แผนพัฒนาทองถิ่นสีป่
(พ.ศ.2561 – 2564)
เพิ่มเติมแกไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

คํานํา
ตามที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไดพิจารณาอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป%
(พ.ศ.2561 – 2564) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 นั้น
เนื่องจากเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความจําเป4นตองจัดเตรียมโครงการเพื่อรองรับ
ภารกิ จ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น และเป4 น ภารกิ จ ที่ ไ ม: ไ ดบรรจุ อ ยู: ใ นแผนงาน/โครงการของแผนพั ฒ นาทองถิ่ น สี่ ป%
(พ.ศ.2561 – 2564) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยถือปฏิบัติตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว:า
ดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององค?กรปกครองส:วนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด 4 ขอ ๒2 (1) และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ใหดําเนินการตามระเบียบนี้

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงไดจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป% (พ.ศ.2561 – 2564)
เพิ่มเติมแกไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อใหปFญหา/ความตองการนําไปสู:การ
ปฏิ บัติ ที่แทจริง และการเพิ่มเติ มแกไขเปลี่ ยนแปลงแผนพัฒ นาทองถิ่ นดั งกล:า วจะเกิ ดประโยชน? สูงสุด แก:
ประชาชน ต:อไป
คณะผูจัดทํา
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

สารบัญ
หลักการและเหตุผล
รายละเอียดโครงการพัฒนา
ผ. 07 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
ผ. 01 สําหรับองค?กรปกครองส:วนทองถิ่นดําเนินการ
- ยุทธศาสตร?ที่ 1 ดานการเมืองการบริหาร
- ยุทธศาสตร?ที่ 3 ดานการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และประเพณี
- ยุทธศาสตร?ที่ 4 ดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร?ที่ 5 ดานเศรษฐกิจ
ผ. 02 สําหรับองค?กรปกครองส:วนทองถิ่น ส:วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค?กรประชาชน
- ยุทธศาสตร?ที่ 1 ดานการเมืองการบริหาร
ผ. 05 สําหรับประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
- ยุทธศาสตร?ที่ 2 ดานสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต
- ยุทธศาสตร?ที่ 3 ดานดานการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และประเพณี
- ยุทธศาสตร?ที่ 4 ดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน
ผ. 08 บัญชีครุภัณฑ?

หนา
๑
2
3
7
8
9
10
11
12
13
16

บันทึกหลักการและเหตุผล
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564)
เพิ่มเติมแกไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ตามที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไดประกาศการใชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป" (พ.ศ.2561 – 2564)
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไปเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 นั้น
เนื่องจากการจัดทํ าโครงการ/กิจกรรม ดังที่ ปรากฏในแผนพัฒ นาทองถิ่น สี่ป" (พ.ศ.2561 – 2564)
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ยังไม6ครอบคลุมและสามารถตอบสนองยุทธศาสตร8การพัฒนาของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชตามที่กําหนดไว จึงมีความจําเป<นตองเพิ่มเติมโครงการ/กิจกรรม ใหสอดคลองกับขอเท็จจริงและ
สถานการณ8 ป? จ จุ บั น ทั้ งนี้ เ ป< น ไปตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว6 าดวยการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาขององค8 กร
ปกครองส6วนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด 4 ขอ ๒2 (1) และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
โครงการ/กิจกรรมที่เพิ่มเติมแกไขเปลี่ยนแปลงในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป" (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมแกไข
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นี้ มีวัตถุประสงค8เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน
ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยสามารถตอบสนองความตองการและแกไขป?ญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชมากที่สุด ตามภารกิจและอํานาจหนาที่ พรอมกันนี้ยังเป<นการ
เชื่อมโยงระหว6างแผนยุทธศาสตร8การพัฒนา และโครงการพัฒนาอื่นๆ ในการแกไขป?ญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนภายในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชอย6างเป<นรูปธรรม
ฉะนั้ น เทศบาลนครนครศรี ธ รรมราช จึ ง ไดดํ า เนิ น การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาทองถิ่ น สี่ ป"
(พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่ ม เติ มแกไขเปลี่ ย นแปลง ฉบั บ ที่ 3 เทศบาลนครนครศรี ธ รรมราช เพื่ อนํ าไปสู6
แนวทางการปฏิบัติในการพัฒนาทองถิ่น ต6อไป

ผ.07
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

หน ้าที 4

2

ผ. 07

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมแกไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ป< 2561
ป< 2562
ป< 2563
จํานวน
งบประมาณ
จํานวน
งบประมาณ
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

ยุทธศาสตรB
1.) ดานการเมืองการบริหาร
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป
1.2 แผนงานการพาณิชย
1.3 แผนงานเคหะและชุมชน

จํานวน
โครงการ

รวม

2
0
2
4

0
2,250,000
3,065,000

2
0
2
4

รวม

0
0
0
1
1

0
0
0
1,240,000
1,240,000

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
8,500,000

0
2
0
2

0

0
8,500,000

0
2
0
2

0

รวม

0
2
0
2

0
8,500,000

0
2
0
2

รวม

2
2
4

89,720,000
12,495,500
102,215,500

2
2
4

89,720,000
12,495,500
102,215,500

2
2
4

89,720,000
12,495,500
102,215,500

รวม

1
1

300,000
300,000

1
1

300,000
300,000

1
1

0
0

0
0
0
11

0
0

รวม
รวมทั้งสิ้น

0
0
0
12

0
0
0
11

2.) ดานสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานงบกลาง
2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห
2.4 แผนงานสร,างความเข,มแข็งของชุมชน
3.) ดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
3.1 แผนงานบริหารทั่วไป
3.2 แผนงานการศึกษา
3.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
4.) ดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
4.2 แผนงานการพาณิชย
5.) ดานเศรษฐกิจ
5.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
6.) ดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
6.1 แผนงานสาธารณสุข
6.2 แผนงานเคหะและชุมชน

