรับรองคณุภาพ ใหความรู โดยมีจํานวน เปลี่ยนพฤติกรรม เทศบาล เปนที่รูจัก

ใหเปนโรงพยาบาลท่ี มีมาตรฐานและความ กิจกรรมโครงการยอย การบริการ ผูรับ ในระดับประเทศ

ผานการรับรองคณุภาพ ฯ ปลอดภัย ไมนอยกวา 5 โครงการ บริการ พึงพอใจ ในป 2564

และการบริการไดรับความ 2.ใหความรูบุคลากร เพ่ือใหเปนไปตาม จากแบบสอบถาม

ไววางใจจากประชาชน เพ่ือสรางความไววางใจ มาตรฐานของสถาน

ใหกับผูมารับบริการ    พยาบาล   

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ
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เปาหมาย ตวัช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

27 โครงการสงเสริมสนับสนุน 1. เพื่อสงเสริมใหเปน จัดอบรมใหความรู 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1. จํานวนนวัตกรรมตอป บุคลากรนําความรู กองการแพทย

การสรางนวัตกรรมอยาง องคกรทองถิ่นตนแบบ บุคลากรใหสามารถ 2. รอยละความสําเร็จของ ที่ไดรับมาพัฒนาระบบ

เปนระบบ ดานการพัฒนาระบบบริการ จัดทํานวัตกรรม การดําเนินโครงการดังนี้ การดูแลผูปวย 

และพัฒนาศักยภาพ ในหนวยงาน ปละ  - รอยละสามารถนํา โดยใชหลักฐานเชิง

บุคลากรจากนวัตกรรม 1 ชิ้นงาน ความรูที่ไดรับไป ประจักษ เพื่อปรับปรุง

2.เพื่อสรางบรรยากาศ เพ่ือนําชิ้นงานไป ประยุกตใชในการ มาตรฐานระบบ

องคกร ใหเกิดการ ปรับใชในการบริการ ปฏิบัติงานได > 70  การบริการสุขภาพ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู ท่ีมีคุณภาพ  รวดเร็ว  - รอยละความพึงพอใจ และสามารถนํา

ประสบการณทางเทคโนโลยี ปลอดภัย ตอผูรับ ของผูรับบรกิาร >80 ความรูไปเผยแพร

หรือการจัดการมาพัฒนา บริการ ท้ังภายในและ

งานเพ่ือตอบสนอง  นอกหนวยงาน

ความตองการของ

ผูมารับบริการ

28 โครงการอบรมสัมมนา เพ่ือจัดอบรมใหความรู จัดอบรมใหความรู 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ผูเขารับการอบรม มีความรูความเขาใจ กองการแพทย

บุคลากรเพ่ือยกระดับการ แกบุคลากรเพ่ือยกระดับ แกบุคลากรเพื่อยกระดับ มีความรูความเขาใจ ในการยกระดับการ

บริการ การบริการ  และศึกษาดูงาน การบริการ ในการยกระดับการ บริการไมนอยกวา

 และศึกษาดูงาน บริการไมนอยกวา

จํานวน 40 คน รอยละ 80

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตวัช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

29 โครงการขอรับรอง 1. เพื่อวางแผนการตรวจ เพ่ือรองรับการ 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 1. คะแนน ผูรับบริการ กองการแพทย

คุณภาพและตรวจเยี่ยมจาก นิเทศประเมินการพัฒนา ตรวจเยี่ยมประเมิน Overall Scoring 3.0 มีความปลอดภัยเชื่อมั่น 

หนวยงานภายนอก คุณภาพตามแนวทาง HA จากหนวยงานภายนอก 2. จํานวนกิจกรรม/ และไววางใจใน

2. เพื่อใหโรงพยาบาล และรองรับการ โครงการที่กระตุน มาตรฐานบริการสุขภาพ

เทศบาลฯ คงสถานะ การรับรองคุณภาพ ใหเกิดความตื่นตัว ของโรงพยาบาลเทศบาล 

และผานการรับรองคณุภาพ สถานพยาบาล ในการพัฒนาคุณภาพ นครศรีธรรมราช

ของสถานพยาบาล (HA) ของหนวยงาน

(HA ขั้น 3) ของ สรพ.

3. เพื่อใหบุคลากร เขาใจ  

ในบทบาท ภาระ หนาที่ 

และรวมพัฒนาศักยภาพ

เพื่อนําไปสูการประเมิน

การรับรองสถานพยาบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตวัช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

30 โครงการเมืองนครอาหาร 1. เพื่อปรับปรุง ยกระดับ 1. เฝาระวังความ 500,000 500,000 200,000 200,000 200,000 1. มีรายงานสรุปผลการ 1. ประชาชนไดรับการ กองสาธารณสุข

ปลอดภัย มาตรฐานดานสุขลักษณะ ปลอดภัยอาหารที่วาง ตรวจเฝาระวังทางดาน คุมครองและเขาใจใน และสิ่งแวดลอม

การจําหนายอาหารในสถาน จําหนายในสถานท่ี สุขาภิบาลอาหารแตละ การเลือกบริโภคอาหาร

ประกอบการอาหาร จําหนายอาหาร และ กลุมเปาหมายทุกเดือน ที่สะอาด ปลอดภัย

2. เพื่อตรวจสอบและเฝา อาหารริมบาทวิถี โดย 2. กลุมเปาหมาย 2. ผูประกอบการมี

ระวังคุณภาพอาหารใน เก็บและตรวจตัวอยาง รอยละ100 ไดรับการ จิตสํานึกและมีความ

สถานท่ีจําหนายอาหาร อาหารดวยชุดทดสอบ ตรวจสอบดานสุข- รับผิดชอบตอผูบริโภค

และอาหารริมบาทวิถี อาหารเบ้ืองตนจาก ลักษณะทางกายภาพ ในการประกอบปรุง 

3. เพื่อพัฒนาความรู กลุมเปาหมายคือตลาด ตามหลักการสุขาภิบาล และจําหนายอาหาร

ความเขาใจ จิตสํานึกและ รานอาหาร แผงลอย อาหารอยางนอยปละ ท่ีสะอาดปลอดภัย

ความรวมมือขององคกร จําหนายอาหาร 1 ครั้ง 3. กอใหเกิดการมีสวน

ภาคเอกชน ผูประกอบการ หางสรรพสินคา และ รวมระหวางภาครัฐ 

และประชาชนท่ัวไปในเรื่อง สถานศึกษา ภายในเขต องคกร เอกชน ผูประ

อาหารปลอดภัย เทศบาลนคร กอบการและประชาชน

4. เพื่อคุมครองผูบริโภค นครศรีธรรมราช เพ่ือ  เพ่ือการพัฒนาดาน

และสรางความมั่นใจใน ตรวจวิเคราะหภาคสนาม อาหารปลอดภัยอยาง

การบริโภคอาหารที่สะอาด 2. ตรวจสอบดาน ยั่งยืน

ปลอดภัย สุขลักษณะทางกาย 4. เสริมสรางภาพ

ภาพของกลุมเปาหมาย ลักษณท่ีดีในดาน

รวมถึงการใหคําแนะ อาหารปลอดภัยของ

นําทางดานสุขาภิบาล เทศบาลนคร

อาหารรอยละ 100 นครศรีธรรมราช และ

ตามหลักการสุขาภิบาล เปนการสงเสริม

อาหารอยางนอยปละ การทองเท่ียว

 1 ครั้ง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตวัช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

31 โครงการพัฒนามาตรฐานการ 1. เพื่อพัฒนาและปรับปรุง 1. สถานที่จําหนาย 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 1. กลุมเปาหมายไดรับ 1. มีแนวทางการพัฒนา กองสาธารณสุข

สุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา คณุภาพมาตรฐานการ อาหารในสถานศึกษา การอบรมเก่ียวกับการ และปรับปรุงคุณภาพ และสิ่งแวดลอม

สุขาภิบาลอาหาร โรง พื้นที่เขตเทศบาลนคร สุขาภิบาลอาหาร จํานวน มาตรฐานการสุขาภิบาล

อาหารในสถานศึกษา นครศรีธรรมราช ไดรับ  1 ครั้งตอป อาหาร โรงอาหารใน

2. เพื่อใหผูสัมผัสอาหาร    การตรวจประเมิน 2. สถานศกึษาที่เขารับ สถานศึกษา

มีความรูความเขาใจ เกี่ยวกับ สุขลักษณะทางดาน การอบรมมีจํานวน 2. ผูสัมผัสอาหาร มีความรู

การสุขาภิบาลอาหาร สามารถ กายภาพ และสุมตัวอยาง รอยละ 80 ของสถาน-  ความเขาใจเกี่ยวกับการ

นํามาปรับปรุงสภาพสุขาภิบาล อาหาร ภาชนะอุปกรณ ศกึษากลุมเปาหมาย สุขาภิบาลอาหาร

อาหารในโรงอาหารของ และมือผูสัมผัสอาหาร 3. ผูเขารวมการอบรมมี จนสามารถนํามาปรับปรุง

สถานศกึษาใหดีขึ้น เพ่ือตรวจวิเคราะหในดาน ระดับความพึงพอใจอยู สภาพสุขาภิบาลอาหารใน

3. เพื่อใหผูบริหาร อาจารย เคมีและชีวภาพ ในระดับคะแนนคาเฉลี่ย โรงอาหารของสถานศึกษา

ผูรับผิดชอบโรงอาหารใน 2. บุคลากรที่รบัผิดชอบ 3.5 ใหดีขึ้นได

สถานศกึษา และผูสัมผัส งานสุขาภิบาลอาหารใน 3. ผูบริหารสถานศึกษา 

อาหารมีความตระหนักใน สถานศึกษาและผูสัมผัส อาจารยผูรับผิดชอบโรง

ความสําคัญของการบริโภค อาหารในโรงอาหารของ อาหารและผูสมัผัสอาหาร

อาหารในสถานศึกษา สถานศึกษาพื้นที่เขต ไดตระหนักถึงความสําคัญ

4. เพื่อคุมครองนักเรียน เทศบาลนคร ตอการปรับปรุงโรงอาหาร

นักศึกษาและบุคลากรใน นครศรีธรรมราช ไดรับ ใหถูกสุขลักษณะตาม

สถานศกึษา ใหมีความ การอบรมเก่ียวกับการ มาตรฐาน การสุขาภิบาล

ปลอดภัยในการบริโภคอาหาร สุขาภิบาลอาหาร อาหาร

จํานวน 1 ครั้ง ตอป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตวัช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

32 โครงการพัฒนามาตรฐานการ 1. เพื่อใหประชาชนไดบริโภค 1. ผูจําหนายอาหารรมิ 250,000 250,000 200,000 200,000 200,000 1. กลุมเปาหมายไดรับ 1. ผูประกอบการจําหนาย กองสาธารณสุข

สุขาภิบาลอาหารริมบาทวิถี อาหารที่ถูกสุขลักษณะและ บาทวิถีในพื้นที่เขต การอบรมเกี่ยวกับการ อาหารริมบาทวิถีไดรับการ และสิ่งแวดลอม

ปลอดภัยตอสุขภาพ เทศบาลนคร สุขาภิบาลอาหาร การเพิ่มพูนความรูใหมีการ

2. เพื่อใหผูจําหนายอาหารริม นครศรีธรรมราช ไดรับ  จํานวน 1 ครั้งตอป ปฏิบัตทิี่ถูกสุขลักษณะ

บาทวิถี มีความรูความเขาใจใน การตรวจประเมิน 2. ผูเขารวมการอบรมมี 2. พัฒนาการจําหนาย

การปฏิบัติตน เรื่องสุขอนามัย สุขลักษณะทางดาน ระดับความพึงพอใจอยู อาหารของผูประกอบการ

ในการประกอบปรุงการ กายภาพและสุมตรวจ ในระดับคะแนนคาเฉลี่ย ริมบาทวิถีใหถูกตองได

จําหนายอาหาร และดูแลสุข ตัวอยางอาหาร ภาชนะ 3.5 มาตรฐาน

วิทยาสวนบุคคลไดถูกตอง อุปกรณ และมือผูสัมผัส 3. ผูบริโภคไดรับประทาน

อาหาร เพื่อตรวจ อาหารท่ีสะอาดและ

วิเคราะหในดานเคมีและ ปลอดภัย

ชีวภาพ

2. ผูจําหนายอาหารรมิ

บาทวิถีในพื้นที่เขต

เทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช ไดรับ

การอบรมเกี่ยวกับการ

สุขาภิบาลอาหาร

จํานวน 1 ครั้งตอป 

3. สถานท่ีจําหนาย

อาหารริมบาทวิถีที่

ผานตามหลักเกณฑการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



355

เปาหมาย ตวัช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

การรับรองมาตรฐานฯ 

ของเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

 ไดรับปายรับรอง

มาตรฐาน"อาหาร

สะอาดปลอดภัยใสใจ

ผูบริโภค" (Clean Food

 Good Health)

33 โครงการรานอาหารปลอดภัย 1. เพื่อใหผูประกอบกิจการ 1. ผูประกอบกิจการ 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 1. กลุมเปาหมายไดรับ 1. สถานประกอบ กองสาธารณสุข

ใสใจสุขภาพ รานอาหารมีความรู ความ รานอาหารในพื้นท่ีเขต การอบรมเกี่ยวกับการ กิจการรานอาหาร ไดรับ และสิ่งแวดลอม

เขาใจในเรื่องการสขุาภิบาล เทศบาลนคร สุขาภิบาลอาหาร การพัฒนาและยก

อาหาร สมารถนําความรูไปใช นครศรีธรรมราช ไดรับ จํานวน 1 ครั้งตอป ระดับมาตรฐาน

ในการปฏิบัตงิานและควบคุม การตรวจประเมิน 2. ผูเขารวมการอบรม 2. ประชาชนไดรับความ

 ดูแลบริหารจัดการ และ สุขลักษณะทางดาน มีระดับความพึงพอใจ ปลอดภัยในการบริโภค

พัฒนาสถานประกอบกิจการ กายภาพ และสุมตรวจ อยูในระดับคะแนน อาหารมากยิ่งขึ้น

รานอาหารใหไดมาตรฐาน ตัวอยางอาหาร ภาชนะ คาเฉลี่ย 3.5 3. เสริมสราง

2. เพื่อกระตุนใหผูประกอบ อุปกรณ และมือผู ภาพลักษณที่ดีในดาน

กิจการรานอาหารไดพัฒนา สัมผัสอาหาร เพ่ือตรวจ อาหารปลอดภัยของ

สถานประกอบกิจการใหถูก วิเคราะหในดานเคมี สถานประกอบกิจการ

หลักสุขาภิบาลอาหาร และชีวภาพ รานอาหารเขตเทศบาล

3. เพื่อใหประชาชนไดบริ- 2. ผูประกอบกิจการ นครนครศรธีรรมราช 

โภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะ รานอาหารในพื้นท่ีเขต และเปนการสงเสริม

และปลอดภัยตอสุขภาพ เทศบาลนคร การทองเท่ียว

นครศรีธรรมราช ไดรับ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตวัช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

การอบรมเกี่ยวกับ

สุขาภิบาลอาหาร

 จํานวน 1 ครั้งตอป

3. สถานประกอบ

กิจการรานอาหารท่ี

ผานตามหลักเกณฑการ

รับรองมาตรฐานฯ ของ

เทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช ไดรับ

ปายรับรองมาตรฐาน

"อาหารสะอาดปลอดภัย

ใสใจผูบริโภค" (Clean 

Food Good Health)

4. จัดทําสื่อ

ประชาสัมพันธดาน

สุขาภิบาลอาหาร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตวัช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

34 โครงการพัฒนาศักยภาพ 1. เพื่อพัฒนาบุคลากร จัดใหมีการอบรม  -  - 200,000 200,000 200,000 กลุมเปาหมายไดรับ 1. บุคลากรที่ปฏิบัติ กองสาธารณสุข

บุคลากรดานสาธารณสุขและ ผูปฏิบัติงานใหมีความรูและ สัมมนาและศึกษาดูงาน การฝกอบรมดาน งานเกี่ยวของกับงาน และสิ่งแวดลอม

สิ่งแวดลอม ทักษะในการดําเนินงานดาน แกพนักงานและผู สาธารณสุขและ ดานสาธารณสุขและ

สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม รับจางเหมาบริการท่ี สิ่งแวดลอม จํานวน 1 สิ่งแวดลอม มีองค

 และสามารถบฏิบัติงานได ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับ  ครั้งตอป ความรูดานวิชาการและ

อยางมีประสิทธิภาพ งานดานสาธารณสุข ทักษะในการปฏิบัติงาน

2. เพื่อสรางเสริม และสิ่งแวดลอมหรือ เพ่ิมขึ้น

ประสบการณและวิสัยทัศน งานอื่นท่ีเกี่ยวของ 2. บุคลากรไดรับ

ดานสาธารณสุขและ จํานวน 40 คน วิสัยทัศนดาน

สิ่งแวดลอมใหกวางไกลและ สาธารณสุขและ

เหมาะสมกับสถานการณ สิ่งแวดลอม ใหมี

3. เพื่อบูรณาการองคความรู มุมมองที่กวางไกลขึ้น

ที่ไดมาประยุกตใหสอดคลอง 3. สามารถบูรณาการ

เหมาะสมกับหนวยงาน องคความรูใหเกิดการ

เผยแพรความรูใหเกิดการ พัฒนางานอยางยั่งยืน

จัดการดานสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอมท่ีถูกตองนําไปสู

คุณภาพชีวิตท่ีดีของ

ประชาชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตวัช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

35 โครงการสงเสริมและพัฒนา ๑. เฝาระวังสถานการณ ๑. ตลาดประเภทท่ี๑ 250,000 250,000 100,000 100,000 100,000 ๑.กลุมเปาหมาย ๑. ผูประกอบการตลาด กองสาธารณสุข

ตลาดสดนาซื้อ สุขาภิบาลอาหารใน ทุกตลาดในเขตเทศบาล ไดรับการตรวจ สด พอคา แมคาในตลาด และสิ่งแวดลอม

ตลาดสด ในเขตเทศบาล นครนครศรีธรรมราช ประเมินมาตร มีความรู ความเขาใจ

นครนครศรีธรรมราช ไดรับการตรวจประเมิน ฐานตลาดสด เกี่ยวกับสุขาภิบาลอาหาร

๒ เพ่ือสงเสริมใหผูประ มาตรฐานตลาดสด จํานวน ๑ ครั้ง ๒. ตลาดสดมีการพัฒนา

กอบกิจการ และผูขายของ จํานวน ๑ ครั้งตอป ตอป และยกระดับตลาดสด

ในตลาด มีความรู ๒. จัดใหมีฝกอบรม ๒.กลุมเปาหมาย นาซื้อ  

ดานสุขาภิบาลอาหาร ใหความรูสุขาภิบาล ฝกอบรมให 3. เครือขายผูประกอบ

และแนวทางการพัฒนา อาหาร(เชิงปฏิบัติการ) ความรู การมีความเขมแข็งมี

ยกระดับตลาดสด นาซื้อ แกผูประกอบการตลาด สุขาภิบาลอาหาร สวนรวมในการพัฒนา

๓. เพื่อสงเสริมและสราง ประเภทท่ี ๑ และพอ (เชิงปฏิบัติการ) และยกระดับ

ความเขมแข็งใหแกเครือ คา แมคาในตลาด จํานวน ๑ ครั้ง ตอป ตลาดสดนาซื้อ

ขายผูประกอบการตลาดสด ในเขตเทศบาล 3. จัดกิจกรรม ๔. ภาครัฐ ภาคเอกชน 

จํานวน ๑ ครั้งตอป สงเสริมและสราง ผูประกอบการและ

๓. จัดใหมีกิจกรรม ความเขมแข็งใหแก พอคา แมคา มีสวนรวม

สงเสริมและสราง กลุมเปาหมาย ในการพัฒนาและ

ความเขมแข็งใหแก จํานวน ๑ ครั้ง ตอป ยกระดับตลาดสดนาซื้อ

เครือขายผูประกอบการ ๕. ตลาดสดไดรับการ

ตลาดสด ประเภทท่ี ๑ พัฒนาและยกระดับ

จํานวน ๑ ครั้งตอป ตลาดสด นาซื้อ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตวัช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

36 โครงการสงเสริมความ เพ่ือฝกอบรมใหความรูแกผู ฝกอบรมใหความรู  - 129,000 129,000 129,000 129,000 ผูเขารวมฝกอบรม ผูประกอบกิจการท่ี กองสาธารณสุข

ปลอดภัยและสุขอนามัยใน ประกอบกิจการท่ีเปน (เชิงปฏิบัติการ) แกผู จํานวน 100 คน เปนอันตรายตอสุขภาพ และสิ่งแวดลอม

การทํางาน อันตรายตอสุขภาพ และ ประกอบกิจการท่ีเปน  และผูปฏิบัติงาน เกิด

ผูบฏิบัติงาน ใหเกิดความ อันตรายตอสุขภาพ ความตระหนัก มีความรู

ตระหนัก มีความรูความ และผูปฏิบัติงาน ความเขาใจเกี่ยวกับ

เขาใจเกี่ยวกับความ จํานวน 100 คน ใน ความปลอดภัยอนามัย

ปลอดภัย อนามัยในการ เขตพ้ืนที่เทศบาลนคร  ในการทํางาน และ

ทํางาน และการปองกัน นครศรีธรรมราช ปละ การปองกันเหตุรําคาญ

เหตุรําคาญ  1 ครั้ง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

37 โครงการปองกันควบคุมสัตว 1. เพื่อปองกันและควบคมุ ดําเนินการปองกัน 1,000,000 1,000,000 800,000 800,000 800,000 1. มีรายงานสรุปผล 1. อัตราปวย อัตราตาย กองสาธารณสุข

และแมลงพาหะนําโรค โรคท่ีเกิดจากสัตวและ และควบคุมโรคติดตอ การดําเนินงาน  ดวยโรคท่ีเกิดจากสัตว และสิ่งแวดลอม

แมลงพาหะนําโรค และลด ระหวางสัตวและคน ปองกันควบคุมสตัว และแมลงพาหะนํา

อัตราปวยและปองกันการ และโรคท่ีเกิดจากสัตว และพาหะนําโรค โรคลดลง

ปวยตายดวยโรคท่ีเกิดจาก และแมลงพาหะนํา ภายในเขตเทศบาล 2. แหลงเพาะพันธุ

สัตวและแมลงพาหะนําโรค โรคภายในพื้นท่ีเขต ทุกเดือน สัตวและแมลงพาหะ

ในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลนคร เทศบาลนคร 2. ผูปวยโรคตดิตอ นําโรคลดลง

นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช จากสัตวและแมลง 3. ประชาชนมีความรู

2. เพื่อกําจัดและทําลาย ไดแก ชุมชน 63 ชุมชน พาหะนําโรคไดรับการ ความเขาใจ ความ

แหลงเพาะพันธุสัตวและ สถานศกึษา วัด และ สอบสวนทางระบาด ตระหนักและมีสวน

แมลงพาหะนําโรคในพื้นที่ สถานที่ราชการหรือ วิทยารอยละ 100 รวมในการปองกัน

เขตเทศบาลนครฯ เอกชน จากการรับแจง และควบคุมโรคท่ีเกิด

3. เพื่อรณรงคสงเสริมให รายงาน จากสัตวและแมลง

ประชาชนมีความรูความ 3. ชุมชนในพ้ืนที่เขต พาหะนําโรค รวมถึง

เขาใจ ความตระหนัก และ เทศบาลนคร ประชาชนมีคณุภาพ

สรางภาพ มีสวนรวมใน นครศรีธรรมราช ชีวิตที่ดี

โรคท่ีเกิดจากสัตวและ ไดรับการสุมสํารวจ

แมลงพาหะนําโรค แหลง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

38 โครงการติดตั้งโปรแกรม 1. เพื่อนําเทคโนโลยีมาใช ติดตั้งโปรแกรม  - 50,000 50,000 50,000 50,000 1. รอยละ 90 ของ 1. สามารถนํามาใชใน กองสาธารณสุข

ระบบปฏิบัติการบัญชี ในการจัดเก็บฐานขอมูล ระบบปฏิบัติการบัญชี ฐานขอมูล การบริหารติดตามผล และสิ่งแวดลอม

สําเร็จรูป การจัดเก็บ ผูประกอบการและออก สําเร็จรูป การจัดเก็บ ผูประกอบการ การดําเนินงานไดทัน

ฐานขอมูลผูประกอบการ ใบอนุญาตตาม ฐานขอมูล สามารถเชื่อโยงกับ กาล ไดขอมูล Real 

และออกใบอนุญาตตาม พระราชบัญญัติการ ผูประกอบการและ ใบอนุญาตประกอบ Time ที่ปรับปรุง

พระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ.2535 ออกใบอนุญาตตาม กิจการไดอยางถูกตอง อยางทันสมัยตลอด

สาธารณสุข พ.ศ.2535 2. เพื่อจัดเก็บฐานขอมูล พระราชบัญญัตกิาร 2. รอยละ 80 ของ เวลา

ผูประกอบการ โดยการ สาธารณสุข ผูใชบริการมีความพึง 2. เพิ่มประสิทธิภาพ

เชื่อมโยงระหวางใบอนุญาต พ.ศ.2535 พอใจในการออก ในการปฏิบัติงาน

การประกอบกิจการ, ใบอนุญาตดวย ไดมากขึ้น

ฐานขอมูลสถาน โปรแกรม 3. สามารถเชื่อมโยง

ประกอบการ ขอมูลระหวาง

3. เพื่อใหการจัดเก็บ ใบอนุญาตการ

การประกอบกิจการ, ประกอบกิจการและ

ฐานขอมูลสถาน ฐานขอมูลสถาน

ประกอบการและออก ประกอบการไดอยาง

ใบอนุญาตตาม ถูกตอง

พระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข พ.ศ.2535 

เปนไปอยางคลองตัว ลด

ขอผิดพลาดในการ

ปฏิบัติงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

39 โครงการปองกัน ควบคุมโรค 1. เพื่อจัดซื้อคาวัคซนี 2. ผาตัดทําหมันสุนัข 300,000 600,000 800,000 800,000 800,000 1. รอยละ 80 ของ 1. ลดความเสี่ยงตอ กองสาธารณสุข

พิษสุนัขบา และลดจํานวน ปองกันโรคพิษสุนัขบาและ 1. ฉีดวัคซีนปองกัน ประชากรสุนัขและ การแพรระบาดของ และสิ่งแวดลอม

ประชากรสุนัขและแมวจรจัด วัสดุอุปกรณในการฉีดวัคซีน โรคพิษสุนัขบาใหแก แมวในเขตเทศบาล โรคพิษสุนัขบา และ

2. เพื่อจัดซื้อคาวัสดุและ สุนัขและแมวในเขต 2. รอยละ 80 ลด หยุดการแพรพันธุของ

เวชภัณฑในการผาตัดทํา เทศบาล จํานวนประชากร สุนัขและแมว โดย

หมัน และแมวที่มีเจาของ สุนัขและแมวในเขต คอยๆลดจํานวนของ

3. เพื่อจัดนิทรรศการและ และไมมีเจาของ เทศบาล สุนัขและแมวจรจัดลง

ทําแผนพับใหความรูหรือ 3. จัดงานรณรงค 3. รอยละ 80 ลด จนหมดไปได

คาใชจายอื่นที่จําเปน ปองกันโรคพิษสุนัขบา ปญหาเดอืดรอน 2. ลดอัตรการปวย 

4. ลดปญหาเหตุเดือดรอน และทําหมันสุนัขและ รําคาญ อันเกิดจาก และอัตราการตายของ

รําคาญอันเกิดจากสุนัข แมว สุนัขและแมวจรจัด ประชาชนรวมถึง

และแมว โดยการจด ปญหาเดือดรอน

ทะเบียนประวัติของสุนัข รําคาญอันเกิดจาก

และแมวภายในเขตเทศบาล สุนัขและแมวลดนอยลง

5. ประชาชนมีความรู 3. ประชาชนมีความ

ปรับเปลี่ยนทัศนคติ และ เขาใจและมีสวนรวม

เลี้ยงสุนัขและแมวดวย ในการแกปญหา

รับผิดชอบตอสังคม รวมกันเกี่ยวกับสุนัข

กอใหเกิด "ชุมชนปลอด และแมวจรจัด และ

โรคพิษสุนัขบา" โรคพิษสุนัขบารวมถึง

ปญหาเหตุเดือดรอน

รําคาญ

รวม 39 โครงการ  -  - 14,975,000 16,521,800 16,484,000 16,694,000 16,694,000  -  -  -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4 การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมใหนาอยู  เขมแข็ง  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่   3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

6.2 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตวัช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการบริหารจัดการ 1. เพื่อแกไขปญหาและ จัดหาเอกชนดําเนิน -  -  -  -  - 2,900,000,000 - กลุมเปาหมาย 1. การบริหารจัดการ กองสาธารณสุข

ขยะมูลฝอยชุมชน จัดการขยะมูลฝอยที่ตกคาง การและดําเนินการใน (ลงทุนรวมกับ องคกรตางๆ ที่นํา ขยะของเทศบาลเปน และสิ่งแวดลอม

สะสม ณ สถานท่ีกําจัดขยะ รูปแบบการเปลี่ยนขยะ เอกชน) ขยะมากําจัด จํานวน ไปอยางถูกตองเปน

2. เพื่อรองรับการบริหาร เปนพลังงาน(WTE)  58 องคกร ไดรับ รูปแบบการเปลี่ยนขยะ

จัดการขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น ตามผลศึกษาความ การกําจัดขยะถูก เปนพลังงาน(WTE)

ใหมอยางเปนระบบไมเกิด เหมาะสมของมหา สุขลักษณะ 2. สภาพแวดลอมดาน

การตกคางสะสม วิทยาลัยทักษิณ เพ่ือ กายภาพและภูมิทัศน

3. เพื่อเปนมาตรการปอง ที่จะแกไขปญหาขยะ ดีขึ้นเนื่องจากขยะ

กันและแกปญหาผลกระทบ ตกคางสะสมในสถานท่ี ตกคางสะสมลดลง

ที่เกิดขึ้นจากการจัดการ กําจัดขยะของเทศบาล 3. ผลขางเคียงตอ

ขยะมูลฝอยท่ีไมถูกตองท้ัง ซ่ึงมีอยูไมนอยกวา สุขภาพประชาชน

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตวัช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ดานสิ่งแวดลอมและสังคม 1,700,000 ตัน และ ลดลง เน่ืองจากปญหา

4. สงเสริมสนับสนุนใหเกิด รวมทั้งขยะท่ี อปท. มลพิษสิ่งแวดลอม

การนําผลผลิตจากขยะ ภายในจังหวัดนครศรีฯ ลดลง

มูลฝอยไปใชประโยชนใน มารวมกําจัดกับ

การผลิตพลังงาน(WTE) เทศบาลฯไมนอยกวา

350 คันตอวัน

จํานวน 58 อปท.

2 โครงการรณรงคการรักษา ดูแลรณรงคการรักษาความ รณรงคทําความสะอาด 300,000 300,000 100,000 100,000 100,000 กลุมเปาหมาย ถนน คู ถนน คู ครอง ตรอก กองสาธารณสุข

ความสะอาดในท่ีสาธารณะ สะอาดในท่ีสาธารณะใน  กวาดขยะ ถางหญา  คลองตางๆ ไดรับ ซอย และที่สาธารณะ และสิ่งแวดลอม

เขตเทศบาล กําจัดวัชพืช ตาม การดูแล ไดรับการดูแลและ

สถานท่ีสาธารณะใน สะอาดสวยงาม

โอกาสวันสําคัญตางๆ เรียบรอย

ที่กําหนด

- จัดกิจกรรมทําความ

สะอาดในท่ีสาธารณะ

- ประชาสัมพันธให

ประชาชนรักษาความ

สะอาดหนาบานตนเอง

รวม 2 โครงการ  -  - 300,000 300,000 100,000 100,000 2,900,100,000  -  -  -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4 การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมใหนาอยู  เขมแข็ง  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี   3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม

6.3 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอสรางหองวาง เพื่อใหมีอาคารสําหรับ กอสรางหองวางเครื่อง   -   - 620,000   -   - มีโรงเรือนสําหรับ มีความปลอดภัย กองการแพทย

เคร่ืองสาํรองไฟฟา เคร่ืองกําเนิดไฟฟา สํารองไฟฟาขนาด เครื่องปนไฟ ปองกันแดด  

โรงพยาบาลเทศบาลนคร ปองกันอัตรายสภาพอากาศ ขนาด 6.00x10.00  และฝน

นครศรีธรรมราช และปองกันอันตราจาก เมตร หรือพื้นที่ไม  ไมเกิดอันตราย

การเขาถึงของประชาชน นอยกวา 60.00  

ที่สัญจรไปมา ตารางเมตร 1 หลัง

อาคารโรงสรางเหล็ก

ผนังชองตาขาย

โครงเคราเหล็กกลอง

โครงหลังคาเหล็ก

มุงดวยกระเบื้องลอนคู

ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการพัฒนาปรับปรุง เพื่อปรับปรุงซอมแซม ปรับปรุงพ้ืนที/่รื้อถอน  -  - 49,000  -  - 1.พ้ืนที่งานจายกลาง 1.พื้นที่งานจาย กองการแพทย

ซอมแซมพื้นที่ พื้นที่งานจายกลางใหได งานปรับปรุงพ้ืนท่ีงานจาย ถูกตอง เหมาะสม กลางไดมาตรฐาน

งานจายกลางใหไดมาตรฐาน มาตรฐานสําหรับ จายกลาง บริเวณชั้น 2 ตามมาตรฐานงาน ตามมาตรฐาน

การปฏิบัติงาน อาคาร 1 โดยการรื้อถอน จายกลาง ประเทศไทย
ผนังกออิฐ เมตร และรื้อถอน ของสมาคมศูนย
ประตูบานเล่ือนและ กลางงานปราศ
ชองกระจกอลูมิเนียม จากเช้ือแหง

ขนาด  9.3 ตารางเมตร ประเทศไทย

(ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล)

3 โครงการปรับปรุงโรงฆาสัตว เพื่อปรับปรุงซอมแซมโรง ปรับปรุงโรงฆาสัตว  - 5,559,700  -  -  - รอยละ 90 ของโรง โรงฆาสัตวไดรับการ กองสาธารณสุข

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ฆาสัตวเทศบาล ใหอยูใน - ปรับปรุงซอมแซม ฆาสัตวไดรับการ ปรับปรุงใหถูก และสิ่งแวดลอม

สภาพที่พรอมใชงาน สะอาด อาคารโรงฆาสัตว ปรับปรุงใหถูก สุขลักษณะ

 และถูกสุขลักษณะ รวมถึง ขนาด 20.00x49.00 สุขลักษณะ

มีครุภัณฑที่จําเปนในการ  ม. จํานวน 1 หลัง 

ปฏิบัติงานครบถวน โดยการปรับปรุง

ซอมแซมพื้น, ผนัง,ฝา

เพดาน, หลังคา, ไฟฟา,

ประปา, สุขภัณฑ 

และงานประกอบอ่ืนๆ

ตามแบบแปลน

เทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - ปรับปรุงซอมแซม

อาคารโรงชําเหละเนื้อ

 ขนาด 6.00x16.00

 ม. จํานวน 2 หลัง 

โดยทําการปรับปรุง

ยกระดับพื้น 

ค.ส.ล. ภายในอาคาร,

 ปรับปรุงรางระบาย

น้ําภายนอกอาคาร

โดยรอบและกอสราง

บอพักน้ํา

ค.ส.ล. จํานวน 2 ชุด 

ตามแบบแปลน

เทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช และ

จัดซื้อครุภัณฑ ดังน้ี

1. เคร่ืองลวกปนขน

สุกร สําหรับสุกร

น้ําหนัก 60-320 กก.

 ระบบการปนขนของ

เคร่ืองลวกเปนแบบ

ลูกกลิ้งเดี่ยว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

กําลังผลิต15-20 วัน/

ชม. จํานวน 1 เคร่ือง 

2. สายพานสําหรับ

ยกสุกรข้ึนผาซากเปน

ระบบสายพานใช

สําหรับยกสุกรขึ้นสู

ราวแขวนเพื่อชําแหละ

 สามารถรับน้ําหนักได

ไมนอยกวา 350 กก.

 ความยาวสายพานไม

นอยกวา 3.00 ม. 

จํานวน 1 ชุด

3. เคร่ืองชอตสุกร 

ประสิทธิภาพการชอต

สุกรใหสลบ 30-50 

ตัว/ชม. กระแสไฟที่ทํา

ใหสุกรสลบประมาณ 

180 โวลท จํานวน 2 

เคร่ือง

4. เคร่ืองทําน้ํารอน

ระบบใชไฟฟา พรอม

งานติดตั้งเปนถังบรรจุ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

320 ลิตร อัตราการ

 ผลิตน้ํารอนเครื่องละ

1,000 ลิตร/ชม. ขด

ลวดความรอน 

6*6KW, 380V, 

50Hz., 3P ตัวถัง

ภายนอกเปน CLOR 

BOND ทนตอทุก

สภาวะอากาศ ไมเปน

สนิม  ติดต้ังไดท้ัง

ภายในและภายนอก

อาคาร มีวาลวระบาย

เมื่อมีความดันหรือ

อุณหภูมิเกินมิเทอร

โสตัท ภายในใหคงที่

ปรับไดถึง 70 C 

จํานวน 2 เคร่ือง

- ตะขอแขวนซากสุกร

 ตะขอคลองแขวนทํา

ดวยเหล็กชุบกัลวาไนซ

 ความยาว 16 ซม. 

ตะขอแขวนทําดวย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

สแตนเลส 16 มม. 

น้ําหนักได 220 กก. 

