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คํานํา 

 
ตามท่ีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   ไดพิจารณาอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน 

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

เนื่องจากเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  มีความจําเปนตองจัดเตรียมโครงการเพื่อรองรับ 
ภารกิจท่ีเพิ่มข้ึน  และเปนภารกิจที่ไมไดบรรจุอยูในแผนงาน/โครงการของแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด 4  ขอ ๒2 (1) และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2561 ให
ดําเนินการตามระเบียบนี้ 

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงไดจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 
เพิ่มเติม  ฉบับที่ 3  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  เพื่อใหปญหา/ความตองการนําไปสูการปฏิบัติที่แทจริง  
และการเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาวจะเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน ตอไป 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

 

ตามท่ีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช    ไดประกาศการใชแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561 – 2565)   
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช   ไปเม่ือวันที่  13  มิถุนายน   2562    นั้น 

เนื่องจากการจัดทําโครงการ/กิจกรรม ดังท่ีปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช     ยังไมครอบคลุมและสามารถตอบสนองยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชตามที่กําหนดไว  จึงมีความจําเปนตองเพ่ิมเตมิโครงการ/กิจกรรม ใหสอดคลองกับขอเท็จจริงและ
สถานการณปจจุบัน  ท้ังนี้เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘   หมวด 4  ขอ ๒2 (1)  และท่ีแกไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2561  
โครงการ/กิจกรรมที่เพิ่มเติมในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช  นี้    มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  โดย
สามารถตอบสนองความตองการและแก ไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชมากที่สุด  ตามภารกิจและอํานาจหนาที่ พรอมกันนี้ยังเปนการเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตร
การพัฒนา  และโครงการพัฒนาอื่นๆ ในการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนภายในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชอยางเปนรูปธรรม 

  ฉะนั้นเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   จึงไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  
เพิ่มเตมิ  ฉบับที่ 3  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  เพื่อนําไปสูแนวทางการปฏิบัติในการพัฒนาทองถ่ิน  ตอไป 
 
 



 

 

 

 

ผ.01 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
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แบบ ผ.01

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

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

1.) ดานการเมืองการบริหาร

   1.1 แผนงานบริหารทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.) ดานสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต

   2.1  แผนงานงบกลาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   2.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   2.3  แผนงานสังคมสงเคราะห 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   2.4  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   2.5  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.) ดานการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  

และประเพณี

   3.1  แผนงานบริหารทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   3.2  แผนงานการศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   3.3  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   3.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวม 5 ปป 2564

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติม  ฉบับที่ 3

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร

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

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

4.)    ดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพ้ืนฐาน

   4.1  แผนงานการพาณชิย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0

   4.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 0 24 15,140,100 3 195,000,000 0 0 27 210,140,100

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

รวม 0 0 0 0 24 15,140,100 3 195,000,000 0 0 27 210,140,100

5.) ดานเศรษฐกิจ

   5.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.) ดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

   6.1  แผนงานสาธารณสุข 0 0 0 0 20 22,183,523 2 2,672,000 2 2,672,200 24 27,527,723

   6.2  แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   6.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวม 0 0 0 0 20 22,183,523 2 2,672,000 2 2,672,200 24 27,527,723

รวมทั้งสิ้น 0 0 0 0 44 37,323,623 5 197,672,000 2 2,672,200 51 237,667,823

รวม 5 ปป 2565

ยุทธศาสตร

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564



 

 

 

 

ผ.02 

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4 การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมใหนาอยู  เขมแข็ง  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค  และโครงสรางพื้นฐาน

4.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 กอสรางถนน ค.ส.ล. และ เพื่อความปลอดภัยในการ ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15  -  - 500,000  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชาชนไดรับ สํานักการชาง

รางระบายน้ํา ค.ส.ล. สัญจรไปมาของประชาชน เมตร กวาง 3.40 เมตร พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ซอยเขตสําราญ แยก 2 ยาว 70.00 เมตร ใชถนน

หรือพื้นที่ไมนอยกวา

238.00 ตารางเมตร

และรางระบายนํ้า ค.ส.ล.

ภายในกวาง 0.40 เมตร

ยาว 74.00 เมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  เพิ่มเติม  ฉบับที่ 3

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี   4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 ปรับปรุงถนนผิวทางพารา เพื่อความปลอดภัยในการ ถนนผิวทางพาราแอส  -  - 1,900,000  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชาชนไดรับ สํานักการชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต ถนน สัญจรไปมาของประชาชน ฟลทติกคอนกรีต บริเวณ พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

สะพานยาว ซอยถินอุทิศ ถึงถนน ใชถนน

กะโรม หนา 0.05 เมตร

กวาง 8.00-11.80

เมตร ยาว 381.00

เมตร หรือพื้นที่ไมนอย

กวา 3,760.00 ตาราง

เมตร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

3 กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. เพื่อระบายน้ําไมใหทวมขัง รางระบายน้ํา ค.ส.ล.  -  - 476,000  -  - ประชาชนมีความ ทําใหบานเรือนของ สํานักการชาง

ซอยอินทนิน บานเรือนของประชาชน ทิศเหนือและใต ภายใน พึงพอใจรอยละ 80 ประชาชนไมไดรับความ

กวาง 0.40 เมตร ยาว เดือดรอนจากปญหา

รวมทั้งสองฝง 136.00 น้ําทวมขัง

เมตร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอย เพื่อความปลอดภัยในการ ถนน ค.ส.ล. หนา  -  - 195,000  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชาชนไดรับ สํานักการชาง

ไมมีชื่อ จากซอยประชาสามัคคี สัญจรไปมาของประชาชน 0.15 เมตร กวาง พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ไปทางทิศใตถึงซอยบุญนารอบ 3.45-7.00 เมตร ใชถนน

ยาว 47.00 เมตร หรือ

พ้ืนที่ไมนอยกวา

214.80 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

5 กอสรางถนน ค.ส.ล. และ เพื่อความปลอดภัยในการ ถนน ค.ส.ล. หนา  -  - 269,400  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชาชนไดรับ สํานักการชาง

รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยแยก สัญจรไปมาของประชาชน 0.15 เมตร กวาง 3.00 พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

จากถนนชาววังไปทางทิศเหนือ เมตร ยาว 43.00 เมตร ใชถนน

หรือพื้นที่ไมนอยกวา

129.00 ตารางเมตร

และรางระบายนํ้า ค.ส.ล.

ภายในกวาง 0.40 เมตร

ยาว 43.00 เมตร 

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอย เพื่อความปลอดภัยในการ ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15  -  - 581,000  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชาชนไดรับ สํานักการชาง

ลําเหมือง จากถนนศรีธรรมโศก 6 สัญจรไปมาของประชาชน เมตร กวาง 3.10-4.00 พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ไปทางทิศใตถึงถนนศรีธรรม เมตร ยาว 158.00 เมตร ใชถนน

โศก 3 หรือพื้นที่ไมนอยกวา

624.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

7 กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. เพื่อระบายน้ําไมใหทวมขัง รางระบายน้ํา ค.ส.ล.  -  - 1,988,000  -  - ประชาชนมีความ ทําใหบานเรือนของ สํานักการชาง

ซอยอัครศรีวิชัย บานเรือนของประชาชน ภายในกวาง 0.40 เมตร พึงพอใจรอยละ 80 ประชาชนไมไดรับความ

ยาว 568.00 เมตร เดือดรอนจากปญหา

ตามรูปแบบและรายการ น้ําทวมขัง

ของเทศบาล

8 กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. เพื่อระบายน้ําไมใหทวมขัง รางระบายน้ํา ค.ส.ล.  -  - 250,000  -  - ประชาชนมีความ ทําใหบานเรือนของ สํานักการชาง

ซอยหัวหวอง 2 บานเรือนของประชาชน ภายในกวาง 0.40 เมตร พึงพอใจรอยละ 80 ประชาชนไมไดรับความ

ยาว 58.00 เมตร เดือดรอนจากปญหา

ตามรูปแบบและรายการ น้ําทวมขัง

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



8

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 กอสรางถนน ค.ส.ล. และ เพื่อความปลอดภัยในการ ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15  -  - 250,000  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชาชนไดรับ สํานักการชาง

รางระบายนํ้า ค.ส.ล. ซอย สัญจรไปมาของประชาชน เมตร กวาง 2.40-2.90 พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

หัวหวอง 3 เมตร ยาว 38.00 เมตร ใชถนน

หรือพื้นที่ไมนอยกวา

97.00 ตารางเมตร

และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.

ภายในกวาง 0.40 เมตร

ยาว 38.00 เมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

10 กอสรางถนน ค.ส.ล.  และ เพื่อความปลอดภัยในการ ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15  -  - 490,000  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชาชนไดรับ สํานักการชาง

รางระบายนํ้า ค.ส.ล. ซอยไมมีชื่อ สัญจรไปมาของประชาชน เมตร กวาง 1.50-2.00 พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ตรงขามปม ปตท.หัวถนน เมตร ยาว 104.00 เมตร ใชถนน

หรือพื้นที่ไมนอยกวา

141.00 ตารางเมตร

และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.

ภายในกวาง 0.40 เมตร

ยาว 104.00 เมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



9

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 กอสรางถนน ค.ส.ล. และ เพื่อความปลอดภัยในการ ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15  -  - 500,000  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชาชนไดรับ สํานักการชาง

รางระบายนํ้า ค.ส.ล. ซอย สัญจรไปมาของประชาชน เมตร กวาง 4.00-4.50 พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

หอไตร 4 เมตร ยาว 46.00 เมตร ใชถนน

หรือพื้นที่ไมนอยกวา

194.00 ตารางเมตร

และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.

(ฝงทิศเหนือ) ภายในกวาง

0.40 เมตร ยาว 58.00

เมตร รางระบายนํ้า ค.ส.ล.

(ฝงทิศใต) ภายในกวาง

0.40 เมตร ยาว 46.00

เมตร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 กอสรางถนน ค.ส.ล. และ เพื่อความปลอดภัยในการ ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15  -  - 280,000  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชาชนไดรับ สํานักการชาง

รางระบายนํ้า ค.ส.ล. ซอย สัญจรไปมาของประชาชน เมตร กวาง 0.80-1.80 พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ไมมีชื่อ (ตรงขามแฟลตตํารวจ) เมตร ยาว 51.00 เมตร ใชถนน

หรือพื้นที่ไมนอยกวา

81.00 ตารางเมตร

และรางระบายนํ้า ค.ส.ล.

(ฝงทิศใต) ภายในกวาง

0.40 เมตร ยาว 51.00

เมตร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

13 กอสรางถนน ค.ส.ล. และ เพื่อความปลอดภัยในการ ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15  -  - 750,000  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชาชนไดรับ สํานักการชาง

รางระบายนํ้า ค.ส.ล. ซอย สัญจรไปมาของประชาชน เมตร กวาง 2.80-5.50 พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ลําเหมือง แยกจากซอยหัวหลาง เมตร ยาว 91.50 เมตร ใชถนน

ไปทางทิศเหนือ หรือพื้นที่ไมนอยกวา

400.00 ตารางเมตร

และรางระบายนํ้า ค.ส.ล.

ภายในกวาง 0.40 เมตร

ยาว 91.50 เมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14 กอสรางฝาปดทอบล็อค ค.ส.ล. เพื่อความปลอดภัยในการ ฝาปดทอบล็อค ค.ส.ล.  -  - 500,000  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชาชนไดรับ สํานักการชาง

และถนน ค.ส.ล. พรอมตีเสน สัญจรไปมาของประชาชน หนา 0.25 เมตร ยาว พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

จราจร ซอยลําเหมือง ระหวาง 73.00 เมตร และถนน ใชถนน

ซอยพรหมโชติชัยไปทางทิศใต ค.ส.ล. ขนาบขางทั้งสอง

ฝง หนา 0.15 เมตร

กวาง 1.00-1.40 เมตร

ยาว 73.00 เมตร หรือ

พื้นที่ไมนอยกวา 227.00

ตารางเมตร พรอมตีเสน

จราจร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

15 กอสรางถนนปูยางแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการ ถนนแอสฟลทติกคอน  -  - 1,600,000  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชาชนไดรับ สํานักการชาง

คอนกรีต และยกระดับฝาบอพัก สัญจรไปมาของประชาชน กรีต หนา 0.05 เมตร พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ถนนลําเหมือง จากถนนปาก กวาง 4.65-7.30 เมตร ใชถนน

นคร-ถนนบออาง ซอยเสรีภาพ ยาว 702.40 เมตร

หรือพื้นที่ไมนอยกวา

3,985.23 ตารางเมตร

พรอมยกระดับฝาบอพัก

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

16 กอสรางถนน ค.ส.ล. และ เพื่อความปลอดภัยในการ ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15  -  - 690,000  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชาชนไดรับ สํานักการชาง

รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยหลัง สัญจรไปมาของประชาชน เมตร กวาง 5.00 เมตร พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

สมาคมโผวเลง ยาว 115.00 เมตร ใชถนน

หรือพื้นที่ไมนอยกวา

575.00 ตารางเมตร

และรางระบายนํ้า ค.ส.ล.

