Ijk’

แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 – 2564)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 7
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

คํานํา
ตามที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561 – 2564) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เมือ่ วันที่ 29 ธันวาคม 2559 นั้น
เนื่องจากเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความจําเป็นต้องจัดเตรียมโครงการเพื่อรองรับ
ภารกิ จ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น และเป็ น ภารกิ จ ที่ ไ ม่ ไ ด้ บ รรจุ อ ยู่ ใ นแผนงาน/โครงการของแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี
(พ.ศ.2561 – 2564) เทศบาลนครนครศรี ธ รรมราช โดยถื อ ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด 4 ข้อ ๒2 (1) และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ให้ดําเนินการตามระเบียบนี้

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงได้จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 7 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อให้ปัญหา/ความต้องการนําไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริง
และการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ต่อไป
คณะผู้จัดทํา
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

สารบัญ
หลักการและเหตุผล
รายละเอียดโครงการพัฒนา
ผ. 07 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

หน้า
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ผ. 01 สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการเมืองการบริหาร
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และประเพณี
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านเศรษฐกิจ
- ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
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บันทึกหลักการและเหตุผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 7 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ตามที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไปเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 นั้น
เนื่องจากการจัดทําโครงการ/กิจกรรม ดังที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ยังไม่ครอบคลุมและสามารถตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชตามที่กําหนดไว้ จึงมีความจําเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและ
สถานการณ์ ปัจจุบัน ทั้งนี้เป็นไปตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด 4 ข้อ ๒2 (1) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
โครงการ/กิจกรรมที่เพิ่ มเติมในแผนพั ฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 7 เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดย
สามารถตอบสนองความต้ อ งการและแก้ ไ ขปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นของประชาชนในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชมากที่สุด ตามภารกิจและอํานาจหน้าที่ พร้อมกันนี้ยังเป็นการเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา และโครงการพัฒนาอื่นๆ ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนภายในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชอย่างเป็นรูปธรรม
ฉะนั้นเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 7 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อนําไปสู่แนวทางการปฏิบัติในการพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป

ผ.07
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

หน ้าที่ 4
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ผ. 07

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 7
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
จํานวน
งบประมาณ
จํานวน
งบประมาณ
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

ยุทธศาสตร์
1.) ด้านการเมืองการบริหาร
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป
1.2 แผนงานการพาณิชย์
1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ปี 2564
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 4 ปี
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม

0
0
0
0

0
0
0
0

2
0
1
3

400,000
0
5,000,000
5,400,000

2
0
1
3

400,000
0
5,000,000
5,400,000

2
0
1
3

400,000
0
5,000,000
5,400,000

6
0
3
9

1,200,000
0
15,000,000
16,200,000

รวม

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
1
0
0
0
1

0
1,105,400
0
0
0
1,105,400

0
1
0
0
0
1

0
1,105,400
0
0
0
1,105,400

0
1
0
0
0
1

0
1,105,400
0
0
0
1,105,400

0
3
0
0
0
3

0
3,316,200
0
0
0
3,316,200

0

รวม

0
0
0
0
0

0
0
0

0
6
0
0
6

0
12,731,250
0
0
12,731,250

0
6
0
0
6

0
15,712,520
0
0
15,712,520

0
6
0
0
6

0
17,489,640
0
0
17,489,640

0
18
0
0
18

0
45,933,410
0
0
45,933,410

รวม

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
14
14

0
0
27,349,000
27,349,000

0
0
27
27

0
0
56,465,000
56,465,000

0
0
27
27

0
0
56,465,000
56,465,000

0
0
68
68

0
0
140,279,000
140,279,000

รวม

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

รวม
รวมทั้งสิ้น

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

2
0
3
5
29

179,000
0
8,499,000
8,678,000
55,263,650

2
0
3
5
42

179,000
0
8,499,000
8,678,000
87,360,920

2
0
3
5
42

179,000
0
8,499,000
8,678,000
89,138,040

2.) ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานงบกลาง
2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
2.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
3.) ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี
3.1 แผนงานบริหารทั่วไป
3.2 แผนงานการศึกษา
3.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
3.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
4.) ด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
4.2 แผนงานการพาณิชย์
4.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
5.) ด้านเศรษฐกิจ
5.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
6.) ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
6.1 แผนงานสาธารณสุข
6.2 แผนงานเคหะและชุมชน
6.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

-

6
0
9
15
113

537,000
0
25,497,000
26,034,000
231,762,610

ผ.01
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 7
สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ผ. 01
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล
1.ยุทธศาสตร์ ด้านการเมืองการบริหาร
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการติดตั้งโปรแกรม

1.เพื่อป้องกันความ

ติดตั้งโปรแกรมป้อง

ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์

เสียหายของข้อมูล

กันไวรัสคอมพิวเตอร์

2.เพื่อให้เครื่อง

2561
(บาท)
-

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

300,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

300,000 ร้อยละ 80

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ความเสียหายของข้อมูล

กองวิชาการ

ของคอมพิวเตอร์

ลดลง

และแผนงาน

จํานวน 1 โปรแกรม

ที่ติดตั้งโปรแกรม

- เครื่องคอมพิวเตอร์ทํางาน

คอมพิวเตอร์ทํางานได้

เพื่อป้องกันไวรัสของ

ป้องกันไวรัสมี

มีประสิทธิภาพ

อย่างมีประสิทธิภาพ

คอมพิวเตอร์ในเทศบาล

ความรวดเร็วและ

- การทํางานของระบบ

3.เพื่อเพิ่มความเร็วในการ นครนครศรีธรรมราช

การทํางานมี

คอมพิวเตอร์รวดเร็วขึ้น

ทํางานของระบบคอมพิวเตอร์

ประสิทธิภาพมากขึ้น

4

ที่

โครงการ

2 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด
(CCTV) บริเวณอาคาร
อุทยานการเรียนรู้เมือง
นครศรีธรรมราช

วัตถุประสงค์
เพื่อป้องกันและดูแล
รักษาความปลอดภัยให้
กับอาคารอุทยานการ
เรียนรู้เมืองนครศรีธรรม
ราชและผู้เข้าใช้บริการ
อุทยานการเรียนรู้
เมืองนครศรีธรรมราช

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ติดตั้งกล้องวงจรปิด
(CCTV) บริเวณอาคาร
อุทยานการเรียนรู้
เมืองนครศรีธรรมราช
จํานวน 8 จุด
และมีอุปกรณ์ดังนี้
1.กล้องวงจริปิด
ชนิด IP/Network
Camera
ความละเอียด 2 ล้าน
พิกเซล FULL HD
1080P
จํานวน 8 ตัว
2.อุปกรณ์จัดเก็บ
ข้อมูลภาพบันทึก
(NVR) แบบ 16 ช่อง
สามารถใส่หน่วย
บันทึกข้อมูลไม่น้อย
กว่า 2 หน่วย
จํานวน 1 เครื่อง

2561
(บาท)

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

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
100,000 ร้อยละ 90 ของ
ผู้ที่มาใช้บริการ
ได้รับปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
สามารถป้องกันและดูแล
รักษาความปลอดภัยให้
กับอาคารอุทยานการเรียน
รู้เมืองนครศรีธรรมราช
และผู้เข้าใช้บริการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองวิชาการ
และแผนงาน

5

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

400,000

400,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-

-

-

3.โทรทัศน์ แอลอีดี
(LED TV)
ระดับความละเอียด
จอภาพ 1920x1080
พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว
จํานวน 1 เครื่อง
4.สายนําสัญญาณ
แบบ UTP CAT 5E
จํานวน 4 กล่อง
5.Hard Disk ชนิด
SATA สําหรับกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด
ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 2 TB จํานวน 2 ตัว
รวม

2 โครงการ

-

-

-

400,000

6
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 7
สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ผ. 01
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล
1.ยุทธศาสตร์ ด้านการเมืองการบริหาร
1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

1 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

ประชาชนได้รับความ

สํานักปลัดเทศบาล

ให้บริการประชาชน

สถานธนานุบาลเทศบาล

ประชาชนมีความ

พึงพอใจในการใช้บริการ

นครนครศรีธรรมราช

ห้องเก็บของและห้องพัก

นครนครศรีธรรมราช

พึงพอใจในการใช้

สถานที่เก็บห้องมีความ

สถานธนานุบาล

โดยทําการ

บริการ

ระเบียบและมีความ

- ปรับปรุงห้องเก็บของ
ทาสี ชั้นที่ 2 พื้นที่
ไม่น้อยกว่า 204 ตร.ม.

5,000,000 ร้อยละ 90

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

สถานธนานุบาลเทศบาล

ไม่น้อยกว่า 204 ตร.ม.

5,000,000

2564
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร

ทาสี ชั้นที่ 1 พื้นที่

5,000,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

- เพื่อปรับปรุงสถานที่

- ปรับปรุงห้องทํางาน

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

ปลอดภัย

7
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

-

-

-

- ปรับปรุงห้องพัก ทาสี
ชั้นที่ 3 พื้นที่ไม่น้อยกว่า
144 ตร.ม.
รวมพื้นที่ทั้งหมดไม่
น้อยกว่า 550 ตร.ม
ตามแบบแปลนของ
เทศบาลนครนครศรีฯ
รวม

1 โครงการ

-

-

-

5,000,000

5,000,000

5,000,000
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 7
สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ผ. 01
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2.ยุทธศาสตร์ ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต
2.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 โครงการฝึกอบรมและจัดตั้ง
- เพื่อให้สมาชิกมีความรู้
อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน มีความสามารถที่เหมาะสม
ในการนําไปใช้ปฏิบัติงาน
- สร้างความเข้มแข็ง
ให้กับศูนย์ อปพร.เทศบาล

รวม

1 โครงการ

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ฝึกอบรม อปพร. จํานวน
300 คน และจัดตั้งศูนย์
พร้อมเครื่องมือและ
อุปกรณ์สําหรับฝึกอบรม

-

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
1,105,400 1,105,400

1,105,400

1,105,400

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
1,105,400 อปพร.มีความรู้ความ
สามารถในการปฏิบัติ
งานเพิ่มขึ้น ร้อยละ
90

1,105,400

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
- อปพร.มีความพร้อม
ในการปฏิบัติงาน
- การปฎิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัดเทศบาล

(ฝ่ายป้องกันฯ)

-
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 7
สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ผ. 01
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชนและสังคมให้น่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การศึกษา ศาสนา ศิลปะ และประเพณี
3.2 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

1 โครงการติดตั้งกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)
ให้กับโรงเรียนสังกัด
เทศบาล 10 โรงและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 13
ศูนย์

วัตถุประสงค์
-เพื่อป้องกันและดูแลรักษา
ความปลอดภัยให้กับโรงเรียน
สังกัดเทศบาล 10 โรง และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
13 ศูนย์
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
แบ่งเบาภาระในการปฏิบัติ
งานของเจ้าหน้าที่ตํารวจ ทั้ง
ในงานด้านปราบปราม
อาชญากรรมและด้านจราจร
ภายในพื้นที่โรงเรียนสังกัด
เทศบาล 10 โรง และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 13 ศูนย์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- มีจุดติดตั้งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด 172 จุด ดังนี้
1. โรงเรียนเทศบาลวัด
ท่าโพธิ์ จํานวน 10 จุด
2.โรงเรียนเทศบาลวัด
ท้าวโคตร จํานวน 10 จุด
3. โรงเรียนเทศบาลวัด
มเหยงคณ์ จํานวน 8 จุด
4. โรงเรียนเทศบาลวัด
ศรีทวี จํานวน 8 จุด
5. โรงเรียนเทศบาลวัด
ศาลามีชัย จํานวน 16 จุด
6. โรงเรียนเทศบาลวัด
เสมาเมือง จํานวน 12 จุด

