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คํานํา 

 
ตามท่ีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   ได้พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

(พ.ศ.2561 – 2564)  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  เมื่อวันที่  29  ธันวาคม  2559  น้ัน 

เน่ืองจากเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  มีความจําเป็นต้องจัดเตรียมโครงการเพ่ือรองรับ 
ภารกิจที่ เ พ่ิมขึ้น  และเป็นภารกิจที่ ไม่ ได้บรรจุอยู่ในแผนงาน/โครงการของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี            
(พ.ศ.2561 – 2564)  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  โดยถือปฏิบัติตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่า
ด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด 4  ข้อ ๒2 (1) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2561 ให้ดําเนินการตามระเบียบน้ี 

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงได้จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564) 
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  เพ่ือให้ปัญหา/ความต้องการนําไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริง  
และการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ต่อไป 
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บนัทกึหลักการและเหตผุล 

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2564) 
เพิ่มเติม ฉบบัที่ 6   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

 

ตามที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช    ได้ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 – 2564)   
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช   ไปเมื่อวันที่  29   ธันวาคม   2559    น้ัน 

เน่ืองจากการจัดทําโครงการ/กิจกรรม ดังที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)  
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช     ยังไม่ครอบคลุมและสามารถตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชตามที่กําหนดไว้  จึงมีความจําเป็นต้องเพ่ิมเติมโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและ
สถานการณ์ปัจจุบัน  ทั้งน้ีเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘   หมวด 4    ข้อ ๒2 (1)  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2561  
โครงการ/กิจกรรมที่เพ่ิมเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช  น้ี    มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  โดย
สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชมากที่สุด  ตามภารกิจและอํานาจหน้าที่ พร้อมกันน้ียังเป็นการเช่ือมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา  และโครงการพัฒนาอื่นๆ ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนภายในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชอย่างเป็นรูปธรรม 

  ฉะน้ันเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   จึงได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564)  
เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 6  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพ่ือนําไปสู่  แนวทางการปฏิบัติในการพัฒนาท้องถิ่น  ต่อไป 
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ผ. 07

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1.) ด้านการเมืองการบริหาร
   1.1 แผนงานบริหารทั่วไป 0 0 1 1,000,000                 1 1,000,000                 1 1,000,000                 3 3,000,000
   1.2 แผนงานการพาณิชย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 3 24,148,000 3 24,148,000 3 24,148,000 9 72,444,000

รวม 0 0 4 25,148,000 4 25,148,000 4 25,148,000 12 75,444,000
2.) ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต
   2.1  แผนงานงบกลาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   2.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   2.3  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   2.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   2.5  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.) ด้านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  และประเพณี

   3.1  แผนงานบริหารทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   3.2  แผนงานการศึกษา 0 -                            2 5,150,000                 2 5,150,000                 2 5,150,000                 6 15,450,000
   3.3  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   3.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 1 1,500,000 1 1,500,000 1 1,500,000 3 4,500,000

รวม 0 0 3 6,650,000 3 6,650,000 3 6,650,000 9 19,950,000
4.)    ด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน
   4.1  แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 0 -                            0 -                            0 -                            0 0
   4.2  แผนงานการพาณิชย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   4.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 6 50,767,000 11 79,087,000 11 79,087,000 28 208,941,000

รวม 0 0 6 50,767,000 11 79,087,000 11 79,087,000 28 208,941,000
5.) ด้านเศรษฐกิจ

   5.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.) ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   6.1  แผนงานสาธารณสุข 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   6.2  แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   6.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 0 0 13 82,565,000 18 110,885,000 18 110,885,000 49 304,335,000

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

รวม 4 ปี
ยุทธศาสตร์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
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ผ. 01

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่    5 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล
1.ยุทธศาสตร์   ด้านการเมืองการบริหาร
   1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงการให้  - เพื่อปรับปรุงการให้บริการ จัดทําแอปพลิเคชั่น  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 80 มีช่องทางการติดต่อ สํานักปลัดเทศบาล

บริการประชาชน ประชาชนตามหลักการ จํานวน 1 แอปพลิเคชั่น ประชาชน  ได้รับ สื่อสารให้บริการหลาย

 (@ nakhoncity 4.0) บริหารจัดการที่ดี ในการให้บริการ ความสะดวก รวดเร็ว ช่องทาง ประชาชนได้รับ

 - เพิ่มประสิทธิภาพ และ ประชาชน ในการใช้บริการ ความพึงพอใจในการใช้

ลดขั้นตอนการให้บริการ บริการ

 - เพิ่มช่องทางการประชา

สัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
รวม 1  โครงการ  -  -  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000  -  -  -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิ่มเติม  ฉบับที่ 6

สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให้น่าอยู่
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ผ. 01

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่    5 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล
1.ยุทธศาสตร์   ด้านการเมืองการบริหาร
   1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น เพื่อความสะดวกสําหรับ ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. - 23,000,000 23,000,000 23,000,000 ร้อยละ 90 มีพื้นที่ อาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น ฝ่ายป้องกันฯ

สถานีดับเพลิงเทศบาลนคร เจ้าหน้าที่ป้องกันในการ สถานีดับเพลิงเทศบาลนคร สําหรับจอดรถดับเพลิง สถานีดับเพลิงเทศบาลนคร สํานักปลัด

นครศรีธรรมราช  ถนนยมราช เตรียมความพร้อมใน นครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าที่ นครศรีธรรมราช

พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ การป้องกันและแก้ไข ถนนยมราชพร้อม ในการเตรียม พื้นที่สําหรับจอดรถดับเพลิง

ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ปรับปรุงภูมิทัศน์ ความพร้อม และเจ้าหน้าที่ในการเตรียม

เมื่อมีสาธารณภัยเกิดขึ้น ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล.3 ชั้น ในการป้องกัน ความพร้อมในการป้องกัน

มีพื้นที่สําหรับจอด อาคารสํานักงานแบบที่3 และแก้ไขปัญหา และแก้ไขปัญหาได้อย่าง

รถดับเพลิง รูปตัว L กว้างประมาณ ได้อย่างรวดเร็ว รวดเร็วพอเพียง

26.50 เมตร และพอเพียง
ยาวประมาณ 52.00 เมตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิ่มเติม  ฉบับที่ 6

สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให้น่าอยู่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รั้วมาตรฐานแบบทึบ

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้างประมาณ 3.00 เมตร

รางระบายน้ําฝาเปิด

ราง ค.ส.ล.

