แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561 – 2564)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 5
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) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยถือปฏิบัติตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด 4 ข้อ ๒2 (1) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ให้ดําเนินการตามระเบียบนี้

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงได้จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อให้ปัญหา/ความต้องการนําไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริง
และการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ต่อไป
คณะผู้จัดทํา
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

สารบัญ
หลักการและเหตุผล
รายละเอียดโครงการพัฒนา
ผ. 07 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
ผ. 01 สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการเมืองการบริหาร
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และประเพณี
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านเศรษฐกิจ
- ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผ. 08 บัญชีครุภัณฑ์

หน้า
๑
2
3
7
9
23
28
30
41

บันทึกหลักการและเหตุผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ ี (พ.ศ.2561 – 2564)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 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 2) พ.ศ.2559
โครงการ/กิจกรรมที่เพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดย
สามารถตอบสนองความต้ อ งการและแก้ ไ ขปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นของประชาชนในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชมากที่สุด ตามภารกิจและอํานาจหน้าที่ พร้อมกันนี้ยังเป็นการเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา และโครงการพัฒนาอื่นๆ ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนภายในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชอย่างเป็นรูปธรรม
ฉะนั้ น เทศบาลนครนครศรี ธ รรมราช จึ ง ได้ ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี
(พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อนําไปสู่ แนวทางการปฏิบัติในการ
พัฒนาท้องถิ่น ต่อไป

ผ.07
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

หน ้าที่ 4

2

ผ. 07

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5
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

1
0
0
1

275,000
0
0
275,000

1
0
2
3

90,000
0
25,160,000
25,250,000

1
0
2
3

90,000
0
25,160,000
25,250,000

1
0
2
3

90,000
0
25,160,000
25,250,000

4
0
6
10

545,000
0
75,480,000
76,025,000

รวม

0
0
0
0
1
1

0
0
0
0
20,000,000
20,000,000

0
0
1
0
1
2

0
0
100,000
0
20,000,000
20,100,000

0
0
1
0
1
2

0
0
100,000
0
20,000,000
20,100,000

0
0
1
0
1
2

0
0
100,000
0
20,000,000
20,100,000

0
0
3
0
4
7

0
0
300,000
0
80,000,000
80,300,000

รวม

0
20
0
9
29

0
6,310,000
0
10,073,000
16,383,000

0
20
0
10
30

0
11,515,000
0
10,073,000
21,588,000

0
20
0
9
29

0
11,616,000
0
10,073,000
21,689,000

0
20
0
9
29

0
11,620,000
0
10,073,000
21,693,000

0
80
0
37
117

0
41,061,000
0
40,292,000
81,353,000

รวม

0
0
1
1

0
0
662,108
662,108

2
0
7
9

1,350,000
0
13,962,108
15,312,108

2
0
7
9

1,350,000
0
13,962,108
15,312,108

2
0
7
9

1,350,000
0
13,962,108
15,312,108

6
0
22
28

4,050,000
0
42,548,432
46,598,432

รวม

6
6

5,200,000
5,200,000

6
6

5,250,000
5,250,000

6
6

5,250,000
5,250,000

6
6

5,300,000
5,300,000

24
24

21,000,000
21,000,000

รวม
รวมทั้งสิ้น

9
0
1
10
48

3,585,000
0
259,000
3,844,000
46,364,108

11
0
1
12
62

7,250,000
0
259,000
7,509,000
95,009,108

11
0
1
12
61

7,255,000
0
259,000
7,514,000
95,115,108

11
0
1
12
61

7,255,000
0
259,000
7,514,000
95,169,108

42
0
4
46
232

25,345,000
0
1,036,000
26,381,000
331,657,432

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

ผ.01
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ

3
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5
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

1 โครงการวันเทศบาล

วัตถุประสงค์
- เพื่อเชิดชูความสําคัญ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-ทําพิธีทําบุญตักบาตร

ประจําปี 2562 - 2564
ของการปกครองท้องถิ่น พระสงฆ์
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ในรูปแบบเทศบาล
-พิธีไหว้ศาลพระภูมิ
- เพื่อเสริมสร้างความ
-พิธีอ่านสารรัฐมนตรี
สามัคคีในหมู่คณะ ของ ว่าการกระทรวงมหาดไทย
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศ -พิธีกรรมทางศาสนา
บาล พนักงานและประชาชน พุทธและศาสนาอิสลาม

- เพื่อร่วมรับฟังนโยบาย -รับฟังนโยบายจาก
ผู้บริหาร
ผู้บริหาร
-กิจกรรมสาธารณ
ประโยชน์

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
90,000
90,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

2564
(บาท)
90,000 ผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภา

เทศบาล พนักงานเทศ และพนักงานเทศบาล

บาล ได้มีส่วนร่วมใน และชาชนได้ร่วมกันจัด
การจัดกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ของ
เทศบาล

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัดเทศบาล

4

ที่

โครงการ

2 โครงการอบรมสัมมนา
องค์กรสมรรถนะ
สูงและศึกษาดูงาน

รวม

2 โครงการ

วัตถุประสงค์
เพื่อดึงเอาศักยภาพ
บุคลากรแต่ละบุคคล
มาสร้างสมรรถนะให้
กับองค์กรให้กลาย
เป็นองค์กรที่สูงขึ้น

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดอบรม ทัศนศึกษาดูงาน

2561
(บาท)
275,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

ให้กับพนักงาน ลูกจ้าง
และผู้ที่เกี่ยวข้อง
งานเทศบาลนครนคร
ศรีธรรมราช

-

275,000

90,000

90,000

90,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
พนักงาน ลูกจ้าง
และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ได้รับเข้าร่วม
โครงการ

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
พนักงาน ลูกจ้าง
และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ได้รับความรู้สามารถ
ดึงเอาศักยภาพ
แต่ละบุคคลมาสร้าง
สมรรถนะให้กลายเป็น
องค์กรที่สูงขึ้น
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองวิชาการ
และแผนงาน

-

5
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5
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 ก่อสร้างห้องพักพนักงาน

วัตถุประสงค์
เพื่อก่อสร้างห้องพัก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างห้องพัก

ขับรถ บริเวณชั้น 1

พนักงานขับรถบริเวณชั้น 1 พนักงานขับรถ

อาคารจอดรถ

อาคารจอดรถ ไว้สําหรับ

ขนาด 1.90 x 7.00ม.

พนักงานขับรถและเพื่อ

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า

เพิ่มประสิทธิภาพการ

13 ตร.ม.

ปฏิบัติงาน

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
160,000

160,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

160,000 พนักงานขับรถ
มีห้องพักเพียงพอ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
มีห้องพักไว้สําหรับ
พนักงานขับรถ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัดเทศบาล

6
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

2 จัดซื้อที่ดินและก่อสร้างสถาน

วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อ

(ผลผลิตของโครงการ)
- จัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้าง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

25,000,000

25,000,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

25,000,000 - สถานธนานุบาล ประชาชนมีความ

ธนานุบาลเทศบาลนครนคร

สร้างอาคารสถานธนานุบาล อาคารสถานธนานุบาล

ของเทศบาลฯ

สะดวก ในการให้บริการ

ศรีธรรมราช แห่งที่ 2

- เพื่อก่อสร้างสถานธนา- แห่งที่ 2

แห่งที่ 2

-มีสถานธนานุบาลเพิ่มขึ้น

นุบาล

เปิดให้ประชาชนใช้

- ประชาชนมีความ

บริการ

พึงพอใจในการบริการ

- ก่อสร้างสถานธนา-

- เพื่ออํานวยความสะดวก นุบาล แห่งที่ 2

สํานักปลัดเทศบาล

ให้ประชาชนในการใช้บริการขนาด 3 ชั้น
2 คูหา หรือขนาดพื้นที่
ใช้สอยไม่น้อยกว่า 300
ตารางเมตร

รวม

2 โครงการ

-

-

-

25,160,000 25,160,000 25,160,000

-

-

-
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5
สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ผ. 01
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2.ยุทธศาสตร์ ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ที่

โครงการ

1 โครงการอบรมเพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาทางสังคม

รวม

1 โครงการ

วัตถุประสงค์
1.เพื่อส่งเสริมคุณค่า
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
และรณรงค์ให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงค่านิยมไปใน
ทิศทางที่ถูกต้องอันควร
2.เพื่อให้ความรู้ทางวิชา
การ การช่วยเหลือ แนะนํา
แนวทางการแก้ไขปัญหา
ต่างๆทางสังคมแก่กลุ่ม
เป้าหมาย
3.เพื่อสนับสนุนการผลิตสื่อ
เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์
การแก้ไขปัญหาทางสังคม
4.เพื่อให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้มีบทบาทใน
การส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน
-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จัดอบรมให้ความรู้

2561
(บาท)
-

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

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
100,000 - ร้อยละ 95

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาทางสังคม
ให้คณะกรรมการ
ชุมชน ๖๓ ชุมชน
จํานวน 63 คน

-

ของผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้
ความเข้าใจเรื่อง
การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาทาง
สังคม

-

100,000

100,000

100,000

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- กลุ่มเป้าหมายตระหนัก กองสวัสดิการ
ถึงคุณค่าศักดิ์ศรีแห่งความ สังคม
เป็นมนุษย์และเกิดการ
เปลี่ยนแปลงค่านิยมไปใน
ทิศทางที่ถูกต้องอันควร
- กลุ่มเป้าหมายได้รับ
ความรู้ทางวิชาการ สามารถ
ให้คําแนะนําแก่บุคคลใน
ชุมชนได้
- มีสื่อที่เป็นประโยชน์
สําหรับใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีบทบาทในการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ของประชาชน
-

-
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5
สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ผ. 01
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2.ยุทธศาสตร์ ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต
2.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 ก่อสร้างอาคารศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ 1.เพื่อเป็นอาคารพักแบบ
พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและ เช้าไป-เย็นกลับสําหรับ
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
2.เพื่อเป็นอาคารศูนย์
รวมการเรียนรู้และพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุใน
เขตเทศบาล
3.เพื่อเป็นอาคารในการจัด
กิจกรรมโรงเรียนวัยใส
4.เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้
ชุมชนด้านต่างๆ
รวม

1 โครงการ

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างอาคาร
คสล.2 ชั้น1 หลัง
พื้นที่อาคารไม่น้อยกว่า
1,000ตารางเมตร
พร้อมปรับพื้นที่ตาม
รูปแบบและรายการฯ
และปรับปรุงภูมิทัศน์

-

2561
(บาท)
20,000,000

20,000,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
20,000,000 20,000,000

20,000,000

20,000,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
20,000,000 ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลฯ
จํานวน
300 คน

20,000,000

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1.มีอาคารในการจัด
กิจกรรมร่วมกันของผู้สูงอายุ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสวัสดิการ
สังคม

2.มีอาคารเป็นศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชนด้านต่างๆ
3.มีอาคารในการจัด
กิจกรรมชุมชน

-

-
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5
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 โครงการจัดเช่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

วัตถุประสงค์
1 เพื่อให้มีการจัดหา
จัดเช่า ที่ดินสําหรับการ
สร้างอาคารเรียนที่
เพียงพอต่อนักเรียน
2.เพื่อให้มีอาคารเรียน
เพียงพอในการ
จัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน
และนักเรียนทุกคน
ทุกชั้นเรียน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เช่าที่ดินสําหรับ
การสร้างอาคารเรียน
เพียงพอต่อนักเรียน

2561
(บาท)
460,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
460,000
460,000

ตัวชี้วัด
2564
(KPI)
(บาท)
460,000 โรงเรียนมีที่ดินสําหรับ
การสร้างอาคารเรียน
ที่เพียงพอต่อนักเรียน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1.โรงเรียนมีการจัดหา
จัดเช่าที่ดินสําหรับ
การสร้างอาคารเรียน
ที่เพียงพอต่อจํานวน
นักเรียน
2.โรงเรียนมีอาคาร
เรียนเพียงพอในการ
จัดการเรียนรู้ของครู
ผู้สอนและนักเรียน
ทุกคนทุกชั้นเรียน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
โรงเรียนเทศบาล
วัดเสมาเมือง

10

ที่

โครงการ

2 จัดตั้งห้องศูนย์การ
เรียนรู้ ICT

วัตถุประสงค์
1.เพื่อจัดตั้งห้องศูนย์การ
เรียนรู้ทีมี ICT กับผู้เรียน
2.เสริมสร้างสมรรถนะ
และพัฒนาบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.พัฒนารวบรวมจัดเก็บ
เผยแพร่สื่อICT
4. เป็นห้องเรียนรวม
ลดปัญหาห้องเรียน
ไม่เพียงพอ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงห้องเรียน

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

2561
(บาท)
600,000

2562
(บาท)
600,000

2563
(บาท)
600,000

2564
(บาท)
600,000 ร้อยละ 95
ของนักเรียนได้ใช้
สถานที่ร่วมกัน

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ทุกสายชั้น

ชั้นละ 1 ห้องเรียน
ขนาดกว้าง 8x8 เมตร

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
นักเรียนและบุคลากร
เข้าใจและสามารถร
ใช้ ICT ในการเรียนรู้
อย่างทั่วถึง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
โรงเรียนเทศบาล
วัดเสมาเมือง

๓ ฝึกอบรมประชุมการสอน
แบบโครงงาน

เพื่อให้ครูสามารถจัดการ
เรียนรู้แบบโครงการได้
และมีประสิทธภาพ
และผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น

จัดฝึกอบรมการสอนแบบ
โครงงานพนักงานครู
เทศบาลจํานวน ๕๕0

450,000

450,000

450,000

450,000 ครูได้รับการอบรม
๑๐๐%

พนักงานครูได้มีความรู้และ สํานักการศึกษา
ทักษะความคิดที่ดีเพื่อ
พัฒนานักเรียน

๔ ฝึกอบรมสัมมนา
พนักงานครูเทศบาล
ตามกลุ่มประสบการณ์
เรียนรู้ ๘ กลุ่ม

เพื่อให้ครูมีความรู้และ
ความสามารถจัดกิจกรรม
การสอนได้ดีและ
มีประสิทธิภาพ

จัดอบรมสัมมนาพนักงาน
ครูเทศบาล จํานวน
2 ครั้ง ๆ ละ 150 คน

300,000

300,000

300,000

300,000 ครูได้รับการฝึกอบรม
100%

ครูมีทักษะจัดการเรียน
การสอนที่ดี

สํานักการศึกษา

11

ที่

โครงการ

5 ฝึกอบรมสัมมนา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

500,000

600,000

600,000

600,000 ผู้บริหารเทศบาลและ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ระบบการศึกษาของ

สํานักการศึกษา

เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และ

จัดอบรมสัมมนา/

ศึกษาดูงานการศึกษา

ประสบการณ์ที่ดีไปจัด

ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา

ผู้บริหารสถานศึกษา

โรงเรียนในสังกัดล

ภายในประเทศและต่าง

การศึกษาสู่คุณภาพ

การเรียนรู้และ

ร้อยละ 90 เข้าร่วมฝึก

เทศบาลนครนครศรีฯ

ประสบการณ์

อบรม

มีประสิทธิภาพที่ดี

200,000 ครูผู้สอนได้รับการ
ฝึกอบรม ๑00 %

ครูมีทักษะจัดการ

ประเทศ

จํานวน 2 ครั้ง
๖ ฝึกอบรมสัมมนา

เพื่อพัฒนาความรู้และ

จัดประชุมครูผู้สอนทุกคน

เชิงปฏิบัติการครูผู้สอน

ประสบการณ์ที่ดีของครู

เพื่อพัฒนาความรู้

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ผู้สอน

จํานวน ๑ ครั้ง

เพื่อพัฒนาความรู้และ

จัดประชุมครูผู้สอนระดับ

เชิงปฏิบัติการครูผู้สอน

ประสบการณ์ตาม

ปฐมวัยทุกคนเพื่อพัฒนา

ระดับปฐมวัย

หลักสูตรกําหนด

ความรู้ตามหลักสูตร

๗ ฝึกอบรมสัมมนา

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000 ครูผู้สอนได้รับการ
ฝึกอบรม ๑00 %

สํานักการศึกษา

กิจกรรมการสอนที่ดี
ครูมีทักษะจัดการ

สํานักการศึกษา

กิจกรรมการสอนที่ดี

จํานวน ๑ ครั้ง
8 โครงการจัดการเรียนการสอน
สะเต็มศึกษา
(STEM Education)

1.เพื่อสร้างความรู้ ความ

จัดอบรมสัมมนาพนักงาน

เข้าใจในการนําสะเต็มศึกษา ครูเทศบาล และ

150,000

300,000

300,000

300,000 - จํานวนครูผู้สอน
และผู้บริหารสถานศึกษา

-ผู้บริหารและครูผู้สอน
สามารถกําหนด

ไปใช้ในการจัดการเรียน

คณะผู้บริหารสถานศึกษา

เข้าร่วมโครงการ

การสอนแก่ผู้บริหารสถาน-

โรงเรียนในสังกัดเพื่อ

- จํานวนโรงเรียนใน

จัดการเรียน การสอน

ศึกษา และครูผู้สอน

สร้างความรู้ และพัฒนาครู

สังกัดที่จัดการเรียน

โดยใช้สะเต็มศึกษา

2.เพื่อพัฒนาครูผู้สอน

ผู้สอน จํานวน 250 คน

การสอนโดยใช้สะเต็ม

-ครูผู้สอนสามารถนํา

ศึกษา

แนวคิดสะเต็มศึกษา

ให้สามารถจัดการเรียนรู้

แนวทางในการบริหาร

แบบบูรณาการโดยใช้

ไปใช้ในการบูรณาการ

สะเต็มศึกษา

จัดการเรียนการสอน

สํานักการศึกษา

12

ที่

โครงการ

9 ฝึกอบรมสัมมนาเชิง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และ

จัดประชุมสัมมนาครูผู้สอน

ปฏิบัติการครูผู้สอนระดับ

ประสบการณ์จัดกิจกรรม

เพื่อพัฒนาความรู้

มัธยมศึกษา

การพัฒนาหลักสูตร

จํานวน 1 ครั้ง

10 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
o-net

1. เพื่อจัดประชุมแลกเปลี่ยน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรียนรู้ในการพัฒนาการจัด
การเรียน การสอน

แลกเปลี่ยนความรู้
ประกอบด้วย

2561
(บาท)
300,000

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

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
300,000 ครูผู้สอนเข้าร่วมฝึกอบรม ครูผู้สอนระดับมัธยม
100%

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักการศึกษา

มีความรู้จัดกิจกรรม
การสอนที่ดี

50,000

55,000

56,000

60,000

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ80 มีความ
พึงพอใจต่อการประชุม

สู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจาก - ครูผู้สอน ป.6 ม.3

2. ข้อสรุปแนวทาง

นักเรียนชั้น ป.6 ม.3

และม.6 โรงเรียนในสังกัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

และ ม.6

- ผู้บริหารสถานศึกษา

จากการสอน o-net

2. เพื่อหาข้อสรุปเป็น

โรงเรียนในสังกัดรวม20คน

แนวทางในการดําเนินการ

- ผู้ปกครองรวม 30 คน

เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการ

- ผู้บริหารสถานศึกษา

เรียนจากการสอบ O-NET

จํานวน 120 คน และ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวม 10 คน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจต่อการ
จัดการศึกษาของ
เทศบาล

สํานักการศึกษา

13

ที่

โครงการ

11 โครงการเสริมสร้าง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

100,000

100,000

100,000

100,000 1. ผู้เข้าร่วมการอบรม

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1. การจัดการศึกษา

สํานักการศึกษา

1. เพื่อให้คณะกรรมการ

จัดอบรมสัมมนา

ประสิทธิภาพคณะ

ประสานงานวิชาการ

คณะกรรมการประสานงาน

/สัมมนา มีความรู้ ความ

ของ อปท.ภายในกลุ่ม

กรรมการประสานงาน

การจัดการศึกษาระดับกลุ่ม

วิชาการการจัดการศึกษา

เข้าใจในแนวทางการ

การศึกษาท้องถิ่นที่ 6

วิชาการ การจัดการศึกษา

จังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 6 ท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัด

ดําเนินงานเพื่อพัฒนา

มีระบบการจัดการ

ท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัด

มีความรู้ความเข้าใจในการ

ที่ 6 เพื่อให้มีความรู้ในการ

การจัดการศึกษาสู่ความ

ศึกษาที่ดียิ่งขึ้น

การศึกษาท้องถิ่นที่ 6

พัฒนาการศึกษา

พัฒนาการศึกษา

เป็นเลิศ ตามบริบทของ

2. คณะกรรมการฯ

(ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย)

2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน

ประกอบด้วย

สถานศึกษา ร้อยละ 80

สามารถวางแผน

และพัฒนาการจัดการศึกษา

- คณะกรรมการที่ปรึกษา

2. ผู้เข้าร่วมการศึกษา

และดําเนินการพัฒนา

ของกลุ่มจังหวัดท้องถิ่นที่ 6

- คณะกรรมการ และ

ดูงานได้แลกเปลี่ยน

การจัดการศึกษาของ

(ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย)

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคน

เรียนรู้แนวคิด

อปท. ให้มีคุณภาพ

3. ประสานความร่วมมือ

ประสบการณ์ด้านการศึกษา 3. การประสานความ

และกําหนดแนวทาง

สามารถนํามาปรับใช้ได้

ร่วมมือ และกําหนด

ในการพัฒนาการจัดการ

ร้อยละ 80

ทิศทางในการจัดการ

ศึกษาของกลุ่มจังหวัด

ทิศทางในการจัดการ

การศึกษาท้องถิ่นที่ 6

ศึกษาของ อปท.