จํานวน 200 อัน

4 โครงการกอสรางระบบ 1. เพื่อใหมีสถานที่กําจัด  - บอพักน้ําใสขนาด  -  - 8,900,000  -  - มีบอที่กําจัดส่ิงปฏิกูล 1. มีแหลงบําบัดสิ่ง กองสาธารณสุข

บําบัดสิ่งปฏิกูล ดวยระบบ สิ่งปฏิกูลที่ถูกตองตามหลัก กวาง 3.00 เมตร  ที่ถูกหลักสุขาภิบาล ปฏิกูลที่ถูกตองตาม และสิ่งแวดลอม

ไฟฟา สุขาภิบาล ยาว 10.00 เมตร หลักสุขาภิบาล

2. เพื่อลดปญหาแหลงแพร ลึก 1.00 เมตร 2. สามารถลดปญหา

เชื้อโรคตามเกณฑมาตรฐาน  - ติดตั้งเครื่องบําบัด การแพรเชื้อโรคตองๆ

EHA น้ําเสียดวยไฟฟา  ไดและผานเกณฑ

จํานวน 4 ชุด ประเมิน EHA

 - ติดตั้งระบบบําบัด

น้ําเสียดวยไฟฟา

จํานวน 1 ระบบ

 - หมอแปลงไฟฟา

ขนาดไมนอยกวา

100 KVA จํานวน

1 ชุด  พรอมสาย

ไฟฟา  ความยาว

ไมนอยกวา 50 เมตร

ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการปรับปรุงซอมแซม 1. เพื่อปรับปรุงซอมแซม ปรับปรุงซอมแซม  -  - 450,000  -  - รอยละ 100 กอง 1. กองสาธารณสุข กองสาธารณสุข

หองปฏิบัติงาน กอง หองปฏิบัติงานใหทันสมัย หองปฏิบัติงานกอง สาธารณสุขและ และสิ่งแวดลอม มี และสิ่งแวดลอม

สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ตามหลัก Green office สาธารณสุขและ สิ่งแวดลอม มีพื้นที่ หองปฏิบัติงานที่ 

2. เพื่อรับรองประชาชน สิ่งแวดลอม ขนาด สําหรับปฏิบัติงาน เปนไปตามหลักการ

ที่มาติดตอราชการ ไดรบั 18.00x11.50 เมตร และใหบริการ สถานที่ทํางานสีเขียว 

ความสะดวกสะบาย  หรือพื้นที่ไมนอยกวา ประชาชนที่มาติดตอ (Green office) 

 207.00 ตารางเมตร ราชการ 2. ประชาชนที่มา

โดยทําการร้ือถอน ติดตอราชการไดรับ

ผนังพรอมปรับปรุงพ้ืน, ความสะดวก

 ผนัง, ฝาเพดานและ สบายและเกิดความ

งานอื่นๆ ตามรูปแบบ พึงพอใจตอการ

และรายการของ ใหบริการ

เทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการกอสรางอาคาร เพ่ือใหเทศบาลมี อาคารสถานพยาบาล  -  - 2,870,000  -  - ประชาชนมีความพึง - สถานพยาบาลสัตวที่มี กองสาธารณสุข

สํานักงานสถานพยาบาลสัตว สถานพยาบาลสัตวที่ สัตว ชั้นเดียว พอใจในการเขารับ มาตรฐานและถูก และสิ่งแวดลอม

คสล. ชั้นเดียว เหมาะสมตอการ โครงสรางคอนกรีต บริการรอยละ 80 สุขลักษณะ

ปฏิบัติงานถูกสุขลักษณะ เสริมเหล็กพื้นที่ไม - สะดวกตอการติดตอ

และสะดวกตอการติดตอ นอยกวา 200 ตาราง และใหบริการ

ใหบริการประชาชน เมตร พรอมออกแบบ ประชาชน

ตกแตงภายใน 

ประกอบดวย หอง

สํานักงาน หองผาตัด 

ทําหมัน หองฉีดวัคซีน

หองพักแพทย หองพัก

สุนัข หองน้ํา และหอง

 เก็บของ ฯลฯ ตาม

รูปแบบและรายการ

ของเทศบาล 

จํานวน 1 หลัง

รวม 6 โครงการ  -  - 0 5,559,700 12,889,000 0 0  -  -  -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



 

 

 

 

ผ.02/1 

โครงการท่ีเกนิศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 
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แบบ ผ.02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4 การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมใหนาอยู  เขมแข็ง  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่   3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  ศิลปะ  และประเพณี

3.2 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตวัช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อาหารกลางวันเด็กนักเรียน เพ่ือใหนักเรียนได จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ 29,706,600 29,706,600 29,706,600 29,706,600 29,706,600 นักเรียน สังกัด นักเรียนทุกคนไดรับ สํานักการศึกษา

รับประทานอาหารมื้อ เครี่องบริโภคสําหรับ สพฐ.และ ตชด. ประทานอาหาร ท่ีมี

กลางวันทุกคน ประกอบอาหารกลางวัน ไดรับอาหาร คุณภาพและเพียงพอ

ครบทุกวันตลอด ในสถานศกึษาสังกัด กลางวัน 100% ตลอดปการศกึษา

ปการศึกษา สพฐ และ ตชด.

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
สําหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
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แบบ ผ.02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4 การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมใหนาอยู  เขมแข็ง  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่   3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  ศิลปะ  และประเพณี

3.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตวัช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอสรางอาคาร เพื่อใหนักเรียนใน อาคารโรงยิมเนเซ่ียม  -  - 11,200,000  -  - รอยละ 90 ของ นักเรยีนโรงเรียนสาธิต โรงเรียนสาธิต

โรงยิมเนเซี่ยมชั้นเดียว โรงเรียนไดมีสนามกีฬา ขั้นเดียว (ตามแบบ นักเรียนโรงเรียน เทศบาลเพชรจริก เทศบาลวัด

ในรมเพ่ือใชเลนกีฬา กรมสงเสริมการปกครอง สาธิตเทศบาลวัด จํานวน 1,019 คน ไดมี เพชรจริก

หรือแขงขันกีฬา ทองถิ่น) ขนาด เพชรจริก ไดมี อาคารโรงยิมเนเซ่ียม

24.x 40 เมตร อาคารโรงยิมเน ใชเลนกีฬา

เซี่ยมใชเลนกีฬา หรือแขงขันกีฬา

2 โครงการกอสรางอาคาร เพื่อใหนักเรียนใน อาคารอเนกประสงค  -  - 2,870,000  -  - รอยละ 90 ของ นักเรยีนโรงเรียนเทศบาล โรงเรียน
อเนกประสงค โรงเรียนไดมีอาคาร (ตามแบบกรมสงเสริม นักเรียนโรงเรียน วัดเสมาเมือง จํานวน เทศบาลวัด

อเนกประสงคสําหรับ การปกครองทองถิ่น) เทศบาลวัดเสมา  2,269 คนไดมีอาคาร เสมาเมือง

จัดกิจกรรมตางๆ ขนาด 12 x 24 เมตร เมือง ไดมีอาคาร อเนกประสงคเพ่ือใช

อเนกประสงคเพื่อ ดําเนินกิจกรรมตางๆ

ใชดําเนินกิจกรรม

ตางๆ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
สําหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตวัช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการกอสรางอาคาร เพื่อใหนักเรียนใน อาคารอเนกประสงค  -  - 2,870,000  -  - รอยละ 90 ของ นักเรียนโรงเรียนเทศบาล โรงเรียน

อเนกประสงค โรงเรียนไดมีอาคาร (ตามแบบกรมสงเสริม นักเรียนโรงเรียน วัดศาลามีชัย จํานวน เทศบาลวัด

อเนกประสงคสําหรับ การปกครองทองถิ่น) เทศบาลวัดศาลามี 1,996 คนไดมีอาคาร ศาลามีชัย

จัดกิจกรรมตางๆ ขนาด 12 x 24  เมตร ชัย ไดมีอาคารอเนก อเนกประสงคเพ่ือใช

ประสงคเพ่ือใช ดาํเนินกิจกรรมตางๆ

ดําเนินกิจกรรม

ตางๆ

4 โครงการกอสรางอาคาร เพื่อใหนักเรียนใน อาคารอเนกประสงค  -  - 7,380,000  -  - รอยละ 90 ของ นักเรยีนโรงเรียนเทศบาล โรงเรียน

อเนกประสงค โรงเรียนไดมีอาคาร (ตามแบบกรมสงเสริม นักเรียนโรงเรียน วัดทาโพธิ์ จํานวน841คน เทศบาลวัด

อเนกประสงคสําหรับ การปกครองทองถ่ิน) เทศบาลวัดทาโพธิ์ ไดมีอาคารอเนกประสงค ทาโพธิ์

จัดกิจกรรมตางๆ ขนาด 24 x 30 เมตร ไดมอีาคารอเนก เพื่อใชดําเนินกิจกรรมตางๆ

ประสงคเพ่ือใช

ดําเนินกิจกรรม

ตางๆ

รวม 4 โครงการ  -  - 0 0 24,320,000 0 0  -  -  -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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แบบ ผ.02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4 การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมใหนาอยู  เขมแข็ง  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่   4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค  และโครงสรางพื้นฐาน

4.1 แผนงานกิจการพาณิชย

เปาหมาย ตวัช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงและวางทอเมน เพื่อเปลี่ยนเสนทอเมนที่มี ปรับปรุงและวางทอเมน  -  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนทอเมนประปา ประชาชนมีน้ําประปา สํานักการประปา

สงน้ําประปา อายุการใชงานมากกวา ประปาที่มีอายุการใชงาน ใหมจํานวน 63 ชุมชน ที่ใสสะอาด ใชอยางเพียงพอ

40 ป วัสดุหมดอายุการใชงาน นานกวา 40 ป ภายใน

สงผลใหมีปญหา ทอแตก ซอยและชุมชนตางๆ 

เปนสนิม สูญเสียน้ําในระบบ

สงประมาณ 30%

2 วางทอเมนรอง (Sub main) เพื่อยกเลิกทอเมนรองเกา เปลี่ยนทอเมนรอง  -  - 210,000,000 210,000,000 210,000,000 รอยละ 80 ของผูใชน้ํา ลดปญหาทอแตกรั่ว สํานักการประปา

เพื่อยกเลิกทอเมนเกาภายใน ท่ีมีอายุการใชงานมานาน จํานวน 23 สาย ไดแก ประปาที่มีการเปลี่ยน น้ําประปาขุนแดง

เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช กวา 30 ป ใหผูใชนํ้าไดมี 1.ถนนพัฒนาการคขูวาง ทอเมนรองใหมมีความ และมีน้ําประปาที่ใส

น้ําประปาที่ใสสะอาดใช (สามแยกนาหลวงถึง พึงพอใจ สะอาดใช
ซอยหัวหลางฝงทิศตะวันตก)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
สําหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
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เปาหมาย ตวัช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2.โรงกรองนํ้าประตูชัย

ถึงแยกทาดานดานทิศ

ตะวันออก

3. สี่แยกประตูชัยถึงสี่แยก

หัวถนนดานทิศตะวันออก

4. ถนนออมคาย 

(ถนนขางเทคนิคถึงเจริญสุข)

5.ถนนกะโรมซอยประชา

พัฒนา (ซอยเปเป)ถึง

คลองชลประทาน

6.ถนนพะเนียด (ตอน

ถนนราชดําเนินถึงถนน

พัฒนาการคขูวาง

7. ถนนชลประทานส่ีขวา

8. ถนนกะโรม (สี่แยก

ไฟแดงเทวบุรีถึงสวนหยอม

เบญจมฯ)

9. ถนนยมราช (หนาวัด

ศรีทวีถึงสี่แยกสุเหรา

ทั้งสองฝง)

10.ซอยลําเหมืองตอน

ศรีธรรมโศก 6 ถึง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตวัช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ถนนประตูลอด

11.ซอยชูศลิป

12.ซอยศรีธรรมโศก6

สองฝง

13.ซอยชายทุง ชวง

ถนนนครศร-ีปากพนัง

14.ซอยโชคดีสองฝง

ตอนถนนกรแกวถึงถนน

พัฒนาการคขูวาง

15.ถนนบออาง ตอน

ถนนราชดําเนินถึงถนน

พัฒนาการคขูวาง

16. ซอยรามราชทายน้ํา

ทั้งสองฝง)ตอนถนน

ศรีธรรมโศก ถึงถนน

พัฒนาการคขูวาง

17.ซอยพิศาลสขุ ตอน

ถนนกรแกวถึงถนน

พัฒนาการคขูวาง

18.ซอยทิพยจักษุสองฝง

ตอนถนนกรแกวถึงถนน

พัฒนาการคขูวาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตวัช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

19.ซอยปยะมิตรสองฝง

ตอนถนนกรแกวถึงถนน

พัฒนาการคขูวาง

20.ซอยตึกดินถึงแยก

ทาดานแนวทอดานทิศ

ตะวันตก)

21.ถนนเทอดพระเกียรติ

22. ถนนปากนคร 

(ถนนศรีปราชญถึงถนน

พัฒนาการคขูวาง)

23. ถนนนครศร-ีปากพนัง

(ถนนเฉลิมพระเกียรติ 

ตอนสามแยกโฮมโปร

ถึงสี่แยกอันดามัน)

3 วางทอเมนสงน้ําดิบจาก เพื่อแกไขปญหา วางทอสูบสงนํ้าดิบ  -  -  - 28,590,000 28,590,000 ปริมาณน้ําดิบที่สูบจาย ประชาชนผูใชนํ้า สํานักการประปา

อางเก็บน้ําแกมลิง 300 ไร ขาดแคลนน้ําดิบที่ใชใน พรอมติดต้ังปม เพ่ือสํารองไวใชในชวง ประปาประมาณ

 (ทุงทาลาด) ไปยัง การผลิตน้ําประปา สูบจายน้ําจากอาง ฤดูแลงประมาณ 37,500 ราย

โรงกรองนํ้าประตูชัย ใหบริการประชาชน เก็บน้ําแกมลิง  2,000,000 ลบ.ม. มีนํ้าใชเพียงพอ

 ไดอยางเพียงพอตอ 300 ไร สวนสมเด็จ ตลอดชวงฤดูแลง

ความตองการ พระศรีนครินทร

84 (ทุงทาลาด)

ถึงโรงกรองน้ํา

ประตูชัย ระยะทาง

ประมาณ 7 กม.

รวม 3 โครงการ  -  - 0 0 211,000,000 239,590,000 239,590,000  -  -  -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



380

แบบ ผ.02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4 การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมใหนาอยู  เขมแข็ง  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่   4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค  และโครงสรางพื้นฐาน

4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตวัช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือการ เพ่ือพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 1. ปรับปรุงภูมิทัศน  - 90,000,000  -  -  - ประชาชนมีความ ทําใหโครงสรางพ้ืนฐาน สํานักการชาง

ทองเที่ยวนครสามธรรม ท่ีมีแหลงทองเท่ียวให พ้ืนที่รอบอางเก็บนํ้า พึงพอใจรอยละ 80 ไดรับการปรับปรุงรองรับ

สามารถเชื่อมโยงกันได สวนสมเดจ็พระศรีนค การทองเท่ียวเชิงวัฒน

รินทร 84 (ทุงทาลาด) ธรรม

ประมาณ 300 ไร

2. ปรับปรุงถนนทาชาง

และปรับปรุงภูมิทัศน

สนามหนาเมืองและ

พ้ืนที่โดยรอบ

3. ปรับปรุงถนนราชดํา

เนิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
สําหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตวัช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 กอสรางปูยางแอสฟลทติก
เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางปูยางแอสฟลท 7,799,800  -  -  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

คอนกรีต ถนนทุงสง-ปากพนัง,
สัญจรไปมาของประชาชน ติกคอนกรีต หนา พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

นครศรีฯ-หัวไทร
0.05 เมตร มีพ้ืนที่ ใชถนน

รวมไมนอยกวา

22,267.00 ตาราง

เมตร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

3 กอสรางถนนผิวแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางถนนผิวแอสฟลท  -  - 27,500,000  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

คอนกรีต ถนนออมคาย สัญจรไปมาของประชาชน ติกคอนกรีต หนา 0.05 พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

วชิราวุธ จากสี่แยกคขูวาง เมตร กวาง 31.00- ใชถนน

ถึงซอยศิริสุข (สุดเขตเทศบาล 36.00 เมตร ยาว

นครนครศรีธรรมราช) 1,900.00 เมตร

หรือมีพื้นท่ีไมนอยกวา

63,650.00 ตาราง

เมตร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตวัช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน เพ่ือปรับสภาพภูมิทัศนทาง นําสายไฟฟาและสาย  -  - 351,200,000    -  - ประชาชนมีความ ทําใหทั้ง 10 เมืองมี สํานักการชาง

ทางวัฒนธรรม 10 เมืองเกา วัฒนธรรมบริเวณภายใน สื่อสารลงใตดินถนน พึงพอใจรอยละ 80 ภูมิทศันที่สวยงามเปน

(สาธารณูปโภคใตดินเพ่ือการ เขตเมืองเกา ทั้ง 10 เมือง ราชดําเนินตั้งแตสี่แยก ระเบียบเรียบรอย

ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ) ใหมีความเปนระเบียบเรียบ ตลาดแขกไปทางทิศ

รอยสวยงามมากยิ่งขึ้น เหนือจนสุดเขตเทศบาล

นครนครศรีธรรมราช

ระยะทาง 2,700

เมตร ตามรูปแบบและ

รายการของแตละ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

5 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติก เพ่ือความปลอดภัยในการ ปรับปรุงผิวจราจร  -  - 25,680,000  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

คอนกรีต ถนนเทวบุรี ต้ังแต สญัจรไปมาของประชาชน แอสฟลทติกคอนกรีต พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ถนนกะโรม-ถนนศรีธรรมราช หนา 0.05 เมตร กวาง ใชถนน

6.70-12.30 เมตร 

ยาว 3,340.00 เมตร

หรือพื้นท่ีมนอยกวา 

31,221.00ตารางเมตร

พรอมงานตเีสนจราจร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตวัช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติก เพ่ือความปลอดภัยในการ กอสรางปรับปรุงถนน  -  - 10,800,000  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

คอนกรีต ถนนกะโรม จาก สัญจรไปมาของประชาชน หนา 0.05 เมตร กวาง พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

สะพานทาเรียน ไปทางทิศ 5.00-5.50 เมตร ใชถนน

ตะวันตก ถึงบริเวณรานคา ยาว 2,500.00 เมตร

วัสดุเมงฮวด (ทั้งฝงทิศเหนือ หรือพ้ืนที่มนอยกวา 

และทิศใต) 25,300.00ตารางเมตร

พรอมงานตเีสนจราจร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

7 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติก เพ่ือความปลอดภัยในการ กอสรางปรับปรุงถนน  -  - 10,800,000  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

คอนกรีต ถนนกะโรม จาก สัญจรไปมาของประชาชน หนา 0.05 เมตร กวาง พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

บริเวณรานคาวัสดุเมงฮวด 5.00-5.50 เมตร ใชถนน

ไปทางทิศตะวันตกจนสุดเขต ยาว 2,500.00 เมตร

เทศบาล บริเวณซอยหลัก หรือพื้นท่ีมนอยกวา 

กม.5 (ทั้งฝงทิศเหนือและ 25,300.00ตารางเมตร

ฝงทิศใต) พรอมงานตเีสนจราจร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตวัช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติก เพ่ือความปลอดภัยในการ กอสรางปรับปรุงถนน  -  - 13,700,000  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

คอนกรีตบริเวณสี่แยกเบญจม สัญจรไปมาของประชาชน หนา 0.05 เมตร กวาง พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ราชูทิศ (ฝงทิศเหนือ,ฝงทิศใต, 10.00-17.00 เมตร ใชถนน

ฝงทิศตะวันออก และฝงทิศ ยาว 1,250.00 เมตร

ตะวันตก) หรือพื้นท่ีมนอยกวา 

30,500.00ตารางเมตร

พรอมงานตเีสนจราจร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

9 กอสรางระบบบําบัดน้ําเสีย เพื่อบําบัดน้ําเสียใหสะอาดขึ้น  - ถังปฏิกิริยาบําบัดนํ้า  -  - 25,000,000  -  - ประชาชนมีความ ทําใหน้ําเสียสะอาดขึ้นกอนสํานักการชาง

และติดตั้งระบบบําบัดนํ้าเสีย กอนปลอยลงทอระบายน้ํา เสียดวยไฟฟา ขนาด พึงพอใจรอยละ 80 ปลอยลงทอระบายน้ํา

ดวยไฟฟา บริเวณโรงฆาสัตว 3.00x1.50x12.00

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เมตร (กวางxสูงxยาว)

และโครงสรางเหล็ก

รองรับ พรอมระบบ

บําบัดน้ําเสีย

 - ติดต้ังเครื่องบําบัด

นําเสียดวยไฟฟา 

จํานวน 5 ชุด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตวัช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 ปรับปรุงทางเทาถนนพัฒนาการเพื่ออํานวยความสะดวก ปรับปรุงทางเทา  -  -  - 24,000,000  - ประชาชนมีความ ทําใหประชาชนไดรับความสํานักการชาง

คูขวาง (ทั้ง 2 ฝง) จากบริเวณ ใหกับประชาชน กวาง 2.00-3.00 พึงพอใจรอยละ 80 สะดวกและมีความ

ปากซอยศรีธรรมโศก 2 แยก เมตร ยาว 3,200.00 สวยงามของพ้ืนที่

1 - สามแยกนาหลวง เมตร หรือมีพื้นที่ไม

นอยกวา 16,000.00

ตารางเมตร ตามรปูแบบ

และรายการของเทศบาล

11 ปรับปรุงทางเทาถนนกะโรม เพ่ืออํานวยความสะดวก ปรับปรุงทางเทา  -  - 36,670,000  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชาชนไดรับความสํานักการชาง

(ทั้ง 2 ฝง) ใหกับประชาชน ความกวางตามสภาพ พึงพอใจรอยละ 80 สะดวกและมีความ

ของพ้ืนที่ ยาวไมนอย สวยงามของพ้ืนที่

กวา 9,335.00 เมตร

หรือมีพื้นท่ีไมนอยกวา

31,657.00 ตาราง

เมตร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



386

เปาหมาย ตวัช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่ง เพื่อปองกันนํ้าทวมใหกับ เขื่อนปองกันตลิ่ง ความ  -  - 120,000,000    -  - ประชาชนมีความ แกไขปญหาน้ําทวมขัง สํานักการชาง

คลองหนาเมือง จากสะพาน ประชาชน ยาวรวมทั้ง 2 ฝงไมนอย พึงพอใจรอยละ 80

นครนอย ถึงสะพานคลอง กวา 1,500.00 เมตร

หนาเมือง ถนนพัฒนาการ สูงเฉลี่ย 2.80 เมตร

คูขวาง ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

13 กอสรางทอระบายน้ํา แบบ เพื่อปองกันน้ําทวมใหกับ ทอระบายน้ํา แบบทอ  -  - 3,750,000      -  - ประชาชนมีความ  - แกไขปญหาน้ําทวมขัง สาํนักการชาง

ทอลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก ประชาชน ลอนพอลิเอทิลีน พึงพอใจรอยละ 80  - เรงระบายน้ําใหไหลลง

(Steel Reinforced เสริมเหล็ก (Steel สูคลองสาธารณะได

Polyethylene Corrugated Reinforced รวดเร็วขึ้น

Pipe) ซอยหลังสถานีขนสง Polyethylene) ขนาด

ผูโดยสารจังหวัด เสนผาศูนยกลาง 1.00

นครศรีธรรมราช เมตร ความยาว 

240.00 เมตร พรอม

บอพัก ค.ส.ล. จํานวน

5 บอ และบานประตู

ระบายน้ํา จํานวน 2 

บาน ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



387

เปาหมาย ตวัช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14 กอสรางทอระบายน้ํา แบบ เพื่อปองกันน้ําทวมใหกับ ทอระบายน้ํา แบบทอ  -  - 2,750,000    -  - ประชาชนมีความ  - แกไขปญหาน้ําทวมขัง สาํนักการชาง

ทอลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก ประชาชน ลอนพอลิเอทิลีน พึงพอใจรอยละ 80  - เรงระบายน้ําใหไหลลง

(Steel Reinforced เสริมเหล็ก (Steel สูคลองสาธารณะได

Polyethylene Corrugated Reinforced รวดเร็วขึ้น

Pipe) หลังหมูบานเอื้ออาทร Polyethylene) ขนาด

สะพานยาว เสนผาศูนยกลาง 1.00

เมตร ความยาว 

180.00 เมตร พรอม

บอพัก ค.ส.ล. จํานวน

4 บอ และบานประตู

ระบายน้ํา จํานวน 2 

บาน ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

15 ปรับปรุงคอสะพานขามคลอง เพ่ือความปลอดภัยในการ ปรับปรุงคอสะพาน  - 1,840,000  -  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

หวย ถนนเทวบุรี สัญจรไปมาของประชาชน ค.ส.ล. กวาง 9.00 พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

เมตร ยาว 5.00 เมตร ใชถนน

ทั้ง 2 ดาน หรือมีพื้นท่ี

ไมนอยกวา 90.00 

ตารางเมตร ตามรปูแบบ

และรายการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



388

เปาหมาย ตวัช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

16 ปรับปรุงคอสะพานขามคลอง เพ่ือความปลอดภัยในการ ปรับปรุงคอสะพาน  - 1,999,000  -  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

ทายวัง ถนนเทวบุรี สัญจรไปมาของประชาชน ค.ส.ล. กวาง 10.00 พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

เมตร ยาว 5.00 เมตร ใชถนน

ทั้ง 2 ดาน หรือมีพื้นท่ี

ไมนอยกวา 100.00 

ตารางเมตร ตามรปูแบบ

และรายการของเทศบาล

17 ปรับปรุงคอสะพานขามคลอง เพ่ือความปลอดภัยในการ ปรับปรุงคอสะพาน  - 1,840,000  -  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

คูพาย ถนนพัฒนาการทุงปรัง สัญจรไปมาของประชาชน ค.ส.ล. กวาง 9.00 พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

เมตร ยาว 5.00 เมตร ใชถนน

ทั้ง 2 ดาน หรือมีพื้นท่ี

ไมนอยกวา 90.00 

ตารางเมตร ตามรปูแบบ

และรายการของเทศบาล

18 กอสรางถนนผิวแอสฟลทติก เพ่ือความปลอดภัยในการ ถนนผิวแอสฟลทติก  -  -  - 50,200,000  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

คอนกรีตถนนพัฒนาการ สัญจรไปมาของประชาชน คอนกรีต หนา 0.05 พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

คูขวาง เมตร กวาง 14.20 ใชถนน

เมตร ยาว 5,600.00

เมตร หรือมีพื้นท่ีไม

นอยกวา 79,520.00

ตารางเมตร ตามรปูแบบ

และรายการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



389

เปาหมาย ตวัช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

19 ปรับปรุงถนนแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการ ถนนผิวแอสฟลทติก  -  -  - 42,500,000  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

คอนกรีตถนนชลประทาน สัญจรไปมาของประชาชน คอนกรีต หนา 0.05 พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

3 ขวา เมตร กวาง 6.00 ใชถนน

เมตร ยาว 2,700.00

เมตร หรือมีพื้นท่ีไม

นอยกวา 15,700.00

ตารางเมตร ตามรปูแบบ

และรายการของเทศบาล

20 ปรับปรุงผิวถนนแอสฟลทติก เพ่ือความปลอดภัยในการ ถนนผิวแอสฟลทติก  -  -  - 28,680,000  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

คอนกรีต ถนนเทวบุรี สัญจรไปมาของประชาชน คอนกรีต หนา 0.05 พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

จากถนนกะโรม ถึงถนน เมตร กวาง 10.00 ใชถนน

ศรีธรรมราช เมตร ยาว 3,800.00

เมตร หรือมีพื้นท่ีไม

นอยกวา 38,000.00

ตารางเมตร ตามรปูแบบ

และรายการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



390

เปาหมาย ตวัช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

21 กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. เพื่อปองกันนํ้าทวมใหกับ ทอระบายน้ํา ค.ส.ล.  -  -  -  - 59,500,000 ประชาชนมีความ  - แกไขปญหาน้ําทวมขัง สาํนักการชาง

ชนิดทอเหลี่ยมและถนน ค.ส.ล.ประชาชน ชนิดทอเหลี่ยม ภายใน พึงพอใจรอยละ 80  - เรงระบายน้ําใหไหลลง

บริเวณซอยลําเหมืองและถนน กวาง 1.50 เมตร สูคลองสาธารณะได

กรแกว ยาว 1,312.00 เมตร รวดเร็วขึ้น

พรอมฝาเหล็กรังผึ้งทุก

ระยะ 10.00 เมตร

และถนน ค.ส.ล. หนา

0.15 เมตร กวาง

3.10-10.00 เมตร

ยาว 1,312 เมตร

หรือมีพื้นท่ีไมนอยกวา

7,547.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



391

เปาหมาย ตวัช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

22 กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. เพื่อปองกันนํ้าทวมใหกับ ทอระบายน้ํา ค.ส.ล.  -  -  - 25,540,000  - ประชาชนมีความ  - แกไขปญหาน้ําทวมขัง สาํนักการชาง

ชนิดทอเหลี่ยม บริเวณถนน ประชาชน ชนิดทอเหลี่ยม ภายใน พึงพอใจรอยละ 80  - เรงระบายน้ําใหไหลลง

พัฒนาการคขูวาง (ฝงทิศ กวาง 1.50 เมตร ยาว สูคลองสาธารณะได

ตะวันออก) ชวงที่ 3 จาก 1,050.00 เมตร รวดเร็วขึ้น

คลองสวนหลวง-คลองคูพาย พรอมคันหินทางเทา

ค.ส.ล. กวางรวมทอ

ระบายน้ําไมนอยกวา

2.50 เมตร ยาว 

144.00 เมตร ตาม

รูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตวัช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

23 กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. เพื่อปองกันนํ้าทวมใหกับ ทอระบายน้ํา ค.ส.ล.  -  -  - 18,000,000  - ประชาชนมีความ  - แกไขปญหาน้ําทวมขัง สาํนักการชาง

ชนิดทอเหลี่ยม และถนน ประชาชน ชนิดทอเหลี่ยม ภายใน พึงพอใจรอยละ 80  - เรงระบายน้ําใหไหลลง

ค.ส.ล. บริเวณถนนกะโรม กวาง 1.50 เมตร ยาว สูคลองสาธารณะได

ตั้งแตถนนกะโรมฝงตรงขาม 244.00 เมตร ทุกระยะ รวดเร็วขึ้น

ซอยสามัคค ี1 เชื่อมตอกับ 10.00 เมตร และ

ทอ ค.ส.ล. ชนิดทอเหลี่ยม ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15

(เดิม) เมตร กวาง 4.70-6.00

เมตร ยาว 244.00

เมตรหรือมีพ้ืนที่ไมนอย

กวา 1,036.00 ตาราง

เมตร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตวัช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

24 กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. เพื่อปองกันนํ้าทวมใหกับ ทอระบายน้ํา ค.ส.ล.  -  -  - 32,453,850  - ประชาชนมีความ  - แกไขปญหาน้ําทวมขัง สาํนักการชาง

ชนิดทอเหลี่ยม และถนน ค.ส.ลประชาชน ชนิดทอเหลี่ยม ภายใน พึงพอใจรอยละ 80  - เรงระบายน้ําใหไหลลง

บริเวณซอยชุมแสง กวาง 1.50 เมตร ยาว สูคลองสาธารณะได

642.00 เมตร พรอม รวดเร็วขึ้น

ฝาเหล็กรังผ้ึง ทุกระยะ

10.00 เมตร และ

ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15

เมตร กวาง 3.00-6.80

เมตร ยาว 642.00

เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย

กวา 3,142.00 เมตร

แลวางทอเมนประปา

ยาว 642.00 เมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

รวม 24 โครงการ  -  - 7,799,800 95,679,000 627,850,000 221,373,850 59,500,000  -  -  -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



 

 

 

 

ผ.03 

บัญชีครุภัณฑ 
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ ทีวี FHD LED 15,000  -  -  -  - กองวิชาการ

เผยแพร KDL-40W650D:IY และแผนงาน

คุณลักษณะพื้นฐาน  ดังน้ี

ขนาดทีวี 40 นิ้ว มีขาตั้ง

ความละเอียด Full HD
(1920 x 1080 ) มีWi-Fi ในตัว

ระบบรีโมทคอนโทรล

(RMT-TX201P) จํานวน 1

เคร่ือง ราคา 15,000บาท

2 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ชุดโตะกลาง TOP กระจกใส  -  -  - 4,900  - กองวิชาการ

ขนาด w60xD60xH40cm และแผนงาน

จํานวน 1 ชุด

ราคา 4,900 บาท

3 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน แทนบรรยายกระจก ขนาด 15,000  -  -  -  - กองวิชาการ

60x40x114 cm จํานวน 1 และแผนงาน

แทน ราคา 15,000 บาท

4 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร  -  - 425,000  -  - กองวิชาการ

สําหรับงานสํานักงาน และแผนงาน

(จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 

จํานวน 25 เคร่ือง

เคร่ืองละ 17,000 บาท

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร  -  -  -  - 150,000 กองวิชาการ

สําหรับงานประมวลผล แบบที่ และแผนงาน

2  จอภาพขนาดไมนอยกวา 

19 นิ้ว จํานวน 5 เครื่องๆละ 

 30,000 บาท

6 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ กลองถายรูปรุน 22,090  -  -  -  - กองวิชาการ

เผยแพร ชนิด EF M15-45 ISSTM และแผนงาน

จํานวน 1 ตัว ๆละ 22,090 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

มีความละเอียดภาพสูงสุด

18.5 ลานพิกเซล

มีหนวยความจํา 8GB

ขนาดหนาจอ LCD กวาง :3

น้ําหนักตัวกลองมีขนาด

ความจุแบตเตอรี่การใชงาน

108.0x66.x35.0mm-มี

ชองเชื่อมตออุปกรณแบบ

USB 2.0

มีหนวยความจํา 8GB

7 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร 46,700  -  -  -  - กองวิชาการ

และเผยแพร ระดับ XGAขนาด 4000 ANSL และแผนงาน

Lumens พรอมติดตั้ง จํานวน 1 

เคร่ืองๆละ 46,700 บาท

8 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑ โตะทํางานแบบเหล็ก   -  -  -  - 19,800 กองวิชาการ

สํานักงาน ขาปรับระดับได ขอบโตะเปน และแผนงาน

ไฟเบอรขนาด 100xD69.1x74

เซนติเมตร จํานวน 4 ตัว

ตัวละ 4,950 บาท

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ชุดโตะเกาอี้อานหนังสือสําหรับเด็ก  -  - 15,400  -  - กองวิชาการ

1.โตะไมทาสี ขนาด 60x67x57 และแผนงาน

เซนติเมตร หนาโตะมีแผนไมทึบ

มีคานรองไมรองใตขอบโตะ

เสริมความแข็งแรง

2.เกาอี้ไมทาสี มีพนักพิง 

ขนาด 32x30x64 เซนติเมตร 

จํานวน 4 ชุดๆ ละ 3,850 บาท

(ใน1 ชุด มีโตะ 1 ตัว เกาอี้ 2 ตัว)

10 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑ ตูกระจกแบบบานเลื่อน ขนาด  -  - 7,600  -  - กองวิชาการ

สํานักงาน w87.7xD40.8xH 87.7 และแผนงาน

เซนติเมตร

จํานวน 2 ตู ๆละ 3,800 บาท

โครงตูทําจากเหล็กแผนหนาไมนอย

กวา 0.6 มิลลิเมตร

บานประตูทําจากเหล็กแผนหนา 

ไมนอยกวา 0.5  มิลลิเมตร

บานเลื่อนกระจกล็อคดวยระบบ

กุญแจ ชั้นวางเอกสารเนเหล็ก

แผนหนาไมนอยกวา 0.5 มิลลิเมตร

11 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑ ตูล็อคเกอรแบบเหล็ก มี  -  - 7,900  -  - กองวิชาการ

สํานักงาน 6 ชอง ขนาด w91.5xD และแผนงาน

45.7xH 96 เซนติเมตร

จํานวน 2 ใบๆละ 3,950 บาท

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องพิมพแบบ  -  - 8,600  -  - กองวิชาการ

ฉีดหมึกพรอมติดตั้ง และแผนงาน

ถังหมึกพิมพ

(Ink Tank Printer) จํานวน 2

เคร่ืองๆละ 4,300 บาท

13 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก  -  -  -  - 7,100 กองวิชาการ

(Inkjet Printer) และแผนงาน

สําหรับกระดาษขนาด A3 

จํานวน 1 ตัวๆละ 7,100 บาท

๑๔ บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ช้ันวางหนังสือ ๒หนา๓ ตอน  -  -  - 220,000  - กองวิชาการ

ขนาด๒๐๐(w)x๖๐(D)x๑๖๐ และแผนงาน

(H) cm โครงสรางเนื้อไม

กรุดวยไมขัดยอม TOPบน

แตละชั้นบุดวยโปเมกา

มีไมกั้นกลางในแตละชองแยก

ระหวาง ๒ ดาน

จํานวน ๘ ตู ๆละ 27,500 บาท

๑๕ บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้ชมภาพยนตหุมเบาะ 420,000  -  -  -  - กองวิชาการ

ดวยฟองน้ําอัดรปู มีพนักพิง และแผนงาน

พนักแขน สวนที่นั่งพับเก็บ

อัตโนมัติ จํานวน ๗๐ ชุด

ชุดละ 6,000 บาท

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๖ บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โซฟาบุหนังขาทําดวยไม 27,900  -  -  -  - กองวิชาการ

จํานวน ๑ ชุด ๆละ 27,900 และแผนงาน

บาท ขนาด

W๑๙๗xD๗๕xH๗๖cm

แบบ ๓ ที่นั่ง และขนาด

W๘๖xD๗๕xH๗๖cm

แบบ ๑ ที่นั่ง

๑๗ บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบาน มูลี่ปรับแสงแนวตั้ง ชนิดผา  -  -  -  - 121,000 กองวิชาการ

งานครัว ขนาดพ้ืนที่ 110 ตารางวา และแผนงาน

ตารางวาละ 1,100 จํานวน

23 ชุดๆละ 5,260.8695621

18 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด  -  - 36,000  -  - กองวิชาการ

ชนิด IP/Network Camera และแผนงาน

ความละเอียด 2 ลาน พิกเซล

FULL HD 1080P

ตัวละ 4,500 บาท จํานวน 8 ตัว

รวมเปนเงิน 36,000 บาท

19 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร อุปกรณจัดเก็บขอมูลบันทึก  -  - 27,000  -  - กองวิชาการ

ภาพ (NVR) แบบ 16ชอง และแผนงาน

จํานวน 1 เคร่ือง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



 399

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

20 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร โทรทัศนแอลอีดี (LED TV)  -  - 13,100  -  - กองวิชาการ

ระดับความละเอียดจอภาพ และแผนงาน

1920x1080 พิกเซล

ขนาด 40 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง 

21 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร สายนําสัญญาณ (สาย LAN)  -  - 16,000  -  - กองวิชาการ

ชนิดUTP CAT5E แบบติดตั้ง และแผนงาน

ในอาคาร (Internal)  สามารถ

รองรับ Bandwidth 350 MHz

จํานวน 4 กลอง ๆละ 4,000 บาท

22 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร หนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk )  -  - 8,000  -  - กองวิชาการ

ชนิด SATA สําหรับกลองโทรทัศนวง และแผนงาน

จรปด ขนาดความจุไมนอย กวา 2 TB

จํานวน 2 ตัว ตัวละ 4,000 บาท

23 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้จัดเลี้ยง  -  - 150,000  -  - กองวิชาการ

ขนาดไมนอยกวา กวาง 45 และแผนงาน

ลึก 55 สูง 90 ซม.

เกาอี้โครงเหล็กขาทําดวยเหล็ก

ชุบโครเมี่ยม จํานวน  120  ตัว

ตัวละ 1,250 บาท

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

24 บริหารงานทั่วไป คาคุรภัณฑ คาคุรภัณฑสํานักงาน บอรด สําหรับโชวผลงาน 28,000  -  -  -  - กองวิชาการ

ศิลปะชนิดมีลอเลื่อน และแผนงาน

ขนาด 40x180x240 ซม.