กว้างประมาณ0.35 เมตร 

พื้นที่ไม่น้อยกว่า

2,570 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อให้พิพิธภัณฑ์เมือง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร - 498,000 498,000 498,000 พิพิธภันฑ์เมือง มีพื้นที่จัดนิทรรศการ กองวิชาการ

อาคารนานัครส  พิพิธภัณฑ์ นครศรีธรรมราช  มีพื้นที่ นานัครส  พิพิธภัณฑ์ นครศรีธรรมราช หมุนเวียนให้ความรู้แก่ และแผนงาน

เมืองนครศรีธรรมราช จัดแสดงนิทรรศการ เมืองนครศรีธรรมราช มีพื้นที่จัดแสดง เด็กเยาวชน  

หมุนเวียนให้ความรู้แก่ ขนาดกว้าง 20.00 เมตร นิทรรศการ และประชาชนทั่วไป

เด็กเยาวชน  ยาว 14.00 เมตร  หมุนเวียนให้ความรู้

และประชาชนทั่วไป มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า แก่เด็กและเยาวชน

216 ตารางเมตร ปีละ 50,000 คน

โดยก่ออิฐผนังฉาบเรียบ

และติดตั้งประตูหน้าต่าง

อลูมิเนียม  ทําฝ้าเพดาน

พร้อมทาสีภายใน

ภายนอก  และทําบันได

ทางขึ้นลงห้องน้ํา

ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

นครศรีธรรมราช 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ํา เพื่อก่อสร้างอาคาร ก่อสร้างอาคารห้องน้ํา - 650,000 650,000 650,000 ร้อยละ 95 มีอาคารห้องน้ําเพียงพอ กองวิชาการ

ค.ส.ล.ชั้นเดียวบริเวณ ห้องน้ํา ค.ส.ล.ชั้นเดียว ค.ส.ล.  ชั้นเดียว พิพิธภันฑ์เมือง สําหรับผู้มาใช้บริการ และแผนงาน

พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรี จํานวน 1 ห้อง  บริเวณพิพิธภัณฑ์เมือง นครศรีธรรมราช

ธรรมราช ประกอบด้วยห้องน้ํา นครศรีธรรมราช มีห้องน้ําเพียงพอ

ชาย - หญิง  และห้องน้ํา จํานวน 1 หลัง และมีห้องน้ํา

คนพิการ ความกว้างประมาณ สําหรบัคนพิการ

3.80 เมตร  ความยาว

ประมาณ 9.00 เมตร

พื้นที่ไม่น้อยกว่า

34,000 ตารางเมตร

ประกอบด้วยห้อง

น้ําชาย - หญิง

และห้องน้ําคนพิการ

ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

นครศรีธรรมราช 

รวม 3  โครงการ  -  -  - 24,148,000 24,148,000 24,148,000  -  -  -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
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ผ. 01

  3.2 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 1. เพื่อจัดหาและพัฒนา จัดการศึกษาผ่าน 4,950,000 4,950,000 4,950,000 ร้อยละ 90 1.สํานักการศึกษา และ  -สํานักการศึกษา

การศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ นวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษา ระบบอิเล็กทรอนิกส์ จํานวนสถานศึกษา สถานศึกษาสังกัดองค์กร  -โรงเรียนในสังกัด

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กับ ของสถานศึกษา และสํานักการศึกษา ปกครองส่วนท้องถิ่นมี เทศบาล

เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 สถานศึกษาโรงเรียนใน สังกัดเทศบาลและ ที่ได้รับการพัฒนา ระบบการบริหารจัดการ

สังกัดและสํานักการศึกษา สํานักการศึกษา ระบบการจัดการศึกษา ศึกษาอิเล็กทรอนิกส์และ

2.เพื่อให้การจัดการศึกษา จํานวน 11 แห่ง อิเล็กทรอนิกส์ ฯ มีระบบเครือข่ายอิเล็ก

ของโรงเรียนในสังกัด ทรอนิกส์ที่มีเสถียรภาพ

สามารถนําส่งหรือเชื่อมโยง และมีความเร็วสูง มี

ข้อมูลไปยังหน่วยงานอื่นที่ ศักยภาพและมีความ

เกี่ยวข้อง อันนําไปสู่การ พร้อมในการบริหาร

ปฏิรูปการศึกษาเพื่อรับรอง จัดการศึกษา

เศษฐกิจรูปแบบใหม่ 2.สถานศึกษาได้รับความ

ประเทศไทย 4.0 เชื่อมั่น โดยผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียในการจัด

การศึกษาของโรงเรียน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิ่มเติม  ฉบับที่ 6

สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาคน  ชุมชนและสังคมให้น่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่   3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
       3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน  การศึกษา  ศาสนา  ศิลปะ  และประเพณี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด จัดอบรมและทัศนศึกษา 200,000 200,000 200,000 เด็กและเยาวชน จํานวน เด็กและเยาวชน ได้รับความรู้ สํานักการศึกษา

ในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา ในเด็กและเยาวชนไม่เข้าไป ให้เด็กและเยาวชน 40 คน ได้รับความรู้สร้าง และมีภูมิคุ้มกันต่อสิ่งเสพติด

เกี่ยวข้องและห่างไกลยาเสพติด นอกสถาน ภูมิคุ้มกันเกี่ยวกับ

ศึกษา  จํานวน 40 คน ยาเสพติด

รวม 2  โครงการ  -  -  - 5,150,000 5,150,000 5,150,000  -  -  -

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่
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ผ. 01

  3.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ๑. เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ปรับปรุงซ่อมแซม  - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ๑. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ๑. โรงเรียนได้ขยาย โรงเรียนนานาชาติฯ
หอพักโรงเรียนนานาชาติ หอพักโรงเรียนนานาชาติ อาคารหอพักโรงเรียน ได้ใช้พื้นที่สําหรับเป็น พื้นที่สําหรับการจัดการ

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นานาชาติเทศบาลนคร ห้องซ้อมดนตรีออเคสตรา เรียนการสอนเพิ่มขึ้น

ชั้น ๒ ให้เป็นห้องซ้อมดนตรี นครศรีธรรมราช บริเวณ ๒. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ๒. นักเรียนได้รับประโยชน์

ออเคสตร้า ชั้น 2 และชั้น ๓ แบ่งกั้น ได้ใช้พื้นที่สําหรับการ ในการใช้สอยพื้นที่เพื่อการ

๒. เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ห้องซอ้มดนตรีด้วยผนัง จัดการเรียนการสอน เรียนรู้มีความพึงพอใจ

หอพักโรงเรียนนานาชาติ เบา บุทับผนังด้วยแผ่นดูด เพิ่มขึ้น ต่อการบริหารอาคารสถาน

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ซับเสียง งานเปลี่ยนวัสดุ ที่ของโรงเรียน

ชั้น ๓ ให้เป็นห้องเรียน พื้นผิว รวมพื้นที่ทั้งหมด ๓. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี

ไม่น้อยกว่า ๕๘๐ ตร.ม. ความพึงพอใจในการจัด

ตามรูปแบบและรายการ การศึกษาของเทศบาลฯ

ของเทศบาล และจัดซื้อ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่   3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
       3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน  การศึกษา  ศาสนา  ศิลปะ  และประเพณี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิ่มเติม  ฉบับที่ 6

สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาคน  ชุมชนและสังคมให้น่าอยู่
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ครุภัณฑ์เพื่อใช้ในอาคาร

มีดังนี้

๑. เครื่องปรับอากาศแบบ

แยกส่วน ชนิดแขวน (มี

ระบบฟอกอากาศ) ขนาด

ไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐

บีทียู จํานวน ๔ เครื่อง

๑. เครื่องปรับอากาศแบบ

แยกส่วน ชนิดแขวน (มี

ระบบฟอกอากาศ) ขนาด

ไม่น้อยกว่า ๒๔,๐๐๐

บีทียู จํานวน ๔ เครื่อง

รวม 1 โครงการ  -  -  - 1,500,000 1,500,000 1,500,000  -  -  -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา
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ผ. 01