815,000

0
8,500,000

0
115,320,500

815,000

0
2,250,000
3,065,000

8,500,000

0
114,080,500

2
0
2
4

จํานวน
โครงการ

รวม 4 ป<
งบประมาณ
(บาท)

8
0
8
16

3,260,000
0
9,000,000
12,260,000

0
0
0
0
0

0
0
0
1
1

0
0
0
1,240,000
1,240,000

0
0
8,500,000

0
8
0
8

0
34,000,000
0
34,000,000

2
2
4

89,720,000
12,495,500
102,215,500

8
8
16

358,880,000
49,982,000
408,862,000

300,000
300,000

1
1

300,000
300,000

4
4

1,200,000
1,200,000

0
0

0
0
0
11

0
0

0
0
0
45

815,000

0
2,250,000
3,065,000

8,500,000

0
114,080,500

2
0
2
4

ป< 2564
งบประมาณ
(บาท)
815,000

0
2,250,000
3,065,000

8,500,000

0
114,080,500

0
0
0
457,562,000

หน ้าที 5

ผ.01
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิน่ ดําเนินการ

3
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท&องถิ่นสี่ป/ (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมแก&ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3
สําหรับ องคกรปกครองส9วนท&องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ผ. 01
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให&น9าอยู9
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการองคกรภายใต&ระบบธรรมาภิบาล
1.ยุทธศาสตร ด&านการเมืองการบริหาร
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

1 โครงการฝ.กอบรม อปพร.
ของเทศบาลฯ

วัตถุประสงค<
- เพื่อสงเสริมให+สมาชิก
อปพร. มีสวนรวมใน
กิจกรรมตางๆ และฝ.ก
ใช+อุปกรณ<เครื่องมือ
เครื่องใช+
- สร+างความเข+มเข็ง
ให+กับศูนย< อปพร.
เทศบาลฯ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จัดฝ.กซ+อมการใช+
อุปกรณ<เครื่องมือ
เครื่องใช+ให+กับ
อปพร.
- จัดให+ อปพร.รวม
กิจกรรมของเทศบาลฯ
ในงานเทศบาลตางๆ
เชน เทศกาลปGใหม
สงกรานต< เทศกาล
เดือนสิบ เทศกาล
ลอยกระทง ฯลฯ
จํานวน 300 คน

2561
(บาท)
300,000

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

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
300,000 อปพร.เทศบาลฯ
มีความรู+ ความเข+าใจ
การใช+อุปกรณ<
เครื่องมือ เครื่อง
ใช+

ผลที่คาดวา
จะได+รับ
- ศูนย< อปพร. เทศบาล
มีความพร+อมในการ
ปฏิบัติงาน
- กิจกรรมมีประสิทธิ
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัดเทศบาล

4

ที่

โครงการ

2 โครงการปรับปรุง
อาคารเก็บเอกสาร

รวม

2 โครงการ

วัตถุประสงค<

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อปรับปรุงอาคารเก็บ - ปรับปรุงอาคารเก็บ
เอกสารตางๆ ให+เพียงพอ เอกสารทางการเงินและ
บัญชี บริเวณศูนย<จกั รกล
ตอการปฏิบัติงาน
จํานวน 1 หลังพร+อม
ชั้นวางเอกสาร
-

-

2561
(บาท)
500,000

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

2564
(บาท)
500,000 จํานวน 1 หลัง

800,000

800,000

800,000

800,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

-

ผลที่คาดวา
จะได+รับ
- เพื่อมีที่เก็บเอกสารที่
เพียงพอ
- เกิดความสะดวกในการ
เก็บและค+นหาเอกสาร
-

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักการคลัง

-

5
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท&องถิ่นสี่ป0 (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมแก&ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3
สําหรับ องคกรปกครองส:วนท&องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ผ. 01
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให&น:าอยู:
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการองคกรภายใต&ระบบธรรมาภิบาล
1.ยุทธศาสตร ด&านการเมืองการบริหาร
1.3 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค7

1 ปรับปรุงห+องน้ําบริเวณอาคาร เพื่ออํานวยความสะดวก
โรงอาหารศูนย7จักรกล

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กอสร+างปรับปรุงห+องน้ํา

ใหกับเจาหนาที่ผูปฎิบัติ

กว+าง 1.80 เมตร ยาว

งาน

4.00 เมตร มีพื้นที่
ไมน+อยกวา 7.00
ตารางเมตร พร+อม
อุปกรณ7 ตามรูปแบบ
และรายการของเทศบาล

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

250,000

250,000

250,000 ประชาชนมีความ

250,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะได+รับ
ทําให+ประชาชนได+รับความ

พึงพอใจร+อยละ 80 สะดวกสบาย

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักการชาง

6

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค7

2 ปรับปรุงอาคารโรงงานชางเชื่อม เพื่ออํานวยความสะดวก
ศูนย7จักรกล

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงอาคาร กว+าง

ใหกับเจาหนาที่ผูปฎิบัติ

20.50 เมตร

งาน

ยาว 44.00 เมตร

2561
(บาท)
2,000,000

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

2,000,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2,000,000 ประชาชนมีความ

ผลที่คาดวา
จะได+รับ
ทําให+ประชาชนได+รับความ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักการชาง

พึงพอใจร+อยละ 80 สะดวกสบาย

มีพื้นที่ไมน+อยกวา
902.00ตารางเมตร
ยกระดับพื้นภายใน
ติดตั้งประตู กั้นผนัง
และกันสาด ปรับปรุงห+อง
เก็บของ ห+องสํานักงาน
ห+องน้ําตามรูปแบบ
และรายการของเทศบาล
รวม

2 โครงการ

-

-

2,250,000

2,250,000

2,250,000

2,250,000

-

-

-
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท1องถิ่นสี่ป3 (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมแก1ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3
สําหรับ องคกรปกครองส=วนท1องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ผ. 01
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชนและสังคมให1น=าอยู=
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาด1าน การศึกษา ศาสนา ศิลปะ และประเพณี
3.2 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

1 หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม

วัตถุประสงค>

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
200,000

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

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
200,000 ร,อยละ 80 ของ

ผลที่คาดวา
จะได,รับ

1.เพื่อสนับสนุนให,

- สถานศึกษามีนวัตกรรม

สถานศึกษามีนวัตกรรมทาง

สถานศึกษาได,สร,างสรรค>

หนึ่งระบบ มีคุณภาพ

นวัตกรรมต,นแบบที่มี การศึกษา ปBละ 1 รายการ

นวัตกรรม

- นักเรียนได,ใช,นวัตกรรม

คุณภาพ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักการศึกษา

2.เพื่อเผยแพรผลงานต,นแบบ
ที่มีคุณภาพ
3.เพื่อยกยองสถานศึกษา

รวม

1 โครงการ

-

-

200,000

200,000

200,000

200,000

-

-

-
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท.องถิ่นสี่ป7 (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมแก.ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3
สําหรับ องค#กรปกครองสAวนท.องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ผ. 01
ก. ยุทธศาสตร#จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชนและสังคมให.นAาอยูA
ข. ยุทธศาสตร#การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร.างพื้นฐาน
4.ยุทธศาสตร#การพัฒนา ด.านสาธารณูปโภค และโครงสร.างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

1 โครงการกอสร,างปูยางแอสฟ2ลท3
ติกคอนกรีตถนนภายในการ

วัตถุประสงค3

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่ออํานวยความสะดวก

กอสร,างปูยางแอสฟ2ลท3ติก

ใหกับประชาชน

หนา 0.05 เมตร กว,าง

เคหะนครศรีธรรมราช 1

2561
(บาท)
9,720,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
9,720,000 9,720,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
9,720,000 ประชาชนมีความ

ผลที่คาดวา
จะได,รับ
ทําให,ประชาชนได,รับความ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักการชาง

พึงพอใจร,อยละ 80 สะดวกสบาย

6 - 10 เมตร ระยะทาง
2,700 เมตร มีพื้นที่ไมน,อย
กวา 21,600 ตารางเมตร

รวม

1 โครงการ

-

-

9,720,000

9,720,000

9,720,000

9,720,000

-

-

-
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป0 (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมแก%ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3
สําหรับ องคกรปกครองส:วนท%องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ผ. 01
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท:องเที่ยว
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ
5.ยุทธศาสตร ด%านเศรษฐกิจ
1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

1 โครงการจัดทําสื่อ

วัตถุประสงค3
เพื่อประชาสัมพันธ3และ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จัดทําเอกสารประ

2561
(บาท)
300,000

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

300,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะได,รับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

300,000 ร,อยละ 90 ได,

ประชาชนได,รับทราบ

สํานักปลัดเทศบาล

2564
(บาท)

ประชาสัมพันธ3การทองเที่ยว

เผยแพรงานและกิจกรรม ชาสัมพันธ3 เชน คูมือ

จัดทําปายไฟข,อมูล ข,อมูลการทองเที่ยว

นครศรีธรรมราช

การสงเสริมงานทองเที่ยว นําเที่ยว แผนที่ฯ

การทองเที่ยวอยาง อยางถูกต,องและชัดเจน

- บอร3ด ปายประชา

ถูกต,องและชัดเจน

สัมพันธ3 กลองไฟ
- ชุดจัดนิทรรศการประ
ชาสัมพันธ3
- เอกสารและอุปกรณ3
อื่นๆ
รวม

1 โครงการ

-

-

300,000

300,000

300,000

300,000

-

-

-

ผ.02
สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิน่ สวนราชการ
รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท&องถิ่นสี่ป2 (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมแก&ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3
สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองส:วนท&องถิ่น ส:วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ผ. 02
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให&น:าอยู:
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการองคกรภายใต&ระบบธรรมาภิบาล
1.ยุทธศาสตร ด&านการเมืองการบริหาร
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

1 อุดหนุนจัดตั้งศูนย1ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือประชาชน
ขององค1กรปกครองสวนท,องถิ่น
ในเขตอําเภอเมือง
นครศรีธรรมราช

วัตถุประสงค1

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

อุดหนุนการจัดตั้งศูนย1
การปฏิบัติการรวมกันของ ปฏิบัติการรวมในการ
อปท.ในเขตอําเภอเมืองนคร ชวยเหลือประชาชนของ
ศรีธรรมราชในการชวยเหลือ องค1กรปกครองสวนท,อง
ประชาชนตามอํานาจหน,าที่ ถิ่น
- เพื่อเป7นสถานที่กลางใน

2561
(บาท)
15,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
15,000

15,000

2564
(บาท)

-

-

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

สวนท,องถิ่นระดับ ชวยเหลือประชาชน
อําเภอเมืองนครศรี ตามอํานาจหน,าที่
ธรรมราช
- เป7นศูนย1รวบรวม
ข,อมูล ป@ญหาความต,องการ
และประสานหนวยงาน
อื่นที่เกี่ยวข,อง เพื่ออํานวย
ความสะดวกแกประชาชน

