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คํานํา 

 
ตามท่ีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   ไดพิจารณาอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน 

(พ.ศ.2561 – 2565)  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  เมื่อวันท่ี  13  มิถุนายน  2562  นั้น 

เนื่องจากเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  มีความจําเปนตองจัดเตรียมโครงการเพื่อรองรับ 
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องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด 4  ขอ ๒2 (1) และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2561 ให
ดําเนินการตามระเบียบนี้ 

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงไดจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 
เพิ่มเติม  ฉบับที่ 1  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  เพื่อใหปญหา/ความตองการนําไปสูการปฏิบัติที่แทจริง  
และการเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาวจะเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน ตอไป 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

 

ตามท่ีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช    ไดประกาศการใชแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561 – 2565)   
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช   ไปเม่ือวันที่  13  มิถุนายน   2562    นั้น 

เนื่องจากการจัดทําโครงการ/กิจกรรม ดังท่ีปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช     ยังไมครอบคลุมและสามารถตอบสนองยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชตามที่กําหนดไว  จึงมีความจําเปนตองเพ่ิมเตมิโครงการ/กิจกรรม ใหสอดคลองกับขอเท็จจริงและ
สถานการณปจจุบัน  ท้ังนี้เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘   หมวด 4  ขอ ๒2 (1)  และท่ีแกไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2561  
โครงการ/กิจกรรมที่เพิ่มเติมในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช  นี้    มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  โดย
สามารถตอบสนองความตองการและแก ไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชมากที่สุด  ตามภารกิจและอํานาจหนาที่ พรอมกันนี้ยังเปนการเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตร
การพัฒนา  และโครงการพัฒนาอื่นๆ ในการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนภายในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชอยางเปนรูปธรรม 

  ฉะนั้นเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   จึงไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  
เพิ่มเตมิ  ฉบับที่ 1  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  เพื่อนําไปสูแนวทางการปฏิบัติในการพัฒนาทองถ่ิน  ตอไป 
 
 



 

 

 

 

ผ.01 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
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แบบ ผ.01

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1.) ดานการเมืองการบริหาร

   1.1 แผนงานบริหารทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.) ดานสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต

   2.1  แผนงานงบกลาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   2.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   2.3  แผนงานสังคมสงเคราะห 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   2.4  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   2.5  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.) ดานการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  

และประเพณี

   3.1  แผนงานบริหารทั่วไป 0 0 0 0 4 4,000,000 0 0 0 0 4 4,000,000

   3.2  แผนงานการศึกษา 0 0 0 0 3 14,923,000 0 0 0 0 3 14,923,000

   3.3  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   3.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 0 1 468,000 0 0 0 0 1 468,000

รวม 0 0 0 0 8 19,391,000 0 0 0 0 8 19,391,000

รวม 5 ปป 2564

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติม  ฉบับที่ 1

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2565
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จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

4.)    ดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพ้ืนฐาน

   4.1  แผนงานการพาณชิย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0

   4.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 0 40 245,972,600 0 0 1 354,000 41 246,326,600

   4.3  แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวม 0 0 0 0 40 245,972,600 0 0 1 354,000 41 246,326,600

5.) ดานเศรษฐกิจ

   5.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.) ดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

   6.1  แผนงานสาธารณสุข 0 0 0 0 1 420,000 1 420,000 1 420,000 3 1,260,000

   6.2  แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 0 0 1 117,000 0 0 0 0 1 117,000

   6.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวม 0 0 0 0 2 537,000 1 420,000 1 420,000 4 1,377,000

รวมทั้งสิ้น 0 0 0 0 50 265,900,600 1 420,000 2 774,000 53 267,094,600

รวม 5 ปป 2565

ยุทธศาสตร

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564



 

 

 

 

ผ.02 

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

 

 

 

 



4

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4 การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมใหนาอยู  เขมแข็ง  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี   3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  และประเพณี

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการมหกรรม

 1.เพ่ือจัดใหมีงานมหกรรม  1.จัดใหมีงานมหกรรม  -  - 1,000,000  -  - รอยละ 90 ของ  1.มีงานมหกรรม กองวิชาการ

เปดโลกอาเซียน
ใหกับเยาวชนและประชาชน ใหกับเยาวชน นักเรียน นักเรียน บุคลากรครู ใหกับเยาวชน นักเรียน และแผนงาน

ทั่วไปในจังหวัดนครศรีฯ นักศึกษา และประชาชน เยาวชนและประชาชน นักศึกษา และประชาชน

2.เพ่ือเผยแพรผลงานของ ทั่วไปในจังหวัดนครศรีฯ ทั่วไปในจังหวัดนครศรีฯ ทั่วไปในจังหวัดนครศรีฯ

นักเรียนและครูสูชุมชน 2.ผลงานของนักเรียน มีความพรอม 2.ผลงานของนักเรียน

3.เพ่ือเปดโอกาสใหนักเรียน และครไูดเผยแพรสูชุมชน ดานความรูพื้นฐานเกี่ยว และครูไดเผยแพรสูชุมชน

ไดแสดงความรูความสามารถ 3.นักเรียนไดแสดงความรู กับความสําคัญของ 3.นักเรียนไดแสดงความรู

ดานภาษาและวัฒนธรรม ความสามารถ อาเซียน ความสามารถ

ประเทศอาเซียน ดานภาษาและวัฒนธรรม ดานภาษาและวัฒนธรรม

ประเทศอาเซียน ประเทศอาเซียน

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  เพิ่มเติม  ฉบับที่ 1
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการมหกรรม  1.เพ่ือจัดใหมีงานมหกรรม  1.จัดใหมีงานมหกรรม  -  - 1,000,000  -  - รอยละ 90 ของ 1.มีงานมหกรรม กองวิชาการ

พลังงานวิทยาศาสตร ใหกับเยาวชนและประชาชน ใหกับเยาวชน นักเรียน นักเรียน บุคลากรครู ใหกับเยาวชน นักเรียน และแผนงาน

ทั่วไปในจังหวัดนครศรีฯ นักศึกษา และประชาชน เยาวชนและประชาชน นักศึกษา และประชาชน

2.เพ่ือเผยแพรผลงานของ ทั่วไปในจังหวัดนครศรีฯ ทั่วไปในจังหวัดนครศรีฯ ทั่วไปในจังหวัดนครศรีฯ

นักเรียนและครูสูชุมชน 2.ผลงานของนักเรียน มีทักษะการเรียนรูพลัง 2.ผลงานของนักเรียน

3.เพ่ือเปดโอกาสใหนักเรียน และครไูดเผยแพรสูชุมชน งานและวิทยาศาสตร และครูไดเผยแพรสูชุมชน

ไดแสดงความรู 3.นักเรียนไดแสดงความรู ที่จะตองควบคูกับการ 3.นักเรียนไดแสดงความรู

ความสามารถดานพลังงานและ ความสามารถดาน ใชชีวิตประจําวัน ความสามารถดาน

วิทยาศาสตร พลังงานและวทิยาศาสตร พลังงานและวทิยาศาสตร

3 โครงการมหกรรม เพ่ือจัดใหมีงานมหกรรม จัดใหงานมหกรรม  -  - 1,000,000  -  - รอยละ 90 ของ มีงานมหกรรม กองวิชาการ

รักการอาน สงเสริมการอาน ใหกับเยาวชน นักเรียน นักเรียน บุคลากรครู ใหกับเยาวชน นักเรียน และแผนงาน

ใหกับเยาวชนและประชาชน นักศึกษา และประชาชน เยาวชนและประชาชน นักศึกษา และประชาชน

ทั่วไปในจังหวัดนครศรีฯ ทั่วไปในจังหวัดนครศรีฯ ทั่วไปในจังหวัดนครศรีฯ ทั่วไปในจังหวัดนครศรีฯ

ไดตระหนักถึงความ มีนิสัยรักการอานและใช ไดตระหนักถึงความ

สําคัญของการอาน เวลาวางใหเกิดประโยชน สําคัญของการอาน 

และมีนิสัยรักการอาน และมีนิสัยรักการอาน

มากยิ่งข้ึน มากยิ่งขึ้น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการมหกรรมงานศิลป  1.เพ่ือจัดใหมีงานมหกรรม จัดใหมีงานมหกรรม  -  - 1,000,000  -  - รอยละ 90 ของ มีงานมหกรรม กองวิชาการ

 City of Art ใหกับเยาวชนและประชาชน ใหกับเยาวชน นักเรียน นักเรียน บุคลากรครู ใหกับเยาวชน นักเรียน และแผนงาน

ทั่วไปในจังหวัดนครศรีฯ นักศึกษา และประชาชน เยาวชนและประชาชน นักศึกษา และประชาชน

2.เพ่ือเผยแพรผลงานของ ทั่วไปในจังหวัดนครศรีฯ ทั่วไปในจังหวัดนครศรีฯ ทั่วไปในจังหวัดนครศรีฯ

นักเรียนและกลุมศิลปนสูชุมชน ไดมีตระหนักถึงการ กลุมศิลปน ไดมีสวนรวม ไดมีตระหนักถึงการ

3.เพ่ือเปดโอกาสใหนักเรียน อนุรักษ ฟนฟูและสืบสาน ในการเผยแพรและแลก อนุรักษ ฟนฟูและสืบสาน

ไดแสดงความรู งานศลิปะภูมิปญญาและ เปลี่ยนดานงานศลิปะ งานศิลปะภูมิปญญาและ

ความสามารถดานศิลปะ คุณคาาทางวัฒนธรรม คุณคาาทางวัฒนธรรม

รวม 4 โครงการ  -  - 0 0 4,000,000 0 0  -  -  -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4 การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมใหนาอยู  เขมแข็ง  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี   3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  ศิลปะ  และประเพณี

3.2 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดตั้งหองปฏิบัติการ 1.เพื่อกระตุนและฝกทักษะ จัดตั้งหองปฏิบัติการ .-  - 9,323,500 .- .- นักเรียนในสังกัด นักเรียนไดเรียนรูทักษะ สํานักการศึกษา

ทางวิทยาศาสตร กระบวนการทาง ทางวิทยาศาสตรและ เทศบาลฯทุกคนได กระบวนการทางวิทยา

วิทยาศาสตรแกนักเรียน จัดซื้อครุภัณฑ ดังนี้ รับการฝกทักษะ ศาสตร สามารถนํา

2.นักเรียนไดมีหอง 1.กลองจุลทรรศน กระบวนการ ไปใชในชีวิตประจําวัน

ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร ชนิดกระบอกตาคู วิทยาศาสตร พรอมเขาศึกษาตอ

ใชในการจัดการเรียน 2.เครื่องชั่ง ในระดับที่สูงข้ึน

การสอน Triple Beam

3.หุนจําลองโครงกระดูก

มนุษญแบบเต็มตัว

4.หุนจําลองหัวใจ

5.หุนจําลองศีรษะและ

สมอง

6.หุนจําลองโครงกระดูก

7.แบบจําลองระบบยอย

อาหารขนาดใหญ

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  เพิ่มเติม  ฉบับที่ 1
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8.แบบจําลองระบบ

หมุนเวียนโลหิตมนุษย

9.แบบจําลองระบบ

สืบพันธุชาย

10.แบบจําลองระบบ

สืบพันธุหญิง

11.แบบจําลองระบบ

ขับถายปสสาวะ

12.ชุดกําเนิดไฟฟา

อยางงาย AC/DC

13.ชุดทดลองกฎของ

โอหม

14.ชุดทดลองแรง

เสียดทาน

15.เครื่องวัดคา pH

แบบตั้งโตะ

16.เครื่องเคาะสัญญาณ

เวลา

17.เกาอี้กลมขาสุม

ทรงสูงขนาด

30x30x50 ซม.

18.โตะปฏิบัติการหอง

วิทยาศาสตร ขนาด

150x80x80 ซม.