   4.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และราง เพื่ออํานวยความสะดวก ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หนา  -  - 900,000        900,000        ประชาชนมีความ ทําให้ประชาชนได้รับความ สํานักการช่าง

ระบายน้ํา ค.ส.ล. จากซอยชุมแสง ให้กับประชาชน 0.15 เมตร กว้าง 3.00 - พึงพอใจร้อยละ 80 สะดวกสบาย

ถึงซอยต้นหว้า 4.30 เมตร ยาว 188.00

เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า

743.00 ตารางเมตร และ

ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร

ยาว 188.00 เมตร ตามรูป

แบบและรายการของเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิ่มเติม  ฉบับที่ 6

สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาคน  ชุมชนและสังคมให้น่าอยู่

       4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสาธารณูปโภค  และโครงสร้างพื้นฐาน

ที่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่   4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2 ก่อสร้างอาคารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อใช้เป็นสถานที่ขยายพันธุ์ ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล.  -  - 1,800,000     1,800,000     ประชาชนมีความ สามารถขยายพันธุ์ไม้ประดับเพื่อ สํานักการช่าง

บริเวณสวนสมเด็จพระศรี ไม้ประดับต่างๆ ชั้นเดียว กว้าง 12.00 เมตร พึงพอใจร้อยละ 80 ใช้ตกแต่งสถานที่ต่างๆ ได้
นครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) ยาว 7.00 เมตร หรือพื้นที่

ไม่น้อยกว่า 84.00 ตาราง

เมตร พร้อมอุปกรณ์

ตามรูปแบบและรายการของ

เทศบาล
3 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก เพื่ออํานวยความสะดวก ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก  -  - 400,000        400,000        ประชาชนมีความ ทําให้ประชาชนได้รับความ สํานักการช่าง

คอนกรีตซอยทุ่งข่า 8 ให้กับประชาชน คอนกรีต หนา 0.05 เมตร พึงพอใจร้อยละ 80 สะดวกสบาย

กว้าง 6.00 เมตร

ยาว 100.00 เมตร หรือ

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00

ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้น

จราจร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล
4 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก เพื่ออํานวยความสะดวก ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก  -  - 220,000        220,000        ประชาชนมีความ ทําให้ประชาชนได้รับความ สํานักการช่าง

คอนกรีตซอยทุ่งข่า 8 แยก 1 ให้กับประชาชน คอนกรีต หนา 0.05 เมตร  พึงพอใจร้อยละ 80 สะดวกสบาย

กว้าง 6.00 เมตร

ยาว 60.00 เมตร หรือ

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 360.00

ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้น

จราจร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก เพื่ออํานวยความสะดวก ก่อสร้างปรับปรุงถนน  - 10,800,000   10,800,000   10,800,000   ประชาชนมีความ ทําให้ประชาชนได้รับความ สํานักการช่าง

คอนกรีตถนนกะโรม จากสะพาน ให้กับประชาชน หนา 0.05 เมตร กว้าง พึงพอใจร้อยละ 80 สะดวกสบาย
ท่าเรียน ไปทางทิศตะวันตก ถึง 5.00 - 5.50 เมตร ยาว
บริเวณร้านค้าวัสดุเม้งฮวด (ทั้งฝั่ง 2,500.00 เมตร หรือพื้นที่
ทิศเหนือและทิศใต้) ไม่น้อยกว่า 25,300.00

ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้น

จราจร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล
6 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก เพื่ออํานวยความสะดวก ก่อสร้างปรับปรุงถนน  - 10,800,000   10,800,000   10,800,000   ประชาชนมีความ ทําให้ประชาชนได้รับความ สํานักการช่าง

คอนกรีตถนนกะโรม จากบริเวณ ให้กับประชาชน หนา 0.05 เมตร กว้าง พึงพอใจร้อยละ 80 สะดวกสบาย
ร้านค้าวัสดุเม้งฮวด ไปทางทิศ 5.00 - 5.50 เมตร ยาว
ตะวันตกจนสุดเขตเทศบาล 2,500.00 เมตร หรือพื้นที่
บริเวณซอยหลัก กม.5 (ทั้งฝั่ง ไม่น้อยกว่า 25,300.00
ทิศเหนือและทิศใต้) ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้น

จราจร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล
7 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก เพื่ออํานวยความสะดวก ก่อสร้างปรับปรุงถนน  - 13,700,000   13,700,000   13,700,000   ประชาชนมีความ ทําให้ประชาชนได้รับความ สํานักการช่าง

คอนกรีต บริเวณสี่แยกเบญจม ให้กับประชาชน หนา 0.05 เมตร กว้าง พึงพอใจร้อยละ 80 สะดวกสบาย
ราชูทิศ (ฝั่งทิศเหนือ ฝั่งทิศใต้ 10.00 - 17.00 เมตร 
ฝั่งทิศตะวันออก และฝั่งทิศ ยาว 1,250.00 เมตร
ตะวันตก) หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า

30,500.00 ตารางเมตร

พร้อมงานตีเส้นจราจร

ตามรูปแบบและรายการของ

เทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 ก่อสร้างบ่อสูบน้ํา พร้อมติดตั้ง เพื่อป้องกันน้ําท่วมให้กับ  - ก่อสร้างบ่อสูบน้ํา ขนาด  - 7,400,000     7,400,000     7,400,000     ประชาชนมีความ ทําให้ประชาชนได้รับความ สํานักการช่าง

เครื่องสูบน้ําและอุปกรณ์ ประชาชน 3.00 x 5.00 เมตร ลึก พึงพอใจร้อยละ 80 ปลอดภัย

บริเวณสี่แยกคูขวาง 2.50 เมตร จํานวน 1 บ่อ

 - ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา อัตรา

การสูบน้ําไม่น้อยกว่า 0.30

ลบ.ม./วินาที จํานวน 2 เครื่อง 

 - ตู้ควบคุมขนาดไม่น้อยกว่า

37 kW จํานวน 1 เครื่อง

 - ท่อส่งน้ํา HDPE ขนาด

630 PN 10 ยาวไม่น้อยกว่า

65.00 เมตร

 - ขยายเขตและติดตั้งหม้อ

แปลง ขนาดไม่น้อยกว่า 160

kVA จํานวน 1 เครื่อง

 - อุปกรณ์ ท่อ ส่งจากเครื่อง

สูบน้ํา จํานวน 2 ชุด

ตามรูปแบบและรายการของ

เทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 ก่อสร้างเขื่อนกําแพงกันดิน เพื่อป้องกันน้ําท่วมให้กับ เขื่อนกําแพงกันดิน สูง  - 2,609,000     2,609,000     2,609,000     ประชาชนมีความ ทําให้ประชาชนได้รับความ สํานักการช่าง

บริเวณคลองป่าเหล้า ด้านข้าง ประชาชน 4.00 เมตร ความยาวรวม พึงพอใจร้อยละ 80 ปลอดภัย