ป@ญหา ความต,องการของ
ประปาชนและประสานกับ
หนวยงานอื่นๆที่เกี่ยวข,อง
- เพื่ออํานวยความสะดวก
แกประชาชนที่ได,รับความ
เดือดร,อน
1 โครงการ

ผลที่คาดวา
จะได,รับ

15,000 มีศูนย1ปฏิบัติการรวม - อปท.ในเขตอําเภอเมือง
สํานักปลัดเทศบาล
ในการชวยเหลือประชา นครศรีธรรมราชมีสถานที่กลาง
ชนขององค1กรปกครอง ในการปฏิบัติการรวมกันเพื่อ

- เพื่อเป7นศูนย1รวบรวมข,อมูล

รวม

ตัวชี้วัด
(KPI)

15,000

15,000

15,000

15,000

-

-

-

ผ.05
สําหรับประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท$องถิ่นสี่ป6 (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมแก$ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3
สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ผ. 05

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชนและสังคมให$น%าอยู%
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2.ยุทธศาสตร ด$านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต
2.4 แผนงานสร$างความเข$มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

1 โครงการพระราชดําริด+านบริการ
สาธารณสุข

รวม

1 โครงการ

วัตถุประสงคA

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อเผยแพรและสืบสาน ประชาชนในเขตเทศบาลนคร
โครงการตามพระราช นครศรีธรรมราช ทั้ง 62 ชุมชน
ดําริที่เกี่ยวข+องกับงาน
ด+านสาธารณสุขให+
ประชาชนได+รับทราบ
และได+ยึดถือเป<นหลัก
ปฏิบัติตน

-

-

2561
(บาท)
1,240,000

1,240,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

0

0

2564
(บาท)
-

0

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะได+รับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

เพื่อให+ประชาชนได+ ประชาชนได+รับทราบและ กองสวัสดิการ
เรียนรู+นํามาใช+ใน เรียนรู+โครงการตาม
ชีวิตประจําวัน
พระราชดําริเกี่ยวกับงานด+าน
สาธารณสุขและได+มีความรู+
ดังกลาวมาเป<นเกราะเป<น
ภูมิคุ+มกันตัวเองและครอบครัว

-

-

-
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท$องถิ่นสี่ป8 (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมแก$ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3
สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ผ. 05

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

โครงการ

1 โครงการกอสร+าง
อาคารอเนกประสงค8

วัตถุประสงค8
เพื่อกอสร+างอาคาร
อเนกประสงค8
แบบตอกเสาเข็ม
รหัสสน.ศท. ชั้นลอย
ตามแบบมาตรฐาน
ของกรมสงเสริม
การปกครองท+องถิ่น

รวม

1 โครงการ

-

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
โรงเรียนนานาชาติฯมีอาคารเรียน

2561
(บาท)
8,300,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
8,300,000 8,300,000

อเนกประสงค8แบบตอกเสาเข็ม
รหัส สน.ศท. ชั้นลอย ตามแบบ
มาตรฐานของกรมสงเสริม
การปกครองท+องถิ่น

8,300,000

8,300,000

8,300,000

ผลที่คาดวา
จะได+รับ

ความสะดวกจาก
การใช+พื้นที่เพื่อ
การศึกษาเรียนรู+
2.โรงเรียนรับ
นักเรียนได+เพิ่มขึ้น
ร+อยละ 30

2. นักเรียนได+รับประโยชน8ใน
การใช+สอยพื้นที่เพื่อการ
เรียนรู+มีความพึงพอใจ
ตอการการบริหาร
อาคารสถานที่ของโรงเรียน
3.ผู+มีสวนได+สวนเสียมีความ
พึงพอใจในการจัดการศึกษา
ของเทศบาลฯ

-

-

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

2564
(บาท)
8,300,000 1.นักเรียนมีผล ๑. โรงเรียนมีการขยายพื้นที่สํา ร.ร.นานาชาติฯ
สัมฤทธิ์ทางการ หรับการจัดการเรียนการสอน
เรียนสูงขึ้นอันเนื่อง เปAนอาคารเอนกค8ประสงค8
มาจากการได+รับ จํานวน 1 หลัง

จํานวน 1 หลัง

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

8,300,000

-
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ป) (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมแก#ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3
สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ผ. 05
ก. ยุทธศาสตร8จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชนและสังคมให#น:าอยู:
ข. ยุทธศาสตร8การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร#างพื้นฐาน
4.ยุทธศาสตร8 ด#านสาธารณูปโภค และโครงสร#างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค<

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 ปรับปรุงลานคอนกรีตเสริมเหล็กสวนสมเด็จ เพื่อใช+เป3นสถานที่จัดงาน ปรับปรุงลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
พระศรีนครินทร< 84 (ทุงทาลาด)

รวม

1 โครงการ

2561
(บาท)
-

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

80,000,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

80,000,000 ประชาชนมีความ

ผลที่คาดวา
จะได+รับ
ประชาชนในเขตเทศบาลได+สืบ

ประเพณีบุญสารท

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร< 84

เดือนสิบและกาชาด

(ทุงทาลาด) พื้นที่ไมน+อยกวา

การทองเที่ยวของจังหวัด

80,662 ตารางเมตร

นครศรีธรรมราข

-

-

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักการชาง

พึงพอใจร+อยละ 80 สานประเพณีวัฒนธรรม สงเสริม

-

80,000,000

80,000,000

80,000,000

-

-

-
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15

16

14
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3
สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชนและสังคมใหน6าอยู6
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
4.ยุทธศาสตร ดานสาธารณูปโภค และโครงสรางพื้นฐาน
4.2 แผนงานการพาณิชย
ที่

โครงการ

1 ปรับปรุงซอมแซม

วัตถุประสงคA

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
9,136,800

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
9,136,800 9,136,800

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะได*รับ

2564
(บาท)
9,136,800 จํานวน 1 แหง ประชาชนผู*ใช*น้ําประปา

เพื่อแก*ไขป1ญหา

วางทอเมนประปา ถนน

ทอเมนประปาถนน

ขาดแคลนน้ํา

เทวบุรี

ของเทศบาลนคร

เทวบุรี

ในการอุปโภค

ระยะทาง 3,426 เมตร

นครศรีธรรมราช
มีน้ําประปาใช*อยางเพียงพอ

บริโภคแกประชาชน
ในเขตเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช
และพื้นที่จําหนาย
น้ําประปานอก
เขตเทศบาล

ตอความต*องการ

15
งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงคA

(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
3,358,700

2562
(บาท)
3,358,700

2563
(บาท)
3,358,700

2564

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

(KPI)

จะได*รับ

(บาท)
3,358,700 จํานวน 1 แหง ประชาชนผู*ใช*น้ําประปา

เพื่อแก*ไขป1ญหา

วางทอเมนประปาถนน
พัฒนาการคูขวาง(ตอนสะพาน

ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ถนนพัฒนาการคูขวาง

ขาดแคลนน้ําในการ
อุปโภค บริโภค

ปEาเหล*าถึงทางเข*าการเคหะ1)

มีน้ําประปาใช*อยางเพียงพอ

(ตอนสะพานปEาเหล*า

แกประชาชนใน

ระยะทาง 1,970 เมตร

ตอความต*องการ

ถึงทางเข*าการเคหะ1)

เขตเทศบาลนคร

ตําบลในเมือง

นครศรีธรรมราช

อําเภอเมือง

และพื้นที่จําหนาย
น้ําประปานอก

2 ปรับปรุงซอมแซม
ทอเมนประปาเทศบาล

จังหวัดนครศรีธรรมราช

เขตเทศบาล

รวม

2 โครงการ

-

-

12,495,500

12,495,500

12,495,500

12,495,500

-

-
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ผ. 05

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

สํานัก
การประปา

17
หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

สํานัก
การประปา

-

ผ.08
บัญชีครุภณ
ั ฑ

16
บัญชีครุภัณฑ*
แผนพัฒนาท/องถิ่นสี่ป2 (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมแก/ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ผ. 08

ที่

แผนงาน

1 บริหารงานทั่วไป

หมวด

ประเภท

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

วัตถุประสงค*
- เพื่อจัดซื้อครุภัณฑประเภท
ตางๆ มาใช6ในการปฏิบัติงาน
- เพื่อให6มีวัสดุและครุภัณฑ
เพียงพอในการปฏิบัติงาน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
- จัดซื้อโต,ะทํางานมีลิ้นชัก ขนาด

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

หนวยงาน

2564
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

4,600

4,600

4,600

4,600 สํานักปลัดเทศบาล

2,000

2,000

2,000

2,000 สํานักปลัดเทศบาล

18,000

18,000

18,000

18,000 สํานักปลัดเทศบาล

9,500

9,500

9,500

9,500 สํานักปลัดเทศบาล

ไมน6อยกวา 120 x60x75 ซม.

ผลิตจากไม6 Particleboard
จํานวน 1 ตัว
- จัดซื้อเก6าอี้สํานักงาน พนักพิง
เตี้ยมีแขนบุหนังสีดําขนาดไมน6อย

กวา 55x60x87 ซม.จํานวน
1 ตัว
- จัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช6
กระดาษธรรมดาสงได6ครั้งละ 20

แผน ความเร็วในการสงเอกสาร

ไมเกินกวา 6 วินาที ตอแผน
จํานวน 1 เครื่อง
- จัดซื้อเก6าอี้สํานักงาน
ขนาด (W x D x H)
0.58 x 0.67 x 0.90 m.
จํานวน 5 ตัว
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ที่

แผนงาน

2 บริหารงานทั่วไป

หมวด

ประเภท

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

วัตถุประสงค*
- เพื่อจัดซื้อครุภัณฑประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
- จัดซื้อเครื่องประเมิน

ตางๆ มาใช6ในการปฏิบัติงาน

ความพึงพอใจแบบอัตโนมัต

- เพื่อให6มีวัสดุและครุภัณฑ

พร6อมออกรายงาน

เพียงพอในการปฏิบัติงาน

แบบอัตโนมัติ พร6อมออกรายงาน Excel

2561
(บาท)
48,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
48,000
48,000

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
2564
(บาท)
48,000 สํานักปลัดเทศบาล

แบบระบุชวงเวลา MCU 8 bit,
program memory 32 Kbyte,
LED & Piezo, USB Potrs, 2.5 m
Cable Link Hi speed USB 2.0
จํานวน 10 เครื่อง

- จัดซื้อตู6เก็บเอกสารบาน

3,300

3,300

3,300

3,300

สํานักปลัดเทศบาล

6,000

6,000

6,000

6,000

สํานักปลัดเทศบาล

เลื่อนทึบ ขนาด (W x D x H)

880 x410x879 มม.
จํานวน 1 ตู6
- จัดซื้อเก6าอี้สํานักงาน
พนักพิงเตี้ยมีแขนบุหนังสี
ดําขนาดไมน6อยกวา
55x60x87 ซม.
จํานวน 3 ตัว
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ที่

แผนงาน

3 บริหารงานทั่วไป

หมวด
คาครุภัณฑ

ประเภท

วัตถุประสงค*

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

ครุภัณฑคอมพิวเตอร - เพื่อจัดซื้อวัสดุและ

- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
ครุภัณฑประเภทตาง ๆ สําหรับงานประมวลผล
มาใช6ในการปฏิบัติงานของ แบบที่ 1
สํานักปลัดเทศบาล
(จอขนาดไมน6อยกวา
- เพื่อให6มีวัสดุและครุภัณฑ 19 นิ้ว)
เพียงพอในการปฏิบัติงาน จํานวน 1 เครื่อง