จํานวน 2 บอรด ๆละ 14,000 บาท

25 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภณฑกลองโทรทัศน 1.กลองโทรทัศนวงจร ปดชนิดเครือ  -  - 2,496,000 320,000 320,000 กองวิชาการ

วงจรปด ขายแบบมุมมองคงที่สําหรับติดต้ัง และแผนงาน

ภายนอกอาคารสําหรับใชในงาน

รักษาความปลอดภัยทั่วไป 

จํานวน 98 ตัว 

ราคาตัวละ 32,000 บาท

2.เคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย  -  - 350,000  -  - กองวิชาการ

(Computer Server) จํานวน 1 และแผนงาน

เคร่ือง ราคาเครื่องละ 350,000

บาท

3.อุปกรณสําหรับจัด เก็บขอมูลภาพ  -  - 408,000  -  - กองวิชาการ

บันทึก NAS (Network และแผนงาน

Attached Storage) จํานวน 2

เคร่ือง ราคา เคร่ืองละ 204,000

บาท

4.อุปกรณกระจายสัญญาณ  -  - 42,000  -  - กองวิชาการ

10/100/1000 ขนาดไมนอยกวา และแผนงาน

24 ชอง จํานวน 2 ตัว ราคา

ตัวละ 21,000 บาท

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5.เคร่ืองสาํรองไฟฟา ขนาด 10  -  - 270,000  -  - กองวิชาการ

KVA แบบ ระบบไฟฟา 3 เฟส และแผนงาน

จํานวน 1 ตัว ราคาตัวละ

ละ 270,000 บาท

6.เคร่ืองพิมพ Multi function  -  - 17,000  -  - กองวิชาการ

ชนิดเลเซอร หรือชนิด LED สี และแผนงาน

จํานวน 1 เคร่ือง ราคา เคร่ืองละ

17,000 บาท

7.จอแสดงภาพสีแบบ Video Wall  -  - 98,000  -  - กองวิชาการ

Display  LED  ขนาดไมนอยกวา และแผนงาน

 55 นิ้ว (Video Wall) จํานวน 4

4 เคร่ือง ราคา เคร่ืองละ

24,500 บาท

26 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ พาวเวอรมิกเซอร สําหรับควบคมุ 34,000         -  -  -  - กองวิชาการ

เสียงออกอากาศ ประจําสถานี และแผนงาน

มีชองสัญญาณ 12 ชอง และ 4 

สเตอริโอ วงจรไมคปรีแอมป

แบบ d-pre และชองเอาทพุท

แบบ XLR คอมเพรสเซอรแบบ

ปรับคาดวยปุมเดียว 

ภาคจายไฟในตัว พรอมดวย

ชุดยึดแร็ค 4 AUX และ 4 Group

จํานวน 1 เคร่ือง

งบประมาณ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท



 402

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

27 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ชุดลําโพงmix pack ขนาด10นิ้ว 15,500         -  -  -  - กองวิชาการ

รายละเอียดดังนี้ และแผนงาน

ตูแอมปอเนกประสงคชนิดมี

พาวเวอรมิกเซอรอยูในตัว ขนาด 

200 วัตต

ดอกลําโพงขนาด 10 นิ้ว

สามารถแยกชิ้นหรือตอรวมกันได

มีชองเสยีบไมค 4 ชอง

มีชองสัญญาณสตอริโอ 2 ชอง

ใชไฟ 220 โวลต

จํานวน 1 ชุด

28 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เคร่ืองเลนซีดี สามารถอาน  -  - 4,000  -  - กองวิชาการ

แผน cd mp3 และ usb ได และแผนงาน

พรอมอุปกรณตอพวงครบชุด

สําหรับใชประชาสัมพันธ

จํานวน 1 เคร่ือง

29 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ รถจักรยานยนต  ขนาด 110 ซีซี  -  - 163,200  -  - กองวิชาการ

และขนสง แบบเกียรธรรมดา และแผนงาน

จํานวน 4 คัน

คันละ 40,800 บาท

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

30 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา กลองดิจิตอล ความละเอียดไมต่ํา  -  - 35,000  -  - กองวิชาการ

และเผยแพร กวา 24 ลานพิกเซล และแผนงาน

มีระบบแฟลชในตัว

สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึก

ขอมูลไดเมื่อขอมูลเต็มหรือ

เมื่อตองการเปลี่ยน

สามารถถายโอนขอมูลจากกลอง

ไปยังคอมพิวเตอรได

มีระบบ wifi สามรถถายโอนขอมูล

มีระบบออโตโฟกัส  สามารถแสดงผล

ผานจอภาพ จอแสดงผลแบบทัชสกรีน

พรอมกระเปาบรรจุกลอง และ

อุปกรณตอพวงครบชุด

จํานวน 1 ตัว

31 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑ ตูแอมปยี่หอXXLรุน Po12 5,800  -  -  -  - กองวิชาการ

สํานักงาน T8 (ชุดตูลําโพงพรอมไมค และแผนงาน

เคล่ือนยายได) เพื่อใชสําหรับ

จัดกิจกรรม  1 ชุด

32 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑ โตะเอนกประสงคขาพับ 17,000  -  -  -  - กองวิชาการ

สํานักงาน ขนาด 150x75x75 cm    และแผนงาน

10 ตัว ตัวละ 1,700 บาท

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

33 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑ Projector Canon LV-S : 18,090  -  -  -  - กองวิชาการ

โฆษณาและเผยแพร 3000ANSI ตัวเครื่อง2Y/ และแผนงาน

หลอด1Y เทคโนโลยี

โปรเจคเตอร 3D DLP  

ความสวาง 3000

ความละเอียด 1024x768

 (XGA) น้ําหนัก 2.5 กก. Free

จอ 70x70  1 เคร่ือง

34 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑ กลองถายรูป CANON EOS 29,250  -  -  -  - กองวิชาการ

โฆษณาและเผยแพร M3 เลนส EF M18-55 IS และแผนงาน

STM BK  ประเภทหนวย  

ความจํา (Memory Type)

: SD/SDHC /SDXC SD

8GB+Casing ความละเอียด

ภาพสูง (Max Resolution)

: 6000x4000 ขนาด LCD

: 3 นิ้ว รับประกันสินคา1ป

จํานวน 1 ตัว

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



 405

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

35 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑ เครื่อง SCANNER CANON 7,790  -  -  -  - กองวิชาการ

คอมพิวเตอร 5600F : 1Y ประเภทเคร่ือง และแผนงาน

สแกน Flatbed มาตรฐานการ

เชื่อมตอ USB 2.0 Hi –Speed

ประเภทเคร่ืองสแกน Flatbed

จํานวน 1 เคร่ือง

36 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน กั้นพารทิช่ัน 42,260  -  -  -  - กองวิชาการ

พารทิชั่นคร่ึงกระจกขัดลาย และแผนงาน

ขนาด 90x160 ซม. 3 ชุด

พารทิชั่นแผงทึบ ขนาด

90x160 ซม. 3 ชุด

พารทิชั่นแผงทึบ ขนาด

100x160 ซม. 4 ชุด

เสาจบความสูง160 ซม 3ตน

ขาตัวที  13 อัน

37 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑ เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ  -  - 34,000  -  - กองวิชาการ

คอมพิวเตอร สํานักงาน และแผนงาน

จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 

19 นิ้ว

จํานวน 2 เคร่ือง เคร่ืองละ

17,000 บาท

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

38 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑ เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ  -  - 30,000  -  - กองวิชาการ

คอมพิวเตอร งานประมวลผล แบบท่ี 2 และแผนงาน

จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 

19 นิ้ว จํานวน 1 เคร่ือง 

39 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอม  -  - 4,300  -  - กองวิชาการ

ติดตั้งถังหมึกพิมพ และแผนงาน

(Ink Tank Printer)

40 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน แทนบรรยาย  - 15,000  -  -  - กองวิชาการ

แทนบรรยายเปนกระจก และแผนงาน

นิรภัยทั้งตว

มีฐานรองเปนกระจก

มีขอบกั้นกันตก

มีปุมปรับระดับได 4 จุด

มีขนาด 60x40x114

เซนติเมตร จํานวน 1 แทน

41 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา จอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟา  - 21,800  -  -  - กองวิชาการ

และเผยแพร ขนาดเสนทแยงมุม 150 นิ้ว และแผนงาน

จอมวนเก็บในกลองได บังคับ

จอ ข้ึน ลง หยุด ดวยสวิตซ

หรือรีโมทคอนโทรล ใชไฟฟา

AC 220โวลต 50เฮิรตซ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

42 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน แบบ  -  - 94,000  -  - กองวิชาการ

ตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน และแผนงาน

ขนาด36,000BTU

จํานวน 2 เคร่ือง

เคร่ืองละ 47,000 บาท

43 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน แบบ  -  - 28,600  -  - กองวิชาการ

ตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน และแผนงาน

ขนาด18,000BTU

จํานวน 1 เคร่ือง

44 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน แบบ  -  - 36,000  -  - กองวิชาการ

ตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน และแผนงาน

ขนาด26,000BTU

จํานวน 1 เคร่ือง

45 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดหาโปรแกรมปองกันไวรัส  -  - 300,000 300,000 300,000 กองวิชาการ

คอมพิวเตอรจํานวน 1 โปรแกรม และแผนงาน

เพ่ือปองกันไวรสัของคอมพิวเตอร

ในเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

46 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร อุปกรณกระจายสัญญาณแบบไรสาย  -  - 460,000 460,000 460,000 กองวิชาการ

(Access Point) แบบที่ 2 จํานวน และแผนงาน

20 ตัว ราคาตัวละ 23,000 บาท

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

47 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้บุบนวมผูบริหาร 11,000  -  -  -  - สํานักการคลัง

จํานวน 1 ตัว

48 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เคร่ืองปรับอากาศชนิดแขวน  - 23,000 สํานักการคลัง

ขนาดไมนอยกวา 13,000 บีทียู

จํานวน  1 เคร่ือง

49 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โตะทํางาน 2 ลิ้นชักขวา ขนาด  - 7,600  -  -  - สํานักการคลัง

ไมนอยกวา 120x60x75 ซม.

จํานวน 2 ตัว ตัวละ 3,800บาท

50 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โตะทํางาน 2 ลิ้นชักขวา  - 9,800  -  -  - สํานักการคลัง

ขนาดไมนอยกวา 150x80x75

ซม.จํานวน 2 ตัว

ตัวละ 4,900 บาท

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

51 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โตะวางคอมพิวเตอร  - 8,700  -  -  - สํานักการคลัง

ขนาดไมนอยกวา 80x60x75 ซม.

จํานวน 3 ตัว ตัวละ 2,900บาท

52 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้สํานักงานลอเลื่อน ขนาด  - 31,500  -  -  - สํานักการคลัง

ไมนอยกวา 58X65x107 ซม.

จํานวน 9 ตัว ตัวละ 3,500 บาท

53 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้บุนวมมีลอเลื่อนปรับ  - 11,200  -  -  - สํานักการคลัง

ระดับได  ขนาดไมนอยกวา

60x57x80-90 ซม.

จํานวน 4 ตัว ตัวละ 2,800 บาท

54 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูเหล็ก 2 บานประตูแบบเล่ือน  - 31,200  -  -  - สํานักการคลัง

ทรงสูง กระจกใส ขนาดไมนอยกวา

91.40X56x182.90 ซม.

จํานวน 4 ตู ตูละ 7,800 บาท

55 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูเหล็ก 4 ลิ้นชัก ขนาดไมนอย  - 79,000  -  -  - สํานักการคลัง

กวา 46.10x61.60x132.20

ซม. จํานวน 10 ตู

ตูละ 7,900 บาท

56 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูเหล็ก 2 บานทึบ ขนาดไมนอย  - 24,000  -  -  - สํานักการคลัง

กวา 91.40x45.70x182.90

ซม.จํานวน 3 ตู ตูละ 8,000 บาท

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

57 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน  - 660,000  -  -  - สํานักการคลัง

ประมวลผล แบบที่ 2

จํานวน  22 เคร่ือง

เคร่ืองละ 30,000 บาท

58 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด  - 60,000  -  -  - สํานักการคลัง

800 va จํานวน 24 เคร่ือง

เคร่ืองละ 2,500 บาท

59 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรอื  - 65,000  -  -  - สํานักการคลัง

ชนิดLEDขาวดํา (18 หนา/นาที)

จํานวน 25 เคร่ือง เคร่ืองละ

2,600 บาท

60 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร สแกนเนอร สําหรับงานเก็บ  - 35,000  -  -  - สํานักการคลัง

เอกสารระดับศูนยบริการ

แบบที่  3 จํานวน 1 เคร่ือง

61 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา กลองถายรูปดิจิตอล ขนาดจอ  -  - 22,500  -  - สํานักการคลัง

และเผยแพร แสดงผลไมนอยกวา 2.7 นิ้ว

ความละเอียดไมนอยกวา 20.1

ลานพิกเซล ซูมออปติคอล 8 เทา

จํานวน 5 ตัวๆละ 4,500 บาท

62 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ รถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซ  -  - 81,600  -  - สํานักการคลัง

และขนสง แบบเกียรธรรมดา จํานวน 2 คัน

คันละ 40,800 บาท

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

63 บริหารงานงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑ ติดตั้งรถชมเมืองเลาเรื่องลิกอร  -  - 40,000  - 40,000 สํานักปลัดเทศบาล

ไฟฟาและวิทยุ จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 40,000 บาท

 - ตูลําโพง 5 " 2 ทาง ติดฝาผนัง

140 วัตตที่ 8 โอมห

แอมปขยาย 12 โวลล DC

มีชองตอไมค 2 ตัว กําลังขยาย

100 วัตต สามารถตอ USB/SD

 -ไมคโครโฟนไรสายพกพายาน

ความถี่ VHF 165-210 MHz.

แบบไมคหนีบเดี่ยว

ใชแบตเตอรรี่ 9 โวลล

 - ตูแอมปอเนกประสงคขนาด 15"

มีแบตเตอรี่ตอ USB ได

ไมคลอยมือถือ 2 ตัว

 - มือถือลอลาก กําลังขยาย 450 วัตต

มีระบบเอ็กโคในตัว

64 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอม คอมพิวเตอร สําหรับ 44,000 44,000 110,000 22,000  - สํานักปลัดเทศบาล

พิวเตอร งานประมวลผลแบบ

ที่ 1 (จอขนาดไมนอย

นอยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 10 เคร่ืองๆ ละ

22,000 บาท

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

คอมพิวเตอร สําหรับ  -  - 120,000 90,000 90,000 สํานักปลัดเทศบาล

งานประมวลผลแบบ

ที่ 2 (จอขนาดไม

นอยกวา 19นิ้ว)

จํานวน 10 เคร่ือง ๆ ละ

30,000 บาท

เคร่ืองพิมพเลเซอร/ชนิด LED  -  - 5,200 5,200 5,200 สํานักปลัดเทศบาล

(18 หนา/นาที)

จํานวน 6 เคร่ืองๆละ 2,600 บาท

เคร่ืองสาํรองไฟฟา ขนาด 800 VA  -  - 5,000 2,500 2,500 สํานักปลัดเทศบาล

จํานวน 4 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท

65 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ  - จอ Projector  - 120,000  -  -  - สํานักปลัดเทศบาล

เผยแพร  - ความสวาง : 4800

ANSI Lumems

 - ความละเอียด : 1080 P

(1920 x 1080)

 - อัตราความคมชัด

  : 15,000 : 1

ใชในหองประชุมสภา

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

(ชั้น 5) จํานวน 1 ชุด และ

บริเวณช้ัน 1 อาคารสํานักงาน

เทศบาล จํานวน 1 ชุด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

66 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เคร่ืองปรับอากาศ  - 235,000 235,000 235,000 235,000 สํานักปลัดเทศบาล

แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน 

ขนาด 36,000 บีทียู 

จํานวน 20 เคร่ืองๆ ละ 

47,000บาท (ปละ 5 เคร่ือง)

67 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน  - เกาอี้จัดเลี้ยง  - 75,000  -  -  - สํานักปลัดเทศบาล

ขนาดไมนอยกวา กวาง 45 

ลึก 55 สูง 90 ซม.

จํานวน  60 ตัว ๆ 1,250บาท

68 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร ถังน้ํา แบบพลาสติก - - 25,600  -  - สํานักปลัดเทศบาล

ความจุ 2,000 ลิตร

จํานวน 4 ใบ ๆละ 6,400 บาท

- เคร่ืองปมน้ําอัตโนมัติ มอเตอร  - 30,000 15,000 15,000 สํานักปลัดเทศบาล

ขนาดไมนอยกวา 400 วัตต

ระยะสงสูงไมนอยกวา 22 เมตร

ปริมาณน้ําสูงสุด  ไมนอยกวา

 57 ลิตร/นาที

จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท

แผนงาน หมวด ประเภทที่

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

69 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โซฟา หุมหนังเทียม จํานวน 1 ชุด - 17,000  -  - สํานักปลัดเทศบาล

ประกอบดวย ขนาด 3 ที่นั่ง 1 ตัว  

ขนาด (กวาง xลึกxสูง) 

180x80x80 ซม.

โซฟาขนาด 1 ที่ นั่ง จํานวน 2 ตัว

ขนาด (กวางxลึกxสูง) 85 x 80x

80 ซม. จํานวน 1 ชุด

70 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้พักคอย ขนาด 4 ที่นั่ง  - 350,000  -  -  - สํานักปลัดเทศบาล

ทําดวยไฟเบอรกราส ขาทําดวย

อลูมิเนียม ฉีดขึ้นรปู   

ขนาด(WxDxH)

2,060 x 610 x 750 mm

จํานวน 30 ชุดๆละ

71 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน พัดลมชนิดติดผนัง  - 20,000  -  -  - สํานักปลัดเทศบาล

ขนาดใบพัด  18 นิ้ว

ปรับแรงได 3 ระดับ

จํานวน 10 ตัวๆ ละ 2,000 บาท

72 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โตะเอนกประสงคพรอมเกาอี้ ขนาด  -  - 16,500  -  - สํานักปลัดเทศบาล

6 ที่นั่ง ทําดวยไมพาราอยางดี

 - มีโตะ จํานวน 1 ตัว (W xDxH)

150 x 90 x 75 cm มีเกาอี้ 6 ตัว

(W x D x H) 44x50x93 cm

พื้นนั่งเกาอี้บุดวยฟองน้ําหุมดวยผา

หลุยส มีกระจกปูโตะ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

73 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ชุดโซฟารับแขกหุมดวยหนังเทียม  -  - 29,000  -  - สํานักปลัดเทศบาล

ขาโซฟาผลิตจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป 

พรอมโตะกลางดานบนปูดวยกระจก

มีปุมพลาสติกรองรับปลายขา

จํานวน 2 ชุดๆ ละ 14,500 บาท

ประกอบดวย

-โซฟา 3 ที่นั่ง 1 ตัว

ขนาดไมนอยกวา (กวางxลึกxสูง)

180x80x80 cm.

-โซฟา 1 ที่นั่ง 2 ตัว

ขนาดไมนอยกวา (กวางxลึกxสูง)

85x80x80 cm.

-โตะกลาง ขนาดไมนอยกวา

(WxDxH) 100x55x44 cm.

จํานวน 1 ตัว

74 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ชุดโซฟารับแขก โครงขาเปนเหล็ก  -  - 19,000  -  - สํานักปลัดเทศบาล

บุดวยฟองนํ้าและหุมดวยหนังเทียม

จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย

-โซฟา 3 ที่นั่ง 1 ตัว

ขนาดไมนอยกวา (WxDxH)

171x74x86 cm.

-โซฟา 1 ที่นั่ง 2 ตัว

ขนาดไมนอยกวา (WxDxH)

76x74x86 cm.

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

75 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน - โทรศัพทมือถือ  -  - 26,000  -  - สํานักปลัดเทศบาล

มีระบบปฏิบัติการ Android

ไมนอยกวา 8.1

ความละเอียดกลองดานหลัง

ไมนอยกวา 12 MP & 20 MP

ความละเอียดกลองดานหนา

ไมนอยกวา 25 MP

หนวยความจําหลักไมนอยกวา

(RAM) 8 GB

จํานวน 1 เคร่ือง

76 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ โทรทัศน แอลอีดี (LED TV)  -  - 27,500 27,500  - สํานักปลัดเทศบาล

เผยแพร แบบ Smart TV ขนาด  55 นิ้ว 

ความละเอียดจอภาพ ไมนอย

กวา 3840x2160 พิกเซล

จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 27,500 บาท

77 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ กลองถายรูป ระบบดิจิตอล  -  - 53,800   -   - สํานักปลัดเทศบาล

เผยแพร ความละเอียดไมนอยกวา

21 ลานพิกเซล

จํานวน 2 ตัวๆ ละ26,900 บาท

78 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ เคร่ืองบันทึกเสียง มีหนวย  -  - 8,000  -  - สํานักปลัดเทศบาล

เผยแพร ความจําไมนอยกวา 4 GB

จํานวน 2 เคร่ือง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



 417

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

79 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ รถยนตน่ังเอนก  -  - 3,800,000  -  - สํานักปลัดเทศบาล

และขนสง ประสงค เคร่ืองยนตเบนซนิ

ชนิดขับเคลื่อน 2 ลอ

ปริมาตรกระบอกสูบไมนอย

กวา 2,400 ซีซี

จํานวน  1 คัน

80 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล)  -  - 4,100,000  -  - สํานักปลัดเทศบาล

และขนสง ขนาด 1 ตัน ปริมาตร

กระบอกสูบไมต่ํากวา

2,400 ซีซี หรือกําลัง

เคร่ืองยนตสูงสุดไมต่ํากวา

110 กิโลวัตต ขับเคล่ือน

 4 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ

จํานวน  4 คัน

คันละ 1,025,000 บาท

81 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ รถตรวจการณ  -  - 1,570,000  -  - สํานักปลัดเทศบาล

และขนสง ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา

2,000 ซีซี หรือกําลัง

เคร่ืองยนตสูงสุดไมต่ํากวา

110 กิโลวัตต  เครื่องยนตดีเซล

แบบขับเคลื่อน 4 ลอ

จํานวน 1 คัน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

82 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เครื่องปมนํ้าอัตโนมัติ มอเตอร -  - 30,000 30,000 30,000 สํานักปลัดเทศบาล

ขนาดไมนอยกวา 400 วัตต

ระยะสงสูงไมนอยกวา 22 เมตร

ปริมาณน้ําสูงสุด  ไมนอยกวา

 57 ลิตร/นาที

จํานวน 6 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท

83 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เครื่องปมนํ้าอัตโนมัติ มอเตอร -  - 14,000 14,000 14,000 สํานักปลัดเทศบาล

ขนาดไมนอยกวา 200 วัตต

ระยะสงสูงไมนอยกวา 16 เมตร

ปริมาณน้ําสูงสุด  ไมนอยกวา

28 ลิตร/นาที จํานวน 6 เคร่ือง

เคร่ืองรา 7,000 บาท

84 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร ถังน้ํา  ขนาดเสนผาศูนยกลาง  -  - 16,000  -  - สํานักปลัดเทศบาล

ไมนอยกวา 115 ซม.

สูงไมนอยกวา 165 ซม. ปากกวาง

ไมนอยกวา 50 ซม. ทอน้ําออกขนาด

 ไมนอยกวา 2 นิ้ว ทอน้ําเขาและน้ําทิ้ง

ขนาดไมนอยกวา 1 นิ้ว  ปริมาตรบรรจุ

ไมนอยกวา 1,500 ลิตร จํานวน 2 ถัง

ถังละ 8,000 บาท

งบประมาณ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

85 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องประเมินความพึงพอใจ  -  - 48,000  -  - สํานักปลัดเทศบาล

แบบอัตโนมัติ พรอมออกรายงาน 

Escel แบบระบุชวงเวลา MCU 8 bit,

 program memory 32 Kbyte, 

LED & Piezo, USB Potrs, 2.5 m  

Cable Link Hi speed USB 2.0 

จํานวน 10 เครื่องๆ ละ 4,800 บาท

86 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร ครุภัณฑคอมพิวเตอรสําหรับ สํานักปลัดเทศบาล

จัดทําบัตรประจําตัวประชาชน 

รวมชุดโปรแกรมและคาติดต้ัง

ประกอบดวย

๑. เคร่ืองคอมพิวเตอร  -  - 22,000  -  -

สําหรับงานประมวลผล แบบที1่

(จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน  1 เคร่ือง

87 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร ๒. เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือ  -  - 15,000  -  - สํานักปลัดเทศบาล

ชนิด LED ขาวดํา ชนิดNetwork

แบบท่ี ๒  (๓๓ หนา/นาท)ี

จํานวน ๑ เครื่อง มีความละเอียด

ในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

88 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร ๓. เครื่องสาํรองไฟฟา  -  - 12,000  -  - สํานักปลัดเทศบาล

ขนาด  ๒ kva  จํานวน ๒ เครื่อง

มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 2kVA 

89 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร ๔. สแกนเนอร สําหรับงานเก็บ  -  - 3,200  -  - สํานักปลัดเทศบาล

เอกสารท่ัวไป จํานวน ๑ เครื่อง

มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด

ไมนอยกวา 4,800x4,800 dpi 

90 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร ๕. อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค  -  - 700  -  - สํานักปลัดเทศบาล

(Smart Card Reader)  จํานวน ๑ เครื่อง

สามารถอานและเขียนขอมูลในบัตร

ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได 

91 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร ๖. อุปกรณอานบัตรสมารทการด  -  - 10,000  -  - สํานักปลัดเทศบาล

และจัดเก็บลายพิมพนิ้วมือลงCHIP

จํานวน ๑ เครื่อง

สามารถอานบัตรสมารทการด  

ที่มีตัวอานลายน้ิวมือ 

ในเครื่องเดียวกันเดียวกัน

92 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร ๗. อุปกรณกระจายสัญญาณ  -  - 21,000  -  - สํานักปลัดเทศบาล

(L๒ Switch) ขนาด ๒๔ ชอง

แบบท่ี ๒ จํานวน ๑ ชุด

มีลักษณะการทํางานไมนอยกวา 

Layer 2 ของ OSI Model 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

93 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร ๘. ชุดโปรแกรมปฏิบัติการสําหรับ  -  - 3,800  -  - สํานักปลัดเทศบาล

เคร่ืองคอมพิวเตอร และเครื่อง

คอมพิวเตอรโนตบุก แบบสิทธิ

การใชงานติดตั้งมาจากโรงงาน

(OEM) ที่มีสิขสิทธิ์ถูกตองตาม

กฎหมาย จํานวน 1 ชุด

94 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร ๙. คาติดตั้งระบบคอมพิวเตอร  -  - 120,000  -  - สํานักปลัดเทศบาล

HARDWARE/SOFTWARE

95 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ แบบ DOT  -  - 100,000  -  - สํานักปลัดเทศบาล

MATRIX  พิมพแบบฟอรม PIN

CODEที่กรมการปกครองกําหนด

จํานวน  5  เคร่ือง

ราคาเครื่องละ 20,000 บาท

96 การรักษาความสงบภายใน คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ รถตรวจการณดับเพลิงแบบธรรมดา - - - 4,000,000 2,000,000 สํานักปลัดเทศบาล

และขนสง เครื่องยนตดีเซลขนาดไมนอยกวา

4 สูบ ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม

นอยกวา 2400 ซีซี มีถังน้ําในตัว

ไมนอยกวา 800 ลิตร ตอนทาย

หลังเกงติดตั้งกระบะบรรทุก ภายใน

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําดับเพลิงชนิด

หาบหาม ขนาดไมนอยกวา 15

แรงมา มีเบาะนั่งพรอมพนักพิง

สามารถพับเก็บได

พ.ศ. 2564 จํานวน 2 คัน

พ.ศ. 2565 จํานวน 1 คัน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

97 การรักษาความสงบภายใน คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ รถบรรทุกน้ําดับเพลิงเอนกประสงค - - 5,600,000 5,600,000 5,600,000 สํานักปลัดเทศบาล

และขนสง พรอมระบบฉีดโฟม ชนิด ๑๐ ลอ

ขับเคลื่อน ๒ เพลา เคร่ืองยนตดีเซล

ไมนอยกวา ๒๔๐ แรงมา

ถังบรรทุกน้ํา ขนาดบรรจุ

ไมนอยกวา ๑๔,๐๐๐ ลิตร

พ.ศ. 2563 จํานวน 1 คัน

พ.ศ. 2564 จํานวน 1 คัน

พ.ศ. 2565 จํานวน 1 คัน

98 การรักษาความสงบภายใน คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ รถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค - - 3,300,000 3,300,000 3,300,000 สํานักปลัดเทศบาล

และขนสง พรอมกระเชา แบบเครนพับหลังเกง 

เคร่ืองยนตดีเซลไมนอยกวา 4 สูบ 

4 จังหวะ กําลังแรงมาสูงสุดไมนอย

กวา 150 แรงมา สามารถเททายได

ดวยระบบไฮดรอลิค ความยาวของ

เครนยืดสุดไมนอยกวา 14 เมตร 

พ.ศ. 2563 จํานวน 1 คัน

พ.ศ. 2564 จํานวน 1 คัน

พ.ศ. 2565 จํานวน 1 คัน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

99 การรักษาความสงบภายใน คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ เรือพลาสติก ขนาดความกวาง - - 375,000 375,000 375,000 สํานักปลัดเทศบาล

และขนสง ไมนอยกวา 80 เซนติเมตร 

ความยาวไมนอยกวา 300 ซม.

ความสูงไมนอยกวา 30 ซม.

ราคาลําละ ๗,๕๐๐ บาท

พ.ศ. 2563 จํานวน 50 ลํา

พ.ศ. 2564 จํานวน 50 ลํา

พ.ศ. 2565 จํานวน 50 ลํา

100 การรักษาความสงบภายใน คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ รถยนตบรรทุกน้ําดับเพลิงเอนก - - - 2,000,000 2,000,000 สํานักปลัดเทศบาล

และขนสง ประสงค ชนิด ๖ ลอ เครื่องยนตดีเซล

กําลังแรงมาสูงสุดไมนอยกวา

๑๕๐ แรงมา ติดต้ังถังบรรทุกน้ํา

ขนาดความจุไมนอยกวา

๔,๐๐๐ ลิตร

พ.ศ. 2564 จํานวน 1 คัน

พ.ศ. 2565 จํานวน 1 คัน

101 การรักษาความสงบภายใน คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ รถยนตบรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน - - - 523,000 523,000 สํานักปลัดเทศบาล

และขนสง ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา

๒,๔๐๐ ซีซ ีขับเคลื่อน ๒ ลอ

แบบธรรมดา

พ.ศ. 2564 จํานวน 1 คัน

พ.ศ. 2565 จํานวน 1 คัน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

102 การรักษาความสงบภายใน คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ เรือยางทองไฟเบอร (กูภัย) - - - 560,000 560,000 สํานักปลัดเทศบาล

และขนสง ความยาวตลอดลําเรือ ๓.๕๐ เมตร

ความกวางกลางลําเรือ ๑.๗๐ เมตร

ขนาดเครื่องยนตติดทาย ๑๕ แรงมา

พรอมเครื่องและอุปกรณประจําเรือ

ราคาลําละ ๒๘๐,๐๐๐ บาท

พ.ศ. 2564 จํานวน 2 ลํา

พ.ศ. 2565 จํานวน 2 ลํา

103 การรักษาความสงบภายใน คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ เรือไฟเบอรกลาสทองสามลอน - - - 2,320,000 2,320,000 สํานักปลัดเทศบาล

และขนสง ความยาวตลอดตัวเรือ ไมนอยกวา

๔.๐๐ เมตร ความกวางกลางลําเรือ

ไมนอยกวา ๑.๕๐ เมตร พรอม

ราคาลําละ ๑๑๖,๐๐๐ บาท

อุปกรณประจําเรือ

พ.ศ. 2564 จํานวน 2๐ ลํา

พ.ศ. 2565 จํานวน 2๐ ลํา

104 การรักษาความสงบภายใน คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ เรือไฟเบอรกลาสหัวแหลมความยาว - - - 700,000 700,000 สํานักปลัดเทศบาล

และขนสง ตลอดตัวเรือไมนอยกวา ๓๑๕ ซม.

ความกวางกลางลําเรือไมนอยกวา

๙๕ ซม. ทายติดตั้งอุปกรณ

ประจําเรอื

ราคาลําละ ๗,๐๐๐ บาท

พ.ศ. 2564 จํานวน ๑๐๐ ลํา

พ.ศ. 256๕ จํานวน ๑๐๐ ลํา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

105 การรักษาความสงบภายใน คาครุภัณฑ ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง เครื่องสูบน้ําดับเพลิงชนิดหาบหาม - - - 450,000 450,000 สํานักปลัดเทศบาล

เคร่ืองยนตเบนซิน ๒ สูบ ๒ จังหวะ

แรงมาสูงสุดไมนอยกวา ๔๐ แรงมา

ทอสูบน้ําไมนอยกวา ๓ นิ้ว

ทอสงน้ําไมนอยกวา ๒ นิ้วครึ่ง

จํานวน ๑ เครื่อง

พ.ศ. 2564 จํานวน ๑ เครื่อง

พ.ศ. 256๕ จํานวน ๑ เครื่อง

106 การรักษาความสงบภายใน คาครุภัณฑ ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง ชุดผจญเพลิงกันความรอนตัวเสื้อ - - - 120,000 120,000 สํานักปลัดเทศบาล

ยาว ๔๐ นิ้ว ชนิดหนา ๓ ชั้น

คอเสื้อกวางเพ่ือใชปดตนคอเพื่อกัน

ความรอน พรอมรองเทา หมวก

ถุงมือ พรอมอุปกรณครบชุด

ราคาชุดละ ๔๐,๐๐๐ บาท

พ.ศ. 2564 จํานวน ๓ ชุด

พ.ศ. 256๕ จํานวน ๓ ชุด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

107 การรักษาความสงบภายใน คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร ๑.เคร่ืองชวยหายใจชนิดอัดอากาศ - - 720,000 720,000 720,000 สํานักปลัดเทศบาล

หรือการแพทย ถังคารบอนไฟเบอรบรรจุอากาศ

ไมนอยกวา ๑,๘๐๐ ลิตร ที่แรงดัน

ไมนอยกวา ๒๘๐ บาร

ราคาชุดละ 12๐,000 บาท

พ.ศ. 256๓ จํานวน ๖ ชุด

พ.ศ. 256๔ จํานวน ๖ ชุด

พ.ศ. 256๕ จํานวน ๖ ชุด

๒. เคร่ืองชวยหายใจชนิดถังเดี่ยว - - - 330,000 330,000 สํานักปลัดเทศบาล

ขนาดบรรจุกาซไมนอยกวา

๑,๖๐๐ ลิตร แรงดันไมนอยกวา

๒๐๐ บาร มีวาวเปด-ปด ซาย-ขวา

พรอมอุปกรณ

ราคาชุดละ ๕๕,๐๐๐ บาท

พ.ศ. 256๔ จํานวน ๖ ชุด

พ.ศ. 256๕ จํานวน ๖ ชุด

108 การรักษาความสงบภายใน คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร 1. เคร่ืองเล่ือยโซยนต ความยาวบา - - 70,000 70,000 70,000 สํานักปลัดเทศบาล

ไมนอยกวา 18 นิ้ว ขนาดเครื่องยนต

ไมนอยกวา 2 แรงมา 

ราคาเครื่องละ ๑๗,๕๐๐ บาท

พ.ศ. 256๓ จํานวน ๔ เครื่อง

พ.ศ. 256๔ จํานวน ๔ เครื่อง

พ.ศ. 256๕ จํานวน ๔ เครื่อง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2. เคร่ืองเล่ือยโซยนต ความยาวบา - - 130,000 130,000 130,000 สํานักปลัดเทศบาล

ไมนอยกวา 25 นิ้ว ขนาดเครื่องยนต

ไมนอยกวา 5.3 แรงมา 

ราคาเครื่องละ ๓๒,๕๐๐ บาท

พ.ศ. 256๓ จํานวน ๔ เครื่อง

พ.ศ. 256๔ จํานวน ๔ เครื่อง

พ.ศ. 256๕ จํานวน ๔ เครื่อง

3  เคร่ืองเล่ือยโซยนต ความยาวบา - - - 76,000 76,000 สํานักปลัดเทศบาล

ไมนอยกวา ๑๖ นิ้ว ขนาดเครื่องยนต

ไมนอยกวา ๒ แรงมา

ราคาเครื่องละ ๓๒,๕๐๐ บาท

พ.ศ. 256๔ จํานวน ๔ เครื่อง

พ.ศ. 256๕ จํานวน ๔ เครื่อง

109 การรักษาความสงบภายใน คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร ๑.เคร่ืองปมน้ําอัตโนมัติ มอเตอร - - 15,000 - - สํานักปลัดเทศบาล

ขนาดไมนอยกวา 400 วัตต

ระยะสงสูงไมนอยกวา 22 เมตร

ปริมาณน้ําสูงสุด ไมนอยกวา

57 ลิตร/นาที

จํานวน 1 เคร่ือง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๒. เคร่ืองปมน้ําอัตโนมัติ มอเตอร - - 7,000 - - สํานักปลัดเทศบาล

ขนาดไมนอยกวา ๒00 วัตต

ระยะสงสูงไมนอยกวา 16 เมตร

ปริมาณน้ําสูงสุด ไมนอยกวา

28 ลิตร/นาที

จํานวน 1 เคร่ือง

110 การรักษาความสงบภายใน คาครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน ตูชารจแบตเตอรี่ แรงดันไฟฟา - - 10,000 10,000 10,000 สํานักปลัดเทศบาล

220/50Hz กําลังไฟฟา1,500W. 

กระแสชารจสูงสุด 60A 

พ.ศ. 2563 จํานวน 1 เคร่ือง

พ.ศ. 2564 จํานวน 1 เคร่ือง

พ.ศ. 256๕ จํานวน 1 เคร่ือง

111 การรักษาความสงบภายใน คาครุภัณฑ ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง พัดลมระบายควัน เครื่องยนตเบนซนิ - - 370,000 370,000 370,000 สํานักปลัดเทศบาล

แบบ 4 จังหวะ ขนาดเคร่ืองยนต

ไมนอยกวา 5 แรงมา ใบพัดมีขนาด

เสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 21 นิ้ว

มีทอสงอากาศ 

ราคาเครื่องละ ๑๘๕,๐๐๐ บาท

จํานวน ๖ เครื่อง

พ.ศ. 2563 จํานวน ๒ เครื่อง

พ.ศ. 256๔ จํานวน ๒ เครื่อง

พ.ศ. 256๕ จํานวน ๒ เครื่อง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๑๒ การรักษาความสงบภายใน คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ๑.เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกสวน - - 46,000 - - สํานักปลัดเทศบาล

ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน

 ขนาด 13,000 บีทียู 

ราคาเครื่องละ ๒๓,๐๐๐ บาท

จํานวน ๒ เครื่อง

๑๑๓ การรักษาความสงบภายใน คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว ๑.เตียงเหล็ก 2 ชั้น - - 143,000 - - สํานักปลัดเทศบาล

ขนาด ๓.๕ ฟุต

โครงสรางทําดวยเหล็กเคลือบสีอยางดี

อยางดีสามารถถอดประกอบได

เสาทําดวยเหล็กกลองสี่เหลี่ยม

ขนาด ๒x๒ นิ้ว หนาไมนอยกวา

๑.๒ มม. คานเตียงทําดวยเหล็ก

กลองส่ีเหลี่ยมขนาด ๑.๕x๓ นิ้ว

หนาไมนอยกวา ๑.๒ มม.

ราคาชุดละ ๑๑,๐๐๐ บาท

จํานวน ๑๓ ชุด

๒.เตียงเหล็กขนาด - - 89,700 - - สํานักปลัดเทศบาล

ขนาด ๓.๕ ฟุต

โครงสรางทําดวยเหล็กพนสีฝุน

อีพ็อกซี่ มีพลาสติกรองรับปลายขา

เพื่อปองกันรอยขีดขวนกับพื้น

จํานวน 23 ชุด ราคาชุดละ

3,900 บาท

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๑๔ การรักษาความสงบภายใน คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร กลองวงจรปด ชนิด IP/Network - - 120,000 - - สํานักปลัดเทศบาล

Camera ความละเอียด 2 ลานพิกเซล 

FULL HD 1080 P คุณลักษณะพื้นฐาน

จํานวน 10 ชุด  ชุดละ 12,000 บาท

๑๑๕ การรักษาความสงบภายใน คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร อุปกรณสําหรับจัดเก็บขอมูลภาพ - - 40,000 - - สํานักปลัดเทศบาล

บันทึกกลองโทรทัศนวงจรปด (NVR) 

ขนาด 16 ชอง จํานวน 2 เครื่อง

เครื่องละ 20,000 บาท 

116 การรักษาความสงบภายใน คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร อุปกรณกระจายสัญญาณ POE Switch - - 16,000 - - สํานักปลัดเทศบาล

ขนาด ๘ ชอง จํานวน ๒ เครื่อง

เครื่องละ ๘,๐๐๐ บาท

117 การรักษาความสงบภายใน คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร Hard Disk สําหรับจัดเก็บภาพบันทึก - - 10,000 - - สํานักปลัดเทศบาล

แบบ SATA ขนาด ๔ TB จํานวน ๒ ตัว

ตัวละ ๕,๐๐๐ บาท

118 การรักษาความสงบภายใน คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) - - 24,200 - - สํานักปลัดเทศบาล

ระดับความละเอียดจอภาพ

๑๙๒๐x๑๐๘๐ พิกเซล ขนาด ๔๐นิ้ว

จํานวน ๒ เครื่อง

เครื่องละ ๑๒,๑๐๐ บาท

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๑๙ การรักษาความสงบภายใน คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร ตูจัดเก็บอุปกรณขนาด 19 นิ้ว - - 12,000 - - สํานักปลัดเทศบาล

(Wall Rack) ขนาด 12 U

จํานวน 2 ตู ตูละ 6,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน :

 -เปนตู rack ขนาด 19 นิ้ว12U โดย

 มีความกวาง ไมนอยกวา 60 ซม. 

ความลึกไมนอยกวา50ซม. ความสูง 

ไมนอยกวา 59 ซม.

ผลิตจากเหล็กแผนเคลอืบสังกะสีแบบ

ชุบดวยไฟฟา (Electro-galvanized  

steel sheet) ความหนา ไมนอยกวา  

1.2 mm. เสายึดอุปกรณ (Mounting 

Pole) ทําจากเหล็กหนา ไมนอยกวา  

2 mm.

120 การรักษาความสงบภายใน คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร  - จัดซื้อเคร่ืองตรวจจับ  -  - 1,200,000  - สํานักปลัดเทศบาล

ความเร็วดวยแสงเลเซอร

พรอมอุปกรณ 

จํานวน 1 เคร่ือง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

121 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูกระจกบานเลื่อน ทําดวยเหล็ก - - - ๑๐,๔๐๐ - ศพด.

ขนาด ๑๘๕x๔๐x๘๐ ซม. ชุมชนทาวโคตร

จํานวน ๒ ใบๆละ 5,200 บาท

122 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน พัดลมติดฝาผนัง พรอม - ๒๕,๐๐๐ - - - ศพด.

ติดตั้งขนาด ๑๖ นิ้ว ชุมชน

จํานวน ๑๐ ตัวๆละ 2,500 บาท หนาสถานีรถไฟ

123 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูกระจกบานเลื่อน ทําดวยเหล็ก - - - ๑๐,๔๐๐ - ศพด.

ขนาด ๑๘๕x๔๐x๘๐ ซม. ชุมชน

จํานวน ๒ ใบๆละ 5,200 บาท หนาสถานีรถไฟ

124 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โตะอาหารโฟเมกา ขาเหล็ก - - - 33,600 - ศพด.

พรอมเกาอี้ขาเหล็ก ชุมชนคูขวาง

โตะขนาด ๖๐x๑๒๐x๖๐ ซม.

เกาอี้ขนาด ๓๐x๑๒๐x๓๐ ซม.

จํานวน ๗ ชุดๆละ 4,800 บาท

125 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา โตะสําหรับนั่งจัดกิจกรรมทําดวยไม - - - 40,500 - ศพด.

จํานวน ๕ ชุดๆละ 8,100 บาท ชุมชนคูขวาง

โตะขนาด ๖๐x๑๒๐x๕๐ ซม

เกาอี้ ขนาด ๒๙x๓๐x๕๐ ซม.

126 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูกระจกบานเลื่อน ทําดวยเหล็ก - - - ๑๐,๔๐๐  - ศพด.

ขนาด ๑๘๕x๔๐x๘๐ ซม. ชุมชนคูขวาง

จํานวน ๒ ใบๆละ 5,200 บาท

ประเภท

งบประมาณ

ที่ แผนงาน หมวด
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เปาหมาย หนวยงาน
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

127 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบาน อางซงิคสแตนเลสชนิด  -  -  - ๙,๙๐๐ - ศพด.

งานครัว โครงลอย ๒ หลุม ขนาด ชุมชนคูขวาง

๑๒๐x๕๐x3๕ ซม.

128 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โตะอาหารโฟเมกา ขาเหล็ก - ๑๙,๒๐๐ - - - ศพด.

พรอมเกาอี้ขาเหล็ก การเคหะ

โตะขนาด ๖๐x๑๒๐x๖๐ ซม.

เกาอี้ขนาด ๓๐x๑๒๐x๓๐ ซม.

จํานวน ๔ ชุดๆละ 4,800 บาท

129 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน พัดลมติดฝาผนัง - ๑๓,๒๐๐ - - - ศพด.

ขนาด  ๑๖  นิ้ว การเคหะ

จํานวน  ๖  ตัวๆละ 2,200 บาท

130 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน กระดานไวดบอรด ๑๖,๐๐๐  -  -  -  - ศพด.

ขนาด ๘๐x120 ซม. การเคหะ

จํานวน ๒ ชุดๆละ 8,000 บาท

131 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา โตะสําหรับนั่งจัดกิจกรรมทําดวยไม - - - ๓๒,๔๐๐ - ศพด.

จํานวน 4 ชุดๆละ 8,100 บาท การเคหะ

โตะขนาด ๖๐x๑๒๐x๕๐ ซม

เกาอี้ ขนาด ๒๙x๓๐x๕๐ ซม.

132 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เคร่ืองเสียงเคล่ือนท่ีพรอมไมโครโฟน  - -  - 4,500  -

ขนาด 18x11x30 ซม. ลําโพง

ขนาด 6.5 นิ้ว จํานวน ๑ ชุด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน
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133 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ช้ันวางสิ่งของ ๙ ชอง ทําดวยไม  - - - 17,000 - ศพด.

ขนาด  ๙๔x๙๔ ซม. การเคหะ

ขนาดชอง  ๓๐x๓๐ ซม.

จํานวน ๔ ชุดๆละ 4,250 บาท

134 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูวางส่ิงของ  10  ชอง - 5,000 - - - ศพด.ชุมชน

ขนาด  30x80x90ซม. วัดหัวอิฐ

จํานวน  4  ตูๆละ 1,250 บาท

135 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โตะสําหรับบริโภคอาหาร - 50,000 - - - ศพด.

10 ชุดๆละ 5,000 บาท ชุมชน

ประกอบดวย ตากสิน-ชะเมา

โตะ 1 ตัว เกาอี้ 2 ตัว

โตะกวาง 60x120x60 ซม. 

เกาอี้กวาง 30x120x30 ซม. 

136 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ช้ันวางสิ่งของ ๙ ชอง ทําดวยไม - 4,500 - - - ศพด.

ขนาด 94x94 ซม. ชุมชน

ขนาดชอง 30x30 ซม. ตากสิน-ชะเมา

จํานวน 1 ชุด

137 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูกระจกบานเลื่อน ทําดวยเหล็ก - - - 10,400 - ศพด.

ขนาด ๑๘๕x๔๐x๘๐ ซม. ชุมชนทาโพธิ์

จํานวน 2 ใบๆละ 5,200 บาท

138 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน พัดลมติดฝาผนัง ขนาด - 13,200 - - - ศพด.

16 นิ้ว จํานวน 6 ตัว ชุมชนทาโพธิ์

ตัวละ 2,200 บาท

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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139 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โตะอาหารโฟเมกา ขาเหล็ก - - - 24,000 - ศพด.

พรอมเกาอี้ขาเหล็ก ชุมชนทาโพธิ์

โตะขนาด ๖๐x๑๒๐x๖๐ ซม.

เกาอี้ขนาด ๓๐x๑๒๐x๓๐ ซม.

จํานวน 5 ชุดๆละ 4,800 บาท

140 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา สื่อวีดีทัศนเพ่ือการเรียนรู  - 15,000 - - - ศพด.

และเผยแพร (สมาททีวี  32 นิ้ว) ชุมชนทุงจีน

จํานวน 2 เคร่ือง

เครื่องละ 7,500 บาท

141 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูกระจกบานเลื่อน ทําดวยเหล็ก - - - 5,200 - ศพด.

ขนาด ๑๘๕x๔๐x๘๐ ซม. ชุมชนทุงจีน

จํานวน 1 ใบ

142 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟา เคร่ืองเสียงเคลื่อนที่พรอมไมโครโฟน - - - 4,500 - ศพด.

และวิทยุ ขนาด 18x11x30 ซม. ลําโพง ชุมชนทุงจีน

ขนาด 6.5 นิ้ว จํานวน ๑ ชุด

143 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบาน อางซงิคสเตนเลสชนิดโครง - - - 9,900 - ศพด.

งานครัว ลอย 2 หลุม ประตูลอด

ขนาด120x50x35 ซม.

แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

ที่
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144 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โตะสําหรับบริโภคอาหาร - 25,000 - - - ศพด.

5 ชุดๆละ 5,000 บาท ประตูลอด

ประกอบดวย  

โตะ 1 ตัว เกาอี้ 2 ตัว

โตะกวาง 60x120x60 ซม. 

เกาอี้กวาง 30x120x30 ซม. 

145 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน พัดลมติดฝาผนัง ขนาด - 13,200 - - - ศพด.

16 นิ้ว จํานวน 6 ตัว ประตูลอด

ตัวละ 2,200 บาท

146 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โตะสําหรับบริโภคอาหาร - 48,000 - - - ศพด.

10 ชุดๆละ 4,800 บาท ชุมชนเพชรจริก

ประกอบดวย  

โตะ 1 ตัว เกาอี้ 2 ตัว

โตะกวาง 60 ซม. 

ยาว120 ซม.  สูง 60 ซม.

เกาอี้กวาง 30 ซม. 

ยาว 120 ซม. สูง 30 ซม.

147 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน พัดลมติดฝาผนัง ขนาด - 8,800 - - - ศพด.

16  นิ้ว จํานวน 4 ตัว ชุมชนเพชรจริก

ตัวละ 2,200 บาท

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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148 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โตะ-เกาอี้ สําหรับบริโภค - 20,000 - - - ศพด.

อาหาร 4 ชุดละ 5,000 บาท ชุมชนศาลามีชัย

ประกอบดวย โตะ 1 ตัว เกาอี้ 

2 ตัว โตะ ขนาด 

60x120x 60 ซม.

เกาอี้ ขนาด 30x120x30 ซม. 

149 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน พัดลมติดฝาผนัง ขนาด 16 นิ้ว - - - 13,200 - ศพด.

จํานวน 6 ตัวๆละ 2,200 บาท ชุมชนศาลามีชัย

150 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูกระจกบานเลื่อน ทําดวยเหล็ก - - - 10,400 - ศพด.

ขนาด ๑๘๕x๔๐x๘๐ ซม. ชุมชนศาลามีชัย

จํานวน 2  ใบๆละ 5,200 บาท

151 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟา เคร่ืองเสียงเคลื่อนที่พรอมไมโครโฟน - - - 4,500 - ศพด.

และวิทยุ ขนาด 18x11x30 ซม. ลําโพง ชุมชนศาลามีชัย

ขนาด 6.5 นิ้ว จํานวน ๑ ชุด

152 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา สื่อวีดีทัศนเพ่ือการเรียนรู  - 15,000 - - - ศพด.

และเผยแพร (สมาททีวี  32 นิ้ว) ชุมชนไสเจริญ

จํานวน 2 เคร่ืองๆละ 7,500 บาท

153 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โตะสําหรับน่ังจัดกิจกรรมทําดวยไม - - - 24,300 - ศพด.

จํานวน 3 ชุดๆละ 8,100 บาท ชุมชนไสเจริญ

โตะขนาด ๖๐x๑๒๐x๕๐ ซม

เกาอี้ ขนาด ๒๙x๓๐x๕๐ ซม.

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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154 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา เครื่องเสียงเคลื่อนท่ี - 5,000 - - - ศพด.

และเผยแพร พรอมไมโครโฟน ชุมชนไสเจริญ

155 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โตะสําหรับบริโภคอาหาร - 30,000 - - - ศพด.

6 ชุดๆละ 5,000 บาท เทศบาล 1

ประกอบดวย 

โตะ 1 ตัว เกาอี้ 2 ตัว

โตะกวาง 60 ซม. 

ยาว120 ซม. สูง 60 ซม.

เกาอี้กวาง 30 ซม. 

ยาว 120 ซม. สูง 30 ซม.

156 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน พัดลมติดฝาผนัง ขนาด - 15,000 - - - ศพด.

16  นิ้ว จํานวน 6 ตัว เทศบาล 1

ตัวละ 2,500 บาท

157 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูกระจกบานเลื่อน ทําดวยเหล็ก - - - 3,200 - ศพด.

ขนาด ๑๘๕x๔๐x๘๐ ซม. เทศบาล 1

จํานวน 1 ใบ

158 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โตะ - เกาอี้ นักเรียนขาเหล็ก 336,000 - - - - โรงเรียนเทศบาล

แบบ A4 ขนาด โตะ 60x40x75 วัดทาโพธิ์

ซม. ขนาดเกาอี้ 40x42x81 ซม.

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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159 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน 1.เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกสวน - - - 144,000 - โรงเรียนเทศบาล

แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด วัดทาโพธิ์

26000BTU จํานวน 4 เคร่ือง

เคร่ืองละ 36,000 บาท

2.พัดลมโคจร 35,200 โรงเรียนเทศบาล

จํานวน 16 เคร่ืองๆละ 2,200บาท วัดทาโพธิ์

160 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โตะ เกาอี้นักเรียนขาเหล็ก แบบ A๔ 158,000 - - - - โรงเรียนเทศบาล

ประถมศึกษา จํานวน 100 ชุด วดัทาโพธิ์

ชุดละ 1,580 บาท 

161 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 1.คอมพิวเตอรโนตบุค - - - 22,000 - โรงเรียนเทศบาล

( คาชุดอุปกรณสําหรับ สําหรบังานประมวลผล วัดทาโพธิ์

หองเรียนคุณภาพ จอขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว

แหงการเรียนรู ดานสื่อ จํานวน 1 เคร่ืองๆละ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 22,000 บาท

DLIT ) 2. โทรทัศน แอลอีดี (LED TV) - - - 19,600 - โรงเรียนเทศบาล

แบบ Smart TV ความละเอียด  วัดทาโพธิ์

1920x1080 พิกเซล ขนาด 

55 นิ้ว  จํานวน 1 เคร่ืองๆละ 

19,600 บาท

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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162 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา และ เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ - - - 100,000 - โรงเรียนเทศบาล

เผยแพร จํานวน 5 เคร่ืองๆละ วัดทาโพธิ์

20,000 บาท

จอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา - - - 76,500 - โรงเรียนเทศบาล

ขนาดเสนทะแยงมุม 120นิ้ว วัดทาโพธิ์

จํานวน 5 จอๆละ 15,300 บาท

เคร่ืองมัลติมีเดียโปรแจคเตอร - - -           32,700 - โรงเรียนเทศบาล

ระดับ XGA ขนาด 3000 ANSI วัดทาโพธิ์

Lumens จํานวน 1 เคร่ือง

163 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โตะ เกาอี้นักเรียนขาเหล็ก - 158,000 - - - โรงเรียนเทศบาล

แบบ A๔ ประถมศึกษา วัดทาโพธิ์

จํานวน 100 ชุดๆละ 1,580 บาท

164 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑดนตรี จัดซ้ือเคร่ืองดนตรี 47,850 - - - - โรงเรียนเทศบาล

และนาฎศิลป 1.กลองชุดรวมฉาบแฉ วัดทาโพธิ์

จํานวน 1 ชุด

 - ตัวกลองซอนกันไม นอยกวา6ชั้น

 - กะเดื่องขนาด22x16นิ้ว

 - กลองทอมขนาด12x8นิ้ว

และ 10x7 นิ้ว

 - ฟลอรทอมขนาด 16x15นิ้ว

 - สแนรไมขนาด14x5.5นิ้ว

 - ฉาบเสนผาศูนยกลาง16นิ้ว

1 ใบ และขนาด 20นิ้ว 1 ใบ

 - ไฮแฮทเสนผาศูนยกลาง

14นิ้ว 14คู

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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2. กีตารไฟฟา จํานวน 2 ตัว 18,590 - - - - โรงเรียนเทศบาล

 - บอดี้ใชน็อตติดกับคอ วดัทาโพธิ์

 - มีปุมทางเลือกตัวรับเสียง

 - ตัวรับเสียงวินเทส

แทมเมอรโร คันโยกทางเดียว

 - รับประกันคณุภาพ 1 ป

3. กีตารเบสไฟฟา 10,890 - - - - โรงเรียนเทศบาล

จํานวน 1 ตัว วัดทาโพธิ์

 - บอดี้ Mahogany

 - บอดี้ใชน็อตติดกับคอ

 - ความยาวสเกล863.6ม.ม.

 - รับประกันคณุภาพ 1 ป

4. ตูแอมปกีตารไฟฟา1 ตู 23,580          - - - - โรงเรียนเทศบาล

มีกําลังขยายไมนอยกวา วัดทาโพธิ์

120 วัตน มีมาตรฐานมอก.

5. ตูแอมปกีตารเบส 1 ตู 25,300          - - - - โรงเรียนเทศบาล

มีกําลังขยายไมนอยกวา วัดทาโพธิ์

500 วัตต มีมาตรฐานมอก.

งบประมาณ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
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6. ซินซไิซเซอร 1 เคร่ือง 35,200          - - - - โรงเรียนเทศบาล

มีจํานวนเครื่องดนตรี 1, วัดทาโพธิ์

106 เสียง สามารถตั้งคา

สวนตัวได มีชุดกระจายเสียง

อัตโนมัติ มีชองสัญญาณ

และมีอุปกรณืจายไฟเปน

หมอแปลง

165 การศกึษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา โตะ เกาอี้นักเรียนขาเหล็ก - - 158,000 - - โรงเรียน

แบบ A๔ ประถมศึกษา เทศบาล

จํานวน 100 ชุด วัดทาโพธิ์

ชุดละ 1,580 บาท

166 การศกึษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา โตะ เกาอี้นักเรียนระดับอนุบาล - - 88,200 - - โรงเรียน

อนุบาล size 2 เทศบาล

โตะขนาด 40x60x54  cm. วัดทาโพธิ์

เกาอี้ขนาด 30x35x30.2 cm.

จํานวน 60 ชุด

ชุดละ 1,470 บาท 

167 การศกึษา ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ โทรทัศน แอลอีดี (LED TV) - - 96,800 - - โรงเรียน

เผยแพร ความละเอียดจอภาพ เทศบาล

1920x1080 พิกเซล วัดทาโพธิ์

ขนาด 40 นิ้ว จํานวน 8 เคร่ือง

เคร่ืองละ 12,100 บาท

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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168 การศกึษา ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เคร่ืองเลน dvd จํานวน 8 เคร่ือง - - 11,920 - - โรงเรียน

สามารถเลนแผน CD,MP3,DVD, เทศบาล

VCDไดจํานวน 8 เคร่ือง วัดทาโพธิ์

เคร่ืองละ 1,490 บาท

169 การศกึษา ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ รถจักรยานต จํานวน 1 คัน - - - 40,800 - โรงเรียน

ขนาดไมนอยกวา 110 CC เทศบาล

แบบเกียรธรรมดา จํานวน 1 คัน วัดทาโพธิ์

170 การศกึษา ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบาน เคร่ืองทํานํ้าเย็นแบบตอทอ - - 43,800 - - โรงเรียน

งานครัว ขนาด 2 กอก จํานวน 3 เคร่ือง เทศบาล

เคร่ืองละ 14,600 บาท วัดทาโพธิ์

171 การศกึษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูเอกสารเปนกระจกแบบ - - - 11,400 - โรงเรียน

บานเลื่อนขนาด เทศบาล

87.7x40.8x 87.7 cm. วัดทาโพธิ์

จํานวน 3 ใบๆละ 3,800 บาท

172 การศกึษา ครุภัณฑ ครุภัณฑดนตรี เคร่ืองดนตรีสําหรับวงดุริยางค - - 500,000 -  - โรงเรียน

ประกอบดวย เทศบาล

1.เมโลเดี้ยน จํานวน 40 เคร่ือง วัดทาโพธิ์

เคร่ืองละ 2,200 บาท

2.กลองสแนรมารชชิ่ง 

ขนาด 14 นิ้ว จํานวน 2 ใบ

ใบละ 62,000 บาท

3.กลองใหญเบสดรัม ขนาด 16 นิ้ว

จํานวน 1 ใบ

ใบละ 57,000 บาท

ประเภท

งบประมาณ

ที่ แผนงาน หมวด
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4.กลองใหญเบสดรัม ขนาด 18 นิ้ว

จํานวน 1 ใบ

ใบละ 59,000 บาท

5.กลองใหญเบสดรัม ขนาด 20 นิ้ว

จํานวน 1 ใบ

ใบละ 61,000 บาท

6.กลองใหญเบสดรัม ขนาด 24 นิ้ว

จํานวน 1 ใบ

ใบละ 65,000 บาท

7.ฉาบเดินแถว ขนาด 18 นิ้ว

จํานวน 2 คูๆละ 23,000 บาท

173 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เคร่ืองคอมพิวเตอร  สําหรับงาน - - - 440,000 - โรงเรียนเทศบาล

ประมวลผล แบบที่ 1 (ขนาดจอ วัดมเหยงคณ

ไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 20 ชุด

ชุดละ 22,000 บาท

174 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา เครื่องฉายมัลติมีเดีย - - - 42,500 - โรงเรียนเทศบาล

และเผยแพร โปรเจคเตอร ขนาด วัดมเหยงคณ

4,000 Ansi Lumens

(XGA) จํานวน 1 ชุด

175 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โตะ เกาอี้นักเรียนขาเหล็ก - - - 158,000 - โรงเรียนเทศบาล

แบบ A๔ ประถมศึกษา วัดมเหยงคณ

จํานวน 100 ชุดๆละ 1,580บาท

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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176 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน กระดานดํา - - - 90,000 - โรงเรียนเทศบาล

เปนกระดานไวทบอรด วัดมเหยงคณ

ขนาด 1.20x2.40 ม.

จํานวน 30 แผนๆละ 3,000 บาท

๑๗๗ การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน พัดลมติดผนัง - - - 46,400 - โรงเรียนเทศบาล

ขนาด 3 ใบพัด ขนาด 18 นิ้ว วัดมเหยงคณ

จํานวน 16 ตัว

ตัวละ 2,900 บาท

๑๗๘ การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุกสําหรบั - - - 220,000 - โรงเรียนเทศบาล

งานประมวลผล (จอขนาดไมนอยกวา วัดมเหยงคณ

12 นิ้ว) จํานวน 10 เคร่ือง

เคร่ืองละ 22,000 บาท

179 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยก - - - 141,000 - โรงเรียนเทศบาล

สวน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน  วัดมเหยงคณ

(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 

36,000 บีทียู จํานวน 3 เคร่ือง

เคร่ืองละ 47,000 บาท

180 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงาน  -  - 680,000  -  - โรงเรียนเทศบาล

สํานักงาน (จอแสดงภาพไมนอยกวา วัดมเหยงคณ

19 นิ้ว) จํานวน 40 เคร่ืองๆ ละ

17,000 บาท

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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181 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เคร่ืองพิมพเลเซอร หรือ LED  -  - 30,000  -  - โรงเรียนเทศบาล

ขาวดํา ชนิดNetwork แบบที่ 2 วัดมเหยงคณ

จํานวน 2 เคร่ือง

เคร่ืองละ 15,000 บาท

182 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกสวน  -  - 64,800  -  - โรงเรียนเทศบาล

ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน วัดมเหยงคณ

(มีระบบฟอกอากาศ) 

ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน

2 เคร่ือง ๆ ละ 32,400 บาท

183 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา โตะ - เกาอี้ - 158,000 - - - โรงเรียน

ไมยางพารา มี มอก. เทศบาลวัดใหญ

ระดับประถมศกึษา

จํานวน  100 ชุดๆละ 1,580บาท

184 การศกึษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โตะ เกาอี้ นักเรียน - 76,000 - - - โรงเรียน

อนุบาล โตะ ขนาด เทศบาลวัดใหญ

60×120×45 ซม.

จํานวน 40 ตัวๆละ 1,900 บาท

185 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา จัดซื้อชุดโตะ-เกาอี้ไม - 158,000 - - - โรงเรียน

ยางพารา มี มอก. เทศบาลวัดใหญ

ระดับประถมศกึษา

จํานวน 100 ชุดๆละ 1,580 บาท

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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186 การศกึษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา ช้ันวางรองเทาโครงเหล็กกลอง  -  - 202,500         -  - โรงเรียน

ขนาดไมนอยกวา 30x200x85 cm. เทศบาลวัดใหญ

จํานวน 45 ชุดๆละ 4,500 บาท

187 การศกึษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ชั้นวางเคร่ืองนอนทําดวยไม  -  - 144,000         -  - โรงเรียน

ขนาดไมนอยกวา 40x120x240 cm เทศบาลวัดใหญ

12 ชอง จํานวน 9 ชุดๆละ

16,000 บาท

188 การศกึษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา โตะ เกาอี้นักเรียนขาเหล็ก  -  - 237,000  -  - โรงเรียน

แบบ A๔ ประถมศึกษา เทศบาลวัดใหญ

จํานวน 150 ชุดๆละ 1,580 บาท

189 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา โตะ เกาอี้นักเรียนขาเหล็ก - 316,000 316,000 - - โรงเรียนเทศบาล

แบบ A๔ ประถมศึกษา วัดศรีทวี

จํานวน  400 ชุดๆละ 1,580 บาท

ป 2562 จํานวน 200 ชุด

ป2563 จํานวน 200 ชุด

190 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน พัดลมโคจรติดเพดาน - - - 88,000 - โรงเรียนเทศบาล

ขนาด 16 นิ้ว วัดศรีทวี

จํานวน 40  ตัว

ตัวละ 2,200 บาท

191 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง รถเข็นขยะลอยางพ้ืนไม - - - 88,800 - โรงเรียนเทศบาล

โครงเหล็กแผนชุบสีพรอมพนสี วัดศรีทวี

จํานวน 4 คันๆละ 22,200 บาท

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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192 การศกึษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา โตะเด็กอนุบาล โฟเมกาขาว  -  - 80,000  -  - โรงเรียน

โตะขนาดไมนอยกวา เทศบาล

60x150x50cm วัดศรีทวี

เกาอี้ขนาดไมนอยกวา

25x25x50cm จํานวน 16 ชุด

ชุดละ 5,000 บาท

193 การศกึษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา โตะอาหารพรอมเกาอี้  -  - 45,000  -  - โรงเรียน

แบบ สปช. เทศบาล

โตะขนาดไมนอยกวา วัดศรีทวี

75x150x75 cm.

เกาอี้ขนาดไมนอยกวา

30x150x45 cm.

จํานวน 10 ชุดๆละ 4,500 บาท

194 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน พัดลมเพดาน ขนาด 16 นิ้ว - - - 131,800 - โรงเรียนเทศบาล

จํานวน 100 ชุดๆละ 1,318 บาท วัดเสมาเมือง

195 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน พัดลมติดฝาผนัง - - - 24,000 - โรงเรียนเทศบาล

ขนาด 16  นิ้ว วัดเสมาเมือง

จํานวน 20 ตัวๆละ 1,200 บาท

196 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน พัดลมติดเพดาน (แมงปอ) - - - 44,000 - โรงเรียนเทศบาล

ขนาด 26 นิ้ว วัดเสมาเมือง

จํานวน 20 ตัวๆละ 2,200 บาท

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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197 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โตะอาหารพรอมเกาอี้ ขาเหล็ก - - - 48,000 - โรงเรียนเทศบาล

โตะขนาด 60x120x60 ซม. วัดเสมาเมือง

เกาอี้ขนาด 30x120x30ซม.

จํานวน 10 ชุดๆละ 4,800 บาท

198 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โตะ-เกาอี้นักเรียนระดับ - 316,000 - - - โรงเรียนเทศบาล

ประถมศึกษา วัดเสมาเมือง

(พลาสติก-ขาเหล็กกลม)

โตะขนาด 40x60x70 ซม.

เกาอี้ 45.5x36x78.5 ซม.

จํานวน 200 ชุดๆละ 1,580 บาท

๑๙๙ การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยก 64,800 - - - - โรงเรียนเทศบาล

สวนชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน วัดเสมาเมือง

ขนาด 24,000 บีทียู

จํานวน 2 ตัวๆละ 32,400 บาท

200 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน พัดลมติดเพดาน (แมงปอ) - - - 44,000 - โรงเรียนเทศบาล

ขนาด 26 นิ้ว วัดเสมาเมือง

จํานวน 20 ตัวๆละ 2,200 บาท

201 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โตะอาหารพรอมเกาอี้ 2 ตัว - - - 100,000 - โรงเรียนเทศบาล

โตะขนาด 60x120x60 ซม. วัดเสมาเมือง

เกาอี้ขนาด 30x120x30ซม.

จํานวน 20 ชุดๆละ 5,000 บาท

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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202 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โตะ-เกาอี้นักเรียนระดับ 75,000 - - - - โรงเรียนเทศบาล

ประถมศึกษา วัดเสมาเมือง

(พลาสติก-ขาเหล็กกลม)

โตะขนาด 40x60x70 ซม.

เกาอี้ 45.5x36x78.5ซม.

จํานวน 50 ชุดๆละ 1,500 บาท

203 การศกึษา ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เคร่ืองเสียงขนาดไมนอยกวา - - 50,000          - - โรงเรียน

120วัตต พรอมชุดลําโพงและ เทศบาล

ไมโครโฟนไรสาย วัดเสมาเมือง

ลําโพง 6ตัว ขนาดไมนอยกวา 

30วัตต ระดับเสียง 90 dB

ไมโครโฟนไรสาย จํานวน 1 ชุด

204 การศกึษา ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ โทรทัศน แอลอีดี (LED TV) แบบ - - 57,000          - - โรงเรียน

เผยแพร Smart TV ความละเอียดจอภาพ เทศบาล

1366x768 พิกเซล วัดเสมาเมือง

ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 6 เคร่ือง

เคร่ืองละ 9,500 บาท

205 การศกึษา ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ เคร่ืองเลนดีวีดี DV 3052v  -  - 58,800  -  - โรงเรียน

เผยแพร HDMI DVD จํานวน 6 เคร่ือง เทศบาล

เคร่ืองละ 9,800 บาท วัดเสมาเมือง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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206 การศกึษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา โตะเลคเชอร ขาเหล็ก  -  - 1,200,000      -  - โรงเรียน

ขนาด 50x51x80 cm. เทศบาล

จํานวน 150 ตัว วัดเสมาเมือง

ตัวละ 8,000 บาท

207 การศกึษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เคร่ืองทําน้ําเย็น แบบตอทอ  -  -  - 116,800         - โรงเรียน

ขนาด 2 กอก จํานวน 8 เคร่ือง เทศบาล

เคร่ืองละ 14,600 บาท วัดเสมาเมือง

208 การศกึษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เคร่ืองสูบนํ้ามอเตอรไฟฟา  -  -  - 91,000           - โรงเรียน

สูบน้ําได 1,130 ลิตร/นาที เทศบาล

จํานวน 5 เคร่ือง วัดเสมาเมือง

เคร่ืองละ 18,200 บาท

209 การศกึษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกสวน  -  - 80,400           -  - โรงเรียน

ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน  ขนาด เทศบาล

30,000 บีทียู จํานวน 2 เคร่ือง วัดเสมาเมือง

เคร่ืองละ 40,200 บาท

210 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูบานเลื่อนกระจก ทําจากเหล็ก - - - 45,000 - โรงเรียนเทศบาล

ขนาด 4 ฟุต จํานวน 6 ใบ วัดเสาธงทอง

ใบละ 7,500 บาท

ขนาดไมนอยกวา 

1,190x408x878 มม.  

211 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา โตะ-เกาอี้นักเรียน - 237,000 - - - โรงเรียนเทศบาล

ระดับประถม วัดเสาธงทอง

จํานวน  150ชุดๆละ 1,580 บาท

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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212 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ เคร่ืองขยายเสียง  - - - 50,000 - โรงเรียนเทศบาล

ไฟฟาและวิทยุ ขนาดไมนอยกวา  1,000  วัตต วัดเสาธงทอง

จํานวน  1  ชุด

213 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ เคร่ืองทําน้ําเย็นแบบตอทอประปา - - - 150,000 - โรงเรียนเทศบาล

งานบานงานครัว จํานวน 4 เคร่ือง วัดเสาธงทอง

เคร่ืองละ 37,500บาท

ทําดวยโลหะไรสารตะกั่ว มีอุปกรณ

ควบคุมการเปด – ปดน้ํา

มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ

ใชไฟฟา AC 220 

โวลท 50 เฮิรตซ

214 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุค - - - 220,000 - โรงเรียนเทศบาล

คอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล (จอภาพ วัดเสาธงทอง

ไมนอยกวา 12 นิ้ว) จํานวน

10 เคร่ืองๆละ 22,000 บาท

215 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา โตะ – เกาอี้นักเรียน - - - 65,000 - โรงเรียนเทศบาล

ระดับอนุบาล ไมยางพาราทั้งชุด วัดเสาธงทอง

จํานวน 50 ชุดๆละ 1,300 บาท

ขนาด 60x40x55 ซม.

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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216 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูกระจกบานเลื่อนแบบเหล็ก  - - - 16,800 - โรงเรียนเทศบาล

ขนาด 3 ฟุต จํานวน วัดเสาธงทอง

4 ตูๆละ 4,200 บาท

217 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร - - - 32,700 - โรงเรียนเทศบาล

โฆษณาและเผยแพร ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI วัดเสาธงทอง

Lumens จํานวน 1 เคร่ือง

จอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา 15,300 โรงเรียนเทศบาล

ขนาดเสนทแยงมุม 120 นิ้ว วัดเสาธงทอง

จํานวน 1 จอ

218 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เคร่ืองปรับอากาศ - - - 59,800 - โรงเรียนเทศบาล

แบบแยกสวน ชนิดติดผนัง วัดเสาธงทอง

(มีระบบฟอกอากาศ)

ขนาด 18,000 บีทียู

จํานวน 2 เคร่ือง

เคร่ืองละ 29,900 บาท

219 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน กลองโทรทัศน วงจรปด - - - 230,000 - โรงเรียนเทศบาล

ชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงที่ วัดเสาธงทอง

สําหรับติดตั้งภายในอาคาร 

จํานวน 10 ชุดๆละ 23,000 บาท 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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220 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน พัดลมโคจรติดเพดาน - - - 70,000 - โรงเรียนเทศบาล

ขนาด 16 นิ้ว จํานวน วัดเสาธงทอง

50 ตัวๆละ  1,400 บาท

221 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูเหล็กเก็บเอกสารเหล็กบานทึบ  -  -  - 6,000  - โรงเรียนเทศบาล

ขนาด 90x41x75 ซม. วัดเสาธงทอง

จํานวน 2 ตูๆละ 3,000 บาท

222 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบาน เคร่ืองกรองนํ้า 3 ขั้นตอน  -  - 20,000  -  - โรงเรียน

งานครัว ตวัเคร่ืองทําดวยสแตนเลส  เทศบาล

จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 10,000 บาท เสาธงทอง

223 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา เครื่องฉายภาพ 3 มิติ  -  - 20,000  -  - โรงเรียน

และเผยแพร จํานวน 1 เคร่ือง เทศบาล

เสาธงทอง

224 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร สําหรบังานสํานักงาน  -  - 85,000  -  - โรงเรียน

(จอภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) เสาธงทอง

จํานวน 5 เคร่ือง 

เคร่ืองละ 17,000 บาท

225 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา กลองถายรูป DX-Format  -  -  - 31,590  - โรงเรียน

และเผยแพร 24.2 MP Lens 18-140mm เทศบาล

Blackขนาดจอภาพ 3.2 นิ้ว เสาธงทอง

ในแนวทแยงจํานวน 1 เคร่ือง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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226 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบาน ถังเก็บน้ํา ไฟเบอรกลาส ขนาดความจุ  -  - 24,900  -  - โรงเรียน

งานครัว 2,000 L จํานวน 3 ถัง เทศบาล

ถังละ 8,300 บาท เสาธงทอง

227 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร ปมนํ้าอัตโนมัติ   มอเตอรไฟฟา  -  - 6,400  -  - โรงเรียน

(AUTOMATIC PUMP) ถังกลม เทศบาล

ขนาด 300 W จํานวน 1 เคร่ือง เสาธงทอง

228 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบาน เคร่ืองดูดฝุน ขนาด 15 ลิตร  -  -  - 13,000  - โรงเรียน

งานครัว จํานวน 1 เคร่ือง เทศบาล

เสาธงทอง

229 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โตะโฟเมกา  -  -  - 37,900  - โรงเรียน

ขนาด 75x150x75 cm เทศบาล

พรอมมานั่งไมระแนงยาว 2 ตัว เสาธงทอง

ขนาด 30x150x45 cm

จํานวน 10 ชุดๆละ 3,790 บาท

230 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา กระดานไวทบอรด Whiteboard  -  -  - 19,935  - โรงเรียน

ขาตั้งลอเลื่อน (2 หนา หมุนได) เทศบาล

ขนาดไมนอยกวา 120x150 cm เสาธงทอง

จํานวน 5 ตัวๆละ 3,987 บาท

231 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูกระจกบานเลื่อน ขนาด 3 ฟุต  -  -  - 29,400  - โรงเรียน

ขนาดไมนอยกวา เทศบาล

80x40x80 cm. เสาธงทอง

จํานวน 7 ตูๆละ 4,200 บาท

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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232 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ช้ันวางสิ่งของ 9 ชอง ทําจากไม  -  -  - 42,500  - โรงเรียน

ขนาด 94x94cm. เทศบาล

ขนาดชอง 30x30 cm. เสาธงทอง

จํานวน10 ชุดๆละ 4,250 บาท

233 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ โปรเจคเตอร - - - 1,331,000 - โรงเรียนสาธิต

โฆษณาและเผยแพร ความสวาง  4000 ลูเมน เทศบาล

รองรับการเชื่อมตอ HDMI วัดเพชรจริก

คุณสมบัติ

1.เปนเครื่องฉายภาพแบบ

เลนสเดียวสามารถตออุปกรณ 

เพ่ือฉายภาพจากคอมพิวเตอร 

2.ใช LCD Panel หรือระบบ DLP

3.ระดับ SVGA และ XGA

ระดับความละเอียดภาที่ True

4.ความสวาง  4000 ลูเมน 

หรือมากกวา

เครื่องฉายแผนทึบ   

1.เปนเครื่องถายมอดสัญญาณ

ภาพจากวัตถุ 3 มิติ

2.สรางสัญญาณภาพแบบ 

CCD หรือ Cmos ขนาดไม

กวา 1/3 นิ้ว

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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3.ใชงานรวมกับโทรทัศน 

วีดีโอ โปรเจคเตอร

หรือคอมพิวเตอร

4.ใหความละเอียดไมต่ํากวา

850,000 px

5.มีระบบการซมูภาพไมนอย 16x

6.มีไฟสองสวางดานบนสอง

ขางและมีไฟสองสวาง

ดานลางแบบ LED

7.มีชองสัญญาณ input/ 

output RGb x2 S-videox1

videox1 USBและ RS-232

8.สินคามีประกันคุณภาพ 

อะไหลและบริการอยางนอย 1 ป

คอมพิวเตอร

1.มีหนวยประมวลผลกลาง 

(CPU)ไมนอยกวา 2 แกนหลัก

แกนหลัก (2 core) มีความเร็ว

สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน

ไมนอยกวา 3.3 GHz

 หรือดีกวา จานวน 1 หนวย

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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2.มีหนวยความจําาหลัก 

(RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา 

มีขนาดไมนอยกวา 4 GB

3.มีหนวยจัดเก็บขอมูล

 (Hard Drive) ชนิด SATA

 หรือ ดีกวา ขนาดความจุ

ไมนอยกวา 1 TB 1 หนวย

4.มี DVD-RW หรือดีกวา

จํานวน 1 หนวย

5.มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย

 (Network Interface) 

แบบ 10/100/1000  Base-T

มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา

Contrast Ratio ไมนอยกวา 600 : 1

และมีขนาดไมนอยกวา 19นิ้ว 

จํานวน 1 หนวย

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

234 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 1. เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุค - - - 176,000 - โรงเรียนสาธิต

(คาชุดอุปกรณสําหรับ สําหรับงานประมวลผล เทศบาลวัด

หองเรียนคุณภาพ (จอขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว) เพชรจริก

แหงการเรียนรู ดานสื่อ จํานวน 8 เคร่ือง

เทคโนโลยีสารสนเทศ 2. โทรทัศน LED TV 185,600 โรงเรียนสาธิต

DLIT ) ความละเอียด 1920x1080 เทศบาลวัด

พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว เพชรจริก

จํานวน 8 เคร่ือง 

235 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา จัดซื้อโตะเกาอี้นักเรียนระดับ 158,000 - - - - โรงเรียนสาธิต

มัธยมศึกษา (ตามแบบ A4) เทศบาลวัด

จํานวน 100 ชุดๆละ 1,580 บาท เพชรจริก

ดังน้ี

1. โตะไม ขาเหล็กขนาด

๔๐x๖๐x๗๕ ซ.ม.

2. เกาอี้ไม ขาเหล็ก ขนาด

๔๐x๔๐x๘๐ ซ.ม.

236 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย - - - 130,000 - โรงเรียนสาธิต

(จอขนาดไมนอยกวา 17 นิ้ว) เทศบาลวัด

แบบที่ 1 จํานวน 1 เคร่ือง เพชรจริก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน
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237 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา และ เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ พรอมจอ  -  -  - 120,000  - โรงเรียนสาธิต

เผยแพร รับภาพ ขนาดเสนทแยงมุม 120 นิ้ว เทศบาล

จํานวน 5 ชุดๆละ 33,900 บาท วัดเพชรจริก

จอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา  -  -  - 13,100  - โรงเรียนสาธิต

จอขนาด 120 นิ้ว เทศบาล

เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ขนาด  -  -  -           28,200  - โรงเรียนสาธิต

3000ANSI Lumens เทศบาล

จํานวน 1 เคร่ือง วัดเพชรจริก

238 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ปรับปรุงระบบภาพและเสียง - 51500 - - - โรงเรียนสาธิต

ของหองเรียนรวมเพชรลดา เทศบาล

ประกอบดวย วัดเพชรจริก

๑. เคร่ืองฉายภาพมัลติมีเดีย

โปรเจคเตอร 1 เคร่ือง 

Resolution :1920x1080

(Full HD)

Optical Zoom : 1.6X

Lens Shift : Yes 

(7.5% Full high or 15%

 Half high)

Lamp Power : 370W

Brightness : 5200 lm

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

Contrast Ratio : 5000:1

HDMI/MHL : x1

HDMI : x3

VGA : x2

Lan RJ-45 : x1

3D VESA : x1

IR Connector : x1

2.เคร่ืองฉายภาพสามมิติ - 28,500 - - - โรงเรียนสาธิต

1 เคร่ือง    เทศบาล

อุปกรณสรางสัญญาณภาพ วัดเพชรจริก

: 1/2" CMOS

ความละเอียด:5 Mega Pixels

ขนาดเลนส: F=1.45-3.98, 

f=4.3-94.6mm

ซูมภาพได 330X

Input:VGA x 2,Video x 1, 

S-Video x 

1,Audio x 3,Microphone x 1 

Output: VGA x 2 ,Video x 1

, S-Video 

x 1, Audio x 1, HDMI x 

1 Control: 

RS232 x 1, USB x 1

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
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3.เครื่องเลือกสัญญาณภาพ - 4,800            - - - โรงเรียนสาธิต

HDMI  1 เครื่อง เทศบาล

สลับสัญญาณจาก 4 วัดเพชรจริก

แหลงสัญญญาณ UltraHi-Def  

ไปยงั 2 จุดแสดงผล UltraHD 

สนับสนุนความละเอียดวิดิโอ 

Ultra HD 4K x 2K 

(3840 x 2160 @ 30Hz)

 และ 1080p Full HD

สนับสนุนระบบเสียง PCM 

,Dolby Digital, และ DTS 

Digital Surround

สามารถใชสาย HDMI ทั้ง 

input/output ไดถึง 10/15

 เมตร ในความละเอียด 1080p

/8-bitสนับสนุนระบบ

สนับสนุนระบบ HDMI/MHL 

dual mode input  (เฉพาะ input1)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย หนวยงาน
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4. เครื่องรับสงสัญญาณ - 14,000          - - - โรงเรียนสาธิต

 HDMIv 2 เครื่องๆละ 7,000 บาท เทศบาล

ขยายสัญญาณ HDMI ผานสาย วัดเพชรจริก

เคเบิ้ล CAT6 เสนเดียว 

ไดไกล 50 เมตร.

ใชสาย UTP แบบCAT 6/6A/7 

เพียงเสนเดียวเพ่ือขยายสัญญาณ 

HDMI ใหไกล 50 เมตร

รองรับความละเอียด Full HD 

1080p@60Hz

ไมบีบอัดขอมูลวิดิโอ 

(uncompressed) ไมบีบอัด

ขอมูลเสียง เชน LPCM

5.ตัวแปลงสญัญาณ VGA - 2,900            - - - โรงเรียนสาธิต

 to HDMI 1 เครื่อง แปลงสัญญาณ เทศบาล

จาก VGA เปน HDMI รองรับสัญญาณ วัดเพชรจริก

เขาแบบ VGA 

1920x1080@60Hz.

เปน video scaler ในตัว มีปุม

 ปรับความละเอียดของ HDMI

output สามารถแสดง color bar

ออกทาง HDMI output เมื่อไมมี

สัญญาณ VGA input ปอนเขามาได

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
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มีชองสัญญาณเสียงขาเขา

แบบสเตริโอ mini jack 3.5mm 

จําคาความละเอียดของ

สัญญาณขาออกลาสุดไวได 

มีไฟ LED แสดงสถานะ 

ไฟเลี้ยงจากหมอแปลง 

และ ไฟแสดงสถานะ

ของความละเอียดที่เลือกใชอยู

6. ตูเก็บอุปกรณติดผนัง  - 6,800            - - - โรงเรียนสาธิต

ขนาด 6U  ๑ ตู               เทศบาล

วัดเพชรจริก

7. งานติดตั้งชุดอุปกรณ - 35,000          - - - โรงเรียนสาธิต

1 ระบบ        เทศบาล

วัดเพชรจริก

239 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา โตะเกาอี้นักเรียนขาเหล็ก 158,000 - - - - โรงรียนสาธิต

แบบ A4 มัธยม เทสบาล

ขนาด 60x40x75 ซม. วัดเพชรจริก

ขนาดเกาอี้ 40x42x81 ซม.

จํานวน 200 ชุดๆละ 790 บาท

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย หนวยงาน
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240 การศกึษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา โตะ - เกาอี้ โรงอาหาร  ขาเหล็ก - - 380,000        - - โรงเรียนสาธิต

ขนาดไมนอยกวา เทศบาล

60x150x75 cm. วัดเพชรจิก

พรอมมานั่งยาว 2 ตัว ขนาด

ไมนอยกวา 30x150x45 cm.

จํานวน 40 ชุด

ชุดละ 9,500 บาท

241 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร All In One  -  - 230,000  -  - โรงเรียนสาธิต

สําหรับงานประมวลผล เทศบาลวัด

จํานวน 10 เคร่ือง เพชรจริก

เคร่ืองละ 23,000 บาท

242 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร  -  - 902,000  -  - โรงเรียนสาธิต

สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 เทศบาลวัด

จอแสดงภาพไมนอยกวา เพชรจริก

19 นิ้ว จํานวน 41 เคร่ือง

เคร่ืองละ 22,000 บาท

243 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV)  -  - 795,000  -  - โรงเรียนสาธิต

และเผยแพร แบบ Smart  TV เทศบาลวัด

ระดับความละเอียดจอภาพ เพชรจริก

1920 x 1080 พิกเซล 

ขนาด 55นิ้ว จํานวน 30 เคร่ือง

เคร่ืองละ 26,500 บาท

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
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244 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา โตะเกาอี้นักเรียน 80 ชุด - 118,400 - - - โรงเรียนเทศบาล

ชุดละ 1,480 บาท วัดทาวโคตร

 - โตะทําดวยไม ทําสีสวยงาม

ขาทําดวยเหล็กขนาด

40x50x50 ซม. 

 - เกาอี้ขนาด35x35x55ซม.

พนักพิงมานั่งทําดวยไม

ทําสีสวยงาม ขาทําดวยเหล็ก

245 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ลอคเกอรใสเครื่องนอน 24 ชุด - 384,000        - - - โรงเรียนเทศบาล

ชุดละ 16,000 บาท วัดทาวโคตร

เปนลอกเกอรไมพนสีสวยงาม

1 ชุด มี 12 ชอง มีประตูปด

เปดขนาดลึก 40 ซม.

สูง 120 ซม.ยาว 240 ซม.

246 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ช้ันวางอุปกรณ 8 ชุด - 57,600 - - - โรงเรียนเทศบาล

ชุดละ 7,200 บาท วัดทาวโคตร

ทําดวยไมทาสีสวย แบงเปน

ชองสําหรับใสของ 12 ชอง

ขนาดลึก30ซม.ยาว 240ซม.

สูง 120 ซม.

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
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247 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน กระดานเคลื่อนที่ 8 ชุด - 28,000          - - - โรงเรียนเทศบาล

ชุดละ 3,500 บาทเปนกระดาน วัดทาวโคตร

ไวทบอรทขนาด 80x120ซม.

ขาใสกระดานทําดวยเหล็กมีลอเลื่อน

รองรับกระดานไวทบอรทขนาด

80x120ซม. มีความสูงไม

นอยกวา 150 ซม.

248 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน กระดานบอรทติดบอรท - - - 12,000 - โรงเรียนเทศบาล

เปนกระดานบอรทบุกํามะหยี วัดทาวโคตร

อัดดวยกรอบอลมุิเนียมมีท่ี

แขวนขนาด 80x120ซม.

จํานวน 8 แผนๆละ 1,500 บาท

249 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เคร่ืองดุดฝุน 20 ลิตร - - - 13,000 - โรงเรียนเทศบาล

จํานวน 1 เคร่ือง วัดทาวโคตร

ดูดฝุนไดทั้งแหงและเปยก

ถังสแตนเลสปลอดสนิม

250 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เคร่ืองถายเอกสาร จํานวน 1 เคร่ือง - - - 120,000 - โรงเรียนเทศบาล

ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) วัดทาวโคตร

ความเร็ว 30 แผนตอนาที

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
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251 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับ - - - 680,000 - โรงเรียนเทศบาล

งานสํานักงาน (จอขนาดไม วัดทาวโคตร

นอยกวา 19 นิ้ว) 

ราคา 17,000 บาท

จํานวน 40 เคร่ือง

252 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เคร่ืองพิมพ Multifunction - 90,000 - - - โรงเรียนเทศบาล

ชนิดเลเชอร หรือ LED ขาว-ดํา วัดทาวโคตร

จํานวน 10 เคร่ือๆงละ

9,000บาท

253 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เคร่ืองปรับอากาศ ชนิดติดผนัง - - - 420,000        - โรงเรียนเทศบาล

(มีระบบฟอกอากาศ) วัดทาวโคตร

ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน

15 เคร่ืองๆละ 28,000 บาท

254 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โตะอาหารพรอมเกาอี้ - 290,000 - - - โรงเรียนเทศบาล

(โตะ 1ตัว เกาอี้ 2ตัว) 50ชุด วัดทาวโคตร

ชุดละ 5,800 บาท

 -โตะขนาด60x120x65ซม

 - เกาอี้ขนาด30x120x35ซม.

ขาทําดวยเหล็ก พื้นหนาโตะ

ทําดวยไมพนสีสวยงาม

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

255 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โตะชุดประชุม (โตะชุด 4 ตัว - - - 16,000          - โรงเรียนเทศบาล

หัวโคง 2 ตัว) จํานวน 1 ชุด วัดทาวโคตร

โตะประชุมตรงทําดวยไม

ขนาด1500x600x750มม.

โตะประชุมโคงครึ่งวงกลม

เสนผาศูนยกลาง 1500 มม.

256 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้บุนวม ขาเหล็ก มีลอเลื่อน - - - 50,000          - โรงเรียนเทศบาล

จํานวน 20 ตัวๆละ 2,500 บาท วัดทาวโคตร

257 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ช้ันวางรองเทา 16 ชุด - 192,000        - - - โรงเรียนเทศบาล

ชุดละ 12,000 บาท วัดทาวโคตร

ทําดวยพลาสติกแข็งมี 24ชอง

ขนาด 20x120x80 ซม.

258 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โตะเตรียมอาหาร 5 ตัว - 49,000          - - - โรงเรียนเทศบาล

ตัวละ 9,800 บาท วัดทาวโคตร

ขนาด 100x120x80 ซม.

ทําดวยไมปูโฟเมกาสีขาว

มีชองใสอุปกรณ 4 ชอง

259 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบาน ซิ้งคลางจานสแตนเลสแบบ - 172,000 - - - โรงเรียนเทศบาล

งานครัว สามหลุม 4 ชุดๆละ 43,000 บาท วัดทาวโคตร

ขนาด 50x150x80 ซม.

ทําดวยสแตนเลสมี 3 หลุม

ขนาดหลุม 40x45ซม.

ลึก 25 ซม.

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

260 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ช้ันใสหนังสอืหองสมุด 3 ชุด - 9,600            - - - โรงเรียนเทศบาล

  - แบบหนาเดียวขนาด 40x วัดทาวโคตร

100x60 ซม. ทําดวยไมพน

สีสวยงามชุดละ 3,200 บาท

  - แบบสองหนาขนาด 40x - 17,100          - - -

100x60 ซม. ทําดวยไมพน

สีสวยงามชุดละ 5,700 บาท

261 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ถังน้ําพลาสติกขนาด 2000 ลิตร - - - 7,000            - โรงเรียนเทศบาล

1 ใบ มีมาตรฐานผลิตภัณฑ วัดทาวโคตร

อุตสาหกรรม

262 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เคร่ืองขยายเสียงพรอมลําโพง 1 ชุด - 20,000 - - - โรงเรียนเทศบาล

 -เปนเคร่ืองขยายเสียงแบบโมโน วัดทาวโคตร

 -มีชองรับไมโครโฟน

 -ผลิตภัณฑไดรับมาตรฐานมอก.

 -ดอกลําโพงมีเสียงทุม,แหลม

 -มีมาตรฐาน มอก. รับรอง

 -รับประกันไมนอยกวา 1 ป

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

263 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โตะ-เกาอี้ประจําหองสมุด - 78,000          - - - โรงเรียนเทศบาล

(โตะ 1 ตัว เกาอี้ 6 ตัว) 10 ชุด วัดทาวโคตร

ชุดละ 7,800 บาท

 - โตะ เปนโตะรูปเมล็ดถั่ว

ทําดวยพลาสติกแข็งสีสันสวย

งามขนาด 60x160x50ซม.

 - เกาอี้ ทําดวยพลาสติก

แข็งสีสันสวยงามขนาด

25x25x50 ซม.

264 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โตะคอมพิวเตอรพรอมเกาอี้ - 87,000 - - - โรงเรียนเทศบาล

10 ชุดๆละ 8,700บาท วัดทาวโคตร

 - โตะ ทําดวยไมขนาด

60x120x75 ซม.มีถาดวาง

คีบอรด ทําดวยไมพนสีขาว

 -เกาอี้ เปนเกาอี้บุนวม

มีลอเลื่อน ไมมีที่ทาวแขน

265 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ช้ันใสของเลนตามมุมตางๆ 16 ชุด - 88,000 - - - โรงเรียนเทศบาล

ชุดละ 5,500 บาท วัดทาวโคตร

ทําดวยพลาสติกแข็ง/รูปสัตว

มี 3ชั้น แตละชั้นมีกระบะ

รองรับอุปกรณ 3 ชั้น 

ขนาด 40x90x75 ซม.

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

266 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ช้ันใสหนังสอืตามมุม 8 ชุด - 108,000 - - - โรงเรียนเทศบาล

ชุดละ 13,500 บาท วัดทาวโคตร

ทําดวยไมทาสีทรงรูปสัตวตางๆ

ขนาด100x120x120ซม.

มีชั้นวางหนังสือทั้งภายใน

และภายนอก

267 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เคร่ืองสูบน้ําแบบหอยโขง - - - 26,800          - โรงเรียนเทศบาล

เคร่ืองยนตเบนซิน สูบน้ําได วัดทาวโคตร

1,000 ลิตร/นาที 

ขนาด 5 แรงมา จํานวน 2 ตัว

ตัวละ 13,400 บาท

268 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) - 220,000 - - - โรงเรียนเทศบาล

เผยแพร ระดับความละเอียดจอภาพ วัดทาวโคตร

1920x1080 พิกเซล

ขนาด 50 นิ้ว จํานวน 10 เคร่ือง

เคร่ืองละ 22,000 บาท

269 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ เคร่ืองฉายมัลติมีเดียโปรแจคเตอร- - - - 42,500 - โรงเรียนเทศบาล

เผยแพร ขนาด 4,000 Ansi Lumens วัดทาวโคตร

จํานวน 1 ชุด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

270 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ วิชชวลไลเชอรพรอมจอ - 20,800          - - - โรงเรียนเทศบาล

เผยแพร โปรแจคเตอร 1 เคร่ือง วัดทาวโคตร

 - วิชชวล เปนเคร่ืองถายทอด

สัญญาณภาพจากวัตถุ 3 มิติ

 - สามารถใชงานรวมกับ

โทรทัศน วีดีโอ โปรเจคเตอร

 -มีระบบการซมูภาพ

 - มีชองตอสัญญาณ

Input/output

 -มีไฟสองสวางดานบน

สองขาง

 - จอโปรเจคเตอร - 13,100 - - - โรงเรียนเทศบาล

 - ขนาด 120นิ้ว วัดทาวโคตร

 - จอมวนเก็บในกลองได

บังคับจอขึ้นลงดวยสวิตซ

หรือรีโมทคอนโทรลใชไฟฟา

AC 220โวลท 50 เฮิรตซ

271 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง รถเข็นขยะลอยาง พื้นไม - - - 44,400 - โรงเรียนเทศบาล

โครงเหล็กแผนชุบสีพรอมพนสี วัดทาวโคตร

จํานวน 2 คันๆละ 22,200 บาท

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

272 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว เคร่ืองทําน้ําเย็นแบบตอทอ - 35,000 - - - โรงเรียนเทศบาล

ประปา จํานวน 1 เคร่ือง วัดทาวโคตร

ทําดวยโลหะไรสารตะกั่ว

มีอุปกรณควบคุมการเปด-

ปดน้ํา มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ

ใชไฟฟา AC 220 โวลท

50 เฮิรตซ

273 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน พัดลมเพดานแบบโคจร ขนาด - - - 44,000 - โรงเรียนเทศบาล

16 นิ้ว พรอมอุปกรณ สายไฟ วัดทาวโคตร

และติดตั้ง จํานวน 20 ตัว

ตัวละ 2,200 บาท

274 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน พัดลมโคจรติดเพดาน ขนาด 16 นิ้ว - - - 25,000 - โรงเรียนเทศบาล

จํานวน 10 ตัวๆละ 2,500 บาท วัดทาวโคตร

275 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุก - - - 48,000 - โรงเรียนเทศบาล

สําหรับงานสํานักงาน ราคา วัดทาวโคตร

16,000 บาท จํานวน 3 เคร่ือง

276 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา โตะ-เกาอี้ไมนักเรยีน A4 - 158,000 - - - โรงเรียนเทศบาล

มอก.ระดับประถมศกึษา วัดทาวโคตร

จํานวน 100 ชุดๆละ 1,580 บาท

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

277 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ช้ันวางหนังสือ 9 ชอง ทําดวยไม  -  -  - 40,000           - โรงเรียนเทศบาล

ขนาด 94x94 ซม. วัดทาวโคตร

ขนาดชองละ 30x30 ซม.

จํานวน 10 ชุดๆละ 4,000 บาท

278 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้ภาคสนาม  -  -  - 76,000           - โรงเรียนเทศบาล

โตะขาทําดวยเหล็ก วัดทาวโคตร

ขนาด 70x120x75 ซม.

เกาอี้ ขนาด 30x120x45 ซม.

จํานวน 10 ชุดๆละ 7,600 บาท

279 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ชุดโตะอาหาร สําหรับอนุบาล  -  -  - 120,000         - โรงเรียนเทศบาล

ประกอบดวย วัดทาวโคตร

โตะ 1 ตัว เกาอี้ 2 ตัว

โตะขนาด 60x120x60ซม.

เกาอี้ขนาด 30x120x30ซม.

จํานวน 20 ชุดๆละ 6,000 บาท

280 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โตะอาหารพรอมเกาอี้  -  -  - 120,000         - โรงเรียนเทศบาล

2 ตัว ตอ 1 ชุด แบบ สปช. วัดทาวโคตร

จํานวน  30 ชุดๆละ 4,000 บาท

281 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ อุปกรณกระจายสัญาณไรสาย - - - 194,400 - โรงเรียนเทศบาล

(Access Point) แบบที่ 1 วัดศาลามีชัย

จํานวน 36 เคร่ืองๆละ

5,400 บาท

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

282 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูล็อกเกอร 18 ชอง - - - 140,000 - โรงเรียนเทศบาล

จํานวน 20 ตู วัดศาลามีชัย

ตูละ 7,000 บาท

283 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ อุปกรณกระจายสัญญาณ - - - 120,000 - โรงเรียนเทศบาล

(L3 Switch) ขนาด วัดศาลามีชัย

24 ชอง จํานวน 1 ชุด

284 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา โตะสําหรับนั่งจัดกิจกรรมขาเหล็ก - - - 240,000 - โรงเรียนเทศบาล

โตะขนาด 60x12050 ซม. วัดศาลามีชัย

เกาอี้ขนาด 29x30x50 ซม.

จํานวน 40 ชุดๆละ 6,000 บาท

285 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน พัดลมโคจรติดเพดาน ขนาด - 44,000 176,000 - - โรงเรียนเทศบาล

16 นิ้ว จํานวน 100 ตัวๆละ วัดศาลามีชัย

2,200 บาท

ป 2562 จํานวน 20 ตัว

ป 2563 จํานวน 80 ตัว

286 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน พัดลมอุตสาหกรรมแบบ 3 ขาตั้ง  -  -  - 39,000  - โรงเรียน

ขนาดหนากวาง 25 นิ้ว เทศบาล

จํานวน 10ตัว ตัวละ 3,900 บาท วัดศาลามีชัย

287 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา เครื่องมัลติมิเดียโปรเจ็คเตอร  -  -  - 67,800  - โรงเรียน

และเผยแพร พรอมจอรับภาพ เทศบาล

ขนาด 120 นิ้วจํานวน  2  ชุด วัดศาลามีชัย

ชุดละ 33,900 บาท

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

288 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว เคร่ืองทําน้ําเย็นแบบ 6 กอก  -  - 252,000  -  - โรงเรียน

พรอมเครื่องกรองน้ํา เทศบาล

จํานวน 6  เคร่ือง วัดศาลามีชัย

เคร่ืองละ 42,000 บาท

289 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา โตะ เกาอี้ นักเรียนประถมศึกษา  -  - 316,000  -  - โรงเรียน

A๔  ระดับประถมศกึษา เทศบาล

จํานวน 200 ชุด วัดศาลามีชัย

ชุดละ 1,580 บาท

290 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา เกาอี้นักเรียน (ไฟเบอรกลาส)  -  -  - 480,000  - โรงเรียน

ขนาดไมนอยกวา เทศบาล

35x36x35 cm. วัดศาลามีชัย

จํานวน 600 ตัวๆละ 800 บาท

291 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุค  -  - 80,000  -  - โรงเรียน

สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาด เทศบาล

ไมนอยกวา 12 นิ้ว) จํานวน วัดศาลามีชัย

5 เคร่ืองๆละ 16,000 บาท

292 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกสวน  -  - 470,000  -  - โรงเรียน

ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน เทศบาล

ขนาด 36,000BTU วัดศาลามีชัย

จํานวน 10 เคร่ือง

เคร่ืองละ 47,000 บาท

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

293 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง รถเข็นขยะลอยางพ้ืนไม  -  -  - 36,000  - โรงเรียน

โครงเหล็กพรอมพนสี เทศบาล

จํานวน 4 คันๆละ 9,000 บาท วัดศาลามีชัย

294 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เตียงนอนสําหรับหองพยาบาล  -  -  - 7,800  - โรงเรียน

ทําดวยเหล็ก ขนาดไมนอยกวา เทศบาล

90x180x60 cm วัดศาลามีชัย

จํานวน 4 เตียง

เตียงละ 1,950 บาท

295 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน  -  -  - 255,000  - โรงเรียน

จอภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว เทศบาล

จํานวน 15 เคร่ือง วัดศาลามีชัย

เคร่ืองละ 17,000 บาท

296 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา TV LED Touch Screen   - - - 2,500,000 - รร.นานาชาติ

และเผยแพร จํานวน 20 เคร่ืองๆละ เทศบาลนครนคร

125,000 บาท ศรีธรรมราช

297 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เคร่ืองคอมพิวเตอร - - - 600,000 - รร.นานาชาติ

สําหรับงานประมวลผล เทศบาลนครนคร

(ขนาดจอไมนอยกวา 19 นิ้ว) ศรีธรรมราช

แบบที่ 2 จํานวน 20 เคร่ืองๆ

ละ 30,000 บาท

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

298 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ชุดเคร่ืองเสียงพรอม - - - 310,000 - รร.นานาชาติ

อุปกรณประจําหองเรียน เทศบาลนครนคร

จํานวน 20 ชุด ประกอบดวย ศรีธรรมราช

เคร่ืองผสมสัญญาณเสียง

และเครื่องขยายเสียง

จํานวน 20 เคร่ืองๆละ

15,500 บาท

ไมโครโฟนชนิดมีสาย - - - 60,000          - รร.นานาชาติ

หองเรียนละ 2 ตัว เทศบาลนครนคร

จํานวนรวม 40ตัวๆละ ศรีธรรมราช

1,500 บาท 

เปนไมโครโฟนมือถือชนิด

ไดนามิค มีความตานทาน

500 โอหม หรือดีกวา

ลําโพงตูชนิดแขวนผนัง - - - 100,000 - รร.นานาชาติ

หองเรียนละ 2 ตัว จํานวน เทศบาลนครนคร

รวม 40 ตูๆละ 2,500 บาท ศรีธรรมราช

เปนลําโพงตูแขวนติดผนังแบบ

มีหมอแลง 70v หรือดีกวา

ความี่กวางในชวง 65Hz -

20kHz มีขายึดผนังในตัว

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก
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งานไฟสําหรับชุดเครื่อง - - - 30,000 - รร.นานาชาติ

เสียงพรอมอุปกรณ เทศบาลนคร

จํานวน 20 งานๆละ 1,500 บาท นครศรีธรรมราช

ติดตั้งสายไฟไปยังอุปกรณ

ทั้งหมดใหพรอมใชงาน และ

ทดสอบการทํางานของชุด

อุปกรณท้ังหมดใหอยูใน

สภาพพรอมใชงาน

299 การศกึษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน 1.เคร่ืองปรับอากาศ  -  - 160,800  -  - รร.นานาชาติ

แบบแยกสวน ชนิดต้ังพื้นหรือแบบ เทศบาลนคร

(มีระบบฟอกอากาศ) นครศรีธรรมราช

ขนาดไมนอยกวา ๓๐,๐๐๐ บีทียู

จํานวน ๔ เครื่อง  ราคา

เคร่ืองละ ๔๐,๒๐๐ บาท

2.เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกสวน  -  - 129,600  -  - รร.นานาชาติ

ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ เทศบาลนคร

ขนาดไมนอยกวา ๒๔,๐๐๐ บีทียู นครศรีธรรมราช

จํานวน ๔ เครื่อง  ราคา

เคร่ืองละ ๓๒,๔๐๐ บาท

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

300 การศกึษา ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา เครื่องฉายภาพ 3 มิติ - - 200,000 - - สํานักการศึกษา

และเผยแพร จํานวน 10 เคร่ืองๆละ โรงเรียนสังกัด

20,000 บาท เทศบาล 10 

สามารถใชงานรวมกับ โรง

โทรทัศน วีดีโอ โปรเจคเตอร

301 การศกึษา ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา จอโปรแจคเตอร ชนิดมอเตอรไฟฟา - - 153,000 - - สํานักการศึกษา

และเผยแพร ขนาดเสนทแยงมุม 120 นิ้ว โรงเรียนสังกัด

จํานวน 10 จอๆละ 13,100 บาท เทศบาล 10

 โรง

302 การศกึษา ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา เครื่องมัลติมีเดีย'โปรแจคเตอร - 327,000 - - สํานักการศึกษา

และเผยแพร ระดับ XGA 3000 ANSI Lumens โรงเรียนสังกัด

จํานวน 10 เคร่ืองๆละ เทศบาล 10

32,700บาท  โรง

303 การศกึษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกสวน - - 457,600 - - สํานักการศึกษา

ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน โรงเรียนสังกัด

ขนาด 18,000 BTU เทศบาล 10

จํานวน 16 เคร่ือง โรง

เคร่ืองละ 28,600 บาท

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย หนวยงาน
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เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกสวน - - 680,400 - - สํานักการศึกษา

ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน โรงเรียนสังกัด

ขนาด 24,000 BTU จํานวน เทศบาล 10 

21 เคร่ือง ๆละ 32,400 บาท โรง

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกสวน - - 761,400 - - สํานักการศึกษา

ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน โรงเรียนสังกัด

ขนาด 32,000 BTU จํานวน 18 เทศบาล 10 

เคร่ือง ๆละ 42,300 บาท โรง

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกสวน - - 423,000 - - สํานักการศึกษา

ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน โรงเรียนสังกัด

ขนาด 36,000 BTU จํานวน 9 เทศบาล 10

เคร่ือง ๆละ 47,000 บาท  โรง

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกสวน - - 204,800 - - สํานักการศึกษา

ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน โรงเรียนสังกัด

ขนาด 40,000 BTU จํานวน 4 เทศบาล 10

เคร่ือง ๆละ 51,200 บาท  โรง

304 การศกึษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา ชุดอุปกรณสรางกระดานอัจฉริยะ - - 495,000 - - สํานักการศึกษา

จํานวน 10 ชุด โรงเรียนสังกัด

ชุดละ 49,500 บาท เทศบาล 10

ประกอบดวยกลอง 3-D Optical  โรง

ความละเอียดไมนอยกวา

800x800

ชุดอุปกรณขาติดตั้งกลอง

ปากกาสไตลัส (Stylus)

แบบไรสาย

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย หนวยงาน
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305 การศกึษา ครุภัณฑ ครุภัณฑดนตรี เคร่ืองดนตรีสําหรับวงดุริยางค  -  - 3,430,000  -  - สํานักการศึกษา

จํานวน 7 ชุดประกอบดวย

1.เมโลเดี้ยน จํานวน 350 โรงเรียนเทศบาล

เคร่ืองๆละ 2,200 บาท วัดศาลามีชัย

2.กลองสแนรมารชชิ่ง โรงเรียน

ขนาด 14 นิ้วจํานวน 14 ใบ เทศบาล

ใบละ 62,000 บาท วัดทาวโคตร

3.กลองใหญเบสดรัม ขนาด 16 นิ้ว โรงเรียน

จํานวน 14 ใบ เทศบาล

ใบละ 57,000 บาท วัดมเหยงคณ

4.กลองใหญเบสดรัม โรงเรยีน

ขนาด 18 นิ้วจํานวน 7 ใบ เทศบาล

ใบละ 59,000 บาท วัดศรีทวี

5.ฉาบเดินแถว ขนาด 14 นิ้ว โรงเรียนเทศบาล

จํานวน 14 คูๆละ 16,000 บาท วัดใหญ

6.ฉาบเดินแถว ขนาด 16 นิ้ว โรงเรียนเทศบาล

จํานวน 7 คูๆละ 17,000 บาท วัดเสาธงทอง

7.เบลไลลา จํานวน 28 ตัวๆละ โรงเรียนนานาชาติ

8,500 บาท เทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ แผนงาน หมวด
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306 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา และ วิชชวลไลเชอรพรอมจอ 24,000 - - - - สํานักการศึกษา

เผยแพร โปรแจคเตอร 1 เคร่ือง

วิชชวล เปนเครื่องถายทอด

สัญญาณภาพจากวัตถุ 3 มิติ

สามารถใชงานรวมกับ

โทรทัศน วีดีโอ โปรเจคเตอร

มีระบบการซมูภาพ

มีชองตอสัญญาณ

Input/output

มีไฟสองสวางดานบน

สองขาง

จอโปรแจคเตอร 10,400 - - - - สํานักการศึกษา

ขนาด 120นิ้ว

จอมวนเก็บในกลองได

บังคับจอขึ้นลงดวยสวิตซ

หรือรีโมทคอนโทรลใชไฟฟา

AC 220โวลท 50 เฮิรตซ

โปรแจคเตอร           18,090 - - - - สํานักการศึกษา

3000ANSI ตัวเครื่อง2Y/หลอด

1Y เทคโนโลยโีปรเจคเตอร 3D

DLPความสวาง 3000

ความละเอียด 1024*768(XGA)

FREE จอ 70*70 1 เคร่ือง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
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307 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 1. กลองโทรทัศนวงจรปด  -  - 5,676,000  -  - สํานักการศึกษา

ชนิดเครือขาย แบบมุมมอง

คงท่ีสําหรับติดตั้งภายนอก

อาคาร สําหรับใชในงานรักษา

ความปลอดภัยทั่วไป

จํานวน 172 ชุด

ราคาชุดละ 33,000 บาท

2. อุปกรณบันทึกภาพผาน  -  - 640,000  -  - สํานักการศึกษา

เครือขาย (Network Video

Recorder) แบบ 16 ชอง

จํานวน  10 เคร่ือง

ราคาเครื่องละ 64,000บาท

3. อุปกรณบันทึกภาพผาน  -  - 312,000  -  - สํานักการศึกษา

เครือขาย (Network Video

Recorder) แบบ 8 ชอง

จํานวน 13 เคร่ือง

ราคาเครื่องละ 24,000บาท

4. จอแสดงภาพสี LED  -  - 533,600  -  - สํานักการศึกษา

ขนาดไมนอยกวา 55 นิ้ว

จํานวน 23 เคร่ือง

ราคาเครื่องละ 23,200 บาท

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

308 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ 1. โทรทัศนแอลอีดี  -  - 5,292,000  -  - สํานักการศึกษา

เผยแพร (LED TV) แบบ Smart TV

ระดับความละเอียดจอภาพ

1920x1080 พิกเซล

ขนาด 55 นิ้ว จํานวน 270 เคร่ือง

ราคาเครื่องละ 19,600 บาท

2. โทรทัศนแอลอีดี -  - 336,000  - - สํานักการศึกษา

(LED TV) แบบ Smart TV

ระดับความละเอียดจอภาพ

1920x1080 พิกเซล

ขนาด 40 นิ้ว

จํานวน 24 เคร่ือง

ราคาเครื่องละ 14,000 บาท

309 การศกึษา ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร อุปกรณอานบัตรแบบ .- .- 1,400            .- สํานักการศึกษา

อเนกประสงค   (Smart

Card Reader) จํานวน

2 เคร่ืองๆละ 700บาท 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

310 การศกึษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา เคร่ืองเลนสนามสําหรับ - - 166,100 - - สํานักการศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชนคูขวาง

จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย

1. อุโมงคบานกระดานลื่น 

ขนาดไมนอยกวา

 290x165x132 ซ.ม.

2. แฟนซีเครื่องเลน 

ขนาดไมนอยกวา

325x155x185 ซ.ม.

3. อุโมงคหนอนหลากสี 

ขนาดไมนอยกวา

200x90x95 ซ.ม.

4. ชุดสไลเดอรหม+ีบอบอล 

ขนาดไมนอยกวา

260x155x110 ซ.ม.

5. บานนารัก ขนาดไมนอยกวา

110 x 125 x 138 ซ.ม.

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6. ชั้นเก็บของ 

ขนาดไมนอยกวา 

90 x 40 x70 ซ.ม.

7. ชั้นวางหนังสือ 

ขนาดไมนอยกวา 

70 x 30 x 75 ซ.ม.

8. เคร่ืองเลนแบบขั้นบันได

นุมนิ่ม ขนาดไมนอยกวา

190x40x25 ซม.

311 การศกึษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา เคร่ืองเลนสนามสําหรับศนูย - - 177,700        - - สํานักการศึกษา

พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดหัวอิฐ 

จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย

1. อุโมงคบานกระดานลื่น 

ขนาดไมนอยกวา

290x165x132 ซ.ม.

2.อุโมงคหนอนหลากสี  

ขนาดไมนอยกวา 

200x90x95 ซ.ม.

3.แฟนซีเครื่องเลน

 ขนาดไมนอยกวา 

325 x 155 x185 ซ.ม.

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4. บอบอลหมี ขนาดไมนอยกวา

110x120x73 ซม.

5. บาน ขนาดไมนอยกวา 

120x110x130 ซ.ม.

6.บานเห็ด ขนาดไมนอยกวา 

120 x 120 x 140 ซ.ม.

7.ปนปายสรางสราง

ขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา

160 ซ.ม. 

312 การศกึษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา เคร่ืองเลนสนามสําหรับศนูย - - 166,100        - - สํานักการศึกษา

พัฒนาเด็กเล็กชุมชนทาวโคตร

จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย

1. อุโมงคบานกระดานลื่นขนาด 

ไมนอยกวา 290x165x132 ซ.ม.

2. แฟนซีเครื่องเลนขนาดไมนอยกวา

325x155x185 ซ.ม.

3. อุโมงคหนอนหลากสี ขนาด

ไมนอยกวา 200x90x95 ซ.ม.

4. ชุดสไลเดอรหม+ีบอบอล 

ขนาดไมนอยกวา

260x155x110 ซ.ม.

แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา

ที่
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5. บานนารัก ขนาดไมนอยกวา

110 x 125 x 138 ซ.ม.

6. ชั้นเก็บของ ขนาดไมนอยกวา

90 x 40 x70 ซ.ม.

7. ชั้นวางหนังสือ 

ขนาดไมนอยกวา 

70 x 30 x 75 ซ.ม.

8. เคร่ืองเลนแบบขั้นบันได

นุมนิ่ม ขนาดไมนอยกวา

190x40x25 ซม.

313 การศกึษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา เคร่ืองเลนสนามสําหรับศนูย - - 212,400        - - สํานักการศึกษา

พัฒนาเด็กเล็กชุมชนหนาสถานี

รถไฟ จํานวน 1 ชุด 

ประกอบดวย

1. อุโมงคบานกระดานลื่น ขนาด

ไมนอยกวา 290x165x132 ซ.ม.

2. แฟนซีเครื่องเลน ขนาดไมนอย

กวา 325x155x185 ซ.ม.

3. อุโมงคหนอนหลากสี  

ขนาด 200 x 90x95 ซ.ม.

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4. บานตนไม ขนาดไมนอยกวา

200x200x200 ซ.ม.

5. บาน  ขนาดไมนอยกวา

130x110x114 ซ.ม.

6. เคร่ืองเลนแบบขั้นบันได 

นุมนิ่ม ขนาดไมนอยกวา

190x 40x25 ซ.ม.

7. เคร่ืองเลนสไลเดอร 

ขนาดไมนอยกวา

200x50x100 ซ.ม.

8 เคร่ืองเลนสไลเดอร  ขนาดไม

นอยกวา 200x100x100 ซ.ม.