14

ที่

โครงการ

12 พัฒนาการจัดการเรียน
การสอนด้วยกิจกรรม
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

13 จัดทําแผนพัฒนา
การศึกษา

วัตถุประสงค์
-เพื่อเพิ่มทักษะและสร้าง
เสริมสมรรถนะการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยบูรณาการจาก
การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์
4H ให้แก่ครู และบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องของสถานศึกษา
โรงเรียนในสังกัด

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

จัดอบรมสัมมนาพนักงาน
ครูเทศบาลเพื่อเพิ่มทักษะ
และเสริมสร้างสมรรถนะ
ของครูและบุคลากรทาง
การศึกษา ประกอบด้วย
- ครูผู้สอนโรงเรียนใน
สังกัด รวม 135 คน
- ผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนละ 2 คน
รวม 20 คน
- บุคลากรทางการศึกษา
และผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการ
ศึกษา รวม 15 คน
จํานวนทั้งหมด 150 คน
1. เพื่อจัดทําแผน และ
จัดอบรมสัมมนาเพื่อจัดทํา
ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา และทบทวน ในการจัดทําแผน
สี่ปีของสํานักการศึกษา
1. แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี
และสถานศึกษาโรงเรียนใน 2. แผนปฏิบัติการประจําปี
สังกัด
งบประมาณ
3. แผนปฏิบัติการประจําปี
การศึกษา

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

2561
(บาท)
150,000

2562
(บาท)
200,000

2563
(บาท)
200,000

2564
(บาท)
200,000 - จํานวนครูผู้สอนที่
สามารถจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยบูรณาการ
การจัดกิจกรรม
สร้างสรรค์4H ได้ถูกต้อง
-จํานวนครูผู้สอนที่
สามารถจัดการเรียน
การสอนโดยบูรณาการ
การจัดกิจกรรม
สร้างสรรค์4 H ได้ถูกต้อง
-จํานวนโรงเรียนที่มีผล
การจัดกิจกรรม 4 H
ดีเด่น

200,000

200,000

200,000

200,000 1. จํานวนแผนพัฒนา
การศึกษาของ อปท.
และสถานศึกษาโรงเรียน
ในสังกัดที่จัดทําเป็น
ในสังกัดที่จัดทําเป็น
เอกสารรูปเล่ม
2. จํานวนผู้เข้าร่วม
การจัดทําแผนและ
เข้าร่วมประชุมสัมมนา
ผลการดําเนินการตาม
แผนพัฒนาการศึกษา

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
-ผู้บริหารสถานศึกษา
และครูผู้สอน มีความรู้
ความเข้าใจในการ
บริหารจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยบูรณาการ
จัดกิจกรรมสร้างสรรค์
4H
- ครูผู้สอนโรงเรียน
ในสังกัดสามารถจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
โดยการบูรณาการ
จัดกิจกรรมสร้างสรรค์
4H
- โรงเรียนมีการ
1. อปท.มีแผนพัฒนา
การศึกษาสี่ปี
2. สถานศึกษาโรงเรียน
ในสังกัด แผนพัฒนา
การศึกษาครบทั้ง
3 แผน
3. บุคลากรทุกฝ่าย
มีส่วนร่วมในการ
จัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาทั้งในระดับ
อปท. และระดับ
สถานศึกษา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา

15

ที่

โครงการ

14 แข่งขันทักษะทางวิชาการ
- กิจกรรมการแข่งขัน
คนเก่งระดับเทศบาล

15 แข่งขันทักษะทางวิชาการ
- กิจกรรมการแข่งขัน
ทักษะวิชาการระดับ
เทศบาล

วัตถุประสงค์
เพื่อจัดการแข่งขัน
คัดเลือกนักเรียนโรงเรียน
ในสังกัด ชั้น ป.5 ,ม.2,ม.5
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ประกอบด้วย คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย
สังคมศึกษาฯ
และภาษาอังกฤษเป็นตัวแทน
เทศบาลกลุ่มสาระละ 1 คน/
ระดับชั้นเข้าแข่งขันในระดับ
ประเทศ
1.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้เรียน/นักเรียนทุกระดับชั้น
ตลอดจนครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ได้แสดงออก
ถึงความสามารถทางวิชาการ
ศิลปะการแสดงและทักษะ
วิชาการ
2.เพื่อจัดการประกวด/
แข่งขันทักษะวิชาการ
นักเรียนโรงเรียนในสังกัด
คัดเลือกเป็นตัวแทนเทศบาล
เข้าประกวด/ แข่งขัน
ในระดับภาค

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดส่งนักเรียนตัวแทนเทศบาล
ระดับชั้น ป.5 จํานวน 5คน
ชั้น ม.2 จํานวน 5 คน และ
ชั้น ม.5 จํานวน 5 คน
พร้อมครูผู้ฝึกสอน และ
บุคลากรทางการศึกษา
รวม 16 คน เข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ
ระดับประเทศ

จัดส่งตัวแทนนักเรียน ครู และ

บุคลากรทางการศึกษาเข้า
ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
เข้าแข่งขันทักษะวิชาการ
ระดับเทศบาล

2561
(บาท)
200,000

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

500,000

550,000

550,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
300,000 1. จํานวนนักเรียน
คนเก่งโรงเรียนในสังกัด
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
2. จํานวนนักเรียน
คนเก่งตัวแทนเทศบาล
15 คน ประสบความสําเร็จ
ในระดับประเทศ

550,000 1.จํานวนโรงเรียนที่
เข้าร่วมโครงการ
2.จํานวนนักเรียนที่
เข้าร่วมประกวด/แข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ
3.จํานวนผู้ปกครองที่
เข้าร่วมโครงการ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

นักเรียนตัวแทน
เทศบาลประสบความ
สําเร็จในการแข่งขัน
โครงการแข่งขันคนเก่ง
ในโรงเรียนท้องถิ่น
ระดับประเทศ

สํานักการศึกษา

1.นักเรียน/ ครู
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพมีความคิด
ริเริ่ม สร้างสรรค์
2.ตัวแทนนักเรียน
เข้าแข่งขันระดับ
ภาคใต้ประสบ
ความสําเร็จได้เป็น
ตัวแทนระดับภาค
ร้อยละ 80

สํานักการศึกษา

16

ที่

โครงการ

16 แข่งขันทักษะทางวิชาการ
- กิจกรรมการแข่งขัน
ทักษะวิชาการระดับ
ภาคใต้

17 แข่งขันทักษะทางวิชาการ
- กิจกรรมการแข่งขัน
ทักษาะวิชาการระดับ
ประเทศ งานมหกรรม
การจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ระดับประเทศ)

วัตถุประสงค์
1.เพื่อจัดส่งนักเรียนซึ่งเป็น
ตัวแทนเทศบาลเข้าร่วม
ประกวด/ แข่งขันกิจกรรม
ทักษะวิชาการระดับภาคใต้
ตามสถานที่ที่ อปท.เจ้าภาพ
กําหนด
2.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้เรียน ทุกระดับชั้นและครู
ได้แสดงออกถึงความรู้ ความ
สามารถในการจัดการศิลปะ
การแสดงและทักษะทาง
วิชาชีพ
3.เพื่อจัดบูธนิทรรศการ
1.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
ตัวแทนนักเรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา เข้า
ร่วมงานระดับประเทศ
2.เพื่อจัดส่งตัวแทนนักเรียน
ครูผู้ฝึกสอน บุคลากรทาง
การศึกษาโรงเรียนในสังกัด
เข้าร่วมการประกวด/ แข่งขัน
ในงานมหกรรมการจัดการ
การศึกษาระดับประเทศ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1.จัดส่งตัวแทนนักเรียน ครู และ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)
600,000

2562
(บาท)
650,000

2563
(บาท)
650,000

2564
(บาท)
650,000 1.จํานวนนักเรียนตัวแทน
เข้าร่วมงานประสบความ
สําเร็จในการเป็นตัวแทน
ภาคเข้าร่วมแข่งขัน
ระดับประเทศ
2.จัดบูธนิทรรศการ
3.ร้อยละ 85 ของครู
ฝึกสอนได้การพัฒนา
ศักยภาพการจัดการเรียน
การสอนเพื่อเข้าสู่การ
แข่งขันระดับประเทศ

700,000

750,000

750,000

750,000 จํานวนนักเรียนที่
ประสบความสําเร็จได้
รับเหรียญรางวัลอันดับ
1-3 จากการเข้าแข่งขัน/
ประกวดระดับประเทศ
ร้อยละ 85 และครูผู้สอน
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ในการจัดการเรียน
การสอน

บุคลากรทางการศึกษา
จํานวน 300 คน
เข้าร่วมงานแข่งขันทักษะ
วิชาการระดับภาคใต้
2.การจัดบูธนิทรรศการเพื่อ
จัดแสดงผลงานการจัดการ
ศึกษาโดยรวม ขนาดบูธ
3x3 เมตร จํานวน 3 หลัง

จัดส่งตัวแทนนักเรียนในสังกัด
ที่เป็นตัวแทนระดับภาคเข้า
แข่งขันระดับประเทศ พร้อม
ครูฝึกสอน ผู้บริหารโรงเรียน
และบุคลากรทางการศึกษา
จํานวน 200 คน

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1.ตัวแทนนักเรียน ครู
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
ประสบความสําเร็จ
ได้เป็นตัวแทนภาค
เข้าแข่งขันระดับ
ประเทศ
2.ผู้เข้าร่วมชมบูธ
นิทรรศการ ร้อละ 80
มีความพึงพอใจ
ต่อการจัดการศึกษา
โดยรวมของเทศบาล

สํานักการศึกษา

1.นักเรียนเทศบาล
ซึ่งเป็นตัวแทน
ระดับภาค
ประสบความสําเร็จ
จากการเข้าประกวด/
แข่งขันในระดับประเทศ
2. ครู นักเรียนได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ
ในการจัดการเรียน
การสอน

สํานักการศึกษา

17

ที่

โครงการ

18 จัดการเรียนการสอน
ภาษาจีนระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

19 การจัดทําศูนย์การเรียนรู้
เฉลิมพระเกียรติโรงเรียน
สังกัดเทศบาลนคร
ศรีธรรมราช

วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดจ้างครูชาวจีน
ในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาจีนให้กับนักเรียนใน
โรงเรียนในสังกัด
1.เพื่อจัดอบรมภาษาจีน
ในระดับพื้นฐานแก่ครูผู้สอน
โรงเรียนในสังกัด
3.เพื่อจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างครูผู้สอนชาวไทย
กับครูผู้สอนชาวจีน
1.เพื่อพัฒนาห้องสมุด
ได้เป็นศูนย์การเรียนรู้
พระราชา
ศาสตร์พระราชาสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน
2.เพื่อจัดหาสื่อการเรียนรู้
ตรงตามหลักสูตรการศึกษา
และพัฒนาการเรียนรู้ให้
สนองหลักของศาสตร์พระ
ราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
3.เพื่อปลูกฝั่งและส่งเสริม
การอ่านเรียนรู้ด้วยตนเอง
ของนักเรียน
4.เพื่อเป็นแหล่งศึกษา
ค้นคว้าของบุคลากร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีการจัดการเรียนการสอน
ภาษาจีนระดับขั้นพื้นฐาน
1. ครูผู้สอนโรงเรียนใน
สังกัด จํานวน 50 คน
2. ครูชาวจีน
จํานวน 10 คน
3. ผู้บริหารสถานศึกษา
และครูผู้สอนโรงเรียน
ในสังกัด

จัดทําสื่อการเรียนรู้ หนังสือ
ที่เป็นระบบอนาล๊อก และ
ระบบดิจิตัลอย่างน้อย 1 ชุด
ให้ห้องสมุดเพิ่อพัฒนาเป็น
ศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ

(โรงเรียนสาธิตเทศบาล
วัดเพชรจริก) เฉพาะ
ปีงบประมาณ 2561
ส่วนปีงบประมาณ 25622564 สําหรับสถานศึกษา
โรงเรียนในสังกัด

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

2561
(บาท)
200,000

2562
(บาท)
2,500,000

2563
(บาท)
2,500,000

2564
(บาท)
2,500,000 1. ครูผู้สอนภาษา
ต่างประเทศของโรงเรียน
ในสังกัดจํานวน 10 คน
2. ผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนในสังกัด
3. นร.ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 -6 โรงเรียน
ในสังกัด
4. ครูผู้สอนชาวจีน
จํานวน 10 คน

250,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000 - สถานศึกษาโรงเรียน
ในสังกัดทน.นศ มีศูนย์
การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ

- สถานศึกษามีโรงเรียน
ในสังกัดมีสื่อการเรียนรู้
ที่เป็นอนาลอค
(Analog) และสื่อที่เป็น
ดิจิตัล (Digital)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1. นักเรียนสามารถ
สื่อสารภาษาจีน
เบื้องต้นได้
2. ผู้ปกครองมีความ
พึงพอใจต่อการจัดการ
ศึกษาของเทศบาลฯ

สํานักการศึกษา

1.สถานศึกษาโรงเรียน
ในสังกัดทน.นศ มี
แหล่งเรียนรู้ในเรื่อง
ศาสตร์พระราชาสู่การ
พัฒนที่ยั่งยืนที่สามารถ
ให้บริการทางการ
ศึกษาอย่างสมบูรณ์
2.สถานศึกษาโรงเรียน
ในสังกัดมีสื่อการเรียน
รู้ตรงตามหลักสูตรและ
พัฒนาการเรียนรู้ที่
สนองหลักของศาสตร์
พระราชาสู่การพัฒนา
ที่ยั่งยืน

สํานักการศึกษา

18

ที่

โครงการ

20 พัฒนาการจัดการเรียน
การสอนโรงเรียนพอเพียง
ท้องถิ่น

รวม

20 โครงการ

วัตถุประสงค์
1.เพื่อจัดการประชุมอบรม
เชิงปฏิบัติการและศึกษา
ดูงานให้กับบุคลากร
2.เพื่อพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาสู่การเรียน
การสอนโดยบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดอบรม/ศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาหลักสูตร
1.โรงเรียนในสังกัด
2.ผู้บริหารสถานศึกษา/
ครูวิชาการ หัวหน้าสายชั้น
รวม 150 คน

-

2561
(บาท)
200,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
300,000
400,000

ตัวชี้วัด
2564
(KPI)
(บาท)
400,000 1.ผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนในสังกัด
2.ครูผู้สอนรวม 150คน
3.จํานวนโรงเรียนที่จัด
ให้มีการบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการจัด
การเรียน การสอน

6,310,000 11,515,000 11,616,000 11,620,000

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1.โรงเรียนในสังกัดมี
การน้อมนําหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการ
บริหาร และจัด
การเรียน การสอน
2.ผู้บริหารสถานศึกษา
ครู นักเรียน ผู้ปกครอง
ชุมชน มีการนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการ
ดํารงชีวิตประจําวัน
เกิดประโยชน์ต่อคน
ครอบครัว สังคม
และประเทศชาติ

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักการศึกษา

-

19
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5
สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ผ. 01
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชนและสังคมให้น่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การศึกษา ศาสนา ศิลปะ และประเพณี
3.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

1 โครงการปรับปรุงต่อเติม
โรงอาหาร

2 โครงการสร้างหลังคา
(โดม) บริเวณเสาธง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 เพื่อใช้เป็นสถานที่

ปรับปรุง ต่อเติม

ในการรับประทานอาหาร

โรงอาหารด้านหลัง

ของนักเรียนอย่างเพียงพอ

ติดกําแพงขนาด

2. เพื่อความเป็นระเบียบ

กว้าง 7 ม. ยาว 26 ม.

และความปลอดภัยของ

โรงอาหารด้านหน้า

นักเรียน

กว้าง 15 ม. ยาว 19 ม.

เพื่อต้องการสร้างสถานที่

ก่อสร้างพื้นสนาม

ที่มีหลังคากันแดดกันฝน

ขนาดกว้าง 22 ม.

บริเวณหน้าเสาธง

ยาว 60 ม.
สูง 13 ม.

2561
(บาท)
400,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
400,000

400,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

400,000 ร้อยละ 95

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

๑ นักเรียนสามารถใช้

โรงเรียนเทศบาล

ของนักเรียนได้ใช้

พื้นที่ในการรับประทาน

วัดเสมาเมือง

สถานที่ร่วมกัน

อาหารกลางวันอย่าง
เพียงพอ

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000 ร้อยละ 95

นักเรียน บุคลากร

โรงเรียนเทศบาล

ของนักเรียนได้ใช้

ประชาชนในชุมชนได้ใช้

วัดเสมาเมือง

สถานที่ร่วมกัน

พื้นที่ในการทํา
กิจกรรมต่างๆ

20

ที่

โครงการ

3 โครงการทาสี อาคารเรียน
ทั้ง 6 หลัง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อปรับทัศนียภาพใน
บริเวณโรงเรียนให้น่าอยู่
2. เพื่อให้นักเรียนมี
จิตสํานึกที่รักษา
ความสะอาดของ
ห้องเรียนและ
อาคารเรียน
3. จัดบรรยากาศภายใน
และภายนอกห้องเรียน
ให้เอื้อต่อการ
จัดการเรียนการสอน

4 ก่อสร้างต่อเติมอาคาร
โรงอาหาร

เพื่อก่อสร้างต่อเติมอาคาร
โรงอาหาร เพื่อเป็นที่นั่งพัก
รับประทานอาหารของ
นักเรียน
ขนาด 10x20 เมตร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ทาสีอาคาร ทั้ง 6 หลัง
อาคารอนุบาล 1 ชั้น
จํานวน 8 ห้องเรียน
อาคาร 1 2 ชั้น
จํานวน 12 ห้องเรียน
อาคาร 2 3 ชั้น
จํานวน 12 ห้องเรียน
อาคาร 3 3 ชั้น
จํานวน 12 ห้องเรียน
อาคาร 4 4 ชั้น
จํานวน 12 ห้องเรียน
อาคาร 5 4 ชั้น
จํานวน 9 ห้องเรียน
ก่อสร้าง ต่อเติม
อาคารโครงสร้างเหล็ก
หลังคาเมทัลชีท
ยกพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาด 10x20 เมตร

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)
500,000

2562
(บาท)
500,000

2563
(บาท)
500,000

๔๕๓,๐๐๐

๔๕๓,๐๐๐

๔๕๓,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
500,000 ร้อยละ 95
สถานศึกษามีห้อง
เรียนและอาคาร
เรียนที่สวยงาม
เอื้อต่อการเรียนรู้

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
สถานศึกษามีห้องเรียน
และอาคารเรียนที่
สวยงามเอื้อต่อการ
เรียนรู้

๔๕๓,๐๐๐ อาคารโครงสร้างเหล็ก อาคารโครงสร้างเหล็ก
หลังคาเมทัลชีท
หลังคาเมทัลชีท
ยกพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ ยกพื้นคอนกรีต
ขนาด 10x20 เมตร เสริมเหล็ก
ขนาด 10x20 เมตร
สามารถรองรับเป็น
ที่นั่งพักรับประทาน
อาหารของนักเรียน
เพิ่มเติม
ได้ไม่ต่ํากว่า ๑๕0 ที่นั่ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
โรงเรียนเทศบาล
วัดเสมาเมือง

โรงเรียน
สาธิตเทศบาล
วัดเพชรจริก
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5 สร้างหลังคา
บริเวณเสาธงชาติ
(โดม)

วัตถุประสงค์
เพื่อต้องการสร้างสถานที่
ที่มีหลังคากันแดดกันฝน
หน้าเสาธงเต็มพื้นที่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
สร้างหลังคาบริเวณหน้าเสาธง
(โดม)ขนาด 38x50x6-7 ม.
เสาคอนกรีตหลังคาโครงสร้าง

งบประมาณและที่ผ่านมา

เพื่ออํานวยความสะดวกแก่
นักเรียน ผู้ปกครอง
ผู้มาติดต่อราชการและ
คณะครูผู้มาปฏิบัติงาน

ก่อสร้างลานจอดรถ
ผิวแอสฟัลท์ติก
พื้นที่เฉลี่ย 1,530 ตรม.
จํานวน ๑ แห่ง

7 โครงการแหล่งเรียนรู้
คู่ห้องสมุด
ขนาด 6 ม. X 10 ม.

เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียนและ
ชุมชน

ต่อเติมอาคารเป็นแหล่งเรียนรู้
ขนาด 6x10ม. ชั้นเดียว
กันกระจก อลูมิเนียม หลังคา
เมทัลซีท ตามรูปแบบรายการ

2562
(บาท)
4,300,000

2563
(บาท)
4,300,000

2564
(บาท)
4,300,000 ร้อยละ ๑๐๐ ของ
นักเรียนได้
ใช้สถานที่ร่วมกัน

1,400,000

1,400,000

1,400,000

650,000

650,000

650,000

250,000

250,000

250,000

1,400,000 1. การจราจรภายใน
โรงเรียนมีความสะดวก
คล่องตัวภูมิทัศน์
สวยงามเป็นที่พึงพอใจ
ของผู้รับบริการ
2. นักเรียนได้รับความ
ปลอดภัยไม่มีอันตราย
จากการจราจรภายใน
โรงเรียน
650,000 นักเรียน
- นักเรียนได้ศึกษา
ร้อยละ 100
ค้นคว้าจากแหล่ง
เรียนรู้ร้อยละ 100
- ชุมชนได้รับบริการ
แหล่งเรียนรู้
ร้อยละ 80
250,000 นักเรียน ร้อยละ 100 นักเรียนได้ทํากิจกรรม
หน้าเสาธง

ของเทศบาล

8 โครงการสร้างเสาธง
อาคารเรียนปฐมวัย
ขนาดสูง 18 เมตร

เพื่อใช้ในการจัด
กิจกรรมหน้าเสาธง

ก่อสร้างเสาธงพร้อมฐาน
คอนกรีต เสริมเหล็ก
พื้นทรายล้าง อาคารเรียน
ปฐมวัย ขนาดไม่น้อยกว่า
18 เมตร ตามรูปแบบ
และรายการของเทศบาล

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

2561
(บาท)
4,300,000

เป็นเหล็กหลังคาเมทัลซีท

6 โครงการสร้างลาน
จอดรถ

ตัวชี้วัด
(KPI)

นักเรียนและบุคคล
ในชุมชนได้มีพื้นที่
สําหรับทํากิจกรรม
ต่างๆ
ลานจอดรถ
จํานวน 1 แห่ง สําหรับ
ให้บริการแก่นักเรียน
ผู้ปกครอง
ผู้มาติดต่อราชการ
และคณะครู
ผู้ปฏิบัติงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
รร.เทศบาล
วัดศาลามีชัย

รร.นานาชาติเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช

โรงเรียนเทศบาล
วัดท้าวโคตร

โรงเรียนเทศบาล
วัดท้าวโคตร
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วัตถุประสงค์

9 โครงการสร้างรั้วอาคาร
เรียนปฐมวัย
โรงเรียนเทศบาล
วัดท้าวโคตร

เพื่อความปลอดภัยของ
นักเรียนระดับปฐมวัย

10 ก่อสร้างอาคารเรียนและ
ต่อเติมส่วนรับประทาน
อาหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (ศูนย์ประตูลอด)

เพื่อใช้เป็นอาคารเรียนและ
เป็นที่พักรับประทานอาหาร
สําหรับเด็กนักเรียนภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

รวม

10 โครงการ

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างรั้วรอบอาคารเรียน
ปฐมวัย (หลังใหม่)
ขนาด 158 ม.สูง 2 ม.
ตามรูปแบบ และรายการ
ของเทศบาล
ก่อสร้างอาคารคอนกรีต
เสริมเหล็กชั้นเดียว ขนาด
1 ห้องเรียนจํานวน 1 หลัง
พื้นที่อาคารไม่น้อยกว่า
54 ตารางเมตร
และต่อเติมส่วน
รับประทานอาหารชั้นเดียว
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 68ตร.ม.

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)
620,000

-

2562
(บาท)
620,000

1,920,000

2563
(บาท)
620,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
620,000 นักเรียนได้รับความ
ความปลอดภัย
ร้อยละ 100

-

อาคารเรียน 1 หลัง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

นักเรียนมีความ
ปลอดภัยในการ
จัดกิจรรมการเรียน
การสอน

โรงเรียนเทศบาล
วัดท้าวโคตร

เด็กเล็กมีสถานที่เรียน

สํานักการศึกษา

พร้อมสถานที่รับประทาน และสถานที่

อาหาร

10,073,000 11,993,000 10,073,000 10,073,000

รับประทานอาหาร
เหมาะสมสําหรับ
การจัดการเรียนรู้

-

-

-
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5
สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ผ. 01
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชนและสังคมให้น่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

1 ซ่อมแซมเสาไฟ 12 นักษัตร
ถนนกะโรม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์
เพื่ออํานวยความสะดวก

เปลี่ยนเสาไฟ 12 นักษัตร

ให้กับประชาชน

พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 7

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
700,000
700,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
700,000 ประชาชนมีความ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ทําให้ประชาชนได้รับความ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักการช่าง

พึงพอใจร้อยละ 80 สะดวกสบาย

ต้น

2 ติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างหน้า
สะพานราเมศวร์ (เสาไฮเมท)

เพื่ออํานวยความสะดวก

ติดตั้งเสาไฟฟ้าสูง 20.00

ให้กับประชาชน

เมตร พร้อมหลอดไฟ LED

-

650,000

650,000

650,000 ประชาชนมีความ

ทําให้ประชาชนได้รับความ

สํานักการช่าง

พึงพอใจร้อยละ 80 สะดวกสบาย

250 วัตต์ จํานวน 8 โคม
พร้อมสายไฟฟ้าและ
ตู้ควบคุม
รวม

2 โครงการ

-

-

-

1,350,000

1,350,000

1,350,000

-

-

-

24
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5
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

1 ก่อสร้างศูนย์อาหารบริเวณ
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์

วัตถุประสงค์
เพื่ออํานวยความสะดวก

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

ให้กับประชาชน

ชั้นเดียว พื้นที่ไม่น้อยกว่า

84 (ทุ่งท่าลาด)
2 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย
นายชวน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

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

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

2564
(บาท)
6,000,000 ประชาชนมีความ ทําให้ประชาชนได้รับความ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักการช่าง

พึงพอใจร้อยละ 80 สะดวกสบาย

500.00 ตารางเมตร
เพื่ออํานวยความสะดวก

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา

ให้กับประชาชน

0.15 เมตร กว้าง 3.00
เมตร ยาว 360.00 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,080 ตารางเมตร ตามรูป
แบบและรายการ
ของเทศบาล

-

900,000

900,000

900,000 ประชาชนมีความ ทําให้ประชาชนได้รับความ
พึงพอใจร้อยละ 80 สะดวกสบาย

สํานักการช่าง
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3 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย
เทคนิคธุรกิจบัณฑิต

วัตถุประสงค์
เพื่ออํานวยความสะดวก
ให้กับประชาชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา
0.15 เมตร กว้าง 5.00

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
500,000

2563
(บาท)
500,000

2564
(บาท)
500,000 ประชาชนมีความ ทําให้ประชาชนได้รับความ
พึงพอใจร้อยละ 80 สะดวกสบาย

-

1,400,000

1,400,000

1,400,000 ประชาชนมีความ ทําให้ประชาชนได้รับความ
พึงพอใจร้อยละ 80 สะดวกสบาย

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักการช่าง

เมตร ยาว 80.00 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
400.00 ตารางเมตร
ตามรูปแบบและรายการของ
เทศบาล

4 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ
เพื่ออํานวยความสะดวก
ท่อระบายน้ํา ซอยคลองห้วย 2 ให้กับประชาชน

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา
0.15 เมตร กว้าง 3.50 4.00 เมตร ยาว 186.00
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
665.00 ตารางเมตร และ
ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร
พร้อมฝาบ่อพักเหล็กรังผึ้ง
ทุกระยะ 10.00 เมตร
ยาว 186.00 เมตร ตาม
รูปแบบและรายการของ
เทศบาล

สํานักการช่าง
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5 ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
ซอยเสริมสุข

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่ออํานวยความสะดวก

ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.

ให้กับประชาชน

ภายในกว้าง 0.40 เมตร

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
1,800,000

2563
(บาท)
1,800,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
1,800,000 ประชาชนมีความ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ทําให้ประชาชนได้รับความ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักการช่าง

พึงพอใจร้อยละ 80 สะดวกสบาย

ทั้ง 2 ฝั่งถนน ยาวรวมทั้ง 2
ฝั่ง 432.00 เมตร ตามรูป
แบบและรายการ
ของเทศบาล
6 ก่อสร้างอาคารป้อมยามทางเข้า เพื่อรักษาความปลอดภัย

ก่อสร้างอาคาร ชนิด ค.ส.ล.

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 ให้ประชาชนที่ใช้บริการ

ชั้นเดียว พื้นที่อาคารไม่น้อย

(ทุ่งท่าลาด)

สวนสมเด็จพระศรีนคร

กว่า 9 ตารางเมตร จํานวน

รินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)

2 หลัง ตามรูปแบบและ

-

800,000

800,000

800,000 ประชาชนมีความ

ทําให้ประชาชนได้รับความ

สํานักการช่าง

พึงพอใจร้อยละ 80 ความปลอดภัย

รายการของเทศบาล
7 ติดตั้งป้ายชื่อถนนและป้ายชื่อ
ซอย ถนนศรีธรรมโศก, ถนน

เพื่ออํานวยความสะดวก

ติดตั้งป้ายชนิดอลูมิเนียม

ให้กับประชาชน

อัลลอยย์ ขนาด 30 x 100

ศรีปราชญ์, ถนนศรีธรรมราช,

เซนติเมตร พร้อมเสาเหล็ก

และถนนท่าช้าง

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
4 นิ้ว ยาว 3.00 เมตร
จํานวน 95 ป้าย

-

1,900,000

1,900,000

1,900,000 ประชาชนมีความ

ทําให้ประชาชนได้รับความ

พึงพอใจร้อยละ 80 สะดวกสบาย

สํานักการช่าง

27

ที่

โครงการ

8 ก่อสร้าง/ปรับปรุง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

1. ติดตั้ง footvale โรงสูบน้ํา

ระบบผลิตและสูบ

ในกระบวนการผลิต

แรงสูงทวดทอง พร้อมท่อและ

จ่ายน้ําประปา

น้ําประปาให้มีคุณภาพ

อุปกรณ์ (ตามรูปแบบและ

สะอาด และเพียงพอ

รายการของเทศบาล)

กับความต้องการใช้น้ํา

2. ติดตั้ง footvale โรงสูบน้ํา

และความพึงพอใจของ

แรงสูงประตูชัย พร้อมท่อ

ผู้ใช้น้ําประปา

และอุปกรณ์ (ตามรูปแบบและ

2561
(บาท)
233,778

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
233,778
233,778

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
2564
(KPI)
จะได้รับ
(บาท)
233,778 จํานวน 1 รายการ ประชาชนมีความ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักการประปา

พึงพอใจร้อยละ 80

97,550

97,550

97,550

97,550 จํานวน 1 รายการ

212,080

212,080

212,080

212,080 จํานวน 1 รายการ

118,700

118,700

118,700

118,700 จํานวน 1 รายการ

662,108

13,962,108

13,962,108

รายการของเทศบาล)
3. ติดตั้ง footvale โรงสูบน้ํา
แรงต่ําหัวท่า พร้อมท่อและ
อุปกรณ์ (ตามรูปแบบและ
รายการของเทศบาล)
4. ติดตั้งประตูน้ําขนาด
200 มม. พร้อมประสาน
ท่อระบบของปั๊มสูบน้ํา
โรงกรองน้ําประตูชัย
(ตามรูปแบบและ
รายการของเทศบาล)
รวม

8 โครงการ

-

-

13,962,108

-

-

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

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการเทศกาลมหาสงกรานต์

- ส่งเสริมการท่องเที่ยว

แห่นางดานเมืองนคร ฯ

- เพื่ออนุรักษ์ประเพณีและ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จัดจ้างการแสดง

2561
(บาท)
2,000,000

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

2,000,00

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)

2,000,000 ปีละ 1 ครั้ง

แสงเสียงสื่อผสม

การท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประเพณีและ

สํานักปลัด

วัฒนธรรมท้องถิ่น

เทศบาล

วัฒนธรรมท้องถิ่นอันเก่าแก่

- จัดกิจกรรม แห่นางดาน

ได้รับการเผยแพร่

และงดงามของท้องถิ่น

- จัดนิทรรศการแห่นางดาน

นักท่องเที่ยวมา
ท่องเที่ยวมากขึ้น

ให้ดํารงสืบไป
2 โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

- เพื่อให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว - จัดทําแผนที่แหล่งท่องเที่ยว

300,000

350,000

350,000

400,000 ปีละ 10,000
ฉบับ

- นักท่องเที่ยว

สํานักปลัด

มีความสะดวกและ

เทศบาล

- เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่ง

- จัดทําข้อมูลเส้นทางรถชมเมือง

ท่องเที่ยว

- จัดทําหนังสือเมืองท่องเที่ยว

เข้าใจเส้นทาง

- จัดทําตู้ป้ายไฟ ต่าง ๆ

การท่องเที่ยว

- จัดทําเอกสารสื่อที่เกี่ยวข้อง

ปีละ 1 ครั้ง

- นักท่องเที่ยวได้
รับความรู้จากการ
ท่องเที่ยวมากขึ้น

29

ที่

โครงการ

3 โครงการประชาสัมพันธ์และการตลาด
เชิงรุกด้านการท่องเที่ยว

วัตถุประสงค์
- เพื่อประชาสัมพันธ์กิจ
กรรมการท่องเที่ยว
- เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จัดกิจกรรมเผยแพร่

2561
(บาท)
300,000

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

ประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยว
กิจกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

ตัวชี้วัด
2564
(KPI)
(บาท)
300,000 กิจกรรม
ปีละ 3 ครั้ง

ประเพณีวัฒนธรรม
- ร่วมกิจกรรมแถลงข่าว
งานแห่นางดาน กับ ททท.
4

โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช

- เพื่อให้ความรู้แก่เยาวชน
- เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากร
- เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน
ทั่วไป
- เพื่อส่งเสริมการนําพระธาตุ
สู่มรดกโลก

- โครงการอบรมภาษา
อังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
สู่ปี AEC
- โครงการอบรมอาสาสมัคร

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ประเพณีและ
วัฒนธรรมเป็นที่
รู้จักแก่คนทั่วไป
- มีนักท่องเที่ยว
มาท่องเที่ยวมาก
ขึ้น

สํานักปลัด
เทศบาล

300,000

300,000

300,000

300,000 อบรมปีละ
1 รุ่น

- เยาวชน
บุคลากร
ประชาชนทั่วไป
ได้รับการพัฒนา
เรื่องข้อมูลการท่อง
เที่ยวในจังหวัด

สํานักปลัด
เทศบาล

2,000,000

2,000,000

2,000,00

2,000,000 ปีละ 12 ครั้ง

- มีนักท่องเที่ยว
มาท่องเที่ยวมากขึ้น
- คนในท้องถิ่น
มีรายได้เพิ่มขึ้น
- มีแหล่งท่องเที่ยว
ของจังหวัดเพิ่มขึ้น

สํานักปลัด
เทศบาล

300,000

300,000

300,000

300,000 250เที่ยว
ต่อปี

-มีท่องเที่ยวมากขึ้น
- คนในท้องถิ่น
มีรายได้เพิ่มขึ้น
- มีแหล่งท่องเที่ยว
ของจังหวัดเพิ่มขึ้น

สํานักปลัด
เทศบาล

5,200,000

5,250,000

1,250,000

ยุวมัคคุเทศก์เล่าเรื่องเมืองลิกอร์
- อบรมอาสาสมัครมัคคุเทกศ์

สูงวัย
5

โครงการตลาดริมน้ําเมืองลิกอร์

- เพื่อสร้างอาชีพและเพิ่ม
- จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพชุมชน
รายได้ให้กับคนในท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยการนําผลิตภัณฑ์ในชุมชน
- เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ร่วมจําหน่ายที่ตลาดริมน้ํา
ของจังหวัดนครศรี ฯ
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้
- จัดกิจกรรม ทุก เดือน 12 ครั้ง

6

รวม

โครงการกิจกรรมรถชมเมือง

6 โครงการ

- เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในเขตเมือง
- ให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว
- เพื่อให้ป็นกิจกรรม
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ของจังหวัด
-

- จัดกิจกรรมรถชมเมือง
- จัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

2 อัตรา
- ปรับปรุงซ่อมแซมรถชมเมือง

ให้เกิดความสวยงาม
และปลอดภัย
-

5,300,000

-

-

-
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5
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

1 โครงการอบรมพัฒนาความรู้

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

2561

2562

2563

2564

(บาท)
50,000

(บาท)
120,000

(บาท)
120,000

(บาท)
120,000 ผลการประเมิน

เพื่อให้บุคลากรมี

จัดอบรมบุคลากรทางการ

1.บุคลากรทางการ

และทักษะในการปฏิบัติงาน

สมรรถนะตามภารกิจที่

พยาบาล ที่ปฏิบัติงาน

สมรรถนะของ

พยาบาลมีสมรรถนะ

บุคลากรทางการพยาบาล

ได้รับมอบหมาย

ในโรงพยาบาล

บุคลากรผ่าน

ตามเกณฑ์

เทศบาลฯ และศูนย์

เกณฑ์ที่กําหนด

2. ประชาชนได้รับบริการ

บริการสาธารณสุข

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ที่ปลอดภัย ตามมาตรฐาน

จํานวน 65 คน

80

กองการแพทย์
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งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

2 โครงการควบคุมและป้องกัน

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

150,000

500,000

500,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

500,000 1. อัตราความ

เพื่อให้ประชาชนกลุ่ม

- ผู้ป่วยโรคเบาหวาน

ความรุนแรงของโรคเบาหวาน

เสี่ยงและผู้ป่วยโรค

ของเทศบาลนครนคร

ครอบคลุมการ

ได้รับการคัดกรองภาวะ

และความดันโลหิตสูง

เบาหวาน ความดัน

ศรีธรรมราช ที่ขึ้นทะเบียน

ตรวจคัดกรอง

ความเสี่ยง

โลหิตสูง ได้รับการดูแล

3,700 ราย

ความเสี่ยง

2. ผู้ป่วยโรคเบาหวาน

ตามมาตรฐานไม่เกิด

- ผู้ป่วยโรคความดันโลหิต

ภาวะเบาหวาน

ความดันโลหิตสูงได้รับ

ภาวะแทรกซ้อน

สูงที่ขึ้นทะเบียน 5,000 ราย

ความดันโลหิต

การคัดกรองภาวะ

สูง

แทรกซ้อน

2.อัตราการ
ควบคุมการ
คัดกรองภาวะ
แทรกซ้อน
3.คุณภาพ
การดูแล
รักษา

1.ประชาชนในเขต

กองการแพทย์
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ที่

โครงการ

3 โครงการสร้างเสริมและ
ส่งเสริมศักยภาพ

การดําเนินงาน
อาสาสมัครสาธารณสุข
กองการแพทย์ เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราข

วัตถุประสงค์
เพื่อจัดอบรมให้ความรู้
ในการสนับสนุน อสม.และ
เครือข่ายภาคประชาชน
ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย
จํานวน 6 กิจกรรม
- กิจกรรม อสม.นักสร้าง
เสริมสุขภาพลดโรค
ชะลอวัยแจ่มใสด้วยภูมิ
ปัญญาไทย
- โครงการฝึกอบรมและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
- โครงการอสม.กับงาน
คุ้มครองผู้บริโภคด้าน
พฤติกรรมสุขภาพในชุมชน
- โครงการเสริมสร้างพลัง
ชุมชน อสม. แกนนําเครือ
ข่ายโรคหัวใจและ
หลอดเลือด
- โครงการประชุมประจํา
เดือน
- โครงการเฝ้าระวัง
ป้องกันโรคในท้องถิ่น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
อาสาสมัครสาธารรสุขจาก 63 ชุมชน
จํานวน 213 คน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
2,300,000

2563
(บาท)
2,300,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
2,300,000 อสม.ที่เข้าร่วม
มีความรู้ ความ้ข้าใจ
และพึงพอใจกิจกรรม
การอบรม
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
2.อสม.มึความ
พึงพอใจ
กิจกรรมการ
อบรม ไม่น้อย
กว่าร้อยละ
80

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
เพิ่มการมีส่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่ายภาค
ประชาชนในการจัดการ
ระบบสุขภาพชุมชน
ดํารงค์อยู่ในองค์กร
นานมากกว่า 5ปี >
ร้อยละ 20

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการแพทย์
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โครงการ

วัตถุประสงค์

4 โครงการจัดบริการดูแลระยะยาว เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีอายุ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)
1,775,000

2562
(บาท)
1,775,000

2563
(บาท)
1,775,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
1,775,000 ผู้สูงอายุที่ได้รับ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

ด้านสาธารณสุข สําหรับ

60 ปีขึ้นไปในเขตเทศบาบาล เทศบาลนครนครศรีฯ

การดูแลตาม

ได้รับบริการเยี่ยมบ้าน

ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

ที่ใช้สืทธิหลักประกันสุขภาพ

ได้รับบริการตามชุดสิทธิ

แผนการดูแล

ที่มีคุณภาพและได้รับ

จํานวน 355 คน

ประโยชน์ 355 คน

รายบุคคล

การดูแลที่เหมาะสม

มีคะแนน

ตามบริบทของบุคคล

ร้อยละ 3

และครอบครัว มีคุณภาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการแพทย์

ชีวิตที่ดีขึ้น

5 โครงการให้วัคซีนป้องกันโรค
ไข้หวัดใหญ่ประจําปี

เพื่อลดอุบัติการณ์การ

กลุ่มเป้าหมาย 7 กลุ่ม

เจ็บป่วยและเสียชีวิต

ได้รับวัคซีนป้องกันโรค

100,000

100,000

100,000

100,000 ประชาชน

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงมี

กลุ่มเสี่ยง

อัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่

จากไข้หวัดใหญ่ ในกลุ่มเสี่ยง ไข้หวัดใหญ่

เข้ารับบริการ

ลดลง

โดยการฉีดวัคซีน

วัคซีน

ในกลุ่มเป้า 7 กลุ่ม

ไข้หวัดใหญ่
ร้อยละ 80

กองการแพทย์
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งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

6 โครงการส่งเสริม
ทันตสุขภาพในเขตเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช

1.เพื่อให้ประชาชนในเขต
เทศบาลได้รับการตรวจ
สุขภาพช่องปาก
2.เพื่อให้ประชาชนได้
ได้ทราบสภาวะทันต
สุขภาพของตนเอง
3.เพื่อสร้างสุขนิสัยและ
ฝึกทักษะการดูแลทํา
ความสะอาดช่องปาก

ตรวจสุขภาพในช่องปาก
ปีละ 1 ครั้ง/คน

7 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรคด้านทันตกรรม
สําหรับเด็กยิ้มสดใส
เด็กไทยฟันดี