2561
(บาท)
22,000

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

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
2564
(บาท)
22,000 สํานักปลัดเทศบาล

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการปฏบัติงาน
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการปฏบัติงาน

4 บริหารงานทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

- เพื่อจัดซื้อครุภัณฑประเภท
ตางๆ มาใช6ในการปฏิบัติงาน
- เพื่อให6มีวัสดุและครุภัณฑ
เพียงพอในการปฏิบัติงาน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

- จัดซื้อเครื่องพิมพชนิด
เลเซอร ชนิด LED ขาวดํา
(18หน6า/นาที) จํานวน
1 เครื่อง

3,300

3,300

3,300

3,300

สํานักปลัดเทศบาล

- จัดซื้อตู6เหล็กเก็บเอกสาร
แบบแฟhมแขวน จํานวน 4

23,700

23,700

23,700

23,700

สํานักปลัดเทศบาล

ลิ้นชัก ขนาด(WxDxH)
470x 620 x 1320 มม.

จํานวน 3 ตู6

19

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค*

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
- จัดซื้อตู6เก็บเอกสาร 2 บาน

2561
(บาท)
5,900

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
5,900
5,900

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
2564
(บาท)
5,900 สํานักปลัดเทศบาล

แบบปiด - เปiด แบบทึบ 2
บาน มีขนาดไมน6อยกวา
ขนาด(WxDxH)
916x 457 x 1830 มม

จํานวน 3 ตู6
5 บริหารงานทั่วไป

- เพื่อให6มีวัสดุและครุภัณฑ
เพียงพอในการปฏิบัติงาน
6 การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ เพื่อประชาสัมพันธและ
เผยแพร
เผยแพรงานและกิจกรรม
การสงเสริมงานทองเที่ยว
คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน
- เพื่อให6มีครุภัณฑเพียง
7 สาธารณสุข
พอในการปฏิบัติงาน
- เพื่อทดแทนของเกาที่
ชํารุด
๘ สาธารณสุข

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาตร

- เพื่อให6มีครุภัณฑเพียง
พอในการปฏิบัติงาน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

- เก6าอี้บุนวมผู6บริหาร
จํานวน 1 ตัว

11,000

11,000

11,000

11,000 สํานักการคลัง

จัดทําตู6ไฟศูนยบริการข6อมูลขาวสาร

25,000

25,000

25,000

25,000

การทองเที่ยวพร6อมเสาติดปhาย
ขนาด 1*2 เมตร
- เครื่องปรับอากาศ แบบแยก

๒๓,๐๐๐

๒๓,๐๐๐

๒๓,๐๐๐

๒๓,๐๐๐ กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล6อม

สวน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน

ขนาด ๑๓,๐๐๐ BTU
(มีระบบฟอกอากาศ)
จํานวน ๑ เครื่อง
- เครื่องปqrนเหวี่ยง
(Low-speed centri fuge)
- เครื่องปqrนเหวี่ยงใช6ตกตะกอน

หรือแยก สารในหลอดทดลอง
ชนิดตั้งโต,ะ
- ใสหลอดทดลองขนาด ๑๕ ml

ได6 ๘ หลอด

สํานักปลัดเทศบาล

๖๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐ กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

20

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค*

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา

หนวยงาน

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

รับผิดชอบหลัก

- แผงควบคุมการทํางาน
ด6วยหน6าจอ blue color LCD
- ตั้งคาความเร็ว ๔๐๐๐ รอบ/นาที

- ใช6ไฟฟhา ๒๒๐ V
- รับประกันคุณภาพ ๑ ป|
- ได6รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ :

๒๐๐๘ จากผู6ผลิต
จํานววน 1 เครื่อง
๙ สาธารณสุข

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

- เพื่อให6มีครุภัณฑเพียง

- ตู6แชเย็น ๒ ประตู

พอในการปฏิบัติงาน

- ขนาดความจุ ๘๑๐ ลิตร /

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

๒๘.๖ คิว

ในการปฏิบัติงาน

- จํานวนชั้น ๑๐ ชั้น
- ความเย็นภายในตู6 ๐ องศา
- +๗ องศา
- ชุดทําความเย็น เทอรโมสตารท

- มีระบบล,อค
จํานวน 1 ตู6

๒๑,๐๐๐

๒๑,๐๐๐

๒๑,๐๐๐

๒๑,๐๐๐ กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล6อม

21

ที่

๑๐ สาธารณสุข

แผนงาน

หมวด

ประเภท

คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาตร

วัตถุประสงค*
- เพื่อให6มีครุภัณฑเพียง
พอในการปฏิบัติงาน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
- อางควบคุมอุณหภูมิ watre bath

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

หนวยงาน

2564
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

๓๖,๐๐๐

๓๖,๐๐๐

๓๖,๐๐๐

๓๖,๐๐๐ กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล6อม

๑,๕๐๐

๑,๕๐๐

๑,๕๐๐

๑,๕๐๐ กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล6อม

๗,๙๘๐

๗,๙๘๐

๗,๙๘๐

๗,๙๘๐ กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล6อม

- ใช6สําหรับควบคุมอุณหภูมิ
สําหรับงานทดลอง
- ระบบควบคุมเป…นแบบ
microprocessor PIDtemperature controller
- ตั้งอุณหภูมิสูงสุด +๙๕ องศา

๑๑ สาธารณสุข

คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาตร

- เพื่อให6มีครุภัณฑเพียง
พอในการปฏิบัติงาน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

- ฝาปiดแบบ Slope cover
- ตั้งเวลาการทํางานได6
- รับประกันคุณภาพ ๑ ป|
จํานวน 1 เครื่อง
- ตะแกรงใสหลอดทดลอง

Test tube rack
- ทําจากแสตนเลส
- ใสหลอดทดลองได6ทั้งหมด

๕๐ หลอด (๕x๑๐ ชอง)
๑๒ สาธารณสุข

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

- เพื่อให6มีครุภัณฑเพียง
พอในการปฏิบัติงาน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

- จํานวน ๕ ชุด
- เครื่องปqrนไฟ
- กระแสไฟฟhา ๘๐๐ w/ ๓ แอมปˆ

- แรงขับเคลื่อน ๖๓ cc
- ความจุถังเชื้อเพลิง ๔ ลิตร
- เครื่องยนตเบนซิน
จํานวน 1 เครื่อง

22

ที่

แผนงาน

13 สาธารณสุข

หมวด

ประเภท

คาครุภัณฑ สํานักงาน

วัตถุประสงค*
- เพื่อจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ
ประเภทตางๆ มาใช6ใน
การปฏิบัติงานของกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล6อม
- เพื่อให6มีวัสดุและครุภัณฑ
เพียงพอในการปฏิบัติงาน
- เพื่อทดแทนวัสดุและ
ครุภัณฑที่ชํารุด
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
- โต,ะสําหรับวาง
คอมพิวเตอร ขนาด 45x
100x75 ซม.
จํานวน 2 ตัว
- โต,ะทํางาน ทําด6วยไม6
ขนาด 80X150X75 ซม.
จํานวน 1 ตัว
- โต,ะสําหรับประชุม
ตัวตรง ขนาด 1500X
600X75 มม.
จํานวน 2 ตัว
- เก6าอี้บุนวม มีที่วางแขน
ขนาด W60XD57X

2561
(บาท)
5,000

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

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

2564
(บาท)
5,000 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล6อม

5,800

5,800

5,800

5,800 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล6อม

5,600

5,600

5,600

5,600 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล6อม

7,200

7,200

7,200

7,200 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล6อม

H80-90 ซม.จํานวน 3 ตัว

- เก6าอี้บุนวม มีที่วางแขน
ขนาด W63XD70X
H114-123 ซม.
จํานวน 1 ตัว
- เก6าอี้พลาสติก ขนาด
49x51x81 ซม.
จํานวน 24 ตัว
- ตู6กระจกบานเลื่อน
ทรงสูง ขนาด W914X
D457XH1829 มม.
จํานวน 4 ตู6

5,500

5,500

5,500

5,500 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล6อม

9,360

9,360

9,360

9,360 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล6อม

31,200

31,200

31,200

31,200 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล6อม

23
งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย
แผนงาน

ที่

14 สาธารณสุข

หมวด

ประเภท

คาครุภัณฑ คอมพิวเตอร

วัตถุประสงค*

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

1. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ

เครื่องพิมพชนิดแบบฉีด

ปฏิบัติงานของเจ6าหน6าที่

หมึก (Inkjet) มีปริ้นเตอร

2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ก,อปป|• สแกนเนอร แฟ…กซ

การปฏิบัติงานของเจ6าหน6าที่

ในตัว จํานวน 1 เครื่อง

หนวยงาน

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

7,700

7,700

7,700

รับผิดชอบหลัก

7,700 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล6อม

3. เพื่อให6เกิดความเพียงพอ
และความรวดเร็ว
ในการปฏิบัติงานของ
เจ6าหน6าที่
๑๕ สร6างความเข6มแข็ง
ของชุมชน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟhาและวิทยุ เพื่อใช6ในการออกกําลัง

ชุดเครื่องขยายเสียง

กายลานเต6นในชุมชนเขต

กลางแจ6ง จํานวน 15 ชุด

เทศบาล

แตละชุดจะประกอบด6วย
- มิกซเซอร 1 เครื่อง
- ลําโพง ขนาด 10 นิ้ว
พร6อมขา 2 ชุด
- สายลําโพง 5 เมตร
- ไมคสาย 2 ตัว
(พร6อมสายยาว 4.5 เมตร)
- เครื่องเลนดีวีดี 1 เครื่อง

๔๒๗,๕๐๐

๔๒๗,๕๐๐

๔๒๗,๕๐๐

๔๒๗,๕๐๐ กองสวัสดิการ
สังคม

24

ที่

แผนงาน

๑๖ สร6างความเข6มแข็ง
ของชุมชน
๑๗ สร6างความเข6มแข็ง
ของชุมชน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค*

คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟhาและวิทยุ เพื่อใช6ในการออกเวที
ประชาคมในชุมชน
เขตเทศบาล
คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใช6สําหรับปฏิบัติงาน

๑๘ สร6างความเข6มแข็ง
ของชุมชน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อใช6ในที่สาธารณะ
ในชุมชนเขตเทศบาล

๑๙ สร6างความเข6มแข็ง
ของชุมชน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อใช6ในการประชุม

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
เครื่องขยายเสียงล6อลาก
๑๒ นิ้ว ๒๐๐ วัตต
จํานวน ๑ เครื่อง
เครื่องคอมพิวเตอรโน,ตบุค
สําหรับงานประมวลผล
จํานวน ๑ เครื่อง
โต,ะม6าหินขัด ทรงสี่เหลี่ยม
ลายหมากรุก จํานวน ๑ ชุด
ประกอบด6วย โต,ะ
ขนาด 88x88x67 ซม.
จํานวน 1 ตัว
เก6าอี้พนักพิง ขนาด
90x50x67 ซม.
จํานวน 4 ตัว
เก6าอี้พลาสติกแบบหนา
ขนาดกว6าง 480มม.ลึก
510 มม.สูง 810 มม.
จํานวน 100 ตัว