ภายในกวาง 0.40 เมตร

ยาว 118.00 เมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

17 กอสรางถนน ค.ส.ล. และ เพื่อความปลอดภัยในการ ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15  -  - 680,000  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชาชนไดรับ สํานักการชาง

รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยอูไข สัญจรไปมาของประชาชน เมตร กวาง 4.00 เมตร พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ถนนทาขนอน ยาว 82.00 เมตร ใชถนน

หรือพื้นที่ไมนอยกวา

328.00 ตารางเมตร

และรางระบายนํ้า ค.ส.ล.

ภายในกวาง 0.40 เมตร

ยาว 174.00 เมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

18 กอสรางถนน ค.ส.ล. และ เพื่อความปลอดภัยในการ ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15  -  - 320,000  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชาชนไดรับ สํานักการชาง

รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยขาง สัญจรไปมาของประชาชน เมตร กวาง 1.36-1.86 พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

โรงแรมปุระนคร เมตร ยาว 82.00 เมตร ใชถนน

หรือพื้นที่ไมนอยกวา

142.14 ตารางเมตร

และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.

ภายในกวาง 0.40 เมตร

ยาว 84.80 เมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

19 กอสรางถนนปูยางแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการ ถนนแอสฟลทติกคอน  -  - 310,000  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชาชนไดรับ สํานักการชาง

คอนกรีต ซอยนิยมสุข 3 สัญจรไปมาของประชาชน กรีต หนา 0.05 เมตร พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

กวาง 4.00-5.00 เมตร ใชถนน

ยาว 167.80 เมตร

หรือพื้นที่ไมนอยกวา

767.94 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

20 กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอย เพื่อความปลอดภัยในการ ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15  -  - 130,000  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชาชนไดรับ สํานักการชาง

สิทธิศักดิ์ สัญจรไปมาของประชาชน เมตร กวาง 3.85-4.93 พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

เมตร ยาว 45.00 เมตร ใชถนน

หรือพื้นที่ไมนอยกวา

197.55 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

21 กอสรางถนน ค.ส.ล. และ เพื่อความปลอดภัยในการ ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15  -  - 716,000  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชาชนไดรับ สํานักการชาง

รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอย สัญจรไปมาของประชาชน เมตร กวาง 5.20 เมตร พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

พาณิช เชื่อมซอยทรัพยไพศาล ยาว 114.00 เมตร ใชถนน

หรือพื้นที่ไมนอยกวา

592.80 ตารางเมตร

และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.

ภายในกวาง 0.40 เมตร

ยาว 121.00 เมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

22 กอสรางถนน ค.ส.ล. และ เพื่อความปลอดภัยในการ ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15  -  - 517,000  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชาชนไดรับ สํานักการชาง

รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอย สัญจรไปมาของประชาชน เมตร กวาง 5.00 เมตร พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

รวมพัฒนา ยาว 87.00 เมตร ใชถนน

หรือพื้นที่ไมนอยกวา

435.00 ตารางเมตร

และรางระบายนํ้า ค.ส.ล.

ภายในกวาง 0.40 เมตร

ยาว 87.00 เมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

23 สํารวจตะกอนน้ําเสียของ เพ่ือหาขอมูลปริมาณตะกอน สํารวจตะกอนน้ําเสีย  -  - 1,000,000  -  - ประชาชนมีความ ทําใหทราบปริมาณตะกอน สํานักการชาง

ระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาล ภายในบอบําบัดน้ําเสีย เพื่อ ของระบบบําบัดน้ําเสีย พึงพอใจรอยละ 80 ภายในบอบําบัดน้ําเสีย เพื่อ

นครนครศรีธรรมราช การนําตะกอนออกจากบอ ในขอบเขตของบอผ่ึง การนําตะกอนออกจากบอ

บําบัดน้ําเสียไดอยางมี ชั้นที่ 1 มีพื้นที่ประมาณ บําบัดนํ้าเสียไดอยางมี

ประสิทธิภาพและปลอดภัย 128,000 ตารางเมตร ประสิทธิภาพและปลอดภัย

และบอผึ่งขั้นที่ 2 มี

พื้นที่ประมาณ 131,680

ตารางเมตร รวมพื้นที่

ไมนอยกวา 259,680

ตารางเมตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

24 ติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด 1. เพื่อตรวจจับการกระทําผิด ติดตั้งกลองโทรทัศน  -  - 247,700  -  - รอยละ 80 สามารถ ปองกันและดูแลสถานที่ สํานักการชาง

(CCTV) ที่ศูนยจักรกลเทศบาล ทําใหชีวิตและทรัพยสินมี วงจรปด (CCTV) ปองกันและดูแลสถานที่ ราชการใหมีความปลอดภัย

นครนครศรีธรรมราช ความปลอดภัย จํานวน 14 จุด ราชการใหปลอดภัย ในชีวิตและทรัพยสิน

2. เพ่ือปองกันและดูแลรักษา พรอมอุปกรณ ในชีวิตและทรัพยสิน มากยิ่งขึ้น

ความปลอดภัยใหกับสถานที่ ประกอบดวย

ราชการ 1. กลองวงจรปด ชนิด

IP/Network Camera 

ความละเอียด 2 ลาน

พิกเซล FULL HD

1080P จํานวน 14 ตัว

2. อุปกรณจัดเก็บขอมูล

ภาพบันทึก (NVR) แบบ

16 ชอง จํานวน 1 เครื่อง

3. อุปกรณกระจาย

สัญญาณ (POE Switch)

ขนาด 8 ชอง จํานวน

1 เครื่อง

4. Hard Disk ชนิด

SATA ขนาดความจุไม

นอยกวา 4 TB จํานวน

2 หนวย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



17

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5. ตูจัดเก็บอุปกรณ

ขนาด 19 นิ้ว (Wall

Rack) 12 U จํานวน 1

ตู

6. TV LED ขนาดไม

นอยกวา 40 นิ้ว ความ

ละเอียดไมนอยกวา

2 ลานพิกเซล จํานวน

1 เครื่อง

รวม 24 โครงการ  -  - 0 0 15,140,100 0 0  -  -  -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4 การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมใหนาอยู  เขมแข็ง  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี   3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม

6.1 แผนงานสาธารณสุข

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการควบคุมและปองกัน  - เพ่ือใหประชาชนในเขต  -ตรวจคัดกรองโรคเบา  -  - 440,000 440,000 440,000  - ประชาชนกลุมเปา  - กลุมเปาหมายไดรับ กองการแพทย

ความรุนแรงของโรคเบาหวาน เทศบาลนครนครศรี หวานและความดันโลหิต หมายไดคัดกรองภาวะ การคัดกรองภาวะเสี่ยง

และความดันโลหิตสูง ธรรมราชไดรับการ สูง แกประชาชนในเขต เสี่ยงโรคเบาหวานและ โรคเบาหวานและความ

1. กิจกรรมตรวจคัดกรอง คัดกรองภาวะเสี่ยงโรค เทศบาลนครนครศรี ความดันโลหิตสูง ดันโลหิตสูง

ภาวะแทรกซอนทางตา เบาหวานและความดัน ธรรมราช มากกวารอยละ 80  -ผูที่มีภาวะเสี่ยงโรคเบา

เทาและสุขภาพชองปาก โลหิตสูง  - ตรวจคัดกรองภาวะ  - ผูปวยโรคเบาหวาน หวานและความดันโลหิต

ในผูปวยโรคเบาหวาน  - เพ่ือใหผูปวยโรค แทรกซอนประจําปตาม ไดตรวจคัดกรองภาวะ สูงมีความรูในการปรับ

2. กิจกรรมคัดกรองภาวะเสี่ยง เบาหวานไดรับการตรวจ เกณฑมาตรฐาน แทรกซอนทางตา เทา เปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

โรคเบาหวานและความดัน รางกาย สุขภาพตา และสุขภาพชองปาก  - ผูปวยโรคเบาหวาน

โลหิตสูงในเขตเทศบาลนคร เทาและสุขภาพชองปาก มากกวารอยละ 80 ไดรับการตรวจคัดกรอง

นครศรีธรรมราช ประจําป  ภาวะแทรกซอนทางตา

  เทาและสุขภาพชองปาก

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  เพิ่มเติม  ฉบับที่ 3

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



19

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการจัดบริการสาธารณสุข  - เพ่ือใหผูสูงอายุที่มีภาวะ จัดบริการสาธารณสุข  -  -  - 2,232,000 2,232,200  - ผูสูงอายุและบุคคล  - เกิดระบบการจัดการ กองการแพทย

สําหรับผูปวยที่มีภาวะพึ่งพิง พ่ึงพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะ สําหรับผูปวยที่มีภาวะ อื่นที่มีภาวะพึ่งพิง บริการดูแลระยะยาว

และบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง พึ่งพิง ทั้ง 4 กลุม ไดรับ พึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มี ไดรับการคดักรองและ ดานสาธารณสุข

 การบริการดูแลระยะยาว ภาวะพึ่งพิง แกประชา ประเมินสุขภาพ สําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะ

 ดานสาธารณสุข โดยนัก ชนในเขตเทศบาลนคร โดยนักบริบาลชุมชน พ่ึงพิงและบุคคลอื่นที่มี

 บริบาลชุมชน นครศรีธรรมราช ทั้ง 4 รอยละ 80 ภาวะพึ่งพิง

  กลุม จํานวน 124 ราย  - ผูสูงอายุและบุคคล  

   อื่นที่มีภาวะพ่ึงพิง  

  ไดรับการดูแลโดยนัก  

  บริบาลชุมชน ตาม  

  Care plan มีคะแนน  

  ADL ดีขึ้นไมนอยกวา  

รอยละ 1

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการบริหารจัดการ  -เพ่ือใหกองทุนฯ มีวัสดุ จัดซื้ออุปกรณสํานัก  -  - 750,000  -  -  -กองทุนมีวัสดุใชงาน  -การดําเนินงานของ กองทุนหลัก

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อุปกรณเพียงพอและเหมาะ งานเพื่อใชในการปฏิบัติ ในสํานักงานรอยละ 80 กองทุนฯเปนไปอยางมี ประกันสุขภาพ

เทศบาลนครนครศรี สมตอการใชงาน งานกองทุนฯ  -เจาหนาที่กองทุนฯ ประสิทธิภาพ

ธรรมราช ปงบ 2563  -เพื่อบริหารจัดการงบ สามารถทํางานไดอยาง

ประมาณในการดําเนินการ มีประสิทธิภาพ รอยละ

จัดการกองทุนใหเกิด 90

ประสิทธิภาพสูงสุด

 -เพื่อจัดทําแผนการดําเนิน

งานกองทุนฯ ประจําปงบฯ

2563

4 โครงการพัฒนาศักยภาพ  -เพื่อใหคณะกรรมการและ จัดอบรมใหความรู  -  - 70,000  -  -  -คณะกรรมการและ  -การบริหารจัดการ กองทุนหลัก

คณะกรรมการกองทุนฯ ผูมีสวนเกี่ยวของ เขาใจ
คณะกรรมการ

กองทุนฯ
อนุกรรมการกองทุนฯ กองทุนมีประสิทธิภาพ ประกันสุขภาพ

และผูมีสวนเกี่ยวของในงาน ระเบียบในการบริหาร และผูที่เกี่ยวของในงาน สามารถดําเนินงานกอง และสามารถดําเนิน

กองทุนฯ จัดการกองทุน กองทุน เร่ืองการจัดทํา ทุนฯ ไดอยางมีประสิทธโิครงการไดอยางถูกตอง