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
9,183,000 9,183,000

ตัวชี้วัด
2564
(KPI)
(บาท)
9,183,000 ร้อยละ 80 ได้
ป้องกันและดูแล
รักษาความปลอดภัยให้
กับโรงเรียนสังกัดเทศบาล
10 โรง และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 13 ศูนย์

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- สามารถป้องกันและดูแล สํานักการศึกษา
รักษาความปลอดภัย
ให้กับโรงเรียนสังกัด
เทศบาล 10 โรง และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
13 ศูนย์
- เพิ่มประสิทธิภาพ
และแบ่งเบาภาระใน
การปฏิบัติงานของเจ้า
หน้าที่ตํารวจ ทั้งใน
งานด้านปราบปราม
อาชญากรรมและด้าน
จราจร ภายในพื้นที่
โรงเรียนสังกัดเทศบาล

10

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

7. โรงเรียนเทศบาลวัด

10โรงและศูนย์พัฒนา

เสาธงทอง จํานวน 8 จุด

เด็กเล็ก 13 ศูนย์

8. โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่
จํานวน 16 จุด
9. โรงเรียนนานาชาติ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
จํานวน 16 จุด
10. โรงเรียนสาธิตเทศบาล
วัดเพชรจริกจํานวน 16 จุด
11. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประตูลอด จํานวน 4 จุด
12.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาล 1 จํานวน 4 จุด
13. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลชุมชนวัดหัวอิฐ
จํานวน 4 จุด
14. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลชุมชนหน้าสถานีรถไฟ

จํานวน 4 จุด
15. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ชุมชนไสเจริญ จํานวน 4 จุด

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
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งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
16. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ชุมชนศาลามีชัย จํานวน
4 จุด
17. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ชุมชนเพชรจริก จํานวน
4 จุด
18. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ชุมชนทุ่งจีน จํานวน 4 จุด
19. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ชุมชนท้าวโคตร จํานวน
4 จุด
20. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลท่าโพธิ์ จํานวน
4 จุด
21. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ชุมชนตากสิน - ชะเมา
จํานวน 4 จุด
22. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ชุมชนคูขวาง จํานวน 4 จุด
23. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ชุมชนการเคหะนครศรีธรรม
ราช จํานวน 4 จุด

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

12
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
และมีอุปกรณ์ดังนี้
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง
คงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภัยทั่วไป
จํานวน 172 ชุด
ราคาชุดละ 32,000 บาท
2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน
เครือข่าย (Network Video
Recorder) แบบ 16 ช่อง
จํานวน 10 เครื่อง
ราคาเครื่องละ 61,000บาท
3. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน
เครือข่าย (Network Video
Recorder) แบบ 8 ช่อง
จํานวน 13 เครื่อง
ราคาเครื่องละ 22,000บาท
4. จอแสดงภาพสี LED
ขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว
จํานวน 23 จอ
ราคาจอละ 23,200 บาท

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

13

ที่

โครงการ

2 การประกวดโครงงาน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

- เพื่อส่งเสริมครูจัดการเรียน จัดประกวดโครงงานระดับ

2561
(บาท)
-

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

700,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

800,000 นักเรียนมีโครงงานครบ ผู้เรียนมีคุณภาพเป็น
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ พลเมืองแห่งศตวรรศ
และในระดับชั้นอนุบาล ที่ 21

สํานักการศึกษา

2564
(บาท)

การสอนเน้นทักษะการคิด

ชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษา

- เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน

ของโรงเรียนสังกัดอปท.

พัฒนาความคิดขั้นสูง

และหน่วยงานอื่น ๆ

- เพื่อจัดการเรียนการสอน

- เปิดชั้นเรียนระดับประถม

ด้วยกระบวนการสอน

แบบ Finnish Style ใน

ศึกษา ด้วยการสอนแบบ

แบบ Finnish Style

ระดับชั้นประถมศึกษา

Finnish Style

ที่เข้าเรียนด้วยการ
สอนแบบFinnish

ณ โรงเรียนนานาชาติ

จํานวน 2 ห้องเรียน

Style ในระดับชั้นประถม อย่างมีประสิทธิภาพ

3 จัดการเรียนการสอน

ร้อยละ 80
-

717,250

3,098,520

4,475,640 - ร้อยละ 90 ของนักเรียน โรงเรียนสามารถจัด

สํานักการศึกษา

การเรียนการสอนแบบ
Finnish Style ได้

ศึกษาเต็มตามจํานวน

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ณ โรงเรียนนานาชาติ

ที่กําหนดไว้

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

- ร้อยละ90 ผู้ปกครองมี
ความพึ่งพอใจต่อการจัด
กระบวนการเรียนการสอน
แบบ Finnish Style

4 ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต

- เพื่อให้บุคลากรใน

ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต

ภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาล

โรงเรียก้าวทันนวัตกรรม

ภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาล

นครศรีธรรมราชมีอินเตอร์เน็ต สามารถค้นคว้าหา

นครนครศรีธรรมราช

สิ่งใหม่

นครศรีธรรมราชให้มีความเร็ว

-เพื่อพัฒนาโรงเรียนใน

สูงขึ้น

ความเร็วสูง
จํานวน 10 โรงเรียน

สังกัดเทศบาลให้มีความ
ทันสมัยและก้าวทัน
เทคโนโลยี

-

1,631,000

1,631,000

1,631,000 โรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร บุคลากรในโรงเรียน
ความรู้ข้อมูลใหม่ ๆ
ได้รวดเร็ว ก้าวทันข่าว
และเหตุการณ์ปัจจุบัน
ได้ทันท่วงที

สํานักการศึกษา

14

ที่

โครงการ

5 การจัดงานชุมนุม
ลูกเสือสํารอง

วัตถุประสงค์
- เพื่อรวมพลังความสามัคคี

เป้าหมาย

-

300,000

500,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ของหมู่ลูกเสือและเนตรนารี สํารอง 1 ครั้ง จํานวน 2 วัน

500,000 ลูกเสือ - เนตรนารี
เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม

- เพื่อพัฒนาลูกเสือเนตรนารี - นักเรียนจํานวน 1,500 คน

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

เป็นพลเมืองที่ดี

- จัดงานชุมนุมลูกเสือ

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
ลูกเสือ - เนตรนารี

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักการศึกษา

ได้รับการพัฒนาทั้ง
ร่างกาย สติปัญญา
จิตใจ ศีลธรรม เป็น

เข้าร่วมกิจกรรม

พลเมืองที่ดี

- เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือ เนตรนารี มีความรู้ความเข้าใจ
ในหลักการและวิธีการของ
ลูกเสือเนตรนารี
6 โครงการจัดการเรียน

1. เพื่อจัดการเรียนการสอน เปิดการเรียนการสอน

-

300,000

600,000

900,000 ร้อยละ 100
จัดการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ (English For

ภาษาอังกฤษ

(English For Child)

Child) ให้กับนักเรียนระดับ

(English For Child)

ระดับชั้นประถมศึกษา

ประถมศึกษา สําหรับโรงเรียน ให้กับนักเรียน ระดับ

(English For Child)
ระดับประถมศึกษา

สังกัดเทศบาล

จํานวนโรงเรียนละ 1 ห้อง

ประถมศึกษาในโรงเรียน

2. เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศ ละ 1 ห้องเรียน

(- ปีการศึกษา 2562

ทางด้านภาษาอังกฤษสําหรับ

จํานวน 1 ห้อง
- ปีการศึกษา 2563

นักเรียนระดับประถมศึกษา
ที่มีความพร้อม

รวม

6 โครงการ

3. เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติ

จํานวน 2 ห้อง
- ปีการศึกษา 2564

ที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

จํานวน 3 ห้อง)

และรู้จักการทํางานร่วมกับผู้อื่น
-

-

-

12,731,250 15,712,520 17,489,640

-

นักเรียนได้เรียนรู้

สํานักการศึกษา

ภาษาต่างประเทศ
และสามารถสื่อสาร
ระดับสากลได้

-

-

15
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 7

สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ผ. 01
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชนและสังคมให้น่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐาน
4.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี

ไปมาของประชาชน

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี

Pavement in - Place

Pavement in - Place

Recyciing) ในสวนสมเด็จพระศรี

Recyciing) หนา 0.05 เมตร

นครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)

กว้าง 8.00 - 17.50 เมตร
ยาว 900.00 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
12,000.00 ตารางเมตร
ตามรูปแบบและรายการ
ของเทศบาล

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
9,800,000
9,800,000

ตัวชี้วัด
2564
(KPI)
(บาท)
9,800,000 ประชาชนมีความ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ทําให้ประชาชนได้รับความ

พึงพอใจร้อยละ 80 ปลอดภัยจากการใช้ถนน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักการช่าง

16

ที่

โครงการ

2 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย
ณ นคร 1

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
306,000

เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก

ไปมาของประชาชน

คอนกรีต หนา 0.05 เมตร
กว้าง 8.20 - 14.60 เมตร
ยาว 233.00 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,599.00
ตารางเมตร พร้อมปรับระดับ
ฝาบ่อพัก ตามรูปแบบและ
รายการของเทศบาล

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

2563
(บาท)
306,000

2564
(บาท)
306,000 ประชาชนมีความ ทําให้ประชาชนได้รับความ
พึงพอใจร้อยละ 80 ปลอดภัยจากการใช้ถนน

ไปมาของประชาชน

0.15 เมตร กว้าง 3.40 3.70 เมตร ยาว 112.00
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
380.00 ตารางเมตร ตาม
รูปแบบและรายการของ
เทศบาล
เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก
3 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ซอยป้อมเพชร, ซอย ไปมาของประชาชน
คอนกรีต หนา 0.05 เมตร
ป้อมเพชร 3, ซอยป้อมเพชร 4
กว้าง 2.90 - 5.00 เมตร
และซอยป้อมเพชร 5
ยาว 269.00 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,671.00
ตารางเมตร ตามรูปแบบและ
รายการของเทศบาล

4 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ถนนท่าชี

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักการช่าง

-

-

1,350,000

1,350,000 ประชาชนมีความ ทําให้ประชาชนได้รับความ
พึงพอใจร้อยละ 80 ปลอดภัยจากการใช้ถนน

สํานักการช่าง

-

-

1,750,000

1,750,000 ประชาชนมีความ ทําให้ประชาชนได้รับความ
พึงพอใจร้อยละ 80 ปลอดภัยจากการใช้ถนน

สํานักการช่าง

17

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

5 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยท่าซัก เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ช่วงที่ 1
ไปมาของประชาชน

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
920,000

หนา 0.15 เมตร กว้าง

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
920,000 ประชาชนมีความ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ทําให้ประชาชนได้รับความ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักการช่าง