1.เพื่อให้นักเรียนได้รับ
การตรวจสขุภาพอย่าง
ทั่วถึง
2.เพื่อป้องกันการเกิด
โรคฟันผุและเหงือก
อักเสบในนักเรียน
3.เพื่อสร้างสุขนิสัยการ
ฝึกทักษะการดูแลทํา
ช่องปากชองตนเอง
4.ผู้ปกครองทราบ
ผลการตรวจของ
นักเรียน

นักเรียนชั้นประถม
ศึกษา
จํานวน 3,000 ราย

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

2561

2562

2563

2564

(บาท)
60,000

(บาท)
65,000

(บาท)
70,000

80,000

80,000

80,000

(บาท)
70,000 1.ร้อยละ80
ได้รับการตรวจ
สุขภาพในช่อง
2.ร้อยละ 80
ทราบถึงสุขภาพ
ในช่องปาก
ของตนเอง
3.ร้อยละ 80
ทราบถึงการ
วิธีการดูแล
สุขภาพช่อง
ปากเพิ่มขึ้น
80,000 1.ร้อยละ90
ได้รับการตรวจ
สุขภาพในช่อง
ปาก โดย
ทันตแพทย์
2.ร้อยละ 90
ทราบข้อมูล
การตรวจฟัน
ที่ได้รับบันทึก
ในHOS XP
3.ร้อยละ100
ของผู้ปกครอง
ทราบผลการ

ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ
สร้างเสริมสุขภาพช่องปาก
ของตนเองอันเป็นพื้นฐาน
ของสุขภาพร่างกายที่ดี

กองการแพทย์

1.นักเรียนชั้นประถม
ศึกษาได้รับการตรวจ
สุขภาพช่องปาก
โดยทันตบุคลากร
2.นักเรียนชั้นประถม
ศึกษาได้รับบริการ
ทางทันตกรรมที่เหมาะสม

กองการแพทย์
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8 โครงการวิจัยและบริหารจัดการ 1.เพื่อจัดหาข้อมูลด้าน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ข้อมูลสุขภาพแบบองค์รวม

2561
(บาท)
-

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

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
500,000 1.ร้อยละ80

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
สามารถนําข้อมูล

เพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

สุขภาพแบบองค์รวม

ร้อยละ > 50 ทุกกลุ่มวัย

ของข้อมูลด้าน

มาจัดทําการบริการ

โรงพยาบาลเทศบาลนครนคร

ทุกกลุ่มวัย

- ร้อยละความพึงพอใจของ

สุขภาพ

สุขภาพและใช้เป็นแหล่ง

ศรีธรรมราช

2.เพื่อตอบสนองความ

ประชาชนในเขตเทศบาลที่เข้า

2.มีข้อมูลใน

เรียนรู้หน่วยงานภายนอก

ต้องการของประชาชน

ร่วมการวิจัย >60

การเรียนรู้

ในเขตเทศบาลนครนคร

- เอกสารข้อมูลสุขภาพ

ของหน่วยงาน

ศรีธรรมราช

ประชาชน ในเขตเทศบาล

ภายนอก

3.เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้

1 ครั้ง / ปี

ข้อมูลด้านสุขภาพให้กับ
องค์กรภายนอก

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการแพทย์
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ที่

โครงการ

9 โครงการพัฒนาระบบหมอ
ครอบครัวเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช

วัตถุประสงค์
1.พัฒนาระบบบริการ
ประชาชนในพื้นที่รับ
ผิดชอบการ ดําเนินงาน
การดําเนินงานของ
โครงการหมอครอบครัว
ในเขตเทศบาลนครนคร
นครนครศรีธรรมราช
2.พัฒนาการดําเนินงาน
เชิงรุกและการมีส่วนร่วม
ด้านสุขภาพในพื้นที่เขต
เทศบาลนครนคร
ศรีธรรมราช
3.พัฒนาระบบฐานข้อมูล
การดําเนินงานทางสุขภาพ
เขตเทศบาลนครนคร
ศรีธรรมราช
4.เพื่อยกระดับและ
พัฒนาระบบบริการของ
ศูนย์บริการสาธารณสุข
คูขวางเตรียมเข้าสู่การเป็น
โรงพยาบาลสาขาของ
เทศบาล ฯ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ระบบหมอครอบครัว
เทศบาลนครนคร
ศรีธรรมราช

2561
(บาท)
1,000,000

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

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
1,000,000 1.ผลการจัด
บริการในใน
ระบบหมอ
ครอบครัวใน
เขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช
2ผลการมีส่วน
ร่วมของชุมชน
ในการดําเนิน
กิจกรรม
ทางสุขภาพ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชากรเขตเทศบาล
ได้รับบริการทางสุขภาพ
ด้วยระบบหมอครอบครัว

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการแพทย์
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โครงการ

10 โครงการรับรองนิเทศ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อขอรับการขึ้นทะเบียน

เพื่อให้ผ่านการรับรอง

ประเมินหน่วยบริการเพื่อขึ้น

และต่ออายุการรับรอง

ทะเบียนโรงพยาบาลเทศบาล

2561
(บาท)
120,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

1. คะแนน

ผู้รับบริการมีความปลอดภัย

คุณภาพ ฯ

Overall-Scoring

เชื่อมั่น และไว้วางใจ

คุณภาพของสถาน

สามารถผ่านการ

ผ่าน 3.0

ในมาตรฐานบริการ

นครนครศรีธรรมราช

พยาบาล (HA) ขั้น 3

ประเมินขึ้นทะเบียน

2.จํานวน

สุขภาพของ รพ.เทศบาลฯ

ประจําปี 2561

เพื่อให้เป็นไปตามแผน

สถานบริการ

กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ของ รพ.

โครงการ
ที่กระตุ้น
ให้เกิคความ
ตื่นตัว
ในการพัฒนา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการแพทย์
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โครงการ

11 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ชมรมร้านอาหารเขตเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1. เพื่อพัฒนาความรู้ความ
เข้าใจ และความรับผิดชอบ
ต่อการนํากระบวนการปรุง
จําหน่ายอาหารให้ปลอดภัย
และเป็นต้นแบบแก่สถาน
ประกอบกิจการอื่นต่อไป
2. เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชมรมร้านอาหาร
3. เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการ
ได้เห็นประโยชน์ของการ

1. จัดให้มีการอบรม
สัมมนาและศึกษาดูงานแก่
ผู้ประกอบกิจการร้าน
อาหารและพนักงานหรือ
ผู้รับจ้างเหมาบริการ
ที่เกี่ยวข้อง จํานวน 40 คน
2. จัดทําสื่อประชา
สัมพันธ์แนะนําภาคี
เครือข่าย หรืองานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง

ปฏิบัติตามหลักอาหารปลอดภัย

และนํามาเป็นแนวทางในการ
ยกระดับมาตรฐานด้าน
สุขลักษณะการจําหน่ายอาหาร
ในสถานประกอบกิจการ
4. เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค และ
สร้างความมั่นใจในการ
บริโภคอาหารที่สะอาด
ปลอดภัย
5. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
560,000
560,000

2564
(บาท)
560,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

1. กลุ่มเป้าหมายได้รับ 1. ผู้เข้าร่วมโครงการ
การฝึกอบรม จํานวน 1

ครั้งต่อปี และเจ้าหน้าที่
สามารถตรวจสอบ
สถานประกอบกิจการ
ด้านอาหารอย่างครอบ
คลุม และมีศักยภาพดีขึ้น
2. ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม
มีระดับความพึงพอใจ
อยู่ในระดับคะแนน
ค่าเฉลี่ย 3.5

ได้รับการพัฒนาทางด้าน
ความรู้ ความเข้าใจ และ
เกิดความรับผิดชอบต่อ
การนํากระบวนการปรุง
จําหน่ายอาหาร และ
เป็นต้นแบบแก่สถาน
ประกอบกิจการ
ร้านอาหารได้
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ
ผู้ควบคุมการจัดบริการ
มีจิตสํานึก และมีความ
เข้มแข็งในการเฝ้าระวัง
ตรวจสอบ ตัดสินตาม
เกณฑ์มาตรฐานด้าน
สุขาภิบาลที่กําหนด
3. ผู้เข้าร่วมโครงการ
เห็นถึงประโยชน์ของการ
ปฏิบัติตามหลักการ
สุขาภิบาลอาหารของ
สถานที่ชั้นนําด้านอาหาร
ปลอดภัยและนํามาเป็น
แนวทางในการประกอบ
กิจการได้มปี ระสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
4. ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการบริโภค
อาหารมากยิ่งขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
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ที่

โครงการ

12 โครงการงานรณรงค์ป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าและทําหมันสุนัข
และแมว

วัตถุประสงค์
- เพื่อสนองพระนโยบาย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ทําการฉีดวัคซีน

2561
(บาท)
250,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
250,000

250,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

250,000 - ไม่พบสุนัข

ในการดําเนินโครงการสัตว์ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ลดความเสี่ยงต่อการแพร่

งานสัตวแพทย์

และแมวที่

ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก

ในสุนัขและแมว

ติดเชื้อพิษสุนัขบ้า

และหยุดการแพร่พันธุ์ของ

โรคพิษสุนัขบ้า

จํานวนไม่ต่ํากว่า

- จํานวนสุนัข

สุนัข โดยค่อยๆลดจํานวน

- เพื่อหยุดการแพร่พันธุ์

๑,๐๐๐ ตัว

จรจัดในเขต

ของสุนัขจรจัดลงจนหมด

ของสุนัขและแมวและฉีด

ผ่าตัดทําหมันสุนัข

เทศบาลลด

ไปได้

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

และแมว จํานวน

- ประชาชนมี

- ประชาชนมีความเข้าใจ

รวมถึงการจัดทําทะเบียน

ไม่ต่ํากว่า ๑๐๐ ตัว

ความรู้ความ

และมีส่วนร่วมในการแก้ไข

ประวัติของสุนัขภายในเขต

- ผู้เข้าร่วมอบรม

เข้าใจเรื่องการ

ปัญหาร่วมกัน เกี่ยวกับสุนัข

เทศบาล

ความรู้เรื่องการป้องกัน

ป้องกันตัวจาก

จดจัดและโรคพิษสุนัขบ้า

- ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับ

โรคพิษสุนัขบ้าทั้งใน

โรคพิษสุนัขบ้า

- ขึ้นทะเบียนประชากร

ความรู้เรื่องการป้องกัน

คนและสัตว์ รวมถึง

เพิ่มขึ้น

สุนัขและแมวในเขตเทศบาล

โรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและ

การดูแลเบื้องต้น กรณี

ในสัตว์

เชื้อโรคพิษสุนัขบ้า

- เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้

ที่ถูกต้องจาก ๖๓

ประชาชนมีความเข้าใจและ

ชุมชน จํานวน ๑๕๐ คน

มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
ร่วมกันเกี่ยวกับสุนัขจรจัด
โรคพิษสุนัขบ้า
รวม

12 โครงการ

-

-

3,585,000

7,250,000

7,255,000

7,255,000

-

-

-
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5
สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ผ. 01

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

โครงการ

1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ตลาดสดเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช

รวม

1 โครงการ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อความปลอดภัยใน
การใช้อาคาร
2. เพื่อลดความเสี่ยงและ
ความเสียหายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน
3. เพื่อให้ฝ้าเพดานและพื้น
อยู่ในสภาพที่เหมาะสม
แข็งแรงทนทาน และปลอดภัย
4. เพื่อเพิ่มปริมาณน้ําให้
เพียงพอต่อการใช้งาน
ในตลาด

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1. ปรับปรุงตลาดสด
เทศบาลนครนครศรี
ธรรมราช โดยทําการรื้อ
ฝ้าเพดานเหล็ก เคลือบสี
บริเวณด้านหน้าและ
ด้านข้างพื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,200 ตารางเมตร
และปรับปรุงพื้นทาง
เดินภายในตลาด เป็นพื้น
บล็อกคอนกรีตและ
ซีเมนต์ขัดหยาบ พื้นที่
รวมไม่น้อยกว่า 100
ตารางเมตร ตามรูปแบบ
และรายการ
2. ติดตั้งปั๊มน้ําแรงดัน
สูงพร้อมอุปกรณ์
เพื่อใช้ภายในตลาดสด
เทศบาลนครนครศรี
ธรรมราช
-

2561
(บาท)
259,000

259,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
259,000
259,000

259,000

259,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
259,000 1. ตลาดสดเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช
ได้รับการปรับปรุงฝ้า
เพดานและพื้นให้อยู่
ในสภาพเหมาะสม
แข็งแรงทนทานและ
ปลอดภัย
2. ตลาดสดเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช
มีน้ําใช้ปริมาณที่
เพียงพอมากขึ้น

259,000

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1. ตลาดสดเทศบาลนคร กองสาธารณสุขและ
มีฝ้าเพดานและพื้นที่อยู่ สิ่งแวดล้อม
ในสภาพเหมาะสม
แข็งแรงทนทานและ
ปลอดภัย
2. ตลาดสดเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชมีปริมาณ

น้ําใช้ที่เพียงพอต่อ
ความต้องการ บรรเทา
ความเดือดร้อนของ
ผู้ประกอบกิจการ
3. ลดความเสี่ยงและ
ความเสียหายต่อชีวิต
และทรัพย์สิน

-

-

ผ.08
บัญชีครุภณ
ั ฑ์
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ผ. 08

ที่

แผนงาน

1 บริหารงานทั่วไป

หมวด

ประเภท

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน

วัตถุประสงค์
- เพื่อทดแทนครุภัณฑ์เดิม
ที่ชํารุดห้องกิจการสภา
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
- ซื้อเครื่องปรับอากาศ

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

หน่วยงาน

2564
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

-

94,000

94,000

94,000 สํานักปลัดเทศบาล

-

7,600

7,600

7,600 สํานักปลัดเทศบาล

ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000
บีทียู จํานวน 2 เครื่อง
- ตู้เหล็กเก็บเอกสาร
บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต
ขนาดไม่น้อยกว่า 1185x
410x879 มม.
จํานวน 1 ตู้
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งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

2 บริหารงานทั่วไป

หมวด

ประเภท

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

วัตถุประสงค์
- เพื่อจัดซื้อวัสดุและ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

- จัดซื้อจอ Projector

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

-

120,000

120,000

120,000 สํานักปลัดเทศบาล

-

51,000

51,000

51,000 สํานักปลัดเทศบาล

ครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ
- ความสว่าง : 4800
มาใช้ในการปฏิบัติงานของ
ANSI Lumems
สํานักปลัดเทศบาลงานกิจการสภา - ความละเอียด : 1080 P
และงานธุรการ
(1920 x 1080)
- เพื่อให้มีวัสดุและครุภัณฑ์
- อัตราความคมชัด
เพียงพอในการปฏิบัติงาน
: 15,000 : 1
-เพื่อทดแทนวัสดุและ
ใช้ในห้องประชุมสภา
ครุภัณฑ์ที่ชํารุด
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏบัติงาน

3 บริหารงานทั่วไป

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

หน่วยงาน

- เพื่อจัดซื้อวัสดุและ
ครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ
มาใช้ในการปฏิบัติงานของ
สํานักปลัดเทศบาล
- เพื่อให้มีวัสดุและครุภัณฑ์
เพียงพอในการปฏิบัติงาน
-เพื่อทดแทนวัสดุและ
ครุภัณฑ์ที่ชํารุด

(ชั้น 5) จํานวน 1 ชุด และ
บริเวณชั้น 1 อาคารสํานักงาน

เทศบาล จํานวน 1 ชุด
- เครื่องพิมพ์ Multifunction

ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED
สี จํานวน 3 เครือ่ง
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ที่

แผนงาน

4 บริหารงานทั่วไป

หมวด

ประเภท

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

เพื่อใช้ในการปฏิบัติ

กั้นพาร์ทิชั่น

งานพิพิธภัณฑ์เมืองฯ

- พาร์ทิชั่นครึ่งกระจกขัด
ลาย ขนาด 60x160 ซม.
3 ชุด
- พาร์ทิชั่นแผงทึบ
ขนาด 60x160 ซม. 3 ชุด
1.3 พาร์ทิชั่นแผงทึบ
ขนาด 100x160 ซม.
4 ชุด
- เสาจบความสูง
160 ซม. 3 ต้น
1.5 ขาตัวที 13 อัน

2561
(บาท)
42,260

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
42,260

42,260

หน่วยงาน

2564
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

42,260 กองวิชาการ
และแผนงาน
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ที่

แผนงาน

5 บริหารงานทั่วไป

หมวด

ประเภท

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

วัตถุประสงค์
เพื่อใช้ในอาคาร
อุทยานการเรียนรู้ฯ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
-ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด(CCTV)
-กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบ

IP/Network Camera
ความละเอียด2 ล้านพิกเซล
Full HD 1080P
-อุปกรณ์สําหรับจัดเก็บ
ข้อมูลภาพ
บันทึก (NVR) แบบ 16 ช่อง
สามารถใส่หน่วยบันทึกข้อมูล
ไม่น้อยกว่า 2 หน่วย
-TV LED ขนาดไม่น้อยกว่า
40 นิ้ว ความละเอียด
ไม่น้อยกว่า 2 ล้านพิกเซล
-สายนําสัญญาณแบบ
UTP Cat 5E
1.5Hard Disk ชนิด Sata
สําหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2TB

2561
(บาท)
100,000

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

100,000

หน่วยงาน

2564
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

100,000 กองวิชาการ
และแผนงาน
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ที่

แผนงาน

6 บริหารงานทั่วไป

7 บริหารงานทั่วไป

8 บริหารงานทั่วไป

9 บริหารงานทั่วไป

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สํานักงาน

เพื่อใช้ในการปฏิบัติ
งานห้องเด็กเล็กฯ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สํานักงาน

เพื่อใช้ในการปฏิบัติ
งานห้องเด็กเล็กฯ

-ตู้เอกสารเป็นกระจกแบบ
บานเลื่อนขนาดw87.7xD

และห้องสมาธิไอที

40.8xH 87.7 เซนติเมตร
จํานวน 2 ใบ
-ตู้ล็อคเกอร์แบบเหล็ก มี
6 ประตู ขนาด w915xD
45.7xH 960 เซนติเมตร
จํานวน 2 ใบ
-โต๊ะทํางานแบบเหล็ก
ขาปรับระดับได้ ขอบโต๊ะเป็น

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สํานักงาน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สํานักงาน

เพื่อใช้ในการปฏิบัติ
งานห้องเรียนขาลุย
และห้องเด็กเล็กฯ
เพื่อใช้ในการปฏิบัติ
งานห้องสมาธิไอที
ห้องเด็กเล็กฯ
ห้องสํานักงาน

-ชุดโต๊ะไม้พ่นสี ประกอบด้วย

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

15,400.00

15,400.00

15,400.00

15,400.00 กองวิชาการ
และแผนงาน

7,600.00

7,600.00

7,600.00

7,600.00 กองวิชาการ
และแผนงาน

7,900.00

7,900.00

7,900.00

7,900.00 กองวิชาการ

-โต๊ะ ขนาด 60x60x57
เซนติเมตร จํานวน 1 ตัว
-เก้าอี้ ขนาด 32x30x64
เซนติเมตร
จํานวน 2 ตัว จํานวน 4 ชุด

ไฟเบอร์ขนาด100xD69.1x74

เซนติเมตร จํานวน 4 ตัว

หน่วยงาน

2564
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

และแผนงาน
19,800.00

19,800.00

19,800.00

19,800.00 กองวิชาการ
และแผนงาน

46

ที่

แผนงาน

10 บริหารงานทั่วไป

หมวด

ประเภท

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

11 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน

12 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน

13 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน

14 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

เพื่อความรวดเร็ว และคล่องตัว 1.รถจักรยานยนต์
ในการปฎิบัติ งาน ของเจ้าหน้าที่ จํานวน 2 คัน
-ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 100 CC
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ฯ
-เครื่องยนต์ 4 จังหวะ ฯลฯ
เพื่อปรับอากาศภายใน
เครื่องปรับอากาศ
ห้องปฏิบัติงานสํานักการคลัง
ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า
13,000 BTU
จํานวน 1 เครื่อง
เพื่อให้มีครุภัณฑ์เพียงพอในการ โต๊ะทํางาน 2 ลิ้นชักขวา
ปฏิบัติงานของฝ่ายพัสดุ
ขนาดไม่น้อยกว่า
และทรัพย์สิน
120x60x75 ซม.
จํานวน 2 ตัว
เพื่อให้มีครุภัณฑ์เพียงพอในการ โต๊ะทํางาน 2 ลิ้นชักขวา
ปฏิบัติงานของฝ่ายแผนที่ภาษีฯ ขนาดไม่น้อยกว่า
150x80x75 ซม.
จํานวน 2 ตัว
เพื่อให้มีครุภัณฑ์เพียงพอในการ โต๊ะวางคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติงานของฝ่ายแผนที่ภาษีฯ ขนาดไม่น้อยกว่า
80x60x75 ซม.
จํานวน 3 ตัว