 -เพื่อใหการบริหารจัดการ แผนการดําเนินงานปงบ ภาพครอบคลุม รอยละ ตามวัตถุประสงค

กองทุนฯ มีประสิทธิภาพ ประมาณ 2563 90 ของกองทุนฯ

และการเบิกจายงบประมาณ จํานวน 70 คน  -คณะกรรมการและ

เปนไปตามวัตถุประสงค อนุกรรมการกองทุนฯ

ของกองทุนฯ มีความรูในการจัดทํา

แผนการดําเนินงาน

รอยละ 90

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการรูเทาทันสื่อเพ่ือ  -เพื่อผลิตนักสื่อสารสุขภาพ จัดอบรมใหความรูใน  -  - 1,500,000  -  -  -รอยละ 60 มีขอมูล  -ประชาชนในชุมชน กองทุนหลัก

สุขภาพกับการสรางนักส่ีอสาร ชุมชนในเขตเทศบาลนคร เรื่องรูเทาทันส่ือเพื่อสุข พื้นฐานดานสุขภาพใน รูเทาทันเหตุการณ ประกันสุขภาพ

สุขภาพชุมชน นครศรีธรรมราช ภาพกับการสรางนักส่ือ ชุมชนของตนเองทุก ตางๆดานสุขภาพ

 -เพื่อสํารวจและจัดทําขอมูล สารสุขภาพชุมชนแก ชุมชน และสามารถรับมือกับ

สุขภาพของชุมชน ประชาชนในเขตเทศ  -รอยละ 80 ของผูเขา สถานการณไดอยางดี

 -เพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธ บาลนครนครศรีธรรม รวมอบรมสามารถผลิต

สุขภาพเผยแพรในชุมชน ราช ทั้ง 64 ชุมชน ส่ือไดอยางถูกตอง

 -เพื่อสรางชุมชนแหลง จํานวน 378 คน  -มีชุมชนตนแบบ

เรียนรูการส่ือสารสุขภาพ การเรียนรูการใชสื่อ

ตนแบบ เพื่อรูเทาทันสถานการณ

สุขภาพ รอยละ 70

6 โครงการศนูยพัฒนาเด็กเล็ก  -เพื่อจัดมาตรการปองกัน จัดอบรมใหความรูครู  -  - 1,300,000  -  - ครูและผูปกครอง  -โรคระบาดที่เกิดใน กองทุนหลัก

ปลอดโรค โรคติดตอในศูนยพัฒนา และผูปกครองในเรื่อง มีความรูความเขาใจ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ประกันสุขภาพ

(จํานวน 13 ศูนย) เด็กเล็ก จํานวน 9 โรค การปองกันโรคติดตอใน ในการปองกันโรคใน ลดลงจากปที่แลว

ประกอบดวย ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เด็ก อยูในระดับดีมาก

   1.โรคหวัด ประกอบดวย รอยละ 80

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

   2.โรคมือ เทา ปาก 1.ศูนยฯชุมชนหนา

   3.โรคอุจจาระรวง สถานีรถไฟ 63 คน

   4.โรคอีสุกอีใส 2.ศูนยฯทาโพธิ์ 42 คน

   5.โรคคางทูม 3.ศูนยฯคูขวาง 

   6.โรคตาแดง 137 คน

   7.โรคพิษสุนัขบา 4.ศูนยฯชุมชนตากสิน

   8.โรคไขเลือดออก 5.ศูนยฯเพชรจริก

   9.โรคผิวหนังอักเสบจาก 53 คน

      เชื้อแบคทีเรีย 6.ศูนยฯหัวอิฐ 32 คน

 -เพื่อใหความรูแกครู 7.ศูนยฯเทศบาล1

และผูปกครองเด็กในศูนย 38 คน

พัฒนาเด็กเล็กเกี่ยวกับ 8.ศูนยฯทาวโคตร

การปองกันโรคในเด็ก 69 คน

อยางถูกตอง 9.ศูนยฯทุงจีน 42 คน

10.ศูนยฯประตูลอด

76 คน

11.ศูนยฯชุมชนไสเจริญ

60 คน

12.ศูนยศาลามีชัย

51 คน

13.ศูนยฯชุมชนการ

เคหะนครศรีฯ 46 คน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการเฝาระวังและสงเสริม  -เพื่อใหผูครูและผูปกครอง จัดอบรมใหความรูครู  -  - 213,000  -  -  -ครูและผูปกครอง  -เด็กในศูนยพัฒนาเด็ก กองทุนหลัก

ทันตสุขภาพศูนยพัฒนา สามารถดูแลสุขภาพชองปากและผูปกครองในเรื่อง มีความรูหลังการอบรม เล็กมีสุขภาพชองปาก ประกันสุขภาพ

เด็กเล็ก (จํานวน 13 ศูนย) ของเด็กเล็กไดอยางถูกตอง การดูแลสุขภาพชอง อยูในระดับดีมาก ท่ีดี ฟนผุลดลง

 -เพื่อคัดกรองสุขภาพชอง ปากของเด็ก และคัด ไมต่ํากวารอยละ 80

ปากและฟนเด็กเบื้องตน กรองสุขภาพชองปาก  -เด็กในศูนยพัฒนา

 -เพื่อทาฟลูออไรดวานิช และฟนของเด็กเบื้องตน เด็กเล็กไดรับการทา

แกเด็กในศนูยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 13 ศูนย ฟลูออไรดวานิช100%

และตรวจติดตามทุกเดือน ประกอบดวย

1.ศูนยฯชุมชนหนา

สถานีรถไฟ 63 คน

2.ศูนยฯทาโพธิ์ 42 คน

3.ศูนยฯคูขวาง137คน

4.ศูนยฯชุมชนตากสิน

38 คน 5.ศูนยฯเพชร

จริก 53 คน

6.ศูนยฯหัวอิฐ 32 คน

7.ศูนยฯเทศบาล1

38 คน 8.ศูนยฯทาว

โคตร 69 คน 9.ศูนยฯ

ทุงจีน 42คน 10.ศูนย

ประตูลอด 76 คน

11.ศูนยฯชุมชนไสเจริญ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

60 คน 12.ศูนยศาลามี

ชัย 51 คน 13.ศูนยฯ

ชุมชนการเคหะนครศรีฯ

46 คน

8 โครงการเคลือบหลุมรองฟน  -เพื่อตรวจคัดกรองปญหา ตรวจคัดกรองเด็กที่มี  -  - 1,266,000  -  -  -เด็กในศูนยพัฒนา  -ปญหาฟนผุในเด็กเล็ก กองทุนหลัก

เด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ฟนผุในเดก็ ฟนพุ และเคลือบหลุม เด็กเล็กไดรับการเคลือบ ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ประกันสุขภาพ

(จํานวน 13 ศูนย)  -เพื่อเคลือบหลุมรองฟนเด็ก รองฟนเด็กในศูนยพัฒ หลุมรองฟน 100% ลดลงจากปที่แลว

ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก นาเด็กเล็กทั้ง 13 ศูนย

ประกอบดวย

1.ศูนยฯชุมชนหนา

สถานีรถไฟ 30 คน

2.ศูนยฯทาโพธิ์ 20 คน

3.ศูนยฯคูขวาง65คน

4.ศูนยฯชุมชนตากสิน

18 คน 5.ศูนยฯเพชร

จริก 25 คน

6.ศูนยฯหัวอิฐ 15 คน

7.ศูนยฯเทศบาล1

18 คน 8.ศูนยฯทาว

โคตร 33 คน 9.ศูนยฯ

ทุงจีน 20 คน 10.ศูนย

ประตูลอด 36 คน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



25

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 11.ศูนยฯชุมชนไสเจริญ 

28 คน 12.ศูนยศาลามี

ชัย24คน 13.ศูนยฯ

ชุมชนการเคหะนครศรีฯ

22 คน

9 โครงการสงเสริมพัฒนาการ  -เพื่อประเมินพัฒนาการเด็ก จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  -  - 390,000  -  -  -รอยละ 80 ของผูปก  -เด็กในศูนยพัฒนาเด็ก กองทุนหลัก

สมวัยในเด็กกอนวัยเรียน กอนวัยเรียนในศูนยพัฒนา หลักสูตรการสงเสริม ครอง มีความรู ความ เล็กมีพํฒนาการท่ีสมวัย ประกันสุขภาพ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็ก พัฒนาการเด็กอยางสม เขาใจพัฒนาการสมวัย

(จํานวน 13 ศูนย) เพ่ือใหความรูครูและผู วัยและประเมินพัฒนา ในเด็กกอนวัยเรยีน

ปกครองในการดูแลพัฒนา การของเด็กในศนูยเด็ก  -เด็กในศนูยเด็กเล็กที่มี

การที่สมวัยใหแกเด็ก เล็กทั้ง 13 ศูนย พัฒนาการลาชาไดรับ

 -เผื่อเฝาระวังพัฒนาการ ประกอบดวย การสงตอเพ่ือฟนฟู

ของเด็ก 1.ศูนยฯชุมชนหนา พัฒนาการอยางถูกวิธี

 -เพื่อใหเด็กที่มีพัฒนาการชา สถานีรถไฟ 63 คน 100%

ไดรับการสงตอไปฟนฟู 2.ศูนยฯทาโพธิ์ 42คน  -รอยละ 80 ของครูผู

พัฒนาการอยางถูกวิธี 3.ศูนยฯคูขวาง ดูแลเด็ก มีความรู ความ

137 คน เขาใจพัฒนาการสมวัย

4.ศูนยฯชุมชนตาก ในเด็กกอนวัยเรียน

สิน -ชะเมา 38 คน 

5.ศูนยฯเพชรจริก

53 คน

6.ศูนยฯหัวอิฐ 32 คน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7.ศูนยฯเทศบาล1 

38 คน

8.ศูนยฯทาวโคตร 

69 คน

9.ศูนยฯทุงจีน 42 คน

10.ศูนยฯประตูลอด

76 คน

11.ศูนยฯชุมชนไสเจริญ

60 คน

12.ศูนยศาลามีชัย

51 คน

13.ศูนยฯชุมชนการ

 เคหะนครศรฯี 46 คน

10 โครงการตรวจวัดและคัดกรอง 1. เพ่ือใหนักเรียนไดรบัการ ตรวจคัดกรองความ - - 644,523 - - 1.รอยละ 100 ของนัก นักเรียนที่มีปญหาดาน กองทุนหลัก

ความผิดปกติดานการมองเห็น ตรวจคัดกรองการมองเห็น ผิดปกติดานการมอง เรียนไดรับการคัดกรอง สายตามีสภาวะการมอง ประกันสุขภาพ

ของนักเรียนโรงเรียนเขต 2. เพื่อใหนักเรียนที่มีโรค ของเด็กนักเรียนจํานวน การมองเห็นโดยจักษุ เห็นที่ดีขึ้น

เทศบาลนครนครศรีธรมราช ทางตาไดรับการตรวจยืน 2 โรงเรียน ไดแก แพทย

ประจําปงบประมาณ 2563 ยันโดยจักษุแพทยและได 1.โรงเรียนนานาชาติ 2. รอยละ 100 ของ

รับการรักษาตามสิทธิตอไป จํานวน 592 คน นักเรียนที่มีปญหาสาย

3. เพื่อใหนักเรียนที่มีปญหา 2. โรงเรียนเทศบาลวัด ตาไดรบัการสนับสนุน

ดานการมองเห็นไดรับการ เสมาเมือง จํานวน แวนสายตา

สนับสนุนแวนสายตา 2,393 คน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 โครงการปองกันเด็กจมน้ํา 1. เพื่อใหนักเรียนมีความรู จัดอบรมใหความรู - - 550,000 - - 1. รอยละ 80 ของนัก นักเรียนสามารถเอาชี กองทุนหลัก

ของนักเรียนโรงเรียนเขต เร่ืองความปลอดภัยทางน้ํา เด็กนักเรียนในเรื่องการ เรียนที่เขารวมโครง วิตรอดเมื่อประสบภัย ประกันสุขภาพ

เทศบาลนครนครศรีธรมราช 2. เพื่อใหนักเรียนมีทักษะ ชวยเหลือตนเองเมื่อจม การมีความรูเรื่องความ ทางน้ําได

ประจําปงบประมาณ 2563 ในการเอาชีวิตรอดในน้ํา น้ํา จํานวน 10 โรง ปลอดภัยทางน้ําเพิ่ม

3. เพื่อใหนักเรียนมีทักษะใน เรียน จํานวน 1,000 ขึ้น

การชวยเหลือผูประสบภัย คน 2. รอยละ 80 ของนัก

ทางน้ํา เรียนมีทักษะในการเอา

ชีวิตรอดในน้ําที่ถูกวิธี

3. รอยละ 80 ของ

นักเรียนมีทักษะใน

การชวยเหลือผูประสบ

ภัยทางน้ํา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 โครงการนักเรียนพันธุใหม 1. เพื่อใหนักเรียนมีความรู จัดอบรมใหความรู - - 600,000 - - 1. รอยละ 80 ของนัก กองทุนหลัก