พึงพอใจร้อยละ 80 ปลอดภัยจากการใช้ถนน

5.00 เมตร ยาว 50.00
เมตร ช่วงที่ 2 หนา
0.15 เมตร กว้าง 6.00
เมตร ยาว 68.00 เมตร
หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า
658.00 ตารางเมตร ตาม
รูปแบบและรายการของ
เทศบาล
6 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และราง

เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา

ระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยปิยะมิตร ไปมาของประชาชน

0.15 เมตร กว้าง 4.85 6.65 เมตร ยาว 529.00
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
3,041.00 ตารางเมตร
และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
ภายในกว้าง 0.40 เมตร
ยาว 529.00 เมตร ตามรูป
แบบและรายการของเทศบาล

-

-

3,340,000

3,340,000 ประชาชนมีความ

ทําให้ประชาชนได้รับความ

พึงพอใจร้อยละ 80 ปลอดภัยจากการใช้ถนน

สํานักการช่าง

18

ที่

โครงการ

7 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และราง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา

ระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยทิพย์จักษุ ไปมาของประชาชน

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

3,000,000

0.15 เมตร กว้าง 3.95 -

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

3,000,000 ประชาชนมีความ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ทําให้ประชาชนได้รับความ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักการช่าง

พึงพอใจร้อยละ 80 ปลอดภัยจากการใช้ถนน

5.75 เมตร ยาว 523.00
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
2,536.00 ตารางเมตร
และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
ภายในกว้าง 0.40 เมตร
ยาว 523.00 เมตร ตามรูป
แบบและรายการของเทศบาล

8 ปรับปรุงถนนผิวทางแอสฟัลท์ติก เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ถนนยมราช

ไปมาของประชาชน

คอนกรีต หนา 0.05 เมตร
กว้าง 8.00 - 10.00 เมตร
ยาว 1,400.00 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,600.00

ตารางเมตร ตามรูปแบบและ
รายการของเทศบาล

-

-

4,800,000

4,800,000 ประชาชนมีความ

ทําให้ประชาชนได้รับความ

พึงพอใจร้อยละ 80 ปลอดภัยจากการใช้ถนน

สํานักการช่าง

19
งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

9 ปรับปรุงถนนผิวทางแอสฟัลท์ติก เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ถนนเทวราช

ไปมาของประชาชน

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

950,000

950,000 ประชาชนมีความ

คอนกรีต หนา 0.05 เมตร

ทําให้ประชาชนได้รับความ

สํานักการช่าง

พึงพอใจร้อยละ 80 ปลอดภัยจากการใช้ถนน

กว้าง 6.00 - 8.00 เมตร
ยาว 220.00 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,540.00
ตารางเมตร ตามรูปแบบและ
รายการของเทศบาล
10 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และราง

เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา

ระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยลําเหมือง ไปมาของประชาชน

0.15 เมตร กว้าง 2.40 -

(แยกจากซอยหัวหลางไปทาง

5.50 เมตร ยาว 91.50

ทิศเหนือ)

เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
400.00 ตารางเมตร และ
รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ภายใน
กว้าง 0.40 เมตร ยาว
91.50 เมตร ตามรูปแบบ
และรายการของเทศบาล

-

-

750,000

750,000 ประชาชนมีความ

ทําให้ประชาชนได้รับความ

พึงพอใจร้อยละ 80 ปลอดภัยจากการใช้ถนน

สํานักการช่าง

20

ที่

โครงการ

11 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และราง
ระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยไม่มีชื่อ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา

ไปมาของประชาชน

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

500,000

0.15 เมตร กว้าง 2.60 -

(ตรงกันข้ามสถานีตํารวจภูธร

2.80 เมตร ยาว 77.00

เมืองนครศรีธรรมราช)

เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

500,000 ประชาชนมีความ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ทําให้ประชาชนได้รับความ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักการช่าง

พึงพอใจร้อยละ 80 ปลอดภัยจากการใช้ถนน

207.00 ตารางเมตร และ
รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ภายใน
กว้าง 0.40 เมตร ยาว
77.00 เมตร ตามรูปแบบ
และรายการของเทศบาล
12 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต และรางระบายน้ํา

เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก

ไปมาของประชาชน

คอนกรีต หนา 0.05 เมตร

ค.ส.ล. (ทั้งสองฝั่ง) ซอยก้าวหน้า

กว้าง 3.50 - 4.00 เมตร

แยก 3

ยาว 215.00 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 806.00
ตารางเมตร และรางระบายน้ํา
ภายในกว้าง 0.40 เมตร ยาว

443.00 เมตร ตามรูปแบบ
และรายการของเทศบาล

-

-

1,916,000

1,916,000 ประชาชนมีความ

ทําให้ประชาชนได้รับความ

พึงพอใจร้อยละ 80 ปลอดภัยจากการใช้ถนน

สํานักการช่าง

21

ที่

โครงการ

13 ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
ซอยมิ่งมงคล

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อระบายน้ําไม่ให้เกิดน้ําท่วม ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
ขังบ้านเรือนของประชาชน

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
450,000

ตัวชี้วัด
2564
(KPI)
(บาท)
450,000 ประชาชนมีความ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ทําให้บ้านเรือนของประชาชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักการช่าง

พึงพอใจร้อยละ 80 ไม่ได้รับความเดือนร้อนจาก

ภายในกว้าง 0.40 เมตร ยาว

179.00 เมตร ตามรูปแบบ

ปัญหาน้ําท่วม

และรายการของเทศบาล
14 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และราง

เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา

ระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยหมื่นแจ้ง ไปมาของประชาชน

-

-

390,000

0.15 เมตร กว้าง 2.00 -

390,000 ประชาชนมีความ

ทําให้ประชาชนได้รับความ

สํานักการช่าง

พึงพอใจร้อยละ 80 ปลอดภัยจากการใช้ถนน

2.30 เมตร ยาว 58.00
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
124.00 ตารางเมตร และ
รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ภายใน
กว้าง 0.40 เมตร ยาว
58.00 เมตร ตามรูปแบบ
และรายการของเทศบาล
15 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อ
บล็อก ค.ส.ล. ซอยตาเยี่ยม

เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา

ไปมาของประชาชน

0.15 เมตร กว้าง 3.50 5.50 เมตร ยาว 404.00
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,225.00 ตารางเมตร และ
ท่อบล็อค ค.ส.ล. ภายใน
กว้าง 2.00 เมตร ยาว
320.00 เมตร ตามรูปแบบ
และรายการของเทศบาล

-

-

9,000,000

9,000,000 ประชาชนมีความ

ทําให้ประชาชนได้รับความ

พึงพอใจร้อยละ 80 ปลอดภัยจากการใช้ถนน

สํานักการช่าง

22

ที่

โครงการ

16 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยคลอง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร
ไปมาของประชาชน

ห้วย 2 (ต่อจากของเดิม)

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
550,000
550,000

กว้าง 2.50 - 3.00 เมตร

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

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ทําให้ประชาชนได้รับความ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักการช่าง

พึงพอใจร้อยละ 80 ปลอดภัยจากการใช้ถนน

ยาว 90.00 เมตร หรือมีพื้นที่

ไม่น้อยกว่า 250.00 ตาราง
เมตร และท่อระบายน้ํา
ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.60 เมตร ฝาเหล็กรังผึ้ง
ทุกระยะ 10.00 เมตร ยาว
90.00 เมตร ตามรูปแบบ
และรายการของเทศบาล
17 ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ซอย
ต้นหว้า 4 ข้ามคลองห้วย

เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร สะพาน ค.ส.ล. กว้าง 2.50
ไปมาของประชาชน

-

2,200,000

2,200,000

เมตร ยาว 18.00 เมตร

2,200,000 ประชาชนมีความ

ทําให้ประชาชนได้รับความ

สํานักการช่าง

พึงพอใจร้อยละ 80 ปลอดภัยจากการใช้สะพาน

ตามรูปแบบและรายการของ
เทศบาล
18 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย
ต้นหว้า 5

เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15
ไปมาของประชาชน

เมตร กว้าง 1.80 เมตร ยาว
100.00 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 180.00 ตาราง
เมตร ตามรูปแบบและ
รายการ
ของเทศบาล

-

200,000

200,000

200,000 ประชาชนมีความ

ทําให้ประชาชนได้รับความ

พึงพอใจร้อยละ 80 ปลอดภัยจากการใช้ถนน

สํานักการช่าง

23

ที่

โครงการ

19 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และราง
ระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยทุ่งข่า 8

20 ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
ซอยทุ่งข่า 7 แยก 1 (ฝั่งทิศ
ตะวันตก)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร สาย A ถนน ค.ส.ล. หนา
ไปมาของประชาชน
0.15 เมตร กว้าง 5.00
เมตร ยาว 120.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
600.00 ตารางเมตร และ
รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ภายใน
กว้าง 0.40 เมตร ยาว
110.00 เมตร (ฝั่งทิศใต้)
ตามรูปแบบและรายการของ
เทศบาล
สาย B ถนน ค.ส.ล. หนา
0.15 เมตร กว้าง 5.00
เมตร ยาว 53.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
265.00 ตารางเมตร และ
รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ภายใน
กว้าง 0.40 เมตร ยาว
53.00 เมตร (ฝั่งทิศตะวัน
ตก) ตามรูปแบบและรายการ
ของเทศบาล
เพื่อป้องกันน้ําท่วมให้กับ
รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ภายใน
ประชาชน
กว้าง 0.40 เมตร ยาว
215.00 เมตร ตามรูปแบบ
และรายการของเทศบาล

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
920,000
920,000

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
2564
(KPI)
จะได้รับ
(บาท)
920,000 ประชาชนมีความ ทําให้ประชาชนได้รับความ
พึงพอใจร้อยละ 80 ปลอดภัยจากการใช้ถนน

-

500,000

500,000

500,000 ประชาชนมีความ ทําให้ประชาชนได้รับความ
พึงพอใจร้อยละ 80 ปลอดภัยจากการใช้ถนน

สํานักการช่าง

-

650,000

650,000

650,000 ประชาชนมีความ ทําให้ประชาชนได้รับความ
พึงพอใจร้อยละ 80 ปลอดภัย

สํานักการช่าง

2561
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักการช่าง

24

ที่

โครงการ

21 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยทุ่งข่า

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15
ไปมาของประชาชน

6/1

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
2,500,000
2,500,000

เมตร กว้าง 4.00 - 5.00

ตัวชี้วัด
2564
(KPI)
(บาท)
2,500,000 ประชาชนมีความ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ทําให้ประชาชนได้รับความ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักการช่าง

พึงพอใจร้อยละ 80 ปลอดภัยจากการใช้ถนน

เมตร ยาว 306.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,363.00 ตารางเมตร
และท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60
เมตร พร้อมฝาเหล็กรังผึ้งทุก
ระยะ 10.00 เมตร ยาว
306.00 เมตร ตามรูปแบบ
และรายการของเทศบาล

22 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และราง

เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15

ระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยสวนแก้ว ไปมาของประชาชน

เมตร กว้าง 3.00 - 4.00

จากซอยสวนแก้ว แยก 1 ไปทาง

เมตร ยาว 509.00 เมตร

ทิศใต้เลี้ยวขวาเข้าซอยต้นหว้า 6

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า

ถึงสะพานคลองห้วย

1,780.00 ตารางเมตร
และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
ภายในกว้าง 0.40 เมตร
ยาว 509.00 เมตร (ฝั่งทิศ
ตะวันตก) ตามรูปแบบและ
รายการของเทศบาล

