
 

 

 

แผนพฒันาท
องถิ่นสีป่� 
(พ.ศ.2561 – 2564)   

เพ่ิมเติมแก
ไขเปล่ียนแปลง  ฉบับท่ี 3 

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
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คํานํา 

 
ตามท่ีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   ได�พิจารณาอนุมัติและประกาศใช�แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป% 

(พ.ศ.2561 – 2564)  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  เม่ือวันท่ี  29  ธันวาคม  2559  นั้น 

เนื่องจากเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  มีความจําเป4นต�องจัดเตรียมโครงการเพ่ือรองรับ 
ภารกิจท่ีเ พ่ิมข้ึน  และเป4นภารกิจท่ีไม:ได�บรรจุอยู: ในแผนงาน/โครงการของแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป%            
(พ.ศ.2561 – 2564)  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  โดยถือปฏิบัติตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว:า
ด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค?กรปกครองส:วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด 4  ข�อ ๒2 (1) และที่แก�ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2559 ให�ดําเนินการตามระเบียบนี้ 

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงได�จัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป% (พ.ศ.2561 – 2564) 
เพ่ิมเติมแก�ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 3  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  เพ่ือให�ปFญหา/ความต�องการนําไปสู:การ
ปฏิบัติท่ีแท�จริง  และการเพ่ิมเติมแก�ไขเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท�องถ่ินดังกล:าวจะเกิดประโยชน?สูงสุดแก:
ประชาชน ต:อไป 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

แผนพัฒนาท�องถ่ินส่ีป� (พ.ศ.2561 – 2564) 
เพ่ิมเติมแก�ไขเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 3   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

 

ตามท่ีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช    ได�ประกาศการใช�แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป"  (พ.ศ.2561 – 2564)   
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช   ไปเม่ือวันท่ี  29   ธันวาคม   2559    นั้น 

เนื่องจากการจัดทําโครงการ/กิจกรรม ดังท่ีปรากฏในแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป" (พ.ศ.2561 – 2564)  
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช     ยังไม6ครอบคลุมและสามารถตอบสนองยุทธศาสตร8การพัฒนาของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชตามท่ีกําหนดไว�  จึงมีความจําเป<นต�องเพ่ิมเติมโครงการ/กิจกรรม ให�สอดคล�องกับข�อเท็จจริงและ
สถานการณ8ป?จจุบัน  ท้ังนี้เป<นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว6าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค8กร
ปกครองส6วนท�องถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๘   หมวด 4    ข�อ ๒2 (1)  และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ.2559  
โครงการ/กิจกรรมท่ีเพ่ิมเติมแก�ไขเปลี่ยนแปลงในแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป" (พ.ศ.2561 – 2564)  เพ่ิมเติมแก�ไข
เปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 3 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  นี้    มีวัตถุประสงค8เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงาน
ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  โดยสามารถตอบสนองความต�องการและแก�ไขป?ญหาความเดือดร�อนของ
ประชาชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชมากท่ีสุด  ตามภารกิจและอํานาจหน�าท่ี พร�อมกันนี้ยังเป<นการ
เชื่อมโยงระหว6างแผนยุทธศาสตร8การพัฒนา  และโครงการพัฒนาอ่ืนๆ ในการแก�ไขป?ญหาความเดือดร�อนของ
ประชาชนภายในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชอย6างเป<นรูปธรรม 

  ฉะนั้น เทศบาลนครนครศรีธรรมราช   จึงได� ดํา เนินการจัดทําแผนพัฒนาท�อง ถ่ินสี่ป"           
(พ.ศ.2561 – 2564)  เพ่ิมเติมแก�ไขเปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 3  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพ่ือนําไปสู6      
แนวทางการปฏิบัติในการพัฒนาท�องถ่ิน  ต6อไป 
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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.) ด�านการเมืองการบริหาร
   1.1 แผนงานบริหารทั่วไป 2 815,000             2 815,000             2 815,000             2 815,000             8 3,260,000
   1.2 แผนงานการพาณิชย� 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1.3  แผนงานเคหะและชุมชน 2 2,250,000 2 2,250,000 2 2,250,000 2 2,250,000 8 9,000,000

รวม 4 3,065,000 4 3,065,000 4 3,065,000 4 3,065,000 16 12,260,000
2.) ด�านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต
   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  แผนงานสังคมสงเคราะห� 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   2.4  แผนงานสร,างความเข,มแข็งของชุมชน 1 1,240,000 0 0 0 0 0 0 1 1,240,000

รวม 1 1,240,000 0 0 0 0 0 0 1 1,240,000
3.) ด�านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  
   3.1  แผนงานบริหารทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   3.2  แผนงานการศึกษา 2 8,500,000           2 8,500,000           2 8,500,000           2 8,500,000           8 34,000,000
   3.3  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวม 2 8,500,000 2 8,500,000 2 8,500,000 2 8,500,000 8 34,000,000
4.)    ด�านสาธารณูปโภคและโครงสร�างพื้นฐาน
   4.1  แผนงานเคหะและชุมชน 2 89,720,000       2 89,720,000       2 89,720,000       2 89,720,000       8 358,880,000
   4.2  แผนงานการพาณิชย� 2 12,495,500 2 12,495,500 2 12,495,500 2 12,495,500 8 49,982,000

รวม 4 102,215,500 4 102,215,500 4 102,215,500 4 102,215,500 16 408,862,000
5.) ด�านเศรษฐกิจ
   5.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1 300,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000 4 1,200,000

รวม 1 300,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000 4 1,200,000
6.) ด�านสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม
   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