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

หน่วยงาน

2564
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

84,600

84,600

84,600

84,600 กองวิชาการ
และแผนงาน

23,000

23,000

23,000

23,000 สํานักการคลัง

7,600

7,600

7,600

7,600 สํานักการคลัง

9,800

9,800

9,800

9,800 สํานักการคลัง

8,700

8,700

8,700

8,700 สํานักการคลัง

47

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

15 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน

16 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน

17 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

เพื่อให้มีครุภัณฑ์เพียงพอในการ เก้าอี้สํานักงานล้อเลื่อน
ปฏิบัติงานของฝ่ายการเงิน
ขนาดไม่น้อยกว่า
และบัญชี และฝ่ายแผนที่ภาษีฯ 58x65x107 ซม.
จํานวน 9 ตัว
เพื่อให้มีครุภัณฑ์เพียงพอในการ เก้าอี้บุนวมมีล้อเลื่อน
ปฏิบัติงานของฝ่ายพัสดุ
ปรับระดับได้
และทรัพย์สิน
ขนาดไม่น้อยกว่า
60x57x80-90 ซม.
จํานวน 4 ตัว
เพื่อให้มีครุภัณฑ์เพียงพอในการ ตู้เหล็ก 2 บานประตู
ปฏิบัติงานของฝ่ายพัสดุ
แบบเลื่อนทรงสูงกระจกใส
และทรัพย์สิน
ขนาดไม่น้อยกว่า

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

หน่วยงาน

2564
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

31,500

31,500

31,500

31,500 สํานักการคลัง

11,200

11,200

11,200

11,200 สํานักการคลัง

31,200

31,200

31,200

31,200 สํานักการคลัง

80,000

80,000

80,000

80,000 สํานักการคลัง

91.40x56x182.90 ซม.
จํานวน 4 ตู้
18 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน

เพื่อให้มีครุภณ
ั ฑ์เพียงพอในการ ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก
ปฏิบัติงานของฝ่ายพัสดุ
ขนาดไม่น้อยกว่า
46.10x61.60x132.20 ซม.
และทรัพย์สิน
จํานวน 10 ตู้

48

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

19 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน

20 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

21 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

22 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

23 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

เพื่อให้มีครุภัณฑ์เพียงพอในการ ตู้เหล็ก 2 บานทึบ
ปฏิบัติงานของฝ่ายพัสดุ
ขนาดไม่น้อยกว่า
และทรัพย์สิน
91.40x45.70x182.90
ซม. จํานวน 3 ตู้
เพื่อให้มีครุภัณฑ์เพียงพอในการ เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับ
ปฏิบัติงานของฝ่ายการเงิน
งานประมวลผล แบบที่ 2
และบัญชี ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน จํานวน 12 เครื่อง
และฝ่ายแผนที่ภาษีฯ
เพื่อให้มีครุภัณฑ์เพียงพอในการ เครื่องสํารองไฟฟ้า
ปฏิบัติงานของฝ่ายการเงิน
ขนาด 800 va
และบัญชี ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน จํานวน 14 เครื่อง
และฝ่ายแผนที่ภาษีฯ
เพื่อให้มีครุภัณฑ์เพียงพอในการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายการเงิน
และบัญชี ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
และฝ่ายแผนที่ภาษีฯ
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์
หรือชนิด LED ขาวดํา
(18 หน้า/นาที)
จํานวน 15 เครื่อง
สแกนเนอร์ สําหรับงาน
เก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ
แบบที่ 3 จํานวน 1 เครื่อง

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

หน่วยงาน

2564
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

24,000

24,000

24,000

24,000 สํานักการคลัง

360,000

360,000

360,000

360,000 สํานักการคลัง

39,200

39,200

39,200

39,200 สํานักการคลัง

49,500

49,500

49,500

49,500 สํานักการคลัง

36,000

36,000

36,000

36,000 สํานักการคลัง

49

ที่

แผนงาน

24 บริหารงานทั่วไป

หมวด

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ประเภท

วัตถุประสงค์

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน

กล้องถ่ายรูปดิจิตอล

ของฝ่ายแผนที่ภาษีและ

ความละเอียด/ความคมชัด

ทะเบียนทรัพย์สิน

20 MP Zoom 8X

และเผยแพร่

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

หน่วยงาน

2564
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

14,000

14,000

14,000

14,000 สํานักการคลัง

300,000

300,000

300,000

300,000 สํานักปลัดเทศบาล

435,000

435,000

435,000

435,000 สํานักปลัดเทศบาล

ขนาดจอ LCD ไม่น้อยกว่า
2.5 นิ้ว ระบบบันทึกภาพ
Video HD จํานวน 4 ตัว

25 การรักษาความสงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

-ใช้ในกิจการของฝ่ายป้องกันฯ เรือหัวแหลมท้ายตัด

ยานพาหนะ

-เพื่อเตรียมความพร้อม ในการ ความกว้างไม่น้อยกว่า 87 ซม.

และขนส่ง

ป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่าง

ความยาวไม่น้อยกว่า 250 ซม.

รวดเร็ว

จํานวน 50 ลํา

−เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิด เรือพลาสติกความกว้าง
อุทกภัย และลดความสูญเสียต่อ ไม่น้อยกว่า 82 ซม.
ชีวิตและทรัพย์สิน

ความยาวไม่น้อยกว่า
330 ซม. จํานวน 50 ลํา

50

ที่

แผนงาน

26 การรักษาความสงบภายใน

หมวด

ประเภท

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

–ใช้ในกิจการของฝ่ายป้องกันฯ

รถตรวจการณ์ดับเพลิง

เพื่อเตรียมความพร้อม ในการ

แบธรรมดา เครื่องยนต์ดีเซล

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

4,000,000

4,000,000

4,000,000 สํานักปลัดเทศบาล

292,400

292,400

292,400 ศูนย์พัฒนา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่าง ขนาดไม่น้อยกว่า 4 สูบ
รวดเร็ว

ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่

–เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิด

น้อยกว่า 2,400 ซีซี

อัคคีภัย และลดความสูญเสียต่อ มีถังน้ําในตัว ไม่น้อยกว่า
ชีวิตและทรัพย์สิน

800 ลิตร ตอนท้ายหลังเก๋ง
ติดตั้งกระบะบรรทุก ภายใน
ติดตั้งเครื่องสูบน้ําดับเพลิง
ชนิดหาบหาม ขนาดไม่น้อย
กว่า 15 แรงม้า มีเบาะนั่ง
พร้อมพนักพิง สามารถ
พับเก็บได้ จํานวน 2 คัน

๒๗ การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน

เพื่อความสะดวกและ

โต๊ะทํางานระดับ 1-2 ขนาด

เหมาะสมในการทํางาน

60x20x7.5 ซม.ทําด้วยไม้

เด็กเล็ก จํานวน

พร้อมเก้าอี้นวมมีล้อเลื่อน

20 ศูนย์

ปรับระดับได้
จํานวน 34 ชุด

292,400

51

ที่
๒๘ การศึกษา

29 การศึกษา

๓๐ การศึกษา

31 การศึกษา

32 การศึกษา

แผนงาน

หมวด

ประเภท

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน

วัตถุประสงค์
1.เพื่อจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ให้กับ
นักเรียนแต่ละห้องเรียน
2.เพื่อให้นักเรียนมีโต๊ะ - เก้าอี้
ใช้อย่างเพียงพอ
1.เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
ห้องพิเศษ
2.เพื่อให้ห้องพิเศษมีเครื่อง
ปรับอากาศใช้เพียงพอ
เพื่อให้บรรยาการในห้องประชุม
ไม่ร้อนอบอ้าว

เพื่อให้บรรยากาศในห้องเรียน
ไม่ร้อนอบอ้าว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
จัดซื้อโต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน
ทําด้วยพลาสติกหนา
จํานวน 200 ชุด
ชุดละ 2,850 บาท
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิด
แขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาด 36,000 บีทียู
จํานวน 3 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิด
แขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาด 24,000 บีทียู
จํานวน 10 ตัว
พัดลมติดเพดาน (แมงปอ)
ขนาด 26 นิ้ว
จํานวน 20 ตัว

เพื่อให้การบริการสาธารณูโภค

โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้ 2 ตัว

และการบริโภคอาหารของ
นักเรียนถูกต้องตามสุขลักษณะ

โต๊ะขนาด60*120*60 ซม.
เก้าอี้ขนาด30*120*30ซม.
จํานวน 20 ชุด

2561
(บาท)
570,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
570,000

570,000

หน่วยงาน

2564
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

570,000 โรงเรียนเทศบาล
วัดมเหยงคณ์

141,000

141,000

141,000

141,000 โรงเรียนเทศบาล
วัดมเหยงคณ์

324,000

324,000

324,000

324,000 โรงเรียนเทศบาล
วัดเสมาเมือง

44,000

44,000

44,000

44,000 โรงเรียนเทศบาล
วัดเสมาเมือง

96,000

96,000

96,000

96,000 โรงเรียนเทศบาล
วัดเสมาเมือง

52

ที่
33 การศึกษา

34 การศึกษา

35 การศึกษา

36 การศึกษา

แผนงาน

หมวด

ประเภท

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน

วัตถุประสงค์
เพื่อบริการให้มีโต๊ะ-เก้าอี้
สําหรับนักเรียนอย่างเพียงพอ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ
ประถมศึกษา
(พลาสติก-ขาเหล็กกลม)
โต๊ะขนาด40*60*70 ซม.
เก้าอี้45.5*36*78.5ซม.
จํานวน 50 ชุด
เพื่อให้เด็กอนุบาล ( 2 ภาษา) โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้ 2 ตัว
Mini English Program
โต๊ะขนาด60*120*60 ซม.
มีโต๊ะ-เก้าอี้บริโภคอาหาร
เก้าอี้ขนาด30*120*30ซม.
ถูกต้องตามสุขลักษณะ
จํานวน 4 ชุด
เพื่อให้มีโต๊ะทํางานเพียงพอ
โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้
ต่อบุคลากรของโรงเรียน
ระดับ 7-9
โต๊ะขนาด80*150*75ซม.
จํานวน 10 ชุด
ปรับปรุงระบบภาพและเสียงห้อง ปรับปรุงระบบภาพและเสียง
เรียนรวมเพชรลดาสําหรับรองรับ ของห้องเรียนรวมเพชรลดา
การประชุม ของนักเรียน ครูและ ประกอบด้วย
บุคลากร
๑. เครื่องฉายภาพมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง
Resolution :1920x1080
(Full HD)

2561
(บาท)
75,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
75,000

75,000

หน่วยงาน

2564
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

75,000 โรงเรียนเทศบาล
วัดเสมาเมือง

20,000

20,000

20,000

20,000 โรงเรียนเทศบาล
วัดเสมาเมือง

50,000

50,000

50,000

50,000 โรงเรียนเทศบาล
วัดเสมาเมือง

51500

51500

51500

51500 โรงเรียนสาธิต
เทศบาล
วัดเพชรจริก

53

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

หน่วยงาน

2564
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

Optical Zoom : 1.6X
Lens Shift : Yes
(7.5% Full high or 15%
Half high)
Lamp Power : 370W
Brightness : 5200 lm
Contrast Ratio : 5000:1
HDMI/MHL : x1
HDMI : x3
VGA : x2
Lan RJ-45 : x1
3D VESA : x1
IR Connector : x1
2.เครื่องฉายภาพสามมิติ
1 เครื่อง
อุปกรณ์สร้างสัญญาณภาพ
: 1/2" CMOS
ความละเอียด:5 Mega Pixels

ขนาดเลนส์: F=1.45-3.98,
f=4.3-94.6mm

28,500

28,500

28,500

28,500 โรงเรียนสาธิต
เทศบาล
วัดเพชรจริก

54

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

หน่วยงาน

2564
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

ซูมภาพได้ 330X
Input:VGA x 2,Video x 1,
S-Video x
1,Audio x 3,Microphone x 1

Output: VGA x 2 ,Video x 1

, S-Video
x 1, Audio x 1, HDMI x
1 Control:
RS232 x 1, USB x 1
3.เครื่องเลือกสัญญาณภาพ
HDMI 1 เครื่อง
สลับสัญญาณจาก 4
แหล่งสัญญญาณ UltraHi-Def

ไปยัง 2 จุดแสดงผล UltraHD
สนับสนุนความละเอียดวิดิโอ
Ultra HD 4K x 2K
(3840 x 2160 @ 30Hz)
และ 1080p Full HD
สนับสนุนระบบเสียง PCM
,Dolby Digital, และ DTS
Digital Surround

4,800

4,800

4,800

4,800 โรงเรียนสาธิต
เทศบาล
วัดเพชรจริก

55

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

หน่วยงาน

2564
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

สามารถใช้สาย HDMI ทั้ง
input/output ได้ถึง 10/15
เมตร ในความละเอียด 1080p

/8-bitสนับสนุนระบบ
สนับสนุนระบบ HDMI/MHL
dual mode input
(เฉพาะ input1)
4. เครื่องรับส่งสัญญาณ
HDMIv 2 เครื่อง
ขยายสัญญาณ HDMI ผ่านสาย
เคเบิ้ล CAT6 เส้นเดียว
ได้ไกล 50 เมตร.
ใช้สาย UTP แบบCAT 6/6A/7
เพียงเส้นเดียวเพื่อขยายสัญญาณ

HDMI ให้ไกล 50 เมตร
รองรับความละเอียด Full HD
1080p@60Hz
ไม่บีบอัดข้อมูลวิดิโอ
(uncompressed) ไม่บีบอัด
ข้อมูลเสียง เช่น LPCM

7,000

7,000

7,000

7,000 โรงเรียนสาธิต
เทศบาล
วัดเพชรจริก

56

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
5.ตัวแปลงสัญญาณ VGA
to HDMI 1 เครื่อง
แปลงสัญญาณจาก VGA
เป็น HDMI รองรับสัญญาณ
เข้าแบบ VGA
1920x1080@60Hz.
เป็น video scaler ในตัว มีปุ่ม
ปรับความละเอียดของ HDMI
output
สามารถแสดง color bar
ออกทาง HDMI output
เมื่อไม่มีสัญญาณ VGA input
ป้อนเข้ามาได้
มีช่องสัญญาณเสียงขาเข้า
แบบสเตริโอ mini jack 3.5mm

จําค่าความละเอียดของ
สัญญาณขาออกล่าสุดไว้ได้
มีไฟ LED แสดงสถานะ
ไฟเลี้ยงจากหม้อแปลง
และ ไฟแสดงสถานะ
ของความละเอียดที่เลือกใช้อยู่

2561
(บาท)
2,850

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
2,850

2,850

หน่วยงาน

2564
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

2,850 โรงเรียนสาธิต
เทศบาล
วัดเพชรจริก

57
งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
6. ตู้เก็บอุปกรณ์ติดผนัง

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

6,800

6,800

6,800

ขนาด 6U ๑ ตู้

รับผิดชอบหลัก

6,800 โรงเรียนสาธิต
เทศบาล
วัดเพชรจริก

7. งานติดตั้งชุดอุปกรณ์

35,000

35,000

35,000

1 ระบบ

35,000 โรงเรียนสาธิต
เทศบาล
วัดเพชรจริก

37 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา

เพื่อจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ให้เพียงพอ

โต๊ะเก้าอี้นักเรียนขาเล็ก

320,000

320,000

320,000

320,000 โรงรียนสาธิต

แก่นักเรียนในแต่ละปี

แบบ A4 มัธยม

เทสบาล

ขนาด 60x40x75 ซม.

วัดเพชรจริก

ขนาดเก้าอี้
40x42x81 ซม.
จํานวน 200 ชุด
38 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา

1. เพื่อจัดหาโต๊ะ-เก้านักเรียนมา จัดซื้อชุดโต๊ะ-เก้าอี้ไม้
ทดแทนในส่วนที่ชํารุดเสียหาย

ยางพารา มี มอก.

2. เพื่อให้โต๊ะ-เก้าอี้เพียงพอกับ ระดับประถมศึกษา
จํานวนนักเรียน
3. เพื่อเมประสิทธิภาพในกระบวน

การจัดการเรียนการสอน

จํานวน 100 ชุด

158,000

158,000

158,000

158,000 ร.ร.เทศบาล
วัดใหญ่

58

ที่
39 การศึกษา

40 การศึกษา

41 การศึกษา

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน

เพื่อจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ให้
เพียงพอแก่ผู้เรียนในแต่
ละปี

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดนตรี
และนาฎศิลป์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
โต๊ะ เก้าอี้นักเรียนขาเหล็ก

แบบ A๔ มัธยม
ขนาดโต๊ะ 60x42x81 ซม.
ขนาดเก้าอี้ 40x42x81 ซม.
จํานวน 100 ชุด
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สําหรับ
สํานักงาน จํานวน 8 เครื่อง

เพื่อใช้เก็บข้อมูล อํานวย
ความสะดวกในการจัดทํา
ข้อมูลในกลุ่มสาระๆ
เพื่อส่งเสริมสุนทรียภาพทางดนตรี จัดซื้อเครื่องดนตรี
และใช้เวลาว่างสําหรับครูและ 1.กลองชุดรวมฉาบแฉ
นักเรียน
จํานวน 1 ชุด
- ตัวกลองซ้อนกันไม่
น้อยกว่า6ชั้น
- กะเดื่องขนาด22x16นิ้ว
- กลองทอมขนาด12x8นิ้ว
และ10x7นิ้ว

-ฟลอร์ทอมขนาด 16x15นิ้ว

- สแนร์ไม้ขนาด14x5.5นิ้ว
- ฉาบเส้นผ่าศูนย์กลาง16นิ้ว
1 ใบ และขนาด 20นิ้ว 1 ใบ
- ไฮแฮทเส้นผ่าศูนย์กลาง
14นิ้ว 14คู่

2561
(บาท)
158,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
158,000

158,000

หน่วยงาน

2564
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

158,000 โรงเรียนเทศบาล
วัดท่าโพธิ์

128,000

128,000

128,000

128,000 โรงเรียนเทศบาล
วัดท่าโพธิ์

47,850

47,850

47,850

47,850 โรงเรียนเทศบาล
วัดท่าโพธิ์

59

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
2. กีต้าร์ไฟฟ้า จํานวน 2 ตัว

2561
(บาท)
18,590

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
18,590

18,590

- บอดี้ใช้น็อตติดกับคอ

หน่วยงาน

2564
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

18,590 โรงเรียนเทศบาล
วัดท่าโพธิ์

- มีปุ่มทางเลือกตัวรับเสียง
- ตัวรับเสียงวินเทส
แทมเมอร์โร คันโยกทางเดียว
- รับประกันคุณภาพ 1 ปี
3. กีต้าร์เบสไฟฟ้า

10,890

10,890

10,890

จํานวน 1 ตัว

10,890 โรงเรียนเทศบาล
วัดท่าโพธิ์

- บอดี้ Mahogany
- บอดี้ใช้น็อตติดกับคอ
- ความยาวสเกล863.6ม.ม.
- รับประกันคุณภาพ 1 ปี
4. ตู้แอมป์กีตาร์ไฟฟ้า1 ตู้

23,580

23,580

23,580

มีกําลังขยายไม่น้อยกว่า

23,580 โรงเรียนเทศบาล
วัดท่าโพธิ์

120 วัตน์ มีมาตรฐานมอก.
5. ตู้แอมป์กีตาร์เบส 1 ตู้
มีกําลังขยายไม่น้อยกว่า
500 วัตต์ มีมาตรฐานมอก.

25,300

25,300

25,300

25,300 โรงเรียนเทศบาล
วัดท่าโพธิ์

60

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
6. ซินซิไซเซอร์ 1 เครื่อง

2561
(บาท)
35,200

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
35,200

35,200

มีจํานวนเครื่องดนตรี 1,

หน่วยงาน

2564
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

35,200 โรงเรียนเทศบาล
วัดท่าโพธิ์

106 เสียง สามารถตั้งค่า
ส่วนตัวได้ มีชุดกระจายเสียง
อัตโนมัติ มีช่องสัญญาณ
และมีอุปกรณืจ่ายไฟเป็น
หม้อแปลง
42 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.เพื่อให้นักเรียนเกิดการ

1.TV LED Touch Screen

แลกเปลี่ยนเรี่ยนรู้ทําให้เกิด

ขนาด 55 นิ้วพร้อมขาตั้ง

ความสามารถทางภาษา

และเครื่อง ops Core i3

2.นักเรียนเกิดการแลกเปลี่ยนทักษจํานวน 20 เครื่อง
สามารถของตนเองได้อย่างมี

ประกอบด้วย

ประสิทธิภาพ

- TV LED Touch Screen

3.นักเรียนเกิดทักษะการคิด

จํานวน 20 เครื่องๆละ

เทศบาลนครนคร

วิเคราะห์สามารถเชื่อมโยง

125,000บ.