-

3,300,000

3,300,000

3,300,000 ประชาชนมีความ

ทําให้ประชาชนได้รับความ

พึงพอใจร้อยละ 80 ปลอดภัยจากการใช้ถนน

สํานักการช่าง

25

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

23 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และราง เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15
ระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยสวนแก้ว ไปมาของประชาชน
เมตร กว้าง 3.00 - 4.00
จากสามแยกตัดกับซอยต้นหว้า
เมตร ยาว 300.00 เมตร
6 ไปทางทิศใต้ถึงสามแยกตัดกับ
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
ซอยชุมแสง
1,050.00 ตารางเมตร
และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
ภายในกว้าง 0.40 เมตร
ยาว 300.00 เมตร (ฝั่ง
ทิศเหนือ) ตามรูปแบบและ
รายการของเทศบาล
24 ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.
เพื่อป้องกันน้ําท่วมให้กับ
ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด
ถนนเทวบุรี จากสะพาน ค.ส.ล. ประชาชน
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร
คลองวังมะพร้าวไปทางทิศตะวัน
ฝาบ่อพักเหล็กรังผึ้งทุกระยะ
ออก ถึงสะพาน ค.ส.ล. ถนน
10.00 เมตร ทั้ง 2 ฝั่งถนน
ความยาวรวม 370.00 เมตร
เลียบรางรถไฟ
ตามรูปแบบและรายการของ
เทศบาล
25 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อ
เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15
ระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยนาใส
ไปมาของประชาชน
เมตร กว้าง 4.00 เมตร
ปรางค์ จากถนนเทวบุรีไปทาง
ยาว 100.00 เมตร หรือ
ทิศตะวันตกจนสุดเขตเทศบาล
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400.00
เชื่อมต่อกับท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.
ตารางเมตร และท่อระบายน้ํา
ของเทศบาลตําบลโพธิ์เสด็จ
ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.60 เมตร ฝาบ่อพักเหล็ก
รังผึ้งทุกระยะ 10.00 เมตร
ทั้ง 2 ฝั่งถนน ความยาวรวม
200.00 เมตร ตามรูปแบบ
และรายการของเทศบาล

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

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
2564
(KPI)
จะได้รับ
(บาท)
2,000,000 ประชาชนมีความ ทําให้ประชาชนได้รับความ
พึงพอใจร้อยละ 80 ปลอดภัยจากการใช้ถนน

-

1,300,000

1,300,000

1,300,000 ประชาชนมีความ ทําให้ประชาชนได้รับความ
พึงพอใจร้อยละ 80 ปลอดภัย

สํานักการช่าง

-

1,300,000

1,300,000

1,300,000 ประชาชนมีความ ทําให้ประชาชนได้รับความ
พึงพอใจร้อยละ 80 ปลอดภัยจากการใช้ถนน

สํานักการช่าง

2561
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักการช่าง

26

ที่

โครงการ

26 ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.

วัตถุประสงค์
เพื่อป้องกันน้ําท่วมให้กับ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ภายใน

ซอยเสริมสุข จากถนนเทวบุรีไป ประชาชน

กว้าง 0.40 เมตร ทั้ง 2 ฝั่ง

ทางทิศตะวันตกจนสุดซอย

ถนน ความยาวรวม 432.00

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
1,360,000
1,360,000

ตัวชี้วัด
2564
(KPI)
(บาท)
1,360,000 ประชาชนมีความ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ทําให้ประชาชนได้รับความ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักการช่าง

พึงพอใจร้อยละ 80 ปลอดภัย

เมตร ตามรูปแบบและราย
การของเทศบาล
27 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร

เพื่อบํารุงรักษาครุภัณฑ์

ปรับปรุงซ่อมแซม

-

463,000

463,000

463,000 ประชาชนมีความ

อาคารศูนย์บริการ

สํานักงานบริเวณโรงกรองน้ํา

ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของ

อาคารสํานักงานบริเวณ

ทวดทอง เพื่อใช้เป็นศูนย์

สํานักการประปาให้อยู่ใน

โรงกรองน้ําทวดทอง

ทวดทองมีสภาพพร้อม

บริการประชาชน

สภาพดี พร้อมใช้งาน

เพื่อเป็นศูนย์บริการ

ให้บริการประชาชน

สํานักการประปา

พึงพอใจร้อยละ 85 ประชาชน ณ โรงกรองน้ํา

ประชาชน
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 12.00 เมตร
รวมพื้นที่ทั้งหมดไม่
น้อยกว่า 60 ตารางเมตร
โดยการติดตั้งประตู
หน้าต่างอลูมิเนียมและ
กั้นกระจก ทําฝ้าเพดาน
ทาสี จํานวน 1 หลัง
ตามรูปแบบและ
รายการของเทศบาล
รวม

27 โครงการ

-

-

-

27,349,000

56,465,000

56,465,000

-

-

-
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 7
สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ผ. 01
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ
5. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ
5.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

1 โครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

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

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
500,000 นักท่องเที่ยวได้รับ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

-เพื่อเป็นจุดบริการข้อมูล

มีศูนย์ส่งเสริมการ

การท่องเที่ยวเทศบาลนคร

ด้านการท่องเที่ยว

ท่องเที่ยวฯ จํานวน 1

ความสะดวกในการ ท่องเที่ยวได้รับความ

(ฝ่ายส่งเสริมการ

นครศรีธรรมราช

- เพื่อเปิดให้บริการแก่

ศูนย์

ใช้บริการเพิ่มขึ้น

สะดวกและมีความพึง

ท่องเที่ยว)

ร้อยละ 90

พอใจในการให้บริการ

ประชาชนและนักท่องเที่ยว

-ประชาชนและนัก

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัดเทศบาล

-เพื่อให้เป็นศูนย์เครือข่าย
การท่องเที่ยว
- เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวในจังหวัด
นครศรีธรรมราช

รวม

1 โครงการ

-

-

-

500,000

500,000

500,000

-

-

-
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 7
สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ผ. 01
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์ ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
6.1 แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 โครงการส่งเสริมความปลอดภัย เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้แก่
และสุขอนามัยในการทํางาน

(ผลผลิตของโครงการ)
ฝึกอบรมให้ความรู้

2561

2562

2563

2564

(บาท)
-

(บาท)
129,000

(บาท)
129,000

(บาท)
129,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ผู้เข้าร่วม

ผู้ประกอบกิจการที่เป็น

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

ผู้ประกอบกิจการที่เป็น

(เชิงปฏิบัติการ)

ฝึกอบรม

อันตรายต่อสุขภาพ และ

อันตรายต่อสุขภาพ และ

แก่ผู้ประกอบกิจการ

จํานวน ๑๐0

ผู้ปฏิบัติงาน เกิดความ

ผู้ปฏิบัติงาน ให้เกิดความ

ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

คน

ตระหนัก มีความรู้

ตระหนัก มีความรู้ความ

และผู้ปฏิบัติงาน

ความเข้าใจเกี่ยวกับ

เข้าใจเกี่ยวกับความ

จํานวน ๑๐๐ คน

ความปลอดภัยอนามัย

ปลอดภัย อนามัยในการ

ในเขตพื้นที่เทศบาล

ในการทํางาน และ

ทํางาน และการป้องกัน

นครนครศรีธรรมราช

การป้องกันเหตุรําคาญ

เหตุรําคาญ

ปีละ ๑ ครั้ง

29

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

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

ตัวชี้วัด
2564
(KPI)
(บาท)
50,000 - ร้อยละ 90 ของ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

2 โครงการติดตั้งโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการบัญชี

1. เพื่อนําเทคโนโลยีมาใช้

ติดตั้งโปรแกรม

ในการจัดเก็บฐานข้อมูล

ระบบปฏิบัติการบัญชี

ฐานข้อมูล

สําเร็จรูปการจัดเก็บ

ผู้ประกอบการและออก

สําเร็จรูปการจัดเก็บ

ผู้ประกอบการสามารถ การดําเนินงานได้ทัน

ฐานข้อมูลผู้ประกอบการและ

ใบอนุญาตตาม

ฐานข้อมูล

เชื่อมโยงกับ

กาล ได้ข้อมูล Real

ออกใบอนุญาตตาม

พระราชบัญญัติการ

ผู้ประกอบการและ

ใบอนุญาตประกอบ

Time ที่ปรับปรุงอย่าง

พระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข พ.ศ.2535

ออกใบอนุญาตตาม

กิจการได้อย่างถูกต้อง ทันสมัยตลอดเวลา

สาธารณสุข พ.ศ.2535

2. เพื่อจัดเก็บฐานข้อมูล

พระราชบัญญัติการ

- ร้อยละ 80 ของ

ผู้ประกอบการ โดยการ

สาธารณสุข พ.ศ.

ผู้ใช้บริการมีความพึง การปฏิบัติงานได้มากขึ้น

เชื่อมโยงระหว่างใบอนุญาต

2535

พอใจในการออก

3. สามารถเชื่อมโยง

การประกอบกิจการ,

ใบอนุญาตด้วย

ข้อมูลระหว่าง

ฐานข้อมูลสถาน

โปรแกรม

ใบอนุญาตการ

ประกอบการ

ระบบปฏิบัติการบัญชี ประกอบกิจการและ

3. เพื่อให้การจัดเก็บฐาน

สําเร็จรูปฯ

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1. สามารถนํามาใช้ใน

กองสาธารณสุข

การบริหารติดตามผล

และสิ่งแวดล้อม

2. เพิ่มประสิทธิภาพใน

ฐานข้อมูลสถาน

ข้อมูลผู้ประกอบการและออก

ประกอบการได้อย่าง

ใบอนุญาตตาม

ถูกต้อง

พระราชบัญญัติ การ
สาธารณสุข พ.ศ.2535
เป็นไปอย่างคล่องตัว ลด
ข้อผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน
รวม

2 โครงการ

-

-

-

179,000

179,000

179,000

-

-

-
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 7
สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ผ. 01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์ ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
6.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

1 โครงการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซม
พื้นที่งานจ่ายกลางให้ได้มาตรฐาน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่งาน ปรับปรุงซ่อมแซม

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
49,000
49,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
49,000 พื้นที่งานจ่ายกลาง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
พื้นที่งานจ่าย

จ่ายกลางให้ได้มาตรฐาน

งานจ่ายกลาง

ถูกต้อง เหมาะสม

กลางได้มาตรฐาน

สําหรับการปฏิบัติงาน

อาคาร 1 ชั้น 2

ตามมาตรฐานงาน

ตามมาตรฐาน

โรงพยาบาลเทศบาลนคร

จ่ายกลาง

ประเทศไทย

นครศรีธรรมราช

ของสมาคมศูนย์

โดยทําการรื้อถอนผนัง

กลางงานปราศจาก

ก่ออิฐเดิม พื้นที่ไม่น้อย

เชื้อแห่งประเทศไทย

กว่า 4.90 ตารางเมตร
พร้อมติดตั้งผนังกระจก
และกรอบอลูมิเนียม
สูงประมาณ 2.45 เมตร
ตามรูปแบบและรายการของ
เทศบาล

