แผนพัฒนาทองถิ่นสีป่
(พ.ศ.2561 – 2564)
เพิ่มเติมแกไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

คํานํา
ตามที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไดพิจารณาอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป%
(พ.ศ.2561 – 2564) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 นั้น
เนื่องจากเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความจําเป4นตองจัดเตรียมโครงการเพื่อรองรับการ
จัดทํ าเทศบัญ ญัติงบประมาณรายจ8า ยประจํ าป% 2561 ของเทศบาลนครนครศรี ธรรมราช และภารกิจ ที่
เพิ่มขึ้น และเป4นภารกิจที่ไม8ไดบรรจุอยู8ในแผนงาน/โครงการของแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป% (พ.ศ.2561 – 2564)
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยถือปฏิบัติตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว8าดวยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค@กรปกครองส8วนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด 4 ขอ ๒2 (1) และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559

ใหดําเนินการตามระเบียบนี้
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงไดจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป% (พ.ศ.2561 – 2564)
เพิ่มเติมแกไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อใหปFญหา/ความตองการนําไปสู8การ
ปฏิ บัติ ที่แทจริง และการเพิ่มเติ มแกไขเปลี่ ยนแปลงแผนพัฒ นาทองถิ่ นดั งกล8า วจะเกิ ดประโยชน@ สูงสุด แก8
ประชาชน ต8อไป
คณะผูจัดทํา
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

สารบัญ
หลักการและเหตุผล
การนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป%ไปสู8การปฏิบัติ
รายละเอียดโครงการพัฒนา
ผ. 07 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
ผ. 01 สําหรับองค@กรปกครองส8วนทองถิ่นดําเนินการ
- ยุทธศาสตร@ที่ 1 ดานการเมืองการบริหาร
- ยุทธศาสตร@ที่ 3 ดานดานการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และประเพณี
- ยุทธศาสตร@ที่ 4 ดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร@ที่ 5 ดานเศรษฐกิจ
- ยุทธศาสตร@ที่ 6 ดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ผ. 05 สําหรับประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
- ยุทธศาสตร@ที่ 2 ดานสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต
- ยุทธศาสตร@ที่ 3 ดานดานการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และประเพณี
- ยุทธศาสตร@ที่ 4 ดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน
ผ. 08 บัญชีครุภัณฑ@

หนา
๑
2
3
4
20
53
117
120
127
128
129
170

บันทึกหลักการและเหตุผล
รางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564)
เพิ่มเติมแกไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ตามที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไดประกาศการใชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป" (พ.ศ.2561 – 2564)
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไปเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 นั้น
เนื่องจากการจัดทํ าโครงการ/กิจกรรม ดังที่ ปรากฏในแผนพัฒ นาทองถิ่น สี่ป" (พ.ศ.2561 – 2564)
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ยังไม6ครอบคลุมและสามารถตอบสนองยุทธศาสตร8การพัฒนาของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชตามที่กําหนดไว จึงมีความจําเป<นตองเพิ่มเติมโครงการ/กิจกรรม ใหสอดคลองกับขอเท็จจริงและ
สถานการณ8 ป? จ จุ บั น ทั้ งนี้ เ ป< น ไปตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว6 าดวยการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาขององค8 กร
ปกครองส6วนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด 4 ขอ ๒2 (1) และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
โครงการ/กิจกรรมที่เพิ่มเติมแกไขเปลี่ยนแปลงในร6างแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป" (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมแกไข
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นี้ มีวัตถุประสงค8เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน
ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยสามารถตอบสนองความตองการและแกไขป?ญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชมากที่สุด ตามภารกิจและอํานาจหนาที่ พรอมกันนี้ยังเป<นการ
เชื่อมโยงระหว6างแผนยุทธศาสตร8การพัฒนา และเทศบัญญัติงบประมาณรายจ6ายประจําป"งบประมาณ 2561
และหรื อ โครงการพั ฒ นาอื่ น ๆ ในการแกไขป? ญ หาความเดื อ ดรอนของประชาชนภายในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชอย6างเป<นรูปธรรม
ฉะนั้ น เทศบาลนครนครศรี ธ รรมราช จึ ง ไดดํ า เนิ น การจั ด ทํ า ร6 า งแผนพั ฒ นาทองถิ่ น สี่ ป"
(พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่ ม เติ มแกไขเปลี่ ย นแปลง ฉบั บ ที่ 1 เทศบาลนครนครศรี ธ รรมราช เพื่ อนํ าไปสู6
แนวทางการปฏิบัติในการพัฒนาทองถิ่น ต6อไป

2

การนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปสูการปฏิบัติ
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน
ที่

ยุทธศาสตร!

ดาน

แผนงาน

หนวยงานรับผิดชอบหลัก
- สํานักปลัดเทศบาล
- กองวิชาการและ
แผนงาน
- สํานักการคลัง
- กองสวัสดิการสังคม
- สํานักปลัดเทศบาล
- กองสวัสดิการสังคม
- กองสวัสดิการสังคม

1

ดานการเมืองการบริหาร

บริหารทั่วไป

บริหารทั่วไป

2

ยุทธศาสตร ดานสวัสดิการ
สังคมและคุณภาพชีวิต

การดําเนินงานอื่น
บริหารทั่วไป
บริการชุมชนและสังคม

3

ดานการศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม และ
ประเพณี

บริหารทั่วไป

งบกลาง
การรักษาความสงบภายใน
สังคมสงเคราะห
สรางความเขมแข็งของ
ชุมชน
บริหารทั่วไป

บริการชุมชนและสังคม

4

ดานสาธารณูปโภคและ
โครงสรางพื้นฐาน

สํานักการคลัง
สํานักการช*าง

การศึกษา

-

สํานักการศึกษา

สํานักการคลัง

การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

-

สํานักปลัดเทศบาล
สํานักการศึกษา

สํานักการช*าง,
สํานักการคลัง

บริการชุมชนและสังคม

เคหะและชุมชน

-

สํานักการช*าง

สํานักปลัดเทศบาล

การเศรษฐกิจ

การพาณิชย

-

สํานักการประปา

-

สํานักปลัด

ดานเศรษฐกิจ

บริการชุมชนและสังคม

การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

6

ดานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

บริการชุมชนและสังคม

สาธารณสุข
เคหะและชุมชน

6

สํานักการคลัง
สํานักการคลัง
สํานักการคลัง
สํานักการคลัง

- กองวิชาการและ
แผนงาน

5

รวม

หนวยงาน
สนับสนุน
สํานักการช*าง,

4

10

- กองการแพทย
- กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
- กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

9

สํานักการคลัง
สํานักการช*าง,
สํานักการคลัง
กองวิชาการและ
แผนงาน
สํานักการคลัง
สํานักปลัดเทศบาล

สํานักการช*าง,
สํานักการคลัง
สํานักการช*าง

5

2

ผ.07
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

หน ้าที 4

3

ผ. 07

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป= (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมแกไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตรC

จํานวน
โครงการ

1.) ดานการเมืองการบริหาร
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป
1.2 แผนงานการพาณิชย"

12
1
13

ป= 2562
งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ
11
1
12

ป= 2563
งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ
11
1
12

ป= 2564
งบประมาณ
(บาท)

รวม

รวม

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

764,350

81,697,189

2
57
4
63

764,350

79,291,489

2
57
4
63

764,350

76,864,489

2
57
4
63

764,350

รวม

2
58
4
64

196,389,700
204,363,060
400,752,760

133
8
141

184,092,700
204,363,060
388,455,760

139
8
147

176,446,700
204,363,060
380,809,760

138
8
146

3.) ดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
3.1 แผนงานบริหารทั่วไป
3.2 แผนงานการศึกษา
3.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

146
8
รวม 154

5.) ดานเศรษฐกิจ
5.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รวม
6.) ดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
6.1 แผนงานสาธารณสุข
6.2 แผนงานเคหะและชุมชน

จํานวน
โครงการ

10
1
11

2.) ดานสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานงบกลาง
2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห"
2.4 แผนงานสร,างความเข,มแข็งของชุมชน

4.) ดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
4.2 แผนงานการพาณิชย"

ป= 2561
งบประมาณ
(บาท)

1
1

7
2
รวม 9
รวมทั้งสิ้น 239

13,328,200

1,500,000
14,828,200

71,900,139
4,200,000

5,200,000

5,200,000

1
1

2,820,000
7
15,530,000 2
18,350,000 9
515,995,449 227

19,569,200

1,500,000
21,069,200

74,327,139
4,200,000

5,250,000

5,250,000

1
1

2,830,000
7
15,530,000 2
18,360,000 9
512,426,449 232

12,369,200

1,500,000
13,869,200

76,732,839
4,200,000

5,250,000

5,250,000

1
1

2,885,000
7
15,530,000 2
18,415,000 9
500,041,149 231

12,569,200

1,500,000
14,069,200

จํานวน
โครงการ
44
4
48

รวม 4 ป=
งบประมาณ
(บาท)
57,835,800
6,000,000
63,835,800

0
0
0
0
0

0
0
0
0

83,869,389

8
229
16
253

3,057,400
301,865,156
16,800,000
321,722,556

179,792,700
0
179,792,700

556
32
588

736,721,800
613,089,180
1,349,810,980

78,905,039
4,200,000

5,300,000

5,300,000

4
4

2,940,000 28
15,530,000 8
18,470,000 36
301,501,289 929

0

21,000,000
21,000,000
11,475,000
62,120,000
73,595,000
1,829,964,336

หน ้าที 5

ผ.01
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิน่ ดําเนินการ

4
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท&องถิ่นสี่ป/ (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมแก&ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1
สําหรับ องคกรปกครองส8วนท&องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ผ. 01
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให&น8าอยู8
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการองคกรภายใต&ระบบธรรมาภิบาล
1.ยุทธศาสตร ด&านการเมืองการบริหาร
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

1 โครงการเลือกตั้งนายก
เทศมนตรีและ
สมาชิกสภาเทศบาล

2 กอสร+างอาคารโรงจอดรถ
ชั้น 1 ขนาด 12.00 x
15.00 มพื้นที่ 180 ตร.ม.

วัตถุประสงคA

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-เพื่อจัดการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีและ
สมาชิกสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช

จัดการ เลือกตั้ง
จํานวน 1 ครั้ง

เพื่อกอสร+างอาคาร
โรงจอดรถ ให+เพียงพอ
ตอบุคลากรและผู+มาติด
ตอราชการ

กอสร+างอาคารโรงจอด
รถจํานวน 1 แหง
นครศรีธรรมราช
แหงใหม

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
4,000,000 4,000,000

201,000

201,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะได+รับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

2564
(บาท)
4,000,000 เลือกตั้งนายกฯและ มีนายกฯ และสท. เพื่อบริหาร สํานักปลัด
สท. จํานวน
งานเทศบาล
เทศบาล
1 ครั้ง

201,000 จํานวน 1 แหง

มีพื้นที่จอดรถที่สามารถกัน
แดดได+

สํานัก
ปลัดเทศบาล

5

ที่

โครงการ

3 กอสร+างอาคารที่พักอาศัย
ผู+บริหาร
4 กอสร+างห+องพักพนักงาน
ขับรถ บริเวณชั้น 1
อาคารจอดรถ

5 โครงการปรับปรุงอาคาร
หอประชุมเมือง

วัตถุประสงคA
เพื่อกอสร+างอาคาร
ที่พักอาศัยผู+บริหาร

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

กอสร+างอาคารที่พัก
อาศัยผู+บริหาร จํานวน
1 แหง
เพื่อกอสร+างห+องพัก
กอสร+างห+องพัก
พนักงานขับถ บริเวณชั้น 1 พนักงานขับรถ
อาคารจอดรถ ไว+สําหรับ ขนาด 1.90 x 7.00ม.
พนักงานขับรถและเพื่อ หรือพื้นที่ไมน+อยกวา
เพิ่มประสิทธิภาพการ
13 ตร.ม.
ปฏิบัติงาน
เพื่อปรัปปรุงอาคาร
ปรัปปรุงอาคาร
ให+ปลอดภัย และอํานวย หอประชุมเมือง สวน
ความสะดวกแกผู+ใช+
สมเด็จพระศรีนครินทรA
บริการ
84 โดยทําการรื้อ
หลังคาเดิมติดตั้งหลังคา
รีดลอนพื้นที่ประมาณ
7,650.00 ตร.ม.
และปรับปรุงฝาผนัง
ฝาเพดาน ระบบไฟฟา
ระบบเครื่องเสียง
แอรA ฯลฯ
และห+องน้ําใหม

2561
(บาท)
-

160,000

7,000,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
2,000,000 2,000,000

-

7,000,000

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
2,000,000 มีอาคารที่พัก
อาศัยผู+บริหาร
จํานวน 1 แหง
พนักงานขับรถ
มีห+องพักเพียงพอ

-

จํานวน 1 ครั้ง

ผลที่คาดวา
จะได+รับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

มีอาคารที่พักอาศัยผู+บริหาร

สํานักปลัด
เทศบาล

มีห+องพักไว+สําหรับ
พนักงานขับรถ

สํานักปลัดเทศบาล

หอประชุมมีประสิทธิ
ภาพมากขึ้น
บรรยากาศเอื้อตอ
การประชุมหรือจัด
กิจกรรม

สํานัก
ปลัดเทศบาล

6

ที่

โครงการ

6 โครงการปรับปรุงห+องจัด
รายการสถานีวิทยุ
กระจายเสียงเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช

วัตถุประสงคA

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ห&องจัดรายการวิทยุ
เพื่อปรับปรุงให+มีความ
ทันสมัย และอํานวยความ ติดตั้งฝาเพดาน ด+วย
สะดวกในการปฏิบัติงาน โครงไม+เครา ปูด+วย
ไม+อัด 1 ชั้น
บุติดตั้งแผนอาคูติก กัน
เสียง 1 ชั้น ขนาดห+อง
4.00x2.50 แมตร
ติดตั้งโคมไฟฝJงฝาเพดาน
3 ชุด ขนาด 2x40 W
220 VAC แบบโคม
สะท+อนแสงพร+อมสวิทซA
เปPด-ปPด
3 ชุด รวมอุปกรณA
ขนาด 15x 120 ซม.
ติดตั้งปลั๊กไฟใช+งาน
ปลั๊กไฟแบบกราวดAคู 6
ชุด
-ปลั๊กไฟแบบกราวดAคู 6
ชุด รวมอุปกรณA

2561
(บาท)
568,200

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
568,200
568,200

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะได+รับ

2564
(บาท)
ห+องจัดรายการวิทยุ
568,200 ร+อยละ 90 ห+องจัดรายการ
วิทยุกระจายเสียงมีความ
กระจายเสียงมีความ
พร+อมในการปฏิบัติงานพร+อมในการปฏิบัติงาน

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองวิชาการ
และแผนงาน

7

ที่

โครงการ

วัตถุประสงคA

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ปลั๊ก แลนดA 1 ชุด
รวมอุปกรณA
ติดตั้งหน+าตางกระจก
แฟรมสีขาว - กระจกใส
แบบติดตาย มีชองวาง
สาย 2 ด+าน (ระหวาง
ห+อง)
ติดตั้งฝาผนังโครงเครา
ด+วยไม+อัดรอบ 4 ด+าน
โครงชั้นใน
บุไม+อัด 1 ชั้น ติดตั้ง
ฟองน้ําหุ+มผ+าขึ้นรูปแบบ
ลูกเตRา
เปSนชิ้นๆ โดยหุ+มผ+าสี
แดงสด สลับสีเหลือง
- ฝาหนัง 4 ด+าน
- ประตู 1 บาน (นอกใน)
- รวมพื้นที่ 32.16
ตร.ม.

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะได+รับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

8

ที่

โครงการ

วัตถุประสงคA

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ใช+ฝาสีแดง/สีเหลือง
ติดตั้งพรมสีแดงหุ+มบน
เคาวเตอรA จัดรายการ
สวน บน - ข+าง - ใน
ขนาด 49x 275 x 75
ซม.
ติดตั้งพรมปูพื้นสีแดงใน
ห+องอัดรายการ
- ใช+ใยสังเคราะหAหนา
3/4 นิ้ว
- พรมทอสีแดง พื้นที่
4.00 x 2.50 เมตร
ติดตั้งโคมไฟปายตู+กลอง
ขนาด 20x 60 ซม.
มีไฟในกลอง/มีอาคีลิก
อักษร ON AIR
มี 2 ชุด บอกสถานะ
ใช+งาน
มีสวิทซAควบคุม บอก
สถานะใช+งาน
ตัวอักษรสติกเกอรA ติด
บนฝาผนังกระจก
รูปแบบ

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะได+รับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

9

ที่

โครงการ

วัตถุประสงคA

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
อักษร ตามโลโก+ของ
สถานนี หน+าห+อง DJ
พื้นที่ 1 ตร.ม.
ตัวอักษร ตัวสูง มีขอบ
ติดบนผิวฝา หลังผ+าบุ
ผนัง
- อักษรทําด+วย พลาส
วูด / พนสี ตามแบบ
- เครื่องหมายเทศบาล
ใช+อาคีลิก ตามโลโก+
ของสถานี ห+องจัด
รายการ ด+านหลังของ
ห+อง
ติดตั้งขาไมลA ของนักจัด
รายการ / DJ
- แบบโยกตําแหนง ไปมาได+ แบบบูม
- ขาสีดํา / ตั้งโต\ะ
- Rode P8A1

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะได+รับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

10

ที่

โครงการ

วัตถุประสงคA

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ห&องอัดรายการ (ห&อง
ที่ 2)
ติดตั้งฟองน้ําบุผ+า 2
ชิ้น 2 ด+าน บนประตู
ไม+
เข+าห+องอัดรายการ (ใช+
ผ+าสีแดง)
หน&าห&อง DJ ส8วนนอก
ทาสีฝาผนังคอนกรีต
สวนลาง ห+องเครื่อง
ทาสีฝาผนังคอนกรีต
สวนลาง หน+าห+องจัด
รายการ
หน+าอาคาร 3 ด+าน
ภายนอกห+อง
- รองพื้นปูนเกา 1 ครั้ง
- ทาสีจริง สีเทา กึ่งเงา
เกรด A ให+สวยงาม
ห&อง DJ
ติดตั้งพรมสีแดงหุ+มบน
เคาวเตอรAจัดรายการ

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะได+รับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

11

ที่

โครงการ

วัตถุประสงคA

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขนาด 49x 200 x 75
ซม.
คอดตั้งฝาเพดาน ด+วย
โครงไม+เครา บุด+วยไม+
อัด 1 ชิ้น
แล+วบุติดตั้งแผนอาคูติก
กันเสียง 1 ชิ้น ขนาด
ห+อง
2.00x 2.80 เมตร
- ติดตั้งฟPลAม สติกเกอรA
บนชองแสงผิวกระจก
เดิม 2 ด+าน เพื่อ
ความสวยงามเรียบร+อย
ติดตั้งมานปรับแสง
แบบทึบแสง (อยางดี)
ขนาดสูง
130/20 x 200/20
ซม.
ติดฟPลAมสติกเกอรAฝาบัง
ตาบนกระจก
ขนาดสูง 130x180
ซม. (ห+องเครื่อง)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะได+รับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

12

ที่

โครงการ

วัตถุประสงคA

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ติดตั้งโคมไฟ ฝJงฝา
เพดาน 2 ชุด ขนาด
2x40 ฟุต
220 VAC แบบโคมไฟ
สะท+อนแสง พร+อมสวิทซA
เปPด - ปPด 2 ชุด รวม
อุปกรณA ขนาด
15x120 ซม.
(ห+อง DJ)
เครื่องปรับอากาศแบบ
ติดฝาผนัง ขนาด
18000 BTU
ใช+ไฟ 220 VAC 50 Hz
1Ø
-ใช+น้ํายา R 32
-ระบบรีโมทไร+สาย
- ระบบพลาสมาคัส
เตอรA ชวยฆาเชื้อ
แบคทีเรีย เชื้อรา
ไวรัส และไรฝุgน
พร+อมสลายกลิ่น ไมพึง
ประสงคA

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะได+รับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

13

ที่

โครงการ

7 โครงการรับฟJงความคิดเห็น
และประชาพิจารณA

8 ฝpกอบรมให+ความรู+พัฒนา
ศักยภาพและเพิ่ม
ประสิทธิภาพบุคลากร
กองวิชาการและแผนงาน

วัตถุประสงคA

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- ระบบ BABY Sleep
- ระบบ Gentle Cool
- ระบบ SUPER JET
พร+อมติดตั้งมีรางครอบ
ทอ และราง สวยงาม
บนฝาผนัง
เพื่อให+ประชาชนได+มี
- คณะกรรมการชุมชน
สวนรวมในการแสดง
- นักเรียน นักศึกษา
ความคิดเห็นในเรื่องตาง ๆ และประชาชนทั่วไป
ของเทศบาล

เพื่อพัฒนาบุคลากรของ
วิชาการและแผนงานให+มี
ความรู+ ความสามารถ
ด+านความคิด ระเบียบ
ข+อกฏหมาย สามารถ
นําไปปฏิบัติงานได+อยาง
ถูกต+องมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

จัดฝpกอบรมสัมนา
แกพนักงาน
และลูกจ+างที่ปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข+องกับ
กองวิชาการและแผนงาน
จํานวน 40 คน

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะได+รับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

100,000

100,000

100,000

100,000 ร+อยละ 85
ประชาชนได+มี
สวนรวมในการทํา
ประชาพิจารณA

ประชาชนได+มีสวนรวม
ในการแสดงความคิดเห็น
ในเรื่องตาง ๆ ของเทศบาล

กองวิชาการ
และแผนงาน

100,000

200,000

100,000

200,000 จํานวน 1 ครั้ง/ปr

บุคลากรกองวิชาการและ
แผนงานมีความรู+
ความสามารถ รู+ระเบียบ
ข+อกฏหมาย สามารถนํา
ไปปฏิบัติงานได+อยางถูกต+อง
มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

กองวิชาการ
และแผนงาน

14

ที่

โครงการ

วัตถุประสงคA

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
4,100,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
4,100,000 4,100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
4,100,000 ร+อยละ 75 ได+
ประชาสัมพันธA
เผยแพรกิจกรรม
ของเทศบาล

ผลที่คาดวา
จะได+รับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

- เกิดความเข+าใจ
อันดีระหวางเทศบาล
และประชาชน
- ประชาชนรับรู+
ขาวสารของเทศบาล

กองวิชาการ
และแผนงาน

9 โครงการประชาสัมพันธA
กิจกรรมของเทศบาล

- เพื่อสร+างความเข+าใจ
เปSนอันดีระหวางเทศบาล
ประชาชนและสื่อมวลชน
- เพื่อประชาสัมพันธAเผย
แพรกิจกรรมของเทศบาล

- เพื่อจายเปSน
คาตอบแทนใช+สอยและ
วัสดุในการเผยแพร
ประชาสัมพันธAกิจกรรม
ของเทศบาลการจัดทํา
เอกสาร วารสาร
ปายประชาสัมพันธA
เว็บไซตA การจัดแถลงขาว
การออกอากาศทาง
สถานีวิทยุโทรทัศนA
ครุภัณฑAโฆษณาและ
เผยแพรครุภัณฑA
สํานักงาน ฯลฯ

10 จัดทําแผนพัฒนา

- เพื่อแสดงแนวทางการ

- จัดทําเอกสารแผนพัฒนา

งบประมาณ และ

พัฒนาในชวงสี่ปrที่มีความ

ท+องถิ่นสี่ปr

การติดตาม

สอดคล+องและสนองตอบ

(พ.ศ.2561-2564)

ประเมินผล

ตอยุทธศาสตรAการพัฒนา

- จัดทําเอกสารแผนชุมชน

การพัฒนาที่ได+จัดทําไว+

อยางมีประสิทธิภาพ

ประจําปr พ.ศ.2561 -

และใช+เปSนหนทางในการ

2564

ดําเนินการพัฒนาชวง

600,000

600,000

600,000

600,000 - การจัดทําแผนฯ

- เทศบาลมีแผนพัฒนา

กองวิชาการ

แล+วเสร็จทันกํา

เพื่อนําไปปฏิบัติให+สอด

และแผนงาน

หนดตามระเบียบฯ

คล+องกับแผนยุทธศาสตรA

สี่ปrได+อยางมี

15

ที่

โครงการ

วัตถุประสงคA

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะได+รับ

- เพื่อแสดงรายละเอียด

- จัดทําเอกสารงบประมาณ

ประมาณการรับ-จายอยาง

รายจายประจําปr พ.ศ.

- จัดทํางบประมาณ ประสิทธิภาพ
แล+วเสร็จทันกํา
- เทศบาลมีงบประมาณ

มีระบบ และเปSนเครื่องมือ
ควบคุมการดําเนินงานใน

2561 - 2564

หนดตามระเบียบฯ

ควบคุมการใช+จาย

อนาคต
- เพื่อแสดงรายละเอียด

ประจําปrที่เปSนเครื่องมือ
งบประมาณ

- จัดทําเอกสารแผนการ

- จัดทําแผนการ

- ทําให+ทราบชวงระยะ

โครงการพัฒนาและกิจกรรม ดําเนินงาน ประจําปrงบ

ดําเนินงานแล+ว

เวลาดําเนินการของ

ที่จะดําเนินการในเขต

ประมาณ พ.ศ.2561 -

เสร็จทันกําหนด

แตละโครงการ

เทศบาล และใช+เปSนเครื่อง

2564

ตามระเบียบฯ

- เกิดความสะดวกใน

มือในการติดตามและ

การติดตามและประเมิน

ประเมินผลโครงการให+เปSน

ผลโครงการ

ไปอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
- เพื่อให+การบริหารและการ - ติดตามและประเมินผล

มีรายงานการติด

- ทําให+ได+ทราบผลการ

ดําเนินโครงการเปSนไปอยาง การดําเนินงานตามแผน

ตามประเมินผล

ดําเนินงานและปJญหา

มีประสิทธิภาพ

พัฒนาเทศบาล ประจําปr

และแล+วเสร็จทัน

อุปสรรคในการดําเนิน

- เพื่อประเมินผลสัมฤทธA

พ.ศ.2560 - 2564

กําหนดระยะเวลา

งานตามแผนพัฒนาและ

ตามระเบียบฯ

ได+ดําเนินการแก+ไข

และเปSนการตรวจสอบผลการ

ดําเนินงาน กระบวนการ
ดําเนินงาน ผลผลิต ผลกระ
ทบที่เกิดจากการปฎิบัติตาม

ปรับปรุง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงคA

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะได+รับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

โครงการที่เปSนผลมาจากการ
ใช+จายงบประมาณ
- เพื่อให+ได+รับทราบความ
คิดเห็นของประชาชนและ
ระดับการมีสวนรวมของ
ประชาชนตอผลการดําเนิน
งานตามโครงการและ
กิจกรรมตางๆ ของเทศบาล
- เพื่อเปSนการสะท+อนผล

ประเมินผลการปฏิบัติ

ร+อยละความพึง

สามารถนําข+อมูลที่ได+

การปฏิบัติงานของเทศบาล ราชการ

พอใจของผู+มาใช+

มาปรับปรุงประสิทธิภาพ

อยางแท+จริง และได+รับ

บริการในเทศบาล

การปฏิบัติงานและวาง

ข+อมูลย+อนกลับด+านผลงาน

ไมน+อยกวา 70%

แผนการบริหารงาน
บุคคลให+ดียิ่งขึ้น

11 ฝpกอบรมสัมมนาบุคลากร
สํานักการชาง

เพื่อพัฒนาบุคลากรของ
สํานักการชางให+มี
ความรู+ ความสามารถ
ด+านความคิด ระเบียบ
ข+อกฏหมาย สามารถ
นําไปปฏิบัติงานได+อยาง
ถูกต+องมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

จัดฝpกอบรมสัมนา
บุคลากรสํานักการชาง

100,000

200,000

100,000

200,000 จํานวน 1 ครั้ง/ปr

บุคลากรสํานักการชาง
มีความรู+ ความสามารถ
รู+ระเบียบ ข+อกฏหมาย
สามารถนําไปปฏิบัติงาน
ได+อยางถูกต+อง
มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

สํานักการชาง

17

ที่

โครงการ

วัตถุประสงคA

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

12 ฝpกอบรมสัมมนาบุคลากร
สํานักการประปา

เพื่อพัฒนาบุคลากรของ
สํานักการประปาให+มี
ความรู+ ความสามารถ
ด+านความคิด ระเบียบ
ข+อกฏหมาย สามารถ
นําไปปฏิบัติงานได+อยาง
ถูกต+องมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

13 โครงการประชาสัมพันธA

1.เพื่อให+การประชาสัมพันธA 1. ติดตั้งระบบเสียง

เสียงตามสายโรงพยาบาล

การสั่งการ

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

จัดฝpกอบรมสัมนา
บุคลากรสํานักการประปา

ตามสายภายใน รพ.

2561
(บาท)
100,000

500,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000

500,000

500,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
100,000 จํานวน 1 ครั้ง/ปr

500,000 1.ระดับการรับรู+

ผลที่คาดวา
จะได+รับ
บุคลากรสํานักการประปา
มีความรู+ ความสามารถ
รู+ระเบียบ ข+อกฏหมาย
สามารถนําไปปฏิบัติงาน
ได+อยางถูกต+อง
มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

สํานัก
การประปา

ประชาชนที่มารับ

กองการแพทยA

ขาวสารของผู+มารับ

บริการเกิดทัศนคติ

กรณีภารกิจโรงพยาบาล มีความรวดเร็
เทศบาลนครนคร
ว
ฯ

บริการ

ที่ดีตอ โรงพยาบาล

เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

2.การประสานงาน

เทศบาลนครนคร

ในจุดบริการผู+ปgวยทุกจุด

2.เพื่อเผยแพรงานรวมทั้งขาวสารตาง
และจุดปฏิ
ๆ บัติงาน
ภายในองคAกรได+รับทราบ
สนับสนุนทุกจุด
อยางทั่วถึง
3.เพื่อเพิ่มชองทางสื่อสารนําไปสู
ในอาคารโรงพยาบาล
การพัฒนา
องคAกร

รวม 3 อาคาร ทุกแผนก

โดยติดตั้งครภัณฑAดังนี้
4.เพื่อสร+างภาพลักษณAที่ดีของโรงพยาบาล
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช - เครื่องผสมสัญญาณเสียง
1 ชุด

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ภายในองคAกรรวดเร็ว ศรีธรรมราช
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงคA

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะได+รับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

-

-

-

- เครื่องเลือกสัญญาณเสียง

1 ชุด
- เครื่องขยายเสียงขนาด
500 วัตตA 1 เครื่อง
- ไมโครโฟนประกาศ 1 ตัว
- เครื่องคอมพิวเตอรA
แบบที่ 1 1 ชุด
- ลําโพง 60 ตัว

รวม

13 โครงการ

-

-

13,328,200

19,569,200

12,369,200

12,569,200
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20
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท$องถิ่นสี่ป5 (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมแก$ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1
สําหรับ องคกรปกครองส%วนท$องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ผ. 01
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชนและสังคมให$น%าอยู%
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
3.ยุทธศาสตรการพัฒนาด$าน ด$านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และประเพณี
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงคE

1 โครงการนิทรรศการสื่อ
เพื่อเป2นห,องชม
เสมือนจริง Virtual Reality
ภาพยนตรE
VR
ห,องทํากิจ
กรรมสําหรับเยาวชน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
โครงการนิทรรศการสื่อ

2561
(บาท)

326,350

326,350

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะได,รับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

326,350 จํานวนผู,เข,าใช,

อุทยานการเรียนรู,ฯ

กองวิชาการ

เสมือนจริง

บริการอุทยาน

มีห,องชมภาพยนตรE

และแผนงาน

(Virtual Reality-VR)

การเรียนรู,ฯ

ห,องทํากิจกรรม

ให,พร,อมใช,งาน

326,350

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

สําหรับเยาวชน

และประชาชนทั่วไป

และประชาชนทั่วไป

ที่เข,ามาใช,บริการ

ที่เข,ามาใช,บริการ

อุทยานการเรียนรู,ฯ

อุทยานการเรียนรู,ฯ
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ที่

โครงการ

2 โครงการปรับปรุงห,องชม
ภาพยนตรEวิกวิบวับ

วัตถุประสงคE

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1.เพื่อจัดซื้อเก,าอี้

1.เพื่อจัดซื้อเก,าอี้

จํานวน 70 ที่นั่ง

หุ,มเบาะด,วยฟองน้ําอัดรูป

ให,กับผู,เข,าใช,บริการ

2561
(บาท)
438,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
438,000

438,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

438,000 จํานวนผู,เข,าใช,

ผลที่คาดวา
จะได,รับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

1.มีเก,าอี้

อุทยาน

บริการห,อง

จํานวน 70 ชุด

การเรียนรู,ฯ

มีพนักพิง พนักแขน

ฉายภาพยนตรE

เพื่อใช,งานในห,องฉาย

ห,องฉายภาพยนตรE

สวนที่นั่งพับเก็บ

วิกวิบวับ

ภาพยนตรE วิกวิบวับ

หรือเข,ามาอบรม

อัตโนมัติ

2.มีเวทีบุด,วยพรม

สัมมนา

จํานวน 70 ชุด

เพื่อใช,งานในห,องฉาย

2.เพื่อจัดจ,าง

2.เวทีบุด,วยพรม

ภาพยนตรE วิกวิบวับ

ตอเติมเวทีสําหรับ

ขนาด 1x4 ม.

จัดกิจกรรม

รวม

2 โครงการ

-

-

764,350

764,350

764,350

764,350

-

-

-
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท$องถิ่นสี่ป4 (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมแก$ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1
สําหรับ องคกรปกครองส%วนท$องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ผ. 01
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชนและสังคมให$น%าอยู%
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
3.ยุทธศาสตรการพัฒนาด$าน ด$านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และประเพณี
3.2 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

1 โครงการจัดการเรียน
ภาษาอังกฤษ
(English For Child)
ระดับชั้นอนุบาล

วัตถุประสงคT
1. เพื่อจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ (English For
Child) ให+กับนักเรียนระดับ
กอนประถมศึกษา (อนุบาล)
2. เพื่อสงเสริมความเปPน
เลิศทางด+านภาษาอังกฤษ
สําหรับนักเรียนระดับกอน
ประถมศึกษา (อนุบาล)
ที่มีความพร+อม
3. เพื่อให+นักเรียนมีเจตคติ
ที่ดีตอการเรียนรู+
ภาษาอังกฤษและรู+จัก
การทํางานรวมกับผู+อื่น

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1. ด+านปริมาณ
เป7ดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ
(English For Child)
ให+กับนักเรียน
ระดับกอน
ประถมศึกษา (อนุบาล)
ในโรงเรียนละ 1
ห+องเรียน
2. ด+านคุณภาพ
นักเรียนชั้นอนุบาล
ได+รับการพัฒนา
ทักษะด+านภาษา
อังกฤษเต็ม
ตามศักยภาพ

2561
(บาท)
2,580,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
3,440,000
3,870,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะได+รับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

2564
(บาท)
3,870,000 ร+อยละ 100
เป7ดการเรียนการสอน 1.สํานักการศึกษา
จัดการเรียนการสอน ระดับกอนประถมศึกษา 2.ร.ร.สังกัด
(English For Child) (English For Child) เทศบาลนคร
ระดับกอนประถมศึกษา ตั้งแตปNการศึกษา 2560 นครศรีฯ
(อนุบาล)
เปPนต+นไป
จํานวนโรงเรียนละ
1 ห+องเรียน

23
งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย
ที่

โครงการ

2 โครงการจัดการเรียน

วัตถุประสงคT

(ผลผลิตของโครงการ)

1.เพื่อจัดการเรียนการสอน 1.ด+านปริมาณ

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

500,000

500,000

500,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะได+รับ

รับผิดชอบหลัก

500,000 ร+อยละ 90

จัดการเรียนการสอน

1.สํานักการศึกษา

ภาษาจีนระดับการศึกษา

ภาษาจีนให+กับนักเรียน

จัดการเรียนการสอน

สถานศึกษาโรงเรียน ภาษาจีนระดับชั้น

ขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัด

ระดับการศึกษา

ภาษาจีน

ในสังกัดจัดการเรียน ประถมศึกษาปNที่ 1 ถึง เทศบาลนคร

เทศบาลนครนครศรีฯ

ขั้นพื้นฐานของโรงเรียน

ให+กับนักเรียนชั้น

การสอนภาษาจีน

ระดับชั้นมัธยมศึกษา

ในสังกัด (ป.1-ม.6)

ประถมศึกษาปNที่ 1-6

ระดับประถมศึกษา

ปNที่ 6

2.เพื่อสงเสริมความเปPนเลิศ ระดับชั้นมัธยมศึกษา

และระดับ

ทางด+านภาษาจีนของ

ปNที่ 6 โรงเรียน

ชั้นมัธยมศึกษา

นักเรียนระดับ ป.1-ม.6

ในสังกัดเทศบาลนคร

3.เพื่อให+นักเรียนมีเจตคติ นครศรีรรมราช
ที่ดีตอการเรียนรู+ภาษาจีน

2.ด+านคุณภาพ

และรู+จักการทํางานรวม

นักเรียนชั้นประถม

กับผู+อื่น

ศึกษาปNที่ 1 - ชั้นมัธยม
ศึกษาปNที่ 6 ได+รับ
การพัฒนาทักษะด+าน
ภาษาจีนเต็มตาม
ศักยภาพ

2.ร.ร.สังกัด
นครศรีฯ

24
งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย
ที่

โครงการ

3 โครงการประกันคุณภาพ
การศึกษา

วัตถุประสงคT
- เพื่อจัดระบบการ

(ผลผลิตของโครงการ)
จัดดําเนินการประกัน

2561
(บาท)
250,000

2562
(บาท)
250,000

2563
(บาท)
250,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะได+รับ

รับผิดชอบหลัก

250,000 ทุกโรงเรียนได+รับ

สถานศึกษาในสังกัด

ประกันคุณภาพการศึกษา ประกันคุณภาพ

การประเมิน ติดตาม เทศบาลทั้ง 10 โรงเรียน

- เพื่อดําเนินการประเมิน การศึกษาตาม

ตรวจสอบคุณภาพ

ได+รับรองการประเมิน

คุณภาพตามมาตรฐาน

มาตรฐานการศึกษาที่

การศึกษา

คุณภาพการศึกษา

การศึกษา

อปท.กําหนด

สํานักการศึกษา

ภายนอก

- เพื่อรองรับการประเมิน จํานวน 24 มาตรฐาน
คุณภาพภายนอก

4 โครงการรณรงคTปองกัน
ยาเสพติดในสถานศึกษา

- เพื่อให+เด็กและเยาวชน

- นักเรียนในโรงเรียน

ได+รับรู+ถึงปYญหาและพิษ

สังกัดเทศบาลได+เข+า

เยาวชนผู+รวม

เข+ารวมโครงการ

ภัยของยาเสพติด

รวมกิจกรรมรณรงคT

โครงการฯ

มีความรู+ ความ

- เพื่อกระตุ+นให+เยาวชน

ปองกันยาเสพติดใน

เข+าใจถึงปYญหา

ปองกันและแก+ไขปYญหา

สถานศึกษา

และพิษภัยของ

ยาเสพติด

283,000

283,000

283,000

283,000 จํานวนเด็กและ

เด็กและเยาวชนที่

ยาเสพติด

สํานักการศึกษา

25
งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย
ที่

โครงการ

5 โครงการจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษา

วัตถุประสงคT

(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

200,000

200,000

200,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะได+รับ

รับผิดชอบหลัก

เพื่อจัดทําและปรับปรุง

- จัดกิจกรรมการ

200,000 - จํานวนโรงเรียน

สถานศึกษาและ

แผนพัฒนาการศึกษา

ประชุมเชิงปฏิบัติการ

สงแผนเข+าจํานวน

สํานักการศึกษามีแผน

จัดทําแผนพัฒนา

10 โรงเรียน

พัฒนาการศึกษา

การศึกษาและทบทวน

- จํานวนสถาน

สัมพันธTสอดคล+องกัน

แผนพัฒนาการศึกษา

ศึกษาและ

ของสํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา

- จัดกิจกรรมการ

ได+รับรางวัลจาก

ประชุมเชิงปฏิบัติการ

การสงแผนเข+า

จัดทําแผนพัฒนา

ประกวด

สํานักการศึกษา

การศึกษาของ
สถานศึกษาโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลฯ

เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

26
ที่

โครงการ

วัตถุประสงคT

(ผลผลิตของโครงการ)

6 โครงการบริหารจัดการศึกษา - สนับสนุนการจัดการเรียน - สถานศึกษาจัดการ
โรงเรียนเทศบาลวัดทาโพธิ์

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

750,000

750,000

750,000

(KPI)

750,000 จํานวน 1
โรงเรียน

จะได+รับ
โรงเรียนสามารถจัดการเรียน

การสอนของโรงเรียน

ศึกษาให+นักเรียนได+

เทศบาลวัดทาโพธิ์

สอดคล+องกับหลักสูตร

การบริหารในโรงเรียน

- เพื่อเปPนสถานศึกษา

แกนกลาง พ.ศ.2551

เปPนฐาน SBLD

รับผิดชอบหลัก
สํานักการศึกษา

การสอนได+ตามนโยบาย

ขยายชั้นเรียนที่รองรับ
ความต+องการของ
ประชาชน
- เพื่อตอยอดการ
จัดการศึกษาบริหาร
โรงเรียนเปPนฐาน
ของเทศบาลฯSBLD

- เพื่อสร+างและปลูกฝYง
วัฒนธรรมความผูกพัน
ระหวางผู+คนกับเมือง
นครฯ

7 โครงการจัดกิจกรรมวันครู

- เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติ

จัดกิจกรรมงานวันครู

ผู+ปฏิบัติงานที่ดี

1 ครั้ง/ปN

50,000

50,000

50,000

- เพื่อรวมแสดงความ

50,000 จัดกิจกรรม

ครู/ บุคลากรทางการศึกษา สํานักการศึกษา

งานวันครู

ได+รวมกิจกรรมเชิดชูบูชา

จํานวน 1 ครั้ง

ครู

กตัญcูกตเวทีบูชาครู
เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

27
ที่

โครงการ

วัตถุประสงคT

8 ฝdกอบรมสัมมนาพนักงานครู - เพื่อพัฒนาความรู+ความ
เทศบาล

(ผลผลิตของโครงการ)
-จัดอบรมสัมมนา

2561

2562

2563

2564

(KPI)

จะได+รับ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000 -พนักงานครูเทศบาล - พนักงานครูโรงเรียน สํานักการศึกษา

สามารถของพนักงานครู

พนักงานครูเทศบาล

ร+อยละ 80 ได+รับการ ในสังกัดเทศบาล ได+มี

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

ทุกคนในสังกัดเทศบาล

ฝdกอบรมสัมมนา

ความรู+ความสามารถ

- เพื่อพัฒนาความรู+

- จัดประชุม อบรม

พัฒนารายวิชาและ

ในการใช+ภาษาญี่ปุeน

ความสามารถให+แกผู+

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เทคนิคการสอนภาษา เพื่อการสื่อสาร

บริหารสถานศึกษา

ด+านภาษาญี่ปุeนแกครู

ภาษาญี่ปุeน

และบุคลากรทาง

ผู+บริหารสถานศึกษา

มีการจัดการเรียน

การศึกษาในด+านการจัด

และบุคลากรทาง

การสอนภาษาจีน

การเรียน

การศึกษา

รับผิดชอบหลัก

- โรงเรียนในสังกัด

- จัดซื้อหนังสือแบบ
เรียนภาษาญี่ปุeนเพื่อใช+
ในการจัดการเรียน
การสอน
9 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ เพื่อให+ความรู+ ทักษะ และ จัดอบรมประชุมพัฒนา

160,000

-

-

-

100%

ได+นําความรู+ไปใช+ในการ สํานักการศึกษา

ของครูและบุคลากรทางการ ประสบการณTแกครูและ

ความรู+แกครูและ

พัฒนาการศึกษาได+

ศึกษาในระดับกลุมจังหวัด

บุคลากรทางการศึกษา

บุคลากรทางการศึกษา

สอดคล+องกับนโยบาย

การศึกษาท+องถิ่นที่ 6

ระดับกลุมจังหวัดการศึกษา ระดับกลุมจังหวัด

(ภาคใต+ฝYhงอาวไทย)

ท+องถิ่นที่ 6

การศึกษาท+องถิ่นที่ 6
ภาคใต+ฝYhงอาวไทย
เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

28
ที่

โครงการ

10 โครงการจัดสร+าง
ห+องประชุม
ลานเอนกประสงคT
อาคาร 4

11 โครงการปรับปรุง
ประตูเข+า-ออก
โรงเรียนเทศบาล
วัดทาโพธิ์

วัตถุประสงคT
1. เพื่อให+มีอาคาร

(ผลผลิตของโครงการ)
อาคารอเนกประสงคT

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000 ร+อยละ 95 นักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดทาโพธิโรงเรี
์ ยนเทศบาล

มีสถานที่เพียงพอใน
การทํากิจกรรม

เพียงพอในการจัดกิจกรรม ขนาด 11x36x4.20
2.เพื่ออํานวยความสะดวก เมตร (กว+างxยาวxสูง)
การจัดการประชุม
กิจกรรมตาง
1.เพื่ออํานวยความสะดวก ประตูสแตนเลส
แกบุคลากรและ
ขนาด กว+าง
ผู+มาติดตองาน
6 ม. X สูง 2 ม
2.เพื่อขยายประตู
ให+เหมาะสมกับ
ความกว+าง

(KPI)

180,000

180,000

180,000

จะได+รับ

รับผิดชอบหลัก

มีลานเอนกประสงคT วัดทาโพธิ์
ไว+รองรับกิจกรรมตางๆ

180,000 ร+อยละ 95 โรงเรียน โรงเรียนมีประตูเข+า-ออก โรงเรียนเทศบาล

มีประตูทางเข+า - ออก และการคมนาคม
ที่ได+มาตรฐาน
สะดวกยิ่งขึ้น

วัดทาโพธิ์

พร+อมติดตั้ง

ของถนน
12 โครงการปรับปรุงปาย
ชื่อโรงเรียนเทศบาล
วัดทาโพธิ์

1. เพื่อให+มองเห็น

ปายชื่อโรงเรียนขนาด

ปายชื่อได+อยาง
ชัดเจน

5x2 ม. (กว+างxยาว)
พร+อมตัวอักษร

250,000

250,000

250,000

250,000 ร+อยละ 90 โรงเรียน โรงเรียนมีปายชื่อที่สวย โรงเรียนเทศบาล

มีปายชื่อที่สวยงาม
มองเห็นได+ชัด

และมองเห็นได+ชัด
เมื่อมีการสัญจรผาน

วัดทาโพธิ์

2.เพื่อเสริมสร+าง
ภูมิทัศนTแกสถานศึกษา
เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

29
ที่

โครงการ

13 โครงการตอเติม
เหล็กดัดอาคารอนุบาล

วัตถุประสงคT
1. เพื่อปองกันความ
ปลอดภัยให+กับนักเรียน
2.เพื่อปองกันการสูญ
หายของทรัพยTสิน
ราชการ

(ผลผลิตของโครงการ)
เหล็กดัดหน+าตาง
กว+าง
4.30 ม.x สูง 1.55 ม.
จํานวน 10 ชอง
กว+าง3.30 ม.x สูง
1.55ม.
จํานวน 1 ชอง

2561
(บาท)
56,000

2562
(บาท)
56,000

2563
(บาท)
56,000

2564
(บาท)

(KPI)

จะได+รับ

56,000 ร+อยละ 90 โรงเรียน โรงเรียนมีเหล็กดัดที่

มีการปองกันที่ดีขึ้น

สามารถคุ+มครอง
ทรัพยTสินในตัวอาคาร
ได+เปPนอยางดี

รับผิดชอบหลัก
โรงเรียนเทศบาล
วัดทาโพธิ์

กว+าง 1.75 ม.x สูง
1.55 ม.
14 โครงการสร+าง
สระวายน้ํา

กอสร+างสระวายน้ํา

จํานวน 3 ชอง
โรงเรียนมีสระวายน้ํา

4,500,000

4,500,000

4,500,000

4,500,000 1. สระวายน้ําขนาด

1.โรงเรียนมีสระวายน้ํา ร.ร.นานาชาติฯ

จํานวน 1 แหง
โรงเรียนเพื่อใช+
ในการจัดการเรียนการสอน สําหรับใช+จัดการเรียน

๑๐ x ๑๕ เมตร

จํานวน 1 ที่ เพื่อใช+

ภายในโรงเรียน

เปPนแหลงเรียนรู+และ

วายน้ํา

กว+าง x ยาว

จํานวน ๑ สระ
2. นักเรียนและ

การออกกําลังกาย
2. เด็กนักเรียนและ

๑๐ x ๑๕ เมตร

เยาวชน ที่ใช+บริการ

เยาวชนในโรงเรียน

วายน้ําเปPนเพิ่มขึ้น

และในชุมชนสามารถ

ร+อยละ 75

วายน้ําเปPนจนเอาชีวิต

การสอน ขนาด

รอดจากการประสบเหตุ
ทางน้ําและชวยเหลือ
ผู+อื่นได+
เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

30
ที่

โครงการ

วัตถุประสงคT

(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

2563

(บาท)
12,000,000

(บาท)
13,200,000

(บาท)
14,520,000

๑๕ กอสร+างอาคารเรียน คสล. 4
ชั้น 12 ห+องเรียนแบบ สน.
ศท. 4/12 พร+อมรื้อถอน
อาคารเกา

เพื่อใช+เปPนอาคารเรียน
ทดแทนอาคารเรียนเกา
(ใช+งานมาแล+วประมาณ
40 ปN)

อาคารเรียน 1 หลัง
จํานวน 4 ชั้น 12
ห+องเรียน ขนาด กว+าง
10.5 เมตร ยาว 40
เมตร

๑๖ ปรับปรุงห+องวิทยาศาสตรT
จํานวน 9 ห+อง

เพื่อปรับปรุงห+อง
วิทยาศาสตรT จํานวน 9
ห+อง ให+มีอุปกรณTการเรียน
พร+อม บรรยากาศเอื้อตอ
การเรียนรู+

ปรับปรุงห+อง
วิทยาศาสตรT ขนาด
กว+าง 8 เมตร ยาว 8
เมตร จํานวน 9 ห+อง
ประกอบด+วย
- งานทาสีภายใน
- โปรเจคเตอรT ความ
สวาง 400ลูเมน
- เครื่องฉายแผนทึบ
คอมพิวเตอรT พร+อม
ติดตั้ง

1,080,000

1,100,000

1,210,000

๑๗ กอสร+างโรงจอดรถบรรทุก

เพื่อใช+จอดรถบรรทุก ๖ ล+อ อาคารจอดรถบรรทุก
๑ หลัง อาคารโครง
เหล็ก หลังคาเมทัลชีต
ขนาดกว+าง 8 เมตร
ยาว 12 เมตร

๘๐,๐๐๐

๘๘,๐๐๐

๙๖,๘๐๐

เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา

2564

(KPI)

จะได+รับ

(บาท)
15,972,000 ร+อยละ 90 นักเรียน นักเรียน ครู มีที่พัก
ครู มีที่พักและอาคาร และอาคารเรียน
เรียนเพียงพอ
เพียงพอ

รับผิดชอบหลัก
โรงเรียนสาธิต
เทศบาลวัดเพชรจริก

โรงเรียนสาธิต
1,331,000 ร+อยละ 90 ห+องวิทยT ห+องวิทยาศาสตรTมี
มีความสวยงาม นาอยู ความสวยงามนาอยู นา เทศบาลวัดเพชรจริก
นักเรียนมีบรรยากาศ เรียน
เหมาะสมแกการ
เรียนการสอน

๑๐๖,๕๐๐ ร+อยละ 90 มีโรงจอด เปPนอาคารจอดรถที่
รถเพียงพอ
เปPนระเบียบและมี
ความมั่นคงปลอดภัย

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

ร.ร.สาธิตเทศบาล
วัดเพชรจริก

หนวยงาน

31
ที่

โครงการ

๑๘ ทาสีอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ

๑๙ กอสร+าง Cover Way

วัตถุประสงคT

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อเสริมสร+างบรรยากาศ
ที่ดี มีความสวยงาม นาดู
นาอยูของโรงเรียน

ทาสีอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ
ภายนอกและภายใน
จํานวน 6 อาคาร
พื้นที่รวม 28,000
ตารางเมตร
เพื่ออํานวยความสะดวกใน กอสร+าง Cover
การเดินภายในบริเวณ
Way กว+าง 1.5
โรงเรียนให+กับนักเรียน ครู เมตร ยาว 150 เมตร
และบุคลากรภายใน
สูง 2.5 เมตร
โรงเรียน

2561

2562

2563

2564

(KPI)

จะได+รับ

รับผิดชอบหลัก

(บาท)
2,800,000

(บาท)
3,080,000

(บาท)
3,388,000

(บาท)
3,726,800 ร+อยละ 90 โรงเรียน โรงเรียนมีบรรยากาศที่ โรงเรียนสาธิต
มีบรรยากาศที่ดี มี ดี มีความสวยงาม นาดู เทศบาลวัดเพชรจริก
ความสวยงาม นาดู
นาอยู
นาอยูของโรงเรียน

450,000

495,000

544,500

599,000 ร+อยละ 90 นักเรียน
ครู และบุคลากรใน
โรงเรียนได+รับความ
สะดวกในการเดิน
บริเวณโรงเรียน

นักเรียน ครู และ
โรงเรียนสาธิต
เทศบาลวัดเพชรจริก
บุคลากรในโรงเรียน
ได+รับความสะดวกใน
การเดินบริเวณโรงเรียน

๒๐ ปรับปรุงภูมิทัศนTและทาสี
ลานกีฬา

เพื่อใช+พื้นที่บริเวณสนาม
เปPนลานกีฬา

ปรับปรุงลานกีฬา
จํานวน 1 ชุด
พื้นที่4,800 ตาราง
เมตร(60 x 80 เมตร)

300,000

330,000

363,000

399,300 ร+อยละ 95 ลานกีฬา นักเรียนและบุคลากรมี โรงเรียนสาธิต
พร+อมใช+งาน
สถานที่จัดกิจกรรมกีฬา เทศบาลวัดเพชรจริก
เพียงพอ

๒๑ ปรับปรุงประตูโรงเรียนฝYhง
ทิศตะวันออก

1. เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิ ประตูรั้วสแตนเลสค
ทัศนTบริเวณหน+าโรงเรียน วามกว+าง 8 เมตร สูง
2. เพื่อเพิ่มความปลอดภัย 2 เมตร พร+อมติดตั้ง
ในการใช+งานของนักเรียน
และบุคลากรในโรงเรียน

100,000

110,000

121,000

133,100 ร+อยละ 90 ภูมิทัศนT
หน+าโรงเรียนมีความ
สวยงามและปลอดภัย
ในการใช+งานของ
นักเรียนและบุคลากร
ในโรงเรียน

เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

มีประตูรั้วสแตนเลสค
วามกว+าง 8 เมตร สูง
2 เมตร ฝYhงทิศ
ตะวันออก

ผลที่คาดวา

โรงเรียนสาธิต
เทศบาลวัดเพชรจริก

หนวยงาน

32
ที่

โครงการ

22 ปรับปรุงห+องประชุมเพชร
พรรณราย

วัตถุประสงคT
เพื่อปรับปรุงห+องประชุม
เพชรพรรณรายสําหรับ
การประชุมของนักเรียน
และครู

(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงห+องประชุม
เพชรพรรณราย ขนาด
กว+าง 8 เมตร ยาว
32 เมตร ประกอบด+วย
- ติดตั้งผ+ามาน
- โปรเจคเตอรT ความ
สวาง 5000 ลูเมน
- เครื่องฉายแผนทึบ
- คอมพิวเตอรT
พร+อมติดตั้ง

23 ปรับปรุงทางเดิน เชื่อม
เพื่อปรับปรุงทางเดิน เชื่อม เสริมรั้วสแตนเล
อาคารเพชรจริก - เฉลิมพระ ระหวางอาคารเพชรจริก สกันตก สูง 2.5 เมตร
เกียรติ
และอาคารเฉลิมพระเกียรติ ยาว 10 เมตร
ให+แข็งแรงและปลอดภัย
สะดวกในการเดินระหวาง
อาคารของนักเรียน ครู
และบุคลากรในโรงเรียน

เปาหมาย

2561

2562

2563

2564

(บาท)
200,000

(บาท)
220,000

(บาท)
242,000

(บาท)
266,000 ร+อยละ 90 ห+อง
ประชุมเพชรพรรณ
รายมีบรรยากาศที่
เหมาะสมในการจัด
ประชุมของนักเรียน
และครู

100,000

110,000

121,000

งบประมาณและที่ผานมา

(KPI)

133,100 ร+อยละ 90 ทางเดิน
เชื่อมระหวางอาคาร
เพชรจริกและอาคาร
เฉลิมพระเกียรติให+
แข็งแรงและปลอดภัย
สะดวกในการเดิน
ระหวางอาคารของ
นักเรียน ครูและ
บุคลากรในโรงเรียน

ตัวชี้วัด

จะได+รับ

รับผิดชอบหลัก

ห+องประชุมเพชร
โรงเรียนสาธิต
พรรณรายมี
เทศบาลวัดเพชรจริก
บรรยากาศที่เหมาะสม
ในการจัดประชุมของ
นักเรียนและครู

ทางเดินเชื่อมระหวาง
อาคารเพชรจริกและ
อาคารเฉลิมพระ
เกียรติมีความแข็งแรง
แข็งแรงและปลอดภัย
สะดวกในการเดิน
ระหวางอาคารของ
นักเรียน ครูและ
บุคลากรในโรงเรียน

ผลที่คาดวา

โรงเรียนสาธิต
เทศบาลวัดเพชรจริก

หนวยงาน

33
ที่

โครงการ

วัตถุประสงคT

(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

2563

2564

(บาท)
90,000

(บาท)
99,000

(บาท)
108,900

(บาท)
119,800 ร+อยละ 90 ฝา
อาคารเฉลิมพระ
โรงเรียนสาธิต
เพดานหน+าตางและ เกียรติมีสภาพพร+อมใช+ เทศบาลวัดเพชรจริก
ประตูห+องน้ําแข็งแรง งาน
พร+อมใช+งาน

24 ซอมแซมอาคารเฉลิมพระ
เกียรติ

เพื่อปรับปรุงฝาเพดานและ ปรับปรุงซอมแซม
หน+าตางประตู
จํานวน 1 งาน พื้นที่
384 ตารางเมตร
(12x32 เมตร)
ประกอบด+วย
- เปลี่ยนฝาเพดาน
แบบฉาบเรียบ
- เปลี่ยนกระจกประตู
หน+าตาง บานชํารุด
จํานวน 12 ชุด

25 กอสร+างโรงเรือนเพาะชํา
ขนาด 3 x 8 เมตร

เพื่อใช+เพาะเลี้ยงและพัก
ต+นไม+สําหรับตกแตงภูมิ
ทัศนTในโรงเรียน

อาคารเพาะชําจํานวน
1 หลังขนาด 3 x
8 เมตร

50,000

55,000

60,500

26 กอสร+างทางเดินเชื่อมอาคาร เพื่ออํานวยความสะดวก
เพชรพิสุทธิ์-เพชรนครา
ให+กับนักเรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา

กอสร+างทางเดินเชื่อม
อาคารเพชรพิสุทธิ์เพชรนครา โครงสร+าง
เหล็ก หลังคาเมทัลชีต
ขนาด กว+าง 1.75
เมตร ยาว 3.87 เมตร

300,000

330,000

363,000

เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา

(KPI)

66,600 ร+อยละ 90 ได+โรง
เพาะชําเพียงพอ
สําหรับตกแตงภูมิ
ทัศนTในโรงเรียน

จะได+รับ

มีสถานที่เพาะเลี้ยง
และพักต+นไม+สําหรับ
ตกแตงภูมิทัศนTใน
โรงเรียน

รับผิดชอบหลัก

โรงเรียนสาธิต
เทศบาลวัดเพชรจริก

399,300 ร+อยละ 90ได+ทางเดิน นักเรียน ครู และ
โรงเรียนสาธิต
เชื่อมอาคารที่
บุคลากรทางการศึกษา เทศบาลวัดเพชรจริก
แข็งแรงสมบูรณT
ได+รบั ความสะดวก

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

34
ที่

โครงการ

วัตถุประสงคT

(ผลผลิตของโครงการ)

27 ปรับปรุงระบบไฟฟาอาคาร
เพชรพิสุทธิ์

เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟา
อาคารเพชรพิสุทธิ์

ปรับปรุงระบบไฟฟา
อาคารเพชรพิสุทธิ์
ประกอบด+วย
- งานติดตั้งตู+ควบคุม
ไฟฟา จํานวน 3 จุด
พร+อมเดินระบบ
สายไฟฟาที่ชํารุด

28 จัดซื้อเครื่องดนตรี ชุดแตง
กายวงโยธวาทิต

เพื่อให+มีเครื่องดนตรีและ
ชุดประจําวงโยธวาทิต
เพิ่มเติมแทนของที่ชํารุด

ชุดประจําวงโยธวาทิต
จํานวน 1 วง
(40 ชุด )

๒๙ จัดตั้งวงดนตรีลูกกรุง

เพื่อสงเสริมสุนทรียภาพทาง จัดซื้อเครื่องดนตรี

และลูกทุงไทย STP Band

2561

2562

2563

2564

(KPI)

จะได+รับ

(บาท)
200,000

(บาท)
220,000

(บาท)
242,000

(บาท)
266,200 ร+อยละ 90 ได+ระบบ ระบบไฟฟาของอาคาร โรงเรียนสาธิต
ไฟฟาที่มีความ
เพชรพิสุทธิ์ มีความ
เทศบาลวัดเพชรจริก
ปลอดภัย
ปลอดภัยและมีความ
สะดวกมาตอการใช+งาน

266,200

266,200

266,200

266,200 จํานวน 1 วง

โรงเรียนได+รับชุด
โรงเรียนสาธิต
ประจําวงโยธวาทิตเพื่อ เทศบาลวัดเพชรจริก
ใช+ประกอบกิจกรรม

200,000

220,000

242,000

266,200 ร+อยละ 90

นักเรียนมีทักษะในการ โรงเรียนสาธิต

ดนตรีและใช+เวลาวางให+เกิด ประกอบด+วย
ประโยชนTสําหรับครูและ คียTบอรTด

มีเครื่องดนตรีเพียงพอ เลนดนตรีลูกกรุงและ

นักเรียน

ประโยชนT

รับผิดชอบหลัก

เทศบาลวัดเพชรจริก

เพื่อใช+เวลาวางให+เกิด ลูกทุงไทย

ROLAND RD-64
กีตารTไฟฟา Dean
กีตารTเบส Yamaha
TRBX 204
ขาตั้งคียTบอรTด
อลูมิเนียม
กลองไฟฟา
เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

35
ที่

โครงการ

วัตถุประสงคT

(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(KPI)

จะได+รับ

รับผิดชอบหลัก

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะได+รับ

รับผิดชอบหลัก

Roland TD 4 KP
ตู+กีตารT Fender 40 w
ตู+คียTบอรTด Quake
KB 35 ลําโพงกลอง
Roland PM03
กระเดื่องเดี่ยว
Stable PD-700
กลองไฟฟาแบบมี
ซาวนTSPD-30
BKV.2 (เพอคัสชั่น)
Guitar Multiple
Effects Bose ME80
ไม+กลอง(คู)
สายแจ•ค 6 M. สายถัก
ขาตั้งกีตารT
แสตนโน+ต ใหญ
ขาตั้งไมคT
หัวจับไมคT
เปาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงคT

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

36

30 โครงการตอเติมอาคาร
เรียน 1 บริเวณ ชั้น 4

1.เพื่อตอเติมอาคารเรียน
บริเวณ อาคาร 1 ชั้น 4
ขนาด 8x16ม. ภายใน รร.
2.เพื่อใช+เปPนศูนยT
วิทยาศาสตรTในการจัด
การเรียนให+กับผู+เรียน

1.ตอเติมห+องพิเศษ
อาคารเรียน1
ขนาด 8x16ม.
จํานวน 1ห+อง
2.ใช+เปPนศูนยT
วิทยาศาสตรTในการจัด
การเรียนให+กับผู+เรียน

31 โครงการปรับปรุงซอมแซม
อาคารภายในโรงเรียน

เพื่อซอมแซมอาคาร 1
และ2 มีประตู หน+าตาง

1.ปรับปรุงซอมแซมประตู

อาคาร 1 และ 2

(บาท)
500,000

(บาท)
500,000

(บาท)
500,000

200,000

200,000

200,000

ห+องเรียนขนาด

(บาท)
500,000 ร+อยละ 90อาคาร
เรียน1ชั้น 4 ได+รับ
การตอเติม

สามารถใช+อาคารเรียน1 ร.ร.เทศบาล
ชั้น 4จัดการเรียน
วัดมเหยงคณT
การสอนสาระ
วิทยาศาสตรTได+

200,000 ร+อยละ 90อาคารภาย 1.อาคารเรียนมีประตู
ในโรงเรียนอาคาร1 หน+าตางอยูในสภาพ

ภายใน ร.ร.ที่ชํารุดให+อยูใน - 1x1.95 เมตร
สภาพใช+งานได+
=12บาน
- 1x2 เมตร

ร.ร.เทศบาล
วัดมเหยงคณT

และ 2ได+รับการ
พร+อมใช+งาน
ปรับปรุงพร+อมใช+งาน 2.นักเรียนมีความ
ปลอดภัย

=13บาน
- 1.6x1.9 เมตร
=1บาน
2.ปรับปรุงซอมแซม
หน+าตางขนาด
0.6x1.2เมตร
จํานวน 37 บาน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงคT

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563

2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะได+รับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
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32 โครงการปรับปรุงซอมแซม
เครื่องเสียงภายในอาคาร
เรียน

(บาท)
250,000

(บาท)
250,000

(บาท)
250,000

(บาท)
250,000 ร+อยละ 90 เครื่อง
เสียงในอาคารได+
รับการซอมแซม

1.เพื่อปรับปรุงซอมแซม
เครื่องเสียงภายใน
อาคารเรียน

จัดซื้อเครื่องเสียงติดตั้ง
ระบบภายในอาคาร
เรียนจํานวน 2จุด

1.นร.ได+รับทราบ
ข+อมูลขาวสารการ
ประชาสัมพันธT

2.เพื่อให+นักเรียนได+รับ

ประกอบด+วย

2.คณะครูและบุคลากร

ขาวสารและทํากิจกรรม

-เครื่องขยายเสียง

สามารถใช+ในการจัด

ของโรงเรียน

(Power)

กิจกรรมพัฒนา

พร+อมเดินสายติดตั้ง

ผู+เรียนให+มีประสิทธิภาพ

ร.ร.เทศบาล
วัดมเหยงคณT

- ลําโพงจุดละ 4 ตัว
รวม 8ตัว
- เครื่องเลนDVD
จํานวน 2เครื่อง
-ไมโครโฟนพร+อมขาตั้ง
33 โครงการปรับปรุง
ห+องน้ําชั้น 1 (20ห+อง)
ห+องน้ําชั้น 2 (10ห+อง)

ที่

โครงการ

จํานวน 4 ชุด
1.เพื่อปรับปรุงห+องน้ําชั้น 1 .ปรับปรุงห+องน้ําชั้น 1
(20ห+อง) ห+องน้ําชั้นสอง ขนาด 1.5 x1 ม.
(10ห+อง) ให+เพียงพอกับ จํานวน 20 ห+อง
จํานวนนักเรียน
ห+องน้ําชั้น 2 ขนาด
2.เพื่อสร+างบรรยากาศและ 1.5 x1 ม.
ให+ถูกสุขลักษณะ
จํานวน 10 ห+อง
อนามัยตามร.ร.
สงเสริมสุขภาพ
วัตถุประสงคT

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

300,000

2561

300,000

300,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563

ร.ร.เทศบาล
300,000 ร+อยละ 90 ห+องน้ําชั้น นักเรียนจํานวน
และห+องน้ําชั้น 2
1,600 คนมีห+องน้ําใช+ วัดมเหยงคณT
ได+รับการปรับปรุง
อยางเพียงพอและ
ถูกสุขลักษณะ

2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะได+รับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
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34 โครงการปรับปรุงหลังคา
โรงอาหาร

เพื่อปรับปรุงหลังคาโรง
อาหารที่ชํารุดให+พร+อม
ใช+งานได+อยางปลอดภัย

ปรับปรุงหลังคา
โรงอาหาร
ขนาด 20 x 2 เมตร

35 โครงการปรับปรุงรางน้ําฝน
อาคารอเนกประสงคT

เพื่อปรับปรุงรางน้ําฝน
อาคารอเนกประสงคT

ปรับปรุงรางน้ําฝน
อาคารอเนกประสงคT
ขนาดกว+าง 0.15 เมตร
ยาว 44 เมตร
สูง 0.2 เมตร
อีกด+านขนาดกว+าง

(บาท)
300,000

(บาท)
300,000

(บาท)
300,000

(บาท)
300,000 ร+อยละ 90หลังคา
โรงอาหารได+รับการ
ปรับปรุง

100,000

120,000

130,000

นร. ครู บุคลากรใช+
ร.ร.เทศบาล
โรงอาหารได+อยาง
วัดมเหยงคณT
ปลอดภัยถูก
สุขลักษณะอนามัย
140,000 ร+อยละ 90 รางน้ําฝน คณะครูได+ใช+พื้นที่อาคาร ร.ร.เทศบาล
อาคารอนกประสงคT อเนกประสงคTในการ วัดมเหยงคณT
ได+รับการปรับปรุง
จัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมอยาง
ปลอดภัย

197,000

197,000

197,000

197,000 ร+อยละ 90ลานพื้นที่ นักเรียนสามารถใช+พื้น ร.ร.เทศบาล

0.8 เมตร ยาว 44
เมตร สูง 0.5 เมตร
36 โครงการปรับปรุงลานพื้นที่
บริเวณรอบอาคาร

เพื่อปรับปรุงพื้นที่บริเวณ

ปรับปรุงลาดพื้นสนาม

รอบอาคารอเนกประสงคT

บริเวณรอบอาคาร

บริเวณรอบอาคาร

ที่ลาดรอบอาคารอเนก วัดมเหยงคณT

อเนกประสงคTรวมพื้นที่

อเนกประสงคTได+ใช+

ประสงคTในการเรียน

423.24 ตร.ม. โดย

เปPนสถานที่จัด

กิจกรรมตางๆ

มีขนาด 40x4 ม.