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการหองเรียนอัจฉริยะ 1.เพื่อสงเสริมการเรียนรู จัดตั้งหองเรียนอัจฉริยะ .-  - 4,650,000 .- .- นักเรียนในสังกัด นักเรียนไดมีแหลง สํานักการศึกษา

ของนักเรียนโรงเรียน และจัดซื้อครุภัณฑ เทศบาลฯ ทุกคนได เรียนรูใหมๆที่มี

สังกัดเทศบาลฯ จํานวน 31 ชุดๆละ ใชหองเรียนอัจฉริยะ เครื่องมือเคร่ืองใชที่

2.เพ่ือใหหองเรียนมีเคร่ือง 150,000 บาท ทันสมัย

มือเครื่องใชที่ทันสมัย รายละเอียด ดังน้ี

และกระตุนการเรียน 1.จอสัมผัสอัจฉริยะ

ของนักเรียน Interactive

Multimedia Display

ขนาด 55 นิ้ว

2.คอมพิวเตอร

All In One

สําหรับงานประมวลผล

3.เคร่ืองผสมเสียง

และเครื่องขยายเสียง

ขนาดไมนอยกวา 

80 วัตต

4.ลําโพงชนิดแขวน

ผนัง ขนาด 100 วัตต

5.ไมโครโฟนมือถือ

ชนิดไดนามิค

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการปรับปรุงหอง 1.เพื่อปรับปรุงหองปฏิบัติ ปรับปรุงหองปฏิบัติการ .-  - 949,500 .- .- หองปฎิบัติการทาง หองปฏิบัติการทาง ร.ร.สาธิต

ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร การทางวิทยาศาสตรใหมี ทางวิทยาศาสตรพรอม วิทยาศาสตร จํานวน วิทยาศาสตรไดรับการ วัดเพชรจริก

ความพรอมในการใชงาน จัดซื้อครุภัณฑ ดังน้ี 9 หองไดรับการ ปรับปรุงมีบรรยากาศ

2.เพื่อปรับปรุงหองปฏิบัติ 1.เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ ปรับปรุง นาเรียนเปนแรงจูงใจ

การทางวิทยาศาสตรใหมี จํานวน 9 เคร่ือง ในการจัดการเรียน

บรรยากาศนาเรียน 2.เคร่ืองมัลติมีเดีย การสอน

โปรเจคเตอร ระดับ

XGA ขนาด 4,500

ANSI Lumens

จํานวน 9 เคร่ือง

3.เคร่ืองคอมพิวเตอร

All In One สําหรับ

งานประมวงผล

จํานวน 9 เคร่ือง

รวม 3 โครงการ  -  - 0 0 14,923,000 0 0  -  -  -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4 การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมใหนาอยู  เขมแข็ง  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี   3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  ศิลปะ  และประเพณี

3.4 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดใหมีสถานที่ 1.เพ่ือปรับปรุงพ้ืนที่ใชสอย 1. งานปรับปรุงพ้ืนท่ี  -  - 468,000  -  - ผูใชบริการอุทยาน ผูใชบริการอุทยาน กองวิชาการ

อานหนังสือ ใหเปนมุมอานหนังสือภายใน ใชสอยใหเปนมุม การเรียนรูฯ การเรียนรูฯ ไดรับความ และแผนงาน

อาคารอุทยานการเรียนรู อานหนังสือภายใน เพิ่มขึ้น รอย90 สะดวกสบาย และ

เมืองนครศรีธรรมราช โซนตะลอนเน็ต มีมุมอานหนังสือเพิ่มขึ้น

2.เพ่ืออํานวยความสะดวก ประกอบดวย

แกผูเขาใชบริการอุทยานการ 1.1 ติดตั้งที่นั่งอาน

เรียนรูเมืองนครศรีธรรมราช หนังสือ แบบรังผึ้ง โครง

เหล็กติดไมอัด 20 มม.

ขนาด 1.68x6.10x60 ม.

พรอมทําสีตาม

รูปแบบและรายการของ

เทศบาลฯ

จํานวน 1 ชุด

ราคา 60,000 บาท

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  เพิ่มเติม  ฉบับที่ 1
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.2 ติดตั้งที่นั่งอาน

หนังสือ แบบวงกลม

และชั้นวางหนังสือโครง

เหล็ก ติดไมอัด10 มม.

ขนาด40x2.40x6.75 ม.

พรอมทําสีตาม

รูปแบบและรายการของ

เทศบาลฯ

จํานวน 1 ชุด

ราคา 73,500 บาท

1.3 กรุโครงไมอัด 10 มม.

ติดระแนง ขนาด

30x2.40x6.75 ม.

มีโลโก CLP ตาม

รูปแบบและรายการของ

เทศบาลฯ จํานวน 1 ชุด

ราคา 50,000 บาท

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.4 ติดตั้งที่นั่งอาน

หนังสือ แบบวงกลม

และชั้นวางหนังสือ

โครงเหล็ก กรุโครงไมอัด

10 มม. CLP ขนาด

40x2.40x6.75 ม.

พรอมทําสีตามรูปแบบ

และรายการของ

เทศบาลฯ จํานวน 1 ชุด

ราคา 73,500 บาท

1.5 ติดตั้งผนังปด

หองกลองไฟ พรอมทํา

ประตูกลม ขนาดสูง

2.50x2.00x80 ม.

ดานหนามีประตวูงกลม

เปด-ปด ขนาด 110 ซม.

พรอมทําสีตาม

รูปแบบและรายการของ

เทศบาลฯ

จํานวน 1 ชุด

ราคา 20,000 บาท

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2. งานปรับปรุงพ้ืนท่ี

อานหนังสือสําหรับ

เด็กและเยาวชน

ประกอบดวย

2.1 ติดตั้งที่นั่งอาน

หนังสือแบบวงกลม

และชั้นวางหนังสือ

ขนาด 40x67x100 ซม. 

พรอมทําสีตามรูปแบบ

และรายการของ

เทศบาลฯจํานวน 10 ชุด

ราคา 50,000 บาท 

2.2 โฟมยางรองน่ังเปน

แบบจ๊ิกซอรคละสี 

ขนาดพื้นที่ 4.40x6.75 ม.

หนา 5 ซม. ตาม

รูปแบบและรายการ

ของเทศบาลฯ 

จํานวน 56 ชุด 

ราคา 112,000 บาท

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2.3 เบาะนั่งแบบกลม

และหยดน้ํา 

ขนาด 100 ซม. 

คละสี ตามรูปแบบ

และรายการของ

เทศบาลฯจํานวน 10

ชุด ราคา 21,000 บาท

2.4 ตกแตงเพดาน

ดวยฟวเจอรบอรด 5 มม.

สติกเกอรพิมพลาย

ประกอบเปน

วงกลมแขวนบนเพดาน 

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 

220 ซม. หนา 40 ซม. 

พรอมทําสีตามรูปแบบ

และรายการของ

เทศบาลฯ จํานวน 1

ชุดราคา 8,000 บาท

รวม 1 โครงการ  -  - 0 0 468,000 0 0  -  -  -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4 การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมใหนาอยู  เขมแข็ง  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค  และโครงสรางพื้นฐาน

4.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอย เพื่อความปลอดภัยในการ ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15  -  - 564,000  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

ไมมีชื่อ จากถนนประตูลอดถึง สัญจรไปมาของประชาชน เมตร กวาง 4.70-8.00 พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ซอยทางเขาโรงเรียนชูศิลป เมตร ยาว 142.00 เมตร ใชถนน

หรือพื้นที่ไมนอยกวา

794.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

2 ปรับปรุงสะพาน ค.ส.ล. เพื่อความปลอดภัยในการ สะพานคอนกรีตเสริม  -  - 350,000  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

ขามคลองสวนหลวง ขางสุเหรา สัญจรไปมาของประชาชน เหล็ก กวาง 2.10 เมตร พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ซอยหัวหลาง ยาว 12.00 เมตร หรือมี ใชถนน

พ้ืนที่ไมนอยกวา 25.00

ตารางเมตร ตามรูปแบบ

และรายการของเทศบาล

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  เพิ่มเติม  ฉบับที่ 1

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี   4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 กอสรางถนนแอสฟลทติก เพ่ือความสวยงามเปนระเบียบ ถนนแอสฟลทติกคอนกรีต  -  - 400,000  -  - นักเรียนมีความ ทําใหโรงเรียนสาธิต สํานักการชาง

คอนกรีต ภายในโรงเรียน เรียบรอยของโรงเรียนสาธิต หนา 0.05 เมตร กวาง พึงพอใจรอยละ 80 เทศบาลวัดเพชรจริก

สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เทศบาลวัดเพชรจริก 6.00 เมตร ยาว (ไปทาง มีความสวยงามเปน

ทิศตะวันตก) 128.40 ระเบียบเรียบรอย

เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย

กวา 770.00 ตารางเมตร

และยาว (ไปทางทิศใต)

47.00 เมตร  กวาง

6.90 เมตร หรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา 324.00

ตารางเมตร ตามรูปแบบ

และรายการของเทศบาล

4 ปรับปรุงถนนแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการ ถนนแอสฟลทติก  -  - 550,000  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

คอนกรีตซอยแสงพลสิทธิ์ สัญจรไปมาของประชาชน คอนกรีต หนา 0.05 พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

เมตร กวาง 6.00-6.50 ใชถนน

เมตร ยาว 216.00 เมตร

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา

1,350.00 ตารางเมตร

พรอมงานตีเสนจราจร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอย เพื่อความปลอดภัยในการ ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15  -  - 840,000  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

ทวีทรัพย สัญจรไปมาของประชาชน เมตร กวาง 4.00 เมตร พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ยาว 225.00 เมตร ใชถนน

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา

900.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

6 ปรับปรุงฝาบอพักทอระบายน้ํา เพื่อความปลอดภัยในการ ฝาบอพักทอระบายน้ํา  -  - 3,900,000  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

ถนนราชนิคม จุดเริ่มตนสี่แยก สัญจรไปมาของประชาชน ชนิดเหล็กหลอมีบานพับ พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ชัยมงคล ถึงถนนออมคาย สามารถเปด-ปดได ใชถนน

ขนาด 0.90x0.90

เมตร จํานวน 165 ฝา

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

7 ปรับปรุงฝาบอพักทอระบายน้ํา เพื่อความปลอดภัยในการ ฝาบอพักทอระบายน้ํา  -  - 1,020,000  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

จากสะพานสวนหลวง-ที่ทําการ สัญจรไปมาของประชาชน ชนิดเหล็กหลอมีบานพับ พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ไปรษณียสาขาสวนหลวง สามารถเปด-ปดได ใชถนน

(ฝงทิศตะวันออก) ขนาด 0.90x0.90

เมตร จํานวน 43 ฝา

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 ปรับปรุงฝาบอพักทอระบายน้ํา เพื่อความปลอดภัยในการ ฝาบอพักทอระบายน้ํา  -  - 310,000  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

ถนนปากนคร บริเวณหนา สัญจรไปมาของประชาชน ชนิดเหล็กหลอมีบานพับ พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ตลาดสดคูขวาง สามารถเปด-ปดได ใชถนน

ขนาด 0.90x0.90

เมตร จํานวน 13 ฝา

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

9 กอสรางถนน ค.ส.ล. และ เพื่อความปลอดภัยในการ ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15  -  - 244,000  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอย สัญจรไปมาของประชาชน เมตร กวาง 3.80 เมตร พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

หลังวิทยาลัยเทคนิคนครศรี ยาว 43.00 เมตร ใชถนน

ธรรมราช หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

163.00 ตารางเมตร

และรางระบายนํ้า ค.ส.ล.

ภายในกวาง 0.40 เมตร

ยาว 43.00 เมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 กอสรางถนนแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการ ถนนแอสฟลทติก  -  - 365,000  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

คอนกรีตซอยทาวัง สัญจรไปมาของประชาชน คอนกรีต หนา 0.05 พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

เมตร กวาง 2.70-6.70 ใชถนน

เมตร ยาว 165.00 เมตร

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา

813.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

11 กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอย เพื่อความปลอดภัยในการ ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15  -  -  -  - 354,000 ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

ทางเขาวัดบุญนารอบ สัญจรไปมาของประชาชน เมตร กวาง 5.00-6.00 พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

เมตร ยาว 100.00 เมตร ใชถนน

หรือพื้นที่ไมนอยกวา

535.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

12 กอสรางถนน ค.ส.ล. และ เพื่อความปลอดภัยในการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -  - 1,496,000  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง
รางระบายน้ํา ค.ส.ล. สัญจรไปมาของประชาชน หนา 0.15 เมตร กวาง พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ
ซอยบอทรัพย 3.00-3.50 เมตร ยาว ใชถนน

300.00 เมตร หรือมี

พ้ืนที่ไมนอยกวา 

650.00 ตารางเมตร

และรางระบายนํ้า ค.ส.ล.

ภายในกวาง 0.40 เมตร

ยาว 300.00 เมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 กอสรางผนังกันดิน บริเวณ เพื่อใหสวนสมเด็จพระศรี ผนังกันดิน ยาว 120.00  -  - 1,800,000  -  - ประชาชนมีความ ทําใหสวนสมเด็จพระศรี สํานักการชาง

สระน้ําในสวนสมเด็จพระศรี นครินทร 84 (ทุงทาลาด) เมตร ตามรูปแบบและ พึงพอใจรอยละ 80 นครนิทร 84 (ทุงทาลาด)

นครินทร 84 (ทุงทาลาด) มีความสวยงาม เปนระเบียบ รายการของเทศบาล มีความสวยงาม เปน

เรียบรอย ระเบียบเรียบรอย

14 กอสรางถนน ค.ส.ล. และ เพื่อความปลอดภัยในการ ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15  -  - 3,500,000  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

ทอบล็อค ค.ส.ล. ถนนตอจาก สัญจรไปมาของประชาชน เมตร กวาง 3.00-7.00 พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ถนนทวดจริกออก ไปทางทิศ เมตร ยาว 110.00 เมตร ใชถนน

ตะวันออก หรือพื้นที่ไมนอยกวา

595.00 ตารางเมตร

และทอบล็อค ค.ส.ล.

ภายในกวาง 1.50x

1.50x1.00x0.15

เมตร ยาว 110.00 เมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15 กอสรางถนนปูยางแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการ ถนนแอสฟลทติก  -  - 145,000  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

คอนกรีต ซอยไทยสมุทร 4 สัญจรไปมาของประชาชน คอนกรีต หนา 0.05 พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

เมตร กวาง 4.00 เมตร ใชถนน

ยาว 81.00 เมตร

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา

324.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

16 กอสรางถนนปูยางแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการ ถนนแอสฟลทติก  -  - 270,000  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

คอนกรีต ซอยไทยสมุทร 6 สัญจรไปมาของประชาชน คอนกรีต หนา 0.05 พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

เมตร กวาง 4.00-4.40 ใชถนน

เมตร ยาว 161.00 เมตร

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา

676.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

17 กอสรางถนนปูยางแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการ ถนนแอสฟลทติก  -  - 113,000  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

คอนกรีต ซอยไทยสมุทร 7 สัญจรไปมาของประชาชน คอนกรีต หนา 0.05 พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

เมตร กวาง 5.00 เมตร ใชถนน

ยาว 56.50 เมตร

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา

282.50 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

18 กอสรางถนนปูยางแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการ ถนนแอสฟลทติก  -  - 450,000  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

คอนกรีต ซอยสุทธิวากัฟ สัญจรไปมาของประชาชน คอนกรีต หนา 0.05 พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

เมตร กวาง 5.00-6.00 ใชถนน

เมตร ยาว 124.00 เมตร

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา

682.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

19 กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอย เพื่อความปลอดภัยในการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -  - 150,000  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

พงศเจริญ สัญจรไปมาของประชาชน หนา 0.15 เมตร กวาง พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

2.70-4.40 เมตร ยาว ใชถนน

60.00 เมตร หรือพื้นที่

ไมนอยกวา 215.00

ตารางเมตร ตามรูปแบบ

และรายการของเทศบาล

20 กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอย เพื่อความปลอดภัยในการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -  - 276,000  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

โรงพระ 4 สัญจรไปมาของประชาชน หนา 0.15 เมตร กวาง พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

3.50 เมตร ยาว ใชถนน

112.00 เมตร หรือพื้นที่

ไมนอยกวา 392.00

ตารางเมตร ตามรูปแบบ

และรายการของเทศบาล

21 กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอย เพื่อความปลอดภัยในการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -  - 422,000  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

โรงพระ 3 สัญจรไปมาของประชาชน หนา 0.15 เมตร กวาง พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

4.00 เมตร ยาว ใชถนน

148.00 เมตร หรือพื้นที่

ไมนอยกวา 592.00

ตารางเมตร ตามรูปแบบ

และรายการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

22 กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอย เพื่อความปลอดภัยในการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -  - 184,000  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

โรงพระ 3 แยก 1 สัญจรไปมาของประชาชน หนา 0.15 เมตร กวาง พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

4.00 เมตร ยาว ใชถนน

64.00 เมตร หรือพื้นที่

ไมนอยกวา 256.00

ตารางเมตร ตามรูปแบบ

และรายการของเทศบาล

23 กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอย เพื่อความปลอดภัยในการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -  - 214,000  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

โรงพระ 1 สัญจรไปมาของประชาชน หนา 0.15 เมตร กวาง พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

4.00 เมตร ยาว ใชถนน

78.00 เมตร หรือพื้นที่

ไมนอยกวา 312.00

ตารางเมตร ตามรูปแบบ

และรายการของเทศบาล

24 กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอย เพื่อความปลอดภัยในการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -  - 263,000  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

บังกาลา สัญจรไปมาของประชาชน หนา 0.15 เมตร กวาง พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

4.00 เมตร ยาว ใชถนน

90.00 เมตร หรือพื้นที่

ไมนอยกวา 360.00

ตารางเมตร ตามรูปแบบ

และรายการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

25 กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอย เพื่อความปลอดภัยในการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -  - 364,000  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

ทุงจีน 2 สัญจรไปมาของประชาชน หนา 0.15 เมตร กวาง พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

2.50-4.00 เมตร ยาว ใชถนน

170.00 เมตร หรือพื้นที่

ไมนอยกวา 508.00

ตารางเมตร ตามรูปแบบ

และรายการของเทศบาล

26 กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอย เพื่อความปลอดภัยในการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -  - 190,000  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

87/2 สัญจรไปมาของประชาชน หนา 0.15 เมตร กวาง พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

4.00 เมตร ยาว ใชถนน

60.00 เมตร หรือพื้นที่

ไมนอยกวา 240.00

ตารางเมตร ตามรูปแบบ

และรายการของเทศบาล

27 กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอย เพื่อความปลอดภัยในการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -  - 172,000  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

แยกหลัง บขส. สัญจรไปมาของประชาชน หนา 0.15 เมตร กวาง พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

3.50-5.00 เมตร ยาว ใชถนน

56.00 เมตร หรือพื้นที่

ไมนอยกวา 235.00

ตารางเมตร ตามรูปแบบ

และรายการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

28 กอสรางขยายถนน ค.ส.ล. ซอย เพื่อความปลอดภัยในการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -  - 305,000  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

สถานี บขส. สัญจรไปมาของประชาชน หนา 0.15 เมตร กวาง พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

1.35 เมตร ยาว ใชถนน

100.00 เมตร หรือพื้นที่

ไมนอยกวา 137.00

ตารางเมตร ตามรูปแบบ

และรายการของเทศบาล

29 กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอย เพื่อความปลอดภัยในการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -  - 263,000  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

ทุงจีน 3 สัญจรไปมาของประชาชน หนา 0.15 เมตร กวาง พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

3.50 เมตร ยาว ใชถนน

62.00 เมตร หรือพื้นที่

ไมนอยกวา 217.00

ตารางเมตร ตามรูปแบบ

และรายการของเทศบาล

30 กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอย เพื่อความปลอดภัยในการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -  - 881,300  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

ชุมแสง สัญจรไปมาของประชาชน หนา 0.15 เมตร กวาง พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

4.20-5.00 เมตร ยาว ใชถนน

194.00 เมตร หรือพื้นที่

ไมนอยกวา 871.00

ตารางเมตร ตามรูปแบบ

และรายการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

31 ปรับปรุงผิวทางแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการ ผิวทางแอสฟลทติก  -  - 557,300  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

คอนกรีต ซอยตนหวา จากปาก สัญจรไปมาของประชาชน คอนกรีต หนา 0.05 พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ซอยชุมแสงไปทางทิศตะวันตก เมตร กวาง 3.10-6.40 ใชถนน

เลี้ยวซายถึงสะพาน ค.ส.ล. เมตร ยาว 336.00 เมตร

ซอยตนหวา 6 หรือพื้นที่ไมนอยกวา

1,456.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

32 กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอย เพื่อความปลอดภัยในการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -  - 599,600  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

น้ําเตาหู สัญจรไปมาของประชาชน หนา 0.15 เมตร กวาง พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

4.00 เมตร ยาว ใชถนน

140.00 เมตร หรือพื้นที่

ไมนอยกวา 560.00

ตารางเมตร ตามรูปแบบ

และรายการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

33 กอสรางถนน ค.ส.ล. และ เพื่อความปลอดภัยในการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -  - 842,700  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอย สัญจรไปมาของประชาชน หนา 0.15 เมตร กวาง พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ปรางคเพชร แยก 1 3.00 เมตร ยาว ใชถนน

108.00 เมตร หรือพื้นที่

ไมนอยกวา 324.00

ตารางเมตร และราง

ระบายน้ํา ค.ส.ล. 

ภายในกวาง 0.40 เมตร

ยาว 108.00 เมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

34 ปรับปรุงคอสะพาน ค.ส.ล. เพื่อความปลอดภัยในการ กอสราง Gabion ยาว  -  - 500,000  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

คลองหวย สัญจรไปมาของประชาชน 24.00 เมตร และผนัง พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ค.ส.ล. เสริมคอสะพาน ใชถนน

ยาว 18.00 เมตร ตาม

รูปแบบและรายการของ

เทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

35 กอสรางถนน ค.ส.ล. และ เพื่อความปลอดภัยในการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -  - 2,316,400  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

ทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอย สัญจรไปมาของประชาชน หนา 0.15 เมตร กวาง พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ผดุงกิจ 2.60-4.90 เมตร ยาว ใชถนน

238.00 เมตร หรือพื้นที่

ไมนอยกวา 834.00

ตารางเมตร และทอ

ระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.40

เมตร พรอมฝาบอพัก

เหล็กรังผึ้งทุกระยะ 

10.00 เมตร ยาว 

238.00 เมตร ตาม

รูปแบบและรายการของ

เทศบาล

36 กอสรางสะพาน ค.ส.ล. ซอย เพื่อความปลอดภัยในการ สะพานคอนกรีตเสริม  -  - 743,300  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

ตนหวา 4 สัญจรไปมาของประชาชน เหล็ก กวาง 2.50 เมตร พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

ยาว 18.00 เมตร หรือ ใชถนน

พ้ืนที่ไมนอยกวา 45.00

ตารางเมตร ตามรูปแบบ

และรายการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

37 กอสรางถนนปูยางแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัยในการ ถนนแอสฟลทติก  -  - 3,292,000  -  - ประชาชนมีความ ทําใหประชนชนไดรับ สํานักการชาง

คอนกรีต ถนนประตูลอด สัญจรไปมาของประชาชน คอนกรีต หนา 0.05 พึงพอใจรอยละ 80 ความปลอดภัยจากการ

เมตร กวาง 11.20- ใชถนน

11.60 เมตร ยาว

781.00 เมตร หรือ

พ้ืนที่ไมนอยกวา

8,924.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

38 การศึกษาวิศกรรมจราจร เพื่อศึกษารวบรวมขอมูล 1. บริเวณทางแยกหัวถนน  -  - 2,270,000  -  - ประชาชนมีความ ทําใหทราบถึงสภาพ สํานักการชาง

ในเขตเทศบาลนครนครศรี และวิเคราะหสภาพการ 2.บริเวณทางแยกคูขวาง พึงพอใจรอยละ 80 ปญหาการจราจรภายใน

ธรรมราช จราจรปจจุบันในเขตเทศบาล 3.บริเวณทางแยกเบญ เขตเทศบาล นําไปสูการ

นําไปสูการแกไขปญหาที่ จมราชูทิศ แกไขปญหาที่แทจริง

ตรงจุด 4.บริเวณทางแยกตลาด

แขก

5.บริเวณทางแยกโฮมโปร

6.บริเวณชวงถนนภายใน

โครงขายถนนเขตเทศบาล

นครนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

39 การศึกษาการระบายน้ําในเขต เพื่อสํารวจและจัดทําแบบ 1. คลองระบายน้ํา  -  - 4,550,000  -  - ประชาชนมีความ ทําใหทราบถึงลักษณะ สํานักการชาง

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รายละเอียด รูปแปลน ธรรมชาติ จํานวน 6 สาย พึงพอใจรอยละ 80 ความสูงตํ่าของพื้นที่

รูปตัด ขนาด ความลึก ยาว 13.00 กิโลเมตร และรายละเอียดภูมิ

ความยาว คาระดับของ 2.คูระบายน้ําขางถนน ประเทศในแนวศนูย

คูระบายน้ําและคลองระบาย สายหลักในเขตเทศบาล กลาง และคลองระบาย

น้ําภายในเขตเทศบาล นําไป จํานวน 5 สาย ยาว น้ําอยางละเอียด นําไป

สูการแกไขปญหาที่ตรงจุด 32.00 กิโลเมตร สูการแกไขปญหาการ

3.คูระบายน้ําขางถนน ระบายน้ําอยางแทจริง

สายรองในเขตเทศบาล

จํานวน 355 สาย ยาว

109.00 กิโลเมตร

รวม 39 โครงการ  -  - 0 0 35,672,600 0 354,000  -  -  -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4 การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมใหนาอยู  เขมแข็ง  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี   3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม

6.1 แผนงานสาธารณสุข

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการควบคุมและปองกัน 1. เพ่ือใหประชาชนในเขต 1. ประชาชนกลุมเปา 420,000 420,000 420,000 1. ประชาชนกลุมเปา 1. กลุมเปาหมายไดรับ กองการแพทย

ความรุนแรงของโรคเบาหวาน เทศบาลนครนครศรี หมายไดรับการ หมายไดคัดกรองภาวะ การคัดกรองภาวะเสี่ยง

และความดันโลหิตสูง ธรรมราชไดรับการ คัดกรองภาวะเสี่ยง เสี่ยงโรคเบาหวานและ โรคเบาหวานและความ

1. กิจกรรมตรวจคัดกรอง คัดกรองภาวะเสี่ยงโรค โรคเบาหวานและ ความดันโลหิตสูง ดันโลหิตสูง

ภาวะแทรกซอนทางตา เบาหวานและความดัน ความดันโลหิตสูง มากกวารอยละ 80 2. ผูที่มีภาวะเสี่ยงโรคเบา

เทาและสุขภาพชองปาก โลหิตสูง 2. ผูปวยโรคเบาหวาน 2. ผูปวยโรคเบาหวาน หวานและความดันโลหิต

ในผูปวยโรคเบาหวาน 2. เพ่ือใหผูปวยโรค ไดรับการตรวจคัดกรอง ไดตรวจคัดกรองภาวะ สูงมีความรูในการปรับ

2. กิจกรรมคัดกรองภาวะเสี่ยง เบาหวานไดรับการตรวจ ภาวะแทรกซอนประจํา แทรกซอนทางตา เทา เปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

โรคเบาหวานและความดัน รางกาย สุขภาพตา ปตามเกณฑมาตรฐาน และสุขภาพชองปาก 3. ผูปวยโรคเบาหวาน

โลหิตสูงในเขตเทศบาลนคร เทาและสุขภาพชองปาก  มากกวารอยละ 80 ไดรับการตรวจคัดกรอง

นครศรีธรรมราช ประจําป  ภาวะแทรกซอนทางตา

  เทาและสุขภาพชองปาก

รวม 1 โครงการ  -  - 0 0 420,000 420,000 420,000  -  -  -

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  เพิ่มเติม  ฉบับที่ 1
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4 การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมใหนาอยู  เขมแข็ง  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี   3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม

6.2 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดทําโครงปาย
1. เพื่อปลูกจิตสํานึก จัดทําโครงการจัดทํา - - 117,000 - - ประชาชนรับรูและเกิด 1. ประชาชนมีจิตสํานึก กองสาธารณสุข

ประชาสัมพันธ "แยกกอนทิ้ง"
และใหความรูกับประชาชน โครงปายประชาสัมพันธ การมีสวนรวมในการ ในเรื่องการคัดแยกขยะ และสิ่งแวดลอม

ในเร่ืองการคัดแยกขยะ “แยกกอนทิ้ง” จัดการขยะในครัวเรอืน และสามารถคัดแยกขยะ

กอนทิ้ง ขนาดกวาง 1.20 เมตร ดวยการคัดแยกขยะ กอนทิ้งไดอยางถูกตอง

2. เพื่อใหความรูเรื่องการ ยาว 6.00 เมตร กอนท้ิง 2. ประชาชนมีความรู

กําจัดขยะอยางถูกวิธี จํานวน 3 ชุด ขนาด เรื่องการกําจัดขยะ

กวาง 0.90 เมตร อยางถูกวิธี

ยาว 5.80 เมตร 3. ประชาชนมีความรูเรื่อง

จํานวน 6 ชุด การรีไซเคิลขยะและสามารถ

นําขยะมารีไซเคิลได

รวม 1 โครงการ  -  - 0 0 117,000 0 0  -  -  -

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  เพิ่มเติม  ฉบับที่ 1
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



 

 

 

 

ผ.02/1 

โครงการท่ีเกนิศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 
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แบบ ผ.02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4 การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมใหนาอยู  เขมแข็ง  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี   4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค  และโครงสรางพื้นฐาน

4.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน เพื่อพัฒนาสวนสมเด็จ โซนที่ 1 โซนพิพิธภัณฑ  -  - 59,100,000  -  - ประชาชนมีความ สวนสมเด็จพระศรี สํานักการชาง

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร พระศรีนครินทร 84 และหอประชุม พึงพอใจรอยละ 80 นครินทร 84 (ทุงทาลาด)

84 (ทุงทาลาด) (ทุงทาลาด) ใหเปน  - งานกอสรางทางเดิน,ลูวิ่ง มีความเปนมาตรฐาน

สวนสาธารณะที่ไดมาตรฐาน  - งานกอสรางลานจอดรถ ในการบริการประชาชน

สําหรับบริการประชาชน  - งานระบบรดน้ําตนไมและ

สนามหญา

 - งานกอสรางระบบระบายน้ําฝน

 - งานระบบไฟฟาแสงสวาง

 - งานปลูกตนไมยืนตน, ไม

ประดับและสนามหญาพรอม

วัสดุปลูก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  เพิ่มเติม  ฉบับที่ 1
สําหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช



36

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โซนที่ 2 โซนองคพระยนื  -  - 15,300,000  -  -

 - งานระบบรดน้ําตนไมและ

สนามหญา

 - งานปลูกไมยืนตน,ไมประดับ

และสนามหญาพรอมวัสดุปลูก

โซนที่ 3 โซนพิพิธภัณฑ  -  - 25,200,000  -  -

เครื่องจักร

 - งานทรายถมปรับแตงพ้ืนที่

 - งานกอสรางทางเดิน,ลูวิ่ง

 - งานระบบรดน้ําตนไมและ

สนามหญา

 - งานกอสรางหองปมน้ํา

 - งานกอสรางระบบระบายน้ําฝน

 - งานระบบไฟฟาแสงสวาง

 - งานปลูกไมยืนตน,ไมประดับ

และสนามหญาพรอมวัสดุปลูก

โซนที่ 4 โซนสันทนาการ  -  - 96,000,000  -  -

งานปรับปรุงภูมิทัศน

 - งานทรายถมปรับแตงพ้ืนที่

 - งานกอสรางลานจอดรถ

 - งานกอสรางทางเทา

 - งานกอสรางลูวิ่ง,ทางจักรยาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - งานกอสรางลานออกกําลังกาย

 - งานกอสรางสนามเด็กเลน

 - งานกอสรางลานกีฬา X-

Game

 - งานกอสรางเวที

 - งานกอสรางสนามตะกรอ

 - งานกอสรางสนามบาสเก็ตบอล

 - งานกอสรางเวทีกลางแจง

 - งานกอสรางศาลาพักผอน

 - งานกอสรางที่จอดรถจักรยาน

 - งานระบบรดน้ําตนไมและ

สนามหญา

 - งานกอสรางระบบระบายน้ําฝน

 - งานระบบไฟฟาแสงสวาง

 - งานปลูกไมยืนตน,ไมประดับ

และสนามหญาพรอมวัสดุปลูก

งานครุภัณฑ

 - อุปกรณออกกําลังกาย

กลางแจง

 - เครื่องเลนเด็ก

 - เครื่องเลน X-Game

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โซนที่ 5 โซนสวนรอบ  -  - 9,500,000  -  -

สํานักงาน

 - งานระบบรดน้ําตนไมและ

สนามหญา

 - งานกอสรางหองปมน้ํา

 - งานปลูกไมยืนตน,ไมประดับ

และสนามหญาพรอมวัสดุปลูก

โซนที่ 6 โซนสวนหนา  -  - 5,200,000  -  -

อนุสาวรีย

 - งานระบบรดน้ําตนไม

 - งานปลูกไมยืนตน,ไมประดับ

และสนามหญาพรอมวัสดุปลูก

รวม 1 โครงการ  -  - 0 0 210,300,000 0 0  -  -  -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



 

 

 

 

ผ.03 

บัญชีครุภัณฑ 
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โตะพับเอนกประสงค  -  - 57,000  -  - กองวิชาการ

หนาโฟเมกาสีขาว และแผนงาน

ขนาด w152.4xD76.2xH75 cm

โครงขาเหล็กชุบโครเมียม ตัวละ

2,850 บาท จํานวน 20 ตัว   

2 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ กลองถายภาพ ระบบดิจิตอล  -  - 70,000  -  - กองวิชาการ

เผยแพร ความละเอียดไมนอยกวา และแผนงาน

24 ลานพิกเซล มีระบบแฟลชในตัว

สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึก

ขอมูลไดเมื่อขอมูลเต็มหรือ

เมื่อตองการเปลี่ยน  

กระเปาบรรจุกลอง

อุปกรณตอพวงครบชุด

จํานวน 2 ตัวๆ ละ 35,000 บาท

3 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑ โตะเอนกประสงคขาพับ  -  - 28,500  -  - กองวิชาการฯ

สํานักงาน ขนาด ยาว 152.4 x กวาง 76.2 

สูง 75 ซม. จํานวน 10 ตัว

ตัวละ 2,850 บาท

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  เพิ่มเติม  ฉบับที่ 1

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



 40

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑ เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน  -  - 36,000  -  - กองวิชาการ

สํานักงาน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน และแผนงาน

ขนาด 26,000 บีทียู

จํานวน 1 เคร่ือง

5 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ โทรทัศน แบบ smart  tv  -  - 65,000  -  - กองวิชาการ

เผยแพร ขนาด 70 นิ้ว ความละเอียด หนาจอ และแผนงาน
 8 ลานพิกเซล (3,840x2,160p)

รองรับภาพ HDR ทั้งแบบ HDR10

และ HLG รองรับการสั่งงานดวยเสียง

ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ

6 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ ระดับ  -  - 20,000  -  - กองวิชาการ

เผยแพร Full HD และแผนงาน
เปนเคร่ืองภายทอดสัญญาณภาพ

จากวัตถุ 3 มิติ ฟลมสไลด แผนใส

หนังสือ ได

อุปกรณสรางสัญญาณภาพแบบ

CMOS  ขนาด1/3 นิ้ว

สามารถใชงานรวมกับโทรทัศน

วีดีโอ โปรเจคเตอร  คอมพิวเตอร

ไดใหความละเอียด (Resolution)

5 ลานพิกเซล

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เครื่องจายไฟและควบคุมหลัก  -  - 23,500  -  - กองวิชาการ
ราคา 23,500 บาท และแผนงาน
จํานวน 1 เครื่อง  คุณลักษณะ

เปนเครื่องจายไฟและควบคุมหลัก

(Main  Control  Unit)

รองรับการเชื่อมตอประชุม

ไมโครโฟนไดถึง 120 ชุด

8 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ชุดไมโครโฟนประชุมตัวประธาน  -  - 6,750  -  - กองวิชาการ
ราคา 6,750 บาท และแผนงาน
จํานวน 1 ตัว

คุณลักษณะมีปุมกดสําหรับพูดพรอม

ไฟโชวที่ปุมและปุมกดเพ่ือ

ปดหรือตัดเสียงชุดไมโครโฟน

ผูรวมประชุม

9 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ชุดไมโครโฟนผูรวมประชุม  -  - 127,000  -  - กองวิชาการ
ราคาตัวละ 6,350 จํานวน 20 ตัว และแผนงาน
คุณลักษณะ

มีปุมกดสําหรับพูดพรอมไฟโชวที่ปุม

มีจอ LCD แสดงสถานะ

ของการทํางานของไมโครโฟน

มีชองเสียหูฟง 2 ชุดและมี

ลําโพงบรรจุอยูภายในตัว

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑ กลองวีดีโอ Video Conference  -  - 75,000  -  - กองวิชาการ

โฆษณาและเผยแพร ระดับFull HD ระดับ Razr และแผนงาน
ราคา 75,000 บาท  จํานวน 1 ตัว

คุณลักษณะกลอง UV510A-12

ตัวกลองมีขนาดเล็กเซน็

เซอรขนาด 1/2.8 นิ้ว 60fps

ความละเอียด 2.07 ลานพิกเซล

11 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบาน จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญา  -  - 9,500  -  - สํานักปลัดเทศบาล

งานครัว แบบขอแข็ง

จํานวน 1 เคร่ือง

12 การรักษาความสงบภายใน คาครุภัณฑ ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง เบาะรองรับการตกจากที่สูง - - - 1,300,000 - สํานักปลัดเทศบาล

แบบพองตัวดวยทออากาศ

(รองรับความสูงของตึก 5 ชั้น

พรอมถังอัดอากาศขนาด

๖L/๓๐๐ bar ๑ ถัง เบาะลม

สําหรับรองรับผูประสบภัยจากที่สูง

รองรับความสูงได 16 เมตร

ตามมาตรฐานการผลิตจากโรงงาน

ที่ไดมาตรฐาน ISO9๐๐๑:๒๐๐๘

จํานวน ๑ เบาะ

๑๓ การรกัษาความสงบภายใน คาครุภัณฑ ครุภัณฑเคร่ืองดับเพลิง เคร่ืองอัดอากาศสําหรับชุดชวย - - - 380,000 - สํานักปลัดเทศบาล

หายใจ (SCBA) เคร่ืองอัดอากาศ
แบบลูกสูบ ระบายความรอนดวย

ลม
อัตราการอัด : ๑๐๐ ลิตร/นาที

ทํางานดวยระบบไฟฟา

จํานวน ๑ เครื่อง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๔ การรกัษาความสงบภายใน คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน พัดลมอุตสาหกรรม สามขา - - - 7,000 - สํานักปลัดเทศบาล

ขนาด ๒๕ นิ้ว

ราคาเครื่องละ ๓,๕๐๐ บาท

จํานวน ๒ เครื่อง

๑๕ การรกัษาความสงบภายใน คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ เรือทองแบนอลูมิเนียม ความยาว - - - 480,000 - สํานักปลัดเทศบาล

และขนสง ไมนอยกวา ๑๔ ฟุต ความกวาง

ไมนอยกวา ๑.๖๐ เมตร

ราคาลําละ ๖๐,๐๐๐ บาท

จํานวน ๘ ลํา

๑๖ การรกัษาความสงบภายใน คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ปายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ - - - 120,000 - สํานักปลัดเทศบาล

ราคาปายละ ๑๕,๐๐๐ บาท

จํานวน ๘ ปาย

17 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เคร่ืองขยายเสียงเคล่ือนที่แบบ .-  - 1,872,500 .- .- สํานักการศึกษา

กระเปาหิ้ว ลําโพง mp3 

พรอมไมคไรสาย มีชองเสียบ USB

เลน MP3 ได จํานวน 535 เคร่ือง

เคร่ืองละ 3,500 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

18 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา จัดตั้งหองเรียนอัจฉริยะ จัดซ้ือ .-  - 4,650,000 .- .- สํานักการศึกษา

และเผยแพร ครุภัณฑ จํานวน 31 ชุดๆละ

150,000 บาท รายละเอียด ดังน้ี

1.จอสัมผัสอัจฉริยะ Interactive

Multimedia Display ขนาด 55 นิ้ว

2.คอมพิวเตอร All In One

สําหรับงานประมวลผล

3.เคร่ืองผสมเสียงและเคร่ือง

ขยายเสียง ขนาดไมนอยกวา 80วัตต

4.ลําโพงชนิดแขวนผนัง ขนาด 

100 วัตต

5.ไมโครโฟนมือถือชนิดไดนามิค

19 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา จัดตั้งหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร .-  - 5,688,000 .- .- สํานักการศึกษา

จัดซื้อครุภัณฑ ดังน้ี

1.กลองจุลทรรศนชนิดกระบอกตาคู

จํานวน 90 กลองๆละ 32,500 บ.

2.เคร่ืองชั่ง Triple Beam

จํานวน 90 เครื่องๆละ 11,000 บ.

3.หุนจําลองโครงกระดูก

มนุษญแบบเต็มตัว

จํานวน 10 ชุดๆละ 16,000 บ.

4.หุนจําลองหัวใจ

จํานวน 10 ชุดๆละ 2,500 บ.

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5.หุนจําลองศรีษะและสมอง

จํานวน 10 ชุดๆละ 2,500 บ.

6.หุนจําลองโครงกระดูก

จํานวน 10 ชุดๆละ 2,600 บ.

7.แบบจําลองระบบยอยอาหารขนาด

ใหญ จํานวน 10ชุดๆละ 5,000 บ.

8.แบบจําลองระบบหมุนเวียน

โลหิตมนุษย

จํานวน 10 ชุดๆละ 10,000 บ.

9.แบบจําลองระบบสืบพันธุชาย

จํานวน 10 ชุดๆละ 4,000 บ.

10.แบบจําลองระบบสืบพันธุหญิง

จํานวน 10 ชุดๆละ 4,000 บ.

11.แบบจําลองระบบขับถายปสสาวะ

จํานวน 10 ชุดๆละ 3,000 บ.

12.ชุดกําเนิดไฟฟาอยางงายAC/DC

จํานวน 10 ชุดๆละ 3,700 บ.

13.ชุดทดลองกฎของโอหม

จํานวน 10 ชุดๆละ 2,200 บ.

14.ชุดทดลองแรงเสียดทาน

จํานวน 10 ชุดๆละ 4,000 บ.

15.เคร่ืองวัดคา pH แบบตั้งโตะ

จํานวน 10 ชุดๆละ 25,000 บ.

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

16.เคร่ืองเคาะสัญญาณเวลา

จํานวน 10 ชุดๆละ 1,200 บ.

17.เกาอี้กลมขาสุมทรงสูงขนาด

30x30x50 ซม.

จํานวน 500 ตัวๆละ 950 บ.

18.โตะปฏิบัติการหองวิทยาศาสตร

ขนาด 150x80x80 ซม.

จํานวน 90 ตัวๆละ 4,900 บ.

20 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ช้ันใสหนังสอื ร.ร.เทศบาล

1.แบบหนาเดียว ขนาด .- .- 9,600 .- .- วัดมเหยงคณ

40x100x60 ซม. ทําดวยไม

พนสี จํานวน 3 ชุดๆละ

3,200 บาท

2.แบบสองหนา ขนาด .- .- 17,100 .- .- ร.ร.เทศบาล

40x100x60 ซม. ทําดวยไม วัดมเหยงคณ

พนสี จํานวน 3 ชุดๆละ

5,700 บาท

21 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ช้ันใสหนังสอืตามมุม .- .- 108,000 .- .- ร.ร.เทศบาล

ทําดวยไม ขนาด วัดมเหยงคณ

100x120x120 ซม.

จํานวน 8 ชุดๆละ 13,500 บาท

22 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ .- .- 500,000 .- .- ร.ร.นานาชาติฯ

เผยแพร จํานวย 25 เคร่ืองๆละ

20,000 บาท

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

23 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับงาน .- .- 792,000 .- .- ร.ร.นานาชาติฯ

ประมวลล แบบที่ 1 จอภาพขนาด

ไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 36

เคร่ืองๆละ 22,000 บาท

24 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ ปรับปรุงหองปฏิบัติการวิทยาสาสตร

เผยแพร 1. เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ จํานวน .-  - 180,000 .- .- ร.ร.สาธิต

9 เคร่ืองๆละ 20,000 บาท เพชรจริก

2.เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร .-  - 562,500 .- .- ร.ร.สาธิต

ระดับ XGA ขนาด 4,500 เพชรจริก

ANSI Lumens จํานวน 9เครื่องๆละ

62,500 บาท

3.เคร่ืองคอมพิวเตอร All In One .-  - 207,000 .- .- ร.ร.สาธิต

สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 เพชรจริก

 จอภาพขนาดไมนอยกวา 21 นิ้ว 

จํานวน 9 เครื่องๆละ 23,000 บาท

25 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับงาน  -  - 880,000  -  - ร.รเทศบาล

ประมวลล แบบที่ 1 จอภาพขนาด วัดเสมาเมือง

ไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 40

เคร่ืองๆละ 22,000 บาท

26 การศกึษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร  -  - 125,000  -  - ร.รเทศบาล

เผยแพร ระดับ XGA ขนาด 4,500 วัดเสมาเมือง

ANSI Lumens จํานวน 2เครื่องๆละ

62,500 บาท

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๒๗ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เคร่ืองปรับอุณหภูมิหอง  -  - 40,000  -  - กองการแพทย

ขนาด 15,000 บีทียู ชนิดติดผนัง

พรอมอุปกรณติดต้ัง จํานวน 2 ชุด 

ราคาชุดละ 20,000 บาท

จํานวน 2 ชุด

๒๘ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โทรศัพทมือถือมีระบบปฏิบัติการ  -  - 78,000  -  - กองการแพทย

 Android ไมนอยกวา 801

ความละเอียดกลองดานหลัง

ไมนอยกวา 12 MP&20 MP

ความละเอียดกลองดานหนา

ไมนอยกวา 25 MP

หนวยความจําหลักไมนอยกวา

(RAM)  8 GB

ราคาเครื่องละ 26,000 บาท

จํานวน 3 เคร่ือง

๒๙ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน พัดลมโคจร  ขนาด 18 นิ้ว  -  - 78,000         -  -  กองการแพทย

ราคาตัวละ 2,600 บาท

จํานวน 30 ตัว

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๓๐ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกสวน  -  - 57,200  -  - กองการแพทย

 ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน  

(มีระบบฟอกอากาศ)

ขนาด 18,000 บีทียู

ราคาเครื่องละ 28,600 บาท

จํานวน 2 เคร่ือง

31 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกสวน  -  - 28,600  -  - กองการแพทย

ชนิดติดฝาผนัง(มีระบบฟอกอากาศ)

ขนาด 18,000 บีทียู  1 เคร่ือง

๓๒ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูเหล็กเก็บแบบฟอรม  -  - 8,600  -  - กองการแพทย

แบบ 15 ลิ้นชัก ขนาดไมนอยกวา

37 x 45 x 131 ซม.

ราคาตูละ 4,300 บาท

จํานวน 2 ตัว

๓๓ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เคร่ืองดูดฝุน ขนาด 25 ลิตร  -  - 14,000           -  - กองการแพทย

1) สามารถดูดฝุนและน้ํา

2) เปนราคาพรอมอุปกรณ

จํานวน 1 เคร่ือง

๓๔ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกสวน  -  - 72,400           -  - กองการแพทย

ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน

(มีระบบฟอกอากาศ) 

ขนาด 26,000 บีทียู 

ราคาเครื่องละ 36,200 บาท

จํานวน 2 เคร่ือง 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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หนวยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๓๕ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้พักคอยแบบ 4 ที่นั่ง  -  - 360,000  -  -  กองการแพทย

1.เปนแบบที่น่ังและพนักพิงผลิต  

จากพลาสติกฉีดขึ้นรูป

2.โครงขาเหล็กวีคว่ํา

3.โครงขาเหล็กพนสี EPOXY

4.เปนแถวขนาด 4 ที่นั่ง

ราคาชุดละ 12,000 บาท

จํานวน 30 ชุด

๓๖ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้พักคอยแบบ 2 ที่นั่ง  -  - 120,000       -  - กองการแพทย

 1.เปนแบบที่น่ังและพนักพิงผลิต  

จากพลาสติกฉีดขึ้นรูป

2.โครงขาเหล็กวีคว่ํา

3.โครงขาเหล็กพนสี EPOXY

4.เปนแถวขนาด 2 ที่นั่ง

ราคาชุดละ 4,000 บาท

จํานวน 30 ชุด

๓๗ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูลอคเกอรแถวเด่ียว 4 ประตู  -  - 4,300             -  - กองการแพทย

ขนาดไมต่ํากวา 38x45x182 ซม.

มีกุญแจลอค

จํานวน 1 ตู

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ
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หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๓๘ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูใสเคร่ืองมือแพทยแบบกระจก  -  - 22,000           -  - กองการแพทย

ขนาดไมต่ํากวา 

87.7x40.8x87.7 ซม.

ราคาตูละ 5,500 บาท

จํานวน 4 ตู

๓๙ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูเหล็กแบบ 2 บาน  -  - 5,500             -  - กองการแพทย

ขนาด 91.5x45.7x183 ซม.

จํานวน 1 ตู

๔๐ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกสวน  -  - 141,000         -  - กองการแพทย

ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน

ขนาด 36,000 บีทีย ู(มีระบบฟอกอากาศ)

ราคาเครื่องละ 47,000 บาท

จํานวน 3 เคร่ือง

๔๑ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูเก็บเอกสาร ชนิดไม 2 ตู  -  - 19,600           -  - กองการแพทย

ขนาด 120x42x185  ซม.

ขนาด 4 ชั้น ทําดวยไมเน้ือแข็งเคลือบเงา 

ราคาตูละ 9,800 บาท

จํานวน 2 ตู

แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

ที่
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หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
42 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องพิมพบารโคด Zebra รุน GC  -  - 20,000           -  - กองการแพทย

420t เคร่ืองพิมพบารโคดแบบ

ต้ังโตะขนาดเลก็ ประสิทธิภาพสูง

รองรับการเช่ือมตอ USB2.0,

RS-232, Parallel พิมพไดทั้งแบบ

ใชความรอนโดยตรง และพิมพผาน

ผาหมึก ความละเอียดหัวพิมพ

203dpi หนวยความจําสูง 

8MB Flash,8MB SDRAM

1.ความละเอียดการพิมพ

203 dpi 

2.ความเร็วในการพิมพ 4"/ips

3.ระบบการพิมพ ใชความรอนโดย

ตรง (Direct Thermal)

ใชความรอนผานผาหมึก

(Thermal Tranfer)

4.หนวยความจํา 8MB Flash

Memory 8MB SDRAM

5.ความกวางในการพิมพ 104mm

6.ความยาวในการพิมพ 39"

7.ริบบอนไดความยาว 74M

8.การเช่ือมตอ USB2.0,RS-232,

Parallel

9.ขนาดกวาง 7.9"(201mm)

สูง6.7"(170mm)ลึก8.2"

(208mm)น้ําหนัก 3 lbs (1.4kg)

จํานวน 1 เคร่ือง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

43 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑทางการแพทย เตียงเคลื่อนยายผูปวยปรับระดับ  -  - 72,000         -  - กองการแพทย

แบบมือหมุน 

ราคาเตียงละ 36,000 บาท

จํานวน 2 เตียง

๔๔ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑทางการแพทย เตียงเฟาวเลอร ชนิดไฟฟา  -  - 55,000         -  - กองการแพทย

ขนาดเตียงไมนอยกวา 

90x200x45 ซม.

รองรับน้ําหนักไดถึง 240 กก. 

มีระบบล็อกลอแบบ Central Lock

จํานวน 1 เตียง

๔๕ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑทางการแพทย หูฟงสําหรบัเด็กเล็ก  -  - 14,700  -  - กองการแพทย

ใชฟงจังหวะการเตนของหัวใจ

สามารถปรับหมุนได 2 ดาน

ใหเสียงท่ีชัดเจน มีความไวตอการ

รับฟงเสียง และสัมผัสไดแนบเนียน

หูฟงมีลักษณะแบบนุม 1 คู

และมีอะไหลแบบแข็ง 1 คู

ราคาเครื่องละ 4,900 บาท

จํานวน 3 เคร่ือง

๔๖ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑทางการแพทย เคร่ืองช่ังนํ้าหนักเด็กพิกัด 50 กก.  -  - 3,500           -  -  กองการแพทย

แบบดิจิตอล

จํานวน 1 ชุด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๔๗ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑทางการแพทย เคร่ืองฟงเสียงหัวใจทารกในครรภ  -  - 120,000  -  - กองการแพทย

 พรอมทั้งมีตัวเลขแสดงอัตราการ  

เตนของหัวใจทารก น้ําหนักเบา

สามารถเคลื่อนยายไดสะดวก

ใชไดกับไฟฟา 220 โวลท 

50 เฮริตซ แบตเตอรี่เปนชนิด

ชารตไฟฟาใหมได

โดยตรงขณะใชงาน

สามารถใชงานไดตอเน่ืองนาน

ไมนอยกวา 12 ชั่วโมง

ฟงเสียงการเตนหัวใจทารก

50-210 ครั้งตอนาที และ

ไดต้ังแตอายุครรภ 9 สัปดาห

มีชองใสหัวตรวจท่ีตัวเคร่ือง

ใชหัวตรวจขนาดความถี่ 2.2 MHz

สามารถปรับความดังของเสียงได

ราคาเครื่องละ 30,000 บาท

จํานวน 4 เคร่ือง

๔๘ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑทางการแพทย เคร่ืองดูดสารละลาย ปเปต Adjust  -  - 12,500           -  - กองการแพทย

Volume pipette สามารถปรับ

ปริมาตรไดในชวง ๒ - ๒๐ ไมโครลิตร

จํานวน ๑ เครื่อง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



 55

หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๔๙ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑทางการแพทย เคร่ืองดูดสารละลาย ปเปต Adjust  -  - 12,500           -  - กองการแพทย

Volume pipette สามารถปรับ

ปริมาตรไดในชวง ๒๐ - ๒๐๐ ไมโครลิตร

จํานวน ๑ เครื่อง

50 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑทางการแพทย เคร่ืองปนและผสมสารอุดฟน  -  - 24,000         -  - กองการแพทย

๑. เปนระบบ Solid State  

๒. ความเร็วของการสั่นสม่ําเสมอ

๓. ความเร็วของการสั่นไมต่ํากวา

๔,000 รอบตอนาที

๔. มีหนาปดบอกเวลาทํางานของ

เคร่ือง พรอมที่ตั้งเวลาทํางานแบบ

อัตโนมัติ

๕. มีแคปซูลพรอมลูกปน จํานวน

2 ชุด

๖. มีสวิตซเปด-ปดเคร่ือง

๗. มีระบบปองกันไอปรอทฟุง

กระจาย

๘. มีระบบกันสะเทือนของชุดปน

ผสมสารอุดฟน

๙. ขณะเคร่ืองทํางาน ตัวเคร่ือง

ตองไมเคลื่อนที่

จํานวน 1 เคร่ือง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๕๑ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑทางการแพทย เคร่ืองวัดความดันโลหิต  -  - 60,000           -  - กองการแพทย

แบบดิจิตอล จํานวน 10 เคร่ือง

ราคาเครื่องละ 6,000 บาท

52 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑทางการแพทย เกาอี้บารกลมสแตนเลส มีลอ  -  - 14,000         -  - กองการแพทย

ปรับความสูงได จํานวน 4 ชุด

ราคาชุดละ 3,500 บาท

จํานวน 4 ชุด

๕๓ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑทางการแพทย เคร่ืองวัดความดันโลหิต  -  - 420,000         -  - กองการแพทย

แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ

เคร่ืองละ 70,000 บาท

จํานวน 6 เคร่ือง

๕๔ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑทางการแพทย เคร่ืองปนและผสมสารอุดฟน  -  - 24,000         -  - กองการแพทย

ความเร็วของการสั่นไมต่ํากวา

๔,000 รอบตอนาที

จํานวน 1 ตัว

55 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑทางการแพทย เคร่ืองวัดอุณหภูมิและความชื้น  -  - 100,000       -  - กองการแพทย

ชนิดดิจิตอลสําหรับตูเย็นเก็บยา  

และวัคซีนมีระบบแสดงผลและ

แจงเตือนอัตโนมัติไปที่หนาจอ

คอมพิวเตอรและเบอรโทรศพัท

อยางนอย 1 เบอร มีชวงการวัด

อุณหภูมิในชวงลบ 40 ถึง

80 องศาเซลเซียส 

ราคาชุดละ 20,000 บาท

จํานวน 5 ชุด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๕๖ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑทางการแพทย เคร่ืองกรอฟนเคลื่อนที่แบบ ๔ ชอง  -  - 130,000  -  - กองการแพทย

 1. ใชกับไฟฟากระแสสลับแรงดัน  

220 โวลต 50 - 60 ไซเคิล

2. ตัวตูทําดวยโลหะเคลือบสีปองกัน

สนิม ดานบนของตูสามารถวาง

เคร่ืองมือและวัสดุได มีลอเลื่อน

ดานขางมีหูจับทั้ง 2 ขาง

3. มีภาชนะใสบรรจุน้ําไดไมนอย

กวา 1 ลิตร

4. มีมาตรวัดความดันที่ใชกับหัวกรอ

และสามารถปรับปริมาณน้ําและลม

ของหัวกรอไดสะดวก

5. เคร่ืองทําความดันลมมีระบบ

อัตโนมัติซึ่งมีลิ้นกันอันตราย 

Safety  Valve

6. สวิตซเทาควบคุมการทํางานท้ัง

หัวกรอเร็วและหัวกรอชา

7. ภาชนะใสบรรจุน้ําสามารถเติม

น้ําไดงาย โดยไมตองปรับวาลวลม

8. มีตัวกรองลมและน้ําภายในเครื่อง

9. มีที่ถายนํ้ารากถังพักลม

10.ประกอบดวยหัวกรอเร็ว 1 หัว,

หัวกรอชา1หัว,หัวเปาน้ําและลม1หัว,

ที่ดูดน้ําลาย1หัว, Compressor 

ขนาด 1/2 แรงมา 1 เคร่ือง

จํานวน 1 เคร่ือง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

57 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑทางการแพทย ตูเย็นสําหรับแชวัคซีน ขนาดความจุ  -  - 70,000  -  - กองการแพทย

ไมนอยกวา 20 คิวบิกฟุต เปนตู

แบบ 2 ประตูชั้นบนเปนประจก

ชั้นลางทึบเปนชองแชแข็ง

ราคาตูละ 35,000 บาท

จํานวน 2 ตู

58 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑทางการแพทย ตูเย็นสําหรับแชวัคซีนขนาดความจุ  -  - 19,000  -  - กองการแพทย

ไมนอยกวา 13 คิวบิกฟุต

จํานวน 1 ตู

59 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑทางการแพทย ตูเย็นสําหรับแชวัคซีนขนาดความจุ  -  - 25,000  -  - กองการแพทย

ไมนอยกวา 16 คิวบิกฟุต

จํานวน 1 ตู

๖๐ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑทางการแพทย เครื่องกระตุนกลามเน้ือดวยไฟฟา  -  - 260,000       -  - กองการแพทย

พรอมอัตราซาวด 

สามารถใหการรักษาได 3 แบบ

1.รักษาดวยคล่ืนอัตราซาวด

2.รักษาดวยกระแสไฟฟา

3.รักษาดวยคล่ืนอัตราซาวดรวม

กับกระแสไฟฟา

จํานวน 1 เคร่ือง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๖๑ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑทางการแพทย หมอตมเคร่ืองมือ  -  - 195,000  -  - กองการแพทย

 ขนาด 80x80x50 ซม.

ความจุของตัวถัง 130±0.5ลิตร

ใชไดกับไฟฟา 220 โวลท 

50 เฮิรตซ

จํานวน  1 เคร่ือง

๖๒ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑทางการแพทย เครื่องเลเซอร (Laser)  -  - 950,000  -  - กองการแพทย

ใหกําเนิดแสงเลเซอรแบบผสม

ระหวางความยาวคลื่น 808 และ

905 นาโนเมตร กับไฟฟา 220

โวลท 50 เฮิรตซ

จํานวน 1 เคร่ือง

๖๓ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑทางการแพทย ราวฝกเดินผูปวย ความกวาง  -  - 55,000  -  - กองการแพทย

ระหวางราวทั้งสอง 24 นิ้ว

ปรับความสูงของราวได 27-38 นิ้ว

ราวจับแสตนเลส

จํานวน 1 ชุด

๖๔ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑทางการแพทย รอกบรหิารหัวไหล  -  - 5,000  -  - กองการแพทย

ขนาด 28x16x19.5 ซม.

จํานวน 1 ชุด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๖๕ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑทางการแพทย วงลอบริหารไหล 1 ชุด ทําดวย  -  - 15,000  -  - กองการแพทย

ทอเหล็กเปนวงกลมชุบโครเม่ียม

ขนาดเสนผานศูนยกลาง 37 นิ้ว 

ปรับความฝดและความสูงได มีมือจับ

หมุนวงลอเพื่อเลื่อนเขา-ออกได

จํานวน 1 ชุด

๖๖ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑทางการแพทย บันไดเขามุมฝกเดิน 1 ชุด  -  - 85,000  -  - กองการแพทย

ทําดวยไมเน้ือแข็งเคลือบเงา มีท่ีพัก

บันได มีราวบันไดทั้งสองดาน

จํานวน 1 ชุด

๖๗ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑทางการแพทย เคร่ืองวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล  -  - 13,500           -  - กองการแพทย

2 เคร่ือง ขนาดผาพันแขน

146x446 มม.  ขนาดเครื่อง 

12.3x8.5x15.8 ซม. วัดความดัน

ที่ตนแขนดวยระบบOscillometic

ราคาเครื่องละ 4,500 บาท

จํานวน 3 เคร่ือง

๖๘ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑทางการแพทย เคร่ืองช่ังนํ้าหนักแบบดิจิตอล  -  - 4,500             -  - กองการแพทย

ทําจากกระจกนิรภัย

ขนาด 39x32x4 ซม.

ราคาเครื่องละ 1,500 บาท

จํานวน ๓ เครื่อง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๖๙ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑทางการแพทย เตียงผูปวยพรอมที่นอน 4 เตียง  -  - 60,000           -  - กองการแพทย

ขนาด 100x200x50 ซม.

ราคาเตียงละ 15,000 บาท

จํานวน 4 เตียง

๗๐ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑทางการแพทย เคร่ืองวัดความดันโลหิตแบบตั้งพ้ืน  -  - 23,700           -  - กองการแพทย

ราคาเครื่องละ 7,900 บาท

จํานวน 3 เคร่ือง

๗๑ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑทางการแพทย เสาน้ําเกลือ สแตนเลสทอกลม  -  - 24,000  -  - กองการแพทย

ขาทําดวย สแตนเลสเสนแบน

ใสลูกลอ จํานวน 4 ลอ ปรับ-สูง

หรือต่ําได แขวนถุงนํ้าเกลือได

2 ถุง  (2 ขอ)

ราคาเสาละ 2,000 บาท

จํานวน 12 เสา

๗๒ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑทางการแพทย เคร่ืองวัดเปอรเซ็นตความอิ่มตัวของ  -  - 100,000  -  - กองการแพทย

O2  เคร่ืองวัดปริมาณออกซิเจน

ในกระแสเลือด'ชนิดพกพาเคลื่อนที่ 

แสดงคาออกซิเจนในเลอืด 

และชีพจร ระบบดิจิตอล

ราคาเครื่องละ 50,000 บาท

จํานวน 2 เคร่ือง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

73 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑทางการแพทย ชุดตรวจตา หู ประกอบดวย  -  - 78,000         -  - กองการแพทย

 - ที่ตรวจตาใชหลอดไฟฮาโลเจน

- ที่ตรวจหูแบบนําแสงดวยระบบ

ไฟเบอรออฟติก มMีagnifying Lens

หมุนไดรอบ 

ราคาชุดละ 39,000 บาท

จํานวน 2 ชุด

74 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑทางการแพทย เคร่ืองติดตามการทํางานของหัวใจ  -  - 70,000           -  - กองการแพทย

และสัญญานชีพอัตโนมัติ

ราคาเครื่องละ 35,000 บาท

จํานวน 2 เคร่ือง

๗๕ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑทางการแพทย เคร่ืองวัดความดันโลหิต  -  - 39,000  -  - กองการแพทย

แบบบีบดวยมือ

แสดงคา Systolic  Diastolic

ดวยการใชหูฟง

ราคาเครื่องละ 6,500 บาท

จํานวน  6 เคร่ือง

๗๖ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑทางการแพทย ที่นอนสําหรับผูปวย พรอมหมอน  -  - 96,000  -  - กองการแพทย

ที่นอนใยมะพราว ประกบฟองนํ้า 

ทั้ง 2 ดาน หุมดวยผาหนังเทียม

สีเขียว พรอมหมอน

ราคาอันละ 4,000 บาท

จํานวน 24 อัน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๗๗ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑทางการแพทย เคร่ืองวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ  -  - 100,000         -  - กองการแพทย

ชนิดตั้งโตะ

1.เปนเคร่ืองวัดความดันที่ตนแขน

แบบอัตโนมัติ

ดวยระบบ oscillometric

แสดงคาความดันและอัตรา

การเตนของหัวใจเปนตัวเลขดิจิตอล

2.ระบบปมลมอัตโนมัติ การปลอย

ลมควบคุมโดยวาลวแมเหล็กไฟฟา

3.มีปุมตั้งคาความดันใหเลือกได 

7 คาคือ Auto,100,140,180,

220,260,และ280 mmHg.

4.สามารถเลือกการใชงานได 4แบบ

AVG,SINGLE,MANU,CHECK

5.มีชุดอุปกรณผาพันแขน 1 ชุด

AC Adaptor 1 ชุด

เพื่อใชในงานผูปวยนอกและ

คัดกรอง 

ราคาเครื่องละ 25,000 บาท

จํานวน 4 เคร่ือง

๗๘ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑทางการแพทย รถเข็นแบบ 2 ชั้น  -  - 10,000           -  - กองการแพทย 

ขนาด 45x85x80 ซม.

ไมมีขอบ คันโครงทําดวย

สแตนเลสกลม ขารถเข็นใสลูกลอ

จํานวน 1 คัน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๗๙ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑทางการแพทย เคร่ืองวัดเปอรเซ็นต ความอิ่มตัว  -  - 50,000           -  - กองการแพทย 

ของออกซเิจน ในกระแสเลือด

ชนิดพกพา เคล่ือนที่

แสดงคาออกซิเจนในเลอืด

และชีพจร ระบบดิจิตอล

จํานวน 1 เคร่ือง

๘๐ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑทางการแพทย โตะเมโยสแตนเลส  -  - 3,500             -  - กองการแพทย

สําหรับทําหัตถการ

1.ใชวางเครื่องมือแพทย

2.ปรับระดับความสูงต่ําได

3.มีลอเลื่อนเล็ก

จํานวน 1 ตัว 

๘๑ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑทางการแพทย เตียงไมขนาดไมนอยกวา  -  - 24,000         -  - กองการแพทย

120x200x40 - 50 ซม.  

ราคาหลังละ 4,800 บาท

จํานวน 5 หลัง

๘๒ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑทางการแพทย เคร่ืองน่ึงฆาเช้ือจุลินทรียดวยไอน้ํา  -  - 610,000       -  -  กองการแพทย

ระบบอัตโนมัติขนาดไมนอยกวา

350 ลิตร (Pre-Post Vac)

จํานวน 1 เคร่ือง

๘๓ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑทางการแพทย โคมไฟแวนขยายภายใต  -  - 6,000  -  - กองการแพทย

หลอดฟลูออเรสเซนต สําหรับ

สองตรวจอุปกรณทางการแพทย 

(magnifying Lamp)

จํานวน 1 เคร่ือง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๘๔ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑทางการแพทย รถเข็นชนิดนอน  -  - 114,000         -  - กองการแพทย

1.เปนรถเข็นชนิดรถนอนพรอม

เปลหาม

2. ตัวโครงทําดวยโลหะไมเปนสนิม

ขนาดไมนอยกวา 1  1/2 นิ้ว

3.ชั้นลางมีที่สําหรับวางของ

ทําดวยอลูมิเนียมหรือโลหะไม

เปนสนิมติดกับตัวรถ

4. มีที่สําหรับใสถังออกซิเจน

ทําดวยโลหะไมเปนสนิม

5. มีลอใหญ 2 ลอ และมีลอเลก็

หมุนรอบตัวอีก 2 ลอ

6. ขนาดตัวรถไมนอยกวา

60x200x80 เซนติเมตร

7.มีอุปกรณประกอบ เสาน้ําเกลือ

และเปลหามเบาะหุมหนังเทียม

ราคาคันละ 19,000 บาท

จํานวน 6 คัน

๘๕ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑทางการแพทย โคมไฟแวนขยายภายใต  -  - 6,000  -  - กองการแพทย

หลอดฟลูออเรสเซนต สําหรับ

สองตรวจอุปกรณทางการแพทย 

(magnifying Lamp)

จํานวน 1 เคร่ือง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๘๖ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑทางการแพทย รถเข็นชนิดนั่ง  -  - 75,000           -  - กองการแพทย

1.เปนรถเข็นผูปวยชนิดนั่ง

2. ตัวโครงทําดวยโลหะไมเปนสนิม

ขนาดไมนอยกวา 7/8 นิ้ว

3. พื้นที่นั่งและพนักพิงหลัง

ทําดวยแผนโลหะหนาไมเปนสนิม

4. ที่นั่งขนาดไมนอยกวา 

18x18 นิ้ว

5. มีที่วางเทาทําดวยอลูมิเนียม

6. มีที่วางแขนสองขาง

7. มีลอยางตัน 4 ลอ

ราคาคันละ 7,500 บาท 

จํานวน  10 คัน  

๘๗ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑทางการแพทย เคร่ืองน่ึงฆาเช้ือจุลินทรียดวยไอน้ํา  -  - 610,000       -  -  กองการแพทย

ระบบอัตโนมัติขนาดไมนอยกวา

350 ลิตร (Pre-Post Vac)

จํานวน 1 เคร่ือง

๘๘ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑทางการแพทย เคร่ืองฉายแสงวัสดุอุดฟน  -  - 60,000  -  - กองการแพทย

มีแหลงกําเนิดแสงมาจาก LED 

สามารถใชกับวัสดุทางทันตกรรม

ที่แข็งดวยแสงไดทุกชนิด

ราคาเครื่องละ 30,000 บาท

จํานวน 2 เคร่ือง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๘๙ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑทางการแพทย รถเข็นอุปกรณทางการแพทย  -  - 35,000         -  -  กองการแพทย

ขนาดไมนอยกวา 80x110x120 ซม.

จํานวน 1 คัน

๙๐ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑทางการแพทย เครื่องชั่งนํ้าหนักมีท่ีวัดสวนสูง  -  - 29,000           -  - กองการแพทย

ชนิดไฟฟา แบบแสดงตัวเลข

หนาจอ LCD 25.4 mm.

กําลังเครื่อง 200 Kg.

จํานวน 1 เคร่ือง

๙๑ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑทางการแพทย เคร่ืองช่ังนํ้าหนักแบบดิจิตอล  -  - 60,000           -  - กองการแพทย

พรอมที่วัดสวนสูง

ราคาเครื่องละ 20,000 บาท

จํานวน 3 เคร่ือง

๙๒ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑทางการแพทย หูฟงสําหรบัผูใหญ  -  - 4,900           -  -  กองการแพทย

ใชฟงจังหวะการเตนของหัวใจ  

สามารถปรับหมุนได 2 ดาน

ใหเสียงท่ีชัดเจน มีความไวตอการ

รับฟงเสียง และสัมผัสไดแนบเนียน

หูฟงมีลักษณะแบบนุม 1 คู

และมีอะไหลแบบแข็ง 1 คู

จํานวน 1 ชุด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๙๓ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร เตาใหความรอน ชนิดหัวเดียว  -  - 10,000           -  - กองการแพทย

หรือการแพทย 1.หนาเตา มีขนาดเสนผาศูนยกลาง 

ไมนอยกวา  7 นิ้ว

2.สามารถปรับระดับความรอนได

ไมนอยกวา 3 ระดับ

3.ตัวฐานดวยเหล็กเคลือบสีกันสนิม

4.ขนาดไมนอยกวา 1,500  วัตต

5.ใชไฟฟา 220 โวลท 50 เฮิรท

ราคาเตาละ 5,000 บาท

จํานวน 2 เคร่ือง

๙๔ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร บันไดขึ้นเตียง 2 ชั้น  -  - 6,000             -  - กองการแพทย

หรือการแพทย ขนาด 40x48x43 ซม.

โครงขาทําดวยสแตนเลส 

ราคาชุดละ 3,000 บาท

จํานวน 2 ชุด 

๙๕ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานครัว เตาไฟฟา (ชนิดมีตะแกรง)  -  - 6,500             -  - กองการแพทย

1.ตัวเครื่องและตะแกรง

ทําจากสแตนเลส

2.ใหความรอนจากขดลวด

3.สามารถปรับระดับความรอนได

4.กําลังไฟไมนอยกวา 2000 วัตต

5.ใชไฟฟา 220 โวลท 50 เฮิรท

จํานวน 1 เคร่ือง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๙๖ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑ ราวยูเตียงผูปวย 6.80x1.90  ม.  -  - 239,608       -  - กองการแพทย

งานบานงานครัว ราคาชุดละ 400 บาท

จํานวน 24 ชุด

ราวแอลเตียงผูปวย 4.30x1.90 ม.

ราคาชุดละ 400 บาท

จํานวน 20 ชุด

มานหนาตาง 1.36x1.50 ม.  

ราคาชุดละ 400 บาท

จํานวน 38 ชุด

มานประตู 4.30x2.15 ม.

ราคาชุดละ 400 บาท

จํานวน 4 ชุด

มานหองทํางานเจาหนาที่ 

2.70x2.15 ม. 

ราคาชุดละ 400 บาท

จํานวน 2 ชุด

๙๗ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบาน เคร่ืองซกัผา แบบธรรมดา  -  - 108,000       -  - กองการแพทย

งานครัว ขนาด 15 กิโลกรัม  

ราคาเครื่องละ 18,000 บาท

จํานวน 6 เคร่ือง 

งบประมาณ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
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หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๙๘ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบาน เคร่ืองทําน้ํารอน - น้ําเย็น  -  - 10,000           -  - กองการแพทย

งานครัว แบบบตอ ขนาด 2 กอก

พรอมติดตั้งเปนตูกดแบบมี 2

กอกน้ํา น้ําเย็น น้ํารอน

ตูเก็บน้ําขนาดไมนอยกวา 20 ลิตร

จํานวน 1 เคร่ือง

๙๙ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ พัดลมตั้งพื้นแบบยืน  -  - 10,000         -  - กองการแพทย

ขนาด 16 นิ้ว

ราคาตัวละ 2,000 บาท

จํานวน 5 ตัว

๑๐๐ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ไฟสวางฉุกเฉิน  -  - 6,000             -  - กองการแพทย

1.แรงดันไฟฟาเขา AC220Volt

50 Hz

2.อายุการใชงานของหลอด

มาณ 50,000 ชั่วโมง

3.ใหแสงสวางคงที่กวา 5 ชั่วโมง

4.ตองไดรับมาตรฐาน มอก.

ราคาเครื่องละ 3,000 บาท

จํานวน 2 เคร่ือง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๐๑ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  -  - 2,050,000    -  - กองการแพทย

และขนสง ปริมาตกระบอกสูบไมต่ํากวา  

2,400 ซีซี หรือกําลังเคร่ืองยนต

สูงสุดไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต 

แบบดับเบิลแค็บ ราคาคันละ 

1,025,000 บาท

จํานวน 2 คัน

๑๐๒ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA  -  - 11,600  -  - กองการแพทย

มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 

ราคาเครื่องละ 5,800 บาท

จํานวน 2 เคร่ือง

103 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร ชุดเคร่ืองขยายเสียงแบบกระเปาหิ้ว  -  - 14,000  -  - กองการแพทย

1.มีขนาดกําลังขับ 15 วัตต 

2. เปนแบบพกพา

3. มีไมคลอยและไมคแบบติด

กระเปาเสื้อ พรอมเคร่ืองสงและ

กระเปาสะพาย ราคาชุดละ 

3,500 บาท จํานวน 4 เคร่ือง

104 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ รถยนตบรรทุกขยะมูลฝอยแบบ - - 4,400,000 - - กองสาธารณสุข

และขนสง อัดทาย รถชนิด 6 ลอ ขนาดบรรจุ และสิ่งแวดลอม

ไมนอยกวา 6 ลบ.เมตร เครื่องยนต

ดีเซล จํานวน 4 สูบ 4 จังหวะ 

กําลังแรงมา 130 แรงมา จํานวน

2 คันๆละ 2,200,000 บาท

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

105 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ รถดูดสิ่งปฏิกูล ชนิด 6 ลอ - - 2,500,000 - - กองสาธารณสุข

และขนสง เครื่องยนตดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ และสิ่งแวดลอม

แรงมาไมนอยกวา 150 แรงมา

ตอนทายหลังเกงติดตั้งถัง

บรรจุสิ่งปฏิกูล มีปริมาตรความจุ

ไมนอยกวา 4,000 ลิตร สามารถ

ดูดสิ่งปฏิกูลไดดวยเครื่องทํา

สูญญากาศ จํานวน 1 คัน

106 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ รถยนตสุขาเคล่ือนที่ ตัวรถชนิด - - 9,000,000 - - กองสาธารณสุข

และขนสง 6 ลอ เครื่องยนตดีเซล ไมนอยกวา และสิ่งแวดลอม

6 สูบ 4 จังหวะ มีกําลังแรงมา 

ไมนอยกวา 210 แรงมา 

จํานวน 1 คัน

107 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑอื่นๆ โลงศพแอร ลักษณะ แบบโลงในใส - - 750,000 750,000 - กองสาธารณสุข

โลงสแตนเลส ฐานเครื่องทําความ และสิ่งแวดลอม

เย็น (ฐานตั้งโลงศพ) และฐานรอง

รับดานลาง ลักษณะบัวคว่ํา - 

บัวหงาย (รุนโบราณ) ทําดวยเหล็ก

ฉาก ใสลอดานลาง (ทําดวยเหล็ก

หลอ) จํานวน 6 ลอ จํานวน 20

ใบๆ ละ 75,000 บาท

จัดซื้อในป 2563 จํานวน 10 ใบ

จัดซื้อในป 2564 จํานวน 10 ใบ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

108 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑอื่นๆ เรือกําจัดผักตบชวาและวัชพืช - - 13,084,000 - - กองสาธารณสุข

- เปนเรือทองแบน นํ้าหนักตัวเรือ และสิ่งแวดลอม

ไมนอยกวา 13,000 กก. ความ

กวางโดยรวมไมนอยกวา 3.50 ม.

ความยาวรวมทั้งหมดไมนอยกวา

13.50 ม. ความสูงรวมไมนอยกวา 

4.50 ม. น้ําหนักบรรทุกไมนอยกวา

5,000 กก.

- เครื่องยนตตนกําลังแบบเครื่องยนต

ดีเซลล ไมนอยกวา 4 สูบ ชนิด

ไดเรคอินเจคชั่น (Direct injection)

ระบายความรอนดวยหมอน้ําชนิด

รังผึ้ง มีกําลังไมนอยกวา 60 แรงมา

ที่มีความเร็วรอบไมเกิน 2,600 รอบ

ตอนาที

- ปมไฮดรอลิคเปนแบบแรงดันน้ํามัน

ไหล เปนตัวถายทอดกําลังโดยรับ

กําลังโดยตรงจากเครื่องยนต ระบบ

ไฮดรอลิคตองมีวาลวควบคุมการไหล

เวยีนของวงจรน้ํามันในระบบตางๆ

และมีวาลวปองกันแรงดันกระทบจาก

ระบบ(Relief Valve) 

- ใบพัดเรือ เปนแบบกังหันทําดวย

เหล็ก SS400 มีความคงทนแข็งแรง

ขับดวยมอเตอรไฮดรอลิคและเกียรทด

จํานวน 1 ลํา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

109 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ จัดซื้อรถสามลอ แบบมีกระบะหลัง - - 320,000 - - กองสาธารณสุข

และขนสง เครื่องยนตเบนซิน ระบบ 5 เกียร และสิ่งแวดลอม

กําลังสูงสุดไมนอยกวา 8,600

รอบตอนาที ขนาดกระบะไมนอย

กวา (กวางxยาวxสูง) 1,300 x

1,850x500 มม. จํานวน 4 

คันๆ ละ 80,000 บาท

110 อุตสาหกรรมและการโยธา คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เคร่ืองสูบน้ําและผลักดันน้ําแบบ  -  - 24,000,000   24,000,000   24,000,000   สํานักการชาง

เคล่ือนท่ีระบบไฮดรอลิค เคร่ืองยนต

ดีเซลไมนอยกวา 4 สูบ 4 จังหวะ

สามารถสูบน้ําไดไมนอยกวา 0.65

ลบ.ม/วินาที ที่ระยะทางสงนํ้าไม

นอยกวา 6 เมตร พรอมอุปกรณ

จํานวน 6 เคร่ืองๆละ

12,000,000 บาท

111 อุตสาหกรรมและการโยธา คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เครื่องเติมอากาศในน้ํา แบบ 4 ใบพัด  -  - 135,000  -  - สํานักการชาง

ขนาดมอเตอรไมนอยกวา 2 แรงมา

แรงดันไฟฟา 220 โวลท ความเร็วรอบ

ไมนอยกวา 100 รอบตอนาที จํานวน

2 เครื่องๆ ละ 67,500 บาท

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

112 อุตสาหกรรมและการโยธา คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล) ติดตั้งกระเชาซอม  -  - 2,500,000      -  - สํานักการชาง

และขนสง ไฟฟา

 - รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

 - เคร่ืองยนตดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ

 - ประมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา

2,400 ซีซี หรือกําลังเคร่ืองยนต

สูงสุดไมนอยกวา 110 กิโลวัตต

 - สามารถยกกระเชาซอมไฟฟาได

สูงไมนอยกวา 8 เมตร

113 อุตสาหกรรมและการโยธา คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง เครื่องผสมแอสฟลทติก ขนาด 15  -  - 22,500,000    -  - สํานักการชาง

ตัน

 -ลักษณะทั่วไป แบบผสมรอน

(HOT-MIX) สามารถผสมไดไมนอย

กวา 15 ตัน/ชั่วโมง

 -โครงสราง เปนแบบเทเลอรลากจูง

ชนิด 2 เพลา 4 ลอ 

 -มียุงเย็น 3 ยุง เพื่อใสวัสดุ

 -ถังบรรจุยางแอสฟลทติก ทําดวย

เหล็ก มีความจุไมนอยกวา 20,000

ลิตร 

 -ถังเก็บน้ํามันดีเซลหรือน้ํามันเตา

มีความจุไมนอยกวา 10,000 ลิตร

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 -ทอเผาหิน ชนิดทอเหล็กพับแบบ

รูปกลมแข็งแรง ขนาดเสนผาศูนย

กลางไมนอยกวา 1,250 มิลลิเมตร

ขนาดความยาวไมนอยกวา 1,500

มิลลิเมตร

 -หองผสมแอสฟลทติก สามารถ

ผสมยางแอสฟลทติกและหิน ออกมา

เปนแอสฟลทตกิสําเร็จรูปพรอมใช

งานไดไมนอยกวา 15 ตัน ตอการ

ผสมหนึ่งคร้ัง

 -ระบบใหความรอน เปนหัวเผา

แรงดันต่ํา แบบฉีดน้ํามันเช่ือเพลิง

เปนละอองฝอย จํานวน 2 ชุด

0 0 103,363,658 27,037,000 24,000,000รวม

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ