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการแพทย์

31

ที่

โครงการ

2 โครงการก่อสร้างระบบบําบัดสิ่ง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
8,000,000 8,000,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
8,000,000 มีบ่อที่กําจัด

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1. มีแหล่งบําบัดสิ่งปฏิกูลที่ กองสาธารณสุข

1. เพื่อให้มีสถานที่กําจัดสิ่ง

- ก่อสร้างระบบบําบัด

ปฏิกูล โครงการจัดการสิ่งปฏิกูล

ปฏิกูลที่ถูกต้องตามหลัก

สิ่งปฏิกูลของเทศบาลฯ

สิ่งปฏิกูล ที่ถูก

ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม

ตามแนวพระราชดําริ กรมอนามัย

สุขาภิบาล

ขนาด 15ลบ.ม./วัน

หลักสุขาภิบาล

2. สามารถลดปัญหาการ

กระทรวงสาธารณสุข

2. เพื่อลดปัญหาแหล่ง

(กรณีที่ 1 แบบตอกเสา

แพร่เชื้อโรคต่างๆได้ และ

แพร่เชื้อโรคตามเกณฑ์

เข็ม) จํานวน 1 แห่ง

ผ่านเกณฑ์ประเมิน EHA

มาตรฐาน EHA
3 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติ

1. เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม

ปรับปรุงซ่อมแซมห้อง

450,000

450,000

450,000 ร้อยละ 100

- กองสาธารณสุขและ

งาน กองสาธารณสุข

ห้องปฏิบัติงานให้ทันสมัย

ปฏิบัติงาน

กองสาธารณสุข

สิ่งแวดล้อม มีห้องปฏิบัติ และสิ่งแวดล้อม

และสิ่งแวดล้อม

ตามหลัก Green office

กองสาธารณสุขและ

และสิ่งแวดล้อม

งานที่ เป็นไปตามหลักการ

2. เพื่อรองรับประชาชน

สิ่งแวดล้อม ขนาด

มีพื้นที่สําหรับ

สถานที่ทํางานสีเขียว

ที่มาติดต่อราชการ ได้รับ

18.00x11.50เมตร

ปฏิบัติงานและ

(Green office)

ความสะดวกสบาย

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า

ให้บริการ

- ประชาชนที่มาติดต่อ

207.00 ตารางเมตร

ประชาชนที่มาติด

ราชการได้รับความสะดวก

โดยทําการรื้อถอนผนัง

ต่อราชการ

สบายและเกิดความ

พร้อมปรับปรุงพื้น,

พึงพอใจ

ผนัง,ฝ้าเพดานและ

ต่อการให้บริการ

กองสาธารณสุข

งานอื่นๆตามรูปแบบ
และรายการของ
เทศบาล
รวม

3 โครงการ

-

-

-

8,499,000

8,499,000

8,499,000

-

-

-

ผ.08
บัญชีครุภณ
ั ฑ์
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 7
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ผ. 08

ที่

แผนงาน

1 บริหารงานทั่วไป

หมวด
ค่าครุภัณฑ์

ประเภท

วัตถุประสงค์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
เครื่องคอมพิวเตอร์

งานในห้องทํางาน

สําหรับงานสํานักงาน

สําหรับเจ้าหน้าที่โอน(ย้าย)

(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

มาใหม่

จํานวน 1 เครื่อง
เครื่องสํารองไฟฟ้า

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
16,000

16,000

หน่วยงาน

2564
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

16,000 กองวิชาการ
และแผนงาน

2,500

2,500

ขนาด 800 VA

2,500 กองวิชาการ
และแผนงาน

จํานวน 1 เครื่อง
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์
หรือชนิด LED ขาวดํา
(18 หน้า/นาที)
จํานวน 1 เครื่อง

2,600

2,600

2,600 กองวิชาการ
และแผนงาน

33
งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

2 บริหารงานทั่วไป

หมวด

ประเภท

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

เพื่อใช้ทดแทน

เครื่องคอมพิวเตอร์

ของเก่าที่ชํารุด

สําหรับประมวลผล

และเพิ่มประสิทธภาพ

แบบที่ 2 (จอภาพขนาด

ในการปฏิบัติงาน

ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

2561
(บาท)

2562
(บาท)
90,000

2563
(บาท)
90,000

หน่วยงาน

2564
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

90,000 กองวิชาการ
และแผนงาน

จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ
30,000 บาท
3 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สํานักงาน

เพื่อใช้ในอาคาร

แท่นบรรยาย

พิพิธภัณฑ์เมืองฯ

- แท่นบรรยายเป็น

สําหรับใช้ในการ

กระจกนิรภัยทั้งตัว

ประชุมและ

- มีฐานรองเป็นกระจก

ฝึกอบรมต่างๆ

- มีขอบกั้นกันตก
- มีปุ่มปรับระดับได้ 4 จุด
- มีขนาด 60x40x114
เซนติเมตร จํานวน 1 แท่น

15,000

15,000

15,000 กองวิชาการ
และแผนงาน

34
งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

4 บริหารงานทั่วไป

หมวด

ประเภท

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
โฆษณาและเผยแพร่

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

เพื่อใช้ในอาคาร

จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า

พิพิธภัณฑ์เมืองฯ

ขนาดเส้นทแยงมุม

สําหรับการประชุม

150 นิ้ว

และฝึกอบรมต่างๆ

จอม้วนเก็บในกล่องได้

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

21,800

21,800

รับผิดชอบหลัก

21,800 กองวิชาการ
และแผนงาน

บังคับจอ ขึ้น ลง หยุด
ด้วยสวิตซ์ หรือรีโมท
คอนโทรล ใช้ไฟฟ้า AC
220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์
จํานวน 1 จอ
5 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เพื่อใช้ทดแทน

1.กล้องวงจริปิด

ของเก่าที่ชํารุด

ชนิด IP/Network

และเพิ่มประสิทธภาพ

Camera
ความละเอียด 2 ล้าน
พิกเซล FULL HD
1080P
จํานวน 8 ตัว
ตัวละ 4,500 บาท

-

36,000

36,000

36,000 กองวิชาการ
และแผนงาน

35

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
2.อุปกรณ์จัดเก็บ
ข้อมูลภาพบันทึก
(NVR) แบบ 16 ช่อง
สามารถใส่หน่วย
บันทึกข้อมูลไม่น้อย
กว่า 2 หน่วย
จํานวน 1 เครื่อง
3.โทรทัศน์ แอลอีดี
(LED TV)
ระดับความละเอียด
จอภาพ 1920x1080
พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว
จํานวน 1 เครื่อง
4.สายนําสัญญาณ
แบบ UTP CAT 5E
จํานวน 4 กล่อง ๆ ละ
4,000 บาท
5.Hard Disk ชนิด
SATA สําหรับกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด
ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 2 TB จํานวน 2 ตัว
ตัวละ 4,000 บาท

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

หน่วยงาน

2564
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

-

27,000

27,000

27,000 กองวิชาการ
และแผนงาน

-

13,100

13,100

13,100 กองวิชาการ
และแผนงาน

-

16,000

16,000

16,000 กองวิชาการ
และแผนงาน

-

8,000

8,000

8,000 กองวิชาการ
และแผนงาน
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งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

6 บริหารงานทั่วไป

หมวด

ประเภท

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอม
พิวเตอร์

วัตถุประสงค์
เพื่อให้มีวัสดุและครุภัณฑ์
เพียงพอในการปฏิบัติงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
เครื่องคอมพิวเตอร์

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

รับผิดชอบหลัก

22,000

22,000

22,000 สํานักปลัดเทศบาล

2,500

2,500

2,500 สํานักปลัดเทศบาล

12,000

12,000

12,000 สํานักปลัดเทศบาล

5,000

5,000

5,000 สํานักปลัดเทศบาล

สําหรับงานสํานักงาน แบบที่ 1

งานทะเบียนราษฎร

7 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอม
พิวเตอร์

8 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
โฆษณาและเผยแพร่

(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
จํานวน 1 เครื่อง
เพื่อให้มีวัสดุและครุภัณฑ์
เครื่องสํารองไฟฟ้า
เพียงพอในการปฏิบัติงาน
ขนาด 800 VA
งานทะเบียนราษฎร
จํานวน 1 เครื่อง
- เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งาน เครื่องขยายเสียง
- เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ใหม่และใช้ ติดรถชมเมือง 1 ชุด
ทดแทนครุภัณฑ์ที่มีอยู่เดิม
ประกอบด้วย
- เพื่อเพิ่มประสิทธิในการทํางาน 1.ตู้ลําโพงติดผนังรถ
ขนาดไม่น้อยกว่า
40 วัตต์ 8 โอมห์
จํานวน 4 ตัว ๆ ละ
3,000 บาท
2.แอมป์ขยาย 12 โวลล์
DC มีช่องต่อไมค์ 2 ตัว
กําลังขยายไม่น้อยกว่า
100 วัตต์ สามารถต่อ
กับ USB ได้ จํานวน 1 เครื่อง

37

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

9 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน

เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งาน
ห้องทํางาน นายกเทศมนตรี

10 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน

เพื่อให้เพียงพอกับการใช้งาน
ห้องทํางาน นายกเทศมนตรี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
3.ไมค์โครโฟนไร้สาย
แบบพกพาย่านความถี่
VHF 165-210 MHz.
ไมค์หนีบเดี่ยว ใช้แบตเตอรี่
ขนาด 9 โวลล์ 1 ชุด
4.ตู้แอมป์อเนกประสงค์
ขนาดไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว
มีแบตเตอรี่ต่อ USB ได้
มีไมค์ลอยมือถือ 2 ตัว
มือถือล้อลาก
ขนาดกําลังขยายไม่น้อยกว่า
450 วัตต์ มีระบบเอ็คโค่
ในตัว จํานวน 1 ตัว
ซื้อเก้าอี้ทํางานทรงสูง บุหนัง
ท้าวแขนไม้ ขาไม้ 5 แฉกมีล้อ
ขนาด (ลึกxกว้างxสูง) 690
600 x 760 x 1120 มม.
จํานวน 1 ตัว
โต๊ะเอนกประสงค์ ขนาด
(WxDxH) 40x60x50 ซม.
มีชั้นวางของ จํานวน 2 ชั้น
จํานวน 2 ตัว

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

หน่วยงาน

2564
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

2,500

2,500

2,500 สํานักปลัดเทศบาล

13,000

13,000

13,000 สํานักปลัดเทศบาล

-

15,000

15,000

15,000 สํานักปลัดเทศบาล

-

11,600

11,600

11,600 สํานักปลัดเทศบาล

38

ที่

แผนงาน

11 บริหารงานทั่วไป

หมวด

ประเภท

ค่าครุภันฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน

วัตถุประสงค์
เพื่อใช้ต้อนรับประชาชนที่มา
ติดต่อราชการ ห้องรองนายก
เทศมนตรี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
- โซฟา ขนาด 3 ที่นั่ง 1 ตัว
ขนาด (กว้างxลึกxสูง) 180x
80x80 ซม.