วัดโคกธาตุ ไม่น้อยกว่า 154.00 เมตร

ตามรูปแบบและรายการของ

เทศบาล

10 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนน เพื่อเปิดทางระบายน้ําที่มี ท่อลอดเหลี่ยม ขนาด 2.10  - 5,458,000     5,458,000     5,458,000     ประชาชนมีความ ทําให้น้ําระบายได้รวดเร็ว สํานักการช่าง

พัฒนาการคูขวาง ปริมาณมากในฤดูฝน x1.50 เมตร ความยาว พึงพอใจร้อยละ 80 ลดปัญหาน้ําท่วมขัง

รวมไม่น้อยกว่า 107.00

เมตร จํานวน 6 จุด

ตามรูปแบบและรายการของ

เทศบาล

11 ก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสียและ เพื่อบําบัดน้ําเสียให้สะอาดขึ้น  - ถังปฏิกิริยาบําบัดน้ําเสีย  -  - 25,000,000   25,000,000   ประชาชนมีความ ทําให้น้ําเสียสะอาดขึ้นก่อน สํานักการช่าง

ติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสียด้วย ก่อนปล่อยลงท่อระบายน้ํา ด้วยไฟฟ้า ขนาด 3.00 x พึงพอใจร้อยละ 80 ปล่อยลงท่อระบายน้ํา

ไฟฟ้า บริเวณโรงฆ่าสัตว์เทศบาล 1.50 x 12.00 เมตร

นครนครศรีธรรมราช (กว้างxสูงxยาว) และโครง

สร้างเหล็กรองรับ พร้อม

ระบบบําบัดน้ําเสีย

 - ติดตั้งเครื่องบําบัดน้ําเสีย

ด้วยไฟฟ้า จํานวน 5 ชุด

รวม 11  โครงการ  -  -  - 50,767,000 79,087,000 79,087,000  -  -  -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



 
 
 
 

ผ.05 
สําหรบัประสานโครงการพฒันาจังหวัด 
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ผ. 05

4.1 แผนงานกิจการพาณิชย์ งานกิจการประปา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการวางท่อเมนรอง เพื่อยกเลิกท่อเมนรองเก่า เปลี่ยนท่อเมนรอง 210,000,000 210,000,000 210,000,000 ร้อยละ 80 ลดปัญหาท่อแตกรั่ว สํานัก
(Sub Main) เพื่อยกเลิก ที่มีอายุการใช้งานมานาน จํานวน 23 สาย ของผู้ใช้น้ําประปา น้ําประปาขุ่นแดง  และมีน้ํา การประปา
ท่อเมนเก่าภายในเขต กว่า 30 ปี ให้ผู้ใช้น้ําได้มี 1.ถนนพัฒนาการคูขวาง ที่มีการเปลี่ยนท่อ ประปาที่ใสสะอาดใช้

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช น้ําประปาที่ใสสะอาดใช้ (สามแยกนาหลวงถึงซอย เมนรองใหม่

หัวหลางฝั่งทิศตะวันตก) มีความพึงพอใจ

2.โรงกรองน้ําประตูชัย

ถึงแยกท่าด่านด้านทิศ

ตะวันออก

3.สี่แยกประตูชัยถึงสี่แยก

หัวถนนด้านทิศตะวันออก

4. ถนนอ้อมค่าย (ถนน
ข้างเทคนิคถึงเจริญสุข)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิ่มเติม ฉบับที่ 6

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาคน  ชุมชนและสังคมให้น่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่   4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.ยุทธศาสตร์  ด้านสาธารณูปโภค  และโครงสร้างพื้นฐาน
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5.ถนนกะโรมซอยประชา

พัฒนา (ซอยเปเป้) 

ถึงคลองชลประทาน

6.ถนนพะเนียด(ตอนถนน

ราชดําเนินถึงถนน

พัฒนาการคูขวาง)

7.ถนนชลประทานสี่ขวา

8.ถนนกะโรม(สี่แยกไฟแดง

เทวบุรีถึงสวนหย่อม

เบญจมฯ)

9.ถนนยมราช (หน้าวัด

ศรีทวีถึงสี่แยกสุเหร่า

ทั้งสองฝั่ง)

10.ซอยลําเหมืองตอน

ศรีธรรมโศก6 ถึงถนน

ประตูลอด

11. ซอยชูศิลป์

12.ซอยศรีธรรมโศก6สองฝั่ง

13.เมนซอยชายทุ่ง 

ช่วงถนนนครศรี-ปากพนัง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
14.ซอยโชคดีสองฝั่ง 

ตอนถนนกรแก้วถึงถนน

พัฒนาการคูขวาง

15.ถนนบ่ออ่าง ตอนถนน

ราชดําเนินถึงถนนพัฒนา

การคูขวาง

16.ซอยรามราชท้ายน้ํา

ทั้งสองฝั่ง ตอนถนน

ศรีธรรมโศกถึงถนน

พัฒนาการคูขวาง

17.ซอยพิศาลสุข ตอน

ถนนกรแก้วถึงถนนพัฒนา

การคูขวาง

18.ซอยทิพย์จักษุสองฝั่ง

ตอนถนนกรแก้วถึง

ถนนพัฒนาการคูขวาง

19.ซอยปิยะมิตรสองฝั่ง

ตอนถนนกรแก้วถึงถนน

พัฒนาการคูขวาง

20.ซอยตึกดินถึงแยก

ท่าด่านแนวท่อด้านทิศ

ตะวันตก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
21.ถนนเทอดพระเกียรติ

22.ถนนปากนคร 

(ถนนศรีปราชญ์ถึงถนน

พัฒนาการคูขวาง)

23.ถนนนครศรี-ปากพนัง 

(ถนนเฉลิมพระเกียรติ 

ตอนสามแยกโฮมโปร

-สี่แยกอันดามัน)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



 
 
 
 

ผ.08 
บัญชีครุภณัฑ ์
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ผ. 08

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร   - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ถังน้ํา  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง - 17,000 17,000 17,000 สํานักปลัดเทศบาล

ใช้งานและเพื่ออํานวยความ ไม่น้อยกว่า 139 ซม.

สะดวกสําหรับผู้มาใช้บริการ สูงไม่น้อยกว่า 245 ซม. ปากกว้าง

-  เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ใหม่และใช้ ไม่น้อยกว่า 50 ซม. ท่อน้ําออกขนาด

ทดแทนครุภัณฑ์ที่มีอยู่เดิม  ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว ท่อน้ําเข้าและน้ําทิ้ง

ขนาดไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว  ปริมาตรบรรจุ

ไม่น้อยกว่า 3,000 ลิตร

จํานวน 1 ถัง

เครื่องปั๊มน้ําอัตโนมัติ มอเตอร์ - 15,000 15,000 15,000 สํานักปลัดเทศบาล

ขนาดไม่น้อยกว่า 400 วัตต์

ระยะส่งสูงไม่น้อยกว่า 22 เมตร

ปริมาณน้ําสูงสุด  ไม่น้อยกว่า

 57 ลิตร/นาที

จํานวน 1 เครื่อง

บัญชีครุภัณฑ์

หมวดแผนงานที่

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิ่มเติม  ฉบับที่ 6
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประเภท
งบประมาณและที่ผ่านมา

วัตถุประสงค์
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งาน เก้าอี้จัดเลี้ยง  - 75,000 75,000 75,000 สํานักปลัดเทศบาล

ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 45 

ลึก 55 สูง 90 ซม.

จํานวน  60 ตัว

3 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน เครื่องพิมพ์แบบ 8,600 8,600 8,600 กองวิชาการ

พิพิธภัณฑ์มืองฯ และ ฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง และแผนงาน

อุทยานการเรียนรู้ฯ ถังหมึกพิมพ์

(Ink Tank Printer)

จํานวน 2 เครื่องๆละ

4,300 บาท

4 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อให้มีครุภัณฑ์เพียงพอในการ โต๊ะทํางาน 2 ลิ้นชักขวา  - 4,200           4,200            4,200            สํานักการคลัง

ปฏิบัติงานของฝ่ายการเงิน ขนาดไม่น้อยกว่า 

และบัญชี 120x60x75 ซม.

จํานวน 1 ตัว

5 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อให้มีครุภัณฑ์เพียงพอในการ โต๊ะวางคอมพิวเตอร์   - 1,800           1,800            1,800            สํานักการคลัง

ปฏิบัติงานของฝ่ายการเงิน ขนาดไม่น้อยกว่า

และบัญชี 80x40x75 ซม.

จํานวน 2 ตัว

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อให้มีครุภัณฑ์เพียงพอในการ เก้าอี้สํานักงานล้อเลื่อน  - 3,500           3,500            3,500            สํานักการคลัง

ปฏิบัติงานของฝ่ายการเงิน ขนาดไม่น้อยกว่า

และบัญชี 58x65x107 ซม. 
จํานวน 1 ตัว

7 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อให้มีครุภัณฑ์เพียงพอในการ เก้าอี้บุนวมมีล้อเลื่อน  - 2,400           2,400            2,400            สํานักการคลัง

ปฏิบัติงานของฝ่ายพัสดุ ปรับระดับได้ 

และทรัพย์สิน ขนาดไม่น้อยกว่า

60x57x80-90 ซม.

จํานวน 1 ตัว

8 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อให้มีครุภัณฑ์เพียงพอในการ ตู้เอกสาร 2 ลิ้นชัก  - 5,000           5,000            5,000            สํานักการคลัง

ปฏิบัติงานของฝ่ายการเงิน ขนาดไม่น้อยกว่า

และบัญชี 42x50x48 ซม. 
จํานวน 2 ตัวๆ ละ 2,500 บาท

9 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อให้มีครุภัณฑ์เพียงพอในการ ตู้เอกสาร 3 ลิ้นชัก  - 6,000           6,000            6,000            สํานักการคลัง

ปฏิบัติงานของฝ่ายการเงิน ขนาดไม่น้อยกว่า

และบัญชี 42x50x62 ซม. 
จํานวน 2 ตัวๆ ละ 3,000 บาท

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



 24

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อให้มีครุภัณฑ์เพียงพอในการ เครื่องถ่ายเอกสาร  - 120,000       120,000        120,000       สํานักการคลัง

ปฏิบัติงานของฝ่ายพัสดุ ระบบดิจิตอล (ขาว-ดําและสี)

และทรัพย์สิน ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที

จํานวน 1 เครื่อง

11 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้มีครุภัณฑ์เพียงพอในการ เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับ  - 180,000       180,000        180,000       สํานักการคลัง

ปฏบิัติงานของฝ่ายการเงิน งานประมวลผล แบบที่ 2 

และบัญชี  และฝ่ายพัฒนารายได้ จํานวน 6 เครื่องๆ ละ

30,000 บาท

12 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้มีครุภัณฑ์เพียงพอในการ เครื่องสํารองไฟฟ้า  - 12,500         12,500          12,500          สํานักการคลัง

ปฏิบัติงานของฝ่ายพัฒนารายได้ ขนาด 800 va 

จํานวน 5 เครื่องๆ ละ

2,500 บาท

13 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้มีครุภัณฑ์เพียงพอในการ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์  - 18,200         18,200          18,200          สํานักการคลัง

ปฏิบัติงานของฝ่ายการเงิน หรือชนิด LED ขาวดํา 

และบัญชี  และฝ่ายพัฒนารายได้ (18 หน้า/นาที) 

จํานวน 7 เครื่องๆ ละ

2,600 บาท

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน กล้องถ่ายรูปดิจิตอล  - 3,500           3,500            3,500            สํานักการคลัง

และเผยแพร่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน เซ็นเซอร์ความละเอียด

20 ล้านพิกเซล เลนส์ซูม

ออปติคอล 8 เท่า 

ระบบบันทึกภาพวีดีโอสูงสุด

ระดับ HD จํานวน 1 ตัว

15 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในกิจการของฝ่ายป้องกันฯ เตียงนอน 2 ชั้น แบบธรรมดา - 400,000 400,000 400,000 ฝ่ายป้องกันฯ

เพื่ออํานวยความสะดวกสําหรับ ขนาด ความสูงไม่น้อยกว่า สํานักปลัด

เจ้าหน้าที่ในการเตรียมความพร้อม2 เมตร ความกว้าง

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ไม่น้อยกว่า 1.22 เมตร

ได้อย่างรวดเร็ว ความยาวไม่น้อยกว่า

2 เมตร ชั้นที่ 1 ความสูง

ไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร

ชั้นที่ 2 ความสูงไม่น้อยกว่า

160 ซม. จํานวน  50 ชุด

ชุดละ 8,000 บาท

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

16 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อใช้ในการเก็บเอกสารแฟ้ม จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก    - 31,600 31,600 31,600 สํานักการศึกษา

ทะเบียนประวัติพนักงานครู ขนาดกว้าง 43.1 ซม.

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช สูง 132 ซม

ลึก 62 ซม.

จํานวน 4 ตู้ๆ ละ

7,900 บาท

17 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติของสํานัก เครื่องพิมพ์เลเซอร์  - 2,600 2,600 2,600 สํานักการศึกษา

การศึกษา ชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/

นาที) จํานวน 1 เครื่อง  

18 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน ๑.เพื่อใช้ติดตั้งในห้องเรียนที่ยังไม่มี เครื่องปรับอากาศแบบ  - 940,000 940,000 940,000 รร.นานาชาติ

เครื่องปรับอากาศให้มีครบทุกห้องเพื่อ แยกส่วน ชนิดแขวน เทศบาลนคร

ความสะดวกในการใช้จัดการเรียน (มีระบบฟอกอากาศ) นครศรีธรรมราช

การสอน  จํานวน ๑๐ เครื่อง ขนาดไม่น้อยกว่า

๒.เพื่อใช้ติดตั้งทดแทนในห้องเรียน 36,๐๐๐ บีทียู

ที่เครื่องปรับอากาศชํารุด จํานวน ๒๐ เครื่อง

จํานวน ๑๐ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๔๗,๐๐๐ บาท

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

19 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน 1.เพื่อใช้ติดตั้งในห้องซ้อมดนตรี 1.เครื่องปรับอากาศ  - 160,800 160,800 160,800 รร.นานาชาติ

ออเคสตราที่ปรับปรุงใหม่จากอาคาร แบบแยกส่วน ชนิดแขวน เทศบาลนคร

หอพักเป็นเป็นห้องซ้อมดนตรี (มีระบบฟอกอากาศ) นครศรีธรรมราช

ออเคสตราภายในโรงเรียนนานาชาติฯ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐ บีทียู

จํานวน ๔ เครื่อง จํานวน ๔ เครื่อง  ราคา

2.เพื่อใช้ติดตั้งในห้องเรียนที่ปรับปรุง เครื่องละ ๔๐,๒๐๐ บาท

ใหม่จากอาคารหอพักเป็นอาคารเรียน 2.เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน  - 129,600 129,600 129,600 รร.นานาชาติ

โรงเรียนนานาชาติฯ ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ เทศบาลนคร

จํานวน ๔ เครื่อง ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู นครศรีธรรมราช

จํานวน ๔ เครื่อง  ราคา

เครื่องละ ๓๒,๔๐๐ บาท

20 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ใช้สําหรับตัดซองบรรจุเวชภัณฑ์ เครื่องตัดซองบรรจุเวชภัณฑ์  - 150,000 150,000 150,000 กองการแพทย์

ทางการแพทย์เพื่อทําให้เครื่องมือ ทางการแพทย์แบบดิจิตอล

ปราศจากเชื้อในงานจ่ายกลาง (Auto Cutting Machine)

ขนาดตัวเครื่อง กว้าง 665

มล. ยาว 355 มล. สูง 215 มล.

จํานวน 1 เครื่อง

ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่ แผนงาน หมวด



 28

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

21 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ใช้สําหรับนึ่งเครื่องมือและอุปกรณ์ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วย  - 700,000 700,000 700,000 กองการแพทย์

ทางการแพทย์เพื่อทําให้เครื่องมือ ไอน้ําระบบอัตโนมัติขนาดไม่

และอุปกรณ์ทางการแพทย์ น้อยกว่า 360 ลิตร

ปราศจากเชื้อในงานจ่ายกลาง (Pre-Post Vac) ห้องนึ่งทรง

กระบอก ชนิด 1 ประตู

จํานวน 1 เครื่อง

22 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ใช้สําหรับซีลซองบรรจุเวชภัณฑ์ เครื่องซีลดิจิตอล  - 70,000 70,000 70,000 กองการแพทย์

ทางการแพทย์เพื่อปิดผนึกเครื่องมือ (Sealing machine)

และอุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่ให้ ขนาดกว้าง 10.5 นิ้ว ยาว

หลุดหรือหล่นออกจากซองบรรจุ 19.5 นิ้ว สูง 6.5 นิ้ว

เวชภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อนําไป จํานวน 1 เครื่อง

ทําให้ปราศจากเชื้อในงานจ่ายกลาง

23 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อจัดหาอื่นๆ และครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ   - 102,000 102,000 102,000 กองการแพทย์

สํานักงานและจัดหาทดแทน แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง     

ที่เก่าเสื่อมสภาพ เพื่อใช้สําหรับ ขนาดไม่น้อยกว่า     

ในงานผู้ป่วยใน ชั้น 2 และ 3 12,000 บีทียู 

ห้องหัตถการผู้ป่วยและ ห้อง จํานวน 6 เครื่อง ๆ ละ

ทํางานของเจ้าหน้าที่ 17,000 บาท

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

24 สาธารณสุข ครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อจัดหาอื่นๆ และครุภัณฑ์ทาง เตียงตรวจโรค ขนาดไม่น้อยกว่า  - 44,000 44,000 44,000 กองการแพทย์

การแพทย์ใหม่และจัดหาทดแทน  60x180x80 ซม.

 ครุภัณฑ์เก่าเสื่อมสภาพ หัวเตียงปรับระดับได้     

 สําหรับให้ผู้ป่วยนอนในหอ โครงเตียงทําด้วยท่อเหลี่ยม 

ผู้ป่วยใน ชั้น 2 และ 3 หรือท่อกลมขนาดไม่น้อยกว่า

  3.8 เซนติเมตร

ที่นอนหุ้มผ้าหนังเทียม 

หนาไม่น้อยกว่า 7.5 

เซนติเมตร จํานวน 2 เตียง

ราคาเตียงละ 22,000 บาท

25 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน - เพื่อจัดซื้อวัสดุและ ตู้เหล็กแบบ 2 บาน  - 11,000 11,000 11,000 กองการแพทย์

ครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ  - มีมือจับชนิดบิด  

หรือ-ทดแทนวัสดุและ  - มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น

ครุภัณฑ์เก่าที่ชํารุด  - คุณสมบัติตามมาตรฐาน

ให้เพียงพอใช้ในการปฏิบัติงาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

ในงานผู้ป่วยนอก ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 90 ซม.

และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลึก 45 ซม. สูง 180 ซม.

ในการปฏิบัติงาน จํานวน 2 ตู้ๆ ละ 5,500 บาท

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

26 สาธารณสุข ครุภัณฑ์สํานักงาน จัดหาทดแทนครุภัณฑ์เก่าที่ ตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก  - 15,800 15,800 15,800 กองการแพทย์

ชํารุดให้เพียงพอใช้  - มีหูลิ้นชัก  

ในการปฏิบัติงาน  - คุณสมบัติตามมาตรฐาน

ในงานผู้ป่วยนอก ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 

และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ มีขนาดไม่น้อยกว่า 

ในการปฏิบัติงาน กว้าง 47 เซนติเมตร 

 ลึก 60 เซนติเมตร 

ยาว 132 เซนติเมตร

จํานวน 2 ตู้ๆ ละ 7,900 บาท

27 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ - เพื่อจัดซื้อวัสดุและ โต๊ะคร่อมเตียง  - 5,000 5,000 5,000 กองการแพทย์

ครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ สําหรับผู้ป่วย( overbed)   

หรือ-ทดแทนวัสดุและ โต๊ะคร่อมเตียงขนาดไม่น้อยกว่า     

ครุภัณฑ์เก่าที่ชํารุด กว้าง 30 ซม. ยาว 80 ซม. 

ให้เพียงพอใช้ในการปฏิบัติงาน ความสูงปรับระดับต่ําได้

ในงานผู้ป่วยนอก ไม่น้อยกว่า 70 เซนติเมตร 

และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ปรับระดับ สูงได้ไม่เกิน 120 ซม.

ในการปฏิบัติงาน เป็นโต๊ะขาเดียวมีล้อเลื่อน

ปรับสูงต่ําได้

พื้นโต๊ะผลิดจากโฟมิก้า

หุ้มขอบสแตนเลสหรือยาง
จํานวน 1 ตัว

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

28 เคหะแลชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อใช้ปรับอากาศในอาคาร เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน  -  - 69,000          69,000          สํานักการช่าง

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อ  - ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน

(มีระบบฟอกอากาศ)

 - ขนาด 13,000 บีทียู

จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 

23,000 บาท

29 เคหะแลชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อใช้ปรับอากาศในอาคาร เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน  -  - 40,200          40,200          สํานักการช่าง

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อ  - ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน

(มีระบบฟอกอากาศ)

 - ขนาด 30,000 บีทียู

จํานวน 1 เครื่อง

30 เคหะแลชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อใช้ปรับอากาศในอาคาร พัดลมระบายอากาศ แบบดูด  -  - 6,000            6,000            สํานักการช่าง

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อ อากาศออก ใบพัดขนาดไม่

น้อยกว่า 10 นิ้ว จํานวน 2 ตัว

ตัวละ 3,000 บาท 

31 เคหะแลชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อให้มีวัสดุและครุภัณฑ์ ตู้เก็บเอกสาร แบบบานเลื่อน  -  - 22,000          22,000          สํานักการช่าง

เพียงพอในการปฏิบัติงาน กระจก ขนาด 120x45x90

ซม. (กว้างxลึกxสูง) 

จํานวน 4 ตู้ๆ ละ 5,500 บาท

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

32 เคหะแลชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อให้มีวัสดุและครุภัณฑ์ ตู้เก็บเอกสาร แบบ 15 ลิ้นชัก  -  - 12,000          12,000          สํานักการช่าง

เพียงพอในการปฏิบัติงาน มีมือจับ พร้อมกุญแจล็อค

ทั้งชุด ขนาด 37x45x132 

ซม. (กว้างxลึกxสูง) 

จํานวน 2 ตู้ ๆ ละ 

6,000 บาท

33 เคหะแลชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อให้มีวัสดุและครุภัณฑ์ เก้าอี้บาร์ แบบหัวกลม  -  - 10,000          10,000          สํานักการช่าง

เพียงพอในการปฏิบัติงาน ขนาด 30.5x67 ซม.

(เส้นผ่าศูนย์กลางxสูง)

ที่นั่งบุฟองน้ําหุ้มหนังเทียม

โครงขาและที่พักเท้าผลิตจาก

เหล็ก มีที่วางเท้า จํานวน 5 ตัว

ตัวละ 2,000 บาท

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

34 เคหะแลชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพื่อติดตั้งบริเวณคลองหน้าเมือง  - เครื่องบําบัดน้ําเสียด้วย  - 2,000,000    2,000,000     2,000,000     สํานักการช่าง

จํานวน 5 จุด ระบบสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

โครงสร้างทําจากวัสดุประเภท

โพลีเอทธีลีน สามารถบําบัด

น้ําเสียได้ไม่น้อยกว่า

80,000 ลิตรต่อวัน

ต่อเครื่อง จํานวน 5 เครื่อง

เครื่องละ 400,000 บาท

 - อุปกรณ์ชุดวงจรสนาม  - 4,500,000    4,500,000     4,500,000     สํานักการช่าง

แม่เหล็กไฟฟ้า ขนาดไม่น้อย

10 x 28 ซม. (กว้าง x ยาว)

จํานวน 5 ระบบ ๆ ละ

900,000 บาท

งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - อุปกรณ์ชุดปฎิกิริยาสนาม  - 3,500,000    3,500,000     3,500,000     สํานักการช่าง

แม่เหล็กไฟฟ้า 

ตัวส่งพลังงานเส้นผ่า

ศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว

ตัวรับพลังงานขนาดเส้น

ผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า

19 มิลลิเมตร

จํานวน 5 ระบบ ๆ ละ

700,000 บาท

 - อุปกรณ์ตู้ควบคุมการทํางาน  - 900,000       900,000        900,000       สํานักการช่าง

ของระบบบําบัดน้ําเสียด้วย

ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า

60x100x20 ซม. (กว้างx

สูงxลึก) พร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้า

และหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 8 A

จํานวน 5 ชุด ๆ ละ 

180,000 บาท

 - อุปกรณ์เดินท่อร้อยสาย  - 400,000       400,000        400,000       สํานักการช่าง

ไฟฟ้า ความยาวไม่น้อยกว่า

100.00 เมตร

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

35 เคหะแลชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพื่อติดตั้งบริเวณคลองหลัง  - เครื่องบําบัดน้ําเสียด้วย  -  - 1,500,000     1,500,000     สํานักการช่าง

อู่เทพ บขส. จํานวน 4 จุด ระบบสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

โครงสร้างทําจากวัสดุประเภท

โพลีเอทธีลีน สามารถบําบัด

น้ําเสียได้ไม่น้อยกว่า

80,000 ลิตรต่อวัน

ต่อเครื่อง จํานวน 4 เครื่อง

เครื่องละ 375,000 บาท

 - อุปกรณ์ชุดวงจรสนาม  -  - 3,200,000     3,200,000     สํานักการช่าง

แม่เหล็กไฟฟ้า ขนาดไม่น้อย

10 x 28 ซม. (กว้าง x ยาว)

จํานวน 4 ระบบ ๆ ละ

800,000 บาท

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - อุปกรณ์ชุดปฎิกิริยาสนาม  -  - 2,700,000     2,700,000     สํานักการช่าง

แม่เหล็กไฟฟ้า 

ตัวส่งพลังงานเส้นผ่า

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว 

ตัวรับพลังงานขนาดเส้น

เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า

19 มิลลิเมตร

จํานวน 4 ระบบ ๆ ละ

675,000 บาท

 - อุปกรณ์ตู้ควบคุมการทํางาน  -  - 550,000        550,000       สํานักการช่าง

ของระบบบําบัดน้ําเสียด้วย

ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า

60x180x60 ซม. (กว้างx

สูงxลึก) พร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้า

และหม้อแปลงไฟฟ้า

ขนาด 8 A จํานวน 4 ชุด

ชุดละ 137,500 บาท

 - อุปกรณ์เดินท่อร้อยสาย  -  - 350,000        350,000       สํานักการช่าง

ไฟฟ้า ความยาวไม่น้อยกว่า

400.00 เมตร

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

36 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อให้มีวัสดุและครุภัณฑ์ ตู้เอกสาร แบบบานเปิด  - 6,400           6,400            6,400            สํานักการช่าง

เพียงพอในการปฏิบัติงาน ขนาด 80x40x84 ซม.

(กว้างxลึกxสูง) จํานวน 2 ตู้

ตู้ละ 3,200 บาท

37 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อให้มีวัสดุและครุภัณฑ์ โต๊ะทํางาน มีลิ้นชักด้านซ้าย  - 36,000         36,000          36,000          สํานักการช่าง

เพียงพอในการปฏิบัติงาน และด้านขวา ขนาด 165x80

x75 ซม. (กว้างxลึกxสูง)

จํานวน 2 ตัวๆ ละ

18,000 บาท

38 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อให้มีวัสดุและครุภัณฑ์ โต๊ะทํางาน มีลิ้นชัก ขนาด  - 8,000           8,000            8,000            สํานักการช่าง

เพียงพอในการปฏิบัติงาน 120x60x70 ซม.

จํานวน 2 ตัว

ตัวละ 4,000 บาท

39 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อให้มีวัสดุและครุภัณฑ์ เก้าอี้สํานักงาน ขนาด 54x  - 9,000           9,000            9,000            สํานักการช่าง

เพียงพอในการปฏิบัติงาน 56x92 ซม. (กว้างxลึกxสูง)

ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม ที่นั่งบุ

ฟองน้ํา จํานวน 3 ตัว

ตัวละ 3,000 บาท

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

40 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อให้มีวัสดุและครุภัณฑ์ เก้าอี้สํานักงาน ขนาด  - 3,400           3,400            3,400            สํานักการช่าง

เพียงพอในการปฏิบัติงาน 62x62x90-101 ซม.