ศรีธรรมราช

องค์ความรู้ได้อย่างบูรณาการ

- เครื่องคอมพิวเตอร์

4. เพื่อสนองต่อการเรียนรู้

สําหรับงานประมวลผล

เทศบาลนครนคร

ที่มีความแตกต่างกัน

แบบที่ 2 จํานวน 20เครื่องๆ

ศรีธรรมราช

ละ 30,000 บาท

2,500,000

600,000

2,500,000

600,000

2,500,000

600,000

2,500,000 รร.นานาชาติ

600,000 รร.นานาชาติ

61

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
2. ชุดเครื่องเสียงพร้อม

2561
(บาท)
310,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
310,000

310,000

หน่วยงาน

2564
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

310,000 รร.นานาชาติ

อุปกรณ์ประจําห้องเรียน

เทศบาลนครนคร

จํานวน 20 ชุด ประกอบด้วย

ศรีธรรมราช

- เครื่องผสมสัญญาณเสียง
และเครื่องขยายเสียง
จํานวน 20 เครื่องๆละ
15,500 บาท
- ไมโครโฟนชนิดมีสาย

60,000

60,000

60,000

60,000 รร.นานาชาติ

ห้องเรียนละ 2 ตัว

เทศบาลนครนคร

จํานวนรวม 40ตัวๆละ

ศรีธรรมราช

1,500 บาท
เป็นไมโครโฟนมือถือชนิด
ไดนามิค มีความต้านทาน
500 โอห์ม หรือดีกว่า
และมีสวิทซ์ ปิด-เปิด
ชนิดพิเศษ

62

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
- ลําโพงตู้ชนิดแขวนผนัง

2561
(บาท)
100,000

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

100,000

หน่วยงาน

2564
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

100,000 รร.นานาชาติ

ห้องเรียนละ 2 ตัว จํานวน

เทศบาลนครนคร

รวม 40 ตู้ๆละ 2,500 บาท

ศรีธรรมราช

เป็นลําโพงตู้แขวนติดผนังแบบ
มีหม้อแลง 70v หรือดีกว่า
ความี่กว้างในช่วง 65Hz 20kHz มีขายึดผนังในตัว
- งานไฟสําหรับชุดเครื่อง

30,000

30,000

30,000

30,000 รร.นานาชาติ

เสียงพร้อมอุปกรณ์

เทศบาลนคร

จํานวน 20 งานๆละ

นครศรีธรรมราช

1,500 บาท
ติดตั้งสายไฟไปยังอุปกรณ์
ทั้งหมดให้พร้อมใช้งาน และ
ทดสอบการทํางานของชุด
อุปกรณ์ทั้งหมดให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน
43 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน

เพื่อจัดเก็บหนังสือห้องสมุด

1. ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานทึบ

ไว้บริการนักเรียนอย่าง

ขนาด 90*41*75 ซม.

เพียงพอ

จํานวน 2 ตู้

6,000

6,000

6,000

6,000 โรงเรียนเทศบาล
วัดเสาธงทอง

63

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
2. ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานทึบ

2561
(บาท)
6,600

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
6,600

6,600

ขนาด 120*41*75 ซม.

หน่วยงาน

2564
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

6,600 โรงเรียนเทศบาล
วัดเสาธงทอง

จํานวน 2 ตู้
3. ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานทึบ

8,000

8,000

8,000

ขนาด 150*41*75 ซม.

8,000 โรงเรียนเทศบาล
วัดเสาธงทอง

จํานวน 2 ตู้
4. ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานโล่ง

10,800

10,800

10,800

ขนาด 90*41*75 ซม.

10,800 โรงเรียนเทศบาล
วัดเสาธงทอง

จํานวน 4 ตู้
5. ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานโล่ง

12,000

12,000

12,000

ขนาด 120*41*75 ซม.

12,000 โรงเรียนเทศบาล
วัดเสาธงทอง

จํานวน 4 ตู้
6. ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานโล่ง

15,200

15,200

15,200

ขนาด 150*41*75 ซม.

15,200 โรงเรียนเทศบาล
วัดเสาธงทอง

จํานวน 4 ตู้
44 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน

เพื่อให้นักเรียนใช้ทํากิจกรรม

โต๊ะพับหน้าขาวขาเหล็ก

ต่างๆ นอกห้องเรียน

ขนาด183*60.5*73.7 ซม.

จํานวน 10 ตัว

25,000

25,000

25,000

25,000 โรงเรียนเทศบาล
วัดเสาธงทอง

64

ที่
45 การศึกษา

แผนงาน

หมวด

ประเภท

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

เพื่อให้มีโต๊ะเก้าอี้เพียงพอต่อ

โต๊ะเก้าอี้นักเรียน A4 สพฐ.

จํานวนนักเรียนในแต่ละปี

-ขาโต๊ะและเก้าอี้ทําจาก

2561
(บาท)
195,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
195,000

195,000

หน่วยงาน

2564
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

195,000 โรงเรียนเทศบาล
วัดเสาธงทอง

เหล็กกล่อง 1x1 นิ้ว
หนา 1.2 มม. พ้นสีดํา
- หน้าโต๊ะทําด้วยไม้โครงกรุ
ด้วยไม้วัด
-ขนาด 60x40x75 ซม.
จํานวน 150 ชุด
46 การศึกษา

47 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน

เพื่อป้องกันและรักษา

กล้องวงจรปิด

ความปลอดภัยต่อชีวิต

ขนาด 2 ล้านพิกเซล

และทรัพย์สิน ทั้งกับนักเรียน

จํานวน 8 กล้อง

บุคลากร ผู้ปกครอง และ

พร้อมเครื่องบันทึกภาพ และ

ทรัพย์สินของสถานศึกษา

อุปกรณ์ติดตั้ง จํานวน 1 ชุด

เพื่อใช้ในการจัดเก็บ

ชั้นวางหนังสือ 9 ช่อง

หนังสือและเอกสาร

ขนาด 94x94 ซม.

ห้องสมุด

ขนาดช่องละ 30x30 ซม.
จํานวน 10 ชุด

40,000

40,000

40,000

40,000 โรงเรียนเทศบาล
วัดเสาธงทอง

40,000

40,000

40,000

40,000 โรงเรียนเทศบาล
วัดท้าวโคตร

65
งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย
ที่
48 การศึกษา

แผนงาน

หมวด

ประเภท

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

เพื่อใช้นั่งเรียนรู้วัฒนธรรม

เก้าอี้ภาคสนาม

และภูมิปัญญาท้องถิ่น

- โต๊ะขาทําด้วยเหล็ก

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

38,000

38,000

38,000

รับผิดชอบหลัก

38,000 โรงเรียนเทศบาล
วัดท้าวโคตร

ขนาด 70x120x75 ซม.
- เก้าอี้
ขนาด 30x120x45 ซม.
จํานวน 5 ชุด
49 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน

เพื่อใช้ให้นักเรียนได้นั่ง

ชุดโต๊ะอาหาร สําหรับอนุบาล

รับประทานอาหารกลางวัน

ประกอบด้วย

120,000

120,000

120,000

120,000 โรงเรียนเทศบาล
วัดท้าวโคตร

โต๊ะ 1 ตัว เก้าอี้ 2 ตัว
โต๊ะขนาด 60x120x60ซม.
เก้าอี้ขนาด 30x120x30ซม.

จํานวน 20 ชุด
50 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน

เพื่อใช้เป็นที่นั่งพักสําหรับ

โต๊ะเก้าอี้ภาคสนาม เสริมเหล็ก

ผู้ปกครองและนักเรียน

ขนาด 75x1.65 ซม.

55,000

55,000

55,000

55,000 โรงเรียนเทศบาล
วัดท้าวโคตร

จํานวน 10 ชุด
51 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน

เพื่อให้นักเรียนได้นั่งรับประทาน โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้
อาหาร

2 ตัว ต่อ 1 ชุด แบบ สปช.
จํานวน 30 ชุด

120,000

120,000

120,000

120,000 โรงเรียนเทศบาล
วัดท้าวโคตร

66
งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย
ที่
52 การศึกษา

แผนงาน

หมวด

ประเภท

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

เพื่อใช้ในกรณีเกิดปัญหาไฟฟ้าดับ เครื่องสํารองไฟ
ไฟตก ไฟเกิน

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

รับผิดชอบหลัก

14,000

14,000

14,000

14,000 สํานักการศึกษา

21,000

21,000

21,000

21,000 สํานักการศึกษา

44,000

44,000

44,000

44,000 สํานักการศึกษา

6,600

6,600

6,600

6,600 สํานักการศึกษา

ขนาด 800 VA (480 วัตต์)
จํานวน 5 เครื่อง

53 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพื่อใช้สําหรับปฏิบัติงาน

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสําหรับ
งานประมวลผลจํานวน
1 เครื่อง

54 การศึกษา

55 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพื่อจัดซื้อวัสดุและครุภณ
ั ฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับ

ประเภทต่างๆมาใช้ในการ

งานประมวลผลจอ

ปฏิบัติงานของศึกษาไม่

ขนาดไม่น้อยกว่า

กําหนดระดับ

19 นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิด LED

ในการปฏิบัติงานของงาน

(18หน้า/นาที) ขาว - ดํา

ศึกษาไม่กําหนดระดับ

จํานวน 2 เครื่อง

67
งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย
แผนงาน

ที่

56 การศาสนาวัฒนธรรมและ

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพื่อใช้ฉีดล้างคราบ

นันทนาการ

สกปรก ตะไคร่น้ํา

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
เครื่องล้างอัดฉีดแรงดันสูง

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

รับผิดชอบหลัก

20,000

20,000

20,000

20,000 สํานักการศึกษา

28,000

28,000

28,000

28,000 สํานักการศึกษา

25,000

25,000

25,000

25,000 สํานักการศึกษา

จํานวน 1 เครื่อง
- มอเตอร์ 2.2 kw
- รอบหมุน 2900 rpm
- แรงดันสูง
140/2000 (bar/PSI)
- แรงส่งน้ํา 7.3/1.93
(L/min) / GPM
- รุ่นปั้มน้ํา 3wZ-2525A
- น้ําหนัก 36 kg

57 การศาสนาวัฒนธรรมและ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพื่อใช้ทําความสะอาด

นันทนาการ

สิ่งสกปรก ฝุ่นละออง

เครื่องดูดฝุ่น
ขนาด 25 ลิตร ใช้ได้ทั้งแห้ง
และเปียก จํานวน 2 เครื่อง

58 การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน

เพื่อใช้ในพิธีทางศาสนา

อาสนะพนักพิง
ขนาด 23x23x28 นิ้ว
จํานวน 10 ชุด

68
งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย
แผนงาน

ที่

59 การศาสนาวัฒนธรรมและ

หมวด

ประเภท

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน

วัตถุประสงค์
เพื่อใช้ในพิธีทางศาสนา

นันทนาการ

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
โต๊ะหมู่บูชาไม้สักลงยาลายไทย

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

รับผิดชอบหลัก

36,000

36,000

36,000

36,000 สํานักการศึกษา

5,200

5,200

5,200

5,200 สํานักการศึกษา

18,000

18,000

18,000

18,000 สํานักการศึกษา

จํานวน 1 ชุด ขนาด 50 ซม.
-ฐานขนาด 24.5x 46.5
x 14.5"
-โต๊ะขนาด 7x13.5x7.5นิ้ว
-โต๊ะขนาด 7x13.5x9.5นิ้ว
-โต๊ะขนาด7x13.5x13.5นิ้ว

-โต๊ะขนาด7x13.5x18นิ้ว
-โต๊ะขนาด7x13.5x22นิ้ว
60 การศาสนาวัฒนธรรมและ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน

เพื่อใช้ในพิธีทางศาสนา

นันทนาการ
61 การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

โต๊ะกราบพระ
ขนาด 8x17x13 นิ้ว
จํานวน 2 ชุด

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน

เพื่อใช้กิจกรรมหิ้วปิ่นโต

ชุดรับแขกชุดไม้ โต๊ะกลาง

ประจําเดือน

เก้าอี้ขนาด60x120x40ซม.
โต๊ะขนาด60x120x40ซม.
จํานวน 1 ชุด
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งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย
แผนงาน

ที่

62 การศาสนาวัฒนธรรมและ

หมวด

ประเภท

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

เพื่อใช้ประชุมเจ้าหน้าที่พุทธภูมิ โต๊ะหน้าขาว (โต๊ะประชุม)

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

รับผิดชอบหลัก

70,000

70,000

70,000

70,000 สํานักการศึกษา

20,000

20,000

20,000

20,000 สํานักการศึกษา

10,000

10,000

10,000

10,000 สํานักการศึกา

และวางปิ่นโตกิจกรรมประจําเดือนขนาด 60x180x75 ซม.

นันทนาการ

20 ตัว ๆ ละ 2,800
63 การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดนตรี

เพื่อใช้ในงานพิธี

ฆ้องทองเหลืองลงยาลายไทย

ประเพณี

จํานวน 1 ชุด ขนาด 50 ซม.
- ไม้ตีฆ้อง
ขนาด 15 x30 ซม
- ขาตั้ง
ขนาด 100x90 ซม.

64 การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพื่อมีระบบน้ําดื่มที่มีคุณภาพ
สะอาด ปลอดภัย และถูก
สุขลักษณะ

เครื่องกรองน้ําแบบ
3 ขั้นตอน
ภายในบรรจุ สารกรอง
คาร์บอน เรซิ่น และ
ไส้กรองเซรามิค ตัวเครื่องเป็น
สแตนเลส จํานวน 1 เครื่อง
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แผนงาน

ที่

65 การศาสนาวัฒนธรรมและ

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพื่อให้เด็กเร่ร่อน และเด็ก

นันทนาการ

ออทิสติก มีน้ําดื่ม ถูกลักษณะ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
เครื่องทําน้ําเย็นสแตนเลส

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

หน่วยงาน

2564
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

22,000

22,000

22,000

22,000 สํานักการศึกษา

648,000

648,000

648,000

648,000 สํานักการศึกษา

180,000

180,000

180,000

180,000 สํานักการศึกษา

แบบต่อท่อ 3 ก๊อก
จํานวน 1 เครื่อง

66 การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดนตรีและ
นาฏศิลป์

เพื่อให้วงดนตรีนคร ออร์เคสตร้า เครื่องดนตรีออร์เคสตร้า
มีเครื่องดนตรีใช้สําหรับวงดนตรี จํานวน 15 รายการ
ออร์เคสตร้า

ดังนี้
1. ดับเบิ้ลทูบา ทําจาก
เครื่องทองเหลือง ขนาดท่อลม
กว้างไม่น้อยกว่า 18.5 มม.
ระบบลูกสูบแบบ Piston Valve

3 ลูกสูบ จํานวน 2 เครื่อง
2.ยูโฟเนียม จํานวน 1 เครื่อง
ทําจากทองเหลือง ขนาดท่อลม
ไม่น้อยกว่า 15.-16.8 มม. ระบบ

ลูกสูบแบบ Piston Valve จํานวน

ไม่น้อยกว่า 4 ลูกสูบ
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งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
3.ทรัมเป็ต จํานวน 2 เครื่อง

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

187,200

187,200

187,200

187,200 สํานักการศึกษา

102,000

102,000

102,000

102,000 สํานักการศึกษา

223,200

223,200

223,200

223,200 สํานักการศึกษา

62,400

62,400

62,400

62,400 สํานักการศึกษา

รับผิดชอบหลัก

ทําด้วยทองเหลือง ขนาดท่อลม
กว้างไม่น้อยกว่า 11.73 มม.
4.ทรอมโบน จํานวน 1 เครื่อง
ทําด้วยทองเหลือง ขนาดท่อลม
ไม่น้อยกว่า12.7-13.34มม.
ความกว้างปากลําโพง
ไม่น้อยกว่า 204.4 มม.
5.คลาริเน็ต จํานวน 3 เครื่อง
ทําจากไม้ Crenadilla สีดํา

ระบบนิ้วเป็นแบบ Boehm
มี 17Key,6 rings นวมเป็นแบบ

เยื่อสองชั้น
6. ฟรุ้ต จํานวน 2 เครื่อง
ตัวเครื่องทําด้วยโลหะNicket
Silver ชุบเงินเงาวาม
ระบบคีย์เป็นแบบออฟเซ็ทจี
สปริงทําด้วยStainless Steel
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งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
7. เฟรนฮอร์น
จํานวน 1 เครื่อง
ทําด้วยทองเหลืองด
ปากเป่าทําด้วยโลหะชุบเงิน
กว้างไม่น้อยกว่า 12 มม.
ระบบขนาดท่อลมลูกสูบ

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

198,000

198,000

198,000

198,000 สํานักการศึกษา

163,200

163,200

163,200

163,200 สํานักการศึกษา

122,400

122,400

122,400

122,400 สํานักการศึกษา

รับผิดชอบหลัก

เป็นแบบ Rotary Valve
จํานวน 4 ลูกสูบ
8. โอโบ จํานวน 1 เครื่อง
ตัวเครื่องทําด้วยวัสดุไฟเบอร์
ABS resin สีดํา คีย์และลิมนิ้ว
ทําด้วยวัสดุ Nickel-Silver
ชุบเงินเงางาม
9. กล็อคเคนสปิล
จํานวน 1 เครื่อง
ลูกระนาดทําจากวัสดุ High
carbon sTeel ลูกระนาด
กว้างไม่น้อยกว่า 31 มม.
หนา 7.8 มม.
น้ําหนัก 15.7กก.
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
10. ไซโลโฟน

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

216,000

216,000

216,000

216,000 สํานักการศึกษา

43,200

43,200

43,200

43,200 สํานักการศึกษา

28,300

28,300

28,300

28,300 สํานักการศึกษา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

จํานวน 1 เครื่อง
ลูกระนาดทําจากวัสดุสังเคราะห์

อาคูสเตลอน ขนาดกว้างไม่
น้อยกว่า 38 มม.
หนา 23 มม.ตัวเครื่อง
มีขนาด 138x75 ซม.
11.ฉาบคอนเสริ์ตออร์เคสตร้า

จํานวน 1 คู่
ขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว
มีน้ําหนักขนาดกลาง มีร่องเสียง

รอบตัวฉาบ ทําจากทองเหลือง

12.ฉาบรัวพร้อมขาตั้ง
จํานวน 1 ชุด
มีขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว
ทําจากวัสดุทองเหลือง
พร้อมขาตั้ง
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
13.ปรีไมค์พร้อมสายสัญญาณ

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

หน่วยงาน

2564
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

58,200

58,200

58,200

58,200 สํานักการศึกษา

84,000

84,000

84,000

84,000 สํานักการศึกษา

จํานวน 6 ชุด
เป็นมิกเซอร์ไมค์ 10 ช่อง
Master มีปุ่มปรับความดังทุ้ม
แหลม และ Notch Fitter
พร้อมสายสัญญาณ ขนาด 6มม.
มีความยาวไม่น้อยกว่า 10 เมตร

14.ปิ๊กอัฟคอนแทคพร้อมสาย
สัญญาณ จํานวน 48 ชุด
Clip on Pickup ปิ๊กอัพคอน
แทคแบบหนีบ ตัวรับสัญญาณ
เสียงเป็น Ceramic Piezo
Electric Pickupอยู่ในตัวคลิป
หนีบพลาสติก มียางรองตรง
ผิวสัมผัส ไม่ใช้กาวทําให้ได้
ซาวน์ของเครื่องดนตรีชิ้นนั้นๆ
ลดเสียงรบกวนภายนอกได้
เป็นอย่างอีและให้เสียงดังดี
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
15.ไมค์คอนแดนซเซอร์พร้อม

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

179,100

179,100

179,100

179,100 สํานักการศึกษา

18,000

18,000

18,000

18,000 กองสาธารณสุข

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

สายไมค์และขาตั้ง จํานวน 6 ชุด

เป็นคอนเดนเซอร์ไม่โครโฟนที่มี

รูปแบบการรับเสียง cardioid
พร้อมสายสัญญาณไม่โครโฟน
ขนาด 6 มม. ยาว 10 ม.
67 สาธารณสุข

ครุภัณฑ์
สํานักงาน

ครุภัณฑ์สํานักงาน

- เพื่อให้มีครุภัณฑ์เพียงพอ

- เก้าอี้บุนวม มีที่วางแขน

ในการปฏิบัติงาน

ขนาด 60x57x80x90cm

- เพื่อทดแทนของเก่าที่ชํารุด

จํานวน 6 ตัว
- โต๊ะทํางาน ทําด้วยไม้

และสิ่งแวดล้อม
5,800

5,800

5,800

ขนาด 80x150x75 ซม.

5,800 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

จํานวน 1 ตัว
- โต๊ะทํางานทําด้วยไม้ขนาด
60x120x75 ซม.
จํานวน 1 ตัว

4,500

4,500

4,500

4,500 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
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งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย
ที่
68 สาธารณสุข

แผนงาน

หมวด

ประเภท

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

- เพื่อให้มีครุภัณฑ์เพียงพอในการ -จัดซื้อเครื่อง
ปฏิบัติงาน

คอมพิวเตอร์ สําหรับ

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

งานประมวลผลแบบ

ปฏิบัติงาน

ที่ 1 (จอขนาดไม่น้อย

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

88,000

88,000

88,000

รับผิดชอบหลัก

88,000 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

น้อยกว่า 19 นิ้ว)
จํานวน 4 เครื่อง
-จัดซื้อเครื่องพิมพ์

6,600

6,600

6,600

เลเซอร์/ชนิด LED

6,600 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

(18 หน้า/นาที)
จํานวน ๒ เครื่อง
-จัดซื้อเครื่องพิมพ์

17,000

17,000

17,000

Multifunction

17,000 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

เลเซอร์/ชนิด LED
(๒๐ หน้า/นาที)
จํานวน ๑ เครื่อง
-จัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จํานวน ๓ เครื่อง

8,400

8,400

8,400

8,400 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
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ที่
๖๙ สาธารณสุข

แผนงาน

หมวด

ประเภท

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

- เพื่อให้มีครุภัณฑ์เพียงพอ

- เครื่องพิมพ์ Multfunction

ในการปฏิบัติงาน

ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

มีหน่วยความจําไม่อน้อยกว่า

ปฏิบัติงานธุรการ

128MB มีความละเอียดการ

2561
(บาท)
9,600

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
9,600

9,600

หน่วยงาน

2564
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

9,600 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

พิมพ์ไม่น้อยกว่า 27หน้า/นาที
จํานวน ๑ เครื่อง

๗๐ สาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน

- เพื่อให้มีครุภัณฑ์เพียงพอ

- เครื่องปรับอากาศ แบบแยก

ในการปฏิบัติงาน

ส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน

- เพื่อทดแทนของเก่าที่ชํารุด

ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓,๐๐๐ BTU

๖๙,๐๐๐

๖๙,๐๐๐

๖๙,๐๐๐

๖๙,๐๐๐ กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

(มีระบบฟอกอากาศ)
จํานวน ๓ เครื่อง
๗๑ สาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน

- เพื่อให้มีครุภัณฑ์เพียงพอ

- โต๊ะทํางานทําด้วยเหล็ก

ในการปฏิบัติงาน

เคลือบสีอย่างดี มีขนาด

- เพื่อทดแทนของเก่าที่ชํารุด

(WxDxH) ไม่น้อยกว่า
๑๐๖๗x๖๖๐x๗๕๙ มม.
มีลิ้นชักเก็บของจํานวนไม่น้อย
กว่า ๔ ลิ้นชัก จํานวน ๕ ตัว

๒๔,๕๐๐

๒๔,๕๐๐

๒๔,๕๐๐

๒๔,๕๐๐ กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

78

ที่
๗๒ สาธารณสุข

แผนงาน

หมวด

ประเภท

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้มีครุภัณฑ์เพียงพอ
ในการปฏิบัติงาน
- เพื่อทดแทนของเก่าที่ชํารุด

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
- เก้ากี้สํานักงานบาร์ล้อเลื่อน
มีพนักพิง และมีที่วางแขน
มีขนาด (WxDxH) ไม่น้อยกว่า
๕๘x๖๗x๙๐ cm.
ที่นั่งและพนักพิงบุด้วยฟองน้ํา
และหุ้มด้วยหนังเทียมอย่างดี
สามารถปรับระดับสูง-ต่ํา
ได้ด้วยโช๊ค ขาล้อเป็นแบบ

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

หน่วยงาน

2564
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

9,500

9,500

9,500

9,500 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

4,200

4,200

4,200

4,200 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐ กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐ กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

๕ แฉก ทําด้วย PVC ฉีดขึ้นรูป

๗๓ สาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน

- เพื่อเก็บเอกสารสําคัญ

จํานวน ๕ ตัว
- ตู้กระจกบานเลื่อน
ขนาด 1,185x40x880 ซม.