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

หน่วยงาน

2564
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

-

17,000

17,000

17,000 สํานักปลัดเทศบาล

-

4,500

4,500

4,500 สํานักปลัดเทศบาล

-

350,000

350,000

350,000 สํานักปลัดเทศบาล

-

20,000

20,000

20,000 สํานักปลัดเทศบาล

- โซฟาขนาด 1 ที่ นั่ง จํานวน 2 ตัว

12 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภันฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน

13 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน

ขนาด (กว้างxลึกxสูง)85x
80x80 ซม. จํานวน 1 ชุด
เพื่อใช้ให้เพียงพอกับการปฏิบัติ ตู้เหล็กเก็บเอกสารบาน
งานการเจ้าหน้าที่
เลื่อนทึบ มีขนาด
(WxDxH) ไม่น้อยกว่า
1,489x410x879 mm.
จํานวน 1 ตู้
เพื่อให้เพียงพอกับการบริการ เก้าอี้พักคอย ขนาด 4 ที่นั่ง
ประชาชน ที่มาใช้บริการ สถานี ทําด้วยไฟเบอร์กราส ขาทําด้วย
ขนส่ง นครศรีธรรมราช
อลูมิเนียม ฉีดขึ้นรูป
จํานวน 30 ชุด ขนาด(WxDxH)

14 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภันฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน

เพื่อใช้ในการบริการประชาชน
สถานีขนส่งจ.นครศรีธรรมราช

2,060 x 610 x 750 mm
พัดลมชนิดติดผนัง
ขนาดใบพัด 18 นิ้ว
ปรับแรงได้ 3 ระดับ
จํานวน 10 ตัว

39

ที่

แผนงาน

15 การรักษาความสงบภายใน

16 การรักษาความสงบภายใน

หมวด

ประเภท

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน

วัตถุประสงค์
- ใช้ในกิจการของฝ่ายป้องกันฯ
เพื่อเตรียมความพร้อม ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่าง
รวดเร็ว
- เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิด
อัคคีภัย และลดความสูญเสียต่อ
ชีวิตและทรัพย์สิน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
รถบรรทุกน้ําดับเพลิงเอนก
ประสงค์พร้อมระบบฉีดโพม

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

หน่วยงาน

2564
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

-

11,200,000

11,200,000

11,200,000 ฝ่ายป้องกันฯ
สํานักปลัด

-

9,000

9,000

9,000 ฝ่ายป้องกันฯ
สํานักปลัด

-

370,000

370,000

370,000 ฝ่ายป้องกันฯ
สํานักปลัด

ชนิด 10 ล้อขับเคลื่อน 2 เพลา

เครื่องยนต์ดีเชลไม่น้อยกว่า
240 แรงม้า ถังบรรทุกน้ํา
ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า
14,000 ลิตร
จํานวน ๒ คัน

ใช้ในกิจการของฝ่ายป้องกันฯ ตู้ชาร์จแบตเตอรี่ แรงดันไฟฟ้า
เพื่อชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ดับเพลิง220/50Hz กําลังไฟฟ้า
1,500W.กระแสชาร์จสูงสุด
60A ระดับการปรับกระแส 10
ขนาด 320x360x645 mm.

17 การรักษาความสงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน

น้ําหนัก 31 กิโลกรัม
จํานวน 1 ตู้
- ใช้ในกิจการของฝ่ายป้องกันฯ พัดลมระบายควันเครื่องยนต์
เพื่อเตรียมความพร้อม ในการ เบนซิน แบบ 4 จังหวะ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่าง ไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า
รวดเร็ว
ใบพัดมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
- ใช้ดูดควันขณะเกิดเหตุอัคคีภัย 21 นิ้ว ท่อส่งอากาศ
ความยาว ๒๑ นิ้ว
จํานวน 2 เครื่อง

40
งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

18 การรักษาความสงบภายใน

หมวด

ประเภท

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ใช้ในกิจการของฝ่ายป้องกันฯ

เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ความ

เพื่อมีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน

ยาวบ่าไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว

อย่างเพียงพอ

ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

38,000

38,000

รับผิดชอบหลัก

38,000 ฝ่ายป้องกันฯ
สํานักปลัด

2 แรงม้า จํานวน 2 เครื่อง
เครื่องละ 19,000 บาท
เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์

-

68,000

68,000

ความยาวบ่าไม่น้อยกว่า

68,000 ฝ่ายป้องกันฯ
สํานักปลัด

30 นิ้ว ขนาดเครื่องยนต์
ไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ
34,000 บาท
๑๙ การรักษาความสงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน

- เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน

เครื่องปรับอากาศแบบ

ในห้อง เวร-ยาม

แยกส่วน ชนิดตั้งพื้น

- เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน

หรือชนิดแขวน (มีระบบ

ในห้องวิทยุ

ฟอกอากาศ)
ขนาด 13,000 บีทียู
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ
23,000 บาท

-

46,000

46,000

46,000 ฝ่ายป้องกันฯ
สํานักปลัด

41
งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

20 การรักษาความสงบภายใน

หมวด

ประเภท

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

วัตถุประสงค์
-เพื่อให้มีอุปกรณ์เพียงพอสําหรับ
ปฏิบัติงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่าง
รวดเร็ว
- ใช้ในกิจการของฝ่ายป้องกันฯ
เพื่อเตรียมความพร้อม ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่าง
รวดเร็ว
- เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิด
อัคคีภัย และลดความสูญเสียต่อ
ชีวิตและทรัพย์สิน

21 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ
สํานักการศึกษา

22 การศึกษา

ครุภัณฑ์

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ
สํานักการศึกษา

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
จัดซื้อรถบรรทุกติดตั้ง
เครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้า
แบบเครนพับหลังเก๋งมี

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

3,300,000

3,300,000

3,300,000 ฝ่ายป้องกันฯ

-

รับผิดชอบหลัก

สํานักปลัดเทศบาล

คุณสมบัติดังนี้
- เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า

4 สูบ 4 จังหวะ
- กําลังแรงม้าสูงสุด
ไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า
- สามารถเทท้ายได้ด้วย
ระบบไฮดรอลิคความยาว
ของเครนยืดสุดไม่น้อยกว่า
14 เมตร จํานวน 1 คัน
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์
หรือชนิด LED ขาว-ดํา
(18 หน้า/นาที)
จํานวน 4 เครื่องๆ ละ
2,600 บาท
เครื่องพิมพ์ Multifunction
ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED
ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง

-

10,400

10,400

10,400 สํานักการศึกษา

-

9,000

9,000

9,000 สํานักการศึกษา
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ที่
23 การศึกษา

แผนงาน

หมวด

ประเภท

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

- เพื่อป้องกันและดูแลรักษาความ 1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด

ปลอดภัยให้กับโรงเรียนสังกัด
เทศบาล 10 โรงและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 13 ศูนย์
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและแบ่ง
เบาภาระในการปฏิบัติงานของเจ้า
หน้าที่ตํารวจ ทั้งในงานด้านปราบ
ปรามอาชญากรรมและด้านจราจร
ภายในพื้นที่โรงเรียนสังกัดเทศบาล
10 โรงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
13 ศูนย์

ชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง
คงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภัยทั่วไป
จํานวน 172 ชุด
ราคาชุดละ 32,000 บาท
2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน
เครือข่าย (Network Video
Recorder) แบบ 16 ช่อง
จํานวน 10 เครื่อง
ราคาเครื่องละ 61,000บาท
3. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน
เครือข่าย (Network Video
Recorder) แบบ 8 ช่อง
จํานวน 13 เครื่อง
ราคาเครื่องละ 22,000บาท
4. จอแสดงภาพสี LED
ขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว
จํานวน 23 จอ
ราคาจอละ 23,200 บาท

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

-

5,504,000

5,504,000

5,504,000 สํานักการศึกษา

-

610,000

610,000

610,000 สํานักการศึกษา

-

286,000

286,000

286,000 สํานักการศึกษา

-

533,600

533,600

533,600 สํานักการศึกษา

2561
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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ที่
24 การศึกษา

แผนงาน

หมวด

ประเภท

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้ 1. โทรทัศน์แอลอีดี
มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
(LED TV) แบบ Smart TV
ระดับความละเอียดจอภาพ
1920x1080 พิกเซล
ขนาด 55 นิ้ว
จํานวน 270 เครื่อง

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

7,155,000

7,155,000

7,155,000 สํานักการศึกษา

424,800

424,800

424,800 สํานักการศึกษา

97,200

97,200

97,200 สํานักการศึกษา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ราคาเครื่องละ 26,500 บาท

2. โทรทัศน์แอลอีดี
(LED TV) แบบ Smart TV
ระดับความละเอียดจอภาพ
1920x1080 พิกเซล
ขนาด 40 นิ้ว
จํานวน 24 เครื่อง
ราคาเครื่องละ 17,700 บาท

25 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน

เพื่อเพิ่มบรรยากาศที่ดีในการ
จัดการเรียนการสอนในห้องเรียน
English for Child (ชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 1) สําหรับโรงเรียน
เทศบาลวัดเสมาเมือง,โรงเรียน
เทศบาลวัดมเหยงคณ์ และโรงเรียน
เทศบาลวัดศาลามีชัย
(โรงเรียนละ 1 เครื่อง)

เครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิด
แขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาด 24,000 บีทียู
จํานวน 3 เครื่อง ๆละ
32,400 บาท

44
งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

26 การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพื่อใช้ตัดแต่งทรงพุ้มไม้พุทธภูมิ เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้
สวนสมเด็จพระศรีนครินท์ 84 ประกอบด้วย
(ทุ่งท่าลาด)
- ใช้เครื่องยนต์แบบมือถือ

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

รับผิดชอบหลัก

-

20,400

20,400

20,400 สํานักการศึกษา

-

17,000

17,000

17,000 สํานักการศึกษา

- ความจุกระบอกสูบไม่
น้อยกว่า 21 ซีซี
- เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า
0.8 แรงม้า
- ใบมีดตัดขนาดไม่น้อยกว่า
22 นิ้ว
- ใบมีดตัดสามารถตัดได้ 2 ด้าน

จํานวน 2 เครื่อง ๆละ
27 การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน

10,200 บาท
เพื่อใช้ในพิธีทางศาสนา
โต๊ะหมูบูชาไม้สัก (โต๊ะ 9)
สํานักพุทธพูมิ สวนสมเด็จ
พร้อมฐานวาง
พระศรีนครินท์ 84 (ทุ่งท่าลาด) ประกอบด้วย
- โต๊ะหมู่บูชา 9 ตัว กว้าง
ตัวละ 9 นิ้ว
- มีโต๊ะรองโต๊ะหมู
จํานวน 2 ชุด ๆ ละ
8,500 บาท

45
งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย
แผนงาน

ที่

28 สังคมสงเคราะห์

หมวด

ประเภท

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

เพื่อปรับอากาศในอาคาร

เครื่องปรับอากาศแบบแยก

เรือนจําไม้หลังเก่า

ส่วนชนิดแขวน

(ศูนย์ผู้สูงอายุ)และโรงเรียน

(มีระบบฟอกอากาศ)

วัยใส เทศบาลนครนคร

ขนาด 32,000 บีทียู

ศรีธรรมราช

จํานวน 6 เครื่อง ๆ ละ

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

253,800

253,800

รับผิดชอบหลัก

253,800 กองสวัสดิการ
สังคม

42,300 บาท
29 สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

รถยนต์บรรทุก (ดีเซล)ขนาด

ปฎิบัติงาน

1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํา

-

814,000

814,000

814,000 กองสวัสดิการ
สังคม

กว่า 2,400 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า
110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน

2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
จํานวน 1 คัน
30 สาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การแพทย์

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน

เครื่องซีลซองฆ่าเชื้อ

ในงานจ่ายกลาง

ควบคุมการทํางานด้วย

ของโรงพยาบาลเทศบาล ฯ

ระบบอิเลคโทรนิคส์
ขนาด 420x305x225 มม.