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 12 115,320,500 11 114,080,500 11 114,080,500 11 114,080,500 45 457,562,000

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมแก�ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

รวม 4 ป<
ยุทธศาสตรB

ป< 2561 ป< 2562 ป< 2563 ป< 2564
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ผ. 01

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่    5 การพัฒนาการบริหารจัดการองค�กรภายใต&ระบบธรรมาภิบาล
1.ยุทธศาสตร�   ด&านการเมืองการบริหาร
   1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได+รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการฝ.กอบรม อปพร.  - เพื่อสงเสริมให+สมาชิก  - จัดฝ.กซ+อมการใช+ 300,000 300,000 300,000 300,000 อปพร.เทศบาลฯ  - ศูนย< อปพร. เทศบาล สํานักปลัดเทศบาล

ของเทศบาลฯ อปพร. มีส�วนร�วมใน อุปกรณ<เครื่องมือ มีความรู+ ความเข+าใจ มีความพร+อมในการ
กิจกรรมต�างๆ และฝ.ก เครื่องใช+ให+กับ การใช+อุปกรณ< ปฏิบัติงาน
ใช+อุปกรณ<เครื่องมือ อปพร. เครื่องมือ เครื่อง  - กิจกรรมมีประสิทธิ
เครื่องใช+  - จัดให+ อปพร.ร�วม ใช+ ประสิทธิภาพมาก
 - สร+างความเข+มเข็ง กิจกรรมของเทศบาลฯ ยิ่งขึ้น
ให+กับศูนย< อปพร. ในงานเทศบาลต�างๆ
เทศบาลฯ เช�น เทศกาลปGใหม�

สงกรานต< เทศกาล
เดือนสิบ เทศกาล
ลอยกระทง ฯลฯ
จํานวน  300 คน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท&องถิ่นสี่ป/ (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิ่มเติมแก&ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

สําหรับ องค�กรปกครองส9วนท&องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่  4  การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให&น9าอยู9

ที่ โครงการ วัตถุประสงค<
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได+รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการปรับปรุง เพื่อปรับปรุงอาคารเก็บ  - ปรับปรุงอาคารเก็บ 500,000       500,000       500,000       500,000       จํานวน 1 หลัง  - เพื่อมีที่เก็บเอกสารที่ สํานักการคลัง

อาคารเก็บเอกสาร เอกสารต�างๆ ให+เพียงพอ เอกสารทางการเงินและ เพียงพอ

ต�อการปฏิบัติงาน บัญชี บริเวณศูนย<จักรกล   - เกิดความสะดวกในการ

จํานวน 1 หลังพร+อม เก็บและค+นหาเอกสาร

ชั้นวางเอกสาร
รวม 2  โครงการ  -  - 800,000 800,000 800,000 800,000  -  -  -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค<

งบประมาณและที่ผ�านมา
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ผ. 01

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่    5 การพัฒนาการบริหารจัดการองค�กรภายใต&ระบบธรรมาภิบาล
1.ยุทธศาสตร�   ด&านการเมืองการบริหาร
   1.3 แผนงานเคหะและชุมชน

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได+รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงห+องน้ําบริเวณอาคาร เพื่ออํานวยความสะดวก ก�อสร+างปรับปรุงห+องน้ํา 250,000       250,000       250,000       250,000       ประชาชนมีความ ทําให+ประชาชนได+รับความ สํานักการช�าง

โรงอาหารศูนย7จักรกล ให�กับเจ�าหน�าที่ผู�ปฎิบัติ กว+าง 1.80 เมตร  ยาว พึงพอใจร+อยละ 80 สะดวกสบาย

งาน 4.00 เมตร มีพื้นที่

ไม�น+อยกว�า 7.00

 ตารางเมตร  พร+อม

อุปกรณ7 ตามรูปแบบ

และรายการของเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท&องถิ่นสี่ป0 (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิ่มเติมแก&ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

สําหรับ องค�กรปกครองส:วนท&องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่  4  การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให&น:าอยู:

ที่ โครงการ วัตถุประสงค7
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได+รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 ปรับปรุงอาคารโรงงานช�างเชื่อม เพื่ออํานวยความสะดวก ปรับปรุงอาคาร กว+าง 2,000,000    2,000,000    2,000,000    2,000,000    ประชาชนมีความ ทําให+ประชาชนได+รับความ สํานักการช�าง

ศูนย7จักรกล ให�กับเจ�าหน�าที่ผู�ปฎิบัติ  20.50 เมตร พึงพอใจร+อยละ 80 สะดวกสบาย

งาน ยาว 44.00 เมตร  

มีพื้นที่ไม�น+อยกว�า 

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  -  -  -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค7
งบประมาณและที่ผ�านมา
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ผ. 01

  3.2 แผนงานการศึกษา

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม 1.เพื่อสนับสนุนให,  - สถานศึกษามีนวัตกรรม 200,000 200,000 200,000 200,000 ร,อยละ 80 ของ สถานศึกษามีนวัตกรรมทาง สํานักการศึกษา

สถานศึกษาได,สร,างสรรค> หนึ่งระบบ มีคุณภาพ นวัตกรรมต,นแบบที่มี การศึกษา ปBละ 1 รายการ

นวัตกรรม  - นักเรียนได,ใช,นวัตกรรม คุณภาพ

2.เพื่อเผยแพร�ผลงานต,นแบบ

ที่มีคุณภาพ

3.เพื่อยกย�องสถานศึกษา

รวม 1  โครงการ  -  - 200,000       200,000        200,000        200,000         -  -  -

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่   3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท1องถิ่นสี่ป3 (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิ่มเติมแก1ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

สําหรับ องค�กรปกครองส=วนท1องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่  4  การพัฒนาคน  ชุมชนและสังคมให1น=าอยู=

       3. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด1าน  การศึกษา  ศาสนา  ศิลปะ  และประเพณี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค>
งบประมาณและที่ผ�านมา
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ผ. 01

   4.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก�อสร,างปูยางแอสฟ2ลท3 เพื่ออํานวยความสะดวก ก�อสร,างปูยางแอสฟ2ลท3ติก 9,720,000   9,720,000    9,720,000    9,720,000    ประชาชนมีความ ทําให,ประชาชนได,รับความ สํานักการช�าง

ติกคอนกรีตถนนภายในการ ให�กับประชาชน หนา 0.05 เมตร กว,าง พึงพอใจร,อยละ 80 สะดวกสบาย

เคหะนครศรีธรรมราช 1 6 - 10 เมตร ระยะทาง

2,700 เมตร มีพื้นที่ไม�น,อย

กว�า 21,600 ตารางเมตร

รวม 1  โครงการ  -  - 9,720,000    9,720,000     9,720,000     9,720,000      -  -  -

ข. ยุทธศาสตร#การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่   4 การพัฒนาโครงสร.างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค3

       4.ยุทธศาสตร#การพัฒนา  ด.านสาธารณูปโภค  และโครงสร.างพื้นฐาน

งบประมาณและที่ผ�านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท.องถิ่นสี่ป7 (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิ่มเติมแก.ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

สําหรับ องค#กรปกครองสAวนท.องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ก. ยุทธศาสตร#จังหวัดที่  4  การพัฒนาคน  ชุมชนและสังคมให.นAาอยูA
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ผ. 01

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่    1 การพัฒนาเศรษฐกิจ

5.ยุทธศาสตร�   ด%านเศรษฐกิจ
   1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดทําสื่อ เพื่อประชาสัมพันธ3และ  - จัดทําเอกสารประ 300,000 300,000 300,000 300,000 ร,อยละ 90 ได, ประชาชนได,รับทราบ สํานักปลัดเทศบาล

ประชาสัมพันธ3การท�องเที่ยว เผยแพร�งานและกิจกรรม ชาสัมพันธ3 เช�น คู�มือ จัดทําป�ายไฟข,อมูล ข,อมูลการท�องเที่ยว

นครศรีธรรมราช การส�งเสริมงานท�องเที่ยว นําเที่ยว แผนที่ฯ การท�องเที่ยวอย�าง อย�างถูกต,องและชัดเจน

 - บอร3ด ป�ายประชา ถูกต,องและชัดเจน

สัมพันธ3 กล�องไฟ

 - ชุดจัดนิทรรศการประ

ชาสัมพันธ3  

 - เอกสารและอุปกรณ3

อื่นๆ 

รวม 1  โครงการ  -  - 300,000 300,000 300,000 300,000  -  -  -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค3
งบประมาณและที่ผ�านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป0 (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิ่มเติมแก%ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

สําหรับ องค�กรปกครองส:วนท%องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่  2  การพัฒนาการท:องเที่ยว



 

 

 

ผ.02 

สําหรับ อดุหนนุองค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น ส�วนราชการ 

รัฐวิสาหกิจ องค�กรประชาชน 
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ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่    5 การพัฒนาการบริหารจัดการองค�กรภายใต&ระบบธรรมาภิบาล
1.ยุทธศาสตร�   ด&านการเมืองการบริหาร
   1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 อุดหนุนจัดตั้งศูนย1ปฏิบัติการ  - เพื่อเป7นสถานที่กลางใน อุดหนุนการจัดตั้งศูนย1 15,000          15,000          15,000          15,000          มีศูนย1ปฏิบัติการร�วม  - อปท.ในเขตอําเภอเมือง สํานักปลัดเทศบาล

ร�วมในการช�วยเหลือประชาชน การปฏิบัติการร�วมกันของ ปฏิบัติการร�วมในการ ในการช�วยเหลือประชา นครศรีธรรมราชมีสถานที่กลาง
ขององค1กรปกครองส�วนท,องถิ่น อปท.ในเขตอําเภอเมืองนคร ช�วยเหลือประชาชนของ ชนขององค1กรปกครอง ในการปฏิบัติการร�วมกันเพื่อ
ในเขตอําเภอเมือง ศรีธรรมราชในการช�วยเหลือ องค1กรปกครองส�วนท,อง ส�วนท,องถิ่นระดับ ช�วยเหลือประชาชน
นครศรีธรรมราช ประชาชนตามอํานาจหน,าที่ ถิ่น อําเภอเมืองนครศรี ตามอํานาจหน,าที่

 - เพื่อเป7นศูนย1รวบรวมข,อมูล ธรรมราช  - เป7นศูนย1รวบรวม
ป@ญหา ความต,องการของ ข,อมูล ป@ญหาความต,องการ
ประปาชนและประสานกับ และประสานหน�วยงาน
หน�วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข,อง อื่นที่เกี่ยวข,อง เพื่ออํานวย
 - เพื่ออํานวยความสะดวก ความสะดวกแก�ประชาชน
แก�ประชาชนที่ได,รับความ
เดือดร,อน

รวม 1  โครงการ  -  - 15,000 15,000 15,000 15,000  -  -  -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค1
งบประมาณและที่ผ�านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท&องถิ่นสี่ป2 (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิ่มเติมแก&ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 

สําหรับ อุดหนุนองค�กรปกครองส:วนท&องถิ่น  ส:วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค�กรประชาชน
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่  4  การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให&น:าอยู:



 

 

 

ผ.05 

สําหรับประสานโครงการพฒันาจงัหวัด 
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ผ. 05

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่  4 พัฒนาคน  ชุมชนและสังคมให$น%าอยู%
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่   3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

2.ยุทธศาสตร� ด$านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต
 2.4 แผนงานสร$างความเข$มแข็งของชุมชน

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได+รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการพระราชดําริด+านบริการ เพื่อเผยแพร�และสืบสาน ประชาชนในเขตเทศบาลนคร 1,240,000  -        -   -  เพื่อให+ประชาชนได+ ประชาชนได+รับทราบและ กองสวัสดิการ

สาธารณสุข โครงการตามพระราช นครศรีธรรมราช ทั้ง 62 ชุมชน เรียนรู+นํามาใช+ใน เรียนรู+โครงการตาม

ดําริที่เกี่ยวข+องกับงาน ชีวิตประจําวัน พระราชดําริเกี่ยวกับงานด+าน

ด+านสาธารณสุขให+ สาธารณสุขและได+มีความรู+

ประชาชนได+รับทราบ ดังกล�าวมาเป<นเกราะเป<น

และได+ยึดถือเป<นหลัก ภูมิคุ+มกันตัวเองและครอบครัว

ปฏิบัติตน

รวม 1  โครงการ  -  - 1,240,000 0 0 0  -  -  -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท$องถิ่นสี่ป6 (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิ่มเติมแก$ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ วัตถุประสงคA
งบประมาณและที่ผ�านมา
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ผ. 05

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่  4 พัฒนาคน  ชุมชนและสังคมให$น%าอยู%
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่   3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

3.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด$าน  ด$านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปะ  และประเพณี
 3.2 แผนงานการศึกษา

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได+รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก�อสร+าง เพื่อก�อสร+างอาคาร โรงเรียนนานาชาติฯมีอาคารเรียน 8,300,000 8,300,000 8,300,000 8,300,000 1.นักเรียนมีผล ๑. โรงเรียนมีการขยายพื้นที่สํา ร.ร.นานาชาติฯ

อาคารอเนกประสงค8 อเนกประสงค8 อเนกประสงค8แบบตอกเสาเข็ม สัมฤทธิ์ทางการ หรับการจัดการเรียนการสอน

แบบตอกเสาเข็ม รหัส สน.ศท. ชั้นลอย ตามแบบ เรียนสูงขึ้นอันเนื่อง เปAนอาคารเอนกค8ประสงค8

รหัสสน.ศท. ชั้นลอย มาตรฐานของกรมส�งเสริม มาจากการได+รับ จํานวน 1 หลัง

ตามแบบมาตรฐาน การปกครองท+องถิ่น ความสะดวกจาก 2. นักเรียนได+รับประโยชน8ใน

ของกรมส�งเสริม จํานวน 1 หลัง การใช+พื้นที่เพื่อ การใช+สอยพื้นที่เพื่อการ

การปกครองท+องถิ่น การศึกษาเรียนรู+ เรียนรู+มีความพึงพอใจ

2.โรงเรียนรับ ต�อการการบริหาร

นักเรียนได+เพิ่มขึ้น อาคารสถานที่ของโรงเรียน

ร+อยละ 30 3.ผู+มีส�วนได+ส�วนเสียมีความ

พึงพอใจในการจัดการศึกษา

ของเทศบาลฯ

รวม 1  โครงการ  -  - 8,300,000 8,300,000 8,300,000 8,300,000  -  -  -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท$องถิ่นสี่ป8 (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิ่มเติมแก$ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ วัตถุประสงค8
งบประมาณและที่ผ�านมา



13

ผ. 05

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได+รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงลานคอนกรีตเสริมเหล็กสวนสมเด็จ เพื่อใช+เป3นสถานที่จัดงาน ปรับปรุงลานคอนกรีตเสริมเหล็ก  - 80,000,000  80,000,000  80,000,000  ประชาชนมีความ ประชาชนในเขตเทศบาลได+สืบ สํานักการช�าง

พระศรีนครินทร< 84 (ทุ�งท�าลาด) ประเพณีบุญสารท สวนสมเด็จพระศรีนครินทร< 84 พึงพอใจร+อยละ 80 สานประเพณีวัฒนธรรม ส�งเสริม

เดือนสิบและกาชาด (ทุ�งท�าลาด) พื้นที่ไม�น+อยกว�า การท�องเที่ยวของจังหวัด

80,662 ตารางเมตร นครศรีธรรมราข

รวม 1  โครงการ  -  -  - 80,000,000 80,000,000 80,000,000  -  -  -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ป) (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิ่มเติมแก#ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ วัตถุประสงค<
งบประมาณและที่ผ�านมา

ก. ยุทธศาสตร8จังหวัดที่  4  การพัฒนาคน  ชุมชนและสังคมให#น:าอยู:
ข. ยุทธศาสตร8การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่   4 การพัฒนาโครงสร#างพื้นฐาน
4.ยุทธศาสตร8  ด#านสาธารณูปโภค  และโครงสร#างพื้นฐาน
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4.2 แผนงานการพาณิชย�

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได*รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงซ�อมแซม เพื่อแก*ไขป1ญหา วางท�อเมนประปา ถนน 9,136,800 9,136,800 9,136,800 9,136,800 จํานวน 1 แห�ง ประชาชนผู*ใช*น้ําประปา

ท�อเมนประปาถนน ขาดแคลนน้ํา เทวบุรี ของเทศบาลนคร

เทวบุรี ในการอุปโภค ระยะทาง 3,426 เมตร นครศรีธรรมราช 

บริโภคแก�ประชาชน มีน้ําประปาใช*อย�างเพียงพอ

ในเขตเทศบาล ต�อความต*องการ

นครนครศรีธรรมราช

และพื้นที่จําหน�าย

น้ําประปานอก

เขตเทศบาล

 
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป� (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ วัตถุประสงคA
งบประมาณและที่ผ�านมา

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่  4  การพัฒนาคน  ชุมชนและสังคมให�น6าอยู6
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่   4 การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน
4.ยุทธศาสตร�  ด�านสาธารณูปโภค  และโครงสร�างพื้นฐาน
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได*รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 ปรับปรุงซ�อมแซม เพื่อแก*ไขป1ญหา วางท�อเมนประปาถนน 3,358,700 3,358,700 3,358,700 3,358,700 จํานวน 1 แห�ง ประชาชนผู*ใช*น้ําประปา

ท�อเมนประปาเทศบาล ขาดแคลนน้ําในการ พัฒนาการคูขวาง(ตอนสะพาน ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

ถนนพัฒนาการคูขวาง อุปโภค บริโภค ปEาเหล*าถึงทางเข*าการเคหะ1) มีน้ําประปาใช*อย�างเพียงพอ

(ตอนสะพานปEาเหล*า แก�ประชาชนใน ระยะทาง 1,970 เมตร ต�อความต*องการ

ถึงทางเข*าการเคหะ1) เขตเทศบาลนคร

ตําบลในเมือง นครศรีธรรมราช

อําเภอเมือง และพื้นที่จําหน�าย

จังหวัดนครศรีธรรมราช น้ําประปานอก

เขตเทศบาล

รวม 2  โครงการ  -  - 12,495,500 12,495,500 12,495,500 12,495,500  -  -

ที่ โครงการ วัตถุประสงคA

งบประมาณและที่ผ�านมา
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ผ. 05

หน�วยงาน
รับผิดชอบหลัก

สํานัก

การประปา
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หน�วยงาน

รับผิดชอบหลัก

สํานัก

การประปา

 -



 

 

 

ผ.08 

บัญชีครุภณัฑ� 
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ผ. 08

เป�าหมาย หน�วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 บริหารงานทั่วไป ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน   - เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ�ประเภท  - จัดซื้อโต,ะทํางานมีลิ้นชัก ขนาด 4,600 4,600 4,600 4,600 สํานักปลัดเทศบาล

ต�างๆ มาใช6ในการปฏิบัติงาน ไม�น6อยกว�า 120 x60x75 ซม.

 - เพื่อให6มีวัสดุและครุภัณฑ� ผลิตจากไม6 Particleboard

เพียงพอในการปฏิบัติงาน จํานวน 1 ตัว

 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ  - จัดซื้อเก6าอี้สํานักงาน พนักพิง 2,000 2,000 2,000 2,000 สํานักปลัดเทศบาล

ปฏิบัติงาน เตี้ยมีแขนบุหนังสีดําขนาดไม�น6อย

กว�า 55x60x87 ซม.จํานวน

1 ตัว

 - จัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช6 18,000 18,000 18,000 18,000 สํานักปลัดเทศบาล

กระดาษธรรมดาส�งได6ครั้งละ 20

แผ�น ความเร็วในการส�งเอกสาร

ไม�เกินกว�า 6 วินาที ต�อแผ�น
จํานวน 1 เครื่อง

 - จัดซื้อเก6าอี้สํานักงาน 9,500 9,500 9,500 9,500 สํานักปลัดเทศบาล

ขนาด (W x D x H) 

0.58 x 0.67 x 0.90 m.

จํานวน  5 ตัว

บัญชีครุภัณฑ*

หมวดแผนงานที่

แผนพัฒนาท/องถิ่นสี่ป2 (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิ่มเติมแก/ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประเภท
งบประมาณและที่ผ�านมา

วัตถุประสงค*



 17

เป�าหมาย หน�วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 บริหารงานทั่วไป ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน   - เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ�ประเภท  - จัดซื้อเครื่องประเมิน 48,000 48,000 48,000 48,000 สํานักปลัดเทศบาล

ต�างๆ มาใช6ในการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจแบบอัตโนมัต

 - เพื่อให6มีวัสดุและครุภัณฑ� พร6อมออกรายงาน 

เพียงพอในการปฏิบัติงาน แบบอัตโนมัติ พร6อมออกรายงาน Excel

แบบระบุช�วงเวลา 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

เลื่อนทึบ ขนาด  (W x D x H) 

880 x410x879 มม.

จํานวน  1 ตู6

 - จัดซื้อเก6าอี้สํานักงาน 6,000 6,000 6,000 6,000 สํานักปลัดเทศบาล

พนักพิงเตี้ยมีแขนบุหนังสี

ดําขนาดไม�น6อยกว�า

55x60x87 ซม.

จํานวน 3 ตัว

วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา

แผนงาน หมวด ประเภทที่
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เป�าหมาย หน�วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 บริหารงานทั่วไป ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� - เพื่อจัดซื้อวัสดุและ  - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร� 22,000 22,000 22,000 22,000 สํานักปลัดเทศบาล

ครุภัณฑ�ประเภทต�าง ๆ สําหรับงานประมวลผล

มาใช6ในการปฏิบัติงานของ แบบที่ 1

สํานักปลัดเทศบาล (จอขนาดไม�น6อยกว�า 

- เพื่อให6มีวัสดุและครุภัณฑ� 19 นิ้ว)

เพียงพอในการปฏิบัติงาน จํานวน  1 เครื่อง

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการปฏบัติงาน
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการปฏบัติงาน
 - จัดซื้อเครื่องพิมพ�ชนิด 3,300 3,300 3,300 3,300 สํานักปลัดเทศบาล

เลเซอร� ชนิด LED ขาวดํา

(18หน6า/นาที) จํานวน

1 เครื่อง
4 บริหารงานทั่วไป ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน   - เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ�ประเภท   - จัดซื้อตู6เหล็กเก็บเอกสาร 23,700 23,700 23,700 23,700 สํานักปลัดเทศบาล

ต�างๆ มาใช6ในการปฏิบัติงาน แบบแฟhมแขวน จํานวน  4

 - เพื่อให6มีวัสดุและครุภัณฑ� ลิ้นชัก ขนาด(WxDxH)

เพียงพอในการปฏิบัติงาน 470x 620 x 1320 มม.