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

หนวยงาน

2564
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

๑๙,๐๐๐

๑๙,๐๐๐

๑๙,๐๐๐

๑๙,๐๐๐ กองสวัสดิการ
สังคม

๒๑,๐๐๐

๒๑,๐๐๐

๒๑,๐๐๐

๒๑,๐๐๐ กองสวัสดิการ
สังคม

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐ กองสวัสดิการ
สังคม

39,000

39,000

39,000

39,000 กองสวัสดิการ
สังคม

25

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค*

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

๒๐ สังคมสงเคราะห

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อใชในการจัดเก็บ
เอกสารเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

ตูกระจกบานเลื่อน
ขนาด ๓ ฟุต
จํานวน ๒ ตู

๒๑ สังคมสงเคราะห

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อใชสําหรับปฏิบัติงาน

๒๒ สังคมสงเคราะห

คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัวเพื่อใชสําหรับปฏิบัติงาน
ที่ศูนยฟBCนฟูผูสูงอายุ

โต4ะคอมพิวเตอร
ขนาด ๕๐*๘๐*๗๕ ซม.
จํานวน ๑ ชุด
ถังตมน้ําไฟฟ=า ขนาด
๓๐ ซม.(๒๒.๕ ลิตร)
จํานวน ๑ ใบ

๒๓ สังคมสงเคราะห

คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ เพื่อใชสําหรับปฏิบัติงาน
และขนสง

24 กิจการพาณิชย

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
ปฎิบัติงานจัดเก็บคาน้ําประปา สําหรับงานประมวลผล

รถจักรยานยนต ขนาด
๑๑๐ cc. สตารทเทา
จํานวน ๑ คัน

แบบที่ 2 (จอขนาด
ไมน6อยกวา 19 นิ้ว)
จํานวน 4 เครื่อง

2561
(บาท)
๑๐,๐๐๐

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
2564
(บาท)
๑๐,๐๐๐ กองสวัสดิการ
สังคม

๒,๐๐๐

๒,๐๐๐

๒,๐๐๐

๒,๐๐๐ กองสวัสดิการ
สังคม

๑๓,๙๐๐

๑๓,๙๐๐

๑๓,๙๐๐

๑๓,๙๐๐ กองสวัสดิการ
สังคม

๔๑,๐๐๐

๔๑,๐๐๐

๔๑,๐๐๐

๔๑,๐๐๐ กองสวัสดิการ
สังคม

120,000

120,000

120,000

120,000 สํานักการ
ประปา

26

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค*

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

25 กิจการพาณิชย

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดซื้อเครื่องพิมพชนิด
ปฎิบัติงานจัดเก็บคาน้ําประปา Dot Matrix
Printer แบบแครสั้น
จํานวน 6 เครื่อง

26 กิจการพาณิชย

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟhา
ปฎิบัติงานจัดเก็บคาน้ําประปา ขนาด 800 VA
จํานวน 2 เครื่อง

27 กิจการพาณิชย

คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร

28 กิจการพาณิชย

คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟhาและวิทยุ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานในการซอมบํารุง
ระบบทอน้ําประปา

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานในการซอมบํารุง
ระบบทอน้ําประปา

2561
(บาท)
132,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
132,000
132,000

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
2564
(บาท)
132,000 สํานักการ
ประปา

5,600

5,600

5,600

5,600 สํานักการ
ประปา

จัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบจุม
ใช6มอเตอรขนาด
ไมน6อยกวา 0.4 kw
220 โวลล ทอสงน้ํา
ขนาด 2 นิ้วสามารถสูบน้ํา
ได6ไมน6อยกวา 140 ลิตร
ตอ นาที จํานวน 5 เครื่อง

29,250

29,250

29,250

29,250 สํานักการ
ประปา

จัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟhา
เครื่องยนตดีเซล
ขนาดไมน6อยกวา
5 กิโลวัตต
(ราคาไมรวมคาติดตั้ง)

114,000

114,000

114,000

114,000 สํานักการ
ประปา

จํานวน 2 เครื่อง
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ที่

แผนงาน

๒๙ แผนงานการศึกษา

หมวด

ประเภท

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

วัตถุประสงค*
1. เพื่อจัดซื้อโต,ะนักเรียน
พร6อมเก6าอี้ใช6ในการจัด
การเรียน การสอน
ระดับอนุบาล
2. เพื่อใช6ในการจัดกิจกรรมพัฒนา
การเรียนการสอนระดับอนุบาล

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
จัดชื้อโต,ะนักเรียน 4 ที่นั่ง
พร6อมเก6าอี้ระดับอนุบาล
จํานวน 60 ชุด โต,ะ 1 ตัว
เก6าอี้ 4 ตัว)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

294,000

294,000

294,000

1,682,390

1,682,390

1,682,390

หนวยงาน

2564
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

294,000 สํานักการศึกษา

- เก6าอี้ผานการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม

มอก.1495-2541 :
เก6าอี้เรียน
- ขนาดหน6าโต,ะ กว6าง
800MM ยาว 800MM
- ขาโต,ะทําจากเหล็กเพลากลม

ขนาด 8 มิล ชุบโครเมี่ยม
พับเก็บได6ปลายขาใสยางกันลื่น

ทําให6พื้นไมเป…นรอย
- ทําด6วย POLYPROPYLENE
- เป…นระบบ FULLY KNOCKDOWN

100% สามารถถอดเปลี่ยนได6

- ยืดหยุน ออนไหวตามการ
เคลื่อนไหวของรางกาย
รวม

1,682,390

-
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