314 การศกึษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน - - 171,600        - - สํานักการศึกษา

ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)

ขนาด 18,000 บีทียู

จํานวน 6 เคร่ือง ๆ ละ 

28,600 บาท สําหรบัศูนย

พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด  ดังน้ี

1.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชน

ไสเจริญจํานวน 4 เคร่ือง

2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชนศาลา

มีชัยจํานวน 2 เคร่ือง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

315 การศกึษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน - - 388,800        - - สํานักการศึกษา

ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)

ขนาด 24,000 บีทียู 

จํานวน 12 เคร่ืองๆละ 

32,400 บาท สําหรบัศูนย

พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด  ดังน้ี

1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชนทุงจีน

จํานวน 4 เคร่ือง

2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กประตูลอด

จํานวน 4 เคร่ือง

3. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชนการ

เคหะนครศรีฯ จํานวน 4 เคร่ือง

316 การศกึษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน - - 846,000        - - สํานักการศึกษา

ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)

ขนาด 32,000 บีทียู 

จํานวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 

42,300 บาท สําหรบัศูนย

พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด  ดังน้ี

1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชน

เพชรจริกจํานวน 1 เคร่ือง

2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชน

คูขวางจํานวน 1 เคร่ือง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

317 การศกึษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน - - 329,000        - - สํานักการศึกษา

ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) 

ขนาด 36,000 บีทียู

จํานวน 7 เคร่ือง ๆ ละ 

47,000 บาท สําหรบัศูนย

พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด  ดังน้ี

1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชน

ทาโพธิ์จํานวน 1 เคร่ือง

2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชน

วัดหัวอิฐจํานวน 3 เคร่ือง

3. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชน

เพชรจริกจํานวน 1 เคร่ือง

3. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชน

คูขวางจํานวน 2 เคร่ือง

318 การศกึษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน - - 253,800        - - สํานักการศึกษา

ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)

ขนาด 32,000 บีทียู 

จํานวน 6 เคร่ือง ๆ ละ 

42,300 บาท สําหรบัโรงเรียน

เทศบาลวัดใหญ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

319 การศาสนาวัฒนธรรมและ คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว  เครื่องตัดแตงพุมไม  -  - - 20,400 - สํานักการศึกษา

นันทนาการ ประกอบดวย

 - ใชเครื่องยนตแบบมือถือ

 - ความจุกระบอกสูบไม

นอยกวา 21 ซีซี

 - เคร่ืองยนตไมนอยกวา

0.8  แรงมา

 - ใบมีดตัดขนาดไมนอยกวา 

22 นิ้ว

 - ใบมีดตัดสามารถตัดได 2 ดาน

จํานวน 2 เครื่อง ๆละ 

10,200 บาท

320 การศาสนาวัฒนธรรมและ คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน  โตะหมูบูชาไมสัก (โตะ 9)  -  - 17,000  -  - สํานักการศึกษา

นันทนาการ พรอมฐานวาง 

ประกอบดวย

 - โตะหมูบูชา 9 ตัว กวาง

ตัวละ 9 นิ้ว

 - มีโตะรองโตะหมู

จํานวน 2 ชุด ๆ ละ

8,500 บาท

321 การศาสนาวัฒนธรรมและ คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน อาสนะพนักพิง  -  - 25,000           - สํานักการศึกษา

นันทนาการ ขนาด 23x23x28 นิ้ว

จํานวน  10  ชุดๆละ 2,500 บาท

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

322 การศาสนาวัฒนธรรมและ คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โตะหมูบูชาไมสักลงยาลายไทย 36,000  -  -  -  - สํานักการศึกษา

นันทนาการ จํานวน 1 ชุด ขนาด 50 ซม.

 -ฐานขนาด 24.5x 46.5

x 14.5"

 -โตะขนาด 7x13.5x7.5นิ้ว

 -โตะขนาด 7x13.5x9.5นิ้ว

 -โตะขนาด7x13.5x13.5นิ้ว

 -โตะขนาด7x13.5x18นิ้ว

 -โตะขนาด7x13.5x22นิ้ว

323 การศาสนาวัฒนธรรมและ คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โตะกราบพระ 5,200             -  -  -  - สํานักการศึกษา

นันทนาการ ขนาด 8x17x13 นิ้ว

จํานวน  2 ชุดๆละ 2,600 บาท

324 การศาสนาวัฒนธรรมและ คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โตะหนาขาว (โตะประชุม) 56,000  -  -  -  - สํานักการศึกษา

นันทนาการ ขนาด 60x180x75 ซม.

20 ตัว ๆ ละ 2,800

325 การศาสนาวัฒนธรรมและ คาครุภัณฑ ครุภัณฑดนตรี ฆองทองเหลืองลงยาลายไทย           20,000  -  -  -  - สํานักการศึกษา

นันทนาการ จํานวน 1 ชุด ขนาด 50 ซม.

 - ไมตีฆอง

ขนาด 15 x 30 ซม

 - ขาตั้ง ขนาด 100 x 90 ซม.

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

326 การศาสนาวัฒนธรรมและ คาครุภัณฑ ครุภัณฑดนตรีและ เครื่องดนตรีออรเคสตรา

นันทนาการ นาฏศิลป จํานวน 15 รายการ ดังนี้

1. ดับเบิ้ลทูบา  ทําจาก  - 648,000         -  -  - สํานักการศึกษา

เคร่ืองทองเหลือง ขนาดทอลม

กวางไมนอยกวา 18.5 มม.

ระบบลูกสูบแบบ Piston Valve

3 ลูกสูบ  จํานวน 2 เครื่อง

เคร่ืองละ 324,000 บาท

2.ยโูฟเนียม จํานวน 1 เครื่อง  - 180,000         -  -  - สํานักการศึกษา

ทําจากทองเหลือง ขนาดทอลม

ไมนอยกวา 15.-16.8 มม. ระบบ

ลูกสูบแบบ Piston Valve จํานวน

ไมนอยกวา 4 ลูกสูบ

3.ทรัมเปต  จํานวน 2 เครื่อง  - 187,200         -  -  - สํานักการศึกษา

เครื่องละ 93,600 บาท

ทําดวยทองเหลือง ขนาดทอลม

กวางไมนอยกวา 11.73 มม.

4.ทรอมโบน จํานวน 1 เครื่อง  - 102,000         -  -  - สํานักการศึกษา

ทําดวยทองเหลือง ขนาดทอลม

ไมนอยกวา12.7-13.34มม.

ความกวางปากลําโพง

ไมนอยกวา 204.4  มม.

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5.คลาริเน็ต จํานวน 3 เครื่อง  - 223,200         -  -  - สํานักการศึกษา

เครื่องละ 74,400 บาท

ทําจากไม Crenadilla สีดํา

ระบบนิ้วเปนแบบ Boehm 

มี 17Key,6 rings นวมเปนแบบ

เยื่อสองชั้น

6. ฟรุต จํานวน 2 เคร่ือง  - 62,400           -  -  - สํานักการศึกษา

เคร่ืองละ 31,200 บาท

ตัวเครื่องทําดวยโลหะNicket

Silver ชุบเงินเงาวาม 

ระบบคียเปนแบบออฟเซ็ทจี 

สปริงทําดวยStainless Steel

7. เฟรนฮอรน  - 198,000         -  -  - สํานักการศึกษา

จํานวน 1 เคร่ือง

ทําดวยทองเหลืองด

ปากเปาทําดวยโลหะชุบเงนิ 

กวางไมนอยกวา 12 มม.

ระบบขนาดทอลมลูกสูบ

เปนแบบ Rotary Valve

จํานวน 4 ลูกสูบ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย หนวยงาน
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8. โอโบ จํานวน 1 เคร่ือง  - 163,200         -  -  - สํานักการศึกษา

ตัวเครื่องทําดวยวัสดุไฟเบอร

ABS resin สีดํา คียและลิมนิ้ว

ทําดวยวัสดุ Nickel-Silver

ชุบเงินเงางาม

9. กล็อคเคนสปล  - 122,400         -  -  - สํานักการศึกษา

จํานวน 1 เคร่ือง

ลูกระนาดทําจากวัสดุ High

carbon sTeel ลูกระนาด

กวางไมนอยกวา 31  มม.

หนา 7.8 มม.

น้ําหนัก 15.7กก.

10. ไซโลโฟน  - 216,000         -  -  - สํานักการศึกษา

จํานวน 1 เคร่ือง

ลูกระนาดทําจากวัสดุสังเคราะห

อาคูสเตลอน  ขนาดกวางไม

นอยกวา 38 มม. 

หนา 23 มม.ตัวเครื่อง

มีขนาด 138x75 ซม.

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
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11.ฉาบคอนเสริ์ตออรเคสตรา  - 43,200           -  -  - สํานักการศึกษา

จํานวน 1 คู

ขนาดไมนอยกวา 20 นิ้ว 

มีน้ําหนักขนาดกลาง มีรองเสียง

รอบตัวฉาบ ทําจากทองเหลือง

12.ฉาบรัวพรอมขาตั้ง  - 28,300           -  -  - สํานักการศึกษา

จํานวน 1 ชุด

มีขนาดไมนอยกวา 20 นิ้ว

ทําจากวัสดุทองเหลือง พรอมขาตั้ง

13.ปรีไมคพรอมสายสัญญาณ  - 58,200           -  -  - สํานักการศึกษา

จํานวน 6 ชุดๆละ 9,700 บาท

เปนมิกเซอรไมค 10 ชอง 

Master มีปุมปรับความดังทุม

แหลม และ Notch Fitter 

พรอมสายสัญญาณ ขนาด 6มม.

มีความยาวไมนอยกวา 10 เมตร

14.ปกอัฟคอนแทคพรอมสาย  - 84,000           -  -  - สํานักการศึกษา

สัญญาณจํานวน48ชุดๆละ1,750บาท

Clip on Pickup ปกอัพคอน

แทคแบบหนีบ ตัวรับสัญญาณ

เสียงเปน Ceramic Piezo 

Electric Pickupอยูในตัวคลิป

หนีบพลาสติก มียางรองตรง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
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ผิวสัมผัส ไมใชกาวทําใหได

ซาวนของเครื่องดนตรีชิ้นนั้นๆ

ลดเสียงรบกวนภายนอกได

เปนอยางอีและใหเสียงดังดี

15.ไมคคอนแดนซเซอรพรอม  - 179,100         -  -  - สํานักการศึกษา

สายไมคและขาตั้ง จํานวน 6 ชุด

ชุดละ 29,850 บาท

เปนคอนเดนเซอรไมโครโฟนท่ีมี

รูปแบบการรับเสียง cardioid

พรอมสายสัญญาณไมโครโฟน

ขนาด 6 มม. ยาว 10 ม.

327 การศาสนาวัฒนธรรม คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เคร่ืองสูบนํ้าแบบหอยโขง 300,000 - - - - สํานักการศึกษา

และนันทนาการ ขนาด 10 แรงมา  และ

อุปกรณปมน้ําแบบหอยโขง

มอเตอรไฟฟาพรอมอุปกรณและ

การติดต้ังจํานวน 2 เคร่ือง

เคร่ืองละ 150,000 บาท

328 การศาสนาวัฒนธรรม คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เคร่ืองสูบนํ้า  ขนาดทอสง 2 นิ้ว 20,000 - - - - สํานักการศึกษา

และนันทนาการ ขนาด 3 แรงมา พรอมอุปกรณ

จํานวน 1 เคร่ือง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
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329 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูลอกเกอร 18  ชอง - - 16,000 - - กองการแพทย

เปนตูแบบ 18 ชอง

1.มีมือจับชนิดฝง

2 คุณสมบัติตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอตุสาหกรรม (มอก)

จํานวน 2 ตู ตูละ 8,000 บาท

330 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูลอกเกอร 12  ชอง - - 14,000       - - กองการแพทย

เปนตูแบบ 18 ชอง

1.มีมือจับชนิดฝง

2 คุณสมบัติตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอตุสาหกรรม (มอก)

จํานวน 2 ตู ตูละ 7,000 บาท

331 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน กลองโทรทัศนวงจรปด - - 300,000 - - กองการแพทย

ชนิดเคร่ืองบันทึกภาพแบบ

ดิจิตอลขนาด 16 ชอง

HARD DISK 

  ไมนอยกวา 4 TB

ราคาเครื่องละ

10,000 บาท

จํานวน 30 เคร่ือง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและที่ผานมา
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332 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร บันไดขึ้นเตียง 2 ชั้น - - 30,000       - - กองการแพทย

หรือการแพทย ขนาด 40 x 48 

x 43  เซนติเมตร

โครงขาทําดวยสแตนเลส

 ขนาด 2.5 ซม.

ราคาชุดละ 3,000 บาท

จํานวน  10 ชุด

333 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน พัดลมโคจรขนาด 18 นิ้ว - 31,200        10,400        - - กองการแพทย

  1.มีใบพัดขนาด 18 นิ้ว

2.ปรับแรงลมได 3 ระดับ

3.หมุนสายได 360 องศา

ราคาตัวละ 2,600 บาท

จํานวน 12 ตัว

  (จัดซื้อไปแลวในป 2562 

จํานวน 9 ตัว จัดซื้อเพ่ิมในป 

พ.ศ.2563 จํานวน 4 ตัว)

งบประมาณ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
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334 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้พักคอย แบบ 4 ที่นั่ง - 360,000 360,000 - - กองการแพทย

1.เปนแบบที่น่ังและพนักพิง

ผลิตจากพลาสติกฉีด

ขึ้นรูป 

2.โครงขาเหล็กวีคว่ํา

3.โครงขาเหล็กพนสี EPOXY

  4.เปนแถว ขนาด 4 ที่นั่ง

ราคาชุดละ 12,000 บาท 

   จํานวน 50 ชุด (จัดซื้อไปแลว      
ในป 2562 จํานวน 30 ชุด)

335 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้พักคอย แบบ 2 ที่น่ัง - 200,000     200,000     - - กองการแพทย

1.เปนแบบท่ีนั่งและพนักพิง

ผลิตจากพลาสติกฉีด

ข้ึนรูป 

2.โครงขาเหล็กวีคว่ํา

3.โครงขาเหล็กพนสี EPOXY

4.เปนแถว ขนาด 2 ที่น่ัง

ราคาชุดละ 4,000 บาท 

จํานวน 50 ชุด

(จัดซื้อไปแลวในป 2562

จํานวน 30 ชุด จัดซื้อเพ่ิมใน

ป พ.ศ.2563  20 ชุด)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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336 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เคร่ืองปรับอากาศขนาด - 470,000 188,000 - -

 36,000 บีทียู

 (มีระบบฟอกอากาศ))

1.ขนาดไมต่ํากวา 36,000บีทียู

  2.เปนราคาที่รวมคาติดตั้ง

3.ตองไดรับการรับรอง

มาตรฐานผลิตภัณฑ

อุตสาหกรรมและฉลาก

ประหยัดไฟฟาเบอร 5

  (มีระบบฟอกอากาศ)

ราคาเครื่องละ 47,000 บาท

จํานวน 10 เคร่ือง

(จัดซื้อไปแลว ในป 2562

จํานวน 6 เคร่ือง  จัดซื้อเพ่ิม

ในป พ.ศ.2563  4 เคร่ือง)

337 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เคร่ืองทําลายเอกสาร - 360,000     288,000     - - กองการแพทย

1 แบบตัดตรง

2 แบบทําลายครั้งละ

20 แผน

ราคาเครื่องละ 32,000บาท

จํานวน 10 เคร่ือง

(จัดซื้อไปแลวในป 2562

จํานวน 1 เคร่ือง ) จัดซื้อในป

2563 จํานวน 9 เคร่ือง

งบประมาณ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
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338 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องปรับอากาศ - 259,000 207,200 - - กองการแพทย

ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน 

(มีระบบฟอกอากาศ)

 ขนาด 15,000 บีทียู

1.ขนาดไมต่ํากวา 15,000บีทียู

2.เปนราคาที่รวมคาติดตั้ง

  3.ตองไดรับการรับรอง

มาตรฐานผลิตภัณฑ

อุตสาหกรรมและฉลาก

ประหยัดไฟฟาเบอร 5

 (มีระบบฟอกอากาศ)

 ราคาเครื่องละ 25,900 บาท

จํานวน 10 เครื่อง

(จัดซื้อไปแลวในป 

  ในป 2562 จํานวน 

2 เครื่อง จัดซื้อเพ่ิมในป พ.ศ.

2563 อีก 8 เครื่อง)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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339 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องปรับอากาศ - 540,000 180,000 - - กองการแพทย

ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน 

 (มีระบบฟอกอากาศ)

 ขนาด 26,000 บีทียู

1.ขนาดไมต่ํากวา 26,000บีทียู

2.เปนราคาที่รวมคาติดตั้ง

  3.ตองไดรับการรับรอง

มาตรฐานผลิตภัณฑ

อุตสาหกรรมและฉลาก

ประหยัดไฟฟาเบอร 5

(มีระบบฟอกอากาศ)

 ราคาเครื่องละ 36,000 บาท

จํานวน 15 เครื่อง

(จัดซื้อไปแลวในป 

  พ.ศ.2562 จํานวน 

10 เครื่อง

จัดซื้อเพ่ิมในป พ.ศ.2563

5 เครื่อง)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

340 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูเหล็ก 4 ลิ้นชัก - 39,500 39,500 - - กองการแพทย

ตูเหล็ก 4 ลิ้นชัก 

เปนตูเหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก  

1) มีหูลิ้นชัก 

2) คุณสมบัติตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอตุสาหกรรม (มอก.)

  7,900 บาท จํานวน 5 ตู

(จัดซื้อไปแลว ในป 2562 

จํานวน 2 ตู  จัดซื้อเพ่ิมในป

พ.ศ.2563 จํานวน 3 ตู)

341 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องดูดฝุน ขนาดไมนอย - 28,000 28,000 - - กองการแพทย

กวา 25 ลิตร

1.สามรถดูดไดท้ังฝุนและน้ํา

2.มีกําลังดูด 2.47 M /วินาที

ราคาเครื่อง 7000 บาท

จํานวน 4 เครื่อง 

(จัดซื้อไปแลวในป 2562

จํานวน 2 เครื่อง  จัดซื้อเพ่ิมในป

พ.ศ.2563 จํานวน 2 เครื่อง)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

342 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เกาสํานักงานแบบมีพนักพิง - 105,000      105,000      - - กองการแพทย

1.เปนเกาอี้บุนวมแบบมีลอเลื่อน

2.ปรับระดับสูงต่ําดวยระบบไฮโดริค

3.ขนาดไมนอยกวา 66x75x109 

เซนติเมตร

4.หมุนได 360 องศา

4.มีท่ีทาวแขนสองขาง

  ราคาตัวละ 3,000 บาท

จํานวน 35 ตัว

(จัดซื้อไปแลวในป 2562

จํานวน 25 ตัว จัดซื้อเพิ่ม

ในป พ.ศ.2563 จํานวน 10 ตัว)

343 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โตะสํานักงานแบบมีลิ้นชัก - 73,500 73,500 - - กองการแพทย

1.มีลิ้นชัก 2 ลิ้นชัก

พรอมกุญแจลอค 

2.ลิ้นชักบนมีถาดวางอุปกรณ

ปากกา-ดินสอ

3.โตะมีขนาด ไมนอยกวา

120x60x75 เซนติเมตร

ราคาตัวละ 4,900 บาท

จํานวน 15 ตัว (จัดซื้อ

ไปแลวในป 2562 จํานวน 

5 ตัว จัดซื้อเพ่ิมในป

พ.ศ.2563 จํานวน 10 ตัว

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

344 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โตะสําหรับเครื่องคอมเตอร - 90,000        90,000        - - กองการแพทย

  1.มีลิ้นชัก 1 ลิ้นชักและพนักบังตา  

2.มีชองสําหรับใส  PCU

4.โตะมีขนาด ไมนอยกวา

100x50x75 เซนติเมตร

ราคาตัวละ 4,500 บาท

จํานวน 20 ตัว

(จัดซื้อไปแลวในป 2562

จํานวน 15 ตัว จัดซื้อเพ่ิม

ในป พ.ศ.2563 จํานวน 5 ตัว)

345 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูไมวางของชนิด 2 ขาน - - 8,000 - - กองการแพทย

ขนาด 80 x 40x 80

เซนติเมตร 

เพื่อเกบวัสดุอุปกรณ

ทันตกรรม จํานวน 2 ตู

ตูละ 4,500 บาท

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

346 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน พัดลมไอน้ําแบบครอบคลุม - 95,600 71,700 - - กองการแพทย

พื้นที่ขนาด 30-50 ตารางเมตร

1.เปนแบบแผงรังผ้ึงขนาดใหญ 

   3 ดาน

2.ลดอุณหภูมิไดถึง 5-15 องศา 

3.มีตัวเลขโชวอุณหภูมิ

   ที่หนาปดเครื่อง

4.มีชองสําหรับใสน้ําแข็งเพื่อตวาม

  เย็นที่มากขึ้น

5. มีระบบเตือนตัดปมน้ําอัตโนมัติ

เมื่อน้ําหมด

ราคาเครื่องละ 23,900 บาท

จํานวน 4 เคร่ือง

(จัดซื้อไปแลวในป 2562

จํานวน 1 เคร่ือง จัดซื้อเพิ่ม

ในป พ.ศ.2563 จํานวน 3 เคร่ือง)

 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

347 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน พารทีชั่นสําหรับพั้นหอง - 147,600 147,600 - - กองการแพทย

ขนาด 150x120 เซนติเมตร 

สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบ

ตามการติดตั้งไดงาย

  ประกอบดวย

1. เสาสูงขนาด 150 เซนติเมตร

จํานวน 6 เสา

2. แผนกระจกขนาดความสูง

ไมนอยกวา 60 เซนติเมคร 

ขนาดความกวางไมนอยกวา

 50 เซนติเมตร จํานวน 5 แผน

3. ดานลางทึบมีขนาดไมนอยกวา

90 เซนติเมคร ความกวาง 

ไมนอยกวา 50 เซนติเมตร

ราคาชุดละ 24,600 บาท

จํานวน 6 ชุด (จัดซื้อไปแลว

ในป 2562 จํานวน 1 ชุด)

จัดซื้อเพิ่มในป พ.ศ.2563

จํานวน 5 ชุด

ที่ ประเภทแผนงาน หมวด

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

348 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เคาเตอรสําหรับคัดกรอง - - 12,000 - - กองการแพทย

ผูปวย 1 ชุด ประกอบดวย

 - โตะทํางานแบบ 2 ลิ้นชัก

จํานวน 1 ชุด

ขนาด กวาง xยาวxสูง

ไมนอยกวา 60 x 120

x 75 เซนติเมตร

 - โตะคอมพิวเตอร

จํานวน 1 ชุด

ขนาด กวาง xยาวxสูง

ไมนอยกวา 60 x 120

x 75 เซนติเมตร

 - โตะเขามุม จํานวน 1 ชุด

ขนาด กวาง xยาวxสูง

ไมนอยกวา 60 x 120

x 75 เซนติเมตร

ราคาชุดชละ 12,000 บาท

จํานวน 1 ชุด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



 513

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

349 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เคร่ืองเรียกระบบคิว - - 300,000 - - กองการแพทย

มีรายละเอียดประกอบดังน้ี

1. ติดตั้ง เคร่ืองพิมพบัตรคิว

(Ticket Dispenser) มีหนาที่

ออกบัตรคิว

2. มีชุดควบคุมสวนกลาง (Main 

Controller ไวสําหรับควบคุม

การทํางานของปายแสดงผล

3. แปนกดเรียกคิวของเครื่องออก

บัตรคิวอัตโนมัต(ิ Key Pad )

 มีหนาที่กดเรียกคิวถัดไป

ซึ่งพนักงานเปนผูกดเรียก

บัตรคิว 

  4. มีปายแสดงผลรวม

จอแสดงผลรวม ( Main Display )  

  4. มีปายแสดงผลรวม

จอแสดงผลรวม ( Main Display )  

อาจจะเปนจอ LED,TV

ซึ่งเวลาเรียกคิวจะมีไฟกระพริบ

  5. มีปายแสดงผลประจํา

ชองบริการ ( Counter Display ) 

6. ระบบคิวอัตโนมัติ

ระบบเสียงไวในการเรียกคิว

ราคาชุดละ 300,000 บาท

   จํานวน 1 ชุด     

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

350 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน  เครื่องสแกนลายนิ้วมือ - - 120,000 - - กองการแพทย

1.รองรับลายนิ้วมือไดไมนอยกวา

10,000 ลายนิ้วมือ

2.บันทึกรายการไดไมนอยกวา

200,000 รายการ

3.มีกลอง CCD เพื่อบันทึกภาพ

พนักงานที่มาบันทึกเวลาได

4.จอภาพสีขนาดไมนอยหวา 3.5

นิ้ว พรอม 8 function Key

เคร่ืองละ 20,000 บาท 6 เคร่ือง

351 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟา เคร่ืองกําเนิดไฟฟา - 2,364,000 2,364,000 - - กองการแพทย

และวิทยุ  ขนาด 400 กิโลวัตต

ราคาเครื่องละ 2,364,000

บาท จํานวน 1 เคร่ือง

(ไดจัดซื้อในป พ.ศ.2562

352 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑทางการแพทย ตะแกรงทําแผล - - 27,000       - - กองการแพทย

ขนาด 38 x 54 เซนติเมตร

ได 70 - 100 เซนติเมตร

ทําดวยสแตนเลส

ลอมีขนาดเสนผา

ศูนยกลาง 2 นิ้ว

ชุดละ 9,000 บาท

  จํานวน 3 ชุด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

353 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา ชุดเคร่ืองขยายเสียงแบบ - 35,000        14,000        - - กองการแพทย

 และเผยแพร กระเปาหิ้ว

1. มีขนาดกําลังขับ 15 วัตต

2. เปนแบบพกพา 

3. มีไมลลอยและไมลแบบติด

กระเปาเสื้อพรอมเครื่องสง

และกระปาสะพาย

ราคาชุด 3,500 บาท 

จํานวน 10 เคร่ือง

(ไดจัดซื้อในป 2562

ไปแลว 6 เคร่ือง จัดซื้อเพิ่มในป

พ.ศ.2563 จํานวน 4 เคร่ือง

354 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) - 72,600        12,100        - - กองการแพทย

 และเผยแพร ขนาด 40 นิ้ว

1. ระดับความละเอียดจอภาพ

1920 x 1080 พิกเซล

2. ขนาด 40 นิ้ว

ราคาเครื่องละ 12,100  บาท

จํานวน 6 เคร่ือง

(ไดจัดซื้อในป 2562

ไปจํานวน 5 เคร่ือง 

จัดซื้อเพิ่มในป พ.ศ.2563

จํานวน 1 เคร่ือง)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

355 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑทางการแพทย เครื่องชั่งนํ้าหนักเด็ก - - 3,500         - - กองการแพทย

พิกัด 50 กิโลกรัม

แบบดิจิตอล

ราคาชุดละ 3,500 บาท

บาท จํานวน 1 ชุด

356 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑทางการแพทย เคร่ืองสองตา-หู - - 60,000 - - กองการแพทย

  ราคาชุดละ

20,000 บาท

จํานวน 3 ชุด

357 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑทางการแพทย รถฉีดยาและดมยา - - 28,000 - - กองการแพทย

ขนาด 40 x 50 x 80

เซนติเมตร มีลิ้นชัก

และมีลอสามารถเลื่อนได

ราคาชุดละ 7,000 บาท

จํานวน 4 ชุด

358 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑทางการแพทย ชุดทันตกรรมเคร่ือนที่พรอมเกาอี้ - - 65,000        - - กองการแพทย

  สนามและโคมไฟ

ที่ดูดน้ําลาย

และเกาอี้ผูปฏิบัติงาน

ใชกระแสไฟฟา

220 โวตล 50 เฮริต 

มีเครืองกรอฟน 

มีโคมไฟและเกาอี้สนาม
จํานวน 1 ชุด

ราคาชุดละ  65,000 บาท

หมวด ประเภท

งบประมาณ

ที่ แผนงาน
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

359 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑทางการแพทย  - หัวกรอฟนความเร็วสูง - - 75,000 - - กองการแพทย

แบบมีไฟพรอมขอตอ

  -  เปนหัวกรอความเร็วสูง

ใชกรอฟนในชองปาก

ความเร็วรอบสูงสุด

  430,000 รอบ/นาที

  - การถอดหัวเปนระบบ

ULTRA PUSH CHUCK 

ราคาชิ้นละ 25,000 บาท

จํานวน 3 ชิ้น

360 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑทางการแพทย  - หัวกรอฟนความเร็วต่ํา - - 75,000 - 30,000 กองการแพทย

ดามกรอฟนชนิดตรง

เปนหัวกรอความเร็วต่ํา

  ชนิดตรงพรอมขอตอ

ใชกรอฟนในชองปาก

ความเร็วรอบสูงสุด

40,000 รอบ/นาที

ราคาชิ้นละ 25,000 บาท

จํานวน 3 ชิ้น

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

361 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑทางการแพทย หัวกรอฟนความเร็วต่ํา - - 30,000 - - กองการแพทย

ดามกรอฟนชนิดตรง

หัวกรอความเร็วตํ่าชนิดตรง

  พรอมขอตอ

ความเร็วรอบสูงสุด

40,000 รอบ/นาที

ราคาชุดละ 10,000 บาท

จํานวน 3 ชุด

362 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑทางการแพทย  - หัวกรอฟนความเร็วต่ํา - - 30,000 - - กองการแพทย

(ดามกรอฟนชนิดหักมุม)

เปนหัวกรอความเร็วต่ํา

ชนิดหักมุมพรอมขอตอ

ความเร็วรอบสูงสุด

  40,000 รอบ/นาที

ราคาชิ้นละ 10,000 บาท

จํานวน 3 ชิ้น

363 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑทางการแพทย เครื่องวัดความดันโลหิต - - 30,000 - - กองการแพทย

แบบดิจิตอล

ราคาเครื่องละ 6,000 บาท

จํานวน 5 เคร่ือง

 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

364 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑทางการแพทย เคร่ืองซลีซองฆาเชื้อ - - 30,000 - - กองการแพทย

สําหรับซิลซองบรรจุภัณฑ

ทางการแพทย

สําหรับปดซองจากระดาษ

กับกระดาษ และพลาสติก

กับพลาสติกดวยความรอน

ควบคุมการทํางานดวยระบบ

อิเลคโทรนิคส ขนาดของเคร่ือง

420x305x225 มิลลิเมตร

ราคาเครื่องละ 30,000 บาท

จํานวน 1 เคร่ือง

365 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑทางการแพทย เคร่ืองวัดความดันโลหิต - - 140,000     - - กองการแพทย

แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ

สอดแขนโดยไมตองพัน

ผารัดแขน มีระบบการ

วัดไมนอยกวา 2 ระบบ

จํานวน 2 เคร่ือง

เคร่ืองละ  70,000 บาท

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

366 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑทางการแพทย ตูเก็บเสมหะผูปวย - - 300,000 - - กองการแพทย

เปนโครงสรางตูขนาด ดังน้ี

1.ความกวางไมนอยกวา 100

เซนติเมตร ความลึกไมนอยกวา

80 เซนติเมตร ความสูง

ไมนอยกวา 220 เซนติเมตร

2.ผลิดจากสแตนเลสทั้งภายใน

  และภายนอก 3 ดาน

ดานหนามีกระจก 1 ดาน

เปนแบบกระจกฝาดานเปด-ปด

3.มีลอสําหรับเคล่ือนยายได

4.มีหลอดไฟฟานีออน ขนาด

220V 20W จํานวน 1 หลอด

มีหลอดยูวี ขนาด 220V 20W

จํานวน 1 หลอด

5.มี Blower ขนาด 220 v320W

จํานวน 1 ตัว

จํานวน 1 ตู

ราคา 300,000 บาท

งบประมาณ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

367 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑทางการแพทย เครื่องชั่งนํ้าหนักพรอม - - 80,000 - - กองการแพทย

แบบดิจติอลพรอมที่วัดสวนสูง

เปนเคร่ืองชั่งน้ําหนักแทนเหยีบ

แบบแสดงผล

เปนดิจิติอล มีท่ีวัดดสวนสงูในตัว

สามารถชั่งนํ้าหนักไดไมนอยกวา 

200 กิโลกรัม

 สามารถชั่งไดละเอยีดไมเกิน

100 กรัม

 วัดสวนสงูไดโดยคาเริ่มตนไมต่ํากวา

กวา 80 เซนติเมตร

และคาสูงสุด ไมนอยกวา 200

เซนติเมตร

สามารถวิเคราะหคาดัชนีมวลกาย

 (Body Mass Index  : BMI)

ราคาชุดละ 20,000 บาท จํานวน 4 ชุด

368 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑทางการแพทย เครื่องฉายแสงวัสดุอุดฟน - - 80,000 - - กองการแพทย

 มีแหลงกําเนิดแสงมา

จาก LED สามารถใชกับ

วัสดทุางทันตกรรม

ที่แข็งดวยแสงไดทุกชนิด

ราคาเครื่องละ 40,000 บาท

จํานวน 2 เครื่อง 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

369 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑทางการแพทย กลองจุลทรรศน ชนิด 2 - 50,000 50,000 - - กองการแพทย

กระบอกตา ราคาเครื่องละ

 50,000 บาท จํานวน 2

เคร่ือง (จัดซื้อไปแลวในป

พ.ศ.2562 จํานวน 1 เคร่ือง 

จัดซื้อเพิ่ม ในป พ.ศ.2563

จํานวน 1 เคร่ือง

370 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เคร่ืองคอมพิวเตอร - 640,000 640,000 - - กองการแพทย

สําหรับสํานักงาน 

(จอแสดงภาพขนาด

ไมนอยกวา 19 นิ้ว

มีหนวยประมวลผลกลาง

 (CPU) ไมนอยกวา 4

แกนหลัก (4 core) 

  ราคาชุดละ 17,000 บาท

จํานวน 20 ชุด (จัดซื้อไปแลว

ในป 2562 จํานวน 6 ชุด)

จัดซื้อเพิ่มในป พ.ศ. 2563 

จํานวน 14 ชุด)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

371 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องพิมพชนิด - 132,000 132,000 - - กองการแพทย

Dot Matrix  Printer

แบบแครสั้น 

มีจํานวนหัวพิมพ

ไมนอยกวา 24 เข็ม

ราคาเครื่องละ 22,000

22,000 บาท

  จํานวน 6 เคร่ือง 

(จัดซื้อไปแลวในป 2562

จํานวน 2 เคร่ือง จัดซื้อเพิ่มใน

ป พ.ศ.2563 จํานวน 4 เคร่ือง)

372 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร  -  - 300,000  -  - กองการแพทย

สําหรับงานประมวลผล

แบบท่ี 2 * (จอแสดงภาพ

ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 

ราคาเครื่องละ  30,000

จํานวน 10 เครื่อง

373 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว  เครื่องทําน้ํารอน และน้ําเย็น  - 156,000 125,500  -  - กองการแพทย

แบบตอทอ ขนาด 2 กอก 

ราคาชุดละ 25,100 บาท

จํานวน 6 ชุด

(จัดซื้อไปแลวในป 2562

จํานวน 1 ชุด จัดซ้ือเพิ่มในป

พ.ศ.2563 จํานวน  5 ชุด)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

374 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องพิมพชนิดเลเซอร  - 180,000 180,000  -  - กองการแพทย

หรือ  ชนิด LED ขาวดํา

 ชนิดNetwork แบบท่ี 2

(38 หนา/นาท)ี

ราคาเครื่องละ

15,000 บาท

จํานวน 12 เครื่อง 

(จัดซื้อไปแลวในป 2562

จํานวน 2 เครื่อง จัดซื้อเพ่ิม 

  ในป พ.ศ.2563 จํานวน 

10 เครื่อง

375 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร  -  เคร่ืองสาํรองไฟ  - 75,000 75,000  -  - กองการแพทย

ขนาด 800 VA 

  - มีกําลังไฟฟาดานนอก

ไมนอยกวา 800 VA

 (480 Watts)

  - สามารถสารองไฟฟาได

ไมนอยกวา 15 นาที

  ราคาเครื่องละ 2,500 บาท

จํานวน 30 เคร่ือง

(จัดซื้อไปแลวในป 2562

จํานวน 20 เคร่ือง จัดซื้อเพิ่ม 

ในป พ.ศ.2563 10 เครื่อง

หมวด ประเภท

งบประมาณ

ที่ แผนงาน
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

376 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ  - 60,000 60,000  - 60,000 กองการแพทย

Multifunction

 เลเซอร หรือ LED สี 

เปนอุปกรณที่มีความ

สามารถเปน Printer, 

Copier และ Scanner 

ภายในเครื่องเดียวกัน

ราคาเครื่องละ 15,000บาท

จํานวน 4 เครื่อง (จัดซื้อไป

ในป 2562จํานวน 2 เครื่อง)

จัดซื้อเพ่ิมในป พ.ศ.2563

จํานวน 2 เครื่อง

377 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว ตูเย็น ขนาดไมนอยกวา 39,000 39,000 39,000  -  - กองการแพทย

5 คิวปคฟุต

เปนรุนที่ไดรับฉลํากประสิทธิภําพ 

เบอร 5 ของการไฟฟาฝายผลิต

แหงประเทศไทย

ราคาตูละ 6,500 บาท 

จํานวน 6 ตู

(จัดซื้อไปแลวในป 2561 

จํานวน 1 ตู ป พ.ศ.2562 จํานวน

1 ตู จัดซื้อเพ่ิมในป พ.ศ.2563 

จํานวน 4  ตู)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

378 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว ตูเย็น ขนาดไมนอยกวา 13 133,000 133,000 133,000  -  - กองการแพทย

คิวปคฟุต เปนรุนที่ไดรับ

ฉลํากประสิทธิภาพ เบอร 5 

ของการไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทยมีความจุไมต่ํากวา

13 คิวปคฟุต ราคาตูละ 

19,000 บาท จํานวน 7 ตู

(จัดซื้อไปแลวในป 2561 

จํานวน 1 ตู ป พ.ศ.2562 จํานวน

  2 ตู จัดซื้อเพ่ิมในป พ.ศ.2563 

จํานวน 4  ตู)

379 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เคร่ืองปมน้ําอัตโนมัติ  - 32,000 32,000  -  - กองการแพทย

 1) สูบนาไดไมนอยกวา

ชั่วโมงละ 2000 ลิตร

  2) สูบสงสูงไมต่ํากวา 

12 เมตร

พรอมติดตั้ง

ราคาเครื่องละ 

  16,000 บาท

จํานวน 2 เคร่ือง

(จัดซื้อไปแลวในป 2562

จํานวน 1 เคร่ือง จัดซื้อเพิ่ม

ในป พ.ศ.2563 จํานวน 

1 เคร่ือง)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

380 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ รถยนตบรรทุกดีเซล 1,658,000 1,658,000 1,658,000  -  - กองการแพทย

และขนสง 1. ขนาด 1 ตัน 

ชนิดขับเคลื่อน 

4 ลอ ปริมาตร

กระบอกสูบไมต่ํากว่ํา 

2,400 ซีซี

หรือกําลังเครื่องยนต

  สูงสุดไมต่ํากว่ํา 110

110 กิโลวัตต

 (2) หองโดยสํารเปน

แบบดับเบ้ิลแค็บ 4 ประตู

 (3) มีเคร่ืองปรับอากาศ

ราคาคันละ 829,000 

บาท จํานวน 3 คัน

  (จัดซื้อไปแลวในป 2561 

จํานวน 1 คัน ตองการจัดซ้ือ

เพิ่มในป พ.ศ.2563 

จํานวน 2 คัน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน
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381 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร เคร่ืองตรวจวัดระดับเสียงชนิด  -  - 299,600  -  - กองสาธารณสุข

พกพาตรวจวัดเสียงไดแบบ และสิ่งแวดลอม

 Real time แบบแยกความถี่ 1/3

 แสดงผลเปนตัวเลขพรอมกราฟได

บนหนาจอและเก็บบันทึกขอมูลใน

เคร่ืองได สามารถบันทึกเสียงจริง

ไดในขณะตรวจวัด มีโปรแกรม

สําหรับสงขอมูลไปที่คอมพิวเตอร

พรอมอุปกรณประกอบที่สามารถ

ใชงานไดทันที จํานวน 1 เคร่ือง

382 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เคร่ืองฉีดน้ําแรงดันสูง  -  - 5,500  -  - กองสาธารณสุข

- แรงดันขนาด 125 บาร (360 L และสิ่งแวดลอม

 กําลังไฟ 1,500 W)

- ดามจับสามารถพับและขยายได

- สายไฟยาว 5 เมตร จํานวน 1 ตัว

383 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เครื่องขยายเสียงเคล่ือนที่  -  - 9,900  -  - กองสาธารณสุข

แบบลากจูง ขนาด 15 นิ้ว 450 และสิ่งแวดลอม

วัตต พรอมไมคลอย 2 ตัว

 จํานวน 1 ชุด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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384 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบาน เคร่ืองตัดหญาแบบขอแข็งชนิด  - 57,000  -  -  - กองสาธารณสุข

งานครัว สะพายเคร่ืองยนตเบนซนิ และสิ่งแวดลอม

2 จังหวะ สูงสุดไมนอยกวา

1.5 แรงมา ปรมิสาตร

กระบอกสูบไมนอยกวา

30 ซีซี พรอมใบมึดจํานวน 6

เคร่ืองๆละ 9,500 บาท

385 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบาน ปมน้ําแรงดันสูง ขนาด 3 Hp  - 59,000  -  -  - กองสาธารณสุข

งานครัว  380v และอุปกรณ พรอมติดตั้ง และสิ่งแวดลอม

จํานวน  1 เคร่ือง

386 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบาน เคร่ืองตัดหญาแบบขอแข็ง  -  - 95,000  -  - กองสาธารณสุข

งานครัว แบบสายสะพาย เครื่องยนตขนาด และสิ่งแวดลอม

ไมนอยกวา 1.4 แรงมา ปริมาตร

กระบอกสูบ ไมนอยกวา 30 ซีซี

พรอมใบมีด จํานวน 10

เคร่ืองๆละ 9,500 บาท

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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387 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ 1. รถบรรทุกขยะ 4 ลอขนาดบรรจุ  -  - 3,800,000  -  - กองสาธารณสุข

และขนสง  4 ลบ.ม. จํานวน 4 คัน เพื่อใชใน และสิ่งแวดลอม

การเก็บขนขยะตกคาง จํานวน 4

คันๆละ 950,000 บาท

2. รถสุขาเคลื่อนที่แบบเทรเลอร  -  - 2,000,000  -  - กองสาธารณสุข

ลากจูง จํานวน 2 คันๆละ และสิ่งแวดลอม

1,000,000 บาท

3. รถขยะอัดทาย 6 ลอ ขนาด  -  - 8,800,000  -  - กองสาธารณสุข

 บรรจุ 5 ลูกบาศเมตร จํานวน 4 และสิ่งแวดลอม

คันๆละ  2,200,000 บาท

388 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ 1. รถยนตดูดสิ่งปฏิกูล ชนิด 6 ลอ  - 2,000,000  -  -  - กองสาธารณสุข

และขนสง เครื่องยนตดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ และสิ่งแวดลอม

 มีกําลังแรงมาไมนอยกวา 130

แรงมา ถังบรรจุสิ่งปฏิกูลมีปริมาตร

ความจุไมนอยกวา 4,000 ลิตร

จํานวน 1 คัน

2. จัดซื้อรถบรรทุก 6 ลอ ติดตั้ง 5,000,000  -  -  -  - กองสาธารณสุข

เครนไฮโดรลิคชนิดเครนแขนตรง และสิ่งแวดลอม

เคร่ืองยนต ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ

มีกําลังแรงมาไมนอยกวา 240 

แรงมา จํานวน 1 คัน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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389 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน  -  - 2,512,000  -  - กองสาธารณสุข

ยานพาหนะฯ และขนสง ปริมาณกระบอกสูบ 2,400 ซีซี และสิ่งแวดลอม

ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบธรรมดา

จํานวน 4 คันๆละ 628,000 บาท

รถบรรทุกดีเซล  - 3,900,000  -  -  - กองสาธารณสุข

1. รถบรรทุก ชนิด 6 ลอ ขนาด 2 และสิ่งแวดลอม

ตัน กําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา

 130 แรงมา

2. ยกเททายดวยระบบไฮดรอลิค

สามารถควบคุมไดจากหองโดยสาร

 จํานวน 3 คัน คันละ 

 1,300,000 บาท

390 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ รถบรรทุกขยะแบบเปดทายขนาด  - 5,700,000  -  -  - กองสาธารณสุข

ยานพาหนะฯ และขนสง  1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํา และสิ่งแวดลอม

กวา 2,400 ซีซี หรือกําลัง

เคร่ืองยนตสูงสุดไมต่ํากวา 110

กิโลวัตต

- ตูบรรทุกมูลฝอยมีขนาดความจุไม

นอยกวา 3 ลบ.ม. หรือ 4 ลบ.ม.

- ยกเททายดวยระบบไฮดรอลิค

สามารถควบคุมไดจากหองโดยสาร

 จํานวน 6 คันๆละ

950,000 บาท

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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รถยนตบรรทุกขยะมูลฝอยแบบ  -  - 4,400,000  -  - กองสาธารณสุข

อัดทาย รถชนิด 6 ลอ ขนาดบรรจุ และสิ่งแวดลอม

ไมนอยกวา 6 ลบ.ม. เคร่ืองยนต

ดีเซล จํานวน 4 สูบ 4 จังหวะ 

กําลังแรงมา 130 แรงมา จํานวน

 2 คันๆละ 2,200,000 บาท

รถยนตบรรทุกขยะมูลฝอยแบบยก  - 7,000,000  -  -  - กองสาธารณสุข

ภาชนะรองรับมูลฝอยขนาดความ และสิ่งแวดลอม

จุไมนอยกวา 4 ลบ.ม. ตัวรถชนิด6

 ลอ เครื่องยนตดีเซล จํานวน 4 สูบ

 4 จังหวะ กําลังแรงมา 130

แรงมา จํานวน 2 คันๆละ 

3,500,000 บาท

391 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ ตูคอนเทนเนอรบรรทุกขยะ  - 1,200,000  -  -  - กองสาธารณสุข

ยานพาหนะฯ และขนสง มีปรมาตรความจุไมนอยกวา 4 และสิ่งแวดลอม

ลบ.ม. จํานวน 10 ตูๆละ 

120,000 บาท

392 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  -  - 957,000  -  - กองสาธารณสุข

ยานพาหนะฯ และขนสง ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา และสิ่งแวดลอม

2,400 ซีซี หรือกําลังเคร่ืองยนต

สูงสุดไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต

ขับเคลื่อน 4 ลอ แบบมีชองวาง

ดานหลังคนขับ (Cab) แบบดับเบ้ิล

แค็บ จํานวน 1 คัน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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393 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ รถดูดสิ่งโสโครกและลางทําความ  -  -  - 18,000,000  - กองสาธารณสุข

ยานพาหนะฯ และขนสง สะอาดทอระบายนํ้าชนิด 10 ลอ และสิ่งแวดลอม

เคร่ืองยนตดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ

มีกําลังแรงมาไมนอยกวา 240

แรงมา ถังบรรจุสิ่งโสโครกมีความจุ

ไมนอยกวา 8 ลบ.ม. จํานวน 1 คัน

394 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ รถบรรทุกขยะ(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  -  - 715,000  -  - กองสาธารณสุข

และขนสง ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา และสิ่งแวดลอม

2,400 ซีซี หรือกําลังเคร่ืองยนต

สูงสุด ไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต

ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบมีชองวาง

ดานหลังคนขับ

395 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล)  -  - 1,150,000  -  - กองสาธารณสุข

และขนสง - ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ และสิ่งแวดลอม

ไมต่ํากวา 2,400 ซีซ ีหรือกําลัง

เครื่องยนตสูงสุด ไมต่ํากวา 110 

กิโลวัตต ขับเคล่ือน 2 ลอ แบบธรรมดา

จํานวน 2 คัน คันละ 575,000 บาท

396 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ รถจักรยานยนต  -  - 204,000  -  - กองสาธารณสุข

และขนสง - ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร และส่ิงแวดลอม

ธรรมดามีมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

จํานวน 5 คันๆละ 40,800 บาท

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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397 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน  - เคร่ืองลวกปนขนสุกรสําหรับ  - 1,605,600  -  -  - กองสาธารณสุข

สุกรน้ําหนัก ๖๐-๓๒๐ กก. ระบบ และสิ่งแวดลอม

การปนขนของเครื่องลวกเปน

แบบลูกกลิ้งเดี่ยว กําลังการผลิต

๑๕-๒๐ ตัว/ชม. จํานวน ๑ เครื่อง

 - สายพานสําหรับยกสุกร ขึ้นผา  - 395,900  -  -  - กองสาธารณสุข

ซากเปนระบบสายพาน ใชสําหรับ และสิ่งแวดลอม

ยกสุกรข้ึนสูราวแขวนเพ่ือชําเหละ

สามารถรับน้ําหนักไดไมนอยกวา

๓๕๐ กก. ความยาวสาย พานไม

นอยกวา ๓.๐๐ ม. จํานวน ๑ ชุด

 - เคร่ืองชอตสุกร ประสิทธิภาพ  - 321,000  -  -  - กองสาธารณสุข

การชอตสุกรใหสลบ ๓๐-๕๐ ตัว/ และสิ่งแวดลอม

ชม. กระแสไฟที่ทําใหสุกรสลบ

ประมาณ ๑๘๐ โวลท จํานวน ๒

เคร่ืองๆ ละ ๑๖๐,๕๐๐บาท

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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 - เคร่ืองทําน้ํารอนระบบใชไฟฟา  - 599,200  -  -  - กองสาธารณสุข

พรอมงานติดตั้งเปนถังบรรจุ ๓๒๐ และสิ่งแวดลอม

 ลิตร อัตราการผลิตน้ํารอน

เคร่ืองละ ๑,๐๐๐ ขดลวด

ความรอน ๖*๖KW, ลิตร/ชม.

๓๘๐ V,๕๐Hz.,๓P ตัวถังภายนอก

เปน CLOR BOND ทนตอทุก

สภาวะอากาศไมเปนสนิมติดตั้งได

ทั้งภายในและภายนอกอาคาร มี

วาลว ระบายเมื่อมีความดันหรือ

อุณภูมิ เกินมิเทอรโสตัทภายในให

คงท่ีปรับไดถึง๗๐ C จํานวน ๒

เคร่ืองๆละ ๒๙๙,๖๐๐บาท

 - ตะขอแขวนซากสุกร  - 428,000  -  -  - กองสาธารณสุข

ตะขอคลองแขวนดวยเหล็ก และสิ่งแวดลอม

 ชุบกัลวาไนซความยาว ๑๖ ซม.

ตะขอแขวนทําดวยสแตนเลส ๑๖

มม. น้ําหนักได ๒๒๐ กก. จํานวน

๒๐๐ อันๆละ ๒,๑๔๐ บาท

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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398 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑอื่นๆ เตาเผาขยะแบบเคล่ือนที่ (Mobile  -  -  - 5,000,000  - กองสาธารณสุข

 Burn) ขนาด 200 กิโลกรัม/ และสิ่งแวดลอม

ชั่วโมง มีระบบการทํางานหลัก

 3 ระบบ ระบบเตาเผาเผาขยะ

ระบบดักเก็บ

2. เกาอี้หมุนดวยหนังเทียมปรับ  -  - 12,000  -  - กองสาธารณสุข

ระดับความสูง-ต่ํา ดวยระบบไฮ และสิ่งแวดลอม

ดรอลิก ขนาด กวาง58xลึก59x

สูง92-114 ซม. จํานวน 4

 ตัวๆละ 3,000 บาท

3. เกาอี้หุมดวยหนังเทียมปรับ  -  - 4,800  -  - กองสาธารณสุข

ระดับความสูง-ต่ํา ดวยระบบไฮ และสิ่งแวดลอม

ดรอลิกขนาด กวาง68xลึก71xสูง

113-123 ซม. จํานวน 1 ตัว

399 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค  -  - 2,100  -  - กองสาธารณสุข

(Smart card Reader) และสิ่งแวดลอม

1. สามารถอานและเขียนขอมูลใน

บัตรแบบอเนกประสงค (Smart

Cart) ตามมาตรฐาน ISO/IEC

7816 ได

2. มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอย

กวา 4.8 MHz

3. สามารถใชงานผานชองเช่ือมตอ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(Interface) แบบ USB ได

4. สามารถใชกับบัตรแบบอเนก

ประสงค (Smart Card) ที่ใชแรงดัน

ไฟฟาขนาด 5 Volts, 3 Volts และ

1.8 Volts ไดเปนอยางนอย

จํานวน 3 เคร่ืองๆละ 700 บาท

400 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร เครื่องวัดและบันทึกระดับความเขม  -  - 30,000  -  - กองสาธารณสุข

แสงสวาง สามารถบันทึกผลการตรวจ และสิ่งแวดลอม

วัดไวในหนวยความจําภายในเครื่อง

หนาจอแสดงผลชนิด LCD สามารถ

เลือกหนวยการตรวจวัดเปน LUX

หรือ Fc (FOOT CANDLE) ตาม

มาตรฐาน CIE 1931

จํานวน 1 เคร่ือง

401 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร เครื่องวัดอุณภูมิแบบไมสัมผัส (อินฟา  -  - 4,900  -  - กองสาธารณสุข

เรด) ชวงการวัดอุณหภูมิระหวาง และสิ่งแวดลอม

-50°C ถึง 1150°C แสดงผลการ

ตรวจวัดเปนตัวเลขบนหนาจอ LCD

สามารถบันทึกคาสูงสุด ต่ําสุดได

และมีตัวชี้เลเซอรสามารถกําหนด

เปาหมายได จํานวน 1 เคร่ือง

งบประมาณ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
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เปาหมาย หนวยงาน
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402 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ลอ 1,075,000  -  -  -  - สํานักการชาง

ขนสง ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา

3,000 ซีซี หรือกําลังเคร่ืองยนต

สูงสุดไมต่ํากวา 80 กิโลวัตต 

จํานวน 1 คัน

403 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เคร่ืองเติมอากาศแบบกังหันตีน้ํา 1,075,000  -  -  -  - สํานักการชาง

4 ใบพัด ขับดวยมอเตอรไฟฟา

ไมนอยกวา 2 แรงมา 

จํานวน 10 เคร่ือง

404 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว เคร่ืองตัดแตงพุมไม ขนาดไมนอยกวา 52,800  -  -  -  - สํานักการชาง

29.5 นิ้ว ชนิดใชเคร่ืองยนตแบบ

มือถือ เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา

0.9 แรงมา จํานวน 3 เคร่ือง

405 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว เคร่ืองตัดหญา แบบขอแข็ง จํานวน 142,500  -  -  -  - สํานักการชาง

15 เคร่ือง

406 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว รถเข็นเก็บขยะ ทําจากสแตนเลสทั้งคัน 50,000  -  -  -  - สํานักการชาง

ขนาดไมนอยกวา 65 ลิตร เสนผา

ศูนยกลาง 15 นิ้ว ลอเข็นระบบ

ลูกปน 360 องศา จํานวน 10 คัน

407 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับงาน 22,000 22,000  -  -  - สํานักการชาง

ประมวลผล แบบที่ 1 (จอภาพขนาด

ไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 2 เครื่อง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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408 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุต 21,000  -  -  -  - สํานักการชาง

สําหรับงานประมวลผล 

จํานวน 1 เครื่อง 

409 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 2,500 5,000  -  -  - สํานักการชาง

จํานวน 3 เคร่ือง

410 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ ชนิดเลเซอร/LED สี 50,000  -  -  -  - สํานักการชาง

ความเร็วในการพิมพงานขนาด A2

ภายใน 20 วินาที จํานวน 1 เคร่ือง

411 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โตะทํางานมีลิ้นชัก ขนาด 12,000 4,000  -  -  - สํานักการชาง

120x60x70 ซม. จํานวน 4 ตัว

412 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โตะทํางานมีลิ้นชัก ขนาด 16,800 16,800  -  -  - สํานักการชาง

160x85x77 ซม. จํานวน 2 ตัว

413 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้สํานักงาน ขนาด 62x62x90- 5,100  -  -  -  - สํานักการชาง

101 ซม. มีพนักพิง ทรงเต้ีย ปรับ

สูง-ต่ําได จํานวน 3 ตัว

414 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้สํานักงาน ขนาด 65x72x114 9,500  -  -  -  - สํานักการชาง

 -126 ซม. ปรับสูงต่ําใชระบบแกน

แก็ส จํานวน 1 ตัว

415 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โตะเอนกประสงค ขนาด 75x180x 5,000  -  -  -  - สํานักการชาง

75 ซม. จํานวน 2 ตัว

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



 540

เปาหมาย หนวยงาน
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416 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนกระจก 4,900  -  -  -  - สํานักการชาง

ขนาด 914x457x1219 ซม.

จํานวน 1 ตัว

417 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้สําหรับประชุม ขนาด 43x58x 4,800  -  -  -  - สํานักการชาง

91 ซม. ขาเหล็กชุปโครเม่ียม ที่น่ัง

และพนักพิงบุดวยฟองนํ้า หุมดวย

หนัง PVC จํานวน 6 ตัว

418 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกสวน 42,300  -  -  -  - สํานักการชาง

ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน ขนาด

32,000 บีทียู จํานวน 1 เคร่ือง

419 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว เคร่ืองตัดหญา แบบขอแข็ง 19,000  -  -  -  - สํานักการชาง

จํานวน 2 เคร่ือง

420 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว เคร่ืองตัดแตงพุมไม ใบมีดตัดขนาด 17,600  -  -  -  - สํานักการชาง

ไมนอยกวา 29.5 นิ้ว จํานน 1  

เคร่ือง

421 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เคร่ืองฉีดน้ําแรง ขนาด 3 แรงมา  - 17,000  -  -  - สํานักการชาง

จํานวน 1 เคร่ือง

422 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เคร่ืองเติมอากาศ มอเตอร 380 V  - 180,000  -  -  - สํานักการชาง

50 Hz 2 โพล ขนาดไมต่ํากวา 10

Hp ชุดเติมอาการทําดวย PVC

เสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 5 นิ้ว

ติดตั้งบนทุนลอยน้ํา จํานวน 1 เครื่อง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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423 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เคร่ืองลางทออุดตัน ขนาดไมนอย  - 45,000  -  -  - สํานักการชาง

กวา 3 นิ้ว แตไมเกิน 8 นิ้ว สามารถ

ลวงลางทอไดไกลไมนอยกวา 50

เมตร จํานวน 1 เคร่ือง

424 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โตะทํางานมีลิ้นชัก ขนาด 85x160  - 16,800  -  -  - สํานักการชาง

 x77 ซม. จํานวน 1 ตัว

425 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โตะทํางานมีลิ้นชัก ขนาด 75x150  - 16,800  -  -  - สํานักการชาง

 x75 ซม. จํานวน 1 ตัว 

426 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้ทํางานทรงสูง บุหนัง PVC ปรับ  - 3,700  -  -  - สํานักการชาง

สูงตํ่าดวยระบบไฮโดรลิค ขนาด

64x70x116 ซม. จํานวน 1 ตัว

427 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้ทํางานบุหนัง ปรับสูงต่ําใชระบบ  - 9,500  -  -  - สํานักการชาง

แกนแก็ส ขนาด 65x72x114-

126 ซม. จํานวน 1 ตัว

428 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เคร่ืองถายเอกสาร ระบบดิจิตอล  - 120,000  -  -  - สํานักการชาง

(ขาว-ดํา และสี) ความเร็ว 20 แผน

ตอนาที ขนาดที่กําหนดเปนขนาด

ความเร็วขั้นต่ํา เปนระบบมัลติฟงก

ขัน เปนระบบกระดาษธรรมดา ชนิด

หมึกผง ยอ-ขยายได จํานวน 1 เครื่อง

429 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับงาน  - 34,000  -  -  - สํานักการชาง

สํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม

นอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 2 เคร่ือง

เคร่ืองละ 17,000 บาท

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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430 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เคร่ืองพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา  - 8,900  -  -  - สํานักการชาง

ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หนา/

นาที) จํานวน 1 เคร่ือง

431 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เคร่ืองพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา  - 2,600  -  -  - สํานักการชาง

(18 หนา/นาที)  จํานวน 1 เคร่ือง

432 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร  - 15,000  -  -  - สํานักการชาง

หรือ LED สี  จํานวน 1 เคร่ือง

433 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง รถขุดตีนตะขาบ เครื่องยนต  -  - 2,000,000      -  - สํานักการชาง

ดีเซล 4 จังหวะ ขนาดไมนอย

กวา 30 แรงมา จํานวน 1 คัน

434 เคหะแลชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร  - เคร่ืองบําบัดน้ําเสียดวย  -  - 2,000,000      -  - สํานักการชาง

ระบบสนามแมเหล็กไฟฟา

โครงสรางทําจากวัสดุประเภท

โพลีเอทธีลีน จํานวน 5 เคร่ือง

เคร่ืองละ 400,000 บาท

 - อุปกรณชุดวงจรสนาม  -  - 4,500,000      -  - สํานักการชาง

แมเหล็กไฟฟา ขนาดไมนอย

10 x 28 ซม. (กวาง x ยาว)

จํานวน 5 ระบบ

 - อุปกรณชุดปฎิกิริยาสนาม  -  - 3,500,000      -  - สํานักการชาง

แมเหล็กไฟฟา  (ตัวสงและตัว

รับพลังงานสนามแมเหล็กไฟฟา)

จํานวน 5 ระบบ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - อุปกรณตูควบคุมการทํางาน  -  - 900,000         -  - สํานักการชาง

ของระบบบําบัดนํ้าเสียดวยไฟฟา

ขนาดไมนอยกวา 60x100x

20 ซม. (กวางxสูงxลึก) พรอม

อุปกรณไฟฟาและหมอแปลง

ไฟฟาขนาด 8 A จํานวน 5 ชุด

 - อุปกรณเดินทอรอยสาย  -  - 400,000         -  - สํานักการชาง

ไฟฟา ความยาวไมนอยกวา

100.00 เมตร

435 เคหะแลชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร  - เคร่ืองบําบัดน้ําเสียดวย  -  -  - 1,500,000      - สํานักการชาง

ระบบสนามแมเหล็กไฟฟา

โครงสรางทําจากวัสดุประเภท

โพลีเอทธีลีน จํานวน 4 เคร่ือง

เคร่ืองละ 375,000 บาท

 - อุปกรณชุดวงจรสนาม  -  -  - 3,200,000      - สํานักการชาง

แมเหล็กไฟฟา ขนาดไมนอย

10 x 28 ซม. (กวาง x ยาว)

จํานวน 4 ระบบ

 - อุปกรณชุดปฎิกิริยาสนาม  -  -  - 2,700,000      - สํานักการชาง

แมเหล็กไฟฟา  (ตัวสงและตัว

รับพลังงานสนามแมเหล็กไฟฟา)

จํานวน 4 ระบบ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - อุปกรณตูควบคุมการทํางาน  -  -  - 550,000         - สํานักการชาง

ของระบบบําบัดนํ้าเสียดวย

ไฟฟา ขนาดไมนอยกวา

60x180x60 ซม. (กวางx

สูงxลึก) พรอมอุปกรณไฟฟา

และหมอแปลงไฟฟาขนาด 8 A

จํานวน 4 ชุด

 - อุปกรณเดินทอรอยสาย  -  -  - 350,000         - สํานักการชาง

ไฟฟา ความยาวไมนอยกวา

436 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เครื่องสูบน้ํา แบบมอเตอรไฟฟา  -  - 4,500,000      -  - สํานักการชาง

ชนิดจุมน้ํา ขนาดทอดูด-สง

8 - 10 นิ้ว จํานวน 1 เคร่ือง

400.00 เมตร

437 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เครื่องสูบน้ํา แบบมอเตอรไฟฟา  -  - 500,000        500,000         - สํานักการชาง

ชนิดหอยโขง ขนาดทอดูด-สง

ไมนอยกวา 8 นิ้ว จํานวน 2 เคร่ือง

เคร่ืองละ 500,000 บาท

438 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน เคร่ืองเจาะไฟฟา กําลังไฟฟาไมนอย 3,500  -  -  -  - สํานักการชาง

กวา 800 วัตต จํานวน 1 เคร่ือง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

439 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน เคร่ืองเช่ือมไฟฟา แรงดันไฟฟา 220 20,400  -  -  -  - สํานักการชาง

โวลต จํานวน 1 เคร่ือง

440 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน เคร่ืองตัดพลาสมา แรงดันไฟฟา 60,000  -  -  -  - สํานักการชาง

220 โวลต กระแสตัด 10-80 

แอมป จํานวน 1 เคร่ือง

441 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน เคร่ืองตัดไฟเบอร กําลังไฟฟาไมนอย 5,200  -  -  -  - สํานักการชาง

กวา 2,100 วัตต เสนผาศูนยกลาง

355 มม. จํานวน 1 เคร่ือง

442 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เครื่องสูบน้ํา ชนิดเทเลอรลากจูง 1,400,000  -  -  -  - สํานักการชาง

เคร่ืองยนตดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ

กําลังแรงมาไมนอยกวา 55 กิโลวัตต

ปมน้ําแบบหอยโขง ชนิดไมนอยกวา

10 นิ้ว มีเทเลอรสําหรับลากจูง

443 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เครื่องสูบน้ํามอเตอร ขนาด 8 นิ้ว 150,000  -  -  -  - สํานักการชาง

มอเตอร 380 V 50 Hz 2 โพล

ขนาดไมต่ํากวา 10 Hp ทอดูด

ขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา

8 นิ้ว ความยาวทอดูดไมนอย

กวา 1.5 เมตร ทอดูดผลิตจาก

วัสดุ PVC จํานวน 1 เคร่ือง

444 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เครื่องสูบน้ํา แบบมอเตอรไฟฟา 500,000  -  -  -  - สํานักการชาง

ชนิดหอยโขง ขนาดทอดูด-สง

ไมนอยกวา 8 นิ้ว 

จํานวน 1 เคร่ือง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

445 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับงาน 30,000 30,000  -  -  - สํานักการชาง

ประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาด

ไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 2 เครื่อง

446 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เคร่ืองสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 2,500 5,000  -  -  - สํานักการชาง

จํานวน 3 เคร่ือง

447 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องตัดสต๊ิกเกอร ขนาด A3  - 28,000  -  -  - สํานักการชาง

รองรับงานตัดไดหนาไมเกิน 2 

มิลลิเมตร จํานวน 1 เคร่ือง

448 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เครื่องสูบน้ํามอเตอร ขนาด 10  - 180,000  -  -  - สํานักการชาง

นิ้ว มอเตอร 380 V 50 Hz

2 โพล ขนาดไมต่ํากวา 15 Hp

ขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา

10 นิ้ว ความยาวทอดูดไมนอย

กวา 1.5 เมตร ทอดูดผลิตจาก

วัสดุ PVC  จํานวน 1 เคร่ือง

449 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง รถบรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิค  - 3,300,000  -  -  - สํานักการชาง

เคร่ืองยนตดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ

กําลังแรงมาสูงสุดไมนอยกวา 150

แรงมา สามารถเททายไดดวยระบบ

ไฮโดรลิค จํานวน 1 คัน

450 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับงาน  - 22,000  -  -  - สํานักการชาง

ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพ

ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 

จํานวน 1 เคร่ือง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

451 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา  - 2,600  -  -  - สํานักการชาง

(18 หนา/นาที)  จํานวน 1 เคร่ือง

452 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร สแกนเนอร หนากวาง 36 นิ้ว  - 79,000  -  -  - สํานักการชาง

มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด

ไมนอยกวา 600 dpi ความเร็วใน

การสแกนสีไมนอยกวา 10 ips 

และความเร็วในการสแกนขาว-ดํา

ไมนอยกวา 3.0 ips จํานวน 1 เครื่อง

453 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  - 957,000         -  -  - สํานักการชาง

และขนสง ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา

2,400 ซีซี หรือกําลังเคร่ืองยนต

สูงสุดไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต

ขับเคลื่อน 4 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ

จํานวน 1 คัน

454 อุตสาหกรรมและการโยธา คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง รถบดลอเหล็กคู ชนิดเดินตาม  -  - 800,000         -  - สํานักการชาง

เคร่ืองยนตดีเซล 4 จังหวะ

ขนาดกําลัง 11 แรงมา

ความถี่ในการสั่นสะเทือนไม

นอยกวา 3,780 ครั้ง/นาที

จํานวน 1 คัน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

455 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เครื่องสูบน้ํา แบบหอยโขง  -  - 2,400,000     2,400,000      - สํานักการชาง

เคร่ืองยนตดีเซลขนาดไมนอย

กวา 120 แรงมา อัตราการ

สูบไมนอยกวา 20,000 ลิตร

ตอนาที ระยะสูบสงไมนอยกวา

15 เมตร จํานวน 4 เคร่ืองๆ

ละ 1,200,000.- บาท

456 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง เครื่องตบดิน ใชเคร่ืองยนต  -  - 42,000          42,000           - สํานักการชาง

เบนซิน น้ําหนักของเครื่องตบ

ดินไมนอยกวา 80 กิโลกรัม

แรงบดอัดไมนอยกวา 5 ตัน

ความเร็วในการตบไมนอยกวา

5,000 ครั้งตอนาที จํานวน

2 เคร่ืองๆ ละ 21,000 บาท

457 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว ถังตมน้ําไฟฟา ขนาด 30 ซม.(22.5 13,900 กองสวัสดิการ

ลิตร จํานวน 1 ใบ สังคม

458 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิด  - 253,800  -  -  - กองสวัสดิการ

แขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด สังคม

32,000 บีทีย ูจํานวน 6 เครื่อง

459 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูวางโทรทัศน (ชนิดไม)  -  - 5,000  -  - กองสวัสดิการ

ขนาด 180*41*53ซม. จํานวน 1 ตู สังคม

460 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและ รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง  -  - 1,288,000  -  - กองสวัสดิการ

ขนสง ปริมาตรกระบอกสบูไมต่ํากวา 2,400 สังคม

ซีซหีรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา

90 กิโลวัตต จํานวน 1 คัน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

461 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ชุดเครื่องเสียงอเนกประสงคประกอบ  -  - 155,000  -  - กองสวัสดิการ

ดวย -ตูลําโพง 10 นิ้ว มีแอมปใน สังคม

ตัว 2 ใบ ไมคลอยคู 1 ชุด ไมคพรอม

สาย15 เมตร 2 ชุด ขาตั้งไมคตั้งโตะ 2

ตัว ขาไมคตั้งพื้น 2 ตัว สายสัญญาณ

พรอมติดตั้ง จํานวน 1 ชุด

โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV)  -  - 23,200  -  - กองสวัสดิการ

ระดับความละเอียดจอภาพ 1920* สังคม

1080 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว

จํานวน 1 เครื่อง

462 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑกีฬา ลูวิ่งไฟฟา ปรับความเร็วได 1-16กม/  -  - 30,000  -  - กองสวัสดิการ

ชม. รับน้ําหนักสูงสุด 120กก.ขนาด สังคม

1350*460 มม. จํานวน 1 ลู

จักรยานปนนั่งตรง ขนาด 1140*  -  - 16,000  -  - กองสวัสดิการ

550*1440 มม. จํานวน 1 คัน สังคม

โตะปงปอง ขนาด 1515*2740*760  -  - 6,000  -  - กองสวัสดิการ

 มม.พับเก็บได จํานวน 1 ชุด สังคม

463 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑดนตรีและ กลองยาว (กลอนยืน) ขนาด 9 นิ้ว  -  - 7,800  -  - กองสวัสดิการ

นาฏศลิป จํานวน 6 ลูก ลูกละ 1,300 บาท สังคม

ฆองโหมง พรอมไมตี ขนาด ๑๐ นิ้ว  -  - 2,400  -  - กองสวัสดิการ

จํานวน ๑ ใบ สังคม

ฉิ่ง จํานวน 1 คู  -  - 300  -  - กองสวัสดิการสังคม

ฉาบเล็ก ขนาด ๕ นิ้ว จํานวน ๑ คู  -  - 500  -  - กองสวัสดิการสังคม

ฉาบใหญ ขนาด 10 นิ้ว จํานวน 1 คู  -  - 1,700  -  - กองสวัสดิการสังคม

กรับไม จํานวน 1 คู  -  - 600  -  - กองสวัสดิการสังคม

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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464 สรางความเขมแข็งของชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน กระดานไวทบอรด มีขาตั้ง ลอเล่ือน 3,500  -  -  -  - กองสวัสดิการ

ชนิดหนาเดียว ขนาดไมนอยกวา สังคม

80*120 ซม. จํานวน 1 ตัว

465 สรางความเขมแข็งของชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้จัดเลี้ยงขาเหล็กชุบโครเมี่ยม 62,500  -  -  -  - กองสวัสดิการ

ขนาดไมนอยกวา480*570*900 สังคม

มม.จํานวน 50 ตัว

466 สรางความเขมแข็งของชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูเก็บเอกสารอเนกประสงคขนาด 14,700  -  -  -  - กองสวัสดิการ

ไมนอยกวา 120*38*203 ซม. สังคม

จํานวน 3 ตู

467 สรางความเขมแข็งของชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูบานเล่ือนกระจก ขนาดไมนอยกวา 36,000  -  -  -  - กองสวัสดิการ

1185*407*888 มม. สังคม

จํานวน 6 ตู

468 สรางความเขมแข็งของชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โตะอเนกประสงค ขนาดไมนอยกวา 40,000  -  -  -  - กองสวัสดิการ

1830*600*750 มม. จํานวน สังคม

20 ตัว

469 สรางความเขมแข็งของชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เครื่องขยายเสียงมิกเซอร ขนาดไม 30,000  -  -  -  - กองสวัสดิการ

นอยกวา 250 วัตต ลําโพงหอง สังคม

ประชุมชนิดแขวน ขนาดไมนอยกวา

๘นิ้ว พรอมอุปกรณครบชุดจํานวน1ชุด

470 สรางความเขมแข็งของชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ 58,000  -  -  -  - กองสวัสดิการ

เผยแพร XGA ขนาด 4000 ANSI Lumems สังคม

จํานวน 1 เครื่อง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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471 สรางความเขมแข็งของชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว เตียงไมเนื้อแข็ง ขนาด 3.5 ฟุต(105 82,500  -  -  -  - กองสวัสดิการ

ซม.)ยาว 2 เมตร สูง43 ซม.จํานวน สังคม

25 ชุด

472 สรางความเขมแข็งของชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน เครื่องกลึงไมเล็ก วัสดุอลูมิเนียม 6,800  -  -  -  - กองสวัสดิการ

และอะคริลิค จํานวน 1 ชุด สังคม

473 สรางความเขมแข็งของชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑืโรงงาน โตะเลื่อยจิ๊กซอ อเนกประสงค 8,100  -  -  -  - กองสวัสดิการ

จํานวน 1 ชุด        - สังคม

474 สรางความเขมแข็งของชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน สวานแทนเล็ก ขนาดความสูงของตัว 2,850  -  -  -  - กองสวัสดิการ

450 มม. จํานวน 1 เครื่อง สังคม

475 สรางความเขมแข็งของชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เครื่องขยายเสยีงลอลาก 12 นิ้ว 200 19,000  -  -  -  - กองสวัสดิการส

วัตต จํานวน 1 เครื่อง สังคม

476 สรางความเขมแข็งของชุมชน คาเครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ชุดเครื่องขยายเสียงกลางแจง 171,000  -  -  -  - กองสวัสดิการ

มิกซเซอร 1 เครื่อง ลําโพงขนาด 10 สังคม

นิ้วพรอมขา 2ชุด สายลาํโพง5เมตร

ไมคสาย2ตัวพรอมสายยาว4.5เมตร

เครื่องเลนดีวีดี 1 เครื่อง

477 สรางความเขมแข็งของชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ชุดเครื่องขยายเสียงกลางแจง จํานวน  - 199,500 228,000  -  - กองสวัสดิการ

15 ชุด ป 2562 7 ชุด ป 2563 สังคม

8 ชุด แตละชุดประกอบดวย

มิกซเซอร 1 เครื่อง ลําโพงขนาด 10

นิ้วพรอมขา 2ชุด สายลาํโพง5เมตร

ไมคสาย2ตัวพรอมสายยาว4.5เมตร

ไมคสาย 2 ตัว

(พรอมสายยาว 4.5เมตร)

เครื่องเลนดีวีดี 1 เครื่อง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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478 สรางความเขมแข็งของชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ เลนส  Sigma 18--200 F3.5-6.3 20,000  -  -  -  - กองสวัสดิการ

เผยแพร DC OS/Canon จํานวน  1 ตัว สังคม

479 สรางความเข็มแข็งชองชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 1.กลองวงจรปดชนิดIP/Network  - 1,536,000 1,344,000 1,152,000  - กองสวัสดิการ

Camera ความละเอียด ๒ ลาน พิกเซล สังคม

FULL HD 1080P จํานวน 126 ชุด

ราคาชุดละ 32,000 บาท

2.เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย  - 130,000 130,000 130,000  - กองสวัสดิการ

(คอมพิวเตอรแมขาย  สังคม

กระทรวงดิจิตอลฯ)

จํานวน 3 เครื่อง ๆละ 130,000 บาท        -

3.อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch)  - 42,000 42,000 42,000  - กองสวัสดิการ

ขนาดไมนอยกวา 24 ชอง แบบที่ 2 สังคม

จํานวน 6 เครื่องๆ ละ 21,000 บาท

4.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 3 KVA  - 32,000 32,000 32,000  - กองสวัสดิการ

จํานวน 3 ตัว ๆ ละ 32,000 บาท สังคม

480 กิจการพาณิชย คาครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน เคร่ืองเจาะกระแทก 153,271.03  -  -  -  - สํานักการประปา

ใชกําลังไฟ 2,000 w

อัตรากระแทก 0-1,000

ครั้ง/นาที ราคา 82,000

บาท จํานวน 2 เคร่ือง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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481 กิจการพาณิชย คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล) 506,542.06  - 1,150,000  -  - สํานักการประปา

และขนสง ขนาด 1 ตัน ปริมาตร

กระบอกสูบไมต่ํากวา

2,400 ซีซี หรือกําลังเคร่ือง

ยนตสูงสุดไมต่ํากวา 110

กิโลวัตต ขับเคล่ือน 2 ลอ

แบบธรรมดา ราคา 555,000 บาท

จํานวน 3 คัน

จัดซื้อแลวป 2561 จํานวน 1 คัน

และจัดซื้อเพ่ิมในป 2563 จํานวน

2 คัน ราคาคันละ 575,000 บาท

482 กิจการพาณิชย คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง รถตักหนาขุดหลัง 2,230,841.12  -  -  -  - สํานักการประปา

ชนิดขับเคลื่อน 2 ลอ

จํานวน 1 คัน

483 กิจการพาณิชย คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร เคร่ืองวัดความขุน  -  - 200,000  -  - สํานักการประปา

หรือการแพทย วัดคาความขุนแบบอัตโนมัติ

ไดในชวง 0-9.99,10-99.9

และ 100-1000 NTU

ละเอียด0.01,0.14และ 1 NTU

ราคา 100,000 บาท

จํานวน 2 เคร่ือง

แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

ที่
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484 กิจการพาณิชย คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร  เครื่องวัดคา ph แบบตั้งโตะ  -  - 44,000  -  - สํานักการประปา

หรือการแพทย สามารถวัดคาความเปนกรด-ดาง

คาความตางศักย และอุณหภูมิได

มีจอแสดงคาการวัดเปนตัวเลข

สามารถ Calibrate คา PH ไดอยางนอย

นอย 3 จุด ระบบชดเชยอุณหภูมิ

แบบ Manual และ/หรือแบบอัตโนมัติ

ราคา 22,000 บาท

จํานวน 2 เคร่ือง

485 กิจการพาณิชย คาครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน เคร่ืองปนไฟ 65,420.56  -  -  -  - สํานักการประปา

ขนาดไมนอยกวา 5 KVA

กําลังไฟฟา 4,200 วัตต

กําลัง 8.6 แรงมา

ราคา 70,000 บาท 

จํานวน 1 เคร่ือง

486 กิจการพาณิชย คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ กลองดิจิตอล 29,146.73  -  -  -  - สํานักการประปา

เผยแพร - จอแสดงผลแบบ Touchscreen

- เซนเซอร APS-C CMOS

- ความละเอียด 24.3 MP

- ถายวีดีโอแบบ Full HD 60 fps

- Auto Focus แบบ hybryd 

  พรอมสวิทซเลือกโหมดโฟกัส

- ชารตผาน USB ได

ราคา 30,000 บาท

จํานวน 1 ตัว

แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

ที่
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487 กิจการพาณิชย คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ จัดซื้อรถจักรยานยนต ขนาด 35,514.02  -  -  -  - สํานักการประปา

และขนสง 110 ซีซี แบบเกียรธรรมดา

ราคา 38,000 บาท จํานวน 1 คัน

488 กิจการพาณิชย คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร ปมสูบจายสารเคมี  -  -  - 1,185,000  - สํานักการประปา

หรือการแพทย แบบสูบอัด Daiphragm 

type ชนิดmanual control

แบบ single head มอเตอร

ขับเคลื่อนเปนชนิดสามเฟส

มีกําลังไมนอยกวา 0.75 kw

สามารถสูบจายได 550

ลบ./ชม. แรงดันสูงสุด 6 บาร

ราคาเครื่องละ 296,250 บาท

จํานวน 4 เคร่ือง

489 กิจการพาณิชย คาครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน เคร่ืองสูบน้ํา พรอม  -  -  - 6,869,730  - สํานักการประปา

ติดตั้ง สูบน้ําไดไมนอยกวา

250 ลบ./ชม. สูบสงน้ําได

สูง 30 ม. ใชมอเตอรไฟฟาขับเคลื่อนสูบ

ราคาชุดละ 1,144,955 บาท

จํานวน 6 ชุด ณ โรงสูบน้ําแรงต่ําหัวทา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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490 กิจการพาณิชย คาครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน เคร่ืองสูบน้ํา พรอม  -  -  - 3,996,040  - สํานักการประปา

ติดตั้ง สูบน้ําไดไมนอยกวา

750 ลบ./ชม. สูบสงน้ําไดสงู 30 ม.

ใชมอเตอรไฟฟาขับเคลื่อนสูบ ราคา

เคร่ืองละ 1998,020 บาท 

จํานวน 2 ชุด

ณ โรงสูบน้ําแรงต่ําหัวทา

491 กิจการพาณิชย คาครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน เคร่ืองสูบน้ํา พรอม  -  -  - 2,886,270  - สํานักการประปา

ติดตั้ง สูบน้ําไดไมนอยกวา

250 ลบ./ชม. สูบสงน้ําได

สูง 45 ม. ใชมอเตอรไฟฟาขับเคลื่อนสูบ

ราคาเครื่องละ 1,443,135 บาท

จํานวน 2 ชุด

ณ โรงกรองน้ําประตูชัย (แรงสูง)

492 กิจการพาณิชย คาครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน เคร่ืองสูบน้ํา พรอม  -  -  - 17,936,780  - สํานักการประปา

ติดตั้ง สูบน้ําไดไมนอยกวา

500 ลบ./ชม. สูบสงน้ําไดสงู 45 ม.

 ใชมอเตอรไฟฟาขับเคล่ือนสูบ

 ราคาเครื่องละ 1,793,678 บาท

 จํานวน 10 เคร่ือง

ณ โรงกรองน้ําประตูชัยและทวดทอง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

493 กิจการพาณิชย คาครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน เคร่ืองสูบนํ้าบนแพ  - 3,098,270  -  -  - สํานักการประปา

พรอมติดตั้ง สูบน้ําไดไมนอย

กวา 500 ลบ.ม./ชม. สูบสง

น้ําไดสูง 45 ม.ใชมอเตอร

ไฟฟาขับเครื่องสูบน้ํา

จํานวน 1 ชุด

ณ แพสูบน้ําบานวังกอง

494 กิจการพาณิชย คาครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน เคร่ืองสูบนํ้า พรอม  -  - 2,887,000  -  - สํานักการประปา

ติดตั้ง สูบน้ําไดไมนอยกวา

250 ลบ./ชม. สูบสงน้ําได

สูง 45 ม. ใชมอเตอรไฟฟาขับเคลื่อนสูบ

ราคาชุดละ 1,443,500 บาท

จํานวน 2 ชุด

ณ โรงกรองน้ําทวดทอง (แรงสูง)

495 กิจการพาณิชย คาครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน ปมสูบนํ้าพรอมติดต้ัง  -  -  - 500,000  - สํานักการประปา

ขนาด 500 ลบ.ม./ชม. 

พรอมประสานทอทางดูดเพ่ือ

ใชกับเครื่องยนตดีเซล ณ 

โรงกรองน้ําประตูชัย 

จํานวน 1 เคร่ือง

496 กิจการพาณิชย คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เคร่ืองพิมพชนิด  -  - 132,000  -  - สํานักการประปา

Dot Matrix Printer แบบ

แครสั้น จํานวน 6 เคร่ือง

เคร่ืองละ 22,000 บาท

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

497 กิจการพาณิชย คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เคร่ืองคอมพิวเตอร  -  - 120,000  -  - สํานักการประปา

สําหรับงานประมวลผล 

แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพ

ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 6 เครื่อง จัดซื้อแลว 2 เครื่อง

 ป 2561 และจัดซื้อเพิ่มในป

 2563 อีก 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ 

30,000 บาท

498 กิจการพาณิชย คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เครื่องสูบน้ําแบบจุม  -  - 29,250  -  - สํานักการประปา

ใชมอเตอรขนาดไมนอยกวา

0.4 kw 220 โวลลทอสงน้ํา

ขนาด 2 นิ้ว สามารถสูบน้ํา

ไดไมนอยกวา 140 ลิตรตอ

นาที จํานวน 5 เคร่ือง ๆ ละ

5,850 บาท

499 กิจการพาณิชย คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เคร่ืองกําเนิดไฟฟา  -  -  - 114,000  - สํานักการประปา

เคร่ืองยนตดีเซลขนาดไมนอย

กวา 5 กิโลวัตต (ราคาไมรวม

คาติดตั้ง) จํานวน 2 เคร่ือง

เคร่ืองละ 57,000 บาท

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

500 กิจการพาณิชย คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องสาํรองไฟฟา ขนาด  -  - 25,000  -  - สํานักการประปา

800 VA จํานวน 10 เคร่ือง

เคร่ืองละ 2,500 บาท

501 กิจการพาณิชย คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เครื่องสูบน้ํา สูบน้ําได 250  -  - 2,289,910  -  - สํานักการประปา

ลบ.ม./ชม. สูบสงน้ําไดสูง 30 ม.

ใชมอเตอรไฟฟาขับเครื่อนสูบ พรอม

ติดตั้งทอทางดูด และทอทางสงเขา

กับทอเมนจายน้ําประปา จํานวน 

2 ชุด  ณ โรงกรองน้ําทวดทอง

502 กิจการพาณิชย คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เครื่องสูบน้ํา สูบน้ําได 500 ลบ.ม./ชม.  -  -  - 3,587,356  - สํานักการประปา

สูบสงน้ําไดสูง 45 ม.ใชมอเตอร

ไฟฟาขับเครื่อนสูบพรอมติดตั้งทอ

ทางดูดและทอทางสงเขากับทอเมน

จายน้ําประปา จํานวน 2 ชุด

ณ โรงกรองน้ําทวดทอง

503 กิจการพาณิชย คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล)  -  -  - 1,075,000  - สํานักการประปา

และขนสง ขนาด 4 ตัน 6 ลอ ปริมาตร

กระบอกสูบไมต่ํากวา 4,000 ซีซี

หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา

105 กิโลวัตต จํานวน 1 คัน

หมวด ประเภท

งบประมาณ

ที่ แผนงาน
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

504 กิจการพาณิชย คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เคร่ืองสูบนํ้า สูบนํ้าได 500  -  -  - 4,864,500  - สํานักการประปา

ลบ.ม./ชม. สูบสงน้ําไดสูง 45 ม.

ใชมอเตอรไฟฟาพรอมแทนเครื่อง

สูบพรอมติดตั้งทอทางดูดและทอ

ทางสงเขากับทอเมนจายน้ําประปา

จํานวน 3 ชุด ประจําปมที1่,3,7

ณ โรงกรองน้ําทวดทอง

505 กิจการพาณิชย คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องอานบารโคดอัตโนมัติ  -  - 107,000  -  - สํานักการประปา

แบบมือถือ ชนิดลําแสง

area imaging อานบารโคด

1D และ 2D เชื่อมตอกับ

คอมพิวเตอรผาน USB ความเร็ว

ในการอานบารโคดอยางนอย

 240ครั้ง/วินาที ราคาเครื่องละ

10,700 บาท จํานวน 10 เคร่ือง

506 กิจการพาณิชย คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เคร่ืองกําเนิดไฟฟาเบนซิน  - 115,000 115,000  -  - สํานักการประปา

ขนาดไมนอยกวา 5 KVA

กําลังไฟฟา 4,200 วัตต

กําลัง 8.6 แรงมา

ราคาเครื่องละ 57,500บาท

จํานวน 2 เคร่ือง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

507 กิจการพาณิชย คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เคร่ืองกดบัตรควิ  -  - 130,000  -  - สํานักการประปา

แบบอัตโนมัติ ประกอบดวย

เคร่ืองกดบัตรควิปุมกด

กลองคอนโทรล ปุม 2

ฟงกชั่น ปายแสดงผล ลําโพง

พรอมติดตั้ง ราคา130,000

 บาท จํานวน 1 ชุด

508 กิจการพาณิชย คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เคร่ืองคอมพิวเตอร  -  -  - 130,000  - สํานักการประปา

แมขาย แบบที่ 1 มี หนวย

ประมวลผลกลาง แบบ 8 

แกนหลัก หรือดีกวา

มีหนวยความจําหลัก (RAM)

ชนิด ECC DDR 4 ไมนอย

กวา 8 GB ราคา 130,000

 บาท จํานวน 1 เคร่ือง

509 กิจการพาณิชย คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้พักคอย 4 ที่นั่ง  - 26,000 26,000  -  - สํานักการประปา

ขนาด กวาง224xลึก52

xสูง 78 ซม. โครงขาผลิต

จากเหล็กดัดโคงข้ึนรูป

พนักพิงและที่นั่งผลิตจาก

พลาสติกเกรดดี ราคาชุดละ

 6,500 บาท จํานวน 4 ชุด

หมวด ประเภท

งบประมาณ

ที่ แผนงาน
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

510 กิจการพาณิชย คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล)  -  -  - 1,980,000  - สํานักการประปา

และขนสง ขนาด 6 ตัน6 ลอ

ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํา

กวา 6,000 ซีซี หรือ กําลัง
เคร่ืองยนตสูงสุดไมต่ํากวา 170 

กิโลวัตต
แบบกระบะเททาย

จํานวน 1 คัน

511 กิจการพาณิชย คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เคร่ืองพิมพเลเซอร  -  - 5,200  -  - สํานักการประปา

หรือ LED ขาวดํา

(18 หนา/นาที) 

ราคา 2,600 บาท

จํานวน 2 เคร่ือง

512 กิจการพาณิชย คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เคร่ืองสบูน้ําแบบทอสูบน้ําพญานาค  -  - 160,000  -  - สํานักการประปา

ขนาดทอไมนอยกวา 6 นิ้ว 

เครื่องยนตดีเซล 10 แรงมา 

ราคาเครื่องละ 80,000 บาท

จํานวน 2 เครื่อง 

ประเภท

งบประมาณ

ที่ แผนงาน หมวด
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

513 กิจการพาณิชย คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร เครื่องจายแกสคลอรีน  -  - 70,000  -  - สํานักการประปา

หรือการแพทย แบบมีมิเตอรวัดปริมาณ

แกสคลอรีนในตัวเรือน

- integra meter tube gas

chlorinator design

- optional built-in rate

vale วาลวในตัวแบบปรับได

- capacities up to 100

PPD (2kg/hr) ความจุสูงสุด

100 PPD (2kg/hr)

-พรอมอุปกรณ Ejector และ

สายตอจํานวน 1 ชุด

ราคา 70,000 บาท

514 กิจการพาณิชย คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องพิมพแบบพกพา แบบไรสาย 140,186.91  - 150,000  -  - สํานักการประปา

หนวยความจําภายใน 128 MB

(Flash), 128 MB (RAM)

หนากวางในการพิมพ 2.9 นิ้ว

/7.73 มิลลิเมตร พิมพตอเนื่อง

ราคา 30,000 บาท จํานวน 10เครื่อง  

จัดซื้อแลวป 2561 จํานวน 5 เครื่อง

และจัดซื้อเพ่ิมป 2563 จํานวน 5 เครื่อง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

515 กิจการพาณิชย คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องจดหนวยนํ้าแบบมือถือ 303,738.32  - 325,000  -  - สํานักการประปา

ซีพียูอยางนอย 600 MHz 

หนวยความจําภายใน 1 GB 

(Flash) ภายนอก 256 MB (RAM) 

หนาจออยางนอย 2.8 นิ้ว

ความละเอียดไมนอยกวา 

320x240 แบบ QVGA

ราคา 65,000 บาท

จํานวน 10 เครื่อง

จัดซื้อแลวป 2561 จํานวน 5 

เคร่ือง และจัดซ้ือเพิ่มในป 2563 

จํานวน 5 เครื่อง

งบประมาณ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

516 กิจการพาณิชย คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร เครื่องวัดอัตราการไหลของของเหลว  -  - 80,000  -  - สํานักการประปา

หรือการแพทย (น้ํา) แบบอัลตราโซนิค ชนิดรัดทอ

ราคา 40,000 บาท จํานวน 2 ชุด

- เครื่องวดัอัตราการไหลของของ

เหลวภายในทอดวยหลักการวัด

อุลตราโซนิคชนิดโมดูล (Module

Ultrasonic Flow Meter) ผาน

- ยานการวัด : ON+-7m/s

- ขนาดทอใชงาน: DN400-700 mm

- จอแสดงผล LCD พรอมปุมกด

เพ่ือปรับตั้งคาพารามิเตอร

517 การพาณิชย ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูเก็บทรัพยรับจํานํา  - 40,000  -  -  - สถานธนานุบาล

ขนาด w379xd459xh1319

จํานวน 5 ตู ตูละ 8,000 บาท

518 การพาณิชย ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เคร่ืองโทรสาร  - 30,000  -  -  - สถานธนานุบาล

แบบใชกระดาษธรรมดา

สงเอกสารไดครั้งละ 30 แผน

จํานวน 1  เคร่ือง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

519 การพาณิชย ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ระบบสญัญาณเตือนภัยกันขโมย  -  - 70,000  -  - สถานธนานุบาล

แบบไรสาย  จํานวน 1 ชุด

ตูควบคุมระบบสัญญาณเตือนภัย

กันขโมย

ระบบเตือนภัยแบบไซเลน

ระบบจับภาพเคล่ือนไหวและระบบ

แถบแมเหล็ก

ระบบตรวจจับควันไฟ  และ

ความรอน เพื่อปองกันอัคคีภัย

เมื่อมีผูบุกรุกระบบสัญญาณเตือน

ภัยกันขโมย จะสงสัญญาณไปที่

โทรศัพทบานและโทรศัพทมือถือ

ที่กําหนด หมายเลขไว ไดสูงสุด

8 หมายเลข และระบบเตือนภัย

แบบเสียงสัญญาณไซเลน

จะทํางานทันที

520 การพาณิชย ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เคร่ืองชั่งนํ้าหนักทองคํา และเพชร  -  - 29,900         -  - สถานธนานุบาล

จํานวน 1 เคร่ือง

ชั่งน้ําหนักไดสูงสุด 3,200 กรัม

จอแสดงผลเปนตัวเลข VDF Display

แสดงผลจุดทศนิยม 2 ตําแหนง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



 567

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

521 การพาณิชย ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องนับธนบัตร  จํานวน 1 เครื่อง  -  -  - 75,000         - สถานธนานุบาล

เปนชนิดตั้งพ้ืน

เปนระบบอิเล็กทรอนิกส

ความเร็วในการนับไมนอยกวา 

100 ใบตอ 4 วินาที

522 การพาณิชย ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เคร่ืองปรับอากาศ ชนิดแขวน  -  -  -  - 42,300        สถานธนานุบาล

จํานวน 1 เคร่ือง ขนาดไมต่ํากวา 

ขนาด 32,000 บีทียู 

18,079,191 50,904,170 126,309,180 118,296,901 21,595,900

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

รวม
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สวนที่ 4 
 
 

 
 
 

ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 

๒๕๔๒ ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีอํานาจและหนาที่ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง  โดยใน

การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินน้ัน จะตองดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ

จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ท้ังนี้  

แผนพัฒนาทองถ่ินจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต

จังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  แผนพัฒนาตําบล  แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเปนการกําหนด

รายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงตองมีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น 

ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมทองถิ่นระดับจังหวัด รวมกับคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด 

คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัด  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  รวมกันจัดทํา  

ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  เพื่อใหการจัดทํา

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยนํายุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดไปใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเองไดตอไป และเพื่อให

สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดและตอบสนองความตองการของ

ประชาชนอันจะนําไปสูการจัดทํางบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในทองถิ่นไดอยางแทจริง  เปนเครื่องมือในการพัฒนา

ทองถ่ินใหเขมแข็ง เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนในทองถ่ิน   

ดังนั้น  องคกรปกครองสาวนทองถ่ิน  จึงตองกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นใหสอดคลองยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  เพื่อนําไปสูการ  บูรณาการ

รวมกัน ใหเกิดความสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเช่ือมโยงไปสูแผนพัฒนากลุมจังหวัด  แผนพัฒนาภาค  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี ๑๒  แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป  ไทยแลนด ๔.๐  และในการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   จะตองมีการติดตามและติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความ

สอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน จะตองดําเนินการใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนดไว ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนา  โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจาย  

รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  

พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน  ดังน้ี     

 

การตดิตามและประเมินผล 

๔.๑  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 

เพื่อความสอดคลองแผนพฒันาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ประเด็นการพจิารณา คะแนน 

๑.  ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ๒๐ 

๒.  การวิเคราะหสภาวการณและศกัยภาพ ๒๐ 

๓.  ยุทธศาสตรประกอบดวย ๖๐ 

     ๓.๑  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (๑๐) 

     ๓.๒  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (๑๐) 

     ๓.๓  ยุทธศาสตรจังหวัด (๑๐) 

     ๓.๔  วิสัยทัศน (๕) 

     ๓.๕  กลยุทธ (๕) 

     ๓.๖  เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (๕) 

     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร (๕) 

     ๓.๘  แผนงาน (๕) 

     ๓.๙  ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเบื้องตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 

เพื่อความสอดคลองแผนพฒันาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

ประเด็นการ

พิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ที่ได 

๑. ขอมูลสภาพ

ทั่วไปและขอมูล

พื้นฐานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี 

(๑) ขอมูลเก่ียวกับดานกายภาพ เชน ที่ตั้งของหมูบาน/ชุมชน/ตําบล 

ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของท่ีดิน ลักษณะของ

แหลงน้ํา ลักษณะของปาไม ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง เชน เขต

การปกครองการเลอืกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 

(๓) 

 

(๒) ขอมูลเก่ียวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง 

การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร และ

ชวงอายุและจาํนวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ขอมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข 

อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงคเคราะห 

(๒)  

(๔) ขอมูลเก่ียวกับระบบบริหารพื้นฐาน เชน การคมนาคมขนสง การ

ไฟฟา การประปา โทรศัพท ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ขอมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง การ

ประศุสัตว การบริการ การทองเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย/กลุม

อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ขอมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนบัถือศาสนา

ประเพณี และงานประจําป ภูมิปญญาทองถ่ิน ภาษาถ่ิน สินคาพื้นเมือง

และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗) ขอมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ํา ปาไม ภูเขา คุณภาพ

ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การสาํรวจและจัดเก็บขอมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินหรือ

การใชขอมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมทองถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดําเนินการ

ประชุมประชาคมทองถิ่นโดยใชกระบวนการรวมคิด รวมทํา รวม

ตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรบัประโยชน รวมแกไขปญหา 

ปรึกษาหารอื แลกเปลี่ยนเรยีนรู เพื่อแกไขปญหาสําหรับการพัฒนา

ทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(๓)  
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ที่ได 

๒. การวิเคราะห

สภาวการณและ

ศักยภาพ 

 

 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 

(๑) การวิเคราะหที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคลองยุทธศาสตร

จังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต

จังหวัด ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น นโยบายของผูบริหาร

ทองถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 

(๕) 

 

(๒) การวิเคราะหการใชผงัเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช

ผลของการบังคับใช สภาพการณที่เกิดขึ้นตอการพัฒนาทองถ่ิน 

(๓)  

(๓) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 

ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด  

เทคโนโลยี จารตี ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น เปนตน 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน การสงเสริม

อาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุมตางๆ สภาพ

ทางเศรษฐกิจและความเปนอยูท่ัวไป เปนตน 

(๓)  

(๕) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติตางๆ ทางภูมิศาสตร 

กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดขึ้น การประดิษฐที่มีผลตอสิ่งแวดลอมและการ

พัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน

ปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน ดวยเทคนิค SWOT 

Analysis ท่ีอาจสงผลตอการดําเนินงานไดแก S-Strengit (จุดแข็ง) W-

Weakness (จุดออน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Therat 

(อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร 

๓.๑ ยุทธศาสตรของ

องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

 

๓.๒ ยุทธศาสตรของ

องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในเขตจังหวัด 

 

๓.๓ ยุทธศาสตร

จังหวัด 

 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้  สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 

สิ่งแวดลอมของทองถิ่น ประเด็นปญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา

ท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และเชื่อมโยง

หลักประชารัฐแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 

(๑๐) 

 

สอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถิ่น 

และยุทธศาสตรจังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตรชาติ 

๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและ Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคลองกับแผนพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรพัฒนาภาค แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน  นโยบาย/

ยุทธศาสตร คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร

ชาติ ๒๐ ป และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  
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ประเด็นการ

พิจารณา 
รายละเอยีดหลักเกณฑ 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได 

๓.๔ วิสัยทัศน 

 

 

 

๓.๕ กลยุทธ 

 

 

๓.๖ เปาประสงค

ของแตละประเด็น

กลยุทธ 

๓.๗ จุดยืนทาง

ยุทธศาสตร

(Positioning) 

๓.๘ แผนงาน 

 

 

 

 

๓.๙ ความเชื่อมโยง

ของยุทธศาสตรใน

ภาพรวม 

วิสัยทัศน ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น

ตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาส

และศักยภาพที่เปนลักษณะเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินและ

สัมพันธกับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงใหเห็นชองทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ตองทําตามอํานาจหนาท่ี

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีจะนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน หรือ

แสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดําเนนิการใหบรรลุวิสัยทัศนนั้น 

(๕)  

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและสนับสนุน

ตอกลยุทธที่จะเกิดข้ึน มุงหมายสิ่งหนึ่งส่ิงใดที่ชัดเจน 

 

(๕)  

ความมุงม่ันอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน เพื่อใหบรรลุ

วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ

พื้นที่จริง ที่จะนําไปสูผลสาํเรจ็ทางยุทธศาสตร  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กําหนดจุดมุงหมาย

ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเปาประสงค ตัวชีว้ัด คา

เปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทางยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินที่มีความชัดเจน นําไปสูการทําโครงการพัฒนาทองถ่ินใน

แผนพัฒนาทองถ่ิน โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกลาว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองครวมที่นําไปสูการพัฒนาทองถ่ินท่ีเกิดผลผลิต/

โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/

แผนพัฒนากลุมจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตรการพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด และยุทธศาสตรขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  จะตองมี

การตดิตามและประเมินผลโครงการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน  ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  

๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน จะตองดําเนินการใหคะแนนตามเกณฑที่

กําหนดไว  ซึ่งเปนสวนหน่ึงของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับ

แตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจาย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ 

มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ดังนี้     

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคลองแผนพฒันาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  การสรุปสถานการณการพิจารณา ๑๐ 

๒.  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 

๓.  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 

๔.  แผนงานและยุทธศาสตรการพิจารณา ๑๐ 

๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบดวย ๖๐ 

     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 

     ๕.๒  กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (๕) 

     ๕.๓  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการต้ังงบประมาณไดถูกตอง (๕) 

     ๕.๔  โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (๕) 

     ๕.๕  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 

            สังคมแหงชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand ๔.๐  (๕) 

     ๕.๗  โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด (๕) 

     ๕.๘  โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  

            ยั่งยืน ภายใตหลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 

     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 

     ๕.๑๑  มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลคาดวาที่จะไดรับ (๕) 

     ๕.๑๒  ผลที่คาดวาจะไดรบั สอดคลองกับวัตถุประสงค (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 

 
 

  

๔.๒  การติดตามและประเมินผลโครงการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ที่ได 

๑. การสรุปสถานการณ

การพัฒนา 

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น (ใชการวิเคราะห SWOT Analysis/Demand (Demand 

Analysis)/Global Demand และ Trend ปจจัยและสถานการณการ

เปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา อยางนอยตองประกอบดวยการ

วเิคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ, ดานสังคม, ดานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม) 

๑๐  

๒. การประเมินผลการนํา

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไป

ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขตางๆ เพ่ือนํามาใชวัดผลในเชิงปริมาณ เชน 

การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานตางๆ ก็คือผลผลติน่ังเองวา

เปนไปตามที่ตั้งเปาหมายเอาไวหรือไมจํานวนท่ีดําเนินการจริงตามท่ีได

กําหนดไวเทาไร จํานวนที่ไมสามารถดําเนินการไดมีจํานวนเทาไหร 

สามารถอธิบายไดตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนา

ทองถิ่นตามอํานาจหนาที่ที่ไดกําหนดไว 

๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการท่ีดําเนินการ

ในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การประเมินผลการนํา

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไป

ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนําเอา

เทคนิคๆ มาใชเพ่ือวัดคาภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานตางๆ ที่

ดําเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงตอความตองการของประชาชนหรือไมและ

เปนไปตามอํานาจหนาที่หรือไม ประชาชนพ่ึงพอใจหรอืไม สิ่งของ วัสด ุ

ครุภัณฑ การดําเนินการตางๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทน 

ถาวร สามารถใชการไดตามวัตถุประสงคหรือไม ซึ่งเปนไปตามหลัก

ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามท่ีบรรลุ

วัตถุประสงค  และเปาหมายของแผนปฏิบัติราชการตามท่ีไดรับ

งบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการ

หรือหนวยงาน 

๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการท่ีดําเนินการ

ในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงานและ

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

๑) วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตางๆ มีความสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในมิติตางๆ จนนําไปสูการ

จัดทําโครงการพัฒนาทองถิ่นโดยใช SWOT Analysis/Demand 

(Demand Analysis)/Global Demand/ 

Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นที่มีพ้ินที่ติดตอกัน 

๒) วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตางๆ ที่สอดคลองกับการ

แกไขปญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐  
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ 

คะแน

นเต็ม 

คะแน

นที่ได 

๕. โครงการพัฒนา 

๕.๑ ความชัดเจน

ของชื่อโครงการ 

 

 

๕.๒ กําหนด

วัตถุประสงค

สอดคลองกับ

โครงการ 

๕.๓ เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) มีความ

ชัดเจนนําไปสูการตั้ง

งบประมาณได

ถูกตอง 

๕.๔ โครงการมีความ

สอดคลองกับแผน

ยุทธศาสตร ๒๐ ป 

 

 

๕.๕ เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) มีความ

สอดคลองกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ 

 

 

 

 

 

 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 

เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นและดําเนินการเพื่อใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กําหนดไว ชื่อโครงการมีความชัดเจน 

มุงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 

(๕) 

 

มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการตองกําหนด

วัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมาของโครงการ สอดคลองกับ

หลักการและเหตุผล วิธีการดาํเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค มี

ความเปนไปไดชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

สภาพที่อยากใหเกิดขึ้นในอนาคตเปนทิศทางที่ตองไปใหถึงเปาหมายตอง

ชัดเจน สามารถระบุจาํนวนเทาไร กลุมเปาหมายคืออะไร มีผลผลิต

อยางไร กลุมเปาหมาย พื้นท่ีดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงานอธิบาย

ใหชัดเจนวาโครงการนี้จะทําท่ีไหน เริ่มตนในชวงเวลาใดและจบลงเม่ือไร 

ใครคือกลุมเปาหมายของโครงการ หากกลุมเปาหมายมีหลายกลุม ให

บอกชัดลงไปวาใครคือกลุมเปาหมายหลายหลัก ใครคือกลุมเปาหมายรอง 

(๕)  

โครงการสอดคลองกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสรางความสามารถในการ

แขงขัน (๓) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพคน (๔) การสรางโอกาสความ

เสนอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (๕) การสรางการเติบโตบนคุณภาพ

ชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐ เพื่อใหเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน 

(๕)  

โครงการมีความสอดคลองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 

๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเปนศูนยกลาง

พัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (๔) ยึดเปาหมาย

อนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนําไปสูปฏิบัติใหเกิดผล

สัมฤทธิ์อยางจริงจังใน ๕ ปท่ีตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ที่เปนเปาหมายระยะ

ยาว ภายใตแนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแขงขันและ

การหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคน

ตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ (๓) 

การลดความเลื่อมล้ําทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ

ความเปนเมือง (๕) การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม

อยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (๖) การบริหารราชการแผนดินท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

(๕)  
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ 

คะแน

นเต็ม 

คะแน

นที่ได 

๕.๖ โครงการมีความ

สอดคลอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕.๗ โครงการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรจังหวัด 

 

 

 

๕.๘ โครงการแกไข

ปญหาความยากจน

หรือการเสริมสรางให

ประเทศชาติมั่นคง 

ม่ังคั่ง ยั่งยืน ภายใต

หลักประชารัฐ 

๕.๙ งบประมาณมี

ความสอดคลองกับ

เปาหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 

๕.๑๐ มีการประมาณ

การราคาถูกตองตาม

หลักวิธีการ

งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ

ไปสู Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม 

ทํานอย ไดมาก เชน (๑) เปลีย่นจากการผลิตสินคา โภคภัณฑไปสูสินคา

เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวย

ภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวนเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค

และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคาไปสูการเนน

ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิด

สรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา

แลวตอยอดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชน ดานการเกษตร

เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) ๕ 

โครงการพัฒนาทองถ่ินมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของ

แผนพัฒนาจังหวัดที่ไดกําเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาทองถิ่นเสมือน

หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมสามารถแยกสวนใดสวนหนึ่ง

ออกจากกันได นอกจากนี้โครงการพัฒนาทองถ่ินตองเปนโครงการ

เชื่อมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัดที่ไดกําหนดขึ้นเปน

ปจจุบัน 

(๕) ๕ 

เปนโครงการที่ดําเนินการภายใตพ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน

ดําเนินการเองหรือรวมดําเนนิการ เปนโครงการตอยอดและขยายได เปน

โครงการที่ประชาชนตองการเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให

ทองถ่ินมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เปนทองถ่ินที่พัฒนาแลวดวยการพัฒนา

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 

(๕) ๕ 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ ๕ ประการในการ

จัดทําโครงการไดแก (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี

ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมปีระสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 

ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปรงใส (Transparency) 

(๕) ๕ 

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาตองใหสอดคลองกับโครงการถูกตอง

ตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคากลางทองถิ่น มีความ

โปรงใสในการกําหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ 

(๕) ๕ 
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ประเด็น 

การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ที่ได 

๕.๑๑ มีการกําหนด

ตัวชี้วัด (KPI) และ

สอดคลองกับ

วัตถุประสงคและผลท่ี

คาดวาจะไดรับ 

 

๕.๑๒ ผลที่คาดวาจะ

ไดรับสอดคลองกับ

วัตถุประสงค 

มีการกําหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 

ที่  ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด  ( measurable)  ใ ช บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 

(effectiveness) ใชบอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได เชน การ

กําหนดความพึงพอใจ การกําหนดรอยละ การกําหนดอันเกิดจาก

ผลของวัตถุประสงคที่เกิดที่สิ่งที่ไดรับ (การคาดการณ คาดวาจะ

ไดรับ) 

(๕)  

ผลท่ีไดรับเปนส่ิงท่ีเกิดขึ้นไดจริงจากการดําเนินการตามโครงการ

พัฒนาซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว การไดผลหรือผลที่

เกิดขึ้นจะตองเทากับวัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค ซึ่งการ

เขียนวัตถุประสงคควรคํานึงถึง (๑) มีความเปนไปไดและมีความ

เฉพาะเจาะจง ในการดําเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ

ประเมินผลดับของความสําเร็จได (๓) ระบุสิ่งท่ีตองการดําเนินงาน

อยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได (๔) 

เปนเหตุเปนผล สอดคลองกับความเปนจริง (๕) สงผลตอการบง

บอกเวลาได 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ก็เพื่อใชเปน

เครื่องมือในการพัฒนา  เปนแนวทางในการบริหารพัฒนาทองถิ่นใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมาย  เกิด

ประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปญหาใหกับประชาชน  กอใหเกิดประโยชนและสามารถตอบสนองความ

ตองการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณรายจายเพิ่มเติม  

และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา

ดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เปนการสรุปผลในภารวมของทองถิ่น  เปนการติดตามผลการนํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  วาเกิดผลทั้ง

ในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  อยางไร  ซึ่งสามารถวัดผลไดทั้งเชิงสถิติตางๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔.๓  สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในภาพรวม 
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(๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ 

  (๑.๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  

          -  โดยเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังน้ี 

การวางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ไดกําหนดโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

ยุทธศาสตร 

อปท.  

ในเขตจังหวัด 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

๑. การพัฒนา

เศรษฐกิจ 

 

        

  

๒. การพัฒนา

ทรพัยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดลอมและ

พลังงาน 

 

        

  

๓.  การพัฒนา

สังคมและคุณภาพ

ชีวิต 

 

        

  

๔.  การพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐาน 

 

        

  

5.การเสริมสราง

ธรรมาภิบาลและ

การบริหารจัดการ

บานเมืองที่ด ี

 

        

  

รวม           
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สรุปรายงานผลการดําเนินการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ................... 

ลําดับ

ที ่

รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถดําเนินการได (.......... 

โครงการ) 

คิดเปนรอยละ

ของ

แผนพัฒนา

ทองถิ่นส่ีป 

คิดเปนรอย

ละของ

แผนการ

ดําเนินงาน 

คิดเปนรอยละ

ของ

ขอบัญญัติ+ 

เงินสะสม 

๑ บรรจุในแผนพัฒนา

ทองถ่ิน   

  

   

๒ ตั้งในขอบัญญัติ

งบประมาณ 

  

๓ จากเงินสะสม   

๔ จัดทําแผนการ

ดําเนินงาน 

- ขอบัญญัติ = .......... +  

- เงินสะสม  = .......... 

  

๕ สามารถดําเนินการได 

- ขอบัญญัติ = ......... + 

- เงินสะสม = .......... 

  

 

      (๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 

  การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใชการสํารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดย

ไดมีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงานของเทศบาล

ในภาพรวม   

โดยเคร่ืองมือที่ใชในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังน้ี 

แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการในงานบริการขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน (ใหหนวยงานภายนอกดําเนินการ) 
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๔.๑.1 ผลกระทบนําไปสูอนาคต 

 1. ปญหาสาธารภัยตางๆ ที่เกิดขึ้นในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  อันไดแก  ภัยแลง  วาตะภัย  น้ําทวม  

อัคคีภัย  ท่ีเกิดขึ้นและสงผลกระทบตอประชาชนในพื้นที่  เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพยสิน  แนวทางการแกไข คือ

พิจารณาวางแผนการดําเนินการปองกัน  กอนเกิดเหตุ  ระหวางเกิดเหตุ  หลังเกิดเหตุ บรรจุแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม 

การใหความชวยเหลือตางๆ  จัดตั้งศูนยชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  เพื่อสามารถดําเนินการได

ทันทวงที   

 2. ปญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว  ท่ีสงผลอันตราย หรือคราตอชีวิตประชาชน  และสัตว

ตางๆ ในตําบล  ซึ่งไดแก  โรคไขหวัดใหญ  ไขหวัดนก  โรคมือ เทา ปาก  ท่ีเกิดขึ้นกับเด็กๆ    โรคพิษสุนัขบา  แนว

ทางการแกไขปญหา  คือ ฝกอบรม ประชาสัมพันธ  รณรงคการปองกัน  ลงพ้ืนที่ระงับการเกิดโรคระบาด  การทําลาย  

การรักษา   

 3. ปญหาประชาชนมีรายไดนอย  การศึกษาต่ํา  ประชาชนในเขตเทศบาลยังมีคนรายไดนอย มีหนี้สิน

เยอะ  ไมเพียงพอในการดํารงชีวิต  คาครองชีพสูง  แนวทางการแกไขปญหา  ใหความรูเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ  

สาธิตการประกอบอาชีพ  ชวยเหลือประชาชนซอมแซมบานคนจน  ผูมีรายไดนอย  สงเสริมดานการศึกษาโดยการ

จัดบริการสาธารณดานการศึกษา การจัดตั้งศนูยพัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมตางๆ ใหกับเด็กนักเรียน   

 4. ปญหายาเสพติดในตําบล  ในพื้นที่ยังไมพบวามีการคายาเสพติด และยังไมพบรายงานวามีผูติดยา

เสพติด แตเพื่อเปนการปองกัน  มีแนวทางการปองกัน  โดยการลงพื้นที่คนหา  การรณรงคปองกัน  การใหความรูกับ

ประชาชนไดทราบถึงโทษของยาเสพติด  

 5. ปญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในเขตเทศบาล  เนื่องจาก ในเขตเทศบาลดานโครงสรางพื้นฐาน 

เสนทางการคมนาคมบางหมูบานยังเปนชํารุดเสียหาย ชวงฤดูฝนถนนลื่น เปนหลุมเปนบอ เกิดปญหาในการสัญจรไปมา

ของประชาชน เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมลาชา แนวทางการแกไข  จัดทําแผนงาน โครงการกอสรางถนนใน

เสนทางสําคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหนวยงานอื่น   

๔.๒.2 ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
  1. ขอสังเกต  จากการสํารวจขอมูล การลงพื้นที่ในเขตเทศบาลจะเห็นวาประชาชนยังมีปญหาท่ีจะตอง

ดําเนินการแกไขอยูมาก ดังนี้  ดานการศึกษา  สาธารณสุข  ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  การศาสนา

ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานที่ผอนหยอนใจ  สวัสดิการสังคม  การเกษตร  เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม การ

พัฒนาอาชีพ  เสนทางคมนาคมขนสง/ไฟฟา/น้ําประปา/แหลงน้ําเพื่ออุปโภค – บริโภค  ดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม  

ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปญหาดานตางๆ ประชาชนไมสามารถแกไขปญหาเองไดจึงตองเสนอใหองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นแกไข ทําใหมีการเสนอโครงการเขามาเปนจํานวนมาก  ซึ่งงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นน้ันมี

จํากัดไมเพียงพอตอการจัดการได 

 

 

๔.๔  ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพฒันาทองถ่ินใน



582 

 

  2. ขอเสนอแนะ  จากขอสังเกตดังกลาว  มีขอเสนอแนะในการแกไขปญหาตางๆ  ดังนี้  ปญหาตางๆ ที่

ถูกเสนอมายังองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  นั้น ควรนํามาพิจารณาจัดลําดับความสําคัญโดยประชาคมทองถิ่น  ซึ่งมีหลาย

ภาคสวน  ประกอบไปดวย  คณะกรรมการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  สมาชิกสภาทองถิ่น  ผูนําชุมชน  

ตัวแทนสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานที่เกี่ยวของ  ประชาชนทั่วไป รวมกันพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของ

โครงการ  และพิจารณาบรรจุเขาแผนพัฒนาทองถิ่นตอไป  กรณีโครงการที่เกินศักยภาพก็ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เสนอขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอื่น 

 3. ผลจากการพฒันา  จากการพัฒนาที่ผานมาพบวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดแกไขปญหาใหกับ
ประชาชนไดในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกดาน  มีผลการประเมินอยูในเกณฑที่ดี  ประชาชนมีความพึงพอใจ  แตก็ยัง
มีปญหาที่จะตองแกไขตอไป  เพื่อประโยชนสุขของประชาชนในเขตเทศบาล  

 
************************** 

 