 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ จํานวน 3 ตู6

ปฏิบัติงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 - จัดซื้อตู6เก็บเอกสาร 2 บาน 5,900 5,900 5,900 5,900 สํานักปลัดเทศบาล

แบบปiด - เปiด แบบทึบ 2
บาน มีขนาดไม�น6อยกว�า
ขนาด(WxDxH)
916x 457 x 1830 มม

จํานวน 3 ตู6
5 บริหารงานทั่วไป ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน  - เพื่อให6มีวัสดุและครุภัณฑ�  - เก6าอี้บุนวมผู6บริหาร  11,000          11,000         11,000          11,000          สํานักการคลัง

เพียงพอในการปฏิบัติงาน จํานวน 1 ตัว
6 การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�โฆษณาและ เพื่อประชาสัมพันธ�และ จัดทําตู6ไฟศูนย�บริการข6อมูลข�าวสาร 25,000 25,000 25,000 25,000 สํานักปลัดเทศบาล

เผยแพร� เผยแพร�งานและกิจกรรม การท�องเที่ยวพร6อมเสาติดปhาย

การส�งเสริมงานท�องเที่ยว ขนาด 1*2 เมตร
7 สาธารณสุข ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน  - เพื่อให6มีครุภัณฑ�เพียง  - เครื่องปรับอากาศ แบบแยก ๒๓,๐๐๐ ๒๓,๐๐๐ ๒๓,๐๐๐ ๒๓,๐๐๐ กองสาธารณสุข

พอในการปฏิบัติงาน ส�วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน และสิ่งแวดล6อม
 - เพื่อทดแทนของเก�าที่ ขนาด ๑๓,๐๐๐ BTU
ชํารุด (มีระบบฟอกอากาศ)

จํานวน ๑ เครื่อง
๘ สาธารณสุข ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�วิทยาศาตร�  - เพื่อให6มีครุภัณฑ�เพียง  - เครื่องปqrนเหวี่ยง ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ กองสาธารณสุข

พอในการปฏิบัติงาน  (Low-speed centri fuge) และสิ่งแวดล�อม
 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  - เครื่องปqrนเหวี่ยงใช6ตกตะกอน 

ในการปฏิบัติงาน หรือแยก สารในหลอดทดลอง
 ชนิดตั้งโต,ะ
 - ใส�หลอดทดลองขนาด ๑๕ ml

 ได6 ๘ หลอด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - แผงควบคุมการทํางาน 

ด6วยหน6าจอ blue color LCD

 - ตั้งค�าความเร็ว ๔๐๐๐ รอบ/นาที

 - ใช6ไฟฟhา ๒๒๐ V

 - รับประกันคุณภาพ ๑ ป|

 - ได6รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ :

 ๒๐๐๘ จากผู6ผลิต

จํานววน 1 เครื่อง

๙ สาธารณสุข ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน  - เพื่อให6มีครุภัณฑ�เพียง  - ตู6แช�เย็น ๒ ประตู ๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ กองสาธารณสุข

พอในการปฏิบัติงาน  - ขนาดความจุ ๘๑๐ ลิตร / และสิ่งแวดล6อม

 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ๒๘.๖ คิว

ในการปฏิบัติงาน  - จํานวนชั้น ๑๐ ชั้น

 - ความเย็นภายในตู6 ๐ องศา 

- +๗ องศา

 - ชุดทําความเย็น เทอร�โมสตาร�ท

 - มีระบบล,อค

จํานวน 1 ตู6

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*

งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๐ สาธารณสุข ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�วิทยาศาตร�  - เพื่อให6มีครุภัณฑ�เพียง  - อ�างควบคุมอุณหภูมิ watre bath ๓๖,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐ กองสาธารณสุข

พอในการปฏิบัติงาน  - ใช6สําหรับควบคุมอุณหภูมิ และสิ่งแวดล6อม

 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ สําหรับงานทดลอง

ในการปฏิบัติงาน  - ระบบควบคุมเป�นแบบ 
microprocessor PID-
temperature controller
 - ตั้งอุณหภูมิสูงสุด +๙๕ องศา

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

๑๑ สาธารณสุข ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�วิทยาศาตร�  - เพื่อให6มีครุภัณฑ�เพียง  - ตะแกรงใส�หลอดทดลอง ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ กองสาธารณสุข
พอในการปฏิบัติงาน Test tube rack และสิ่งแวดล6อม
 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  - ทําจากแสตนเลส
ในการปฏิบัติงาน  - ใส�หลอดทดลองได6ทั้งหมด 

๕๐ หลอด (๕x๑๐ ช�อง)
 - จํานวน ๕ ชุด

๑๒ สาธารณสุข ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน  - เพื่อให6มีครุภัณฑ�เพียง  - เครื่องปqrนไฟ ๗,๙๘๐ ๗,๙๘๐ ๗,๙๘๐ ๗,๙๘๐ กองสาธารณสุข
พอในการปฏิบัติงาน  - กระแสไฟฟhา ๘๐๐ w/ ๓ แอมป� และสิ่งแวดล6อม
 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  - แรงขับเคลื่อน ๖๓ cc
ในการปฏิบัติงาน  - ความจุถังเชื้อเพลิง ๔ ลิตร

 - เครื่องยนต�เบนซิน
จํานวน 1 เครื่อง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
13 สาธารณสุข ค�าครุภัณฑ� สํานักงาน  - เพื่อจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ�  - โต,ะสําหรับวาง           5,000          5,000           5,000           5,000 กองสาธารณสุข

ประเภทต�างๆ มาใช6ใน คอมพิวเตอร� ขนาด 45x และสิ่งแวดล6อม
การปฏิบัติงานของกอง 100x75 ซม.
สาธารณสุขและสิ่งแวดล6อม จํานวน 2 ตัว
 - เพื่อให6มีวัสดุและครุภัณฑ�  - โต,ะทํางาน ทําด6วยไม6           5,800          5,800           5,800           5,800 กองสาธารณสุข
เพียงพอในการปฏิบัติงาน ขนาด 80X150X75 ซม. และสิ่งแวดล6อม
 - เพื่อทดแทนวัสดุและ จํานวน 1 ตัว
ครุภัณฑ�ที่ชํารุด  - โต,ะสําหรับประชุม           5,600          5,600           5,600           5,600 กองสาธารณสุข
 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ตัวตรง ขนาด 1500X และสิ่งแวดล6อม
ในการปฏิบัติงาน 600X75 มม. 

จํานวน 2 ตัว
 - เก6าอี้บุนวม มีที่วางแขน           7,200          7,200           7,200           7,200 กองสาธารณสุข
ขนาด W60XD57X และสิ่งแวดล6อม
H80-90 ซม.จํานวน 3 ตัว
 - เก6าอี้บุนวม มีที่วางแขน           5,500          5,500           5,500           5,500 กองสาธารณสุข
ขนาด W63XD70X และสิ่งแวดล6อม
H114-123 ซม.
จํานวน 1 ตัว
 - เก6าอี้พลาสติก ขนาด 9,360 9,360 9,360 9,360 กองสาธารณสุข
 49x51x81 ซม. และสิ่งแวดล6อม
 จํานวน 24 ตัว
 - ตู6กระจกบานเลื่อน 31,200        31,200       31,200        31,200       กองสาธารณสุข
ทรงสูง ขนาด W914X และสิ่งแวดล6อม

D457XH1829 มม.
จํานวน 4 ตู6

งบประมาณและที่ผ�านมา
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
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เป�าหมาย หน�วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14 สาธารณสุข ค�าครุภัณฑ� คอมพิวเตอร� 1. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ เครื่องพิมพ�ชนิดแบบฉีด 7,700 7,700 7,700 7,700 กองสาธารณสุข

ปฏิบัติงานของเจ6าหน6าที่ หมึก (Inkjet)  มีปริ้นเตอร�  และสิ่งแวดล6อม

2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ก,อปป|� สแกนเนอร� แฟ�กซ� 

การปฏิบัติงานของเจ6าหน6าที่ ในตัว จํานวน 1 เครื่อง 

3. เพื่อให6เกิดความเพียงพอ

และความรวดเร็ว

ในการปฏิบัติงานของ

เจ6าหน6าที่ 

๑๕ สร6างความเข6มแข็ง ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ไฟฟhาและวิทยุ เพื่อใช6ในการออกกําลัง ชุดเครื่องขยายเสียง ๔๒๗,๕๐๐ ๔๒๗,๕๐๐ ๔๒๗,๕๐๐ ๔๒๗,๕๐๐ กองสวัสดิการ

ของชุมชน กายลานเต6นในชุมชนเขต กลางแจ6ง จํานวน 15 ชุด สังคม

เทศบาล แต�ละชุดจะประกอบด6วย

 - มิกซ�เซอร� 1 เครื่อง
 - ลําโพง ขนาด 10 นิ้ว
พร6อมขา 2 ชุด
 - สายลําโพง 5 เมตร

 - ไมค�สาย 2 ตัว

(พร6อมสายยาว 4.5 เมตร)

 - เครื่องเล�นดีวีดี 1 เครื่อง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*

งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๖ สร6างความเข6มแข็ง ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ไฟฟhาและวิทยุ เพื่อใช6ในการออกเวที เครื่องขยายเสียงล6อลาก ๑๙,๐๐๐ ๑๙,๐๐๐ ๑๙,๐๐๐ ๑๙,๐๐๐ กองสวัสดิการ

ของชุมชน ประชาคมในชุมชน ๑๒ นิ้ว ๒๐๐ วัตต� สังคม

เขตเทศบาล จํานวน ๑ เครื่อง

๑๗ สร6างความเข6มแข็ง ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� เพื่อใช6สําหรับปฏิบัติงาน เครื่องคอมพิวเตอร�โน,ตบุค ๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ กองสวัสดิการ

ของชุมชน สําหรับงานประมวลผล สังคม

จํานวน ๑ เครื่อง

๑๘ สร6างความเข6มแข็ง ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อใช6ในที่สาธารณะ โต,ะม6าหินขัด ทรงสี่เหลี่ยม ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ กองสวัสดิการ

ของชุมชน ในชุมชนเขตเทศบาล ลายหมากรุก จํานวน ๑ ชุด สังคม

ประกอบด6วย โต,ะ

ขนาด 88x88x67 ซม.

จํานวน 1 ตัว  

เก6าอี้พนักพิง  ขนาด

90x50x67 ซม.

จํานวน 4 ตัว

๑๙ สร6างความเข6มแข็ง ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อใช6ในการประชุม เก6าอี้พลาสติกแบบหนา 39,000 39,000 39,000 39,000 กองสวัสดิการ

ของชุมชน ขนาดกว6าง 480มม.ลึก สังคม

510 มม.สูง 810 มม.

 จํานวน 100 ตัว

วัตถุประสงค*

งบประมาณและที่ผ�านมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
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เป�าหมาย หน�วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๒๐ สังคมสงเคราะห� ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน  เพื่อใช�ในการจัดเก็บ ตู�กระจกบานเลื่อน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ กองสวัสดิการ

เอกสารเพิ่มประสิทธิภาพ ขนาด ๓ ฟุต สังคม

ในการปฏิบัติงาน จํานวน ๒ ตู�

๒๑ สังคมสงเคราะห� ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อใช�สําหรับปฏิบัติงาน โต4ะคอมพิวเตอร� ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ กองสวัสดิการ

ขนาด ๕๐*๘๐*๗๕ ซม. สังคม

จํานวน ๑ ชุด

๒๒ สังคมสงเคราะห� ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�งานบ�านงานครัวเพื่อใช�สําหรับปฏิบัติงาน ถังต�มน้ําไฟฟ=า ขนาด ๑๓,๙๐๐ ๑๓,๙๐๐ ๑๓,๙๐๐ ๑๓,๙๐๐ กองสวัสดิการ

ที่ศูนย�ฟBCนฟูผู�สูงอายุ ๓๐ ซม.(๒๒.๕ ลิตร) สังคม

จํานวน ๑ ใบ

๒๓ สังคมสงเคราะห� ค าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ยานพาหนะ เพื่อใช�สําหรับปฏิบัติงาน รถจักรยานยนต� ขนาด ๔๑,๐๐๐ ๔๑,๐๐๐ ๔๑,๐๐๐ ๔๑,๐๐๐ กองสวัสดิการ

และขนส ง ๑๑๐ cc. สตาร�ทเท�า สังคม

จํานวน ๑ คัน

24 กิจการพาณิชย� ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร� 120,000 120,000 120,000 120,000 สํานักการ

ปฎิบัติงานจัดเก็บค�าน้ําประปา สําหรับงานประมวลผล ประปา

แบบที่ 2 (จอขนาด

ไม�น6อยกว�า 19 นิ้ว)

จํานวน 4 เครื่อง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

25 กิจการพาณิชย� ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดซื้อเครื่องพิมพ�ชนิด 132,000 132,000 132,000 132,000 สํานักการ
ปฎิบัติงานจัดเก็บค�าน้ําประปา Dot Matrix ประปา

Printer  แบบแคร�สั้น 

จํานวน 6 เครื่อง

26 กิจการพาณิชย� ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟhา 5,600 5,600 5,600 5,600 สํานักการ
ปฎิบัติงานจัดเก็บค�าน้ําประปา ขนาด 800 VA ประปา

จํานวน 2 เครื่อง

27 กิจการพาณิชย� ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�การเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบจุ�ม 29,250 29,250 29,250 29,250 สํานักการ
ปฏิบัติงานในการซ�อมบํารุง ใช6มอเตอร�ขนาด ประปา

ระบบท�อน้ําประปา ไม�น6อยกว�า 0.4 kw

220 โวลล� ท�อส�งน้ํา

ขนาด 2 นิ้วสามารถสูบน้ํา

ได6ไม�น6อยกว�า 140 ลิตร 

ต�อ นาที จํานวน 5 เครื่อง

28 กิจการพาณิชย� ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ไฟฟhาและวิทยุ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟhา 114,000 114,000 114,000 114,000 สํานักการ
ปฏิบัติงานในการซ�อมบํารุง เครื่องยนต�ดีเซล ประปา

ระบบท�อน้ําประปา ขนาดไม�น6อยกว�า 

5 กิโลวัตต�
(ราคาไม�รวมค�าติดตั้ง) 

จํานวน 2  เครื่อง

งบประมาณและที่ผ�านมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*



 27

เป�าหมาย หน�วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๒๙ แผนงานการศึกษา ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน 1. เพื่อจัดซื้อโต,ะนักเรียน จัดชื้อโต,ะนักเรียน 4 ที่นั่ง 294,000 294,000 294,000 294,000 สํานักการศึกษา

พร6อมเก6าอี้ใช6ในการจัด พร6อมเก6าอี้ระดับอนุบาล 

การเรียน การสอน จํานวน 60 ชุด  โต,ะ 1 ตัว

ระดับอนุบาล เก6าอี้ 4 ตัว)

2. เพื่อใช6ในการจัดกิจกรรมพัฒนา  - เก6าอี้ผ�านการรับรอง

การเรียนการสอนระดับอนุบาล มาตรฐานผลิตภัณฑ�

อุตสาหกรรม 

มอก.1495-2541 :
เก6าอี้เรียน

 - ขนาดหน6าโต,ะ กว6าง 

800MM ยาว 800MM

 - ขาโต,ะทําจากเหล็กเพลากลม

ขนาด 8 มิล ชุบโครเมี่ยม 

พับเก็บได6ปลายขาใส�ยางกันลื่น 

ทําให6พื้นไม�เป�นรอย

 - ทําด6วย POLYPROPYLENE

 - เป�นระบบ FULLY KNOCKDOWN

100% สามารถถอดเปลี่ยนได6

 - ยืดหยุ�น อ�อนไหวตามการ

เคลื่อนไหวของร�างกาย 
1,682,390 1,682,390 1,682,390 1,682,390  -รวม

งบประมาณและที่ผ�านมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
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