หางไกลยาเสพติด เรื่องอันตรายจากยาเสพติด เด็กนักเรียนโรงเรียน เรียนมีความรูเรื่อง ประกันสุขภาพ

2. เพื่อใหนักเรียนมีทักษะ ในเขตเทศบาล เรื่องยา อันตรายของยาเสพติด

ในการปฏิเสธ เสพติด จํานวน 2 โรง 2 รอยละ 80 ของนัก

3. เพื่อสรางภาคีเครือขาย เรียนไดแก 1. โรงเรียน เรียนมีทักษะปฎิเสธ

ปองกันยาเสพติดในโรงเรียน เทศบาลวัดเสาธงทอง

175 คน 2. โรงเรียน

เทศบาลวัดทาโพธิ์

199 คน

13 โครงการคดักรองมะเร็งลําไส 1. เพื่อตรวจคัดกรองมะเร็ง ตรวจคัดกรองมะเร็ง - - 3,000,000 - - รอยละ 80 ของประ ประชาชนกลุมเส่ียง กองทุนหลัก

ประชาชนเขตเทศบาลนคร ลําไสในประชาชนกลุมเส่ียง ลําไสประชาชนในเขต ชากรกลุมเส่ียงไดรับ ไดรับการตรวจคัดกรอง ประกันสุขภาพ

นครศรีธรรมราช ปงบประ ที่มีอายุ 50 ปขึ้นไป เทศบาลนครนครศรี การตรวจคัดกรองมะ มะเร็งลําไสและไดรับ

มาณ 2563 2. เพื่อรณรงคและประชา ธรรมราช ที่เปนกลุม เร็งลําไส การรักษาอยางรวดเร็ว

สัมพันธใหประชาชนกลุม เสี่ยง จํานวน 2,000 ในกรณีตรวจพบความ

เสี่ยงมีความรูในการปฏิ คน ผิดปกติ

บัติตนหลีกเล่ียงปจจัยเส่ียง

ตอการเกิดมะเร็งลําไส

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14 โครงการคดักรองมะเร็งตับ 1. เพื่อตรวจคัดกรองมะเร็ง ตรวจคัดกรองมะเร็ง - - 1,000,000 - - รอยละ 80 ของประ ประชาชนกลุมเส่ียง กองทุนหลัก

ประชาชนเขตเทศบาลนคร ตับในประชาชนกลุมเสี่ยง ตับประชาชนในเขต ชากรกลุมเสี่ยงไดรับ ไดรับการตรวจคัดกรอง ประกันสุขภาพ

นครศรีธรรมราช ปงบประ 2. เพื่อรณรงคและประชา เทศบาลนครนครศรี การตรวจคัดกรองมะ มะเร็งตับและไดรับ

มาณ 2563 สัมพันธใหประชาชนกลุม ธรรมราช ที่เปนกลุม เร็งตับ การรักษาอยางรวดเร็ว

เสี่ยงมีความรูในการปฏิ เส่ียง จํานวน 2,000 ในกรณีตรวจพบความ

บัติตนหลีกเล่ียงปจจัยเส่ียง คน ผิดปกติ

ตอการเกิดมะเร็งตับ

15 โครงการคดักรองมะเร็งเตา 1. เพื่อตรวจคัดกรองมะเร็ง ตรวจคัดกรองมะเร็ง - - 4,500,000 - - รอยละ 80 ของสตรี ประชาชนกลุมเส่ียง กองทุนหลัก

นมประชาชนเขตเทศบาล เตานมในสตรีกลุมเสี่ยง เตานมประชาชนในเขต กลุมเสี่ยงไดรับ ไดรับการตรวจคัดกรอง ประกันสุขภาพ

นครนครศรธีรรมราช 2. เพื่อรณรงคและประชา เทศบาลนครนครศรี การตรวจคัดกรองมะ มะเร็งเตานมและไดรับ

ปงบประมาณ 2563 สัมพันธใหสตรีกลุม ธรรมราช ที่เปนกลุม เร็งเตานม การรักษาอยางรวดเร็ว

เสี่ยงมีความรูในการปฏิ เส่ียง จํานวน 2,000 ในกรณีตรวจพบความ

บัติตนหลีกเล่ียงปจจัยเส่ียง คน ผิดปกติ

ตอการเกิดมะเร็งเตานม

16 โครงการคดักรองมะเร็งปาก 1. เพื่อตรวจคัดกรองมะเร็ง ตรวจคัดกรองมะเร็ง - - 1,000,000 - - รอยละ 80 ของสตรี ประชาชนกลุมเส่ียง กองทุนหลัก

มดลูกประชาชนเขตเทศบาล ปากมดลูกในสตรีกลุมเส่ียง ปากมดลูกประชาชนใน กลุมเส่ียงไดรับ ไดรับการตรวจคัดกรอง ประกันสุขภาพ

นครนครศรธีรรมราช 2. เพื่อรณรงคและประชา เขตเทศบาลนครนครศรี การตรวจคัดกรองมะ มะเร็งปากมดลูกและได

ปงบประมาณ 2563 สัมพันธใหสตรีกลุม ธรรมราช ที่เปนกลุม เร็งปากมดลูก รับการรกัษาอยางรวด

เสี่ยงมีความรูในการปฏิ เส่ียง จํานวน 2,000 เร็วในกรณีตรวจพบ

บัติตนหลีกเล่ียงปจจัยเส่ียง คน ความผิดปกติ

ตอการเกิดมะเร็งปากมดลูก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

17 โครงการตรวจคัดกรองโรค 1. เพื่อประเมินสุขภาพ จัดอบรมใหความรูแก - - 1,420,000 - - กลุมเสี่ยงเปาหมาย กลุมเปาหมายมีการใช กองทุนหลัก

ทางตาและชวยเหลือความ สายตากลุมเปาหมายจํานวน ประชาชนที่เปนกลุม รอยละ 100 ไดรับ สายตาอยางถูกวิธี หลีก ประกันสุขภาพ

ผิดปกติทางสายตาในกลุม  2,925 คน ไดรบัการ เสี่ยงในเขตเทศบาล การตรวจความผิดปกติ เล่ียงปจจัยเส่ียงท่ีมีผล

วัยทํางาน (อายุ 35-59ป) ตรวจคัดกรองความผิดปกติ นครนครศรีธรรมราช ดานการมองเห็น ตอการเส่ือมหรือกอให

เขตเทศบาลนครนครศรี ดานการมองเห็น เร่ืองโรคทางตา จํานวน เกิดอันตรายทางตา

ธรรมราช 2. เพื่อใหกลุมเปาหมายที่ 2,925 คน

ไดรับการคดักรองแลวพบ  -ตรวจคัดกรองโรคทาง

ความผิดปกกติดานการมอง ตาและชวยเหลือความ

เห็นไดรับการสงตัวเพื่อรัก ผิดปกติทางสายตาใน

ษาตอตามระบบ กลุมวัยทํางาน เขตเทศ

3. เพ่ือใหกลุมเปาหมายท่ี นครนครศรีธรรมราช

ไดรับการคดักรองแลวพบ จํานวน 2,925 คน

ปญหาทางสายตาไมพบภา

วะแทรกซอนเกี่ยวกับตอ

กระจกไดรับการสนับสนุน

แวนสายตาเพื่อชวยในการ

มองเห็น

4. เพื่อใหกลุมเปาหมายได

รับความรูในการดูแลสุข

ภาพตา การใชสายตาอยาง

ถูกวิธี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

18 โครงการพัฒนาศักยภาพผู 1. เพื่อสรางเครือขายชมรม จัดอบรมใหความรูผู - - 230,000 - - 1.มีสมาชิกเขารวมชม รานอาหารในเขตเทศ กองทุนหลัก

ประกอบการรานอาหารเทศ รานอาหารใหมีความรูความ ประกอบการรานอา รมไมต่ํากวารอยละ 30 บาลนครฯถูกสุขลักษณะ ประกันสุขภาพ

บาลนครนครศรีธรรมราช เขาใจดานสุขาภิบาลรานอา หารในเขตเทศบาลนคร ของรานอาหารทั้งหมด และผานเกณฑ

หาร นครศรีธรรมราช เร่ือง ที่ข้ึนทะเบียนในเขตเทศ มาตรฐาน

2.เพื่อสรางแนวทางปองกัน เพื่อหาแนวทางปองกัน บาลนครนครศรีฯ

แหลงรังโรคที่เกิดจากการจัด โรคจากขยะมูลฝอย 2.รอยละ 80 ของผู

การขยะมูลฝอยของรานอา และสารปนเปอนใน เขารวมชมรมมีความรู

หาร อาหาร จํานวน 18 ในดานการจัดการขยะ

3. เพื่อลดความเสี่ยงจากการแหง มูลฝอยและสารปน

บริโภคอาหารที่มีการปนเปอน เปอนในอาหาร

จากสารเคมี 3.มีรานอาหารจากชม

 4. เพื่อใหความรูแกชมรม รมเขารวมกิจกรรมการ

รานอาหารในการจําหนายสิน ลดความเสี่ยงจากการ

คาตามมาตรฐาน GMP บริโภคอาหารที่มีการปน

5. เพื่อใหความรูแกผูบริโภค เปอนสารเคมีไมต่ํากวา

ในการเลือกซื้อสินคาที่ไมเปน รอยละ 50 

อันตรายตอสุขภาพ 4. รอยละ 50 ของราน

อาหารที่เขารวมโครง

การ มีระบบการจัดการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ขยะมูลฝอยที่เกิดจาก

รานอาหารอยางถูก

สุขลักษณะไมเปนแหลง

รังโรค

19 โครงการจัดตั้งศูนยพัฒนาและ 1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต จัดต้ังศูนยพัฒนาและ - - 1,500,000 - - รอยละ 80 ของผูสูง ผูสูงอายุและผูพิการ กองทุนหลัก

ฟนฟูคณุภาพชีวิตผูสูงอายุและ ของผูสูงอายุภายในเขตเทศ ฟนฟูคุณภาพชีวิตผูสูง อายุมีคณุภาพชีวิตที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ประกันสุขภาพ

ผูพิการ บาลนครนครศรธีรรมราช อายุในเขตเทศบาลนคร ขึ้น

2. เพ่ือพัฒนาชีวิตผูพิการ นครศรีธรรมราช 

ภายในเขตเทศบาลนครนคร จํานวน 3 ศูนย

ศรีธรรมราช

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

20 โครงการรณรงคขับขี่ปลอด 1. เพื่อใหประชาชนในเขต จัดรณรงคการขับขี่ - - 510,000 - - 1.รอยละ 80 ของผูเขาประชาชนมีความ กองทุนหลัก

ภัย เทศบาลมีความรูเรื่องการขับ ปลอดภัยในเขตเทศบาล รวมโครงการมีความรู ตระหนักเรื่องความ ประกันสุขภาพ

ขี่ปลอดภัย นครนครศรีธรรมราช เร่ืองการขับขี่ปลอดภัย ปลอดภัยบนทองถนน

2. เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ จํานวน 17 ชุมชน เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น

และการทําผิดกฏจราจรบน มะขามชุม 50 คน 2.รอยละ 70 เกิดอุบัติ

ทองถนน ทาชาง 50 คน เหตุและการทําผิดกฎ

ไทยสมุทร 50 คน จราจรลดลง

ทุงจีน 1 50 คน

ทุงจีน 2 50 คน

มุมปอม 50 คน

เพนียด 50 คน

นิยมสุข 50 คน

ประตูขาว 50 คน

การเคหะเอ้ืออาทรสะ

พานยาว 50 คน

หนาแขวงการทาง

50 คน

บางงัน 50 คน

ทาวโคตร 50 คน

ดอนไพร 50 คน

นอกโคก 50 คน

คูขวาง 1 50 คน

บานตก 50 คน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

21 โครงการจัดการขยะตนทาง 1. เพื่อลดแหลงรังโรคท่ีเกิด จัดอบรมใหความรูใน - - 1,300,000 - -  -ประชาชนมีความรู  -ปญหาขยะตกคางใน กองทุนหลัก

เพ่ือปองกันและสงเสริมสุข จากขยะอินทรีย เรื่องการจัดการขยะตน ดานการจัดการขยะ ชุมชนลดลง ประกันสุขภาพ

ภาพชุมชน 2. เพื่อใหประชาชนเกิดความทางแกประชาชน จํา ตนทางอยูในระดับ  -มีการใชขยะใหเกิด

รูเร่ืองผลเสียจากการจัดการ นวน 11 ชุมชน ไดแก ดีไมต่ํากวารอยละ60 ประโยชนในชุมชน

ขยะที่ไมถูกตอง ชุมแสง 50 คน  -เด็กนักเรียนมีความรู

ตลาดหัวอิฐ 50 คน ดานการจัดการขยะตน

บุญพาสันติ 50 คน ทางอยูในระดับดีไมต่ํา

ทวดทอง 50 คน กวารอยละ 60

ประตูขาว 50 คน

ตลาดแขก 50 คน

นิยมสุข 50 คน

เพชรจริก 50 คน

ประตูชัย 50 คน

บุญนารอบ 50 คน

ทาวโคตร 50 คน

และโรงเรียน จํานวน

10 โรงเรียน ไดแก

1. โรงเรียนเทศบาลวัด

มเหยงคณ 50 คน

2. โรงเรียนเทศบาลวัด

เสาธงทอง 50 คน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3. โรงเรียนเทศบาลวัด

เสมาเมือง 50 คน

4. โรงเรียนเทศบาลวัด

ใหญ 50 คน

5. โรงเรียนสาธิตเทศ

บาลวัดเพชรจริก 50 คน

6 โรงเรียนเทศบาลวัด

ศาลามีชัย 50 คน

7. โรงเรีบนเทศบาลวัด

ทาวโคตร 50 คน

8. โรงเรียนเทศบาลวัด

ทาโพธิ์ 50 คน

9. โรงเรียนเทศบาลวัด

ศรีทวี 50 คน

10. โรงเรียนนานาชาติ

50 คน

รวม 21 โครงการ  -  - 0 0 22,183,523 2,672,000 2,672,200  -  -  -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



 

 

 

 

ผ.02/1 

โครงการท่ีเกนิศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 
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แบบ ผ.02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4 การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมใหนาอยู  เขมแข็ง  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี   4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค  และโครงสรางพื้นฐาน

4.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 กอสรางสะพานทางเขา เพื่อพัฒนาสวนสมเด็จ สะพานคอนกรีตเสริม  -  -  - 25,000,000  - ประชาชนมีความ สวนสมเด็จพระศรี สํานักการชาง

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร พระศรีนครินทร 84 เหล็ก กวาง 12.00 เมตร พึงพอใจรอยละ 80 นครินทร 84 (ทุงทาลาด)

84 (ทุงทาลาด) (ทุงทาลาด) ใหเปน และทางเทาทั้งสองขาง มีความเปนมาตรฐาน

สวนสาธารณะที่ไดมาตรฐาน กวาง 1.50 เมตร ยาว ในการบริการประชาชน

สําหรับบริการประชาชน 40.00 เมตร และ

กอสราง Gabion ทั้ง

สองฝง ยาวรวมไมนอย

กวา 400.00 เมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  เพิ่มเติม  ฉบับที่ 3
สําหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 กอสรางเข่ือนปองกันตลิ่ง เพื่อระบายนํ้าไมใหทวมขัง เขื่อนปองกันตลิ่งความ  -  -  - 150,000,000  - ประชาชนมีความ ทําใหบานเรือนของ สํานักการชาง

คลองหนาเมือง จากสะพาน บานเรือนของประชาชน ยาวรวมทั้งสองฝงไมนอย พึงพอใจรอยละ 80 ประชาชนไมไดรับความ

นครนอย ถึงสะพานขามคลอง กวา 1,500.00 เมตร เดือดรอนจากปญหา

หนาเมือง ถนนพัฒนาการ สูง 2.80 เมตร ตาม น้ําทวมขัง

คูขวาง รูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

3 กอสรางอัฒจันทรและ เพ่ือพัฒนาสวนสมเด็จ อัฒจันทร จํานวน 2  -  -  - 20,000,000  - ประชาชนมีความ สวนสมเด็จพระศรี สํานักการชาง

ปรับปรุงระบบบไฟฟารอบ พระศรีนครินทร 84 ตัว ขยายไฟฟา 3 เฟส พึงพอใจรอยละ 80 นครินทร 84 (ทุงทาลาด)

อางเก็บน้ําในสวนสมเด็จ (ทุงทาลาด) ใหเปน ติดตั้งเสาไฟและหลอดไฟ มีความเปนมาตรฐาน

พระศรีนครนิทร 84 (ทุงทา สวนสาธารณะที่ไดมาตรฐาน LED ตามรูปแบบและราย ในการบริการประชาชน

ลาด) สําหรับบริการประชาชน การของเทศบาล

รวม 3 โครงการ  -  - 0 0 0 195,000,000 0  -  -  -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



 

 

 

 

ผ.03 

บัญชีครุภัณฑ 
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องพิมพชนิด Dot Matrix  -  - 330,000  -  - สํานักการคลัง

Printer แบบแครสั้น จํานวน

15 เคร่ืองๆละ 22,000 บาท

2 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา โตะ เกาอี้ไม นักเรียน A4 มอก. .- .- .- 158,000 .- โรงเรียนเทศบาล

ระดับประถมศกึษาจํานวน วัดทาวโคตร

100 ชุดๆละ 1,580 บาท

3 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกสวน .- .- .- 940,000 .- โรงเรียน

(ราคารวมคาติดตั้ง) แบบแขวน นานาชาติ
ขนาด 36,000 บีทียู จํานวน

20 เคร่ือง ๆ ละ 47,000 บาท

4 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา โตะเรียนพลาสติก .- .- .- 120,000 .- โรงเรียน

ขนาด 38x60x75 ซม. นานาชาติ
เกาอี้นักเรียนพลาสติก

ขนาด 35x45x40 ซม.

จํานวน 100 ชุดๆละ 1,200 บาท

5 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกสวน .- .- 129,600        .- .- โรงเรียนเทศบาล

(ราคารวมคาติดตั้ง) แบบตั้งพ้ืนหรือ วัดเสาธงทอง

แบบแขวน ขนาด 24,000 BTU 

จํานวน 4 เคร่ืองๆละ 32,400 

บาท

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  เพิ่มเติม  ฉบับที่ 3

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา ชั้นวางรองเทาโครงเหล็กกลองขนาด .- .- 135,000        .- .- โรงเรียนเทศบาล

ไมนอยกวา 30x200x85 ซม. วัดเสาธงทอง

จํานวน 30 ชุดๆละ 4,500 บาท

7 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ช้ันวางเคร่ืองนอนทําดวยไม .- .- 144,000        .- .- โรงเรียนเทศบาล

ขนาดไมนอยกวา 40x120x240 วัดเสาธงทอง

ซม. 12 ชอง จํานวน 9 ชุด

ชุดละ 16,000 บาท

8 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โตะชุดประชุม (โตะชุด 4 ตัว .- .- 16,000          .- .- โรงเรียนเทศบาล

หัวโคง 2 ตัว) จํานวน 1 ชุด วัดเสาธงทอง

โตะประชุมตรงทําดวยไม

ขนาด 1500x600x750 มม.

โตะประชุมโคงครึ่งวงกลม

เสนผานศูนยกลาง 1,500 มม.

9 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เคร่ืองดูดฝุน ขนาด 25 ลิตร .- .- .- 14,000          .- โรงเรียนเทศบาล

1.สามารถดูดฝุนและน้ํา วัดเสาธงทอง

2.เปนราคาพรอมอุปกรณ

จํานวน 1 เคร่ือง

10 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โตะทํางาน ระดับ 7-9 พรอม .- .- .- 57,000          .- โรงเรียนเทศบาล

เกาอี้ ขนาด 80X150x75 ซม. วัดเสาธงทอง

มี 2 ลิ้นชัก ทางดานขวา 

และ 3 ลิ้นชัก ดานซาย

จํานวน 10 ชุดๆละ 5,700 บาท 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
11 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา โตะ เกาอี้ไม นักเรียน A4 มอก. .- .- .- 237,000        .- โรงเรียนเทศบาล

ระดับประถมศกึษาจํานวน วัดเสาธงทอง

150 ชุดๆละ 1,580 บาท

12 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ เคร่ืองทําน้ํารอน-เย็น จํานวน 1 ชุด .- .- .- 25,100          .- โรงเรียนเทศบาล

งานบานงานครัว แบบตอทอ ขนาด 2 กอก วัดเสาธงทอง

13 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูล็อกเกอร 18 ชอง มีมือจับชนิดฝง 24,000          โรงเรียนเทศบาล

คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ วัดเสาธงทอง

อุตสาหกรรม (มอก) จํานวน 3 ตูๆ

ละ 8,000 บาท

14 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ชุดโตะเกาอี้อานหนังสือสําหรับเด็ก .- .- .- 15,400          .- โรงเรียนเทศบาล

1.โตะไมทาสี ขนาด 60x67x57 วัดเสาธงทอง

เซนติเมตร หนาโตะมีแผนไมทึบ

มีคานไมรองใตขอบโตะ

เสริมความแข็งแรง

2.เกาอี้ไมทาสี มีพนักพิง

ขนาด 32x30x64 เซนติเมตร

จํานวน 4 ชุดๆ ละ 3,850 บาท

(ใน 1 ชุด มีโตะ 1 ตัว เกาอี้ 2 ตัว)

15 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ ลําโพงแบบพกพา พรอมชอง USB .- .- .- 18,300          .- โรงเรียนเทศบาล

วัสดุไฟฟาและวิทยุ และไมคไรสายและแบตเตอร่ี วัดเสาธงทอง

ความถี่ 80Hz-18KHz

ความเร็ว 95 dB ระบบเสียง

1.5" KSV กําลังไฟ 200W

จํานวน 2 ชุดๆละ 9,150 บาท

แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

ที่
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

16 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา กลองถายภาพดิจิตอล ความละเอียดไมต่ํา .- .- .- 35,000          .- โรงเรียนเทศบาล

และเผยแพร กวา 24 ลานพิกเซล มีระบบแฟลช วัดเสาธงทอง

ในตัว จํานวน 1 ตัว

17 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน พัดลมโคจรติดเพดาน ขนาด 16 นิ้ว .- .- .- .- 70,000          โรงเรียนเทศบาล

จํานวน 50 ตัวๆละ 1,400 บาท วัดเสาธงทอง

18 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา โดะเกาอี้นักเรียนมัธยมศึกษา .- .- 252,800 .- .- โรงเรียนเทศบาล

A4 ระดับมัธยมศึกษา วัดทาโพธิ์

ขนาดโตะ60x40x75 ซม.

เกาอี้ขนาด40x42x81 ซม.

จํานวน 160 ชุดๆละ  1,580 บาท

19 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) .- .- 108,000 .- .- โรงเรียนเทศบาล

โฆษณาและเผยแพร แบบ Smart TV วัดทาโพธิ์

ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x

1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว จํานวน

8 เครื่องๆละ 13,500 บาท

20 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ เคร่ืองเลน DVD จํานวน 8 เคร่ือง .- .- 11,920 .- .- โรงเรียนเทศบาล

โฆษณาและเผยแพร เครื่องละ 1,490 บาท วัดทาโพธิ์

21 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูเอกสารเปนกระจกแบบบานเล่ือน .- .- .- 11,400          .- โรงเรียนเทศบาล

ขนาด 87.7x40.8x87.7 ซม. วัดทาโพธิ์

จํานวน 3 ใบๆละ 3,800 บาท

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

22 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โตะทํางานพรอมเกาอี้ ระดับ 7-9 .- .- .- 25,000          .- โรงเรียนเทศบาล

เกาอี้ขนาด 80x450x75 ซม. วัดทาโพธิ์

จํานวน 5 ชุดๆละ 5,000 บาท

23 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ช้ันใสหนังสอืแบบหนาเดียว ขนาด .- .- .- 16,000          .- ศพด.คูขวาง

40x100x60 ซม. ทําดวยไมพนสี

จํานวน 5 ชุดๆละ 3,200 บาท

24 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน Color Box โลง 3 ชั้น จํานวน .- .- .- 8,700            .- ศพด.คูขวาง

15 ใบๆละ 580 บาท

25 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูเก็บแบบฟอรม 15 ลิ้นชัก จํานวน .- .- .- 4,500            .- ศพด.คูขวาง

1 ตูๆละ 4,500 บาท

26 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ช้ันวางรองเทา 24 ชอง ขนาด .- .- .- 9,600            .- ศพด.คูขวาง

108x20x65 ซม. 

จํานวน 3 ชุดๆ ละ 3,200 บาท

27 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ช้ันวางอุปกรณ 16 ชอง จํานวน .- .- .- 21,000          .- ศพด.คูขวาง

3 ชุดๆละ 7,000 บาท

28 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เคร่ืองพิมพเลเซอร หรือ LED สี .- .- .- 10,000          .- ศพด.คูขวาง

ชนิด Network แบบ 1

(18 หนา/นาที) จํานวน 1 เคร่ือง

29 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูกระจกบานเลื่อนขนาด 4 ฟุต .- .- .- 7,800            .- ศพด.

ขนาด 1185x410x879 มม. หนาสถานีรถไฟ

เปนตูเหล็กพนสี จํานวน 1 ตู

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

30 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โตะคอมพิวเตอร ขนาด .- .- .- 2,000            .- ศพด.

50x80x75 ซม. จํานวน 1 ชุด หนาสถานีรถไฟ

31 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เคร่ืองเสียงเคล่ือนท่ีพรอม .- .- .- 4,500            .- ศพด.

ไมโครโฟน จํานวน 1 ชุด หนาสถานีรถไฟ

32 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ชั้นวางอุปกรณ 9 ชอง ขนาด .- .- .- 25,500          .- ศพด.

30x30 ชม. จํานวน 6 ชุดๆละ หนาสถานีรถไฟ

4,250 บาท

33 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ อางซงิคสแตนเลส ชนิดโครงลอย .- .- .- 9,900            .- ศพด.

งานบานงานครัว ขนาด 120x50x75 ซม. หนาสถานีรถไฟ

จํานวน 1 ชุด

34 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โตะรับประทานอาหารประกอบดวย .- .- .- 72,000          .- ศพด.

โตะ 1 ตัวขนาด 60x120x60 ซม. หนาสถานีรถไฟ

เกาอี้ 2 ตัวขนาด 30x120x30ซม.

จํานวน 15 ชุดๆละ 4,800 บาท

35 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ช้ันใสหนังสอืแบบหนาเดียว ขนาด .- .- .- 6,400            .- ศพด.ไสเจริญ

40x100x60 ซม. ทําดวยไมพนสี

จํานวน 2 ชุดๆละ 3,200 บาท

36 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน Color Box โลง 3 ชั้น มีประตู .- .- .- 5,100            .- ศพด.ไสเจริญ

มีกุญแจ  จํานวน 6 ใบๆละ 850

บาท

37 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ ตูอลูมิเนียมสําหรับใสภาชนะขนาด .- .- .- 7,800            .- ศพด.ไสเจริญ

งานบานงานครัว 80x40x150 ซม. จํานวน1 ตู

38 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เคร่ืองพิมพเลเซอร หรือ LED สี .- .- .- 10,000          .- ศพด.ไสเจริญ

ชนิด Network แบบ 1

(18 หนา/นาที)จํานวน 1 เคร่ือง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

39 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ อางซงิคสแตนเลส ชนิดโครงลอย .- .- .- 9,900            .- ศพด.ไสเจริญ

งานบานงานครัว 2 หลุมขนาด 120x50x75 ซม. 

จํานวน 1 ชุด

40 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เคร่ืองพิมพเลเซอร หรือ LED สี .- .- .- 10,000          .- ศพด.

ชนิด Network แบบ 1 ชุมชน ทุงจีน

(18 หนา/นาที) จํานวน 1 เคร่ือง

41 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน Color Box โลง 3 ชั้น มีประตู .- .- .- 5,100            .- ศพด.

มีกุญแจ  จํานวน 6 ใบๆละ 850 ชุมชน ทุงจีน

บาท

42 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ อางซงิคสแตนเลส ชนิดโครงลอย .- .- .- 9,900            .- ศพด.

งานบานงานครัว 2 หลุมขนาด 120x50x75 ซม. ชุมชน ทุงจีน

จํานวน 1 ชุด

43 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เคร่ืองพิมพเลเซอร หรือ LED สี .- .- .- 10,000          .- ศพด.

ชนิด Network แบบ 1 ชุมชนทาโพธิ์

(18 หนา/นาที)จํานวน 1 เคร่ือง

44 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน Color Box โลง 3 ชั้น มีประตู .- .- .- 2,550            .- ศพด.

มีกุญแจ  จํานวน 3 ใบๆละ 850 ชุมชนทาโพธิ์

บาท

45 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โตะคอมพิวเตอร พรอม เกาอี้ .- .- .- 3,500            .- ศพด.

ขนาด 50x80x75 ซม. จํานวน ชุมชนทาโพธิ์

1 ชุด

46 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ อางซงิคสแตนเลส ชนิดโครงลอย .- .- .- 9,900            .- ศพด.

งานบานงานครัว 2 หลุมขนาด 120x50x75 ซม. ชุมชนทาโพธิ์

จํานวน 1 ชุด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

47 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ช้ันใสหนังสอืแบบหนาเดียว ขนาด .- .- .- 6,400            .- ศพด.

40x100x60 ซม. ทําดวยไมพนสี วัดหัวอิฐ

จํานวน 2 ชุดๆละ 3,200 บาท

48 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน Color Box โลง 3 ชั้น .- .- .- 4,500            .- ศพด.

จํานวน 6 ใบๆละ 750 บาท วัดหัวอิฐ

49 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เคร่ืองพิมพเลเซอร หรือ LED สี .- .- .- 10,000          .- ศพด.

ชนิด Network แบบ 1 วัดหัวอิฐ

(18 หนา/นาที)จํานวน 1 เคร่ือง

50 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ช้ันวางอุปกรณ 12 ชอง จํานวน .- .- .- 11,000          .- ศพด.

2 ชุดๆละ 5,500 บาท วัดหัวอิฐ

51 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ อางซงิคสแตนเลส ชนิดโครงลอย .- .- .- 9,900            .- ศพด.

งานบานงานครัว 2 หลุมขนาด 120x50x75 ซม. วัดหัวอิฐ

จํานวน 1 ชุด

52 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน พัดลมโคจรติดเพดาน ขนาด 16 นิ้ว .- .- .- 6,600            .- ศพด.

จํานวน 3 ตัวๆละ 2,200 บาท ตากสินชะเมา

53 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน Color Box โลง 3 ชั้น มีประตู .- .- .- 4,500            .- ศพด.

จํานวน 3 ใบๆละ 750 บาท ตากสินชะเมา

54 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เคร่ืองพิมพเลเซอร หรือ LED สี .- .- .- 10,000          .- ศพด.

ชนิด Network แบบ 1 ตากสินชะเมา

(18 หนา/นาที)จํานวน 1 เคร่ือง

55 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ช้ันวางของชนิดไม ขาด 5 ชั้น .- .- .- 1,500            .- ศพด.

จํานวน 1 ตัว ตากสินชะเมา

56 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูเก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน .- .- .- 20,800          .- ศพด.

ขนาด 4 ฟุต จํานวน 4 ใบๆละ ประตูลอด

5,200 บาท

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

57 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน Color Box โลง 3 ชั้น .- .- .- 6,960            .- ศพด.

จํานวน 12 ใบๆละ 580 บาท ประตูลอด

58 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ โตะคอมพิวเตอร จํานวน 1 ชุด .- .- .- 2,500            .- ศพด.

งานบานงานครัว ขนาด 40x80x20 ซม. ประตูลอด

59 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ ตูอลูมิเนียมเก็บภาชนะ .- .- .- 7,800            .- ศพด.

งานบานงานครัว ขนาด 40x80x20 ซม. จํานวน 1 ตู ประตูลอด

60 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน Color Box โลง 3 ชั้น .- .- .- 3,480            .- ศพด.

จํานวน 6 ใบๆละ 580 บาท ชุมชนศาลามีชัย

61 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โตะคอมพิวเตอร จํานวน 1 ชุด .- .- .- 2,500            .- ศพด.

ขนาด 40x80x20 ซม. ชุมชนศาลามีชัย

62 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ช้ันใสหนังสอืแบบหนาเดียว ขนาด .- .- .- 6,400            .- ศพด.

40x100x60 ซม. ทําดวยไมพนสี ชุมชนศาลามีชัย

จํานวน 2 ชุดๆละ 3,200 บาท

63 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับงาน .- .- .- 22,000          .- ศพด.

ประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพ ชุมชนศาลามีชัย

ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 1 เคร่ือง

64 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เคร่ืองพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดต้ัง .- .- .- 4,300            .- ศพด.

ถังหมึกพิมพ (lnk Tank Printer) ชุมชนศาลามีชัย

จํานวน 1 เคร่ือง

65 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน Color Box โลง 3 ชั้น .- .- .- 6,960            .- ศพด.

จํานวน 12 ใบๆละ 580 บาท เทศบาล1

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

66 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โตะคอมพิวเตอร จํานวน 1 ชุด .- .- .- 2,500            .- ศพด.

ขนาด 40x80x20 ซม. เทศบาล1

67 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ช้ันใสหนังสอื แบบหนาเดียว .- .- .- 6,400            .- ศพด.

ขนาด 40x100x60 ซม. เทศบาล1

จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 3,200 บาท

68 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูอลูมิเนียมเก็บภาชนะ .- .- .- 7,800            .- ศพด.

ขนาด 80x40x150 ซม. เทศบาล1

จํานวน 1 ตู

69 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ อางซงิคสแตนเลส ชนิดโครงลอย .- .- .- 9,900            .- ศพด.

งานบานงานครัว 2 หลุมขนาด 120x50x75 ซม. เทศบาล1

จํานวน 1 ชุด

70 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ อางซงิคสแตนเลส ชนิดโครงลอย .- .- .- 9,900            .- ศพด.

งานบานงานครัว 2 หลุมขนาด 120x50x75 ซม. ทาวโคตร

จํานวน 1 ชุด

71 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ ช้ันใสหนังสือ แบบหนาเดียวไมพนสี .- .- .- 6,400            .- ศพด.

งานบานงานครัว ขนาด 40x100x60 ซม. ทาวโคตร

จํานวน 2 ชุดๆละ 3,200 บาท

72 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เคร่ืองพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดต้ัง .- .- .- 10,000          .- ศพด.

ถังหมึกพิมพ (lnk Tank Printer) ทาวโคตร

จํานวน 1 เคร่ือง

73 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน พัดลมติดฝาผนัง ขนาด 16 นิ้ว .- .- .- 15,000          .- ศพด.

จํานวน 6 ตัวๆละ 2,500 บาท ทาวโคตร

74 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูเก็บแบบฟอรม 15 ลิ้นชัก .- .- .- 4,500            .- ศพด.

จํานวน 1 ตูๆละ 4,500 บาท ทาวโคตร

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

75 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน Color Box โลง 3 ชั้น .- .- .- 5,800            .- ศพด.

 จํานวน 10 ใบๆละ 580 บาท ทาวโคตร

76 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เคร่ืองขยายเสียง  มีลอลาก 15 นิ้ว .- .- .- 60,000          .- โรงเรียนเทศบาล

300 วัตต ไมคลอย 2 ตัว วัดเสมาเมือง

จํานวน 8 ชุด

77 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน color box โลง 3 ชั้น .- .- .- 3,480 .- ศพด.

จํานวน 6 ใบๆละ 580 บาท ชุมชนเพชรจริก

78 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โตะคอมพิวเตอร จํานวน 1 ชุด .- .- .- 2,500 .- ศพด.

ขนาด 40x80x120 ซม. ชุมชนเพชรจริก

79 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ชั้นใสหนังสือ แบบหนาเดียว .- .- .- 6,400 .- ศพด.

ขนาด 40x100x60 ซม. ชุมชนเพชรจริก

จํานวน 2 ชุดๆละ 3,200 บาท

ทําดวยไมพนสี

80 การศึกษา คาครุภัณ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล .- .- .- 22,000 .- ศพด.

แบบที1่ (จอแสดงภาพขนาดไมนอย ชุมชนเพชรจริก

กวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เคร่ือง

81 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เคร่ืองพิมพMultifunction  แบบฉีด .- .- .- 4,300 .- ศพด.

หมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ(Ink ชุมชนเพชรจริก

Tank  Printer)  จํานวน 1 ชุด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

82 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑทางการแพทย เตียงเคลื่อนยายผูปวยปรับระดับ  -  - 72,000           -  - กองการแพทย

มือหมุน  

ราคาเตียงละ 36,000 บาท

จํานวน 2 เตียง

๘๓ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑทางการแพทย เคร่ืองฟงเสียงหัวใจเด็กในครรภ  -  - 120,000  -  - กองการแพทย

สําหรับศูนยสุขภาพชุมชน

 พรอมทั้งมีตัวเลขแสดงอัตราการ  

เตนของหัวใจทารก น้ําหนักเบา

สามารถเคลื่อนยายไดสะดวก

ใชไดกับไฟฟา 220 โวลท 

50 เฮริตซ แบตเตอรี่เปนชนิด

ชารตไฟฟาใหมได

โดยตรงขณะใชงาน

สามารถใชงานไดตอเน่ืองนาน

ไมนอยกวา 12 ชั่วโมง

ฟงเสียงการเตนหัวใจทารก

50-210 ครั้งตอนาที และ

ไดต้ังแตอายุครรภ 9 สัปดาห

มีชองใสหัวตรวจท่ีตัวเคร่ือง

ใชหัวตรวจขนาดความถี่ 2.2 MHz

สามารถปรับความดังของเสียงได

ราคาเครื่องละ 30,000 บาท

จํานวน 4 เคร่ือง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๘๔ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑทางการแพทย เคร่ืองกรอฟนเคลื่อนที่ได  -  - 130,000  -  - กองการแพทย

แบบ ๔ ชอง

 1.ใชกับไฟฟากระแสสลับแรงดัน  

220 โวลต 50 - 60 ไซเคิล

2.ตูทําดวยโลหะเคลือบสีปองกัน

สนิม ดานบนของตูสามารถวาง

เคร่ืองมือและวัสดุได มีลอเลื่อน

ดานขางมีหูจับทั้ง 2 ขาง

3. มีภาชนะใสบรรจุน้ําไดไมนอย

กวา 1 ลิตร

4. มีมาตรวัดความดันที่ใชกับ

หัวกรอสามารถปรับปริมาณ

น้ําและลมของหัวกรอไดสะดวก

5. เคร่ืองทําความดันลมมีระบบ

อัตโนมัติซึ่งมีลิ้นกันอันตราย 

Safety  Valve

6. สวิตซเทาควบคุมการทํางาน

ทั้งหัวกรอเร็วและหัวกรอชา

7. ภาชนะใสบรรจุน้ําสามารถเติม

น้ําไดงาย โดยไมตองปรับวาลวลม

8. มีตัวกรองลมและน้ํา

ภายในเคร่ือง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9. มีที่ถายนํ้ารากถังพักลม

10.ประกอบดวยหัวกรอเร็ว 1

หัว หัวกรอชา 1 หัว,หัวเปาน้ํา

และลม1หัว,ที่ดูดน้ําลาย1หัว,

 Compressor 

ขนาด 1/2 แรงมา 1 เคร่ือง

จํานวน 1 เคร่ือง

๘๕ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑทางการแพทย หมอตมแผนความรอน  -  - 195,000  -  - กองการแพทย

24 แผน (พรอมแผนความรอน)

 ขนาด 80 x 80 x 50 ซม.

ความจุของตัวถัง 130±0.5

ลิตร ใชไดกับไฟฟา 220 โวลท 

50 เฮิรตซ

จํานวน  1 เคร่ือง

๘๖ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑทางการแพทย เคร่ืองวัดความดันโลหิต  -  - 23,700           -  - กองการแพทย

แบบปรอทตั้งพื้น

ราคาเครื่องละ 7,900 บาท

จํานวน 3 เคร่ือง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๘๗ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑทางการแพทย เคร่ืองวัดความอิ่มตัวของ  -  - 100,000  -  - กองการแพทย

 O2  เคร่ืองวัดปริมาณออกซิเจน  

ในเลือด'ชนิดพกพา

แสดงคาออกซิเจนในเลอืด 

และชีพจร ระบบดิจิตอล

ราคาเครื่องละ 50,000 บาท

จํานวน 2 เคร่ือง

88 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑทางการแพทย ชุดตรวจหู ตา ประกอบดวย  -  - 50,000           -  - กองการแพทย

 - ที่ตรวจตาใชหลอดไฟฮาโลเจน

- ที่ตรวจหูแบบนําแสงดวยระบบ

ไฟเบอรออฟติก มMีagnifying

 Lens หมุนไดรอบ 

ราคาชุดละ 25,000 บาท

จํานวน 2 ชุด

๘๙ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑทางการแพทย เคร่ืองวัดความดันแบบปรอท  -  - 18,000  -  - กองการแพทย

ตั้งโตะแบบบีบดวยมือ

แสดงคา Systolic  Diastolic

ดวยการใชหูฟง

ราคาเครื่องละ 3,000 บาท

จํานวน  6 เคร่ือง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๙๐ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑทางการแพทย เคร่ืองวัดความดันอัตโนมัติ  -  - 100,000         -  - กองการแพทย

ชนิดตั้งโตะ

1.เปนเคร่ืองวัดความดันที่ตนแขน

แบบอัตโนมัติ ดวยระบบ

 oscillometric แสดงคา

ความดันและอัตราการเตนของ

หัวใจเปนตัวเลขดิจิตอล

2.ระบบปมลมอัตโนมัติ การปลอย

ลมควบคุมโดยวาลวแมเหล็กไฟฟา

3.มีปุมตั้งคาความดันใหเลือกได 

7 คาคือ Auto,100,140,180,

220,260,และ280 mmHg.

4.สามารถเลือกใชงานได 4แบบ

AVG,SINGLE,MANU,CHECK

5.มีชุดอุปกรณผาพันแขน 1 ชุด

AC Adaptor 1 ชุด

เพื่อใชในงานผูปวยนอกและ

คัดกรอง 

ราคาเครื่องละ 25,000 บาท

จํานวน 4 เคร่ือง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๙๑ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑทางการแพทย เคร่ืองวัดความอิ่มตัว  -  - 50,000           -  - กองการแพทย 

ของออกซเิจน ในเลือด

ชนิดพกพาสําหรบับริการปฐมภูมิ

แสดงคาออกซิเจนในเลอืด

และชีพจร ระบบดิจิตอล

จํานวน 1 เคร่ือง

๙๒ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑทางการแพทย รถเข็นชนิดน่ัง  -  - 69,000           -  - กองการแพทย

1.เปนรถเข็นผูปวยชนิดนั่ง

2. ตัวโครงทําดวยโลหะไมเปนสนิม

ขนาดไมนอยกวา 7/8 นิ้ว

3. พื้นที่นั่งและพนักพิงหลัง

ทําดวยแผนโลหะหนาไมเปนสนิม       

4. ที่นั่งขนาดไมนอยกวา 

18x18 นิ้ว

5. มีที่วางเทาทําดวยอะลูมิเนียม

6. มีที่วางแขนสองขางทําดวย

 แผนโลหะไมเปนสนิม

7. มีลอยางตัน 4 ลอ

ราคาคันละ 6,900 บาท 

จํานวน  10 คัน  

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๙๓ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑทางการแพทย รถเข็นชนิดนอน  -  - 114,000         -  - กองการแพทย

1.เปนรถเข็นชนิดรถนอนพรอม

เปลหาม

2. ตัวโครงรถทําดวยโลหะ

ขนาดไมนอยกวา 1  1/2 นิ้ว

3.ชั้นลางมีที่สําหรับวางของ

ทําดวยอะลูมิเนียมหรือโลหะ

ไมเปนสนิมติดกับตัวรถ

4. มีที่สําหรับใสถังออกซิเจน

ทําดวยโลหะไมเปนสนิม

5. มีลอใหญ 2 ลอ และมีลอเลก็

หมุนรอบตัวอีก 2 ลอ

6. ขนาดตัวรถไมนอยกวา

60x200x80 เซนติเมตร

7.มีอุปกรณประกอบ 

 7.1 เสาน้ําเกลือทําดวยโลหะ

ไมเปนสนิม 1 อัน

7.2 เปลหามทําดวยอะลูมิเนียม

ชนิดหนา หรือโลหะไมเปนสนิม

มีเบาะหุมหนังเทียม

  7.3 ราวกั้นเตียง

ราคาคันละ 19,000 บาท

จํานวน 6 คัน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน
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๙๔ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑทางการแพทย เคร่ืองน่ึงฆาเช้ือจุลินทรีย  -  - 610,000         -  -  กองการแพทย

ดวยไอน้ํา 

ระบบอัตโนมัติขนาดไมนอยกวา

350 ลิตร (Pre-Post Vac)

จํานวน 1 เคร่ือง

๙๕ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑทางการแพทย เคร่ืองฉายแสงวัสดุอุดฟน  -  - 60,000  -  - กองการแพทย

1.แหลงกําเนิดแสงมาจาก LED 

สามารถใชกับวัสดุทางทันตกรรม

ที่แข็งดวยแสงไดทุกชนิด

ราคาเครื่องละ 30,000 บาท

จํานวน 2 เคร่ือง

๙๖ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  -  - 2,050,000      -  - กองการแพทย

และขนสง ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา  

2,400 ซีซีหรือกําลังเครื่องยนต

สูงสุดไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต 

ขับเคลื่อน 4 ลอ

แบบดับเบ้ิลแค็บ ราคาคันละ 

1,025,000 บาท

จํานวน 2 คัน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน
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97 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑทางการแพทย ยูนิตทําฟน  -  - 460,000         -  - กองการแพทย

1.ประกอบดวยระบบใหแสง 

สวาง ระบบเคร่ืองกรอฟน 

ระบบควบคุม ระบบดูดน้ําลาย

ระบบบวนปาก และเกาอี้คนไข

2.ยูนิตมีจุดตอ Coupling น้ํา

สําหรับเครื่องขูดหินปูน พรอม

ปุมปรับปริมาณน้ําและมีหัวตอ 

แบบ Non-return Valve 

สําหรับเสียบทอน้ําได

3.มีที่ดูฟลมเอกซเรยในตําแหนง

ที่ผูใหการรักษาสามารถดูได

สะดวกและชัดเจน

4.ใชกับไฟฟากระแสสลับ

220 โวลต 50 เฮิรตซ และลด

แรงดันไฟฟาใหไมเกิน 50โวลต

ยกเวนสวนที่ใชจายพลังใหกับ

มอเตอรตนกําลัง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๙๘ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบาน เคร่ืองซักผา แบบธรรมดา  -  - 108,000         -  - กองการแพทย

งานครัว ขนาด 15 กิโลกรัม  

1. เปนเคร่ืองซักผาที่สามารถ

ซักผาแหงไดคร้ังละไมนอยกวา

ที่กําหนด

2. เปนเคร่ืองเดี่ยว 

 แบบเปดฝาบน

3. มีระบบปนแหงหรือหมาด

ราคาเครื่องละ 18,000 บาท

จํานวน 6 เคร่ือง 

99 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบาน ผามานโพลี 100%  -  - 30,400           -  - กองการแพทย

งานครัว ศนูยบริการสาธารณสุขศาลามีชัย

 - ขนาดหองโถง

3.80 x 2.50  = 1 ชุด

3.80 x 2.15  = 1 ชุด

3.70 x 1.60  = 2 ชุด

 - ขนาดหองตรวจ

2.75 x 1.60    = 1 ชุด

3.80  x 1.60   = 1 ชุด

1.10   x 2.00  = 2 ชุด(เดี่ยว)

 - ขนาดหองฉีดยา

3.80  x 1.60   = 1 ชุด

2.90  x 1.60   = 1 ชุด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

100 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบาน ผามานโพลี 100%  -  - 43,400           -  - กองการแพทย

งานครัว ศนูยบริการสาธารณสุขคูขวาง

 - ขนาดหองโถง

1.35 x 1.80   = 2 ชุด

1.03 x 2.07   = 2 ชุด(เดี่ยว)

 - ขนาดหองตรวจ

1.35  x 1.80  = 1 ชุด

3.75  x 1.80  = 1 ชุด

2.85  x 1.80  = 1 ชุด(เดี่ยว)

 .80  x 1.80   = 1 ชุด(เดี่ยว)

1.85  x 1.80  = 1 ชุด(เดี่ยว)

1.80  x 1.80  = 1 ชุด(เดี่ยว)

3.75  x 1.80  = 1 ชุด

 - ขนาดหองฉีดยา

3.75 x 2.07  = 1 ชุด

3.75 x 1.80  = 2 ชุด

1.35 x 1.65  = 1 ชุด

 .85  x 1.95  = 1 ชุด(เดี่ยว)

3.75 x 1.80  = 1 ชุด(เดี่ยว)

 - ขนาดหองทําฟน

3.75 x 1.80  = 1 ชุด

 .85  x 1.95  = 1 ชุด(เดี่ยว)

จํานวน 1 ชุด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

101 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูล็อคเกอร 9 ชอง  -  - 48,000           -  - กองการแพทย

ขนาดกวางไมนอยกวา 91 ซม.

ลึกไมนอยกวา 45 ซม. 

สูงไมนอยกวา 183 ซม.

ราคาชุดละ 8,000 บาท

จํานวน 6 ชุด

102 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูเอกสาร 4 ลิ้นชัก  -  - 18,000           -  - กองการแพทย

ขนาดกวางไมนอยกวา 45 ซม.