มีพนักพิง ทรงเตี้ย

ปรับสูง - ต่ําได้ จํานวน 2 ตัว

ตัวละ 1,700 บาท

41 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อให้มีวัสดุและครุภัณฑ์ เก้าอี้สํานักงาน ขนาด  - 8,600           8,600            8,600            สํานักการช่าง

เพียงพอในการปฏิบัติงาน 65 x 65 x 120 ซม.

มีพนักพิง ทรงสูง

ปรับสูง - ต่ําได้ จํานวน 2 ตัว

ตัวละ 4,300 บาท

42 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพื่อให้มีวัสดุและครุภัณฑ์ รถบดล้อเหล็กคู่ ชนิดเดินตาม  - 800,000       800,000        800,000       สํานักการช่าง

เพียงพอในการปฏิบัติงาน เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ

ขนาดกําลัง 11 แรงม้า

ความถี่ในการสั่นสะเทือนไม่

น้อยกว่า 3,780 ครั้ง/นาที

จํานวน 1 คัน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

43 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เพื่อให้มีวัสดุและครุภัณฑ์ สว่านแท่นเจาะ 16 มม.(5/8")  - 25,500         25,500          25,500          สํานักการช่าง

เพียงพอในการปฏิบัติงาน มอเตอร์ 220 V 1/2 Hp

ความเร็วหมุนไม่น้อยกว่า 16

สปีด จํานวน 1 ตัว

44 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เพื่อให้มีวัสดุและครุภัณฑ์ สว่านแท่นเจาะ 1 นิ้ว  - 46,500         46,500          46,500          สํานักการช่าง

เพียงพอในการปฏิบัติงาน มอเตอร์ 220 V 1 Hp

ความเร็วหมุนไม่น้อยกว่า 16

สปีด จํานวน 1 ตัว

45 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เพื่อให้มีวัสดุและครุภณัฑ์ เครื่องจั๊มสตาร์ทรถยนต์ โดย  - 32,500         32,500          32,500          สํานักการช่าง

เพียงพอในการปฏิบัติงาน ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่

สามารถชาร์จได้ 12-24 โวลต์

จํานวน 1 เครื่อง

46 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เพื่อให้มีวัสดุและครุภัณฑ์ เครื่องเชื่อมสนาม  - 68,000         68,000          68,000          สํานักการช่าง

เพียงพอในการปฏิบัติงาน กระแสไฟเชื่อมไม่น้อยกว่า 

70 แอมป์ เครื่องยนต์เบนซิน

4 จังหวะ จํานวน 1 เครื่อง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

47 กิจการพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับ เครื่องอ่านบาร์โค้ด  - 107,000 107,000 107,000 สํานักการประปา

ประชาชนผู้มาชําระค่าน้ําประปา อัตโนมัติแบบมือถือ

ชนิดลําแสง

area imaging อ่านบาร์โค้ด

1D และ 2D เชื่อมต่อกับ

คอมพิวเตอร์ผ่าน USB

ความเร็วในการอ่านบาร์โค้ด

อย่างน้อย 240ครั้ง/วินาที

ราคาเครื่องละ 10,700

บาท จํานวน 10 เครื่อง

48 กิจการพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อใช้อํานวยความสะดวกให้กับ เครื่องกดบัตรคิว  - 130,000 130,000 130,000 สํานักการประปา

ประชาชนผู้มาชําระค่าน้ําประปา แบบอัตโนมัติ ประกอบด้วย

เครื่องกดบัตรคิวปุ่มกด

กล่องคอนโทรล ปุ่ม 2

ฟังก์ชั่น ป้ายแสดงผล ลําโพง

พร้อมติดตั้ง จํานวน 1 ชุด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

49 กิจการพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ควบคุมการทํางานของ เครื่องคอมพิวเตอร์  - 130,000 130,000 130,000 สํานักการประปา

ระบบ SCADA แม่ข่าย แบบที่ 1 มี หน่วย

ประมวลผลกลาง แบบ 8 

แกนหลัก หรือดีกว่า

มีหน่วยความจําหลัก (RAM)

ชนิด ECC DDR 4 ไม่น้อย

กว่า 8 GB จํานวน 1 เครื่อง

50 กิจการพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อใช้ในการจัดเก็บเอกสาร ตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก  - 15,800 15,800 15,800 สํานักการประปา

สําคัญเกี่ยวกับพัสดุของ ขนาดกว้าง 470xลึก 620

สํานักการประปา xยาว1,320 ซม. มี มอก.

ราคาตู้ละ 7,900 บาท

จํานวน 2 ตู้

51 กิจการพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน เครื่องกําเนิดไฟฟ้าเบนซิน  - 115,000 115,000 115,000 สํานักการประปา

ซ่อมบํารุงระบบท่อน้ําประปา ขนาดไม่น้อยกว่า 5 KVA

ของสํานักการประปา กําลังไฟฟ้า 4,200 วัตต์

กําลัง 8.6 แรงม้า

ราคาเครื่องละ 57,500บาท

จํานวน 2 เครื่อง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

52 กิจการพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับ เก้าอี้พักคอย 4 ที่นั่ง  - 26,000 26,000 26,000 สํานักการประปา

ประชาชนผู้มาชําระค่าน้ําประปา ขนาด กว้าง224xลึก52

xสูง 78 ซม. โครงขาผลิต

จากเหล็กดัดโค้งขึ้นรูป

พนักพิงและที่นั่งผลิตจาก

พลาสติกเกรดดี

ราคาชุดละ 6,500 บาท

จํานวน 4 ชุด

53 กิจการพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน เครื่องสูบน้ําแบบท่อสูบน้ํา 160,000 160,000 160,000 สํานักการประปา

ซ่อมบํารุงระบบท่อน้ําประปา พญานาค ขนาดท่อไม่น้อย

ของสํานักการประปา กว่า 6 นิ้ว เครื่องยนต์ดีเซล

10 แรงม้า ราคาเครื่องละ

80,000 บาท จํานวน

2 เครื่อง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

54 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานรักษา  -รถบรรทุกดีเชล ขนาด 1 ตัน 2,512,000 2,512,000 2,512,000 กองสาธารณสุข

ยานพาหนะฯ ยานพาหนะและขนส่ง ความสะอาดเพื่อเก็บขนขยะภาย ปริมาณกระบอกสูบ 2,400 ซีซี และสิ่งแวดล้อม

ในเขตเทศบาลฯ  ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ จํานวน 4 คัน ๆ ละ

ปฏิบัติงาน 628,000 บาท

รถบรรทุกดีเชล 3,900,000 3,900,000 3,900,000 กองสาธารณสุข

 - รถบรรทุก ชนิด 6 ล้อ และสิ่งแวดล้อม

ขนาด 2 ตัน  กําลังเครื่อง

ยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 130

แรงม้า

 - ยกเทท้ายด้วยระบบ

ไฮดรอลิคสามารถควบคุมได้

จากห้องโดยสาร จํานวน 3 คัน

คันละ 1,300,000 บาท

 - 22,674,800 31,134,000 31,134,000  -

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รวม