74 สาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

จํานวน 1 ใบ
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เพื่อใช้ในการดูดจ่ายสารละลาย 1. ชุดดูดจ่ายสารละลาย
ปริมาณน้อย (Micropipette)
สําหรับผลิตชุดทดสอบ
ขนาดปริมาตร 100-1000 μl
โคลิฟอร์มแบคทีเรียขั้นต้น
จํานวน 2 ชุด
2. ชุดดูดจ่ายสารละลาย
ปริมาณน้อย (Micropipette)
ขนาดปริมาตร 500-5000 μl

จํานวน 2 ชุด

79
งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย
ที่
75 สาธารณสุข

แผนงาน

หมวด

ประเภท

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

จัดหาเพื่อใช้ในโรงพยาบาลเทศบาลเครื่องอากาศชนิดตั้งพื้น

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

รับผิดชอบหลัก

616,000

616,000

616,000

616,000 กองการแพทย์

345,000

345,000

345,000

345,000 กองการแพทย์

470,600

470,600

470,600

470,600 กองการแพทย์

งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 4 เครื่อง หรือแขวนมีระบบฟอกอากาศ
งานผู้ป่วยนอก 10 เครื่อง

ขนาด 36000 BTU พร้อม
ติดตั้ง รวม 14 เครื่อง

76 สาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดหาเพื่อใช้ในโรงพยาบาล

เครื่องปรับอากาศชนิด

เทศบาลสําหรับห้องตรวจแพทย์ ติดผนังขนาด 13,000
บีทียู พร้อมติดตั้ง
รวม 15 เครื่อง
77 สาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน

เพื่อจัดหาอื่นๆและครุภัณฑ์

เครื่องปรับอากาศชนิด

ทางการแทพย์ใหม่และจัดทดแทน ติดผนังขนาด 26,000
ครุภัณฑ์ที่เก่าเสื่อมสภาพ

บีทียู พร้อมติดตั้ง

งานให้คําปรึกษา 1 เครื่อง

รวม 12 เครื่อง

งานศูนย์บริการ 5 เครื่อง
งานจ่ายกลาง 1 เครื่อง
งานเภสัชกรรม 6 เครื่อง

80

ที่
78 สาธารณสุข

แผนงาน

หมวด

ประเภท

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

เพื่อจัดหาอื่นๆและครุภัณฑ์
ตู้สําหรับเก็บเอกสาร
ทางการแทพย์ใหม่และจัดทดแทน บานเลื่อน 3 ชั้น
ครุภัณฑ์ที่เก่าเสื่อมสภาพ
โครงตู้ทําจากเหล็กแผ่น
งานให้คําปรึกษา
หนา บานเลื่อนกระจกล๊อค
ด้วยกุญแจ
ขนาดตู้ไม่น้อยกว่า

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

9,000

9,000

9,000

9,000 กองการแพทย์

15,800

15,800

15,800

15,800 กองการแพทย์

8,600

8,600

8,600

8,600 กองการแพทย์

87.7x40.8x87.7 ซม.
รวม 2 ตู้
79 สาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน

80 สาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน

เพื่อจัดหาอื่นๆและครุภัณฑ์
ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก
ทางการแทพย์ใหม่และจัดทดแทน ตู้เหล็กลิ้นชัก
ครุภัณฑ์ที่เก่าเสื่อมสภาพ
ขนาด46.6x61.4x132.5
งานให้คําปรึกษา
ซม. ลิ้นชักเป็นรางลูกล้อคู่
สามารถเลื่อนเปิดได้
ไม่น้อยกว่า 43.5 ซม.
รวม 2 ตู้
เพื่อจัดหาอื่นๆและครุภัณฑ์
ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม
ทางการแทพย์ใหม่และจัดทดแทน แบบ 15 ลิ้นชัก
ครุภัณฑ์ที่เก่าเสื่อมสภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า
งานให้คําปรึกษา

37x45x131 ซม.
จํานวน 2 ตู้

81

ที่
81 สาธารณสุข

แผนงาน

หมวด

ประเภท

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน

วัตถุประสงค์
เพื่อใช้สําหรับทําลายเอกสาร
งานให้คําปรึกษา 1 เครื่อง
งานผู้ป่วยใน 2 เครื่อง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
เครื่องทําลายเอกสาร
แบบตัดตรง ทําลายครั้งละ
20 แผ่น ขนาดกระดาหลัง

หน่วยงาน

2564
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

160,000

160,000

160,000

160,000 กองการแพทย์

60,000

60,000

60,000

60,000 กองการแพทย์

15,000

15,000

15,000

15,000 กองการแพทย์

140,000

140,000

140,000

140,000 กองการแพทย์

งานผู้ป่วยนอก 1 เครื่อง
งานเวชระเบียน 1 เครื่อง

82 สาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน

83 สาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน

ทําลายกว้างไม่เกิน
4 มิลลิเมตร
จํานวน 5 เครื่อง
เพื่อจัดหาอื่นๆและครุภัณฑ์
เก้าอี้พักคอยแบบพลาสติก
ทางการแทพย์ใหม่และจัดทดแทน ขาเหล็กมีพนักพิง เป็นแบบ
ครุภัณฑ์ที่เก่าเสื่อมสภาพ
มีที่นั่ง 4 ที่นั่ง / แถว
งานให้คําปรึกษา
จํานวน 5 ชุด
เพื่อจัดหาอื่นๆและครุภัณฑ์
เก้าอี้ทํางานแบบหมุนได้
ทางการแทพย์ใหม่และจัดทดแทน มีพนักพิงและที่วางแขน
ครุภัณฑ์ที่เก่าเสื่อมสภาพ
ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 40 ซม.

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

งานให้คําปรึกษา
84 สาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน

เพื่อจัดหาอื่นๆและครุภัณฑ์
ทางการแทพย์ใหม่
งานให้คําปรึกษา 1 ชุด
งาน รพ.และศูนย์บริการ 9 ชุด

สามารถปรับสูงต่ําได้
จํานวน 5 ตัว
เครื่องดูดฝุ่น
ขนาด 25 ลิตร
สามารถดูดฝุ่นและน้ําได้
พร้อมอุปกรณ์
จํานวน 10 เครื่อง

82

ที่
85 สาธารณสุข

แผนงาน

หมวด

ประเภท

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน

วัตถุประสงค์
เพื่อเก็บสารเคมีงานชันสูตร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
ตู้เก็บของแบบแขวนติดฝาผนัง

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

หน่วยงาน

2564
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

40,000

40,000

40,000

40,000 กองการแพทย์

19,200

19,200

19,200

19,200 กองการแพทย์

11,908

11,908

11,908

11,908 กองการแพทย์

5,800

5,800

5,800

5,800 กองการแพทย์

โครงขาเหล็กเคลือบ
Epoxy Resin
ขนาด150*30*60 Cm
จํานวน 2 ตัว
เก้าอีห้องแลปโครงสร้างเหล็ก
มีพนักพิงสามารถให้ตัวได้
ปรับระดับความสูงได้
ขนาด 48-50cm.
จํานวน 6 ตัว

86 สาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน

เพื่อใช้ปฏิบัติงานงานชันสูตรฯ

87 สาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน

เพื่อใช้ทํางานในคลินิก

โต๊ะทํางาน ขนาดกว้าง

ส่งเสริมสุขภาพ

120 ซม. ยาว 60 ซม.
สูง 75 ซม. จํานวน 2 ตัว

88 สาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน

เพื่อใช้นั่งทํางานในคลินิก

เก้าอี้สํานักงาน

ส่งเสริมสุขภาพ

ขนาดกว้าง 57ซม. ลึก59ซม.
สูง 78-88 ซม. จํานวน 2 ตัว

83
งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย
ที่
89 สาธารณสุข

แผนงาน

หมวด

ประเภท

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

เพื่อใช้กั้นห้องทํางาน

พาร์ทิชั่นต่อแนวตรง

งานอนามัยโรงเรียน

ครึ่งกระจกขัดลาย

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

รับผิดชอบหลัก

26,400

26,400

26,400

26,400 กองการแพทย์

330,000

330,000

330,000

330,000 กองการแพทย์

ด้านล่างทึบ ขนาดสูง 100
เซนติเมตร
ด้านบนเป็นกระจกขนาด
สูง 60 เซนติเมตร
เป็นช่องขนาดความกว้าง

90 สาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
การแพทย์

เพื่อใช้ในคลินิกฝากครรภ์
งานส่งเสริมสุขภาพ 1 ชุด
และศูนย์บริการ 5 ศูนย์
5 ชุด

100 เซนติเมตร
จํานวน 4 ช่อง
พร้อมเสาจํานวน 5 เสา
ขาตั้งรูปตัวที จํานวน
3 ชุด
เครื่องใช้ฟังเสียงการเต้น
ของหัวใจทารกในครรภ์ด้วย
ระบบคลื่นเสียงความถี่สูง
สามารถวัดอัตราการเต้น
ของหัวใจได้ ความถี่คลื่น
เสียงที่ 2.5 MHz. ได้
ความเข้มของคลื่นเสียง
2
ที่ 10mw/cm ได้
จํานวน 6 ชุด

84

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

91 สาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน

เพื่อใช้เก็บอุปกรณ์ วัสดุภาย
ห้องปฏิบัติการ

ตู้ล๊อคเกอร์เก็บของ
มี 6 ช่องและมีฝาเปิดปิด
สําหรับเก็บของขนาด
90*45*180 เซนติเมตร
จํานวน 1 ตู้

92 สาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ทดแทน

เครื่องคอมพิวเตอร์

ครุภัณฑ์เก่าที่เสื่อม

สําหรับงานประมวลผล

งานให้คําปรึกษา 4

แบบที่ 1 จอขนาดไม่น้อย

ฉุกเฉิน 4

กว่า 19 นิ้ว

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

19,500

19,500

19,500

19,500 กองการแพทย์

176,000

176,000

176,000

176,000 กองการแพทย์

63,200

63,200

63,200

63,200 กองการแพทย์

มีหน่วยประมวลผลกลาง
ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก
หน่วยความจําหลัก
ไม่น้อยกว่า 4 GB
จํานวน 8 เครื่อง
93 สาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ทดแทน

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์

ครุภัณฑ์เก่าที่เสื่อม

หรือชนิด LED ขาวดํา

งานให้คําปรึกษา 4

ชนิด Network แบบที่ 1

งานศูนย์บริการคูขวาง 1

(27 หน้า / นาที)

งานฉุกเฉิน 3

จํานวน 8 เครื่อง

85

ที่
94 สาธารณสุข

แผนงาน

หมวด

ประเภท

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ในงานโรงพยาบาลเทศบาลฯ เครื่องสํารองไฟฟ้า

งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
3 ชุด
งานชันสูตร 2 ชุด
95 สาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

หน่วยงาน

2564
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

14,000

14,000

14,000

14,000 กองการแพทย์

100,000

100,000

100,000

100,000 กองการแพทย์

25,000

25,000

25,000

25,000 กองการแพทย์

ขนาด 800 VA
จํานวน 5 ชุด

เพื่อใช้ในงานโรงพยาบาลเทศบาลฯ ตู้คีออส (พร้อม

สําหรับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมให้บริการ
1 เครื่อง
ตรวจสอบสิทธิรักษา
พยาบาลด้วยตนเอง)
ขนาดจอ 14 นิ้ว
พร้อมมีเครื่องอ่านบัตร
สมาร์ทการ์ด
96 สาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้สําหรับผู้ป่วยเพื่อคลาย
ความร้อนเมื่อผู้ป่วยมารอรับ
งานให้คําปรึกษา 2 ชุด
งานศูนย์บริการคูขวาง 2 ชุด
ศูนย์บริการอื่น 4 ศูนย์ ๆ ละ
1 ชุด
งานห้องประชุม 2 ชุด
รวม 10 ชุด

จํานวน 1 เคริ่อง
พัดลมโคจร
ขนาดใบพัด 18 นิ้ว
พร้อมติดตั้ง
จํานวน 10 ชุด

86

ที่
97 สาธารณสุข

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพื่อจัดหาอื่นๆและครุภัณฑ์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
เครื่องทําน้าร้อนน้ําเย็นแบบ

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

หน่วยงาน

2564
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

10,000

10,000

10,000

10,000 กองการแพทย์

87,000

87,000

87,000

87,000 กองการแพทย์

1,500

1,500

1,500

1,500 กองการแพทย์

ทางการแทพย์ใหม่และจัดทดแทน ต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก พร้อม
ครุภัณฑ์ที่เก่าเสื่อมสภาพ

ติดตั้งเป็นตู้กดแบบมี 2

งานให้คําปรึกษา

ก๊อกน้ํา น้ําเย็น น้ําร้อน
ตู้เก็บน้ําขนาดไม่น้อยกว่า
20 ลิตร
จํานวน 1 เครื่อง

98 สาธารณสุข

99 สาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จัดหาตู้เย็นสําหรับ

ตู้เย็นสําหรับเก็บวัคซีน

เก็บวัคซีนใช้กับ

ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า

งานศูนย์บริการ 5 ศูนย์

5 คิวบิกฟุต

แผนกฉุกเฉิน 1

จํานวน 6 ตู้

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อใช้สําหรับผู้ป่วย
งานให้คําปรึกษา

เครื่องชั่งน้ําหนัก
แบบดิจิตอล วัสดุทําจาก
กระจกนิรภัย
ขนาด 30x32x4 ซม.
จํานวน 1 เครื่อง

87

ที่
100 สาธารณสุข

101 สาธารณสุข

102 สาธารณสุข

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อจัดหาอื่นๆและครุภัณฑ์
เครื่องวัดความดันโลหิตแบบ
ทางการแทพย์ใหม่และจัดทดแทน ตั้งโต๊ะ สามารถแสดงค่า
ครุภัณฑ์ที่เก่าเสื่อมสภาพ
systolic / Diastolic
งานให้คําปรึกษา 1 เครื่อง
ในเวลาเดียวกัน
ศูนย์บริการคูขวาง 1 เครื่อง
สามารถวัดความดันโลหิต
ได้ในช่วง0-299 มม.ปรอท
ระบบวัด Oseillometric
จํานวน 2 เครื่อง
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อจัดหาอื่นๆและครุภัณฑ์
เครื่องวัดความดันโลหิตแบบ
ทางการแทพย์ใหม่และจัดทดแทน ดิจิตอลแบบอัตโนมัติ
ครุภัณฑ์ที่เก่าเสื่อมสภาพ
ช่วงการวัด 0-290 มม.
งานให้คําปรึกษา
ปรอท ชีพจร 40-180 ครั้ง
ต่อนาที ควบคุมโดย
เทคโนโลยี
Intellisense
จํานวน 1 เครื่อง
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อจัดหาอื่นๆและครุภัณฑ์
เครื่องวัดความดันโลหิตแบบ
ทางการแทพย์ใหม่และจัดทดแทน บีบด้วยมือ แสดงค่า
ครุภัณฑ์ที่เก่าเสื่อมสภาพ
Systolic Diastolic
งานให้คําปรึกษา
ด้วยการใช้หูฟัง
จํานวน 1 เครื่อง

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

หน่วยงาน

2564
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

50,000

50,000

50,000

50,000 กองการแพทย์

5,000

5,000

5,000

5,000 กองการแพทย์

6,500

6,500

6,500

6,500 กองการแพทย์

88

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

หน่วยงาน

2564
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

103 สาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อจัดหาอื่นๆและครุภัณฑ์
รถเข็นแบบ 2 ชั้น
ทางการแทพย์ใหม่และจัดทดแทน ขนาด 45x85x80 ซม.
ครุภัณฑ์ที่เก่าเสื่อมสภาพ
ไม่มีขอบ คันโครงทําด้วย
งานให้คําปรึกษา
สแตนเลสกลม ขารถเข็นใส่
ลูกล้อ
จํานวน 1 คัน

10,000

10,000

10,000

10,000 กองการแพทย์

104 สาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อจัดหาอื่นๆและครุภัณฑ์
เครื่องวัดเปอร์เซ็นต์
ทางการแทพย์ใหม่และจัดทดแทน ความอิ่มตัวของออกซิเจน
ครุภัณฑ์ที่เก่าเสื่อมสภาพ
ในกระแสเลือด ชนิดพกพา
งานให้คําปรึกษา
เคลื่อนที่ แสดงค่าออกซิเจน
ในเลือด และชีพจร ระบบ
ดิจิตอล
จํานวน 1 เครื่อง

50,000

50,000

50,000

50,000 กองการแพทย์

105 สาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ จัดหาโต๊ะวางเครื่องมือผ่าตัด

4,300

4,300

4,300

4,300 กองการแพทย์

การแพทย์

โต๊ะวางเครื่องมือผ่าตัด

สําหรับวางเครื่องมือผ่าตัด

แบบเมโย ขนาด 33x48 ซม.

ในแผนกฉุกเฉิน

ปรับสูงต่ําได้ 80-120 ซม.
ทําด้วยสแตนเลส มีล้อ ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว
จํานวน 1 ชุด

89
งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย
ที่
106 สาธารณสุข

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ จัดหาตะแกรงทําแผล
การแพทย์

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
ตะแกรงทําแผลขนาด

สําหรับใช้ในการทําแผลในห้อง

38x54 ซม. ปรับสูง-ต่ํา ได้

ทําแผลแผนกฉุกเฉิน

70-100 ซม.ทําด้วยสแตนเลส

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

รับผิดชอบหลัก

5,500

5,500

5,500

5,500 กองการแพทย์

72,000

72,000

72,000

72,000 กองการแพทย์

มีล้อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
2 นิ้ว
จํานวน 1 ชุด
107 สาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ จัดหาเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบ เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
การแพทย์

ปรับระดับมือหมุน

แบบปรับระดับมือหมุน

สําหรับใช้ในงานฉุกเฉิน

ผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอยด์
ขนาดความยาว 193 ซม.
ความกว้าง 64 ซม. ความสูง
50-90 ซม. มีถังออกซิเจนทาง

หัวเตียง สามารถปรับระดับ
สูง- ต่ําได้ ในช่วง 50-90 ซม.

ไกทําจากสแตนเลสพับเก็บได้
จํานวน 2 ชุด

90

ที่
108 สาธารณสุข

109 สาธารณสุข

110 สาธารณสุข

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ จัดหาเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิและความ
ชนิดดิจิตอลสําหรับตู้เย็นเก็บยาและ ชื้นชนิดดิจิตอลสําหรับ
การแพทย์
วัคซีน ใช้ในงานจ่ายกลาง
ตู้เย็นเก็บยาและวัคซีน
มีระบบแสดงผลและแจ้ง
เตือนอัตโนมัติไปที่หน้าจอ
คอมพิวเตอร์และเบอร์
โทรศัพท์อย่างน้อย 1 เบอร์
มีช่วงการวัดอุณหภูมิใน
ช่วงลบ 40
ถึง 80 องศาเซลเซียล
จํานวน 2 ชุด
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เพื่อควบคุมคุณภาพน้ํายา
เครื่องอ่านอุณหภูมิชนิดตัว
การแพทย์
ประจํางานชันสูตรฯ
เลข สามารถวัดอุณหภูมิได้
ตั้งแต่-10-70องศาเซลเซียส
มีฟังก์ชันรองรับการเชื่อมต่อ
ระบบคอมพิวเตอร์จํานวน
3 ตัว
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานทางห้อง โต๊ะปฏิบัติการโครงสร้างเหล็ก
ปฏิบัติการ
เคลือบEpoxy Resin
มีช่vงสําหรับใส่เก้าอี้ขนาด
ไม่น้อย300*150*80Cm
จํานวน 1 ตัว

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

หน่วยงาน

2564
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

40,000

40,000

40,000

40,000 กองการแพทย์

15,000

15,000

15,000

15,000 กองการแพทย์

100,000

100,000

100,000

100,000 กองการแพทย์

91

ที่

แผนงาน

111 เคหะและชุมชน

หมวด

ประเภท

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้มีวัสดุและครุภัณฑ์
เพียงพอในการปฏิบัติงาน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
เครื่องเติมอากาศ

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

หน่วยงาน

2564
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

180,000

180,000

180,000

180,000 สํานักการช่าง

100,000

100,000

100,000

42,300

42,300

42,300

42,300 สํานักการช่าง

-

28,000

28,000

28,000 สํานักการช่าง

มอเตอร์ 380 V 50 Hz 2 โพล

ขนาดไม่ต่ํากว่า 10 Hp
ชุดเติมอากาศทําด้วย PVC
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 5

นิ้ว ติดตั้งบนทุ่นลอยน้ํา
จํานวน 1 ตัว
112 เคหะและชุมชน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร

113 เคหะและชุมชน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน

- เพื่อให้มีวัสดุและครุภัณฑ์
เพียงพอในการปฏิบัติงาน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
เพื่อปรับอากาศในสํานักงาน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 - ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
(ศาลาหกเหลี่ยม)
(มีระบบฟอกอากาศ)
- ขนาด 32,000 บีทียู
จํานวน 1 เครื่อง
- เพื่อให้มีวัสดุและครุภัณฑ์
เครื่องตัดสติ๊กเกอร์ ขนาด A3

114 เคหะและชุมชน

เพียงพอในการปฏิบัติงาน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

มอเตอร์ 2 Hp 220 V
และชุดควบคุม
จํานวน 5 ตัว
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน

รองรับงานตัดได้หนาไม่เกิน
2 มิลลิเมตร จํานวน 1 เครื่อง

-

สํานักการช่าง
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ที่

แผนงาน

115 เคหะและชุมชน

หมวด

ประเภท

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร

วัตถุประสงค์
เพื่อใช้ปฎิบัติงานในบ่อบําบัด
น้ําเสีย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
เครื่องล้างท่ออุดตัน ขนาด
ไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว แต่ไม่เกิน

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

หน่วยงาน

2564
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

-

45,000

45,000

45,000 สํานักการช่าง

-

27,500

27,500

27,500 สํานักการช่าง

-

27,500

27,500

27,500 สํานักการช่าง

-

16,000

16,000

16,000 สํานักการช่าง

-

34,000

34,000

34,000 สํานักการช่าง

8 นิ้ว สามารถล้วงล้างท่อได้ไกล

ไม่น้อยกว่า 50 เมตร
จํานวน 1 เครื่อง
116 เคหะและชุมชน

117 เคหะและชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ปฎิบัติงานในบ่อบําบัด
น้ําเสีย

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ เพื่อใช้ปฎิบัติงานในบ่อบําบัด
ขนส่ง
น้ําเสีย

118 เคหะและชุมชน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน

119 เคหะและชุมชน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องกําเนิดไฟฟ้า เครื่องยนต์

เบนซิน ขนาด 3 กิโลวัตต์
จํานวน 1 เครื่อง
เรือไฟเบอร์กลาส ท้องเรือรูปตัววี

หัวแหลม ขนาดความยาวไม่
น้อยกว่า 390 ซ.ม. กว้าง
ไม่น้อยกว่า 144 ซ.ม. พร้อม
เครื่องยนต์เบนซินเกาะท้าย
ขนาดไม่น้อยกว่า 9.5 แรงม้า
จํานวน 1 ลํา
เพื่อใช้ปฎิบัติงานในสวนสมเด็จ เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ เครื่องยนต์
พระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) เบนซิน บาร์ไม่น้อยกว่า 18
นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง
เพื่อใช้ปฎิบัติงานในสวนสมเด็จ เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ เครื่องยนต์
พระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) เบนซิน บาร์ไม่น้อยกว่า 25
นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง
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ที่

แผนงาน

120 เคหะและชุมชน

หมวด

ประเภท

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร

วัตถุประสงค์
เพื่อใช้ปฎิบัติงานในสวนสมเด็จ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
เครื่องฉีดน้ําแรง ขนาด 3

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

หน่วยงาน

2564
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

-

17,000

17,000

17,000 สํานักการช่าง

-

100,000

100,000

100,000 สํานักการช่าง

-

250,000

250,000

250,000 สํานักการช่าง

150,000

150,000

150,000 สํานักการช่าง

พระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) แรงม้า จํานวน 1 เครื่อง
121 เคหะและชุมชน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร

เพื่อใช้ปฎิบัติงานของงานสวน

มอเตอร์ปั๊มน้ํา ไม่น้อยกว่า

สาธารณะ

3 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม
และอุปกรณ์ จํานวน 1 ชุด

122 เคหะและชุมชน

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร

เพื่อใช้ปฎิบัติงานของงานสวน

เครื่องสูบน้ําแบบหอยโข่ง

สาธารณะ

ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า
ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว
พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1
เครื่อง

123 อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร

- เพื่อให้มีวัสดุและครุภัณฑ์

เครื่องสูบน้ํามอเตอร์ ขนาด 8 นิ้ว

เพียงพอในการปฏิบัติงาน

มอเตอร์ 380 V 50 Hz 2 โพล

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ขนาดไม่ต่ํากว่า 10 Hp ท่อดูด

ปฏิบัติงาน

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า

8 นิ้ว ความยาวท่อดูดไม่น้อย
กว่า 1.5 เมตร ท่อดูดผลิตจาก
วัสดุ PVC จํานวน 1 เครื่อง

150,000
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ที่

แผนงาน

124 อุตสาหกรรมและการโยธา

หมวด

ประเภท

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

- เพื่อให้มีวัสดุและครุภัณฑ์

เครื่องสูบน้ํามอเตอร์ ขนาด 10

เพียงพอในการปฏิบัติงาน

นิ้ว มอเตอร์ 380 V 50 Hz

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

2 โพล ขนาดไม่ต่ํากว่า 15 Hp

ปฏิบัติงาน

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

หน่วยงาน

2564
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

180,000

180,000

180,000

180,000 สํานักการช่าง

12,000

12,000

12,000

12,000 สํานักการช่าง

8,500

8,500

8,500

8,500 สํานักการช่าง

12,900

12,900

12,900

12,900 สํานักการช่าง

10 นิ้ว ความยาวท่อดูดไม่น้อย
กว่า 1.5 เมตร ท่อดูดผลิตจาก
วัสดุ PVC จํานวน 1 เครื่อง

125 อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน

- เพื่อให้มีวัสดุและครุภัณฑ์

โต๊ะทํางาน มีลิ้นชัก ขนาด

เพียงพอในการปฏิบัติงาน

120x60x70 ซม.

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

จํานวน 3 ตัว

ปฏิบัติงาน
126 อุตสาหกรรมและการโยธา

127 อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน

- เพื่อให้มีวัสดุและครุภัณฑ์

เก้าอี้สํานักงาน ขนาด

เพียงพอในการปฏิบตั ิงาน

62 x 62 x 90-101 ซม.

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

มีพนักพิง ทรงเตี้ย

ปฏิบัติงาน

ปรับสูง - ต่ําได้ จํานวน 5 ตัว

- เพื่อให้มีวัสดุและครุภัณฑ์

เก้าอี้สํานักงาน ขนาด

เพียงพอในการปฏิบัติงาน

65 x 65 x 120 ซม.

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

มีพนักพิง ทรงสูง

ปฏิบัติงาน

ปรับสูง - ต่ําได้ จํานวน 3 ตัว
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ที่

แผนงาน

128 อุตสาหกรรมและการโยธา

หมวด

ประเภท

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

- เพื่อให้มีวัสดุและครุภัณฑ์

โต๊ะเอนกประสงค์

เพียงพอในการปฏิบัติงาน

ขนาด 75x180x75 ซม.

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

จํานวน 3 ตัว

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

7,500

7,500

7,500

7,500 สํานักการช่าง

9,800

9,800

9,800

9,800 สํานักการช่าง

15,600

15,600

15,600

15,600 สํานักการช่าง

ปฏิบัติงาน

129 อุตสาหกรรมและการโยธา

130 อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน

- เพื่อให้มีวัสดุและครุภัณฑ์

ตู้เก็บเอกสาร

เพียงพอในการปฏิบัติงาน

แบบบานเลื่อนกระจก

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ขนาด 914x457x1219 มม.

ปฏิบัติงาน

จํานวน 2 ตู้

- เพื่อให้มีวัสดุและครุภัณฑ์

ตู้เก็บเอกสาร

เพียงพอในการปฏิบัติงาน

แบบบานเลื่อนกระจก

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ขนาด 914x457x1829 มม.

ปฏิบัติงาน

จํานวน 2 ตู้

96
งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย
ที่

แผนงาน

131 อุตสาหกรรมและการโยธา

หมวด

ประเภท

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

เพื่อใช้ติดตั้งภายในศูนย์จักรกล

- กล้องวงจรปิดชนิด IP/

จํานวน 10 จุด

Network Camera ความ

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

118,000

118,000

118,000 สํานักการช่าง

-

20,000

20,000

20,000 สํานักการช่าง

-

16,000

16,000

16,000 สํานักการช่าง

-

10,000

10,000

10,000 สํานักการช่าง

-

6,000

6,000

6,000 สํานักการช่าง

รับผิดชอบหลัก

ละเอียด 2 ล้านพิกเซล
Full HD 1080 P จํานวน
10 จุด
- อุปกรณ์สําหรับจัดเก็บ
ข้อมูลภาพบันทึกกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด (NVR)
ขนาด 10 ช่อง จํานวน 1
เครื่อง
- อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
POE Switch ขนาด 8 ช่อง
จํานวน 1 เครื่อง
- Hard Disk สําหรับจัดเก็บ
ภาพ SASA ขนาด 4 TB
จํานวน 1 หน่วย
- ตู้จัดเก็บอุปกรณ์ขนาด
19 นิ้ว (Wall Rack) ขนาด
12 U จํานวน 1 ตู้
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

หน่วยงาน

2564
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

132 อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน

- เพื่อให้มีวัสดุและครุภัณฑ์
เพียงพอในการปฏิบัติงาน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

โต๊ะสําหรับประชุม
ขนาด 240x120x75 ซม.
จํานวน 1 ตัว

15,000

15,000

15,000

15,000 สํานักการช่าง

133 อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน

- เพื่อให้มีวัสดุและครุภัณฑ์

โต๊ะสําหรับประชุม

12,000

12,000

12,000

12,000 สํานักการช่าง

เพียงพอในการปฏิบัติงาน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ขนาด 200x100x75 ซม.
จํานวน 1 ตัว

8,000

8,000

8,000

8,000 สํานักการช่าง

19,000

19,000

19,000

ปฏิบัติงาน
134 อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน

- เพื่อให้มีวัสดุและครุภัณฑ์
เพียงพอในการปฏิบัติงาน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

เก้าอี้สําหรับประชุม ขนาด
43 x 58 x 91 ซม.
ขาเหล็กชุปโครเมี่ยม ที่นั่งและ

ปฏิบัติงาน

พนักพิงบุด้วยฟองน้ําหุ้ม

ด้วยหนังPVC จํานวน 10 ตัว
135 อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน

- เพื่อให้มีวัสดุและครุภัณฑ์

ชุดโซฟา ที่นั่งขนาด

เพียงพอในการปฏิบัติงาน

65x73x88 ซม. จํานวน

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

2 ที่นั่ง และที่นั่งขนาด

ปฏิบัติงาน

178x73x88 ซม. จํานวน
1 ที่นั่ง

-

สํานักการช่าง
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ที่

แผนงาน

136 อุตสาหกรรมและการโยธา

หมวด

ประเภท

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

- เพื่อให้มีวัสดุและครุภัณฑ์

โต๊ะกลางโชฟา

เพียงพอในการปฏิบัติงาน

ขนาด 90x60x40 ซม.

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

จํานวน 1 ตัว

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

หน่วยงาน

2564
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

3,100

3,100

3,100

3,100 สํานักการช่าง

50,000

50,000

50,000

50,000 สํานักการช่าง

2,000,000

2,000,000

2,000,000 สํานักการช่าง

ปฏิบัติงาน
137 อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

- เพื่อให้มีวัสดุและครุภัณฑ์

เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์

เพียงพอในการปฏิบัติงาน

หรือ LED สี มีความละเอียด

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 2400

ปฏิบัติงาน

x 1200 dpi รองรับงานพิมพ์

ได้ถึงขนาดกว้าง 17 นิ้ว
ความเร็วในการพิมพ์งานขนาด

A2 ภายใน 20 วินาที จํานวน
1 เครื่อง
138 อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

- เพื่อให้มีวัสดุและครุภัณฑ์

รถขุดตีนตะขาบ เครื่องยนต์

เพียงพอในการปฏิบัติงาน

ดีเซล 4 จังหวะ ขนาดไม่น้อย

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

กว่า 30 แรงม้า จํานวน 1 คัน

ปฏิบัติงาน

-

99

ที่

แผนงาน

139 สร้างความเข็มแข็งของชุมชน

หมวด

ประเภท

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

เพื่อใช้ในการฝึกอบรมฝึกปฏิบัติ เครื่องกลึงไม้เล็ก วัสดุ
การต่อยอดการฝึกอาชีพการผลิต อลูมิเนียมและอะคริลิค
กะลามะพร้าว

กําลังไฟ 180 วัตต์
แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์
ความเร็ว
2000-8000r/min
ขนาด 390*88*100 มม.
ความยาวยึดสูงสุดในทฤษฎี
130 มม.
ช่วงหนีบ Chuck 1.5-10
mm จํานวน 1 ชุด

2561
(บาท)
6,800

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
6,800

6,800

หน่วยงาน

2564
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

6,800 กองสวัสดิการ
สังคม

100

ที่

แผนงาน

140 สร้างความเข็มแข็งของชุมชน

หมวด

ประเภท

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

- เพื่อใช้ในการฝึกอบรมฝึกปฏิบัติ - โต๊ะเลื่อยจิ๊กซอ เอนก

- เพื่อเป็นอุปกรณ์และ การต่อยอดการฝึกอาชีพการผลิต ประสงค์ ชุด A
เครื่องมือในการฝึกอบรม กะลามะพร้าว

ประกอบด้วย

/ฝึกปฏิบัติการต่อยอด

- โต๊ะเอนกประสงค์

การทํากะลามะพร้าวตาม

ความเร็ว

โครงการฝึกอบรมและ

2000-8000r/min

ส่งเสริมอาชีพ

- เครื่องจิ๊กซอ

ส่งเสริมอาชีพ

ขนาดโต๊ะ 32*60*40.5ซม.

ส่งเสริมอาชีพ

ขนาดโต๊ะ 32*60*40.5ซม.

ขนาดโต๊ะ 32*60*40.5
ซม. เครื่องจิ๊กซอ MAKITA
กําลังไฟฟ้า 450W
กําลังตัดสูง ไม้ที่ 90 65

มม.,เหล็ก ที่ 90 6 มม.
ความยาวของเครื่อง 236มม.

ความเร็วการซักตัวเปล่า
500-3,100 ครั้ง/นาที
น้ําหนัก 1.9กก.
จํานวน ๑ชุด

2561
(บาท)
8,100

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
8,100

8,100

หน่วยงาน

2564
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

8,100 กองสวัสดิการ
สังคม
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แผนงาน

141 สร้างความเข็มแข็งของชุมชน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน
- เพื่อใช้ในการฝึกอบรมฝึกปฏิบัติ สว่านแท่นเล็ก
- เพื่อเป็นอุปกรณ์และ การต่อยอดการฝึกอาชีพการผลิต ขนาดความสูงของตัว
เครื่องมือในการฝึกอบรม กะลามะพร้าว
450 มม.
/ฝึกปฏิบัติการต่อยอด
ระยะในการเจาะ 110 มม.
ความเร็ว 2000-8000r/min
การทํากะลามะพร้าวตาม
จับดอกสว่านขนาดเล็กได้สูงสุด
โครงการฝึกอบรมและ
ส่งเสริมอาชีพ
ส่งเสริมอาชีพ
ส่งเสริมอาชีพ

142 การพาณิชย์

143 การพาณิชย์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

2,850

2,850

2,850

2,850 กองสวัสดิการ
สังคม

59,000

59,000

59,000

59,000 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

5,900

5,900

5,900

5,900 สถานธนานุบาล

ขนาดโต๊ะ 32*60*40.5ซม.
ขนาดโต๊ะ 32*60*40.5ซม.

สูงสุด 1-10 มม.
กําลังไฟ 480 วัตต์
แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์
จํานวน ๑ เครื่อง
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพื่อเพิ่มปริมาณน้ําให้เพียงพอ ปั๊มน้ําแรงดันสูง ขนาด
ต่อการใช้งานในตลาดสดเทศบาล 3 Hp 380 v
นครนครศรีธรรมราช
และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน

2561

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
สถานธนานุบาลฯ

จํานวน 1 เครื่อง
โต๊ะทํางานหน้าเหล็ก PVC
ขนาดกว้าง 1,219x660x
759 มิลลิเมตร
จํานวน 1 ตัว
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แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

144 การพาณิชย์

ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฎิบัติงานจัดเก็บค่าน้ําประปา

145 การพาณิชย์

ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฎิบัติงานจัดเก็บค่าน้ําประปา

146 การพาณิชย์

ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์
สํานักงาน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานสํานักการประปา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผลแบบที่ 2
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
ราคา 30,000 บาท
จํานวน 4 เครื่อง
เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด
800 VA ราคา 2,500 บาท
จํานวน 10 เครื่อง
โต๊ะคอมพิวเตอร์
ขนาด 50x100x75 ซม.

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

หน่วยงาน

2564
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

120,000

120,000

120,000

120,000 สํานักการประปา

25,000

25,000

25,000

25,000 สํานักการประปา

4,000

4,000

4,000

4,000 สํานักการประปา

9,000

9,000

9,000

9,000 สํานักการประปา

10,000

10,000

10,000

10,000 สํานักการประปา

ราคา 2,000 บาท จํานวน 2 ตัว

147 การพาณิชย์

148 การพาณิชย์

ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์
สํานักงาน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานสํานักการประปา

ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์
สํานักงาน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานสํานักการประปา

เก้าอี้มีพนักพิง ชนิดบุนวม

แบบขาตั้ง 2 ข้าง ขนาด
56x62x97 ซม. ราคา
1,800 บาท จํานวน 5 ตัว
เก้าอี้เอนกประสงค์
พนักพิงสามเหลี่ยม ขาชุบ
โครเมี่ยม ซ้อนเก็บได้
ราคาตัวละ 500 บาท
จํานวน 20 ตัว
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แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

หน่วยงาน

2564
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

149 การพาณิชย์

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สํานักงาน

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใ
นการจัดเก็บแฟ้มเอกสาร
การบริหารงานระบบ

ตู้เหล็ก 2 บาน ขนาด 4 ฟุต
ราคา 5,500 บาท
จํานวน 4 ตู้

22,000

22,000

22,000

22,000 สํานักการประปา

150 การพาณิชย์

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สํานักงาน

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานสํานักการประปา

โต๊ะทํางาน ขนาด

10,000

10,000

10,000

10,000 สํานักการประปา

2,289,910

2,289,910

2,289,910

2,289,910 สํานักการประปา

3,587,356

3,587,356

3,587,356

3,587,356 สํานักการประปา

151 การพาณิชย์

152 การพาณิชย์

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
กระบวนการผลิตน้ําประปา
ให้มีคุณภาพ สะอาดและ
เพียงพอกับความต้องการใช้น้ํา
และความพึงพอใจของผู้ใช้น้ํา
ประปา
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
กระบวนการผลิตน้ําประปา
ให้มีคุณภาพ สะอาดและ
เพียงพอกับความต้องการ
ใช้น้ําและความพึงพอใจของ
ผู้ใช้น้ําประปา

60x120x75 ซม. มี 2 ลิ้นชัก

ประตู 1 บาน จํานวน 2 ตัว
ราคา 5,000 บาท
เครื่องสูบน้ํา สูบน้ําได้
250 ลบ.ม./ชม. สูบส่งน้ําได้สูง

30 ม. ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า
ขับเครื่องสูบ พร้อมติดตั้งท่อทางดูด

และท่อทางส่งเข้ากับท่อเมน
จ่ายน้ําประปาจํานวน 2 ชุด
ณ โรงกรองน้ําทวดทอง
เครื่องสูบน้ํา สูบน้ําได้
500 ลบ.ม./ชม. สูบส่งน้ําได้สูง
45 ม. ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า ขับเครื่อง
สูบ พร้อมติดตั้งท่อทางดูดและท่อ
ทางส่งเข้ากับท่อเมนจ่ายน้ําประปา
จํานวน 2 ชุด ณ โรงกรองน้ําทวดทอง

104

ที่
153 การพาณิชย์

แผนงาน

หมวด

ประเภท

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร

วัตถุประสงค์
เพื่อทดเครื่องสูบน้ําเก่าที่
ชํารุดและและเสื่อมสภาพ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
เครื่องสูบน้ํา สูบน้ําได้

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

4,864,500

4,864,500

4,864,500

4,864,500 สํานักการประปา

26,811,336

33,798,936

33,798,936

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

500 ลบ.ม./ชม. สูบส่งน้ําได้สูง

45 ม. ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า
พร้อมแท่นฐานขับเครื่องสูบ
พร้อมติดตั้งท่อทางดูดและ
ท่อทางส่งเข้ากับท่อเมนจ่ายน้ํา
ประปาจํานวน 3 ชุด ประจําปั๊ม
ที่ 1,3,7 ณ โรงกรองน้ําทวดทอง

รวม

33,679,936

-