ลึกไมนอยกวา 62 ซม. 

สูงไมนอยกวา 133 ซม.

1.ใชกุญแจ Cyber Lock คุณภาพ

มาตรฐานระดับสากล

2.รางเล่ือนแข็งแรงใชไดสะดวก

ไมฝด

3.มือจับแบบฝงรูปแบบทันสมัย

พรอมกุญแจ 2 ดอก

ราคาตูละ 6,000 บาท

จํานวน 3 ตู

๑๐๓ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกสวน  -  - 57,200  -  - กองการแพทย

 ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน  

(มีระบบฟอกอากาศ)

ขนาด 18,000 บีทียู

ราคาเครื่องละ 28,600 บาท

จํานวน 2 เคร่ือง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๐๔ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA  -  - 11,600  -  - กองการแพทย

มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 

ราคาเครื่องละ 5,800 บาท

จํานวน 2 เคร่ือง

๑๐๕ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือ  -  - 89,000  -  - กองการแพทย

LED ขาวดํา ชนิด Network

แบบที่ 1 สามารถพิมพได

(28 หนา / นาที)

ราคาเครื่องละ 8,900 บาท 

จํานวน 10 เคร่ือง

๑๐๖ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือ  -  - 52,000  -  - กองการแพทย

LED ขาวดํา  

(18 หนา/นาที)

ราคาเครื่องละ 2,600 บาท

จํานวน 20 เคร่ือง

๑๐๗ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับงาน  -  - 440,000  -  - กองการแพทย

 ประมวลผล แบบที่ 1

 * (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 

19 นิ้ว ) ราคาเครื่องละ

22,000 บาท

จํานวน 20 เคร่ือง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

108 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) - - 1,364,000 - - กองสาธารณสุข

และขนสง ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา และสิ่งแวดลอม

2,400 ซีซี หรือกําลังเคร่ืองยนต

สูงสุดไมต่ํากวา 90 กิโลวัตต

จํานวน 1 คัน

109 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ รถบรรทุก 6 ลอ ขนาดไมนอยกวา - - - 9,600,000 - กองสาธารณสุข

และขนสง 240 แรงมา ติดตั้งเครนไฮดรอลิค และสิ่งแวดลอม

ชนิดแขนตรง จํานวน 2 คัน ๆ ละ

4,800,000 บาท

110 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เคร่ืองฉีดน้ําแรงดันสูง ไมนอยกวา - - 80,000 - - กองสาธารณสุข

130 บาร ใชกระแสไฟฟา 220V/ และสิ่งแวดลอม

50 Hz กําลังมอเตอรขนาด

ไมนอยกวา 2.2 กิโลวัตต มีลอลาก

แทนรองรับอุปกรณประกอบดวย

สายฉีดน้ําแรงดันสูงพรอมกานตอ

ยาวและหัวฉีดไมนอยกวา 2 แบบ

จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 20,000 บาท

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

111 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว รถเข็นเก็บขยะ ขนาดกวาง 70 ซม. - - 330,000 - - กองสาธารณสุข

ยาว 122 ซม. สูง 50 ซม. และสิ่งแวดลอม

- โครงสรางทําดวยเหล็กฉาก 1"x1"

หนา 6 มม.

- ฝาขางทําดวยแผนเหล็กซิงค

เบอร 18

- สีสม

- ลอยางตันขนาดเสนผานศูนยกลาง

16 นิ้ว

จํานวน 30 คัน ๆ ละ 11,000 บาท

112 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว ถังขยะเหลกแบบใชรถเครนยกเท - - 760,000 - - กองสาธารณสุข

ขนาด 120x120x120 ซม. และสิ่งแวดลอม

โครงถังทําดวยเหล็กฉากหนา

ไมนอยกวา 8 มม. ผนังและพื้นบุดวย

แผนสแตนเลสอยางต่ําหนาไมนอยกวา

3 มม. เกรด 304 จํานวน 20 ใบ

ใบละ 38,000 บาท

113 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว เครื่องทําน้ํารอน - น้ําเยน็ แบบ - - 25,100 - - กองสาธารณสุข

ตอทอ ขนาด 2 กอก มีคุณสมบัติ และสิ่งแวดลอม

ดังนี้

1) มีหัวกอกจาย โดยเปน น้ํารอน

1 หัว น้ําเยน็ 1 หัว

งบประมาณ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2) เปนเครื่องทําน้ํารอนน้ําเยน็แบบ

ตั้งพ้ืน ระบบตอทอประปา

3) มีระบบกรองน้ําในตัวเครื่อง

4) ความจุถังเก็บน้ําเยน็ ไมนอยกวา

4 ลิตร

5) ความจุถังเก็บน้ํารอน ไมนอยกวา

2 ลิตร

6) ตัวเครื่องทั้งภายนอกและภายใน

ทําดวยวัสดุหรือโลหะไมเปนสนิม

7) ถังบรรจุน้ําภายในทําดวย

สแตนเลส เกรด 304 ไรสารตะกั่ว

8) มีอุปกรณควบคุมการเปด - ปดน้ํา

จํานวน 1 เครื่อง

114 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) - - 11,700 - - กองสาธารณสุข

เผยแพร ขนาด 40 นิ้ว ระดับความละเอียด และสิ่งแวดลอม

ภาพ 1920 x 1080 พิกเซล

จํานวน 1 เคร่ือง

115 สาธารรสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑอื่นๆ เครื่องเปลี่ยนขยะอินทรียเปนกาซ - - - 5,403,500 - กองสาธารณสุข

ชีวภาพและปุยหมัก รองรับวัตถุดิบ และสิ่งแวดลอม

ไมต่ํากวา 500 กิโลกรัม/วัน

( ที่อุณหภูมิแวดลอม 35 องศา

เซลเซียส) ผลิตกาซชีวภาพ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ไมต่ํากวา 50 ลูกบาศกเมตร/วัน

(ขึ้นอยูกับปริมาณวัตถุดิบ)

ผลิตปุยหมัก (ชื้น 85 - 95%)

ไมต่ํากวา 500 ลิตร/วัน

จํานวน 1 เครื่อง

116 สาธารรสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑอื่นๆ เครื่องเปลี่ยนขยะอินทรียเปนกาซ - - - 2,835,500 - กองสาธารณสุข

ชีวภาพและปุยหมัก รองรับวัตถุดิบไม และสิ่งแวดลอม

ต่ํากวา 250 กิโลกรัม/วัน ( ที่อุณหภูมิ

แวดลอม 35 องศาเซลเซียส)

ผลิตกาซชีวภาพไมต่ํากวา 25

 ลูกบาศกเมตร/วัน (ขึ้นอยูกับปริมาณ

วัตถุดิบ) ผลิตปุยหมัก (ชื้น 85 - 95%)

 ไมต่ํากวา 250 กิโลกรัม/วัน

ขนาดถังหมัก ไมต่ํากวา 7.5

 ลูกบาศกเมตร/วัน

ขนาดถังเก็บกาซชีวภาพ ไมต่ํากวา 5

ลูกบาศกเมตร/วัน จํานวน 1 เครื่อง

117 สาธารรสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑอื่นๆ เครื่องเปลี่ยนขยะอินทรียเปนกาซ - - - 1,872,500 - กองสาธารณสุข

ชีวภาพและปุยหมัก รองรับวัตถุดิบ และสิ่งแวดลอม

ไมต่ํากวา 100 กิโลกรัม/วัน

 ( ที่อุณหภูมิแวดลอม 35 องศา

เซลเซยีส) ผลิตกาซชีวภาพไมต่ํากวา

งบประมาณ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 10 ลูกบาศกเมตร/วัน (ขึ้นอยูกับ

ปริมาณวัตถุดิบ) ผลิตปุยหมัก

 (ชื้น 85 - 95%) ไมต่ํากวา 100

กิโลกรัม/วัน ขนาดถังหมัก ไมต่ํากวา

3 ลูกบาศกเมตร/วัน ขนาดถังเก็บกาซ

ชีวภาพ ไมต่ํากวา 2 ลูกบาศกเมตร/วัน

จํานวน 1 เครื่อง

118 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ รถบรรทุกขยะแบบอัดทาย - - - 9,600,000 - กองสาธารณสุข

และขนสง ขนาด 6 ตัน 6 ลอปริมาตร และสิ่งแวดลอม
กระบอกสูบไมต่ํากวา 6,000 ซีซี

หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา

 170 กิโลวัตต ตูบรรทุกมูลฝอย

มีขนาดความจุของตูไมนอยกวา

10 ลูกบาศกเมตร และสามารถรับ

น้ําหนักมูลฝอยไดไมนอยกวา

5,000 กิโลกรัม จํานวน 4 คัน

คันละ 2,400,000 บาท

119 สรางความเขมแข็งของชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน เคร่ืองเย็บกระสอบชนิดมือถือ - - 4,000 - - กองสวัสดิการ

กระแสไฟฟา 220 โวลต สังคม

กําลังมอเตอร 190 วัตต

ความเร็ว 2,600 เข็ม/นาที

ขนาด 26 x 19 x 26 เซนติเมตร

จํานวน 1 เคร่ือง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

120 สรางความเขมแข็งของชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เคร่ืองตีปนอเนกประสงคแบบแหง - - 25,000 - - กองสวัสดิการ

โครงสรางทําดวยเหล็ก สังคม

ขนาด 8 นิ้ว มอเตอร 3 แรงมา

จํานวน 1  เคร่ือง

121 อุตสาหกรรมและการโยธา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร กลองวงจรปด ชนิด IP/Network  -  - 168,000  -  - สํานักการชาง

Camera ความละเอียด 2 ลานพิกเซล

FULL HD 1080P จํานวน 14 ตัว

ตัวละ 12,000 บาท

122 อุตสาหกรรมและการโยธา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร อุปกรณสําหรับจัดเก็บขอมูลภาพ  -  - 20,000  -  - สํานักการชาง

บันทึก (NVR) แบบ 16 ชอง จํานวน

1 เครื่อง

123 อุตสาหกรรมและการโยธา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร อุปกรณกระจายสัญญาณ (POE  -  - 8,000  -  - สํานักการชาง

Switch) ขนาด 8 ชอง จํานวน 1

เครื่อง

124 อุตสาหกรรมและการโยธา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร Hard Disk ชนิด SATA สําหรับ  -  - 10,000  -  - สํานักการชาง

กลองโทรทัศนวงจรปดขนาดความจุ

ไมนอยกวา 4 TB จํานวน 2 หนวย

หนวยละ 5,000 บาท

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

125 อุตสาหกรรมและการโยธา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร ตูจัดเก็บอุปกรณ ขนาด 19 นิ้ว  -  - 6,000  -  - สํานักการชาง

(Wall Rack) ขนาด 12 U

โดยมีความกวางไมนอยกวา 60

ซม. ความลึกไมนอยกวา 50 ซม.

ความสูงไมนอยกวา 59 ซม.

ผลิดจากเหล็กแผนเคลือบสังกะสี

แบบชุมดวยไฟฟา ความหนาไมนอย

กวา 1.2 มม. จํานวน 1 ตู

126 อุตสาหกรรมและการโยธา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV)  -  - 11,700  -  - สํานักการชาง

ขนาดไมนอยกวา 40 นิ้ว ความ

ละเอียดไมนอยกวา 2 ลานพิกเซล

จํานวน 1 เคร่ือง

127 อุตสาหกรรมและการโยธา คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เคร่ืองสูบน้ํา ชนิดหอยโขง แบบ  -  - 9,000,000 3,000,000 3,000,000 สํานักการชาง

เทเลอรลากจูง เคร่ืองยนตดีเซล

6 สูบ 4 จังหวะ ขนาดทอดูด-

สง ไมนอยกวา 12 นิ้ว

จํานวน 10 เคร่ืองๆ ละ

1,500,000 บาท

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

128 อุตสาหกรรมและการโยธา คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เคร่ืองสูบน้ําและผลักดันน้ํา  -  - 84,000,000  -  - สํานักการชาง

แบบเคล่ือนท่ีระบบไฮดรอลิค

เคร่ืองยนตดีเซลไมนอยกวา

4 สูบ 4 จังหวะ สามารถสูบน้ํา

ไดไมนอยกวา 0.65 ลบ.ม/

วินาที ที่ระยะทางสงนํ้าไมนอย

กวา 6.00 เมตร พรอมอุปกรณ

จํานวน 7 เคร่ืองๆ ละ

12,000,000 บาท

0 0 102,070,120 34,598,330 3,070,000รวม

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ




