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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 แผนงานบริหารท่ัวไป 1 260,000             1 260,000             1 260,000             1 260,000             4 1,040,000
   1.2 แผนงานการพาณิชย� 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1.3 แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวม 1 260,000 1 260,000 1 260,000 1 260,000 4 1,040,000
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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.) ด�านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  
   3.1  แผนงานบริหารท่ัวไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   3.2  แผนงานการศึกษา 1 492,569             1 492,569             1 492,569             1 492,569             4 1,970,276
   3.3  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวม 1 492,569 1 492,569 1 492,569 1 492,569 4 1,970,276
4.)    ด�านสาธารณูปโภคและโครงสร�างพื้นฐาน
   4.1  แผนงานเคหะและชุมชน 26 192,152,850     26 192,152,850     26 192,152,850     26 192,152,850     104 768,611,400
   4.2  แผนงานการพาณิชย� 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวม 26 192,152,850 26 192,152,850 26 192,152,850 26 192,152,850 104 768,611,400
5.) ด�านเศรษฐกิจ
   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.) ด�านสาธารณสุขและส่ิงแวดล�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
รวมทั้งส้ิน  192,905,419 28 192,905,419 28 192,905,419 28 192,905,419 112 771,621,676

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
แผนพัฒนาท�องถ่ินส่ีป= (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4

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 โครงการติดตั้งกล+องวงจรป-ด  - เพื่อเป2นการเฝ�าระวัง  - ติดตั้งกล+องวงจรป-ด 260,000 260,000 260,000 260,000 ร+อยละ 90 ของ บริเวณอาคารสํานัก สํานักปลัดเทศบาล

(CCTV) บริเวณสํานักงาน และรักษาความปลอดภัย บริเวณสํานักงาน อาคารสํานักงานมี งานของเทศบาลมีความ

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ภายในอาคารสํานักงาน เทศบาล จํานวน 16 จุด กล+องวงจรป-ด ปลอดภัยสามารถ

และบริเวณอาคารสํานักงาน  ตรวจสอบข+อมูลได+

 - เพื่อสามารถใช+ข+อมูลจาก

กล+องวงจรป-ดในการสืบค+น

และเป2นหลักฐานในการ

ติดตามต�างๆ

รวม 1  โครงการ  -  - 260,000 260,000 260,000 260,000  -  -  -

ที่ โครงการ วัตถุประสงคH
งบประมาณและที่ผ�านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท&องถิ่นสี่ป3 (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิ่มเติม  ฉบับที่ 4

สําหรับ องค�กรปกครองส9วนท&องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่  4  การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให&น9าอยู9
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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)

๑ โครงการขยายเขตเสาไฟ 1.เพื่อให+โรงเรียนมี ขยายเขตไฟฟ�า 492,569 492,569 492,569 492,569 ขยายเขตไฟฟ�า โรงเรียนมีไฟฟ�าใช+อย�างพียงพอ โรงเรียนเทศบาล

แรงสูงและตั้งหม+อแปลง ไฟฟ�าใช+อย�างเพียงพอ แรงสูงและตั้งหม+อ แรงสูงและตั้งหม+อ วัดท�าโพธิ์

ขนาด 250 KVA 2.เพื่อป�องกันอุปกรณAไฟฟ�า แปลงขนาด 250 แปลงขนาด 250

3 เฟส ระบบ 33 เควี ชํารุดอันเนื่องมาจากการ  KVA  3 เฟส  KVA  3 เฟส

กระชากของกระแสไฟที่มี  ระบบ 33KV  ระบบ 33 KV

ไม�เพียงพอ จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 1 เครื่อง

รวม 1  โครงการ  -  - 492,569       492,569        492,569        492,569         -  -  -

       3. ยุทธศาสตร!การพัฒนาด&าน  การศึกษา  ศาสนา  ศิลปะ  และประเพณี

ที่ โครงการ วัตถุประสงคA
งบประมาณและที่ผ�านมา

ข. ยุทธศาสตร!การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่   3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท&องถิ่นสี่ป7 (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิ่มเติม  ฉบับที่ 4

สําหรับ องค!กรปกครองส=วนท&องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ก. ยุทธศาสตร!จังหวัดที่  4  การพัฒนาคน  ชุมชนและสังคมให&น=าอยู=
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   4.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงถนนผิวทางพารา เพื่ออํานวยความสะดวก ก�อสร+างปรับปรุงถนนผิวทาง 20,600,000   20,600,000   20,600,000   20,600,000   ประชาชนมีความ ทําให+ประชาชนได+รับความ สํานักการช�าง

แอสฟ8ลท9ติกคอนกรีตถนน ให�กับประชาชน พาราแอสฟ8ลท9ติกคอนกรีต พึงพอใจร+อยละ 80 สะดวกสบาย

ราชดําเนิน จุดเริ่มต+นโครงการ พร+อมงานตีเส+นจราจร ถนน

สี่แยกพระเงิน - สนามกีฬาฯ กว+าง 12.00 - 22.50 

สุดเขตเทศบาล เมตร ยาว 2,450 เมตร 

หรือมีพื้นที่ไม�น+อยกว�า

43,550 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการของ

เทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป$ (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิ่มเติม ฉบับที่ 4

สําหรับ องค0กรปกครองส1วนท�องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ก. ยุทธศาสตร0จังหวัดที่  4  การพัฒนาคน  ชุมชนและสังคมให�น1าอยู1
ข. ยุทธศาสตร0การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่   4 การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค9

       4.ยุทธศาสตร0การพัฒนา  ด�านสาธารณูปโภค  และโครงสร�างพื้นฐาน

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 ปรับปรุงถนนผิวทางพารา เพื่ออํานวยความสะดวก ก�อสร+างปรับปรุงถนนผิวทาง 10,500,000   10,500,000   10,500,000   10,500,000   ประชาชนมีความ ทําให+ประชาชนได+รับความ สํานักการช�าง

แอสฟ8ลท9ติกคอนกรีตถนน ให�กับประชาชน พาราแอสฟ8ลท9ติกคอนกรีต พึงพอใจร+อยละ 80 สะดวกสบาย

สะพานยาว จุดเริ่มต+น พร+อมงานตีเส+นจราจร ถนน

โครงการจากหน+าวัดศรีทวี กว+าง 4.00 - 16.50

ถึงถนนกะโรม เมตร ยาว 2,200 เมตร 

หรือมีพื้นที่ไม�น+อยกว�า

19,000 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการของ

เทศบาล

3 ปรับปรุงถนนผิวทางพารา เพื่ออํานวยความสะดวก ก�อสร+างปรับปรุงถนนผิวทาง 1,750,000     1,750,000     1,750,000     1,750,000     ประชาชนมีความ ทําให+ประชาชนได+รับความ สํานักการช�าง

แอสฟ8ลท9ติกคอนกรีตถนน ให�กับประชาชน พาราแอสฟ8ลท9ติกคอนกรีต พึงพอใจร+อยละ 80 สะดวกสบาย

พระบรมธาตุ จุดเริ่มต+นจาก พร+อมงานตีเส+นจราจร ถนน

บริเวณถนนมังคุด ถึงถนน กว+าง 5.00 - 7.00

ชลวิถี เมตร ยาว 725 เมตร 

หรือมีพื้นที่ไม�น+อยกว�า

3,102 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการของ

เทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค9
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)

4 ปรับปรุงถนนผิวทางพารา เพื่ออํานวยความสะดวก ก�อสร+างปรับปรุงถนนผิวทาง 17,750,000   17,750,000   17,750,000   17,750,000   ประชาชนมีความ ทําให+ประชาชนได+รับความ สํานักการช�าง

แอสฟ8ลท9ติกคอนกรีตถนน ให�กับประชาชน พาราแอสฟ8ลท9ติกคอนกรีต พึงพอใจร+อยละ 80 สะดวกสบาย

พัฒนาการทุ�งปรัง จุดเริ่มต+น พร+อมงานตีเส+นจราจร ถนน

โครงการจากบริเวณ กว+าง 6.00 - 15.00

ถนนชลวิถี ถึงถนนนครศรี- เมตร ยาว 3,070 เมตร 

ทุ�งสง หรือมีพื้นที่ไม�น+อยกว�า

32,235 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการของ

เทศบาล

5 ปรับปรุงถนนผิวทางพารา เพื่ออํานวยความสะดวก ก�อสร+างปรับปรุงถนนผิวทาง 7,200,000     7,200,000     7,200,000     7,200,000     ประชาชนมีความ ทําให+ประชาชนได+รับความ สํานักการช�าง

แอสฟ8ลท9ติกคอนกรีตถนน ให�กับประชาชน พาราแอสฟ8ลท9ติกคอนกรีต พึงพอใจร+อยละ 80 สะดวกสบาย

ศรีธรรมโศก จุดเริ่มต+น พร+อมงานตีเส+นจราจร ถนน

โครงการจากบริเวณ กว+าง 13.00 - 20.00

ซอยศรีธรรมโศก 2 ถึง เมตร ยาว 790 เมตร 

สี่แยกประตูชัยใต+ หรือมีพื้นที่ไม�น+อยกว�า

13,035 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการของ

เทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค9
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)

6 ปรับปรุงถนนผิวทางพารา เพื่ออํานวยความสะดวก ก�อสร+างปรับปรุงถนนผิวทาง 7,000,000     7,000,000     7,000,000     7,000,000     ประชาชนมีความ ทําให+ประชาชนได+รับความ สํานักการช�าง

แอสฟ8ลท9ติกคอนกรีตถนน ให�กับประชาชน พาราแอสฟ8ลท9ติกคอนกรีต พึงพอใจร+อยละ 80 สะดวกสบาย

ประตูลอด จุดเริ่มต+นโครงการ พร+อมงานตีเส+นจราจร ถนน

จากถนนศรีธรรมโศก ถึงถนน กว+างเฉลี่ย 16.00 เมตร

พัฒนาการคูขวาง ยาว 755 เมตร 

หรือมีพื้นที่ไม�น+อยกว�า

12,000 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการของ

เทศบาล

7 ปรับปรุงถนนผิวทางพารา เพื่ออํานวยความสะดวก ก�อสร+างปรับปรุงถนนผิวทาง 17,160,000   17,160,000   17,160,000   17,160,000   ประชาชนมีความ ทําให+ประชาชนได+รับความ สํานักการช�าง

แอสฟ8ลท9ติกคอนกรีตถนน ให�กับประชาชน พาราแอสฟ8ลท9ติกคอนกรีต พึงพอใจร+อยละ 80 สะดวกสบาย

ศรีธรรมราช จุดเริ่มต+นโครงการจาก พร+อมงานตีเส+นจราจร ถนน

สามแยกหัวท�าถึงสะพานท�าช+าง กว+าง 9.00 - 17.00

เมตร ยาว 2,400 เมตร 

หรือมีพื้นที่ไม�น+อยกว�า

31,200 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการของ

เทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค9
งบประมาณและที่ผ�านมา



9

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 ปรับปรุงถนนผิวทางพารา เพื่ออํานวยความสะดวก ก�อสร+างปรับปรุงถนนผิวทาง 1,910,000     1,910,000     1,910,000     1,910,000     ประชาชนมีความ ทําให+ประชาชนได+รับความ สํานักการช�าง

แอสฟ8ลท9ติกคอนกรีตและ ให�กับประชาชน พาราแอสฟ8ลท9ติกคอนกรีต พึงพอใจร+อยละ 80 สะดวกสบาย

รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอย พร+อมงานตีเส+นจราจร ถนน

อินทนิน แยก 1 กว+าง 5.70 เมตร ยาว

221 เมตร หรือมีพื้นที่

ไม�น+อยกว�า 1,256

ตารางเมตร และรางระบาย

น้ํา ค.ส.ล.ภายในกว+าง

0.40 เมตร 

ยาว 485.00 เมตร  

ตามรูปแบบและรายการของ

เทศบาล

9 ประกวดแนวความคิดและ เพื่อพัฒนาสวนสมเด็จ ให+บุคคลที่มีความรู+ความ 300,000        300,000        300,000        300,000        ประชาชนมีความ ได+แนวความคิดและผังแม� สํานักการช�าง

ปรับปรุงผังแม�บทสวนสมเด็จ พระศรีนครินทร  84 สามารถเข+าร�วมประกวด พึงพอใจร+อยละ 80 บทสวนสมเด็จพระศรี

พระศรีนครินทร9 84 (ทุ�งท�าลาด) แนวความคิดและปรับปรุง นครินทร9 84 (ทุ�งท�าลาด)

(ทุ�งท�าลาด) แผนแม�บทสวนสมเด็จพระ

ศรีนครินทร9 84 (ทุ�งท�าลาด)

โดยมีการตัดสินการประกวด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค9
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)

10 ปรับปรุงถนนผิวทางพารา เพื่ออํานวยความสะดวก ก�อสร+างปรับปรุงถนนผิวทาง 11,880,000   11,880,000   11,880,000   11,880,000   ประชาชนมีความ ทําให+ประชาชนได+รับความ สํานักการช�าง

แอสฟ8ลท9ติกคอนกรีตถนน ให�กับประชาชน พาราแอสฟ8ลท9ติกคอนกรีต พึงพอใจร+อยละ 80 สะดวกสบาย

ภายในการเคหะนครศรี พร+อมงานตีเส+นจราจร ถนน

ธรรมราช 1 กว+าง 6.00 - 10.00 เมตร

ยาว 2,700 เมตร 

หรือมีพื้นที่ไม�น+อยกว�า

21,600 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการของ

เทศบาล

11 ปรับปรุงถนนผิวทางพารา เพื่ออํานวยความสะดวก ก�อสร+างปรับปรุงถนนผิวทาง 5,986,750     5,986,750     5,986,750     5,986,750     ประชาชนมีความ ทําให+ประชาชนได+รับความ สํานักการช�าง

แอสฟ8ลท9ติกคอนกรีตถนน ให�กับประชาชน พาราแอสฟ8ลท9ติกคอนกรีต พึงพอใจร+อยละ 80 สะดวกสบาย

สายทุ�งท�าลาดด+านข+างสนาม พร+อมงานตีเส+นจราจร ถนน

กีฬาจังหวัดไปทางทิศใต+ ผ�าน กว+าง 6.00 - 8.00 เมตร

ถนนมะขามชุม ถึงสะพาน ยาว 1,550 เมตร 

ข+ามคลองท�าซัก หรือมีพื้นที่ไม�น+อยกว�า

10,885 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการของ

เทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค9
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)
12 ปรับปรุงถนนผิวทางพารา เพื่ออํานวยความสะดวก ก�อสร+างปรับปรุงถนนผิวทาง 3,745,500     3,745,500     3,745,500     3,745,500     ประชาชนมีความ ทําให+ประชาชนได+รับความ สํานักการช�าง

แอสฟ8ลท9ติกคอนกรีตถนน ให�กับประชาชน พาราแอสฟ8ลท9ติกคอนกรีต พึงพอใจร+อยละ 80 สะดวกสบาย

ราษฎร9บํารุง ถนนตลาดวัดใหญ� พร+อมงานตีเส+นจราจร ถนน

ถนนปOาโล�ง ถนนซอยท�าวัง กว+าง 3.00 - 8.00 เมตร

ถนนข+างวัดศรีทวี ถึงถนน ยาว 1,085 เมตร 
เทวราช หรือมีพื้นที่ไม�น+อยกว�า

6,810 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการของ

เทศบาล

13 ปรับปรุงถนนผิวทางพารา เพื่ออํานวยความสะดวก ก�อสร+างปรับปรุงถนนผิวทาง 10,065,000   10,065,000   10,065,000   10,065,000   ประชาชนมีความ ทําให+ประชาชนได+รับความ สํานักการช�าง

แอสฟ8ลท9ติกคอนกรีตถนน ให�กับประชาชน พาราแอสฟ8ลท9ติกคอนกรีต พึงพอใจร+อยละ 80 สะดวกสบาย

ท�าโพธิ์ ถนนตากสิน ถึงถนน พร+อมงานตีเส+นจราจร ถนน

อ+อมค�ายวชิราวุธ กว+าง 7.30 - 25.00 เมตร
ยาว 1,460 เมตร 

หรือมีพื้นที่ไม�น+อยกว�า

18,300 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการของ

เทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค9
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)

14 ปรับปรุงถนนผิวทางพารา เพื่ออํานวยความสะดวก ก�อสร+างปรับปรุงถนนผิวทาง 3,300,000     3,300,000     3,300,000     3,300,000     ประชาชนมีความ ทําให+ประชาชนได+รับความ สํานักการช�าง

แอสฟ8ลท9ติกคอนกรีตซอย ให�กับประชาชน พาราแอสฟ8ลท9ติกคอนกรีต พึงพอใจร+อยละ 80 สะดวกสบาย

โภคนิเวศน9 จากถนนกะโรม พร+อมงานตีเส+นจราจร ถนน

ถึงถนนชลประทาน 4 ขวา กว+าง 4.00 - 6.00 เมตร

ยาว 1,200 เมตร 

หรือมีพื้นที่ไม�น+อยกว�า

6,000 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการของ

เทศบาล

15 ปรับปรุงถนนผิวทางพารา เพื่ออํานวยความสะดวก ก�อสร+างปรับปรุงถนนผิวทาง 2,002,000     2,002,000     2,002,000     2,002,000     ประชาชนมีความ ทําให+ประชาชนได+รับความ สํานักการช�าง

แอสฟ8ลท9ติกคอนกรีตถนน ให�กับประชาชน พาราแอสฟ8ลท9ติกคอนกรีต พึงพอใจร+อยละ 80 สะดวกสบาย

ท�าช+าง จากถนนกะโรมไปทาง พร+อมงานตีเส+นจราจร ถนน

ทิศใต+ถึงสะพานท�าช+าง กว+าง 6.50 - 8.00 เมตร
ยาว 485 เมตร 

หรือมีพื้นที่ไม�น+อยกว�า

3,640 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการของ

เทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค9

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)

16 ปรับปรุงถนนผิวทางพารา เพื่ออํานวยความสะดวก ก�อสร+างปรับปรุงถนนผิวทาง 1,650,000     1,650,000     1,650,000     1,650,000     ประชาชนมีความ ทําให+ประชาชนได+รับความ สํานักการช�าง

แอสฟ8ลท9ติกคอนกรีตซอย ให�กับประชาชน พาราแอสฟ8ลท9ติกคอนกรีต พึงพอใจร+อยละ 80 สะดวกสบาย

สันติธรรม พร+อมงานตีเส+นจราจร ถนน

กว+าง 5.00 - 7.00 เมตร

ยาว 500 เมตร 

หรือมีพื้นที่ไม�น+อยกว�า

3,000 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการของ

เทศบาล

17 ปรับปรุงถนนผิวทางพารา เพื่ออํานวยความสะดวก ก�อสร+างปรับปรุงถนนผิวทาง 2,585,000     2,585,000     2,585,000     2,585,000     ประชาชนมีความ ทําให+ประชาชนได+รับความ สํานักการช�าง

แอสฟ8ลท9ติกคอนกรีตซอย ให�กับประชาชน พาราแอสฟ8ลท9ติกคอนกรีต พึงพอใจร+อยละ 80 สะดวกสบาย

บุญพา พร+อมงานตีเส+นจราจร ถนน

กว+าง 3.00 - 5.50 เมตร
ยาว 1,124 เมตร 

หรือมีพื้นที่ไม�น+อยกว�า

4,700 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการของ

เทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค9

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)

18 ปรับปรุงถนนผิวทางพารา เพื่ออํานวยความสะดวก ก�อสร+างปรับปรุงถนนผิวทาง 3,518,600     3,518,600     3,518,600     3,518,600     ประชาชนมีความ ทําให+ประชาชนได+รับความ สํานักการช�าง

แอสฟ8ลท9ติกคอนกรีตและ ให�กับประชาชน พาราแอสฟ8ลท9ติกคอนกรีต พึงพอใจร+อยละ 80 สะดวกสบาย

รางระบายน้ํา ค.ส.ล.(ฝ8Rงทิศใต+) พร+อมงานตีเส+นจราจร ถนน

ซอยหอไตร 1 กว+าง 5.00 - 7.00 เมตร 

ยาว 725 เมตร หรือมีพื้นที่

ไม�น+อยกว�า 3,102.00

ตารางเมตร และรางระบาย

น้ํา ค.ส.ล.ภายในกว+าง

0.40 เมตร ยาว 725.00

ตามรูปแบบและรายการของ

เทศบาล

19 ก�อสร+างผนังกันดินถนน สท.ธํารง เพื่ออํานวยความสะดวก ก�อสร+างผนังกันดิน ยาว 500,000        500,000        500,000        500,000        ประชาชนมีความ ทําให+ประชาชนได+รับความ สํานักการช�าง

ให�กับประชาชน 40.00 เมตร พึงพอใจร+อยละ 80 สะดวกสบาย

ตามรูปแบบและรายการของ

เทศบาล

20 ติดตั้งบานระบายน้ํา เพื่อป$องกันน้ําท'วม ติดตั้งบานระบายน้ํา กว+าง 200,000        200,000        200,000        200,000          ประชาชนมีความ  ทําให+ประชาชนได+รับความ สํานักการช�าง

คลองหน+าเมือง บริเวณชุมชน ให�กับประชาชน 1.50 เมตร สูง 1.50 เมตร พึงพอใจร+อยละ 80 ความปลอดภัย

สารีบุตร จํานวน 1 บาน ตามรูปแบบ

และรายการของเทศบาล

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได+รับ รับผิดชอบหลักที่ โครงการ วัตถุประสงค9

งบประมาณและที่ผ�านมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค9

งบประมาณและที่ผ�านมา
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

21 ติดตั้งบานระบายน้ํา เพื่อป$องกันน้ําท'วม ติดตั้งบานระบายน้ํา กว+าง 200,000        200,000        200,000        200,000          ประชาชนมีความ  ทําให+ประชาชนได+รับความ สํานักการช�าง

คลองท�าวัง บริเวณชุมชน ให�กับประชาชน 1.50 เมตร สูง 1.50 เมตร พึงพอใจร+อยละ 80 ความปลอดภัย

ท�ามอญ จํานวน 1 บาน ตามรูปแบบ

และรายการของเทศบาล

22 ติดตั้งบานระบายน้ํา เพื่อป$องกันน้ําท'วม ติดตั้งบานระบายน้ํา กว+าง 200,000        200,000        200,000        200,000          ประชาชนมีความ  ทําให+ประชาชนได+รับความ สํานักการช�าง

