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คํานํา 

 
ตามท่ีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   ได�พิจารณาอนุมัติและประกาศใช�แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป% 

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

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

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงได�จัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป% (พ.ศ.2561 – 2564) 
เพ่ิมเติมแก�ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  เพ่ือให�ปEญหา/ความต�องการนําไปสู:การ
ปฏิบัติท่ีแท�จริง  และการเพ่ิมเติมแก�ไขเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท�องถ่ินดังกล:าวจะเกิดประโยชน?สูงสุดแก:
ประชาชน ต:อไป 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ร�างแผนพัฒนาท�องถ่ินส่ีป� (พ.ศ.2561 – 2564) 
เพ่ิมเติมแก�ไขเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 2   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

 

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

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

  ฉะนั้น เทศบาลนครนครศรีธรรมราช   จึงได� ดํา เนินการจัดทําแผนพัฒนาท�อง ถ่ินสี่ป"           
(พ.ศ.2561 – 2564)  เพ่ิมเติมแก�ไขเปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 2  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพ่ือนําไปสู6      
แนวทางการปฏิบัติในการพัฒนาท�องถ่ิน  ต6อไป 
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หนา้ที� 4
2

ผ. 07

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

1.) ด�านการเมืองการบริหาร
   1.1 แผนงานบริหารทั่วไป 5 11,058,000         1 10,000,000 1 10,000,000 1 12,569,200 8 43,627,200
   1.2 แผนงานการพาณิชย" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวม 5 11,058,000 1 10,000,000 1 10,000,000 1 12,569,200 8 43,627,200
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  แผนงานบริหารทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   3.2  แผนงานการศึกษา 10 3,240,000           10 3,240,000           10 3,240,000           10 3,240,000           40 12,960,000
   3.3  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวม 10 3,240,000 10 3,240,000 10 3,240,000 10 3,240,000 40 12,960,000
4.)    ด�านสาธารณูปโภคและโครงสร�างพื้นฐาน
   4.1  แผนงานเคหะและชุมชน 28 33,308,000       28 33,308,000       28 33,308,000       28 33,308,000       112 133,232,000
   4.2  แผนงานการพาณิชย" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวม 28 33,308,000 28 33,308,000 28 33,308,000 28 33,308,000 112 133,232,000
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�านสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม
   6.1  แผนงานสาธารณสุข 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   6.2  แผนงานเคหะและชุมชน 1 32,850,000 1 32,850,000 1 32,850,000 1 32,850,000 4 131,400,000

รวม 1 32,850,000 1 32,850,000 1 32,850,000 1 32,850,000 4 131,400,000
รวมทั้งสิ้น 44 80,456,000 40 79,398,000 40 79,398,000 40 81,967,200 164 321,219,200

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป= (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมแก�ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

รวม 4 ป=
ยุทธศาสตรC

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 โครงการติดตั้ง  - เพื่อป�องกันและดูแล  - มีจุดติดตั้งกล+องโทร 10,000,000  10,000,000  10,000,000  10,000,000  ร+อยละ 80 สามารถ  - ป�องกันและดูแลรักษา กองวิชาการ

กล+องโทรทัศน; รักษาความปลอดภัยให+กับ ทัศน;วงจรป>ด 33  จุด ป�องกันและดูแล ความปลอดภัยให+กับ และแผนงาน
วงจรป>ด ( CCTV ) สถานที่ราชการ เขตชุมชน  66 กล+อง ดังนี้ สถานที่ราชการ  สถานที่ราชการเขตชุมชน 

และสถานที่สําคัญภายในเขต1.สี่แยกวิกคิง(หลังอาชีวะ) และขตชุมชน  และสถานที่สําคัญภาย
เทศบาลนครนครศรีธรรม 2.สามแยก ท.ท.ท. ในเขตเทศบาลนครนคร

ราช (หน+าเมือง-นครพานิชย;) ศรีธรรมราช
 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ3.สี่แยกวัดคิด (ท�าวัง)  - เพิ่มประสิทธิภาพและ

แบ�งเบาภาระในการปฏิบัติ 4.สามแยกคลองทา แบ�งเบาภาระในการ
งานของเจ+าหน+าที่ตํารวจ 5.วงเวียนสะพานยาว ปฏิบัติงานของเจ+าหน+า
ทั้งในงานด+านปราบปราม 6.หน+าไทยสมบูรณ; ที่ตํารวจ ทั้งในงานด+าน
อาชญากรรมและด+านจราจร7.ปากซอยศรีธรรมโศก3 ปราบปรามอาชญากรรม
ภายในพื้นที่เทศบาลนคร 8.ปากซอยชูศิลปJ-พัฒนา และด+านจราจร ภายใน
นครศรีธรรมราช การคูขวาง พื้นที่เทศบาลนครนคร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค;
งบประมาณและที่ผ�านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท&องถิ่นสี่ป/ (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิ่มเติมแก&ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 

สําหรับ องค�กรปกครองส8วนท&องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่  4  การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให&น8าอยู8
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 - เพื่อรักษาความปลอดภัย 9.หน+าชุมชนเคหะ ศรีธรรมราช

ในชีวิตและทรัพย;สินให+กับ 10.กลางซอยประตูลอด  - รักษาความปลอดภัย

ประชาชน และนักท�องเที่ยว 11.หน+าเครื่องหยอดน้ํา ในชีวิตและทรัพย;สินให+ 
โดยใช+ระบบโทรทัศน; ชุมชนศรีปราชญ; กับประชาชนและนักท�อง

วงจรป>ดในการเฝ�าระวังการ 12.หน+าร+านจ�าหอย-เทวบุรี เที่ยวโดยใช+ระบบโทรทัศน;

กระทําความผิด ตรวจจับ 13.ปากซอยอู�ภักดี วงจรป>ดในการเฝ�าระ

การกระทําความผิด และ 14.ปากซอยโชคดี วังการกระทําความผิด 
บันทึกภาพไว+เปOนหลักฐาน 15.ปากซอยราชนิคม ตรวจจับการกระทําความ

ในการดําเนินคดี 16.หน+าฮอนด+า ผิด และบันทึกภาพไว+

17.ถ.นิยมสุขราช- เปOนหลักฐานในการดํา

ถนนมณีวัตร เนินคดี

18.หน+าวิทยาลัยพยาบาล

19.สามแยกปRาโล�ง

20.หน+าทวินโลตัส

21.หน+าซอยหอไตร

22.ตรงข+าม ส.การช�าง

 (ถนนคูขวาง)

23.สามแยกมุมป�อมใน

24.สามแยกร+านส+มตํา

สุวลัย (หลังแม็คโดนอล)

25.ทางเข+าศูนย;จักรกล

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

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

26.หน+านครดีซี (คูขวาง)

27.ตรงข+ามซอยวัฒนา
 ถนนท�าโพธิ์

28.ปากซอยรุ�งโรจน;

ถนนท�าโพธิ์

29.สามแยกถนนหลัง

วัดชะเมา2-ถนนตากสิน

30.สามแยกหลังตลาด

สดคูขวาง

31.หน+าเทศบาลฯ

32.สามแยก ซ.สนติพร

33.ปากซอยเจริญสุข2

2 ปรับปรุงทางเข+าสํานักงาน  - เพื่อปรับปรุงทางเข+าภาย ปรับปรุงบริเวณทางเข+า 500,000  -  -  - ร+อยละ90 การให+ เคาน;เตอร;บริการ สํานักปลัดเทศบาล

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ภายในสํานักงานเทศบาล สํานักงานโดยการ บริการประชาชน ประชาชนมีความ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ปรับปรุง รวดเร็วเพิ่ม สะดวก พร+อมให+บริการ

การปฏิบัติราชการและ  - ปรังปรุงเคาน;เตอร; ประสิทธิภาพในการ

อํานวยความสะดวกในการ บริการ จํานวน 8 เมตร ให+บริการ

ให+บริการประชาชน  - ปรับปรุงเคาน;เตอร;

บริการ จํานวน 2 เมตร

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

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 - ปรับปรุงเคาน;เตอร;
บริการเข+ามุม ขนาด
1.50x1.80 เมตร
จํานวน 1 ชุด
 - หุ+มเสาโชว;พร+อมป>ดบัว
 - หุ+มราวบันได
พร+อมป>ดบัว
 - ตู+เก็บของอเนก
ประสงค; ขนาด (WxDxH)
200x35x200 cm 
จํานวน 1 ตู+
 - ตู+เก็บของอเนก
ประสงค; ขนาด (WxDxH)
400x35x300 cm 
จํานวน 1 ตู+
 - บุผนังพร+อมป>ดบัว
14 ตร.ม.
 - บุผ+าเพดานพร+อมติด
ตั้งระบบไฟส�องสว�าง
28 ตร.ม.
 -ชุดโต]ะบริการ
ประชาชน 3 ที่นั่ง
จํานวน 1 ชุด

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

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการจัดทําป�าย เพื่อจัดทําป�ายชื่อเทศบาล เพื่อจัดทําป�ายโลหะ 95,000 - - - ป�ายชื่อเทศบาล มีป�ายชื่อเทศบาล สํานักปลัดเทศบาล

เทศบาลนครนครศรี- ให+ชัดเจนและเพิ่มความ ยกกล�องพื้นอะคริลิค นครนครศรีธรรมราช ที่มองเห็นชัดเจน

ธรรมราช ความสะดวกแก�ผู+มาใช+ ขอบซิ่งเคลือบสีตาม ภาษาไทยและภาษา เพื่อความสวยงาม

บริการ แบบใส�ไฟ LED ขนาด อังกฤษ จํานวน 1 ชุด และความสะดวกของ

ความหนา 5 ซ.ม. ผู+มาใช+บริการ

อักษรสูง 36 ซ.ม.

ลักษณไฟ LED แบบ

โมดุล 3 หลอด ต�อ 1

โมดุล 

ความสว�างต�อ 1

โมดุล 1.5 w พร+อม

เพาเวอร;แปลงไฟ

250 w  2 ตัว และตัว

ทามเมอร;ตั้งเวลา ป>ด -

เป>ด การติดตั้งใส�ขายึด

ติดผนังและต�อระบบไฟ

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

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการปรับปรุงจุดพัก 1.เพื่ออํานวยความสะดวก 1.จัดซื้อโซฟาเข+ามุม 63,000  -  -  - ประชาชนมีความพึงพอ 1.มีพื้นที่รองรับประชาชน สํานักปลัดเทศบาล

คอยระหว�างรอรับบริการ แก�ประชาชนระหว�างการรอ ขวาบุผ+าขาเหล็ก ขนาด ใจร+อยละ 90 ระหว�างรอรับบริการ
รับบริการ 260x180x92 ซม. อย�างเพียงพอ
2.เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน;ห+อง จํานวน 1 ชุด 2.ภูมิทัศน;ห+องทํางาน
ทํางานให+มีความสวยงาม 2.โต]ะกลางกระจกวงรี มีความสวยงามน�าใช+บริการ
3.เพื่อจัดวางเอกสารเผย ขนาด 110x60x45 ซม. 3. ประชาชนสามารถ
แพร�ข�าวสารงานทะเบียน ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม รับรู+ข+อมูลข�าวสารทาง
ราษฎรและงานบัตร จํานวน 1 ตัว ราชการระหว�างการรอ
ประชาชน 3.ชั้นวางหนังสือ ขนาด รับบริการ

123x32x181 ซม.
แบ�งเปOน 3 ล]อค ตรง
กลางกระจก โครงสร+าง
ทําด+วยไม+จริงสีโอ]ค
 กรอบบานพ�นด+วย
Hi-Gloss สีขาว จํานวน
2 ใบ
4.เก+าอี้สนามเหล็ก
สีระเบิดทองแดง ขนาด
161x53x80 ซม.
จํานวน 1 ตัว 
5.สติ๊กเกอร;ลายฝ�าติด
กระจก ขนาด กว+าง 
280 ซม. สูง 180 ซม.

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

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 ปรับปรุงห+องเก็บของและ  - เพื่อปรับปรุงห+องเก็บของ ปรับปรุงห+องเก็บของ 400,000  -  -  - การจัดเก็บของเปOน ห+องเก็บของมีความเปOน สํานักปลัดเทศบาล

ห+องถ�ายเอกสารภายในอาคาร ใต+บรรไดและห+องเก็บของ และห+องถ�ายเอกสาร ระเบียบเรียบร+อย ระเบียบเรียบร+อย

สํานักงานเทศบาลนครนครศรี- เล็กภายในอาคารสํานักงาน ภายในอาคารสํานักงาน เพิ่มประสิทธิภาพใน ห+องถ�ายเอกสารมีความ

ธรรมราช  - เพื่อปรับปรุงห+อง  - ปรับปรุงห+องเก็บของ การให+บริการประชาชน สะดวกในการให+บริการ

ถ�ายเอกสาร ใต+บรรได ขนาด 2x2.5

เมตร 

 - ปรับปรุงห+องเก็บของ

ใต+บรรได ขนาด 2.5x5

เมตร

 - ปรับปรุงห+องเก็บของ

ใต+บรรได ขนาด 1.5x

2.60 เมตร
 - บุผนังห+องโถง

ภายใน ขนาดกว+าง

6 x 2.8 เมตร
 -หุ+มเสาโชว;พร+อม

ป>ดบัว จํานวน 10 ต+น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค;

งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - ปรับปรุงห+องถ�าย

ถ�ายเอกสาร ขนาด 
1.50 x2.60 เมตร

พร+อมระบบไฟฟ�า

แสงสว�าง

 - ติดตั้งพรมทอปูพื้น

ขนาด 5 x 6 เมตร
 - ปรับปรุงฝ�าเพดาน

ใต+ท+องบรรไดพร+อม
ติดตั้งระบบไฟฟ�า

แสงสว�าง

รวม 5  โครงการ  -  - 11,058,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000  -  -  -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค;

งบประมาณและที่ผ�านมา
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ผ. 01
ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่  4 พัฒนาคน  ชุมชนและสังคมให$น%าอยู%
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่   3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

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

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการต�อเติมกันสาด 1. เพื่อต�อเติมกันสาด ต�อเติมกันสาด 200,000 200,000 200,000 200,000 ร+อยละ 95 กันสาด นักเรียน ครู โรงเรียนเทศบาล

ระหว�างโรงอาหาร ระหว�างโรงอาหารกับ หน+าอาคารเรียน 1 หน+าอาคาร เรียน 1  ใช+อาคารเรียนและ วัดมเหยงคณ:

และอาคาร อาคารเอนกประสงค: ชั้น 3 ขนาด 3X25 เมตร  ชั้น 3 ได+รับ การต�อเติมโรงอาหารได+อย�าง

เอนกประสงค:ชั้น 3 ชั้น 3 ขนาด 3X25 เมตร จํานวน 1 จุด พร+อมติดตั้งรางน้ําฝน ปลอดภัย บริเวณ

พร+อมติดตั้งรางน้ํา 2. เพื่อป�องกันน้ําไหลลง พื้นไม�มีน้ําขังและไม�ลื่น

บริเวณด+านล�าง

โรงอาหารและความ

ปลอดภัยของนักเรียน

ในการใช+พื้นที่อาคาร

เอนกประสงค:ทํากิจกรรม

ต�างๆ ในการเรียนรู+

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท$องถิ่นสี่ป4 (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิ่มเติมแก$ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2

สําหรับ องค�กรปกครองส%วนท$องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ วัตถุประสงค:
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได+รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2 โครงการปรับปรุง 1. เพื่อปรับปรุงหลังคา ปรับปรุงหลังคา 200,000 200,000 200,000 200,000 ร+อยละ 95 โรงเรียน โรงเรียนสามารถใช+พื้นที่ โรงเรียนเทศบาล

หลังคาโรงอาหาร โรงอาหารเปBนแบบ โรงอาหารเปBนแบบ ได+รับการปรับปรุงหลังคาโรงอาหารในการ วัดมเหยงคณ:
เปBนแบบเมทัลชีท หลังคาเมทัลชีท เททัลชีท ใช+เปBนสถานที่ โรงอาหารเปBนแบบ ปรุงอาหารกลางวัน

ขนาด 8.20x42.20 เมตร ปรุงอาหารให+กับนักเรียน เมทัลชีท ให+กับนักเรียนและเก็บ
2. เพื่อใช+เปBนสถานที่ ขนาด 8.20x42.20 เมตร อุปกรณ:ต�างๆ ในการ
ปรุงอาหารให+กับนักเรียน ปรุงอาหารได+
และเก็บอุปกรณ:เครื่องครัว
ในโครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียน

๓ โครงการก�อสร+างห+องน้ํา 1. เพื่อให+มีห+องน้ําห+องส+วม ก�อสร+างห+องน้ํา 550,000 550,000 550,000 550,000 ร+อยละ 100 สถานศึกษามีห+องน้ํา โรงเรียนเทศบาล
ห+องส+วมนักเรียน เพียงพอกับจํานวนนักเรียน ขนาดกว+าง 1.25* นักเรียนมีห+องน้ํา เพียงพอสําหรับนักเรียน วัดศาลามีชัย

ตามอัตราส�วนที่กรม ยาว 1.64 ม. ห+องส+วมใช+

กําหนดให+ จํานวน 10 ห+อง
๒. เพื่อฝKกให+นักเรียนได+รู+จัก
ใช+ห+องน้ําห+องส+วม
อย�างถูกวิธี

๔ โครงการทาสีอาคาร 2 1. เพื่อปรับทัศนียภาพใน ทาสีอาคาร 2 ตึก 3 ชั้น 90,000 90,000 90,000 90,000 ร+อยละ 95 สถานศึกษามีห+องเรียน โรงเรียนเทศบาล
บริเวณโรงเรียนให+น�าอยู� ชั้นละ 7 ห+อง สถานศึกษามีห+องเรียน และอาคารเรียนสวยงาม วัดศาลามีชัย
2. เพื่อให+นักเรียนมี รวม 14 ห+อง ขนาด และอาคารเรียนที่ เอื้อต�อการจัดการเรียนรู+

จิตสํานึกที่รักษาความ ห+องละ4*7 ม. สวยงามเอื้อต�อ
สะอาดของห+องเรียน การเรียนรู+
3. จัดบรรยากาศภายในและ
ภายนอกห+องเรียนให+เอื้อต�อ
การเรียนการสอน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค:
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได+รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๕ โครงการสร+างหลังคา (โดม)  เพื่อต+องการสร+างสถานที่ ก�อสร+างพื้นสนาม 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 ร+อยละ 95 นักเรียนและบุคคลใน โรงเรียนเทศบาล

บริเวณเสาธงชาติ ที่มีหลังคากันแดดกันฝน 37*64 ม. ของนักเรียนได+ใช+ ชุมชนได+มีพื้นที่สําหรับ วัดศาลามีชัย

หน+าเสาธงเต็มพื้นที่ สูง 2.50 ม. สถานที่ร�วมกัน ทํากิจกรรมต�างๆ

ใช+หลังคาเมธันชีส

๖ โครงการทาสี อาคาร ๓ 1. เพื่อปรับทัศนียภาพใน ทาสีอาคาร 3 110,000 110,000 110,000 110,000 ร+อยละ 95 สถานศึกษามีห+องเรียน โรงเรียนเทศบาล

บริเวณโรงเรียนให+น�าอยู� จํานวน 12 ห+อง สถานศึกษามีห+องเรียน และอาคารเรียนสวยงาม วัดศาลามีชัย

2. เพื่อให+นักเรียนมี ขนาดห+องละ8*8 ม. และอาคารเรียนที่ เอื้อต�อการจัดการเรียนรู+

จิตสํานึกที่รักษา สวยงามเอื้อต�อ

ความสะอาดของห+องเรียน การเรียนรู+

และอาคารเรียน

3. จัดบรรยากาศภายในและ

ภายนอกห+องเรียนให+เอื้อต�อ

การเรียนการสอน

7 โครงการจัดการเรียนการสอน 1 เพื่อจัดการเรียนการสอน 1 จัดการเรียนการสอน 400,000 400,000 400,000 400,000 ร+อยละ 95 ๑ โรงเรียนดําเนินโครงการ โรงเรียนเทศบาล

Mini English Program ตามหลักสูตร ตามหลักสูตร นักเรียนได+พัฒนา ได+บรรลุตามวัตถุประสงค: วัดเสมาเมือง

ระดับก�อนประถมศึกษา Mini English program Mini English Program การเรียนด+าน อย�างมีประสิทธิภาพ

(อนุบาล 2 ภาษา) 2 เตรียมพื้นฐานให+กับ ให+กับนักเรียนระดับ ภาษาอังกฤษ 2 นักเรียนได+พัฒนาทักษะ

นักเรียนในระดับก�อน ก�อนประถมศึกษา พื้นฐานด+านภาษาอังกฤษ

ประถมศึกษา (อนุบาล) (อนุบาล) จํานวน 1 ห+อง เต็มตามศักยภาพ

ให+มีความถนัดด+านภาษา 

สามารถพัฒนาสู� ความเปBน

เลิศทางด+านภาษาอังกฤษ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค:
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได+รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการเปลี่ยนสายไฟฟ�า 1. เพื่อเพิ่มความสว�าง 1. เปลี่ยนสายไฟ 200,000 200,000 200,000 200,000 ร+อยละ 100 ของ ครู 1. ห+องเรียน โรงเรียนเทศบาล

และอุปกรณ:ที่เกี่ยวข+อง ในห+องเรียนและบริเวณรอบ ขนาด 2x1.5 พร+อมกิ๊ฟ นักเรียน และบุคลากร  และบริเวณ วัดเสาธงทอง

ภายในอาคารเรียน อาคารเรียนให+เพียงพอ จํานวน 10 ม+วน ในโรงเรียนมีความมั่นใจ รอบอาคารเรียน

เอนกประสงค:ชั้น 3 2. เพื่อเปลี่ยนระบบไฟฟ�า 2. เปลี่ยนสายไฟ ในระบบความปลอดภัย ได+รับแสงสว�าง

พร+อมติดตั้งรางน้ํา ให+เปBนระบบและให+มีระเบียบ ขนาด 2x2.5 พร+อมกิ๊ฟ  และได+รับแสงสว�าง อย�างเพียงพอ

ได+มาตรฐาน และ จํานวน 10 ม+วน อย�างเพียงพอ 2. ระบบไฟฟ�า

ความปลอดภัย 3. เปลี่ยนชุดสําเร็จ LED อุปกรณ:ไฟฟ�าได+รับ

รางคู� จํานวน 100 ชุด การเปลี่ยนแปลง

4. เปลี่ยนชุดสําเร็จ LED เปBนระบบ มีระเบียบ

รางเดี่ยว จํานวน 200 ชุด ได+มาตรฐาน 

5. เปลี่ยนชุดสวิซไฟ และความปลอดภัย

จํานวน 300 ชุด

6. เปลี่ยนชุดเต+ารับ 

จํานวน 300 ชุด

7. เปลี่ยนชุดแผงไฟ 

จํานวน 50 แผง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค:
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได+รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 โครงการปรับปรุง 1. เพื่อปรับปรุงซ�อมแซม 1. ปูพื้นห+องน้ํา ด+วย 100,000 100,000 100,000 100,000 ร+อยละ 100 ของครู 1. ห+องน้ํา ห+องส+วม โรงเรียนเทศบาล

ซ�อมแซม ห+องน้ํา ห+องน้ํา ห+องส+วม ไม�ให+มี กระเบื้องปูพื้นพื้นที่ นักเรียนและบุคลากร ได+รับการปรับปรุง วัดเสาธงทอง

ห+องส+วม น้ํารั่วไหล พื้นห+องน้ําแห+ง ประมาณ 9.92 ตร.ม. ในโรงเรียนมีห+องน้ํา ซ�อมแซมไม�มีน้ํารั่วไหล

สะอาด มองดู สะอาดตา 2. ปูผนัง ด+วยกระเบื้อง ห+องส+วมที่สะอาด พื้นห+องน้ําแห+งสะอาด 

น�าใช+ น�ามอง ปูผนังพื้นที่ประมาณ ปลอดภัยได+มาตรฐาน มองดูสะอาดตา 

2. เพื่อปรับปรุงซ�อมแซม 27.88 ตร.ม. น�าใช+ น�ามอง

ห+องน้ําห+องส+วม ด+านล�าง 3. ติดตั้งอ�างล+างหน+า 2. ห+องน้ํา ห+องส+วม 

ของอาคาร 1ใหม�ทั้งสองห+อง พร+อมกgอกน้ําที่ใช+สําหรับ ด+านล�างของอาคาร 1

เพื่อให+ครู บุคลากร อ�างล+างหน+านั้นรวมทั้ง ที่อยู�ใกล+ห+อง

 ของโรงเรียนและผู+ที่มาขอ กระจกด+วย 1 บาน อนุบาล 1 

ใช+บริการห+องน้ํา สะอาด 4. ติดตั้งโถชักโครก และ  ได+รับการปรับปรุง

ปลอดภัย น้ําไม�รั่วไหล กล�องกระดาษชําระ ซ�อมแซมใหม�ทั้งห+อง

พื้นห+องน้ํา ห+องส+วม จํานวน 2 ชุด ให+บุคลากร

แห+งสะอาด น�าใช+ น�ามอง 5. ติดตั้งโถปhสสาวะ

สําหรับผู+ชาย 

จํานวน 1 ชุด

6. ติดตั้งประตูห+องน้ํา

พร+อมลูกบิด 

จํานวน 2 ชุด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค:
งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได+รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 โครงการการพัฒนา 1. เพื่อให+คณะกรรมการ 1. ผู+เข+าร�วมการอบรม 90,000 90,000 90,000 90,000 คณะกรรมการ 1.การจัดการศึกษา สํานักการศึกษา

ศักยภาพคณะกรรมการ ประสานงานวิชาการ /สัมมนา มีความรู+ ความ ประสานงานวิชาการ ของ อปท.ภายในกลุ�ม

ประสานงานวิชาการ การจัดการศึกษา เข+าใจในแนวทางการ การจัดการศึกษาระดับ การศึกษาท+องถิ่นที่ 6

การจัดการศึกษาท+องถิ่น ระดับกลุ�มจังหวัดการศึกษา ดําเนินงานเพื่อพัฒนา กลุ�มจังหวัดการศึกษา มีระบบการจัดการ

ระดับกลุ�มการศึกษา ท+องถิ่นที่ 6 การจัดการศึกษาสู�ความ ท+องถิ่นที่ 6 ประกอบ ศึกษาที่ดียิ่งขึ้น

ท+องถิ่นที่6 2. เพื่อส�งเสริม สนับสนุน เปBนเลิศ ด+ตามบริบทของ ด+วย ผู+บริหารการศึกษา 2.คณะกรรมการฯ 

(ภาคใต+ฝhkงอ�าวไทย) และพัฒนาการจัดการศึกษา สถานศึกษา ร+อยละ 80 ศึกษานิเทศก: นักวิชาการ สามารถวางแผน และ

ประจําปlงบประมาณ ของกลุ�มจังหวัดท+องถิ่นที่ 6 2. ผู+เข+าร�วมการศึกษาดูงาน ศึกษา และบุคลากรที่ ดําเนินการพัฒนาการ

 พ.ศ. 2562 (ภาคใต+ฝhkงอ�าวไทย) ได+แลกเปลี่ยนเรียนรู+แนวคิด เกี่ยวข+องกับการศึกษา จัดการศึกษาของ อปท.

3.ประสานความร�วมมือ ประสบการณ:ด+านการศึกษา ได+รับความรู+ ความเข+าใจ ให+มีคุณภาพ

และกําหนดแนวทาง สามารถนํามาปรับใช+ได+ จากการเข+ารับการอบรม/3.การประสานความ

ในการพัฒนาการจัดการ ร+อยละ 80 สัมมนา และศึกษาดูงาน ร�วมมือ และกําหนด

ศึกษาของกลุ�มจังหวัด การจัดการศึกษาร+อยละ ทิศทางในการจัดการ

การศึกษาท+องถิ่นที่ 6 80 ศึกษาของ อปท.

รวม 10  โครงการ  -  - 3,240,000 3,240,000 3,240,000 3,240,000  -  -  -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค:
งบประมาณและที่ผ�านมา
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ผ. 01

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงทางเท,าคอนกรีต เพื่ออํานวยความสะดวก ปรับปรุงทางเท,าคอนกรีต 1,200,000   1,200,000    1,200,000    1,200,000      ประชาชนมีความ  ทําให,ประชาชนได,รับความ สํานักการช�าง

พิมพ6ลายถนนศรีปราชญ6 ทั้ง 2 ฝ;<ง ให�กับประชาชน พิมพ6ลายถนนศรีปราชญ6 ทั้ง พึงพอใจร,อยละ 80 สะดวกสบาย

จากสี่แยกประตูขาวไปทางทิศใต, 2 ฝ;<ง รวมพื้นที่ไม�น,อยกว�า

ถึงสะพานคลองหน,าเมือง 670 ตารางเมตร ตามรูป

แบบและรายการของเทศบาล

2 โครงการปรับปรุงทางเท,าคอนกรีต เพื่ออํานวยความสะดวก ปรับปรุงทางเท,าคอนกรีต 8,050,000   8,050,000    8,050,000    8,050,000      ประชาชนมีความ  ทําให,ประชาชนได,รับความ สํานักการช�าง

พิมพ6ลายถนนราชดําเนินฝ;<งทิศ ให�กับประชาชน
พิมพ6ลายถนนราชดําเนินฝ;<ง
ทิศ

พึงพอใจร,อยละ 80 สะดวกสบาย

ตะวันตก จากสี่แยกหัวถนนไปทาง ตะวันตก รวมพื้นที่ไม�น,อย

ทิศเหนือ - ทางเข,าซอยโคกธาตุ กว�า 5,300 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการของ

เทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป$ (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิ่มเติมแก�ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2

สําหรับ องค2กรปกครองส3วนท�องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ก. ยุทธศาสตร2จังหวัดที่  4  การพัฒนาคน  ชุมชนและสังคมให�น3าอยู3
ข. ยุทธศาสตร2การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่   4 การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค6

4.ยุทธศาสตร2  ด�านสาธารณูปโภค  และโครงสร�างพื้นฐาน

งบประมาณและที่ผ�านมา



18

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการก�อสร,างบ�อพักพร,อม เพื่ออํานวยความสะดวก ก�อสร,างบ�อพักน้ําขนาด กว,าง 1,470,000   1,470,000    1,470,000    1,470,000      ประชาชนมีความ  ทําให,ประชาชนได,รับความ สํานักการช�าง

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําและท�อส�งน้ํา ให�กับประชาชน 1.20 เมตร ยาว 2.60 เมตร พึงพอใจร,อยละ 80 สะดวกสบาย

ซอยนายแหยม สูง 2.00 เมตร พร,อมติดตั้ง

เครื่องสูบน้ําและท�อส�งน้ํา

พีวีซี ขนาดเส,นผ�าศูนย6กลาง

6 นิ้ว ยาว 91 เมตร ตามรูป

แบบและรายการของเทศบาล
4 ก�อสร,างอาคารป�อมยามทางเข,า เพื่ออํานวยความสะดวก ก�อสร,างอาคาร ชนิด ค.ส.ล. 400,000      400,000       400,000      400,000         ประชาชนมีความ  ทําให,ประชาชนได,รับความ สํานักการช�าง

สนามกีฬากลางจังหวัดนครศรี ให�กับประชาชน ชั้นเดียว พื้นที่อาคารไม�น,อย พึงพอใจร,อยละ 80 สะดวกสบาย

ธรรมราช กว�า 9 ตารางเมตร จํานวน

1 หลัง ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล
5 ซ�อมแซมแบตเตอรี่ไฟถนน เพื่ออํานวยความสะดวก ซ�อมแซมแบตเตอรี่ไฟถนน 1,250,000   1,250,000    1,250,000    1,250,000      ประชาชนมีความ  ทําให,ประชาชนได,รับความ สํานักการช�าง

โซล�าเซลล6ในเขตเทศบาล ให�กับประชาชน โซล�าเซลล6 ขนาด 12 โวลต6 พึงพอใจร,อยละ 80 สะดวกสบาย

ชนิดแห,ง/เจล จํานวน 250

ลูก
6 ติดตั้งเสาไฟฟ�าแสงสว�างสนาม เพื่ออํานวยความสะดวก ติดตั้งเสาไฟฟ�าสูง 25.00 1,700,000   1,700,000    1,700,000    1,700,000      ประชาชนมีความ  ทําให,ประชาชนได,รับความ สํานักการช�าง

หน,าศาลากลาง (เสาไฮเมท) ให�กับประชาชน เมตร จํานวน 2 ต,น โคมไฟฟ�า พึงพอใจร,อยละ 80 สะดวกสบาย

หลอด LED 200 วัตต6 จํานวน

16 โคม พร,อมสายไฟฟ�า

และตู,ควบคุม 
7 ติดตั้งบานระบายน้ํา เพื่ออํานวยความสะดวก ติดตั้งบานระบายน้ํา กว,าง 200,000      200,000       200,000      200,000         ประชาชนมีความ  ทําให,ประชาชนได,รับความ สํานักการช�าง

คลองคูพาย ฝ;<งทิศตะวันออก ให�กับประชาชน 1.50 เมตร สูง 1.50 เมตร พึงพอใจร,อยละ 80 สะดวกสบาย

จํานวน 1 บาน ตามรูปแบบ

และรายการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค6
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)

8 ก�อสร,างถนนปูยางแอสฟ;ลท6ติก เพื่ออํานวยความสะดวก ก�อสร,างถนนแอสฟ;ลท6ติก 473,000      473,000       473,000      473,000         ประชาชนมีความ  ทําให,ประชาชนได,รับความ สํานักการช�าง

คอนกรีต ซอยหัวท�า ให�กับประชาชน คอนกรีต หนา 0.05 เมตร พึงพอใจร,อยละ 80 สะดวกสบาย

กว,าง 3.40 - 7.90 เมตร

ยาว 265.00 เมตร หรือมี

พื้นที่ไม�น,อยกว�า 3,340 

ตารางเมตร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

9 ก�อสร,างถนน ค.ส.ล. และราง เพื่ออํานวยความสะดวก ก�อสร,างถนน ค.ส.ล. หนา 1,550,000   1,550,000    1,550,000    1,550,000      ประชาชนมีความ  ทําให,ประชาชนได,รับความ สํานักการช�าง

ระบายน้ํา ค.ส.ล. หลังอาคาร ให�กับประชาชน 0.15 เมตร กว,าง 5.00 พึงพอใจร,อยละ 80 สะดวกสบาย

พาณิชย6เชื่อมต�อถนนปากนคร เมตร ยาว 217.00 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม�น,อยกว�า

1,085.00 ตารางเมตร และ

รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ภายใน

กว,าง 0.40 เมตร ยาว

ประมาณ 233.00 เมตร

ตามรูปแบบและรายการของ

เทศบาล

10 ปรับปรุงยกระดับฝารางระบายน้ํา เพื่ออํานวยความสะดวก ปรับปรุงยกระดับฝารางระบาย 63,000        63,000         63,000         63,000           ประชาชนมีความ  ทําให,ประชาชนได,รับความ สํานักการช�าง

ค.ส.ล. หลังวัดชะเมา 4 (เดิม ให�กับประชาชน น้ํา ค.ส.ล. ภายในกว,าง 0.40 พึงพอใจร,อยละ 80 สะดวกสบาย

ทางทิศใต,) เมตร ยาว 53.00 เมตร

ตามรูปแบบและรายการของ
เทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค6
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)

11 ก�อสร,างถนนปูยางแอสฟ;ลท6ติก เพื่ออํานวยความสะดวก ก�อสร,างถนนแอสฟ;ลท6ติก 234,000      234,000       234,000      234,000         ประชาชนมีความ  ทําให,ประชาชนได,รับความ สํานักการช�าง

คอนกรีต และยกระดับฝาบ�อพัก ให�กับประชาชน คอนกรีต หนา 0.05 เมตร พึงพอใจร,อยละ 80 สะดวกสบาย

ซอยเอกรินทร6 กว,าง 4.00 เมตร ยาว

142.00 เมตร หรือมีพื้นที่

ไม�น,อยกว�า 547.00 ตาราง

เมตร และยกระดับฝาบ�อพัก

ตามรูปแบบและรายการของ

เทศบาล

12 ก�อสร,างผนังกั้นน้ําท�วม ค.ส.ล. เพื่ออํานวยความสะดวก ก�อสร,างผนังกั้นน้ําท�วมคอน 500,000      500,000       500,000      500,000         ประชาชนมีความ  ทําให,ประชาชนได,รับความ สํานักการช�าง

คลองท�าวัง บริเวณเชิงสะพาน ให�กับประชาชน กรีตเสริมเหล็ก ขนาดสูง พึงพอใจร,อยละ 80 สะดวกสบาย

วัดท�าโพธิ์ 1.00 เมตร ยาว 40.00

เมตร หนา 0.30 เมตร

ตามรูปแบบและรายการของ

เทศบาล

13 ก�อสร,างถนนปูยางแอสฟ;ลท6ติก เพื่ออํานวยความสะดวก ก�อสร,างถนนแอสฟ;ลท6ติก 1,369,000   1,369,000    1,369,000    1,369,000      ประชาชนมีความ  ทําให,ประชาชนได,รับความ สํานักการช�าง

คอนกรีต ซอยจันทพันธ6 เชื่อม ให�กับประชาชน คอนกรีต หนา 0.05 เมตร พึงพอใจร,อยละ 80 สะดวกสบาย

ซอยโรงไก� ถึงถนนบ�ออ�าง กว,าง 4.40 - 6.00 เมตร

ยาว 632 เมตร หรือมีพื้นที่

ไม�น,อยกว�า 3,340 ตาราง

เมตร ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค6
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 ก�อสร,างถนน ค.ส.ล. และราง เพื่ออํานวยความสะดวก ก�อสร,างถนน ค.ส.ล. หนา 1,670,000   1,670,000    1,670,000    1,670,000      ประชาชนมีความ  ทําให,ประชาชนได,รับความ สํานักการช�าง

ระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนปากนคร ให�กับประชาชน 0.15 เมตร กว,าง 7.00 พึงพอใจร,อยละ 80 สะดวกสบาย

เมตร ยาว 217.00 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม�น,อยกว�า

1,519.00 ตารางเมตร และ

รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ภายใน

กว,าง 0.40 เมตร ยาว

ประมาณ 220.00 เมตร

ตามรูปแบบและรายการของ

เทศบาล

15 ก�อสร,างท�อระบายน้ํา ค.ส.ล. เพื่ออํานวยความสะดวก ก�อสร,างท�อระบายน้ํา ค.ส.ล. 1,635,000   1,635,000    1,635,000    1,635,000      ประชาชนมีความ  ทําให,ประชาชนได,รับความ สํานักการช�าง

ซอยราชนิคม 7 ให�กับประชาชน ขนาดเส,นผ�าศูนย6กลาง 0.60 พึงพอใจร,อยละ 80 สะดวกสบาย

เมตร พร,อมบ�อพัก ค.ส.ล.

จํานวน 31 บ�อ ยาว 310

เมตร ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

16 ก�อสร,างยกระดับฝารางระบายน้ํา เพื่ออํานวยความสะดวก ก�อสร,างฝกระดับฝารางระบาย 65,000        65,000         65,000         65,000           ประชาชนมีความ  ทําให,ประชาชนได,รับความ สํานักการช�าง

ค.ส.ล. ซอยชะเมา 4 ให�กับประชาชน น้ํา ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร พึงพอใจร,อยละ 80 สะดวกสบาย

กว,าง 0.64 เมตร ยาว

53.00 เมตร ตามรูปแบบ

และรายการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค6
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)
17 ก�อสร,างท�อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. เพื่ออํานวยความสะดวก ก�อสร,างท�อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. 1,009,000   1,009,000    1,009,000    1,009,000      ประชาชนมีความ  ทําให,ประชาชนได,รับความ สํานักการช�าง

ถนนนาพรุ - ปากพูน ให�กับประชาชน กว,าง 1.50 เมตร สูง 1.50 พึงพอใจร,อยละ 80 สะดวกสบาย

เมตร หนา 0.15 เมตร
ยาว 1.00 เมตร รวมความ
ยาวทั้งสิ้น 37.00 เมตร
ตามรูปแบบและรายการ
ของเทศบาล

18 ก�อสร,างถนน ค.ส.ล. และราง เพื่ออํานวยความสะดวก ก�อสร,างถนน ค.ส.ล. หนา 1,000,000   1,000,000    1,000,000    1,000,000      ประชาชนมีความ  ทําให,ประชาชนได,รับความ สํานักการช�าง

ระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยสันติ 5 ให�กับประชาชน 0.15 เมตร กว,าง 3.30 - พึงพอใจร,อยละ 80 สะดวกสบาย

และซอยสันติ 6 3.50 เมตร ยาว 295.00
เมตร หรือมีพื้นที่ไม�น,อยกว�า
1,030.00 ตารางเมตร และ
รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ภายใน
กว,าง 0.40 เมตร ยาว
ประมาณ 80.00 เมตร
ตามรูปแบบและรายการของ
เทศบาล

19 ก�อสร,างถนน ค.ส.ล. และราง เพื่ออํานวยความสะดวก ก�อสร,างถนน ค.ส.ล. หนา 1,100,000   1,100,000    1,100,000    1,100,000      ประชาชนมีความ  ทําให,ประชาชนได,รับความ สํานักการช�าง

ระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยคลอง ให�กับประชาชน 0.15 เมตร กว,าง 1.70 - พึงพอใจร,อยละ 80 สะดวกสบาย

ห,วย 2 2.20 เมตร ยาว 200.00
เมตร หรือมีพื้นที่ไม�น,อยกว�า
566.00 ตารางเมตร และ
รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ภายใน
กว,าง 0.40 เมตร ยาว
ประมาณ 200.00 เมตร
ตามรูปแบบและรายการของ
เทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค6
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)
20 ก�อสร,างถนน ค.ส.ล. และราง เพื่ออํานวยความสะดวก ก�อสร,างถนน ค.ส.ล. หนา 650,000      650,000       650,000      650,000         ประชาชนมีความ  ทําให,ประชาชนได,รับความ สํานักการช�าง

ระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยทุ�งข�า 5/2 ให�กับประชาชน 0.15 เมตร กว,าง 4.00 พึงพอใจร,อยละ 80 สะดวกสบาย

เมตร ยาว 98.00 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม�น,อยกว�า

392.00 ตารางเมตร และ
รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ภายใน

กว,าง 0.40 เมตร ยาว

ประมาณ 98.00 เมตร

ตามรูปแบบและรายการของ

เทศบาล
21 ก�อสร,างท�อระบายน้ํา ค.ส.ล. เพื่ออํานวยความสะดวก ก�อสร,างท�อระบายน้ํา ค.ส.ล. 1,500,000   1,500,000    1,500,000    1,500,000      ประชาชนมีความ  ทําให,ประชาชนได,รับความ สํานักการช�าง

ถนนเทวบุรี (ฝ;<งทิศตะวันออก) ให�กับประชาชน ขนาดเส,นผ�าศูนย6กลาง 0.60 พึงพอใจร,อยละ 80 สะดวกสบาย

จากบ�อพักเดิม หน,าสถาบัน เมตร พร,อมบ�อพัก ค.ส.ล.

รัชต6ภาคย6 ไปทางทิศใต,ถึง จํานวน 46 บ�อ ยาว 450.00

คลองห,วย เมตร ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล
22 ก�อสร,างถนน ค.ส.ล. ซอย เพื่ออํานวยความสะดวก ก�อสร,างถนน ค.ส.ล. หนา 1,000,000   1,000,000    1,000,000    1,000,000      ประชาชนมีความ  ทําให,ประชาชนได,รับความ สํานักการช�าง

จิตรโอวาท จากซอยทวดทอง 3 ให�กับประชาชน 0.15 เมตร กว,าง 4.00 - พึงพอใจร,อยละ 80 สะดวกสบาย

ไปทางทิศตะวันตกเลี้ยวขวาไป 5.00 เมตร ยาว 270.00

ทางทิศเหนือ เมตร หรือมีพื้นที่ไม�น,อยกว�า

1,220.00 ตารางเมตร
ตามรูปแบบและรายการของ

เทศบาล

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงานงบประมาณและที่ผ�านมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค6
งบประมาณและที่ผ�านมา
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได,รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

23 ก�อสร,างถนน ค.ส.ล. และราง เพื่ออํานวยความสะดวก ก�อสร,างถนน ค.ส.ล. หนา 1,800,000   1,800,000    1,800,000    1,800,000      ประชาชนมีความ  ทําให,ประชาชนได,รับความ สํานักการช�าง

ระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอย 87 ให�กับประชาชน 0.15 เมตร กว,าง 4.00 พึงพอใจร,อยละ 80 สะดวกสบาย

แยก 1 เมตร ยาว 215.00 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม�น,อยกว�า

860.00 ตารางเมตร และ

รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ภายใน

กว,าง 0.40 เมตร ยาว

ประมาณ 215.00 เมตร

ตามรูปแบบและรายการของ

เทศบาล

24 ก�อสร,างถนนปูยางแอสฟ;ลท6ติก เพื่ออํานวยความสะดวก ก�อสร,างถนนแอสฟ;ลท6ติก 1,650,000   1,650,000    1,650,000    1,650,000      ประชาชนมีความ  ทําให,ประชาชนได,รับความ สํานักการช�าง

คอนกรีต และรางระบายน้ํา ให�กับประชาชน คอนกรีต หนา 0.05 เมตร พึงพอใจร,อยละ 80 สะดวกสบาย

ค.ส.ล. ซอยโภคนิเวศน6 แยก 3 กว,าง 3.50 เมตร ยาว

245.00 เมตร หรือมีพื้นที่

ไม�น,อยกว�า 857.00 ตาราง

เมตร และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.

ภายในกว,าง 0.40 เมตร

ยาว 245.00 เมตร ตาม

รูปแบบและรายการของเทศบาล

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค6

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
25 ก�อสร,างถนน ค.ส.ล. และราง เพื่ออํานวยความสะดวก ก�อสร,างถนน ค.ส.ล. หนา 250,000      250,000       250,000      250,000         ประชาชนมีความ  ทําให,ประชาชนได,รับความ สํานักการช�าง

ระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยสนิทใจ ให�กับประชาชน 0.15 เมตร กว,าง 4.00 พึงพอใจร,อยละ 80 สะดวกสบาย

แยก 2 เมตร ยาว 35.00 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม�น,อยกว�า

140.00 ตารางเมตร และ
รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ภายใน

กว,าง 0.40 เมตร ยาว

ประมาณ 35.00 เมตร

ตามรูปแบบและรายการของ

เทศบาล
26 ก�อสร,างถนนปูยางแอสฟ;ลท6ติก เพื่ออํานวยความสะดวก ก�อสร,างถนนแอสฟ;ลท6ติก 350,000      350,000       350,000      350,000         ประชาชนมีความ  ทําให,ประชาชนได,รับความ สํานักการช�าง

คอนกรีต ซอยมิ่งมงคล แยก 1 ให�กับประชาชน คอนกรีต หนา 0.05 เมตร พึงพอใจร,อยละ 80 สะดวกสบาย

กว,าง 4.00 เมตร ยาว

95.00 เมตร หรือมีพื้นที่

ไม�น,อยกว�า 380.00 ตาราง

เมตร ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล
27 ก�อสร,างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. เพื่ออํานวยความสะดวก ก�อสร,างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 900,000      900,000       900,000      900,000         ประชาชนมีความ  ทําให,ประชาชนได,รับความ สํานักการช�าง

ซอยเขตสําราญ ให�กับประชาชน ภายในกว,าง 0.40 เมตร พึงพอใจร,อยละ 80 สะดวกสบาย

ยาว 250.00 เมตร ตาม

รูปแบบและรายการของ

เทศบาล

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค6

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
28 ก�อสร,างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. เพื่ออํานวยความสะดวก ก�อสร,างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 270,000      270,000       270,000      270,000         ประชาชนมีความ  ทําให,ประชาชนได,รับความ สํานักการช�าง

ซอยตาเส,ง ให�กับประชาชน ภายในกว,าง 0.40 เมตร พึงพอใจร,อยละ 80 สะดวกสบาย

ยาว 75.00 เมตร ตาม
รูปแบบและรายการของ
เทศบาล

รวม 28  โครงการ  -  - 33,308,000  33,308,000   33,308,000   33,308,000    -  -  -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค6
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ผ. 01
ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล!อมอย#างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่   2  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อม

6.ยุทธศาสตร�  ด!านสาธารณสุขและสิ่งแวดล!อม
   6.2 แผนงานเคหะและชุมชน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการบริหารจัดการ  -เพื่อกําจัดขยะที่ค,างเก�าจัดหาเอกชนดําเนินการและ 32,850,000 32,850,000 32,850,000 32,850,000 สามารถกําจัด  - การบริหารจัดการขยะ กองสาธารณสุข
ขยะมูลฝอยชุมชนของ และขยะที่เข,ามาใหม� และบริหารจัดการขยะมูล ตกค,างเก�าและ ของเทศบาลเป@นไปอย�าง และสิ่งแวดล,อม
เทศบาลนครนครศรี ทุกวัน ฝอยรูปแบบการเปลี่ยน ขยะใหม�ได, ถูกต,อง ในรูปแบบการ

ธรรมราช  - เป@นมาตรการป�องกัน ขยะเป@นพลังงาน ร,อยละ 90 เปลี่ยนขยะเป@นพลังงาน

และแก,ปBญหาผลกระทบ  -สภาพแวดล,อมด,านกาย

ที่เกิดขึ้นจากการจัดการ ภาพและภูมิทัศนFดีขึ้น

ขยะมูลฝอยที่ไม�ถูกต,อง  - ผลข,างเคียงต�อสุข

ทั้งด,านสิ่งแวดล,อมและ ภาพประชาชนลดลง เนื่อง

สังคม จากปBญหามลพิษสิ่งแวด

ล,อมลดลง

 - เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

โดยรวม

รวม 1  โครงการ  -  - 32,850,000 32,850,000 32,850,000 32,850,000  -  -  -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท!องถิ่นสี่ป6 (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิ่มเติมแก!ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2

สําหรับ องค�กรปกครองส#วนท!องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ วัตถุประสงคF
งบประมาณและที่ผ�านมา



 

 

 

ผ.05 

สําหรับประสารโครงการพฒันาจงัหวัด 
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ผ. 05

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

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

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการสร,างอาคาร 1. เพื่อให,มีอาคารเรียน สร,างอาคารเรียน 4 ชั้น 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 ร,อยละ 95 ของ สถานศึกษามีห,องเรียน รร.เทศบาล

เรียน 4 ชั้น และห,องเรียนเพียงพอ ขนาดห,อง 9*36 เมตร สถานศึกษา เพียงพอสําหรับนักเรียน วัดศาลามีชัย

ต�อจํานวนนักเรียน จํานวน 12 ห,องเรียน มีห,องเรียนเพียงพอ

2. เพื่อให,ปรับปรุง (ชั้นละ 3 ห,องเรียน 4 ชั้น) สําหรับนักเรียน

สิ่งแวดล,อมภายใน

โรงเรียนให,เอื้อต�อ

การจัดการเรียนการสอน

3. เพื่อให,อาคารเรียนที่

แข็งแรงและปลอดภัยต�อ

นักเรียนและบุคลากร

ในโรงเรียน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท$องถิ่นสี่ป4 (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิ่มเติมแก$ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ วัตถุประสงคB
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 โครงการปรับปรุงอาคาร เพื่อปรับปรุงอาคาร แปรสภาพอาคารหอพักซึ่ง 6,136,700 6,136,700 6,136,700 6,136,700 1.นักเรียนมีผล 1. โรงเรียนมีการขยายพื้นที่ ร.ร.นานาชาติฯ

หอพักเพื่อให,เปGน หอพักซึ่งไม�ได,ใช, โรงเรียนไม�ได,ใช,ประโยชนB สัมฤทธิ์ทางการ สําหรับการจัดการเรียนการ

อาคารเรียน ประโยชนB เปGนอาคาร จํานวน 1 หลัง ให,เปGน เรียนสูงขึ้นอันเนื่อง สอน จํานวน 12 ห,องเรียน

เรียน  ขนาด 12 อาคารเรียน จํานวน 1 หลัง มาจากการได,รับ 2. นักเรียนได,รับประโยชนBใน

ห,องเรียน 12 ห,องเรียน ความสะดวกจาก การใช,สอยพื้นที่เพื่อการ

การใช,พื้นที่เพื่อ เรียนรู,มีความพึงพอใจ

การศึกษาเรียนรู, ต�อการการบริหาร

2.โรงเรียนรับ อาคารสถานที่ของโรงเรียน

นักเรียนได,เพิ่มขึ้น 3.ผู,มีส�วนได,ส�วนเสียมีความ

ร,อยละ 30 พึงพอใจในการจัดการศึกษา

3.อัตราการขาด ของเทศบาลฯ

เรียนของนักเรียน

ลดลง

รวม 2  โครงการ  -  - 17,136,700 17,136,700 17,136,700 17,136,700  -  -  -

ที่ โครงการ วัตถุประสงคB
งบประมาณและที่ผ�านมา
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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 โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการท�องเที่ยว เพื่อพัฒนาโครงสร,าง 1. ปรับปรุงภูมิทัศน8พื้นที่รอบอ�าง 400,000,000  400,000,000 400,000,000 400,000,000   ประชาชนมีความ โครงสร,างพื้นฐานที่จําเป<นที่มี สํานักการช�าง

นครสามธรรม พื้นฐานที่จําเป<นที่มีอยู� เก็บน้ํา สวนสมเด็จพระศรีนครินทร8 พึงพอใจร,อยละ 80 อยู�เดิมและพื้นที่เชื่อมโยงทาง

เดิมและพื้นที่เชื่อมโยง 84 (ทุ�งท�าลาด) โดยทําการก�อสร,าง วัฒนธรรมโดยรอบ มีภูมิทัศน8

ทางการท�องเที่ยว ทางเดิน ลู�วิ่งจักรยาน ทางรถยนต8 ที่เหมาะสมและสวยงาม

และปรับปรุงภูมิทัศน8รอบอ�างเก็บ

น้ําเป<นสถานที่ท�องเที่ยว พื้นที่โดย

รอบประมาณ 300 ไร�

2. ปรับปรุงถนนท�าช,าง และปรับ

ปรุงภูมิทัศน8สนามหน,าเมือง โดยทํา

การก�อสร,างถนน ทางเดิน บริเวณ

ถนนท�าช,างถึงถนนราชดําเนิน

เพื่อถนนสาย OTOP และทําการ

ปรับปรุงภูมิทัศน8สนามหน,าเมือง

และพื้นที่โดยรอบ

3. ปรับปรุงถนนราชดําเนิน

4. ปรับปรุงถนนกะโรม
รวม 1  โครงการ  -  - 400,000,000 400,000,000 400,000,000 400,000,000  -  -  -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท"องถิ่นสี่ป( (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิ่มเติมแก"ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ วัตถุประสงค8
งบประมาณและที่ผ�านมา

ก. ยุทธศาสตร6จังหวัดที่  4  การพัฒนาคน  ชุมชนและสังคมให"น8าอยู8
ข. ยุทธศาสตร6การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่   4 การพัฒนาโครงสร"างพื้นฐาน
4.ยุทธศาสตร6  ด"านสาธารณูปโภค  และโครงสร"างพื้นฐาน



 

 

 

ผ.08 

บัญชีครุภณัฑ� 
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ผ. 08

เป�าหมาย หน�วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 บริหารงานทั่วไป ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อจัดทําเอกสารที่เกี่ยวข)อง เครื่องพิมพ� Multifunction 17,000 17,000 17,000 17,000 กองวิชาการ

กับงานประชาสัมพันธ� ชนิดเลเซอร� หรือชนิด LED สี และแผนงาน
จํานวน 1 เครื่อง

2 บริหารงานทั่วไป ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อปรับอากาศในศูนย� เครื่องปรับอากาศแบบแยกส�วน 47,000          47,000         47,000          47,000          กองวิชาการ
ประชาสัมพันธ�กิจกรรมน  - ชนิดแบบติดตั้งพื้นหรือแขวน และแผนงาน
ของเทศบาล (มีระบบฟอกอากาศ)

 - ขนาด 36,000 บีทียู
จํานวน 1 เครื่อง

3 บริหารงานทั่วไป ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�งานบ)านงานครัว เพื่อให)การปฏิบัติงาน เครื่องตัดแต�งกิ่งไม�แบบ 20,500 20,500 20,500 20,500 กองวิชาการ
ภายในพิพิธภัณฑ�เมือง เครื่องยนต� (2 จังหวะ) และแผนงาน
นครศรีธรรมราช ความยาวใบมีด560 มม.(22 นิ้ว)

กําลังเครื่องยนต�  24.5 ซีซี
ประสิทธิ์ภาพเครื่องยนต�
0.73 กิโลวัตต�/0.99  แรงม�า
อัตราส�วนผสมน้ํามัน 25:1
ความจุถังน้ํามัน 0.6 ลิตร
ขนาด 840x246x255  มม
น้ําหนักสุทธิ  5.1 กก

บัญชีครุภัณฑ*

หมวดแผนงานที่

แผนพัฒนาท/องถิ่นสี่ป2 (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิ่มเติมแก/ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประเภท
งบประมาณและที่ผ�านมา

วัตถุประสงค*
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เป�าหมาย หน�วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 บริหารงานทั่วไป ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�โฆษณาและ เพื่อใช)ในการปฏิบัติงานนิติการ กล�องถ�ายดิจิตอล  โฟกัส 26,400 26,400 26,400 26,400 กองวิชาการ

เผยแพร� แบบ Hybrid  กันสั่นแบบ และแผนงาน

เสมือนเทียบ 5 แกน

(อิเล็กทรอนิกส�)  ถ�าย

ได�ต�อเนื่อง 6 ภาพต�อวินาที

Speed Shutter  ความเร็ว

สูงสุด 1/32000 วินาที

Wifi  สามารถใช�งานรีโมท

ได�ผ�านแอพ  ขนาด

116.9x66.9x40.4 mm

ใช� SD Card  ความเร็ว 

UHS-I

จํานวน 1 เครื่อง

5 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ไฟฟMาและวิทยุ เพื่อเพิ่มจุดติดตั้งระบบ กล)องโทรทัศน�วงจรปNดชนิด X 2,838,000     2,838,000    2,838,000     2,838,000     กองวิชาการ

กล)องโทรทัศน�วงจรปNด เครือข�าย แบบมุมมอง และแผนงาน

ให)ครอบคลุมพื้นที่ของเทศบาล คงที่สาหรับติดตั้งภายนอก

อาคาร (Outdoor Fixed

Network Camera)แบบที่ 3

จํานวน 66 ตัว

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*

งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� เพื่อใช)ในการควบคุมระบบ เครื่องคอมพิวเตอร�แบบ 120,000        120,000       120,000        120,000       กองวิชาการ

กล)องโทรทัศน�วงจรปNด (CCTV) ประมวลผลแบบที่2 4 เครื่อง และแผนงาน

7 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� เพื่อสํารองกระแสไฟฟMาให)แก� เครื่องสํารองไฟฟMาขนาด 270,000        270,000       270,000        270,000       กองวิชาการ

อุปกรณ�เมื่อไฟดับไฟตก 10 KVA จํานวน 1 เครื่อง และแผนงาน

8 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อปรับปรุงห)องดูภาพกล)อง โตaะทํางาน ขาเหล็กชุบ 11,900          11,900         11,900          11,900          กองวิชาการ

วงจรปNด โครเมี่ยม 1 ตัว และแผนงาน

9 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อปรับปรุงห)องดูภาพกล)อง โตaะทํางาน ขาเหล็ก 6,950            6,950           6,950            6,950            กองวิชาการ

วงจรปNด ชุบโครเมี่ยม 1 ตัว และแผนงาน

10 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อปรับปรุงห)องดูภาพกล)อง โซฟาบุหนัง มีพนักพิงหลัง 8,540            8,540           8,540            8,540            กองวิชาการ

วงจรปNด มีท)าวแขน จํานวน 1 ตัว และแผนงาน

11 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อปรับปรุงห)องดูภาพกล)อง เก)าอี้แถวบุหนัง 3 ที่นั่ง 7,380            7,380           7,380            7,380            กองวิชาการ

วงจรปNด จํานวน 1 ชุด และแผนงาน

12 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อปรับปรุงห)องดูภาพกล)อง เก)าอี้สํานักงานทรงเตี้ย 13,160          13,160         13,160          13,160          กองวิชาการ

วงจรปNด จํานวน  4 ตัว และแผนงาน

หมวด ประเภท วัตถุประสงค*

งบประมาณและที่ผ�านมา

ที่ แผนงาน
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เป�าหมาย หน�วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
13 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อปรับปรุงห)องดูภาพกล)อง เก)าอี้สํานักงานทรงสูง 4,270            4,270           4,270            4,270            กองวิชาการ

วงจรปNด จํานวน 1 ตัว และแผนงาน

14 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อปรับปรุงห)องดูภาพกล)อง โซฟาเบดปรับระดับได) 6,450            6,450           6,450            6,450            กองวิชาการ

วงจรปNด 3 ระดับ ขนาด 3 ที่นั่ง และแผนงาน

จํานวน 1 ตัว

15 บริหารงานทั่วไป ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�โฆษณา เพื่อให)การปฏิบัติงาน 1. จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย 46,700 46,700 46,700 46,700 กองวิชาการ

และเผยแพร� ห)องประชุม อุทยาน โปรเจคเตอร� ระดับ XGA และแผนงาน

การเรียนรู)ฯ เปhนไป ขนาด 4000 ANSL 

อย�างมีประสิทธิภาพ Lumens พร)อมติดตั้ง 

จํานวน 1 เครื่อง

16 บริหารงานทั่วไป ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ไฟฟMา 1.เพื่อให)การปฏิบัติ 1.จัดซื้อกล)องโทรทัศน�วงจรปNด 220,000 220,000 220,000 220,000 กองวิชาการ

และวิทยุ งานภายในอาคาร ชนิด IP/Network Camera และแผนงาน

อุทยานการเรียนรู)ฯ ความละเอียด 2 ล)านพิกเซล

 เปhนไปอย�างมีประ Full HD 1080P 

สิทธิภาพและมีความ จํานวน 16 ชุด

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย�สินแก�ผู)เข)ามา

ใช)บริการ

2.เพื่อทดแทนกล)อง

โทรทัศน�วงจรปNดที่เสียไป

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*

งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

17 บริหารงานทั่วไป ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อให)การปฏิบัติงาน 1.มูลี่ปรับแสงแนวตั้งชนิดผ)า 90,000 90,000 90,000 90,000 กองวิชาการ

โซนตะลอนเน็ท แบบกันแสง และแผนงาน

อุทยานการเรียนรู)ฯ ขนาด 450x210 ซม.

เปhนไปอย�างมีประ จํานวน 2  ชุด

สิทธิภาพ ขนาด 365 x 210 ซม.

จํานวน 3  ชุด

ขนาด 370x210 ซม.

จํานวน 2  ชุด

ขนาด 60x210 ซม.

จํานวน 1  ชุด
18 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�โรงงาน เพื่อใช)เปhนเครื่องมือในการ เครื่องเจีย/ตัด ขนาด 5 นิ้ว 5,500            5,500           5,500            5,500            กองวิชาการ

ปฏิบัติงานของศูนย� ICT แบบมือ จํานวนว  1 ตัว และแผนงาน

19 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�โรงงาน เพื่อใช)เปhนเครื่องมือในการ ไขควงไร)สาย จํานวน 1 ตัว 3,800            3,800           3,800            3,800            กองวิชาการ

ปฏิบัติงานของศูนย� ICT และแผนงาน

20 บริหารงานทั่วไป ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�  - เพื่อจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ� เครื่องพิมพ�ชนิดเลเซอร� 9,900            9,900           9,900            9,900            สํานักการคลัง

ประเภทต�างๆ มาใช)ในการ หรือชนิด LED ขาวดํา 
ปฏิบัติงานของแต�ละหน�วยงาน จํานวน 3 เครื่อง

 - เพื่อให)มีวัสดุและครุภัณฑ�

เพียงพอในการปฏิบัติงาน

 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน

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

(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

21 บริหารงานทั่วไป ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน  - เพื่อจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ� เก)าอี้บุนวมมีล)อเลื่อนปรับ 5,600            5,600           5,600            5,600            สํานักการคลัง

ประเภทต�างๆ มาใช)ในการ ระดับได) 

ปฏิบัติงานของแต�ละหน�วยงาน (W)60×(D)57×(H)80-90 ซม. 

 - เพื่อให)มีวัสดุและครุภัณฑ� จํานวน 2 ตัว

เพียงพอในการปฏิบัติงาน

 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน

22 บริหารงานทั่วไป ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน  - เพื่อจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ� ตู)เหล็ก 2 บานประตูแบบเลื่อน 7,800            7,800           7,800            7,800            สํานักการคลัง

ประเภทต�างๆ มาใช)ในการ ทรงสูงขนาดไม�น)อยกว�า 

ปฏิบัติงานของแต�ละหน�วยงาน (W914 × (D)560 × (H)1829

 - เพื่อให)มีวัสดุและครุภัณฑ� กระจกใส

เพียงพอในการปฏิบัติงาน

 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*

งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

23 บริหารงานทั่วไป ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�โฆษณาและ - เพื่อจัดซื้อวัสดุและ  - จัดซื้อจอ Profector 120,000  -  -  - สํานักปลัดเทศบาล

เผยแพร� ครุภัณฑ�ประเภทต�าง ๆ  - ความสว�าง : 4800

มาใช)ในการปฏิบัติงานของ ANSI Lumems

สํานักปลัดเทศบาล  - ความละเอียด : 1080 P

- เพื่อให)มีวัสดุและครุภัณฑ� (1920 x 1080)

เพียงพอในการปฏิบัติงาน  - อัตราความคมชัด

-เพื่อทดแทนวัสดุและ   : 15,000 : 1

ครุภัณฑ�ที่ชํารุด ใช)ในห)องประชุมสภา

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ในการปฏบัติงาน (ชั้น 5) จํานวน 1 ชุด และ

บริเวณชั้น 1 อาคาร
สํานักงานเทศบาลจํานวน 1 ชุด

24 บริหารงานทั่วไป ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อใช)ในการปฏิบัติงาน ตู)เก็บของอเนก 40,000  -  -  - สํานักปลัดเทศบาล

เคาน�เตอร�ทางเข)าสํานักงาน ประสงค� ขนาด (WxDxH)

200x35x200 cm

จํานวน 1 ตู)
25 บริหารงานทั่วไป ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อใช)ในการปฏิบัติงาน ตู)เก็บของอเนก 100,000  -  -  - สํานักปลัดเทศบาล

เคาน�เตอร�ทางเข)าสํานักงาน ประสงค� ขนาด (WxDxH)

400 x 35 x 300 cm 

จํานวน 1 ตู)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*

งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

26 บริหารงานทั่วไป ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อใช)ในการปฏิบัติงาน  -ชุดโตaะบริการประ 8,500  -  -  - สํานักปลัดเทศบาล

เคาน�เตอร�ทางเข)าสํานักงาน ชาชน 3 ที่นั่ง

จํานวน 1 ชุด

27 บริหารงานทั่วไป ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อใช)ในการปฏิบัติราชการ จัดซื้อโซฟาเข)ามุม 24,500  -  -  - สํานักปลัดเทศบาล

ห)องพักคอยระหว�างรอรับ ขวาบุผ)าขาเหล็ก ขนาด

บริการงานทะเบียนราษฎร 260 x 180 x 92 ซม.

จํานวน 1 ชุด

28 บริหารงานทั่วไป ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อใช)ในการปฏิบัติราชการ โตaะกลางกระจกวงรี 4,000  -  -  - สํานักปลัดเทศบาล

ห)องพักคอยระหว�างรอรับ ขนาด 110x60x45 ซม.

บริการงานทะเบียนราษฎร แบ�งเปhน 3 ลaอค 

ตรงกลางกระจก โครง

สร)างทําด)วยไม)จริง

สีโอaค รอบบานพ�นด)วย

Hi-Gloss สีขาว จํานวน

2 ใบ
29 บริหารงานทั่วไป ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อใช)ในการปฏิบัติราชการ 3.เก)าอี้สนามเหล็ก 3,100  -  -  - สํานักปลัดเทศบาล

ห)องพักคอยระหว�างรอรับ สีระเบิดทองแดง ขนาด
บริการงานทะเบียนราษฎร 161x53x80 ซม.

จํานวน 1 ตัว 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*

งบประมาณและที่ผ�านมา



 39

เป�าหมาย หน�วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
30 บริหารงานทั่วไป ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอม  - เพื่อจัดซื้อวัสดุและ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร� 16,000 16,000  -  - สํานักปลัดเทศบาล

พิวเตอร� ครุภัณฑ�ประเภทต�าง ๆ สําหรับงานสํานักงาน

มาใช)ในการปฏิบัติงานของ (จอขนาดไม�น�อยกว�า 

สํานักปลัดเทศบาล 19 นิ้ว)
 - 'เพื่อให)มีวัสดุและครุภัณฑ� จํานวน  1 เครื่อง
เพียงพอในการปฏิบัติงาน
 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏบัติงาน

31 บริหารงานทั่วไป ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอม -เพื่อทดแทนครุภัณฑ�ที่ชํารุด จอภาพแบบ LCD หรือ 4,000 4,000  -  - สํานักปลัดเทศบาล

พิวเตอร� - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ LED ขนาดไม�น)อยกว�า 21.5 นิ้ว 

ในการปฏบัติงาน -รองรับความละเอียดการ
แสดงผลไม�น)อยกว�า
1,920x1,080 Pixel
-มี Refresh Rate ไม�น)อยกว�า
60 Hz
 -มี Contrast Ratio
ไม�น)อยกว�า 600:1

32 การรักษาความสงบภายใน ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�วิทยาศาสตร� - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  - จัดซื้อเครื่องตรวจจับ  - 1,200,000  -  - สํานักปลัดเทศบาล

ในการปฏบัติงาน ความเร็วด)วยแสงเลเซอร�
 - เพื่อปMองกันและลดอุบัติเหตุ พร)อมอุปกรณ� 
ทางถนน จํานวน 1 เครื่อง
 - รักษาความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย�สินจากการใช)ถนน

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

(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๓๓ การศึกษา ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อใช)เก็บเอกสารของ ตู)เอกสารกระจกบานเลื่อน 50,000 50,000 50,000 50,000 สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา ขนาด 1185*40*880 มม.

จํานวน 10 ใบ 

๓๔ การศึกษา ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน เครื่องคอมพิวเตอร� สําหรับงาน 32,000 32,000 32,000 32,000 สํานักการศึกษา

การทํางานและเพียงพอ สํานักงาน (จอขนาดไม�น)อยกว�า

กับบุคลากร 19 นิ้ว) จํานวน 2 เครื่อง

35 การศึกษา ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อใช)พิมพ�เอกสาร- เครื่องปริ้นเตอร� 2 เครื่อง 18,000 18,000 18,000 18,000 สํานักการศึกษา

และหนังสือ ติดต�อกับ เครื่องพิมพ� Multifunction

หน�วยงานราชการ ชนิดเลเชอร� หรือชนิด ขาว-ดํา

และหน�วยงานอื่นๆ ราคาเครื่องละ 9,000บาท

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*

งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

36 การศึกษา ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อปMองกันและรักษา 1. ติดตั้งกล)องโทรทัศน� 492,000 492,000 492,000 492,000 โรงเรียนเทศบาล
ความปลอดภัยต�อชีวิต วงจรปNด ชนิดเครือข�าย วัดเสาธงทอง
และทรัพย�สิน ทั้งกับนักเรียน แบบมุมมองคงที่ สําหรับ
บุคลากร ผู)ปกครอง และ ติดตั้งภายในอาคาร 
ทรัพย�สินของสถานศึกษา ราคา 23,000 บาท

จํานวน  10  จุด 

2. ติดตั้งกล)องโทรทัศน�

วงจรปNด ชนิดเครือข�าย 

แบบมุมมองคงที่ สําหรับ

ติดตั้งภายนอกอาคาร 

ราคา 33,000 บาท

จํานวน  6  จุด 

3. ติดตั้งอุปกรณ�บันทึกภาพ

ผ�านเครือข�าย 

(Network Video Recorder)

แบบ 16 ช�อง 

ราคา 64,000 บาท

จํานวน  1  จุด 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*

งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

37 การศึกษา ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน 1. เพื่อเพิ่มพัดลมติดเพดาน ติดตั้งพัดลมโคจรติดเพดาน 70,000 70,000 70,000 70,000 โรงเรียนเทศบาล

ภายในห)องเรียน ขนาด 16 นิ้ว (400 มม.) วัดเสาธงทอง

2. เพื่อเปลี่ยนพัดลมติดเพดาน ราคา  1,400 บาท

ให)เปhนระบบและมีระเบียบ จํานวน  50  จุด 

ได)มาตรฐานและ

ความปลอดภัย

๓๘ การศึกษา ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน 1. เพื่อจัดซื้อพัดลม จัดซื้อพัดลมติดผนัง 46,400 46,400 46,400 46,400 โรงเรียนเทศบาล

ติดตั้งผนังชั้นดาดฟMา ขนาด 3 ใบพัด ขนาด 18 นิ้ว วัดมเหยงคณ�

ใช)ในการจัดการเรียน พร)อมติดตั้ง จํานวน 16 ตัว

การสอนวิชาสุขศึกษา

และพละศึกษา

2. เพื่อใช)ในการจัด

กิจกรรมพัฒนา

การเรียนการสอน

นอกห)องเรียน
๓๙ การศึกษา ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� เพื่อใช)สนับสนุน เครื่องคอมพิวเตอร�โนaตบุกสําหรับ 210,000 210,000 210,000 210,000 โรงเรียนเทศบาล

การเรียนการสอน งานประมวลผล วัดมเหยงคณ�

ราคา 21,000บาท
จํานวน 10 เครื่อง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*

งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
40 การศึกษา ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�การศึกษา เพื่อใช)สําหรับนักเรียนในห)องเรียน โตaะเก)าอี้นักเรียน 80 ชุด 118,400 118,400 118,400 118,400 โรงเรียนเทศบาล

อนุบาลนั่งเรียนหนังสือ  - โตaะทําด)วยไม) ทําสีสวยงาม วัดท)าวโคตร
ขาทําด)วยเหล็กขนาด
40x50x50 ซม. 
 - เก)าอี้ขนาด35x35x55ซม.

พนักพิงม)านั่งทําด)วยไม)
ทําสีสวยงาม ขาทําด)วยเหล็ก

41 การศึกษา ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อให)สําหรับครูนั่งปฏิบัติงาน โตaะเก)าอี้ครู 10 ชุด 90,000          90,000         90,000          90,000          โรงเรียนเทศบาล

ภายในห)องเรียน  -โตaะขนาด80x150x75ซม. วัดท)าวโคตร
ทําด)วยไม) ตามสเปhคราชการ
โตaะทํางานระดับ 3-6
 - เก)าอี้ เปhนเก)าอี้บุนวม
มีล)อเลื่อน มีพนักพิง

42 การศึกษา ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อใช)เก็บเครื่องนอนของ ลaอคเกอร�ใส�เครื่องนอน 24 ชุด 384,000        384,000       384,000        384,000       โรงเรียนเทศบาล

เด็กนักเรียน เปhนลaอกเกอร�ไม)พ�นสีสวยงาม วัดท)าวโคตร
1 ชุด มี 12 ช�อง มีประตูปNด
เปNดขนาดลึก 40 ซม.
สูง 120 ซม.ยาว 240 ซม.

43 การศึกษา ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อใช)จัดเก็บอุปกรณ�-สื่อ ชั้นวางอุปกรณ� 8 ชุด 57,600 57,600 57,600 57,600 โรงเรียนเทศบาล

ทําด)วยไม)ทาสีสวย แบ�งเปhน วัดท)าวโคตร
ช�องสําหรับใส�ของ 12 ช�อง
ขนาดลึก30ซม.ยาว 240ซม.
สูง 120 ซม.

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

(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
44 การศึกษา ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อใช)เขียนจัดกิจกรรมการเรียน กระดานเคลื่อนที่ 8 ชุด 28,000          28,000         28,000          28,000          โรงเรียนเทศบาล

การสอนภายในห)องเรียน เปhนกระดานไวท�บอร�ทขนาด วัดท)าวโคตร
80x120ซม. ขาใส�กระดาน
ทําด)วยเหล็กมีล)อเลื่อน รองรับ

กระดานไวท�บอร�ทขนาด
80x120ซม. มีความสูงไม�
น)อยกว�า 150 ซม.

45 การศึกษา ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อใช)จัดปMายนิเทศ ,นิทรรศการ กระดานบอร�ทติดบอร�ท 12,000 12,000 12,000 12,000 โรงเรียนเทศบาล

ความรู)ในห)องเรียน 8 แผ�น วัดท)าวโคตร
เปhนกระดานบอร�ทบุกํามะหยี
อัดด)วยกรอบอลุมิเนียมมีที่
แขวนขนาด 80x120ซม.

46 การศึกษา ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อใช)กําจัดฝุ�นภายในห)องเรียน เครื่องดุดฝุ�น 20 ลิตร 13,000 13,000 13,000 13,000 โรงเรียนเทศบาล

เด็กอนุบาล  1 เครื่อง วัดท)าวโคตร
 - ดูดฝุ�นได)ทั้งแห)งและเป�ยก
 - ถังสแตนเลสปลอดสนิม
 - มีความแข็งแรง ทนทาน
มาตรฐาน ITALY
 - ขนาดกระทัดรัด มีล)อ
เคลื่อนย)ายสะดวก

47 การศึกษา ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อใช)บริการจัดถ�ายเอกสาร เครื่องถ�ายเอกสาร 1 เครื่อง 120,000 120,000 120,000 120,000 โรงเรียนเทศบาล

และสื่อการสอน ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) วัดท)าวโคตร

ความเร็ว 30 แผ�นต�อนาที

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

(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

48 การศึกษา ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อใช)สอนระบบคอมพิวเตอร� เครื่องคอมพิวเตอร� สําหรับ 640,000 640,000 640,000 640,000 โรงเรียนเทศบาล

และกิจกรรม งานสํานักงาน (จอขนาดไม� วัดท)าวโคตร

น)อยกว�า 19 นิ้ว) 

ราคา 16,000 บาท

จํานวน 40 เครื่อง

49 การศึกษา ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อใช)พิมพ�เอกสาร-สื่อ เครื่องปริ้นเตอร� 10 เครื่อง 90,000 90,000 90,000 90,000 โรงเรียนเทศบาล

จัดบริการแก�ครู-นักเรียน เครื่องพิมพ� Multifunction วัดท)าวโคตร

ชนิดเลเชอร� หรือชนิด ขาว-ดํา

ราคาเครื่องละ 9,000บาท

50 การศึกษา ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อจัดหาความรู)ภายในห)องเรียน เครื่องปรับอากาศ15เครื่อง 420,000        420,000       420,000        420,000       โรงเรียนเทศบาล

ที่ดี ส�งเสริมการเรียนรู)ยิ่งขึ้น เครื่องปรับอากาศชนิดติด วัดท)าวโคตร

ผาผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)

ขนาด 24,000 บีทียู

เครื่องละ 28,000 บาท

51 การศึกษา ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อใช)สําหรับนักเรียนนั่ง โตaะอาหารพร)อมเก)าอี้ 290,000 290,000 290,000 290,000 โรงเรียนเทศบาล

รับประทานอาหารภายในโรงเรียน (โตaะ 1ตัว เก)าอี้ 2ตัว)50ชุด วัดท)าวโคตร
 -โตaะขนาด60x120x65ซม
 - เก)าอี้ขนาด30x120x35ซม.

ขาทําด)วยเหล็ก พื้นหน)าโตaะ

ทําด)วยไม)พ�นสีสวยงาม

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*

งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
52 การศึกษา ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อใช)จัดประชุมพนักงานครู โตaะชุดประชุม (โตaะชุด 4 ตัว 16,000          16,000         16,000          16,000          โรงเรียนเทศบาล

คณะกรรมการสถานศึกษาฯลฯ หัวโค)ง 2 ตัว) 1 ชุด วัดท)าวโคตร

 - โตaะประชุมตรงทําด)วยไม)

ขนาด1500x600x750มม.

 - โตaะประชุมโค)งครึ่งวงกลม

เส)นผ�าศูนย�กลาง 1500 มม.
53 การศึกษา ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อใช)สําหรับนั่งประชุมของ เก)าอี้บุนวม มีล)อเลื่อน 20ตัว 50,000          50,000         50,000          50,000          โรงเรียนเทศบาล

คณะกรรมการ/ครู วัดท)าวโคตร
54 การศึกษา ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อใช)สําหรับจัดวางรองเท)า ชั้นวางรองเท)า 16 ชุด 192,000        192,000       192,000        192,000       โรงเรียนเทศบาล

ของผู)เรียน ทําด)วยพลาสติกแข็งมี 24ช�อง วัดท)าวโคตร

ขนาด 20x120x80 ซม.
55 การศึกษา ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อใช)สําหรับเตรียมอาหาร โตaะเตรียมอาหาร 5 ตัว 49,000          49,000         49,000          49,000          โรงเรียนเทศบาล

บริการแก�ผู)เรียน ขนาด 100x120x80 ซม. วัดท)าวโคตร

ทําด)วยไม)ปูโฟเมก)าสีขาว

มีช�องใส�อุปกรณ� 4 ช�อง
56 การศึกษา ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�งานบ)าน เพื่อใช)สําหรับจัดสถานที่ล)างจาน ซิ้งค�ล)างจานสแตนเลสแบบ 215,000 215,000 215,000 215,000 โรงเรียนเทศบาล

งานครัว อาหาร อุปกรณ� อื่นๆ สามหลุม 5 ชุด วัดท)าวโคตร

ขนาด 50x150x80 ซม.

ทําด)วยสแตนเลสมี 3 หลุม

ขนาดหลุม 40x45ซม.

ลึก 25 ซม.

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

(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

57 การศึกษา ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อ�ใช)สําหรับวางหนังสือใน ชั้นใส�หนังสือห)องสมุด 3 ชุด 9,600            9,600           9,600            9,600            โรงเรียนเทศบาล

ห)องสมุด   - แบบหน)าเดียวขนาด 40x วัดท)าวโคตร

100x60 ซม. ทําด)วยไม)พ�น

สีสวยงาม

  - แบบสองหน)าขนาด 40x 17,100          17,100         17,100          17,100          

100x60 ซม. ทําด)วยไม)พ�น

สีสวยงาม

58 การศึกษา ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อใช)สําหรับพักน้ําไว)ใช)อุปโภค ถังน้ําพลาสติกขนาด 2000 7,000            7,000           7,000            7,000            โรงเรียนเทศบาล

บริโภคแก�ครู/นักเรียน   ลิตร 1 ใบ วัดท)าวโคตร

 - มีมาตรฐานผลิตภัณฑ�

อุตสาหกรรม

 - ขนาดที่กําหนดเปhนจนาดที่

จุน้ําได)ไม�น)อยกว�า

 - ราคาไม�รวมขาตั้งและไม�รวม

ค�าติดตั้ง

59 การศึกษา ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�งานบ)าน เพื่อใช)สําหรับถนอมอาหาร/ผัก ตู)เย็น  1 เครื่อง 15,000 15,000 15,000 15,000 โรงเรียนเทศบาล

งานครัว และอื่นๆ บริการแก�ครู ,ผู)เรียน  - มีขนาด 9 คิวบิกฟุต วัดท)าวโคตร

 - ได)รับฉลากประสิทธิภาพ

เบอร� 5 ของ กฟฟ ฝ�ายผลิต

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*

งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

60 การศึกษา ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ไฟฟMาและวิทยุ เพื่อใช)สําหรับประชาสัมพันธ� เครื่องขยายเสียงพร)อม 40,000 40,000 40,000 40,000 โรงเรียนเทศบาล

ข�าวสารแก�ครู/ผู)เรียน ลําโพง 2 ชุด วัดท)าวโคตร

 -เปhนเครื่องขยายเสียงแบบ

โมโน

 -มีอัตราส�วนสัญญาณเสียง

ต�อสัญญาณรบกวน

 -มีช�องรับไมโครโฟน

 -ผลิตภัณฑ�ได)รับมาตรฐาน

มอก.

 -ดอกลําโพงมีเสียงทุ)ม,แหลม

 -มีมาตรฐาน มอก. รับรอง

 -รับประกันไม�น)อยกว�า 1 ป�

 -ทนกําลังขับได)ไม�น)อยกว�า
15 วัตต�

61 การศึกษา ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�งานบ)าน เพื่อใช)สําหรับบริการน้ําสะอาด เครี่องน้ําร)อนน้ําเย็นแบบ 26,000          26,000         26,000          26,000          โรงเรียนเทศบาล

งานครัว ปราศจากเชื้อโรค ต�อท�อ ขนาด 2 กaอก วัดท)าวโคตร

จํานวน 1 เครื่อง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*

งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

62 การศึกษา ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อใช)สําหรับปMองกันและ กล)องวงจรปNด 8 จุด 2 ชุด 432,000 432,000 432,000 432,000 โรงเรียนเทศบาล

ตรวจสอบเหตุการณ�  - มีช�องต�อระบบเครือ วัดท)าวโคตร

network interface

 - สามารถส�งสัญญาณภาพได)

 - มีช�องบันทึกข)อมูลหน�วย

ความจํา SD card

 - ได)รับมาตรฐานความปลอด

ภัยต�อผู)ใช)งาน

 - สามารถแสดงรายละเอียด

ของภาพที่มีความแตกต�างของ

แสงมากได)
63 การศึกษา ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อใช)สําหรับนั่งอ�านหนังสือ โตaะ-เก)าอี้ประจําห)องสมุด 78,000          78,000         78,000          78,000          โรงเรียนเทศบาล

(โตaะ 1 ตัว เก)าอี้ 6 ตัว) วัดท)าวโคตร

10 ชุด

 - โตaะ เปhนโตaะรูปเมล็ดถั่ว

ทําด)วยพลาสติกแข็งสีสันสวย

งามขนาด 60x160x50ซม.

 - เก)าอี้ ทําด)วยพลาสติก

แข็งสีสันสวยงามขนาด

25x25x50 ซม.

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*

งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

64 การศึกษา ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อใช)สําหรับวางคอมพิวเตอร� โตaะคอมพิวเตอร�พร)อมเก)าอี้ 174,000 174,000 174,000 174,000 โรงเรียนเทศบาล

และนั่งปฏิบัติงาน 20 ชุด วัดท)าวโคตร

 - โตaะ ทําด)วยไม)ขนาด

60x120x75 ซม.มีถาดวาง

คีบอร�ด ทําด)วยไม)พ�นสีขาว

มีช�องใส�เอกสาร 3 ช�อง

 -เก)าอี้ เปhนเก)าอี้บุนวม

มีล)อเลื่อน ไม�มีที่ท)าวแขน

65 การศึกษา ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อใช)สําหรับวางใส�อุปกรณ�-สื่อ ชั้นใส�ของเล�นตามมุมต�างๆ 88,000 88,000 88,000 88,000 โรงเรียนเทศบาล

การสอนภายในห)องเรียน 16 ชุด วัดท)าวโคตร
ทําด)วยพลาสติกแข็ง/รูปสัตว�
มี 3ชั้น แต�ละชั้นมีกระบะ
รองรับอุปกรณ� 3 ชั้น 

ขนาด 40x90x75 ซม.

66 การศึกษา ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อใช)สําหรับวางใส�หนังสือ ชั้นใส�หนังสือตามมุม 8 ชุด 108,000 108,000 108,000 108,000 โรงเรียนเทศบาล

ตามมุมห)องเรียน ทําด)วยไม)ทาสีทรงรูปสัตว�ต�างๆ วัดท)าวโคตร

ขนาด100x120x120ซม.

มีชั้นวางหนังสือทั้งภายใน

และภายนอก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*

งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

67 การศึกษา ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อใช)สําหรับสูบน้ํา-ใส�ถังสํารอง เครื่องป��มน้ํา 2 ตัว 30,000          30,000         30,000          30,000          โรงเรียนเทศบาล

พักน้ํา เครื่องสูบน้ําแบบหอยโข�ง วัดท)าวโคตร

เครื่องยนต�เบนซิน สูบน้ําได)

1,100 ลิตร/นาที 

ขนาด 5 แรงม)า เครื่องละ

15,000 บาท

68 การศึกษา ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�โฆษณาและ เพื่อใช)สําหรับจัดกิจกรรมการสอน ทีวีติดผนัง 10 เครื่อง 270,000 270,000 270,000 270,000 โรงเรียนเทศบาล

เผยแพร� แก�ผู)เรียน โทรทัศน� แอล อี ดี (LED TV) วัดท)าวโคตร

ระดับความละเอียดจอภาพ

1920*1080 พิกเซล

ขนาด 50 นิ้ว ราคาเครื่องละ

 27,000 บาท

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*

งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

69 การศึกษา ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�โฆษณาและ เพื่อใช)สําหรับนําเสนอข)อมูล วิชชวลไลเชอร�พร)อมจอ 24,000          24,000         24,000          24,000          โรงเรียนเทศบาล

เผยแพร� เนื้อหาแก�ผู)เรียน โปรแจaคเตอร� 1 เครื่อง วัดท)าวโคตร

 - วิชชวล เปhนเครื่องถ�ายทอด

สัญญาณภาพจากวัตถุ 3 มิติ

 - สามารถใช)งานร�วมกับ

โทรทัศน� วีดีโอ โปรเจคเตอร�

 -มีระบบการซูมภาพ

 - มีช�องต�อสัญญาณ

Input/output

 -มีไฟส�องสว�างด)านบน

สองข)าง

เพื่อใช)สําหรับฉายภาพ  - จอโปรเจคเตอร� 10,400 10,400 10,400 10,400

 - ขนาด 120นิ้ว

 - จอม)วนเก็บในกล�องได)

บังคับจอขึ้นลงด)วยสวิตซ�

หรือรีโมทคอนโทรลใช)ไฟฟMา

AC 220โวลท� 50 เฮิรตซ�

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*

งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

70 การศึกษา ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อใช)เก็บเอกสารงานวิชาการ ตู)บานเลื่อนกระจกขนาด 4ฟุต 7,800 7,800 7,800 7,800 โรงเรียนเทศบาล

รายละเอียด ดังนี้ วัดท)าวโคตร

 -เปhนตู)เหล็กเก็บเอกสารทํา

ด)วยเหล็กพ�นสีอย�างดีเรียบร)อย

สวยงาม

 -มีขนาด(WxDxH) ไม�น)อยกว�า

1185x410x879 mm
71 การศึกษา ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�โฆษณาและ 1. เพื่อติดตั้งสื่อมัลติมีเดียประจํา ติดตั้งสื่อมัลติมีเดีย ประกอบ 240,000 240,000 240,000 240,000 โรงเรียนเทศบาล

เผยแพร� ห)องเรียน ด)วย TV จอแบนขนาด 36นิ้ว วัดท)าวโคตร

2. คณะครูใช)สื่อมัลติมีเดียในการ พร)อมเครื่องเล�น DV-3052

จัดการเรียนรู)เพื่อพัฒนาผู)เรียนทุก V HDMI DVD จํานวน 16

กลุ�มสาระ เครื่องประจําห)องเรียน

 16ห)อง
72 การศึกษา ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�โฆษณาและ เพื่อให)นักเรียนมีสื่อการเรียนรู) เครื่องฉายมัลติมีเดียโปรแจaค- 32,900 32,900 32,900 32,900 โรงเรียนเทศบาล

เผยแพร� ที่ทันสมัย เตอร� ความสว�าง 4,000 วัดท)าวโคตร

Ansi Lumens XGAX 

จํานวน 1 ชุด
73 การศึกษา ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อใช)ในการจัดกิจกรรมต�างๆของ เก)าอี้พลาสติกอย�างดี (หนา) 40,000 40,000 40,000 40,000 โรงเรียนเทศบาล

โรงเรียนและเพื่อให)บริการชุมชน จํานวน 200 ตัว วัดท)าวโคตร

ในโอกาสต�างๆ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*

งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
74 การศึกษา ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ก�อสร)าง เพื่อความสะดวกในการขนถ�าย รถเข็นขยะล)อยาง พื้นไม) 44,400 44,400 44,400 44,400 โรงเรียนเทศบาล

ขยะในโรงเรียน โครงเหล็กแผ�นชุบสีพร)อมพ�นสี วัดท)าวโคตร

จํานวน 2 คัน
75 การศึกษา ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�งานบ)านงานครัว เพื่อใช)ในการบริโภคน้ําดื่มที่ เครื่องทําน้ําเย็นแบบต�อท�อ 70,000 70,000 70,000 70,000 โรงเรียนเทศบาล

สะอาด ประปา จํานวน 2 เครื่อง วัดท)าวโคตร

ทําด)วยโลหะไร)สารตะกั่ว

มีอุปกรณ�ควบคุมการเปNด-

ปNดน้ํา มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ

ใช)ไฟฟMา AC 220 โวลท�

50 เฮิรตซ�
76 การศึกษา ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อให)บรรยากาศในห)องเรียน พัดลมเพดานแบบโคจร ขนาด 44,000 44,000 44,000 44,000 โรงเรียนเทศบาล

ไม�ร)อน อบอ)าว 16 นิ้ว พร)อมอุปกรณ� สายไฟ วัดท)าวโคตร

และติดตั้ง จํานวน 20 ตัว
77 การศึกษา ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อให)บรรยากาศในอาคาร พัดลมติดฝาผนังขนาด 16 นิ้ว 25,000 25,000 25,000 25,000 โรงเรียนเทศบาล

อเนกประสงค�ไม�ร)อน อบอ)าว จํานวน 10 ตัว วัดท)าวโคตร
78 การศึกษา ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�  -เพื่อใช)ในห)องเรียนรวมในการ เครื่องคอมพิวเตอร�โน)ตบุaก 48,000 48,000 48,000 48,000 โรงเรียนเทศบาล

จัดการเรียนการสอน สําหรับงานสํานักงาน ราคา วัดท)าวโคตร

 -เพื่อใช)ในงานธุรการ 16,000 บาท จํานวน 
3 เครื่อง

79 การศึกษา ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�การศึกษา เพื่อใช)สําหรับนักเรียนในห)องเรียน โตaะ-เก)าอี้ไม)นักเรียน A4 158,000 158,000 158,000 158,000 โรงเรียนเทศบาล

ประถมศึกษานั่งเรียนหนังสือ มอก.ระดับประถมศึกษา วัดท)าวโคตร

จํานวน 100 ชุด

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

(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

80 การศึกษา ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ไฟฟMาและวิทยุ เพื่อเปhนสื่อวิดิทัศน�ในการจัด อุปกรณ�กระจายเสียง 205,200 205,200 205,200 205,200 โรงเรียนเทศบาล

การเรียนรู)พัฒนาผู)เรียน สัญญาณไร)สาย วัดศาลามีชัย
(Access Point) แบบที่ 1

ราคาเครื่องละ 5,700 บาท

จํานวน 36 เครื่อง

81 การศึกษา ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อใช)ในการจัดเก็บที่นอน ตู)ล็อกเกอร� 18 ช�อง 140,000 140,000 140,000 140,000 โรงเรียนเทศบาล

และของใช)ส�วนตัวของนักเรียน จํานวน 20 ตู) วัดศาลามีชัย

แต�ละคน ตู)ละ 7,000 บาท

82 การศึกษา ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ไฟฟMาและวิทยุ เพื่อเปhนสื่อประชาสัมพันธ� อุปกรณ�กระจายสัญญาณ 130,000 130,000 130,000 130,000 โรงเรียนเทศบาล

เผยแพร�ข�าวสารต�างๆภายใน (L3 Switch) ขนาด วัดศาลามีชัย

สถานศึกษา 24 ช�อง จํานวน 1 ชุด

83 การศึกษา ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�การศึกษา เพื่อใช)ในการจัดการเรียนการสอน โตaะสําหรับนั่งจัดกิจกรรม 240,000 240,000 240,000 240,000 โรงเรียนเทศบาล

ประจําห)องเรียน การเรียนการสอน 40 ชุด วัดศาลามีชัย
1 ชุดประกอบด)วย

โตaะ 1 ตัว โตaะขนาด

60*120*50 ซม.

เก)าอี้

ขนาด 29*30*50 ซม.

ชุดละ 6,000 บาท

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*

งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
84 การศึกษา ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�การศึกษา เพื่อใช)ในการจัดกิจกรรมภายใน เก)าอี้พลาสติกมีพนักพิง 22,000 22,000 22,000 22,000 โรงเรียนเทศบาล

สถานศึกษา จํานวน 200 ตัว วัดศาลามีชัย
ตัวละ 110 บาท

85 การศึกษา ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อให)บรรยาการในห)อง พัดลมติดฝาผนัง 24,000 24,000 24,000 24,000 โรงเรียนเทศบาล

ไม�ร)อนอบอ)าว ขนาด 16  นิ้ว วัดเสมาเมือง
จํานวน 20 ตัว

86 การศึกษา ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อให)บรรยากาศในห)อง พัดลมติดเพดาน (แมงปอ) 44,000 44,000 44,000 44,000 โรงเรียนเทศบาล

ไม�ร)อนอบอ)าว ขนาด 26 นิ้ว วัดเสมาเมือง
จํานวน 20 ตัว

87 การศึกษา ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อให)การบริการสาธารณูโภค โตaะอาหารพร)อมเก)าอี้ 2 ตัว 48,000 48,000 48,000 48,000 โรงเรียนเทศบาล

และการบริโภคอาหารของ โตaะขนาด60*120*60 ซม. วัดเสมาเมือง
นักเรียนถูกต)องตามสุขลักษณะ เก)าอี้ขนาด30*120*30ซม.

จํานวน 10 ชุด
88 การศึกษา ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อบริการให)มีโตaะ-เก)าอี้ โตaะ-เก)าอี้นักเรียนระดับ 75,000 75,000 75,000 75,000 โรงเรียนเทศบาล

สําหรับนักเรียนอย�างเพียงพอ ประถมศึกษา วัดเสมาเมือง
(พลาสติก-ขาเหล็กกลม)
โตaะขนาด40*60*70 ซม.
เก)าอี้45.5*36*78.5ซม.
จํานวน 50 ชุด

89 การศึกษา ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อให)เด็กอนุบาล ( 2 ภาษา) โตaะอาหารพร)อมเก)าอี้ 2 ตัว 20,000 20,000 20,000 20,000 โรงเรียนเทศบาล

Mini English Program โตaะขนาด60*120*60 ซม. วัดเสมาเมือง
มีโตaะ-เก)าอี้บริโภคอาหาร เก)าอี้ขนาด30*120*30ซม.
ถูกต)องตามสุขลักษณะ จํานวน 4 ชุด

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

(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
90 การศึกษา ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อให)มีโตaะทํางานเพียงพอ โตaะทํางานพร)อมเก)าอี้ 40,000 40,000 40,000 40,000 โรงเรียนเทศบาล

ต�อบุคลากรของโรงเรียน ระดับ 7-9 วัดเสมาเมือง

โตaะขนาด80*150*75ซม.

จํานวน 8 ชุด
91 การศึกษา ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� 1.เพื่อให)มีวัสดุครุภัณฑ� 1. เครื่องคอมพิวเตอร*

โน=ตบุ=ค
48,200 48,200 48,200 48,200 โรงเรียนเทศบาล

( ค�าชุดอุปกรณ�สําหรับ เพียงพอในการปฏิบัติงาน จํานวน 1 เครื่อง วัดท�าโพธิ์

ห)องเรียนคุณภาพ 2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ คุณลักษณะพื้นฐาน

แห�งการเรียนรู) ด)านสื่อ 1.มีหน�วยประมวลผลกลาง 

เทคโนโลยีสารสนเทศ (CPU)ไม�น)อยกว�า 2 แกนหลัก

DLIT )  (2 core)จํานวน 1 หน�วย

โดยมีคุณลักษณะอย�างใดอย�างหนึ่ง

 1.1 ในกรณีที่มีหน�วยความจําแบบ

Cache  Memory ขนาดไม�น)อยกว�า

2 MB  ต)องมีความเร็วสัญญาณ

นาฬิกาพื้นฐานไม�น)อยกว�า 2.1 GHz

มีหน�วยประมวลผลด)านกราฟฟNก

(Graphics Processing Unit)

ไม�น)อยกว�า 8 แกน  หรือ

  1.2  ในกรณีมีหน�วยความจําแบบ

Cache  Memory ขนาดไม�น)อยกว�า

4 MBต)องมีความเร็วสัญญาณ 

นาฬิกาพื้นฐานไม�น)อยกว�า 2.4 GHz

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

(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2.มีหน�วยความจําาหลัก 

(RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว�า 

มีขนาดไม�น)อยกว�า 8 GB

3.มีหน�วยจัดเก็บข)อมูล

 (Hard Drive) ขนาดความจุ

ไม�น)อยกว�า 1 TB จํานวน 1 หน�วย

4. มีจอภาพที่รองรับความละเอียด

ไม�น)อยกว�า 1,366X768 Pixel

และมีขนาดไม�น)อยกว�า 12 นิ้ว

5. มี DVD-RW หรือดีกว�า

จํานวน 1 หน�วย

6.มีช�องเชื่อมต�อระบบเครือข�าย

 (Network Interface) 

หรือดีกว�า จํานวนไม�น)อยกว�า 1ช�อง

7. สามารถใช)งานได)ไม�น)อยกว�า

WIFI ( 802.11b,g,n) และ 

Bluetooth

8. มีโปรแกรมปMองกันไวรัส

ถูกต)องตามกฏหมาย

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

(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2. โทรทัศน* LED TV 

ความละเอียด 1920x1080 

พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว 

จํานวน 1 เครื่อง ดังนี้

1. ความละเอียดของจอภาพ

(Resolution) ไม�น)อยกว�า 
1920x1080 พิกเซล(Full HD)

2.ขนาดของจอภาพไม�น)อยกว�า

55 นิ้ว

3. แสดงภาพด)วยหลอดภาพ

แบบ LED 

4.ช�องต�อ HDMI ไม�น)อยกว�า 2 

ช�องสัญญาณ เพื่อการเชื่อมต�อสัญญาณ

ภาพและเสียง 

5.ช�อง USB ไม�น)อยกว�า1ช�อง สัญญาณ 

รองรับไฟล� ภาพ เพลง และภาพยนตร�

6. มีภาพรับสัญญาณทีวีระบบ

Digital ในตัว

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*

งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ

สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร�โนaตบุaค

แบบสิทธิการใช)งานประเภทติดตั้ง

จากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์

ถูกต)องตามกฏหมาย

8. มี wifi ในตัวและสามารถใช)งาน

อินเตอร�เนตได) และรองรับ All 

share cast  หรือ screen mirroring

9. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ

สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร�โนaตบุaค

แบบสิทธิการใช)งานประเภทติดตั้ง

จากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์

ถูกต)องตามกฏหมาย

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*

งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
92 การศึกษา ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� 1.เพื่อให)มีวัสดุครุภัณฑ� 1. เครื่องคอมพิวเตอร�โนaตบุaค 385,600 385,600 385,600 385,600 โรงเรียนสาธิต

(ค�าชุดอุปกรณ�สําหรับ เพียงพอในการปฏิบัติงาน จํานวน 8 เครื่อง เทศบาลวัด

ห)องเรียนคุณภาพ 2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ คุณลักษณะพื้นฐาน เพชรจริก

แห�งการเรียนรู) ด)านสื่อ ในการปฏิบัติงาน 1.มีหน�วยประมวลผลกลาง 

เทคโนโลยีสารสนเทศ (CPU)ไม�น)อยกว�า 2 แกนหลัก

DLIT )  (2 core)จํานวน 1 หน�วย

โดยมีคุณลักษณะอย�างใดอย�างหนึ่ง

  1.1 ในกรณีที่มีหน�วยความจําแบบ

Cache  Memory ขนาดไม�น)อยกว�า

2 MB  ต)องมีความเร็วสัญญาณ

นาฬิกาพื้นฐานไม�น)อยกว�า 2.1 GHz

มีหน�วยประมวลผลด)านกราฟฟNก

(Graphics Processing Unit)

ไม�น)อยกว�า 8 แกน  หรือ

  1.2  ในกรณีมีหน�วยความจําแบบ

Cache  Memory ขนาดไม�น)อยกว�า

4 MBต)องมีความเร็วสัญญาณ 

นาฬิกาพื้นฐานไม�น)อยกว�า 2.4 GHz

2.มีหน�วยความจําาหลัก 

(RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว�า 

มีขนาดไม�น)อยกว�า 8 GB

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

(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3.มีหน�วยจัดเก็บข)อมูล

 (Hard Drive) ขนาดความจุ

ไม�น)อยกว�า 1 TB จํานวน 1 หน�วย

4. มีจอภาพที่รองรับความละเอียด

ไม�น)อยกว�า 1,366X768 Pixel

และมีขนาดไม�น)อยกว�า 12 นิ้ว

5. มี DVD-RW หรือดีกว�า

จํานวน 1 หน�วย

6.มีช�องเชื่อมต�อระบบเครือข�าย

 (Network Interface) 

หรือดีกว�า จํานวนไม�น)อยกว�า 1ช�อง

7. สามารถใช)งานได)ไม�น)อยกว�า

WIFI ( 802.11b,g,n) และ 

Bluetooth

8. มีโปรแกรมปMองกันไวรัส

ถูกต)องตามกฏหมาย

2. โทรทัศน* LED TV 
ความละเอียด 1920x1080 

พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว 

จํานวน 8 เครื่อง ดังนี้

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*

งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ความละเอียดของจอภาพ

(Resolution) ไม�น)อยกว�า 
1920x1080 พิกเซล(Full HD)

2.ขนาดของจอภาพไม�น)อยกว�า

55 นิ้ว

3. แสดงภาพด)วยหลอดภาพ

แบบ LED 

4.ช�องต�อ HDMI ไม�น)อยกว�า 2 

ช�องสัญญาณ เพื่อการเชื่อมต�อ

สัญญาณภาพและเสียง

5. ช�อง UHB ไม�น)อยกว�า 1 ช�อง

สัญญาณ รองรับไฟล� ภาพ เพลง

และภาพยนตร�

6. มีภาพรับสัญญาณทีวีระบบ

Digital ในตัว

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*

งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ

สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร�โนaตบุaค

แบบสิทธิการใช)งานประเภทติดตั้ง

จากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์

ถูกต)องตามกฏหมาย

8.มี wifi ในตัวและสามารถใช)งาน

อินเตอร�เนตได) และรองรับ All 

share cast  หรือ screen mirroring

9. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ

สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร�โนaตบุaค

แบบสิทธิการใช)งานประเภทติดตั้ง

จากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์

ถูกต)องตามกฏหมาย

93 การศึกษา ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�การศึกษา ๑.เพื่อจัดหาโตaะ-เก)าอี้นักเรียนมา จัดซื้อโตaะเก)าอี้นักเรียนระดับ 850,000 850,000 850,000 850,000 โรงเรียนสาธิต

ทดแทนส�วนที่ชํารุดเสียหาย มัธยมศึกษา (ตามแบบ A4) เทศบาลวัด

2.เพื่อให)โตaะ-เก)าอี้เพียงพอ จํานวน ๕๐0 ชุด ดังนี้ เพชรจริก

กับจํานวนนักเรียน 1. โตaะไม) ขาเหล็กขนาด

 ๔๐x๖๐x๗๕ ซ.ม.

2. เก)าอี้ไม) ขาเหล็ก ขนาด

๔๐x๔๐x๘๐ ซ.ม.

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*

งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
94 การศึกษา ค�าครุภัณฑ� ครุภัณพ�สํานักงาน ๑.เพื่อจัดหาโตaะ-เก)าอี้สําหรับครู ๑. จัดซื้อโตaะทํางานระดับ ๓-๖ 195,000 195,000 195,000 195,000 โรงเรียนสาธิต

มาทดแทนส�วนที่ชํารุดเสียหาย ทําด)วยไม) ขนาด ๘๐x๑๕๐x๗๕ เทศบาลวัด

2.เพื่อให)โตaะ-เก)าอี้เพียงพอกับ  ซ.ม.  จํานวน ๑๐ ตัว เพชรจริก

จํานวนครู จัดซื้อเก)าอี้สํานักงาน

ขนาดกว)าง X ลึก X สูง

 ๖๐ x ๕๗ x ๘๐-๙๐ ซ.ม.

จํานวน ๕๐ ตัว

95 การศึกษา ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร� เครื่องคอมพิวเตอร�แม�ข�าย 130,000 130,000 130,000 130,000 โรงเรียนสาธิต

แม�ข�าย (Server) สําหรับจัดทํา แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง เทศบาลวัด

เปhนเครื่องแม�ข�ายควบคุมระบบ เพชรจริก

พิสูจน�ตัวตน ทดแทนเครื่องเดิมที่

เสื่อมสภาพจากอายุการใช)งาน
96 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ไฟฟMาและวิทยุ เพื่อใช)ในโรงพยาบาลเทศบาล เครื่องกําเนิดไฟฟMา ขนาด 400 2,635,000 2,635,000 2,635,000 2,635,000 กองการแพทย�

 กิโลวัตต� 1 เครื่อง พร)อมติดตั้ง     
97 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ไฟฟMาและวิทยุ เพื่อใช)ในโรงพยาบาลเทศบาล เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 24,000 24,000 24,000 24,000 กองการแพทย�

 
98 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ไฟฟMาและวิทยุ เพื่อใช)ในโรงพยาบาลเทศบาล เครื่องสูบน้ํา ขนาด 2 แรงม)า 24,000 24,000 24,000 24,000 กองการแพทย�

แบบท�อทางดูด ทางส�ง 2x2 นิ้ว

พร)อมติดตั้ง  3 ชุด     
99 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ไฟฟMาและวิทยุ เพื่อใช)ในโรงพยาบาลเทศบาล โทรทัศน�  LED ขนาดจอ 40นิ้ว 90,000 90,000 90,000 90,000 กองการแพทย�

ขนาดความละเอียดจอภาพ 

1920x1080 พิเซล 6 เครื่อง

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

(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
100 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ไฟฟMาและวิทยุ เพื่อใช)ในโรงพยาบาลเทศบาล เครื่องขยายเสียงกระเป�าหิ้ว 21,000          21,000         21,000          21,000          กองการแพทย�

ตู)ลําโพงพกพา  6 ชุด

  
101 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ไฟฟMาและวิทยุ เพื่อใช)ในโรงพยาบาลเทศบาล พัดลมตั้งพื้น 16 นิ้ว 10,000 10,000 10,000 10,000 กองการแพทย�

 จํานวน 5 ตัว     

     
102 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ไฟฟMาและวิทยุ เพื่อใช)ในโรงพยาบาลเทศบาล เครื่องวัดปริมาณความเข)ม 10,000 10,000 10,000 10,000 กองการแพทย�

 ของแสง จํานวน 1 ชุด     

103 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�งานบ)านงานครัว เพื่อใช)ในโรงพยาบาลเทศบาล  - เครื่องทําน้ําร)อนน้ําเย็นแบบ 30,000 30,000 3,000 30,000 กองการแพทย�

 ต�อท�อ ขนาด 2 กaอก พร)อมติด

ตั้ง จํานวน 2 ชุด
104 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�งานบ)านงานครัว เพื่อใช)ในโรงพยาบาลเทศบาล เครื่อง Stabilizer 90,000          90,000         90,000          90,000          กองการแพทย�

 เครื่องควบคุมความดันไฟฟMา

จํานวน 3 เครื่อง     
105 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�งานบ)านงานครัว เพื่อใช)ในโรงพยาบาลเทศบาล ตู)เย็นขนาดไม�ต่ํากว�า 38,000 38,000 38,000 38,000 กองการแพทย�

 13 คิวปNกฟุต จํานวน  2 ตู)

 
106 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�งานบ)านงานครัว เพื่อใช)ในโรงพยาบาลเทศบาล ตู)เย็นขนาดไม�ต่ํากว�า 50,000 50,000 50,000 50,000 กองการแพทย�

 16 คิวปNกฟุต 

จํานวน  2 ตู)     

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

(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
107 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�งานบ)านงานครัว เพื่อใช)ในโรงพยาบาลเทศบาล เครื่องซักผ)า แบบอัตโนมัติ 18,000          18,000         18,000          18,000          กองการแพทย�

 ขนาด 15 กก. 
จํานวน 1 เครื่อง     

108 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�งานบ)านงานครัว เพื่อใช)ในโรงพยาบาลเทศบาล เครื่องโทรสารแบบใช) 90,000 90,000 90,000 90,000 กองการแพทย�
 กระดาษธรรมดา ส�งได)ครั้งละ     

30 แผ�น จํานวน 3 เครื่อง
109 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อใช)ในโรงพยาบาลเทศบาล เครื่องทําลายเอกสารแบบ 192,000 192,000 192,000 192,000 กองการแพทย�

 ทําลายครั้งละ 20 แผ�น  
จํานวน 6  เครื่อง

110 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อใช)ในโรงพยาบาลเทศบาล ตู)เหล็ก 4 ลิ้นชัก จัดเก็บ 94,800 94,800 94,800 94,800 กองการแพทย�
 วัสดุทางการแพทย�     

จํานวน 12 ตู) 
111 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อใช)ในโรงพยาบาลเทศบาล เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง 465,000 465,000 465,000 465,000 กองการแพทย�

และศูนย�บริการ 5 ศูนย� ขนาด 24,000 บีทียู 
พร)อมติดตั้ง จํานวน 15 ชุด

112 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อใช)ในโรงพยาบาลเทศบาล เครื่องปรับอากาศ 40,000 40,000 40,000 40,000 กองการแพทย�
และศูนย�บริการ 5 ศูนย� ขนาด 15,000 บีทียู     

พร)อมติดตั้ง จํานวน 2 ชุด     
113 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อใช)ในโรงพยาบาลเทศบาล เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง 240,000        240,000       240,000        240,000       กองการแพทย�

และศูนย�บริการ 5 ศูนย� ขนาด 18,000 บีทียู 
พร)อมติดตั้ง จํานวน 10 ชุด     

114 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อใช)ในโรงพยาบาลเทศบาล เครื่องดูดฝุ�น ขนาด 25 ลิตร 28,000 28,000 28,000 28,000 กองการแพทย�
 จํานวน 2 เครื่อง     

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

(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
115 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อใช)ในโรงพยาบาลเทศบาล เก)าอี้พักคอยสําหรับผู)ป�วย 360,000 360,000 360,000 360,000 กองการแพทย�

และศูนย�บริการ 5 ศูนย� จํานวน 1 แถว ๆ ละ 4 ตัว     

จํานวน 30 ชุด     
116 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อใช)ในโรงพยาบาลเทศบาล เก)าอี้พักคอยสําหรับผู)ป�วย 49,000 49,000 49,000 49,000 กองการแพทย�

 จํานวน 10 แถว ๆ ละ 2 ตัว
117 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อใช)ในโรงพยาบาลเทศบาล ตู)เก็บเวชระเบียนผู)ป�วย 165,000 165,000 165,000 165,000 กองการแพทย�

  
118 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อใช)ในโรงพยาบาลเทศบาล โตaะสําหรับวางคอมพิวเตอร� 22,500          22,500         22,500          22,500          กองการแพทย�

 ขนาด ไม�น)อยกว�า 68x68x50

จํานวน 5 ชุด
119 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อใช)ในโรงพยาบาลเทศบาล โตaะทํางาน จํานวน 40 ชุด 240,000 240,000 240,000 240,000 กองการแพทย�

และศูนย�บริการ 5 ศูนย�
120 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อใช)ในโรงพยาบาลเทศบาล เก)าอี้ทํางานแบบมีพนักพิง 196,000 196,000 196,000 196,000 กองการแพทย�

และศูนย�บริการ 5 ศูนย� จํานวน 40 ตัว     
121 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อใช)ในโรงพยาบาลเทศบาล เก)าอี้ทํางานมีพนักพิงแบบกลม 69,000 69,000 69,000 69,000 กองการแพทย�

และศูนย�บริการ 5 ศูนย� จํานวน 10 ตัว     
122 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อใช)ในโรงพยาบาลเทศบาล เก)าอี้ทํางานมีพนักพิงแบบกลม 80,000 80,000 80,000 80,000 กองการแพทย�

และศูนย�บริการ 5 ศูนย� จํานวน 10 ตัว
123 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อใช)ในโรงพยาบาลเทศบาล ตู)สําหรับเก็บเอกสาร 9,000 9,000 9,000 9,000 กองการแพทย�

 บานเลื่อน 3 ชั้น จํานวน 2 ตัว

124 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อใช)ในโรงพยาบาลเทศบาล ตู)เหล็ก 4 ลิ้นชัก 15,800 15,800 15,800 15,800 กองการแพทย�

 จํานวน 2 ตัว

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

(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
125 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อใช)ในโรงพยาบาลเทศบาล โตaะคอมพิวเตอร� ขนาด 49,500 49,500 49,500 49,500 กองการแพทย�

และศูนย�บริการ 5 ศูนย� 120x60x75 เซนติเมตร  

จํานวน 10 ตัว
126 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อใช)ในโรงพยาบาลเทศบาล ตู)ล)อคเกอร� 12 ประตู 9,980 9,980 9,980 9,980 กองการแพทย�

 จํานวน 1 ตู)
127 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อใช)ในโรงพยาบาลเทศบาล ชุดโตaะทํางานตัวแอล จํานวน 10,000 10,000 10,000 10,000 กองการแพทย�

 2 ชุด
128 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อใช)ในโรงพยาบาลเทศบาล ตู)เหล็ก 4 ลิ้นชัก 7,900 7,900 7,900 7,900 กองการแพทย�

จํานวน 1 ตู)
129 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ทางการแพทย� เพื่อใช)ในโรงพยาบาลเทศบาล เครื่อง Spore test 100,000 100,000 100,000 100,000 กองการแพทย�

 จํานวน 1 เครื่องชุดทดสอบ     

ทางชีวภาพ     
130 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ทางการแพทย� เพื่อใช)ในโรงพยาบาลเทศบาล  เครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัว 150,000 150,000 150,000 150,000 กองการแพทย�

 ของออกซิเจนในเลือด 

จํานวน  2 ชุด
131 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ทางการแพทย� เพื่อใช)ในโรงพยาบาลเทศบาล ชุดLaryngoscope 100,000        100,000       100,000        100,000       กองการแพทย�

 ชุดใส�ท�อช�วยหายใจ

จํานวน 2 ชุด
132 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ทางการแพทย� เพื่อใช)ในโรงพยาบาลเทศบาล Ambu bag จํานวน 5 ชุด 25,000          25,000         25,000          25,000          กองการแพทย�

 เครื่องช�วยหายใจแบบบีบมือ     
133 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ทางการแพทย� เพื่อใช)ในโรงพยาบาลเทศบาล เครื่องกดนับแยกชนิดเม็ดเลือด 25,000 25,000 25,000 25,000 กองการแพทย�

 ขาว 1 เครื่อง     

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

(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
134 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ทางการแพทย� เพื่อใช)ในโรงพยาบาลเทศบาล เครื่องวัดความดันโลหิตชนิด 52,000          52,000         52,000          52,000          กองการแพทย�

 ตั้งโตaะ จํานวน  8 ชุด

135 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ทางการแพทย� เพื่อใช)ในโรงพยาบาลเทศบาล เตียงตรวจภายใน จํานวน 20,000          20,000         20,000          20,000          กองการแพทย�

 1 ชุด
136 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ทางการแพทย� เพื่อใช)ในโรงพยาบาลเทศบาล รถเข็นชนิดนอน 60,000          60,000         60,000          60,000          กองการแพทย�

 จํานวน 3 คัน
137 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ทางการแพทย� เพื่อใช)ในโรงพยาบาลเทศบาล เครื่องล)างหัวเบอร�สําหรับ 55,000 55,000 55,000 55,000 กองการแพทย�

 กรอฟ�น

(Ultrasonic  cleaner )
138 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ทางการแพทย� เพื่อใช)ในโรงพยาบาลเทศบาล เครื่องขูดหินปูนไฟฟMา 35,000 35,000 35,000 35,000 กองการแพทย�

  
139 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ทางการแพทย� เพื่อใช)ในโรงพยาบาลเทศบาล เครื่องอบฆ�าเชื้ออัตโนมัติแบบ 2,000,000     2,000,000     -  - กองการแพทย�

 อุณหภูมิต่ํา
140 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ทางการแพทย� เพื่อใช)ในโรงพยาบาลเทศบาล เครื่องเฝMาระวังสัญญาณไฟฟMา 600,000        600,000        -  - กองการแพทย�

 หัวใจสัญญาณความดันโลหิต
141 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ทางการแพทย� เพื่อใช)ในโรงพยาบาลเทศบาล เครื่องวัดความดันโลหิต 79,000 79,000 79,000 79,000 กองการแพทย�

และศูนย�บริการสาธารณสุข แบบตั้งพื้น จํานวน  10 เครื่อง

 
142 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ทางการแพทย� เพื่อใช)ในโรงพยาบาลเทศบาล เครื่องชั่งน้ําหนักแบบดิจิตอล 60,000 60,000 60,000 60,000 กองการแพทย�

 พร)อมที่วัดส�วนสูง 

จํานวน 3 เครื่อง

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

(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
143 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ทางการแพทย� เพื่อใช)ในโรงพยาบาลเทศบาล เครื่องวัดความดันโลหิต 24,000          24,000         24,000          24,000          กองการแพทย�

  แบบ ดิจิตอล  

จํานวน 4 เครื่อง
144 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ทางการแพทย� เพื่อใช)ในโรงพยาบาลเทศบาล เครื่องวัดความดันโลหิต 26,000 26,000 26,000 26,000 กองการแพทย�

 แบบบีบด)วยมือ  

จํานวน 4 เครื่อง 
145 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ทางการแพทย� เพื่อใช)ในโรงพยาบาลเทศบาล เครื่อง EKG 150,000 150,000 150,000 150,000 กองการแพทย�

 จํานวน  1 เครื่อง

146 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ทางการแพทย� เพื่อใช)ในโรงพยาบาลเทศบาล เสาน้ําเกลือ  24,000          24,000         24,000          24,000          กองการแพทย�

 จํานวน 12 เสา

147 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ทางการแพทย� เพื่อใช)ในโรงพยาบาลเทศบาล ที่นอนสําหรับผู)ป�วย  24 ลูก 96,000 96,000 96,000 96,000 กองการแพทย�

 พร)อมหมอน

148 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ทางการแพทย� เพื่อใช)ในโรงพยาบาลเทศบาล รถเข็นแบบ 2 ชั้น 20,000 20,000 20,000 20,000 กองการแพทย�

 ขนาด 45 x 85 x 80 cm.

มีขอบสแตนเลส จํานวน 2 คัน

 
149 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ทางการแพทย� เพื่อใช)ในโรงพยาบาลเทศบาล เครื่องวัดเปอร�เซ็นต�ความอิ่มตัว 100,000 100,000 100,000 100,000 กองการแพทย�

 ของ O2 ในเลือด 2 เครื่อง 

 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
150 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ทางการแพทย� เพื่อใช)ในโรงพยาบาลเทศบาล เครื่องกระตุ)นกล)ามเนื้อด)วยไฟฟMา 260,000        260,000       260,000        260,000       กองการแพทย�

 พร)อมอัตราซาวด� 1 เครื่อง     

151 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ทางการแพทย� เพื่อใช)ในโรงพยาบาลเทศบาล เครื่องเลเซอร� ( Laser ) 950,000 950,000 950,000 950,000 กองการแพทย�

 
152 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ทางการแพทย� เพื่อใช)ในโรงพยาบาลเทศบาล หม)อต)มแผ�นประคบร)อน 195,000 195,000 195,000 195,000 กองการแพทย�

 จํานวน 1 เครื่อง
153 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ทางการแพทย� เพื่อใช)ในโรงพยาบาลเทศบาล เครื่องสั่นปอด 22,000 22,000 22,000 22,000 กองการแพทย�

 จํานวน 1 เครื่อง

154 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ทางการแพทย� เพื่อใช)ในโรงพยาบาลเทศบาล เครื่องชั่งน้ําหนักแบบดิจิตอล 1,500 1,500 1,500 1,500 กองการแพทย�

 จํานวน 1 เครื่อง

155 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ทางการแพทย� เพื่อใช)ในโรงพยาบาลเทศบาล เครื่องวัดความดันโลหิตแบบ 7,000 7,000 7,000 7,000 กองการแพทย�
 ดิจิตอล จํานวน 2 เครื่อง

156 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ทางการแพทย� เพื่อใช)ในโรงพยาบาลเทศบาล เตียงผู)ป�วย 35,600 35,600 35,600 35,600 กองการแพทย�

 จํานวน 4 เตียง

157 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ทางการแพทย� เพื่อใช)ในโรงพยาบาลเทศบาล ราวฝ�กเดินผู)ป�วย 55,000 55,000 55,000 55,000 กองการแพทย�

 จํานวน 1 ชุด
158 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ทางการแพทย� เพื่อใช)ในโรงพยาบาลเทศบาล รอกบริหารหัวไหล� 3,500 3,500 3,500 3,500 กองการแพทย�

 จํานวน 1 ชุด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*
งบประมาณและที่ผ�านมา
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159 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ทางการแพทย� เพื่อใช)ในโรงพยาบาลเทศบาล วงล)อบริหารไหล� 15,000 15,000 15,000 15,000 กองการแพทย�

 จํานวน 1 ชุด

160 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ทางการแพทย� เพื่อใช)ในโรงพยาบาลเทศบาล ผ)าม�าน 7 ช�อง 35,000 35,000 35,000 35,000 กองการแพทย�

161 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ทางการแพทย� เพื่อใช)ในโรงพยาบาลเทศบาล บันไดเข)ามุมฝ�กเดิน 85,000 85,000 85,000 85,000 กองการแพทย�

 จํานวน  1 ชุด

162 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ทางการแพทย� เพื่อใช)ในโรงพยาบาลเทศบาล เตียงผู)ป�วย 5 เตียง 22,500          22,500         22,500          22,500          กองการแพทย�

 ขนาด 3 ฟุต
163 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ทางการแพทย� เพื่อใช)ในโรงพยาบาลเทศบาล ที่นอน 5 ขนาด 3 ฟุตหลัง 17,500 17,500 17,500 17,500 กองการแพทย�

 

164 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ทางการแพทย� เพื่อใช)ในโรงพยาบาลเทศบาล กระโจมอบไอน้ําสมุนไพร 1,000 1,000 1,000 1,000 กองการแพทย�

 จํานวน 1 หลัง

165 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ทางการแพทย� เพื่อใช)ในโรงพยาบาลเทศบาล หม)ออบไอน้ําสมุนไพร 1,500 1,500 1,500 1,500 กองการแพทย�

 จํานวน 1 ใบ

166 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ทางการแพทย� เพื่อใช)ในโรงพยาบาลเทศบาล หม)อนึ่งลูกประคบ 1 ใบ 3,000 3,000 3,000 3,000 กองการแพทย�

 
167 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ทางการแพทย� เพื่อใช)ในโรงพยาบาลเทศบาล เตาไฟฟMาหัวเดี่ยว 2 เตา 3,000 3,000 3,000 3,000 กองการแพทย�

 

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

(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
168 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ทางการแพทย� เพื่อใช)ในโรงพยาบาลเทศบาล เครื่องชั่งน้ําหนักแบบดิจิตอล 1,500 1,500 1,500 1,500 กองการแพทย�

 1 เครื่อง

169 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ทางการแพทย� เพื่อใช)ในโรงพยาบาลเทศบาล เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล 4,500 4,500 4,500 4,500 กองการแพทย�

 1 เครื่อง
170 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� เพื่อใช)ในโรงพยาบาลเทศบาล เครื่องสํารองไฟฟMา ขนาด 64,000 64,000 64,000 64,000 กองการแพทย�

 800 VA (480 watts) 

จํานวน 20 ชุด     
171 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� เพื่อใช)ในโรงพยาบาลเทศบาล โตaะคอมพิวเตอร�ขนาด 90,000          90,000         90,000          90,000          กองการแพทย�

 120x60x75 เซนติเมตร     

จํานวน 20 ตัว     
172 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� เพื่อใช)ในโรงพยาบาลเทศบาล เครื่องคอมพิวเตอร� 22,000 22,000 22,000 22,000 กองการแพทย�

 แบบที่ 1 จอขนาดไม�น)อยกว�า

18.5 นิ้ว จํานวน 1 ชุด
173 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� เพื่อใช)ในโรงพยาบาลเทศบาล เครื่องคอมพิวเตอร�สํานักงาน 160,000        160,000       160,000        160,000       กองการแพทย�

 ขนาดจอไม�น)อยกว�า 17 นิ้ว

ตามเกณฑ�ราคากลาง ป� 60

ข)อ 7 จํานวน 10 ชุด
174 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� เพื่อใช)ในโรงพยาบาลเทศบาล เครื่องสํารองไฟฟMา 96,000          96,000         96,000          96,000          กองการแพทย�

 ขนาด 800 VA  

ตามเกณฑ�ราคากลาง ป� 60  

ข)อ 58  จํานวน 30 ชุด

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

(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
175 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� เพื่อใช)ในโรงพยาบาลเทศบาล เครื่องคอมพิวเตอร� แบบที่ 1 220,000 220,000 220,000 220,000 กองการแพทย�

 จอขนาดไม�น)อยกว�า 18.5 นิ้ว  

จํานวน 10 ชุด
176 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� เพื่อใช)ในโรงพยาบาลเทศบาล เครื่องคอมพิวเตอร� 224,000 224,000 224,000 224,000 กองการแพทย�

โครงการ paperless 14 เครื่อง (ตามเกณฑ�

MICTป�  2560 ข)อที่ 7)
177 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� เพื่อใช)ในโรงพยาบาลเทศบาล เครื่องคอมพิวเตอร�โน)ตบุaค 96,000 96,000 96,000 96,000 กองการแพทย�

โครงการ paperless 6 เครื่อง (ตามเกณฑ� MICT

ป� 2560 ข)อที่ 10)     

178 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� เพื่อใช)ในโรงพยาบาลเทศบาล เครื่องพิมพ�ชนิดหัวเข็ม 429,000 429,000 429,000 429,000 กองการแพทย�

 13 เครื่อง (ตามเกณฑ� MICT     

ป� 2560 ข)อ 38)
179 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� เพื่อใช)ในโรงพยาบาลเทศบาล เครื่องพิมพ�เลเซอร� 75,900 75,900 75,900 75,900 กองการแพทย�

 23 เครื่อง (ตามเกณฑ� MICT

 ป� 2560 ข)อ 41)
180 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� เพื่อใช)ในโรงพยาบาลเทศบาล เครื่องสแกนเนอร� 7 เครื่อง 140,000 140,000 140,000 140,000 กองการแพทย�

 (ตามเกณฑ� MICT     

ป� 2560 ข)อ 52)
181 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� เพื่อใช)ในโรงพยาบาลเทศบาล เครื่องคอมพิวเตอร�แม�ข�าย 350,000 350,000 350,000 350,000 กองการแพทย�

 1 เครื่อง (ตามเกณฑ� MICT     

ป� 2560 ข)อที่ 2)     

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

(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

182 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� เพื่อใช)ในโรงพยาบาลเทศบาล แท็ปเล็ต จํานวน 10 ชุด 100,000 100,000 100,000 100,000 กองการแพทย�

 

183 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� เพื่อใช)ในโรงพยาบาลเทศบาล กล)องวงจรปNดพร)อมติดตั้ง 250,000 250,000 250,000 250,000 กองการแพทย�

 จํานวน 15 ตัว      

184 สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� เพื่อใช)ในโรงพยาบาลเทศบาล เครื่องติดตามอุณหภูมิ 100,000 100,000 100,000 100,000 กองการแพทย�

 ตู)เย็นเก็บยาและวัคซีน      

จํานวน5ชุด

185 เคหะและชุมชน ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�  -  เพื่อให)มีวัสดุและครุภัณฑ� เครื่องคอมพิวเตอร� สําหรับ 16,000 16,000 16,000 16,000 สํานักการช�าง

 เพียงพอในการปฏิบัติงาน สํานักงาน (จอขนาดไม�น)อย

 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ กว�า 19 นิ้ว) ตามคุณลักษณะ

ปฏิบัติงาน พื้นฐานครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�

กระทรวงดิจิทิลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม

186 เคหะและชุมชน ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�  -  เพื่อให)มีวัสดุและครุภัณฑ� เครื่องคอมพิวเตอร� สําหรับ 22,000 22,000 22,000 22,000 สํานักการช�าง

 เพียงพอในการปฏิบัติงาน งานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ

 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ขนาดไม�น)อยกว�า 19 นิ้ว)

ปฏิบัติงาน ตามคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ�

คอมพิวเตอร�กระทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*

งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
187 เคหะและชุมชน ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�  -  เพื่อให)มีวัสดุและครุภัณฑ� เครื่องคอมพิวเตอร� สําหรับ 30,000 30,000 30,000 30,000 สํานักการช�าง

 เพียงพอในการปฏิบัติงาน ประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพ

 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ไม�น)อยกว�า 19 นิ้ว)

ปฏิบัติงาน ตามคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ�

คอมพิวเตอร�กระทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

188 เคหะและชุมชน ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�  -  เพื่อให)มีวัสดุและครุภัณฑ� เครื่องคอมพิวเตอร�โน)ตบุaค 21,000 21,000 21,000 21,000 สํานักการช�าง

 เพียงพอในการปฏิบัติงาน สําหรับงานประมวลผล
 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ตามคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ�

ปฏิบัติงาน คอมพิวเตอร�กระทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

189 เคหะและชุมชน ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�  -  เพื่อให)มีวัสดุและครุภัณฑ� เครื่องพิมพ�ชนิดเลเซอร� หรือ 3,300 3,300 3,300 3,300 สํานักการช�าง

 เพียงพอในการปฏิบัติงาน LED ขาวดํา (18 หน)า/นาที)
 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ตามคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ�

ปฏิบัติงาน คอมพิวเตอร�กระทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

190 เคหะและชุมชน ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�  -  เพื่อให)มีวัสดุและครุภัณฑ� เครื่องพิมพ�ชนิดเลเซอร� หรือ 7,900 7,900 7,900 7,900 สํานักการช�าง

 เพียงพอในการปฏิบัติงาน LED ขาวดํา ชนิด Network
 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ แบบที่ 1 (27 หน)า/นาที)

ปฏิบัติงาน ตามคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ�

คอมพิวเตอร�กระทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

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

(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

191 เคหะและชุมชน ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�  -  เพื่อให)มีวัสดุและครุภัณฑ� เครื่องพิมพ� Multifunction 17,000 17,000 17,000 17,000 สํานักการช�าง

 เพียงพอในการปฏิบัติงาน ชนิดเลเซอร� หรือ LED สี

 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ตามคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ�

ปฏิบัติงาน คอมพิวเตอร�กระทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

192 เคหะและชุมชน ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�  -  เพื่อให)มีวัสดุและครุภัณฑ� จอภาพ LCD หรือ LED ขนาด 3,000            3,000           3,000            3,000            สํานักการช�าง

 เพียงพอในการปฏิบัติงาน ไม�น)อยกว�า 19 นิ้ว

 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ตามคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ�

ปฏิบัติงาน คอมพิวเตอร�กระทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

193 เคหะและชุมชน ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน - เพื่อให)มีวัสดุและครุภัณฑ� เครื่องถ�ายเอกสารระบบดิจิตอล 120,000        120,000       120,000        120,000       สํานักการช�าง

เพียงพอในการปฏิบัติงาน ชนิด ขาว-ดํา สี

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ขนาดที่กําหนดเปhนขนาดความ

ในการปฏบัติงาน เร็วขั้นต่ํา เปhนระบบมัลติฟ�งก�ชัน

เปhนระบบกระดาษธรรมดา

ชนิดหมึกผง ย�อ - ขยายได)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*

งบประมาณและที่ผ�านมา
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เป�าหมาย หน�วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

194 เคหะและชุมชน ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน สําหรับเก็บเอกสาร ตู)บานเลื่อนกระจก ขนาด 7,800 7,800 7,800 7,800 สํานักการช�าง

งานรายการ 4 ฟุต รายละเอียดดังนี้

3.1 เปhนตู)เหล็กเก็บเอกสาร

ทําด)วยเหล็กพ�นสีอย�าง

ดีเรียบร)อยสวยงาม

3.2 มีขนาด (WxDxH)  

ไม�น)อยกว�า 

185x410x879 mm

3.3 มีบานประตูเปNด-ปNด 

แบบเลื่อนกระจก

สามารถล็อคกุญแจได)

195 เคหะและชุมชน ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน - เพื่อให)มีวัสดุและครุภัณฑ�  - โตaะทํางาน 16,800 16,800 16,800 16,800
สํานักการช�าง

เพียงพอในการปฏิบัติงาน มีลิ้นชัก ขนาด 

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลึก 85 ซม. 

ในการปฏบัติงาน กว)าง 160 ซม.

สูง 77 ซม. 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*

งบประมาณและที่ผ�านมา



 80

เป�าหมาย หน�วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 - โตaะทํางานมีลิ้นชัก 7,800 7,800 7,800 7,800 สํานักการช�าง
ขนาดกว)าง 150 ซม.
ลึก 75 ซม. สูง 75 ซม.
-เก)าอี้ทํางาน 3,700 3,700 3,700 3,700 สํานักการช�าง
ทรงสูง บุหนัง PVC
ปรับสูงระบบไฮโดรลิค
ขนาด64x70x116 ซม.
-เก)าอี้ทํางาน 9,500 9,500 9,500 9,500 สํานักการช�าง
บุหนัง ปรับสูงต่ํา 
ใช)ระบบแกนแก็ส
ขนาด 65x72x114-
126 ซม. 

196 เคหะและชุมชน ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ยานพาหนะ  - เพื่อจัดซื้อวัสดุและและครุภัณฑ�  - รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด   - 821,000       821,000        821,000       สํานักการช�าง
และขนส�ง ประเภทต�างๆ  มาใช)ในการ  1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ

ปฏิบัติงานของแต�ละหน�วยงาน ไม�ต่ํากว�า 2,400 ซีซี
 - เพื่อให)มีวัสดุและครุภัณฑ� กําลังเครื่องยนต�สูงสุดไม�ต่ํา
เพียงพอในการปฏิบัติงาน 110 กิโลวัตต� ขับเคลื่อน 4 ล)อ

แบบมีช�องว�างด)านหลังคนขับ
197 สังคมสงเคราะห� ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�งานบ)านงานครัว เพื่อใช)ที่ศูนย�ฟ��นฟูผู)สูงอายุ เตียงไม)เนื้อแข็ง  ขนาดกว)าง 82,500 82,500 82,500 82,500 กองสวัสดิการ

3.5 ฟุต (105 ซม.) สังคม

ยาว 2 เมตร  สูง 43 ซม.
จํานวน 25 ชุด

๑๙๘ สร�างความเข�มแข็ง ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� เพื่อใช�ในการดําเนินงาน คอมพิวเตอร�โน\ตบุ�คสําหรับ 21,000          - - - กองสวัสดิการ
ของชุมชน โครงการจัดตั้งศูนย� ประมวลผล สังคม

การเรียนรู�ชุมชน จํานวน ๑ เครื่อง
ด�านอาชีพ

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

(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๙๙ สร�างความเข�มแข็ง ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�โฆษณาและ เพื่อใช�ในการดําเนินงาน จอรับภาพชนิดมอเตอร�ไฟฟMา 9,000            - - - กองสวัสดิการ

ของชุมชน เผยแพร� โครงการจัดตั้งศูนย�  - ขนาดเส)นทแยงมุน สังคม

การเรียนรู�ชุมชน 100 นิ้ว

ด�านอาชีพ  - เนื้อจอสีขาว ทําจาก

Fiber Blass ด)านหลัง

เคลือบสีดํา ขอบจอสีดํา

ข)างละ 4 ซม.

 - มี Wireless Remote

Control 

(Option แยกต�างหาก

 - มีสวิทซ�ควบคุมการขึ้นลง

และการหยุดของจอภาพ

ได�ทุกตําแหน�ง ทนต�อการ

ฉีกขาด ปMองกันการติดไฟ

ทําความสะอาดง�าย

กระบอกออกแบบให�

สามารถติดกับผนังหรือ

เพดาน

 - การรับประกัน 1 ป̀ 

26,255,330 27,946,230 24,099,230 24,126,230  -

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค*

งบประมาณและที่ผ�านมา

รวม
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