การเรียนการสอน

อเนกประสงคT

27x4 ม. 40x3.8ม.
1.8x1.8ม.
เปาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงคT

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะได+รับ

รับผิดชอบหลัก

39
(บาท)
37 โครงการทาสีภายใน

500,000

(บาท)
500,000

(บาท)
500,000

(บาท)

1. เพื่อจัดสภาพแวด

1. ทาสีห+องเรียน

500,000 อาคารเรียน 1

1. ห+องเรียนมีสภาพ

และภายนอกอาคาร

ล+อมในห+องเรียน

อาคารเรียน 1 ทั้ง 4 ชั้น

และ 2 ได+รับการทาสี แวดล+อมนาเรียนรู+

เรียน 1 และ 2

ให+นาเรียนรู+

ภายในและภายนอก

ทั้งภายในและภายนอก มีบรรยายกาศ

มีบรรยายกาศที่สดชื่น

อาคารเรียน

อาคารเรียน

มีสิ่งแวดล+อมที่นาอยู

1. ทาสีห+องเรียน

พร+อมใช+จัดการเรียน 2. นักเรียนมีสุขอนามัย

2. เพื่อให+ผู+เรียน

อาคารเรียน 2 ทั้ง 4 ชั้น

การสอนให+กับผู+เรียน ในห+องเรียนที่ถูก

มีสุขอนามัยในห+องเรียน

ภายในและภายนอก

ร+อยละ 95

ที่ถูกสุขลักษณะ สะอาด

อาคารเรียน

ร.ร.เทศบาล
วัดมเหยงคณT

ที่นามอง สดชื่น

สุขลักษณะ สะอาด
เหมาะแกการเรียนรู+

เหมาะแกการเรียนรู+

3. สภาพห+องเรียน

3. เพื่อบํารุงรักษา

สามารถใช+งานได+

สภาพห+องเรียน

ได+อยางปลอดภัย

ให+สามารถใช+งานได+
อยางปลอดภัยและ
ยาวนาน

เปาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงคT

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะได+รับ

รับผิดชอบหลัก

40
(บาท)
38 โครงการสร+าง

1. เพื่อสร+างห+องน้ํา

1. จัดสร+างห+องน้ํานักเรียน

ห+องน้ํานักเรียน

นักเรียนบริเวณด+านหลัง

จํานวน 10 ห+อง

ด+านหลังอาคาร 2
ขนาด 3X15 เมตร

500,000

(บาท)
500,000

(บาท)
500,000

(บาท)
500,000 นักเรียนมีห+องน้ําใช+

1. นักเรียนมีห+องน้ําใช+ ร.ร.เทศบาล

อยางเพียงพอ

อยางเพียงพอ

อาคาร 2 ขนาด 3X15 เมตร บริเวณด+านหลังอาคาร 2

ตอจํานวนนักเรียน

2. นักเรียนมีสุขอนามัย

ภายในโรงเรียน

ขนาด 3X15 เมตร

ร+อยละ 95

ที่สะอาดในการใช+

มีสิ่งแวดล+อมที่นาอยู

2. นักเรียนมีห+องน้ําใช+

2. เพื่อให+ผู+เรียน

อยางเพียงพอกับจํานวน

มีห+องน้ําใช+ได+ตามสัดสวน

นักเรียน 1,600 คน

วัดมเหยงคณT

ห+องน้ํา

ของนักเรียน
จํานวน 1,600 คน
3. เพื่อให+นักเรียน
มีสุขอนามัยที่สะอาด
ในการใช+ห+องน้ํา

เปาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงคT

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะได+รับ

รับผิดชอบหลัก

41
(บาท)
39 โครงการจัดซื้อกล+อง
วงจรป7ด CCTV

1. เพื่อปองกันและรักษา

1. ติดตั้งกลอง cctv

ความปลอดภัยตอชีวิต

มุมที่สามารถเฝาระวัง

โครงการ

30,000

(บาท)
30,000

(บาท)
30,000 1. โรงเรียนมีกลองวงจร 1. มีระบบกลอง

ร.ร.เทศบาล

ป7ดที่สามารถบันทึกภาพ วงจรป7ดที่สามาถ

วัดมเหยงคณT

และทรัพยTสินของนักเรียน พฤติกรรมของนักเรียน

เหตุการณTตางๆ ได+

บันภาพเหตุการณT

คณะครู บุคลากร

และทรัพยTสินของ

2. นักเรียน คณะครู

ตางๆ เพื่อนํามาเฝา

ผู+ปกครองที่เข+ามาติดตอ

ทางราชการได+ตลอด

ผู+ปกครองมีความ

ระวัง ติดตามแกไข

ราชการและทรัพยTสิน

เวลา

พึงพอใจร+อยละ 90

ปYญหาได+

ทางราชการ

2. ติดตั้งกลองวงจรป7ด

2. นักเรียน คณะครู

2. เพื่อเฝาระวังพฤติกรรม เพิ่มขึ้น 10 จุด

ผู+ปกครองมีความ

ของนักเรียน

ปลอดภัยในชีวิต

ในโรงเรียน

ที่ไมพึงประสงคTในโรงเรียน

และทรัพยTสิน

เพื่อเฝาระวังและรักษา

3. ปองกันทรัพยTสิน

ความปลอดภัยทรัพยTสิน

ทางราชการในเวลา

ทางราชการกลางคืน

กลางคืนได+

40 โครงการซอมแซมอาคารเรียน 1.เพื่อให+อาคารเรียนพร+อม 1.ซอมแซมฝาเพดาน

ที่

30,000

(บาท)

200,000

200,000

200,000

200,000 ร+อยละ 80

1.อาคารเรียนมีความ

ใช+ในการจัดการเรียน

ขนาด 8x10ม.

อาคารเรียน สวยงาม สวยงามสะอาดถูก

การสอน

จํานวน 5 ห+อง

นามอง นาเลาเรียน สุขลักษณะ

2.เพื่อให+อาคารเรียนมีความ 2.ทาสีภายนอก
ปลอดภัยตอการจัดการเรียน อาคารเรียน 2 กว+าง
การสอน
9 ม.ยาว 70 ม.สูง
12 ม.พื้นที่ 4,000
ตร.ม.
เปาหมาย
วัตถุประสงคT
(ผลผลิตของโครงการ)

ร.ร.เทศบาลวัดใหญ

2.อาคารเรียนใช+งาน
ได+สะดวกและปลอดภัย

2561

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563

2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะได+รับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

42

41 โครงการติดตั้ง
ประตู หน+าตาง เหล็กดัด
อาคารอนุบาล

(บาท)
120,000

(บาท)
120,000

(บาท)
120,000

(บาท)
120,000 - ร+อยละ 90 ของ

- เพื่อความปลอดภัยของ

ติดตั้งประตูหน+าตาง

- อาคารเรียน และ

ทรัพยTสินในห+องเรียน

เหล็กดัด หน+าตาง

ห+องเรียนอนุบาล มี ทรัพยTสินในห+องเรียน

อาคารอนุบาล

กว+าง 4.28×1.55ม.

เหล็กดัด ประตู

จํานวน 8 ชอง

หน+าตาง

ร.ร.เทศบาลวัดใหญ

ปลอดภัยมากขึ้น

และ 3.55×1.55ม.
จํานวน 1 ชอง
ประตู ขนาด
2.80×2.20 ม.
จํานวน 2 ชอง
42 กอสร+าง / ปรับปรุง

เพื่อกอสร+าง/ปรับปรุงซอมแซม ปรับปรุงซอมแซมห+องน้ําห+อง

800,000

800,000

800,000

800,000 ร+อยละ 90

นักเรียนและบุคลากร

โรงเรียนเทศบาล

อาคารเรียนและ

หรือตอเติมอาคารเรียนและ ส+วมนักเรียนในอาคารเรียน

ห+องส+วมนักเรียนภายใน มีห+องน้ําที่สะอาดพร+อม วัดศรีทวี

อาคารประกอบอื่นๆ

อาคารประกอบอื่นๆเพื่อให+มี 72 พรรษา และอาคารเรียน

อาคารเรียน ได+รับการ ใช+เพียงพอ

อาคารเรียนในการจัดการเรียน แมปูeเหนี่ยวจํานวน 3 ชั้น

ปรับปรุงซอมแซม

การสอนอยางเพียงพอและมี - เปลี่ยนประตูห+องน้ํา
ประสิทธิภาพ

- เปลี่ยนโถปYสสาวะชาย

- เปลี่ยนก•อกน้ํา
ซอมอางล+างหน+า

ที่

โครงการ

วัตถุประสงคT

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563

2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะได+รับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
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43 ทาสีอาคารเรียน 72
พรรษา อาคารทางทิศ
ตะวันออก (อาคารพระครู
เหมเจติยานุรักษT)
อาคารเรียนทางทิศ
ตะวันตก(แมปูeเหนี่ยว)
จํานวน 3 หลัง เนื้อที่ขนาด

เพื่อกอสร+าง/ปรับปรุง
ทาสีอาคารเรียน 72
ซอมแซมหรือตอเติมอาคาร พรรษา อาคารทางทิศ

(บาท)
1,200,000

(บาท)
1,200,000

(บาท)
1,200,000

ได+รับการทาสีใหม

ร+อยละ 90 อาคาร
โรงเรียนเทศบาล
สวยงามเอื้อตอการจัด วัดศรีทวี

เรียนและอาคารประกอบอื่นๆ ตะวันออก (อาคารพระครู

- ร+อยละ 90 ความพึงพอใจ

การเรียนการสอน

เพื่อให+มีอาคารเรียนในการ เหมเจติยานุรักษT)
จัดการเรียนการสอนอยาง อาคารเรียนทางทิศ
เพียงพอและมีประสิทธิภาพ ตะวันตก(แมปูeเหนี่ยว)
จํานวน 3 หลัง เนื้อที่

ของนักเรียนและ
ผู+ปกครองและชุมชน

9,066 ตรม.

44 กอสร+างหลังคากันสาด

(บาท)
1,200,000

- ร+อยละ 90 ของอาคารเรียน

ขนาด 9,066 ตรม.

เพื่อกอสร+าง/ปรับปรุง

กอสร+างหลังคากันสาด

100,000

100,000

100,000

100,000 ร+อยละ 90 ของทางเดินหน+า นักเรียนและบุคลากรใน โรงเรียนเทศบาล

เปPนทางเดินหน+าอาคาร

ซอมแซมหรือตอเติมอาคาร เปPนทางเดินหน+าอาคาร

อาคารเรียนมีกันสาด โรงเรียนมีความสะดวก วัดศรีทวี

ขนาด 25*6 เมตร

เรียนและอาคารประกอบอื่นๆ ขนาด 25*6 เมตร

ในการเดินระหวาง

เพื่อให+มีอาคารเรียนในการ

อาคารโดยเฉพาะชวงฤดูฝน

จัดการเรียนการสอนอยาง
เพียงพอและมีประสิทธิภาพ

เปาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงคT

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะได+รับ

รับผิดชอบหลัก

44

45 ทํารั้วรอบอาคารเรียน
อนุบาล

เพื่อกอสร+าง/ปรับปรุง
ทํารั้วรอบอาคารเรียน
ซอมแซมหรือตอเติมอาคาร อนุบาล
เรียนและอาคารประกอบอื่นๆ - เสาเหล็กบุผนังด+วย
เพื่อให+มีอาคารเรียนในการ แผนวีวาบอรTด
จัดการเรียนการสอนอยาง ความสูง 1.20 เมตร
เพียงพอและมีประสิทธิภาพ ความยาวโดยรอบ
60 เมตร
46 ปรับปรุงภูมิทัศนTรอบอาคาร เพื่อกอสร+าง/ปรับปรุง
ปรับปรุงภูมิทัศนTรอบอาคาร
เรียนอนุบาล
ซอมแซมหรือตอเติมอาคาร เรียนอนุบาล ขนาด 8 x 15 เมตร
เรียนและอาคารประกอบอื่นๆ - จัดสวนหยอม

47 โครงการติดตั้งประตู

เพื่อให+มีอาคารเรียนในการ - ตกแตงไม+ดอก
จัดการเรียนการสอนอยาง ไม+ประดับ
เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
เพื่อให+อาคารเรียนอนุบาล หน+าตางอาคารเรียน

(บาท)
350,000

(บาท)
350,000

(บาท)
350,000

(บาท)
350,000 ร+อยละ 100
อาคารเรียนอนุบาล
โรงเรียนเทศบาล
อาคารเรียนอนุบาลมี มีรั้วรอบขอบชิด
วัดศรีทวี
รั้วรอบ
ทําให+มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยTสิน

120,000

120,000

120,000

120,000 - ร+อยละ 80 ภูมิทัศนT รอบอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนเทศบาล
รอบอาคารเรียนอนุบาล มีความสวยงามเอื้อ
สวยงาม

วัดศรีทวี

ประโยชนTตอการเรียน

- ร+อยละความพึงพอใจ การสอน
ของผู+ปกครองและชุมชน

56,339

56,339

56,339

56,339 ร+อยละ 90 ของ

หน+าตาง เหล็กดัด อาคารอนุบาล มีเหล็กดัด หน+าตางและชอง อนุบาล จํานวน 8 ชอง

ห+องเรียนมีเหล็กดัด
จํานวน 4 ห+องเรียน
ติดเหล็ดดัดหน+าตาง
และชองลม

ลม เพื่อให+ทรัพยTสินและ

ขนาด 1.55x4.36 ม.
สิ่งของภายในอาคารปลอดภัย ชองลมจํานวน 2 ชอง
ขนาด0.50x1.95 ม.

ห+องเรียนมีเหล็กดัด

โรงเรียนเทศบาล

ทรัพยTสินภายในอาคาร วัดศรีทวี
ปลอดภัย

ชองลมจํานวน 2 ชอง
ขนาด0.50x1.80 ม.
ที่

โครงการ

วัตถุประสงคT

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะได+รับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

45
48 โครงการติดตั้งกล+อง CCTV
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี

เพื่อให+โรงเรียนมีกล+องวงจรป7ด ติดตั้งกล+องวงจรป7ด
ครอบคลุมทั่วบริเวณโรงเรียน รักษา

67,000

67,000

67,000

CCTV รุน

67,000 ร+อยละ 90 โรงเรียน โรงเรียนมีกล+องวงจรป7ด โรงเรียนเทศบาล
วัดศรีทวีมีความ

ครอบคลุมทั่วบริเวณ

ความปลอดภัยของนักเรียน KWAHD 600

ปลอดภัยของนักเรียน โรงเรียน รักษา

และทรัพยTสินของโรงเรียน จํานวน 8 ตัว

และทรัพยTสินของ

ความปลอดภัยของ

โรงเรียน

นักเรียนและทรัพยTสิน

พร+อมอุปกรณT

วัดศรีทวี

ของโรงเรียน
49 กิจกรรมสร+างหลังคา
บริเวณเสาธงชาติ (โดม)

50 กิจกรรมสร+างห+องน้ํา
ห+องส+วมนักเรียน

ที่

โครงการ

51 กิจกรรมทาสี

1. เพื่อต+องการสร+างสถานที่ พื้นสนาม 37*64 ม
ที่มีหลังคากันแดดกันฝน

สูง 2.50 ม.

หน+าเสาธงเต็มพื้นที่

ใช+หลังคาเมธันชีส

1. เพื่อให+มีห+องน้ํา ห+องส+วม จํานวน 10 ห+อง
เพียงพอกับจํานวนนักเรียน ขนาดกว+าง 1.25*
ตามอัตราสวนที่กรม
ยาว 1.64 ม.
กําหนดให+
๒. เพื่อฝdกให+นักเรียนได+รู+จัก
ใช+ห+องน้ํา ห+องส+วมอยาง
ถูกวิธี

วัตถุประสงคT
1. เพื่อปรับทัศนียภาพใน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
อาคาร 2 ตึก 3 ชั้น

950,000

950,000

950,000

950,000 ร+อยละ 95 ของนักเรียนนักเรียนและบุคคลใน
ได+ใช+สถานที่รวมกัน

รร.เทศบาล

ชุมชนได+มีพื้นที่สําหรับ วัดศาลามีชัย
ทํากิจกรรมตางๆ

550,000

2561
(บาท)
50,000

550,000

550,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000

550,000 ร+อยละ 90 นักเรียน สถานศึกษามีห+องน้ํา รร.เทศบาล
ได+รับความสะดวก
เพียงพอสําหรับนักเรียน วัดศาลามีชัย
สบายในการใช+ห+องน้ํา
ห+องส+วมอยางเพียงพอ

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
50,000 ร+อยละ 95 สถาน

ผลที่คาดวา
จะได+รับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

สถานศึกษามีห+องเรียน รร.เทศบาล

46
อาคาร 2

บริเวณโรงเรียนให+นาอยู ชั้นละ 7 ห+อง
2. เพื่อให+นักเรียนมีจิต
รวม 14 ห+อง ขนาด
สํานึกที่รักษาความสะอาด ห+องละ4*7 ม.
ของห+องเรียนและ
อาคารเรียน
3. จัดบรรยากาศภายในและ
ภายนอกห+องเรียนให+เอื้อตอ
การเรียนการสอน

52 กิจกรรมทาสี

1. เพื่อปรับทัศนียภาพใน

จํานวน 12 ห+อง

อาคาร ๓

บริเวณโรงเรียนให+นาอยู

ขนาดห+องละ8*8 ม.

ที่

โครงการ

53 โครงการซอมแซมปรับปรุง

ศึกษามีห+องเรียนและ และอาคารเรียนสวยงาม วัดศาลามีชัย
อาคารเรียนที่สวยงาม เอื้อตอการจัดการเรียนรู+
เอื้อตอการเรียนรู+

60,000

60,000

60,000

60,000 ร+อยละ 95 สถาน

สถานศึกษามีห+องเรียน รร.เทศบาล

ศึกษามีห+องเรียนและ และอาคารเรียนสวยงาม วัดศาลามีชัย

2. เพื่อให+นักเรียนมีจิตสํานึก

อาคารเรียนที่สวยงาม เอื้อตอการจัดการเรียนรู+

ที่รักษาความสะอาดของห+อง
เรียนและอาคารเรียน
3. จัดบรรยากาศภายในและ
ภายนอกห+องเรียนให+เอื้อตอ
การเรียนการสอน

เอื้อตอการเรียนรู+

วัตถุประสงคT
1.เพื่อให+โรงเรียนมี

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1.ซอมแซมผนังด+าน

2561
(บาท)
300,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
300,000
300,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
300,000 1.ร.ร.มีอาคารเรียน

ผลที่คาดวา
จะได+รับ
1.ร.ร.มีอาคารเรียน

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
รร.เทศบาล

47
อาคารเรียน

54 โครงการพัฒนาห+องเรียน
อนุบาล 2 ภาษา

ที่

โครงการ

อาคารเรียนที่สวยงาม
แข็งแรง มีความปลอดภัย
และใช+ได+นาน
2.เพื่อจะได+ปรับปรุง
ซอมแซมอาคารเรียน
ห+องน้ํา ห+องส+วม หลังคา
ฝาเพดาน ให+อยูในสภาพที่
พร+อมใช+งานตลอดเวลา
3.เพื่อให+นักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียนได+ใช+
สิ่งอํานวยความสะดวก
ตางๆได+เพียงพอ
1. เพื่อให+นักเรียนได+มีสื่อใช+
ในการเรียนรู+
2. เพื่อจัดบรรยากาศ
ในห+องเรียนให+เหมาะสม
และให+เอื้อตอการจัด
การเรียนการสอน

วัตถุประสงคT

55 โครงการกอสร+างอาคารเรียน -เพื่อให+มีอาคารเรียน

ข+างอาคารเรียน 1
สูง 13 ม.
กว+าง 4.5 ม.
ทั้งสามชั้น
2.ปรับปรุงห+องน้ําครู
กว+าง 2 ม. ยาว 6 ม.
จํานวน 1ห+อง ซึ่ง
มีน้ํารั่วซึมตลอดเวลา

1. นักเรียนระดับชั้น
อนุบาล
2 ภาษา จํานวน
25 คน มีสื่อใช+ใน
การเรียนรู+
2. ห+องเรียนอนุบาล
2ภาษา มีบรรยากาศ
เหมาะสมเอื้อตอการ
จัดการเรียนการสอน
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กอสร+างอาคารเรียน

ห+องเรียนอยูในสภาพ
ใช+งานได+และเพียงพอ
ตอความต+องการ
ร+อยละ 100
2.นร. ผู+ปกครอง
มีความพึงพอใจตอ
สภาพแวดล+อมของ
โรงเรียนร+อยละ 95

294,600

2561
(บาท)
25,630,000

294,600

294,600

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
25,630,000

25,630,000

294,600 1. นักเรียนระดับชั้น
อนุบาล 2 ภาษา
ร+อยละ 100
มีสื่อการเรียนใช+
2. นักเรียนระดับชั้น
อนุบาล 2 ภาษา
ร+อยละ 90
ได+รับการพัฒนา
ทางด+านความรู+ และ
ทักษะการสื่อสาร
ตัวชี้วัด
2564
(KPI)
(บาท)
25,630,000 ร+อยละ 90

ห+องเรียนอยูในสภาพใช+ วัดเสาธงทอง
งานได+และเพียงพอตอ
ความต+องการ
ร+อยละ 100
2.นร. ผู+ปกครอง มีความ
พึงพอใจตอสภาพ
แวดล+อมของโรงเรียน
ร+อยละ 95

1. นักเรียนระดับชั้น
อนุบาล 2 ภาษา
มีสื่อการเรียนใช+
และห+องเรียนมี
บรรยากาศเหมาะสม
เอื้อตอการเรียนรู+
2. นักเรียนระดับชั้น
อนุบาล 2 ภาษา
ได+รับการพัฒนา
ผลที่คาดวา
จะได+รับ

รร.เทศบาล
วัดเสาธงทอง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

- มีอาคารเรียนเพียงพอ โรงเรียนเทศบาล

48
ระดับปฐมวัยโรงเรียนเทศบาล เพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน
ระดับปฐมวัย โรงเรียน
วัดท+าวโคตร
การสอนในระดับปฐมวัย เทศบาลวัดท+าวโคตร
- เพื่อให+นักเรียนได+เรียน จํานวน 1 หลัง 3 ชั้น
ที่ปลอดภัยอยางมีความสุข มีห+องเรียน 8 ห+อง
- เพื่อให+มีห+องพิเศษให+เด็ก ห+องปฐมพยาบาล
นักเรียนได+ค+นคว+าเต็มตาม 1 ห+อง ห+องน้ํา 2 ห+อง
ศักยภาพและพัฒนาด+าน ห+องสํานักงาน 1 ห+อง
ตางๆที่สมวัย
ห+องลานอเนกประสงคT

56 ย+ายและปรับฐานเสาธงชาติ เพื่อใช+สําหรับกิจกรรม

1 ห+อง ห+องพักคอย
1 ห+อง
ย+ายและปรับฐาน

มีอาคารเรียน
เพียงพอตอ
การจัดการเรียน
การสอน

ตอการจัดการเรียนการสอน
วัดท+าวโคตร
ในระดับปฐมวัย
- เด็กนักเรียนได+เรียน
ที่ปลอดภัยอยางมีความสุข

- มีห+องพิเศษให+เด็ก
นักเรียนได+ค+นคว+าเต็มตาม

ศักยภาพและพัฒนาด+าน
ตางๆที่สมวัย

100,000

100,000

100,000

100,000 1 แหง

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล โรงเรียนเทศบาล

ของนักเรียนในตอน
เช+ากอนเข+าห+องเรียน
เพื่อย+ายตําแหนงที่ตั้ง

เสาธงชาติ
-รื้อถอนเสาธง(เดิม)
-กอสร+างฐานเสาธง

ร+อยละ 100 นักเรียน วัดท+าวโคตรมีเสาธงที่มี วัดท+าวโคตร

มีเสาธงที่เหมาะสม ความเหมาะสมสําหรับ
สําหรับการจัดกิจกรรม การจัดกิจกรรมในตอน

ของเสาธงของโรงเรียน
ให+มีความเหมาะสมตอ

ขนาด 3..00x4.00 เมตร

ในตอนเช+า

เช+ากอนเข+าห+องเรียน

- ติดตั้งเสาธงชาติ(เดิม)

สภาพอาคารสถานที่
ของโรงเรียนที่มีการ
พัฒนาขึ้น
เปาหมาย
ที่

โครงการ

57 ตอเติมโครงหลังคาเหล็ก

วัตถุประสงคT
เพื่อใช+เปPนสถานที่ใน

(ผลผลิตของโครงการ)
ตอเติมโครงหลังคา

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)
600,000

2562
(บาท)
600,000

2563
(บาท)
600,000

ตัวชี้วัด
2564
(KPI)
(บาท)
600,000 1 แหง

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

จะได+รับ

รับผิดชอบหลัก

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล โรงเรียนเทศบาล

49
ชั้นดาดฟา (อาคาร 3)

58 ปรับปรุงระบบไฟฟา
อาคารเรียน 1-4

การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู+ของนักเรียน

เหล็กชั้นดาดฟา
อาคาร(3)
- โครงสร+างเหล็ก
หลังคาเมทัลชีต ขนาด
12x8.05 เมตร
- กั้นเหล็กตาขายยืด
ขนาด 2x32 เมตร
( 3 ด+าน)
ปรับปรุงระบบไฟฟา

ร+อยละ 90 นักเรียนมี วัดท+าวโคตรมีสถานที่
สถานที่จัดกิจกรรมการ ในการจัดกิจกรรม
เรียนรู+
การเรียนรู+เพิ่มขึ้น

เพื่อให+โรงเรียนมีระบบ
ไฟฟาที่เปPนระเบียบ

อาคารเรียน 1-4

ระบบไฟฟาที่ได+

ได+มาตรฐานและ

ประกอบด+วย

มาตรฐานและปลอดภัย ได+มาตรฐาน

ปลอดภัย

- งานติดตั้งตู+ควบคุม

500,000

500,000

500,000

500,000 ร+อยละ 90 โรงเรียนมี โรงเรียนมีระบบไฟฟาที่
เปPนระเบียบ

วัดท+าวโคตร

โรงเรียนเทศบาล
วัดท+าวโคตร

และปลอดภัย

ไฟฟา จํานวน 4 ชุด
พร+อมเดินระบบสาย
ไฟฟาที่ชํารุด
- หลอดไฟฟา จํานวน
100 หลอด
- ปลั๊กไฟฟา 50 ตัว
- พัดลมโคจร 20 ตัว
เปาหมาย
ที่

โครงการ

59 คาบํารุงรักษาและปรับปรุง

วัตถุประสงคT

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่ โรงเรียนได+รับการ

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)
2,000,000

2562
(บาท)
2,000,000

2563
(บาท)
2,000,000

2564

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะได+รับ

รับผิดชอบหลัก

(บาท)
2,000,000 จํานวน 10 โรงเรียน โรงเรียนมีอาคารสถาน สํานักการศึกษา

50
ที่ดินและสิ่งกอสร+าง

ของโรงเรียนให+พร+อมตอ

พัฒนาด+านอาคาร

ที่อยูในสภาพใช+งานได+

การจัดการเรียนการสอน

สถานที่ให+เอื้อตอ

ดีและเพียงพอตอการ

การจัดการเรียน

จัดการเรียนการสอน

การสอนให+มี
ประสิทธิภาพ

รวม

59 โครงการ

-

-

71,900,139

74,327,139

76,732,839

78,905,039

-

-

-
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท$องถิ่นสี่ป3 (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมแก$ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1
สําหรับ องคกรปกครองส%วนท$องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ผ. 01
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชนและสังคมให$น%าอยู%
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
3.ยุทธศาสตรการพัฒนาด$าน ด$านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และประเพณี
3.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

1 จัดงานวันอาสาฬหบูชา
และวันเข+าพรรษา

2 โครงการพุทธภูมิ

วัตถุประสงคH
เพื่อสงเสริมให+ประชาชน
ตระหนักและมีสวนรวมใน
การสืบสานและทํานุ
บํารุงรักษาประเพณี
วัฒนธรรมทางพุทธศาสนา
อันดีงาม
- เพื่อจัดกิจกรรมสงเสริม
พุทธศาสนาบริเวณพุทธภูมิ
- เพื่อให+นักเรียน นักศึกษา
และประชาชนใช+สถานที่
เปGนแหลงหาความรู+เพิ่มเติม
เกี่ยวกับศาสนา
- ชุมชนได+มีสวนรวม
หิ้วปEFนโตประจําเดือน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดกิจกรรมสงเสริม

2561
(บาท)
200,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
200,000
200,000

1,000,000

1,000,000

ศาสนาวันอาสาฬหบูชา

และเข+าพรรษาเพื่อให+
ประชาชนในเขต
เทศบาลฯ ได+รวม
กิจกรรมอยางทั่วถึง
- จัดกิจกรรมวัน
สําคัญเกี่ยวกับ
พุทธศาสนา
- จัดกิจกรรมหิ้วปEFนโต
ประจําเดือน

1,000,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
200,000 ร+อยละ 80
ประชาชนในเขต
พื้นที่เทศบาลได+
เข+ารวมกิจกรรมทาง
ศาสนา

1,000,000 - จัดกิจกรรม
หิ้วปEFนโตเดือนละ
1 ครั้ง
- จัดกิจกรรม
วันสําคัญทาง
ศาสนาปIละ 5
ครั้ง

ผลที่คาดวา
จะได+รับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชน,ชุมชนในเขต สํานักการศึกษา
เทศบาลฯ ได+มีสวนรวม
สงเสริมกิจกรรมทาง
ศาสนา ประเพณี และ
วัฒนธรรมอันดีงาม

- ได+สงเสริม
พระพุทธศาสนาในบริเวณ

พุทธภูมิ
- มีบุคลากรดูแลทําความ
สะอาดและประชาสัมพันธH

สํานักการศึกษา
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เปาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงคH

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะได+รับ

รับผิดชอบหลัก

3 โครงการสงเสริม

1.พัฒนาทักษะการเลน

นักดนตรีวงออรHเคสตร+า

เยาวชนดนตรี

ดนตรีและเกิดการเรียนรู+

ได+แสดงคอนเสิรHตหรือ

ออรHเคสตร+า

วงออรHเคสตร+า

ออรHเคสตร+า

จากการปฏิบัติจริง

ทําการแขงขันดนตรี

มีศักยภาพทาง

มีคุณภาพเปGนที่

2.สงเสริมการทํากิจกรรม

ออรHเคสตร+าในวาระ

ด+านดนตรีสูงขึ้น

ยอมรับและสร+าง

ทางด+านดนตรี

และโอกาสสําคัญตางๆ

คิดเปGนร+อยละ

ชื่อให+กับเทศบาล

3.แสดงออกซึ่งความ

ตลอดปI

85

นครนครศรีธรรมราช

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000 นักดนตรีวง

นักดนตรี

สํานักการศึกษา

สามารถทางด+านดนตรี

4 โครงการวงนคร

เพื่อกอตั้งวงดนตรีที่เปGน

นักเรียน นิสิต

ออรHเคสตร+า

ตัวแทนและมีอัตลักษณH

นักศึกษาและประชาชน

ทางวัฒนธรรมที่เปGน

ทั่วไปในเขตเทศบาล

ดนตรีประเภทวง

ความภาคภูมิใจของชาว

นครนครศรีฯ มีความ

ออรHเคสตร+าขึ้นใน

นครศรีธรรมราชและเพื่อ

สนใจในกิจกรรม

จังหวัดนครศรี

ให+นักเรียน นักศึกษา

ดนตรีประเภทวง

ธรรมราช

ได+ใช+กิจกรรมดนตรี

ออรHเคสตร+าและได+ทํา

ประเภทวงออรHเคสตร+า

กิจกรรมรวมกัน

รวม

4 โครงการ

-

-

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000 จํานวนผู+รวม
กิจกรรมฯ

4,200,000

4,200,000

4,200,000

4,200,000

เกิดศูนยHกลางการ

สํานักการศึกษา

เรียนรู+ทางด+านวง

-

-

-
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป$ (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมแกไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1
สําหรับ องค2กรปกครองส3วนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ผ. 01
ก. ยุทธศาสตร2จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชนและสังคมใหน3าอยู3
ข. ยุทธศาสตร2การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
4.ยุทธศาสตร2 ดานสาธารณูปโภค และโครงสรางพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

1 โครงการกอสร+างบอพักพร+อม
ติดตั้งเครื่องสูบน้ําพร+อมทอสง

วัตถุประสงค@

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่ออํานวยความสะดวก

กอสร+างบอพักพร+อมติดตั้ง

ให+กับประชาชน

เครื่องสูบน้ําพร+อมทอสงน้ํา

น้ํา160ม. ถนนหลังพิพิธภัณฑ@

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
1,900,000 1,900,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
1,900,000 ประชาชนมีความ

ผลที่คาดวา
จะได+รับ
ทําให+ประชาชนได+รับความ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักการชาง

พึงพอใจร+อยละ 80 สะดวกสบาย

160 ม.

จากบริเวณท+ายซอยทวดจริก
ออก - ถนนราชดําเนิน
2 โครงการกอสร+างปูยางแอส
ฟDลท@ติกคอนกรีตซอยหอไตร 2

เพื่อความสะดวกและความ

กอสร+างปูยางแอสฟDลท@ติก

ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+

คอนกรีต ปูยางฯหนา 0.05

งานกอสร+างปูยางฯหนา0.05 ม.

ม. ขนาดกว+าง 3 - 5.50 ม.

ขนาดกว+าง3-5.50ม. ระยะทาง

ระยะทาง 730 ม. หรือมีพท.

730 ม. หรือมีพท.ไมน+อยกวา

ไมน+อยกวา 1,912 ตร.ม.

1,912 ตร.ม.

-

861,000

861,000

861,000 ประชาชนมีความ

ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก

พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค@

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

3 โครงการกอสร+างปูยางแอสฟDลท@

เพื่อความสะดวกและความ

กอสร+างปูยางแอสฟDลท@ติก

ติกคอนกรีตซอยหอไตร และยก

ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+

คอนกรีตและยกฝาบอพักทอ

ฝาบอพักทอระบายน้ํา ค.ส.ล.

รถใช+ถนน

ระบายน้ํา ค.ส.ล. ปูยางฯ

งานกอสร+างปูยางฯหนา0.05 ม.

หนา 0.05 ม. กว+าง 3-6 ม.

กว+าง 3-6ม. ระยะทาง 355 ม.

ระยะทาง 355 ม. หรือมีพท.

หรือมีพท.ไมน+อยกวา 1597

ไมน+อยกวา 1,597 ตร.ม.

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
734,000
734,000

ตัวชี้วัด
2564
(KPI)
(บาท)
734,000 ประชาชนมีความ

ผลที่คาดวา
จะได+รับ
ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักการชาง

พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

ตร.ม.
4 โครงการกอสร+างปูยางแอสฟDลท@

เพื่อความสะดวกและความ

กอสร+างปูยางแอสฟDลท@ติก

ติกคอนกรีตซอยพิพิธภัณฑ@

ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+

คอนกรีตปูยางฯหนา0.05 ม.

(ร87) งานกอสร+างปูยางฯหนา

รถใช+ถนน

กว+าง 6-7ม. ระยะทาง 110

0.05 ม. กว+าง 6-7ม. ระยะทาง

ม. หรือมีพท.ไมน+อยกวา

110 ม. หรือมีพท.ไมน+อยกวา

715 ตร.ม.

322,000

322,000

322,000

-

ประชาชนมีความ

ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก

สํานักการชาง

พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

715 ตร.ม.
5 โครงการกอสร+างปูยางแอสฟDลท@
ติกคอนกรีตซอยสุขแก+ว (ร. 91)
งานกอสร+างปูยางฯ หนา
0.05 ม. กว+าง 3-5ม. ระยะ
ทาง 255 ม. หรือมีพท. ไม
น+อยกวา 1020 ตร.ม.

เพื่อความสะดวกและความ
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+
รถใช+ถนน

กอสร+างปูยางแอสฟDลท@ติก
คอนกรีตปูยางฯหนา0.05 ม.
กว+าง 3-5 ม. ระยะทาง 255

ม. หรือมีพท.ไมน+อยกวา
1,020 ตร.ม.

459,000

459,000

459,000

-

ประชาชนมีความ ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค@

6 โครงการกอสร+างปูยางแอสฟDลท@
ติกคอนกรีตซอยทวดจริก(ร.97)
งานกอสร+างปูยางฯหนา 0.05ม.
กว+าง 4-5ม. ระยะทาง 140 ม.
หรือมีพท.ไมน+อยกวา 630ตร.ม.

เพื่อความสะดวกและความ
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+
รถใช+ถนน

7 โครงการกอสร+างปูยางแอสฟDลท@
ติกคอนกรีตซอยข+างไปรษณีย@
(ร.95) งานกอสร+างปูยางฯหนา
0.05 ม. กว+าง 3-4ม. ระยะทาง
92 ม. หรือมีพท. ไมน+อยกวา
322 ตร.ม.

เพื่อความสะดวกและความ
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+
รถใช+ถนน

8 โครงการกอสร+างปูยางแอสฟDลท@
ติกคอนกรีตซอยคอกวัว(ร.103)
งานกอสร+างปูยางฯหนา0.05 ม.
กว+าง 3-4ม. ระยะทาง 250 ม.
หรือมีพท.ไมน+อยกวา 875ตร.ม.
9 โครงการกอสร+างปูยางแอสฟDลท@
ติกคอนกรีตซอยนิติกร (ร.105)
งานกอสร+างปูยางฯหนา0.05 ม.
กว+าง 5-6ม. ระยะทาง 77.00
ม. หรือมีพท.ไมน+อยกวา 423
ตร.ม.

เพื่อความสะดวกและความ
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+
รถใช+ถนน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กอสร+างปูยางแอสฟDลท@ติก

2561
(บาท)
284,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
284,000
284,000

145,000

145,000

145,000

400,000

400,000

191,000

191,000

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะได+รับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมีความ ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง

-

ประชาชนมีความ ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง

400,000

-

ประชาชนมีความ ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง

191,000

-

ประชาชนมีความ ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง

คอนกรีตปูยางฯหนา0.05 ม.
กว+าง 4-5 ม. ระยะทาง 140

ม. หรือมีพท.ไมน+อยกวา
630 ตร.ม.

เพื่อความสะดวกและความ
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+
รถใช+ถนน

กอสร+างปูยางแอสฟDลท@ติก
คอนกรีตปูยางฯหนา0.05 ม.

กว+าง 3-4 ม. ระยะทาง 92
ม. หรือมีพท.ไมน+อยกวา
322 ตร.ม.

กอสร+างปูยางแอสฟDลท@ติก
คอนกรีตปูยางฯหนา0.05 ม.
กว+าง 3-4 ม. ระยะทาง 250

ม. หรือมีพท.ไมน+อยกวา
875 ตร.ม.
กอสร+างปูยางแอสฟDลท@ติก
คอนกรีตปูยางฯหนา0.05 ม.

กว+าง 5-6 ม. ระยะทาง 77
ม. หรือมีพท.ไมน+อยกวา
423 ตร.ม.
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค@

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
586,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
586,000
586,000

582,000

582,000

10 โครงการกอสร+างปูยางแอสฟDลท@
ติกคอนกรีตซอยพัฒนา 2
(ร.115)งานกอสร+างปูยางฯหนา
0.05 ม. กว+าง 4-6ม. ระยะทาง
260.00 ม. หรือมีพท.ไม
น+อยกวา 1,300 ตร.ม.
11 โครงการกอสร+างปูยางแอสฟDลท@
ติกคอนกรีตซอยสาวสวย
(ร.117) งานกอสร+างปูยางฯ
หนา 0.05 ม. กว+าง 5-6ม.
ระยะทาง 235.00 ม. หรือมี
พท.ไมน+อยกวา 1,292 ตร.ม.
12 โครงการปรับปรุงซอมแซมคอ
สะพานคลองคูพาย(ถนนราช
ดําเนิน)
13 โครงการปรับปรุงซอมแซมคอ
สะพานคลองคูพาย(ถนน
พัฒนาการคูขวาง)

เพื่อความสะดวกและความ
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+
รถใช+ถนน

เพื่อความสะดวกและความ
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+
รถใช+ถนน
เพื่อความสะดวกและความ
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+
รถใช+ถนน

ปรับปรุงซอมแซมคอสะพาน
คลองคูพาย(ถนนราชดําเนิน)

1,000,000

1,000,000

ปรับปรุงซอมแซมคอสะพาน
คลองคูพาย (ถนนพัฒนาการ
คูขวาง)

1,000,000

14 โครงการปรับปรุงซอมแซมคอ
สะพานคลองคูพาย(ถนน
พัฒนาการทุงปรัง)
15 โครงการปรับปรุงซอมแซมคอ
สะพานสวนหลวง(ถนน
พัฒนาการคูขวาง)

เพื่อความสะดวกและความ
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+
รถใช+ถนน
เพื่อความสะดวกและความ
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+
รถใช+ถนน

ปรับปรุงซอมแซมคอสะพาน
คลองคูพาย (ถนนพัฒนาการ
ทุงปรัง)
ปรับปรุงซอมแซมคอสะพาน
สวนหลวง (ถนนพัฒนาการ
คูขวาง)

กอสร+างปูยางแอสฟDลท@ติก

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะได+รับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมีความ ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง

ประชาชนมีความ ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง

-

1,000,000 ประชาชนมีความ ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง

1,000,000

-

1,000,000 ประชาชนมีความ ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง

1,000,000

-

1,000,000

1,000,000 ประชาชนมีความ ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง

1,000,000

1,000,000

1,000,000

คอนกรีตปูยางฯหนา0.05 ม.
กว+าง 4-6 ม. ระยะทาง 260

ม. หรือมีพท.ไมน+อยกวา
1,300 ตร.ม.
เพื่อความสะดวกและความ
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+
รถใช+ถนน

กอสร+างปูยางแอสฟDลท@ติก

582,000

-

คอนกรีตปูยางฯหนา0.05 ม.
กว+าง 5-6 ม. ระยะทาง 235

ม. หรือมีพท.ไมน+อยกวา
1,292 ตร.ม.

-

ประชาชนมีความ ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค@

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
1,000,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
1,000,000

16 โครงการปรับปรุงซอมแซมคอ
สะพานสวนหลวง(ถนนราช
ดําเนิน)
17 โครงการปรับปรุงซอมแซมคอ
สะพานสวนหลวง(ถนน
พัฒนาการทุงปรัง)
18 โครงการปรับปรุงซอมแซมคอ
สะพานคลองปKาเหล+า(ถนนราช
ดําเนิน)
19 โครงการปรับปรุงซอมแซมคอ

เพื่อความสะดวกและความ
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+
รถใช+ถนน
เพื่อความสะดวกและความ
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+
รถใช+ถนน
เพื่อความสะดวกและความ
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+
รถใช+ถนน

ปรับปรุงซอมแซมคอสะพาน
สวนหลวง (ถนนราชดําเนิน)
ปรับปรุงซอมแซมคอสะพาน
สวนหลวง (ถนนพัฒนาการ
ทุงปรัง)
ปรับปรุงซอมแซมคอสะพาน
คลองปKาเหล+า (ถนนราชดํา
เนิน)

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

-

1,000,000

เพื่อความสะดวกและความ

ปรับปรุงซอมแซมคอสะพาน

1,000,000

1,000,000

1,000,000

สะพานคลองปKาเหล+า(ถนน

ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+

คลองปKาเหล+า (ถนนพัฒนา

พัฒนาการคูขวาง)

รถใช+ถนน

การคูขวาง)

เพื่อความสะดวกและความ

กอสร+างปูยางแอสฟDลท@ติก

ติกคอนกรีตซอยหลังพระธาตุ

ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+

คอนกรีตปูยางฯหนา0.05 ม.

งานกอสร+างปูยางฯหนา

รถใช+ถนน

กว+าง 8-10 ม. ระยะทาง

20 โครงการกอสร+างปูยางแอสฟDลท@

0.05 ม. กว+าง 8-10ม. ระยะ

120 ม. หรือมีพท.ไมน+อย

ทาง 120 ม. หรือมีพท. ไม

กวา 1,080 ตร.ม.

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะได+รับ

2564
(บาท)
1,000,000 ประชาชนมีความ ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ
-

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักการชาง

ประชาชนมีความ ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง

1,000,000 ประชาชนมีความ ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง

-

ประชาชนมีความ

ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก

สํานักการชาง

พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ
486,000

486,000

-

486,000 ประชาชนมีความ

ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก

สํานักการชาง

พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

น+อยกวา 1080 ตร.ม.
21 โครงการกอสร+างปูยางแอสฟDลท@

เพื่อความสะดวกและความ

กอสร+างปูยางแอสฟDลท@ติก

ติกคอนกรีตซอยพระลาน

ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+

คอนกรีตปูยางฯหนา0.05 ม.

งานกอสร+างปูยางฯหนา0.05 ม.

รถใช+ถนน

กว+าง 4.5-5.5 ม. ระยะทาง

กว+าง 4.5-5.5ม. ระยะทาง 131

131 ม. หรือมีพท.ไมน+อย

ม. หรือมีพท.ไมน+อยกวา 655 ตร.ม.

กวา 655 ตร.ม.

-

295,000

295,000

295,000 ประชาชนมีความ

ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก

พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง

58

งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค@

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะได+รับ

รับผิดชอบหลัก

(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

2563

2564

(บาท)
-

(บาท)
312,000

(บาท)
312,000

(บาท)
312,000 ประชาชนมีความ

22 โครงการกอสร+างปูยางแอสฟDลท@

เพื่อความสะดวกและความ

กอสร+างปูยางแอสฟDลท@ติก

ติกคอนกรีตซอยทานปาน

ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+

คอนกรีตปูยางฯหนา0.05 ม.

งานกอสร+างปูยางฯหนา0.05 ม.

รถใช+ถนน

กว+าง 4.5-6 ม. ระยะทาง

กว+าง 4.5-6ม. ระยะทาง 132

132 ม. หรือมีพท.ไมน+อย

ม. หรือมีพท.ไมน+อยกวา 693

กวา 693 ตร.ม.

ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก

สํานักการชาง

พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

ตร.ม.
23 โครงการกอสร+างปูยางแอสฟDลท@

เพื่อความสะดวกและความ

กอสร+างปูยางแอสฟDลท@ติก

ติกคอนกรีตถนนโคกธาตุ

ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+
รถใช+ถนน

คอนกรีตปูยางฯหนา0.05 ม.

และรางระบายน้ํา ค.ส.ล
(ฝDLงทิศใต+)งานกอสร+างปูยางฯ
หนา0.05 ม. กว+าง 4-6ม.

-

950,000

950,000

950,000 ประชาชนมีความ

ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก

สํานักการชาง

พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กว+าง 4-6ม. ระยะทาง 165
ม. หรือมีพท.ไมน+อยกวา
825 ตร.ม. และรางระบาย

ระยะทาง 165 ม. หรือมีพท.

น้ําค.ส.ล.ภายในกว+าง 0.40

ไมน+อยกวา 825 ตร.ม. และราง

ม. ยาว 165 ม.

ระบายน้ําค.ส.ล.ภายในกว+าง
0.40 ยาว165ม.
24 โครงการกอสร+างปูยางแอสฟDลท@

เพื่อความสะดวกและความ

กอสร+างปูยางแอสฟDลท@ติก

ติกคอนกรีตซอยหัวหวอง

ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+

คอนกรีตปูยางฯหนา0.05 ม.

งานกอสร+างปูยางฯหนา0.05 ม.

รถใช+ถนน

กว+าง 5-8ม. ระยะทาง 150

กว+าง 5-8ม. ระยะทาง 150.00

ม. หรือมีพท.ไมน+อยกวา

ม. หรือมีพท.ไมน+อยกวา975.00 ตร.ม.

975 ตร.ม.

-

439,000

439,000

439,000 ประชาชนมีความ

ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก

พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง

59

งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค@

(ผลผลิตของโครงการ)

25 โครงการกอสร+างถนน ค.ส.ล.

เพื่อความสะดวกและความ

กอสร+างถนน ค.ส.ล.

ซอยหัวหวอง3(ซอยปุยฝาย)

ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+

หนา 0.15 ม. กว+าง 6-9 ม.

รางระบายน้ํา ค.ส.ล (ฝDLงทิศใต+)

รถใช+ถนน

ระยะทาง 100 ม.

งานกอสร+างถนน ค.ส.ล.หนา

หรือมีพื้นที่ไมน+อยกวา

0.15 ม. กว+าง 6-9ม. ระยะทาง

750 ตร.ม. และราง

100 ม. หรือมีพท.ไมน+อยกวา

ระบายน้ํา ค.ส.ล.ภายใน

750 ตร.ม. และรางระบายน้ํา

กว+าง0.40 ยาว 100.00ม.

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะได+รับ

รับผิดชอบหลัก

2561

2562

2563

2564

(บาท)
-

(บาท)
982,000

(บาท)
982,000

(บาท)
982,000 ประชาชนมีความ

ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก

สํานักการชาง

พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

ค.ส.ล.ภายในกว+าง0.40 ยาว
100.00ม.
26 โครงการกอสร+างปูยางแอสฟDลท@

เพื่อความสะดวกและความ

กอสร+างปูยางฯ หนา

ติกคอนกรีตซอยโรงเรียน

ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+

0.05 ม. กว+าง 5-7ม.

รถใช+ถนน

ระยะทาง 114 ม. หรือ มี

เพชรจริก งานกอสร+างปูยางฯ
หนา0.05 ม. กว+าง 5-7ม.

-

308,000

308,000

308,000 ประชาชนมีความ

ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก

สํานักการชาง

พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ
ที่มีคุณภาพ

พท. ไมน+อยกวา 684 ตร.ม.

ระยะทาง 114 ม. หรือมีพท.ไม
น+อยกวา 684 ตร.ม.
27 โครงการกอสร+างปูยางแอสฟDลท@

เพื่อความสะดวกและความ

กอสร+างปูยางฯหนา 0.05 ม.

ติกคอนกรีตซอยพระเวียง

ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+

กว+าง 5-7ม. ระยะทาง 114

งานกอสร+างปูยางฯหนา0.05 ม.

รถใช+ถนน

ม. หรือมีพท.ไมน+อยกวา

กว+าง 5-7ม. ระยะทาง 114 ม.
หรือมีพท.ไมน+อยกวา 684ตร.ม.

684 ตร.ม.

-

308,000

308,000

308,000 ประชาชนมีความ

ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก

พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง

60

งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค@

(ผลผลิตของโครงการ)

28 โครงการกอสร+างถนน ค.ส.ล
ซอยฉาง และรางระบายน้ํา(ทิศ
.ใต+) งานกอสร+างถนน ค.ส.ล.
หนา0.15 ม. กว+าง 5-7ม. ระยะ
143 ม. หรือมีพท.ไมน+อยกวา
ทาง858 ตร.ม. และรางระบาย
น้ําค.ส.ล.ภายในกว+าง0.40 ยาว 143 ม
29 โครงการกอสร+างปูยางแอสฟDลท@
ติกคอนกรีตซอยตีนเปOด
งานกอสร+างปูยางฯหนา0.05 ม.
กว+าง 5-10ม. ระยะทาง 450
ม. หรือมีพท.ไมน+อยกวา 3,375 ตร.ม.
30 โครงการกอสร+างปูยางแอสฟDลท@
ติกคอนกรีตซอยก+าวหน+า
งานกอสร+างปูยางฯหนา0.05 ม.
กว+าง 7-10ม. ระยะทาง 300ม.
หรือมีพท.ไมน+อยกวา 2,550 ตร.ม.

เพื่อความสะดวกและความ
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+
รถใช+ถนน

31 โครงการกอสร+างปูยางแอสฟDลท@

เพื่อความสะดวกและความ

กอสร+างปูยางฯหนา 0.05 ม.

ติกคอนกรีตก+าวหน+า 1

ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+

กว+าง 8-9ม. ระยะทาง 295

งานกอสร+างปูยางฯหนา0.05 ม.

รถใช+ถนน

ม. หรือมีพท.ไมน+อยกวา

กว+าง 8-9ม. ระยะทาง 295 ม.
หรือมีพท.ไมน+อยกวา 1,711 ตร.ม.

กอสร+างถนน ค.ส.ล. หนา
0.15 ม. กว+าง 5-7ม. ระยะ
143 ม. หรือมีพท.ไมน+อย
กวาทาง 858 ตร.ม. และ
รางระบายน้ําค.ส.ล. ภายใน

2561

2562

2563

2564

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะได+รับ

รับผิดชอบหลัก

(บาท)
-

(บาท)
1,230,000

(บาท)
1,230,000

(บาท)
1,230,000 ประชาชนมีความ ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

1,519,000

-

1,519,000

1,519,000 ประชาชนมีความ ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง

1,148,000

-

1,148,000

1,148,000 ประชาชนมีความ ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง

770,000

-

770,000

สํานักการชาง

กว+าง 0.40 ม. ยาว 143 ม.

เพื่อความสะดวกและความ
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+
รถใช+ถนน

กอสร+างปูยางฯหนา 0.05 ม.
กว+าง 5-10ม. ระยะทาง
450 ม. หรือมีพท.ไมน+อย
กวา 3,375 ตร.ม.

เพื่อความสะดวกและความ
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+
รถใช+ถนน

กอสร+างปูยางฯหนา 0.05 ม.
กว+าง 7-10ม. ระยะทาง
300 ม. หรือมีพท.ไมน+อย
กวา 2,550 ตร.ม.

1,711 ตร.ม.

770,000 ประชาชนมีความ

ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก

พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง

61

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค@

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

32 โครงการกอสร+างปูยางแอสฟDลท@
ติกคอนกรีตก+าวหน+าแยก1
และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
(ทิศเหนือ) งานกอสร+างปูยางฯ
หนา0.05 ม. กว+าง 5-6ม. ระยะ
ทาง 208ม. หรือมีพท.ไมน+อย
กวา 1144 ตร.ม. และราง
ระบายน้ําค.ส.ล.ภายในกว+าง
0.40 ยาว208.00ม.

เพื่อความสะดวกและความ
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+
รถใช+ถนน

กอสร+างปูยางฯหนา 0.05 ม.
กว+าง 5-6ม. ระยะทาง 208
ม. หรือมีพท.ไมน+อยกวา
1144 ตร.ม. และรางระบาย
น้ําค.ส.ล.ภายในกว+าง
0.40 ม. ยาว 208.00 ม.

33 โครงการกอสร+างปูยางแอสฟDลท@
ติกคอนกรีตซอยก+าวหน+า 2
งานกอสร+างปูยางฯหนา0.05 ม.
กว+าง 6-9ม. ระยะทาง 260 ม.
หรือมีพท.ไมน+อยกวา 1950 ตร.ม.

เพื่อความสะดวกและความ
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+
รถใช+ถนน

กอสร+างปูยางฯหนา0.05 ม.

34 โครงการกอสร+างปูยางแอสฟDลท@
ติกคอนกรีตซอยก+าวหน+า 3
และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.(ฝDLงทิศ
เหนือ) งานกอสร+างปูยางฯ
หนา0.05 ม. กว+าง 5-6ม.
ระยะทาง 224 ม. หรือมีพท.ไม
น+อยกวา 1,232 ตร.ม. และราง
ระบายน้ําค.ส.ล. ภายใน
กว+าง0.40 ยาว224.00ม.

เพื่อความสะดวกและความ
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+
รถใช+ถนน

2561
(บาท)
1,244,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
1,244,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะได+รับ

2564
(บาท)
1,244,000 ประชาชนมีความ ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักการชาง

878,000

-

878,000

878,000 ประชาชนมีความ ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง

1,340,000

-

1,340,000

1,340,000 ประชาชนมีความ ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง

กว+าง 6-9ม. ระยะทาง 260
ม. หรือมีพท.ไมน+อยกวา
1,950 ตร.ม.

กอสร+างปูยางฯหนา 0.05 ม.
กว+าง 5-6 ม. ระยะทาง 224
ม. หรือมีพท.ไมน+อยกวา
1,232 ตร.ม. และรางระบาย
น้ําค.ส.ล. ภายในกว+าง 0.40
ม. ยาว 224.00 ม.

เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

62

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค@

(ผลผลิตของโครงการ)

35 โครงการกอสร+างปูยางแอสฟDลท@

เพื่อความสะดวกและความ

กอสร+างปูยางฯหนา 0.05 ม.

ติกคอนกรีตซอยก+าวหน+า 4

ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+

กว+าง 5-6ม. ระยะทาง 160

และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.(ทิศใต+)

รถใช+ถนน

ม. หรือมีพท.ไมน+อยกวา

งานกอสร+างปูยางฯหนา

880 ตร.ม. และรางระบายน้ํา

0.05 ม. กว+าง 5-6ม. ระยะทาง

ค.ส.ล.ภายในกว+าง 0.40 ม.

160 ม. หรือมีพท.ไมน+อยกวา

ยาว 160 ม.

2561
(บาท)
957,000

2562
(บาท)
-

2563
(บาท)
957,000

2564
(KPI)
(บาท)
957,000 ประชาชนมีความ

จะได+รับ
ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก

รับผิดชอบหลัก
สํานักการชาง

พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

880 ตร.ม. และรางระบายน้ํา
ค.ส.ล.ภายในกว+าง0.40 ยาว 160ม.

36 โครงการกอสร+างปูยางแอสฟDลท@

เพื่อความสะดวกและความ

กอสร+างปูยางฯหนา 0.05 ม.

ติกคอนกรีตก+าวหน+าแยก 4

ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+

กว+าง 5-6ม. ระยะทาง 130

และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.(ฝDLงทิศใต+)

รถใช+ถนน

ม. หรือมีพท.ไมน+อยกวา

งานกอสร+างปูยางฯหนา

715 ตร.ม. และรางระบายน้ํา

0.05 ม. กว+าง 5-6ม. ระยะทาง

ค.ส.ล.ภายในกว+าง 0.40 ม.

130 ม. หรือมีพท.ไมน+อยกวา

ยาว 130 ม.

778,000

-

778,000

778,000 ประชาชนมีความ

ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก

สํานักการชาง

พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

715 ตร.ม. และรางระบายน้ํา
ค.ส.ล.ภายในกว+าง0.40
ยาว130ม.

เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

63

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค@

(ผลผลิตของโครงการ)

37 โครงการกอสร+างปูยางแอสฟDลท@

เพื่อความสะดวกและความ

กอสร+างปูยางฯหนา 0.05 ม.

ติกคอนกรีตซอยก+าวหน+า 5

ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+

กว+าง 7-12 ม. ระยะทาง

และรางระบายน้ํา ค.ส.ล. (ทั้ง

รถใช+ถนน

273 ม. หรือมีพท.ไมน+อย

สองฝDLง) งานกอสร+างปูยางฯ

กวา 2,593 ตร.ม. และ

หนา0.05 ม. กว+าง 7-12ม.

รางระบายน้ําค.ส.ล.ภายใน

ระยะทาง 273 ม. หรือมีพท.ไม

กว+าง 0.40 ม. ยาว 546 ม.

2561

2562

2563

(บาท)
2,031,000

(บาท)
-

(บาท)
2,031,000

2564

(KPI)

(บาท)
2,031,000 ประชาชนมีความ

จะได+รับ
ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก

รับผิดชอบหลัก
สํานักการชาง

พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

น+อยกวา 2593 ตร.ม. และ
รางระบายน้ําค.ส.ล.ภายใน
กว+าง0.40 ยาว546ม.
38 โครงการกอสร+างปูยางแอสฟDลท@
ติกคอนกรีตก+าวหน+า 1/1
งานกอสร+างปูยางฯหนา0.05 ม.
กว+าง 7-8 ม. ระยะทาง 98 ม.
หรือมีพท.ไมน+อยกวา 735 ตร.ม.
39 โครงการกอสร+างปูยางแอสฟDลท@
ติกคอนกรีตก+าวหน+า 1/3
และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
(ทั้งสองฝDLง) งานกอสร+างปูยางฯ
หนา0.05 ม. กว+าง 5-6 ม.
ระยะทาง 90 ม. หรือมีพท.ไม
น+อยกวา 495 ตร.ม. และราง

เพื่อความสะดวกและความ
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+
รถใช+ถนน

กอสร+างปูยางฯหนา0.05 ม.

331,000

-

331,000

331,000 ประชาชนมีความ ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง

854,000

-

854,000

854,000 ประชาชนมีความ ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง

กว+าง 7-8 ม. ระยะทาง
98 ม.หรือมีพท.ไมน+อยกวา
735 ตร.ม.

เพื่อความสะดวกและความ
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+
รถใช+ถนน

กอสร+างปูยางฯหนา 0.05 ม.
กว+าง 5-6 ม. ระยะทาง
90 ม. หรือมีพท.ไมน+อยกวา
495 ตร.ม. และรางระบาย
น้ําค.ส.ล.ภายในกว+าง
0.40 ม. ยาว 180 ม.

ระบายน้ําค.ส.ล.ภายในกว+าง 0.40 ยาว 180 ม

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค@

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563

2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะได+รับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
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40 โครงการกอสร+างสะพานข+าม

เพื่อความสะดวกและความ

กอสร+างสะพานข+ามคลอง

คลองสวนหลวงซอยข+างสุเหรา

ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+

สวนหลวงซอยข+างสุเหรา

ซอยหัวหลาง

รถใช+ถนน

ซอยหัวหลาง

41 โครงการกอสร+างปูยางแอสฟDลท@

เพื่อความสะดวกและความ

กอสร+างปูยางฯหนา0.05 ม.

ติกคอนกรีต ซอยบอโพง

ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+

กว+าง 4-7 ม. ระยะทาง

งานกอสร+างปูยางฯหนา0.05 ม.

รถใช+ถนน

141 ม. หรือมีพท.ไมน+อย

กว+าง 4-7 ม. ระยะทาง 141 ม.

(บาท)
-

(บาท)
750,000

(บาท)
750,000

(บาท)
750,000 ประชาชนมีความ

ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก

สํานักการชาง

พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ
340,000

340,000

-

340,000 ประชาชนมีความ

ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก

สํานักการชาง

พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กวา 755 ตร.ม.

หรือมีพท.ไมน+อยกวา 755ตร.ม.
42 โครงการกอสร+างปูยางแอสฟDลท@

เพื่อความสะดวกและความ

กอสร+างปูยางฯหนา 0.05 ม.

ติกคอนกรีต ซอยตันท+าย

ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+

กว+าง 2.5-3.5 ม. ระยะทาง

ซอยตีนเปOดแยกไปทางทิศ

รถใช+ถนน

126 ม. หรือมีพท.ไมน+อย

ตะวันออกและรางระบายน้ํา

กวา 378 ตร.ม.และราง

ค.ส.ล. (ทั้งสองฝDLง) งาน

ระบายน้ําค.ส.ล.ภายในกว+าง

กอสร+างปูยางฯหนา0.05 ม.

0.40 ม. ยาว 252 ม.

1,054,000

-

1,054,000

1,054,000 ประชาชนมีความ

ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก

สํานักการชาง

พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กว+าง 2.5-3.5 ม. ระยะทาง
126 ม. หรือมีพท.ไมน+อยกวา
378 ตร.ม.และรางระบายน้ํา
ค.ส.ล.ภายในกว+าง0.40
ยาว252ม.
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค@

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563

2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะได+รับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
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43 โครงการกอสร+างปรับปรุงทาง
เท+าถนนนครศรี-ทุงสง(ทั้งสอง

เพื่อความสะดวกและความ
ปลอดภัยของประชาชน

กอสร+างปรับปรุงทางเท+า
ขนาดกว+าง 2-5 ม. ระยะ

ฝDLง)จากบริเวณสี่แยกหัวถนน-

ทาง 200 ม.หรือมีพท.ไม

สุดเขตเทศบาลด+านทิศตะวันตก

น+อยกวา 1,200 ตร.ม.

(บาท)
1,690,000

(บาท)
1,690,000

(บาท)
-

(บาท)
1,690,000 ประชาชนมีความ

ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก

สํานักการชาง

พึงพอใจร+อยละ 80 และปลอดภัย

ขนาดกว+าง2-5 ม.ระยะทาง
200 ม. หรือมีพท.ไมน+อยกวา
1,200 ตร.ม.
44 โครงการกอสร+างปรับปรุงทาง
เท+าถนนนครศรี-หัวไทร(ทั้งสอง

เพื่อความสะดวกและความ
ปลอดภัยของประชาชน

กอสร+างปรับปรุงทางเท+า
ขนาดกว+าง 2-3 ม. ระยะ

ฝDLง) จากบริเวณสี่แยกหัวถนน-

ทาง 280 ม.หรือมีพท.ไม

สุดเขตเทศบาลด+านทิศใต+

น+อยกวา 1,400 ตร.ม.

2,360,000

2,360,000

-

2,360,000 ประชาชนมีความ

ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก

สํานักการชาง

พึงพอใจร+อยละ 80 และปลอดภัย

ขนาดกว+าง2-3 ม.ระยะทาง
280ม.หรือมีพท.ไมน+อยกวา
1,400 ตร.ม.
45 กอสร+างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.

เพื่อพัฒนาระบบระบายน้ํา

กอสร+างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.