คลองปOาเหล+า บริเวณซอย ให�กับประชาชน 1.50 เมตร สูง 1.50 เมตร พึงพอใจร+อยละ 80 ความปลอดภัย

ลําเหมือง จํานวน 1 บาน ตามรูปแบบ

และรายการของเทศบาล

23 โครงการขยายไฟฟ�า เพื่อขยายเขตไฟฟ$า ติดตั้งหม+อแปลงขนาด 450,000        450,000        450,000        450,000          ประชาชนมีความ  ทําให+ประชาชนได+รับความ สํานักการช�าง

หน+าโรงแรมนิราคนธ9 ในช'วงที่ต�องใช�เครื่องสูบน้ํา 100 KVA จํานวน 1 ลูก พึงพอใจร+อยละ 80 ความปลอดภัย

เพื่อป�องกันป8ญหาน้ําท�วม พร+อมอุปกรณ9

ให�กับประชาชน

24 โครงการขยายไฟฟ�าบริเวณ เพื่อให�มีไฟฟ$าใช�เพียงพอ ติดตั้งหม+อแปลงขนาด 800,000        800,000        800,000        800,000          ประชาชนมีความ  ทําให+ประชาชนได+รับความ สํานักการช�าง

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร9 ในช'วงที่ต�องใช�เครื่องสูบน้ํา 250 KVA จํานวน 1 ลูก พึงพอใจร+อยละ 80 ความปลอดภัย

84 (ทุ�งท�าลาด) เพื่อป�องกันป8ญหาน้ําท�วม พร+อมอุปกรณ9

ให�กับประชาชน

รวม 24  โครงการ  -  - 131,252,850   131,252,850   131,252,850   131,252,850    -  -  -



 

 

 

ผ.05 

สําหรับประสานโครงการพฒันาจงัหวัด 
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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 ปรับปรุงถนนผิวทางพารา เพื่ออํานวยความสะดวก ก�อสร+างปรับปรุงถนนผิวทาง 40,000,000   40,000,000  40,000,000  40,000,000  ประชาชนมีความ ทําให+ประชาชนได+รับความ สํานักการช�าง

แอสฟ8ลท9ติกคอนกรีตถนน ให�กับประชาชน พาราแอสฟ8ลท9ติกคอนกรีต พึงพอใจร+อยละ 80 สะดวกสบาย

พัฒนาการคูขวาง จากบริเวณ พร+อมงานตีเส+นจราจร ถนน

ปากซอยศรีธรรมโศก 2 กว+าง 20.00 - 25.00 

แยก 1 ถึงสามแยกนาหลวง เมตร ยาว 3,200 เมตร 

หรือมีพื้นที่ไม�น+อยกว�า

72,000 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการของ

เทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป% (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิ่มเติม ฉบับที่ 4

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ วัตถุประสงค9
งบประมาณและที่ผ�านมา

ก. ยุทธศาสตร3จังหวัดที่  4  การพัฒนาคน  ชุมชนและสังคมให�น5าอยู5
ข. ยุทธศาสตร3การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่   4 การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน
4.ยุทธศาสตร3  ด�านสาธารณูปโภค  และโครงสร�างพื้นฐาน
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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 ปรับปรุงถนนผิวทางพารา เพื่ออํานวยความสะดวก ก�อสร+างปรับปรุงถนนผิวทาง 20,900,000   20,900,000  20,900,000  20,900,000  ประชาชนมีความ ทําให+ประชาชนได+รับความ สํานักการช�าง

แอสฟ8ลท9ติกคอนกรีต ให�กับประชาชน พาราแอสฟ8ลท9ติกคอนกรีต พึงพอใจร+อยละ 80 สะดวกสบาย

ถนนเทวบุรี จากถนนกะโรม พร+อมงานตีเส+นจราจร ถนน

ถึงถนนศรีธรรมราช กว+างเฉลี่ย 10.00 เมตร

ยาว 3,800 เมตร 

หรือมีพื้นที่ไม�น+อยกว�า

38,000 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการของ

เทศบาล

รวม 2  โครงการ  -  - 60,900,000 60,900,000 60,900,000 60,900,000  -  -  -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค9
งบประมาณและที่ผ�านมา
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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 ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�โรงงาน  - เพื่อใช%ตรวจเช็คระยะสายไฟ เครื่องตรวจวัดระยะสาย 300,000        300,000       300,000        300,000       กองวิชาการ

เบอร�ออฟติกที่ ใยแก%วนําแสง (OTDR)  และแผนงาน

เสียหายของศูนย�ICT จํานวน 1 เครื่อง

   - จอแสดงผลแบบสัมผัส

ขนาดไม=น%อยกว=า 7 นิ้ว 

   - มีพอร�ด USB 

ไม=น%อยกว=า  2 พอร�ด

   - มีพอร�ด LAN แบบ RJ45

 ไม=น%อยกว=า 1 พอร�ด

   - มีแบตเตอรี่แบบลิเธียม-

โพลิเมอร� หรือดีกว=า

   - มีความยาวคลื่น 

1310/1550 nm

   - แหล(งจ(ายไฟ อินพุด 

8-16 V

บัญชีครุภัณฑ*

หมวดแผนงานที่

แผนพัฒนาท/องถิ่นสี่ป2 (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิ่มเติม ฉบับที่ 4
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประเภท
งบประมาณและที่ผ�านมา

วัตถุประสงค*
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เป�าหมาย หน�วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 บริหารงานทั่วไป ค=าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�โฆษณาและ   - เพื่อติดตั้งกล%องวงจรปHด  - กล%องวงจรปHดชนิด IP/ 192,000 192,000 192,000 192,000 สํานักปลัดเทศบาล

เผยแพร= จัดเก็บ บันทึกข%อมูลบริเวณ Network Camera ความ

สํานักงาน จํานวน 16 ชุด ละเอียด 2 ล%านพิกเซล Full

HD 1080 P จํานวน 16 ชุด

 - อุปกรณ�สําหรับจัดเก็บ 20,000 20,000 20,000 20,000 สํานักปลัดเทศบาล

ข%อมูลภาพบันทึกกล%อง

โทรทัศน�วงจรปHด (NVR) 

ขนาด 16 ช=อง จํานวน 1 เครื่อง

 - อุปกรณ�กระจายสัญญาณ 16,000 16,000 16,000 16,000 สํานักปลัดเทศบาล

POE Switch ขนาด 8 ช=อง

 - Hard Disk สําหรับจัดเก็บ 10,000 10,000 10,000 10,000 สํานักปลัดเทศบาล

ภาพ SASA ขนาด 4 TB

 - ตู%จัดเก็บอุปกรณ�ขนาด 19 6,000 6,000 6,000 6,000 สํานักปลัดเทศบาล

นิ้ว (Wall Rack) ขนาด 12 U

3 เคหะและชุมชน ค=าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�การเกษตร  -  เพื่อให%มีวัสดุและครุภัณฑ� เครื่องสูบน้ํา แบบมอเตอร�ไฟฟgา 2,000,000 2,000,000 2,000,000  - สํานักการช=าง

 เพียงพอในการปฏิบัติงาน ชนิดหอยโข=ง ขนาดท=อดูด-ส=ง

 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ไม=น%อยกว=า 8 นิ้ว 

ปฏิบัติงาน จํานวน 4 เครื่อง

เป�าหมาย หน�วยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา

งบประมาณและที่ผ�านมา
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(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 เคหะและชุมชน ค=าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�การเกษตร  -  เพื่อให%มีวัสดุและครุภัณฑ� เครื่องสูบน้ํา แบบมอเตอร�ไฟฟgา 500,000        500,000       500,000         - สํานักการช=าง

 เพียงพอในการปฏิบัติงาน กําลังแรงม%าไม=น%อยกว=า 10

 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ แรงม%า ขนาดท=อดูด-ส=ง ไม=น%อย

ปฏิบัติงาน กว=า 8 นิ้ว  จํานวน 5 เครื่อง

5 เคหะและชุมชน ค=าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�การเกษตร  -  เพื่อให%มีวัสดุและครุภัณฑ� เครื่องสูบน้ํา แบบมอเตอร�ไฟฟgา 4,500,000 4,500,000 4,500,000  - สํานักการช=าง

 เพียงพอในการปฏิบัติงาน ชนิดจุ=มน้ํา ขนาดท=อดูด-ส=ง
 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ 8 - 10 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง

ปฏิบัติงาน

6 เคหะและชุมชน ค=าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�การเกษตร  -  เพื่อให%มีวัสดุและครุภัณฑ� เครื่องสูบน้ํา แบบมอเตอร�ไฟฟgา 1,500,000 1,500,000 1,500,000  - สํานักการช=าง

 เพียงพอในการปฏิบัติงาน ชนิดจุ=มน้ํา กําลังไฟฟgา

 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ไม=น%อยกว=า 37 KW ระยะ

ปฏิบัติงาน สูบส=ง 10 เมตร 

อัตราสูบ 0.3 ลูกบาก�ศเมตร 

ต=อวินาที
๗ การศึกษา ค=าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อใช%เก็บเอกสารของ ตู%เอกสารกระจกบานเลื่อน 100,000 100,000 100,000 100,000 สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา ขนาด 1185*40*880 มม.

จํานวน 20 ใบ 

เป�าหมาย หน�วยงานงบประมาณและที่ผ�านมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
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(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๘ การศึกษา ค=าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน เครื่องคอมพิวเตอร� 160,000 160,000 160,000 160,000 สํานักการศึกษา

การทํางานและเพียงพอ สําหรับงานสํานักงาน 

กับบุคลากร (จอขนาดไม=น%อยกว=า19 นิ้ว) 

จํานวน 10 เครื่อง

9 การศึกษา ค=าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� เพื่อใช%พิมพ�เอกสาร เครื่องพิมพ� Multifunction 51,000          51,000         51,000          51,000          สํานักการศึกษา

และหนังสือ ติดต=อกับ ชนิดเลเชอร� หรือชนิด LED สี

หน=วยงานราชการ จํานวน 3 เครื่อง

และหน=วยงานอื่นๆ

10 การศึกษา ค=าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� เพื่อใช%พิมพ�เอกสาร- เครื่องปริ้นเตอร� 5 เครื่อง 45,000 45,000 45,000 45,000 สํานักการศึกษา

และหนังสือ ติดต=อกับ เครื่องพิมพ� Multifunction

หน=วยงานราชการ ชนิดเลเชอร� หรือชนิด ขาว-ดํา

และหน=วยงานอื่นๆ ราคาเครื่องละ 9,000บาท

เป�าหมาย หน�วยงานงบประมาณและที่ผ�านมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
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(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
11 การศึกษา ค=าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�โฆษณา และ เพื่อใช%สําหรับนําเสนอ วิชชวลไลเชอร*พร/อมจอ 24,000 24,000 24,000 24,000 สํานักการศึกษา

เผยแพร= ข%อมูลเนื้อหาแก=ผู%เข%าร=วม โปรแจ<คเตอร* 1 เครื่อง

ประชุมในห%องประชุม  - วิชชวล เปsนเครื่องถ=ายทอด

สัญญาณภาพจากวัตถุ 3 มิติ
 - สามารถใช%งานร=วมกับ
โทรทัศน� วีดีโอ โปรเจคเตอร�
 -มีระบบการซูมภาพ
 - มีช=องต=อสัญญาณ
Input/output
 -มีไฟส=องสว=างด%านบน
สองข%าง

เพื่อใช%สําหรับฉายภาพ  - จอโปรแจ<คเตอร* 10,400 10,400 10,400 10,400 สํานักการศึกษา

 - ขนาด 120นิ้ว
 - จอม%วนเก็บในกล=องได%
บังคับจอขึ้นลงด%วยสวิตซ�
หรือรีโมทคอนโทรลใช%ไฟฟgา
AC 220โวลท� 50 เฮิรตซ�

เพื่อใช%สําหรับนําเสนอ  - โปรแจ<คเตอร*           18,090          18,090           18,090           18,090 สํานักการศึกษา
ข%อมูลเนื้อหาแก=ผู%เข%าร=วม 3000ANSI ตัวเครื่อง2Y/หลอด

ประชุมในห%องประชุม 1Y เทคโนโลยีโปรเจคเตอร� 3D

DLPความสว=าง 3000
ความละเอียด 1024*
768(XGA)FREE จอ 70*70 1 เครื่อง

เป�าหมาย หน�วยงานงบประมาณและที่ผ�านมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
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(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 การศึกษา ค=าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน  - เพื่อให%วัสดุและ  - จัดชื้อเก%าอี้ทํางานทรงสูง 74,000 74,000 74,000 74,000 สํานักการศึกษา

ครุภัณฑ�เพียงพอในการ บุหนัง PVCปรับสูงระบบไฮโดรลิค

ปฏิบัติงาน ขนาด 64*70*116 ซม.

 - เพื่อทดแทนวัสดุและ จํานวน   20 ตัว

ครุภัณฑ�ที่ชํารุด  - จัดชื้อเก%าอี้ทํางานบุหนัง 47,500 47,500 47,500 47,500 สํานักการศึกษา

 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ปรับสูง-ต่ํา ใช%ระบบแกนแก็ส

ในการปฏิบัติงาน ขนาด65*72*114-126 ซม.

จํานวน 5 ตัว

 - จัดชื้อโต{ะทํางานมีลิ้นชัก 156,000 156,000 156,000 156,000 สํานักการศึกษา

ขนาดกว%าง 150 ซม. ลึก 75 ซม.

สูง 75 ซม. จํานวน 20 ตัว

 - โต{ะคอมพิวเตอร� 20,000 20,000 20,000 20,000 สํานักการศึกษา

ขนาด 50*80*75 ซม.

จํานวน 10 ตัว

เป�าหมาย หน�วยงานงบประมาณและที่ผ�านมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
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(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
13 การศึกษา ค=าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�โฆษณา และ เพื่อใช%สําหรับนําเสนอ วิชชวลไลเชอร*พร/อมจอ 120,000 120,000 120,000 120,000 โรงเรียนสาธิต

เผยแพร= ข%อมูลเนื้อหาประกอบการ โปรแจ<คเตอร* 5 เครื่อง เทศบาล
เรียนการสอนแก=นักเรียน  - วิชชวล เปsนเครื่องถ=ายทอด วัดเพชรจริก
ภายในโรงเรียน สัญญาณภาพจากวัตถุ 3 มิติ

 - สามารถใช%งานร=วมกับ
โทรทัศน� วีดีโอ โปรเจคเตอร�
 -มีระบบการซูมภาพ
 - มีช=องต=อสัญญาณ
Input/output
 -มีไฟส=องสว=างด%านบน
สองข%าง

เพื่อใช%สําหรับฉายภาพ  - จอโปรแจ<คเตอร* 52,000 52,000 52,000 52,000 โรงเรียนสาธิต

 - ขนาด 120นิ้ว เทศบาล
 - จอม%วนเก็บในกล=องได% วัดเพชรจริก
บังคับจอขึ้นลงด%วยสวิตซ�
หรือรีโมทคอนโทรลใช%ไฟฟgา
AC 220โวลท� 50 เฮิรตซ�

เพื่อใช%สําหรับนําเสนอ  - โปรแจ<คเตอร*           90,450          90,450           90,450           90,450 โรงเรียนสาธิต
ข%อมูลเนื้อหาประกอบการ 3000ANSI ตัวเครื่อง2Y/

หลอด
เทศบาล

เรียนการสอนแก=นักเรียน 1Y เทคโนโลยีโปรเจคเตอร� 
3D

วัดเพชรจริก
ภายในโรงเรียน DLPความสว=าง 3000

ความละเอียด 1024*
768(XGA)FREE จอ 70*70 1 เครื่อง

เป�าหมาย หน�วยงานงบประมาณและที่ผ�านมา
แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
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(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
14 การศึกษา ค=าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�โฆษณา และ เพื่อใช%สําหรับนําเสนอ วิชชวลไลเชอร*พร/อมจอ 120,000 120,000 120,000 120,000 โรงเรียนเทศบาล

เผยแพร= ข%อมูลเนื้อหาประกอบการ โปรแจ<คเตอร* 5 เครื่อง วัดท=าโพธิ์

เรียนการสอนแก=นักเรียน  - วิชชวล เปsนเครื่องถ=ายทอด

ภายในโรงเรียน สัญญาณภาพจากวัตถุ 3 มิติ
 - สามารถใช%งานร=วมกับ
โทรทัศน� วีดีโอ โปรเจคเตอร�
 -มีระบบการซูมภาพ
 - มีช=องต=อสัญญาณ
Input/output
 -มีไฟส=องสว=างด%านบน
สองข%าง

เพื่อใช%สําหรับฉายภาพ  - จอโปรแจ<คเตอร* 52,000 52,000 52,000 52,000 โรงเรียนเทศบาล

 - ขนาด 120นิ้ว วัดท=าโพธิ์

 - จอม%วนเก็บในกล=องได%
บังคับจอขึ้นลงด%วยสวิตซ�
หรือรีโมทคอนโทรลใช%ไฟฟgา
AC 220โวลท� 50 เฮิรตซ�

เพื่อใช%สําหรับนําเสนอ  - โปรแจ<คเตอร*           90,450          90,450           90,450           90,450 โรงเรียนเทศบาล

ข%อมูลเนื้อหาประกอบการ 3000ANSI ตัวเครื่อง2Y/
หลอด

วัดท=าโพธิ์

เรียนการสอนแก=นักเรียน 1Y เทคโนโลยีโปรเจคเตอร� 
3Dภายในโรงเรียน DLPความสว=าง 3000
ความละเอียด 1024*
768(XGA)FREE จอ 70*70 1 เครื่อง

เป�าหมาย หน�วยงานงบประมาณและที่ผ�านมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
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(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15 สาธารณสุข ค=าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน จัดหาเครื่องโทรสารสําหรับ เครื่องโทรสารแบบใช% 90,000 90,000 90,000 90,000 กองการแพทย�

    ส=งข%อมูล ประวัติการ กระดาษ A4 ส=งได%ครั้งละ      

 รักษาและด%านสิทธิผู%ป}วย จํานวน  6  

 

16 สาธารณสุข ค=าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน จัดหาเครื่องทําลายเอกสาร เครื่องทําลายเอกสารแบบ 192,000 192,000 192,000 192,000 กองการแพทย�

   เกี่ยวกับข%อมูลการรักษาผู%ป}วย ทําลายครั้งละ 20 แผ=น 

จํานวน  6 เครื่อง

17 สาธารณสุข ค=าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน จัดหาเครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ ชนิด 620,000 620,000 620,000 620,000 กองการแพทย�

 ในโรงพยาบาล อาคาร 1 ติดผนังขนาด 24,000 บีทียู 

 อาคาร 2 และอาคาร 3 พร%อมติดตั้ง จํานวน 20 ชุด

 ศูนย�บริการ 5 ศูนย� (มาตรฐานราคากลาง     

ครุภัณฑ�ป� 2560)

18 สาธารณสุข ค=าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน จัดหาเครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ ชนิด 400,000 400,000 400,000 400,000 กองการแพทย�

 ในโรงพยาบาล อาคาร 1 ติดผนังขนาด 15,000 บีทียู     

 อาคาร 2 และอาคาร 3 พร%อมติดตั้ง จํานวน 20 ชุด     

ศูนย�บริการ 5 ศูนย� (มาตรฐานราคากลาง

ครุภัณฑ�ป� 2560)

เป�าหมาย หน�วยงานงบประมาณและที่ผ�านมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
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(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

19 สาธารณสุข ค=าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน จัดหาเครื่องปรับอากาศ  - เครื่องปรับอากาศ ชนิด 240,000        240,000       240,000        240,000       กองการแพทย�

   ในโรงพยาบาล อาคาร 1 ติดผนังขนาด 18,000 บีทียู 

 อาคาร 2 และอาคาร 3 พร%อมติดตั้ง จํานวน 20 ชุด     

 ศูนย�บริการ 5 ศูนย� (มาตรฐานราคากลาง

ครุภัณฑ�ป� 2560)

  

20 สาธารณสุข ค=าครุภัณฑ�  ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อจัดหาครุภัณฑ�ใหม=  - เครื่องปรับอากาศ ชนิด 40,000 40,000 40,000 40,000 กองการแพทย�

  และทดแทนครุภัณฑ� ติดผนังขนาด 15,000 บีทียู 

ที่เก=าเสื่อมสภาพ พร%อมติดตั้ง จํานวน 2 ชุด     

 (มาตรฐานราคากลาง     

ครุภัณฑ�ป� 2560)

21 สาธารณสุข ค=าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อจัดหาเก%าอี้พักคอย เก%าอี้พักคอยแบบพลาสติก 360,000 360,000 360,000 360,000 กองการแพทย�

  สําหรับผู%ป}วย ขาเหล็กมีพนักพิง เปsนแบบ      

  ที่นัง 4 แถว  จํานวน       

30 ชุด

   

22 สาธารณสุข ค=าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อจัดหาเก%าอี้พักคอย เก%าอี้พักคอยแบบพลาสติก 49,000 49,000 49,000 49,000 กองการแพทย�

สําหรับผู%ป}วย ขาเหล็กมีพนักพิง นั่งแถวใน

แถวละ 2 ตัว จํานวน  

10 ชุด
เป�าหมาย หน�วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลักที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

23 สาธารณสุข ค=าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน จัดหาโต{ะคอมพิวเตอร� เพื่อใช% โต{ะคอมพิวเตอร� ขนาด 100,000 100,000 100,000 100,000 กองการแพทย�

ในสํานักงาน 120x60x75 เซนติเมตร  

 จํานวน 20 ตัว

24 สาธารณสุข ค=าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อจัดหาอื่นๆและ  ตู%เหล็ก 4 ลิ้นชัก  2 ตัว 15,800 15,800 15,800 15,800 กองการแพทย�

จัดหาทดแทนครุภัณฑ� ตู%เหล็กลิ้นชัก ขนาด

ที่เก=าเสื่อมสภาพ 46.6x61.4x132.5 ซม.

 ลิ้นชักเปsนรางลูกล%อคู=

สามารถเลื่อนเปHดได%

ไม=น%อยกว=า 43.5 ซม.

         

25 สาธารณสุข ค=าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อจัดหาครุภัณฑ�ใหม= เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้น 140,000 140,000 140,000 140,000 กองการแพทย�

และจัดหาทดแทน หรือชนิดแขวนพร%อมติดตั้ง  

ครุภัณฑ�ที่เก=าเสื่อมสภาพ (มีระบบฟอกอากาศ)  

ขนาด 18,000 BTU

จํานวน 5 เครื่อง

26 สาธารณสุข ค=าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อจัดหาครุภัณฑ�ใหม= เก%าอี้ทํางานแบบมีพนักพิง 60,000 60,000 60,000 60,000 กองการแพทย�

และจัดหาทดแทน จํานวน  20 ตัว  

ครุภัณฑ�ที่เก=าเสื่อมสภาพ แบบหมุนได% มีพนักพิง  

ขนาดสูงไม=น%อยกว=า 40 ซม.