มิลลิเมตร จํานวน 1 เครื่อง

-

30,000

30,000

30,000 กองการแพทย์

46

ที่
31 สาธารณสุข

แผนงาน

หมวด

ประเภท

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การแพทย์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน

ตู้เก็บเสมหะผู้ป่วย

ของโรงพยาบาลเทศบาล ฯ

โครงสร้างเป็นสแตนเลส

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

หน่วยงาน

2564
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

-

300,000

300,000

300,000 กองการแพทย์

-

140,000

140,000

140,000 กองการแพทย์

ความกว้างไม่น้อยกว่า
100 เซนติเมตร
ความยาวไม่น้อยกว่า
80 เซนติเมตร
ความสูงไม่น้อยกว่า
220 เซนติเมตร
ประตูเป็นกระจกแบบฝ้า
จํานวน 1 ตู้
32 สาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การแพทย์

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน

เครื่องวัดความดันโลหิต

ของโรงพยาบาลเทศบาล ฯ

แบบสอดแขนชนิด
อัตโนมัติ มีช่องสําหรับ
สอดแขนโดยไม่ต้องพัน
ผ้ารัดแขน มีระบบการ
วัดไม่น้อยกว่า 2 ระบบ
จํานวน 2 เครื่อง
เครื่องละ 70,000 บาท
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

33 สาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน

เพื่อใช้ในการปฏิบัติ
ของโรงพยาบาลเทศบาล ฯ

34 สาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน

เพื่อใช้ในการปฏิบัติ
ของโรงพยาบาลเทศบาล ฯ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
เครื่องเรียกระบบคิวผู้ป่วย
แบบระบบคิวอัตโนมัติ
มีชุดลําโพง ( Speaker )
ระบบเสียงไว้ในการเรียกคิว
เคาเตอร์สําหรับคัดกรอง
ผู้ป่วย ประกอบด้วย
- โต๊ะทํางานแบบ 2 ลิ้นชัก
จํานวน 1 ชุด
ขนาด กว้างxยาวxสูง
ไม่น้อยกว่า 60x120x75
เซนติเมตร
- โต๊ะคอมพิวเตอร์
จํานวน 1 ชุด
ขนาด กว้างxยาวxสูง
ไม่น้อยกว่า 60x120x 75
เซนติเมตร
- โต๊ะเข้ามุม จํานวน 1 ชุด
ขนาด กว้างxยาวxสูง
ไม่น้อยกว่า 60x60x75
เซนติเมตร

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

หน่วยงาน

2564
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

-

300,000

300,000

300,000 กองการแพทย์

-

12,000

12,000

12,000 กองการแพทย์

48
งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย
ที่
๓๕ สาธารณสุข

แผนงาน

หมวด

ประเภท

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง
เพื่อให้มีครุภัณฑ์เพียงพอ
ในการปฏิบัติงานในการปฏิบัติ - แรงดันขนาด ๑๒๕ บาร์
งานของงานสถานพยาบาลสัตว์ (๓๖๐ L กําลังไฟ ๑,๕๐๐ W)

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

รับผิดชอบหลัก

-

5,500

5,500

5,500 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

-

90,000

90,000

90,000 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

-

10,000

10,000

10,000 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

-

17,000

17,000

17,000 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

- ด้ามจับสามารถพับ
และขยายได้
- สายไฟยาว ๕ เมตร
จํานวน ๑ ตัว

36 สาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1. เพื่อเพิ่มศักยภาพ
และประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
2. เพื่อให้เกิดความเพียงพอ
และความรวดเร็วในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
3. เพื่อใช้เก็บฐานข้อมูล/
ออกใบอนุญาตตาม
พระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข
พ.ศ.2535

- เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2 (จอภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
จํานวน 3 เครื่องๆ ละ
30,000 บาท
- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์
หรือชนิด LED สี
แบบ Network
จํานวน 1 เครื่อง
- เครื่องพิมพ์
Multifunction ชนิด
เลเซอร์หรือชนิด LED สี
จํานวน 1 เครื่อง
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ที่
37 สาธารณสุข

38 สาธารณสุข

แผนงาน

หมวด

ประเภท

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

เพื่อสํารองไฟฟ้าในกรณีที่มี

เครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด

ไฟดับ เพื่อป้องกันปัญหาที่จะ

800 VA จํานวน 2

เกิดขึ้นกับเครื่องคอมพิวเตอร์

เครื่องๆ ละ 2,500 บาท

เพื่อใช้สําหรับตรวจวินิจฉัย

เครื่องตรวจวัดระดับ

ปัญหาเหตุรําคาญจากเสียงดัง

เสียงชนิดพกพา ตรวจวัด

หรืองานด้านสิ่งแวดล้อม

เสียงได้แบบ Real time
แบบแยกความถี่ 1/3
แสดงผลเป็นตัวเลขพร้อม
กราฟได้บนหน้าจอ
และเก็บบันทึกข้อมูล
ในเครื่องได้ สามารถ
บันทึกเสียงจริงได้ใน
ขณะตรวจวัด มีโปรแกรม
สําหรับส่งข้อมูล
ไปที่คอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
ที่สามารถใช้งานได้ทันที
จํานวน 1 เครื่อง

2561
(บาท)
-

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

5,000

หน่วยงาน

2564
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

5,000

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

-

299,600

299,600

299,600 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

50
งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย
ที่
39 สาธารณสุข

แผนงาน

หมวด

ประเภท

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

วัตถุประสงค์
1. เพื่อใช้ในการควบคุมป้องกัน
โรคจากแมลงพาหะนําโรค
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
เครื่องพ่นหมอกควัน
ชนิดสะพายไหล่
ระบบเครื่องยนต์ PULSE
JET ระบายความร้อน
แบบดับเบิ้ลคูลลิ่ง
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์
โดยการกดลูกยางแบบ
ปั้มลมฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง
เข้าสู่คาร์บูเรเตอร์โดยตรง
จํานวน 2 เครื่องๆ ละ
59,000 บาท
เครื่องพ่นหมอกควัน
ขนาดใหญ่ ชนิดติดตั้ง
รถยนต์ แรงม้าไม่น้อยกว่า
50 แรงม้า สามารถ
ควบคุมอัตราการไหลของ
สารเคมี ไม่น้อยกว่า 60
ลิตร/ชั่วโมง ถังบรรจุสาร
เคมีไม่น้อยกว่า 60 ลิตร
และมีถังบรรจุน้ํามัน
เชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า
5 ลิตร จํานวน 1 เครื่อง

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

118,000

118,000

118,000 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

-

485,000

485,000

485,000 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

รับผิดชอบหลัก
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ที่
40 สาธารณสุข

แผนงาน

หมวด

ประเภท

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

เพื่อใช้ในการควบคุมป้องกัน

เครื่องพ่นฝอยละออง

โรคจากแมลงพาหะ

(ULV) ชนิดไฟฟ้า

นําโรคในชุมชนเขตเทศบาล

แบบมือถือ กําลังเครื่อง

นครนครศรีธรรมราช

1250 วัตต์ สามารถผลิต

จํานวน 63 ชุมชน

ละอองฝอยที่พ่นออกมาได้

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
1,858,500

1,858,500

หน่วยงาน

2564
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

1,858,500 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

ขนาด 5 - 50 ไมครอน
อัตราการไหลของน้ํายาเคมี
50 - 60 ลิตร/ชั่วโมง
จํานวน 63 เครื่องๆ ละ
29,500 บาท
41 สาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิงาน

เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่

ภาคสนามของกองสาธารณสุข

แบบลากจูง ขนาด 15 นิ้ว

และสิ่งแวดล้อม

450 วัตต์ พร้อมไมค์ลอย

-

9,850

9,850

9,850 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

2 ตัว จํานวน 1 ชุด
42 สาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน

เพื่อให้มีครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เอกสาร ๒ ลิ้นชัก

เพียงพอในการปฏิบัติงาน

ขนาดไม่น้อยกว่า

ของงานสุขาภิบาลและอนามัย

๔๒x๕๐x๔๘ ซม.

สิ่งแวดล้อม

จํานวน ๒ ตัวๆ ละ
๒,๕๐๐บาท

-

5,000

5,000

5,000 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

52
งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

43 สาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน

เพื่อให้มีครุภัณฑ์สํานักงาน
เพียงพอในการปฏิบัติงาน
ของงานสุขาภิบาลและอนามัย
สิ่งแวดล้อม

44 สาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน

เพื่อให้มีครุภัณฑ์สํานักงาน
เพียงพอในการปฏิบัติงาน
ของงานสุขาภิบาลและอนามัย
สิ่งแวดล้อม

45 สาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน

๑.เพื่อให้มีครุภัณฑ์เพียงพอ
ในการปฏิบัติงาน
๒.เพื่อทดแทนของเก่าที่ชํารุด

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
กระดานไวท์บอร์ดแบบขาตั้ง
ล้อเลื่อน ขนาดไม่น้อยกว่า
๘0*๑๒0 ซม.
จํานวน ๑ ชุดๆ ละ
๖,๕๐๐บาท
เครื่องเข้าเล่ม เจาะกระดาษ
เข้าเล่มสันห่วง
เข้าเล่มเอกสารได้ไม่น้อยกว่า
200 แผ่น
จํานวน ๑ เครื่องๆ ละ
๕,๐๐๐ บาท
โต๊ะทํางาน
- เป็นโต๊ะทํางานทําด้วยไม้
- มีขนาด (WxDxH)
ไม่น้อยกว่า 1.20x0.60x
0.75 เมตร
- มีลิ้นชักเก็บของสามารถ
ล๊อคกุญแจได้ จํานวน
๒ ลิ้นชัก
จํานวน 3 ตัวๆละ
๔,000 บาท

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

รับผิดชอบหลัก

-

6,500

6,500

6,500 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

-

5,000

5,000

5,000 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

-

12,000

12,000

12,000 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

53

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
เก้าอี้สํานักงาน

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
5,100

5,100

- เป็นเก้าอี้สํานักงาน

หน่วยงาน

2564
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

5,100 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

โครงสร้างทําด้วยเหล็กเชื่อม
ขึ้นรูปมีล้อเลื่อนและมีที่
วางแขน
- มีขนาด (WxDxH)
ไม่น้อยกว่า 58x60x88 ซม.

สามารถปรับความสูง
ได้ด้วยโช๊ค จํานวน 3 ตัว
ตัวละ 1,700 บาท
ตู้เหล็กสูงบานเลื่อนกระจก
- มีขนาด (WxDxH)
ไม่น้อยกว่า 914x457x
1,829 ซม.
-มีชั้นวางภายใน 3 แผ่นชั้น
สามารถปรับระดับ
จํานวน 1 ตู้

-

4,900

4,900

4,900 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

54
งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
ตู้เหล็กสูงบานเลื่อนกระจก
- เป็นตู้เก็บเอกสารทําด้วย
เหล็กพ่นสีอย่างดีเรียบร้อย

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

รับผิดชอบหลัก

-

7,800

7,800

7,800 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

-

7,900

7,900

7,900 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

สวยงาม
- มีขนาด (WxDxH)
ไม่น้อยกว่า 1,185x410x
879 ซม.
- มีชั้นวางภายใน 2 แผ่นชั้น
สามารถปรับระดับได้
จํานวน 2 ตู้ๆละ 3,900บาท

ตู้เก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก
- เป็นตู้เหล็กเก็บเอกสาร
แบบแฟ้ม
- มีขนาด (WxDxH)
ไม่น้อยกว่า 470x620x
1,320 ซม.
- มีลิ้นชักจํานวน 4 ลิ้นชัก
- สามารถล๊อคกุญแจได้
จํานวน 1 ตู้

55

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
เก้าอี้สํานักงาน มีล้อเลื่อน

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
8,500

8,500

และมีที่วางแขน ที่นั่งและ

หน่วยงาน

2564
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

8,500 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

พนักพิงบุด้วยหนังอย่างดี
สามารถปรับระดับสูง-ต่ํา
ได้ด้วยโช๊ค จํานวน 1 ตัว
โต๊ะทํางานทําด้วยไม้ มีขนาด

-

19,500

19,500

1,800x880x760 มม.

19,500 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

มีลิ้นชักเก็บของไม่น้อยกว่า
4 ลิ้นชัก จํานวน 1 ตัว
46 สาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน

1 เพื่อให้มีครุภัณฑ์เพียงพอ

เก้าอี้พักคอย 4 ที่นั่ง ขนาด

ในการปฏิบัติงาน

กว้าง 224xลึก52xสูง78

2 เพื่อทดแทนของเก่าที่ชํารุด

ซม. โครงขาผลิตจากเหล็ก

3 เพื่ออํานวยความสะดวก

ดัดโค้งขึ้นรูปพลาสติกเกรดดี

ให้กับประชาชนผู้มารับบริการ

จํานวน 4 ชุดๆ ละ
6,500 บาท

-

26,000

26,000

26,000 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

56
งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

47 สาธารณสุข

48 เคหะและชุมชน

หมวด

ประเภท

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน

วัตถุประสงค์
๑.เพื่อให้มีครุภัณฑ์เพียงพอ
ในการปฏิบัติงาน
๒.เพื่อทดแทนของเก่าที่ชํารุด

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

โทรศัพท์ตั้งโต๊ะแบบไร้สาย
- หน้าจอ LCD ขนาดใหญ่
1.8 นิ้ว
- แสดงหมายเลขเรียกเข้า
และบันทึกหมายเลขโทรศัพท์
ได้ 100 หมายเลข
- มีระบบ Speaker Phone
จํานวน 1 เครื่อง
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
1. เพื่อใช้เก็บขยะมูลฝอยภายใน รถบรรทุกขยะแบบเปิดท้าย
ยานพาหนะฯ ยานพาหนะและขนส่ง เขตเทศบาล
ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การ กระบอกสูบไม่ต่ํากว่า
ให้บริการเก็บขนมูลฝอยในชุมชน 2,400ซีซีหรือกําลัง
3. เพื่อให้มีรถเก็บขยะมูลฝอย เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า
หลายรูปแบบเหมาะสมกับปริมาณ 110 กิโลวัตต์
ของพื้นที่เทศบาลนครนครศรี- -ตู้บรรทุกมูลฝอยมีขนาด
ธรรมราช
ความจุ ไม่น้อยกว่า 3 ลบ.ม.
หรือ 4 ลบ.ม.
-ยกเทท้ายด้วยระบบ
ไฮดรอลิคสามารถควบคุมได้
จากห้องโดยสารจํานวน
6 คันๆ ละ 950,000 บาท

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

รับผิดชอบหลัก

-

1,900

1,900

1,900 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

-

5,700,000

5,700,000

5,700,000 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

57
งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

4,400,000

4,400,000

4,400,000 กองสาธารณสุข

แบบอัดท้าย รถชนิด 6 ล้อ

รับผิดชอบหลัก

และสิ่งแวดล้อม

ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า
6 ลบ.ม. เครื่องยนต์ดีเซล
จํานวน 4 สูบ 4 จังหวะ
กําลังแรงม้า 130 แรงม้า
จํานวน 2 คันๆละ
2,200,000 บาท
รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย
แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
4 ลบ.ม. ตัวรถชนิด 6 ล้อ
เครื่องยนต์ดีเซล จํานวน
4 สูบ 4 จังหวะ กําลังแรงม้า
130 แรงม้า จํานวน 2 คันๆ
ละ 3,500,000 บาท

7,000,000

7,000,000

7,000,000 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

58
งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

49 เคหะและชุมชน

หมวด

ประเภท

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

วัตถุประสงค์
1.เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานที่

ยานพาหนะฯ ยานพาหนะและขนส่ง กองขยะมูลฝอย (ทุ่งท่าลาด)
2.เพิ่มประสิทธิภาพในการ

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
รถบรรทุก (ดีเซล)

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

957,000

957,000

ขนาด 1 ตัน

รับผิดชอบหลัก

957,000 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

ปริมาตรกระสอบสูบ

ปฏิบัติงานและมีรถยนต์เพียงพอ ไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี หรือ
ในการปฏิบัติงาน

กําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํา
กว่า 110 กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน 4 ล้อ
แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ
(Cab) แบบดับเบิ้ลแค็บ
จํานวน 1 คัน

50 เคหะและชุมชน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

1.เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานรักษา รถดูดสิ่งโสโครกและล้างทํา

ยานพาหนะฯ ยานพาหนะและขนส่ง ความสะอาด ท่อระบายน้ําภาย

ความสะอาดท่อระบายน้ํา

ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรม ชนิด 10 ล้อ เครื่องยนต์
ราช

ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ มี

2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้ กําลังแรงม้าไม่น้อยกว่า
บริการประชาชนและป้องกัน

240 แรงม้า ถังบรรจุสิ่ง

น้ําท่วม

โสโครกมีความจุไม่น้อยกว่า
8 ลบ.ม. จํานวน 1 คัน

-

18,000,000

18,000,000

18,000,000 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

59
งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

51 เคหะและชุมชน

หมวด

ประเภท

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น ๆ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

1.เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานรักษา ตู้คอนเทนเนอร์บรรทุกขยะ
ความสะอาด

มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า

2.เพื่อเก็บขนขยะภายในเขต

4 ลบ.ม. จํานวน 10 ตู้ๆละ

เทศบาลฯ

120,000 บาท

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

1,200,000

1,200,000

1,200,000 กองสาธารณสุข

-

รับผิดชอบหลัก

และสิ่งแวดล้อม

3.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
52 เคหะและชุมชน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น ๆ

เพื่อเผาทําลายขยะได้อย่างมี

เตาเผาขยะแบบเคลื่อนที่

ประสิทธิภาพ

(Mobile Burn) -ขนาด
200 กิโลกรัม/ชั่วโมง
มีระบบการทํางานหลัก 3
ระบบ ระบบเตาเผาขยะ
ระบบดักเก็บมลพิษและระบบ

ดักเก็บฝุ่น กําจัดขยะโดย
การเผาไหม้ที่อุณหภูมิ
500-1,200 องศาเซลเซียส
จํานวน 1 เตา

-

5,000,000

5,000,000

5,000,000 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

60

ที่

แผนงาน

53 เคหะและชุมชน

หมวด

ประเภท

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การให้ รถบรรทุก(ดีเชล)

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
715,000

715,000

ยานพาหนะและขนส่ง ให้บริการประชาชนในกรณีเร่งด่วน ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

หน่วยงาน

2564
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

715,000 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

กระบอกสูบไม่ต่ํากว่า

ปฏิบัติงานและมีรถยนต์เพียงพอ 2,400 ซีซี หรือกําลัง
ในการปฏิบัติงาน

เครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ํากว่า
110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน
2 ล้อ แบบมีช่องว่าง
ด้านหลังคนขับ (Cab)
จํานวน 1 คัน

54 เคหะและชุมชน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

เพื่อให้มีวัสดุและครุภัณฑ์

รถสามล้อ แบบมีกระบะหลัง

เพียงพอในการปฏิบัติงาน

เครื่องยนต์เบนซิน ระบบ 5
เกียร์ กําลังสูงสุดไม่น้อยกว่า
8,600 รอบต่อนาที ขนาด
กระบะ (กว้าง x ยาว x สูง)
1,300 x 1,850 x 940
มม. จํานวน 3 คันๆ ละ
80,000 บาท

-

240,000

240,000

240,000 สํานักการช่าง

61
งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

55 อุตสาหกรรมและการโยธา

หมวด

ประเภท

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

56 อุตสาหกรรมและการโยธา

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

57 อุตสาหกรรมและการโยธา

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

วัตถุประสงค์
เพื่อให้มีวัสดุและครุภัณฑ์
เพียงพอในการปฏิบัติงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า
2,400 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า
110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน
4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
จํานวน 1 คัน
เพื่อให้มีวัสดุและครุภัณฑ์
เครื่องตบดิน ใช้เครื่องยนต์
เพียงพอในการปฏิบัติงาน
เบนซิน น้ําหนักของเครื่องตบ
ดินไม่น้อยกว่า 80 กิโลกรัม
แรงบดอัดไม่น้อยกว่า 5 ตัน
ความเร็วในการตบไม่น้อยกว่า
5,000 ครั้งต่อนาที จํานวน
2 เครื่องๆ ละ 21,000 บาท
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบาย เครื่องสูบน้ํา แบบหอยโข่ง
น้ําบริเวณโรงแรมนิราคนธ์ (คลอง เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อย
หน้าเมือง) และคลองคูพาย
กว่า 120 แรงม้า อัตราการ
จุดละ 2 เครื่อง
สูบไม่น้อยกว่า 20,000 ลิตร
ต่อนาที ระยะสูบส่งไม่น้อยกว่า

15 เมตร จํานวน 4 เครื่องๆ
ละ 1,200,000.- บาท

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

957,000

957,000

957,000 สํานักการช่าง

42,000

42,000 สํานักการช่าง

4,800,000

4,800,000 สํานักการช่าง

-

-

-

-

4,800,000

รับผิดชอบหลัก

62

ที่

แผนงาน

58 กิจการพาณิชย์
งานกิจการประปา

หมวด

ประเภท

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

เพื่อใช้ในการบรรทุกท่อน้ําประปา รถบรรทุก (ดีเซล)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

-

1,075,000

1,075,000

1,075,000 สํานักการประปา

-

1,980,000

1,980,000

1,980,000 สํานักการประปา

-

83,906,650

83,948,650

2561
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในระบบ ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ
ประปา

ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํา
กว่า 4,000 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า
105 กิโลวัตต์
จํานวน 1 คัน

59 กิจการพาณิชย์
งานกิจการประปา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

-เพื่อใช้ในการบรรทุกท่อประปา รถบรรทุก (ดีเซล)
และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในระบบ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
ประปา

ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํา

- เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบ

กว่า 6,000 ซีซี หรือ กําลัง

ท่อน้ําประปา

เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า
170 กิโลวัตต์
แบบกระบะเทท้าย
จํานวน 1 คัน

รวม

83,948,650

-