ซอยอูบ+านตาล (เดิม) ฝDLงทิศ

ในเขตเทศบาบลฯให+มีประสิทธิ ภายในกว+าง 0.40 เมตร

ตะวันตก และทิศตะวันออก

ภาพ

406,000

406,000

406,000

-

ประชาชนมีความ

ระบบระบายน้ําในเขตเทศบาบลฯ สํานักการชาง

พึงพอใจร+อยละ 80 มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ยาว 116 เมตร

รางระบายน้ําภายในกว+าง 0.40
เมตร ยาว 116 เมตร ตามรูป
แบบและรายการของเทศบาล

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค@

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563

2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะได+รับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
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46 กอสร+างถนน ค.ส.ล. และราง
ระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยเหมทา
นนท@ ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15
เมตร กว+าง 4.00 เมตร ยาว
178 เมตร หรือพื้นที่ไมน+อยกวา
712 ตารางเมตร รางระบายน้ํา
ภายในกว+าง 0.40 เมตร ยาว
135 เมตร ตามรูปแบบและ
รายการของเทศบาล

เพื่อความสะดวกและความ
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+
รถใช+ถนน

0.15 เมตร กว+าง 4.00 เมตร

47 กอสร+างถนน ค.ส.ล. ซอยทรัพย@
รุงเรือง ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15
เมตร กว+าง 11.00 เมตร ยาว
21 เมตร หรือพื้นที่ไมน+อยกวา
259 ตารางเมตร ตามรูปแบบ
และรายการของเทศบาล

เพื่อความสะดวกและความ
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+
รถใช+ถนน

กอสร+างถนน ค.ส.ล. หนา
0.15 เมตร กว+าง 11.00
เมตร ยาว 21 เมตร หรือ

48 กอสร+างถนน ค.ส.ล. ซอยอา
บาคัสด+านข+างสวนสาธารณะคู
ขวาง ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15
เมตร กว+าง 4.00 เมตร ยาว 80
เมตร หรือพื้นที่ไมน+อยกวา 320
ตารางเมตร ตามรูปแบบและ
รายการของเทศบาล

เพื่อความสะดวกและความ
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+
รถใช+ถนน

ที่

โครงการ

กอสร+างถนน ค.ส.ล. หนา

(บาท)
910,000

(บาท)
910,000

(บาท)
-

(บาท)
910,000 ประชาชนมีความ ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

217,000

217,000

-

217,000 ประชาชนมีความ ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง

238,000

238,000

238,000 ประชาชนมีความ ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

สํานักการชาง

ยาว 178 เมตร หรือพื้นที่ไม
น+อยกวา 712 ตารางเมตร
รางระบายน้ํา ภายในกว+าง
0.40 เมตร ยาว 135 เมตร

พื้นที่ไมน+อยกวา 259 ตาราง

เมตร

กอสร+างถนน ค.ส.ล. หนา
0.15 เมตร กว+าง 4.00
เมตร ยาว 80 เมตร หรือ

238,000

พื้นที่ไมน+อยกวา 320 ตาราง

เมตร

วัตถุประสงค@

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะได+รับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
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49 กอสร+างถนน ค.ส.ล. และราง
ระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยศาล
เยาวชน และครอบครัว ถนน
ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว+าง
10.00 เมตร ยาว 55 เมตร
หรือพื้นที่ไมน+อยกวา 550
ตารางเมตร รางระบายน้ํา
ภายในกว+าง 0.40 เมตร ยาว
55 เมตร ตามรูปแบบและ
รายการของเทศบาล

เพื่อความสะดวกและความ
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+
รถใช+ถนน

กอสร+างถนน ค.ส.ล. หนา
0.15 เมตร กว+าง 10 เมตร
ยาว 55 เมตร หรือพื้นที่ไม
น+อยกวา 550 ตารางเมตร
รางระบายน้ํา ภายในกว+าง
0.40 เมตร ยาว 55 เมตร

655,000

50 กอสร+างขยายถนน ค.ส.ล. พื้นที่
บริเวณซอยคูขวางพัฒนา ถนน
ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว+าง
1.00 เมตร ยาว 227 เมตร
หรือไมน+อยกวา 227 ตาราง
เมตร ตามรูปแบบและรายการ
ของเทศบาล
51 กอสร+างถนน ค.ส.ล. บริเวณ
หน+าศาลาชุมชนคูขวาง-ทาวัง
เขต3 ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15
เมตร กว+าง 19 เมตร ยาว 31
เมตร หรือพื้นที่ไมน+อยกวา 272
ตารางเมตร ตามรูปแบบและ
รายการของเทศบาล

เพื่อความสะดวกและความ
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+
รถใช+ถนน

กอสร+างถนน ค.ส.ล. หนา
0.15 เมตร กว+าง 1.00
เมตร ยาว 227 เมตร หรือ

190,000

-

228,000

-

ที่

โครงการ

655,000

655,000

-

ประชาชนมีความ ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง

190,000

190,000 ประชาชนมีความ ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง

228,000

228,000 ประชาชนมีความ ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง

พื้นที่ไมน+อยกวา 227 ตาราง

เมตร

เพื่อความสะดวกและความ
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+
รถใช+ถนน

วัตถุประสงค@

กอสร+างถนน ค.ส.ล. หนา
0.15 เมตร กว+าง 19 เมตร
ยาว 31 เมตร หรือพื้นที่ไม
น+อยกวา 272 ตารางเมตร

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะได+รับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
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52 กอสร+างถนน ค.ส.ล. ซอยหนอง
หมาหว+อ ถนน ค.ส.ล. หนา
0.15 เมตร กว+าง 4 เมตร ยาว
750 เมตร หรือพื้นที่ไมน+อยกวา
3,000 ตารางเมตร ตามรูปแบบ
และรายการของเทศบาล
53 กอสร+างถนน ค.ส.ล. ซอย
หมูบ+านปKาไม+ ถนน ค.ส.ล. หนา
0.15 เมตร กว+าง 4-5 เมตร
ยาว 195 เมตร หรือพื้นที่ไม
น+อยกวา 878 ตารางเมตร ตาม
รูปแบบและรายการของเทศบาล
54 กอสร+างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
ท+ายซอยมหรรนพ รางระบาย
น้ําภายในกว+าง 0.40 เมตร
ยาว 30 เมตร ตามรูปแบบและ
รายการของเทศบาล
55 กอสร+างถนน ค.ส.ล. ซอยจันทพัน
ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15
เมตร กว+าง 5.00 เมตร ยาว
320 เมตร หรือพื้นที่ไมน+อยกวา
1,600 ตารางเมตร ตามรูป
แบบและรายการของเทศบาล

ที่

โครงการ

2,523,000

2,523,000

-

2,523,000 ประชาชนมีความ ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง

กอสร+างถนน ค.ส.ล. หนา
0.15 เมตร กว+าง 4-5 เมตร
ยาว 195 เมตร หรือพื้นที่ไม
น+อยกวา 878 ตารางเมตร

738,000

738,000

-

738,000 ประชาชนมีความ ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง

เพื่อพัฒนาระบบระบายน้ํา กอสร+างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
ในเขตเทศบาบลฯให+มีประสิทธิ ภายในกว+าง 0.40 เมตร
ภาพ
ยาว 30 เมตร

111,000

-

111,000

1,298,000

-

1,298,000

เพื่อความสะดวกและความ
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+
รถใช+ถนน

กอสร+างถนน ค.ส.ล. หนา
0.15 เมตร กว+าง 4 เมตร
ยาว 750 เมตร หรือพื้นที่ไม
น+อยกวา 3,000 ตารางเมตร

เพื่อความสะดวกและความ
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+
รถใช+ถนน

เพื่อความสะดวกและความ
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+
รถใช+ถนน

กอสร+างถนน ค.ส.ล. หนา
0.15 เมตร กว+าง 5 เมตร
ยาว 320 เมตร หรือพื้นที่ไม

111,000 ประชาชนมีความ ระบบระบายน้ําในเขตเทศบาบลฯ สํานักการชาง
พึงพอใจร+อยละ 80 มีประสิทธิภาพมากขึ้น

1,298,000 ประชาชนมีความ ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง

น+อยกวา 1,600 ตารางเมตร

วัตถุประสงค@

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะได+รับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
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56 กอสร+างถนนผิวแอสฟDลท@ติก
เพื่อความสะดวกและความ
คอนกรีต ซอยสุรินทร@ราชา งานกอสร+าง
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+
ปูยางฯ หนา 0.05 ม. กว+าง 5.55 - 6.10 รถใช+ถนน
ม. ยาว 146.50 ม. หรือพื้นที่ไมน+อยกวา
859.00 ตร.ม.
57 กอสร+างถนนผิวแอสฟDลท@ติก
คอนกรีตถนนประตูโพธิ์ งานกอสร+างปูยางฯ
หนา 0.05 ม. กว+าง 6.40 - 7.70 ม.
ยาว 157.50 ม. หรือพื้นที่ไมน+อยกวา
1,062 ตร.ม. ยกระดับหินคลุก 86 ตร.ม.
58 กอสร+างถนนผิวแอสฟDลท@ติก
คอนกรีตซอยอัศวรักษ@ งานกอสร+างปูยางฯ
หนา 0.05 ม. กว+าง 5.00 - 5.80 ม.

เพื่อความสะดวกและความ
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+
รถใช+ถนน

เพื่อความสะดวกและความ
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+
รถใช+ถนน

ยาว 162 ม. หรือพื้นที่ไมน+อยกวา 869 ตร.ม.

59 กอสร+างถนนผิวแอสฟDลท@ติก
คอนกรีตซอยอัศวรักษ@ 2 งานกอสร+างปูยางฯ

เพื่อความสะดวกและความ
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+
รถใช+ถนน

หนา 0.05 ม. กว+าง 4.00 - 4.90 ม.
ยาว 137 ม. หรือพื้นที่ไมน+อยกวา 602
ตร.ม.
60 กอสร+างถนนผิวแอสฟDลท@ติก
เพื่อความสะดวกและความ
คอนกรีต ซอยเทพราช งานกอสร+างปูยางฯ ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+
หนา 0.05 ม. กว+าง 5.50 - 6.70 ม.
รถใช+ถนน
ยาว 173 ม. หรือพื้นที่ไมน+อยกวา 991
ตร.ม.
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค@

กอสร+างถนนผิวแอสฟDลท@ติก
คอนกรีตถนนกว+าง 5.55 6.10 เมตร หนา 0.05
เมตร ยาว 146.50 ม. หรือ
พี้นที่ไมน+อยกวา 859.00
ตร.ม.
กอสร+างถนนผิวแอสฟDลท@ติก
คอนกรีต ถนนกว+าง 6.40 7.70 เมตร หนา 0.05
เมตร ยาว 157.50 เมตร

542,000

542,000

542,000

542,000 ประชาชนมีความ ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง

671,000

671,000

671,000

671,000 ประชาชนมีความ ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง

กอสร+างถนนผิวแอสฟDลท@ติก
คอนกรีต ถนนกว+าง 5.00 -

549,000

549,000

549,000

549,000 ประชาชนมีความ ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง

380,000

380,000

380,000

380,000 ประชาชนมีความ ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง

626,000

626,000

626,000

626,000 ประชาชนมีความ ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

5.80 เมตร หนา 0.05 เมตร

ยาว 162 เมตร
กอสร+างถนนผิวแอสฟDลท@ติก
คอนกรีต ถนนกว+าง 4.00 4.90 เมตร หนา 0.05 เมตร

ยาว 137 เมตร
กอสร+างถนนผิวแอสฟDลท@ติก
คอนกรีต ถนนกว+าง 5.50 6.70 เมตร หนา 0.05 เมตร

ยาว 173 เมตร
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะได+รับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
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61 กอสร+างถนนผิวแอสฟDลท@ติก
คอนกรีต ถนนพานยม งานกอสร+างปูยางฯ
หนา 0.05 ม. กว+าง 7.30 - 8.60 ม.
ยาว 160 ม. หรือพื้นที่ไมน+อยกวา 1,305
ตร.ม.
62 กอสร+างถนนผิวแอสฟDลท@ติก
คอนกรีต ถนนมุมปอม งานกอสร+างปูยางฯ
หนา 0.05 ม. กว+าง 7.05- 8.65 ม.
ยาว 147 ม. หรือพื้นที่ไมน+อยกวา 1,086
ตร.ม. พร+อมทางเท+า กว+าง 2.00 ม. ยาว
147 ม. หรือพื้นที่ไมน+อยกวา 294 ตร.ม.
63 กอสร+างถนนผิวแอสฟDลท@ติก
คอนกรีต ถนนพระคลัง งานกอสร+างปูยางฯ
หนา 0.05 ม. กว+าง 4.40 - 5.90 ม.
ยาว 149 ม. หรือพื้นที่ไมน+อยกวา 729
ตร.ม.
64 กอสร+างถนนผิวแอสฟDลท@ติก
คอนกรีต ถนนเสมาชัย งานกอสร+างปูยางฯ
หนา 0.05 ม. กว+าง 5.05-7.60 ม. ยาว
234.50 ม. หรือพื้นที่ไมน+อยกวา 1,295
ตร.ม.
65 กอสร+างถนนผิว ค.ส.ล. ซอย
ณ นคร 2 งานกอสร+างถนนหนา 0.15 ม.
กว+าง 2.45 - 3.25 ม. ยาว 105 ม. หรือ
พื้นที่ไมน+อยกวา 308 ตร.ม. พร+อมฝา
ตะแกรงเหล็ก 0.50 x 1.00 ม.
ที่

โครงการ

เพื่อความสะดวกและความ
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+
รถใช+ถนน

กอสร+างถนนผิวแอสฟDลท@ติก
คอนกรีต ถนนกว+าง 7.30 -

824,000

824,000

824,000

824,000 ประชาชนมีความ ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง

8.60 เมตร หนา 0.05 เมตร

ยาว 160 เมตร
เพื่อความสะดวกและความ
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+
รถใช+ถนน

กอสร+างถนนผิวแอสฟDลท@ติก
คอนกรีต ถนนกว+าง 7.058.65 เมตร พร+อมทางเท+า
กว+าง 2.00 เมตร ยาว
147 ม.

1,139,000

1,139,000

1,139,000

1,139,000 ประชาชนมีความ ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง

เพื่อความสะดวกและความ
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+
รถใช+ถนน

กอสร+างถนนผิวแอสฟDลท@ติก
คอนกรีต ถนนกว+าง 4.40 5.90 เมตร หนา 0.05
เมตร ยาว 149 เมตร

293,000

293,000

293,000

293,000 ประชาชนมีความ ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง

เพื่อความสะดวกและความ
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+
รถใช+ถนน

กอสร+างถนนผิวแอสฟDลท@ติก
คอนกรีต ถนนกว+าง 5.05-

534,200

534,200

534,200

534,200 ประชาชนมีความ ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง

250,000

250,000

250,000

250,000 ประชาชนมีความ ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

7.60 เมตร หนา 0.05 เมตร

ยาว 234.50 เมตร
เพื่อความสะดวกและความ
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+
รถใช+ถนน

วัตถุประสงค@

กอสร+างถนนผิว ค.ส.ล. ถนน
กว+าง 2.45 - 3.25 เมตร
ยาว 105 ม. หนา 0.15
เมตร พร+อมฝาตะแกรงเหล็ก
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะได+รับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
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66 กอสร+างถนนผิวแอสฟDลท@ติกคอนกรีต

เพื่อความสะดวกและความ

กอสร+างถนนผิวแอสฟDลท@ติก

ซอยสุธรรมมนตรี งานกอสร+างปูยางฯ หนา

ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+

คอนกรีต ถนนกว+าง 3.00 -

0.05 ม. กว+าง 3.00 - 3.40 ม. ยาว

รถใช+ถนน

3.40 เมตร หนา 0.05

206 ม. หรือพื้นที่ไมน+อยกวา 657 ตร.ม.
67 กอสร+างถนนผิวแอสฟDลท@ติกคอนกรีต

กอสร+างถนนผิวแอสฟDลท@ติก

ซอยฉางขาม งานกอสร+างปูยางฯ หนา 0.05 ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+
ม. กว+าง 3.90-5.50 ม. ยาว 212.50 ม. รถใช+ถนน

คอนกรีต ถนนกว+าง 3.905.50 เมตร หนา 0.05 เมตร

หรือพื้นที่ไมน+อยกวา 1,010 ตร.ม.

ยาว 212.50 เมตร

งานกอสร+างถนนหนา 0.15 ม. กว+าง 2.10 -

เพื่อความสะดวกและความ

กอสร+างถนนผิว ค.ส.ล. ถนน

ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+

กว+าง 2.10 - 2.50 เมตร

2.50 ม. ยาว 118.50 ม. พร+อมฝาตะแกรง รถใช+ถนน
เหล็ก 0.50 X 1.00 ม.
69 กอสร+างถนนผิวแอสฟDลท@ติกคอนกรีต

310,000

310,000

310,000 ประชาชนมีความ

ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก

สํานักการชาง

พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

เมตร ยาว 206 เมตร
เพื่อความสะดวกและความ

68 กอสร+างถนนผิว ค.ส.ล. ซอย ณ นคร

310,000

640,000

640,000

640,000

640,000 ประชาชนมีความ

ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก

สํานักการชาง

พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

220,000

220,000

220,000

220,000 ประชาชนมีความ

ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก

สํานักการชาง

พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

ยาว 118.50 เมตร
พร+อมฝาตะแกรงเหล็ก

เพื่อความสะดวกและความ

กอสร+างถนนผิวแอสฟDลท@ติก

ซอย ณ นคร 1 งานกอสร+างปูยางฯ หนา

ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+

คอนกรีต ถนนกว+าง 2.80-

0.05 ม. กว+าง 2.80-3.10 ม. ยาว 112

รถใช+ถนน

3.10 เมตร ยาว 112 เมตร

เพื่อความสะดวกและความ

กอสร+างถนนผิวแอสฟDลท@ติก

ซอยตาปูKชี งานกอสร+างปูยางฯ หนา 0.05 ม.

ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+

คอนกรีต ถนนกว+าง 6.00

กว+าง 6.00 ม. ยาว 492 ม. หรือพื้นที่ไม

รถใช+ถนน

เมตร ยาว 492 เมตร

210,000

210,000

210,000

210,000 ประชาชนมีความ

ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก

สํานักการชาง

พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

ม. หรือพื้นที่ไมน+อยกวา 329 ตร.ม.
70 กอสร+างถนนผิวแอสฟDลท@ติกคอนกรีต

ที่

น+อยกวา 2,952 ตร.ม. เสริมหินคลุก 90

พร+อมรางระบายน้ํา

ตร.ม. พร+อมรางระบายน้ํากว+าง 0.40 ม.

กว+าง 0.40 เมตร ยาว

ยาว 50.00 ม.

50.00 เมตร
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการ

วัตถุประสงค@

2,100,000

2,100,000

2,100,000

2,100,000 ประชาชนมีความ

ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก

สํานักการชาง

พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะได+รับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
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71 กอสร+างถนนผิวแอสฟDลท@ติกคอนกรีต
ซอยศรีธรรมโศก 6 งานกอสร+างปูยางฯ หนา
0.05 ม. กว+าง 4.25 - 8.16 ม. ยาว
776 ม. หรือพื้นที่ไมน+อยกวา 5,279 ตร.ม.
เสริมหินคลุก 30 ตร.ม. พร+อมรางระบายน้ํา
กว+าง 0.40 ม. ยาว 265 ม.
72 กอสร+างถนนผิวแอสฟDลท@ติกคอนกรีต
ซอยศรีธรรมโศก 3 งานกอสร+างปูยางฯ หนา
0.05 ม. กว+าง 4.20 -5.80 ม. ยาว
540.50 ม. หรือพื้นที่ไมน+อยกวา 2,736
ตร.ม.
73 กอสร+างถนนผิวแอสฟDลท@ติกคอนกรีต
ซอยบุญนารอบ งานกอสร+างปูยางฯ หนา
0.05 ม. กว+าง 5.00 -8.60 ม. ยาว
532 ม. หรือพื้นที่ไมน+อยกวา 3,062 ตร.ม.
74 กอสร+างถนนผิวแอสฟDลท@ติกคอนกรีต
ซอยรามราชท+ายน้ําริมคลอง งานกอสร+างปู
ยางฯ หนา 0.05 ม. กว+าง 3.50 ม. ยาว
285 ม. หรือพื้นที่ไมน+อยกวา 997.50
ตร.ม.
75 กอสร+างถนนผิวแอสฟDลท@ติกคอนกรีต
ซอยทวีสิทธิ์ งานกอสร+างปูยางฯ หนา 0.05
ม. กว+าง 6.00 ม. ยาว 250 ม. หรือพื้นที่
ไมน+อยกวา 1,500 ตร.ม. พร+อมยกฝาทอ
25 ฝา

เพื่อความสะดวกและความ
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+
รถใช+ถนน

กอสร+างถนนผิวแอสฟDลท@ติก
คอนกรีต ถนนกว+าง 4.25 -

4,280,000

4,280,000

4,280,000

4,280,000 ประชาชนมีความ ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง

8.16 เมตร ยาว 776 เมตร

พร+อมรางระบายน้ํา ยาว
256 เมตร
เพื่อความสะดวกและความ
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+
รถใช+ถนน

กอสร+างถนนผิวแอสฟDลท@ติก
คอนกรีต ถนนกว+าง 4.20 5.80 เมตร ยาว 540.50
เมตร

1,730,000

1,730,000

1,730,000

1,730,000 ประชาชนมีความ ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง

เพื่อความสะดวกและความ
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+
รถใช+ถนน

1,940,000

1,940,000

1,940,000

1,940,000 ประชาชนมีความ ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง

เพื่อความสะดวกและความ
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+
รถใช+ถนน

กอสร+างถนนผิวแอสฟDลท@ติก
คอนกรีต ถนนกว+าง 5.00 8.60 เมตร ยาว 532
เมตร
กอสร+างถนนผิวแอสฟDลท@ติก
คอนกรีต ถนนกว+าง 3.50
เมตร ยาว 285 เมตร

630,000

630,000

630,000

630,000 ประชาชนมีความ ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง

เพื่อความสะดวกและความ
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+
รถใช+ถนน

กอสร+างถนนผิวแอสฟDลท@ติก
คอนกรีต ถนนกว+าง 6.00
เมตร ยาว 250 เมตร

970,000

970,000

970,000

970,000 ประชาชนมีความ ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง

งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค@

(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะได+รับ

รับผิดชอบหลัก
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76 กอสร+างถนนผิวแอสฟDลท@ติกคอนกรีต

เพื่อความสะดวกและความ

ซอยแยกจากซอยทวีสิทธิ์ งานกอสร+างปูยางฯ ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+
หนา 0.05 ม. กว+าง 8.00 ม. ยาว 150 ม. รถใช+ถนน

กอสร+างถนนผิวแอสฟDลท@ติก

770,000

770,000

770,000

770,000 ประชาชนมีความ

คอนกรีต ถนนกว+าง 8.00

ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก

สํานักการชาง

พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

เมตร ยาว 150 เมตร

หรือพื้นที่ไมน+อยกวา 120 ตร.ม.
พร+อมยกฝาบอพัก 16 ฝา
77 กอสร+างถนนผิวแอสฟDลท@ติกคอนกรีต

เพื่อความสะดวกและความ

ซอยคลังแสง งานกอสร+างปูยางฯ หนา 0.05 ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+
ม. กว+าง 3.00 -3.50 ม. ยาว 200 ม.
รถใช+ถนน

กอสร+างถนนผิวแอสฟDลท@ติก

480,000

480,000

480,000

480,000 ประชาชนมีความ

คอนกรีต กว+าง 3.00 -

ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก

สํานักการชาง

พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

3.50 เมตร

หรือพื้นที่ไมน+อยกวา 750 ตร.ม.
78 กอสร+างถนนผิวแอสฟDลท@ติกคอนกรีต

เพื่อความสะดวกและความ

กอสร+างถนนผิวแอสฟDลท@ติก

ซอยเอกมหาชัย งานกอสร+างปูยางฯ หนา

ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+

คอนกรีต ถนนกว+าง 6.00

0.05 ม. กว+าง 6.00 ม. ยาว 310 ม.

รถใช+ถนน

เมตร ยาว 310 เมตร

เพื่อความสะดวกและความ

ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15

ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว+าง

ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+

เมตร กว+าง 4.70 เมตร ยาว

4.70 เมตร ยาว 513 เมตร หรือพื้นที่

รถใช+ถนน

513 เมตร หรือพื้นที่ ไม

771,700

771,700

771,700

771,700 ประชาชนมีความ

ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก

สํานักการชาง

พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

หรือพื้นที่ไมน+อยกวา 1,860 ตร.ม.
79 กอสร+างถนนซอยรามราชท+ายน้ํา

ไมน+อยกวา 2,346.00 ตารางเมตร

น+อยกวา 2,346.00

พร+อมยกฝารางบอพัก

ตารางเมตร

1,680,000

1,680,000

1,680,000

1,680,000 ประชาชนมีความ

ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก

สํานักการชาง

พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

พร+อมยกฝารางบอพัก

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค@

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะได+รับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
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80 กอสร+างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.

เพื่อความสะดวกและความ

กอสร+างถนน ค.ส.ล. และราง

ซอยอินทนิน ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+
กว+าง 4.50 เมตร ยาว 270.00 เมตร
รถใช+ถนน

ระบายน้ํา ค.ส.ล.
ซอยอินทนิน ถนน ค.ส.ล.

หรือพื้นที่ไมน+อยกวา 1,215 ตารางเมตร

หนา 0.15 เมตร

รถใช+ถนน

และรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ภายในกว+าง

1,907,800

1,907,800

1,907,800

1,907,800 ประชาชนมีความ

ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก

สํานักการชาง

พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กว+าง 4.50 เมตร ยาว
270.00 เมตร

0.40 เมตร ยาว 540.00 เมตร

หรือพื้นที่ไมน+อยกวา
1,215 ตารางเมตร
และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.

ภายในกว+าง
0.40 เมตร ยาว
540.00 เมตร
81 กอสร+างถนนผิวแอสฟDลท@ติกคอนกรีต

เพื่อความสะดวกและความ

กอสร+างถนนผิวแอสฟDลท@ติก

ซอยปอมเพชร ซอยปอมเพชร 3 ซอยปอม ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+
เพชร 4 ซอยปอมเพชร 5 งานกอสร+าง
รถใช+ถนน

คอนกรีต ถนนกว+าง 2.90 -

1,300,000

1,300,000

1,300,000

1,300,000 ประชาชนมีความ

ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก

สํานักการชาง

พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

5.00 เมตร

ปูยางฯ หนา 0.05 ม. กว+าง 2.90 - 5.00 ม.

82 กอสร+างถนนผิวแอสฟDลท@ติก

เพื่อความสะดวกและความ

กอสร+างถนนผิวแอสฟDลท@ติก

คอนกรีต ถนนทาชี ผิวจราจร

ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+

คอนกรีต กว+าง 8.20-14.60

กว+าง 8.20 - 14.60 เมตร ยาว

รถใช+ถนน

เมตร ยาว 233.00 เมตร

233.00 เมตรพร+อมปรับระดับฝาบอพัก
ที่

โครงการ

1,710,000

1,710,000

1,710,000

-

ประชาชนมีความ

ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก

สํานักการชาง

พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

พร+อมปรับระดับฝาบอพัก
วัตถุประสงค@

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะได+รับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
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83 กอสร+างปรับปรุงถนนแอสฟDลท@ติกคอนกรีต เพื่อความสะดวกและความ
ถนนทาช+างจากถนนกะโรมไปทางทิศใต+ถึง ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+
สะพานทาช+าง ถนนแอสฟDลท@ติกคอนกรีต รถใช+ถนน
หนา 0.05 เมตร กว+างประมาณ 6.50 8.00 เมตร ยาวประมาณ 485.00 เมตร
หรือพื้นที่ไมน+อยกวา 3,640.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล
84 กอสร+างปรับปรุงขยายถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยปากพลีจากถนนสายนาพรุ ปากพูน ไปทางทิศตะวันตกจนสุดซอย
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร
กว+างประมาณ 1.50 - 2.00 เมตร ยาว
ประมาณ 314.00 เมตร หรือพื้นที่ไมน+อย
กวา 498.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบและ
รายการของเทศบาล
85 กอสร+างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและราง
ระบายน้ํา ซอยชุมแสง 1/1 จากซอยชุมแสง
ไปทางทิศตะวันออกจนสุดซอย ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว+าง
ประมาณ 3.60 เมตร ยาวประมาณ

เพื่อความสะดวกและความ
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+
รถใช+ถนน

เพื่อความสะดวกและความ
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+
รถใช+ถนน

86 กอสร+างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวงศ@

1,638,000

1,638,000 ประชาชนมีความ ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง

425,000

425,000

425,000

425,000 ประชาชนมีความ ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง

1,130,000

1,130,000

1,130,000 ประชาชนมีความ ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง

-

พื้นที่ไมน+อยกวา 395.00
ตารางเมตร กอสร+างราง
น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก

ตารางเมตร กอสร+างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายในกว+าง 0.40 เมตร ทั้ง 2
ฝDLงถนน ความยาวประมาณ 220.00 เมตร
โครงการ

กอสร+างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กหนา 0.15 เมตร กว+าง
ประมาณ 3.60 เมตร ยาว

1,638,000

-

ประมาณ 110.00 เมตรหรือ

110.00 เมตร หรือพื้นที่ไมน+อยกวา 395.00

ที่

กอสร+างปรับปรุงถนนแอส
ฟDลท@ติกคอนกรีตหนา 0.05
เมตร กว+างประมาณ 6.50 8.00 เมตร ยาวประมาณ
485.00 เมตร หรือพื้นที่ไม
น+อยกวา 3,640.00 ตาราง
เมตร
กอสร+างปรับปรุงขยายถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา
0.15 เมตร กว+างประมาณ
1.50 - 2.00 เมตร ยาว
ประมาณ 314.00 เมตร
หรือพื้นที่ไมน+อยกวา
498.00 ตารางเมตร

ภายในกว+าง 0.40 เมตรความ
ยาวประมาณ 220.00 เมตร

วัตถุประสงค@
เพื่อความสะดวกและความ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กอสร+างถนนคอนกรีตเสริม

2561
(บาท)
647,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

647,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

647,000 ประชาชนมีความ

ผลที่คาดวา
จะได+รับ
ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักการชาง
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พิศาล จากถนนกะโรมไปทางทิศใต+เลี้ยวขวา ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+
ไปทางทิศตะวันตก จนสุดซอย ถนนคอนกรีต รถใช+ถนน

เหล็ก หนา 0.15 เมตร กว+าง

เสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว+างประมาณ

ประมาณ 220.00 เมตรหรือ

3.50 เมตร ยาวประมาณ 220.00 เมตร

พื้นที่ไมน+อยกวา 770.00

หรือพื้นที่ไมน+อยกวา 770.00 ตารางเมตร

ตารางเมตร

พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

ประมาณ 3.50 เมตร ยาว

ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล

87 กอสร+างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและราง

ที่

เพื่อความสะดวกและความ

กอสร+างถนนคอนกรีตเสริม

ระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยต+นหว+า 7 ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+
(ซอยลุงหั้ว) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา รถใช+ถนน

เหล็กหนา 0.15 เมตร กว+าง

0.15 เมตร กว+างประมาณ 3.30 เมตร ยาว

ประมาณ 225 เมตรหรือ

ประมาณ 225.00 เมตร หรือพื้นทีไมน+อย

พื้นที่ไมน+อยกวา 742

กวา 742.00 ตางรางเมตรและกอสร+างราง

ตารางเมตร กอสร+างราง

ระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในกว+าง

น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก

0.40 เมตร ยาวประมาณ 225.00 เมตร

ภายในกว+าง 0.40 เมตร

ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล

ความยาวประมาณ 225 เมตร

โครงการ

วัตถุประสงค@

88 กอสร+างถนนแอสฟDลท@ติกคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความสะดวกและความ

1,440,000

1,440,000

-

1,440,000 ประชาชนมีความ

ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก

สํานักการชาง

พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

ประมาณ 3.30 เมตร ยาว

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กอสร+างถนนคอนกรีตเสริม

2561
(บาท)
532,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

532,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

532,000 ประชาชนมีความ

ผลที่คาดวา
จะได+รับ
ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักการชาง
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และรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย

ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+

เหล็กหนา 0.15 เมตร กว+าง

ข+างร+านอาหารจาหอย จากถนนเทวบุรีไป

รถใช+ถนน

ประมาณ 2.50 เมตร ยาว

ทางทิศตะวันตกจนสุดซอย ถนนคอนกรีต

ประมาณ 93.00 เมตรหรือ

เสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว+างประมาณ

พื้นที่ไมน+อยกวา 230.00

2.50 เมตร ยาวประมาณ 93.00 เมตร

ตารางเมตร กอสร+างราง

หรือพื้นที่ไมน+อยกวา 230.00 ตารางเมตร

น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก

และกอสร+างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม

ภายในกว+าง 0.40 เมตร

เหล็ก ภายในกว+าง0.40 เมตร ยาวประมาณ

ความยาวประมาณ 93 เมตร

พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

93.00 เมตร ตามรูปแบบและรายการของ
เทศบาล

89 กอสร+างปรับปรุงขยายทอลอดเหลี่ยม
บริเวณคลองวังมะพร+าว ถนนเทวบุรี ขนาด

เพื่อพัฒนาระบบระบายน้ํา

กอสร+างปรับปรุงขยายทอ

420,000

-

420,000

420,000 ประชาชนมีความ

ในเขตเทศบาบลฯให+มีประสิทธิ ลอดเหลี่ยมภายในกว+าง1.60

ทอลอดเหลี่ยมภายในกว+าง 1.60 x 1.60 x ภาพ
1,500 เมตร ยาวประมาณ 4.00 เมตร

ระบบระบายน้ําในเขตเทศบาบลฯ สํานักการชาง

พึงพอใจร+อยละ 80 มีประสิทธิภาพมากขึ้น

x 1.60 x1,500 เมตร ยาว
ประมาณ 4.00 เมตร

จํานวน 2 แถว

งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค@

(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะได+รับ

รับผิดชอบหลัก
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90 กอสร+างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและราง

เพื่อความสะดวกและความ

กอสร+างถนนคอนกรีตเสริม

ระบายน้ําซอยเจริญพร และซอยเจริญพร 4 ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+
จากถนนเทวบุรีไปทางทิศตะวันตก ถนน
รถใช+ถนน

เหล็กหนา 0.15 เมตร กว+าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว+าง
ประมาณ 4.00 เมตร ยาวประมาณ
300.00
เมตร หรือพื้นที่ไมน+อยกวา 1,200.00

ประมาณ 300.00 เมตร หรือ

ตารางเมตร และกอสร+างรางระบายน้ํา

ระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก

คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในกว+าง 0.40 เมตร
ยาวประมาณ 300.00 เมตร

ภายในกว+าง 0.40 เมตรยาว
ประมาณ 300.00 เมตร

2,100,000

2,100,000

-

2,100,000 ประชาชนมีความ

ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก

สํานักการชาง

พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

ประมาณ 4.00 เมตร ยาว
พื้นที่ไมน+อยกวา 1,200.00
ตารางเมตร และกอสร+างราง

91 กอสร+างถนนปูยางแอสฟDลท@

เพื่อความสะดวกและความ

กอสร+างถนนปูยางแอสฟDลท@

ติกคอนกรีต ซอยโภคนิเวศน@

ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+

ติกคอนกรีต กว+าง 4.00-

จากถนนกะโรม ถึง ถนน

รถใช+ถนน

6.00 ม.ยาว 1,200 เมตร

ชลประทาน 4 ขวา กว+าง

หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม

4.00-6.00 ม.ยาว 1,200 เมตร

น+อยกวา 6,000 ตารางเมตร

-

2,700,000

2,700,000

2,700,000 ประชาชนมีความ

ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก

สํานักการชาง

พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม
น+อยกวา 6,000 ตารางเมตร

งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค@

(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะได+รับ

รับผิดชอบหลัก

79

92 กอสร+างถนนปูยางแอสฟDลท@

เพื่อความสะดวกและความ

กอสร+างถนนปูยางแอสฟDลท@

ติกคอนกรีตพร+อมรางระบาย

ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+

ติกคอนกรีต กว+าง 4.00-

น้ํา ค.ส.ล. ซอยทวดทอง 1

รถใช+ถนน

6.00 เมตร ยาว 983 เมตร

จากถนนกะโรม ถึง ถนน

หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่

ชลประทาน 4 ขวา กว+าง

ไมน+อยกวา 5,403 ตาราง

4.00-6.00 เมตร ยาว 983

เมตร และรางระบายน้ํา

เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ

ค.ส.ล. ภายในกว+าง 0.40

พื้นที่ไมน+อยกวา 5,403 ตาราง

เมตร ยาว 150.00 เมตร

2,910,000

2,910,000

2,910,000

2,910,000 ประชาชนมีความ

ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก

สํานักการชาง

พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

เมตร และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
ภายในกว+าง 0.40 เมตร ยาว
150.00 เมตร
93 กอสร+างขยายสะพานและจุด

เพื่อความสะดวกและความ

กอสร+างขยายสะพานและจุด

กลับรถถนนชลประทานสี่ขวา

ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+

กลับรถกว+าง 6.00 เมตร

สี่แยกชุมชนทุงจีน,สี่แยกซอย

รถใช+ถนน

ยาว 6.00 เมตร จํานวน 3

ทวดทอง 1,สี่แยกซอยประชา

จุด หรือพื้นที่ไมน+อยกวา

พัฒนา กว+าง 6.00 เมตร ยาว

108 ตารางเมตร

2,000,000

-

2,000,000

2,000,000 ประชาชนมีความ

ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก

สํานักการชาง

พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

6.00 เมตร จํานวน 3 จุด หรือ
พื้นที่ไมน+อยกวา 108 ตารางเมตร

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค@

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะได+รับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

80

94 กอสร+างถนน ค.ส.ล. พร+อมราง
ระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยประชา
พัฒนา 1(ฝDLงทิศเหนือ)ถนน ค.
ส.ล.กว+าง 3.80-4.50 เมตร
ยาว 241 เมตร หนา 0.15เมตร
หรือพื้นที่ไมน+อยกวา 948
ตารางเมตร และรางระบายน้ํา
ค.ส.ล.ภายในกว+าง 0.40 เมตร ยาว
194 เมตร

เพื่อความสะดวกและความ
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+
รถใช+ถนน

95 กอสร+างถนน ค.ส.ล. พร+อมราง
ระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยกามาลุด
ดีน 1(ฝDLงทิศเหนือ)ถนน ค.ส.ล.
กว+าง 3.30 เมตร ยาว 211
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไมน+อยกวา 696 ตาราง
เมตร และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
ภายในกว+าง 0.40 เมตร 211 เมตร

เพื่อความสะดวกและความ
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+
รถใช+ถนน

96 กอสร+างถนน ค.ส.ล. ซอยตา
เยี่ยม ถนนกว+าง 4.00-5.00
เมตร ยาว 235 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมน+อย
กวา 1,100 ตารางเมตร

เพื่อความสะดวกและความ
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+
รถใช+ถนน

ที่

โครงการ

กอสร+างถนน ค.ส.ล. กว+าง

1,470,000

1,470,000

-

1,470,000 ประชาชนมีความ ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง

1,320,000

1,320,000

-

1,320,000 ประชาชนมีความ ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง

925,000 ประชาชนมีความ ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง

3.80-4.50 เมตร ยาว 241

เมตร หนา 0.15เมตร หรือ
พื้นที่ไมน+อยกวา 948 ตาราง

เมตร และรางระบายน้ํา
ค.ส.ล.ภายในกว+าง 0.40
เมตร ยาว 194 เมตร

กอสร+างถนน ค.ส.ล. กว+าง
3.30 เมตร ยาว 211 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ไมน+อยกวา 696 ตารางเมตร

และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
ภายในกว+าง 0.40 เมตร ยาว

211 เมตร

กอสร+างถนน ค.ส.ล. ถนน

925,000

-

925,000

กว+าง 4.00-5.00 เมตร ยาว
235 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือพื้นที่ไมน+อยกวา
1,100 ตารางเมตร

วัตถุประสงค@

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะได+รับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

81

97 กอสร+างถนนปูยางแอสฟDลท@
ติกคอนกรีต ถนนกะโรม จากสี่
แยกตลาดแขก ถึง สะพานทา
เรียน กว+าง 12.00 เมตร ยาว
300 เมตร หนา 0.05 เมตร
หรือพื้นที่ไมน+อยกวา 3,600
ตารางเมตร
98 กอสร+างถนนปูยางแอสฟDลท@
ติกคอนกรีต ถนนเลียบรางรถไฟ
กว+าง 8.00-10.00 เมตร ยาว
400 เมตร หนา 0.05 เมตร
หรือพื้นที่ไมน+อยกวา 3,900
ตารางเมตร
99 กอสร+างถนนปูยางแอสฟDลท@
ติกคอนกรีต ซอยหมูบ+านไทย
สมุทร กว+าง 5.00-7.50 เมตร
ยาว 570 เมตร หนา 0.05
เมตร หรือพื้นที่ไมน+อยกวา
3,425 ตารางเมตร
100 กอสร+างถนนปูยางแอสฟDลท@
ติกคอนกรีต ซอยสันติธรรม
กว+าง 5.00-7.00 เมตร ยาว
500 เมตร หนา 0.05 เมตร
หรือพื้นที่ไมน+อยกวา 3,000
ตารางเมตร
ที่

โครงการ

เพื่อความสะดวกและความ
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+
รถใช+ถนน

เพื่อความสะดวกและความ
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+
รถใช+ถนน

เพื่อความสะดวกและความ
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+
รถใช+ถนน

เพื่อความสะดวกและความ
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+
รถใช+ถนน

วัตถุประสงค@

กอสร+างถนนปูยางแอสฟDลท@

1,620,000

1,620,000

1,620,000

-

ประชาชนมีความ ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง

1,750,000

1,750,000

1,750,000

-

ประชาชนมีความ ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง

1,540,000

-

1,540,000

1,540,000 ประชาชนมีความ ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง

1,350,000

-

1,350,000

1,350,000 ประชาชนมีความ ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง

ติกคอนกรีตกว+าง 12.00เมตร

ยาว 300 เมตร หนา 0.05
เมตร หรือพื้นที่ไมน+อยกวา
3,600 ตารางเมตร

กอสร+างถนนปูยางแอสฟDลท@
ติกคอนกรีต กว+าง 8.0010.00 เมตร ยาว 400 เมตร

หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่
ไมน+อยกวา 3,900 ตาราง
เมตร
กอสร+างถนนปูยางแอสฟDลท@
ติกคอนกรีต กว+าง 5.007.50 เมตร ยาว 570 เมตร
หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่
ไมน+อยกวา 3,425 ตาราง
เมตร
กอสร+างถนนปูยางแอสฟDลท@
ติกคอนกรีต กว+าง 5.007.00 เมตร ยาว 500 เมตร
หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่
ไมน+อยกวา 3,000 ตาราง
เมตร
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะได+รับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

82

101 กอสร+างถนนปูยางแอสฟDลท@
ติกคอนกรีต ถนนสายหน+า
โรงเรียนเบญจมฯ กว+าง
5.00-7.00 เมตร ยาว 380
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
พื้นที่ไมน+อยกวา 2,160 ตาราง
เมตร
102 กอสร+างถนนปูยางแอสฟDลท@
ติกคอนกรีต ซอยบุญพา
กว+าง 3.00-5.50 เมตร ยาว
1,124 เมตร หนา 0.05 เมตร
หรือพื้นที่ไมน+อยกวา 4,700
ตารางเมตร
103 กอสร+างถนน ค.ส.ล. ซอยครู
สมบูรณ@ ถนนกว+าง 4.00-7.00
เมตร ยาว 130 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมน+อย
กวา 640 ตารางเมตร

เพื่อความสะดวกและความ
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+
รถใช+ถนน

กอสร+างถนนปูยางแอสฟDลท@
ติกคอนกรีต กว+าง 5.007.00 เมตร ยาว 380 เมตร
หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่
ไมน+อยกวา 2,160 ตาราง
เมตร

972,000

972,000

เพื่อความสะดวกและความ
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+
รถใช+ถนน

กอสร+างถนนปูยางแอสฟDลท@
ติกคอนกรีต กว+าง 3.005.50 เมตร ยาว 1,125 ม.
หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่
ไมน+อยกวา 4,700 ตาราง
เมตร
กอสร+างถนน ค.ส.ล. กว+าง

2,110,000

2,110,000

538,000

538,000

104 กอสร+างถนนแอสฟDลท@ติก ซอยเตา
หม+อ ถนนกว+าง 5.00 เมตร
ยาว 92.00 เมตร หนา 0.05
เมตร หรือพื้นที่ไมน+อยกวา
460 ตารางเมตร

เพื่อความสะดวกและความ
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+
รถใช+ถนน

212,000

212,000

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

ที่

โครงการ

เพื่อความสะดวกและความ
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+
รถใช+ถนน

วัตถุประสงค@

972,000

ประชาชนมีความ ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง

-

2,110,000 ประชาชนมีความ ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง

-

538,000 ประชาชนมีความ ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง

3.00-5.50 เมตร ยาว 1,125

-

เมตรหนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไมน+อยกวา 4,700
ตารางเมตร
กอสร+างถนนแอสฟDลท@ติก กว+าง
5.00 เมตร ยาว 92.00
เมตรหนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไมน+อยกวา 460
ตารางเมตร
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

212,000

-

2564
(บาท)

ประชาชนมีความ ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะได+รับ

สํานักการชาง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

83

105 กอสร+างถนนแอสฟDลท@ติกคอนกรีต ซอยอินท
บํารุง ถนนกว+าง 5.00-7.00
เมตร ยาว 93.00 เมตร หนา
0.05 เมตร หรือพื้นที่ไมน+อย
กวา 558 ตารางเมตร
106 กอสร+างถนน ค.ส.ล. ซอยสุทธิ์
วากัฟ ถนนกว+าง 5.00 เมตร
ยาว 185.00 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือพื้นที่ไมน+อยกวา

เพื่อความสะดวกและความ
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+
รถใช+ถนน

เพื่อความสะดวกและความ
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+
รถใช+ถนน

925 ตารางเมตร

กอสร+างถนนแอสฟDลท@ติก

280,000

280,000

778,000

778,000

1,270,000

1,270,000

280,000

-

ประชาชนมีความ ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง

-

778,000 ประชาชนมีความ ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง

-

1,270,000 ประชาชนมีความ ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง

559,000 ประชาชนมีความ ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง

กว+าง 5.00-7.00 เมตร ยาว

93.00 เมตรหนา 0.15
เมตร หรือพื้นที่ไมน+อยกวา
558 ตารางเมตร
กอสร+างถนน ค.ส.ล. กว+าง
5.00 เมตร ยาว 185.00
เมตรหนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไมน+อยกวา 925
ตารางเมตร

107 กอสร+างถนน ค.ส.ล. ซอยแม
พยอม 2 (พร+อมยกระดับถนน
และรางระบายน้ํา) ถนนกว+าง
8.00-10.00 เมตร ยาว 155
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไมน+อยกวา 1,395 ตาราง
เมตร
108 กอสร+างถนน ค.ส.ล.
ซอยพันจินา แยก1 ถนนกว+าง
3.00-4.00 เมตร ยาว 190.00
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ

เพื่อความสะดวกและความ
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+
รถใช+ถนน

เพื่อความสะดวกและความ
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+
รถใช+ถนน

พื้นที่ไมน+อยกวา 665

กอสร+างถนน ค.ส.ล. กว+าง
8.00-10.00 เมตร ยาว 155

เมตรหนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไมน+อยกวา 1,395
ตารางเมตร

กอสร+างถนน ค.ส.ล. กว+าง

559,000

-

559,000

3.00-4.00 เมตร ยาว 190

เมตรหนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไมน+อยกวา 665
ตารางเมตร

ตารางเมตร
งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค@

(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

2563

2564

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะได+รับ

รับผิดชอบหลัก

84

109 กอสร+างถนน ค.ส.ล. ซอยกะโรม

เพื่อความสะดวกและความ

กอสร+างถนน ค.ส.ล. กว+าง

34 ถนนกว+าง 2.00-3.00

ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+

2.00-3.00 เมตร ยาว 200

เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา

รถใช+ถนน

เมตรหนา 0.15 เมตร หรือ

0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมน+อย

พื้นที่ไมน+อยกวา 500

กวา 500 ตารางเมตร

ตารางเมตร

110 กอสร+างปรับปรุงทางเท+าถนน
คลองทา ทั้ง 2 ฝDLง กว+าง

เพื่อความสะดวกและความ

กอสร+างปรับปรุงทางเท+า

ปลอดภัยของประชาชน

กว+าง 2.00-3.00 เมตร ยาว

2.00-3.00 เมตร ยาว 440

440 เมตร หรือพื้นที่ไมน+อย

เมตร หรือพื้นที่ไมน+อยกวา

กวา 2,200 ตารางเมตร

(บาท)
420,000

(บาท)
420,000

(บาท)
-

(บาท)
420,000 ประชาชนมีความ

ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก

สํานักการชาง

พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

3,600,000

3,600,000

3,600,000

-

ประชาชนมีความ

ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก

สํานักการชาง

พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

2,200 ตารางเมตร
111 กอสร+างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ํา
เพื่อความสะดวกและความ
ค.ส.ล. (ฝDLงทิศเหนือ) ซอยนิพัทธ@ กว+าง
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+
5.00-6.00 เมตร ยาว 260.00 เมตร
รถใช+ถนน
หนา 0.15 เมตร หรือมีพท.ไมน+อยกวา
1,430.00 ตร.ม รางระบายน้ํา ค.ส.ล.
ภายในกว+าง 0.40 เมตร ยาว 260.00 ม.
ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล

กอสร+างถนน ค.ส.ล. และ
รางระบายน้ํา ค.ส.ล.
(ฝDLงทิศเหนือ) ซอยนิพัทธ@

1,947,000

1,947,000

1,947,000

1,947,000 ประชาชนมีความ ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง

กว+าง 5.00-6.00 เมตร ยาว

260.00 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือมีพท.ไมน+อยกวา
1,430.00 ตร.ม รางระบาย
น้ํา ค.ส.ล. ภายในกว+าง 0.40

เมตร ยาว 260.00 เมตร

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค@

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะได+รับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

85

112 กอสร+างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ํา
ค.ส.ล. (ทั้งสองฝDLง) ซอยกาญจนะแยกไป
ทางทิศใต+ กว+าง5.00-6.00 เมตร ยาว
98.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพท.
ไมน+อยกวา 539.00 ตร.ม รางระบายน้ํา

เพื่อความสะดวกและความ
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+
รถใช+ถนน

กอสร+างถนน ค.ส.ล. และ
รางระบายน้ํา ค.ส.ล.
(ทั้งสองฝDLง) ซอยกาญจนะ

985,000

985,000

985,000

985,000 ประชาชนมีความ ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง

908,000

908,000

908,000

908,000 ประชาชนมีความ

สํานักการชาง

แยกไปทางทิศใต+ กว+าง5.00-

6.00 เมตร ยาว 98.00 ม.
หนา 0.15 เมตร หรือมีพท.
ไมน+อยกวา 539.00 ตร.ม
รางระบายน้ํา ภายในกว+าง
0.40 เมตร ยาว 196.00

ภายในกว+าง 0.40 เมตร ยาว 196.00 เมตร

ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล

เมตร
113 กอสร+างปูยางแอสฟDลท@ติกคอนกรีต และ

เพื่อความสะดวกและความ

กอสร+างปูยางแอสฟDลท@ติก

รางระบายน้ํา ค.ส.ล (ทั้งสองฝDLง)

ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+

คอนกรีต และรางระบายน้ํา

ซอยก+าวหน+า 1/2 กว+าง 3.50-6.00 เมตร รถใช+ถนน
ยาว 93.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี
พท. ไมน+อยกวา 432.00 ตร.ม รางระบาย
น้ํา ค.ส.ล. (ฝDLงทิศตะวันออก) ภายในกว+าง
ค.ส.ล. (ฝDLงทิศตะวันตก) ภายในกว+าง 0.40
เมตร ยาว 86.00 เมตร ตามรูปแบบและ
รายการของเทศบาล

โครงการ

พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

ค.ส.ล (ทั้งสองฝDLง )ซอยก+าว
หน+า 1/2 กว+าง 3.50-6.00
เมตร ยาว 93.00 เมตร หนา

0.40 เมตร ยาว 93.00 เมตร รางระบายน้ํา

ที่

ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก

วัตถุประสงค@

0.05 เมตร หรือมีพท. ไม
น+อยกวา 432.00 ตร.ม
รางระบายน้ํา ค.ส.ล. (ฝDLงทิศ
ตะวันออก) ภายในกว+าง
0.40 เมตร ยาว 93.00 ม.
รางระบายน้ําค.ส.ล. (ฝDLงทิศ
ตะวันตก) ภายในกว+าง 0.40
เมตร ยาว 86.00 เมตร
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะได+รับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

86

114 กอสร+างปูยางแอสฟDลท@ติกคอนกรีต และ
รางระบายน้ํา ค.ส.ล (ทั้งสองฝDLง)
ซอยก+าวหน+า 3 - ซอยตีนเปOด กว+าง 3.50
-4.00 เมตร ยาว 215.00 เมตร หนา

เพื่อความสะดวกและความ
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+
รถใช+ถนน

0.05 ม. หรือมีพท. ไมน+อยกวา 806.00 ตร.ม

รางระบายน้ํา ค.ส.ล. (ฝDLงทิศเหนือ) ภายใน
กว+าง 0.40 เมตร ยาว 223.00 เมตร
รางระบายน้ํา ค.ส.ล. (ฝDLงทิศใต+) ภายใน
กว+าง 0.40 เมตร ยาว 220.00 เมตร
ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล

กอสร+างปูยางแอสฟDลท@ติก
คอนกรีต และรางระบายน้ํา
ค.ส.ล (ทั้งสองฝDLง) ซอยก+าว
หน+า 3 - ซอยตีนเปOด กว+าง
3.50-4.00 เมตร ยาว
215.00 เมตร หนา 0.05
เมตร หรือมีพท. ไมน+อยกวา

1,650,000

1,650,000

1,650,000

1,650,000 ประชาชนมีความ ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง

1,045,000

1,045,000

1,045,000

1,045,000 ประชาชนมีความ ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง

806.00 ตร.ม รางระบายน้ํา

ค.ส.ล. (ฝDLงทิศเหนือ) ภายใน
กว+าง 0.40 เมตร ยาว
223.00 เมตร รางระบายน้ํา

115 กอสร+างปูยางแอสฟDลท@ติกคอนกรีต และ
รางระบายน้ํา ค.ส.ล (ฝDLงทิศเหนือ)
ซอยก+าวหน+า 2 - ซอยตีนเปOด กว+าง 4.00

เพื่อความสะดวกและความ
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+
รถใช+ถนน

-4.50 เมตร ยาว 213.00 เมตร หนา 0.05

ที่

ค.ส.ล. (ฝDLงทิศใต+) ภายใน
กว+าง 0.40 เมตร ยาว
220.00 เมตร
กอสร+างปูยางแอสฟDลท@ติก
คอนกรีต และรางระบายน้ํา
ค.ส.ล (ฝDLงทิศเหนือ) ซอยก+าว
หน+า 2 - ซอยตีนเปOด กว+าง
4.00-4.50 เมตร ยาว
213.00 เมตร หนา 0.05
เมตร หรือมีพท. ไมน+อยกวา

เมตร หรือมีพท. ไมน+อยกวา 905.00 ตร.ม
รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ภายในกว+าง 0.40
เมตร ยาว 218.00 เมตร ตามรูปแบบและ
รายการของเทศบาล

905.00 ตร.ม รางระบายน้ํา

โครงการ

ค.ส.ล. ภายในกว+าง 0.40
เมตร ยาว 218.00 เมตร
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค@

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะได+รับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

87

116 โครงการกอสร+างปูยางแอสฟDลท@ติกคอนกรีต เพื่อความสะดวกและความ
ถนนพระบรมธาตุจากบริเวณถนนมังคุด - ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+
ถนนชลวิธี กว+าง 6.00-11.00 เมตร ยาว รถใช+ถนน
565.00 เมตร หนา 0.05 ม. หรือมีพท. ไม
น+อยกวา 4,520.00 ตร.ม. พร+อมตีเส+น
จราจร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล

กอสร+างปูยางแอสฟDลท@ติก
คอนกรีต ถนนพระบรมธาตุ
จากบริเวณถนนมังคุด -ถนน
ชลวิธี กว+าง 6.00-11.00
เมตร ยาว 565.00 เมตร
หนา 0.05 ม. หรือมีพท. ไม
น+อยกวา 4,520.00 ตร.ม.
พร+อมตีเส+นจราจร

117 โครงการปรับปรุงยกระดับฝารางระบายน้ํา

เพื่อความสะดวกและความ

โครงการปรับปรุงยกระดับ

ค.ส.ล. ถนนวัดคิด ฝารางระบายน้ํา ค.ส.ล.

ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+

ฝารางระบายน้ํา ค.ส.ล.

ภายในกว+าง 0.40 เมตร ยาวไมน+อยกวา

รถใช+ถนน

ถนนวัดคิด ฝารางระบายน้ํา

319.00 เมตร ตามรูปแบบและรายการ

ค.ส.ล. ภายในกว+าง 0.40

ของเทศบาล

เมตร ยาวไมน+อยกวา

1,969,000

1,969,000

1,969,000

387,000

387,000

387,000

1,969,000 ประชาชนมีความ ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

387,000 ประชาชนมีความ

ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก

สํานักการชาง

สํานักการชาง

พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

319.00 เมตร
118 โครงการกอสร+างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
เพื่อความสะดวกและความ
ถนนยมราชฝDLงทิศตะวันตกตรงข+ามธนาคาร ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+
ออมสิน-วงเวียนหน+าวัดศรีทวี รางระบายน้ํา รถใช+ถนน
ค.ส.ล. ภายในกว+าง 0.40 เมตร ยาวไมน+อย
กวา 216.00 เมตร ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค@

โครงการกอสร+างรางระบาย
น้ํา ค.ส.ล. ถนนยมราชฝDLง
ทิศตะวันตกตรงข+ามธนาคาร
ออมสิน-วงเวียนหน+าวัด
ศรีทวี รางระบายน้ํา ค.ส.ล.
ภายในกว+าง 0.40 เมตร
ยาวไมน+อยกวา 216.00
เมตร
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

677,000

677,000

677,000

677,000 ประชาชนมีความ ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะได+รับ

สํานักการชาง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
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119 โครงการกอสร+างถนน ค.ส.ล. ซอยทาซัก

เพื่อความสะดวกและความ

โครงการกอสร+างถนน ค.ส.ล.

(ตอจากของเดิม) ชวงที่ 1 ถนนกว+าง 5.00 ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+
เมตร ยาว 50.00 เมตร ชวงที่ 2 ถนนกว+าง รถใช+ถนน

ซอยทาซัก(ตอจากของเดิม)

6.00 เมตร ยาว 68.00 เมตร หรือพื้นที่ไม

เมตร ยาว 50.00 เมตร

น+อยกวา 658 ตร.ม. ตามรูปแบบและ

ชวงที่ 2 ถนนกว+าง 6.00

รายการของเทศบาล

เมตร ยาว 68.00 เมตร หรือ

(บาท)
912,000

(บาท)
912,000

(บาท)
912,000

(บาท)
912,000 ประชาชนมีความ

ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก

สํานักการชาง

พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

ชวงที่ 1 ถนนกว+าง 5.00

พื้นที่ไมน+อยกวา 658 ตร.ม.
120 โครงการยกระดับถนนแอสฟDลท@ติกคอนกรีต เพื่อความสะดวกและความ
หน+าวัดศรีทวี-สะพานคลองทุงปรัง (สะพาน ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+
ยาว) ถนนกว+าง 9.50-16.00 เมตร ยาว

รถใช+ถนน

โครงการยกระดับถนนแอส

2,049,000

2,049,000

2,049,000

2,049,000 ประชาชนมีความ

ฟDลท@ติกคอนกรีตหน+าวัดศรี

ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก

สํานักการชาง

พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

ทวี-สะพานคลองทุงปรัง

209 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม

(สะพานยาว) ถนนกว+าง

น+อยกวา 2,601 ตร.ม. ตามรูปแบบและ

9.50-16.00 เมตร ยาว 209

รายการของเทศบาล

เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
พื้นที่ไมน+อยกวา 2,601 ตร.ม.

121 โครงการกอสร+างปูยางแอสฟDลท@

เพื่อความสะดวกและความ

โครงการกอสร+างปูยาง

ติกคอนกรีตซอยประชาพัฒนา จากถนน

ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+

แอสฟDลท@ติกคอนกรีตซอย

กะโรม-ถนนชลประทาน 4 ขวา กว+าง

รถใช+ถนน

ประชาพัฒนา จากถนน

4.00-7.00 เมตร ยาว 1,117 เมตร.

กะโรม-ถนนชลประทาน 4

หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน+อยกวา

ขวา กว+าง 4.00-7.00 เมตร

5,421 ตร.ม ตามรูปแบบและรายการของ

ยาว 1,117 เมตร หนา

เทศบาล

0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม

2,515,000

2,515,000

2,515,000

2,515,000 ประชาชนมีความ

ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก

สํานักการชาง

พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

น+อยกวา 5,421 ตร.ม
งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค@

(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

2563

2564

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะได+รับ

รับผิดชอบหลัก
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122 โครงการกอสร+างถนน ค.ส.ล. พร+อมราง

เพื่อความสะดวกและความ

โครงการกอสร+างถนน ค.ส.ล.

ระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยประชาพัฒนา-โรงแรม ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+
ชมดาว (ฝDLงทิศตะวันออก) ถนนกว+าง 4.00- รถใช+ถนน

พร+อมรางระบายน้ํา ค.ส.ล.

5.00 เมตร ยาว 225.00 เมตร หนา 0.15

ชมดาว (ฝDLงทิศตะวันออก)

เมตร หรือมีพื้นที่ไมน+อยกวา 1,130 ตร.ม

ถนนกว+าง 4.00-5.00 เมตร

และรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ภายในกว+าง 0.40

ยาว 225.00 เมตร หนา

เมตร ยาว 290.00 เมตร ตามรูปแบบและ

0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม

รายการของเทศบาล

น+อยกวา 1,130 ตร.ม และ

(บาท)
1,890,000

(บาท)
1,890,000

(บาท)
1,890,000

(บาท)
1,890,000 ประชาชนมีความ

ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก

สํานักการชาง

พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

ซอยประชาพัฒนา-โรงแรม

รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ภายใน
กว+าง 0.40 เมตร
ยาว 290.00 เมตร
123 โครงการกอสร+างทอระบายน้ํา ค.ส.ล.

เพื่อความสะดวกและความ

โครงการกอสร+างทอระบาย

ขนาดเส+นผาศูนย@กลาง 1.00 เมตร และ

ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+

น้ํา ค.ส.ล.ขนาดเส+นผาศูนย@

ขนาดเส+นผาศูนย@กลาง 0.40 เมตร พร+อม

รถใช+ถนน

กลาง 1.00 เมตร และขนาด

บอพัก ค.ส.ล. ซอยทวดทอง1เชื่อมตอถนน

เส+นผาศูนย@กลาง 0.40 เมตร

ชลประทาน 4 ขวา ตามรูปแบบและรายการ

พร+อมบอพัก ค.ส.ล. ซอย

ของเทศบาล

ทวดทอง1เชื่อมตอถนน

490,000

490,000

490,000

490,000 ประชาชนมีความ

ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก

สํานักการชาง

พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

ชลประทาน 4 ขวา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค@

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563

2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะได+รับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

90

124 โครงการเปลี่ยนหลอดไฟแสงสวาง (สามแยก เพื่อความสะดวกและความ โครงการเปลี่ยนหลอดไฟ
ทามวง-ราเมศ) (ประตูขาว-สามแยกทาดาน) ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+ แสงสวาง (ถนนทามวง-รา
(วงเวียนศรีทวี-ราชดําเนิน) เปOนหลอด
เมศ) (ประตูขาว-สามแยกทา
แอลอีดี ขนาด 150 วัตต@ จํานวน 68 หลอด

125 โครงการเปลี่ยนหลอดไฟแสงสวาง ถนน
เพื่อความสะดวกและความ
ทุงปรัง เปOนหลอด แอลอีดี ขนาด 150 วัตต@ ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+
จํานวน 175 หลอด
รถใช+ถนน
126 โครงการเปลี่ยนหลอดไฟแสงสวาง ถนน
เพื่อความสะดวกและความ
เทวบุรี เปOนหลอด แอลอีดี ขนาด 150 วัตต@ ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+
จํานวน 145 หลอด
รถใช+ถนน
127 โครงการเปลี่ยนหลอดไฟแสงสวาง ถนน
เพื่อความสะดวกและความ
บออาง เปOนหลอด แอลอีดี ขนาด 150 วัตต@ ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+
จํานวน 22 หลอด
รถใช+ถนน
128 โครงการเปลี่ยนหลอดไฟแสงสวาง ถนน
ประชาพัฒนา-ถนนชลประทาน 4 ขวา
เปOนหลอด แอลอีดี ขนาด 80 วัตต@
จํานวน 22 หลอด

ที่

โครงการ

เพื่อความสะดวกและความ
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+
รถใช+ถนน

วัตถุประสงค@

ดาน) (วงเวียนศรีทวี-ราช
ดําเนิน) เปOนหลอดแอลอีดี
ขนาด 150 วัตต@
โครงการเปลี่ยนหลอดไฟ
แสงสวาง ถนนทุงปรัง
เปOนหลอด แอลอีดี ขนาด
150 วัตต@
โครงการเปลี่ยนหลอดไฟ
แสงสวาง ถนนเทวบุรี
เปOนหลอด แอลอีดี ขนาด
150 วัตต@
โครงการเปลี่ยนหลอดไฟ
แสงสวาง ถนนบออาง
เปOนหลอด แอลอีดี ขนาด
150 วัตต@
โครงการเปลี่ยนหลอดไฟ
แสงสวาง ถนนประชาพัฒนา
-ถนนชลประทาน 4 ขวา
เปOนหลอด แอลอีดี ขนาด
80 วัตต@
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

(บาท)
2,000,000

(บาท)
2,000,000

(บาท)
2,000,000

(บาท)
2,000,000 ประชาชนมีความ ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

7,406,000

7,406,000

7,406,000

7,406,000 ประชาชนมีความ ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง

4,076,000

4,076,000

4,076,000

4,076,000 ประชาชนมีความ ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง

644,000

644,000

644,000

644,000 ประชาชนมีความ ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง

621,000

621,000

621,000

1,000,000 ประชาชนมีความ ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะได+รับ

สํานักการชาง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
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129 โครงการเปลี่ยนหลอดไฟแสงสวาง ถนน
เพื่อความสะดวกและความ
ราชนิคมเปOนหลอด แอลอีดี ขนาด 150 วัตต@ ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+
จํานวน 32 หลอด
รถใช+ถนน
130 โครงการกอสร+างระบบไฟฟาแสงสวาง
เพื่อความสะดวกและความ
ถนนชลประทาน 4 ขวา ไฟกิ่งขนาด 9 เมตร ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+
หลอด แอลอีดี ขนาด 150 วัตต@ จํานวน
รถใช+ถนน
52 ต+น
131 โครงการกอสร+างถนน ค.ส.ล. ซอหอไตร 1
และรางระบายน้ํา ค.ส.ล. (ฝDLงทิศใต+)
งานกอสร+างถนน ค.ส.ล. กว+าง 2.00 - 4.50

เพื่อความสะดวกและความ
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+
รถใช+ถนน

โครงการเปลี่ยนหลอดไฟ
แสงสวาง ถนนราชนิคม
เปOนหลอด แอลอีดี ขนาด
150 วัตต@
โครงการกอสร+างระบบไฟฟา
แสงสวางถนนชลประทาน
4 ขวา ไฟกิ่งขนาด 9 เมตร
หลอด แอลอีดี ขนาด 150
วัตต@ จํานวน 52 ต+น

(บาท)
921,000

(บาท)
921,000

(บาท)
921,000

(บาท)
921,000 ประชาชนมีความ ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

3,366,000

3,366,000

3,366,000

3,366,000 ประชาชนมีความ ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง

กอสร+างถนน ค.ส.ล.

3,880,000

3,880,000

3,880,000

3,880,000 ประชาชนมีความ ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง

ซอหอไตร 1และรางระบายน้ํา

สํานักการชาง

ค.ส.ล. (ฝDLงทิศใต+)งานกอสร+าง

เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 710.00

ถนน ค.ส.ล. กว+าง

เมตร หรือมีพื้นที่ไมน+อยกวา 2,330.00

2.00 - 4.50เมตร

ตารางเมตร และรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ภายใน

หนา 0.15 เมตร

กว+าง 0.40 เมตร ยาว 710.00 เมตร

ระยะทาง 710.00เมตร

ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล

หรือมีพื้นที่ไมน+อยกวา
2,330.00ตารางเมตร
และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
ภายในกว+าง 0.40 เมตร
ยาว 710.00 เมตร
ตามรูปแบบและรายการ
ของเทศบาล

งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค@

(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

2563

2564

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะได+รับ

รับผิดชอบหลัก

92

132 โครงการกอสร+างถนน ค.ส.ล.ซอยไกรพลดาน เพื่อความสะดวกและความ
งานกอสร+างถนน ค.ส.ล. กว+าง 3.00 - 4.00

ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+

เมตร หนา 0.15 ม. ระยะทาง 130 ม.

รถใช+ถนน

หรือมีพท.ไมน+อยกวา 577 ตร.ม.

กอสร+างถนน ค.ส.ล.

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

478,000

478,000

478,000

478,000 ประชาชนมีความ

ซอยไกรพลดาน
งานกอสร+างถนน ค.ส.ล.

ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก

สํานักการชาง

พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กว+าง 3.00 - 4.00
เมตร หนา 0.15 ม.

ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล

ระยะทาง 130 ม.
หรือมีพท.ไมน+อยกวา
577 ตร.ม.
ตามรูปแบบและรายการ
ของเทศบาล
133 โครงการกอสร+างถนน ค.ส.ล.ซอยทวีทรัพย@

เพื่อความสะดวกและความ

กอสร+างถนน

งานกอสร+างถนน ค.ส.ล. กว+าง 5.00 - 6.00

ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+

ค.ส.ล.ซอยทวีทรัพย@

เมตร หนา 0.15 ม. ระยะทาง 46 ม.

รถใช+ถนน

งานกอสร+างถนน ค.ส.ล.
กว+าง 5.00 - 6.00

หรือมีพท.ไมน+อยกวา 273 ตร.ม.
ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล

226,000

226,000

226,000

226,000 ประชาชนมีความ

ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก

สํานักการชาง

พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

เมตร หนา 0.15 ม.
ระยะทาง 46 ม.
หรือมีพท.ไมน+อยกวา
273 ตร.ม.
ตามรูปแบบและรายการ
ของเทศบาล
เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

93

ที่

โครงการ

134 โครงการกอสร+างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.

วัตถุประสงค@

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อความสะดวกและความ

กอสร+างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.

ซอยดิ่งดง งานรางระบายน้ําค.ส.ล.ภายในกว+าง

ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+

0.40 ม. ระยะทาง 100 เมตรตาม

รถใช+ถนน

ซอยดิ่งดง งานรางระบายน้ํา
ค.ส.ล.ภายในกว+าง

รูปแบบและรายการของเทศบาล

2561

2562

2563

2564

(KPI)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

280,000

280,000

280,000

280,000 ประชาชนมีความ

จะได+รับ
ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก

รับผิดชอบหลัก
สํานักการชาง

พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

0.40 ม. ระยะทาง
100 เมตรตาม
รูปแบบและรายการ
ของเทศบาล

135 โครงการกอสร+างถนน ค.ส.ล.ซอยพระเสด็จ เพื่อความสะดวกและความ

กอสร+างถนน ค.ส.ล.

งานกอสร+างถนน ค.ส.ล. กว+าง 2.50 - 3.00

ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+

ซอยพระเสด็จ

เมตร หนา 0.15 ม. ระยะทาง 135 ม.

รถใช+ถนน

หรือมีพท.ไมน+อยกวา 435 ตร.ม.

งานกอสร+างถนน ค.ส.ล.
กว+าง 2.50 - 3.00

ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล

เมตร หนา 0.15 ม.

362,000

362,000

362,000

362,000 ประชาชนมีความ

ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก

สํานักการชาง

พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

ระยะทาง 135 ม.
หรือมีพท.ไมน+อยกวา
435 ตร.ม.
ตามรูปแบบและรายการ
ของเทศบาล

เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

94

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค@

136 โครงการกอสร+างถนน ค.ส.ล.ซอยชลเฉนียน เพื่อความสะดวกและความ
งานกอสร+างถนน ค.ส.ล. กว+าง 4.00 - 5.00

ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+

เมตร หนา 0.15 ม. ระยะทาง 117 ม.

รถใช+ถนน

หรือมีพท.ไมน+อยกวา 505 ตร.ม.

(ผลผลิตของโครงการ)
กอสร+างถนน ค.ส.ล.

2561
(บาท)
430,000

2562
(บาท)
430,000

2563
(บาท)
430,000

ซอยชลเฉนียน
งานกอสร+างถนน ค.ส.ล.

2564
(บาท)

(KPI)

430,000 ประชาชนมีความ

จะได+รับ
ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก

รับผิดชอบหลัก
สํานักการชาง

พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กว+าง 4.00 - 5.00
เมตร หนา 0.15 ม.

ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล

ระยะทาง 117 ม.
หรือมีพท.ไมน+อยกวา
505 ตร.ม.
ตามรูปแบบและรายการ
137 โครงการกอสร+างถนน ค.ส.ล.ซอยเบญจธารา เพื่อความสะดวกและความ
งานกอสร+างถนน ค.ส.ล. กว+าง 5.50 - 6.00

ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+

เมตร หนา 0.15 ม. ระยะทาง 90 ม.

รถใช+ถนน

หรือมีพท.ไมน+อยกวา 515 ตร.ม.
ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล

ของเทศบาล
กอสร+างถนน ค.ส.ล.

428,000

428,000

428,000

ซอยเบญจธารา
งานกอสร+างถนน ค.ส.ล.

428,000 ประชาชนมีความ

ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก

สํานักการชาง

พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กว+าง 5.50 - 6.00
เมตร หนา 0.15 ม.
ระยะทาง 90 ม.
หรือมีพท.ไมน+อยกวา
515 ตร.ม.
ตามรูปแบบและรายการ
ของเทศบาล
เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

95

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค@

138 โครงการกอสร+างถนน ค.ส.ล.ซอยหนึ่งเก+าสี่ เพื่อความสะดวกและความ
งานกอสร+างถนน ค.ส.ล. กว+าง 2.70 - 4.00
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+
เมตร หนา 0.15 ม. ระยะทาง 73 ม.
รถใช+ถนน
หรือมีพท.ไมน+อยกวา 245 ตร.ม.
ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล

139 โครงการกอสร+างถนน ค.ส.ล.ซอยภูเขาดิน
งานกอสร+างถนน ค.ส.ล. กว+าง 6.00 11.00 เมตร หนา 0.15 ม. ระยะทาง 46

เพื่อความสะดวกและความ
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+
รถใช+ถนน

ม. หรือมีพท.ไมน+อยกวา 420 ตร.ม.
ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล

(ผลผลิตของโครงการ)
กอสร+างถนน ค.ส.ล.
ซอยหนึ่งเก+าสี่
งานกอสร+างถนน ค.ส.ล.
กว+าง 2.70 - 4.00
เมตร หนา 0.15 ม.
ระยะทาง 73 ม.
หรือมีพท.ไมน+อยกวา 245
ตร.ม. ตามรูปแบบ
และรายการของเทศบาล
กอสร+างถนน ค.ส.ล.
ซอยภูเขาดิน
งานกอสร+างถนน ค.ส.ล.

2561
(บาท)
203,000

2562
(บาท)
203,000

2563
(บาท)
203,000

2564
(KPI)
จะได+รับ
(บาท)
203,000 ประชาชนมีความ ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

รับผิดชอบหลัก

374,000

374,000

374,000

374,000 ประชาชนมีความ ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง

399,000

399,000

399,000

399,000 ประชาชนมีความ ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง

สํานักการชาง

กว+าง 6.00 - 11.00 เมตร

หนา 0.15 ม. ระยะทาง
46 ม. หรือมีพท.ไมน+อยกวา

140 โครงการกอสร+างถนน ค.ส.ล.ซอยตากล่ํา
งานกอสร+างถนน ค.ส.ล. กว+าง 4.00 - 5.00

เมตร หนา 0.15 ม. ระยะทาง 92 ม.
หรือมีพท.ไมน+อยกวา 408 ตร.ม.
ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล

เพื่อความสะดวกและความ
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+
รถใช+ถนน

420 ตร.ม.
ตามรูปแบบและ
รายการของเทศบาล
กอสร+างถนน
ค.ส.ล.ซอยตากล่ํา
งานกอสร+างถนน ค.ส.ล.
กว+าง 4.00 - 5.00
เมตร หนา 0.15 ม.
ระยะทาง 92 ม.
หรือมีพท.ไมน+อยกวา
408 ตร.ม.
ตามรูปแบบและ
รายการของเทศบาล

96

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค@

141 โครงการกอสร+างถนน ค.ส.ล.ซอยไมมีชื่อ
เพื่อความสะดวกและความ
(เชื่อมระหวางถนนครศรีฯ-ปากพนัง ไป ซอย ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+
ชายทุงแยก 3) งานกอสร+างถนน ค.ส.ล.
รถใช+ถนน
กว+าง 3.00 - 4.00 เมตร หนา 0.15 ม.
ระยะทาง 65 ม. หรือมีพท.ไมน+อยกวา 240

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กอสร+างถนน ค.ส.ล.
ซอยไมมีชื่อ
(เชื่อมระหวางถนนครศรีฯปากพนัง ไป ซอย

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)
199,000

2562
(บาท)
199,000

2563
(บาท)
199,000

400,000

400,000

400,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะได+รับ

2564
(บาท)
199,000 ประชาชนมีความ ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักการชาง

ชายทุงแยก 3) งานกอสร+าง
ถนน ค.ส.ล.
กว+าง 3.00 - 4.00

ตร.ม. ตามรูปแบบและ
รายการของเทศบาล

เมตร หนา 0.15 ม.
ระยะทาง 65 ม. หรือมีพท.
ไมน+อยกวา 240
ตร.ม. ตามรูปแบบและ
รายการของเทศบาล
142 โครงการกอสร+างถนน ค.ส.ล.ซอยเก+าเจ็ด

เพื่อความสะดวกและความ

กอสร+างถนน ค.ส.ล.

งานกอสร+างถนน ค.ส.ล. กว+าง 5.00 - 5.50

ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+

เมตร หนา 0.15 ม. ระยะทาง 88 ม.

รถใช+ถนน

ซอยเก+าเจ็ด
งานกอสร+างถนน ค.ส.ล.

หรือมีพท.ไมน+อยกวา 450 ตร.ม.และยกฝา
บอพัก ตามรูปแบบและ
รายการของเทศบาล

กว+าง 5.00 - 5.50
เมตร หนา 0.15 ม.
ระยะทาง 88 ม.
หรือมีพท.ไมน+อยกวา
450 ตร.ม.และยกฝา
บอพัก ตามรูปแบบและ
รายการของเทศบาล

400,000 ประชาชนมีความ

ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก

พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง

97

งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค@

143 โครงการกอสร+างถนน ค.ส.ล.ซอยเพชรสงค@ เพื่อความสะดวกและความ
งานกอสร+างถนน ค.ส.ล. กว+าง 2.00 - 3.00
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+
เมตร หนา 0.15 ม. ระยะทาง 88 ม.
รถใช+ถนน
หรือมีพท.ไมน+อยกวา 260 ตร.ม.
ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล

(ผลผลิตของโครงการ)
กอสร+างถนน ค.ส.ล.

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะได+รับ

รับผิดชอบหลัก

2561

2562

2563

2564

(บาท)
214,000

(บาท)
214,000

(บาท)
214,000

(บาท)
214,000 ประชาชนมีความ ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

500,000

500,000

500,000

500,000 ประชาชนมีความ ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

ซอยเพชรสงค@
งานกอสร+างถนน ค.ส.ล.
กว+าง 2.00 - 3.00
เมตร หนา 0.15 ม.

สํานักการชาง

ระยะทาง 88 ม.
หรือมีพท.ไมน+อยกวา 260
ตร.ม.
ตามรูปแบบและ
รายการของเทศบาล
144 โครงการกอสร+างฝาปVดทอบล็อคพร+อมถนน เพื่อความสะดวกและความ
ค.ส.ล. ซอยลําเหมือง(ระหวางซอย
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+
แมอางทอง 2 - ซอยศรีธรรมโศก 1)
รถใช+ถนน
ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว+าง
2.20 - 3.20 เมตร ยาว 79.00 เมตร
และฝา ค.ส.ล. หนา 0.25 เมตร กว+าง 1.80
เมตร ยาว 79.00 เมตร หรือพื้นที่ไมน+อย
กวา 350.00 ตารางเมตร

กอสร+างฝาปVดทอบล็อค
พร+อมถนน ค.ส.ล. ซอย
ลําเหมือง (ระหวางซอย
แมอางทอง 2 - ซอย
ศรีธรรมโศก 1) ถนน ค.ส.ล.
หนา 0.15 เมตร กว+าง
2.20 - 3.20 เมตร ยาว
79.00 เมตร และฝา ค.ส.ล.
หนา 0.25 เมตร ยาว
79 เมตร หรือพื้นที่ไมน+อย
กวา 350.00 ตารางเมตร

สํานักการชาง
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145 โครงการกอสร+างถนน ค.ส.ล.ซอยทวดจริกออก
งานกอสร+างถนน ค.ส.ล. กว+าง 2.50 - 3.50

เมตร หนา 0.15 ม. ระยะทาง 150 ม.
หรือมีพท.ไมน+อยกวา 487 ตร.ม.
ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล

วัตถุประสงค@
เพื่อความสะดวกและความ
ปลอดภัยของประชาชนที่ใช+
รถใช+ถนน

146 โครงการกอสร+างลานกีฬาชุมชนหัวทา

เพื่อสงเสริมให+ประชาชนได+
ออกกําลังกาย

147 โครงการกอสร+างยกระดับถนน ค.ส.ล.
บริเวณซอยรามราชท+ายน้ํา

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยของผู+ใช+รถใช+ถนน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กอสร+างถนน ค.ส.ล.

ซอยทวดจริกออก
งานกอสร+างถนน ค.ส.ล.
กว+าง 2.50 - 3.50
เมตร หนา 0.15 ม.
ระยะทาง 150 ม.
หรือมีพท.ไมน+อยกวา
487 ตร.ม.
ตามรูปแบบและ
รายการของเทศบาล
กอสร+างลานกีฬาชุมชน
พร+อมติดตั้งเครื่องออก
กําลังกาย โดยทําการ
กอสร+างลานกีฬา ค.ส.ล.หนา
0.10 เมตร และติดตั้งเครื่อง
ออกกําลังกาย
กอสร+างยกระดับถนน
ค.ส.ล. บริเวณซอยรามราช
ซอยรามราชท+ายน้ํา
ตั้งแตถนนพัฒนาการ
คูขวางถึงถนนศรีธรรมโศก
ถนน ศ.ส.ล. หนา 0.15
เมตร กว+าง 3.80 10.00เมตร ยาว 767
เมตร หรือพื้นที่ไมน+อย
กวา 4,252.45
ตารางเมตร

2561
(บาท)
372,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
372,000
372,000

600,000

600,000

600,000

2,893,000

2,893,000

2,893,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะได+รับ

2564
(บาท)
372,000 ประชาชนมีความ ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร+อยละ 80 และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

600,000 ร+อยละ 80 ของ ประชาชนมีสถานที่ออกกําลังกาย
ประชาชนในพื้นได+ และมีสุขภาพแข็งแรง
ออกกําลังกาย

2,893,000 ร+อยละ 90
ประชาชน
มีความพึงพอใจ

ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก
และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักการชาง

สํานักการชาง

สํานักการชาง
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค@

148 โครงการกอสร+างยกระดับถนนและทางเท+า
ค.ส.ล. ถนนประตูขาว (ถนนศรีปราชญ@
ถึงถนนพัฒนาการคูขวาง)

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยของผู+ใช+รถใช+ถนน

149 โครงการกอสร+างยกระดับถนน
เอสฟDลท@ติกคอนกรีตบริเวณถนน
สะพานยาว

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยของผู+ใช+รถใช+ถนน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กอสร+างยกระดับถนนและ
ทางเท+า ค.ส.ล. ถนน
ประตูขาว (ถนนศรีปราชญ@
ถึงถนนพัฒนาการคูขวาง)
ถนนกว+าง ประมาณ 5.20
- 9.90 เมตร ยาว
ประมาณ 755.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไมน+อยกวา 5,277
ตารางเมตร และทางเท+า
ค.ส.ล. ทั้งสองข+างของถนน
รวมพื้นที่ไมน+อยกวา
378.00 ตารางเมตร
กอสร+างยกระดับถนน
เอสฟDลท@ติกคอนกรีต
บริเวณถนนสะพานยาว
ตั้งแตหน+าวัดศรีทวีถึง
สะพานคลองทุงปรัง
ถนนกว+างเฉลี่ย 9.50 16.00 เมตร ความยาว
ไมน+อยกวา 209.00
เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ไมน+อยกวา
2,600 ตารางเมตร

2561
(บาท)
4,513,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
4,513,000 4,513,000

2,102,000

2,102,000

2,102,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
4,513,000 ร+อยละ 90
ประชาชนมีความ
พึงพอใจ

2,102,000 ร+อยละ 90
ประชาชนมีความ
พึงพอใจ

ผลที่คาดวา
จะได+รับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก
และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง

ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก
และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค@

150 โครงการกอสร+างปูยางแอสฟDลท@ติก
คอนกรีตและตีเส+นแบงลูวิ่ง บริเวณ
ภายในรอบสนามหน+าเมือง

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยของผู+ใช+รถใช+ถนน

151 โครงการปรับปรุงขยายผิวจราจร
ถนนกะโรมบริเวณสี่แยกถนนสะพานยาว
เชื่อมกับถนนเทวบุรี

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยของผู+ใช+รถใช+ถนน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กอสร+างปูยางแอสฟDลท@ติก
คอนกรีตและตีเส+นแบงลูวิ่ง
บริเวณภายในรอบสนาม
หน+าเมืองโดยทําการ
กอสร+างปูยางแอสฟDลท@ติก
คอนกรีต หนา 0.05 ม.
กว+างประมาณ 5.00 8.50 เมตร ความยาว
ประมาณ 671 เมตร
หรือพื้นที่ไมน+อยกวา
4,200 ตารางเมตร
พร+อมตีเส+นสนาม
ตามรูปแบบและรายการ
ปรับปรุงขยายผิวจราจร
ถนนกะโรมบริเวณสี่แยก
ถนนสะพานยาวเชื่อมกับ
ถนนเทวบุรี โดยทําการ
กอสร+างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ความหนา
ไมน+อยกวา 0.25 เมตร
พื้นที่ไมน+อยกวา 275
ตารางเมตร กอสร+างคันหิน
พร+อมตีเส+นจราจรตาม
รูปแบบและรายการ

2561
(บาท)
1,361,000

500,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
1,361,000 1,361,000

500,000

500,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
1,361,000 ร+อยละ 90
ประชาชนมีความ
พึงพอใจ

500,000 ร+อยละ 90
ประชาชนมีความ
พึงพอใจ

ผลที่คาดวา
จะได+รับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก
และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง

ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก
และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง
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152 ปรับปรุงถนนผิวทางพาราแอสฟDลท@ติก

วัตถุประสงค@

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อความสะดวก

ปรับปรุงถนนผิวทาง

พร+อมงานตีเส+นจราจร จุดเริ่มต+น

และความปลอดภัยของ

พาราแอสฟDลท@ติก

โครงการ สามแยกทาดาน

ประชาชนที่ใช+รถใช+ถนน

พร+อมงานตีเส+นจราจร

ถนนศรีปราชญ@ ถนนชุมพูพล

จุดเริ่มต+นโครงการ

ถนนบูรณาราม ถนนบออาง

สามแยกทาดาน

ถนนพระเงิน จุดสิ้นสุด

ถนนศรีปราชญ@ ถนนชุมพูพล

โครงการสีแยกถนนพะเนียด

ถนนบูรณาราม ถนนบออาง

ถนนกว+าง 7.50 - 14.50 ม.

ถนนพระเงิน จุดสิ้นสุด

ยาว 2,650 ม. หรือพื้นที่ไม

โครงการสีแยกถนนพะเนียด

น+อยกวา 22,257 ตารางเมตร

ถนนกว+าง 7.50 - 14.50 ม.

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

13,500,000

13,500,000

13,500,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะได+รับ

รับผิดชอบหลัก

13,500,000 ประชาชนมีความ
พึงพอใจร+อยละ 80

ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก

สํานักการชาง

และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

ยาว 2,650 ม. หรือพื้นที่ไม
น+อยกวา 22,257 ตารางเมตร

153 โครงการกอสร+างอาคารศาลาที่พัก
ผู+โดยสารบริเวณริมทางเท+าสี่แยก
เบญจมราชูทิศจํานวน 4 หลัง

เพื่ออํานวยความสะดวก
และเปOนที่พักผู+โดยสารให+
กับประชาชน

กอสร+างอาคารศาลาที่พัก
ผู+โดยสารบริเวณริมทางเท+า
สี่แยกเบญจมราชูทิศ
จํานวน 4 หลัง โดยทําการ
กอสร+างอาคารขนาด
2.00 - 4.00 เมตร
ชนิดโครงสร+างเหล็ก
หลังคากระเบื้องลอนคู
ทดแทนอาคารเดิม
ตามรูปแบบและรายการ
เปาหมาย

950,000

950,000

950,000

งบประมาณและที่ผานมา

950,000 จํานวน 4 หลัง

ตัวชี้วัด

ร+อยละ 80 ประชาชนที่รอ
รถโดยสารมีความพึงพอใจ

ผลที่คาดวา

สํานักการชาง

หนวยงาน
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154 โครงการกอสร+างปรับปรุงทาง

วัตถุประสงค@

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อความสะดวก

กอสร+างปรับปรุงทางเท+า

เท+าถนนนครศรี-ปากพนัง(ทั้ง

และความปลอดภัยของ

ขนาดกว+าง 2-3 ม. ระยะ

สองฝDLง) จากบริเวณสี่แยกหัว

ประชาชนที่ใช+รถใช+ถนน

ทาง 1,130 ม.หรือมีพท.ไม

ถนน-สุดเขตเทศบาลด+านทิศ

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

9,510,000

9,510,000

-

(KPI)

9,510,000 ประชาชนมีความ

จะได+รับ
ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก

พึงพอใจร+อยละ 80

และปลอดภัย

ประชาชนมีความ

ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก

พึงพอใจร+อยละ 80

และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

รับผิดชอบหลัก
สํานักการชาง

น+อยกวา 5,650 ตร.ม.

ตะวันออก ขนาดกว+าง2-3 ม.
ระยะทาง1,130ม.หรือมีพท.ไม
น+อยกวา5,650 ตร.ม.

155 ปรับปรุงถนนผิวทางแอสฟDลท@ติก

เพื่อความสะดวก

ปรับปรุงถนนผิวทางแอส

พร+อมงานเส+นจราจร จุดเริ่มต+น

และความปลอดภัยของ

ฟDลท@ติกพร+อมงานเส+นจราจร

โครงการ ถนนเทวราช ถนน

ประชาชนที่ใช+รถใช+ถนน

ถนนกว+าง 8-25 ม. ยาว

หน+าวัดศรีทวี ถนนยมราช

ประมาณ 1,942 ม. หรือ

ถนนวัดคิด ถนนเนรมิต ถนน

พื้นที่ไมน+อยกวา 21,311

กาชาด ถนนสะเดียงทอง

ตารางเมตร

9,589,000

9,589,000

9,589,000

-

สํานักการชาง

จุดสิ้นสุดโครงการจรดถนน
กระโรม ถนนกว+าง 8-25 ม.
ยาวประมาณ 1,942 ม. หรือ
พื้นที่ไมน+อยกวา 21,311
ตารางเมตร

เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

103

ที่

โครงการ

156 โครงการกอสร+างปูยางแอส

วัตถุประสงค@

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อความสะดวก

กอสร+างปูยางแอสฟDลท@ติก

ฟDลท@ติกคอนกรีต(Pavement

และความปลอดภัยของ

คอนกรีต(Pavement

Recycling)ถนนพระบรมธาตุ

ประชาชนที่ใช+รถใช+ถนน

Recycling) ขนาดกว+าง 6 -

จากบริเวณถนนมังคุด -

11 ม. ระยะทาง565ม.หรือ

ถนนชลวิถี ขนาดกว+าง6-11 ม.

มีพท.ไมน+อยกวา4,520 ตร.ม.

2561
(บาท)
3,620,000

2562
(บาท)

2563
(บาท)

3,620,000

3,620,000

2564
(บาท)
-

(KPI)

จะได+รับ

ประชาชนมีความ

ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก

พึงพอใจร+อยละ 80

และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

รับผิดชอบหลัก
สํานักการชาง

ระยะทาง565ม.หรือมีพท.ไม
น+อยกวา4,520 ตร.ม.

157 โครงการปรับปรุงวงเวียนและถนนรอบวงเวียน

เพื่อความสะดวก

ปรับปรุงวงเวียนและถนน

หน+าวัดศรีทวี ตามรูปแบบและรายการ

และความปลอดภัยของ

รอบวงเวียนหน+าวัดศรีทวี

ของเทศบาล

ประชาชนที่ใช+รถใช+ถนน

ตามรูปแบบและ

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000 ประชาชนมีความ
พึงพอใจร+อยละ 80

ทําให+ประชาชนเดินทางสะดวก

สํานักการชาง

และทําให+ลดการเกิดอุบัติเหตุ

รายการของเทศบาล

158 โครงการฝdกอบรมสัมนาบุคลากร
สํานักการชาง

เพื่อพัฒนาบุคลากรของ

จัดฝdกอบรมสัมนาบุคลากร

สํานักการชางให+มีความรู+

สํานักการชาง

500,000

500,000

500,000

500,000 จํานวน 1 ครั้ง
ตอปe

บุคลากรสํานักการชางมีความรู+

สํานักการชาง

ความสามารถ รู+ระเบียบ

ความสามารถด+านความคิด

ข+อกฎหมาย สามารถนําไปปฏิบัติ

ระเบียบข+อกฎหมาย สามารถ

งานได+อยางถูกต+อง มีประสิทธิภาพ

นําไปปฏิบัติงานได+อยาง

และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

ถูกต+องมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

104

ที่

โครงการ

159 ปรับปรุงอาคารปอมยามสวนสมเด็จ

วัตถุประสงค@

(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
160,000

2562
(บาท)
160,000

2563
(บาท)
160,000

2564
(KPI)
(บาท)
160,000 ร+อยละ 90

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต

ปรับปรุงอาคารปอมยาม

พระศรีนครินทร@ 84 (ทุงทาลาด)

และทรัพย@สินของประชาชน

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร@

ประชาชนมีความ

ชนิด ค.ส.ล.ชั้นเดียวพื้นที่อาคาร

ที่มาใช+สถานที่

84 (ทุงทาลาด)

พึงพอใจ

เพื่อความสวยงามของ

ปรับปรุงน้ําพุในบริเวณ

จะได+รับ
ทําให+ประชาชนมีความ

รับผิดชอบหลัก
สํานักการชาง

ปลอดภัย

ไมน+อยกวา 10 ตารางเมตร
จํานวน 1 หลัง
160 ปรับปรุงน้ําพุในบริเวณสวนสมเด็จพระศรี

350,000

350,000

350,000 ร+อยละ 90

นครินทร@ 84 (ทุงทาลาด) พร+อมติดตั้ง

สถานที่และเปOนแหลงพักผอน สวนสมเด็จพระศรีนครินทร@

ประชาชนมีความ

ปDhมน้ําและอุปกรณ@ตามรูปแบบและ

หยอนใจให+กับประชาชน

พึงพอใจ

รายการ จํานวน 2 จุด
รวม

350,000

160 โครงการ

84 (ทุงทาลาด) พร+อม

ทําให+ประชาชนเกิดความ

สํานักการชาง

พึงพอใจ

ติดตั้งปDhมน้ําและอุปกรณ@

-

-

196,389,700

184,092,700

176,446,700

179,792,700

-

-

-

105
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท)องถิ่นสี่ป2 (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมแก)ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1
สําหรับ องคกรปกครองส=วนท)องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ผ. 01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชนและสังคมให)น=าอยู=
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร)างพื้นฐาน
4.ยุทธศาสตร ด)านสาธารณูปโภค และโครงสร)างพื้นฐาน
4.2 แผนงานการพาณิชย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงคB

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 จ-างเหมาจัดเก็บคาน้ําประปา

เพื่อความสะดวกรวดเร็ว - จ-างเหมาเจ-าหน-าที่
ในการจัดเก็บคาน้ําประปา ปฏิบัติงาน
จํานวน 20 อัตรา

2 จ-างเหมาผลิตและสูบจายน้ําประปา

- เพื่อให-ประชาชนได-ใช- - จ-างเหมาเจ-าหน-าที่
น้ําอยางเพียงพอ
ปฏิบัติงาน จํานวน
- เพื่อความสะดวกรวดเร็ว 21 อัตรา
ในการผลิตน้ําประปา

3 จ-างเหมาซอมบํารุงระบบทอน้ําประปา เพื่อให-ประชาชนได-รับ
บริการซอมบํารุงระบบ
ทอน้ําประปาและการ
บริการได-สะดวกรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น

- จ-างเหมาเจ-าหน-าที่
ปฏิบัติงาน จํานวน
23 อัตรา

2561
(บาท)
2,028,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
2,028,000
2,028,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะได-รับ

2,192,400

2,192,400

2,192,400

2,192,400 จํานวน 21 คน เกิดประสิทธิภาพใน
การผลิตน้ําประปา
มากขึ้น

สํานักการประปา

2,422,800

2,422,800

2,422,800

2,422,800 จํานวน 23 คน การซอมบํารุงระบบ
ทอน้ําประปาและ
การให-บริการรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น

สํานักการประปา

2564
(บาท)
2,028,000 จํานวน 20 คน เกิดความสะดวก
และรวดเร็วในการ
จัดเก็บคาน้ําประปา

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักการประปา

106
เปาหมาย
ที่

โครงการ

4 จ-างเหมางานมาตรวัดน้ําประปา

วัตถุประสงคB

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อความรวดเร็ว ถูกต-อง - จ-างเหมาเจ-าหน-าที่

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)
3,342,000

2562
(บาท)
3,342,000

2563
(บาท)
3,342,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

2564
(KPI)
จะได-รับ
(บาท)
3,342,000 จํานวน 30 คน - ประสิทธิภาพใน

ในการอานมาตรวัดน้ํา

ปฏิบัติงาน

การบริการจัดการ

ประปา สามารถบริการ

จํานวน 30 อัตรา

กิจการประปาสูงขึ้น

ประชาชนได-สะดวก

สร-างผลกําไรของ

มากยิ่งขึ้น

สํานักการประปา

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักการประปา

ประชาชนได-รับบริการ
ที่ดี ถูกต-อง รวดเร็ว
5 กอสร-าง/ปรับปรุงระบบผลิตและสูบ
จายน้ําประปา

790,000

790,000

790,000

790,000 จํานวน 4 เครื่อง คุณภาพน้ําประปา

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

- ติดตั้งปEFมสูบจาย

กระบวนการผลิตน้ํา

สารเคมีแบบสูบอัด

มีความสะอาดมากขึ้น

ประปาให-มีคุณภาพ

Diaphragm type

ทําให-ผู-ใช-น้ําประปา

สะอาดและเพียงพอกับ

ชนิด manual control

มีความพึงพอใจมากขึ้น

ความต-องการใช-น้ํา

แบบ Singlehead

และความพึงพอใจของ

มอเตอรBขับเคลื่อนเปZน

ผู-ใช-น้ําประปา

ชนิดสามเฟส มีกําลัง
ไมน-อยกวา0.75 KW
สามารถสูบจายได- 5.50
ลบ./ชม. แรงดันสูงสุด
6 บารB จํานวน 4 เครื่อง

สํานักการประปา
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เปาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงคB

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อทดแทนทรายกรอง
และหัวกรองน้ําชุดเดิมที่
มีสภาพเกาและเปZนการ
เพิ่มประสิทธิภาพใน
กระบวนการผลิตน้ํา
ประปาให-มีคุณภาพ
และสะอาด

- ปรับปรุงระบบการ
ผลิตโดยเปลี่ยนทราย
กรองและหัวกรองน้ําใหม
ณ โรงกรองน้ําทวดทอง
จํานวน 8 ถังกรอง
- ปรับปรุงระบบการผลิต
โดยเปลี่ยนทรายกรอง
และหัวกรองน้ําใหม
ณ โรงกรองน้ําประตูชัย
จํานวน 6 ถังกรอง
- เพื่อทดแทนเครื่องสูบ - ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา
น้ําชุดเดิมที่มีการติดตั้ง สูบน้ําได- 250
และใช-งานมานาน
ลบ.ม./ชม. สูบสงน้ําได- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ สูง30 ม. ใช-มอเตอรB
ในการสูบอัตราน้ําให-ได- ไฟฟา ขับเครื่องสูบ
ปริมาณมากพอตามความ จํานวน 6 ชุดณ
ต-องการของผู-ใช-น้ํา
โรงสูบน้ําแรงต่ําหัวทา
- เพื่อทดแทนเครื่องสูบ - ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

2561
(บาท)
4,000,000

2562
(บาท)
4,000,000

2563
(บาท)
4,000,000

2564
(KPI)
(บาท)
4,000,000 จํานวน 8 ถัง

3,000,000

3,000,000

3,000,000

6,869,730

6,869,730

6,869,730

3,996,040

3,996,040

3,996,040

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

จะได-รับ

รับผิดชอบหลัก

คุณภาพน้ํามีความ
สะอาดมากขึ้น ทําใหผู-ใช-น้ําประปามีความ
พึงพอใจมากยิ่งขึ้น

สํานักการประปา

3,000,000 จํานวน 6 ถัง

คุณภาพน้ํามีความ
สะอาดมากขึ้น ทําใหผู-ใช-น้ําประปามีความ
พึงพอใจมากยิ่งขึ้น

สํานักการประปา

6,869,730 จํานวน 6 ชุด

สามารถปรับอัตรา
สํานักการประปา
ปริมาณน้ําที่เข-าสู
ระบบกรองน้ํามีปริมาณ
เพิ่มขึ้นและเปZนการลด
ต-นทุนในการซอมบํารุง

3,996,040 จํานวน 2 ชุด

สามารถปรับอัตรา

น้ําชุดเดิมที่มีการติดตั้ง

สูบน้ําได- 750

ปริมาณน้ําที่เข-าสู

และใช-งานมานาน

ลบ.ม./ชม. สูบสงน้ําได-

ระบบกรองน้ํามีปริมาณ

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการสูบอัตราน้ําให-ได-

สูง30 ม. ใช-มอเตอรB
ไฟฟา ขับเครื่องสูบ

เพิ่มขึ้นและเปZนการลด
ต-นทุนในการซอมบํารุง

สํานักการประปา

108

ที่

โครงการ

วัตถุประสงคB

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

2,886,270

2,886,270

2,886,270 จํานวน 2 ชุด

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะได-รับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

สามารถปรับอัตรา

สํานักการประปา

ปริมาณมากพอตามความ จํานวน 2 ชุดณ
ต-องการของผู-ใช-น้ํา

โรงสูบน้ําแรงต่ําหัวทา

- เพื่อทดแทนเครื่องสูบ

- ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา

น้ําชุดเดิมที่มีการติดตั้ง

สูบน้ําได- 250

ปริมาณน้ําที่เข-าสู

และใช-งานมานาน

ลบ.ม./ชม. สูบสงน้ํา

ระบบกรองน้ํามีปริมาณ

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ได-สูง 45 ม. ใช-มอเตอรB

เพิ่มขึ้นและเปZนการลด

ในการสูบอัตราน้ําให-ได-

ไฟฟา ขับเครื่องสูบ

ต-นทุนในการซอมบํารุง

2,886,270

ปริมาณมากพอตามความ จํานวน 2 ชุด
ต-องการของผู-ใช-น้ํา

ณ โรงกรองน้ําประตูชัย
(แรงสูง)
8,968,390

8,968,390

8,968,390

8,968,390 จํานวน 5 ชุด

- เพื่อทดแทนเครื่องสูบ

- ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา

น้ําชุดเดิมที่มีการติดตั้ง

สูบน้ําได- 500

ปริมาณน้ําที่เข-าสู

และใช-งานมานาน

ลบ.ม./ชม. สูบสงน้ํา

ระบบกรองน้ํามีปริมาณ

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ได-สูง45 ม. ใช-มอเตอรB

เพิ่มขึ้นและเปZนการลด

ในการสูบอัตราน้ําให-ได-

ไฟฟา ขับเครื่องสูบ

ต-นทุนในการซอมบํารุง

ปริมาณมากพอตามความ จํานวน 5 ชุดณ
ต-องการของผู-ใช-น้ํา

โรงกรองน้ําประตูชัย
(แรงสูง)

สามารถปรับอัตรา

สํานักการประปา

109

ที่

โครงการ

วัตถุประสงคB
- เพื่อสลับการใช-งาน
ของเดิมที่มีอยู 1 ชุด
และเพื่อไมให-เกิดปEญหา
การสูบจายน้ําดิบเข-าสู
ระบบการผลิต

- เพื่อทดแทนเครื่องสูบน้ํา
ชุดเดิมที่มีการติดตั้งและ
ใช-งานมานาน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การสูบอัตราน้ําให-ไดปริมาณมากพอตามความ
ต-องการของผู-ใช-น้ํา
- เพื่อทดแทนเครื่องสูบ
น้ําชุดเดิมที่มีการติดตั้ง
และใช-งานมานาน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการสูบอัตราน้ําให-ไดปริมาณมากพอตามความ
ต-องการของผู-ใช-น้ํา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ติดตั้งเครื่องสูบน้ําบนแพ
สูบน้ําได- 500
ลบ.ม./ชม. สูบสงน้ําสูง
45 ม. ใช-มอเตอรBไฟฟา
ขับเครื่องสูบน้ํา
จํานวน 1 ชุด
ณ แพสูบน้ําบ-านวังก-อง
- ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา
สูบน้ําได- 250
ลบ.ม./ซม. สูบสงน้ําได-สูง
45 ม. ใช-มอเตอรBไฟฟา
ขับเครื่องสูบ
จํานวน 2 ชุด
ณ โรงกรองน้ําทวดทอง
(แรงสูง)
- ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา
สูบน้ําได- 500
ลบ.ม./ชม. สูบสงน้ํา
ได-สูง 45 ม. ใช-มอเตอรB
ไฟฟา ขับเครื่องสูบ
จํานวน 5 ชุด
โรงกรองน้ําทวดทอง
(แรงสูง)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะได-รับ

2561
(บาท)
3,098,270

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
3,098,270
3,098,270

2564
(บาท)
3,098,270 จํานวน 1 ชุด

2,886,270

2,886,270

2,886,270

2,886,270 จํานวน 2 ชุด

สามารถควบคุมแรงดัน สํานักการประปา
น้ําในเส-นทอที่มีความ
เสถียรภาพเพิ่มขึ้น และ
ลดคาใช-จายในการ
ซอมบํารุง

8,968,390

8,968,390

8,968,390

8,968,390 จํานวน 5 ชุด

สามารถควบคุมแรงดัน สํานักการประปา
น้ําในเส-นทอที่มีความ
เสถียรภาพเพิ่มขึ้น และ
ลดคาใช-จายในการ
ซอมบํารุง

สามารถเพิ่มอัตรา
ปริมาณน้ําเข-าสูระบบ
กรองน้ําโรงกรองน้ํา
ทวดทองจากเดิมที่มีอยู
แล-ว 1 ชุด

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักการประปา

110

ที่

โครงการ

วัตถุประสงคB

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อทําให-การควบคุมระบบ - ปรับปรุงระบบ SCADA
การผลิตและสูบจายน้ํา

2561
(บาท)
600,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
600,000

600,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะได-รับ

600,000 จํานวน 1 เครื่อง สามารถควบคุมระบบ

ณ โรงกรองน้ําประตูชัย

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักการประปา

การผลิตน้ําประปาด-วย

ประปาของสํานักการ

เครื่อง SCADA ได-อยาง

ประปามีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

มีประสิทธิภาพและมี
ความแมนยําในการแจ-ง
เตือน การสูบจายน้ํา
500,000

500,000

500,000

500,000 จํานวน 1 เครื่อง สามารผลิตน้ําประปาให- สํานักการประปา

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

ติดตั้งปEFมสูบน้ําขนาด

กระบวนการผลิตน้ํา

500 ลบ.ม./ชม.

เพียงพอกับความต-องการ

ประปาให-มีคุณภาพ ใส

พร-อมประสานทอทางดูด

ของประชาชนบริเวณ

สะอาดและมีปริมาณ

เพื่อใช-กับเครื่องยนตBดีเซล

พื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 1

เพียงพอกับความต-องการ ณ โรงกรองน้ําประตูชัย

และมีความพึงพอใจ

ใช-น้ําและความพึงพอใจ

จํานวน 1 เครื่อง

ของผู-ใช-น้ํา
10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000 จํานวน 1 ถัง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

- กอสร-างถังน้ําใส ขนาด

การจัดเก็บน้ําประปาที่มี

2,000 ลบ.ม. พร-อม

ให-มีการสอดรับกับการ

คุณภาพ และให-มีความ

ระบบสูบจาย

ผลิตน้ําประปาของโรง

เพียงพอกับความต-องการ ณ โรงกรองน้ําทวดทอง
ของผู-ใช-น้ํา

จํานวน 1 ถัง

สามารถเก็บน้ําใส และ

กรองน้ําทวดทอง

สํานักการประปา

111
งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย
ที่

โครงการ

6 ปรับปรุงและวาง
ทอเมนสงน้ําประปา

วัตถุประสงคB
เพื่อเปลี่ยนเส-นทอเมนที่

(ผลผลิตของโครงการ)
- ถนนพัฒนาการคูขวาง

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะได-รับ

รับผิดชอบหลัก

2561

2562

2563

2564

(บาท)
8,173,100

(บาท)
8,173,100

(บาท)
8,173,100

(บาท)
8,173,100 จํานวน 1 งาน - ประชาชนมีน้ําประปา สํานักการประปา

มีอายุการใช-งานมากกวา (สามแยกนาหลวงถึง

ที่ใสสะอาดใช-อยาง

ใช-งาน สงผลให-มีปEญหาทอแตก
ซอยหั
เปZวนหลางฝEcงทิศ

เพียงพอ

40 ปe วัสดุหมดอายุการ

ตะวันตก) ระยะทาง

- ลดการเกิดน้ําขุนแดง

สนิม สูญเสียน้ําในระบบ

๒,๐๓๐ เมตร

- ลดอัตราการสูญเสียน้ํา

สงประมาณ 30 %

- โรงกรองน้ําประตูชัย

14,958,900

14,958,900

14,958,900

14,958,900 จํานวน 1 งาน

11,198,600

11,198,600

11,198,600

11,198,600 จํานวน 1 งาน

10,169,200

10,169,200

10,169,200

10,169,200 จํานวน 1 งาน

2,438,100

2,438,100

2,438,100

2,438,100 จํานวน 1 งาน

ถึงแยกทาดานด-าน
ทิศตะวันออก
ระยะทาง ๔,๓๐๕ เมตร
- สี่แยกประตูชัยถึงสี่แยก
หัวถนนด-านทิศตะวันออก

ระยะทาง ๒,๙๖๔ เมตร
- ปากซอยตึกดินถึงแยก
ทาดานแนวทอด-าน
ทิศตะวันตก ระยะทาง
๒,๘๕๕ เมตร
- ถนนปากนคร(ถนนศรี
ปราชญBถึงถนน
พัฒนาการคูขวาง
ระยะทาง ๗๕๐ เมตร

112
เปาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงคB

(ผลผลิตของโครงการ)
- ถนนอ-อมคาย(ถนนข-าง

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะได-รับ

รับผิดชอบหลัก

2561

2562

2563

2564

(บาท)
3,976,000

(บาท)
3,976,000

(บาท)
3,976,000

(บาท)
3,976,000 จํานวน 1 งาน

3,872,800

3,872,800

3,872,800

3,872,800 จํานวน 1 งาน

3,358,700

3,358,700

3,358,700

3,358,700 จํานวน 1 งาน

3,184,300

3,184,300

3,184,300

3,184,300 จํานวน 1 งาน - ประชาชนมีน้ําประปา สํานักการประปา

เทคนิคถึงเจริญสุข)
ระยะทาง ๑,๑๕๐ เมตร
- ถนนกะโรมถึงคลอง
ชลประทานระยะทาง
๑,๑๒๐ เมตร
- ซอยหัวหลางจากถนน
พัฒนาการคูขวางถึงถนน
ราชดําเนินระยะทาง
๙๐๐ เมตร
เพื่อเปลี่ยนเส-นทอเมนที่มี - ถนนพะเนียด
อายุการใช-งานมากกวา

(ตอนถนนราชดําเนินถึง

ที่ใสสะอาดใช-อยาง

40 ปe วัสดุหมดอายุการ

ถนนพัฒนาการคูขวาง

เพียงพอ

ใช-งาน สงผลให-มีปEญหา

ระยะทาง ๙๐๐ เมตร

ทอแตก เปZนสนิม สูญเสีย - คลองชลประทานสี่ขวา

- ลดการเกิดน้ําขุนแดง
5,592,100

5,592,100

5,592,100

5,592,100 จํานวน 1 งาน - ลดอัตราการสูญเสียน้ํา

5,930,400

5,930,400

5,930,400

5,930,400 จํานวน 1 งาน

น้ําในระบบสงประมาณ 30% ระยะทาง ๑,๘๔๐ เมตร

- ถนนศรีธรรมโศก ๑ ถึง
สามแยกหัวหลาง
ระยะทาง ๑,๖๙๐ เมตร
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงคB

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ถนนกะโรม
(สี่แยกไฟแดง) เทวบุรีถึง
สวนหยอมเบญจมฯ
ระยะทาง ๖,๒๐๐ เมตร
- ถนนยมราช
(หน-าวัดศรีทวีถึงสี่แยก
สุเหราทั้งสองฝEcง)
ระยะทาง ๒,๒๔๐ เมตร
- ซอยลําเหมืองตอน

2561
(บาท)
20,030,500

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
20,030,500 20,030,500

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
20,030,500 จํานวน 1 งาน

7,639,600

7,639,600

7,639,600

7,639,600 จํานวน 1 งาน

632,400

632,400

632,400

632,400 จํานวน 1 งาน

801,300

801,300

801,300

801,300 จํานวน 1 งาน

1,635,800

1,635,800

1,635,800

1,635,800 จํานวน 1 งาน

1,178,200

1,178,200

1,178,200

1,178,200 จํานวน 1 งาน

ศรีธรรมโศก 6 ถึงถนน
ประตูลอด ระยะทาง
๕๑๐ เมตร
- ซอยชูศิลปr

ระยะทาง 780 เมตร
- ซอยศรีธรรมโศก 6
ทั้งสองฝEcง ระยะทาง
๑,๕๗๐ เมตร
- ซอยชายทุง ชวงถนน
นครศรี-ปากพนัง
ระยะทาง ๑,๑๓๔ เมตร

ผลที่คาดวา
จะได-รับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
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ที่
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วัตถุประสงคB
เพื่อเปลี่ยนเส-นทอเมนที่มี
อายุการใช-งานมากกวา
40 ปe วัสดุหมดอายุการ
ใช-งาน สงผลให-มีปEญหา
ทอแตก เปZนสนิม
สูญเสียน้ําในระบบสง
ประมาณ 30 %

(ผลผลิตของโครงการ)
- ถนนเทอดพระเกียรติ์
ระยะทาง ๒,๙๗๐ เมตร
- ซอยโชคดีสองฝEcง
(ตอนถนน) กรแก-วถึง
ถนนพัฒนาการคูขวาง
ระยะทาง ๑,๐๘๐ เมตร
- ถนนบออาง ตอนถนน
ราชดําเนินถึงถนนพัฒนา
การคูขวางระยะทาง
๑,๗๒๐ เมตร
- ซอยรามราชท-ายน้ํา
ตอนถนนศรีธรรมโศกถึง
ถนนพัฒนาการคูขวาง
ระยะทาง ๒,๖๒๐ เมตร
- ซอยพิศาลสุข ตอนถนน
กรแก-วถึงถนน
พัฒนาการคูขวาง
ระยะทาง ๑,๐๙๐ เมตร
- ซอยทิพยBจักษุสอง
ฝEcงตอนถนนกรแก-วถึง
ถนนพัฒนาการคูขวาง
ระยะทาง ๑,๐๔๐ เมตร

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะได-รับ

รับผิดชอบหลัก

2561

2562

2563

2564

(บาท)
8,976,900

(บาท)
8,976,900

(บาท)
8,976,900

1,147,400

1,147,400

1,147,400

(บาท)
8,976,900 จํานวน 1 งาน - ประชาชนมีน้ําประปา สํานักการประปา
ที่ใสสะอาดใช-อยาง
1,147,400 จํานวน 1 งาน เพียงพอ
- ลดการเกิดน้ําขุนแดง
- ลดอัตราการสูญเสียน้ํา

1,759,700

1,759,700

1,759,700

1,759,700 จํานวน 1 งาน

2,573,700

2,573,700

2,573,700

2,573,700 จํานวน 1 งาน

1,157,500

1,157,500

1,157,500

1,157,500 จํานวน 1 งาน

1,121,600

1,121,600

1,121,600

1,121,600 จํานวน 1 งาน
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เปาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงคB

(ผลผลิตของโครงการ)
- ซอยปuยะมิตรสอง

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะได-รับ

รับผิดชอบหลัก

1,139,900

1,139,900

1,139,900

1,139,900 จํานวน 1 งาน

12,860,800

12,860,800

12,860,800

12,860,800 จํานวน 1 งาน

1,307,000

1,307,000

1,307,000

ฝEcงตอนถนนกรแก-วถึง
ถนนพัฒนาการ
ระยะทาง ๑,๐๖๐ เมตร
- ถนนนครศรี-ปากพนัง
(ถนนเทอดพระเกียรติ์
ตอนสี่แยกโฮมโปรถึง
สี่แยกอันดามัน)
ระยะทาง ๔,๑๙๐ เมตร
7 ปรับปรุงและวางทอเมนประปาถนน

1,307,000 จํานวน 1 แหง สามารถแก-ไขปEญหาการ สํานัก

- เพื่อให-ประชาชนผู-ใช-

- ปรับปรุงและวางทอเมน

ทาโพธิ์ฝEcงด-านทิศใต-จากเชิงสะพาน

น้ําประปามีน้ําประปา

ประปาถนนทาโพธิ์ฝEcงด-าน

ขาดแคลนน้ําในการอุปโภคการประปา

ราเมศวรBถึงถนนอ-อมคาย

เพียงพอ ใสสะอาด

ทิศใต-จากเชิงสะพาน

บริโภคในเขตเทศบาลและ

และมีคุณภาพ ไมเกิด

ราเมศวรBถึงถนนอ-อมคาย

พื้นที่บริเวณรอบๆ ได-

การแตกรั่วของทอน้ํา

เนื่องจากมีอายุการใช-งาน
มากกวา 40 ปe
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เปาหมาย
ที่

โครงการ

8 ปรับปรุงและวางทอเมนสงน้ําประปา

วัตถุประสงคB

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

1,000,000

1,000,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะได-รับ

รับผิดชอบหลัก

เพื่อเปลี่ยนเส-นทอเมน

- ปรับปรุงและวางทอเมนสงน้ํา 1,000,000

1,000,000 จํานวน 1 งาน - ประชาชนมีน้ําประปา สํานัก

ที่มีอายุการใช-

ประปาที่มีอายุการใช-งาน

ที่ใสสะอาดใช-อยาง

งานมากกวา 40 ปe

มานานกวา ๔๐ ปe ภายใน

เพียงพอ

วัสดุหมดอายุ

ซอยและชุมชนตางๆ

การประปา

การใช-งาน สงผลใหมีปEญหาทอแตก
เปZนสนิม สูญเสียน้ํา
ในระบบสง
ประมาณ 30 %
- เพื่อแก-ไขปEญหา
ขาดแคลนน้ําดิบที่ใชในการผลิตน้ําประปา
ให-บริการประชาชน
ได-อยางเพียงพอ
ตอความต-องการ
รวม

8 โครงการ

-

-

204,363,060

204,363,060

204,363,060

204,363,060

-

-

-
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท'องถิ่นสี่ป/ (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมแก'ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1
สําหรับ องคกรปกครองสวนท'องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ผ. 01
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการทองเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ
5. ยุทธศาสตร ด'านเศรษฐกิจ
5.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค6

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะได-รับ

1 โครงการสงเสริม
และพัฒนาการทองเที่ยว
-โครงการมหาสงกรานต6
แหนางดาน ฯ

- โครงการผลิตสื่อเผยแพร
ข-อมูลให-บริการด-านการ
ทองเที่ยว

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด
เทศบาล

- สงเสริมการทองเที่ยว
- จัดจ-างการแสดง
- เพื่ออนุรักษ6ประเพณีและ แสงเสียงสื่อผสม
วัฒนธรรมท-องถิ่นอัน
- จัดกิจกรรม
เกาแกและงดงามของ
แหนางดาน
ท-องถิ่นให-ดํารงสืบไป
- จัดนิทรรศการ
แหนางดาน
- เพื่อให-ความรู-แก
- จัดทําแผนที่
นักทองเที่ยว
แหลงทองเที่ยว
- เพื่อประชาสัมพันธ6แหลง - จัดทําข-อมูลเส-น
ทองเที่ยว
ทางรถชมเมือง
- จัดทําหนังสือ
เมืองทองเที่ยว
- จัดทําตู-ปายไฟ
ตาง ๆ
- จัดทําเอกสารสื่อ
ที่เกี่ยวข-อง

2,000,000

2,000,000

2,000,00

300,000

350,000

350,000

2,000,000 ป9ละ 1 ครั้ง

ประเพณีและ
วัฒนธรรมท-องถิ่น
ได-รับการเผยแพร
นักทองเที่ยวมา
ทองเที่ยวมากขึ้น

400,000 ป9ละ 10,000 - นักทองเที่ยว
ฉบับ
มีความสะดวกและ
เข-าใจเส-นทาง
การทองเที่ยว
ป9ละ 1 ครั้ง
- นักทองเที่ยวไดรับความรู-จากการ
ทองเที่ยวมากขึ้น

118
เปาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค6

(ผลผลิตของโครงการ)
- จัดกิจกรรม

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะได-รับ

รับผิดชอบหลัก

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

300,000

300,000

300,000

300,000 กิจกรรม

- โครงการประชาสัมพันธ6

- เพื่อประชาสัมพันธ6กิจ

กิจกรรมทองเที่ยว

กรรมการทองเที่ยว

เผยแพร

Road show

- เพื่อสงเสริมการ

ประชาสัมพันธ6

รู-จักแกคนทั่วไป

ทองเที่ยว

แหลงทองเที่ยว

- มีนักทองเที่ยว

กิจกรรมเกี่ยวกับ

มาทองเที่ยวมากขึ้น

ป9ละ 3 ครั้ง

- ประเพณีและ
วัฒนธรรมเปHนที่

การทองเที่ยว
ประเพณีวัฒนธรรม
- รวมกิจกรรม
แถลงขาวงานแห
นางดาน กับ ททท.
- โครงการอบรม

- เพื่อให-ความรู-แกเยาวชน - โครงการอบรม
- เพื่อให-ความรู-แกบุคลากร ภาษาอังกฤษเพื่อ

300,000

300,000

300,000

300,000 อบรมป9ละ
1 รุน

- เยาวชน
บุคลากร

- เพื่อให-ความรู-แก

การทองเที่ยว สูป9

ประชาชนทั่วไป

ประชาชนทั่วไป

AEC

ได-รับการพัฒนา

- เพื่อสงเสริมการนํา

- โครงการอบรม

เรื่องข-อมูลการทอง

พระธาตุสูมรดกโลก

อาสาสมัครยุว

เที่ยวในจังหวัด

มัคคุเทศก6เลาเรื่อง
เมืองลิกอร6
- อบรมอาสาสมัคร
มัคคุเทกศ6สูงวัย

119
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค6

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

2,000,000 ป9ละ 12 ครั้ง

- โครงการตลาด
ริมน้ําเมืองลิกอร6

- เพื่อสร-างอาชีพและเพิ่ม - จัดกิจกรรมสงเสริม
รายได-ให-กับคนในท-องถิ่น อาชีพชุมชน
- เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว โดยการนําผลิตภัณฑ6
- เพื่อให-เปHนแหลงทองเที่ยวในชุมชน
ของจังหวัดนครศรี ฯ
รวมจําหนายที่ตลาดริมน้ํา
- จัดกิจกรรมการเรียนรู- จัดกิจกรรม ทุก
เดือน 12 ครั้ง

2,000,000

2,000,000

2,000,00

- กิจกรรมรถชมเมือง

- เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว - จัดกิจกรรมรถชมเมือง

300,000

300,000

300,000

ในเขตเมือง

ตัวชี้วัด
(KPI)

1 โครงการ

- จัดจ-างเจ-าหน-า

-

-

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

- มีนักทองเที่ยว
มาทองเที่ยวมากขึ้น
- คนในท-องถิ่น
มีรายได-เพิ่มขึ้น
- มีแหลงทองเที่ยว
ของจังหวัดเพิ่มขึ้น

300,000 250 เที่ยวตอป9 -มีทองเที่ยวมากขึ้น
- คนในท-องถิ่น

- ให-ความรู-แกนักทองเที่ยว ที่ปฏิบัติงาน 2 อัตรา
- เพื่อให-ปHนกิจกรรม
สงเสริมการทองเที่ยว
ของจังหวัด

รวม

ผลที่คาดวา
จะได-รับ

มีรายได-เพิ่มขึ้น
- มีแหลงทองเที่ยว
ของจังหวัดเพิ่มขึ้น

5,200,000

5,250,000

5,250,000

5,300,000

-

-

-
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท!องถิ่นสี่ป2 (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมแก!ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1
สําหรับ องคกรปกครองส#วนท!องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ผ. 01
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล!อมอย#างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อม
6.ยุทธศาสตร ด!านสาธารณสุขและสิ่งแวดล!อม
6.1 แผนงานสาธารณสุข
เปาหมาย
ที่

โครงการ

1 โครงการปองกัน ควบคุม

วัตถุประสงคD

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะได-รับ

รับผิดชอบหลัก

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๖๐๐,๐๐๐

๖๐๐,๐๐๐

๖๐๐,๐๐๐

๖๐๐,๐๐๐ - ร-อยละ ๘๐ ของประชากร๑. ลดความเสี่ยงตอการแพร

- เพื่อจัดซื้อคาวัคซีน

- ฉีดวัคซีนปองกัน

โรคพิษสุนัขบ-า และลด

ปองกันโรคพิษสุนัขบ-า

โรคพิษสุนัขบ-าให-แกสุนัข

สุนัขและแมวในเขตเทศบาลระบาดของโรคพิษสุนัขบ-า และ

จํานวนประชากร

และวัสดุอุปกรณD

และแมวในเขตเทศบาล

- ร-อยละ ๘๐ ลดจํานวน หยุดการแพรพันธุDของสุนัขและ

สุนัขและแมวจรจัด

ในการฉีดวัคซีน

- การควบคุมประชากร

ประชากรสุนัขและแมว

แมว โดยคอยๆลดจํานวน

- เพื่อจัดซื้อคาวัสดุ

สุนัขและแมวโดย

ในเขตเทศบาล

ของสุนัขและแมวจรจัด

และเวชภัณฑDในการผาตัด การผาตัดทําหมัน

- ร-อยละ ๘๐ ลดปHญหา ลงจนหมดไปได-

ทําหมัน

- ลดปHญหาเหตุ

เดือดร-อนรําคาญ อันเกิด ๒. ลดอัตราการปKวย และอัตรา

- เพื่อจัดนิทรรศการ

เดือดร-อนรําคาญ

จากสุนัขและแมวจรจัด

การตายของประชาชนรวมถึง

และทําแผนพับให-ความรู- อันเกิดจากสุนัข

ปHญหาเดือดร-อนรําคาญ

หรือคาใช-จายอื่นที่จําเปOน และแมว โดยการ

อันเกิดจากสุนัขและแมว

จดทะเบียนประวัติ

ลดน-อยลง

กองสาธารณสุขฯ

121
เปาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงคD

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะได-รับ

รับผิดชอบหลัก

ของสุนัขและแมว

๓. ประชาชนมีความเข-าใจ

ภายในเขตเทศบาล

และมีสวนรวมในการแก-ไขปHญหา

- ประชาชนมีความรู-

รวมกันเกี่ยวกับสุนัขและแมว

ปรับเปลี่ยนทัศนคติ

จรจัด และโรคพิษสุนัขบ-า

และเลี้ยงสุนัขและแมว

รวมถึงปHญหาเหตุเดือดร-อน

ด-วยความรับผิดชอบ

รําคาญอันเกิดจากสุนัขและแมว

ตอสังคมกอให-เกิด

นอกจากนี้ยังมีความรู-ปรับเปลี่ยน

"ชุมชนปลอดโรคพิษ

ทัศนคติและเลี้ยงสุนัขและแมว

สุนัขบ-าสุนัขและแมวจรจัด

2 โครงการสํารวจสถาน

เพื่อเรงรัดใบอนุญาตและ

- สถานประกอบการ

570,000

570,000

570,000

570,000 - มีรายงานสรุปผล

การเรงรัดและการจัดเก็บ

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล-อม

ประกอบการงานใบอนุญาต

ตรวจสถานประกอบการที่ ประเภทกิจการค-าที่เปOน

การสํารวจสถานประ

ใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.

และจดทะเบียนพาณิชยD

จะต-องได-รับใบอนุญาตตาม อันตรายตอสุขภาพ

กอบการและการจด

สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕

ในเขตเทศบาล

พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ. สถานที่จําหนายอาหาร

ทะเบียนพาณิชยD

บรรลุผลตามเปาหมาย

๒๕๓๕ ในเขตเทศบาลนคร และหาบเร แผงลอยใน

ทุกเดือน

ที่วางไว-

นครศรีธรรมราช

เขตเทศบาล

122

ที่

โครงการ

3 โครงการเขียงจําหนาย
เนื้อสัตวDอนามัย และตลาด
ถูกสุขลักษณะ

วัตถุประสงคD
เพื่อให-ตลาดสดภายใน
เขตเทศบาลได-มาตรฐาน
ถูกต-องตามกฎกระทรวง
วาด-วยสุขลักษณะ
ของตลาด พ.ศ.๒๕๕๑
มีเขียงจําหนายเนื้อสัตวD
ที่มีคุณภาพดีไดมาตรฐานและ
- จัดจ-างทําปาย
ประชาสัมพันธDแผนพับ
หรืองานอื่นๆ ที่เกี่ยวข-อง

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จัดซื้อชุดอุปกรณD
ตรวจสอบสารเรงเนื้อแดง
และชุดตรวจสอบ
ยาปฏิชีวนะตกค-าง
- จัดจ-างทําบันทึกการตรวจ
สอบเขียงจําหนายเนื้อสัตวD

- จัดจ-างทําปายเขียง
สะอาดเนื้อสัตวDปลอดภัย
ปลอดภัยตอสารตกค-าง
ตางๆ

2561
(บาท)
๖๐๐,๐๐๐

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
๖๐๐,๐๐๐

๖๐๐,๐๐๐

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะได-รับ

๖๐๐,๐๐๐ - เนื้อสัตวDที่ผาน

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

๑ .ตลาดสดภายในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ
โรงฆาสัตวDของเทศบาล มีมาตรฐานตามกฎกระทรวง

ปลอดสารตกค-าง
วาด-วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ.
คือสารเรงเนื้อแดง
๒๕๕๑
ยาปฏิชีวนะ
๒.เนื้อสัตวDที่วางจําหนาย
- ตลาดทั้งหทดในเขต ในตลาดสดภายในเขตเทศบาล
เทศบาล จํานวน ๗
มีคุณภาพที่ดี ได-มาตรฐานและ
ตลาด
ปลอดภัยตอสารตกค-าง เพื่อ
ได-รับการตรวจสอบ
ปองกันหรือลดอันตรายจากการ
ความปลอดภัยและ
บริโภคอาหาร ซึ่งเปOนพิษที่มา
ความสะอาดของ
จากเนื้อสัตวD และสร-างความ
เนื้อสัตวDที่จําหนาย
มั่นใจให-ผู-บริโภค
- เขียงในตลาดเทศบาล ๓.ผู-ประกอบการ ผู-ปฎิบัติงาน
มีสุขอนามัย ได-รับการ ในสถานที่ชําเหละเนื้อสัตวD
ตรวจสอบและมีปายเขียง และสถานที่จําหนายเนื้อสัตวD
สะอาดเนื้อสัตวDปลอดภัย มีความรู-ด-านสุขศาสตรDเนื้อสัตวD
เพิ่มความเชื่อมั่นแก
๔.มีการเฝาระวังสารพิษตกค-าง
ผู-บริโภค
ในเนื้อสัตวDที่วางจําหนาย
ในตลาดสดภายในเขตเทศบาล
๕.ผู-บริโภคมีความรู-ในเรื่อง
การเลือกซื้อเนื้อสัตวDมาบริโภค
อยางปลอดภัย และประชาชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดี

123

ที่

โครงการ

วัตถุประสงคD

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
500,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
500,000
500,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
500,000 - ความพึงพอใจ
ของผู-ปKวยที่เข-ารับ
บริการ ไมน-อยกวา
ร-อยละ 80
- จํานวนนวตกรรม
ที่เพิ่มขึ้นป^ละ 1
เรื่อง/ หนวยงาน

ผลที่คาดวา
จะได-รับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

4 โครงการอบรมสัมมนาบุคลากร
เพื่อยกระดับการบริการ

เพื่อพัฒนาองคDความรูแกเจ-าหน-าที่ เพื่อใหสามารถบริหารจัดการ
องคDกร ในด-านตางๆ

-ดูงานโรงพยาบาล สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข
-สัมมนาให-ความรู-เรื่อง
การบริหารองคDกร
-ศึกษาดูงานเทศบาลอื่นๆ

5 โครงการบริการกายภาพบําบัด

1. ผู-เข-ารวมโครงการมี
ความรู-ความเข-าใจ
เพิ่มขึ้น
2. ผู-เข-ารวมโครงการ
สามารถนําความรู-ที่ได-รับ
ไปปฏิบัติตัวตอที่บ-านและ
ถายทอดสูชุมชนได-อยาง
ถูกต-องและเหมาะสม

ผู-เข-ารวมโครงการมี
ความรู-ความเข-าใจ
เพิ่มขึ้นและสามารถ
ถายทอดความรู-สูชุมชน
ได-อยางถูกต-อง

200,000

200,000

200,000

200,000 ระดับควงามพึงพอใจ
ของผู-ที่เข-ารวม
โครงการ

1. ผู-เข-ารวมโครงการมีความรู- กองการแพทยD
ความเข-าใจในการดูแลตนเอง
และสามารถถายทอดความรูสูชุมชนได-อยางถูกต-อง
2. ผู-เข-ารวมโครงการมี
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตอโรค

เพื่อเพิ่มคุณภาพ
และศักยภาพการ
บริการของศูนยD
บริการ

จํานวนศูนยDบริการ
สาธารณสุขที่ได-รับ
การยกระดับเปOน
โรงพยาบาลสาขา

300000

300000

350000

400000 จํานวนศูนยDบริการ
สาธารณสุขที่ได-รับ
การยกระดับเปOน
โรงพยาบาลสาขา

ประชาชนเข-าถึงบริการ
การรักษาที่มีคุณภาพและ
ศูนยDบริการได-รับการเพิ่ม
ศักยภาพการทํางาน

ในสถานพยาบาลสูชุมชน
โรงพยาบาลเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช

6 ยกระดับศูนยDบริการให-มี
คุณภาพบริการเปOนโรงพยาบาล
สาขาและเปOนต-นแบบ

- ผู-ปKวยมีความ
ปลอดภัย
ได-มาตรฐาน
- โรงพยาบาล
เทศบาล เปOนที่รู-จัก
ยอมรับและบอกตอ
ในเรื่องการบริการ

กองการแพทยD

กองการแพทยD
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ที่

โครงการ

7 โครงการสงเสริมทันตสุขภาพ

วัตถุประสงคD

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1.เพื่อให-ประชาชนทุกกลุม ประชาชนในเขตเทศบาล

2561
(บาท)
50,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
60,000

65,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

70,000 ร-อยละ80 ของกลุม

ผลที่คาดวา
จะได-รับ
ผู-เข-ารวมโครงการ

อายุในเขตเทศบาลนคร

ได-รับการบริการตรวจ

เปาหมายได-รับการ

มีความรู-ความเข-าใจ

นครศรีธรรมราช มีความรู-

รักษา ทางทันตกรรมตาม

ตรวจสุขภาพชองปาก

การดูแลสุขภาพชอง

ความเข-าใจในการเกิดโรค

ความเหมาะสมทุกกลุมวัย

และทราบวิธีการดูแล

ปากของตนเองอยาง

ในชองปาก

ภาย ในโรงพยาบาลและ

สุขภาพชองปากของ

ถูกวิธีและได-รับการ

ตนเองอยางถูกวิธี

รักษาในรายที่จําเปOน

2.เพื่อให-ประชาชนทุกกลุม ศูนยDบริการ 5 ศูนยD

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการแพทยD

อายุในเขตเทศบาลนครนคร
ศรีธรรมราชสามารถดูแล
สุขภาพชองปากได-ถูกวิธี

รวม

7 โครงการ

-

-

2,820,000

2,830,000

2,885,000

2,940,000

-

-

-
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท!องถิ่นสี่ป2 (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมแก!ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1
สําหรับ องคกรปกครองส#วนท!องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ผ. 01
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล!อมอย#างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อม
6.ยุทธศาสตร ด!านสาธารณสุขและสิ่งแวดล!อม
6.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่

โครงการ

1 กอสร+างระบบบําบัดน้ําเสียและ
สิ่งปฏิกูล
- ดําเนินการกอสร+าง
ระบบบําบัดน้ําเสียสํา
หรับรองรับน้ําเสียจาก
บอกําจัดขยะของ
เทศบาลนครนครศรี
ธรรมราช

วัตถุประสงคA
- ดําเนินการกอสร+าง
ระบบบําบัดน้ําเสียสํา
หรับรองรับน้ําเสียจาก
บอกําจัดขยะของ
เทศบาลนครนครศรี
ธรรมราช
- เพื่อเปCนแหลงบําบัด
สิ่งปฏิกูลที่ถูกต+องตาม
หลักสุขาภิบาล
- เพื่อลดปFญหาแหลง
แพรเชื้อโรคตางๆ เชน
อหิวาตกโรค โรคบิค
ไทฟอยดA พยาธิ ลําไส+
และโรคอื่นๆ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1.)กอสร+างระบบบําบัดน้ําเสีย
ที่รองรับน้ําเสียจากบอกําจัดขยะ
ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เพื่อสงน้ําที่ผานการบําบัดแล+ว
เข+าระบบบําบัดน้ําเสีย
รวมของเทศบาลฯและกอสร+าง
ระบบบําบัดสิ่งปฏิกูลของเทศบาล

ให+ถูกสุขลักษณะ

2561
(บาท)
10,000,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
10,000,000

10,000,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

10,000,000 สามารถบําบัดน้ํา
เสียจากบอขยะจน
ลดคาความสกปรก
เพียงพอ จะนําเข+า
ระบบบําบัดน้ําเสีย
และบําบัด
สิ่งปฏิกูล ของ
เทศบาล

ผลที่คาดวา
จะได+รับ
- สามารถบําบัดน้ําเสียจาก
บอกําจัดขยะจนลดคาความ
สกปรกเพียงพอ จะสามารถนํา
เข+าระบบบําบัดน้ําเสียรวม
ของเทศบาลฯได+ จนมีคุณภาพ
น้ําผานเกณฑAมาตรฐานน้ําทิ้ง

ต+องตามหลักสุขาภิบาล
และรวมทั้งมีแหลงบําบัดสิ่ง
ปฏิกูลที่ถูกต+องตามหลัก
สุขาภิบาล

- สามารถลดปFญหาการ
แพรเชื้อโรคตางๆได+

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล+อม

126
ที่

โครงการ

2 ปรับปรุงโรงฆาสัตวAเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช

วัตถุประสงคA
ปรับปรุงพื้นที่

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ปรับปรุงโรงฆาสัตวA

2561
(บาท)
5,530,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
5,530,000

5,530,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะได+รับ

5,530,000 ร+อยละ 90 ของโรง โรงฆาสัตวAได+รับการปรับปรุง

โรงฆาสัตวAเทศบาลนคร ปูประเบื้อง ติดตั้งฝาเพดานฯลฯ

ฆาสัตวAได+รับการ

นครศรีธรรมราช

- งานซอมอาคารโรงชําแหละเนื้อ

ปรับปรุงให+ถูก

- งานปรับปรุงระบบบําบัด

สุขลักษณะ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล+อม

ให+ถูกสุขลักษณะ

น้ําเสีย
- เครื่องลวกปFNนขนสุกร ฯลฯ

รวม

2 โครงการ

-

-

15,530,000

15,530,000

15,530,000

15,530,000

-

-

-

ผ.05
สําหรับประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท$องถิ่นสี่ป4 (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมแก$ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1
สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ผ. 05

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให$น%าอยู%
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2.ยุทธศาสตร ด$านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต
2.5 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

1 โครงการติดตั้งกล,องโทรทัศน/วงจรป0ด
(CCTV) บริเวณสวนสมเด็จพระศรี
นครินทร/ 84 (ทุงทาลาด)

วัตถุประสงค/
- เพื่อลดชองวาง
และโอกาสในการ
กระทําผิดของคนร,าย
ให,น,อยลง
- เพื่อใช,ในการ
สืบสวนจับกุม
กระทําผิด
- เพื่อใช,เปDนพยาน
หลักฐานในการ
ดําเนินคดีกับ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ติดตั้งกล,องโทรทัศน/
วงจรป0ด (CCTV)
บริเวณสวนสมเด็จ
พระศรีนครินทร/ 84
(ทุงทาลาด) 33 จุด
74 กล,อง

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

10,600,000

10,600,000

10,600,000

10,600,000 จํานวน 33 จุด

10,600,000

10,600,000

10,600,000

10,600,000

ผลที่คาดวา
จะได,รับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

สามารถใช,ข,อมูลจากกล,อง สํานักการชาง
วงจรป0ดในการสืบค,นและ
เปDนหลักฐานในการติดตาม
เหตุการณ/ตาง ๆ เพื่อ
ความรวดเร็วและแมนยํา
ในการจับกุมผู,กระทําความผิด
ที่กอเหตุได,

ผู,กระทําผิด

- เพื่อปองกันและ
ปราบปรามอาชญากรรม

- เพื่อรักษาความ
สงบเรียบร,อยของชุมชน

และสังคมตลอด
และสังคมตลอด
รวม

1 โครงการ

-

-

-

-

-
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท$องถิ่นสี่ป9 (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมแก$ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1
สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ผ. 05

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชนและสังคมให$น%าอยู%
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
3.ยุทธศาสตรการพัฒนาด$าน ด$านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และประเพณี
3.2 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

1 อาหารกลางวันเด็กนักเรียน

จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ7เครี่อง
บริโภคสําหรับประกอบ
อาหารกลางวันในสถาน
ศึกษาสังกัด สพฐ และตชด.

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวา
หนวยงาน
2561
2562
2563
2564
(KPI)
จะได,รับ
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
29,706,600 29,706,600 29,706,600 29,706,600 นักเรียน สังกัด นักเรียนทุกคนได,รับประทาน สํานักการศึกษา
สพฐ.และ ตชด. อาหาร ที่มีคุณภาพและ
ได,รับอาหาร
เพียงพอตลอดปFการศึกษา
กลางวัน 100%

เพื่อกอสร,างอาคาร

กอสร,างอาคารเรียนระดับ

30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 ร,อยละ 90 มี

เรียนใหมให,เพียงพอ

ปฐมวัย อนุบาล 1 - 2

วัตถุประสงค7
เพื่อให,นักเรียนได,
รับประทานอาหารมื้อ
กลางวันทุกคน
ครบทุกวันตลอด

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ปFการศึกษา

2 โครงการกอสร,างอาคารเรียน
ระดับปฐมวัย อนุบาล 1 - 2

กับจํานวนนักเรียน

- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย

อาคารเรียน

(อนุบาล 1 - 2) มีอาคาร

เพียงพอ

เรียนที่เปHนสัดสวนและ
เหมาะสมตามวัย
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย
(อนุบาล 1 - 2) มีสถานที่ฃ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู,

รวม

2 โครงการ

-

-

59,706,600

59,706,600

59,706,600

59,706,600

-

ที่เปHนสัดสวนและเหมาะสม
ตามวัยฃ
-

-
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป% (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมแกไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1
สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ผ. 05

ก. ยุทธศาสตร5จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชนและสังคมใหน7าอยู7
ข. ยุทธศาสตร5การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
4.ยุทธศาสตร5 ดานสาธารณูปโภค และโครงสรางพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค3

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการกอสร,างปูยางแอสฟ2ลท3ติกคอนกรีต เพื่อความสะดวก

กอสร,างปูยางแอสฟ2ลท3ติก
(Pavement Recycling) ถนนพัฒนาการ และความปลอดภัยของ คอนกรีต(Pavement
คูขวางจากบริเวณปากซอยศรีธรรมโศก2
ประชาชนที่ใช,รถใช,ถนน Recycling) ขนาดกว,าง
แยก1 - สามแยกนาหลวง ขนาดกว,าง
20-25 ม. ระยะทาง
20-25 ม. ระยะทาง 3,200 ม. หรือมีพท.
3,200 ม. หรือมีพท.ไมน,อย
ไมน,อยกวา 72,000 ตร.ม.
กวา 72,000 ตร.ม.

2 โครงการกอสร,างปูยางแอส

เพื่อความสะดวก

กอสร,างปูยางแอสฟ2ลท3ติก

ฟ2ลท3ติกคอนกรีต(Pavement

และความปลอดภัยของ คอนกรีต(Pavement

Recycling)ถนนศรีธรรมโศก

ประชาชนที่ใช,รถใช,ถนน Recycling) ขนาดกว,าง

จากบริเวณแยกซอยศรีธรรม

13-20 ม. ระยะทาง 790 ม.

โศก2- สี่แยกประตูชัยใต, ขนาด

หรือมีพท.ไมน,อยกวา

กว,าง 13-20 ม.ระยะทาง790ม.

13,035 ตร.ม.

หรือมีพท.ไมน,อยกวา 13,035 ตร.ม.

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

57,600,000

57,600,000

57,600,000

10,430,000

10,430,000

-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะได,รับ

ประชาชนมีความ ทําให,ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร,อยละ 80 และทําให,ลดการเกิดอุบัติเหตุ

10,430,000 ประชาชนมีความ

ทําให,ประชาชนเดินทางสะดวก

พึงพอใจร,อยละ 80 และทําให,ลดการเกิดอุบัติเหตุ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักการชาง

สํานักการชาง
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ที่

โครงการ

3 โครงการกอสร,างปูยางแอส

วัตถุประสงค3
เพื่อความสะดวก

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กอสร,างปูยางแอสฟ2ลท3ติก

ฟ2ลท3ติกคอนกรีต(Pavement

และความปลอดภัยของ คอนกรีต(Pavement

Recycling)ถนนนครศรี-ปาก

ประชาชนที่ใช,รถใช,ถนน Recycling) ขนาดกว,าง

พนังจากบริเวณสี่แยกหัวถนน-

30-35 ม. ระยะทาง 1,130

สุดเขตเทศบาลด,านทิศตะวัน

ม. หรือมี พ.ทไมน,อยกวา

ออก ขนาดกว,าง 30-35 ม.

36,725 ตร.ม.

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)
29,380,000

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

29,380,000

29,380,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประชาชนมีความ

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

จะได,รับ

รับผิดชอบหลัก

ทําให,ประชาชนเดินทางสะดวก

สํานักการชาง

พึงพอใจร,อยละ 80 และทําให,ลดการเกิดอุบัติเหตุ

ระยะทาง 1,130 ม. หรือมี พ.ท
ไมน,อยกวา 36,725 ตร.ม.

4 โครงการกอสร,างปูยางแอสฟ2ลท3

เพื่อความสะดวก

กอสร,างปูยางแอสฟ2ลท3ติก

ติกคอนกรีตถนนภายในการ

และความปลอดภัยของ คอนกรีตปูยางฯหนา0.05 ม.

เคหะนครศรีธรรมราช 1 งาน

ประชาชนที่ใช,รถใช,ถนน กว,าง 6-10 ม. ระยะทาง

กอสร,างปูยางฯหนา0.05 ม.

2,700 ม. หรือมีพท.ไมน,อย

กว,าง 6-10ม. ระยะทาง 2700 ม.

กวา 21,600 ตร.ม.

9,720,000

9,720,000

-

9,720,000 ประชาชนมีความ

ทําให,ประชาชนเดินทางสะดวก

สํานักการชาง

พึงพอใจร,อยละ 80 และทําให,ลดการเกิดอุบัติเหตุ

หรือมีพท.ไมน,อยกวา 21,600 ตร.ม.

5 โครงการกอสร,างถนนค.ส.ล.
ซอยบิ๊กเต,(ตอจากของเดิมไป

เพื่อความสะดวก

งานกอสร,างถนน ค.ส.ล.

ทางทิศตะวันออกและแยกไป

และความปลอดภัยของ หนา 0.15 ม. กว,าง 5-6 ม.
ประชาชนที่ใช,รถใช,ถนน ระยะทาง 310 ม. หรือมี

ทางทิศใต,) และรางระบายน้ํา

พท.ไมน,อยกวา 2002 ตร.ม.

ค.ส.ล.(ทั้งสองฝ2Wง) งานกอสร,าง

และรางระบายน้ําค.ส.ล.

ถนน ค.ส.ล.หนา0.15 ม. กว,าง

ภายในกว,าง 0.40 ม. ยาว

5-6 ม. ระยะทาง 310 ม. หรือ

620 ม.

มีพท.ไมน,อยกวา 2002 ตร.ม.
และรางระบายน้ําค.ส.ล.ภายใน
กว,าง0.40 ยาว620ม.

3,857,000

3,857,000

-

3,857,000 ประชาชนมีความ

ทําให,ประชาชนเดินทางสะดวก

พึงพอใจร,อยละ 80 และทําให,ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง
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ที่

โครงการ

6 โครงการกอสร,างปรับปรุงทาง
เท,าถนนราชดําเนิน(ทั้งสองฝ2Wง)
จากบริเวณวัดท,าวโคตร- สี่แยก
หัวถนน ขนาดกว,าง 2-4 ม.

วัตถุประสงค3

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

กอสร,างปรับปรุงทางเท,า
และความปลอดภัยของ ขนาดกว,าง 2-4 ม. ระยะ
ประชาชนที่ใช,รถใช,ถนน ทาง 2,700 ม.หรือมีพท.ไม
น,อยกวา 13,500 ตร.ม.

22,720,000

เพื่อความสะดวก

24,000,000

เพื่อความสะดวก

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
22,720,000

-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

22,720,000 ประชาชนมีความ

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

จะได,รับ

รับผิดชอบหลัก

ทําให,ประชาชนเดินทางสะดวก

สํานักการชาง

พึงพอใจร,อยละ 80 และทําให,ลดการเกิดอุบัติเหตุ

ระยะทาง2,700 ม.หรือมีพท.ไม
น,อยกวา13,500 ตร.ม.

7 โครงการกอสร,างปรับปรุงทาง
เท,าถนนพัฒนาการคูขวาง(ทั้ง
สองฝ2Wง) จากบริเวณปากซอยศรี
ธรรมโศก2 แยก1 - สามแยก

กอสร,างปรับปรุงทางเท,า
และความปลอดภัยของ ขนาดกว,าง 2-3 ม. ระยะ
ประชาชนที่ใช,รถใช,ถนน ทาง 3,200 ม.หรือมีพท.ไม
น,อยกวา 16,000 ตร.ม.

24,000,000

24,000,000

-

ประชาชนมีความ

ทําให,ประชาชนเดินทางสะดวก

สํานักการชาง

พึงพอใจร,อยละ 80 และปลอดภัย

นาหลวง ขนาดกว,าง2-3 ม.
ระยะทาง3,200 ม.หรือมีพท.ไม
น,อยกวา16,000 ตร.ม.

8 โครงการกอสร,างปรับปรุงทาง
เท,าถนนศรีธรรมโศก(ทั้งสองฝ2Wง)
จากบริเวณแยกซอยศรีธรรม
โศก2 - สี่แยกประตูชัยใต,
ขนาดกว,าง2-3 ม.ระยะทาง
790ม.หรือมีพท.ไมน,อยกวา
3,950 ตร.ม.

เพื่อความสะดวก

กอสร,างปรับปรุงทางเท,า
และความปลอดภัยของ ขนาดกว,าง 2-3 ม. ระยะ
ประชาชนที่ใช,รถใช,ถนน ทาง 790 ม.หรือมีพท.ไม
น,อยกวา 3,950 ตร.ม.

6,650,000

6,650,000

-

6,650,000 ประชาชนมีความ

ทําให,ประชาชนเดินทางสะดวก

พึงพอใจร,อยละ 80 และปลอดภัย

สํานักการชาง

132
ที่

โครงการ

9 ปรับปรุงถนนผิวทางแอสฟ2ลท3ติก
พร,อมงานเส,นจราจร และราง
ระบายน้ํา ค.ส.ล จุดเริ่มต,น

วัตถุประสงค3
เพื่อความสะดวก

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงถนนผิวทางแอส

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)
7,526,000

2562
(บาท)
7,526,000

2563
(บาท)
7,526,000

และความปลอดภัยของ ฟ2ลท3ติกพร,อมงานเส,นจราจร
ประชาชนที่ใช,รถใช,ถนน และรางระบายน้ํา ค.ส.ล

โครงการ ถนนสายทุงทาลาด

ถนนกว,าง 6-8 ม. ยาว

ด,านข,าง สนามกีฬาจังหวัดมุง

ประมาณ 1,550 ม. หรือ

สูทิศใต,จุดสิ้นสุดโครงการ

พื้นที่ไมน,อยกวา 10,885

ถนนมะขามชุมถึงสะพาน

ตารางเมตร พร,อมงานราง

ถนนกว,าง 6-8 ม. ยาว

ระบายน้ํา ค.ส.ล. ภายใน

ประมาณ 1,550 ม. หรือ

กว,าง 0.40 ม. ยาว 500 ม.

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประชาชนมีความ

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

จะได,รับ

รับผิดชอบหลัก

ทําให,ประชาชนเดินทางสะดวก

สํานักการชาง

พึงพอใจร,อยละ 80 และทําให,ลดการเกิดอุบัติเหตุ

พื้นที่ไมน,อยกวา 10,885
ตารางเมตร พร,อมงานราง
ระบายน้ํา ค.ส.ล. ภายในกว,าง
0.40 ม. ยาว 500 ม.

10 ปรับปรุงถนนผิวทางแอสฟ2ลท3ติก
พร,อมงานเส,นจราจร จุดเริ่มต,น
โครงการ ถนนราษฏร3บํารุง

เพื่อความสะดวก

ปรับปรุงถนนผิวทางแอส

และความปลอดภัยของ ฟ2ลท3ติกพร,อมงานเส,นจราจร
ประชาชนที่ใช,รถใช,ถนน ถนนกว,าง 3-8 ม. ยาว

ถนนตลาดวัดใหญ ถนนป\าโลง

ประมาณ 1,085 ม. หรือ

ถนนซอยทาวัง ถนนข,างวัดศรี

พื้นที่ไมน,อยกวา 16,810

ทวีจุดสิ้นสุดโครงการจรด

ตารางเมตร

ถนนเทวราช ถนนกว,าง 3-8 ม.
ยาวประมาณ 1,085 ม. หรือ
พื้นที่ไมน,อยกวา 6,810 ตารางเมตร

3,064,500

3,064,500

-

3,064,500 ประชาชนมีความ

ทําให,ประชาชนเดินทางสะดวก

พึงพอใจร,อยละ 80 และทําให,ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง

133
ที่

โครงการ

11 ปรับปรุงถนนผิวทางแอสฟ2ลท3ติก
พร,อมงานเส,นจราจร และทอ
ระบายน้ําพร,อมบอพัก

วัตถุประสงค3
เพื่อความสะดวก

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงถนนผิวทางแอส

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)
7,939,000

2562
(บาท)
7,939,000

2563
(บาท)
-

และความปลอดภัยของ ฟ2ลท3ติกพร,อมงานเส,นจราจร
ประชาชนที่ใช,รถใช,ถนน และทอระบายน้ําพร,อม

จุดเริ่มต,นโครงการ ถนนซอย
เจริญสุข มุงสูทิศใต,เข,าถนน

บอพัก ถนนกว,าง 5-8 ม.
ยาว 1,582 ม. หรือพื้นที่ไม

หลังวิทยาลัยเทคนิค ถนนวัด

น,อยกวา 12,381 ตาราง

แจ,ง จุดสิ้นสุดโครงการจรด

เมตร พร,อมงานทอระบาย

ถนนราชนิคม ถนนกว,าง 5-8ม.

น้ําพร,อมบอพัก ค.ส.ล. Ø

ยาว 1,582 ม. หรือพื้นที่ไม

1.00 ม. ยาว 380 ม.

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

7,939,000 ประชาชนมีความ

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

จะได,รับ

รับผิดชอบหลัก

ทําให,ประชาชนเดินทางสะดวก

สํานักการชาง

พึงพอใจร,อยละ 80 และทําให,ลดการเกิดอุบัติเหตุ

น,อยกวา 12,381 ตารางเมตร
พร,อมงานทอระบายน้ําพร,อม
บอพัก ค.ส.ล. Ø 1.00 ม. ยาว
380 ม.

12 ปรับปรุงถนนผิวทางแอสฟ2ลท3ติก
พร,อมงานเส,นจราจร และทอ
ระบายน้ําพร,อมบอพัก
จุดเริ่มต,นโครงการ ถนนราช

เพื่อความสะดวก

ปรับปรุงถนนผิวทางแอส

และความปลอดภัยของ ฟ2ลท3ติกพร,อมงานเส,นจราจร
ประชาชนที่ใช,รถใช,ถนน และทอระบายน้ําพร,อม

นิคม ถนนหลังวัดแจ,งสาย 2

บอพัก ถนนกว,าง 7-22 ม.
ยาว 1,200 ม. หรือพื้นที่ไม

จุดสิ้นสุดโครงการจรดถนน

น,อยกวา 12,966 ตาราง

ตากสิน ถนนกว,าง 7-22 ม.

เมตร พร,อมงานทอระบาย

ยาว 1,200 ม. หรือพื้นที่ไม

น้ําพร,อมบอพัก ค.ส.ล. Ø

น,อยกวา 12,966 ตารางเมตร

1.00 ม. ยาว 456 ม.

พร,อมงานทอระบายน้ําพร,อม
บอพัก ค.ส.ล. Ø 1.00 ม. ยาว 456 ม.

8,787,000

-

8,787,000

8,787,000 ประชาชนมีความ

ทําให,ประชาชนเดินทางสะดวก

พึงพอใจร,อยละ 80 และทําให,ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง

134
ที่

โครงการ

13 ปรับปรุงถนนผิวทางแอสฟ2ลท3ติก
พร,อมงานเส,นจราจร
จุดเริ่มต,นโครงการ ถนนทาโพธิ์

วัตถุประสงค3
เพื่อความสะดวก

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงถนนผิวทางแอส

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)
8,235,000

2562
(บาท)
-

2563
(บาท)
8,235,000

และความปลอดภัยของ ฟ2ลท3ติกพร,อมงานเส,นจราจร
ประชาชนที่ใช,รถใช,ถนน ถนนกว,าง 7.30-25 ม. ยาว

ถนนตากสิน จุดสิ้นสุด

ประมาณ 1,460 ม. หรือ

โครงการถนนอ,อมคายวชิราวุธ

พื้นที่ไมน,อยกวา 18,300

ถนนกว,าง 7.30 - 25 ม. ยาว

ตารางเมตร

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

8,235,000 ประชาชนมีความ

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

จะได,รับ

รับผิดชอบหลัก

ทําให,ประชาชนเดินทางสะดวก

สํานักการชาง

พึงพอใจร,อยละ 80 และทําให,ลดการเกิดอุบัติเหตุ

1,460 ม. หรือพื้นที่ไมน,อย
กวา 18,300 ตารางเมตร

14 ปรับปรุงถนนผิวทางแอสฟ2ลท3ติก
พร,อมงานเส,นจราจร จุดเริ่ม
ต,นโครงการ สี่แยกพระเงิน

เพื่อความสะดวก

ปรับปรุงถนนผิวทางแอส

และความปลอดภัยของ ฟ2ลท3ติกพร,อมงานเส,นจราจร
ประชาชนที่ใช,รถใช,ถนน ถนนกว,าง 12-22.5 ม. ยาว

ถนนราชดําเนิน จุดสิ้นสุด

ประมาณ 2,450 ม. หรือ

โครงการสนามกีฬาสุดเขต

พื้นที่ไมน,อยกวา 43,550

เทศบาล ถนนกว,าง 12.00 -

ตารางเมตร

22.50 ม. ยาว 2,450 ม.
หรือพื้นที่ไมน,อยกวา 43,550
ตารางเมตร

19,597,000

19,597,000

-

19,597,000 ประชาชนมีความ

ทําให,ประชาชนเดินทางสะดวก

พึงพอใจร,อยละ 80 และทําให,ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง

135
ที่

โครงการ

15 ปรับปรุงถนนผิวทางแอสฟ2ลท3ติก
พร,อมงานเส,นจราจร จุดเริ่มต,น
โครงการ ถนนอ,อมคาย

วัตถุประสงค3
เพื่อความสะดวก

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงถนนผิวทางแอส

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)
23,623,000

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

23,623,000

23,623,000

-

และความปลอดภัยของ ฟ2ลท3ติกพร,อมงานเส,นจราจร
ประชาชนที่ใช,รถใช,ถนน ถนนกว,าง 27.3-14.2 ม.ยาว

วชิราวุธหน,าซอยเจริญสุข

ประมาณ 2,606 ม. หรือ

ถนนพัฒนาการคูขวาง

พื้นที่ไมน,อยกวา 52,497

จุดสิ้นสุดโครงการซอยพะเนียด

ตารางเมตร

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประชาชนมีความ

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

จะได,รับ

รับผิดชอบหลัก

ทําให,ประชาชนเดินทางสะดวก

สํานักการชาง

พึงพอใจร,อยละ 80 และทําให,ลดการเกิดอุบัติเหตุ

ถนนกว,าง 27.30 - 14.20 ม.
ยาว 2,606 ม. หรือพื้นที่ไม
น,อยกวา 52,497 ตารางเมตร

16 กอสร,างทอเหลี่ยม ค.ส.ล

เพื่อพัฒนาระบบ

กอสร,างทอเหลี่ยม ค.ส.ล

พร,อมทางเท,า ถนนอ,อมคาย

ระบายน้ําในเขต

กว,าง 1.50x1.50 เมตร

วชิราวุธจากปากซอยเจริญสุข

เทศบาบลฯให,มี

ยาว 460 เมตร พร,อม

ถึงบริษัทออนด,า ทอเหลี่ยม

ประสิทธิภาพ

ทางเท,า

เพื่อความสะดวก

กอสร,างถนนผิวแอสฟ2ลท3ติก

-

13,800,000

13,800,000

13,800,000 ประชาชนมีความ

ระบบระบายน้ําในเขตเทศบาบล สํานักการชาง

พึงพอใจร,อยละ 80 มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ค.ส.ล.กว,าง 1.50x1.50 เมตร
ยาว 460 เมตร ตามรูปแบบ
.และรายการของเทศบาล

17 กอสร,างถนนผิวแอสฟ2ลท3ติก
คอนกรีต ถนนพระบรมธาตุ

และความปลอดภัยของ คอนกรีต ถนนกว,าง 6.00 -

ถนนกว,าง 6.00 - 12.00 เมตร

ประชาชนที่ใช,รถใช,ถนน 12.00 เมตร
ยาว 1,130 เมตร

ยาว 1,130 เมตร พื้นที่ไมน,อยกวา
9,600 ตารางเมตร

พื้นที่ไมน,อยกวา 9,600
ตารางเมตร

6,060,000

6,060,000

6,060,000

6,060,000

ประชาชนมีความ

ทําให,ประชาชนเดินทางสะดวก สํานักการชาง

พึงพอใจร,อยละ 80 และทําให,ลดการเกิดอุบัติเหตุ

136
งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย
ที่

โครงการ

18 กอสร,างถนนผิวแอสฟ2ลท3

วัตถุประสงค3

เพื่อความสะดวก

(ผลผลิตของโครงการ)
กอสร,างถนนผิวแอสฟ2ลท3

คอนกรีตถนนศรีธรรมราช

และความปลอดภัยของ คอนกรีต ถนนกว,าง 9.00 -

ติดถนนชลวิถีถนนกว,าง 9.00 -

ประชาชนที่ใช,รถใช,ถนน 14.00 เมตร ยาว 2,500 เมตร

14.00 เมตร ยาว 2,500 เมตร

พื้นที่ไมน,อยกวา 30,000

พื้นที่ไมน,อยกวา 30,000 ตารางเมตร

ตารางเมตร

19 กอสร,างถนนผิวแอสฟ2ลท3ติก

เพื่อความสะดวก

กอสร,างถนนผิวแอสฟ2ลท3ติก

คอนกรีตถนนพัฒนาการคูขวาง

และความปลอดภัยของ คอนกรีต ผิวจราจรกว,าง

จากสามแยกนาหลวงไปทางทิศ

ประชาชนที่ใช,รถใช,ถนน 14.20 เมตร ยาว 5,600 เมตร

เหนือ ถึงสายแยกถนนพะเนียด

พื้นที่ไมน,อยกวา 79,520

ผิวจราจรกว,าง 14.20 เมตร

ตารางเมตร

ยาว 5,600 เมตร พื้นที่ไมน,อยกวา
79,520 ตารางเมตร

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

19,000,000

19,000,000

19,000,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะได,รับ

รับผิดชอบหลัก

19,000,000 ประชาชนมีความ

ทําให,ประชาชนเดินทางสะดวก

สํานักการชาง

พึงพอใจร,อยละ 80 และทําให,ลดการเกิดอุบัติเหตุ

50,200,000

50,200,000

50,200,000

50,200,000 ประชาชนมีความ

ทําให,ประชาชนเดินทางสะดวก

พึงพอใจร,อยละ 80 และทําให,ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง

137
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค3

20 กอสร,างปรับปรุงถนนแอสฟ2ลท3ติกคอนกรีต เพื่อความสะดวก

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กอสร,างปรับปรุงถนนแอส

และทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน

และความปลอดภัยของ ฟ2ลท3ติกคอนกรีตหนา 0.05

ชลประทาน 3 ขวา ถนนแอสฟ2ลท3ตหนา

ประชาชนที่ใช,รถใช,ถนน เมตร กว,างประมาณ 6.00

0.05 เมตร กว,างประมาณ 6.00 เมตร ยาว

เมตร ยาวประมาณ 2,700

ประมาณ 2,700.00 เมตร หรือพื้นที่ไมน,อย

เมตร หรือพื้นที่ไมน,อยกวา

กวา 15,700.00 ตารางเมตร และกอสร,าง

15,700.00 ตารางเมตร

ทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด

และกอสร,างทอระบายน้ํา

เส,นผาศูนย3กลาง 1.50 เมตร พร,อมฝาบอพัก

คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด

คอนกรีตเสริมเหล็ก ทุกระยะ 10.00 เมตร

พร,อมฝาบอพักคอนกรีตเสริม

พร,อมกอสร,างทอลอดเหลี่ยม กว,างภายใน

และกอสร,างทอลอดเหลี่ยม

1.50x1.50x1.00 เมตร ยาวประมาณ

กว,างภายใน 1.50x1.50x

80.00 เมตร บริเวณถนนสายนาพรุ-ปากพูน

1.00 เมตร ยาวประมาณ

ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลฯ

80.00 เมตร

21 กอสร,างทอลอดเหลี่ยม และถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยชุมแสง จากถนนกะโรมไป

เพื่อความสะดวก

กอสร,างทอลอดเหลี่ยม และ

และความปลอดภัยของ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ทางทิศใต, เลี้ยวเข,าซอยต,นหว,า 4 ถึงคลอง ประชาชนที่ใช,รถใช,ถนน ทอลอดเหลี่ยมกว,างภายใน
ห,วย ทอลอดเหลี่ยมกว,างภายใน 1.50 เมตร
1.50 เมตร ยาวประมาณ
ยาวประมาณ 642.00 เมตร และกอสร,าง
642.00 เมตร และกอสร,าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา

กว,าง 3.00-4.00 เมตร ยาวประมาณ

0.15 เมตร กว,าง 3.00-4.00

642.00 เมตร หรือพื้นที่ไมน,อยกวา

เมตร ยาวประมาณ 642.00

2,418.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบและ

เมตร หรือพื้นที่ไมน,อยกวา

รายการของเทศบาลฯ

2,418.00 ตารางเมตร

2561
(บาท)
42,500,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
42,500,000

42,500,000

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประชาชนมีความ

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

จะได,รับ

รับผิดชอบหลัก

ทําให,ประชาชนเดินทางสะดวก

สํานักการชาง

พึงพอใจร,อยละ 80 และทําให,ลดการเกิดอุบัติเหตุ

14,400,000

14,400,000

14,400,000

-

ประชาชนมีความ

ทําให,ประชาชนเดินทางสะดวก

พึงพอใจร,อยละ 80 และทําให,ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง

138
ที่

โครงการ

22 กอสร,างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและราง

วัตถุประสงค3
เพื่อความสะดวก

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กอสร,างถนนคอนกรีตเสริม

ระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทุงขา

และความปลอดภัยของ เหล็ก หนา 0.15 เมตร กว,าง

จากถนนกะโรมไปทางทิศใต, ถึงถนนคลอง

ประชาชนที่ใช,รถใช,ถนน ประมาณ 3.50 -4.00 เมตร

ชลประทาน 3 ขวา ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ยาวประมาณ 1,090 เมตร

หนา 0.15 เมตร กว,างประมาณ 3.50 -

หรือพื้นที่ไมน,อยกวา 4,088

4.00 เมตร ยาวประมาณ 1,090 เมตร

ตารางเมตร และกอสร,างราง

หรือพื้นที่ไมน,อยกวา 4,088.00 ตารางเมตร

ระบายน้ําคอนกรีตเสริม

และกอสร,างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม

เหล็กภายในกว,าง 0.40เมตร

เหล็ก ภายในกว,าง 0.40 เมตร ยาวประมาณ

ยาวประมาณ 1,090 เมตร

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

7,390,000

7,390,000

7,390,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประชาชนมีความ

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

จะได,รับ

รับผิดชอบหลัก

ทําให,ประชาชนเดินทางสะดวก

สํานักการชาง

พึงพอใจร,อยละ 80 และทําให,ลดการเกิดอุบัติเหตุ

1,090 เมตร ตามรูปแบบและรายการของ
เทศบาล

23 กอสร,างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และทอ

เพื่อความสะดวก

กอสร,างถนนคอนกรีตเสริม

ระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจิตโอวาท

และความปลอดภัยของ เหล็กหนา 0.15 เมตร กว,าง

จากซอยทวดทอง 3 ไปทางทิศตะวันตก

ประชาชนที่ใช,รถใช,ถนน ประมาณ 6.00 เมตร ยาว

เลี้ยวขวาไปทางทิศเหนือจนสุดซอย ถนน

ประมาณ 495.00 เมตร หรือ

คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว,าง

พื้นที่ไมน,อยกวา 2,970.00

ประมาณ 6.00 เมตร ยาวประมาณ 495.00

ตารางเมตร และกอสร,างทอ

เมตร หรือพื้นที่ไมน,อยกวา 2,970.00

ระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก

ตารางเมตร และกอสร,างทอระบายน้ํา

ขนาดเส,นผาศูนย3กลาง1.00

คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส,นผาศูนย3กลาง

เมตร พร,อมฝาพักเหล็กรัง

1.00 เมตร พร,อมฝาพักเหล็กรังผึ้งทุกระยะ

ผึ้งทุกระยะ10.00 เมตร

10.00 เมตร ตามรูปแบบและรายการ
ของเทศบาล

6,580,000

-

6,580,000

6,580,000 ประชาชนมีความ

ทําให,ประชาชนเดินทางสะดวก

พึงพอใจร,อยละ 80 และทําให,ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง
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งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย
ที่

โครงการ

24 กอสร,างถนนปูยางแอสฟ2ลท3

วัตถุประสงค3
เพื่อความสะดวก

(ผลผลิตของโครงการ)
กอสร,างถนนปูยางแอสฟ2ลท3

ติกคอนกรีต ถนนสะพานยาว

และความปลอดภัยของ กว,าง 7.00-16.50 ม. ยาว

จากสะพานทุงปรัง ถึง ถนน

ประชาชนที่ใช,รถใช,ถนน 2,200 เมตร หนา 0.05

กะโรม กว,าง 7.00-16.50 ม.

เมตร หรือพื้นที่ไมน,อยกวา

ยาว 2,200 เมตร หนา 0.05

19,000 ตารางเมตร

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

8,550,000

8,550,000

8,550,000

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะได,รับ

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมีความ

ทําให,ประชาชนเดินทางสะดวก

สํานักการชาง

พึงพอใจร,อยละ 80 และทําให,ลดการเกิดอุบัติเหตุ

เมตร หรือพื้นที่ไมน,อยกวา
19,000 ตารางเมตร

25 กอสร,างถนน ค.ส.ล.และทอ

เพื่อความสะดวก

กอสร,างถนน ค.ส.ล. กว,าง

ระบายน้ํา ค.ส.ล.เส,นผาศูนย3

และความปลอดภัยของ 4.00-7.00 ม.ยาว 1,480

กลาง 0.8 0 เมตร พร,อมยก

ประชาชนที่ใช,รถใช,ถนน เมตร หนา 0.15 เมตรหรือ

ระดับฝารางระบายน้ํา ค.ส.ล.

พื้นที่ไมน,อยกวา 8,140

ซอยประชาพัฒนา ถนน ค.ส.ล.

ตารางเมตร และทอระบาย

กว,าง 4.00-7.00 ม.ยาว 1,480

น้ํา ค.ส.ล. เส,นผาศูนย3กลาง

เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่

0.80 เมตร พร,อมบอพักฝา

ไมน,อยกวา 8,140 ตารางเมตร

เหล็กรังผึ้งทุกระยะ 10.00 -

และทอระบายน้ํา ค.ส.ล.

11.00 เมตร ยาว 830.00

เส,นผาศูนย3กลาง 0.80 เมตร

เมตร

พร,อมบอพักฝาเหล็กรังผึ้ง ทุก
ระยะ10.00-11.00 เมตร ยาว
830.00 เมตร

-

9,980,000

9,980,000

9,980,000 ประชาชนมีความ

ทําให,ประชาชนเดินทางสะดวก

พึงพอใจร,อยละ 80 และทําให,ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง
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งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย
ที่

โครงการ

26 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟ2ลท3

วัตถุประสงค3

เพื่อความสะดวก

(ผลผลิตของโครงการ)
กอสร,างถนนปูยางแอสฟ2ลท3

ติกคอนกรีตถนนสายนาพรุ-

และความปลอดภัยของ ติกคอนกรีต กว,าง 9.50-

ปากพูน 4103 จากสี่แยก

ประชาชนที่ใช,รถใช,ถนน 15.50 เมตร ยาว 680 เมตร

เบญจมฯไปทางทิศเหนือ ถนน

หรือพื้นที่ไมน,อยกวา 16,500

กว,าง9.50-15.50 เมตร ยาว

ตารางเมตร

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

13,200,000

13,200,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะได,รับ

รับผิดชอบหลัก

13,200,000 ประชาชนมีความ

ทําให,ประชาชนเดินทางสะดวก

สํานักการชาง

พึงพอใจร,อยละ 80 และทําให,ลดการเกิดอุบัติเหตุ

680 เมตร หรือพื้นที่ไมน,อย
กวา 16,500 ตารางเมตร

27 กอสร,างปรับปรุงทางเท,าถนน

เพื่อความสะดวก

กอสร,างปรับปรุงทางเท,า

สายนาพรุ-ปากพูน 4103 (ทั้ง

และความปลอดภัยของ กว,าง 2.00-4.00 เมตร ยาว

2 ฝ2Wง)จากสี่แยกเบญจมฯไป

ประชาชนที่ใช,รถใช,ถนน 500 เมตร หรือพื้นที่ไมน,อย

ทางทิศเหนือ กว,าง 2.00-4.00

5,000,000

5,000,000

5,000,000

-

ประชาชนมีความ

ทําให,ประชาชนเดินทางสะดวก

สํานักการชาง

พึงพอใจร,อยละ 80 และทําให,ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กวา 3,000 ตารางเมตร

เมตร ยาว 500 เมตร หรือ
พื้นที่ไมน,อยกวา 3,000 ตารางเมตร

28 โครงการกอสร,างปูยางแอส

เพื่อความสะดวก

กอสร,างปูยางแอสฟ2ลท3ติก

ฟ2ลท3ติกคอนกรีต(Pavement

และความปลอดภัยของ คอนกรีต(Pavement

Recycling)ถนนนครศรี-ทุงสง

ประชาชนที่ใช,รถใช,ถนน Recycling) ขนาดกว,าง

จากบริเวณสี่แยกหัวถนน -

30-35 ม. ระยะทาง 200 ม.

สุดเขตเทศบาลด,านทิศตะวันตก

หรือมี พท.ไมน,อยกวา

ขนาดกว,าง30-35 ม.ระยะทาง

6,500 ตร.ม.

200 ม. หรือมี พท.ไมน,อยกวา
6,500 ตร.ม.

5,200,000

5,200,000

5,200,000

-

ประชาชนมีความ

ทําให,ประชาชนเดินทางสะดวก

พึงพอใจร,อยละ 80 และทําให,ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง

141
ที่

โครงการ

29 โครงการกอสร,างปูยางแอส

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค3
เพื่อความสะดวก

กอสร,างปูยางแอสฟ2ลท3ติก

ฟ2ลท3ติกคอนกรีต(Pavement

และความปลอดภัยของ คอนกรีต(Pavement

Recycling)ถนนนครศรี-หัวไทร

ประชาชนที่ใช,รถใช,ถนน Recycling) ขนาดกว,าง

จากบริเวณสี่แยกหัวถนน-

15-22 ม. ระยะทาง 280 ม.

สุดเขตเทศบาลด,านทิศใต, ขนาด

หรือมีพท.ไมน,อยกวา 5,180

กว,าง15-22 ม.ระยะทาง 280ม.

ตร.ม.

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

4,150,000

4,150,000

-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

4,150,000 ประชาชนมีความ

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

จะได,รับ

รับผิดชอบหลัก

ทําให,ประชาชนเดินทางสะดวก

สํานักการชาง

พึงพอใจร,อยละ 80 และทําให,ลดการเกิดอุบัติเหตุ

หรือมีพท.ไมน,อยกวา 5,180 ตร.ม.

30 โครงการกอสร,างปูยางแอสฟ2ลท3

เพื่อความสะดวก

กอสร,างปูยางแอสฟ2ลท3ติก

ติกคอนกรีตซอยหอไตร 1 และ

และความปลอดภัยของ คอนกรีต ปูยางฯหนา 0.05

รางระบายน้ํา ค.ส.ล.(ฝ2Wงทิศใต,)

ประชาชนที่ใช,รถใช,ถนน ม. ขนาดกว,าง 5 - 7 ม.

งานกอสร,างปูยางฯ หนา

ระยะทาง 725 ม. หรือมีพท.

0.05 ม. ขนาดกว,าง 5-7 ม.

ไมน,อยกวา 3,102 ตร.ม.

ระยะทาง 725 ม. หรือมี พท.

และรางระบายน้ําค.ส.ล.

ไมน,อยกวา 3,102 ตร.ม. และ

ขนาดภายในกว,าง 0.40 ม.

รางระบายน้ําค.ส.ล.ขนาดภาย

ยาว 725 ม.

ในกว,าง 0.40ม. ยาว 725ม.

-

3,210,000

3,210,000

3,210,000 ประชาชนมีความ

ทําให,ประชาชนเดินทางสะดวก

พึงพอใจร,อยละ 80 และทําให,ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง

142
งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย
ที่

โครงการ

31 โครงการกอสร,างถนน ค.ส.ล.

วัตถุประสงค3

เพื่อความสะดวก

(ผลผลิตของโครงการ)
กอสร,างถนน ค.ส.ล. 0.15 ม.

ซอยอูอาบแยกไปทางทิศเหนือ

และความปลอดภัยของ กว,าง 5-8ม. ระยะทาง 455

และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.ทั้ง

ประชาชนที่ใช,รถใช,ถนน ม. หรือมีพท.ไมน,อยกวา

สองฝ2Wง งานกอสร,างถนน ค.ส.ล

2,957 ตร.ม. และรางระบาย

0.15 ม. กว,าง 5-8 ม. ระยะทาง

น้ํา ค.ส.ล.ทั้งสองฝ2Wง ภายใน

455 ม. หรือมีพท.ไมน,อยกวา

กว,าง 0.40 ม. ยาว 910 ม.

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

5,680,000

5,680,000

5,680,000

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะได,รับ

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมีความ

ทําให,ประชาชนเดินทางสะดวก

สํานักการชาง

พึงพอใจร,อยละ 80 และทําให,ลดการเกิดอุบัติเหตุ

2,957 ตร.ม. และรางระบายน้ํา
ค.ส.ล. ภายในกว,าง0.40ม. ยาว 910 ม.

32 กอสร,างทอเหลี่ยม ค.ส.ล.

เพื่อพัฒนาระบบ

กอสร,างทอเหลี่ยม ค.ส.ล

พร,อมทางเท,า ถนนอ,อมคาย

ระบายน้ําในเขต

กว,าง 1.50x1.50 เมตร

วชิราวุธจากซอยสิริสุข ถึง

เทศบาบลฯให,มี

ยาว 460 เมตร พร,อม

โรงพยาบาลนครินทร3 ทอ

ประสิทธิภาพ

ทางเท,า

เพื่อความสะดวก

กอสร,างถนน ค.ส.ล. ถนน

-

4,980,000

4,980,000

4,980,000 ประชาชนมีความ

ระบบระบายน้ําในเขตเทศบาบลฯ สํานักการชาง

พึงพอใจร,อยละ 80 มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เหลี่ยมค.ส.ล.กว,าง 1.50x1.50
เมตร ยาว 166 เมตร ตามรูป
แบบและรายการของเทศบาล

33 กอสร,างถนน ค.ส.ล. ซอยประ
ชุมพร ถนนกว,าง 4.00 - 5.50

และความปลอดภัยของ กว,าง 4.00 - 5.50 เมตร

เมตร พร,อมรางระบายน้ํา กว,าง 0.40 เมตร ประชาชนที่ใช,รถใช,ถนน พร,อมรางระบายน้ํา กว,าง
0.40 เมตร

4,850,000

4,850,000

-

4,850,000 ประชาชนมีความ

ทําให,ประชาชนเดินทางสะดวก

พึงพอใจร,อยละ 80 และทําให,ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง
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งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย
ที่

โครงการ

34 กอสร,างถนน ค.ส.ล.

วัตถุประสงค3

เพื่อความสะดวก

(ผลผลิตของโครงการ)
กอสร,างถนน ค.ส.ล. ถนน

ซอยอินทนินแยก 1 ถนนกว,าง

และความปลอดภัยของ กว,าง 5.70 เมตร พร,อมราง

5.70 เมตร พร,อม รางระบาย

ประชาชนที่ใช,รถใช,ถนน ระบายน้ํา กว,าง 0.40 เมตร

น้ํา กว,าง 0.40 เมตร ทั้งสองฝ2Wง

35 กอสร,างถนนผิวแอสฟ2ลท3ติก

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

2,760,000

2,760,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะได,รับ

รับผิดชอบหลัก

2,760,000 ประชาชนมีความ

ทําให,ประชาชนเดินทางสะดวก

สํานักการชาง

พึงพอใจร,อยละ 80 และทําให,ลดการเกิดอุบัติเหตุ

ทั้งสองฝ2Wง
เพื่อความสะดวก

กอสร,างถนนผิวแอสฟ2ลท3ติก

คอนกรีต ถนนกรแก,ว

และความปลอดภัยของ คอนกรีต ถนนกว,าง 5.60

ถนนกว,าง 5.60 เมตร พร,อม

ประชาชนที่ใช,รถใช,ถนน เมตร พร,อมยกฝาบอพัก

2,730,000

2,730,000

2,730,000

-

ประชาชนมีความ

ทําให,ประชาชนเดินทางสะดวก

สํานักการชาง

พึงพอใจร,อยละ 80 และทําให,ลดการเกิดอุบัติเหตุ

ยกฝาบอพัก

36 กอสร,างถนนผิวแอสฟ2ลท3ติก

เพื่อความสะดวก

กอสร,างถนนผิวแอสฟ2ลท3ติก

คอนกรีต ถนนประตูขาว

และความปลอดภัยของ คอนกรีต ถนนกว,าง 5.20 -

ถนนกว,าง 5.20 - 9.90 เมตร

ประชาชนที่ใช,รถใช,ถนน 9.90 เมตรพร,อมยกฝาบอพัก

3,440,000

3,440,000

3,440,000

-

ประชาชนมีความ

ทําให,ประชาชนเดินทางสะดวก

สํานักการชาง

พึงพอใจร,อยละ 80 และทําให,ลดการเกิดอุบัติเหตุ

พร,อมยกฝาบอพัก

37 กอสร,างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และราง

เพื่อความสะดวก

กอสร,างถนนคอนกรีตเสริม

ระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชา

และความปลอดภัยของ เหล็ก หนา 0.15 เมตร กว,าง

อุทิศ จากถนนกะโรมไปทาง ทิศใต, ถนน

ประชาชนที่ใช,รถใช,ถนน ประมาณ 5 เมตร ยาว 444

คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว,าง

เมตร หรือพื้นที่ไมน,อยกวา

ประมาณ 5.00 เมตร ยาวประมาณ 444.00

2,220 ตารางเมตร และ

เมตร หรือพื้นที่ไมน,อยกวา 2,220.00

กอสร,างรางระบายน้ําคอน

ตารางเมตร และกอสร,างรางระบายน้ํา

กรีตเสริมเหล็กภายในกว,าง

คอนกรีตเสริมเหล็กภายในกว,าง 0.40 เมตร

0.40 เมตร ยาวประมาณ

ยาวประมาณ 444.00 เมตร ตามรูปแบบ

444 เมตร

และรายการของเทศบาล

3,480,000

3,480,000

-

3,480,000 ประชาชนมีความ

ทําให,ประชาชนเดินทางสะดวก

พึงพอใจร,อยละ 80 และทําให,ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง
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ที่

โครงการ

38 กอสร,างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและทอ

วัตถุประสงค3
เพื่อความสะดวก

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กอสร,างถนนคอนกรีตเสริม

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
2,960,000

2,960,000

2564
(บาท)
2,960,000

ระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน,าแขวง และความปลอดภัยของ เหล็ก หนา 0.15 เมตร กว,าง
จากถนนกะโรมไปทางทิศใต, เลี้ยวขวาไป
ประชาชนที่ใช,รถใช,ถนน ประมาณ 4 เมตร ยาว 380
ทางทิศตะวันตกจนสุดซอย ถนนคอนกรีต
เมตร หรือพื้นที่ไมน,อยกวา
เสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว,างประมาณ

1,520 ตารางเมตร และ

4.00 เมตร ยาวประมาณ 380.00 เมตร

กอสร,างทอระบายน้ําคอน

หรือพื้นที่ไมน,อยกวา 1,520.00 ตารางเมตร

กรีตเสริมเหล็กเส,นผาศูนย3

และกอสร,างทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม

กลาง 0.60 เมตร พร,อมฝา

เหล็ก ขนาดเส,นผาศูนย3กลาง0.60 เมตร

บอพักเหล็กรังผึ้ง ทุกระยะ

พร,อมฝาบอพักเหล็กรังผึ้ง ทุกระยะ 10

10 เมตร ยาวประมาณ

เมตร ยาวประมาณ 380.00 เมตร ตาม

380 เมตร

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประชาชนมีความ

ผลที่คาดวา
จะได,รับ
ทําให,ประชาชนเดินทางสะดวก

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักการชาง

พึงพอใจร,อยละ 80 และทําให,ลดการเกิดอุบัติเหตุ

รูปแบบและรายการของเทศบาล

39 กอสร,างปรับปรุงทางเท,าคอนกรีตพิมพ3ลาย เพื่อความสะดวก

กอสร,างปรับปรุงทางเท,า

ถนนกะโรม จากสะพานทาเรียนไปทางทิศ

และความปลอดภัยของ คอนกรีตพิมพ3ลายทั้ง 2 ฝ2Wง

ตะวันตก ถึงหน,าแขวงการทาง

ประชาชนที่ใช,รถใช,ถนน ถนน พื้นที่ไมน,อยกวา

นครศรีธรรมราช ทั้ง 2 ฝ2Wงถนน พื้นที่ไม

19,300,000

19,300,000

19,300,000

-

ประชาชนมีความ

ทําให,ประชาชนเดินทางสะดวก

สํานักการชาง

พึงพอใจร,อยละ 80 และปลอดภัย

12,200.00 ตารางเมตร

น,อยกวา12,200.00 ตารางเมตร ตาม
รูปแบบและรายการของเทศบาล

40 กอสร,างคันหินพร,อมทางเท,าคอนกรีตพิมพ3 เพื่อความสะดวก
ลาย ถนนสายนาพรุ - ปากพูน (ฝ2Wงทิศ

กอสร,างคันหินพร,อมทางเท,า

และความปลอดภัยของ คอนกรีตพิมพ3ลาย พื้นที่ไม

ตะวันออก) จากสามแยกถนนชลประทาน 3 ประชาชนที่ใช,รถใช,ถนน น,อยกวา 2,300.00 ตาราง
ขวา ไปทางทิศเหนือ ถึงบริษัทมิซูชูเกียรติ
เมตร
พื้นที่ไมน,อยกวา 2,300.00 ตารางเมตร
ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล

-

4,280,000

4,280,000

4,280,000 ประชาชนมีความ

ทําให,ประชาชนเดินทางสะดวก

พึงพอใจร,อยละ 80 และปลอดภัย

สํานักการชาง
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งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค3

41 กอสร,างปรับปรุงถนนแอสฟ2ลท3ติกคอนกรีต เพื่อความสะดวก

(ผลผลิตของโครงการ)
กอสร,างปรับปรุงถนนแอส

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

3,870,000

-

3,870,000

ซอยทวดทอง 3 จากถนนกะโรมไปทางทิศใต, และความปลอดภัยของ ฟ2ลท3ติกคอนกรีตหนา 0.05
ถึงถนนชลประทาน 3 ขวา ถนนแอสฟ2ลท3 ประชาชนที่ใช,รถใช,ถนน เมตร กว,างประมาณ 3.50 ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร กว,าง
7.50 เมตร ยาวประมาณ
ประมาณ 3.50 - 7.50 เมตร ยาวประมาณ

1,075.00 เมตร หรือพื้นที่ไม

1,075.00 เมตร หรือพื้นที่ไมน,อยกวา

น,อยกวา 6,450.00 ตาราง

6,450.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบและ

เมตร

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะได,รับ

รับผิดชอบหลัก

3,870,000 ประชาชนมีความ

ทําให,ประชาชนเดินทางสะดวก

สํานักการชาง

พึงพอใจร,อยละ 80 และทําให,ลดการเกิดอุบัติเหตุ

รายการของเทศบาล

42 กอสร,างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและราง

เพื่อความสะดวก

กอสร,างถนนคอนกรีตเสริม

ระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสวนแก,ว และความปลอดภัยของ เหล็กหนา 0.15 เมตร กว,าง
จากถนนกะโรมไปทางทิศใต, จนถึงซอยต,น ประชาชนที่ใช,รถใช,ถนน ประมาณ 2-3 เมตร ยาว
หว,า 6 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15
ประมาณ 560 เมตรหรือ
เมตร กว,างประมาณ 2.00-3.00 ตารางเมตร

พื้นที่ไมน,อยกวา 1,680

ยาวประมาณ 560.00 เมตร หรือพื้นที่ไม

ตารางเมตร กอสร,างราง

น,อยกวา 1,680.00 ตารางเมตร และ

น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก

กอสร,างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก

ภายในกว,าง 0.40 เมตร

ภายในกว,าง 0.40 เมตร ยาวประมาณ

ความยาวประมาณ 560 เมตร

560.00 เมตร ตามรูปแบบและรายการของ
เทศบาล

3,450,000

3,450,000

-

3,450,000 ประชาชนมีความ

ทําให,ประชาชนเดินทางสะดวก

พึงพอใจร,อยละ 80 และทําให,ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง
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งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย
ที่

โครงการ

43 กอสร,างทอลอดเหลี่ยมข,ามถนนกะโรม

วัตถุประสงค3

เพื่อความสะดวก

(ผลผลิตของโครงการ)
กอสร,างทอลอดเหลี่ยมภาย

บริเวณปากซอยหน,าแขวงไปทางทิศเหนือ

และความปลอดภัยของ ในกว,าง 1.50 x 1.50 x

เข,าซอยสามัคคี กอสร,างทอทอดเหลี่ยม

ประชาชนที่ใช,รถใช,ถนน 1.00 เมตร ยาวประมาณ

ภายในกว,าง 1.50 x 1.50 x 1.00 เมตร

40.00 เมตร และทอลอด

ยาวประมาณ 40.00 เมตร และกอสร,าง

เหลี่ยมภายในกว,าง 1.50

ทอดลอดเหลี่ยมในซอยสามัคคี ทอลอด

เมตร ยาวประมาณ 200.00

เหลี่ยมภายในกว,าง 1.50 เมตร ยาว

เมตร พร,อมกอสร,างถนน

ประมาณ 200.00 เมตร พร,อมกอสร,างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15

คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว,าง

เมตร กว,างประมาณ 2.00

ประมาณ 2.00 - 5.00 เมตร ยาวประมาณ

- 5.00 เมตร ยาวประมาณ

240.00 เมตร หรือพื้นที่ไมน,อยกวา 1,080

240.00 เมตร หรือพื้นที่ไม

ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการ

น,อยกวา 1,080 ตารางเมตร

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

5,670,000

5,670,000

5,670,000

-

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะได,รับ

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมีความ

ทําให,ประชาชนเดินทางสะดวก

สํานักการชาง

พึงพอใจร,อยละ 80 และทําให,ลดการเกิดอุบัติเหตุ

ของเทศบาลฯ

44 กอสร,างถนนปูยางแอสฟ2ลท3

เพื่อความสะดวก

กอสร,างถนนปูยางแอสฟ2ลท3

ติกคอนกรีต ซอยไสเจริญ

และความปลอดภัยของ ติกคอนกรีต กว,าง 4.00-

กว,าง 4.00-6.00 เมตร ยาว

ประชาชนที่ใช,รถใช,ถนน 6.00 เมตร ยาว 1,360 เมตร

1,360 เมตร หนา 0.05 เมตร

หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่

หรือพื้นที่ไมน,อยกวา 6,800

ไมน,อยกวา 6,800 ตาราง

ตารางเมตร

เมตร

3,100,000

3,100,000

3,100,000

-

ประชาชนมีความ

ทําให,ประชาชนเดินทางสะดวก

พึงพอใจร,อยละ 80 และทําให,ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง
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ที่

โครงการ

45 กอสร,างถนน ค.ส.ล. ซอยทาง
เข,าโรงเรียนชูศิลปa ถนนหนา
0.15 เมตร ผิวจราจรกว,าง
6.00 - 7.00 เมตร ยาว 784.50
เมตร หรือพื้นที่ไมน,อยกวา 5207
ตารางแมตร พร,อมยกฝาบอพัก 156 ฝา

วัตถุประสงค3

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

กอสร,างถนน ค.ส.ล.
เพื่อความสะดวก
และความปลอดภัยของ ถนนหนา
ประชาชนที่ใช,รถใช,ถนน 0.15 เมตร ผิวจราจรกว,าง
6.00 - 7.00 เมตร ยาว
784.50
เมตร หรือพื้นที่ไมน,อยกวา 5207
ตารางแมตร พร,อมยกฝาบอพัก

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะได,รับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

-

4,600,000

4,600,000

4,600,000 ประชาชนมีความ ทําให,ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร,อยละ 80 และทําให,ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง

-

3,200,000

3,200,000

3,200,000 ประชาชนมีความ

สํานักการชาง

156 ฝา

46 กอสร,างถนน ค.ส.ล.

เพื่อความสะดวก

กอสร,างถนน ค.ส.ล.

ซอยประชาสามัคคี ถนนหนา 0.15 เมตร

และความปลอดภัยของ ซอยประชาสามัคคี

ผิวจราจรกว,าง 750 เมตร

ประชาชนที่ใช,รถใช,ถนน ถนนหนา 0.15 เมตร

ยาว 503 เมตร หรือพื้นที่ไมน,อยกวา

ผิวจราจรกว,าง 750 เมตร

3772 ตารางเมตร

ยาว 503 เมตร

ทําให,ประชาชนเดินทางสะดวก

พึงพอใจร,อยละ 80 และทําให,ลดการเกิดอุบัติเหตุ

หรือพื้นที่ไมน,อยกว 3772
ตารางเมตร

47 โครงการกอสร,างยกระดับถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณถนนประตูลอด ตั้งแตถนนศรี

เพื่อความสะดวก

กอสร,างยกระดับถนนคอน

และความปลอดภัยของ กรีตเสริมเหล็ก ถนนกว,าง

ธรรมโศกถึงถนนพัฒนาการคูขวาง ถนน ประชาชนที่ใช,รถใช,ถนน เฉลี่ย 16.00 เมตร ความยาว
กว,างเฉลี่ย 16.00 เมตร ความยาวไมน,อย

กวา 755 เมตร หรือพื้นที่ไมน,อยกวา

ไมน,อยกวา 755 เมตร
หรือพื้นที่ไมน,อยกวา

12,000 ตารางเมตร

12,000 ตารางเมตร

-

10,000,000

10,000,000

10,000,000 ประชาชนมีความ

ทําให,ประชาชนเดินทางสะดวก

พึงพอใจร,อยละ 80 และทําให,ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง

148
งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค3

48 โครงการกอสร,างยกระดับถนนคอนกรีตเสริม เพื่อความสะดวกและ
เหล็ก บริเวณถนนพะเนียด ตั้งแตถนนศรี ความปลอดภัยของ
ปราชญ3ถึงถนนพัฒนาการคูขวาง ถนนกว,าง

ประชาชน

(ผลผลิตของโครงการ)
กอสร,างยกระดับถนน

756 เมตร หรือพื้นที่ไมน,อยกวา 7,560

เมตร หรือพื้นที่ไมน,อยกวา

ตารางเมตร

7,560 ตารางเมตร
กอสร,างยกระดับถนนคอน

เฉลี่ย 10.00 เมตร ความยาวไมน,อยกวา

755 เมตร หรือพื้นที่ไมน,อยกวา 7,550

พื้นที่ไมน,อยกวา 7,550

ตารางเมตร

ตารางเมตร

50 โครงการกอสร,างยกระดับถนนคอนกรีตเสริม เพื่อความสะดวกและ
เหล็ก บริเวณถนนทาโพธิ์ ตั้งแตถนนราช ความปลอดภัยของ
ดําเนินถึงถนนพัฒนาการคูขวาง ถนนกว,าง

กอสร,างยกระดับถนนคอน
กรีตเสริมเหล็ก ถนนกว,าง

เฉลี่ย 10.00 เมตร ความยาวไมน,อยกวา

เฉลี่ย 10.00 เมตร ความยาว
ไมน,อยกวา 900 เมตร หรือ

900 เมตร หรือพื้นที่ไมน,อยกวา 9,000

พื้นที่ไมน,อยกวา 9,000

ตารางเมตร

ตารางเมตร

ประชาชน

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

10,000,000

10,000,000

หนวยงาน

(KPI)

จะได,รับ

รับผิดชอบหลัก

10,000,000 ประชาชนมีความ

ทําให,ประชาชนเดินทางสะดวก

สํานักการชาง

พึงพอใจร,อยละ 80 และปลอดภย

-

15,000,000

15,000,000

กรีตเสริมเหล็ก ถนนกว,าง
เฉลี่ย 10.00 เมตร ความยาว
ไมน,อยกวา 755 เมตร หรือ

ประชาชน

2563

ผลที่คาดวา

กว,างเฉลี่ย 10.00 เมตร
ความยาวไมน,อยกวา 756

ปราชญ3ถึงถนนพัฒนาการคูขวาง ถนนกว,าง

2562

คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน

เฉลี่ย 10.00 เมตร ความยาวไมน,อยกวา

49 โครงการกอสร,างยกระดับถนนคอนกรีตเสริม เพื่อความสะดวกและ
เหล็ก บริเวณถนนบออาง ตั้งแตถนนศรี ความปลอดภัยของ

2561

ตัวชี้วัด

15,000,000 ประชาชนมีความ

ทําให,ประชาชนเดินทางสะดวก

สํานักการชาง

พึงพอใจร,อยละ 80 และปลอดภัย

-

12,000,000

12,000,000

12,000,000 ประชาชนมีความ

ทําให,ประชาชนเดินทางสะดวก

พึงพอใจร,อยละ 80 และปลอดภัย

สํานักการชาง

149
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค3

51 โครงการกอสร,างปรับปรุงผิวจราจรแอส เพื่อความสะดวกและ
ฟ2ลท3ติกคอนกรีต บริเวณถนนกะโรม จาก

ความปลอดภัยของ

สะพานทาเรียนไปทางทิศตะวันตกสุดเขต ประชาชน
เทศบาลบริเวณซอยหลัก กม.5 (ฝ2Wงทิศเหนือ
และฝ2Wงทิศใต,) และปรับปรุงผิวทางแอสฟ2ลท3

ติกคอนกรีตทางหลวงแผนดินหมายเลข
4103 สายนาพรุ-ปากพูน (ฝ2Wงทิศตะวันออก

และฝ2Wงทิศตะวันตก) ถนนกว,าง 9.23 –
13.00 เมตร ความยาวรวมไมน,อยกวา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กอสร,างปรับปรุงผิวจราจร

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
57,000,000

57,000,000

แอสฟ2ลท3ติกคอนกรีต
ถนนกว,าง 9.23 –13.00
เมตร ความยาวรวมไมน,อย
กวา10,166 เมตร หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม
น,อยกวา 124,200 ตาราง
เมตร พร,อมตีเส,นจราจร

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

57,000,000 ประชาชนมีความ

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

จะได,รับ

รับผิดชอบหลัก

ทําให,ประชาชนเดินทางสะดวก

สํานักการชาง

พึงพอใจร,อยละ 80 และทําให,ลดการเกิดอุบัติเหตุ

10,166 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือ
พื้นที่ไมน,อยกวา 124,200 ตารางเมตร

พร,อมตีเส,นจราจร
52 โครงการกอสร,างปรับปรุงผิวจราจรแอส เพื่อความสะดวกและ
ฟ2ลท3ติกคอนกรีต บริเวณถนน เทวบุรี ความปลอดภัยของ

ไมน,อยกวา 209 เมตร หรือพื้นที่ไมน,อยกวา

กอสร,างปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟ2ลท3ติกคอนกรีต
กว,างเฉลี่ย 10.00 เมตร
ความยาวไมน,อยกวา 3,800
เมตร หรือพื้นที่ไมน,อยกวา
38,000 ตารางเมตร
กอสร,างยกระดับถนนแอส
ฟ2ลท3ติกคอนกรีต ถนนกว,าง
เฉลี่ย 9.50 – 16.00 เมตร
ความยาวไมน,อยกวา 209
เมตร หรือพื้นที่ไมน,อยกวา

2,600 ตารางเมตร

2,600 ตารางเมตร

ตั้งแตถนนกะโรมถึงถนนศรีธรรมราช ถนน

ประชาชน

กว,างเฉลี่ย 10.00 เมตร ความยาวไมน,อย

กวา 3,800 เมตร หรือพื้นที่ไมน,อยกวา
38,000 ตารางเมตร
53 โครงการกอสร,างยกระดับถนนแอสฟ2ลท3

เพื่อความสะดวกและ

ติกคอนกรีต บริเวณถนนสะพานยาว ตั้งแต

ความปลอดภัยของ

หน,าวัดศรีทวี ถึง สะพานคลองทุงปรัง ถนน

ประชาชน

กว,างเฉลี่ย 9.50 – 16.00 เมตร ความยาว

-

30,000,000

30,000,000

30,000,000 ประชาชนมีความ

ทําให,ประชาชนเดินทางสะดวก

สํานักการชาง

พึงพอใจร,อยละ 80 และทําให,ลดการเกิดอุบัติเหตุ

-

5,000,000

5,000,000

5,000,000 ประชาชนมีความ

ทําให,ประชาชนเดินทางสะดวก

พึงพอใจร,อยละ 80 และทําให,ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง

150
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค3

54 โครงการเวนคืนที่ดินอางเก็บน้ํา 700 ไร เพื่อหาที่จัดเก็บแหลง
จํานวน 1 โครงการ เปdนเงิน 100ล,านบาท
น้ําปองกันน้ําทวม
ได,แก เวนคืนที่ดินอางเก็บน้ํา 700 ไร
55 โครงการกอสร,างยกระดับถนนคอนกรีตเสริม เพื่อความสะดวกและ
เหล็ก บริเวณซอยรามราชท,ายน้ํา ตั้งแต ความปลอดภัยของ
ถนนศรีธรรมโศกถึงถนนพัฒนาการคูขวาง

ประชาชน

ถนนกว,างเฉลี่ย 6.00 เมตร ความยาวไม
น,อยกวา 765 เมตร หรือพื้นที่ไมน,อยกวา

4,590 ตารางเมตร
56 โครงการกอสร,างปูยางแอสฟ2ลท3ติก
เพื่อความสะดวกและ
ฟ2ลท3ติกคอนกรีตถนนพัฒนาการทุงปรัง ความปลอดภัยของ
จากบริเวณถนนชลวิถี - ถนนนครศรี-ทุงสง

ประชาชน

ขนาดกว,าง 6.00-15.00 เมตร
หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 3,070.00

เมตร หรือ พื้นที่ไมน,อยกวา
32,235 ตร.ม พร,อมตีเส,น
จราจรตามรูปแบบและรายการของเทศบาล

57 โครงการกอสร,างปูยางแอสฟ2ลท3ติกคอนกรีต เพื่อความสะดวกและ
ถนนทุงสง-ปากพนัง , นครศรี-หัวไทร กว,าง ความปลอดภัยของ
12.00-19.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว
ประชาชน

1,457.00 เมตร หรือพื้นที่ไมน,อยกวา
22,267 ตร.ม พร,อมตีเส,นจราจรตาม
รูปแบบและรายการของเทศบาล

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะได,รับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักการชาง

เวนคืนที่ดินอางเก็บน้ํา
700 ไร

-

100,000,000

100,000,000

กอสร,างยกระดับถนนคอน
กรีตเสริมเหล็ก ถนนกว,าง
เฉลี่ย 6.00 เมตร ความยาวไม
น,อยกวา 765 เมตร หรือพื้น
ที่ไมน,อยกวา 4,590 ตาราง
เมตร
กอสร,างปูยางแอสฟ2ลท3ติก
คอนกรีตถนนพัฒนาการ
ทุงปรัง จากบริเวณถนน
ชลวิถี - ถนนนครศรี-ทุงสง
ขนาดกว,าง 6.00-15.00
เมตร หนา 0.05 ระยะทาง
ทาง 3,070.00 เมตร หรือ
พื้นที่ไมน,อยกวา 32,235
ตร.ม พร,อมตีเส,นจราจร
กอสร,างปูยางแอสฟ2ลท3ติก
คอนกรีตถนนทุงสง-ปากพนัง
นครศรี-หัวไทร กว,าง 12.00
-19.00 เมตร หนา 0.05
เมตร ยาว 1,457.00 เมตร
หรือพื้นที่ไมน,อยกวา
22,267 ตร.ม พร,อมตีเส,น
จราจร

-

8,000,000

8,000,000

17,820,000

17,820,000

17,820,000

17,820,000 ประชาชนมีความ ทําให,ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร,อยละ 80 และทําให,ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง

9,680,000

9,680,000

9,680,000

9,680,000 ประชาชนมีความ

สํานักการชาง

100,000,000 ประชาชนมีความ

ทําให,ประชาชนเกิดความ
พึงพอใจร,อยละ 80 ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย3สิน
8,000,000 ประชาชนมีความ ทําให,ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร,อยละ 80 และปลอดภัย

ทําให,ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร,อยละ 80 และทําให,ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง

151
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค3

58 โครงการกอสร,างปูยางแอสฟ2ลท3ติกคอนกรีต เพื่อความสะดวกและ
ถนนราชดําเนินจากบริเวณวัดท,าวโคตร - ความปลอดภัยของ
สี่แยกหัวถนน กว,าง 16.00-20.00 เมตร ประชาชน
ระยะทาง 2,700 เมตร หนา 0.05 เมตร
หรือพื้นที่ไมน,อยกวา 48,600.00 ตร.ม
พร,อมตีเส,นจราจรตามรูปแบบและรายการ
ของเทศบาล

59 โครงการปรับปรุงทางเท,าถนนศรีธรรมโศก
จากสะพานคลองหน,าเมืองไปทางทิศใต, สี่แยกประตูชัย ความยาวไมน,อยกวา 2,434

เพื่อความสะดวกและ
ความปลอดภัยของ
ประชาชน

เมตร ความกว,างตามสภาพพื้นที่ โดยมีพื้นที่
รวมไมน,อย 9,220 ตร.ม ตามรูปแบบและ
รายการของเทศบาล

60 โครงการปรับปรุงทางเท,าถนนศรีปราชญ3
จากสามแยกทาดานไปทางทิศใต, - สะพาน
คลองหน,าเมือง ความยาวไมน,อยกวา 1,795

เมตร ความกว,างตามสภาพพื้นที่ โดยมีพื้นที่
รวมไมน,อย 5,180 ตร.ม ตามรูปแบบและ
รายการของเทศบาล

เพื่อความสะดวกและ
ความปลอดภัยของ
ประชาชน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กอสร,างปูยางแอสฟ2ลท3ติก
คอนกรีต ถนนราชดําเนิน
จากบริเวณวัดท,าวโคตร สี่แยกหัวถนน กว,าง 16.00
-20.00 เมตร ระยะทาง
2,700 เมตร หนา 0.05
เมตร หรือพื้นที่ไมน,อยกวา
48,600.00 ตร.ม พร,อมตี
เส,นจราจร
ปรับปรุงทางเท,า
ถนนศรีธรรมโศกจากสะพาน
คลองหน,าเมืองไปทางทิศใต, สี่แยกประตูชัย ความยาว
ไมน,อยกวา 2,434 เมตร
ความกว,างตามสภาพพื้นที่
โดยมีพื้นที่รวมไมน,อย 9,220
ตร.ม
ปรับปรุงทางเท,า
ถนนศรีปราชญ3จากสามแยก
ทาดานไปทางทิศใต,-สะพาน
คลองหน,าเมือง ความยาว
ไมน,อยกวา 1,795 เมตร
ความกว,างตามสภาพพื้นที่
โดยมีพื้นที่รวมไมน,อย 5,180
ตร.ม

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะได,รับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

21,120,000

21,120,000

21,120,000

21,120,000 ประชาชนมีความ ทําให,ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร,อยละ 80 และทําให,ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง

22,429,000

22,429,000

22,429,000

22,429,000 ประชาชนมีความ ทําให,ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร,อยละ 80 และทําให,ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง

12,298,000

12,298,000

12,298,000

12,298,000 ประชาชนมีความ ทําให,ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร,อยละ 80 และทําให,ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง

152
งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค3

61 โครงการปรับปรุงทางเท,าคอนกรีตพิมพ3ลาย เพื่อความสะดวกและ

(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงทางเท,า

ถนนราชดําเนินฝ2Wงทิศตะวันตก จากสี่แยก

ความปลอดภัยของ

คอนกรีตพิมพ3ลายถนน

หัวถนนไปทางทิศเหนือ - ทางเข,าซอย

ประชาชน

ราชดําเนินฝ2Wงทิศตะวันตก

โคกธาตุ โดยมีพื้นที่รวมไมน,อย 5,300 ตร.ม

จากสี่แยกหัวถนนไปทางทิศ

ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล

เหนือ - ทางเข,าซอยโคกธาตุ

2561
(บาท)
8,050,000

2562

2563

(บาท)
8,050,000

(บาท)
8,050,000

2564

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะได,รับ

รับผิดชอบหลัก

(บาท)
8,050,000 ประชาชนมีความ

ทําให,ประชาชนเดินทางสะดวก

สํานักการชาง

พึงพอใจร,อยละ 80 และทําให,ลดการเกิดอุบัติเหตุ

โดยมีพื้นที่รวมไมน,อย 5,300
ตร.ม

62 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟ2ลท3ติก
คอนกรีต ถนนราชนิคม ถนนหลังวัดแจ,ง

เพื่อความสะดวกและ

ปรับปรุงผิวจราจร

ความปลอดภัยของ

แอสฟ2ลท3ติกคอนกรีต ถนน

ถนนกว,าง 7.00-22.00 เมตร ยาว 1,185 ประชาชน

ราชนิคม ถนนหลังวัดแจ,ง

เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน,อย

ถนนกว,าง7.00-22.00 เมตร

กวา 11,730 ตร.ม พร,อมงานตีเส,นจราจร

ยาว 1,185 เมตร หนา 0.05

งานยกฝาบอพัก ตามรูปแบบและรายการ

เมตร หรือมีพื้นที่ไมน,อยกวา

ของเทศบาล

11,730 ตร.ม พร,อมงานตี
เส,นจราจร งานยกฝาบอพัก

5,956,000

5,956,000

5,956,000

5,956,000 ประชาชนมีความ

ทําให,ประชาชนเดินทางสะดวก

พึงพอใจร,อยละ 80 และทําให,ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง

153
ที่

โครงการ

63 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟ2ลท3ติก

วัตถุประสงค3
เพื่อความสะดวกและ

คอนกรีต ถนนเทวราช ถนนหน,าวัดศรีทวี

ความปลอดภัยของ

ถนนยมราช ถนนวัดคิด ถนนเนรมิต ถนน

ประชาชน

กาชาด ถนนสะเดียงทอง ถนนพิทักษ3ราษฎร3

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟ2ลท3ติกคอนกรีต ถนน
เทวราช ถนนหน,าวัดศรีทวี
ถนนยมราช ถนนวัดคิด

ถนนลูกเสือ ถนนหน,าศาลหลักเมือง
ถนนกว,าง 8.00-25.00 เมตร ยาว 2,643

ถนนเนรมิต ถนนกาชาด

เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน,อย

พิทักษ3ราษฎร3 ถนนลูกเสือ

กวา 26,938 ตร.ม พร,อมงานตีเส,นจราจร

ถนนหน,าศาลหลักเมือง

ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล

ถนนกว,าง 8.00-25.00 เมตร

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)
13,334,000

2562
(บาท)

2563
(บาท)

13,334,000

13,334,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

13,334,000 ประชาชนมีความ

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

จะได,รับ

รับผิดชอบหลัก

ทําให,ประชาชนเดินทางสะดวก

สํานักการชาง

พึงพอใจร,อยละ 80 และปลอดภย

ถนนสะเดียงทอง ถนน

ยาว 2,643 เมตร หนา 0.05
เมตร หรือมีพื้นที่ไมน,อย
กวา 26,938 ตร.ม พร,อม
งานตีเส,นจราจร
64 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟ2ลท3ติก เพื่อความสะดวกและ
คอนกรีต บริเวณถนนเทวบุรีตั้งแตถนน ความปลอดภัยของ
กะโรม - ถนนศรีธรรมราช ถนนกว,าง
ประชาชน
6.70-12.30 เมตร ยาว 3,340 เมตร
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน,อยกวา
31,221 ตร.ม พร,อมงานตีเส,นจราจร
ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล

ปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟ2ลท3ติกคอนกรีต
บริเวณถนนเทวบุรีตั้งแตถนน
กะโรม - ถนนศรีธรรมราช
ถนนกว,าง 6.70-12.30เมตร
ยาว 3,340 เมตร หนา 0.05
เมตร หรือมีพื้นที่ไมน,อยกวา
31,221 ตร.ม พร,อมงานตี
เส,นจราจร
เปาหมาย

25,680,000

25,680,000

25,680,000

25,680,000 ประชาชนมีความ

ทําให,ประชาชนเดินทางสะดวก

สํานักการชาง

พึงพอใจร,อยละ 80 และปลอดภัย

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

154
ที่

โครงการ

65 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟ2ลท3ติก
คอนกรีต ถนนกะโรมตั้งแตสะพานทาเรียน

วัตถุประสงค3
เพื่อความสะดวกและ
ความปลอดภัยของ

ไปทางทิศตะวันตกสุดเขตเทศบาลฯ บริเวณ ประชาชน
ซอยหลัก กม.5 (ฝ2Wงทิศเหนือและฝ2Wงทิศใต,)
และปรับปรุงผิวทางแอสฟ2ลท3ติกคอนกรีต
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 4103
สายนาพรุ-ปากพูน (ฝ2Wงทิศตะวันออกและ
ฝ2Wงทิศตะวันตก) ถนนกว,าง 9.23-13.00
เมตร ยาว 10,166 เมตร หนา 0.05 เมตร
หรือมีพื้นที่ไมน,อยกวา 124,289 ตร.ม
พร,อมงานตีเส,นจราจร ตามรูปแบบและ
รายการของเทศบาล

66 โครงการกอสร,างปรับปรุงทางเท,าถนนกะโรม เพื่อความสะดวกและ
(ทั้ง 2 ฝ2Wง) ความยาวรวมไมน,อยกวา 9,335 ความปลอดภัยของ
เมตร ความกว,างตามสภาพพื้นที่ โดยมีพื้นที่ ประชาชน
กอสร,างรวมไมน,อยกวา 31,657 ตร.ม

(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟ2ลท3ติกคอนกรีต ถนน
กะโรมตั้งแตสะพานทาเรียน
ไปทางทิศตะวันตกสุดเขต
เทศบาลฯ บริเวณซอยหลัก
กม.5 (ฝ2Wงทิศเหนือและฝ2Wงทิศ
ใต,) และปรับปรุงผิวทาง
แอสฟ2ลท3ติกคอนกรีตทาง
หลวงแผนดินหมายเลข

2561
(บาท)
57,214,000

2562
(บาท)

2563
(บาท)

57,214,000

57,214,000

2564
(บาท)

(KPI)

57,214,000 ประชาชนมีความ

จะได,รับ
ทําให,ประชาชนเดินทางสะดวก

รับผิดชอบหลัก
สํานักการชาง

พึงพอใจร,อยละ 80 และปลอดภัย

4103 สายนาพรุ-ปากพูน
(ฝ2Wงทิศตะวันออกและฝ2Wงทิศ
ตะวันตก) ถนนกว,าง 9.2313.00 เมตร ยาว 10,166
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไมน,อยกวา 124,289
ตร.ม พร,อมตีเส,นจราจร
กอสร,างปรับปรุง
ทางเท,าถนนกะโรม(ทั้ง 2
ฝ2Wง)ความยาวรวมไมน,อยกวา
9,335 เมตร ความกว,างตาม
สภาพพื้นที่ โดยมีพื้นที่
กอสร,างรวมไมน,อยกวา
31,657 ตร.ม
เปาหมาย

36,670,000

36,670,000

36,670,000

36,670,000 ประชาชนมีความ

ทําให,ประชาชนเดินทางสะดวก

สํานักการชาง

พึงพอใจร,อยละ 80 และปลอดภัย

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

155
ที่

โครงการ

67 โครงการกอสร,างถนนปูยางแอสฟ2ลท3ติกคอนกรีต
ถนนสะพานยาวตั้งแตสะสะพานทุงปรัง
ถึงถนนกะโรม ถนนกว,าง 7.00-16.50 เมตร

ยาว 2,200 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมน,อยกวา 19,000 ตร.ม

68 โครงการกอสร,างยกระดับถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณถนนประตูขาวตั้งแต
ถนนศรีปราชญ3-ถนนพัฒนาการคูขวาง
ถนนกว,างเฉลี่ย 10.00 เมตร ความยาวไม
น,อยกวา 755.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน,อย
กวา 7,550 ตร.ม

69 โครงการกอสร,างยกระดับถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณถนนประตูลอดตั้งแต
ถนนศรีธรรมโศก-ถนนพัฒนาการคูขวาง
ถนนกว,างเฉลี่ย 16.00 เมตร ความยาวไม
น,อยกวา 755.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน,อย
กวา 12,000 ตร.ม

วัตถุประสงค3

(ผลผลิตของโครงการ)

กอสร,างถนนปูยางแอสฟ2ลท3
เพื่อความสะดวกและความ
ปลอดภัยของประชาชนทีติ่ใกช,คอนกรีต ถนนสะพาน
ยาวตั้งแตสะสะพานทุงปรัง
รถใช,ถนน
ถึงถนนกะโรม ถนนกว,าง
7.00-16.50 เมตร ยาว
2,200 เมตร หนา 0.05
เมตร หรือมีพื้นที่ไมน,อยกวา
19,000 ตร.ม
เพื่อความสะดวกและ กอสร,างยกระดับ
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ความปลอดภัยของ
บริเวณถนนประตูขาวตั้งแต
ประชาชน
ถนนศรีปราชญ3-ถนน
พัฒนาการคูขวาง ถนนกว,าง
เฉลี่ย 10.00 เมตร ความ
ยาวไมน,อยกวา 755.00
เมตร หรือมีพื้นที่ไมน,อยกวา
7,550 ตร.ม
เพื่อความสะดวกและ กอสร,างยกระดับ
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ความปลอดภัยของ
บริเวณถนนประตูลอดตั้งแต
ประชาชน
ถนนศรีธรรมโศก-ถนน
พัฒนาการคูขวาง ถนนกว,าง
เฉลี่ย 16.00 เมตร ความ
ยาวไมน,อยกวา 755.00
เมตร หรือมีพื้นที่ไมน,อยกวา
12,000 ตร.ม
เปาหมาย

2561
(บาท)
8,550,000

2562
(บาท)
8,550,000

2563
(บาท)
8,550,000

2564
(KPI)
(บาท)
8,550,000 ประชาชนมีความ

ทําให,ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร,อยละ 80 และทําให,ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000 ประชาชนมีความ ทําให,ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร,อยละ 80 และทําให,ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000 ประชาชนมีความ ทําให,ประชาชนเดินทางสะดวก
พึงพอใจร,อยละ 80 และทําให,ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

จะได,รับ

ผลที่คาดวา

รับผิดชอบหลัก

หนวยงาน

156
ที่

โครงการ

70 โครงการกอสร,างยกระดับถนนคอนกรีต

วัตถุประสงค3

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อความสะดวกและ

กอสร,างยกระดับ

เสริมเหล็ก บริเวณถนนพะเนียดตั้งแต

ความปลอดภัยของ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ถนนศรีปราชญ3-ถนนพัฒนาการคูขวาง

ประชาชน

บริเวณถนนพะเนียดตั้งแต

ถนนกว,างเฉลี่ย 10.00 เมตร ความยาวไม

ถนนศรีปราชญ3-ถนน

น,อยกวา 756.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน,อย

พัฒนาการคูขวาง ถนนกว,าง

กวา 7,560 ตร.ม

เฉลี่ย 10.00 เมตร ความ

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

10,000,000

10,000,000

10,000,000

(KPI)

10,000,000 ประชาชนมีความ

จะได,รับ

ทําให,ประชาชนเดินทางสะดวก

รับผิดชอบหลัก
สํานักการชาง

พึงพอใจร,อยละ 80 และทําให,ลดการเกิดอุบัติเหตุ

ยาวไมน,อยกวา 756.00
เมตร หรือมีพื้นที่ไมน,อยกวา
7,560 ตร.ม
71 โครงการกอสร,างยกระดับถนนคอนกรีต

เพื่อความสะดวกและ

โครงการกอสร,างยกระดับ

เสริมเหล็ก บริเวณถนนบออางตั้งแต

ความปลอดภัยของ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ถนนศรีปราชญ3-ถนนพัฒนาการคูขวาง

ประชาชน

บริเวณถนนบออางตั้งแต

ถนนกว,างเฉลี่ย 10.00 เมตร ความยาวไม

ถนนศรีปราชญ3-ถนน

น,อยกวา 755.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน,อย

พัฒนาการคูขวาง ถนนกว,าง

กวา 7,550 ตร.ม

เฉลี่ย 10.00 เมตร ความ

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000 ประชาชนมีความ

ทําให,ประชาชนเดินทางสะดวก

สํานักการชาง

พึงพอใจร,อยละ 80 และทําให,ลดการเกิดอุบัติเหตุ

ยาวไมน,อยกวา 755.00
เมตร หรือมีพื้นที่ไมน,อยกวา
7,550 ตร.ม

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค3

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563

2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะได,รับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

157
72 โครงการกอสร,างยกระดับถนนและ
ทางเท,า ค.ส.ล. ถนนประตูลอด
(ถนนศรีปราชญ3ถึงถนนพัฒนาการ
คูขวาง)

73 โครงการกอสร,างยกระดับถนนและ
ทางเท,า ค.ส.ล. ถนนพะเนียด (ถนน
ศรีปราชญ3 ถึง ถนนพัฒนาการคูขวาง)

ที่

โครงการ

เพื่อความสะดวกและ กอสร,างยกระดับถนน
ปลอดภัยของผู,ใช,
และทางเท,า ค.ส.ล. ถนน
ประตูลอด(ถนนศรีปราชญ3
รถใช,ถนน
ถึงถนนพัฒนาการคูขวาง)
ถนนกว,างประมาณ
11.20 - 11.60 เมตร
ยาวประมาณ 781.00
เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ไมน,อยกวา
8,924 ตารางเมตร
และทางเท,า ค.ส.ล.
ทั้งสองข,างของถนนรวม
พื้นที่ไมน,อยกวา
2,722 ตารางเมตร
เพื่อความสะดวกและ กอสร,างยกระดับถนน
ปลอดภัยของผู,ใช,
และทางเท,า ค.ส.ล. ถนน
พะเนียด (ถนนศรีปราชญ3
รถใช,ถนน
ถึงถนนพัฒนาการคูขวาง)
ถนนกว,างประมาณ 6.50
- 13.60 เมตร ยาว
ประมาณ 776 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไมน,อยกวา 5,818
ตารางเมตร และทางเท,า
ค.ส.ล. ทั้งสองข,างของถนน
รวมพื้นที่ไมน,อยกวา
2,192 ตารางเมตร
วัตถุประสงค3

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

(บาท)
9,898,000

(บาท)
9,898,000

(บาท)
9,898,000

(บาท)
9,898,000 ร,อยละ 90
ประชาชน
มีความพึงพอใจ

7,314,000

7,314,000

7,314,000

7,314,000 ร,อยละ 90
ประชาชน
มีความพึงพอใจ

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

ทําให,ประชาชนเดินทางสะดวก
และทําให,ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง

ทําให,ประชาชนเดินทางสะดวก
และทําให,ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

จะได,รับ

รับผิดชอบหลัก
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74 โครงการกอสร,างยกระดับ ถนน ค.ส.ล.
ถนนบออาง (ถนนศรีปราชญ3ถึงถนน
พัฒนาการคูขวาง)

เพื่อความสะดวกและ กอสร,างยกระดับถนน
ปลอดภัยของผู,ใช,
ค.ส.ล. ถนนบออาง
(ถนนศรีปราชญ3ถึงถนน
รถใช,ถนน
พัฒนาการคูขวาง)
ถนนกว,างประมาณ
10.00 - 12.50 เมตร

ยาวประมาณ 736.00
เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ไมน,อยกวา
6,729 ตารางเมตร และ
ทางเท,า ค.ส.ล. ทั้งสอง
ข,างของถนน รวมพื้นที่
ไมน,อยกวา 768
ตารางเมตร
75 โครงการกอสร,างยกระดับถนน ค.ส.ล. เพื่อความสะดวกและ กอสร,างยกระดับถนน
และยกระดับทางเท,าบริเวณถนนทาโพธิ์ ปลอดภัยของผู,ใช,
ค.ส.ล. และยกระดับ
ทางเท,าบริเวณถนนทาโพธิ์
รถใช,ถนน
ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15
เมตร กว,าง 7.00 - 18.5
เมตร ยาว 909.00 เมตร
หรือพื้นที่ไมน,อยกวา
10,109 ตารางเมตร และ
ยกระดับฝาบอพัก ค.ส.ล.
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค3
(ผลผลิตของโครงการ)

(บาท)
6,058,000

11,012,000

(บาท)
6,058,000

11,012,000

(บาท)
6,058,000

11,012,000

(บาท)
6,058,000 ร,อยละ 90
ประชาชน
มีความพึงพอใจ

11,012,000 ร,อยละ 90

ประชาชน
มีความพึงพอใจ

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ทําให,ประชาชนเดินทางสะดวก

สํานักการชาง

และทําให,ลดการเกิดอุบัติเหตุ

ทําให,ประชาชนเดินทางสะดวก

สํานักการชาง

และทําให,ลดการเกิดอุบัติเหตุ

ผลที่คาดวา
จะได,รับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

159
ขนาด 1.10x1.30 เมตร
จํานวน 34 บอ กอสร,าง
ทางเท,าบล็อกคอนกรีต
พิมพ3ลาย กว,าง 1.10 4.00 เมตร ความยาวรวม
ไมน,อยกวา 1,638.42
เมตร หรือพื้นที่ไมน,อยกวา
2847.83 ตารางเมตร
และกอสร,างขอบคันหิน
ค.ส.ล. ความยาวไมน,อย
กวา 1638.42 เมตร
พร,อมยกระดับฝาบอพัก
ขนาด 0.50x1.00 เมตร
จํานวน 49 บอ และขนาด
1.00x1.10 เมตร
จํานวน 76 บอ
76 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟ2ลท3ติก เพื่อความสะดวกและ ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟ2ลท3
คอนกรีตถนนกะโรม
ปลอดภัยของผู,ใช,
ติกคอนกรีตถนนกะโรม
จากสะพานทาเรียนไป
รถใช,ถนน
ทางทิศตะวันตกสุดเขต
เทศบาลบริเวณซอยหลัก
กม.5 (ฝ2Wงทิศเหนือและ
ทิศใต,) และถนนทางหลวง
แผนดินหมายเลข 4103
สายนาพรุ - ปากพูน
(ฝ2Wงทิศตะวันออกและฝ2Wง
ทิศตะวันตก)
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค3
(ผลผลิตของโครงการ)

54,291,000

54,291,000

54,291,000

54,291,000 ร,อยละ 90

ประชาชน
มีความพึงพอใจ

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ทําให,ประชาชนเดินทางสะดวก
และทําให,ลดการเกิดอุบัติเหตุ

ผลที่คาดวา
จะได,รับ

สํานักการชาง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

160
77 โครงการกอสร,างปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟ2ลท3ติกคอนกรีต บริเวณ
ถนนเทวบุรีตั้งแตถนนกะโรมถึงถนน
ศรีธรรมราช

78 โครงการกอสร,างสะพาน ค.ส.ล.ข,ามคลอง
ที่ทุงทาลาดบริเวณด,านทิศตะวันตก

เพื่อความสะดวกและ กอสร,างปรับปรุงผิวจราจร
ปลอดภัยของผู,ใช,
แอสฟ2ลท3ติกคอนกรีต
บริเวณถนนเทวบุรี ตั้งแต
รถใช,ถนน
ถนนกะโรมถึงถนน
ศรีธรรมราช ถนนกว,าง
6.70 - 12.30 เมตร
ยาวประมาณ 3,340
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05
เมตร หรือพื้นที่ไมน,อยกวา
31,221 ตารางเมตร
พร,อมงานตีเส,นจราจร
โดยทําการตีเส,นจราจร
ด,วยสีเทอร3โมพลาสติก
พื้นที่รวมไมน,อยกวา
1,521 ตารางเมตร
เพื่อความสะดวกและ กอสร,างสะพาน ค.ส.ล.
ปลอดภัยของผู,ใช,
ข,ามคลองที่ทุงทาลาด
บริเวณด,านทิศตะวันตก
รถใช,ถนน
สะพาน ค.ส.ล. กว,าง
8.00 เมตร ยาว 35.00
เมตร และกอสร,างยกระดับ
ถนนแอสฟ2ลท3ติกคอนกรีต
ถนนกว,าง 8.00 เมตร
ยาว 105.00 เมตร
หนา 0.05 เมตร
หรือพื้นที่ไมน,อยกวา
840.00 ตารางเมตร

25,151,000

โครงการ

วัตถุประสงค3

(ผลผลิตของโครงการ)

25,151,000

25,151,000 ร,อยละ 90

ประชาชน
มีความพึงพอใจ

10,706,000

10,706,000

10,706,000

10,706,000 ร,อยละ 90

ประชาชน
มีความพึงพอใจ

งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย
ที่

25,151,000

2561

2562

2563

2564

ทําให,ประชาชนเดินทางสะดวก
และทําให,ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง

ทําให,ประชาชนเดินทางสะดวก
และทําให,ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะได,รับ

รับผิดชอบหลัก
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(บาท)
79 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน3ทางวัฒนธรรม
10 เมืองเกา (สาธารณูปโภคใต,ดิน
เพื่อการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ3)

เพื่อความสวยงามและเปdน

ปรับปรุงภูมิทัศน3ทาง

ระเบียบเรียบร,อย
วัฒนธรรม 10 เมืองเกา
และ
สงเสริมการทองเที่ยว (สาธารณูปโภคใต,ดินเพื่อ
เชิงอนุรักษ3

(บาท)

(บาท)

(บาท)

248,028,145 248,028,145 248,028,145 248,028,145 ร,อยละ 80 ของ ภูมิทัศน3มีความสวยงาม และ
เปdนที่นิยมของนักทองเที่ยว

สํานักการชาง

ประชาชนมีความ
พึงพอใจ

การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ3)
โดยทําการกอสร,างสาย
ไฟฟาและอุปกรณ3ลง
ใต,ดินบริเวณถนน
ราชดําเนินตั้งแตสี่แยก
ตลาดแขกไปทาง
ทิศเหนือจนสุดแนว
เขตเทศบาลนครนคร
ศรีธรรมราช
ระยะทางประมาณ
2,700 เมตร ตาม
รูปแบบและรายการ

งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค3

(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

2563

2564

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะได,รับ

รับผิดชอบหลัก
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(บาท)
80 โครงการกอสร,างทอระบายน้ํา ค.ส.ล.

- เพื่อระบายน้ําได,สะดวก

กอสร,างทอระบายน้ํา

ชนิดทอเหลี่ยมและถนน ค.ส.ล. บริเวณ

และรวดเร็วขึ้น

ค.ส.ล. ชนิดทอเหลี่ยม

ซอยลําเหมืองและถนนกรแก,ว

- เพื่อลดป2ญหาน้ําทวม และถนน ค.ส.ล. บริเวณ

60,000,000

(บาท)

(บาท)

60,000,000

60,000,000

(บาท)
60,000,000 ร,อยละ 90

ระบายน้ําได,รวดเร็ว

สํานักการชาง

ประชาชนมีความ ลดป2ญหาน้ําทวมขัง
พึงพอใจ

ซอยลําเหมืองและถนน
กรแก,วภายในกว,าง 1.50
เมตร ยาวไมน,อยกวา
1,312 เมตร พร,อม
ฝาเหล็กรังผึ้งทุกระยะ
10 เมตร และถนน ค.ส.ล.
หนา 0.15 เมตร กว,าง
3.10 - 10.00 เมตร
ยาว 1,312 หรือพื้นที่
ไมน,อยกวา 7,547.19
ตารางเมตร

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค3

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

จะได,รับ

รับผิดชอบหลัก
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- เพื่อระบายน้ําได,สะดวก
81 โครงการกอสร,างทอระบายน้ํา ค.ส.ล.
ชนิดทอเหลี่ยม บริเวณพัฒนาการคูขวาง และรวดเร็วขึ้น
- เพื่อลดป2ญหาน้ําทวม
(ฝ2Wงทิศตะวันออก) ชวงที่ 3 จาก
คลองสวนหลวง - คลองคูพาย

25,540,000

82 โครงการกอสร,างทอระบายน้ํา ค.ส.ล.
ชนิดทอเหลี่ยม และถนน ค.ส.ล.
บริเวณถนนกะโรม

18,000,000

ที่

โครงการ

กอสร,างทอระบายน้ํา
ค.ส.ล. ชนิดทอเหลี่ยม
บริเวณพัฒนาการคูขวาง
(ฝ2Wงทิศตะวันออก) ชวงที่ 3
จากคลองสวนหลวง คลองคูพายทอเหลี่ยม
ภายในกว,าง 1.50 เมตร
ยาวไมน,อยกวา 1,040
เมตร พร,อมคันหินทางเท,า
ค.ส.ล. ความกว,างรวมทอ
ระบายน้ํา ไมน,อยกวา
2.50 เมตร ยาวไมน,อย
กวา 144 เมตร
- เพื่อระบายน้ําได,สะดวก
กอสร,างทอระบายน้ํา
และรวดเร็วขึ้น
ค.ส.ล. ชนิดทอเหลี่ยม
- เพื่อลดป2ญหาน้ําทวม และถนน ค.ส.ล. บริเวณ
ถนนกะโรม ตั้งแตถนน
กะโรมฝ2Wงตรงข,ามซอย
สามัคคี 1 ไปทาง
ทิศเหนือเข,าซอย
สามัคคี 1 เชื่อมตอกับทอ
ค.ส.ล. ชนิดทอเหลี่ยม
(เดิม) ทอระบายน้ํา ค.ส.ล.
เปาหมาย
วัตถุประสงค3
(ผลผลิตของโครงการ)
ชนิดทอเหลี่ยม ภายใน

25,540,000

25,540,000

25,540,000 ร,อยละ 90

ระบายน้ําได,รวดเร็ว

สํานักการชาง

ประชาชนมีความ ลดป2ญหาน้ําทวมขัง
พึงพอใจ

18,000,000

18,000,000

18,000,000 ร,อยละ 90

ระบายน้ําได,รวดเร็ว

สํานักการชาง

ประชาชนมีความ ลดป2ญหาน้ําทวมขัง
พึงพอใจ

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะได,รับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
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83 โครงการกอสร,างทอระบายน้ํา ค.ส.ล.
ชนิดทอเหลี่ยม และถนน ค.ส.ล.
บริเวณซอยชุมแสง

ที่

โครงการ

กว,าง 1.50 เมตร ยาว
ไมน,อยกวา 244 เมตร
พร,อมฝาเหล็กรังผึ้ง
ทุกระยะ 10 เมตร
และถนน ค.ส.ล. หนา
0.15 เมตร กว,าง 4.70 6.00 เมตร ยาว 244
เมตร หรือพื้นที่ไมน,อยกวา
1036.30 ตารางเมตร
- เพื่อระบายน้ําได,สะดวก
โครงการกอสร,าง
และรวดเร็วขึ้น
ทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ชนิด
- เพื่อลดป2ญหาน้ําทวม ทอเหลี่ยมและถนน ค.ส.ล.
บริเวณซอยชุมแสง
ทอระบายน้ําค.ส.ล. ชนิด
ทอเหลี่ยม ภายในกว,าง
1.50 เมตร ยาวไมน,อย
กวา 642 เมตร พร,อม
ฝาเหล็กรังผึ้ง ทุกระยะ
10 เมตร และถนน
ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร
และวางทอเมนประปา
ระยะทาง 642 เมตร
กว,าง 3.00 - 6.80
เมตร ยาว 642 เมตร
หรือพื้นที่ไมน,อยกวา
3,142 ตารางเมตร
วัตถุประสงค3

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

32,453,850

32,453,850

32,453,850

ระบายน้ําได,รวดเร็ว
ประชาชนมีความ ลดป2ญหาน้ําทวมขัง

32,453,850 ร,อยละ 90

สํานักการชาง

พึงพอใจ

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

จะได,รับ

รับผิดชอบหลัก
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84 โครงการกอสร,างทอลอดถนน
พัฒนาการคูขวาง จํานวน 6 จุด

กอสร,างทอลอดถนน
และรวดเร็วขึ้น
พัฒนาการคูขวาง
- เพื่อลดป2ญหาน้ําทวม จํานวน 6 จุด ทอ BOX
CULVERT หลอสําเร็จรูป
ขนาด 2.10x2.10x2.00
เมตร
- เพื่อระบายน้ําได,สะดวก
85 โครงการกอสร,างทอระบายน้ํา ค.ส.ล.
กอสร,างทอระบายน้ํา
เส,นผานศูนย3กลางไมน,อยกวา 1.00 เมตร และรวดเร็วขึ้น
ค.ส.ล. เส,นผานศูนย3กลาง
- เพื่อลดป2ญหาน้ําทวม ไมน,อยกวา 1.00 เมตร
และงานปรับปรุงถนนแอสฟ2ลท3ติก
คอนกรีต Pavement Recycling
และงานปรับปรุงถนน
บริเวณถนนศรีปราชญ3 ถนนศรีธรรมโศก
แอสฟ2ลท3ติกคอนกรีต
และถนนประตูชัยใต,
Pavement Recycling
บริเวณถนนศรีปราชญ3
ถนนศรีธรรมโศกและ
ถนนประตูชัยใต, ตั้งแต
สามแยกทาดานไปทาง
ทิศใต,ถึงแยกประตูชัย
ทอระบายน้ํา ค.ส.ล.
เส,นผานศูนย3กลาง
ไมน,อยกวา 1.00 เมตร
ความยาวไมน,อยกวา
1,890 เมตร พร,อมบอ
พักฝาตะแกรงเหล็กทุก
- เพื่อระบายน้ําได,สะดวก

5,526,000

โครงการ

วัตถุประสงค3

(ผลผลิตของโครงการ)

5,526,000

5,526,000 ร,อยละ 90

ระบายน้ําได,รวดเร็ว

สํานักการชาง

ประชาชนมีความ ลดป2ญหาน้ําทวมขัง
พึงพอใจ

50,000,000

50,000,000

50,000,000

50,000,000 ร,อยละ 90

ระบายน้ําได,รวดเร็ว

สํานักการชาง

ประชาชนมีความ ลดป2ญหาน้ําทวมขัง
พึงพอใจ

งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย
ที่

5,526,000

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะได,รับ

รับผิดชอบหลัก
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ระยะ 10 เมตร ปรับปรุง
ถนนเอสฟ2ลท3ติกคอนกรีต
Pavement Recycling
ถนนกว,างเฉลี่ย 6.85 13.40 เมตร ความยาว
ไมน,อยกวา 4,234 เมตร
หรือพื้นที่ไมน,อยกวา
39,352 ตารางเมตร
งานกอสร,างทางเท,า
บล็อกคอนกรีตพิมพ3ลาย
กว,าง 1.75 - 3.95 เมตร
ความยาวรวมไมน,อยกวา
220 เมตร หรือพื้นที่
ไมน,อยกวา 594 ตาราง
เมตร และกอสร,างขอบ
คันหิน ค.ส.ล. ความยาว
ไมน,อยกวา 220 เมตร

งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค3

(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะได,รับ

รับผิดชอบหลัก
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86 โครงการปรับปรุงทอลอดเหลี่ยม
พร,อมติดตั้งเครื่องสูบน้ําพร,อมอุปกรณ3

- เพื่อระบายน้ําได,สะดวก

โครงการปรับปรุง

และรวดเร็วขึ้น

ทอลอดเหลี่ยมพร,อม

4,997,000

4,997,000

4,997,000

4,997,000 ร,อยละ 90

ระบายน้ําได,รวดเร็ว

สํานักการชาง

ประชาชนมีความ ลดป2ญหาน้ําทวมขัง

เพื่อปองกันอุทกภัย บริเวณชุมชนสารีบุตร - เพื่อลดป2ญหาน้ําทวม ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา

พึงพอใจ

พร,อมอุปกรณ3
เพื่อปองกันอุทกภัย บริเวณ
ชุมชนสารีบุตร ปรับปรุง
บอดักขยะพร,อมติดตั้ง
เครื่องสูบน้ํา จํานวน 3
เครื่อง

87 โครงการเวนคืนที่ดินอางเก็บน้ํา

เพื่อกักเก็บน้ํา

700 ไร

เวนคืนที่ดินอางเก็บน้ํา

100,000,000

100,000,000

100,000,000

100,000,000 ร,อยละ 90

700 ไร

ลดป2ญหาน้ําทวมขัง

สํานักการชาง

ประชาชนมีความ
พึงพอใจ

รวม

87 โครงการ

-

-

1,428,704,495

1,684,802,495

1,625,566,995

1,460,385,495

-

-

-
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท!องถิ่นสี่ป% (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมแก!ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1
สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ผ. 05
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชนและสังคมให!น8าอยู8
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร!างพื้นฐาน
4.ยุทธศาสตร ด!านสาธารณูปโภค และโครงสร!างพื้นฐาน
4.2 แผนงานกิจการพาณิชย งานกิจการประปา
ที่

โครงการ

1 จัดทําแผนที่ระบบประปา (GIS)

วัตถุประสงค>

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-เพื่อให,มีข,อมูลพื้นฐาน จัดทําข,อมูลพื้นฐานของระบบ
ของระบบประปา
ประปา ได,แก แนวทอ อาคาร

2561
(บาท)
7,200,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
7,200,000 7,200,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
7,200,000 จํานวน 1 งาน

ผลที่คาดวา
จะได,รับ
- มีข,อมูลพื้นฐานของระบบ
ประปาที่สามารถใช,ในการ

ที่สามารถใช,ในการแก, และมิเตอร> สวนประกอบของ

แก,ไขป?ญหาปรับปรุงแนว

ป?ญหาการปรับปรุงแนว อาคารที่สูบน้ํา ระบบผลิตแนว

ทอทั้งหมดได,อยางถูกต,อง

ทอทั้งหมด เพื่อให,

ทอสงน้ําดิบและอุปกรณ>ประกอบ

และรวดเร็ว

ถูกต,องและรวดเร็ว

แนวทอในระบบจายน้ํา

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานัก
การประปา
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ที่

โครงการ

2 ปรับปรุงและวางทอเมนสงน้ําประปา

วัตถุประสงค>

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อเปลี่ยนเส,นทอเมน - วางทอจากโรงกรองน้ําทวดทอง

2561
(บาท)
6,000,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
6,000,000 6,000,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
6,000,000 จํานวน ๑ งาน

ผลที่คาดวา
จะได,รับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

สามารถแก,ไขป?ญหาการ

สํานัก
การประปา

ที่มีอายุการใช,

ไปเชื่อมทอ GRP ๕๐๐

ขาดแคลนน้ําดิบในการผลิต

งานมากกวา 40 ปI

จากสามแยกทุงขา ถ.กะโรม

น้ําประปาให,บริการ

วัสดุหมดอายุ

ระยะทางไมน,อยกวา ๑,๕๐๐ ม.

ประชาชนในเขตเทศบาล

การใช,งาน สงผลให,
มีป?ญหาทอแตก
เปLนสนิม สูญเสียน้ํา
ในระบบสง
ประมาณ 30 %
- เพื่อแก,ไขป?ญหา
ขาดแคลนน้ําดิบที่ใช,
ในการผลิตน้ําประปา
ให,บริการประชาชน
ได,อยางเพียงพอ
ตอความต,องการ

รวม

2 โครงการ

-

-

13,200,000

13,200,000

13,200,000

13,200,000

-

-

-

ผ.08
บัญชีครุภณ
ั ฑ
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บัญชีครุภัณฑ*
แผนพัฒนาท/องถิ่นสี่ป2 (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมแก/ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ผ. 08

ที่

แผนงาน

1 บริหารงานทั่วไป

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค*

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อใช(ในการปฏิบัติงาน
อุทยานฯ

2 บริหารงานทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อใช(ในการปฏิบัติงาน
อุทยานฯ ห(องสมุด

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
โซฟาบุหนัง

2561
(บาท)
14,200

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
14,200

14,200

จํานวน 1 ชุด
ชั้นวางหนังสือ 2หน(า3 ตอน
ขนาด
200(w)x60(D)x160
(H) cm โครงสร(างเนื้อไม(
กรุด(วยไม(ขัดย(อม
TOPบนแตละชั้นบุด(วย
โปเมก(า
มีไม(กั้นกลางในแตละชองแยก
ระหวาง 2 ด(าน
จํานวน 8 ตู(

หนวยงาน

2564
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

14,200 กองวิชาการ
และแผนงาน

220,000

220,000

220,000

220,000 กองวิชาการ
และแผนงาน
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ที่

แผนงาน

3 บริหารงานทั่วไป

หมวด

ประเภท

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร

วัตถุประสงค*

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

- เพื่อปรับปรุงระบบบันทึกภาพ 1. เครื่องคอมพิวเตอร
กล(องโทรทัศนวงจรปJดให(

แมขาย 6 ชุด แบบที่ 2

สามารถจัดเก็บภาพบันทึก

- มีหนวยประมวลผลกลาง
ได(อยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (CPU) แบบ 8 แกนหลัก
(8 core) หรือดีกวา
สําหรับคอมพิวเตอรแมขาย
(Server) โดยเฉพาะและ
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไมน(อยกวา 2.4
GHz จํานวนไมน(อยกวา
2 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง
(CPU) รองรับการ
ประมวลผลแบบ 64 bit
มีหนวยความจําแบบ
CacheMemory
ไมน(อยกวา 20 MB
- มีหนวยความจําหลัก
(RAM) ชนิด ECC DDR3
หรือดีกวา ขนาด
ไมน(อยกวา 32 GB

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

2,100,000

2,100,000

2,100,000 กองวิชาการ

2,100,000

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

และแผนงาน

172

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค*

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
- สนับสนุนการทํางาน
RAID ไมน(อยกวา
RAID 0, 1, 5
- มีหนวยจัดเก็บข(อมูล
(Hard Drive) ชนิด SCSI
หรือ SAS ที่มีความ
เร็วรอบไมน(อยกวา 10,000
รอบตอนาที หรือ ชนิด
Solid State Drives หรือ
ดีกวา และมีความจุไม
น(อยกวา 450 GB จํานวน
ไมน(อยกวา4 หนวย
- มี DVD-ROM หรือดีกวา
แบบติดตั้งภายใน
(Internal) หรือภายนอก
(External) จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบ
เครือขาย (Network
Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T
หรือดีกวา จํานวน
ไมน(อยกวา 2 ชอง

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

173

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค*

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
- มีจอภาพแบบ LCD
หรือดีกวา ขนาดไมน(อยกวา
17 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
- มี Power Supply
แบบ Redundant หรือ
Hot Swap จํานวน 2 หนวย
- เปtนโปรแกรมที่ทํางาน
บนระบบปฏิบัติการ
Windows XP ,
Windows 7, VISTA, Linux
หรือ Windows Servers ได(
- รองรับการทํางานแบบ
Multi-Server
- รองรับการทํางานรวม
กับหนวยความจําสําหรับ
บันทึกภาพในกล(อง
(Edge Storage) ได(

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

หนวยงาน

2564
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

174

ที่

แผนงาน

4 บริหารงานทั่วไป

5 บริหารงานทั่วไป

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค*

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

2561
(บาท)

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน

เพื่อให(ผู(เข(าใช(บริการมีเก(าอี้นั่ง จัดซื้อเก(าอี้สํานักงาน
เพียงพอในการใช(งานคอมพิวเตอร ไมมีพนักพิง
โซนอินเทอรเน็ต
ขนาดw30xD30xH45 cm
(จํานวน 30 ตัว)

22,500

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อเปtนห(องสงเสริม
ความรู(ทั่วไป / ห(อง
ทํากิจกรรมสําหรับ
เยาวชนและประชา
ชนทั่วไปที่เข(ามาใช(
บริการอุทยาน
การเรียนรู(ฯ

70,000

ดําเนินการผลิตชุดเก(าอี้
จํานวน 2 ตัว
2.เสริมพื้นสําหรับวาง
เครื่องเลน ขนาด
2.50x2.50 ม. พร(อมปูพรม
3.แวน 3มิติ จํานวน 2 ตัว
4.จัดทําบอรดนิทรรศการ
โครงสร(างไม(ทําสี ขนาด
2.40x7 ม. พร(อมยึดติดจ
อแสดงภาพทั้ง
จํานวน 2 เครื่อง
5.จัดหาจอแสดงผลจอภาพ
AR จํานวน 2 เครื่อง
6. TV ขนาด
7.โครไม(
สําหรั50
บใส นิ้ว
จอแสดงผล
ขนาด 100X180 ซม.
8.จอแสดงผลคอมพิวเตอร
ระบบสัมผัส ขนาด 23 นิ้ว
แบบ all in one

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
22,500

22,500

หนวยงาน

2564
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

22,500 กองวิชาการ
และแผนงาน

70,000

70,000

70,000 กองวิชาการ
และแผนงาน

7,000

7,000

7,000

7,000

14,000
70,000

70,000

70,000

70,000

20,000

20,000

20,000

20,000

42,000
20,000

42,000
20,000

42,000
20,000

42,000
20,000

35,000

35,000

35,000

35,000

175

ที่

แผนงาน

6 บริหารงานทั่วไป

หมวด
ครุภัณฑ

ประเภท

วัตถุประสงค*

ครุภัณฑไฟฟxาและวิทยุ - เพื่อทดแทนกล(องโทรทัศน
วงจรปJดที่เสียไป

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
กล(องโทรทัศนวงจรปJด
(CCTV) 50 ตัว
- เปtนกล(องโทรทัศนวงจรปJด
ความคมชัดสูง ประเภท
ไอพีเน็ทเวิรคเบ็ดเสร็จในตัว
- เปtนกล(องโทรทัศนวงจรปJด
แบบ Day/Night
ซึ่งสามารถใช(งานได(ทั้ง
กลางวันและกลางคืน โดย
สามารถสลับการให(สัญญาณ
ภาพสีในเวลากลางวัน
และให(สัญญาณภาพขาวดํา
ในเวลากลางคืนได(โดย
อัตโนมัติเมื่อระดับความสวาง
สูงหรือต่ํากวาที่กําหนด
- มีอินฟราเรดฟJลเตอร
สําหรับกรองแสงอินฟราเรด
ออกเมื่อกล(องทํางานในโหมด
สัญญาณภาพสี และ
เมื่อกล(องสลับการทํางานเปtน
โหมดสัญญาณภาพขาวดํา

2561
(บาท)
2,150,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
2,150,000

2,150,000

2564
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

2,150,000 กองวิชาการ
และแผนงาน

176

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค*

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
กล(องจะสลับเอาอินฟราเรด
ฟJลเตอรออกโดยอัตโนมัติ
(ใช(เทคโนโลยี IR-Cut Filter
หรือ Infrared Cut-off
Removable)
- มีชุดวงจรรับภาพ
(Image Sensor)แบบ CMOS
ขนาดไมน(อยกวา 1/2.8 นิ้ว
และ Effective Pixels
ไมน(อยกวา 1920 x 1080
(H x V) หรือไมน(อยกวา
2,073,600 pixel (Full HD)

และมีระบบสแกนภาพ
แบบ Progressive Scan
- มีข(อตอเลนสแบบ
C-Mount หรือ CS-Mount
ซึ่งสามารถถอดเปลี่ยนเลนส
ได( หรือมีกลไกควบคุม
เลนส ซึ่งสามารถปรับความ
ยาวโฟกัสและความคมชัด
ของภาพได(อัตโนมัติโดยผาน
ทางระบบเครือขาย

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

หนวยงาน

2564
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

177

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค*

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
- มี frame rate
ไมน(อยกวา 25 ภาพตอวินาที
(frame per second)
- มีคาความไวแสงต่ําสุด
(Minimum Illumination)
ไมมากกวา 0.12 lux
ในโหมดสัญญาณภาพสี และ
ไมมากกวา 0.03 lux
ในโหมดสัญญาณภาพขาวดํา
- มีผลตางคาความยาวโฟกัส
ต่ําสุดกับคาความยาว
โฟกัสสูงสุดไมน(อยกวา
4.5 มิลลิเมตร
- สามารถปรับเลื่อนระยะ
โฟกัสได(ตามต(องการ
ผานระบบเครือขาย
(Remote Zoom)
และสามารถปรับความคม
ชัดของภาพได(โดยอัตโนมัติ
(Auto Focus)
เพื่อสะดวกในการใช(งาน

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

หนวยงาน

2564
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

178

ที่

แผนงาน

7 บริหารงานทั่วไป

8 บริหารงานทั่วไป

9 บริหารงานทั่วไป

หมวด

ประเภท

ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟxาและวิทยุ

วัตถุประสงค*

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

หนวยงาน

2564
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

18,000 กองวิชาการ

- ขาไมล แบบโยก
ตําแหนง ไป - มาได(
แบบรูม ขาสีดํา/ตั้งโต}ะ
ROdE P8A1
จํานวน 3 ชุด

18,000

ครุภัณฑสํานักงาน

- เครื่องปรับอากาศแบบติด
ฝาผนัง ขนาด 18000 BTU
จํานวน 1 เครื่อง

36,500

36,500

36,500

36,500

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

- เพื่อติดตั้งในห(องประชาสัมพันธ - เครื่องปรับอากาศแบบติด
ฝาผนัง ขนาด 36000 BTU
- เพื่ออํานวยความสะดวก
จํานวน 1 เครื่อง
ในการปฏิบัติงาน

47,000

47,000

47,000

47,000 กองวิชาการ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

- เพื่อใช(จัดรายการของ DJ
ในห(องจัดรายการสถานีวิทยุ
กระจายเสียงเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช
- เพื่ออํานวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงานในห(องจัด
รายการสถานีวิทยุกระจายเสียง
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เพื่อจัดซื้อเก(าอี้ จํานวน 70 ที่นั่ง
ให(กับผู(เข(าใช(บริการ
ห(องฉายภาพยนตร
หรือเข(ามาอบรม
สัมมนา

1.เก(าอี้ชมภาพยนตร
หุ(มเบาะด(วยฟองน้ําอัดรูป
มีพนักพิง พนักแขน
สวนที่นั่งพับเก็บ
อัตโนมัติ
จํานวน 70 ชุด

18,000

18,000

และแผนงาน

และแผนงาน

420,000

420,000

420,000

420,000 กองวิชาการ
และแผนงาน

179

ที่

แผนงาน

10 บริหารงานทั่วไป

11 บริหารงานทั่วไป

หมวด
ครุภัณฑ

ครุภัณฑ

ประเภท

วัตถุประสงค*

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง

- เพื่อจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ
มือในการปฏิบัติงาน

รถจักรยานยนต
จํานวน 3 คัน
เครื่องยนเบนซิน 1 สูบ 4
จังหวะปริมาณกระบอกสูบ
ไมน(อยกวา 110 ซีซี

ครุภัณฑสํานักงาน

- เพื่อใช(ในการเก็บน้ําในห(องน้ํา
ของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่จะปรับปรุง

1. ถังน้ํา 1 ชุด

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

132,000

132,000

132,000 กองวิชาการ

132,000

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

และแผนงาน

9,900

9,900

9,900

9,900 กองวิชาการ
และแผนงาน

- แบบสแตนเลส
- ขนาดความจุ 1000 ลิตร

12 บริหารงานทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบ(าน
งานครัว

เพื่อใช(ในการปฏิบัติ
งานหอศิลป•ฯ

มานม(วนทึบแสงชนิดผ(า
ขนาด 180x294 ซม.
จํานวน 6 ชุด

62,900

62,900

62,900

62,900 กองวิชาการ
และแผนงาน

13 บริหารงานทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อใช(ในการปฏิบัติงาน
อุทยานฯ

โซฟาบุหนังขาทําด(วยไม(
จํานวน 1 ชุด ขนาด
W197xD75xH76cm
แบบ 3 ที่นั่ง และขนาด
W86xD75xH76cm

27,900

27,900

27,900

27,900 กองวิชาการ
และแผนงาน

121,000

121,000

121,000

121,000 กองวิชาการ
และแผนงาน

แบบ 1 ที่นั่ง

14 บริหารงานทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
งานบ(านงานครัว

เพื่อใช(ในการปฏิบัติงาน
อุทยานฯ ห(องสมุด

มูลี่ปรับแสงแนวนอน
ขนาด 185x240 ซม.
จํานวน 23 ชุด

180

ที่

แผนงาน

15 บริหารงานทั่วไป

หมวด

ประเภท

คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟxา
และวิทยุ

วัตถุประสงค*

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

เพื่อใช(ในการปฏิบัติงาน

ชุดเครื่องเสียง

ห(องประชุม

-แอมป•ขยายเสียง

2561
(บาท)
13,300

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
13,300

13,300

2564
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

13,300 กองวิชาการ
และแผนงาน

จํานวน 1 ชุด
- ไมคลอยคู ชนิดมือถือ

4,000

4,000

4,000

20,000

20,000

20,000

4,000

จํานวน 1 ชุด

16 บริหารงานทั่วไป

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

- เพื่อรักษาอุปกรณให(สามารถ 2. ตู(กันชื้น (ตู(เก็บกล(อง
ใช(งานได(ในระยะยาว

ถายรูป)
- ตู(กันชื้น
ขนาด 60/90/120 ลิตร
ใสกล(องถายรูปเก็บรักษา
อายุการใช(งานกันชื้นไมให(
กล(องขึ้นราได( จํานวน 3-4 ตัว

20,000 กองวิชาการ
และแผนงาน

181

ที่

แผนงาน

17 บริหารงานทั่วไป

หมวด

ประเภท

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร

วัตถุประสงค*

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

เพื่อใช(ในการปฎิบัติงาน

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ

พิพิธภัณฑเมืองฯ

สํานักงาน
จอขนาดไมน(อยกวา 18.5 นิ้ว

รายละเอียด ดังนี้
1.มีหนวยประมวลผลกลา(CPU)

ไมน(อยกวา 2 แกนหลัก
ไมน(อยกวา 3.0 GHz
หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
2 มีหนวยความจําหลัก
(RAM) ชนิด DDR3 หรือ
ดีกวามีขนาดไมน(อยกวา 4 GB
3.มีหนวยจัดเก็บข(อมูล (Hard
disk) ชนิด SATA หรือดีกวา
ขนาดความจุไมน(อยกวา 1 TB

หรือมี Solid State ขนาด
ความจุไมน(อยกวา100 GB
จํานวน 1 หนวย
4. มี DVD-RW หรือดีกวา
จํานวน 1 หนวย

2561
(บาท)
80,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
80,000

80,000

2564
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

80,000 กองวิชาการ
และแผนงาน

182

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค*

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
5.มีชองเชื่อมตอระบบ
เครือขาย
(Network Interface)
แบบ10/100/1000
Base-T หรือ
ดีกวา จํานวนไมน(อยกวา
1 ชอง
6. มีจอภาพแบบ LCD
หรือดีกวามี Contrast Ratio
ไมน(อยกวา 600 : 1
และมีขนาดไมน(อยกวา
18.5 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
7. มี Interface USB 3.0
ไมน(อยกวา 1 ชอง
8. มีระบบเสียงแบบ
Integrated หรือดีกวา
พร(อมลําโพง จํานวน 1 ชุด
9. มีแปxนพิมพ (Kryboard)
สนับสนุนการใช(งานภาษาไทย
(อักขระภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษพิมพบนแปxน
พิมพ)จํานวน 1 หนวย

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

183

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค*

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

10. มีอุปกรณชี้ตําแหนง
(Mouse) พร(อมแผนรอง
จํานวน 1 หนวย
11.วัสดุอุปกรณ
ทุกชิ้นเปtนของใหม
สภาพสมบูรณ ยังไมผานการ
ใช(งานรับประกันพร(อม
บริการฟรี 1 ป…นับตั้งแตวัน
ที่ทําการสงมอบ
จํานวน 5 เครื่อง
เครื่องละ 16,000 บาท
18 บริหารงานทั่วไป

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

สําหรับเก็บเอกสาร

ตู(บานเลื่อนกระจก ขนาด

งานรายการ

4 ฟุต รายละเอียดดังนี้
3.1 เปtนตู(เหล็กเก็บเอกสาร
ทําด(วยเหล็กพนสีอยาง
ดีเรียบร(อยสวยงาม
3.2 มีขนาด (WxDxH)
ไมน(อยกวา
1185x410x879 mm

7,800

7,800

7,800

7,800 กองวิชาการ
และแผนงาน

184

หมวด

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประเภท

วัตถุประสงค*

19 บริหารงานทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพร

จัดซื้อครุภัณฑเพื่อใช(การ
ปฏิบัติงานอุทยานฯ

โปรแจคเตอร
ความสวางไมน(อยกวา
4,500 lumens
ระดับ WUXGA
ความละเอียดไมน(อยกวา
1,920x1,200
จํานวน 1 เครื่อง

299,900

299,900

299,900

299,900 กองวิชาการ
และแผนงาน

20 บริหารงานทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร

- เพื่อจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ
ประเภทตางๆ มาใช(ใน
การปฏิบัติงานของแต
ละหนวยงาน
- เพื่อให(มีวัสดุและครุภัณฑ
เพียงพอในการปฏิบัติงาน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

- คอมพิวเตอรสําหรับแมขาย

350,000

350,000

350,000

350,000 สํานักการคลัง

1,800,000

1,800,000

1,800,000

1,800,000

15,500

15,500

15,500

15,500

100,000

100,000

100,000

100,000

240,000

240,000

240,000

240,000

ที่

แผนงาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

ครุภัณฑสํานักงาน

แบบที่ 2 จํานวน 1 ชุด
- เครื่องคอมพิวเตอร

2561
(บาท)

2564
(บาท)

(ครบชุด) แบบ 2 จอ/CPU/

เครื่องพิมพ (Printer)
ชนิดเลเซอรขาวดํา

(18หน(า/นาที)
เครื่องสํารองไฟ / โต}ะ
คอมพิวเตอรจํานวน 40 ชุด
- เครื่องสํารองไฟ ขนาด
800 VA จํานวน 5 ตัว
- เครื่องถายเอกสาร
ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา)
ความเร็ว 20 แผนตอนาที
จํานวน 1 เครื่อง
- ตู(เก็บเอกสาร ขนาด

185

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค*

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

4 ลิ้นชัก จํานวน 30 ตู(
- ตู(เก็บเอกสาร จํานวน

65,000

65,000

65,000

65,000

29,400

29,400

29,400

29,400

80,000

80,000

80,000

80,000

18,000

18,000

18,000

18,000

78,000

78,000

78,000

78,000

7,000

7,000

7,000

7,000 สํานักการคลัง

4,500

4,500

4,500

4,500

38,000

38,000

38,000

38,000

28,500

28,500

28,500

28,500

10 ตู(
- ตู(เก็บเอกสาร แบบ
3 บาน จํานวน 6 ตู(
- ตู(เหล็กเก็บเอกสารชนิด
2 บาน จํานวน 10 ตู(
- ตู(เหล็กแบบเตี้ย ขนาด
5 ฟุต จํานวน 3 ตู(
- โต}ะทํางานพร(อมเก(าอี้
จํานวน 13 ชุด
ครุภัณฑสํานักงาน

- เก(าอี้ห(องประชุม
(สําหรับประธาน)
จํานวน 1 ตัว
- เก(าอี้สํานักงาน (ปฏิบัติงาน
ระดับต(น) จํานวน 1 ตัว
- เก(าอี้สํานักงาน
จํานวน 20 ตัว
เก(าอี้สําหรับบริการ
ประชาชน จํานวน 30 ตัว

186

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค*

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

ครุภัณฑยานพาหนะ

- รถจักรยานยนต

และขนสง

จํานวน 6 คัน
- รถบรรทุก (ดีเซล)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

264,000

264,000

264,000

264,000 สํานักการคลัง

3,148,000

3,148,000

3,148,000

3,148,000

1,214,000

1,214,000

1,214,000

1,214,000

แบบดับเบิ้ลแคบ ขนาด 1
ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไมต่ํากวา 2,400 ซีซี
ขับเคลื่อน 2 ล(อ
จํานวน 4 คัน
- รถโดยสารขนาด 12
ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่ํากวา
2,400 ซีซี จํานวน 1 คัน

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

187

ที่

แผนงาน

21 บริหารงานทั่วไป

หมวด

ประเภท

คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ

วัตถุประสงค*

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

และขนสง

- เพื่อจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ
นําไปใช(เปtนเครื่องมือในการ

จํานวน 2 คัน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

ปฏิบัติงานการสํารวจข(อมูล

- พริ้นเตอรความเร็วไมน(อย

ภาคสนามเกี่ยวกับ โรงเรือน

กวาขาวดํา 20 แผน/นาที

ที่ดิน ปxาย ของเจ(าของ

สี 10 แผน/นาที
จํานวน 1 เครื่อง

ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง

ทรัพยสินในเขตเทศบาลอยาง
เพียงพอ

- รถจักรยานยนต

- รถยนตโดยสาร 4 ประตู

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

หนวยงาน

2564
(บาท)

88,000

88,000

88,000

4,300

4,300

4,300

4,300

850,000

850,000

850,000

850,000

88,000 สํานักการคลัง

14,000

14,000

14,000

14,000

16,800

16,800

16,800

16,800

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ขนาด 5 ที่นั่ง (ดีเชลล)
ปฏิบัติงานของฝˆายแผนที่ภาษีฯ ปริมาตร
ครุภัณฑโฆษณาและ

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

เผยแพร

จัดเก็บภาษีภายในเขตเทศบาลฯ 2,400 ซีซี จํานวน 1 คัน

กระบอกสูบไมตํากวา
- กล(องถายรูปดิจิตอล

ครุภัณฑสํานักงาน

จอ 2.7 นิ้ว จํานวน 4 ตัว
ตู(เก็บแผนที่(เหล็ก)
ขนาด 44x32 นิ้ว
จํานวน 1 ตู(

รับผิดชอบหลัก

188

ที่

แผนงาน

22 บริหารงานทั่วไป

หมวด

ประเภท

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอม
พิวเตอร

วัตถุประสงค*
- เพื่อจัดซื้อวัสดุและ
ครุภัณฑประเภทตาง ๆ
มาใช(ในการปฏิบัติงานของ
สํานักปลัดเทศบาล
- เพื่อให(มีวัสดุและครุภัณฑ
เพียงพอในการปฏิบัติงาน
-เพื่อทดแทนวัสดุและ
ครุภัณฑที่ชํารุด
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏบัติงาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
-จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร สําหรับ
งานประมวลผลแบบ
ที่ 1 (จอขนาดไมน(อย
น(อยกวา 19 นิ้ว)
จํานวน 3 เครื่อง
-จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร สําหรับ
งานประมวลผลแบบ
ที่ 2 (จอขนาดไม
น(อยกวา 19 นิ้ว)
จํานวน 1 เครื่อง
-จัดซื้อเครื่องพิมพ
เลเซอร/ชนิด LED
(18 หน(า/นาที)
จํานวน 3 เครื่อง
-จัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟxา ขนาด 800 VA
จํานวน 4 เครื่อง
-จัดซื้อโปรแกรม
ระบบงานสารบรรณ
พร(อมอุปกรณ

2561
(บาท)
66,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
66,000

66,000

หนวยงาน

2564
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

66,000 สํานักปลัด
เทศบาล

30,000

30,000

30,000

30,000

9,900

9,900

9,900

9,900

11,200

11,200

11,200

11,200

500,000

500,000

500,000

-

189

ที่

แผนงาน

23 บริหารงานทั่วไป

หมวด

ประเภท

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน

วัตถุประสงค*
- เพื่อให(มีวัสดุและครุภัณฑ
เพียงพอในการปฏิบัติงาน
-เพื่อทดแทนวัสดุและ
ครุภัณฑที่ชํารุด
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏบัติงาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
จัดซื้อโต}ะทํางาน
มีลิ้นชัก ขนาด
ลึก 85 ซม.
กว(าง 160 ซม.
สูง 77 ซม.
จํานวน 1 ตัว
จัดซื้อโต}ะทํางานมีลิ้นชัก
ขนาดกว(าง 150 ซม.
ลึก 75 ซม. สูง 75 ซม.
จํานวน 1 ตัว
-จัดซื้อเก(าอี้ทํางาน
ทรงสูง บุหนัง PVC
ปรับสูงระบบไฮโดรลิค
ขนาด64x70x116 ซม.
จํานวน 1 ตัว
-จัดซื้อเก(าอี้ทํางาน
บุหนัง ปรับสูงต่ํา
ใช(ระบบแกนแก็ส
ขนาด 65x72x114126 ซม.
จํานวน 2 ตัว
- ซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด
36,000บีทียู
จํานวน 20 เครื่อง

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
16,800

16,800

2564
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

16,800 สํานักปลัด
เทศบาล

-

7,800

7,800

7,800

-

3,700

3,700

3,700

-

19,000

19,000

19,000

800,000

800,000

800,000

800,000

190

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค*

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

24 บริหารงานทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร

- เพื่อจัดซื้อวัสดุและ
ครุภัณฑประเภทตาง ๆ
มาใช(ในการปฏิบัติงานของ
สํานักปลัดเทศบาล
- เพื่อให(มีวัสดุและครุภัณฑ
เพียงพอในการปฏิบัติงาน
-เพื่อทดแทนวัสดุและ
ครุภัณฑที่ชํารุด
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏบัติงาน

- จัดซื้อจอภาพแบบ LCD
หรือ LED ขนาดไมน(อยกวา
19 นิ้ว
-รองรับความละเอียดการ
การแสดงผลไมน(อยกวา
1,366 x 768 Pixel
- มี Refresh Rate ไมน(อย
กวา 60Hz
- มี Contrast Ratio
ไมน(อยกวา 600:1

3,000

3,000

3,000

3,000 สํานักปลัดเทศบาล

25 บริหารงานทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร

- เพื่อจัดซื้อครุภัณฑคอม
พิวเตอรสําหรับการผลิตบัตร
ประจําตัวประชาชน
- เพื่อรองรับการบริการของ
ประชาชนที่เข(ารับบริการงาน
บัตรประจําตัวประชาชน

- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร

66,000

66,000

66,000

66,000 สํานักปลัดเทศบาล

30,000

30,000

30,000

30,000

52,000

52,000

52,000

52,000

3,100

3,100

3,100

3,100

สําหรับงานประมวลผล แบบที่1

(จอขนาดไมน(อยกวา 19 นิ้ว)
จํานวน 3 เครื่อง
- เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือ
ชนิด LED ขาวดํา ชนิดNetwork

แบบที่ 2 (33 หน(า/นาที)
จํานวน 2 เครื่อง
- เครื่องสํารองไฟฟxา ขนาด
2 kva จํานวน 4 เครื่อง
- สแกนเนอร สําหรับงานเก็บ
เอกสารทั่วไป จํานวน 1 เครื่อง

191

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค*

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

2,100

2,100

2,100

2,100

600,000

600,000

600,000

600,000

- อุปกรณอานบัตรสมารทการด

20,000

20,000

20,000

20,000

และจัดเก็บลายพิมพนิ้วมือลง
CHIP จํานวน 2 เครื่อง
- อุปกรณกระจายสัญญาณ
(L2 Switch) ขนาด 24 ชอง
แบบที่ 2 จํานวน 1 ชุด

21,000

21,000

21,000

21,000

- ชุดโปรแกรมปฏิบัติการสําหรับ

11,400

11,400

11,400

11,400

120,000

120,000

120,000

120,000

100,000

100,000

100,000

100,000

- อุปกรณอานบัตรแบบอเนก
ประสงค(Smart Card Reader)
จํานวน 3 เครื่อง

- เครื่องพิมพบัตรประจําตัว
ประชาชน ID CARD PRINTER

จํานวน 1 เครื่อง

เครื่องคอมพิวเตอร และเครื่อง
คอมพิวเตอรโน(ตบุ}ก แบบสิทธิ
การใช(งานติดตั้งมาจากโรงงาน

(OEM) ที่มีสิขสิทธิ์ถูกต(องตาม
กฎหมาย จํานวน 3 ชุด
- คาติดตั้งระบบคอมพิวเตอร
HARDWARE/SOFTWARE
- เครื่องพิมพ แบบ DOT
MATRIX พิมพแบบฟอรม PIN
CODEที่กรมการปกครองกําหนด

จํานวน 5 เครื่อง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
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ที่

แผนงาน

26 บริหารงานทั่วไป

27 บริหารงานทั่วไป

หมวด

ประเภท

คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

วัตถุประสงค*
- เพื่อจัดซื้อครุภัณฑกล(องถาย
รูปใช(ประกอบการจัดทําบัตร
ประจําตัวประชาชน
- เพื่อรองรับการบริการของ
ประชาชนที่เข(ารับบริการงาน
บัตรประจําตัวประชาชน
- เพื่อรองรับปริมาณงานที่
ขึ้นของงานบัตรประจําตัว
ประชาชน
- เพื่อให(มีครุภัณฑเพียงพอ
ตอการปฏิบัติงาน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

หนวยงาน

2564
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

50,000

50,000

50,000

50,000 สํานักปลัดเทศบาล

91,000

91,000

91,000

91,000 สํานักปลัดเทศบาล

37,730

16,170

16,170

16,170

- จัดซื้อเก(าอี้พักคอย 4 ที่นั่ง

84,500

84,500

84,500

84,500

ขนาด 210 x 54 x 77 ซม.
จํานวน 10 ชุด
- จัดซื้อเก(าอี้หน(าเคาทเตอรรับ

52,200

52,200

52,200

52,200

7,000

7,000

7,000

7,000

- จัดซื้อกล(องบันทึกภาพเพื่อใช(

ในการผลิตบัตรประจําตัวประ
ชาชน พร(อมขาตั้ง และรองรับ
ระบบการทํางานที่กรมการ
ปกครองกําหนด
- จัดซื้อเคาทเตอรเข(ามุมรูปตัวยู
ขนาด 310 x 200 x 75 ซม.

จํานวน 2 ชุด
- จัดซื้อเก(าอี้มีพนักพิง ทรงเตี้ย

มีล(อเลื่อน ปรับระดับสูงต่ําได(
จํานวน 10 ตัว

บริการงานบัรตรประจําตัว

ประชาชน จํานวน 12 ตัว
- ตู(เอกสารเหล็ก 6 ลิ้นชัก ขนาด
375 x 457 x 932 มม.
จํานวน 2 ใบ

193
งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค*

(ผลผลิตของครุภัณฑ)
- ตู(เอกสารเหล็ก10ลิ้นชักขนาด

หนวยงาน

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

รับผิดชอบหลัก

13,840

13,840

13,840

13,840

70,500

70,500

70,500

70,500

-

33,000

33,000

33,000 สํานักปลัดเทศบาล

-

3,600

3,600

3,800,000

3,800,000

375 x 457 x 932 มม.
จํานวน 4 ใบ
- ตู(เอกสารเตี้ย 2 บาน ขนาด
80 x 40 x 81 ซม.
จํานวน 15 ใบ
28 บริหารงานทั่วไป

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

-เพื่อจัดซื้อครุภัณฑมาใช(

-จัดซื้อตู(ใสเอกสารขนาด

ในการปฏิบัติงานของงาน

120x230 ซม.จํานวน

ทะเบียนราษฎร

6 ตู(
-จัดซื้อตู(ใสเอกสารขนาด
410x879 ซม.

-เพื่อให(มีครุภัณฑเพียงพอ
ในการปฏิบัติงาน
29 บริหารงานทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง

- เพื่อจัดซื้อครุภัณฑมาปฏิบัติ
งานของฝˆายบริหาร
- เพื่อให(มีครุภัณฑ
เพียงพอในการปฏิบัติงาน

จัดซื้อรถยนตนั่งเอนก
ประสงค เครื่องยนตเบนซิน
ชนิดขับเคลื่อน 2 ล(อ
ปริมาตรกระบอกสูบไมน(อย
กวา 2,400 ซีซี
จํานวน 1 คัน

3,800,000

3,600

3,800,000 สํานักปลัดเทศบาล
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ที่

แผนงาน

30 บริหารงานทั่วไป
งานทะเบียนราษฎร

31 การรักษาความสงบภายใน

หมวด

ประเภท

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง

วัตถุประสงค*
-เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ
มาใช(ในการปฏิบัติงาน
ของงานทะเบียนราษฎร
ฝˆายปกครอง
-เพื่อให(มีครุภัณฑ
เพียงพอในการปฏิบัติ
งาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

-จัดซื้อตู(ใสเอกสาร
ขนาด (W)120x(D)38x(H)
203 ซม.
จํานวน 6 ตู(
-จัดซื้อตู(ใสเอกสาร
ขนาด (W)880x(D)410x(H)
879 มม.
จํานวน 1 ตู(
เพื่อใช(ในกิจการของฝˆายปxองกันฯ รถตรวจการณดับเพลิง
แบบธรรมดาเครื่องยนต
ดีเซลขนาดไมน(อยกวา
4 สูบ ขนาดปริมาตร
กระบอกสูบไมน(อยกวา
2400 ซีซี มีถังน้ําในตัว
ไมน(อยกวา 800 ลิตร
ตอนท(ายหลังเก‹งติดตั้ง
กระบะบรรทุก ภายใน
ติดตั้งเครื่องสูบน้ําดังเพลิง
ชนิดหาบหาม
ขนาดไมน(อยกวา 15
แรงม(า มีเบาะนั่งพร(อม
พนักพิงสามารถพับเก็บได(

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

หนวยงาน

2564
(บาท)

33,000

33,000

33,000

3,600

3,600

3,600

3,600

4,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

รับผิดชอบหลัก

33,000 สํานักปลัดเทศบาล
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค*

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

หนวยงาน

2564
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2561 จํานวน 2 คัน
พ.ศ.2562 จํานวน 1 คัน
พ.ศ.2563 จํานวน 1 คัน
พ.ศ.2564 จํานวน 1 คัน
32 การศึกษา

33 การศึกษา

34 การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อให(การบริการ
สาธารณูโภคและการ
บริโภคอาหารของเด็ก
ถูกต(องตามสุขลักษณะ

โต}ะสําหรับบริโภคอาหาร

เพื่อเก็บเอกสารสําคัญ
ของศูนย ฯ

ตู(กระจกบานเลื่อน
ขนาด ๑,๑๘๕*๔๐*๘๘๐
มม. จํานวน ๒ ใบ

๙,๐๐๐

โต}ะคอมพิวเตอร
จํานวน1 ชุด ขนาด
๕๐*๘๐*๗๕ ซม.

๒,๐๐๐

เพื่อให(เกิดความสะดวก
และเหมาะสม สําหรับ
การใช(เครื่อง
คอมพิวเตอร

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๑๐ ชุดประกอบด(วย
โต}ะ ๑ ตัว เก(าอี้ ๒ ตัว
โต}ะกว(าง ๖๐ ซม.
ยาว๑๒๐ ซม. สูง ๖๐ ซม.
เก(าอี้กว(าง ๓๐ ซม.
ยาว ๑๒๐ ซม. สูง ๓๐ ซม.

๕,๐๐๐ ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กชุมชน
ท(าวโคตร

๙,๐๐๐

๙,๐๐๐

๙,๐๐๐ ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กชุมชน
ท(าวโคตร

๒,๐๐๐

๒,๐๐๐

๒,๐๐๐ ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กชุมชน
ท(าวโคตร
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ที่
35 การศึกษา

แผนงาน

หมวด

ประเภท

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

วัตถุประสงค*
เพื่อเก็บเอกสารสําคัญ
ของศูนย ฯ

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
ตู(กระจกบานเลื่อน
ขนาด ๑,๑๘๕*๔๐*๘๘๐

2561
(บาท)
๙,๐๐๐

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
๙,๐๐๐

๙,๐๐๐

หนวยงาน

2564
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

๙,๐๐๐ ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กชุมชน
บุญนารอบ

36 การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อความสะดวก และ
เหมาะสมในการทํางาน

โต}ะทํางานครู ระดับ ๑-๒
พร(อมเก(าอี้ จํานวน ๒ ชุด

๑๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐ ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กชุมชน
บุญนารอบ

37 การศึกษา

38 การศึกษา

39 การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อให(เกิดความสะดวก
และเหมาะสม สําหรับ
การใช(เครื่อง
คอมพิวเตอร

โต}ะคอมพิวเตอร
จํานวน๑ ชุด ขนาด
๕๐*๘๐ *๗๕ ซม.

เพื่อให(บรรยากาศในห(อง
ไมอบอ(าว

พัดลมติดฝาผนัง พร(อม
ติดตั้งขนาด ๑๖ นิ้ว
จํานวน ๑๐ ตัว

๒๕,๐๐๐

ตู(กระจกบานเลื่อน
ขนาด ๑,๑๘๕*๔๐*๘๘๐

๙,๐๐๐

เพื่อเก็บเอกสารสําคัญ
ของศูนย ฯ

๒,๐๐๐

๒,๐๐๐

๒,๐๐๐

๒,๐๐๐ ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กชุมชน
บุญนารอบ

๒๕,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

๒๕,๐๐๐ ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กชุมชน
หน(าสถานีรถไฟ

๙,๐๐๐

๙,๐๐๐

๙,๐๐๐ ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กชุมชน
หน(าสถานีรถไฟ
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ที่
40 การศึกษา

แผนงาน

ประเภท

วัตถุประสงค*

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อความสะดวก และ
เหมาะสมในการทํางาน

โต}ะทํางานครู ระดับ ๑-๒
พร(อมเก(าอี้ จํานวน ๒ ชุด

หมวด

2561
(บาท)
๑๕,๐๐๐

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
๑๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

หนวยงาน

2564
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

๑๕,๐๐๐ ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กชุมชน
หน(าสถานีรถไฟ

41 การศึกษา

42 การศึกษา

43 การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร
หรือการแพทย

เพื่อให(การบริการ
สาธารณูปโภคและ
การบริโภคอาหาร
ของเด็กถูกต(องตาม
สุขลักษณะ

โต}ะสําหรับบริโภคอาหาร
ประกอบด(วย โต}ะ ๑ ตัว
เก(าอี้ ๒ ตัว โต}ะขนาด
๖๐*๑๒๐*๖๐ ซม.
เก(าอี้ขนาด
๓๐*๑๒๐*๓๐ ซม.
จํานวน ๗ ชุด

-

เพื่อให(บรรยากาศใน
ห(องเรียนไมร(อน อบอ(าว

พัดลมติดฝาผนัง
ขนาด ๑๖ นิ้ว
จํานวน ๗ ตัว

-

เพื่อใช(ในการตรวจ
สุขภาพประจําวัน
และการคัดกรองเด็ก
เจ็บปˆวยรายวัน

ปรอทวัดไข(เด็ก
ดิจิตอลอินฟาเรด
แตะหน(าผาก
และหู จํานวน 2 อัน

-

๓๓,๖๐๐

๓๓,๖๐๐

๓๓,๖๐๐ ศพด.
ชุมชนคูขวาง

๑๕,๔๐๐

๑๕,๔๐๐

๑๕,๔๐๐ ศพด.
ชุมชนคูขวาง

๔,๐๐๐

๔,๐๐๐

๔,๐๐๐ ศพด.
ชุมชนคูขวาง

198

ที่
44 การศึกษา

45 การศึกษา

46 การศึกษา

47 การศึกษา

48 การศึกษา

แผนงาน

หมวด

ประเภท

คาครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

วัตถุประสงค*

2561
(บาท)

เพื่อใช(ในการจัด
การเรียนการสอน
ประจําห(องเรียน

โต}ะสําหรับนั่งจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ๕ชุด
ประกอบด(วย โต}ะ๑ตัว
โต}ะขนาด
๖๐*๑๒๐*๕๐ ซม.
เก(าอี้ ๖ ตัว
ขนาด ๒๙*๓๐*๕๐ ซม.

-

เพื่อใช(ในการจัดเก็บ
ที่นอนและของใช(สวนตัว
ของนักเรียนแตละคน

ตู(วางสิ่งของ ๖ ชอง
ขนาด ๓๐*๘๐*๙๐ ซม.
จํานวน ๖ ตู(

๑๖,๘๐๐

เพื่อเก็บเอกสารที่สําคัญ
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ตู(กระจกบานเลื่อน ๓ ฟุต

๘,๔๐๐

คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟxาและวิทยุ เพื่อเปtนสื่อวีดีทัศน
ในการจัดการเรียน
การสอนเพื่อพัฒนา
ผู(เรียน
คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

เพื่อใช(จัดเก็บสิ่งของ
เครื่องใช(สวนตัวของเด็ก

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
๔๑,๐๐๐

๔๑,๐๐๐

ชั้นวางสิ่งของ ๙ ชอง
ขนาด ๙๔*๙๔ ซม.
ขนาดชอง ๓๐*๓๐ ซม.
จํานวน ๔ ชุด

2564
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

๔๑,๐๐๐ ศพด.
ชุมชนคูขวาง

-

๑๖,๘๐๐

๑๖,๘๐๐ ศพด.
ชุมชนคูขวาง

-

๘,๔๐๐

๘,๔๐๐ ศพด.
ชุมชนคูขวาง

ขนาด ๑,๑๘๕*๔๐*๘๘๐ มม.

จํานวน ๒ ใบ
เครื่องเสียงเคลื่อนที่
พร(อมไมโครโฟน
จํานวน ๑ ชุด

หนวยงาน

๔,๕๐๐

-

๔,๕๐๐

๔,๕๐๐ ศพด.
ชุมชนคูขวาง

๑๗,๐๐๐

๑๗,๐๐๐

-

๑๗,๐๐๐ ศพด.
ชุมชนคูขวาง
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ที่
49 การศึกษา

50 การศึกษา

แผนงาน

หมวด

ประเภท

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

วัตถุประสงค*

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

เพื่อความสะดวก
และเหมาะสมในการ
ทํางาน

โต}ะทํางานครู ระดับ ๓-๖
พร(อมเก(าอี้ จํานวน ๒ ชุด

เพื่อใช(ในการจัดเก็บ
อุปกรณและเอกสาร

Color Block ๓ ชั้น
มีประตูมีกุญแจ

2561
(บาท)
๑๑,๐๐๐

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
๑๑,๐๐๐

-

หนวยงาน

2564
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

๑๑,๐๐๐ ศพด.
ชุมชนคูขวาง

๕,๑๐๐

๕,๑๐๐

-

๕,๑๐๐ ศพด.
ชุมชนคูขวาง

จํานวน ๖ ใบ
51 การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบ(าน
งานครัว

เพื่อใช(ในการปฏิบัติงาน
ให(ถูกสุขลักษณะและ
เหมาะสมในการล(าง
ภาชนะรับประทาน

อางซิงคสแตนเลสชนิด
โครงลอย ๒ หลุม ขนาด
๑๒๐*๕๐*๗๕ ซม.

๙,๙๐๐

๙,๙๐๐

๙,๙๐๐

-

ศพด.
ชุมชนคูขวาง

อาหารของนักเรียน
52 การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อให(การบริการ
สาธารณูปโภคและ
การบริโภคอาหาร
ของเด็กถูกต(องตาม
สุขลักษณะ

โต}ะสําหรับบริโภคอาหาร
ประกอบด(วย
โต}ะ ๑ ตัว เก(าอี้ ๒ ตัว
โต}ะขนาด ๖๐*๑๒๐*๖๐ ซม.
เก(าอี้ขนาด ๓๐*๑๒๐*๓๐ ซม.

จํานวน ๔ ชุด

-

๑๙,๒๐๐

๑๙,๒๐๐

๑๙,๒๐๐ ศพด.
การเคหะ
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ที่
53 การศึกษา

54 การศึกษา

55 การศึกษา

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค*

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อให(บรรยากาศใน
ห(องเรียนไมร(อน อบอ(าว

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา

เพื่อใช(ในการเรียนการสอน
ประจําห(องเรียน

เพื่อใช(ในการจัด
การเรียนการสอน
ประจําห(องเรียน

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
พัดลมติดฝาผนัง
ขนาด ๑๖ นิ้ว
จํานวน ๖ ตัว
กระดานไวดบอรด
ขนาด ๘๐*120 ซม.
จํานวน ๒ ชุด
โต}ะสําหรับนั่งจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ๔ชุด
ประกอบด(วย โต}ะ๑ตัว
โต}ะขนาด
๖๐*๑๒๐*๕๐ ซม.

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
๑๓,๒๐๐

๑๓,๒๐๐

หนวยงาน

2564
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

๑๓,๒๐๐ ศพด.
การเคหะ

-

๑๖,๐๐๐

๑๖,๐๐๐

๑๖,๐๐๐ ศพด.
การเคหะ

-

๓๒,๘๐๐

๓๒,๘๐๐

๓๒,๘๐๐ ศพด.
การเคหะ

เก(าอี้ ๖ ตัว ขนาด
๒๙*๓๐*๕๐ ซม.
56 การศึกษา

57 การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อใช(ในการจัดเก็บ
ที่นอนและของใช(สวนตัว
ของนักเรียนแตละคน

ตู(วางสิ่งของ ๖ ชอง
ขนาด ๓๐*๘๐*๙๐ ซม.
จํานวน ๖ ตู(

เพื่อให(บรรยากาศในห(องเรียน
ไมร(อน อบอ(าว และแออัด

พัดลมตั้งพื้น ขนาด ๒๔ นิ้ว
จํานวน ๒ ตัว

๑๖,๘๐๐

-

๑๖,๘๐๐

๑๖,๘๐๐ ศูนยฯ
การเคหะ

๔,๔๐๐

-

๔,๔๐๐

-

ศพด.
การเคหะ

201

ที่
58 การศึกษา

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค*

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟxาและวิทยุ เพื่อเปtนสื่อวีดีทัศน
เครื่องเสียงเคลื่อนที่
ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อ ขนาด 10 นิ้ว 250 วัตต
พัฒนาผู(เรียน
พร(อมไมคลอย 1 ตัว

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

หนวยงาน

2564
(บาท)

๕,๐๐๐

รับผิดชอบหลัก

๕,๐๐๐ ศพด.
การเคหะ

จํานวน 1 ชุด
59 การศึกษา

60 การศึกษา

61 การศึกษา

62 การศึกษา

63 การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟxาและวิทยุ เพื่อเปtนสื่อวีดีทัศน
ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาผู(เรียน
คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน
เพื่อใช(จัดเก็บสิ่งของ
เครื่องใช(สวนตัวของเด็ก

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อความสะดวก
และเหมาะสมในการ
ทํางาน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อให(เกิดความสะดวก
และเหมาะสมสําหรับ
การใช(เครื่องคอมพิวเตอร
คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบ(านงานครัว เพื่อใช(ในการปฏิบัติงาน
ให(ถูกสุขลักษณะและ
เหมาะสมในการล(าง
ภาชนะรับประทาน

อาหารของนักเรียน

เครื่องเสียงเคลื่อนที่
พร(อมไมโครโฟน
จํานวน ๑ ชุด
ชั้นวางสิ่งของ ๙ ชอง
ขนาด ๙๔*๙๔ ซม.
ขนาดชอง ๓๐*๓๐ ซม.
จํานวน ๔ ชุด
โต}ะทํางานครู ระดับ ๓-๖
พร(อมเก(าอี้ จํานวน ๑ ชุด
โต}ะคอมพิวเตอร
ขนาด ๕๐*๘๐*๗๕ ซม.
จํานวน ๑ ชุด
อางซิงคสแตนเลสชนิด
โครงลอย ๒ หลุม ขนาด
๑๒๐*๕๐*๗๕ ซม.

๔,๕๐๐

-

๔,๕๐๐

๔,๕๐๐ ศพด.
การเคหะ

๑๗,๐๐๐

๑๗,๐๐๐

-

๑๗,๐๐๐ ศูนยฯ
การเคหะ

๑๑,๐๐๐

๑๑,๐๐๐

-

๑๑,๐๐๐ ศูนยฯ
การเคหะ

๑,๘๐๐

๑,๘๐๐

๑,๘๐๐

-

ศูนยฯ
การเคหะ

๙,๙๐๐

๙,๙๐๐

๙,๙๐๐

- ศูนยฯ
การเคหะ

202

ที่
64 การศึกษา

65 การศึกษา

66 การศึกษา

67 การศึกษา

68 การศึกษา

แผนงาน

หมวด

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

ประเภท

วัตถุประสงค*

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อให(เกิดความสะดวก
และปลอดภัยในการใช(
เครื่องคอมพิวเตอร

โต}ะคอมพิวเตอร พร(อม
เก(าอี้จํานวน 1 ชุด
ขนาด 50*80*75ซม

3,500

เพื่อใช(ในการจัดเก็บที่
นอนและของใช(สวนตัว
ของนักเรียนแตละคน

ตู(วางสิ่งของ 10 ชอง
ขนาด 30*80*90ซม.
จํานวน 4 ตู(

5,000

เพื่อเก็บเอกสารสําคัญ
ของศูนย ฯ

ตู(ใสเอกสาร ขนาด
1,185*40*880 มม
จํานวน 1 ใบ
อางซิ้งคล(างจานสแตนเลส

5,000

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบ(าน
งานครัว

คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบ(าน
งานครัว

เพื่อใช(ในการปฏิบัติงาน
ให(ถูกสุขลักษณะและ
และเหมาะสมในการ
ล(างภาชนะรับประทาน
อาหารของนักเรียน
เพื่อใช(ในการขยายเสียง

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
3,500

3,500

3,500 ศพด.ชุมชน
วัดหัวอิฐ

5,000

5,000

5,000 ศพด.ชุมชน
วัดหัวอิฐ

5,000

5,000

5,000 ศพด.ชุมชน
วัดหัวอิฐ

10,000

10,000

10,000

ชนิดโครงลอย 2 หลุม
ขนาด 120*50*75ซม.

เครื่องเสียงเคลื่อนที่
ขนาด 10 นิ้ว 250 วัตต
พร(อมไมคลอย 1 ตัว
จํานวน 1 ชุด

2564
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

10,000 ศพด.ชุมชน
ตลาดหัวอิฐ

5,000

5,000

5,000

5,000 ศพด.ชุมชน
ตลาดหัวอิฐ

203

ที่
69 การศึกษา

70 การศึกษา

71 การศึกษา

72 การศึกษา

73 การศึกษา

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค*

คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบ(าน
งานครัว

เพื่อใช(ในการขยายเสียง

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อเก็บเอกสารสําคัญ
ของศูนย ฯ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อให(การบริการ
สาธารณูโภคและการ
บริโภคอาหารของเด็ก
ถูกต(องตามสุขลักษณะ

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

2561
(บาท)

เครื่องเสียงเคลื่อนที่
พร(อมไมโครโฟน

5,000

ตู(ใสเอกสาร ขนาด
1,185*40*880 มม
จํานวน 1 ใบ
โต}ะสําหรับบริโภคอาหาร

5,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
5,000

5,000

2564
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

5,000 ศพด.ชุมชน
ตลาดหัวอิฐ

5,000

5,000

5,000 ศพด.ชุมชน
ตลาดหัวอิฐ

50,000

50,000

50,000

10ชุดประกอบด(วย
โต}ะ 1 ตัว เก(าอี้ 2 ตัว
โต}ะกว(าง 60 ซม.
ยาว120 ซม. สูง 60 ซม.
เก(าอี้กว(าง 30 ซม.
ยาว 120 ซม. สูง 30 ซม.

50,000 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กชุมชน
ตากสิน-ชะเมา

เพื่อให(มีความสะดวกและ
เหมาะสมในการใช(คอม

โต}ะคอมพิวเตอรจํานวน1ชุด
ขนาด50*80*75ซม.

2,000

เพื่อใช(จัดเก็บสิ่งของ
เครื่องใช(สวนตัวของเด็ก

ชั้นวางสิ่งของ
ขนาด 94*94 ซม.
ขนาดชอง 30*30 ซม.

4,500

จํานวน1ชุด

หนวยงาน

2,000

2,000

2,000 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กชุมชน

4,500

4,500

4,500 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กชุมชน
ตากสิน-ชะเมา

204

ที่
74 การศึกษา

75 การศึกษา

76 การศึกษา

77 การศึกษา

78 การศึกษา

แผนงาน

หมวด

ประเภท

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพร

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

วัตถุประสงค*
เพื่อเก็บเอกสารสําคัญ
ของศูนย ฯ

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

2561
(บาท)

ตู(กระจกบานเลื่อน
ขนาด 1,185*40*880
มม. จํานวน 2 ใบ

10,000

เพื่อให(บรรยากาศ
ในห(อง ไมร(อนอบอ(าว

พัดลมติดฝาผนัง ขนาด
16 นิ้ว จํานวน 6 ตัว

14,000

เพื่อให(การบริการ
สาธารณูโภคและการ
บริโภคอาหารของเด็ก
ถูกต(องตามสุขลักษณะ

โต}ะสําหรับบริโภคอาหาร

53,000

เพื่อใช(เปtนสื่อการเรียน
การสอนให(มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น

11 ชุดประกอบด(วย
โต}ะ 1 ตัว เก(าอี้ 2 ตัว
โต}ะกว(าง 60 ซม.
ยาว120 ซม. สูง 60 ซม.
เก(าอี้กว(าง 30 ซม.
ยาว 120 ซม. สูง 30 ซม.
สื่อวีดีทัศนเพื่อการเรียนรู(
(สมาททีวี 32 นิ้ว)
จํานวน 2 เครื่อง

เพื่อให(เกิดความสะดวก
และเหมาะสม สําหรับ
การใช(เครื่อง

โต}ะคอมพิวเตอร
จํานวน 1 ชุด ขนาด
50*80 *75 ซม.

คอมพิวเตอร

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
10,000

10,000

หนวยงาน

2564
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

10,000 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กชุมชน
ทาโพธิ์

14,000

14,000

14,000

ศพด.
ชุมชนทาโพธิ์

53,000

53,000

53,000 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กชุมชน
ทาโพธิ์

15,000

15,000

15,000

15,000 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กชุมชน
ทุงจีน

2,000

2,000

2,000

2,000 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กชุมชน
ทุงจีน

205

ที่
79 การศึกษา

80 การศึกษา

แผนงาน

หมวด

ประเภท

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟxา
และวิทยุ

81 การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

82 การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

83 การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

84 การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบ(าน
งานครัว

วัตถุประสงค*
เพื่อเก็บเอกสารสําคัญ
ของศูนย ฯ

เพื่อเปtนสื่อวีดีทัศน
ในการจัดการเรียนรู(
พัฒนาผู(เรียน
เพื่อให(บรรยากาศ
ในห(องไมร(อนอบอ(าว
เพื่อเก็บเอกสารสําคัญ
ของศูนยฯ
เพื่อให(มีโต}ะวาง
คอมพิวเตอรที่ศูนยเด็ก
เล็กและสะดวกในการ
ใช(งาน
เพื่อการปฏิบัติงานที่ถูก
สุขลักษณะและ
เหมาะสมในการล(าง
ภาชนะรับประทาน

อาหารของนักเรียน

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

2561
(บาท)

ตู(กระจกบานเลื่อน
ขนาด 1,185*40*880
มม. จํานวน 1 ใบ

4,500

เครื่องเสียงเคลื่อนที่
พร(อมไมโครโฟน

5,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
4,500

4,500

หนวยงาน

2564
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

4,500 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กชุมชน
ทุงจีน

5,000

5,000

5,000 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กชุมชน
ทุงจีน

พัดลมติดฝาผนัง
ขนาด 16 นิ้ว
จํานวน 5 ตัว
ตู(กระจกบานเลื่อน

11,000

11,000

11,000

11,000 ศพด.บุญพาสันติ

5,000

5,000

5,000

5,000 ศพด.บุญพาสันติ

1,800

1,800

1,800

1,800 ศพด.บุญพาสันติ

10,000

10,000

10,000

ขนาด1,185x40x880 มม.

จํานวน 1 ใบ
โต}ะวาง
คอมพิวเตอร จํานวน1ชุด

อางซิงคสเตนเลสชนิดโครง
ลอย 2 หลุม ขนาด
120*50*75 ซม.

10,000 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
ประตูลอด

206

ที่
85 การศึกษา

แผนงาน

หมวด

ประเภท

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

วัตถุประสงค*
เพื่อให(การบริการ
สาธารณูโภคและการ
บริโภคอาหารของเด็ก
ถูกต(องตามสุขลักษณะ

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
โต}ะสําหรับบริโภคอาหาร

2561
(บาท)
25,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
25,000

25,000

5 ชุดประกอบด(วย
โต}ะ 1 ตัว เก(าอี้ 2 ตัว
โต}ะกว(าง 60 ซม.

หนวยงาน

2564
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

25,000 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
ประตูลอด

ยาว120 ซม. สูง 60 ซม.

เก(าอี้กว(าง 30 ซม.
ยาว 120 ซม. สูง 30 ซม.

86 การศึกษา

87 การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อให(บรรยากาศ
ในห(อง ไมร(อนอบอ(าว

พัดลมติดฝาผนัง ขนาด
16 นิ้ว จํานวน 6 ตัว

14,000

เพื่อให(การบริการ
สาธารณูโภคและการ
บริโภคอาหารของเด็ก
ถูกต(องตามสุขลักษณะ

โต}ะสําหรับบริโภคอาหาร

48,000

14,000

14,000

14,000 ศพด.
ประตูลอด

48,000

48,000

10ชุดประกอบด(วย
โต}ะ 1 ตัว เก(าอี้ 2 ตัว
โต}ะกว(าง 60 ซม.

48,000 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กชุมชน
เพชรจริก

ยาว120 ซม. สูง 60 ซม.

เก(าอี้กว(าง 30 ซม.
ยาว 120 ซม. สูง 30 ซม.

88 การศึกษา
89 การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน
คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อให(บรรยากาศ
ในห(อง ไมร(อนอบอ(าว
เพื่อเก็บเอกสารสําคัญ
ของศูนย ฯ

พัดลมติดฝาผนัง ขนาด
16 นิ้ว จํานวน 4 ตัว
ตู(กระจกบานเลื่อน
ขนาด 1,185*40*880
มม. จํานวน 1 ใบ

8,800

8,800

8,800

8,800 ศพด.
เพชรจริก

4,200

4,200

4,200

4,200 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กชุมชน
เพชรจริก

207

ที่
90 การศึกษา

แผนงาน

หมวด

ประเภท

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

วัตถุประสงค*

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

เพื่อให(เด็กศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก มีโต}ะ-เก(าอี้
บริโภคอาหารของเด็ก
ถูกต(องตามสุขลักษณะ

โต}ะ-เก(าอี้ สําหรับบริโภค

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

หนวยงาน

2564
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

20,000

20,000

20,000

20,000 ศพด.ศาลามีชัย

อาหาร 4 ชุด ประกอบ
ด(วย โต}ะ 1 ตัว เก(าอี้
2 ตัว โต}ะ ขนาด
60x120x 60 ซม.
เก(าอี้ ขนาด
30x120x30 ซม.

91 การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อให(เด็กศูนยพัฒนา
เด็กเล็กมีพัลม ทําให(
บรรยากาศในห(องเรียน
ไมร(อนอบอ(าว

พัดลมติดฝาผนัง
ขนาด 16 นิ้ว
จํานวน 6 ตัว

14,000

14,000

14,000

14,000 ศพด.ศาลามีชัย

92 การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อให(เด็กศูนยพัฒนา
เด็กเล็กมีตู(เพือเก็บ
เอกสารตาง ๆ ของศูนยฯ

ตู(เอกสาร กระจก
บานเลื่อน ขนาด
1,185*40*880 มม.
จํานวน 2 ใบ

10,000

10,000

10,000

10,000 ศพด.ศาลามีชัย

93 การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อให(เด็กศูนยพัฒนา
เด็กเล็กมีโต}ะที่เหมาะสม

โต}ะคอมพิวเตอร พร(อม
เก(าอี้จํานวน 1 ชุด ขนาด

3,500

3,500

3,500

3,500 ศพด.ศาลามีชัย

สําหรับการใช(เครื่อง
คอมพิวเตอร

50*80 *75 ซม.

208

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

94 การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพร

95 การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟxา
และวิทยุ

96 การศึกษา

97 การศึกษา

วัตถุประสงค*

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

หนวยงาน

2564
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

เพื่อใช(เปtนสื่อการเรียน
การสอนให(มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น
เพื่อเปtนสื่อวีดีทัศน
ในการจัดการเรียนรู(
พัฒนาผู(เรียน

สื่อวีดีทัศนเพื่อการเรียนรู(
(สมาททีวี 32 นิ้ว)
จํานวน 1 เครื่อง
เครื่องเสียงเคลื่อนที่
พร(อมไมโครโฟน
จํานวน 1 ชุด

15,000

15,000

15,000

15,000 ศพด.ศาลามีชัย

4,800

4,800

4,800

4,800 ศพด.ศาลามีชัย

คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพร

เพื่อใช(เปtนสื่อการเรียน
การสอนให(มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น

สื่อวีดีทัศนเพื่อการเรียนรู(
(สมาททีวี 32 นิ้ว)
จํานวน 2 เครื่อง

15,000

15,000

15,000

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อให(เด็กได(มีโต}ะนั่งทํา
กิจกรรมในชั้นเรียนและ
เรียนรู(ผานการเลน

โต}ะสําหรับนั่งทํากิจกรรม

40,000

15,000 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กชุมชน
ไสเจริญ

40,000

40,000

การเรียนการสอน4 ชุด
ประกอบด(วย โต}ะ 1 ตัว
เก(าอี้ 6 ตัว

40,000 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กชุมชน
ไสเจริญ

โต}ะขนาด60*120*50*ซม.
เก(าอี้ขนาด29*30*50 ซม.

98 การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อให(เกิดความสะดวก
และเหมาะสม สําหรับ
การใช(เครื่อง
คอมพิวเตอร

โต}ะคอมพิวเตอร
จํานวน 1 ชุด ขนาด
50*80 *75 ซม.

2,000

2,000

2,000

2,000 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กชุมชน
ไสเจริญ

209

ที่
99 การศึกษา

100 การศึกษา

101 การศึกษา

แผนงาน

หมวด

ประเภท

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพร
คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

วัตถุประสงค*
เพื่อเก็บเอกสารสําคัญ
ของศูนย ฯ

เพื่อเปtนสื่อวีดีทัศน
ในการจัดการเรียนรู(
พัฒนาผู(เรียน
เพื่อความสะดวกและ
เหมาะสมในการทํางาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
ตู(กระจกบานเลื่อน
ขนาด 1,185*40*880
มม. จํานวน 1 ใบ
50*80 *75 ซม.
เครื่องเสียงเคลื่อนที่
พร(อมไมโครโฟน

2561
(บาท)
4,500

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
4,500

4,500

2564
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

4,500 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กชุมชน
ไสเจริญ

5,000

5,000

5,000

5,000 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กชุมชน
ไสเจริญ

โต}ทํางานครูระดับ 3-6
พร(อมเก(าอี้จํานวน 1 ชุด

9,000

9,000

9,000

9,000 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กชุมชน
ไสเจริญ

102 การศึกษา

103 การศึกษา

104 การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบ(าน
งานครัว

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อใช(ในการปฏิบัติงาน
ให(ถูกสุขลักษณะและ
เหมาะสมในการล(าง
ภาชนะรับประทาน
อาหารของนักเรียน
เพื่อให(บรรยากาศใน
ห(องเรียนไมร(อน อบอ(าว

อางซิงคสแตนเลส
ชนิดโครงลอย ๒ หลุม
ขนาด ๑๒๐*๕๐*๗๕ ซม.
จํานวน ๑ ชุด

๙,๙๐๐

พัดลมติดฝาผนัง
ขนาด ๑๖ นิ้ว

๖,๖๐๐

เพื่อใช(จัดเก็บสิ่งของ
เครื่องใช(สวนตัวของเด็ก

จํานวน ๓ ตัว
ชั้นวางสิ่งของ ๙ ชอง
ขนาด ๙๔*๙๔ ซม.
ขนาดชอง ๓๐*๓๐ ซม.
จํานวน ๑ ชุด

๙,๙๐๐

๙,๙๐๐

๙,๙๐๐ ศพด.
ชุมชนสารีบุตร

๖,๖๐๐

๖,๖๐๐

๖,๖๐๐ ศพด.
ชุมชนสารีบุตร

๔,๒๕๐

๔,๒๕๐

๔,๒๕๐

๔,๒๕๐ ศพด.
ชุมชนสารีบุตร

210

ที่
105 การศึกษา

แผนงาน

หมวด

ประเภท

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

วัตถุประสงค*

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

เพื่อให(การบริการสาธารณูปโภค โต}ะสําหรับบริโภคอาหาร
และการบริโภคอาหารของเด็ก ประกอบด(วย
ถูกต(องตามสุขลักษณะ
โต}ะ ๑ ตัว เก(าอี้ ๒ ตัว

2561
(บาท)
๑๔,๔๐๐

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
๑๔,๔๐๐

๑๔,๔๐๐

หนวยงาน

2564
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

๑๔,๔๐๐ ศพด.
ชุมชนสารีบุตร

โต}ะขนาด ๖๐*๑๒๐*๖๐ ซม.
เก(าอี้ขนาด ๓๐*๑๒๐*๓๐ ซม.

106 การศึกษา
107 การศึกษา

108 การศึกษา

109 การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน
คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อความสะดวก
และเหมาะสมในการทํางาน
เพื่อใช(ในการจัดเก็บที่นอน
และของใช(สวนตัว
ของนักเรียนแตละคน
เพื่อเก็บเอกสารที่สําคัญ
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อให(การบริการ
สาธารณูโภคและการ
บริโภคอาหารของเด็ก
ถูกต(องตามสุขลักษณะ

จํานวน ๓ ชุด
โต}ะทํางานครู ระดับ ๓-๖

๕,๕๐๐

๕,๕๐๐

๕,๕๐๐

พร(อมเก(าอี้ จํานวน ๑ ชุด

ตู(วางสิ่งของ ๖ ชอง
ขนาด ๓๐*๘๐*๙๐ ซม.
จํานวน ๒ ตู(
ตู(กระจกบานเลื่อน ๓ ฟุต

ชุมชนสารีบุตร

๕,๖๐๐

๕,๖๐๐

๕,๖๐๐

๔,๒๐๐

๔,๒๐๐

๔,๒๐๐

๔,๒๐๐ ศพด.
ชุมชนสารีบุตร

30,000

30,000

30,000

6 ชุดประกอบด(วย
โต}ะ 1 ตัว เก(าอี้ 2 ตัว
โต}ะกว(าง 60 ซม.
ยาว120 ซม. สูง 60 ซม.
เก(าอี้กว(าง 30 ซม.
ยาว 120 ซม. สูง 30 ซม.

เปาหมาย

๕,๖๐๐ ศพด.
ชุมชนสารีบุตร

ขนาด ๑,๑๘๕*๔๐*๘๘๐ มม.

จํานวน ๑ ใบ
โต}ะสําหรับบริโภคอาหาร

๕,๕๐๐ ศพด.

30,000 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
เทศบาล 1

งบประมาณและที่ผานมา

หนวยงาน

211
ที่
110 การศึกษา

แผนงาน

หมวด

ประเภท

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

111 การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

112 การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

วัตถุประสงค*
เพื่อให(บรรยากาศ
ในห(อง ไมร(อนอบอ(าว
เพื่อเก็บเอกสารสําคัญ
ของศูนย ฯ
เพื่อให(การบริการ
สาธารณูโภคและการ
บริโภคอาหารของเด็ก
ถูกต(องตามสุขลักษณะ

(ผลผลิตของครุภัณฑ)
พัดลมติดฝาผนัง ขนาด
16 นิ้ว จํานวน 6 ตัว
ตู(กระจกบานเลื่อน
ขนาด 1,185*40*880
มม. จํานวน 1 ใบ
โต}ะสําหรับบริโภคอาหาร
6 ชุดประกอบด(วย
โต}ะ 1 ตัว เก(าอี้ 2 ตัว
โต}ะกว(าง 60 ซม.
ยาว120 ซม. สูง 60 ซม.
เก(าอี้กว(าง 30 ซม.

2561
(บาท)
15,000

2562
(บาท)
15,000

2563
(บาท)
15,000

5,000

5,000

5,000

30,000

30,000

30,000

10,000

10,000

10,000

2564
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

15,000 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ท.1
5,000 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
เทศบาล 1
30,000 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
เทศบาล 2

ยาว 120 ซม. สูง 30 ซม.

113 การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

114 การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

115 การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อให(บรรยากาศ
ในห(อง ไมร(อนอบอ(าว
เพื่อเก็บเอกสารสําคัญ
ของศูนย ฯ
เพื่อให(การบริการ
สาธารณูโภคและการ
บริโภคอาหารของเด็ก
ถูกต(องตามสุขลักษณะ

พัดลมติดฝาผนัง ขนาด
16 นิ้ว จํานวน 4 ตัว
ตู(กระจกบานเลื่อน
ขนาด 1,185*40*880
มม. จํานวน 1 ใบ
โต}ะสําหรับบริโภคอาหาร
6 ชุดประกอบด(วย
โต}ะ 1 ตัว เก(าอี้ 2 ตัว
โต}ะกว(าง 60 ซม.
ยาว120 ซม. สูง 60 ซม.
เก(าอี้กว(าง 30 ซม.
ยาว 120 ซม. สูง 30 ซม.

เปาหมาย

5,000

5,000

5,000

30,000

30,000

30,000

งบประมาณและที่ผานมา

10,000 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ท.2
5,000 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
เทศบาล 2
30,000 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
เทศบาล 3

หนวยงาน

212
ที่
116 การศึกษา

117 การศึกษา

118 การศึกษา

แผนงาน

หมวด

ประเภท

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

วัตถุประสงค*

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

2561
(บาท)

เพื่อให(บรรยากาศ
ในห(อง ไมร(อนอบอ(าว

พัดลมติดฝาผนัง ขนาด
16 นิ้ว จํานวน 4 ตัว

10,000

เพื่อเก็บเอกสารสําคัญ
ของศูนย ฯ

ตู(กระจกบานเลื่อน
ขนาด 1,185*40*880
มม. จํานวน 1 ใบ

5,000

โต}ะสําหรับบริโภคอาหาร

45,000

เพื่อให(การบริการ
สาธารณูโภคและการ
บริโภคอาหารของเด็ก
ถูกต(องตามสุขลักษณะ

2562
(บาท)
10,000

2563
(บาท)
10,000

2564
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

10,000 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ท.3

5,000

5,000

5,000 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
เทศบาล 3

45,000

45,000

9 ชุดประกอบด(วย
โต}ะ 1 ตัว เก(าอี้ 2 ตัว
โต}ะกว(าง 60 ซม.

45,000 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
เทศบาล 4

ยาว120 ซม. สูง 60 ซม.

เก(าอี้กว(าง 30 ซม.
ยาว 120 ซม. สูง 30 ซม.

119 การศึกษา

120 การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อให(บรรยากาศ

พัดลมติดฝาผนัง ขนาด

ในห(อง ไมร(อนอบอ(าว

16 นิ้ว จํานวน 4 ตัว

เพื่อเก็บเอกสารสําคัญ

ตู(กระจกบานเลื่อน

ของศูนย ฯ

ขนาด 1,185*40*880

เด็กเล็ก

มม. จํานวน 1 ใบ

เทศบาล 4
หนวยงาน

เปาหมาย

10,000

10,000

10,000

10,000 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ท.4

5,000

5,000

5,000

งบประมาณและที่ผานมา

5,000 ศูนยพัฒนา

213
ที่
121 การศึกษา

122 การศึกษา

123 การศึกษา

แผนงาน

หมวด

ประเภท

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร

วัตถุประสงค*

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

เพื่อพัฒนาห(องโสต
ทัศนศึกษาให(พร(อมใช(

1. เครื่องปรับอากาศ
ขนาด 36000BTU

และเอื้อตอบรรยากาศ
การเรียนรู(ของผู(เรียน

จํานวน 5 เครื่อง
2. เครื่องปรับอากาศ
ขนาด 18000BTU
จํานวน 1 เครื่อง

1. เพื่อเพิ่มความสะดวก
กิจกรรมโฮมรูม

- เครื่องปรับอากาศ
ขนาด 36000BTU

2. เพื่อรองรับการประชุม
และการจัดกิจกรรมตางๆ

จํานวน 4 เครื่อง
- พัดลมโคจร

ของนักเรียน

จํานวน 16 เครื่อง

1. เพื่อใช(สําหรับการเรียนการ
สอนของนักเรียนโรงเรียน
เทศบาลวัดมหยงคณ

1 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
226,000

2563
(บาท)
226,000

2564
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

226,000 รร.เทศบาล
วัดทาโพธิ์

144,000

144,000

144,000

144,000 รร.เทศบาล
วัดทาโพธิ์

35,200

35,200

35,200

440,000

440,000

440,000

สําหรับงานประมวลผล

35,200

440,000 โรงเรียนเทศบาล
วัดมเหยงคณ

แบบที่ 1 จํานวน 20 ชุด

2. เพื่อให(นักเรียนมีเครื่อง
คอมพิวเตอรใช(
อยางเพียงพอ

เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา

หนวยงาน

214
ที่
124 การศึกษา

125 การศึกษา

126 การศึกษา

แผนงาน

หมวด

ประเภท

คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพร

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

วัตถุประสงค*
1. เพื่อติดตั้ง
สื่อมัลติมิเดียประจํา
ห(องเรียนระดับ
ประฐมวัย
และประถมศึกษา
2. คณะครูใช(สื่อ
มัลติมีเดียในการจัด
การเรียนรู(เพื่อพัฒนา
ผู(เรียนทุกกลุมสาระ
1. เพื่อจัดซื้อโต}ะ
เก(าอี้ให(กับนักเรียน
แตละห(องเรียน
2. เพื่อให(นักเรียน
มีโต}ะ เก(าอี้ใช(อยาง
พอเพียง
1. เพื่อจัดซื้อโต}ะ
เก(าอี้ปฏิบัติงานครู
และบุคลากร
จํานวน 10 ชุด
2. เพื่อให(คณะครู
และบุคลากรมีโต}ะ
ปฏิบัติงานใช(อยางเพียงพอ

(ผลผลิตของครุภัณฑ)
1. ติดตั้งสื่อมัลติมีเดีย
ประกอบด(วย TV
จอแบนขนาด
36 นิ้ว พร(อมเครื่อง
เลนดีวีดี DV-3052 V

2561
(บาท)
720,000

2562
(บาท)
720,000

2563
(บาท)
720,000

2564
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

720,000 โรงเรียนเทศบาล
วัดมเหยงคณ

HDMI DVD
จํานวน 36 เครื่อง ประจํา
ในห(องเรียน 36 ห(อง
1. จัดซื้อโต}ะ
เก(าอี้นักเรียน
โต}ะขนาด 400x600x670
มม. เก(าอี้ขนาด
390x380x680 มม.
จํานวน 100 ชุด
1. จัดซื้อโต}ะ
เก(าอี้ปฏิบัติงาน
ของครูและบุคลากร
โต}ะพร(อมเก(าอี้ ทํางานครู
ระดับ 8 - 9
จํานวน 10 ชุด

เปาหมาย

150,000

150,000

150,000

150,000 โรงเรียนเทศบาล
วัดมเหยงคณ

35,000

35,000

35,000

35,000 โรงเรียนเทศบาล
วัดมเหยงคณ

งบประมาณและที่ผานมา

หนวยงาน

215
ที่
127 การศึกษา

128 การศึกษา

129 การศึกษา

แผนงาน

หมวด

ประเภท

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

วัตถุประสงค*
1.เพื่อปรับปรุงกระดานดํา
ที่ใช(ในห(องเรียนให(
เกิดความสะดวกใน
การจัดการเรียนการสอน

(ผลผลิตของครุภัณฑ)
กระดานดํา
เปtนกระดานไวทบอรด

2561
(บาท)
90,000

2562
(บาท)
90,000

2563
(บาท)
90,000

2564
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

90,000 โรงเรียนเทศบาล
วัดมเหยงคณ

ขนาด 1.20x2.40 ม.
ห(องเรียนละ 1 แผน
จํานวน 30 ห(องเรียน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพร

1. เพื่อให(นักเรียนมีสื่อ
การเรียนรู(ที่ทันสมัย

1. จัดซื้อเครื่องฉายมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอรความสวาง
4,000 Ansi Lumens
(XGAX
จํานวน 1 ชุด

คาครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา

1.เพื่อจัดหาโต}ะ-เก(าอี้
นักเรียนมาทดแทนใน
สวนที่ชํารุดเสียหาย
2.เพื่อให(โต}ะ-เก(าอี้
เพียงพอกับจํานวน
นักเรียน
3.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในกระบวนการจัด
การเรียนการสอน

จัดซื้อชุด โต}ะ - เก(าอี้
ไม(ยางพารา มี มอก.
ระดับประถมศึกษา
จํานวน 100 ชุด

เปาหมาย

32,900

32,900

32,900

32,900 โรงเรียนเทศบาล
วัดมเหยงคณ

115,000

115,000

115,000

115,000 โรงเรียน
เทศบาลวัดใหญ

งบประมาณและที่ผานมา

หนวยงาน

216
ที่
130 การศึกษา

131 การศึกษา

132 การศึกษา

แผนงาน

หมวด
ครุภัณฑ

ประเภท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

วัตถุประสงค*

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

เพื่อให(อาคารเรียนอนุบาล
โต}ะ เก(าอี้ นักเรียน
มีโต}ะ เก(าอี้ นักเรียน เพียงพอ อนุบาล โต}ะ ขนาด
กับจํานวนนักเรียน
60×120×45 ซม.
จํานวน 40 ตัว
เก(าอี้พลาสติก
200 ตัว
โต}ะ-เก(าอี้เพียงพอ
กับจํานวนนักเรียน
จัดซื้อครุภัณฑสําหรับโรงเรียน
เพื่อให(โรงเรียนเทศบาลมี
ครุภัณฑใช(ในการบริหาร
จัดการและงานปฏิบัติการ
เรียนการสอนอยางเพียง
พอและมีประสิทธิภาพ
จัดซื้อครุภัณฑสําหรับโรงเรียน
เพื่อให(โรงเรียนเทศบาลมี
ครุภัณฑใช(ในการบริหาร
จัดการและงานปฏิบัติการ
เรียนการสอนอยางเพียง
พอและมีประสิทธิภาพ

2561
(บาท)
76,000

2563
(บาท)
76,000

รับผิดชอบหลัก
2564
(บาท)
76,000 โรงเรียน
เทศบาลวัดใหญ

จัดซื้อเก(าอี้พลาสติก
อยางดี(หนา)จํานวน
200ตัว

40,000

จัดซื้อโต}ะ-เก(าอี้ครูระดับ
3-6 จํานวน 8 ชุด

36,000

เปาหมาย

2562
(บาท)
76,000

40,000

40,000

40,000 โรงเรียนเทศบาล
วัดศรีทวี

36,000

36,000

36,000 โรงเรียนเทศบาล
วัดศรีทวี

งบประมาณและที่ผานมา

หนวยงาน

217
ที่
133 การศึกษา

134 การศึกษา

135 การศึกษา

แผนงาน

หมวด

ประเภท

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา

วัตถุประสงค*

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

จัดซื้อครุภัณฑสําหรับโรงเรียน
เพื่อให(โรงเรียนเทศบาลมี
ครุภัณฑใช(ในการบริหาร
จัดการและงานปฏิบัติการ
เรียนการสอนอยางเพียง
พอและมีประสิทธิภาพ

จัดซื้อโต}ะ-เก(าอี้ครูระดับ
7-9 จํานวน 8 ชุด

จัดซื้อครุภัณฑสําหรับโรงเรียน
เพื่อให(โรงเรียนเทศบาลมี
ครุภัณฑใช(ในการบริหาร
จัดการและงานปฏิบัติการ
เรียนการสอนอยางเพียง
พอและมีประสิทธิภาพ

ชุดโต}ะ-เก(าอี้ ไม(นักเรียน A4 มอก.

จัดซื้อครุภัณฑสําหรับโรงเรียน
เพื่อให(โรงเรียนเทศบาลมี
ครุภัณฑใช(ในการบริหาร
จัดการและงานปฏิบัติการ
เรียนการสอนอยางเพียง
พอและมีประสิทธิภาพ

จัดซื้อโต}ะกลุมเด็ก
อนุบาลโฟเมก(าขาว
จํานวน 16 ชุด

2561
(บาท)
44,000

2562
(บาท)
44,000

2563
(บาท)
44,000

รับผิดชอบหลัก

44,000 โรงเรียนเทศบาล
วัดศรีทวี

316,000

316,000

316,000

ระดับประถมศึกษา
จํานวน 200 ชุด

เปาหมาย

2564
(บาท)

316,000 โรงเรียนเทศบาล
วัดศรีทวี

80,000

80,000

80,000

80,000 โรงเรียนเทศบาล
วัดศรีทวี

งบประมาณและที่ผานมา

หนวยงาน

218
ที่
136 การศึกษา

137 การศึกษา

138 การศึกษา

แผนงาน

หมวด

ประเภท

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสร(าง

วัตถุประสงค*

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

จัดซื้อครุภัณฑสําหรับโรงเรียน จัดซื้อโต}ะอาหารพร(อมเก(าอี้
เพื่อให(โรงเรียนเทศบาลมี
2 ตัวตอ1ชุดแบบสปช.
ครุภัณฑใช(ในการบริหาร
จํานวน10ชุด
จัดการและงานปฏิบัติการ
เรียนการสอนอยางเพียง
พอและมีประสิทธิภาพ
จัดซื้อครุภัณฑสําหรับโรงเรียน
เพื่อให(โรงเรียนเทศบาลมี
ครุภัณฑใช(ในการบริหาร
จัดการและงานปฏิบัติการ
เรียนการสอนอยางเพียง
พอและมีประสิทธิภาพ

2561
(บาท)
45,000

2563
(บาท)
45,000

รับผิดชอบหลัก
2564
(บาท)
45,000 โรงเรียนเทศบาล
วัดศรีทวี

พัดลมเพดานแบบโคจร
ขนาด 16นิ้วพร(อมอุปกรณ
สายไฟและติดตั้ง จํานวน
40 ตัว

88,000

จัดซื้อครุภัณฑสําหรับโรงเรียน รถเข็นขยะล(อยางพื้นไม(
เพื่อให(โรงเรียนเทศบาลมี
โครงเหล็กแผนฃุบสีพร(อมพนสี
ครุภัณฑใช(ในการบริหาร
จํานวน 4 คัน
จัดการและงานปฏิบัติการ
เรียนการสอนอยางเพียง
พอและมีประสิทธิภาพ

88,800

เปาหมาย

2562
(บาท)
45,000

88,000

88,000

88,000 โรงเรียนเทศบาล
วัดศรีทวี

88,800

88,800

88,800 โรงเรียนเทศบาล
วัดศรีทวี

งบประมาณและที่ผานมา

หนวยงาน

219
ที่
139 การศึกษา

140 การศึกษา

141 การศึกษา

142 การศึกษา

143 การศึกษา

แผนงาน

หมวด

ประเภท

คาครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

วัตถุประสงค*
โต}ะเก(าอี้นักเรียนใช(นั่งเรียน

(ผลผลิตของครุภัณฑ)
โต}ะขนาด 400x600x670
มม. เก(าอี้ขนาด
390x380x680 มม.
จํานวน 200 ชุด

2561
(บาท)
720,000

เก(าอี้พลาสติก
ขนาด 44x45x80 มม.
จํานวน 300 ชุด

54,000

โต}ะเก(าอี้ ทํางานครู

โต}ะพร(อมเก(าอี้ ทํางานครู
ระดับ 8 - 9
จํานวน 20 ชุด

200,000

พัดลมเพดาน ขนาด 16 นิ้ว

นักเรียน

จํานวน 100 ชุด

เพื่อใช(จัดเก็บเอกสาร

ตู(บานเลื่อนกระจก
4 ฟุต จํานวน 6 ใบ
ขนาดไมน(อยกวา
1,190x408x878
มม. (กว(างxลึกxสูง)

เปาหมาย

792,000

2563
(บาท)
799,200

2564
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

799,920 รร.เทศบาล
วัดเสมาเมือง

เก(าอี้พลาสติกอยางดี ใช(ใน
ห(องประชุมนักเรียน

พัดลมเพดาน ใช(ติดห(องเรียน

2562
(บาท)

59,400

65,340

71,874 รร.เทศบาล
วัดเสมาเมือง

740,000

794,000

799,400 รร.เทศบาล
วัดเสมาเมือง

99,000

108,900

119,790

131,769 รร.เทศบาล
วัดเสมาเมือง

45,000

45,000

45,000

45,000 ร.รเทศบาล
วัดเสาธงทอง

งบประมาณและที่ผานมา

หนวยงาน

220
ที่
144 การศึกษา

แผนงาน

หมวด

ประเภท

คาครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา

วัตถุประสงค*
เพื่อใช(ในการนั่งเรียน
ของนักเรียน

(ผลผลิตของครุภัณฑ)
โต}ะ – เก(าอี้นักเรียน
ระดับประถม ไม(ยาง
พาราทั้งชุด จํานวน
50 ชุด ขนาดกว(าง 60

2561
(บาท)
65,000

2562
(บาท)
65,000

2563
(บาท)
65,000

2564
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

65,000 ร.รเทศบาล
วัดเสาธงทอง

ซม. ลึก 40 ซม. สูง
67 ซม.
145 การศึกษา

146 การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
ไฟฟxาและวิทยุ

เพื่อใช(ในการจัดกิจกรรม
ตางๆ

เพื่อใช(ในการประชาสัมพันธ

เก(าอี้พลาสติกหนาอยางดี

100,000

100,000

100,000

ผลิตจากพลาสติก มีพนักพิง
ไมมีเท(าแขน ขนาดหน(า
กว(างไมน(อย 46 ซม.สูงจาก
พื้นถึงที่นั่งไมน(อยกวา 40
ซม. ความสูงจากพื้นถึง
พนักพิงไมน(อยกวา 80 ซม.
จํานวน 500 ตัว
เครื่องขยายเสียง
ขนาดไมน(อยกวา
1,000 วัตต
จํานวน 1 ชุด

เปาหมาย

100,000 ร.รเทศบาล
วัดเสาธงทอง

50,000

50,000

50,000

50,000 ร.รเทศบาล
วัดเสาธงทอง

งบประมาณและที่ผานมา

หนวยงาน

221
ที่

แผนงาน

147 การศึกษา

148 การศึกษา

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค*

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

เพื่อใช(สนับสนุน
การเรียนการสอน

เครื่องคอมพิวเตอร
โน(ตบุ}ค จํานวน 10
เครื่อง มีหนวยประมวล
ผลกลาง (CPU)
ไมน(อยกวา 2 แกนหลัก
(2 core) จํานวน 1
หนวย มีหนวยความจําหลัก
ไมน(อยกวา 4 GB
มีหนวยจัดเก็บข(อมูล
ไมน(อยกวา 1 TB
จอภาพไมน(อยกวา
1,366 x 768 Pixel

300,000

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
งานบ(านงานครัว

เพื่อใช(ในการบริโภค
น้ําดื่มที่สะอาด

เครื่องทําน้ําเย็นแบบตอ
ทอประปา จํานวน 4
เครื่อง ทําด(วยโลหะ
ไร(สารตะกั่ว มีอุปกรณ
ควบคุมการเปJด – ปJดน้ํา
มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ
ใช(ไฟฟxา AC 220
โวลท 50 เฮิรตซ

150,000

เปาหมาย
แผนงาน

2561
(บาท)

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค*

2562
(บาท)
300,000

2563
(บาท)
300,000

2564
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

300,000 ร.รเทศบาล
วัดเสาธงทอง

150,000

150,000

150,000 ร.รเทศบาล
วัดเสาธงทอง

งบประมาณและที่ผานมา

หนวยงาน

222
ที่
149 การศึกษา

150 การศึกษา

151 การศึกษา

152 การศึกษา

แผนงาน

หมวด

ประเภท

คาครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
โฆษณาและเผยแพร

วัตถุประสงค*
เพื่อใช(ในการนั่งเรียน
ของนักเรียน

เพื่อใช(ในการทํางาน
ของครู
เพื่อใช(จัดเก็บเอกสาร

เพื่อใช(ในการ
จัดการเรียนการสอน
และประชาสัมพันธ

(ผลผลิตของครุภัณฑ)
โต}ะ – เก(าอี้นักเรียน
ระดับอนุบาล ไม(ยาง
พาราทั้งชุด จํานวน
50 ชุด ขนาดกว(าง 60
ซม. ลึก 40 ซม. สูง
55 ซม. จํานวน 50 ชุด
โต}ะทํางานพร(อมเก(าอี้
ครูระดับ 3-6
จํานวน 2 ชุด
ตู(กระจกบานเลื่อน
ขนาด 3 ฟุต
จํานวน 4 ตู(
เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอรพร(อมจอรับ
ภาพ จํานวน 1 ชุด
เปtนเครื่องฉายภาพ
เลนสเดียว สามารถตอ
กับอุปกรณเพื่อฉาย
ภาพจากคอมพิวเตอร
และวิดีโอ ใช(LCD
Panel หรือระบบ DLP
ระดับ SVGA และ
XGA เปtนระดับความ
ละเอียดของภาพที่True

เปาหมาย

2561
(บาท)
65,000

2562
(บาท)
65,000

2563
(บาท)
65,000

2564
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

65,000 ร.รเทศบาล
วัดเสาธงทอง

11,000

11,000

11,000

11,000 ร.รเทศบาล
วัดเสาธงทอง

16,800

16,800

16,800

16,800 ร.รเทศบาล
วัดเสาธงทอง

76,000

76,000

76,000

76,000 ร.รเทศบาล
วัดเสาธงทอง

งบประมาณและที่ผานมา

หนวยงาน

223
ที่
153 การศึกษา

154 การศึกษา

155 การศึกษา

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค*

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

2561
(บาท)

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
โฆษณาและเผยแพร

เพื่อใช(ในการ
จัดการเรียนการสอน
และประชาสัมพันธ

สื่อวีดีทัศนเพื่อการเรียนรู(
สมาททีวี ขนาด 42 นิ้ว
จํานวน 2 เครื่อง

40,000

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อใช(ติดตั้งในห(องเรียน
อนุบาล 2 ภาษา

เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกสวน ชนิดติดผนัง
(มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาด 18,000 บีทียู
พร(อมติดตั้ง
จํานวน 2 เครื่อง

42,000

เพื่อการจัดการเรียนการสอน

โปรเจคเตอร*
ความสวาง 4000 ลูเมน
รองรับการเชื่อมตอ HDMI
คุณสมบัติ
1.เปtนเครื่องฉายภาพแบบ
เลนสเดียวสามารถตออุปกรณ
เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร
2.ใช( LCD Panel หรือระบบ
DLP
3.ระดับ SVGA และ XGA
ระดับความละเอียดภาที่ True

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
โฆษณาและเผยแพร

เปาหมาย

2562
(บาท)
40,000

2563
(บาท)
40,000

2564
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

40,000 ร.รเทศบาล
วัดเสาธงทอง

42,000

42,000

42,000 ร.รเทศบาล
วัดเสาธงทอง

1,080,000

1,100,000

1,210,000

1,331,000 โรงเรียนสาธิต
เทศบาล
วัดเพชรจริก

งบประมาณและที่ผานมา

หนวยงาน

224
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค*

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

4.ความสวาง 4000 ลูเมน
หรือมากกวา
เครื่องฉายแผนทึบ
1.เปtนเครื่องถายมอดสัญญาณ
ภาพจากวัตถุ 3 มิติ
2.สร(างสัญญาณภาพแบบ
CCD หรือ Cmos ขนาดไม

กวา 1/3 นิ้ว
3.ใช(งานรวมกับโทรทัศน
วีดีโอ โปรเจคเตอร
หรือคอมพิวเตอร
4.ให(ความละเอียดไมต่ํากวา
850,000 px
5.มีระบบการซูมภาพไมน(อย
16x
6.มีไฟสองสวางด(านบนสอง
ข(างและมีไฟสองสวาง
ด(านลางแบบ LED
7.มีชองสัญญาณ input/
output RGb x2
, S-videox1 , videox1
USBและ RS-232

เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา

หนวยงาน

225
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค*

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

8.สินค(ามีประกันคุณภาพ
อะไหลและบริการอยางน(อย
1 ป…
คอมพิวเตอร*
1.มีหนวยประมวลผลกลาง
(CPU)ไมน/อยกวา 2 แกนหลัก
แกนหลัก (2 core) มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไมน(อยกวา 3.3 GHz
หรือดีกวา จานวน 1 หนวย
2.มีหนวยความจําาหลัก
(RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา
มีขนาดไมน(อยกวา 4 GB
3.มีหนวยจัดเก็บข(อมูล
(Hard Drive) ชนิด SATA
หรือ ดีกวา ขนาดความจุ
ไมน(อยกวา 1 TB 1 หนวย
4.มี DVD-RW หรือดีกวา
จํานวน 1 หนวย
5.มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย
(Network Interface)
แบบ 10/100/1000
Base-T

เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา

หนวยงาน

226
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค*

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

200,000

220,000

2563
(บาท)

2564
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา
Contrast Ratio
ไมน(อยกวา 600 : 1
และมีขนาดไมน(อยกวา 19นิ้ว
จํานวน 1 หนวย

156 การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
โฆษณาและเผยแพร

การจัดการเรียนการสอน

ผ/ามานขนาด ตามขนาดห(อง

242,000

266,000 โรงเรียนสาธิต

กว/าง 8 เมตร ยาว 32 เมตร

เทศบาล

เมตร
โปรเจคเตอร*

วัดเพชรจริก

ความสวาง 4000 ลูเมน
รองรับการเชื่อมตอ HDMI
คุณสมบัติ
1.เปtนเครื่องฉายภาพแบบ
เลนสเดียวสามารถตออุปกรณ
เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร

2.ใช( LCD Panel หรือระบบ
DLP
3.ระดับ SVGA และ XGA
ระดับความละเอียดภาที่ True

4.ความสวาง 4000 ลูเมน
หรือมากกวา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค*

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

2561

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563

2564

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

227
(บาท)

(บาท)

(บาท)

2561

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563

(บาท)

เครื่องฉายแผนทึบ
1.เปtนเครื่องถายมอดสัญญาณ

ภาพจากวัตถุ 3 มิติ
2.สร(างสัญญาณภาพแบบ
CCD หรือ Cmos ขนาดไม
กวา 1/3 นิ้ว
3.ใช(งานรวมกับโทรทัศน
วีดีโอ โปรเจคเตอร
หรือคอมพิวเตอร
4.ให(ความละเอียดไมต่ํากวา
850,000 px
5.มีระบบการซูมภาพไมน(อย
16x
6.มีไฟสองสวางด(านบนสอง
ข(างและมีไฟสองสวาง
ด(านลางแบบ LED
7.มีชองสัญญาณ input/
output RGb x2
, S-videox1 , videox1
USBและ RS-232
8.สินค(ามีประกันคุณภาพ
อะไหลและบริการอยางน(อย
1 ป…
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค*

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

หนวยงาน

2564

รับผิดชอบหลัก

228
(บาท)

(บาท)

(บาท)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

(บาท)

คอมพิวเตอร*

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

1.มีหนวยประมวลผลกลาง
(CPU)ไมน/อยกวา 2 แกนหลัก

แกนหลัก (2 core) มีความเร็ว

สัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไมน(อยกวา 3.3 GHz
หรือดีกวา จานวน 1 หนวย
2.มีหนวยความจําาหลัก
(RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา

มีขนาดไมน(อยกวา 4 GB
3.มีหนวยจัดเก็บข(อมูล
(Hard Drive) ชนิด SATA
หรือ ดีกวา ขนาดความจุ
ไมน(อยกวา 1 TB 1 หนวย
4.มี DVD-RW หรือดีกวา
จํานวน 1 หนวย
5.มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย

(Network Interface)
แบบ 10/100/1000
Base-T
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค*

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

2564
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

229
มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา

Contrast Ratio
ไมน(อยกวา 600 : 1
และมีขนาดไมน(อยกวา 19นิ้ว

จํานวน 1 หนวย
157 การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑเครื่องดนตรี

การจัดการเรียนการสอน

จัดซื้อเครื่องดนตรี ประกอบด/วย

200,000

220,000

242,000

266,200 โรงเรียนสาธิต

คียบอรด
กีตารไฟฟxา
กีตารเบส
ขาตั้งคียบอรดอลูมิเนียม
กลองไฟฟxา
ตู(กีตาร
ตู(คียบอรด
ลําโพงกลอง
กระเดื่องเดี่ยว
กลองไฟฟxาแบบมีซาวน
BKV.2 (เพอคัสชั่น)
Guitar Multiple Effects
ไม(กลอง(คู)
สายแจ}ค 6 M. สายถัก
ขาตั้งกีตาร
แสตนโน(ต ใหญ
ขาตั้งไมค
หัวจับไมค

เทศบาล
วัดเพชรจริก

งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค*

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

2561

2562

2563

หนวยงาน

2564

รับผิดชอบหลัก

230
(บาท)
158 การศาสนาวัฒนธรรม

คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร

และนันทนาการ

เพื่อใช(ในการปฏิบัติงาน

เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง

สระวายน้ําเทศบาลนคร

ขนาด 10 แรงม(า และ

นครศรีธรรมราช

อุปกรณป›œมน้ําแบบหอยโขง

(บาท)

(บาท)

(บาท)

300,000

300,000

300,000

300,000 สํานักการศึกษา

20,000

20,000

20,000

20,000 สํานักการศึกษา

110,000

110,000

110,000

110,000 สํานักการศึกษา

49,000

49,000

49,000

มอเตอรไฟฟxาพร(อม
อุปกรณและการติดตั้ง
จํานวน 2 เครื่อง
159 การศาสนาวัฒนธรรม

คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร

และนันทนาการ

เพื่อใช(ในการปฏิบัติงาน

เครื่องสูบน้ํา ขนาดทอสง

สระวายน้ําเทศบาลนคร

2 นิ้ว ขนาด 3 แรงม(า

นครศรีธรรมราช
160 การศาสนาวัฒนธรรม

คาครุภัณฑ ครุภัณฑเครื่องดนตรี

และนันทนาการ

พร(อมอุปกรณและการ
ติดตั้ง จํานวน 1 เครื่อง
เพื่อใช(ในการปฏิบัติงานวงดนตรี - ตู(ลําโพงสําหรับกีต(าเบส

นครออรเคสตร(า

ขนาดไมต่ํากวา 500 W
จํานวน 1 ตู(
- ตู(แอมป•อคูสติก ขนาด

49,000

ไมต่ํากวา 100 W
จํานวน 1 ตู(

งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค*

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

หนวยงาน

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

รับผิดชอบหลัก

231
- ตู(แอมป•อคูสติก ขนาด

55,000

55,000

55,000

55,000

20,000

20,000

20,000

20,000

99,000

99,000

99,000

99,000 สํานักการศึกษา

ไมต่ํากวา 150 W
จํานวน 1 ตู(
- ลําโพงอเนกประสงค
แบบเคลื่อนที่พร(อมแอมป•
ในตัวและไมคโครโฟน
(มีล(อเลื่อน) ขนาด
ไมต่ํากวา 300 W
จํานวน 2 เครื่อง
161 การศึกษา

คาครุภัณฑ คาครุภัณฑสํานักงาน

1. เพื่อจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ

1.เครื่องถายเอกสาร

มาใช(ในการปฏิบัติงาน

ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา)

2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ความเร็ว 20 แผนตอนาที
ปฏิบัติงาน

จํานวน 1 เครื่อง

3.เพิ่มความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน

งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค*

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

หนวยงาน

2564
(บาท)

รับผิดชอบหลัก
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162 การศึกษา

คาครุภัณฑ คาครุภัณฑสํานักงาน

1. เพื่อให(มีครุภัณฑเพียงพอ

ติดตั้งภายในสํานักงาน

ในการปฏิบัติงาน

จํานวน 1 ห(องๆ 4 เครื่อง

200,000

200,000

200,000

200,000 สํานักการศึกษา

17,500

17,500

17,500

17,500 สํานักการศึกษา

2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ขนาด 24000 BTU
ปฏิบัติงาน

เบอร 5 รีโมทแบบมีสาย

3.เพิ่มความสะดวกในการ

พร(อมรีเลย หนวงเวลา 3

ปฏิบัติงาน

นาที มีแผนฟอกอากาศ ทีตัว
FANOLZ UNIT มีรีเลย
ปxองกันเครื่องเสียหายจาก
แรงดันไฟฟxา2. รับประกัน
คอมเพรซเซอร 5 ป…,
อะไหล 1 ป…

163 การศึกษา

คาครุภัณฑ คาครุภัณฑสํานักงาน

1. เพื่อให(ครุภัณฑเพียงพอใน

1. เก(าอี้สํานักงาน

การปฏิบัติงาน

ระดับ 3 - 5 จํานวน 5 ตัว

2. เพื่อจัดซื้อครุภัณฑมาใช(ในการ
บริการประชาชนที่มาติดตอ
ราชการ

ที่
164 การศึกษา

แผนงาน

หมวด

ประเภท

คาครุภัณฑ คาครุภัณฑสํานักงาน

วัตถุประสงค*
1. เพื่อให(ครุภัณฑเพียงพอ

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
1.ตู(เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน

2561
(บาท)
40,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
40,000

40,000

หนวยงาน

2564
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

40,000 สํานักการศึกษา

233

165 การศึกษา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

166 สาธารณสุข

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

ในการปฏิบัติงาน
2.เพื่อจัดเก็บเอกสารสํานักงาน
ให(เรียบร(อย
เพื่อใช(ในการจัดกิจกรรมและ
ใช(ในการต(อนรับแขกเนื่องใน
วโรกาศตางๆ

- เพื่อจัดหาอื่น ๆ และ
ครุภัณฑทางการแพทยใหม

จํานวน 5 ตู(

ชุดรับแขก 1 ชุดประกอบด(วย
- 1 ตัวยาว 2 ตัวสั้น
- ที่นั่งมีพนักพิงบุฟองน้ํา
หนังเทียม เสริมขา รูปแบบ
สวยงาม
- ตัวยาว 3 ที่นั่งขนาด
210x80x80 ซม.
- ตัวสั้น 1 ตัว ขนาด
90x80x80 ซม.

22,000

22,000

22,000

22,000 สํานักการศึกษา

1. โต}ะทํางาน
จํานวน 20 ชุด

120,000

120,000

120,000

120,000

2.เก(าอี้ทํางาน
จํานวน 20 ตัว

70,000

70,000

70,000

70,000

13,500

13,500

13,500

13,500

กองการแพทย

และจัดหาทดแทนครุภัณฑ
ที่เกาเสื่อมสภาพ

3. เก(าอี้ทํางาน
แบบตัว C
จํานวน 3 ตัว

งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค*

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

หนวยงาน

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

รับผิดชอบหลัก
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4.ตู(สําหรับเก็บเอกสาร
จํานวน 10 ตัว
5.เก(าอี้พักคอยสําหรับ
ผู(ปˆวย จํานวน 20

80,000

80,000

80,000

80,000

240,000

240,000

240,000

240,000

165,000

165,000

165,000

165,000

49,500

49,500

49,500

49,500

22,000

22,000

22,000

22,000 กองการแพทย

แถว ๆ ละ 4 ตัว
6.เครื่องปรับอากาศ
ขนาด 24,000 บีทียู
พร(อมติดตั้ง
จํานวน 5 ชุด
7.โต}ะคอมพิวเตอร ขนาด

120x60x75 ซม.
จํานวน 10 ตัว
167 สาธารณสุข

คาครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา

- เพื่อจัดหาอื่น ๆ และ

หุนจําลองเพื่อฝ•ก

ครุภัณฑทางการแพทยใหม

ปฏิบัติ ในการชวยชีวิต

และจัดหาทดแทนครุภัณฑ

จํานวน 2 ตัว

ที่เกาเสื่อมสภาพ

ที่
168 สาธารณสุข

แผนงาน

หมวด

ประเภท

คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟxาและวิทยุ

วัตถุประสงค*
- เพื่อจัดหาอื่น ๆ และ

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
1. เครื่องกําเนิดไฟฟxา

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

2,235,000

2,235,000

2,235,000 กองการแพทย

2,235,000

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

235
ครุภัณฑทางการแพทยใหม
และจัดหาทดแทนครุภัณฑ
ที่เกาเสื่อมสภาพ

169 สาธารณสุข

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร

- เพื่อจัดหาอื่น ๆ และ
ครุภัณฑทางการแพทยใหม
และจัดหาทดแทนครุภัณฑ
ที่เกาเสื่อมสภาพ

ขนาด 400 กิโลวัตต
ครุภัณฑการเกษตร
2.ป›žมน้ําอัตโนมัติ 1 ชุด
ขนาดมอเตอร 300 วัตต
ใช(กระไฟฟxา 220 โวลล
สงน้ําได(สูง ไมน(อยกวา
19 เมตรทอดูดxทอสง
ขนาด 1 นิ้ว
เครื่องคอมพิวเตอร
แบบที่ 1 จอขนาด
ไมน(อยกวา 18.5 นิ้ว
จํานวน 20 ชุด
2.เครื่องพิมพชนิด
เลเซอรฺ/ชนิด LED

13,000

13,000

13,000

13,000

440,000

440,000

440,000

66,000

66,000

66,000

66,000

64,000

64,000

64,000

64,000

440,000 กองการแพทย

ขาวดํา (18 หน(า/นาที)

จํานวน 20 ชุด
3. เครื่องสํารองไฟฟxา
ขนาด 800 VA
(480 watts)
จํานวน 20 ชุด
ที่
170 สาธารณสุข

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค*

คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบ(านงานครัว - เพื่อจัดหาอื่น ๆ และ

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
ผ(ามานสําหรับกั้น

2561
(บาท)
275,600

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
275,600

275,600

หนวยงาน

2564
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

275,600 กองการแพทย

236

171 สาธารณสุข

คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง

ครุภัณฑทางการแพทยใหม
และจัดหาทดแทนครุภัณฑ
ที่เกาเสื่อมสภาพ
- เพื่อจัดหาอื่น ๆ และ

เตียงผู(ปˆวยอาคาร 2
ชั้น 2 และ ชั้น 3
1. รถยนตบรรทุกดีเซล

ครุภัณฑทางการแพทยใหม

ขนาด 1 ตัน

และจัดหาทดแทนครุภัณฑ

ขับเคลื่อน 4 ล(อ

ที่เกาเสื่อมสภาพ

ปริมาตรลูกสูบ
ไมน(อยกวา

896,000

896,000

896,000

896,000 กองการแพทย

500,000

500,000

500,000

500,000 กองการแพทย

2400 ซีซี
172 สาธารณสุข

คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟxาและวิทยุ

- เพื่อจัดหาและอื่น ๆ

- ระบบเสียงตามสาย

ครุภัณฑไฟฟxาและวิทยุใหม

จํานวน 1 งาน พร(อมติดตั้ง
รายละเอียดคือ
- เครื่องผสมสัญญาณเสียง
1 ชุด
- เครื่องขยายเสียงขนาด
500 วัตต 1 ชุด
- เครื่องเลือกสัญญาณเสียง
1 เครื่อง

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค*

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
- ไมโครโฟนประกาศ 1 ตัว

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

หนวยงาน

2564
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

237
- ลําโพง 60 ตัว
- เครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับสํานักงาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

แบบที่ 1 จํานวน 1 ชุด
173 สาธารณสุข

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร

- เพื่อให(มีครุภัณฑเพียง
พอในการปฏิบัติงาน

- เครื่องพิมพ Multifunction

9,600

9,600

9,600

9,600 กองสาธารณสุข

ชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา
เปtนอุปกรณที่มีความสามารถ

และสิ่งแวดล(อม

เปtนPrinter,Copier,
Scanner

และ Fax ภายในเครื่องเดียว
กันมีหนวยความจําไมน(อยกวา
128 MBมีความละเอียดใน

การพิมพไมน(อยกวา
600x600
dpi มพไมน(อย
iมีความเร็วในการพิ
กวา 27หน(า/นาทีทําสําเนา
ได(ไมน(อยกวา 99สําเนา
สามารถยอและขยายได(
25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
จํานวน 1 เครื่อง

งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย
ที่
174 สาธารณสุข

แผนงาน

หมวด

ประเภท

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร

วัตถุประสงค*
- เพื่อให(มัครุภัณฑเพียง

(ผลผลิตของครุภัณฑ)
- เครื่องคอมพิวเตอร จอ

หนวยงาน

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๒๒,๐๐๐

๒๒,๐๐๐

๒๒,๐๐๐

รับผิดชอบหลัก

๒๒,๐๐๐ กองสาธารณสุข

238
พอในการปฏิบัติงาน

ขนาดไมน(อยกวา ๑๘.๕ นิ้ว

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

มีหนวยประมวลผลกลาง

ในการปฏิบัติงานธุรการ

CPU มีหนวยความจําแบบ

และสิ่งแวดล(อม

Cache Memory ขนาด
ไมน(อยกวา ๖ MB มีหนวย
ประมวลผลเพื่อแสดงภาพ
มีหนวยความจําหลัก (RAM)
ขนาดไมน(อยกวา ๔ GB
มีหนวยจัดเก็บข(อมูล(HARD)
ขนาดความจุไมน(อยกวา ๑ TB

มีจอภาพแบบ LCD
มีแปxนพิมพและเมาส
จํานวน ๑ เครื่อง

งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย
ที่

175 สาธารณสุข

แผนงาน

หมวด

ประเภท

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร

วัตถุประสงค*

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

- เครื่องพิมพ Multifunction

หนวยงาน

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๙,๖๐๐

๙,๖๐๐

๙,๖๐๐

รับผิดชอบหลัก

๙,๖๐๐ กองสาธารณสุข

239
ชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา

และสิ่งแวดล(อม

เปtนอุปกรณที่มีความสามารถ
เปtน Printer , Copier,
และFax ภายในเครื่องเดียวกัน

มีหนวยความจําไมน(อยกวา
๑๒๘ MB มีความละเอียดใน
การพิมพไมน(อยกวา
มีความเร็วในการพิมพไมน(อย
กวา ๒๗ หน(า/นาทีทําสําเนา
ได(ไมน(อยกวา ๙๙ สําเนา
สามารถยอและขยายได(
๒๕ ถึง ๔๐๐ เปอรเซ็นต
จํานวน ๑ เครื่อง

ที่
176 สาธารณสุข

แผนงาน

หมวด

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

ประเภท

วัตถุประสงค*

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

- เพื่อให(มีครุภัณฑเพียง

- เครื่องปรับอากาศ แบบแยก

พอในการปฏิบัติงาน

สวน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน

2561
(บาท)
๒๓,๐๐๐

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
๒๓,๐๐๐

๒๓,๐๐๐

หนวยงาน

2564
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

๒๓,๐๐๐ กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล(อม

240
- เพื่อทดแทนของเกาที่

ขนาด ๑๓,๐๐๐ BTU

ชํารุด

(มีระบบฟอกอากาศ)
จํานวน ๑ เครื่อง

177 สาธารณสุข

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

- เพื่อให(มีครุภัณฑเพียง

- โต}ะทํางานทําด(วยเหล็ก

พอในการปฏิบัติงาน
- เพื่อทดแทนของเกาที่

เคลือบสีอยางดี มีขนาด
(WXdXh) ไมน(อยกวา

ชํารุด

๑๐๖๗ x๖๖๐x๗๕๙ มม.

๒๔,๕๐๐

๒๔,๕๐๐

๒๔,๕๐๐

๒๔,๕๐๐ กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล(อม

มีลิ้นชักเก็บของจํานวน
ไมน(อยกวา ๔ ลิ้นชัก
จํานวน ๕ ตัว
178 สาธารณสุข

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

- โต}ะทํางานทําด(วยเหล็ก

๗,๙๐๐

๗,๙๐๐

๗,๙๐๐

๗,๙๐๐ กองสาธารณสุข

เคลือบสีอยางดีเรียบร(อย

และสิ่งแวดล(อม

มีขนาด (WxDxH) ไมน(อยกวา

๑๕๒x๗๖x๗๕ cm.
มีลิ้นชักไมน(อยกวา ๗ ลิ้นชัก
สามารถดึงเข(า - ออก
ได(สะดวกขาโต}ะมี

งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค*

(ผลผลิตของครุภัณฑ)
ขนาด ๔ ขา และมีปุˆมรองรับ
ปลายขาทําด(วยพลาสติก

หนวยงาน

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

รับผิดชอบหลัก

241
ชนิดแข็งเพื่อปxองกันรอย
ขีดขวนกับพื้นและสามารถ
ปรับระดับได(จํานวน ๑ ตัว
179 สาธารณสุข

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

- เพื่อให(มีครุภัณฑเพียง

- เก(าอี้สํานักงานบารล(อเลื่อน มีพนักพิง ๓,๕๐๐

พอในการปฏิบัติงาน
- เพื่อทดแทนของเกาที่

และมีที่วางแขน มีขนาด
(WxDxH) ไมน(อยกวา

ชํารุด

๕๔x๔๙x๑๐๕cm.

๓,๕๐๐

๓,๕๐๐

๓,๕๐๐ กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล(อม

ที่นั่งและพนักพิงบุด(วย
ฟองน้ําและหุ(มด(วยหนังเทียม
อยางดี สามารถปรับ
ระดับสูง-ต่ําได(ด(วยโช}ค
ขาล(อเปtนแบบ ๕ แฉก
ทําด(วย PVC ฉีดขึ้นรูป
จํานวน ๑ ตัว

ที่
180 สาธารณสุข

แผนงาน

หมวด

ประเภท

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

วัตถุประสงค*

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

2561
(บาท)

- เก(าอี้สํานักงานบารล(อเลื่อน มีพนักพิง ๙,๕๐๐
และมีที่วางแขน มีขนาด
(WxDxH) ไมน(อยกวา

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
๙,๕๐๐

๙,๕๐๐

2564
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

๙,๕๐๐ กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล(อม

242

181 สาธารณสุข

ที่
182 สาธารณสุข

คาครุภัณฑ คอมพิวเตอร

แผนงาน

หมวด

ประเภท

คาครุภัณฑ ยานพาหนะ
และขนสง

1. เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานของ
เจ(าหน(าที่
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของ
เจ(าหน(าที่
3. เพื่อให(เกิดความ
เพียงพอและความ
รวดเร็วในการ
ปฏิบัติงานของเจ(าหน(าที่

วัตถุประสงค*
๑. เพื่อพัฒนาระบบการตรวจ
เฝxาระวังคุณภาพอาหาร

๐.๕๘x๐.๖๗x๐.๙๐cm.
ที่นั่งและพนักพิงบุด(วย
ฟองน้ําและ หุ(มด(วยหนังเทียม
อยางดี สามารถปรับ
ระดับสูง-ต่ําได(ด(วยโช}ค
ขาล(อเปtนแบบ ๕ แฉก
ทําด(วย PVC ฉีดขึ้นรูป
จํานวน ๕ ตัว
1. เครื่องคอมพิวเตอร

44,000

44,000

44,000

44,000 กองสาธารณสุข

สําหรับงานประมวลผล แบบ

และสิ่งแวดล(อม

ที่ 1 (จอขนาดไมน(อยกวา
19 นิ้ว) จํานวน 2 เครื่อง
2. เครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือ

ชนิด LED ขาวดํา (18 หน(า/
นาที) จํานวน 2 เครื่อง
3. เครื่องสํารองไฟฟxา
ขนาด 800 VA
จํานวน 5 เครื่อง
4. เครื่องคอมพิวเตอรโน(ตบุ}ก
สําหรับงานประมวลผล

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
2. รถโดยสาร (รถตู()
ขนาด 15 ที่นั่ง (ดีเซล)

6,600

6,600

6,600

6,600 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล(อม

14,000

14,000

14,000

14,000 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล(อม

21,000

21,000

21,000

21,000 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล(อม
หนวยงาน

งบประมาณและที่ผานมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

1,294,000

1,294,000

1,294,000

1,294,000 กองสาธารณสุข

รับผิดชอบหลัก

และสิ่งแวดล(อม

243
ให(มีความครอบคลุม รวดเร็ว

จํานวน 1 คัน

ทันทวงทีและทั่วถึง
ในทุกพื้นที่ของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช
๒. เพื่อกระตุ(นให(ผู(ประกอบการ
ด(านอาหารปรับปรุง
สภาพการสุขาภิบาลสิ่งแวดล(อม
และให(ความรวมมือกับ
หนวยงานภาครัฐควบคุมคุณภาพ
อาหารที่จําหนายให(สะอาด
ปลอดภัยตอผู(บริโภค
๓. เพื่อควบคุม ติดตาม
และเฝxาระวังมิให(มีการปนเปžอน
เชื้อโรคและสารเคมีที่เปtนอันตราย
ในอาหารและน้ําที่วางจําหนาย
ในตลาดสด ร(านอาหาร
ห(างสรรพสินค(าโรงเรียนและ
อาหารริมบาทวิถีในเขตเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค*
๔. เพื่อให(ประชาชนในเขต
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

หนวยงาน

2564
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

244
ได(บริโภคอาหารพร(อมปรุงพร(อม
บริโภค และน้ําที่สะอาด
ปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค
และสารเคมีปนเปžอนในอาหาร
ที่เปtนอันตราย
183 สาธารณสุข

คาครุภัณฑ วิทยาศาสตร

เพื่อใช(ในการดูดจายสารละลาย 1. ชุดดูดจายสารละลาย
สําหรับผลิตชุดทดสอบ
ปริมาณน(อย (Micropipette)
โคลิฟอรมแบคทีเรียขั้นต(น
ขนาดปริมาตร 500-5000 µl

๑๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐ กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล(อม

จํานวน 1 ชุด
เพื่อใช(ในการวัดคาการละลาย
ออกซิเจนในน้ําและอุณหภูมิ

2. เครื่องวัดคาการละลาย
ออกซิเจนในน้ําและอุณหภูมิ
แบบกันน้ํา จํานวน 1 ชุด

๓๘,๐๐๐

๓๘,๐๐๐

๓๘,๐๐๐

๓๘,๐๐๐

เพื่อใช(ในการวัดคาความเปtน
กรด-ดาง, mV, การนําไฟฟxา,

3. เครื่องวัดคาความเปtนกรด -

๓๗,๐๐๐

๓๗,๐๐๐

๓๗,๐๐๐

๓๗,๐๐๐

ดาง, mV, การนําไฟฟxา, TDS,

TDS, คาความเค็มและอุณหภูมิ คาความเค็มและอุณหภูมิ
จํานวน 1 ชุด

ที่
184 สาธารณสุข

แผนงาน

หมวด

ประเภท

คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาตร

วัตถุประสงค*
- เพื่อให(มีครุภัณฑเพียง
พอในการปฏิบัติงาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
- Incubator Model IF
ขนาด ๕๓ ลิตร

2561
(บาท)
๘๓,๐๐๐

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
๘๓,๐๐๐

๘๓,๐๐๐

หนวยงาน

2564
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

๘๓,๐๐๐ กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล(อม

245
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

185 เคหะและชุมชน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
- ยกระดับคุณภาพชีวิต
ยานพาหนะและขนสง ของประชาชนในเขต
เทศบาลเทียบเทา
อารยประเทศ

"Memmert" ตู(อบเพาะเชื้อ
- Capacity ๕๓ Lits
- Temp.Amb +๑๐ C to
๘๐ C
- รับประกันคุณภาพ ๑ ป…
- รถยนตดูดสิ่งปฏิกูล ชนิด 6
เครื่องยนตดีเชล 4 สูบ 4
จังหวะมีกําลังแรงม(า
ไมน(อยกวา 130 แรงม(า

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล(อม

ถังบรรจุสิ่งปฏิกูลมีปริมาตร
ความจุไมน(อยกวา 4,000
ลิตรจํานวน 1 คัน
- จัดซื้อรถบรรทุก6 ล(อ

-

5,000,000

5,000,000

5,000,000

ติดตั้งเครนไฮโดรลิคชนิด
เครนแขนตรง เครื่องยนต
ดีเชล6 สูบ 4 จังหวะ
มีกําลังแรงม(า ไมน(อยกวา
240 แรงม(าจํานวน 1 คัน
ที่

แผนงาน

186 เคหะและชุมชน

หมวด

ประเภท

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ

วัตถุประสงค*

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

- เพื่อให(มีครุภัณฑเพียง

- จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบ

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

5,000,000

5,000,000

5,000,000

หนวยงาน

2564
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

5,000,000 กองสาธารณสุข

246
ยานพาหนะและขนสง พอในการปฏิบัติงาน

อัดท(าย ขนาด 10 ลบ.ม

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

จํานวน 2 คัน

ในการปฏิบัติงาน

- จัดซื้อรถขุดไอดรอลิก

และสิ่งแวดล(อม

6,300,000

6,300,000

6,300,000

6,300,000

4,500,000

4,500,000

4,500,000

4,500,000 กองสาธารณสุข

Hydraulic Excavator
ตีนตะขาบเครื่องยนตดีเซล
ไมน(อยกวา 200 แรงม(า
ตัวรถสามารถหมุนได(รอบตัว
ควบคุมขับเคลื่อน และการ
ขุดด(วยไฮดรอลิก
จํานวน 1 คัน
187 เคหะและชุมชน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ

- เพื่อให(มีครุภัณฑเพียง

ยานพาหนะและขนสง พอในการปฏิบัติงาน

- จัดซื้อรถขุดไอดรอลิก
Hydraulic Excavator

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ตีนตะขาบเครื่องยนตดีเซล

ในการปฏิบัติงาน

ไมน(อยกวา150 แรงม(า

และสิ่งแวดล(อม

ตัวรถสามารถหมุนได(
รอบตัวควบคุมขับเคลื่อน
และการขุดด(วยไฮดรอลิก
จํานวน 1 คัน
ที่

แผนงาน

188 เคหะและชุมชน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค*

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

- จัดชื้อรถบรรทุกขยะแบบ
คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
- ยกกระดับคุณภาพชีวิต
ยานพาหนะและขนสง ของประชาชาชนในเขตเทศบาล อัดท(าย ขนาด 10 ลบ.ม.

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

5,500,000

5,500,000

5,500,000 กองสาธารณสุข

5,500,000

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

และสิ่งแวดล(อม

247
เทียบเทาอารยประเทศ
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

189 เคหะและชุมชน

ที่

แผนงาน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
- ยกกระดับคุณภาพชีวิต
ยานพาหนะและขนสง ของประชาชาชนในเขตเทศบาล
เทียบเทาอารยประเทศ
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค*

จํานวน 2 คัน
- จัดชื้อรถบรรทุก 6 ล(อ
ติดตั้งเครนไฮโดรลิคชนิด
แขนตรง เครื่องยนตดีเชล
6 สูบ 4 จังหวะ มีกําลัง
แรงม(า ไมน(อยกวา 240
แรงม(า จํานวน 3 คัน

16,500,000 16,500,000

4,180,000

- จัดชื้อรถสุขาเคลื่อนที่
ชนิด 8 ห(อง ห(องสุขาหญิง
5 ห(อง ห(องสุขาชาย 3 ห(อง
4 ชุดโถป›สสาวะ และ 2
ชุดอางล(างมือ
จํานวน 1 คัน

7,700,000

- จัดชื้อรถตักหน(าขุดหลัง
ชนิดขับเคลื่อน 4 ล(อ กําลัง

16,500,000 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล(อม

- จัดชื้อรถบรรทุกขยะ 4 ล(อ
ขนาดบรรจุ 4 ลบ.ม.
เพื่อใช(ในการเก็บขนขยะ
จํานวน 4 คัน

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

16,500,000

4,180,000

4,180,000

4,180,000 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล(อม

7,700,000

7,700,000

7,700,000 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล(อม

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

4,000,000

4,000,000

4,000,000 กองสาธารณสุข

4,000,000

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

และสิ่งแวดล(อม

248

190 เคหะและชุมชน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร

- เพื่อจัดซื้อวัสดุและและ
ครุภัณฑ
ประเภทตางๆ
มาใช(ในการ
ปฏิบัติงานของแตละหนวยงาน
- เพื่อให(มีวัสดุและครุภัณฑ
เพียงพอ ในการปฏิบัติงาน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

เครื่องยนตไมน(อยกวา 90
แรงม(
า จํา4นวน
1 คัน
- รถยนต
ประตู
เครื่องยนตดีเซล
ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระ
บอกสูบไมต่ํากวา 2,400
ซึซึ หรือเครื่องยนตสูงสุด
ไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต
ขับเคลื่อน 4 ล(อจํานวน 1
คั-นเครื่องตีน้ํากังหันชนิดเติม
อากาศแบบ 4 ใบพัดขับด(วย
มอเตอรไฟฟxาไมน(อยกวา 2
แรงม(า จํานวน 30 เครื่อง
- เครื่องสูบน้ํามอเตอรไฟฟxา
ไมน(อยกวา 10 แรงม(า
มีป¤มน้ําแบบหอยโขงและ

952,000

952,000

952,000

952,000 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล(อม

-

640,000

450,000

-

450,000 สํานักการชาง

-

-

640,000

66,000

66,000

ตู(ควบคุม จํานวน 15 เครื่อง

- เครื่องสูบน้ําแบบหอยโข

-

66,000

มอเตอรไฟฟxา สูบน้ําได(
450 ลิตร ตอนาที
จํานวน 6 เครื่อง
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท
ครุภัณฑการเกษตร

วัตถุประสงค*

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
- เครื่องตัดแตงพุมไม(ชนิด

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

-

หนวยงาน

2564
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

52,800 สํานักการชาง

249
เครื่องยนตแบบมือถือ ใช(
เครื่องยนตเบนซิน 1 สูบ 2
จังหวะไมน(อยกวา 0.9
แรงม(า ปริมาตรกระบอกสูบ
21 ซีซี ใบมีดตัดขนาดไ
มน(อยกวา 29.5 นิ้ว
ใบมีดตัดสามารถใช(ได(
2 ด(าน จํานวน 3 เครื่อง
ครุภัณฑโรงงาน

- เครื่องเจียร/ตัด แบบมือถือ

17,400

-

17,400

17,400

3,500

-

3,500

3,500

20,400

-

20,400

20,400

ขนาด 6 นิ้ว ขับด(วยขับด(วย
มอเตอรไฟฟxาขนาดไมน(อยกวา
1000 วัตต ความเร็วรอบไมน(อย

กวา 8500 รอบตอนาที
ครุภัณฑโรงงาน

จํานวน 3 เครื่อง
- เครื่องเจาะไฟฟxา กําลังฟxา

ครุภัณฑโรงงาน

ไม น(อยกวา 800 วัตต
จํานวน 1 เครื่อง
- เครื่องเชื่อมไฟฟxา
แรงดันไฟฟxา 220 โวท

งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท
ครุภัณฑโรงงาน

วัตถุประสงค*

(ผลผลิตของครุภัณฑ)
- เครื่องตัดไพเบอร

หนวยงาน

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

5,200

-

5,200

รับผิดชอบหลัก

5,200 สํานักการชาง

250
กําลังไฟฟxาจํานวน 3 เครื่อง
ไมน(อยกวา 2100 วัตต
เส(นผาศูนยกลาง 355
มิลลิเมตร จํานวน 1 เครื่อง
- เครื่องเลื่อยยนตชนิดโซ

ครุภัณฑการเกษตร

-

12,000

12,000

12,000

-

-

-

50,000

จํานวน 1 เครื่อง
- รถเข็นเก็บขยะ

ครุภัณฑกอสร(าง

จํานวน 20 คัน
ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง

- รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด
3 ตัน 6 ล(อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม ต่ํากวา
3,000 ซีซี จํานวน 2 คัน

1,075,000

ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง

- รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 6 ตัน

3,500,000

1,075,000

-

1,075,000

1,075,000

3,500,000

3,500,000

6 ล(อ ปริมาตรกระบอกสูบไม

ต่ํากวา 6,000 ซีซี
แบบบรรทุกน้ําจุน้ําได(
ไมน(อยกวา 8000 ลิตร
จํานวน 1 คัน
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท
ครุภัณฑกอสร(าง

วัตถุประสงค*

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
- รถตักล(อยาง ขนาด 150
แรงม(า เครื่องยนตดีเซล

2561
(บาท)
4,500,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

-

หนวยงาน

2564
(บาท)
4,500,000

รับผิดชอบหลัก

251
4 จังหวะ จํานวน 2 คัน
ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง

191 เคหะและชุมชน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง

- รถยกของ เครื่องยนตดีเซล

กําลังแรงม(าไมน(อยกวา 40
แรงม(า ยกของได(ไมน(อยกวา
3 ตัน จํานวน 1 คัน
- รถบรรทุก (ดีเซล)
ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่ํากวา
2,400 ซีซี ขับเคลื่อน
2 ล(อ แบบธรรมดา
จํานวน 1 คัน
- เพื่อจัดซื้อวัสดุและและครุภัณฑ

- รถบรรทุก (ดีเซล)

ประเภทตางๆ มาใช(ในการ
ปฏิบัติงานของแตละหนวยงาน

ขนาด 6 ตัน 6 ล(อ
ปริมาตรกระบอกสูบ

- เพื่อให(มีวัสดุและครุภัณฑ

ไมต่ํากวา 6,000 ซีซี แบบ

เพียงพอในการปฏิบัติงาน

กระบะเทท(าย จํานวน 2 คัน

1,500,000

1,500,000

555,000

555,000

555,000

1,980,000

1,980,000

-

-

1,500,000 สํานักการชาง

555,000

-

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท
ครุภัณฑกอสร(าง

วัตถุประสงค*

(ผลผลิตของครุภัณฑ)
- รถบดล(อเหล็ก เครื่องยนต

หนวยงาน

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

2,300,000

2,300,000

2,300,000

-

รับผิดชอบหลัก

252
ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ
กําลังแรงม(า สูงสุดไมน(อยกวา

40 แรงม(า จํานวน 1 คัน
- รถบรรทุกติดตั้งเครน

-

3,300,000

3,300,000

3,300,000

-

2,500,000

2,500,000

2,500,000 สํานักการชาง

ไฮดรอลิคแบบเครนพับหลัง
เครื่องยนตดีเซล 4
สูบ 4 จังหวะ กําลังแรงม(า
สูงสุดไมน(อยกวา 150
แรงม(า สามารถเทท(ายด(วย
ระบบไฮดรอลิค
จํานวน 1 คัน
- รถขุดล(อยาง เครื่องยนต
ดีเซล 4 จังหวะ ปริมาตร
กระบอกสูบไมน(อยกวา
1600 ซีซี กําลัง
แรงม(าสูงสุดไมน(อยกวา 30
แรงม(า จํานวน 1 คัน

งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค*

(ผลผลิตของครุภัณฑ)
- รถจักรยานยนต เครื่องยนต

หนวยงาน

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

44,000

44,000

44,000

44,000

รับผิดชอบหลัก

253
เบนซิน 1 สูบ 4 จังหวะ
ปริมาตรกระบอกสูบ
ไมน(อยกวา 110 ซีซี
แบบเกียรอัตโนมัติ
จํานวน 1 คัน
ครุภัณฑโรงงาน

9,400

- เครื่องขัดกระดาษทราย

9,400

9,400

9,400

แบบสายพาน
ขนาด 100 มิลลิเมตร
ขับด(วยมอเตอรไฟฟxา
ขนาดไม น(อยกวา 900 วัตต

จํานวน 1 เครื่อง
ครุภัณฑการเกษตร

- เครื่องสูบน้ํา ชนิดเทเลอร

-

-

-

1,400,000

ลากจูง ขนาด 10 นิ้ว
4 สูบ 4 จังหวะ กําลังแรงม(า
ไมน(อยกวา 55 กิโลวัตต
แบบหอยโขง
จํานวน 3 เครื่อง
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท
ครุภัณฑโรงงาน

วัตถุประสงค*

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
- เครื่องตัดพลาสมา
แรงดันไฟฟxา 220 โวลต

2561
(บาท)
60,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
60,000

-

หนวยงาน

2564
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

60,000 สํานักการชาง

254
กระแสตัด 10-80
แอมป• จํานวน 1 เครื่อง
- ไดโวสูบน้ํา แรงดันไฟฟxา
220 โวตล ขนาดมอเตอร
ไมน(อยกวา 1 แรงม(า ขนาด
ทอไมน(อยกวา 3 นิ้ว
จํานวน 10 ตัว
- ตู(ชารตแบตเตอรรี่
แรงดันไฟฟxา 220 โวลต
โวลตชารต 6-61 โวลต
จํานวน 1 เครื่อง
- แมแรงตะเฆ ขนาด 3 ตัน
จํานวน 2 ตัว
- แมแรงตะเฆ ขนาด 5 ตัน
จํานวน 2 ตัว
- รถกระเช(าไฟฟxา ขนาดรถ
กระบะ 4 ล(อ จํานวน 1 คัน
รถกระเช(าไฟฟxา ชนิด
กระบะ 6 ล(อ จํานวน 1 คัน

ครุภัณฑการเกษตร

ครุภัณฑโรงงาน

ครุภัณฑโรงงาน
ครุภัณฑโรงงาน
ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท
ครุภัณฑกอสร(าง

วัตถุประสงค*

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
- เครื่องผสมยางแอสฟ›ลทติก

จํานวน 1 คัน

-

110,000

110,000

110,000

-

30,000

30,000

30,000

-

30,000

30,000

30,000

56,000

56,000

56,000

56,000

2,200,000

2,200,000

2,200,000

3,500,000

3,500,000

3,500,000

-

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

7,500,000

7,500,000

7,500,000

7,500,000

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

255
ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง

- รถจักรยานยนต เครื่องยนต

ครุภัณฑไฟฟxาและวิทยุ

- เพื่อให(มีวัสดุและครุภัณฑ
เพียงพอในการปฏิบัติงาน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

เบนซิน 1 สูบ 4 จังหวะ
ปริมาตรกระบอกสูบไมน(อย
กวา 110 ซีซี แบบเกียร
อัตโนมัติ จํานวน 2 คัน
- เครื่องรับสงวิทยุ ระบบ
VHF/FMชนิดมือถือ 5 วัตต
จํานวน 4 เครื่อง
- เครื่องสํารองไฟฟxา
ขนาด 800 VA มี
กําลังไฟฟxาด(านนอกไมน(อย
สามารถสํารองไฟฟxาได(
ไมน(อยกวา 15 นาที
จํานวน 20 เครื่อง
- เครื่องสํารองไฟฟxา
ขนาด 1 kVA มีกําลังไฟฟxา
ด(านนอกไมน(อยกวา 1 kVA
(630 Watts) สามารถ

88,000

88,000

88,000

88,000

-

30,000

30,000

30,000

14,000

14,000

14,000

14,000 สํานักการชาง

5,800

5,800

5,800

5,800

สํารองไฟฟxาได(ไมน(อยกวา
15 นาที จํานวน 2 เครื่อง
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค*

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
- เครื่องสแกนเนอร สําหรับงาน

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
3,100

3,100

หนวยงาน

2564
(บาท)
3,100

รับผิดชอบหลัก

256
เก็บเอกสารทั่วไป
มีความละเอียดในการ
สแกนสูงสุดไมน(อยกวา
4800x4800 dpi
สามารถสแกนเอกสาร

-

ได(ไมน(อยกวากระดาษ
A4 จํานวน 1 เครื่อง
-อุปกรณกระจายสัญญาณ

6,200

6,200

6,200

11,000

11,000

11,000

6,200

Switch)ขนาด 24
ชอง แบบที่ 1 มีลักษณะการ
ทํางานไมน(อยกวา Layer 2
ของ OSI Model
จํานวน 2 เครื่อง
ครุภัณฑโฆษณาและ

กล(องถายภาพนิ่ง ระบบ

เผยแพร

ดิจิตอล ความละเอียด 18

11,000 สํานักการชาง

ล(านพิกเซล จํานวน 2 เครื่อง

ที่

แผนงาน

192 เคหะและชุมชน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค*

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

คาครุภัณฑ คาครุภัณฑคอมพิวเตอร - เพื่อจัดซื้อวัสดุและและครุภัณฑ เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน

2561
(บาท)
30,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
90,000

90,000

หนวยงาน

2564
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

90,000 สํานักการชาง

257
ประเภทตางๆ มาใช(ในการ
ปฏิบัติงานของแตละหนวยงาน

ประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาด

- เพื่อให(มีวัสดุและครุภัณฑเพียงพอ

จํานวน 10 ชุด

ไมน(อยกวา 18.5 นิ้ว)

ในการปฏิบัติงาน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
193 สร(างความเข(มแข็งของชุมชน

194 สร(างความเข(มแข็งของชุมชน

195 สร(างความเข(มแข็งของชุมชน

ที่

แผนงาน

196 สร(างความเข(มแข็งของชุมชน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

หมวด

ประเภท

เพื่อใช(ในการดําเนินงาน
โครงการจัดตั้งศูนย
การเรียนรู(ชุมชน
ด(านอาชีพ

โต}ะเอนกประสงค
ขนาด ๑๘๓๐x๖๐๐x๗๕๐
มิลลิเมตร
จํานวน ๒๐ ตัว

-

เพื่อใช(ในการดําเนินงาน
โครงการจัดตั้งศูนย
การเรียนรู(ชุมชน
ด(านอาชีพ

เก(าอี้จัดเลี้ยงขาเหล็ก
ชุปโครเมี่ยม
ขนาด ๔๘๐x๕๗๐x๙๐๐
มิลลิเมตร
จํานวน ๕๐ ตัว
กระดานไวทบอรดมีขาตั้ง
ล(อเลื่อนชนิดหน(าเดียว
จํานวน ๑ แผน

-

เพื่อใช(ในการดําเนินงาน
โครงการจัดตั้งศูนย
การเรียนรู(ชุมชน
ด(านอาชีพ

วัตถุประสงค*

คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟxาและวิทยุ เพื่อใช(ในการดําเนินงาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
เครื่องขยายเสียง ลําโพง

40,000

40,000

40,000 กองสวัสดิการ
สังคม

62,500

62,500

62,500 กองสวัสดิการ
สังคม

-

3,500

3,500

3,500 กองสวัสดิการ
สังคม

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
๓๕,๐๐๐

๓๕,๐๐๐

หนวยงาน

2564
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

๓๕,๐๐๐ กองสวัสดิการ

258

197 สร(างความเข(มแข็งของชุมชน

198 สร(างความเข(มแข็งของชุมชน

โครงการจัดตั้งศูนย
การเรียนรู(ชุมชน
ด(านอาชีพ

ไมโครโฟนพร(อมอุปกรณ
ครบชุด
จํานวน ๑ ชุด

คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร

เพื่อใช(ในการดําเนินงาน
โครงการจัดตั้งศูนย
การเรียนรู(ชุมชน
ด(านอาชีพ

เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร ระดับ XGA
ขนาดไมน(อยกวา
๔,๐๐๐ Lumens

-

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อใช(ในการดําเนินงาน
โครงการจัดตั้งศูนย
การเรียนรู(ชุมชน
ด(านอาชีพ

ตู(เก็บเอกสารเอนกประสงค
ขนาด (กว(างxยาวxสูง)
ไมน(อยกวา
120x38x203 ซม.

-

สังคม

๕๘,๐๐๐

๕๘,๐๐๐

๕๘,๐๐๐ กองสวัสดิการ
สังคม

๑๔,๗๐๐

๑๔,๗๐๐

๑๔,๗๐๐ กองสวัสดิการ
สังคม

จํานวน 3 ตู(
๑๙๙ สร(างความเข(มแข็ง
ของชุมชน

ที่

แผนงาน

๒๐๐ สร(างความเข(มแข็ง

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

หมวด

ประเภท

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อใช(ในการติดตั้ง ณ
ศูนย OTOP นครศรีธรรม
ราช

วัตถุประสงค*
เพื่อใช(ในการติดตั้ง ณ

เครื่องปรับอากาศ ชนิด
แขวนเพดาน ขนาด
60,000 บีทียู
จํานวน ๔ เครื่อง

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
พัดลมดูดอากาศ แบบติด

280,000

280,000

280,000

280,000 กองสวัสดิการ
สังคม

2561
(บาท)
7,200

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
7,200

7,200

หนวยงาน

2564
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

7,200 กองสวัสดิการ

259
ของชุมชน

ศูนย OTOP นครศรีธรรม
ราช

กระจก ขนาด ๘ นิ้ว
จํานวน ๖ ชุด

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

โต}ะทํางานขนาด0.๖๐*๑.๒๐*
0.๗๕ เมตร จํานวน ๑ตัว

201 สังคมสงเคราะห

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

202 สังคมสงเคราะห

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใช(สําหรับปฏิบัติงาน

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/

สังคม

๖,๐๐๐

๖,๐๐๐

๖,๐๐๐

๖,๐๐๐ กองสวัสดิการ
สังคม

๑๒,๐๐๐

๑๒,๐๐๐

๑๒,๐๐๐

๑๒,๐๐๐ กองสวัสดิการ
สังคม

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐ กองสวัสดิการ

ชนิดLED สีแบบNetwork
จํานวน 1 เครื่อง

203 สร(างความเข(มแข็งของชุมชน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร

204 การพาณิชย

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เพื่อใช(ในการถายรูป

เลนส Sigma 18-200

กับกล(องถายรูป

F3.5-6.3 DC OS

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

จัดซื้อเครื่องจดหนวยน้ํา
แบบมือถือ ราคา 65,000

ปฏิบัติงานของเจ(าหน(าที่อาน
มาตรวัดน้ําสํานักการประปา

สังคม
325,000

325,000

325,000

325,000 สํานักการประปา

บาท จํานวน 5 เครื่อง
- ซีพียู (Processor)
อยางน(อย 600 MHz

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค*

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
- หนวยความจํา (Memory)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

หนวยงาน

2564
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

260
ภายใน 1 GB (Flash)
ภายนอก 256 MB (RAM)
-หน(าจอ (Display)
ขนาดอยางน(อย 2.8 นิ้ว
ความละเอียด 320x240
แบบ QVGA
- ระบบเชื่อมตอ แบบไร(สาย
wireless Bluetooth
รองรับ 3G
- ตัวอานบารโค(ด
(Barcode) 1D
-ระบบปฏิบัติการ
(Software/OS)
Microsoft Windown
Mobile 6.5ขึ้นไป
พร(อมติดตั้งโปรแกรมสําหรับ
พิมพใบแจ(งหนี้คาน้ําและ
คาขยะ

งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย
ที่

แผนงาน

205 การพาณิชย

หมวด

ประเภท

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร

วัตถุประสงค*
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

(ผลผลิตของครุภัณฑ)
จัดซื้อเครื่องพิมพพกพา

หนวยงาน

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

150,000

150,000

150,000

รับผิดชอบหลัก

150,000 สํานักการประปา

261
ปฏิบัติงานของเจ(าหน(าที่อาน
มาตรวัดน้ําสํานักการประปา

แบบไร(สายราคา 30,000
บาท จํานวน 5 เครื่อง
- ระบบการพิมพ : โอนถาย
ความร(อนโดยตรง
- หนวยความจํา (Memory)
: 128MB (FLASH),128
MB (RAM)
- หน(ากว(างในการพิมพ :
2.9 นิ้ว /7.73 มิลลิเมตร
- ความยาวในการพิมพ :
พิมพตอเนื่อง
- ความเร็วในการพิมพสูงสุด
4 นิ้ว/102 มิลลิเมตรตอวินาที

- มีชองเชื่อมตอแบบ USB
2.0 Bluetooth

ที่

แผนงาน

206 การพาณิชย

หมวด

ประเภท

คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร
หรือการแพทย

วัตถุประสงค*

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

- เพื่อเพิ่มคุณภาพในการผลิตน้ํา จัดซื้อป›œมสูบจายสารเคมี
แบบสูบอัด
ประปาให(บริการประชาชน

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

1,185,000

1,185,000

1,185,000 สํานักการประปา

1,185,000

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

262
Diaphragm type
ชนิด manual
control แบบ Single
gead มอเตอร
ขับเคลื่อนแบบชนิดสามเฟส
มีกําลัง ไมน(อยกวา 0.75 kw
สามารถสูบจายได( 550
ลิตร/ชั่วโมง แรงดัน
สูงสุด 6 บาร ราคา
197,500 บาท
จํานวน 6 เครื่อง
207 การพาณิชย

คาครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ซอมบํารุงระบบทอน้ําประปา

จัดซื้อเครื่องเจาะกระแทก
ยี่ห(อ BOSCH รุน 27V
ใช(กําลังไฟ 2,000 w
อัตรากระแทก 0-1000
ครั้ง/นาที ราคา 82,000
บาท จํานวน 2 เครื่อง

164,000

แผนงาน

208 การพาณิชย

หมวด

ประเภท

คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ

วัตถุประสงค*
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

(ผลผลิตของครุภัณฑ)
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)

164,000

164,000 สํานักการประปา

งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย
ที่

164,000

หนวยงาน

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

555,000

555,000

555,000

รับผิดชอบหลัก

555,000 สํานักการประปา

263
และขนสง

ปฏิบัติงานของเจ(าหน(าที่

ขนาด 1 ตัน ปริมาตร

สํานักการประปาให(มีความ

กระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400

สะดวกรวดเร็ว ในการให(

ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต
สูงสุดไมต่ํากวา

บริการประชาชน

110 กิโลวัตต ขับเคลื่อน
2 ล(อ แบบธรรมดา
จํานวน 1 คัน
209 การพาณิชย

คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสร(าง

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

จัดซื้อรถตักหน(าขุดหลัง

ปฏิบัติงานของเจ(าหน(าที่งาน

ชนิดขับเคลื่อน 2 ล(อ

ซอมบํารุง ในการขุด

จํานวน 1 คัน

2,800,000

2,800,000

2,800,000

2,800,000 สํานักการประปา

22,000

22,000

22,000

22,000 สํานักการประปา

ซอมทอน้ําประปา
210 การพาณิชย

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บแฟxมเอกสาร
การบริหารงานระบบ
สารบรรณของสํานักการประปา

ที่

แผนงาน

211 การพาณิชย

หมวด

ประเภท

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

วัตถุประสงค*

จัดซื้อตู(เหล็ก 2 บาน
ราคา 5,500 บาท
จํานวน 4 ตู(

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทํา จัดซื้อโต}ะคอมพิวเตอร
เอกสารของสํานักการประปา
ราคา 3,000 บาท

2561
(บาท)
3,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
3,000

3,000

หนวยงาน

2564
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

3,000 สํานักการประปา

264

212 การพาณิชย

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

213 การพาณิชย

คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร
หรือการแพทย

214 การพาณิชย

215 การพาณิชย

ที่

แผนงาน

216 การพาณิชย

จํานวน 1 ตัว
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเจ(าหน(าที่ จัดซื้อเก(าอี้มีพนักพิง
สํานักการประปา
ชนิดบุนวม แบบขาตั้ง 2
ข(าง ราคา 1,800 บาท
จํานวน 2 ตัว

3,600

3,600

3,600

3,600 สํานักการประปา

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดซื้อเครื่องวัดความขุน
ปฏิบัติงานของเจ(าหน(าที่งานผลิต ราคา 50,000 บาท
จํานวน 2 เครื่อง

100,000

100,000

100,000

100,000 สํานักการประปา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร
หรือการแพทย

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดซื้อเครื่องวัดคา ph
ปฏิบัติงานของเจ(าหน(าที่งานผลิต ราคา 45,000 บาท
จํานวน 2 เครื่อง

90,000

90,000

90,000

90,000 สํานักการประปา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน

- เพื่อปxองกันและแก(ไขป›ญหา
ไฟฟxาขัดข(องในการปฏิบัติ
หน(าที่ของเจ(าหน(าที่สํานัก
การประปา

70,000

70,000

70,000

70,000 สํานักการประปา

หมวด

ประเภท

คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร

วัตถุประสงค*
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ประชาสัมพันธเหตุการณ และ

จัดซื้อเครื่องป›¦นไฟ
ราคา 70,000 บาท
จํานวน 1 เครื่อง

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
จัดซื้อกล(องดิจิตอล
ราคา 25,000 บาท

2561
(บาท)
25,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
25,000

25,000

หนวยงาน

2564
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

25,000 สํานักการประปา
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217 กิจการพาณิชย

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

การปฏิบัติงานของ
สํานักการประปา
- เพื่อจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ
ประเภทตางๆ มาใช(ในการ
ปฏิบัติงานของสํานักการประปา

จํานวน 1 ตัว
- จัดซื้อโต}ะทํางานขนาด
60x120 ซม. จํานวน 1 ตัว
- จัดซื้อเก(าอี้มีพนักพิงแบบ

5,000

5,000

5,000

5,000 สํานักการประปา

7,200

7,200

7,200

7,200 สํานักการประปา

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับงานประมวลผล
แบบที่2 *(จอขนาด
ไมน(อยกวา 18.5 นิ้ว)
ราคา 29,000 บาท
จํานวน 2 เครื่อง

58,000

58,000

58,000

58,000 สํานักการประปา

38,000

38,000

38,000

38,000 สํานักการประปา

142,000

142,000

142,000 สํานักการประปา

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

- เพื่อให(มีวัสดุและครุภัณฑ
เพียงพอในการปฏิบัติงาน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของเจ(าหน(าที่
สํานักการประปา

ล(อหมุน จํานวน 4 ตัว

ครุภัณฑยานพาหนะ

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

จัดซื้อรถจักรยานยนต

และขนสง

ปฏิบัติงานในการเรงรัดหนี้
คาน้ําประปา

ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร
ธรรมดา จํานวน 1 คัน

คาครุภัณฑอื่นๆ

142,000
- เพื่อไว(จําหนายและเปลี่ยนให(แก จัดซื้อมาตรวัดน้ํา ขนาดเส(นผาศูนยกลาง
ผู(ใช(น้ําเมื่อมาตรวัดน้ําเสื่อมสภาพ ๒ - ๘ นิ้ว
หรือชํารุด

งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย
ที่

แผนงาน

218 กิจการพาณิชย

หมวด

ประเภท

คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร

วัตถุประสงค*
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการ

(ผลผลิตของครุภัณฑ)
- จัดซื้อป›œมสูบจายสารเคมีแบบ

หนวยงาน

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

1,580,000

1,580,000

1,580,000

1,580,000 สํานักการประปา

รับผิดชอบหลัก
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หรือการแพทย

ผลิตน้ําประปาให(มีคุณภาพ สะอาด

สูบอัด Diaphragm type ชนิด

และเพียงพอกับความต(องการใช(น้ํา

manual control แบบ Single

และความพึงพอใจของผู(ใช(น้ําประปา

head มอเตอรขับเคลื่อนเปtน
ชนิดสามเฟส มีกําลังไมน(อยกวา
0.75 KW สามารถสูบจายได(
5.50 ลบ./ชม. แรงดันสูงสุด 6
บาร จํานวน 4 เครื่อง

ครุภัณฑโรงงาน

- เพื่อทดแทนเครื่องสูบน้ําชุดเดิมที่มี

- จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา พร(อมติดตั้ง

การติดตั้งและใช(งานมานาน

สูบน้ําได(ไมน(อยกวา 250 ลบ.ม./ชม.

6,869,730

6,869,730

6,869,730

6,869,730 สํานักการประปา

3,996,040

3,996,040

3,996,040

3,996,040 สํานักการประปา

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

2,886,270

2,886,270

2,886,270 สํานักการประปา

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสูบอัตรา สูบสงน้ําได(สูง 30 ม. ใช(มอเตอรไฟฟxา

ครุภัณฑโรงงาน

น้ําให(ได(ปริมาณมากพอตามความ

ขับเครื่องสูบ จํานวน 6 ชุด

ต(องการของผู(ใช(น้ํา

ณ โรงสูบน้ําแรงต่ําหัวทา

- เพื่อทดแทนเครื่องสูบน้ําชุดเดิมที่มี

- จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา พร(อมติดตั้ง

การติดตั้งและใช(งานมานาน

สูบน้ําได(ไมน(อยกวา 750 ลบ.ม./ชม.

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสูบอัตรา สูบสงน้ําได(สูง 30 ม. ใช(มอเตอรไฟฟxา

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

คาครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน

น้ําให(ได(ปริมาณมากพอตามความ

ขับเครื่องสูบ จํานวน 2 ชุด

ต(องการของผู(ใช(น้ํา

ณ โรงสูบน้ําแรงต่ําหัวทา

วัตถุประสงค*

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

- เพื่อทดแทนเครื่องสูบน้ําชุดเดิมที่มี

- จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา พร(อมติดตั้ง

การติดตั้งและใช(งานมานาน

สูบน้ําได(ไมน(อยกวา 250 ลบ.ม./ชม.

2,886,270

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
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- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสูบอัตรา สูบสงน้ําได(สูง 45 ม. ใช(มอเตอรไฟฟxา

ครุภัณฑโรงงาน

น้ําให(ได(ปริมาณมากพอตามความ

ขับเครื่องสูบ จํานวน 2 ชุด

ต(องการของผู(ใช(น้ํา

ณ โรงกรองน้ําประตูชัย (แรงสูง)

- เพื่อทดแทนเครื่องสูบน้ําชุดเดิมที่มี

- จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา พร(อมติดตั้ง

การติดตั้งและใช(งานมานาน

สูบน้ําได(ไมน(อยกวา 500 ลบ.ม./ชม.

8,968,390

8,968,390

8,968,390

8,968,390 สํานักการประปา

3,098,270

3,098,270

3,098,270

3,098,270 สํานักการประปา

2,886,270

2,886,270

2,886,270

2,886,270 สํานักการประปา

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

8,968,390

8,968,390

8,968,390 สํานักการประปา

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสูบอัตรา สูบสงน้ําได(สูง 45 ม. ใช(มอเตอรไฟฟxา

ครุภัณฑโรงงาน

น้ําให(ได(ปริมาณมากพอตามความ

ขับเครื่องสูบ จํานวน 5 ชุด

ต(องการของผู(ใช(น้ํา

ณ โรงกรองน้ําประตูชัย (แรงสูง)

- เพื่อสลับการใช(งานของเดิมที่มีอยู

- จัดซื้อเครื่องสูบน้ําบนแพพร(อมติดตั้ง

1 ชุด และเพื่อไมให(เกิดป›ญหาการ

สูบน้ําได(ไมน(อยกวา500 ลบ.ม./ชม.

สูบจายน้ําดิบเข(าสูระบบการผลิต

สูบสงน้ําสูง45 ม. ใช(มอเตอรไฟฟxา

ขับเครื่องสูบน้ํา จํานวน 1 ชุด
ณ แพสูบน้ําบ(านวังก(อง

คาครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน

- เพื่อทดแทนเครื่องสูบน้ําชุดเดิมที่มี - จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา พร(อมติดตั้ง
การติดตั้งและใช(งานมานาน

สูบน้ําได(ไมน(อยกวา 250 ลบ.ม./ชม.

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสูบอัตรา สูบสงน้ําได(สูง45 ม. ใช(มอเตอรไฟฟxา

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท
ครุภัณฑโรงงาน

น้ําให(ได(ปริมาณมากพอตามความ

ขับเครื่องสูบ จํานวน 2 ชุด

ต(องการของผู(ใช(น้ํา

ณ โรงกรองน้ําทวดทอง(แรงสูง)

วัตถุประสงค*

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

- เพื่อทดแทนเครื่องสูบน้ําชุดเดิมที่มี - จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา พร(อมติดตั้ง
การติดตั้งและใช(งานมานาน

สูบน้ําได(ไมน(อยกวา 500 ลบ.ม./ชม.

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสูบอัตรา สูบสงน้ําได(สูง45 ม. ใช(มอเตอรไฟฟxา

8,968,390

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
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ครุภัณฑโรงงาน

น้ําให(ได(ปริมาณมากพอตามความ

ขับเครื่องสูบ จํานวน 5 ชุด

ต(องการของผู(ใช(น้ํา

ณ โรงกรองน้ําทวดทอง(แรงสูง)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการ

- จัดซื้อป›œมสูบน้ําพร(อมติดตั้ง ขนาด

ผลิตน้ําประปาให(มีคุณภาพ ใส สะอาด

๕๐๐ ลบ.ม./ชม. พร(อมประสานทอ

500,000

500,000

500,000

500,000 สํานักการประปา

80,000

80,000

80,000

80,000 สถานธนานุบาล

30,000

30,000

30,000

30,000 สถานธนานุบาล

และมีปริมาณเพียงพอกับความต(องการ ทางดูดเพื่อใช(กับเครื่องยนต

ใช(น้ําและความพึงพอใจของผู(ใช(น้ํา ดีเซล ณ โรงกรองน้ําประตูชัย
จํานวน 1 เครื่อง

219 การพาณิชย

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อใช(ในการปฏิบัติงาน
สถานธนานุบาลฯ

220 การพาณิชย

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อใช(ในการปฏิบัติงาน
สถานธนานุบาลฯ

ตู(เหล็กเก็บทรัพยรับจํานํา
ขนาด 379x459x1319
จํานวน 10 ใบ
เครื่องโทรสาร
แบบใช(กระดาษธรรมดา
สงเอกสารได(ครั้งละ 30
แผน
จํานวน 1 เครื่อง

งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย
ที่
221 การพาณิชย

แผนงาน

หมวด

ประเภท

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

วัตถุประสงค*
เพื่อใช(ในการปฏิบัติงาน
สถานธนานุบาลฯ

(ผลผลิตของครุภัณฑ)
โต}ะทํางาน ขนาด 5 ฟุต
จํานวน 1 ตัว

หนวยงาน

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

7,900

7,900

7,900

รับผิดชอบหลัก

7,900 สถานธนานุบาล
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222 การพาณิชย

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อใช(ในการปฏิบัติงาน
สถานธนานุบาลฯ

เครื่องปรับอากาศ

90,000

90,000

90,000

90,000

174,596,520

176,359,350

177,461,083

สถานธนานุบาล

ขนาดไมต่ํากวา 24,000 บีทียู

จํานวน 2 เครื่อง

รวม

167,716,780

-
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