เป�าหมาย หน�วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผ�านมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

27 สาธารณสุข ค=าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อจัดหาครุภัณฑ�ใหม= เก%าอี้บาร�สตูลเตี้ย ขนาด 4,000 4,000 4,000 4,000 กองการแพทย�

และจัดหาทดแทน ก*ย=36*49  

ครุภัณฑ�ที่เก=าเสื่อมสภาพ ชนิดล%อเลื่อน  จํานวน 2 ตัว  

28 สาธารณสุข ค=าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อจัดหาครุภัณฑ�ใหม= ตู%สําหรับเก็บเอกสาร บานเลื่อน 32,000 32,000 32,000 32,000 กองการแพทย�

และจัดหาทดแทน บานเลื่อนแบบ 4 ชั้น  

ครุภัณฑ�ที่เก=าเสื่อมสภาพ เพื่อเก็บเวชระเบียนผู%ป}วย  

จํานวน 4 ตัว

29 สาธารณสุข ค=าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อจัดหาครุภัณฑ�ใหม= ชั้นไม%วางของอเนกประสงค� 6,000 6,000 6,000 6,000 กองการแพทย�

และจัดหาทดแทน แบบ3ชั้นพับเก็บได%  

ครุภัณฑ�ที่เก=าเสื่อมสภาพ ขนาด87*29*70  ซม.  

จํานวน 2 ชิ้น

30 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�งานบ%านงานครัว จัดหาตู%เย็นสําหรับ ตู%เย็นสําหรับเก็บวัคซีน 400,000 400,000 400,000 40,000 กองการแพทย�

    เก็บวัคซีนใช%กับ ขนาดความจุ ไม=น%อยกว=า 20 

งานเภสัชกรรม คิวบิกฟุต

 จํานวน 2 ตู%

31 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�งานบ%านงานครัว จัดหาตู%เย็นสําหรับ ตู%เย็นสําหรับเก็บวัคซีน 19,000 19,000 19,000 19,000 กองการแพทย�

  เก็บวัคซีนใช%กับ ขนาดความจุ ไม=น%อยกว=า 13 

งานเภสัชกรรม คิวบิกฟุต

จํานวน 1 ตู%
เป�าหมาย หน�วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลักที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*

งบประมาณและที่ผ�านมา
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

32 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน จัดหาตู%เย็นสําหรับเก็บยา ตู%เย็นสําหรับเก็บยา 25,000 25,000 25,000 25,000 กองการแพทย�
  ใช%กับงานเภสัชกรรม ขนาดความจุ ไม=น%อยกว=า 16 

คิวบิกฟุต
จํานวน 1 ตู%

33 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน จัดหาเครื่องวัดอุณหภูมิและ เครื่องวัดอุณหภูมิและความ 100,000 100,000 100,000 100,000 กองการแพทย�
  ความชื้นชนิดดิจิตอลสําหรับตู%เย็น ชื้นชนิดดิจิตอลสําหรับ

เก็บยาและวัคซีน ตู%เย็นเก็บยาและวัคซีน 
ใช%ในงานเภสัชกรรม มีระบบแสดงผลและแจ%ง

เตือนอัตโนมัติไปที่หน%าจอ
คอมพิวเตอร�และเบอร�
โทรศัพท�อย=างน%อย 1 เบอร�
มีช=วงการวัดอุณหภูมิใน
ช=วงลบ 40
ถึง 80 องศาเซลเซียล
จํานวน 5 ชุด

34 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน - เพื่อจัดหาครุภัณฑ�ทางการ ตู%เอกสารกระจกบานเลื่อน 45,000          45,000         45,000          45,000          กองการแพทย�
แพทย�ใหม= และจัดหาทดแทน ทรงเตี้ยขนาดไม=น%อยกว=า  
ครุภัณฑ�ที่เก=าเสื่อมสภาพ 118.8x40.8x87.7 ซม. 

โครงทําจากเหล็กหนาไม=
น%อยกว=า 0.6 ม.ม มือจับเปsน
พลาสติกฉีดขึ้นรูป
บานเลื่อนกระจกล็อคด%วย
กุญแจ จํานวน 10 ตู%

เป�าหมาย หน�วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผ�านมา
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

35 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อจัดหาครุภัณฑ�ใหม= ตู%เหล็ก 4 ลิ้นชัก 94,800 94,800 94,800 94,800 กองการแพทย�

และจัดหาทดแทนครุภัณฑ� จํานวน 12 ตู%  

ที่เก=าเสื่อมสภาพ เพื่อจัดเก็บวัสดุการแพทย�

ขนาดตู% (46x60x130 cms)

ตู%เหล็ก 4 ลิ้นชัก มีฐาน

ตัวโครงตู%ทําจากเหล็กแผ=น

หนาไม=น%อยกว=า 0.6 มม. 

พับขึ้นรูปรางลิ้นชักเปsน

รางลูกล%อคู=แบบ1ตอน

 ลิ้นชักเลื่อนเปHดได% 

 

36 สาธารณสุข ค=าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� เพื่อจัดหาครุภัณฑ�ใหม= เครื่องสํารองไฟไม=ต่ํากว=า 6,000 6,000 6,000 6,000 กองการแพทย�

และจัดหาทดแทน 1KvA(630วัตต�) จํานวน  

ครุภัณฑ�ที่เก=าเสื่อมสภาพ 1 ชุด  

37 สาธารณสุข ค=าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อจัดหาครุภัณฑ�ใหม= ตู%สําหรับเก็บเอกสาร 9,000 9,000 9,000 9,000 กองการแพทย�

  และจัดหาทดแทน บานเลื่อน3 ชั้น จํานวน 2 ตัว     

 ครุภัณฑ�ที่เก=าเสื่อมสภาพ โครงตู%ทําจากเหล็กแผ=นหนา      

 บานเลื่อนกระจกล็อคด%วย

 กุญแจ  ขนาดตู%ไม=น%อยกว=า

  87.7x40.8x87.7 ซม.

เป�าหมาย หน�วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลักที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

38 สาธารณสุข ค=าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อจัดหาครุภัณฑ�ใหม= พัดลมโคจร ขนาด 18 นิ้ว 10,000          10,000         10,000          10,000          กองการแพทย�

   และจัดหาทดแทน จํานวน 4 เครื่อง  

ครุภัณฑ�ที่เก=าเสื่อมสภาพ  

39 สาธารณสุข ค=าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน  เพื่อจัดหาครุภัณฑ�ทางการ พัดลมตั้งพื้นกึ่งตั้งโต{ะ 5,000 5,000 5,000 5,000 กองการแพทย�

แพทย�ใหม= และจัดหาทดแทน ขนาด 18 นิ้ว จํานวน 2  

 ครุภัณฑ�ที่เก=าเสื่อมสภาพ  เครื่อง  

40 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อใช%สําหรับจุดคัดกรอง พัดลมไอเย็นแบบเคลื่อนที่ 23,900 23,900 23,900 23,900 กองการแพทย�

ผู%ป}วย คลอบคลุมพื้นที่ 50 ตร.ม.  

 มีแรงลม 3 ระดับปรับมุมส=าย

ได% 90 องศา 

41 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ไฟฟgาและวิทยุ ครุภัณฑ�ทางการแพทย�ใหม= เครื่องกําเนิดไฟฟgา ขนาด 400 2,635,000 2,635,000 2,635,000 2,635,000 กองการแพทย�

 และจัดหาทดแทนครุภัณฑ� กิโลวัตต� 1 เครื่องพร%อมติดตั้ง     

 ที่เก=าเสื่อมสภาพ     

42 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�การเกษตร จัดหาเครื่องสูบน้ํา เครื่องสูบน้ํา ขนาด 2 24,000 24,000 24,000 24,000 กองการแพทย�

 ทดแทนตัวเก=าที่ชํารุด แรงม%า แบบท=อทางดูด 

 งานผู%ป}วยใน อาคาร2 ทางส=ง 2x2 นิ้ว  3 ชุด     

เป�าหมาย หน�วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผ�านมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*



 33

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

43 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ไฟฟgาและวิทยุ จัดหาโทรทัศน� โทรทัศน�  LED จอ 40นิ้ว 90,000 90,000 90,000 90,000 กองการแพทย�

 เพื่อเปsนสื่อการสอน ขนาดความละเอียดจอภาพ 

 ผู%ป}วย และเผยแพร= 1920x1080 พิเซล 6 เครื่อง

 ความรู%ด%านสาธารณสุข

44 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ไฟฟgาและวิทยุ เพื่อจัดหาอื่น ๆ และ เครื่องขยายเสียงกระเป�าหิ้ว 35,000          35,000         35,000          35,000          กองการแพทย�

    ครุภัณฑ�ทางการแพทย�ใหม= ตู%ลําโพงพกพา  10 ชุด

 และจัดหาทดแทนครุภัณฑ� พร%อม USB/SD CARD       

 ที่เก=าเสื่อมสภาพ รับสัญญาณบลูทูธได% เล=น     

MP3/FM เครื่องขยาย

  ไร%สายแบบหิ้ว 15-50 วัตต� 

Portable sound system

 ใช%พร%อมกัน 2 ไมค� กระเป�า

สําหรับสะพายและ รีโมท

45 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน จัดหาพัดลม พัดลมตั้งพื้น 18 นิ้ว  30,000 30,000 30,000 30,000 กองการแพทย�

  เพื่อระบายอากาศจุด ขนาดไม=น%อยกว=า 52x38x84     

บริการผู%ป}วยในคลีนิค นิ้ว นน.ไม=น%อยกว=า 5.5     

ให%คําปรึกษาและคลีนิคร=มไม% ก.ก. เปsนแบบพลาสติก

จํานวน 15 ตัว

เป�าหมาย หน�วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลักที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*

งบประมาณและที่ผ�านมา
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

46 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน จัดหาพัดลมดูดออากาศ พัดลมดูดอากาศ พร%อมติดตั้ง 34,400 34,400 34,400 34,400 กองการแพทย�

 เพื่อระบายอากาศจุดผู%ป}วยนอก ขนาด 16 นิ้ว ความถี่ 50 เฮิรทร�      

เพื่อให%เปsนไปตามมาตรฐาน กําลังไฟฟgา 61 วัตต� หมุน     

คุณภาพสถานพยาบาล (HA) ไม=น%อยกว=า 1170/รอบ

ต=อนาที น้ําหนักไม=น%อยกว=า 

6.4 กก. จํานวน 4 ตัว

47 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ไฟฟgาและวิทยุ จัดหาเครื่องวัดแสงเพื่อหาค=า เครื่องวัดแสง จํานวน 1 ชุด 8,600 8,600 8,600 8,600 กองการแพทย�

 ของแสงในโรงพยาบาล ระดับการวัดไม=น%อยกว=า 30-130     

เพื่อให%เปsนไปตามมาตรฐาน มีจอแสดงผล 4 หลัก 

คุณภาพสถานพยาบาล (HA) ความละเอียด 0.1 เดซิเบล 

48 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�งานบ%านงานครัว จัดหาเครื่องทําน้ําร%อน น้ําเย็น เครื่องทําน้ําร%อนน้ําเย็นแบบ 30,000 30,000 3,000 30,000 กองการแพทย�

    ใช%กับการบริการผู%ป}วยในหอ ต=อท=อ ขนาด 2 ก{อก พร%อม

ผู%ป}วยใน ติดตั้งเปsนตู%กดน้ําแบบ

 มี 2ก{อกน้ํา  น้ําเย็น น้ําร%อน

ตู%เก็บน้ําขนาดไม=น%อยกว=า

  20 ลิตร จํานวน 3 เครื่อง
เป�าหมาย หน�วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ�านมา
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
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49 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�งานบ%านงานครัว จัดหาตู%เย็นไว%เก็บวัคซีนสําหรับ ตู%เย็นขนาดไม=ต่ํากว=า 13 38,000 38,000 38,000 38,000 กองการแพทย�

  ในคลีนิคเด็กดี งานส=งเสริม  คิวปHกฟุตจํานวน  2 ตู%

สุขภาพ ขนาดความจุภายในไม=ต่ํากว=า

13คิวบิกฟุต ฉลาก  เบอร� 5

ระบบกระจายความเย็นแบบ

โนฟอรสต�ไม=มีน้ําแข็งเกาะ

ใช%ไฟฟgา AC220 โวลท� 

50 เฮิรตช�

50 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�งานบ%านงานครัว จัดหาตู%เย็นไว%เก็บวัคซีนสําหรับ ตู%เย็นขนาดไม=ต่ํากว=า 16 50,000 50,000 50,000 50,000 กองการแพทย�

 งานอนามัยโรงเรียน  คิวปHกฟุต จํานวน  2 ตู%  

  ขนาดความจุภายในไม=ต่ํากว=า     

16 คิวบิกฟุต ฉลาก  เบอร� 5

ระบบกระจายความเย็นแบบ

โนฟอรสต�ไม=มีน้ําแข็งเกาะ

ใช%ไฟฟgา AC220 โวลท� 

50 เฮิรตช�

51 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�งานบ%านงานครัว จัดหาเครื่องซักผ%า ไว%ซักผ%าที่ใช% เครื่องซักผ%า แบบอัตโนมัติ. 18,000          18,000         18,000          18,000          กองการแพทย�

 สําหรับเช็ดมือที่มีผืนขนาดเล็ก ขนาด 15 กก.

 ที่ใช%ในการทําหัตถการแพทย�     

เป�าหมาย หน�วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา
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52 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�งานบ%านงานครัว เพื่อจัดหาครุภัณฑ�ทางการ ตู%เย็นขนาด 5คิวบิกฟุต 6,500 6,500 6,500 6,500 กองการแพทย�

แพทย�ใหม= และจัดหาทดแทน มีฉลากประหยัดไฟ เบอร� 5  

ครุภัณฑ�ที่เก=าเสื่อมสภาพ จํานวน 1 เครื่อง  

53 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�งานบ%านงานครัว เพื่อจัดหาครุภัณฑ�ทางการ ตู%เย็นขนาด 7 คิวบิกฟุต 9,400 9,400 9,400 9,400 กองการแพทย�

แพทย�ใหม= และจัดหาทดแทน มีฉลากประหยัดไฟ เบอร� 5  

 ครุภัณฑ�ที่เก=าเสื่อมสภาพ จํานวน 1 เครื่อง  

54 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�งานบ%านงานครัว ม=านสําหรับกั้นเตียงผู%ป}วยหอ ม=านสําหรับกั้นเตียงผู%ป}วยหอ 110,400        110,400       110,400        110,400       กองการแพทย�

 ผู%ป}วยใน และผ%าม=านรอบเตียง ผู%ป}วยใน และผ%าม=านรอบเตียง

 ผู%ป}วยอาคาร2 ชั้น2และชั้น3 ผู%ป}วยอาคาร2 ชั้น2และชั้น3     

 - ขนาดกว%าง 7xสูง 1.90 ม.

 ใช%ผ%า Gold House จํานวน 

 24 ผืน

  -ขนาดกว%าง 4.5xสูง 1.90 ม. 76,800          110,400       110,400        110,400       กองการแพทย�

 ใช%ผ%า Gold House จํานวน 

 24 ผืน

 -ขนาดกว%าง 1.30xสูง 1.50 60,000          60,000         60,000          60,000          กองการแพทย�

 เมตร  ใช%ผ%า Gold House 

จํานวน 40 ผืน

 -รางม=านขนาดกว%าง 1.30ม. 11,400          11,400         11,400          11,400          กองการแพทย�

พร%อมอุปกรณ� จํานวน 40 ชุด

เป�าหมาย หน�วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ�านมา
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
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 -ขนาดกว%าง2.10xสูง2.15ม. 24,000          24,000         24,000          24,000          กองการแพทย�

ใช%ผ%า Gold House จํานวน 

8 ผืน (ม=านประตู)

 -รางม=านขนาดกว%าง 4.20ม. 3,696            3,696           3,696            3,696            กองการแพทย�

พร%อมอุปกรณ� จํานวน 4 ชุด

 -รางม=านขนาดกว%าง 2.60 ม. 572               572              572               572              กองการแพทย�

พร%อมอุปกรณ� จํานวน 1 ชุด

 

55 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�งานบ%านงานครัว - เพื่อจัดหาครุภัณฑ�ทางการ เครื่องซักผ%า แบบอัตโนมัติ 6,000            6,000           6,000            6,000            กองการแพทย�

แพทย�ใหม= และจัดหาทดแทน ขนาด 8 กก.  

ครุภัณฑ�ที่เก=าเสื่อมสภาพ จํานวน 1เครื่อง  

56 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�การแพทย�  - ครุภัณฑ�ทางการแพทย�ใหม= เครื่องกระตุ%นกล%ามเนื้อด%วย 260,000 260,000 260,000 260,000 กองการแพทย�

 และจัดหาทดแทนครุภัณฑ� ไฟฟgาพร%อมอัตราซาวด� 1       

 ที่เก=าเสื่อมสภาพ เครื่อง ให%การรักษาได% 3 แบบ         

 -ใช%สําหรับบําบัด รักษาผู%ป}วย  - รักษาด%วยคลื่นอัลตราซาวด�

ทางกายภาพบําบัด  - รักษาด%วยกระแสไฟฟgา

ร=วมกับกระแสไฟฟgา ใช% 

ไฟฟgา 220 โวลต� 50 เฮิรตซ� 

 

 

เป�าหมาย หน�วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา
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57 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�การแพทย�  - ครุภัณฑ�ทางการแพทย�ใหม= หม%อต%มแผ=นประคบร%อน 1 195,000 195,000 195,000 195,000 กองการแพทย�

และจัดหาทดแทนครุภัณฑ� เครื่อง ขนาด 80*80*50

ที่เก=าเสื่อมสภาพ cm. ใช%ไฟฟgา 220 โวลต� 

 -ใช%สําหรับบําบัด รักษาผู%ป}วย 50 เฮิรตซ�  ความจุ 

ทางกายภาพบําบัด ของตัวถัง 130 ± 0.5 ลิตร 

58 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�การแพทย�  - ครุภัณฑ�ทางการแพทย�ใหม= เครื่องเลเซอร�(Laser) 950,000 950,000 950,000 950,000 กองการแพทย�

และจัดหาทดแทนครุภัณฑ� จํานวน 1  เครื่อง    

ที่เก=าเสื่อมสภาพ ให%กําเนิดแสงเลเซอร� 

 -ใช%สําหรับบําบัด รักษาผู%ป}วย แบบผสม ระหว=าง

ทางกายภาพบําบัด ความยาวคลื่น 808 และ    

905 นาโนเมตร กับไฟฟgา 

220  โวล�ท 50 เฮิรตซ�

 

59 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�การแพทย�  - ครุภัณฑ�ทางการแพทย�ใหม= ราวฝ�กเดินผู%ป}วย 1 ชุด       55,000 55,000 55,000 55,000 กองการแพทย�

และจัดหาทดแทนครุภัณฑ� ขยาดความกว%าง

ที่เก=าเสื่อมสภาพ ระหว=างราวทั้งสอง  24 นิ้ว

 -ใช%สําหรับบําบัด รักษาผู%ป}วย ปรับความสูงของราวได% 

ทางกายภาพบําบัด 27-38 นิ้ว ราวจับทําด%วย

แสตนเลส

 
เป�าหมาย หน�วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ�านมา
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
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60 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�การแพทย�  - ครุภัณฑ�ทางการแพทย�ใหม= รอกบริหารหัวไหล= 1 ชุด 5,000 5,000 5,000 5,000 กองการแพทย�

และจัดหาทดแทนครุภัณฑ� ขนาด 28*16*19.5 cm.

ที่เก=าเสื่อมสภาพ  

61 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�การแพทย�  - ครุภัณฑ�ทางการแพทย�ใหม= วงล%อบริหารไหล= 1 ชุด                ทําด%วยท=อเหล็กเปsนวงกลมชุบโครเมี่ยม       ขนาดเส%นผ=านศูนย�กลาง 15,000 15,000 15,000 15,000 กองการแพทย�

 และจัดหาทดแทนครุภัณฑ� ทําด%วยท=อเหล็กเปsนวงกลม     

 ที่เก=าเสื่อมสภาพ ชุบโครเมี่ยมขนาดเส%นผ=าน     

 -ใช%สําหรับบําบัด รักษาผู%ป}วย ศูนย�กลาง 37 นิ้ว ปรับความ

ทางกายภาพบําบัด ความฝ�ดและความสูงได%

มีมือจับหมุนวงล%อเพื่อเลื่อน

เข%า-ออกได%

62 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�การแพทย�  - ครุภัณฑ�ทางการแพทย�ใหม= บันไดเข%ามุมฝ�กเดิน 1 ชุด  85,000 85,000 85,000 85,000 กองการแพทย�

 และจัดหาทดแทนครุภัณฑ� ทําด%วยไม%เนื้อแข็งเคลือบเงา

 ที่เก=าเสื่อมสภาพ มีที่พักบันได มีราวบันได

 -ใช%สําหรับบําบัด รักษาผู%ป}วย ทั้งสองด%าน

ทางกายภาพบําบัด  

63 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�การแพทย�  - ครุภัณฑ�ทางการแพทย�ใหม= เครื่องวัดความดันโลหิตแบบ 9,000 9,000 9,000 9,000 กองการแพทย�

 และจัดหาทดแทนครุภัณฑ� ดิจิตอล  จํานวน 2เครื่อง 

 ที่เก=าเสื่อมสภาพ ขนาดผ%าพันแขน mm. 

 -ใช%สําหรับบําบัด รักษาผู%ป}วย ขนาดเครื่อง 12.3*8.5* 15.8 

ทางกายภาพบําบัด cm.วัดความดันที่ต%นแขน 

ด%วยระบบ

Oscillometic

เป�าหมาย หน�วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลักที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*

งบประมาณและที่ผ�านมา
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

64 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�การแพทย�  - ครุภัณฑ�ทางการแพทย�ใหม= เครื่องชั่งน้ําหนักแบบดิจิตอล  1,500 1,500 1,500 1,500 กองการแพทย�

 และจัดหาทดแทนครุภัณฑ� 1 เครื่อง  ทําจากกระจก

 ที่เก=าเสื่อมสภาพ นิรภัย ขนาด 39*32*4 cm.

 -ใช%สําหรับบําบัด รักษาผู%ป}วย  

ทางกายภาพบําบัด

65 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�การแพทย�  - ครุภัณฑ�ทางการแพทย�ใหม= เตียงผู%ป}วยพร%อมที่นอน 60,000 60,000 60,000 60,000 กองการแพทย�

 และจัดหาทดแทนครุภัณฑ� 4 เตียง ขนาด

 ที่เก=าเสื่อมสภาพ 100*200*50 cm.

 -ใช%สําหรับบําบัด รักษาผู%ป}วย

ทางกายภาพบําบัด

66 สาธารณสุข ค=าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�การแพทย�  -  เพื่อจัดหาอื่น ๆ และ กล%องจุลทรรศน�ชนิด 75,000          75,000         75,000          75,000          กองการแพทย�

  ครุภัณฑ�ทางการแพทย�ใหม= 2 กระบอกตา แท=นวางวัตถุ     

และจัดหาทดแทนครุภัณฑ� ขนาดไม=น%อยกว=า     

ที่เก=าเสื่อมสภาพ 222x144 มม.     

67 สาธารณสุข ค=าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�การแพทย�  -  เพื่อจัดหาอื่น ๆ และ เครื่องกดนับเม็ดเลือดขาว 25,000 25,000 25,000 25,000 กองการแพทย�

 ครุภัณฑ�ทางการแพทย�ใหม= หน%าจอแสดงผลขนาด     

 และจัดหาทดแทนครุภัณฑ� 20 ตัวอักษร  จํานวน1

 ที่เก=าเสื่อมสภาพ เครื่อง

เป�าหมาย หน�วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผ�านมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

68 สาธารณสุข ค=าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�การแพทย� เพื่อจัดหาอื่น ๆ และ เครื่องป��นแยกสาร 70,000 70,000 70,000 70,000 กองการแพทย�

 ครุภัณฑ�ทางการแพทย�ใหม= มีช=องสําหรับใส=หลอดป��น

และจัดหาทดแทนครุภัณฑ� จํานวน 8 หลอด

ที่เก=าเสื่อมสภาพ บรรจุหลอดขนาดไม=น%อย

กว=า4x15 ml  จํานวน

1 เครื่อง

69 สาธารณสุข ค=าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�การแพทย� จัดหาตียงตรวจโรคผู%ป}วย โครงเตียงทําด%วยเหล็ก 20,000 20,000 20,000 20,000 กองการแพทย�

 เปsนเตียงสําหรับตรวจภาย ไม=เปsนสนิมด%านบนมี

ในและรักษาผู%ป}วยระบบนรีเวช เบาะหุ%มหนังเทียมแบ=งเปsน

 3 ตอน ขนาดไม=น%อยกว=า 

60x180x80  สามารถปรับ

ระดับศรีษะมีที่ค้ํายัน   

 มีที่รองรับขาทั้ง 2 ข%าง  

เลื่อนขึ้นลงได%มีถาดสแตน

สําหรับรองรับของเสีย

จํานวน 1 ชุด

70 สาธารณสุข ค=าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�การแพทย� เพื่อจัดหาทดแทนครุภัณฑ� เตียงผู%ป}วย จํานวน 5 เตียง 22,500          22,500         22,500          22,500          กองการแพทย�

 ที่เก=าเสื่อมสภาพ ใช%สําหรับ ทําจากไม%เนื้อแข็ง  

ให%บริการรักษาผู%ป}วยในงาน ขนาด120x200x40 ซม.

แพทย�แผนไทย
เป�าหมาย หน�วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลักที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*

งบประมาณและที่ผ�านมา
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

71 สาธารณสุข ค=าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�การแพทย� เพื่อจัดหาทดแทนครุภัณฑ� ที่นอน 5 หลัง 17,500 17,500 17,500 17,500 กองการแพทย�

ที่เก=าเสื่อมสภาพ ใช%สําหรับ หุ%มหนัง pvc กันน้ํา  

ให%บริการรักษาผู%ป}วยในงาน ขนาด100x200x7 ซม.

แพทย�แผนไทย

72 สาธารณสุข ค=าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�การแพทย� เพื่อจัดหาทดแทนครุภัณฑ� เครื่องชั่งน้ําหนัก 1,500 1,500 1,500 1,500 กองการแพทย�

ที่เก=าเสื่อมสภาพ ใช%สําหรับ แบบดิจิตอล 1 เครื่อง  

 ตรวจร=างกายผู%ป}วยในงาน วัสดุทําจากกระจกนิรภัย

 แพทย�แผนไทย ขนาด30x32x4ซม.

73 สาธารณสุข ค=าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�การแพทย� เพื่อจัดหาทดแทนครุภัณฑ� เครื่องวัดความดันแบบ 4,500 4,500 4,500 4,500 กองการแพทย�

ที่เก=าเสื่อมสภาพ ใช%สําหรับ ดิจิตอล 1 เครื่อง  

 ตรวจร=างกายผู%ป}วยในงาน ระบบ Oscillometric

 แพทย�แผนไทย ขนาดเครื่อง     

 12.3x8.5x15.8 ซม.ขนาด

ผ%าพันแขน146x446 มม.

74 สาธารณสุข ค=าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ทางการแพทย� เพื่อจัดหาครุภัณฑ�ใหม= เครื่องวัดความดันโลหิต 100,000 100,000 100,000 100,000 กองการแพทย�

 และจัดหาทดแทน แบบ ตั้งโต{ะ 4 เครื่อง      

 ครุภัณฑ�ที่เก=าเสื่อมสภาพ       

75 สาธารณสุข ค=าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ทางการแพทย� เพื่อจัดหาครุภัณฑ�ใหม= หูฟ�งหัวใจเด็ก 5,000 5,000 5,000 5,000 กองการแพทย�

และจัดหาทดแทน จํานวน 2 เครื่อง  

ครุภัณฑ�ที่เก=าเสื่อมสภาพ  

เป�าหมาย หน�วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผ�านมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

76 สาธารณสุข ค=าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ทางการแพทย� เพื่อจัดหาครุภัณฑ�ใหม= เครื่องวัดความดันโลหิต แบบ 24,000          24,000         24,000          24,000          กองการแพทย�

และทดแทนของเก=าที่ ดิจิตอล 4 เครื่อง  

เสื่อมสภาพ หอผู%ป}วยใน วัดความดันโลหิตระบบ 

ดิจิตอล แสดงค=า 

Systolic Diastolic   

และชีพจร ในเวลาเดียวกัน 

 

77 สาธารณสุข ค=าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ทางการแพทย� เพื่อจัดหาครุภัณฑ�ใหม= เครื่องวัดความดันโลหิตแบบ 26,000 26,000 26,000 26,000 กองการแพทย�

และทดแทนของเก=าที่ บีบด%วยมือ แสดงค=าSystolic 

เสื่อมสภาพ หอผู%ป}วยใน Diastolic ด%วยการใช%หูฟ�ง  

จํานวน 4 เครื่อง 

 

78 สาธารณสุข ค=าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ทางการแพทย� เพื่อจัดหาครุภัณฑ�ใหม= เครื่อง EKG  1 เครื่อง   150,000 150,000 150,000 150,000 กองการแพทย�

และทดแทนของเก=าที่ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟgาหัวใจ

เสื่อมสภาพ หอผู%ป}วยใน พร%อมระบบวิเคราะห�ผล

     ภายในเครื่องเดียวกันรับ      

 และแสดงคลื่นไฟฟgาหัวใจ

 ได%ทั้ง 12 ลีด มาตรฐาน 

 
เป�าหมาย หน�วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา
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79 สาธารณสุข ค=าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ทางการแพทย� เพื่อจัดหาครุภัณฑ�ใหม= เสาน้ําเกลือ  12 เสา 24,000          24,000         24,000          24,000          กองการแพทย�

และทดแทนของเก=าที่ เสาสแตนเลสท=อกลม

เสื่อมสภาพ หอผู%ป}วยใน ขาทําด%วยสแตนเลส 

เส%นแบน ใส=ลูกล%อ

จํานวน 4 ล%อ

ปรับ สูงหรือ ต่ําได%  

แขวนถุงน้ําเกลือได%

2 ถุง  (2 ขอ)

    

80 สาธารณสุข ค=าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ทางการแพทย� เพื่อจัดหาครุภัณฑ�ใหม= ที่นอนสําหรับผู%ป}วย 24 ลูก 96,000 96,000 96,000 96,000 กองการแพทย�

และทดแทนของเก=าที่ พร%อมหมอน เปsนที่นอนใย

เสื่อมสภาพ หอผู%ป}วยใน มะพร%าว พร%อมหมอน 

ประกบฟองน้ําทั้ง 2ด%าน 

หุ%มด%วยผ%าหนังเทียมสีเขียว

 

81 สาธารณสุข ค=าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ทางการแพทย� เพื่อจัดหาครุภัณฑ�ใหม= รถเข็นแบบ 2 ชั้น จํานวน 2 คัน    20,000 20,000 20,000 20,000 กองการแพทย�

และทดแทนของเก=าที่ ขนาด 45 x 85 x 80 cm  

เสื่อมสภาพ หอผู%ป}วยใน มีขอบสแตนเลส คันโครงทํา

ด%วยสแตนเลสกลม มีขอบสูง

3 ซม.ขารถเข็นใส=ลูกล%อ
เป�าหมาย หน�วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ�านมา
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
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82 สาธารณสุข ค=าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ทางการแพทย� เพื่อจัดหาครุภัณฑ�ใหม= เครื่องวัดเปอร�เซ็นต�ความ 100,000 100,000 100,000 100,000 กองการแพทย�
และทดแทนของเก=า อิ่มตัวของ O2 ในกระแส
เสื่อมสภาพ เลือด  จํานวน 2 เครื่อง

สามารถวัดปริมาณออกซิเจน
ในกระแสเลือด ชนิดพกพา 
สามารถวัดปริมาณออกซิเจน
เคลื่อนที่ แสดงค=า
ออกซิเจนในเลือด
และ ชีพจร ระบบดิจิตอล

83 สาธารณสุข ค=าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ทางการแพทย� เพื่อจัดหาครุภัณฑ�ใหม= เครื่อง Spore test 100,000 100,000 100,000 100,000 กองการแพทย�
 และทดแทนของเก=า จํานวน 1 เครื่อง     

 เสื่อมสภาพ อ=านผลได%ภายใน 1 ชม. ใช%     
เวลาในการทําให%ปราศจาก 
 เชื้อ ที่ 132 องศา ไม=ต่ํากว=า 

4 นาที และ 135 องศา ไม=ต่ํา

กว=า 3 นาที
84 สาธารณสุข ค=าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ทางการแพทย� เพื่อจัดหาครุภัณฑ�ใหม= เครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัว 150,000 150,000 150,000 150,000 กองการแพทย�

และทดแทนของเก=า ของออกซิเจนในเลือด
เสื่อมสภาพ แบบพกพา หน%าจอแสดงผล 

และชีพจรแบบพกพา
หน%าจอแสดงผล เปsนแบบ
LED จํานวน 2 ชุด

เป�าหมาย หน�วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*

งบประมาณและที่ผ�านมา
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85 สาธารณสุข ค=าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ทางการแพทย� เพื่อจัดหาครุภัณฑ�ใหม= ชุดใส=ท=อช=วยหายใจ 100,000        100,000       100,000        100,000       กองการแพทย�

และทดแทนของเก=า (Laryngoscope) ท=อนําแสง

เสื่อมสภาพ ชนิดไฟเบอร�ออฟติค 

จํานวน 2 ชุด

     

86 สาธารณสุข ค=าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ทางการแพทย� เพื่อจัดหาครุภัณฑ�ใหม= เครื่องช=วยหายใจแบบบีบมือ 25,000 25,000 25,000 25,000 กองการแพทย�

และทดแทนของเก=า (Ambu bag) ทําจากซิลิโคน 

 เสื่อมสภาพ สามารถถอดชิ้นส=วน

และฆ=าเชื้อโดยวิธี 

 Autoclaveได% จํานวน 5 ชุด

87 สาธารณสุข ค=าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ทางการแพทย� เพื่อจัดหาครุภัณฑ�ใหม= เครื่องอบฆ=าเชื้ออัตโนมัติ 2,000,000     2,000,000    2,000,000     2,000,000     กองการแพทย�

และทดแทนของเก=า แบบอุณหภูมิต่ําด%วยระบบ

  เสื่อมสภาพ ไฮโดรเจนพลาสมา ความจุ

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ไม=น%อยกว=า 130 ลิตร

ผลิตอุปกรณ�ปราศจากเชื้อ มีชั้นวาง 2 ชั้น ถอดออกได%

เป�าหมาย หน�วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

88 สาธารณสุข ค=าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ทางการแพทย� เพื่อจัดหาครุภัณฑ�ใหม= เครื่องเฝgาระวังสัญญาณ 600,000        600,000       600,000        600,000       กองการแพทย�

งบประมาณและที่ผ�านมา
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
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และทดแทนของเก=า ไฟฟgาหัวใจสัญญาณ

 เสื่อมสภาพ ความดันโลหิต

 หน%าจอขนาดไม=น%อยกว=า  

10 นิ้ว ความละเอียดในการ

แสดงผล1280*800 pixels

แสดงผลเปsนกราฟ

และตารางได%

89 สาธารณสุข ค=าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ทางการแพทย� เพื่อจัดหาครุภัณฑ�ใหม= โคมไฟส=องตรวจชนิด LED 6,000            6,000           6,000            6,000            กองการแพทย�

  และทดแทนของเก=า พร%อมเลนส� โคมไฟสามารถ

เสื่อมสภาพ ยืดหยุ=น ปรับระดับได% 

มีล%อสะดวกในการเคลื่อนย%าย

 (Magnifying Lamp) 

90 สาธารณสุข ค=าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ทางการแพทย� เพื่อจัดหาครุภัณฑ�ใหม= ตู%เก็บเครื่องมือแพทย� 100,000 100,000 100,000 100,000 กองการแพทย�

และทดแทนของเก=า ปราศจากเชื้อสําหรับผู%ป}วย

เสื่อมสภาพ ขนาด กว%าง * ยาว *สูง  = 

50*120*220 ซม. มี 6 ชั้น

มีบานเลื่อนแยกแต=ละชั้น

จํานวน 2 ชุด
เป�าหมาย หน�วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

91 สาธารณสุข ค=าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ทางการแพทย� เพื่อจัดหาครุภัณฑ�ใหม= เครื่องวัดความดันโลหิต 7,900 7,900 7,900 7,900 กองการแพทย�

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา
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และทดแทนของเก=า แบบตั้งพื้น จํานวน   
 เสื่อมสภาพ 2 เครื่อง
  เปsนเครื่องวัดความดันโลหิต     

แบบอัตโนมัติ ช=วงค=าของ
การวัดความดันโลหิต
ตั้งแต= 0-290 มม.ปรอท
ชีพจร : 40-180 ครั้ง/นาที
 มีค=าความเที่ยงตรงของ
ความดันโลหิต +/- 3 มม.
ปรอท

92 สาธารณสุข ค=าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ทางการแพทย� เพื่อจัดหาครุภัณฑ�ใหม= เครื่องตรวจและวิเคราะห� 160,000        160,000       160,000        160,000       กองการแพทย�
 และทดแทนของเก=า การทํางานของหัวใจ  

เสื่อมสภาพ ชนิดบันทึก 12 ช=อง จอภาพ
 ไม=น%อยกว=า 5.7 นิ้ว แสดง

รูปคลื่น
ได% 3 lead และ 12 lead

93 สาธารณสุข ค=าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ทางการแพทย� เพื่อจัดหาครุภัณฑ�ใหม= เครื่องวัดความดันโลหิต 125,000 125,000 125,000 125,000 กองการแพทย�
 และทดแทนของเก=า อัตโนมัติ ชนิดตั้งโต{ะแสดงค=า  

เสื่อมสภาพ แบบตัวเลข วัดได%ไม=น%อยกว=า
  0-299 mmHg 

จํานวน 5 เครื่อง

เป�าหมาย หน�วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ�านมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
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94 สาธารณสุข ค=าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ทางการแพทย� เพื่อจัดหาครุภัณฑ�ใหม= เครื่องวัดความดันโลหิต 140,000        140,000       140,000        140,000       กองการแพทย�

 และทดแทนของเก=า ชนิดสอดแขน แสดงค=า 

เสื่อมสภาพ ความดันโลหิตได%ตั้งแต=

  0-300 มิลลิเมตรปรอท

ชีพจรได% 30-200 ครั้ง/นาที

มีความแม=นยําของการวัด

ไม=เกิน'+/- 3 มิลลิเมตรปรอท  

ชนิดสอดแขนอัตโนมัติ

95 สาธารณสุข ค=าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ยานพาหนะ จัดหารถตู%พยาบาลฉุกเฉินเพื่อ รถตู%พยาบาลฉุกเฉิน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 กองการแพทย�

และขนส=ง ทดแทนคันเก=าที่เสื่อมสภาพ ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม=น%อยกว=า 2,400 ซีซี  

กําลังเครื่องยนต�

สูงสุดไม=ต่ํากว=า 90  กิโลวัตต�

จํานวน 1 คัน

เป�าหมาย หน�วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
96 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� เพื่อใช%ในงานโรงพยาบาล เครื่องคอมพิวเตอร�สําหรับ 192,000 192,000 192,000 192,000 กองการแพทย�

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เทศบาลฯ สําหรับงาน สํานักงานจอขนาดไม=น%อยกว=า

คอมพิวเตอร� 4 เครื่อง 19 นิ้วจํานวน 12 เครื่อง

สําหรับฝ}ายศูนย�บริการ

สาธารณสุข 5 เครื่อง

สําหรับงานธุรการและพัสดุ

3 เครื่อง

97 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� เพื่อใช%ในงานโรงพยาบาล เครื่องคอมพิวเตอร� สําหรับ 286,000 286,000 286,000 286,000 กองการแพทย�

เทศบาลฯ - สําหรับฝ}าย งานประมวลผล แบบที่ 1

ศูนย�บริการ สาธารณสุข 5 เครื่อง จอขนาดไม=น%อยกว=า 19 นิ้ว

สําหรับงานเภสัชกรรม 4 เครื่อง จํานวน 13 เครื่อง

สําหรับงานเวชระเบียน 4 เครื่อง

98 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� เพื่อใช%ในงานโรงพยาบาล เครื่องคอมพิวเตอร� 96,000 96,000 96,000 96,000 กองการแพทย�

เทศบาลฯ - สําหรับงาน โน%ตบุ{กสําหรับสํานักงาน

คอมพิวเตอร� 6 เครื่อง จํานวน 6 เครื่อง

เป�าหมาย หน�วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
99 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� เพื่อใช%ในงานโรงพยาบาล เครื่องพิมพ�ชนิด 46,000 46,000 46,000 46,000 กองการแพทย�

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เทศบาลฯ  สําหรับงานการเงิน Dot Matrix Printer
 2 เครื่อง แบบแคร=ยาว

 2 เครื่อง

100 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� เพื่อใช%ในงานโรงพยาบาล เครื่องพิมพ�ชนิดเลเซอร� 46,200 46,200 46,200 46,200 กองการแพทย�
เทศบาลฯ -สําหรับงาน หรือชนิด LED ขาวดํา
คอมพิวเตอร� 2  เครื่อง (18 หน%า/นาที)
สําหรับฝ}ายศูนย�บริการ สํานักงาน จํานวน 14
สาธารณสุข 5 เครื่อง เครื่อง
-สําหรับงานเภสัชกรรม 3 เครื่อง
-สําหรับงานเวชระเบียน 4 เครื่อง

101 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� เพื่อใช%ในงานโรงพยาบาล เครื่องพิมพ� 18,000 18,000 18,000 18,000 กองการแพทย�

เทศบาลฯ Multifunction ชนิด
-สําหรับงานการเงิน 1 เครื่อง เลเซอร�ขาวดํา จํานวน
-สําหรับงานคุณภาพ 1 เครื่อง  2 เครื่อง

เป�าหมาย หน�วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
102 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� เพื่อใช%ในงานโรงพยาบาลเทศบาลฯ เครื่องสแกนเนอร� 200,000 200,000 200,000 200,000 กองการแพทย�

หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา

ที่ แผนงาน
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สําหรับงานคอมพิวเตอร� สําหรับงานเก็บเอกสารระดับ

5 เครื่อง ศูนย�บริการ แบบที่ 1

สําหรับศูนย�บริการสาธารณสุข จํานวน 10 เครื่อง

5 เครื่อง

103 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� เพื่อใช%ในงานโรงพยาบาลเทศบาลฯ เครื่องสแกนเนอร� 72,000 72,000 72,000 72,000 กองการแพทย�

-สําหรับงานเวชระเบียน 2 เครื่อง สําหรับงานเก็บเอกสารระดับ

ศูนย�บริการ แบบที่ 3

2 เครื่อง

เป�าหมาย หน�วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*

งบประมาณและที่ผ�านมา
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104 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� เพื่อใช%ในงานโรงพยาบาลเทศบาลฯ เครื่องสํารองไฟฟgา ขนาด 70,000 70,000 70,000 70,000 กองการแพทย�

สําหรับงานคอมพิวเตอร� 800VA 25 เครื่อง

5 เครื่อง
สําหรับฝ}ายศูนย�บริการ
สาธารณสุข
10 เครื่อง

สําหรับงานธุรการและพัสดุ

3 เครื่อง

-สําหรับงานเภสัชกรรม 4 เครื่อง

สําหรับงานเวชระเบียน 4 เครื่อง

105 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� เพื่อใช%ในงานโรงพยาบาลเทศบาลฯ  โทรทัศน�แอลอีดี (LED TV) 75,000          75,000         75,000          75,000          กองการแพทย�

สําหรับงานคอมพิวเตอร�  TV) ขนาด 40 นิ้ว

5 เครื่อง จํานวน 5 เครื่อง

เป�าหมาย หน�วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา
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106 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� เพื่อใช%ในงานโรงพยาบาลเทศบาลฯ  เครื่องพิมพ�ใบสั่งยาผู%ป}วย 100,000        100,000       100,000        100,000       กองการแพทย�

สําหรับศูนย�บริการสาธารณสุข (Thermal) จํานวน 5 เครื่อง

5 เครื่อง  ความละเอียดการพิมพ�

 203dp  ความละเอียด

การพิมพ�  5นิ้ว ต=อ วินาที

ใช%ความร%อนโดยตรง(Direct

Thermal)

25,774,758 25,808,358 25,781,358 16,948,358  -รวม




