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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ .ศ . 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3) พ.ศ.2561 ข้อ 29  ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี 

 
ดังนั้น เทศบาลนครนครศรีธรรมราชโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงจัดท ารายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน)  ทั้งนี้ผลจากการ
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการติดตามและประเมินผลที่ได้ สามารถใช้เป็นข้อมูลเพ่ือน าไปปรับปรุงและ
พัฒนาท้องถิ่นเทศบาลนครนครศรีธรรมราชต่อไป 
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บทน ำ 

 
การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้ด าเนินการ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยผู้บริหารเทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเพ่ือท าหน้าที่ในการก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  เพ่ือให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติและจัดท ารายงานการ
ติดตามและประเมินผลทุกไตรมาสโดยมี งานวิจัยและประเมินผล กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ท าหน้าที่
รวบรวมและจัดท ารายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและรายงานการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานประจ าปี เสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเพ่ือพิจารณา
และเสนอความเห็นต่อผู้บริหารเทศบาล  สภาเทศบาล   คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและประกาศให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ดังนั้น  เพ่ือการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29  (3) เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจึงจัดท ารายงาน
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - 
กันยายน)  โดยได้สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ .ศ.2561 – 2565) เพ่ือเป็นการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมาว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ การด าเนินงานมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลเพียงใดและสามารถใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับเพ่ือน าไปประกอบการพิจารณาปรับปรุง
และตัดสินใจในการก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นในปีต่อไป 
 
1.1 ควำมหมำยของกำรติดตำมและประเมินผล 

1.1.1 กำรติดตำม 
เป็นขั้นตอนในการตรวจสอบผลการด าเนินการของแผนงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ว่าได้ปฏิบัติตามข้ันตอนกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในแผนงานโครงการหรือไม่ มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
หรือไม่ และอยู่ในระยะเวลางบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินการตามที่ก าหนดไว้หรือไม่ เพ่ือเป็นข้อมูลย้อนกลับ
ให้ตนเองผู้บังคับบัญชาตลอดจนผู้รับผิดชอบแผนงานโครงการทุกระดับเพ่ือให้ค าแนะน าช่วยเหลือแก้ไขอ านวย
ความสะดวกทั้งนี้เพ่ือให้การด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

1.1.2 กำรประเมินผล 
เป็นขั้นตอนการตรวจสอบความก้าวหน้าของแผนงานโครงการตลอดจนการพิจารณา 

ผลสัมฤทธิ์ของแผนงานโครงการว่ามีมากน้อยเพียงใดเม่ือเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดขึ้นการประเมินผลจึง
เป็นกระบวนการบ่งชี้ถึงคุณค่าของแผนงานโครงการว่าได้ผลตามวัตถุประสงค์ของแผนงานโครงการนั้นหรือไม่
เพียงใด 
 
1.2. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 

1.2.1 เพ่ือให้การติดตามและการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
สามารถตอบสนองความต้องการ และปัญหาของประชาชนได้ 



๒ 
 

1.2.2 เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานซึ่งจะน าไปสู่การปรับปรุงการ 
ด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

1.2.3 เพ่ือให้ทราบสัมฤทธิผลโดยรวมของแผนพัฒนาเทศบาลและน าข้อมูลที่ได้ไปเป็นข้อ 
ชี้แนะแก่ผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาปีต่อไป 
 
1.3. ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล 

1.3.1 ควำมส ำคัญของกำรติดตำม 
การติดตามเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ด าเนินการอยู่ 

หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว    ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วงค่าใช้จ่าย
โครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะ
เป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน     เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน  หรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทาง
ตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว  จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (Cost–effective) 
ด าเนินงานต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น การระบุปัญหาที่เกิดข้ึนในโครงการ  และการเสนอแนวทางแก้ปัญหาการ
ติดตามความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามประสิทธิภาพในการด าเนินงานของ
ส่วนต่างๆ ในโครงการและการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงาน 

1.3.2 ควำมส ำคัญของกำรประเมินผล 
การประเมินผลนั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตามเพราะ 

ผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุงแก้ไขการขยายขอบเขต  หรือการยุติการด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติ
หรือไม่อย่างไรอันเป็นตัวชี้วัดว่าแผน  หรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้น  ให้ผลเป็นอย่างไรน าไปสู่
ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ อีกท้ังการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบว่ามีความ
สอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูล
ย้อนกลับ(Feedback) ที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไปนอกจากนี้การประเมินผลยังถือ
เป็นกระบวนการตัดสินคุณค่า และการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบมี
ความเที่ยงตรงเชื่อถือได้ 
 
1.4 ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล  

๑)  ท าให้การน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารเพ่ือให้การปรับปรุง 
การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

๒)  ท าให้ทราบจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน   
ขั้นตอนการปฏิบัติ  ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสม
ต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๓)  ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการ 
เปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  อาทิ  เช่น  การเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน า
โครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น 

๔)  ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร้องดังกล่าว 



๓ 
 

เกิดจากสาเหตุอะไร  เพ่ือน ามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อ
การน าไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

๕)  ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจาก 
สาเหตุอะไร  เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการ
ท างานของแผนงานให้มีความกระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

๖)  ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses)   
อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วน
แล้ว ผลการวิเคราะห์จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

7)  การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบ 
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และ
ปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

8)  การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควร 
จะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมี
ลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของ
สาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ด าเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทน
น้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย     
 
1.5 ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล 

ขั้นตอนที่ ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ ๒๘  ดังนี้   

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย  
๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ 

อีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ  กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี
และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   
 

ขั้นตอนที่ ๒ คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง  
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561ข้อ ๒๙ (๑)   
 

ขั้นตอนที่ ๓   คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตาม 



๔ 
 

และประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561ข้อ ๒๙ (๒)   
 

ขั้นตอนที่ ๔   คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอ 
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและ
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุก
ปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไข
เพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 (๓)  
 

ขั้นตอนที่ ๕   ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และ 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมกับประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 (3) 
 
1.6 กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ได้ก าหนด 
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยอาศัย
หนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังนี้   

-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม  
๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   

-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันที่ ๑๐  ตุลาคม   
๒๕๕๙  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

-  คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้ก าหนดกรอบและแนวทางในหารติดตามและ
ประเมินผล  ดังนี้ 
   (๑)  กรอบเวลำ (time &timeframe) 

การด าเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงานหรือไม่  และ 
เป็นห้วงเวลาที่ด าเนินการเหมาะสมถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่  

(๒) ควำมสอดคล้อง (relevance) 
มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 

สังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล    ยุทธศาสตร์
การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน



๕ 
 

เขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร  
รวมทั้งปัญหา  ความต้องการของประชาคมและชุมชน  

(๓)  ควำมพอเพียง  
การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน   

สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น  โดยค านึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น 

(๔)  ควำมก้ำวหน้ำ   
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น  โดยพิจารณา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร ส่งเสริมและสนับสนุน 

ความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับภาคประชาชน  ภาครัฐ  ภาคเอกชน   การบริหารจัดการองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพและโปร่งใส  การตอบสนองความต้องการของประชาชน การจัดระเบียบชุมชนและสังคมการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรอย่างสม่่าเสมอและต่อเนื่อง  พร้อมสร้างขวัญและก่าลังใจ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  การพัฒนาด้านการคมนาคม  
โครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  การใช้กฎหมายควบคุมอาคาร การวางผังเมือง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  ปรับปรุงภูมิ 
ทัศน์ของเมือง พัฒนาสวนสาธารณะ   การบริหารจัดการแม่น้่าล่าคลอง  การบริหารจัดการขยะ การก่าจัดและ
บ่าบัดมลพิษ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จัดสวัสดิการแก่ 
ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  ผู้ยากไร้  กลุ่มมารดาตั้งครรภ์  เด็กแรกเกิด  และเด็กวัยเรียนที่ครอบครัวมี
ปัญหาทางเศรษฐกิจ  การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  สุขภาวะของประชาชน  การรณรงค์และป้องกันยาเสพติด  
การส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ การส่งเคราะห์และส่งเสริม
ผู้ด้อยโอกาส  การสร้างชุมชนเข้มแข็ง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข และการกีฬา  พัฒนาโรงพยาบาลและศูนย์บริการ 
สาธารณสุข  ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและการออกก่าลังกาย   

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  สนับสนุนส่งเสริมพัฒนาอาชีพที่สอดคลองกับสภาพ 
ความต้องการของตลาดและชุมชน  ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวทาง ประวัติศาสตร์  ประเพณีท้องถิ่น ตามวิถี
ชุมชนและภูมิปัญญาชาวบ้าน  การส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์ การพัฒนาธุรกิจที่เก่ียวกับการท่องเที่ยว 
  (๕) ประสิทธิภำพ  

ติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่   
มีผลกระทบเกิดข้ึนหรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  การด าเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหา
ของชุมชนได้หรือไม่  งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า เช่น วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่าง
คุ้มค่า  มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมมีการปรับปรุงหรือไม ่

(๖)  ประสิทธิผล  
ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่  มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   
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(๗)  ผลลัพธ์และผลผลิต  
ประชาชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนา 

จังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ 
 
1.7 ระเบียบ วิธีกำรที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล 

1. ระเบียบที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล 
ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์ประกอบที่ใช้ในการติดตามดังนี้  
(๑) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลนคร 

นครศรีธรรมราชตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561ข้อ ๒๘ โดยมี ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็น
คณะกรรมการฯ 

๒. วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผล 
วิธีการในการติดตามและประเมินผล มีวิธีการดังนี้ 
(๑) ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) 
(๒) ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลมีรายไตรมาสดังนี้ 

ไตรมาสที ่1 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564) รายงานภายในเดือนมกราคม 2565 
ไตรมาสที ่2 (1 มกราคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565) รายงานภายในเดือนเมษายน 2565 
ไตรมาสที ่3 (1 เมษายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565) รายงานภายในเดือนกรกฎาคม 2565 
ไตรมาสที ่4 (1 กรกฎาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2565) รายงานภายในเดือนตุลาคม 2565 
   (๓) ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริง 
ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
หรือไม ่

(๔) สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา  
(5) เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล  

1.8. กำรก ำหนดหน่วยงำนรับผิดชอบ 
                    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด ๖ ข้อ ๒๘ ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้มีค าสั่งเทศบาลที่  
04306/2561ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดังนี้ 

1. นายอนันต์ ธรรมานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ   ประธานกรรมการ 
2. นายจิรศักดิ์ สมุทรอัษฎงค์ สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช กรรมการ 
3. นายสมชาย โชติช่วง  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช กรรมการ 
4. นายสุรักษ์ รัตนพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช กรรมการ 
5. นายอ านวย อนันทนุพงศ์ คณะกรรมการชุมชนนอกไร่-สะพานยาว กรรมการ 
6. นายเนติบัญชร ขุนรักษ์  ประธานคณะกรรมการชุมชนนอกไร่ฯ กรรมการ 
7. ผู้อ านวยการส านักศิลปากรที่  12  นครศรีธรรมราช    กรรมการ 
8. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช    กรรมการ 
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9. นางอรชร ไชยพงศ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
10. นายดิเรกฤทธิ์ ทวะกาญจน์ ผู้อ านวยการส านักการช่าง  กรรมการ 
11. นางสุรีวรรณ สาสนานนท์ ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน กรรมการ/เลขาฯ 
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ 

(๑) ก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ 

ผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 

1.9 กำรสรุปผลกำรติดตำมและประเมินผล 
งานวิจัยและประเมินผล กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ด าเนินการรวบรวมผลการ 

ด าเนินงานพร้อมทั้งจ านวนงบประมาณที่ใช้จริงน ามาสรุปผลและน าเสนอคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพ่ือพิจารณาตรวจสอบ เสนอความเห็น ให้ค าแนะน า  
และได้น าความคิดเห็นข้อเสนอแนะและค าแนะน าของคณะกรรมการติดตามประเมินผลฯ แจ้งผู้บริหาร 
หน่วยงานต่างๆ ทราบและใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงการด าเนินงานโครงการต่างๆให้ส าเร็จลุล่วงไป
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่ 2 
วิสัยทัศน์  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเทศบำลนครนครศรธีรรมรำช 

 
2.1 วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 
“ร่วมสร้างเมืองน่าอยู่ 
ทันสมัย  โปร่งใส  ปลอดภัย 
การศึกษาและอนามัยเป็นที่หนึ่ง 
เทศบาลเข้าถึงพร้อมรับใช้” 
 
2.2 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
1.) ด้านการเมืองและการบริหาร 
2.) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
3.) ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
4.) ด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

5.) ด้านสาธารณสุข และการกีฬา 
6.) ด้านเศรษฐกิจ 

 

2.3  เป้ำประสงค์ 

๑. ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 
๒. เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า  

ร่วมตรวจสอบและประเมินผล 
๓. บุคลากรทุกระดับมีศักยภาพในการบริหารและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
๔. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง บนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๕. การศึกษาระดับประถมศึกษามีประสิทธิภาพได้มาตรฐานและเป็นที่พึงพอใจของผู้ปกครอง

นักเรียน 
๖. การศึกษาระดับมัธยมศึกษามีประสิทธิภาพได้มาตรฐานและเป็นที่พึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน 
๗. การศึกษานอกระบบ และตามอัธยาศัยมีประสิทธิภาพ เป็นที่พึงพอใจของผู้ปกครองชุมชนและ

สังคม 
๘. สนับสนุนส่งเสริม และอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๙. ประชาชน ชุมชน มีงาน มีอาชีพ มีรายได้เพ่ิมข้ึน 
๑๐. ประชาชนรู้จักแหล่งท่องเที่ยว และมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายมากขึ้น 
๑๑. สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์สวยงาม   เป็นเมืองน่าอยู่ 
๑๒. มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างมีประสิทธิภาพ 
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2.4  ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

ล ำดับ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ตัวช้ีวัด 

1 การเมืองและการบริหาร 1. ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ/กิจกรรมที่ประชา สัมพันธ์ให้
ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ร้อยละ 80 
2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล/เทศบัญญัติ
งบประมาณ/แผนการด าเนินงาน และการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานของเทศบาลร้อยละ 20 
3. ร้อยละของจ านวนประชากรในเขตเทศบาลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งไปใช้สิทธิ์
เลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลร้อยละ 60 
4. ร้อยละของจ านวนผู้บริหาร  พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล  และบุคลากรที่
เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมสัมมนาร้อยละ 80 
 

2 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการจัดบริการด้านสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการของเทศบาลร้อยละ 80  

3 ด้านสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

1. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย  สวยงามร้อยละ 80  
2. ความพึงพอใจของประชาชนต่อเทศบาลในการด าเนินการก าจัดขยะ และ
สิ่งปฏิกูลต่างๆ ให้มีความสะอาด สวยงาม ร้อยละ 80 
 

4 ด้านสังคม  การศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม 

1. ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลร้อยละ 80 
2. ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการเพื่อ
สนับสนุนสงเคราะห์ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุคนพิการ  ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมร้อย
ละ 80 
3. ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการเพื่อแก้ไข
ปัญหาความยากจนของประชาชนในเขตเทศบาล ร้อยละ 80 
4. ร้อยละของประชาชนผู้ประสบภัย ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมที่ขอรับ
ความช่วยเหลือจากเทศบาลและได้รับการช่วยเหลือร้อยละ 90 
5. ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการเพื่อรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตเทศบาลร้อยละ 80 
6. ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชานร้อยละ 80 
7. ผู้ดูแลเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้ารับการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานร้อยละ 80 
 
 



๑๐ 
 

ล ำดับ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ตัวช้ีวัด 

  8. ผู้บริหาร พนักงานครูเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการ
อบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาศักยภาพการบริหาร/การจัดการเรียนการสอนร้อย
ละ 60 
9. ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนระดับ
ประถมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล  ร้อยละ 80 
10. โรงเรียนในสังกัดเทศบาลผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา (สม
ศ.)ร้อยละ 100 
11. ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน
ระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลร้อยละ 80 
12. ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษานอกระบบ
การศึกษาร้อยละ 80  
13. ความพึงพอใจของประชาชน/ชุมชนในเขตเทศบาล   ที่มีต่อการจัด
กิจกรรม/โครงการเพ่ือสนับสนุนส่งเสริม เพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรม 
ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่นของเทศบาลร้อยละ 80 
 

5 ด้านสาธารณสุข และการกีฬา 1. ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการเพื่อ
ควบคุม ป้องกันโรคต่างๆ ให้กับประชาชนร้อยละ 80 
2. ร้อยละของการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล
เทศบาลฯ และศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาลร้อยละ 80 
3. ร้อยละ 90  ของอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนสารเคมี
หรือเชื้อโรค 
4. นักกีฬาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในระดับประเทศ  
และได้รับรางวัลไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
5. เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปทุกชุมชนในเขตเทศบาลออกก าลังกาย
สม่ าเสมอร้อยละ 80 
6. เด็กเยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลมีความพึงพอใจในการจัดการ
แข่งขันกีฬาชุมชนร้อยละ 80 
 

6 ด้านเศรษฐกิจ 1. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดกิจกรรม/โครงการ เพ่ือสนับสนุน
และส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาลมีรายได้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 80 
2. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดกิจกรรม/โครงการ เพ่ือสนับสนุน
และส่งเสริมการท่องเที่ยวร้อยละ 80 
 

 
 
 
 



๑๑ 
 

 
ส่วนที่ 3 

สรุปกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ไตรมำสที่ 4 

เทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้ด าเนินการเพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ไตรมาสที่ 4  โดยเก็บข้อมูลการด าเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ของ
ทุกส่วนราชการ ทั้งข้อมูลในเซิงปริมาณและเอกสารการรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหาร และน ามาสรุป
การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจ าปี พ.ศ.2565  
ไตรมาสที่ 4 ดังนี้ 

3.1 สรุปผลกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ตามกระบวนการที่

บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนเช่นการจัดเวที
ประชาคม การประชุมคณะกรรมการชุมชนเพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่
ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ได้ก าหนดโครงการที่จะ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

สรุปผลกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
 

 
ยุทธศำสตร ์

ปีที่ 1   2561 ปีที่ 2  2562 ปีที่ 3  2563 ปีที่ 4  2564 ปีที่ 5  2565 รวม 
จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 

1. การเมืองและการ
บริหาร 

8   8,913,841     6  2,269,942    21   49,662,054  12   28,100,000    16  17,979,600  63    106,925,437  

2. โครงสร้างพื้นฐาน   54  85,504,200     54   174,348,300  105  1,180,480,308  115  821,710,060  189  2,061,257,395  517 4,323,300,263  
3. ด้านสิ่งแวดล้อมและ 
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

     1  100,000  1  100,000       2   550,000       1  100,000       3  2,900,350,000  8  2,901,200,000  

4. ด้านสังคม 
การศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม 

 125   379,561,520   136   423,571,290   172  527,807,552   242  741,570,352  152  403,322,150   827  2,475,832,864  

5. ด้านสาธารณสุข  
และการกีฬา 

   39  19,387,000     43  26,793,500     70  58,855,523  71  60,655,523    58  53,088,872  281  218,780,418  

6. ด้านเศรษฐกิจ      5  4,900,000       5       4,950,000      6 3,000,000      6  5,300,000       7  5,550,000  29  23,700,000  

รวม 232  498,366,561  245   632,033,032  376  1,820,355,437  447  1,657,435,935   425  5,441,548,017  1,725  10,049,738,982 

 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 

 
 
 

 
 



๑๓ 
 

3.2 สรุปผลกำรจัดท ำงบประมำณปี พ.ศ.2565 
ผู้บริหารเทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 8 กันยายน  2564 รวมโครงการในปีงบประมาณ พ .ศ.2565 และ
โครงการที่โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  รวมทั้งสิ้น 
206 โครงการ ครุภัณฑ์  151  รายการ งบประมาณทั้งสิ้น  490,518,333 บาท   สามารถจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ดังนี้ 
 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

ร้อยละของ 
งบประมำณ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร 11 2,373,600 0.48 

2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 50 58,734,400 11.98 

3. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 1 90,000 0.02 

4. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 105 344,591,200 70.25 

5. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข และการกีฬา 32 40,259,173 8.21 

6. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 7 2,920,000 0.59 

รวม 206 448,968,373 91.53 

7. ครุภัณฑ์ 151 41,549,960 8.47 

รวมทั้งสิ้น 490,518,333  
 

ข้อมูล  ณ 30  กันยายน  2565 
 

แผนภูมิแสดงสัดส่วนงบประมำณแยกตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
 

 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมืองและการ

บริหาร
1%

ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

12%

ยุทธศาสตร์ด้าน
สิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ
0%

ยุทธศาสตร์ด้าน
สังคม การศึกษา 

ศาสนาและ
วัฒนธรรม

70%

ยุทธศาสตร์ด้าน
สาธารณสุข และการ

กีฬา
8%

ยุทธศาสตร์ด้าน
เศรษฐกิจ

1%

ครุภัณฑ์
8%



๑๔ 
 

 
สรุปผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่น (เฉพำะปี 2565) ไปจัดท ำงบประมำณ 

 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

โครงกำรตำมแผนพัฒนำ 
เฉพำะปี 2565 

โครงกำรที่อนุมัติงบประมำณ 
ในปี 2565 

ร้อยละของโครงกำร 
ในแผนปี 2565 
(ตำมยุทธศำสตร์) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร   16   17,979,600  11 2,373,600 68.75 13.20 
2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 189  2,061,257,395  50 58,734,400 26.45 2.84 
3. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ      3  2,900,350,000  1 90,000 33.33 0.003 
4. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 152  403,322,150  105 344,591,200 69.07 85.43 
5. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข และการกีฬา   58 53,088,872  32 40,259,173 55.17 75.83 
6. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ      7  5,550,000  7 2,920,000 100.00 52.61 

รวม  425 5,441,548,017  206 448,968,373 48.47 8.25 
7. ครุภัณฑ ์ 151 41,549,960 - - 

รวมทั้งสิ้น 490,518,333 - - 
 
ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2565 
 
 
 

 



๑๕ 
 

แผนภูมิแสดงสัดส่วนโครงกำรที่ได้รับงบประมำณแยกตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
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ด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำร ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ด้ำนสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ ด้ำนสังคม กำรศึกษำ ศำสนำและ
วัฒนธรรม

ด้ำนสำธำรณสุข และกำรกีฬำ ด้ำนเศรษฐกิจ

โครงกำรตำมแผนพัฒนำ เฉพำะปี 2565 โครงกำรที่อนุมัติงบประมำณ ในปี 2565

 



๑๖ 
 

แผนภูมิสรุปผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 
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กำรเมืองและกำรบริหำร โครงสร้ำงพื้นฐำน สิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ สังคม กำรศึกษำ ศำสนำและ
วัฒนธรรม

สำธำรณสุขและกำรกีฬำ เศรษฐกิจ

แล้วเสร็จ ก ำลังด ำเนินกำร ยังไม่ได้ด ำเนินกำร
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3.3 สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผล 
จากการด าเนินการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราชปีงบประมาณพ.ศ.2565 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565 มีรายละเอียด
ดังนี้ 
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำร 

จ านวนโครงการทั้งหมด 16 โครงการ   จ านวนโครงการตามเทศบัญญัติ 11   โครงการ แล้วเสร็จ 8
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 72.72 ก าลังด าเนินการ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9.09 และยังไม่ได้ด าเนินการ 2 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 18.18 
2. ยุทธศำสตร์ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

จ านวนโครงการทั้งหมด 189 โครงการ   จ านวนโครงการตามเทศบัญญัติและโครงการที่โอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 50 โครงการ แล้วเสร็จ 13 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 26.16 ก าลังด าเนินการ 32 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 64.00 และยังไม่ได้ด าเนินการ 5 โครงการ       
คิดเป็นร้อยละ 10.00 
3. ยุทธศำสตร์ด้ำนสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ 

จ านวนโครงการทั้งหมด 3 โครงการ   จ านวนโครงการตามเทศบัญญัติ 1 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ   
1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100  
4. ยุทธศำสตร์ด้ำนสังคม กำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

จ านวนโครงการทั้งหมด 152 โครงการ  จ านวนโครงการตามเทศบัญญัติและโครงการที่โอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 105 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ   
53  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 50.48  ก าลังด าเนินการ 6 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 5.71  และ 
ยังไม่ได้ด าเนินการ 46 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 43.81 
5. ยุทธศำสตร์ด้ำนสำธำรณสุขและกำรกีฬำ 
จ านวนโครงการทั้งหมด  58 โครงการ  จ านวนโครงการตามเทศบัญญัติและโครงการที่โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 32 โครงการ  ด าเนินการแล้วเสร็จ 25 โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ 78.12 ก าลังด าเนินการ 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 12.50  ยังไม่ได้ด าเนินการ 3 โครงการ    
คิดเป็นร้อยละ 9.38 
6. ยุทธศำสตร์ด้ำนเศรษฐกิจ 

จ านวนโครงการทั้งหมด 7  โครงการ จ านวนโครงการตามเทศบัญญัติ 7 โครงการ  ด าเนินการแล้วเสร็จ 
3 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 42.86 โครงการยังไม่ได้ด าเนินการ 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 57.14 
7. ครุภัณฑ์ 

จ านวนครุภัณฑ์ตามเทศบัญญัติและครุภัณฑ์ท่ีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่ 151 รายการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 127  รายการ คิดเป็นร้อยละ 84.10 ก าลังด าเนินการ  
19  รายการ คิดเป็นร้อยละ 12.58 และยังไม่ได้ด าเนินการ 5 รายการ  คิดเป็นร้อยละ 3.31 
สรุปผลกำรด ำเนินงำน 

-โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี 2565) จ านวน 425 โครงการ 
-โครงการตามเทศบัญญัติประจ าปี 2565 และโครงการที่โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   
 งบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 206 โครงการ 
-โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 103 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50.00 
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-โครงการที่ก าลังด าเนินการ จ านวน 43 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.87 
-โครงการที่ยังไม่ได้ได้ด าเนินการ จ านวน 60 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  29.12 
- ครุภัณฑ์ ทั้งหมด 151  รายการ   

           ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 127  รายการ  คิดเป็นร้อยละ 84.10 
           ก าลังด าเนินการ จ านวน 19 รายการ คิดเป็นร้อยละ 12.58  
           ยังไม่ได้ได้ด าเนินการ จ านวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  3.31 
งบประมาณท้ังหมดตั้งไว้ 490,518,333 บาท  เบิกจ่ายแล้ว 282,030,395 บาท  คิดเป็นร้อยละ 57.50 
 
3.4 ปัญหำและอุปสรรค 
ปัญหำ 

1. เทศบาลไม่สามารถด าเนินโครงการที่เกี่ยวกับการจัดฝึกอบรมได้เนื่องจากสถานการณ์การ
ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (Covid-19)  

อุปสรรค 
๑. ข้อจ ากัดด้านอ านาจหน้าที่ของเทศบาลท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ทุกปัญหา 
๒. เทศบาลมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหาและความต้องการของ

ประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด 
๓. เทศบาลตั้งงบประมาณในการด าเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอและ

บางรายการมากเกินไปท าให้ต้องโอนเพ่ิมโอนลดและตั้งจ่ายรายการใหม่ 
3.5 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลนครนครศรีธรรมรำช 

.............................................................................................................................................. ..................... 

............................................................................................................. ...................................................... 

............................................................................................................................. ...................................... 

............................................................................................................................. ...................................... 

............................................................................................ ....................................................................... 

............................................................................................................................. ...................................... 

................................................................................................................................................. .................. 

................................................................................................................ ................................................... 

............................................................................................................................. ...................................... 

...................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ...................................... 

 



 
 

บัญชีโครงการ 
ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร 
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รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย โอนงบ ก าลัง ยังไม่ได้ หมายเหตุ
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ด าเนินการ ด าเนินการ

1 จัดพิธีถวายราชสักการะ  - ท าพิธีถวายราชสักการะพระราชา ส านักปลัด 150,000    98,344.00      ✓

พระราชานุสาวรีย์ พระเจ้า นุสาวรีย์พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช ดังน้ี เทศบาล
ศรีธรรมาโศกราช  - ท าพิธีบวงสรวง

 - ท าพิธีทางสงฆ์
 - พิธีสรงน้ าพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช

2 จัดซ้ือระบบสารบรรณ เพ่ือจัดซ้ือระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ส านักปลัด 500,000    499,900.00        ✓

อิเล็กทรอนิกส์ ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงาน เทศบาล
เอกสาร

3 จิตอาสา "เราท าความดี  - พัฒนาและปรับปรุงสถานท่ีสาธารณะ ส านักปลัด 150,000    249,852.23   (+)250,000 ✓

ด้วยหัวใจ" ทางเดิน ถนน คู คลอง ล าห้วยต่างๆ เทศบาล
ในเขตเทศบาล
 - ท าความสะอาดดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ในสวน
สาธารณะต่างๆ ในเขตเทศบาล

4 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ  - จัดพิธีถวายราชสักการะและถวาย ส านักปลัด 90,000       48,672.24      ✓

พระศรีนครินทราบรมราช ราชสดุดี เทศบาล
ชนนีเน่ืองในวันคล้าย  - กิจกรรมตรวจวัดความดันผู้เข้าร่วม
วันพระราชสมภพ กิจกรรม

แบบติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร 

ท่ี โครงการ
แล้วเสร็จไตรมาส
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รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย โอนงบ ก าลัง ยังไม่ได้ หมายเหตุ
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ด าเนินการ ด าเนินการ

5 ปรับปรุงระบบโทรศัพท์ ปรับปรุงระบบโทรศัพท์ภายในส าหรับ ส านักปลัด 113,600    113,600.00   ✓

ภายในส าหรับระบบ ระบบภายในส าหรับระบบ cloud PBX เทศบาล
cloud PBX ในการจัดหาเคร่ืองโทรศัพท์ไอพีโฟน

ส าหรับหมายเลขภายใน แบบต้ังโต๊ะ
จ านวน 75 ชุด และชนิดรองรับ WIFI
แบบแท่นชาร์ต และมีแบตเตอร์ร่ีในตัว
จ านวน 5 ชุด

6 วันท้องถ่ินไทย  - จัดพิธีถวายราชสักการะและกล่าว ส านักปลัด 80,000        - (-)80,000 ✓ เน่ืองจาก

ถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระ เทศบาล สถานการณ์

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โควิด

 - จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์
7 วันเทศบาล จัดกิจกรรมวันเทศบาล โดย ส านักปลัด 50,000        - (-)26,000 ✓ เน่ืองจาก

 - ท าพิธีท าบุญตักบาตรพระสงฆ์ เทศบาล สถานการณ์

 - พีธีไหว้ศาลพระภูมิ โควิด

 - พิธีอ่านสารรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย 
 - พิธีกรรมทางศาสนาพุทธและ
ศาสนาอิสลาม
 - รับฟังนโยบายจากผู้บริหาร
 - กิจกรรมสาธารณประโยชน์

ท่ี โครงการ
แล้วเสร็จไตรมาส
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รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย โอนงบ ก าลัง ยังไม่ได้ หมายเหตุ
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ด าเนินการ ด าเนินการ

8 อบรมสัมมนาบุคลากร  - จัดอบรมให้ความรู้  การปฏิบัติงาน กองการ 500,000    108,428.23   ✓ ✓

เทศบาล ด้านพระราชพิธี  รัฐพิธี  ศาสนพิธี  เจ้าหน้าท่ี
 - กิจกรมการให้ความรู้ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การปฏิบัติงานด้าน  - จัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการ
พระราชพิธี  รัฐพิธี ป้องกันการทุจริต  การรักษาวินัย
ศาสนพิธี  และ และสร้างระเบียบแบบแผนในการ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ ปฏิบัติงานให้กับบุคลากรของ
พอเพียง เทศบาล
 - กิจกรรมส่งเสริมการ
ป้องกันการทุจริต
สร้างวินัยและระเบียบ
แบบแผนในหน่วยงาน

ท่ี โครงการ
แล้วเสร็จไตรมาส
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รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย โอนงบ ก าลัง ยังไม่ได้ หมายเหตุ
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ด าเนินการ ด าเนินการ

9 จัดท าแผนพัฒนา  - จัดประชุมประชาคมระดับพ้ืนท่ี กองยุทธศาสตร์ 500,000    277,725.00        (-) 272,000 ✓

งบประมาณ  และการ และระดับเทศบาลนคร  เพ่ือน าปัญหา และงบประมาณ (+) 50,000

ติดตามประเมินผล มาพิจารณาจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน

 - จัดท าเอกสารแผนพัฒนาท้องถ่ิน

และแผนฯ เพ่ิมเติม จ านวน 200 เล่ม

 - จัดท าเอกสารแผนพัฒนาชุมชน

จ านวน 200 เล่ม

 - จัดท าเอกสารแผนการด าเนินงาน

และเอกสารแผนการด าเนินงาน 

เพ่ิมเติม จ านวนรวม 200 เล่ม

 - ติดตามประเมินผลแผนพัฒนา

ปีละ  4 คร้ัง

 - จัดท าเอกสารเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปี จ านวน 350 เล่ม

 - จ้างประเมินความพึงพอใจด้าน

การบริการประชาชนและด้านการ

บริการสาธารณะ

ท่ี โครงการ
แล้วเสร็จไตรมาส
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รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย โอนงบ ก าลัง ยังไม่ได้ หมายเหตุ
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ด าเนินการ ด าเนินการ

10 ปรับปรุงพ้ืน ค.ส.ล. ช้ัน 1 ปรับปรุงพ้ืน ค.ส.ล. ช้ัน 1 ส านักปลัด 90,000       90,000.00      ✓

สถานธนานุบาลเทศบาล สถานธนานุบาลขนาดพ้ืนท่ีรวมไม่ เทศบาล
นครนครศรีธรรมราช น้อยกว่า 58 ตร.ม. ตามรูปแบบ

และรายการของเทศบาล
11 ก่อสร้างห้องน้ า ชาย- ก่อสร้างห้องน้ า ชาย-หญิง ช้ัน ส านักปลัด 150,000    ✓ กันเงินเพ่ือ

หญิง ช้ัน 2 อาคาร 2 อาคารศูนย์ศิลปาชีพ เทศบาล ด าเนินการ

ศูนย์ศิลปาชีพ ขนาดพ้ืนท่ีกว้างไม่น้อยกว่า
เทศบาลนครนคร 2 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 6 เมตร
ศรีธรรมราช รายละเอียดตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล
2,373,600 1,486,522     1 2 3 3 1 2รวม 11 โครงการ

ท่ี โครงการ
แล้วเสร็จไตรมาส



 
 

บัญชีโครงการ 
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
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รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย โอนงบ ก าลัง ยังไม่ได้ หมายเหตุ
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ด าเนินการ ด าเนินการ

1 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ส านักช่าง 672,000        - ✓ กันเงินเพ่ือ
รางระบายน้ า ค.ส.ล. ซอย กว้าง 4.00 เมตร ยาว 82.00 เมตร ด ำเนินกำร
อู่ไข่ ถนนท่าขนอน หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า   328.00

 ตารางเมตร  และรางระบายน้ า ค.ส.ล.
ภายในกว้าง 0.40 เมตร
ยาว 174.00 เมตร  ตามรูปแบบและ
รายการของเทศบาล

2 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ส านักช่าง 420,000        - ✓ ยกเลิกโครงการ

ซอยทุ่งข่า 2 แยก 3 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 107.00 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  428.00 
ตารางเมตร  ตามรูปแบบและรายการ
ของเทศบาล

3 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ส านักช่าง 1,756,000    1,598,000.00 ✓

ซอยเสรี กว้าง 4.00 เมตร ยาว 490.00 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  1,960.00 
ตารางเมตร  ตามรูปแบบและรายการ
ของเทศบาล

4 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ส านักช่าง 376,000       282,000.00 ✓

ซอยหนองคล้า แยก 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  320.00 ตารางเมตร  

ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล

แบบติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ท่ี โครงการ
แล้วเสร็จไตรมาส
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รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย โอนงบ ก าลัง ยังไม่ได้ หมายเหตุ
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ด าเนินการ ด าเนินการ

5 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ส านักช่าง 640,000       591,999.00 ✓

บริเวณท้ายซอยไทยสมุทร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร
(ต่อจากถนนเดิม) หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  640.00 

ตารางเมตร  ตามรูปแบบและรายการ
ของเทศบาล

6 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ส านักช่าง 338,000       328,000.00 ✓

บริเวณท้ายซอยราชนิคม 7 กว้าง 8.00 เมตร ยาว 52.00 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  416.00 
ตารางเมตร  ตามรูปแบบและรายการ
ของเทศบาล

7 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ส านักช่าง 1,175,000     - ✓ กันเงินเพ่ือ

ท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ซอย กว้าง 3.00 เมตร ยาว 175.00 เมตร ด ำเนินกำร

ทุ่งข่า 10 หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า   507.00
 ตารางเมตร  และท่อระบายน้ า ค.ส.ล.
เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อม
บ่อพัก ค.ส.ล และฝาเหล็กรังผ้ิงทุกระยะ
10.00 เมตร ยาว 175.00 เมตร  
ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล

ท่ี โครงการ
แล้วเสร็จไตรมาส
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รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย โอนงบ ก าลัง ยังไม่ได้ หมายเหตุ
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ด าเนินการ ด าเนินการ

8 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ส านักช่าง 2,888,000     - ✓ กันเงินเพ่ือ
ท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ซอย กว้าง 4.00 เมตร ยาว 375.00 เมตร ด ำเนินกำร
ทุ่งจีน 2 หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  1,458.00

 ตารางเมตร  และท่อระบายน้ า ค.ส.ล.
เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อม
บ่อพัก ค.ส.ล. และฝาเหล็กรังผ้ิงทุกระยะ
10.00 เมตร ยาว  375.00 เมตร  
ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล

9 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ส านักช่าง 1,042,800     - ✓ กันเงินเพ่ือ
ท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ซอย กว้าง 2.60-3.00 เมตร ยาว 136.00 ด ำเนินกำร
ม่ิงมงคล แยก 1 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 366.00

 ตารางเมตร  และท่อระบายน้ า ค.ส.ล.
เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อม
บ่อพัก ค.ส.ล. และฝาเหล็กรังผ้ิงทุกระยะ
10.00 เมตร ยาว  139.00 เมตร  
ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล

10 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ส านักช่าง 840,000        - ✓ กันเงินเพ่ือ
ท่อระบายน้ า ค.ส.ล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 82.00 เมตรหรือมี ด ำเนินกำร
ซอยร่วมฤดี พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  402.00  ตารางเมตร

และท่อระบายน้ า ค.ส.ล.เส้นผ่านศูนย์กลาง

0.60 เมตร  ฝาเหล็กรังผ้ิงทุกระยะ 
10.00 เมตร ยาว 83.00 เมตร  ตาม
รูปแบบและรายการของเทศบาล

ท่ี โครงการ
แล้วเสร็จไตรมาส
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รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย โอนงบ ก าลัง ยังไม่ได้ หมายเหตุ
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ด าเนินการ ด าเนินการ

11 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ส านักช่าง 1,010,000     - ✓ กันเงินเพ่ือ

ท่อระบายน้ า ค.ส.ล. กว้าง 2.80-5.60 เมตร ยาว 96.00 ด ำเนินกำร

ซอยศิริพันธ์ เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  362.00
 ตารางเมตร  และท่อระบายน้ า ค.ส.ล.
เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
ฝาเหล็กรังผ้ิงทุกระยะ 10.00 เมตร 
ยาว 96.00 เมตร  ตามรูปแบบและ
รายการของเทศบาล

12 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ส านักช่าง 450,000       392,000.00 ✓

รางระบายน้ า ค.ส.ล. กว้าง 2.50-3.00 เมตร ยาว 60.00
ซอยต้นหว้า 5 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 160.00

ตารางเมตร  และรางระบายน้ า ค.ส.ล.
ภายในกว้าง 0.40 เมตร
ยาว 60.00 เมตร  ตามรูปแบบและ
รายการของเทศบาล

13 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ส านักช่าง 213,000       213,000.00 ✓

รางระบายน้ า ค.ส.ล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร
ซอยบางงัน 2 หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 120.00

ตารางเมตร  และรางระบายน้ า ค.ส.ล.
(ทิศตะวันตก) ภายในกว้าง 0.40 เมตร
ยาว 40.00 เมตร  ตามรูปแบบและ
รายการของเทศบาล

ท่ี โครงการ
แล้วเสร็จไตรมาส
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รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย โอนงบ ก าลัง ยังไม่ได้ หมายเหตุ
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ด าเนินการ ด าเนินการ

14 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ส านักช่าง 1,004,000     - ✓ กันเงินเพ่ือ

รางระบายน้ า ค.ส.ล. ซอย กว้าง 4.50 เมตร ยาว 94.00 เมตร ด ำเนินกำร

ประชุมพร 1 หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 423.00
ถนนล าเหมืองไป ตารางเมตร  และรางระบายน้ า ค.ส.ล.
ทางทิศตะวันตก (ท้ังสองฝ่ัง) ภายในกว้าง 0.40 เมตร

ยาว 196.00 เมตร  ตามรูปแบบและ
รายการของเทศบาล

15 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ส านักช่าง 844,600        - ✓ กันเงินเพ่ือ

รางระบายน้ า ค.ส.ล. ซอย กว้าง 3.00 เมตร ยาว 103.00 เมตร ด ำเนินกำร

ปรางเพชร แยก 1 หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 309.00
ตารางเมตร  และรางระบายน้ า ค.ส.ล.
ภายในกว้าง 0.40 เมตร
ยาว 103.00 เมตร  ตามรูปแบบและ
รายการของเทศบาล

16 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ส านักช่าง 780,000        - ✓ กันเงินเพ่ือ
รางระบายน้ า ค.ส.ล. ซอย กว้าง 5.20 เมตร ยาว 114.00 เมตร ด ำเนินกำร
พาณิช เช่ือมซอยทรัพย์ หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 592.00
ไพศาล ตารางเมตร  และรางระบายน้ า ค.ส.ล.

ภายในกว้าง 0.40 เมตร
ยาว 121.00 เมตร  ตามรูปแบบและ
รายการของเทศบาล

ท่ี โครงการ
แล้วเสร็จไตรมาส
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รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย โอนงบ ก าลัง ยังไม่ได้ หมายเหตุ
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ด าเนินการ ด าเนินการ

17 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ส านักช่าง 879,000        - ✓ กันเงินเพ่ือ

รางระบายน้ า ค.ส.ล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร ด ำเนินกำร

ซอยแม่พร้อม ต่อจากถนน หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 510.00
เดิม ถึงซอยเอกรินทร์ ตารางเมตร  และรางระบายน้ า ค.ส.ล.

ภายในกว้าง 0.40 เมตร
ยาว 170.00 เมตร  ตามรูปแบบและ
รายการของเทศบาล

18 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  และ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ส านักช่าง 643,300        - ✓ กันเงินเพ่ือ
รางระบายน้ า ค.ส.ล. ซอย กว้าง 1.50-2.00 เมตร ยาว 104.00 ด ำเนินกำร
ไม่มีช่ือ (ตรงข้ามป๊ัม ปตท. เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 141.00
หัวถนน) ตารางเมตร  และรางระบายน้ า ค.ส.ล.

ภายในกว้าง 0.40 เมตร
ยาว 104.00 เมตร  ตามรูปแบบและ
รายการของเทศบาล

19 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ส านักช่าง 321,100        - ✓ ยกเลิกโครงกำร
รางระบายน้ า ค.ส.ล. กว้าง 0.80-1.80 เมตร ยาว 51.00 
ซอยไม่มีช่ือ เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 81.00
(ตรงข้ามแฟลตต ารวจ) ตารางเมตร  และรางระบายน้ า ค.ส.ล.

(ฝ่ังทิศใต้) ภายในกว้าง 0.40 เมตร
ยาว 51.00 เมตร  ตามรูปแบบและ
รายการของเทศบาล

ท่ี โครงการ
แล้วเสร็จไตรมาส
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รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย โอนงบ ก าลัง ยังไม่ได้ หมายเหตุ
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ด าเนินการ ด าเนินการ

20 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ส านักช่าง 2,355,000     - ✓ กันเงินเพ่ือ

รางระบายน้ า ค.ส.ล. ซอย กว้าง 3.00-5.00 เมตร ยาว 280.00 ด ำเนินกำร

สันติธรรม เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,235.00
ตารางเมตร  และรางระบายน้ า ค.ส.ล.
ภายในกว้าง 0.40 เมตร
ยาว 280.00 เมตร  ตามรูปแบบและ
รายการของเทศบาล

21 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ส านักช่าง 714,000        - ✓ กันเงินเพ่ือ
รางระบายน้ า ค.ส.ล. ซอย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 115.00 เมตร ด ำเนินกำร
หลังสมาคมโผวเล้ง หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 575.00

ตารางเมตร  และรางระบายน้ า ค.ส.ล.
ภายในกว้าง 0.40 เมตร
ยาว 118.00 เมตร  ตามรูปแบบและ
รายการของเทศบาล

22 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ส านักช่าง 664,900        - ✓ กันเงินเพ่ือ
รางระบายน้ า ค.ส.ล. ซอย กว้าง 4.00-4.50 เมตร ยาว 46.00 ด ำเนินกำร
หอไตร 4 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 194.00

ตารางเมตร  และรางระบายน้ า ค.ส.ล.
(ฝ่ังทิศเหนือ) ภายในกว้าง 0.40 เมตร
ยาว 58.00 เมตร   (ฝ่ังทิศใต้) ภายใน
กว้าง 0.40 เมตร ยาว 46.00 เมตร 
ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล

ท่ี โครงการ
แล้วเสร็จไตรมาส
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รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย โอนงบ ก าลัง ยังไม่ได้ หมายเหตุ
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ด าเนินการ ด าเนินการ

23 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ส านักช่าง 88,600         87,700.00 ✓

วิบาก 1 กว้าง 3.00-3.80 เมตร ยาว 33.00 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 112.30
ตารางเมตร  ตามรูปแบบและรายการ
ของเทศบาล

24 ก่อสร้างถนนผิวแอสฟัลท์ ก่อสร้างถนนผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ส านักช่าง 1,386,000     - ✓ กันเงินเพ่ือ

ติกคอนกรีต ซอยกอบสุข หนา 0.05 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ด ำเนินกำร

จากถนนพัฒนาการคูขวาง ยาว 520.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
ไปทางทิศตะวันตก ถึง กว่า 2,080.00 ตารางเมตร 
ถนนกรแก้ว ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล

25 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก ก่อสร้างถนนผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ส านักช่าง 450,000        - ✓ กันเงินเพ่ือ

คอนกรีต ซอยทรัพย์เจริญ หนา 0.05 เมตร กว้าง 5.00-7.35 ด ำเนินกำร
เมตร ยาว 192.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 1,175.15 ตารางเมตร  
ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล

26 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก ก่อสร้างถนนผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ส านักช่าง 1,714,000     - ✓ กันเงินเพ่ือ

คอนกรีต ถนนมะขามชุม หนา 0.05 เมตร กว้าง 6.60-8.30 ด ำเนินกำร
เมตร ยาว 382.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 2,696.00 ตารางเมตร  
พร้อมยกระดับฝารางระบายน้ า ค.ส.ล.และฝา

บ่อพัก   ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล

ท่ี โครงการ
แล้วเสร็จไตรมาส



32

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย โอนงบ ก าลัง ยังไม่ได้ หมายเหตุ
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ด าเนินการ ด าเนินการ

27 ก่อสร้างท่อระบายน้ า ก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาด ส านักช่าง 800,000        - ✓ กันเงินเพ่ือ

ค.ส.ล. ซอยหนองคล้า เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร ฝาเหล็ก ด ำเนินกำร

แยก 3 รังผ้ึงทุกระยะ 10 เมตร ยาว 80.00
เมตร ตามรูปแบบและรายการของ
เทศบาล

28 ก่อสร้างบานประตูระบาย ก่อสร้างบานประตูระบายน้ าแบบบาน  ส านักช่าง 496,000       496,000.00 ✓

น้ า เปิด-ปิด (Flap Gate) Flap Gate ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า1.00
คลองท่าวัง บริเวณท้าย เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร หรือ
ซอยตันภาษี มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2.00 ตารางเมตร 

จ านวน 2 บาน ตามรูปแบบและ
รายการของเทศบาล

29 ก่อสร้างบุกเบิกถนนซอย ก่อสร้าง - บุกเบิกเกรดเกล่ียถนน กว้าง ส านักช่าง 1,500,000    580,000.00 ✓

สวนหลวงออก - ถนน 14 เมตร ยาว 485.00 เมตร หรือมี
พัฒนาการคูขวาง พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 6,790.00 ตารางเมตร

 - ผิวจราจรหินคลุกเกรดเกล่ียบดอัด
เรียบ ถนนกว้าง 12.00 เมตร ยาว 
485.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า0.20
 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
5,820.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบ
และรายการของเทศบาล

ท่ี โครงการ
แล้วเสร็จไตรมาส
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รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย โอนงบ ก าลัง ยังไม่ได้ หมายเหตุ
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ด าเนินการ ด าเนินการ

30 ก่อสร้างปูยางแอสฟัลท์ติก ก่อสร้างปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ส านักช่าง 700,000        - ✓ กันเงินเพ่ือ
คอนกรีต ซอยหัวท่า หนา 0.05 เมตร กว้าง 3.40-7.90 ด ำเนินกำร

เมตร  ยาว 265.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 1,160.00 ตารางเมตร 
ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล

31 ก่อสร้างปูยางแอสฟัลท์ติก ก่อสร้างปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ส านักช่าง 4,404,500     - ✓ กันเงินเพ่ือ
คอนกรีต และฝารางระบาย หนา 0.05 เมตร กว้าง 3.00-8.00 ด ำเนินกำร
น้ า ค.ส.ล. ซอยหัวหลาง เมตร ยาว 885.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 5,207.00 ตารางเมตร 
พร้อมตีเส้นจราจร และฝารางระบายน้ า
ค.ส.ล. (ฝ่ังทิศเหนือ) ภายในกว้าง 0.40
เมตร ยาว 250.00 เมตร พร้อม
หล่อขอบเปล่ียนฝาตะแกรงเหล็ก
จ านวน 17 ฝา หล่อขอบเปล่ียนฝา
บ่อพักจ านวน 63 ฝา ตามรูปแบบ
และรายการของเทศบาล

32 ก่อสร้างปูยางแอสฟัลท์ติก ก่อสร้างปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน ส านักช่าง 950,000        - ✓ กันเงินเพ่ือ
คอนกรีต และรางระบายน้ า หนา 0.05 เมตร กว้าง 3.50-6.00 ด ำเนินกำร
ค.ส.ล. ซอยก้าวหน้า 1/3 เมตร ยาว 87.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่

น้อยกว่า 350.00 ตารางเมตร พร้อม
ตีเส้นจราจร และรางระบายน้ า ค.ส.ล. 
(ฝ่ังทิศตะวันออก) ภายในกว้าง 0.40
เมตร ยาว 87.00 เมตร รางระบายน้ า 

ท่ี โครงการ
แล้วเสร็จไตรมาส
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รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย โอนงบ ก าลัง ยังไม่ได้ หมายเหตุ
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ด าเนินการ ด าเนินการ

ค.ส.ล. (ฝ่ังทิศตะวันตก) ภายในกว้าง 
0.40 เมตร ยาว 87.00 เมตร พร้อม
วางท่อเมนประปา ท้ัง 2 ฝ่ัง ตามรูปแบบ
และรายการของเทศบาล

33 ก่อสร้างปูยางแอสฟัลท์ติก ก่อสร้างปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน ส านักช่าง 772,500        - ✓ ยกเลิกโครงกำร
คอนกรีต และรางระบายน้ า หนา 0.05 เมตร กว้าง 4.00-4.50
ค.ส.ล. ซอยก้าวหน้า แยก 4 เมตร ยาว 112.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่

น้อยกว่า 450.00 ตารางเมตร พร้อม
ตีเส้นจราจร และรางระบายน้ า ค.ส.ล. 
(ฝ่ังทิศใต้) ภายในกว้าง 0.40 เมตร 
ยาว 112.00 เมตร พร้อมวางท่อเมน
ประปา ท้ัง 2 ฝ่ัง  ตามรูปแบบและ
รายการของเทศบาล

34 ก่อสร้างปูยางแอสฟัลท์ติก ก่อสร้างปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหนา ส านักช่าง 1,200,000     - ✓ ยกเลิกโครงกำร
คอนกรีต และรางระบายน้ า 0.05 เมตร กว้าง 3.80-4.00 เมตร ยาว
ค.ส.ล. ซอยก้าวหน้า 1/2 93.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

362.00 ตารางเมตร และรางระบายน้ า 
ค.ส.ล. (ฝ่ังทิศตะวันออก) ภายในกว้าง 0.40

เมตร ยาว 93.00 เมตร รางระบายน้ า ค.ส.ล.

(ฝ่ังทิศตะวันตก)ภายในกว้าง 0.40 เมตร
ยาว 86.00 เมตร พร้อมวางท่อเมนประปา
ท้ัง 2 ฝ่ัง ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล

ท่ี โครงการ
แล้วเสร็จไตรมาส
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รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย โอนงบ ก าลัง ยังไม่ได้ หมายเหตุ
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ด าเนินการ ด าเนินการ

35 ก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ า ก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ ารูปตัวยู กว้าง ส านักช่าง 178,200       178,200 ✓

รูปตัวยู คลองอิฐ บริเวณ 1.50-1.90เมตร ยาว 124.00 เมตร  
ด้านทิศตะวันออกของ หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 224.00 
ศาลาชุมชนตลาดหัวอิฐ ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการ
(ต่อจากของเดิม) ของเทศบาล

36 ก่อสร้างรางระบายน้ า ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.ภายใน ส านักช่าง 352,000        - ✓ กันเงินเพ่ือ
ค.ส.ล. ถนนหลังวัดท่าโพธ์ิ กว้าง 0.40 เมตร ยาว 121.00 เมตร ด ำเนินกำร
จากซอยไพศาลสถิตย์ ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล
ถึงซอยทรัพย์เจริญ

37 ก่อสร้างรางระบายน้ า ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.ภายใน ส านักช่าง 176,000       176,000.00 ✓

ค.ส.ล. ซอยศรีธรรมโศก 2 กว้าง 0.40 เมตร ยาว 52.00 เมตร
แยก 2 ฝ่ังทิศเหนือ จาก ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล
รางระบายน้ าเดิมไปทาง
ทิศตะวันออก

38 ก่อสร้างรางระบายน้ า ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. ภายใน ส านักช่าง 1,932,000    1,929,000.00 ✓

ค.ส.ล. ซอยอัครศรีวิชัย กว้าง 0.40 เมตร  ยาว 568.00 เมตร
ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล

39 ก่อสร้างเรียงหินขนาดใหญ่ ก่อสร้างเรียงหินขนาดใหญ่ริมตล่ิง ขนาด ส านักช่าง 508,000        - ✓ กันเงินเพ่ือ
ริมตล่ิง บริเวณสุดซอย กว้าง 3.00 เมตร ยาว 33.00 เมตร หรือ ด ำเนินกำร
ปากคู ทางเข้าโรงแรม มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 99.00 ตารางเมตร
โบอ้ิงแกรนด์ ตามรูปแบบและรายการ ของเทศบาล

ท่ี โครงการ
แล้วเสร็จไตรมาส



36

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย โอนงบ ก าลัง ยังไม่ได้ หมายเหตุ
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ด าเนินการ ด าเนินการ

40 ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ก่อสร้างปักเสา ส านักช่าง 27,500          - (-) 27,500 ✓ ไม่ได้ด ำเนินกำร

แรงต่ า ซอยหนองคล้า พาดสายไฟฟ้า ระยะทาง 100.00 เมตร เน่ืองจำกเอกชน

ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล ด าเนินการไปแล้ว
41 ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ก่อสร้างปักเสา ส านักช่าง 22,000         69,765.65 (+)52,500 ✓

แรงต่ า บริเวณปลาย พาดสายไฟฟ้า ระยะทาง 110.00 เมตร
ซอยไสเจริญ ถึงถนน ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล
ชลประทาน 4 ขวา

42 ปรับปรุงคอสะพานข้าม ปรับปรุงคอสะพาน ค.ส.ล. กว้าง ส านักช่าง 2,164,000     - ✓ กันเงินเพ่ือ
คลองคูพาย ถนนพัฒนาการ  9.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร ท้ัง ด ำเนินกำร
ทุ่งปรัง 2 ด้าน หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

 90.00 ตารางเมตร  ตามรูปแบบ
และรายการของเทศบาล

43 ปรับปรุงยกเลิกท่อเมน ปรับปรุงยกเลิกท่อเมนจ่ำยน  ำเดิมและ ส ำนัก 314,300        - ✓ กันเงินเพ่ือ
จ่ำยน  ำประปำซอยเสริมสุข ประสำนมำตรวัดน  ำเข้ำกับท่อเมนจ่ำย กำรประปำ ด ำเนินกำร
ถนนเทวบุรี น  ำใหม่ ท่อ PVC Ø 100 มม. ชั น 8.5

ชนิดแหวนยำง ระยะทำง 373 เมตร
และท่อ PVC Ø 2 นิ ว ชั น 8.5 ระยะทำง
42 เมตร ตำมรูปแบบและรำยกำรของ
เทศบำล

ท่ี โครงการ
แล้วเสร็จไตรมาส
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รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย โอนงบ ก าลัง ยังไม่ได้ หมายเหตุ
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ด าเนินการ ด าเนินการ

44 ปรับปรุงยกเลิกท่อเมน ปรับปรุงยกเลิกท่อเมนจ่ำยน  ำเดิมและ ส ำนัก 226,000        - ✓ กันเงินเพ่ือ
จ่ำยน  ำประปำซอยสุขแก้ว ประสำนมำตรวัดน  ำเข้ำกับท่อเมนจ่ำย กำรประปำ ด ำเนินกำร
และซอยสุขแก้วแยก 1 น  ำใหม่ ท่อ PVC Ø 100 มม. ชั น 8.5

ระยะทำง 187 เมตร ตำมรูปแบบและ
รำยกำรของเทศบำล

45 ปรับปรุงยกเลิกท่อเมน ปรับปรุงยกเลิกท่อเมนจ่ำยน  ำเดิมและ ส ำนัก 299,100        - ✓ กันเงินเพ่ือ
จ่ำยน  ำประปำซอย ประสำนมำตรวัดน  ำเข้ำกับท่อเมนจ่ำย กำรประปำ ด ำเนินกำร
สวนหลวงออกและซอย น  ำใหม่ ท่อ PVC Ø 100 มม. ชั น 8.5
สวนหลวงออกแยก 1 ระยะทำง 302 เมตร ตำมรูปแบบและ

รำยกำรของเทศบำล
46 ปรับปรุงยกเลิกท่อเมน ปรับปรุงยกเลิกท่อเมนจ่ำยน  ำเดิมและ ส ำนัก 2,120,000     - ✓ กันเงินเพ่ือ

จ่ำยน  ำประปำซอยหอไตร ประสำนมำตรวัดน  ำเข้ำกับท่อเมนจ่ำย กำรประปำ ด ำเนินกำร
น  ำใหม่ ท่อ PVC Ø 100 มม. ชั น 8.5
ระยะทำง 876 เมตร ตำมรูปแบบและ
รำยกำรของเทศบำล

47 ปรับปรุงยกเลิกท่อเมน ปรับปรุงยกเลิกท่อเมนจ่ำยน  ำเดิมและ ส ำนัก 1,112,600     - ✓ กันเงินเพ่ือ
จ่ำยน  ำประปำซอย ประสำนมำตรวัดน  ำเข้ำกับท่อเมนจ่ำย กำรประปำ ด ำเนินกำร
ประตูขำว น  ำใหม่ ท่อ PVC Ø 150 มม. ชั น 8.5

ระยะทำง 763 เมตร ตำมรูปแบบและ
รำยกำรของเทศบำล

ท่ี โครงการ
แล้วเสร็จไตรมาส
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รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย โอนงบ ก าลัง ยังไม่ได้ หมายเหตุ
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ด าเนินการ ด าเนินการ

48 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ ก่อสร้างถนน หนา 0.15 เมตร  กว้าง ส านักช่าง 9,464,400     - ✓ กันเงินเพ่ือ

รางระบายน้ า ค.ส.ล.ซอย 3.50-4.00 เมตร ยาว 1,053.00 เมตร ด ำเนินกำร

ทุ่งข่า ถนนกะโรมไปทาง หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 4,412.00 
ทิศใต้ถึงถนนคลอง ตารางเมตร และรางระบายน้ าค.ส.ล.ภายใน

ประทาน 3 ขวา กว้าง 0.4 เมตร ยาว 863.00 เมตร และ

วางท่อเมนประปาพร้อมประสานเข้า
มาตรวัดน้ าเดิม ยาว 1,050.00 เมตร
ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล

49 ก่อสร้างสถานีสูบน้ า เพ่ือป้อง ก่อสร้างสถานีสูบน้ า รายละเอียด ดังน้ี ส านักช่าง 3,500,000        - ✓ กันเงินเพ่ือ

กันอุทกภัย ชุมชนท่ามอญ  - บ่อรับน้ า ค.ส.ล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว ด ำเนินกำร

7.50 เมตร หรือมีความจุของบ่อรับน้ าไม่

น้อยกว่า 115.00 ลูกบาศก์เมตร

 - บ่อดักขยะ ค.ส.ล. กว้าง 1.50 เมตร ยาว

3.00 เมตร ลึก 2.85 เมตร หรือมีความจุ

ของบ่อดักขยะ ไม่น้อยกว่า 8.26 

ลูกบาศก์เมตร

 - พร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า แบบมอเตอร์ไฟฟ้า

ชนิดจุ่มน้ า ท่อดูด-ส่งไม่น้อยกว่า 8 น้ิว ขนาด

อัตราการสูบต่อเน่ืองไม่น้อยกว่า 250.00

ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง จ านวน 2 เคร่ือง

 - ตู้ควบคุมเคร่ืองสูบน้ า พร้อมอุปกรณ์

ท่ี โครงการ
แล้วเสร็จไตรมาส
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รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย โอนงบ ก าลัง ยังไม่ได้ หมายเหตุ
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ด าเนินการ ด าเนินการ

50 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ส านักช่าง 1,850,000     ✓ กันเงินเพ่ือ

ติกคอนกรีตและราง และรางระบายน้ า ค.ส.ล. ด ำเนินกำร

ระบายน้ า ค.ส.ล. ถนนหนา 0.05 เมตร กว้าง

ซอยก้าวหน้า แยก 2 4.00 - 4.50 เมตร ยาว

ถึงซอยตีนเป็ด 213.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่

น้อยกว่า 905.00 ตารางเมตร

พร้อมตีเส้นจราจรและราง

ระบายน้ า ค.ส.ล. (ฝ่ังทิศเหนือ) 

ภายในกว้าง 0.40 เมตร ยาว

218.00 เมตร รางระบายน้ า

ค.ส.ล. (ฝ่ังทิศใต้) ภายในกว้าง

0.40 เมตร ยาว 208.00 เมตร

พร้อมวางท่อเมนประปาท้ัง 2 ฝ่ัง

ตามรูปแบบและรายการของ

เทศบาล

58,734,400 6,921,665  6 7 32 5รวม 50 โครงการ

ท่ี โครงการ
แล้วเสร็จไตรมาส



 
 

บัญชีโครงการ 
ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
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รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย โอนงบ ก าลัง ยังไม่ได้ หมายเหตุ
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ด าเนินการ ด าเนินการ

1 รณรงค์การรักษาความ  - รณรงค์ท าความสะอาด กวาด กองสาธารณสุข 90,000    - (-) 90,000 ✓

สะอาดในท่ีสาธารณะ ขยะ ถางหญ้า ก าจัดวัชพืช ตามสวน และส่ิงแวดล้อม
สาธารณะ  สถานท่ีต่างๆ  ในโอกาส
วันส าคัญ
 - จัดกิจกรรมท าความสะอาดในท่ี
สาธารณะ
 - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรักษา
ความสะอาดหน้าบ้านตนเอง
 - จัดอบรมให้ความรู้ประชาชนในการ
ลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะ 
ณ  แหล่งก าเนิด

90,000   - 1รวม 1 โครงการ

แบบติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ยุทธศาสตร์ด้านส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ท่ี โครงการ
แล้วเสร็จไตรมาส



 
 

บัญชีโครงการ 
ยุทธศาสตร์ด้านสังคม การศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
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รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย โอนงบ ก าลัง ยังไม่ได้ หมายเหตุ
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ด าเนินการ ด าเนินการ

1 เบ้ียยังชีพคนพิการ เพ่ือจ่ายเป็นเบ้ียยังชีพคนพิการท่ีได้รับ กองสวัสดิการ 26,997,600  21,597,200.00       ✓

สวัสดิการจากภาครัฐ จ านวน 2,760 คน สังคม

2 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ือจ่ายเป็นเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุท่ีได้รับ กองสวัสดิการ 112,045,200    103,766,100.00 ✓

สวัสดิการจากภาครัฐ จ านวน 14,012 คน สังคม

3 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพ่ือจ่ายเป็นเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ กองสวัสดิการ 2,604,000    2,185,000.00        ✓

คนละ 500 บาท/เดือน สังคม
จ านวน 434 คน

4 บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความรู้ และ กองยุทธศาสตร์ 900,000       986,380.00      (+) 97,000 ✓

เมือง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ดังน้ี และงบประมาณ
 - จัดกิจกรรมวันเด็ก ประจ าปี 2565
 - พิพิธภัณฑ์สัญจร 
 - จัดอบรมยุวมัคคุเทศก์
 - น่ังสามล้อกินลม ชมสวนสมเด็จฯ
และกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็ง
และอนุรักษ์สามล้อถีบเมืองคอน
 - จัดท าหนังสือของศูนย์ศึกษาสืบค้น
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
 - จัดท าสารานุกรมเมืองนครศรีธรรมราช
 - Walk Rally ศึกษาประวัติศาสตร์
 - จัดนิทรรศการหมุนเวียน"ท่าวังเมืองเก่า"

แบบติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ 2565
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ท่ี โครงการ
แล้วเสร็จไตรมาส
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รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย โอนงบ ก าลัง ยังไม่ได้ หมายเหตุ
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ด าเนินการ ด าเนินการ

5 บริหารจัดการหอศิลป์ จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความรู้ และ กองยุทธศาสตร์ 200,000       88,332.00        (-) 110,000 ✓

ร่วมสมัยเมืองคอน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ดังน้ี และงบประมาณ
 - จัดนิทรรศการหมุนเวียน
 - ประกวดภาพระบายสี
จัดอบรมศิลปะ ดังน้ี 
 - อบรมให้ความรู้ “ศิลปะสร้างชีวิต”
 - อบรมให้ความรู้“ก้าวแรกของงานศิลป์
 (First of Arts)”

6 บริหารจัดการอุทยาน จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ต่างๆดังน้ี กองยุทธศาสตร์ 800,000       128,391.00      (+) 180,000 ✓

การเรียนรู้  - การเรียนรู้โซนตะลอนเน็ต ส่งเสริม และงบประมาณ (-) 847,000

การเรียนรู้ การใช้งานคอมพิวเตอร์ 
พร้อมกิจกรรมแบบฝึกหัด/เล่นเกมส์
ตอบค าถาม
 - การเรียนรู้ห้องสมาธิ IT 
จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการผ่าน
โปรแกรม Paint,PhotoScape,กิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก โปรแกรม Microsoft Word
Microsoft Excel ฯลฯ พร้อมกิจกรรม
แบบฝึกหัด/เกมส์ตอบค าถาม
 - การเรียนรู้ห้องปัญญามาโชว์ จัด
ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านส่ือนิทรรศการ 
ต่างๆ พร้อมตอบค าถาม

ท่ี โครงการ
แล้วเสร็จไตรมาส
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รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย โอนงบ ก าลัง ยังไม่ได้ หมายเหตุ
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ด าเนินการ ด าเนินการ

จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์
ผลงานจากการประดิษฐ์ต่างๆ 
 - การเรียนรู้ห้องวัยตุ๊กตา
จัดกิจกรรมการเสริมสร้างทักษะ
พัฒนาความคิดจากงานประดิษฐ์ 
ชวนน้องเล่านิทานภาษามือ
การระบายสีภาพตามจินตนาการ
 - การเรียนรู้ห้องสีสันอักษร การ
ส่งเสริมรักการอ่าน  การเรียนรู้การศึกษา
ภาษาวัฒนธรรม
 - การเรียนรู้ห้องวิกวิบวับ จัดกิจรรม
เก่ียวกับการฉายหนังส้ันให้ความรู้ผ่าน
หัวข้อ  ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ ,
งานประเพณีต่างๆ,นิทานไทยพ้ืนบ้าน,
วิทยาศาสตร์
 - การเรียนรู้ห้องพายุสมอง จัดกิจกรรม
ฉายภาพยนตร์ 3 มิติ  ภาพยนตร์การ
บันเทิงท่ัวไปส่งเสริมการเรียนรู้
 - จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565
 - จัดเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพ่ือ
การเรียนรู้ คร้ังท่ี 17
 - อบรมให้ความรู้การป้องกันโรคติดต่อ
ของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 Covid-19

ท่ี โครงการ
แล้วเสร็จไตรมาส



44

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย โอนงบ ก าลัง ยังไม่ได้ หมายเหตุ
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ด าเนินการ ด าเนินการ

 - อบรมให้ความรู้ หัวข้อเร่ือง "การใช้
พลังงานอย่างคุ้มค่า"
 -อบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ"GISTDA DAY"
 -อบรมให้ความรู้ ปลูกฝังคุณธรรม 
สร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย
"ตามรอยปรัชญาความพอเพียง"
 -อบรมให้ความรู้ หัวข้อเร่ือง 
"วิทยาศาสตร์มหัสจรรย์" 
 -อบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ พัฒนา
ด้านการผลิตส่ือรูปแบบคลิปวีดีโอผ่าน
สมาร์ทโฟน
 -อบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการใช้
โปรแกรมกราฟิกเพ่ือการสร้างส่ือ
ประชาสัมพันธ์
 -อบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการเทคโนโลยี
สารสนเทศ หัวข้อเร่ือง "ช่องทางท าเงิน
ผ่านระบบออนไลน์
 - อบรมให้ความรู้ เยาวชนไทยพ้นภัย
จากยาเสพติด
 - อบรมให้ความรู้ เยาวชนพัฒนาความรู้
ทักษะชีวิตเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทัน
ส่ือในยุคดิจิทัล

ท่ี โครงการ
แล้วเสร็จไตรมาส
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รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย โอนงบ ก าลัง ยังไม่ได้ หมายเหตุ
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ด าเนินการ ด าเนินการ

 - อบรมให้ความรู้การสร้างแรงบันดาลใจ
 สู่พลังขับเคล่ือนความส าเร็จสร้าง
สุขภาพจิตท่ีดี
 - อบรมให้ความรู้ ก้าวแรกสู่วัยรุ่นหล่อ
สวยไม่ขอเส่ียง
 - อบรมให้ความรู้ การเรียนรู้ร่วมกันตาม
แผนประเทศไทย 4.0
 - อบรมให้ความรู้เยาวชนกับการมี
ส่วนร่วมจิตอาสาในระบอบประชาธิปไตย
 - อบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน
"สร้างความสัมพันธ์พันธมิตรเครือข่าย
ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัล"

7 จัดต้ังชุดปฏิบัติการ  - จัดต้ังชุดปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ส านักปลัด 150,000        - ✓ ยกเลิกโครงการ
ดับเพลิงและกู้ภัยข้ันสูง ข้ันสูงของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เทศบาล

 - จัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการดับเพลิงและ
กู้ภัย ประมาณ 40 คน จ านวน 3 วัน 
และศึกษาดูงาน

8 จัดต้ังและฝึกอบรมอาสา จัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย ส านักปลัด 200,000        - ✓ ยกเลิกโครงการ

สมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน จ านวน 100 คน และจัดต้ัง เทศบาล
พลเรือน ศูนย์พร้อมเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการ

ฝึกอบรม

ท่ี โครงการ
แล้วเสร็จไตรมาส
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รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย โอนงบ ก าลัง ยังไม่ได้ หมายเหตุ
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ด าเนินการ ด าเนินการ

9 ต้ังจุดบริการด้านความ ต้ังจุดบริการความปลอดภัยทางถนน ส านักปลัด 100,000       16,996.95        ✓

ปลอดภัยทางถนนช่วง ดังน้ี เทศบาล
เทศกาล  - ช่วงเทศกาลปีใหม่ 1 จุดๆ ละ 5 วัน 

 - ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 1 จุดๆ ละ 5 วัน
10 ฝึกอบรมอาสาสมัคร จัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน ส านักปลัด 150,000        - ✓ ยกเลิกโครงการ

ป้องกันสาธารณภัย สาธารณภัยในชุมชน  การฝึกอบรม เทศบาล
ในชุมชน อาสาสมัครป้องกันสาธารณภัยด้าน

อุทกภัยและอัคคีภัย
11 จัดกิจกรรมวันครู จัดกิจกรรมวันครู จ านวน 150 คน ส านักการศึกษา 50,000          - (-) 50,000 ✓ เน่ืองจาก

สถานการณ์โครวิด

12 แข่งขันคนเก่งเทศบาล จัดสอบแข่งขันเพ่ือคัดเลือกนักเรียน ส านักการศึกษา 100,000        - (-) 50,000 ✓ เน่ืองจาก

ระดับประเทศ โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ช้ัน ป.5 สถานการณ์โครวิด

ช้ัน ม.2 และ ช้ัน ม.5  ช้ันละ 5 คน
ใน 5 กลุ่มสาระ  ประกอบด้วย
คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ 
สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ เป็น
นักเรียนตัวแทนเทศบาล เข้าแข่งขัน  
คนเก่งเทศบาล ระดับประเทศ 
พร้อมครูฝึก  และบุคลากรทางการศึกษา

ท่ี โครงการ
แล้วเสร็จไตรมาส
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รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย โอนงบ ก าลัง ยังไม่ได้ หมายเหตุ
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ด าเนินการ ด าเนินการ

13 แข่งขันทักษะทาง  - จัดสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ ส านักการศึกษา 1,500,000    707,911.00      (-) 100,000 ✓

วิชาการ และประกวดกิจกรรมในแต่ละกลุ่ม (+) 100,000

สาระการเรียนรู้ให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  นักเรียนช้ันอนุบาล - ม.6
 - จัดสอบแข่งขันคัดเลือกนักเรียน
โรงเรียนในสังกัด ช้ัน ป.5 ช้ัน ม.2
และ ม.5  ใน 5 กลุ่มสาระ ประกอบด้วย
คณิตศาสตร์  ภาษาไทย วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา   และภาษาอังกฤษ 
เป็นตัวแทนเทศบาล
 - จัดส่งนักเรียนตัวแทนเทศบาล
พร้อมครูฝึกสอนเข้าร่วมการแข่งขัน
ในโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ระดับประเทศท่ีกรมส่งเสริมการปกครองฯ

14 จัดการเรียนการสอน  - จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ส านักการศึกษา 150,000        - (-) 150,000 ✓ เน่ืองจาก

ภาษาอังกฤษ (English  (English  For Child) ระดับช้ันประถม สถานการณ์โครวิด

For Child) ระดับช้ัน ศึกษา
ประถมศึกษา  - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท า

หลักสูตรสถานศึกษาประถมศึกษา
หลักสูตรMEP (Mini English Program)

ท่ี โครงการ
แล้วเสร็จไตรมาส
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รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย โอนงบ ก าลัง ยังไม่ได้ หมายเหตุ
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ด าเนินการ ด าเนินการ

15 จัดการเรียนการสอน  - จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ส านักการศึกษา 150,000        - (-) 150,000 ✓ เน่ืองจาก

ภาษาอังกฤษ (English  (English  For Child) ระดับช้ันอนุบาล สถานการณ์โครวิด

For Child) ระดับช้ัน
อนุบาล  - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท า

หลักสูตรสถานศึกษาประถมศึกษา
หลักสูตรMEP (Mini English Program)

16 ปฐมนิเทศพนักงานครู จัดประชุมปฐมนิเทศพนักงาน ส านักการศึกษา 100,000       55,500.00        (-) 43,000 ✓

เทศบาล ครูเทศบาล ครูอัตราจ้าง และ
บุคลากรทางการศึกษา
ปีการศึกษาละ 1 คร้ัง

17 ประกันคุณภาพการ จัดประชุมประกันคุณภาพ ส านักการศึกษา 50,000          - (-) 50,000 ✓ เน่ืองจาก

ศึกษา การศึกษาตามมาตรฐานการ สถานการณ์โครวิด

ศึกษาท่ี อปท.ก าหนด ระดับการ
ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

18 ประชุมสัมมนาคณะ จัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถาน ส านักการศึกษา 100,000        - ✓ เน่ืองจาก

กรรมการการศึกษาระดับ ศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนในสังกัด สถานการณ์โครวิด

ท้องถ่ินและสถานศึกษา

19 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอน ส านักการศึกษา 100,000        - (-) 100,000 ✓ เน่ืองจาก

ครูผู้สอนระดับปฐมวัย ระดับปฐมวัยทุกคนเพ่ือพัฒนา สถานการณ์โครวิด

ความรู้ตามหลักสูตร จ านวน 1 คร้ัง

ท่ี โครงการ
แล้วเสร็จไตรมาส
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รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย โอนงบ ก าลัง ยังไม่ได้ หมายเหตุ
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ด าเนินการ ด าเนินการ

20 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอน ส านักการศึกษา 100,000        - ✓ เน่ืองจาก

ครูผู้สอนศูนย์พัฒนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล สถานการณ์โครวิด

เด็กเล็ก ปีการศึกษาละ 1 คร้ัง
21 ฝึกอบรมทบทวนแผน จัดฝึกอบรมทบทวนแผนพัฒนาการ ส านักการศึกษา 100,000       66,200.00        (-) 33,000 ✓

พัฒนาการศึกษา ศึกษาให้กับพนักงาน เจ้าหน้าท่ีส านัก
การศึกษา จ านวน 1 คร้ัง/ปี

22 ฝึกอบรมประชุมการ จัดฝึกอบรมประชุมการสอนแบบ ส านักการศึกษา 100,000        - (-) 100,000 ✓ เน่ืองจาก

สอนแบบโครงงาน โครงงานให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา สถานการณ์โครวิด

และพนักงานครูเทศบาล
ปีการศึกษาละ 1 คร้ัง

23 พัฒนาการจัดการเรียน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษา ส านักการศึกษา 50,000          - (-) 50,000 ✓ เน่ืองจาก

การสอน "โรงเรียนพอเพียงดูงานเพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้กับผู้บริหาร สถานการณ์โครวิด

ท้องถ่ิน" สถานศึกษา ครูวิชาการ หัวหน้าสายช้ัน
รวม 150 คน

24 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ส านักการศึกษา 5,062,100    4,930,845.00 (-) 130,000 ✓

บริหารสถานศึกษา ตามหลักสูตร
(ค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน) 

25 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ สนับสนุนเคร่ืองแบบนักเรียนระดับ ส านักการศึกษา 3,756,200    3,636,060.00          (-) 120,000 ✓

บริหารสถานศึกษา อนุบาล และประถมศึกษา 
(ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน)

ท่ี โครงการ
แล้วเสร็จไตรมาส
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รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย โอนงบ ก าลัง ยังไม่ได้ หมายเหตุ
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ด าเนินการ ด าเนินการ

26 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ จัดการเรียนการสอนนักเรียนระดับ ส านักการศึกษา 20,033,700  19,514,350.00 (+) 35,000 ✓

บริหารสถานศึกษา ปฐมวัย อนุบาล และประถมศึกษา 
(ค่าจัดการเรียนการสอน 
รายหัว)

27 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ เช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตของโรงเรียน ส านักการศึกษา 1,118,000    3,717,188.00 (+) 290,000 ✓

บริหารสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาล (-) 300,000

(ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต 
โรงเรียน)

28 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ สนับสนุนปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับ ส านักการศึกษา 3,576,000    1,800,000.00   (-) 1,750,000 ✓

บริหารสถานศึกษา นักเรียนยากจนนักเรียนประถม
(ค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับ ศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นักเรียนยากจน)

29 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ สนับสนุนหนังสือเรียนให้กับ ส านักการศึกษา 6,860,100    6,768,926.00          (-) 45,000 ✓

บริหารสถานศึกษา นักเรียนระดับอนุบาล และประถม
(ค่าหนังสือเรียน) ศึกษา

30 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ สนับสนุนอาหารกลางวัน ส านักการศึกษา 47,038,900  33,826,506.00 (-) 1,500,000 ✓

บริหารสถานศึกษา เด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาล
(ค่าอาหารกลางวันเด็ก 9  โรงเรียน   และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
นักเรียน) จ านวน 13 ศูนย์

31 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ สนับสนุนอุปกรณ์การเรียน ส านักการศึกษา 3,844,900    3,749,760.00 ✓

บริหารสถานศึกษา การสอนนักเรียนระดับอนุบาล
(ค่าอุปกรณ์การเรียน) และประถมศึกษา  

ท่ี โครงการ
แล้วเสร็จไตรมาส
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รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย โอนงบ ก าลัง ยังไม่ได้ หมายเหตุ
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ด าเนินการ ด าเนินการ

32 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ จัดฝึกอบรมสัมมนาให้กับพนักงาน ส านักการศึกษา 1,374,000    1,335,000.00          (-) 13,480 ✓

บริหารสถานศึกษา ครูสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด
(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา เทศบาล
พนักงานครูของโรงเรียน
ในสังกัด อปท.)

33 เสริมสร้างการเรียนรู้  - ดูแลด้านการบริโภคและสุขภาพเด็ก ส านักการศึกษา 100,000        - (-) 50,000 ✓ เน่ืองจาก

และพัฒนาเด็กในศูนย์ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้สามารถมี สถานการณ์โครวิด

พัฒนาเด็กเล็ก พัฒนาการตามวัยและเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่การศึกษาภาคบังคับ
 -ค่าเช่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวน 1 
ศูนย์

34 ห้องสมุดดิจิตอลออนไลน์ เพ่ือด าเนินการห้องสมุดดิจิตอลออนไลน์ ส านักการศึกษา 300,000        - (-) 300,000 ✓ ยกเลิกโครงการ

ส าหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
35 อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด ส านักการศึกษา 28,568,400  28,041,300.00 ✓

โรงเรียนสังกัด สพฐ. สพฐ. จ านวน 4 โรงเรียน และโรงเรียน
โรงเรียนสังกัด กองบัญชา สังกัดกองบัญชาการต ารวจตะเวน
การต ารวจตะเวนชายแดน ชายแดน(อ าเภอทุ่งส่ง)

36 ฝึกอบรมทักษะกระบวน น านักเรียนระดับมัธยมศึกษา ส านักการศึกษา 500,000       567,000.00      ✓

การทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก 
ฝึกอบรมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ จ านวน ๓๐ สัปดาห์

ท่ี โครงการ
แล้วเสร็จไตรมาส
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รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย โอนงบ ก าลัง ยังไม่ได้ หมายเหตุ
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ด าเนินการ ด าเนินการ

37 ฝึกอบรมสัมมนาเชิง จัดประชุมสัมมนาครูผู้สอนระดับมัธยม ส านักการศึกษา 100,000        - (-) 100,000 ✓ เน่ืองจาก

ปฏิบัติการครูผู้สอน ศึกษาเพ่ือพัฒนาความรู้ จ านวน 1 คร้ัง/ สถานการณ์โครวิด

ระดับมัธยมศึกษา ปี
38 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ส านักการศึกษา 1,496,500    1,430,335.00 ✓

บริหารสถานศึกษา ตามหลักสูตร มัธยมศึกษา
(ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน)

39 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ สนับสนุนเคร่ืองแบบนักเรียนระดับ ส านักการศึกษา 771,400       742,500.00           ✓

บริหารสถานศึกษา มัธยมศึกษา
(ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน)

40 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ จัดการเรียนการสอน ระดับ ส านักการศึกษา 5,961,200    5,698,300.00 ✓

บริหารสถานศึกษา มัธยมศึกษา 
(ค่าจัดการเรียนการสอน 
รายหัว)

41 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ สนับสนุนปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับ ส านักการศึกษา 1,110,000    498,000.00      (-) 612,000 ✓

บริหารสถานศึกษา นักเรียนยากจน ระดับมัธยมศึกษา
(ค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับ
นักเรียนยากจน)

42 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ สนับสนุนหนังสือเรียนให้กับนักเรียน ส านักการศึกษา 1,678,200    1,626,016.00          ✓

บริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
(ค่าหนังสือเรียน)

ท่ี โครงการ
แล้วเสร็จไตรมาส
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รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย โอนงบ ก าลัง ยังไม่ได้ หมายเหตุ
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ด าเนินการ ด าเนินการ

43 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ สนับสนุนอุปกรณ์การเรียน ส านักการศึกษา 717,100       685,550.00           ✓

บริหารสถานศึกษา การสอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
(ค่าอุปกรณ์การเรียน)

44 จัดการศึกษานอกระบบ  - จัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน ส านักการศึกษา 300,000       158,129.00           ✓

โรงเรียน ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (กศน.)
ระดับช้ัน ม.ต้น / ม.ปลาย ให้แก่
เยาวชนท่ีพลาดโอกาสในการศึกษาใน
ระบบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 - เชิญวิทยากรจากสถาบันการศึกษา
ต่างๆมาสอนในฐานะอาจารย์พิเศษ

45 พัฒนาบุคลากรครูสอน จัดส่งครูสอนเด็กด้อยโอกาส ส านักการศึกษา 6,000            - ✓ กรม ฯ ไม่ได้
เด็กด้อยโอกาส เข้ารับการอบรมสัมมนาตามท่ี จัดอบรม

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
จัดอบรม  ปีการศึกษาละ 1 คร้ัง

46 สงเคราะห์เด็กยากไร้ใน จัดการเรียนการสอนส าหรับเด็ก ส านักการศึกษา 400,000       72,976.00        ✓

ชุมชนและเด็กเร่ร่อน ด้อยโอกาสและเด็กเร่ร่อนภายใน
เขตเทศบาล และสนับสนุนค่าอาหาร
กลางวันและค่าเคร่ืองบริโภค ปัจจัย
ต่างๆ  ส าหรับเด็กผู้ด้อย
โอกาส และเด็กเร่ร่อนภายใน
เขตเทศบาล 

ท่ี โครงการ
แล้วเสร็จไตรมาส
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รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย โอนงบ ก าลัง ยังไม่ได้ หมายเหตุ
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ด าเนินการ ด าเนินการ

47 อบรมส่งเสริมคุณภาพ จัดอบรมให้ความรู้แก่เด็กเยาวชน ส านักการศึกษา 200,000        - (-) 100,000 ✓ เน่ืองจาก

ชีวิตเยาวชน การศึกษานอกระบบโรงเรียน สถานการณ์โครวิด

จ านวน 2 รุ่น ใช้เวลาในการอบรม
รุ่นละ 2 คืน 3 วัน 

48 อาหารเสริม(นม) เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ส านักการศึกษา 34,712,700  12,285,845.60 (-) 39,100 ✓ กันเงิน
ดังน้ี รอการ
 - โรงเรียนสังกัดเทศบาล จ านวน เบิกจ่าย
9 โรงเรียน
 - โรงเรียนสังกัด  สพฐ. จ านวน
4  โรงเรียน
 - ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 
13  ศูนย์

49 จัดหากายอุปกรณ์ส าหรับ จัดหากายอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับ กองสวัสดิการ 30,000          - (-) 20,000 ✓

ผู้พิการ/ผู้สูงอายุท่ียากไร้ ผู้พิการ/ผู้สูงอายุท่ียากไร้  ให้สามารถ   สังคม
ด าเนินชีวิตประจ าวันได้สะดวก

50 ซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัยส าหรับปรับปรุงซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัยขอเด็ก สตรี กองสวัสดิการ 100,000        - (-) 100,000 ✓

ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุท่ีด้อยโอกาสประสบ สังคม
ในชุมชน ปัญหาเร่ืองท่ีอยู่อาศัยช ารุดทรุดโทรม

มีความเป็นอยู่ท่ียากล าบาก จ านวน  
5 หลัง/ปี

ท่ี โครงการ
แล้วเสร็จไตรมาส
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รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย โอนงบ ก าลัง ยังไม่ได้ หมายเหตุ
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ด าเนินการ ด าเนินการ

51 เย่ียมบ้านผู้ยากไร้ในชุมชน การลงเย่ียมครอบครัวผู้ยากไร้ในชุมชน กองสวัสดิการ 80,000          - (-) 65,000 ✓

และให้ค าแนะน าความรู้ด้านต่าง ๆ สังคม
พร้อมท้ังช่วยเหลือด้านเคร่ืองอุปโภค
บริโภค

52 โรงเรียนวัยใส เทศบาล  - จัดการเรียนการสอนหลักสูตร กองสวัสดิการ 300,000       34,960.00        (-) 265,000 ✓

นครนครศรีธรรมราช ส าหรับผู้สูงอายุ สังคม
 - จัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ
ทางกายและจิตใจแก่ผู้สูงอายุ

53 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมดูแลสุขภาพ กองสวัสดิการ 500,000       412,759.00      (+) 440,000 ✓

พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล กิจกรรม สังคม (-) 650,000

นันทนาการ อาชีวบ าบัด ธรรมะบ าบัด
แพทย์แผนไทย การฟ้ืนฟูสุขภาพด้าน
ร่างกาย การอบรมสัมมนาทัศนศึกษา  
นอกสถานท่ี

54 สงเคราะห์ครอบครัว ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยและ กองสวัสดิการ 100,000        - (-) 100,000 ✓

ผู้ประสบสาธารณภัย ครอบครัวผู้ยากไร้ในชุมชนโดยจ่ายเป็น สังคม
และผู้ยากไร้ในชุมชน ส่ิงของวัสดุก่อสร้างเคร่ืองอุปโภค 

บริโภค และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ท่ีจ าเป็น
55 ส่งเสริมภูมิปัญญา ส่งเสริมศักยภาพคุณค่าภูมิปัญญาของผู้ กองสวัสดิการ 50,000          - (-) 50,000 ✓

ผู้สูงอายุ สูงอายุให้ลูกหลานและคนในสังคมได้ สังคม
เรียนรู้ พร้อมท้ังอนุรักษ์ภูมิปัญญาให้
คงอยู่

ท่ี โครงการ
แล้วเสร็จไตรมาส
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รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย โอนงบ ก าลัง ยังไม่ได้ หมายเหตุ
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ด าเนินการ ด าเนินการ

56 อบรมเพ่ือป้องกันและ จัดอบรมให้ความรู้เพ่ือป้องกันและ กองสวัสดิการ 50,000          - (-) 50,000 ✓

แก้ไขปัญหาทางสังคม แก้ไขปัญหาทางสังคมให้กับคณะ สังคม
กรรมการชุมชนในเขตเทศบาล

57 อบรมและฟ้ืนฟูศักยภาพ จัดอบรมให้ความรู้แก่คนพิการและผู้ดูแล กองสวัสดิการ 50,000          - (-) 50,000 ✓

ในการประกอบอาชีพของ คนพิการด้านการส่งเสริมการประกอบ สังคม
คนพิการและผู้ดูแล อาชีพ จ านวน 2 รุ่นๆละ 20 คน
คนพิการในชุมชน

58 อบรมอาสาสมัครบริบาล  - จัดให้มีอาสาสมัครบริบาลผู้สูงอายุ กองสวัสดิการ 100,000        - (-) 100,000 ✓

ผู้สูงอายุ เทศบาลนคร  เป็นผู้สนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ีใน สังคม
นครศรีธรรมราช การดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง

 - เพ่ือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช

59 การจัดกิจกรรมชุมชน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนา กองสวัสดิการ 40,000         25,480.00        (-) 14,000 ✓

เพ่ือส่งเสริมประเพณี ประเพณี  วัฒนธรรมและการ สังคม
ศาสนา วัฒนธรรม ท่องเท่ียวต่างๆให้แก่ชุมชน
และท่องเท่ียว

60 จัดต้ังชุมชนและเลือก จัดต้ังชุมชนย่อยและประชุมเลือก กองสวัสดิการ 400,000       466,669.90           (+) 130,000 ✓

กรรมการชุมชนในเขต กรรมการชุมชนในเขตเทศบาล สังคม (-) 50,000
เทศบาลนครนครศรี
ธรรมราช

ท่ี โครงการ
แล้วเสร็จไตรมาส
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รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย โอนงบ ก าลัง ยังไม่ได้ หมายเหตุ
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ด าเนินการ ด าเนินการ

61 เทศบาลพบประชาชน จัดกิจกรรมออกหน่วยให้บริการ กองสวัสดิการ 200,000       375,662.00      (-) 390,000 ✓

เพ่ือบริการและพัฒนา เคล่ือนท่ีด้านต่างๆ   แก่ประชาชนในเขต สังคม (+) 190,000

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

62 ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมและฝึกอาชีพให้กับ กองสวัสดิการ 270,000       98,249.00        (+) 30,000 ✓

ส าหรับประชาชน ประชาชนในเขตเทศบาล สังคม (-) 200,000

นครนครศรีธรรมราช
63 พัฒนาและฝึกอบรม จัดฝึกอบรมอาสาสมัครพลังแผ่นดินเอา กองสวัสดิการ 200,000        - (-) 200,000 ✓

อาสาสมัครพลังแผ่นดิน ชนะยาเสพติดในเขตเทศบาล  ท้ัง สังคม
เอาชนะยาเสพติดในเขต  67  ชุมชน
เทศบาล

64 พัฒนาและสนับสนุน จัดประชุมผู้น าชุมชนในเขต กองสวัสดิการ 50,000         394,459.50            (+) 370,000 ✓

การท างานขององค์กร เทศบาลนครนครศรีธรรมราช สังคม
ชุมชน เดือนละ 1 คร้ัง

65 พัฒนาศักยภาพเครือข่าย จัดอบรมส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายองค์กร กองสวัสดิการ 100,000        - (-) 100,000 ✓

สตรีในเขตเทศบาลนคร สตรี การเสริมสร้างความเข้มแข็งของ สังคม
นครศรีธรรมราช บทบาทสตรี และทัศนศึกษาดูงาน

ท่ี โครงการ
แล้วเสร็จไตรมาส
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รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย โอนงบ ก าลัง ยังไม่ได้ หมายเหตุ
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ด าเนินการ ด าเนินการ

66 พัฒนาศักยภาพเด็กและ  - จัดกิจกรรมเด็ก เยาวชนพันธ์ุใหม่ต้าน กองสวัสดิการ 200,000        - (-) 200,000 ✓

เยาวชนพันธ์ุใหม่ในเขต ภัยยาเสพติด สังคม
เทศบาล  -  กิจกรรมเพ่ิมพ้ืนท่ีสร้างสรรค์เยาวชน

พันธ์ุใหม่
 -  กิจกรรมจิตอาสา ช่วยเหลือสังคมและ
กิจกรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

67 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน - จัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เพ่ือเป็นศูนย์ กองสวัสดิการ 100,000        - (-) 100,000 ✓

กลางรวบรวมข้อมูลข่าวสารความรู้และ สังคม
สารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
 - เพ่ือเป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านอาชีพและ
แหล่งเสริมสร้างกิจกรรมการเรียนรู้
อ่ืนๆ ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชน
 - เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการด าเนิน
กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีก่อให้เกิดการเรียนรู้
ร่วมกัน

68 ส่งเสริม อนุรักษ์ ทรัพยากร - จัดอบรมให้ความรู้และปลูกจิตส านึกใน กองสวัสดิการ 100,000        - (-) 50,000 ✓

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สังคม (+) 140,000

ส่ิงแวดล้อม
 - จัดกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ท่ี โครงการ
แล้วเสร็จไตรมาส
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รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย โอนงบ ก าลัง ยังไม่ได้ หมายเหตุ
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ด าเนินการ ด าเนินการ

69 ส่งเสริมแม่บ้านและ จัดเวทีการแสดงให้ชุมชนในเขตเทศบาล กองสวัสดิการ 800,000        - (-) 702,000 ✓

เยาวชนจัดกิจกรรม โรงเรียน ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก จัดกิจกรรม สังคม (-) 902,000

งานประเพณีเดือนสิบ การแสดงท่ีอนุรักษ์ไว้ ซ่ึงขนบธรรมเนียม
ประเพณีท้องถ่ิน

70 ส่งเสริมสุขภาพและ จัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน กองสวัสดิการ 900,000       6,450.00          (-) 270,000 ✓

การแข่งขันกีฬาชุมชน ตลอดจนประชาชนทุกเพศทุกวัยในชุมชน สังคม
ในเขตเทศบาล

71 สภาเด็กและเยาวชน จัดอบรมคณะบริหารสภาเด็กและ กองสวัสดิการ 100,000       31,836.00        (-) 70,000 ✓

ในระดับเทศบาล เยาวชน/สมาชิกเด็กเยาวชนเทศบาล สังคม
นครนครศรีธรรมราช

72 สัมมนาและพัฒนาศักยภาพจัดอบรมและศึกษาดูงานของผู้น าชุมชน กองสวัสดิการ 500,000        - (-) 500,000 ✓

คณะกรรมการชุมชน และคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล สังคม
นครนครศรีธรรมราช

73 เสริมสร้างความเข้มแข็ง จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และจัดเวที กองสวัสดิการ 200,000        - (-) 200,000 ✓

ของสถาบันครอบครัว เรียนรู้เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ของสมาชิก สังคม
ในชุมชน ในครอบครัว (พ่อ แม่ ลูก ปู่ ย่า ตา ยาย)

ของชุมชนในเขตเทศบาลนครนคร
ศรีธรรมราช

ท่ี โครงการ
แล้วเสร็จไตรมาส
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รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย โอนงบ ก าลัง ยังไม่ได้ หมายเหตุ
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ด าเนินการ ด าเนินการ

74 เสริมสร้างความเข้มแข็ง จัดกิจกรรมให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน กองสวัสดิการ 1,000,000     - (-) 500,000 ✓

ในชุมชน การพัฒนาชุมชน   ชุมชนคิดแผนงาน สังคม
โครงการท่ีตอบสนองและแก้ไขปัญหา
ด้วยชุมชนเอง

75 จัดการแข่งขันกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาระหว่างนักเรียน ส านักการศึกษา 500,000       374,022.00      (-) 100,000 ✓

นักเรียนกลุ่มโรงเรียน โรงเรียนสังกัดเทศบาล ปีการศึกษาละ 
เทศบาล 1 คร้ัง ประเภทกีฬา ดังน้ี

 - ฟุตบอล
 - ฟุตซอล
 - วอลเลย์บอล
 - เทเบิลเทนนิส
 - เซปักตะกร้อ
 - เปตอง
 - กรีฑา 
 - ฯลฯ

76 จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน ส านักการศึกษา 1,000,000     - (-) 976,600 ✓ กรม ฯ 
แข่งขันกีฬากรมส่งเสริม กับหน่วยงานอ่ืนๆ  ซ่ึงจัดโดย ไม่ได้จัด
การปกครองส่วนท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองส่วน

ท้องถ่ิน  ระดับภาค และระดับ
ประเทศ

77 จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ จัดส่งนักกีฬาสังกัดเทศบาลเข้าร่วมการ ส านักการศึกษา 100,000        - ✓ เน่ืองจาก

แข่งขันกีฬากับหน่วยงาน แข่งขันกีฬาท่ีหน่วยงานอ่ืน ๆจัด สถานการณ์โครวิด

อ่ืน

ท่ี โครงการ
แล้วเสร็จไตรมาส
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รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย โอนงบ ก าลัง ยังไม่ได้ หมายเหตุ
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ด าเนินการ ด าเนินการ

78 พัฒนาบุคลากร จัดส่งเจ้าหน้าท่ีอบรมด้านการกีฬา ส านักการศึกษา 12,000          - ✓

(เจ้าหน้าท่ี)  ปีละ 1 คร้ัง

79 วงนครออร์เคสตร้า จัดฝึกซ้อมเด็กและเยาวชนท่ีสนใจ ส านักการศึกษา 150,000        - (-) 100,000 ✓ เน่ืองจาก

และสมัครเข้าร่วมวงดนตรีนคร สถานการณ์โครวิด

ออร์เคสตร้า  และการจัดแสดง
คอนเสิร์ต

80 จัดงานฉลองตรุษจีน จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีตรุษจีน ส านักการศึกษา 100,000       183,928.00           (+) 100,000 ✓

 ไชน่าทาวน์ ไซน่าทาวน์เมืองนคร ประจ าปี 2565
81 จัดงานฉลองสมโภชศาล จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมทาง ส านักการศึกษา 300,000        - (-) 200,000 ✓

หลักเมืองนครศรีธรรมราช พุทธศาสนาฉลองสมโภชศาลหลักเมือง
เพ่ือให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมอย่าง
ท่ัวถึง

82 จัดงานเฉลิมฉลองวันตรุษ จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีตรุษ ส านักการศึกษา 90,000          - (-) 50,000 ✓ เน่ืองจาก

อีด้ิลอัฎฮา  อิด้ิลอัฎฮา ประจ าปี 2565 สถานการณ์โครวิด

(ฮ.ศ.1443)
83 จัดงานเทศกาลมหา จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณี ส านักการศึกษา 500,000       336,150.00           (-) 263,200 ✓

สงกรานต์ มหาสงกรานต์  ประจ าปี 2565 (+) 100,000

84 จัดงานประเพณี จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณี ส านักการศึกษา 200,000       31,430.00        (-) 168,000 ✓

บุญสารทเดือนสิบ บุญสารทเดือนสิบ ประจ าปี 2565
85 จัดงานประเพณีลอย จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณี ส านักการศึกษา 500,000        - (-) 480,000 ✓ เน่ืองจาก

กระทง ลอยกระทง ประจ าปี 2565 สถานการณ์โครวิด

ท่ี โครงการ
แล้วเสร็จไตรมาส
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รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย โอนงบ ก าลัง ยังไม่ได้ หมายเหตุ
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ด าเนินการ ด าเนินการ

86 จัดงานมาฆบูชาแห่ผ้า จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณี ส านักการศึกษา 150,000       109,280.00           (-) 40,000 ✓

ข้ึนธาตุ แห่ผ้าข้ึนธาตุ ประจ าปี 2565

87 จัดงานวันข้ึนปีใหม่ จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณี ส านักการศึกษา 70,000          - (-) 70,000 ✓ เน่ืองจาก

วันข้ึนปีใหม่ ประจ าปี 2565 สถานการณ์โครวิด

88 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ส านักการศึกษา 300,000        - (-) 207,200 ✓ เน่ืองจาก

ได้มีประสบการณ์  ท้ังด้านทักษะ ความรู้ สถานการณ์โครวิด

ความคิด ความสามารถ การแสดงออก
และการบันเทิง

89 จัดงานวันวิสาขบูชา จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณี ส านักการศึกษา 90,000         87,050.00        ✓

วันวิสาขบูชา ประจ าปี 2565

90 จัดงานวันอาสาฬบูชา จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณี ส านักการศึกษา 90,000         89,000.00        ✓

และเข้าพรรษา วันอาสาฬบูชา และวันเข้าพรรษา 
ประจ าปี 2564

91 ส่งเสริมพัฒนาจิตและ จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาจิต และ ส านักการศึกษา 60,000          - (-) 50,000 ✓ เน่ืองจาก

คุณธรรมจริยธรรม จริยธรรม  ให้กับเด็ก เยาวชน และ สถานการณ์โครวิด

ประชาชน  เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามทางศาสนา

ท่ี โครงการ
แล้วเสร็จไตรมาส
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รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย โอนงบ ก าลัง ยังไม่ได้ หมายเหตุ
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ด าเนินการ ด าเนินการ

92 โครงการซ่อมแซมเปล่ียน ปรับปรุงหลังคาเหล็กรีดลอนโครงสร้าง ส านักการศึกษา 600,000        - ✓ กันเงินเพ่ือ
หลังคาโรงอาหาร เหล็ก พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 265 ตร.ม. ด าเนินการ

ตามรูปแบบรายการของเทศบาล

93 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ า ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ านักเรียนภายใน ส านักการศึกษา 391,000        - ✓ กันเงินเพ่ือ
นักเรียนภายในอาคาร อาคารเรียน 2  ดังน้ี ด าเนินการ
เรียน 2 1.ร้ือถอนกระเบ้ืองผนังเดิมพ้ืนท่ีไม่

น้อยกว่า132 ตร.ม.
2.งานผนังกรุกระเบ้ืองเคลือบ 8x10 น้ิว
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า168ตร.ม.
3.งานปูกระเบ้ืองเคลือบ 12x12 น้ิว 
พ้ืนท่ี ไม่น้อยกว่า 31 ตร.ม.
ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล

94 ก่อสร้างระบบจ าหน่าย ติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า กองสวัสดิการ 700,000       690,000.00           ✓

ไฟฟ้าแรงสูงและไฟฟ้า 100 KVA 3 เฟส ระบบ 33 KV สังคม
แรงต่ า อาคารศูนย์ จ านวน 1 เคร่ือง
ฟ้ืนฟูสุขภาพพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุและ
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

ท่ี โครงการ
แล้วเสร็จไตรมาส
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รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย โอนงบ ก าลัง ยังไม่ได้ หมายเหตุ
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ด าเนินการ ด าเนินการ

95 ติดต้ังระบบห้องสมุด ติดต้ังระบบห้องสมุดดิจิตอล กองยุทธศาสตร์ 300,000 297,000.00           ✓

ดิจิตอล Smart  E Smart  E  Library  ประกอบด้วย และงบประมาณ
Library  1.สร้าง Application เพ่ือใช้งานส าหรับ

ระบบ android 
2.สร้าง Application เพ่ือใช้งานส าหรับ
ระบบ IOS
3.รองรับการใช้งานใน Software 
เพ่ือใช้งานส าหรับระบบปฏิบัติการ 
Window

96 สนับสนุนค่าใช้จ่าย สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ส านักการศึกษา 10,800,000 3,400,000.00          ✓

การบริหารสถานศึกษา ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร จ านวน 10 
(โครงการส่งเสริมพัฒนา โรงเรียน
ทักษะการสอนภาษา
อังกฤษเพ่ือการส่ือสาร)

97 โครงการฝึกสอนกีฬา ฝึกทักษะกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในเขต ส านักการศึกษา 500,000  - (-) 100,000 ✓ เน่ืองจาก

เพ่ือความเป็นเลิศ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จ านวน สถานการณ์โครวิด

50 คน

98 ปรับปรุงภูมิทัศน์พ้ืนท่ี ปรับปรุงพ้ืนท่ีและภูมิทัศน์บริเวณอาคาร กองสวัสดิการ 500,000        - ✓ กันเงินเพ่ือ
อาคารชุมชนทวดทอง ชุมชนทวดทอง ขนาดพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า สังคม ด าเนินการ

2,600 ตารางเมตร

ท่ี โครงการ
แล้วเสร็จไตรมาส
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รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย โอนงบ ก าลัง ยังไม่ได้ หมายเหตุ
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ด าเนินการ ด าเนินการ

99 ปรับปรุงพ้ืนลาน ปรับปรุงพ้ืนลานด้านหน้า ส านักการศึกษา 1,200,000    ✓

ด้านหน้าพระพุทธ พระพุทธสิรินครนาถเฉลิม
สิรินครนาถเฉลิม ราชย์สัฎยาสุสรณ์บริเวณ
ราชย์สัฎยาสุสรณ์ พุทธภูมิ โดยท าการเทพ้ืน 
บริเวณพุทธภูมิ ค.ส.ล.พร้อมปูพ้ืนผิวด้วย

กระเบ้ืองเน้ือพอร์ชเลน รวม
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 583.00 
ตร.ม. ตามรูปแบบและรายการ
ของเทศบาล

100 ปรับปรุงก้ันห้อง ปรับปรุงก้ันห้องอาคารอเนก ส านักการศึกษา 300,000       ✓ กันเงินเพ่ือ
อาคารอเนกประสงค์ ประสงค์และปรับปรุงภูมิทัศน์ ด าเนินการ
และปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณลานพระโพธิสัตว์กวนอิม
บริเวณลานพระ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84
โพธิสัตว์กวนอิม (ทุ่งท่าลาด) โดยท าการปรับ
สวนสมเด็จพระศรี ปรุงก้ันห้องอาคารอเนกประสงค์
นครินทร์ 84 เดิม งานปรับปรุงซ่อมแซมพ้ืน
(ทุ่งท่าลาด) หินแกรนิตและบ่อน้ าร้อน

ฐานพระโพธิสัตว์กวนอิม ขนาด
พ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 554.00
ตร.ม.ตามรูปแบบและรายการ
ของเทศบาล

ท่ี โครงการ
แล้วเสร็จไตรมาส
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รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย โอนงบ ก าลัง ยังไม่ได้ หมายเหตุ
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ด าเนินการ ด าเนินการ

101 ปรับปรุงซ่อมแซม งานปรับปรุงซ่อมแซมสังเวชนีย ส านักการศึกษา 490,000       ✓

สังเวชนียสถาน สถานและอาคารส านักงาน
และอาคารส านักงาน บริเวณพุทธภูมิสวนสมเด็จ
บริเวณพุทธภูมิ พระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)

สวนสมเด็จพระศรี โดยท าการปรับปรุงซ่อมแซม
นครินทร์ 84 ทาสีภายในและภายนอกสังเวช
(ทุ่งท่าลาด) นียสถานร้ัวด้านหน้า พ้ืนท่ีไม่

น้อยกว่า 1,000.00 
ตารางเมตร และปูพ้ืนกระเบ้ือง
ด้านหน้าอาคารส านักงาน
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 18.00 
ตารางเมตร ตามรูปแบบและ
รายการของเทศบาล

102 ก่อสร้างถนนลาดยาง ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก ส านักการศึกษา 686,000       ✓ กันเงินเพ่ือ
แอสฟัลท์ติก คอนกรีต ภายในบริเวณ ด าเนินการ
คอนกรีตพร้อมตีเส้น โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
จราจร ถนนหนา 0.05 เมตร กว้าง

3.80 - 11.00 เมตร ยาว
244.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 1,406 ตรม. พร้อมตี
เส้นจราจร ตามรูปแบบและ
รายการของเทศบาล

ท่ี โครงการ
แล้วเสร็จไตรมาส
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รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย โอนงบ ก าลัง ยังไม่ได้ หมายเหตุ
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ด าเนินการ ด าเนินการ

103 ปรับปรุงโรงอาหาร ปรับปรุงอาคารโรงอาหาร ส านักการศึกษา 360,000       ✓

และหลังคากันสาด ขนาดพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
อาคารเรียน 3 8.05 x 16.00 เมตร และ

หลังคากันสาด อาคารเรียน 3 
ตามรูปแบบและรายการของ
เทศบาล

104 อบรมให้ความรู้ จัดอบรมให้ความรู้แก่ กองยุทธศาสตร์ 150,000       49,270.00        (-)100,000 ✓

อาสาสมัครเทคโน นักเรียน นักศึกษา เพ่ือ และงบประมาณ
โลยีดิจิทัล สร้างให้เป็นตัวแทน

อาสาสมัครด้านเทคโน
โลยีดิจิทัลท าหน้าท่ี
ช่วยเหลือ ให้ค าแนะน า
ภารกิจท่ีส าคัญของ
เทศบาลนครนคร
ศรีธรรมราช ผ่านช่อง
line Official Account
 @Nakhoncity

105 นิทรรศการ จัดนิทรรศการให้ความรู้ กองยุทธศาสตร์ 500,000       329,581.00      ✓

Nakhon ด้านนวัตกรรม และงบประมาณ
Metaverse Metaverse แก่นักเรียน

นักศึกษา และประชาชน
ท่ัวไป

344,591,200    268,505,834         2 5 16 30 6 46

ท่ี โครงการ
แล้วเสร็จไตรมาส

รวม 105 โครงการ



 
 

บัญชีโครงการ 
ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและการกีฬา 
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รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย โอนงบ ก าลัง ยังไม่ได้ หมายเหตุ
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ด าเนินการ ด าเนินการ

1 ยกระดับโรงพยาบาลให้ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ต่างๆ กองการแพทย์ 150,000     - (-) 100,000 ✓ ยกเลิกโครงการ

เป็นโรงพยาบาลท่ีผ่าน ดังน้ี (-) 40,000 เพ่ือน า

รับรองคุณภาพฯ และ  - จัดอบรมให้ความรู้เร่ืองระบบยาแก่ งบประมาณ

การบริการได้รับความ พนักงาน เภสัชกร และพยาบาล ไปช่วยเหลือช่วง

ไว้วางใจจากประชาชน วิชาชีพ สถานการณ์

 - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึก โควิด

การตรวจสอบข้อมูล ส าหรับผู้ใช้
HOSxp ให้แก่พนักงานท่ีจุดบริการ
และผู้รับการจ้างเหมาบริการ
 - จัดอบรมให้ความรู้เร่ืองการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์ โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
 - จัดอบรมด้านการจัดการด้านความเส่ียง
แก่พนักงานปฏิบัติงานทุกคน
 - จัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับระเบียบฯ
 ในการปฏิบัติงานให้แก่พนักงาน

แบบติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข และการกีฬา

ท่ี โครงการ
แล้วเสร็จไตรมาส
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รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย โอนงบ ก าลัง ยังไม่ได้ หมายเหตุ
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ด าเนินการ ด าเนินการ

2 สร้างเสริมและส่งเสริม จัดกิจกรรม ดังน้ี กองการแพทย์ 800,000     - (-) 200,000 ✓ ✓

ศักยภาพการด าเนินงาน  - อสม.นักสร้างเสริมสุขภาพ ลดโรค (-) 150,000
อาสาสมัครสาธารณสุข ชะลอวัย จิตแจ่มใสด้วยภูมิปัญญาไทย

"ฤาษีดัดตน"
 - อสม.กับงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
พฤติกรรมสุขภาพ
 - เสริมสร้างพลังชุมชน อสม.แกนน า
เครือข่ายโรคหัวใจและหลอดเลือด
 - การประชุมประจ าเดือน อสม.
 - บทบาท อสม.ในการเฝ้าระวัง และ
ป้องกันควบคุมโรคในท้องถ่ิน
 - ฝึกอบรมแลกเปล่ียนเรียนรู้และ
ศึกษาดูงาน

3 อุดหนุนการด าเนินงาน จ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการ กองการแพทย์ 1,320,000      - (-) 710,000 ✓ ยกเลิกโครงการ

ตามแนวทางโครงการ ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ เพ่ือน า

พระราชด าริด้าน พระราชด าริด้านสาธารณสุขให้แก่ งบประมาณ

สาธารณสุขให้แก่ชุมชน ชุมชนในเขตเทศบาล ในการจัดกิจกรรม ไปช่วยเหลือช่วง

เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข สถานการณ์

โควิด

ท่ี โครงการ
แล้วเสร็จไตรมาส
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รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย โอนงบ ก าลัง ยังไม่ได้ หมายเหตุ
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ด าเนินการ ด าเนินการ

4 ป้องกันควบคุมสัตว์  - ก าจัดและท าลายแหล่งเพาะพันธ์ุ กองสาธารณสุข 500,000    109,000.00    ✓ อยู่ระหว่าง
และแมลงพาหะน าโรค สัตว์และแมลงท่ีเป็นพาหะน าโรค และส่ิงแวดล้อม ด าเนินการ

เช่น  หนู ยุง ลูกน้ ายุงลาย  เป็นต้น จัดเตรียม
 - รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค การอบรม
และให้ความรู้แก่ประชาชนในการ
ก าจัดสัตว์และแมลงพาหะน าโรค
 - ควบคุมท าลายตัวแก่ยุงโดย
การพ่นสารเคมีด้วยหมอก
ควันหรือการพ่นฝอยละออง
 - สอบสวนรายผู้ป่วย และให้ค า
แนะน าในการควบคุมป้องกันโรค
 - พ่นยาฆ่าเช้ือเพ่ือป้องกัน
ควบคุมโรคท่ีเกิดจากสัตว์
และแมลงพาหะน าโรค
 - พ่นเคมีก าจัดยุงตามค าร้อง
ของประชาชนในเขตเทศบาล

ท่ี โครงการ
แล้วเสร็จไตรมาส
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รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย โอนงบ ก าลัง ยังไม่ได้ หมายเหตุ
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ด าเนินการ ด าเนินการ

5 ป้องกันและควบคุมโรค  - ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า กองสาธารณสุข 800,000    529,703.50    (-) 200,000 ✓

พิษสุนัขบ้า และลด ในสุนัข   และแมว และส่ิงแวดล้อม
จ านวนประชากรสุนัขจรจัด  - ฉีดยาคุมก าเนิดสุนัข และแมว

 - ผ่าตัดท าหมันสุนัข  และแมว
 - จัดท าทะเบียนประวัติสัตว์
สุนัขในเขตเทศบาล
 - สุ่มตรวจหัวสุนัขและแมว
 - ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า จ านวน 67 ชุมชน

6 เฝ้าระวัง ป้องกันและ  - ด าเนินการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม กองสาธารณสุข 200,000    149,843.00    ✓

ควบคุมโรคติดเช้ือไวรัส  โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 และส่ิงแวดล้อม
โคโรนา 2019 โรค (COVID-19) และโรคระบาดหรือ
ระบาดหรือโรคติดต่อ โรคติดต่ออุบัติใหม่ภายในพ้ืนท่ีเขต
อุบัติใหม่ในเขตเทศบาล เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ได้แก่ 
นครนครศรีธรรมราช ชุมชนภายในเขตเทศบาลนครนครศรี

ธรรมราช สถานศึกษา วัด สถานประกอบ
กิจการและหน่วยงานต่างๆ
 - ด าเนินการประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม
ให้ความรู้แก่ประชาชน หรือ บุคลากร
สถานศึกษารวมถึงผู้ท่ีเก่ียวข้องในพ้ืนท่ี
เขตเทศบาลนครศรีธรรมราช  

ท่ี โครงการ
แล้วเสร็จไตรมาส
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รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย โอนงบ ก าลัง ยังไม่ได้ หมายเหตุ
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ด าเนินการ ด าเนินการ

7 เมืองนครอาหารปลอดภัย สุ่มเก็บและตรวจตัวอย่างอาหารด้วย กองสาธารณสุข 200,000     - ✓

ชุดทดสอบอาหารเบ้ืองต้นทางด้าน และส่ิงแวดล้อม
เคมีและชีวภาพจากกลุ่มเป้าหมาย 
คือ ตลาด ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า
 แผงลอยจ าหน่ายอาหาร และ
สถานศึกษาภายในเขตเทศบาล
 - ตรวจสอบด้านสุขลักษณะ
ทางกายภาพของกลุ่มเป้าหมาย
รวมถึงการให้ค าแนะน าตามหลัก
สุขาภิบาลอาหาร

8 ส่งเสริมความ ฝึกอบรมให้ความรู้ (เชิงปฏิบัติการ) แก่ผู้ กองสาธารณสุข 90,000        -  (-) 50,000 ✓

ปลอดภัยและ ประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และส่ิงแวดล้อม
สุขอนามัยในการท างาน และผู้ปฏิบัติงาน จ านวน 100 คน ใน

เขตพ้ืนท่ีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ปีละ 1 คร้ัง

9 ส่งเสริมและพัฒนา  - จัดอบรมสุขาภิบาลอาหารและ กองสาธารณสุข 90,000       90,000.00  ✓

ตลาดสดน่าซ้ือ อนามัยส่ิงแวดล้อมให้แก่ผู้ประกอบ และส่ิงแวดล้อม
การในตลาดสด 
 - การประเมินการพัฒนาและยก
ระดับตลาดสดน่าซ้ือ

ท่ี โครงการ
แล้วเสร็จไตรมาส
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รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย โอนงบ ก าลัง ยังไม่ได้ หมายเหตุ
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ด าเนินการ ด าเนินการ

10 นครรวมใจ สู้ภัยโควิด  - จัดต้ังโรงพยาบาลสนาม  - ส านักปลัด 25,000,000   243,350.00     ✓

เทศบาลนคร  - จัดต้ังศูนย์พักคอย (Community เทศบาล
นครศรีธรรมราช Isolation :  CI)  - กองการแพทย์

 - ด าเนินการแยกกักตัวท่ีบ้าน  - ส านักช่าง
(Home Isolation : HI)
 - จัดต้ังศูนย์บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
โควิด-19
 - ตรวจคัดกรองเชิงรุกในพ้ืนท่ีท่ีมีการ
ระบาดของโรค
 - จัดต้ังสถานท่ีส าหรับแยกกัก กักกัน 
หรือคุมไว้สังเกตอาการ Home
Quarantine Local Quarantine : LQ

11 บริหารจัดการกองทุน 1. บริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ กองทุนหลัก 880,560    712,123.00    ✓

หลักประกันสุขภาพ มีวัสดุอุปกรณ์เหมาะสมเพียงพอต่อการใช้ ประกันสุขภาพ 
เทศบาลนครนคร งานโดยการสนับสนุนครุภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์ ทน.นศ. 
ศรีธรรมราช ส านักงานโน๊ตบุ๊ค น้ าหมึกเคร่ืองพิมพ์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2. บริหารจัดการงบประมาณในการ
2565 ด าเนินการจัดการกองทุนฯ ให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด เป็นไปตามระเบียบ
3.จัดท าแผนการด าเนินงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566

ท่ี โครงการ
แล้วเสร็จไตรมาส
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รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย โอนงบ ก าลัง ยังไม่ได้ หมายเหตุ
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ด าเนินการ ด าเนินการ

12 เฝ้าระวังประชากรกลุ่ม 1. เฝ้าระวังประชากรกลุ่มเส่ียงสูงต่ า ชุมชนมะขามชุม 23,244       23,244.00  ✓

เส่ียงสูง คัดกรองและ ภายในเขตชุมชน
ออกตรวจเย่ียมประชากร 2. เจ้าหน้าท่ี อสม. ลงพ้ืนท่ีคัดกรอง
ในชุมชนมะขามชุม ประชาชนกลุ่มเส่ียงโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา
เพ่ือป้องกันและควบคุม 3. เจ้าหน้าท่ี อสม.ให้ความรู้เร่ืองการ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ป้องกันควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา
2019 (Covid-19) 2019  (Covid-19)

13 เฝ้าระวังประชากรกลุ่ม 1. เฝ้าระวังประชากรกลุ่มเส่ียงสูงต่ า ชุมชนคูขวาง 23,244       23,244.00  ✓

เส่ียงสูง คัดกรองและ ภายในเขตชุมชน ท่าวังเขต 1
ออกตรวจเย่ียมประชา 2. เจ้าหน้าท่ี อสม. ลงพ้ืนท่ีคัดกรอง
กรในชุมชนคูขวาง 1 ประชาชนกลุ่มเส่ียงโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา
เพ่ือป้องกันและควบคุม 3. เจ้าหน้าท่ี อสม.ให้ความรู้เร่ืองการ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ป้องกันควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา
2019 (Covid-19) 2019  (Covid-19)

14 เฝ้าระวังประชากรกลุ่ม 1. เฝ้าระวังประชากรกลุ่มเส่ียงสูงต่ า ชุมชนคูขวาง 23,244       23,244.00  ✓

เส่ียงสูง คัดกรองและ ภายในเขตชุมชน ท่าวังเขต 2
ออกตรวจเย่ียมประชากร 2. เจ้าหน้าท่ี อสม. ลงพ้ืนท่ีคัดกรอง
ในชุมชนคูขวาง 2 เพ่ือ ประชาชนกลุ่มเส่ียงโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา
ป้องกันควบคุมโรคติด 3. เจ้าหน้าท่ี อสม.ให้ความรู้เร่ืองการ
เช้ือไวรัสโคโรนา ป้องกันควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา
2019 (Covid-19) 2019  (Covid-19)

ท่ี โครงการ
แล้วเสร็จไตรมาส
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รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย โอนงบ ก าลัง ยังไม่ได้ หมายเหตุ
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ด าเนินการ ด าเนินการ

15 เฝ้าระวังประชากรกลุ่ม 1. เฝ้าระวังประชากรกลุ่มเส่ียงสูงต่ า ชุมชนคูขวาง 23,244       23,244.00  ✓

เส่ียงสูง คัดกรองและ ภายในเขตชุมชน คลัง เขต 3
ออกตรวจเย่ียมประชากร 2. เจ้าหน้าท่ี อสม. ลงพ้ืนท่ีคัดกรอง
ในชุมชนคูขวาง 3 เพ่ือ ประชาชนกลุ่มเส่ียงโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา
ป้องกันควบคุมโรคติด 3. เจ้าหน้าท่ี อสม.ให้ความรู้เร่ืองการ
เช้ือไวรัสโคโรนา ป้องกันควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา
2019 (Covid-19) 2019  (Covid-19)

16 เฝ้าระวังประชากรกลุ่ม 1. เฝ้าระวังประชากรกลุ่มเส่ียงสูงต่ า ชุมชนหน้า 23,244       23,244.00  ✓

เส่ียงสูง คัดกรองและ ภายในเขตชุมชน แขวงการทาง
ออกตรวจเย่ียมประชากร 2. เจ้าหน้าท่ี อสม. ลงพ้ืนท่ีคัดกรอง
ในชุมชนหน้าแขวงการ ประชาชนกลุ่มเส่ียงโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา
ทาง เพ่ือป้องกันควบคุม 3. เจ้าหน้าท่ี อสม.ให้ความรู้เร่ืองการ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ป้องกันควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา
2019 (Covid-19) 2019  (Covid-19)

17 เฝ้าระวังประชากรกลุ่ม 1. เฝ้าระวังประชากรกลุ่มเส่ียงสูงต่ า ชุมชนหน้า 23,244       23,244.00  ✓

เส่ียงสูง คัดกรองและ ภายในเขตชุมชน สถานีรถไฟ
ออกตรวจเย่ียมประชากร 2. เจ้าหน้าท่ี อสม. ลงพ้ืนท่ีคัดกรอง เขตนอกโคก
ในชุมชนหน้าสถานี ประชาชนกลุ่มเส่ียงโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา
รถไฟเขตนอกโคก เพ่ือ 3. เจ้าหน้าท่ี อสม.ให้ความรู้เร่ืองการ
ป้องกันควบคุมโรคติด ป้องกันควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019  (Covid-19)
2019 (Covid-19)

ท่ี โครงการ
แล้วเสร็จไตรมาส
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รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย โอนงบ ก าลัง ยังไม่ได้ หมายเหตุ
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ด าเนินการ ด าเนินการ

18 เฝ้าระวังประชากรกลุ่ม 1. เฝ้าระวังประชากรกลุ่มเส่ียงสูงต่ า ชุมชนศาลามีชัย 29,066       29,066.00  ✓

เส่ียงสูง คัดกรองและ ภายในเขตชุมชน
ออกตรวจเย่ียมประชากร 2. เจ้าหน้าท่ี อสม. ลงพ้ืนท่ีคัดกรอง
ในชุมชนศาลามีชัยเพ่ือ ประชาชนกลุ่มเส่ียงโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา
ป้องกันควบคุมโรคติด 3. เจ้าหน้าท่ี อสม.ให้ความรู้เร่ืองการ
เช้ือไวรัสโคโรนา ป้องกันควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา
2019 (Covid-19) 2019  (Covid-19)

19 เฝ้าระวังประชากรกลุ่ม 1. เฝ้าระวังประชากรกลุ่มเส่ียงสูงต่ า ชุมชนต้นหว้า 23,244       23,244.00  ✓

เส่ียงสูง คัดกรองและ ภายในเขตชุมชน
ออกตรวจเย่ียมประชากร 2. เจ้าหน้าท่ี อสม. ลงพ้ืนท่ีคัดกรอง
ในชุมชนต้นหว้า เพ่ือ ประชาชนกลุ่มเส่ียงโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา
ป้องกันควบคุมโรคติด 3. เจ้าหน้าท่ี อสม.ให้ความรู้เร่ืองการ
เช้ือไวรัสโคโรนา ป้องกันควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา
2019 (Covid-19) 2019  (Covid-19)

20 เฝ้าระวังประชากรกลุ่ม 1. เฝ้าระวังประชากรกลุ่มเส่ียงสูงต่ า ชุมชนหน้า 23,244       23,244.00  ✓

เส่ียงสูง คัดกรองและ ภายในเขตชุมชน สถานีรถไฟ
ออกตรวจเย่ียมประชากร 2. เจ้าหน้าท่ี อสม. ลงพ้ืนท่ีคัดกรอง เขตสะพานยาว
ในชุมชนหน้าสถานีรถ ประชาชนกลุ่มเส่ียงโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา
ไฟเขตาสะพานยาวเพ่ือ 3. เจ้าหน้าท่ี อสม.ให้ความรู้เร่ืองการ
ป้องกันควบคุมโรคติด ป้องกันควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา
เช้ือไวรัสโคโรนา  2019  (Covid-19)
2019 (Covid-19)

ท่ี โครงการ
แล้วเสร็จไตรมาส
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รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย โอนงบ ก าลัง ยังไม่ได้ หมายเหตุ
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ด าเนินการ ด าเนินการ

21 เฝ้าระวังประชากรกลุ่ม 1. เฝ้าระวังประชากรกลุ่มเส่ียงสูงต่ า ชุมชนกรแก้ว 23,244       23,244.00  ✓

เส่ียงสูง คัดกรองและ ภายในเขตชุมชน
ออกตรวจเย่ียมประชากร 2. เจ้าหน้าท่ี อสม. ลงพ้ืนท่ีคัดกรอง
ในชุมชนกรแก้วเพ่ือป้อง ประชาชนกลุ่มเส่ียงโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา
กันควบคุมโรคติดเช้ือ 3. เจ้าหน้าท่ี อสม.ให้ความรู้เร่ืองการ
ไวรัสโคโรนา 2019 ป้องกันควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา
2019 (Covid-19) 2019  (Covid-19)

22 เฝ้าระวังประชากรกลุ่ม 1. เฝ้าระวังประชากรกลุ่มเส่ียงสูงต่ า ชุมชนไทยสมุทร 17,422       17,422.00  ✓

เส่ียงสูง คัดกรองและ ภายในเขตชุมชน
ออกตรวจเย่ียมประชากร 2. เจ้าหน้าท่ี อสม. ลงพ้ืนท่ีคัดกรอง
ในชุมชนไทยสมุทรเพ่ือ ประชาชนกลุ่มเส่ียงโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา
ป้องกันควบคุมโรคติด 3. เจ้าหน้าท่ี อสม.ให้ความรู้เร่ืองการ
เช้ือไวรัสโคโรนา ป้องกันควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา
2019 (Covid-19) 2019  (Covid-19)

23 พัฒนาศักยภาพและ 1. จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมความรู้ด้าน กองสาธารณสุช 59,309        - ✓

ยกระดับมาตรฐาน การสุขาภิบาลตลาดแก่ผู้ประกอบกิจการ และส่ิงแวดล้อม
ตลาดสดตามหลัก ตลาดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ทน.นศ.
สุขาภิบาล ประจ าปี 2.จัดกิจกรรมการรับรองมาตรฐานตลาด
งบประมาณ พ.ศ. รับรองมาตรฐาน "ตลาดสดน่าซ้ือ" 
2565 "ตลาดนัดน่าซ้ือ"

ท่ี โครงการ
แล้วเสร็จไตรมาส
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รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย โอนงบ ก าลัง ยังไม่ได้ หมายเหตุ
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ด าเนินการ ด าเนินการ

24 จัดต้ังโรงพยาบาลสนาม 1. รณรงค์เร่ืองการป้องกันการแพร่ระบาด กองการแพทย์ 1,497,620     1,497,020.00    ✓

และศูนย์พักคอย ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา2019
(Community เทศบาล เพ่ือให้ประชาชน รับรู้ ข้อมูล สถานการณ์
นครนครศรีธรรมราช 2. จัดหาอุปกรณ์ในการดูแลและรักษา
และองค์การบริหาร ประชาชนผู้ติดเช้ือระหว่างรอเตียงเพ่ือ
ส่วนต าบลปากนคร ส่งต่อโรงพยาบาล
กรณีการระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา
2019 (Covid-19)

25 ต่อเติมพ้ืนท่ีด้านหน้า ต่อเติมพ้ืนท่ีด้านหน้าอาคารโรงพยาบาล กองการแพทย์ 5,100,000      - ✓

อาคารโรงพยาบาล เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขนาดพ้ืนท่ี
เทศบาลนครนคร ไม่น้อยกว่า 412.00 ตารางเมตร
ศรีธรรมราช ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล

26 ปรับปรุงอาคาร 3 ช้ัน 4 ปรับปรุงอาคาร 3 ช้ัน 4 และหลังคา กองการแพทย์ 1,430,000      - ✓

และหลังคาโรงพยาบาล โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
เทศบาลนครนครศรี ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล
ธรรมราช

ท่ี โครงการ
แล้วเสร็จไตรมาส
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รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย โอนงบ ก าลัง ยังไม่ได้ หมายเหตุ
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ด าเนินการ ด าเนินการ

27 ติดต้ังเคร่ืองบันทึกข้อมูล ติดต้ังเคร่ืองบันทึกข้อมูลการเดินทาง (GPS) กองสาธารณสุข 396,000       - ✓ ยกเลิก
การเดินทาง (GPS) ภายในรถยนต์ของกองสาธารณสุขและ และส่ิงแวดล้อม โครงการ

ส่ิงแวดล้อม จ านวน 66 เคร่ือง รายละเอียด
ดังน้ี

1.บันทึกต าแหน่งปัจจุบันย้อนหลัง รวมท้ัง
ความเร็วท่ีใช้
2.ดูข้อมูลผ่านคอมฯ มือถือ Tablet
3.บันทึกระยะทางใช้งานในแต่ละวัน 
หรือใน 1 เดือน
4.บันทึกระดับน้ ามัน (แสดงเป็นกราฟ)
เพ่ือให้ดูง่าย
5.แจ้งเตือนการเข้า-ออกพ้ืนท่ี ผ่าน E-mail
และหน้า Wab
6.แจ้งเตือนความเร็วเกินก าหนดผ่านทาง
E-mail และหน้า Wab
7.รายงานข้อมูลการเดินรถ
8.ระบบ Log-in , Log-out  Log-in = เม่ือ
ท าการรูดใบอนุญาตขับรถท่ีถูกต้องตาม
ประเภท ลักษณะรถจะมีไฟกระพริบท่ีเคร่ือง
อ่านบัตรและเสียงสัญญาณเตือนดับลง
Log-out=เม่ือดับเคร่ืองยนต์ หรือใช้ใบ
อนุญาตเดิมรูดซ้ า

ท่ี โครงการ
แล้วเสร็จไตรมาส
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รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย โอนงบ ก าลัง ยังไม่ได้ หมายเหตุ
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ด าเนินการ ด าเนินการ

9.ระบบส ารวจข้อมูลมี Internal Memory 
ขนาด 32 MB
10.ระบบส ารวจพลังงานมีแบตเตอร่ีชนิด
Li-ion ขนาด 3.7 V
450 mAh สามารถจ่ายไฟให้เคร่ือง สามารถ
ท างานได้อีก 3-5 ช่ัวโมง หลังจากถูกตัดไฟ
และส่งสัญญาณเตือนไปยัง Server

28 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ า ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ าสาธารณะ ดังน้ี กองสาธารณสุข 116,000      116,000.00    ✓

สาธารณะชุมชนท่าช้าง 1.งานติดต้ังโถส้วมแบบน่ังราบสองช้ิน และส่ิงแวดล้อม
มีหม้อน้ าพร้อมสายฉีดช าระ จ านวน 8 ชุด
2.ติดต้ังบานประตูห้องน้ า PVC
จ านวน 12 ชุด
3.ติดต้ังกระจกใสหนา 5 มม. ขนาด
0.80x3.70 เมตร จ านวน 1 ชุด
4.งานร้ือถอนพ้ืนบล็อกตัวหนอนเดิม พ้ืนท่ี
ขนาด 25.00 ตารางเมตร และเทพ้ืน ค.ส.ล.
หนา 0.10 เมตร บริเวณทางเดินด้านหน้า
5.ปรับปรุงและติดต้ังอุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง
รายละเอียดตามรูปแบบและรายการของ
เทศบาล

ท่ี โครงการ
แล้วเสร็จไตรมาส
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รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย โอนงบ ก าลัง ยังไม่ได้ หมายเหตุ
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ด าเนินการ ด าเนินการ

29 ติดต้ังระบบดิจิทัล  - ผู้ประกอบการมีพ้ืนท่ีช่องทาง กองสาธารณสุข 500,000    500,000.00    ✓

แพลตฟอร์ม เพ่ือการ ในการจ าหน่ายสินค้า เพ่ิมรายได้ และส่ิงแวดล้อม
ส่ือสารมุ่งสู่การเป็น  - มีเทคโนโลยีแอปพลิเคช่ัน
เมืองอัจฉริยะระยะ ออนไลน์ระบบ Market Place 
ท่ี 2 ตลาดเทศบาล  On Line OA ของเทศบาล
ออนไลน์ นครนครศรีธรรมราช

ท่ี โครงการ
แล้วเสร็จไตรมาส
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รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย โอนงบ ก าลัง ยังไม่ได้ หมายเหตุ
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ด าเนินการ ด าเนินการ

30 ปรับปรุงซ่อมแซม งานปรับปรุงตลาดสดเทศบาล กองสาธารณสุข 187,000    ✓ กันเงินเพ่ือ
ตลาดสด เทศบาล นครนครศรีธรรมราช ช้ัน 1 และส่ิงแวดล้อม ด าเนินการ
นครนครศรีธรรมราช  - ปรับปรุงระบบท่อน้ าประปา

บริเวณห้องน้ า - ห้องส้วม 1
(ท้ัง 2 ฝ่ัง)
 - ปรับปรุงห้องน้ า - ห้องส้วม 
1 (ท้ัง 2 ฝ่ัง)
งานปรับปรุงตลาดสดเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช ช้ัน 2
 - ปรับปรุงระบบท่อน้ าประปา
บริเวณห้องน้ า - ห้องส้วม 2
และ 3
 - งานติดต้ัง FLASHING
(เคลือบสี) ความยาวไม่น้อยกว่า
210.00 เมตร
 -  ปรับปรุงห้องน้ า - ห้องส้วม
2 (ท้ัง 2 ฝ่ัง)
 - ปรับปรุงห้องน้ า - ห้องส้วม 
3 (ท้ัง 2 ฝ่ัง) รายละเอียดตาม
รูปแบบและรายการของเทศบาล

ท่ี โครงการ
แล้วเสร็จไตรมาส
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รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย โอนงบ ก าลัง ยังไม่ได้ หมายเหตุ
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ด าเนินการ ด าเนินการ

31 ติดต้ังระบบดิจิทัล  - ผู้ประกอบการมีพ้ืนท่ีช่องทาง กองสาธารณสุข 500,000    400,000     ✓

แพลตฟอร์ม เพ่ือการ ในการจ าหน่ายสินค้า เพ่ิมรายได้ และส่ิงแวดล้อม
ส่ือสารมุ่งสู่การเป็น  - มีเทคโนโลยีแอปพลิเคช่ัน
เมืองอัจฉริยะระยะ ออนไลน์ระบบ Market Place 
ท่ี 2 ตลาดเทศบาล  On Line OA ของเทศบาล
ออนไลน์ นครนครศรีธรรมราช

ท่ี โครงการ
แล้วเสร็จไตรมาส
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รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย โอนงบ ก าลัง ยังไม่ได้ หมายเหตุ
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ด าเนินการ ด าเนินการ

32 ปรับปรุงซ่อมแซม งานปรับปรุงตลาดสดเทศบาล กองสาธารณสุข 187,000    
ตลาดสด เทศบาล นครนครศรีธรรมราช ช้ัน 1 และส่ิงแวดล้อม
นครนครศรีธรรมราช  - ปรับปรุงระบบท่อน้ าประปา

บริเวณห้องน้ า - ห้องส้วม 1
(ท้ัง 2 ฝ่ัง)
 - ปรับปรุงห้องน้ า - ห้องส้วม 
1 (ท้ัง 2 ฝ่ัง)
งานปรับปรุงตลาดสดเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช ช้ัน 2
 - ปรับปรุงระบบท่อน้ าประปา
บริเวณห้องน้ า - ห้องส้วม 2
และ 3
 - งานติดต้ัง FLASHING
(เคลือบสี) ความยาวไม่น้อยกว่า
210.00 เมตร
 -  ปรับปรุงห้องน้ า - ห้องส้วม
2 (ท้ัง 2 ฝ่ัง)
 - ปรับปรุงห้องน้ า - ห้องส้วม 
3 (ท้ัง 2 ฝ่ัง) รายละเอียดตาม
รูปแบบและรายการของเทศบาล

40,259,173  4,602,724     11 1 6 7 4 3

ท่ี โครงการ
แล้วเสร็จไตรมาส

 รวม 32 โครงการ



 
 

บัญชีโครงการ 
ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 
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รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย โอนงบ ก าลัง ยังไม่ได้ หมายเหตุ
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ด าเนินการ ด าเนินการ

1 กิจกรรมรถชมเมือง จัดกิจกรรมรถชมเมือง และปรับปรุงดูแล ส านักปลัด 50,000       - ✓ เน่ืองจาก

ซ่อมแซมรถชมเมือง เช่น ท าสี ออกแบบ เทศบาล สถานการณ์

จัดท าป้ายช่ือและติดสต๊ิกเกอร์รอบรถ โควิด

ชมเมือง อ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง ให้รถอยู่ในสภาพ
ปลอดภัย  สะอาด และพร้อมใช้งาน

2 เทศกาลมหาสงกรานต์  - จัดการแสดงแสงสีเสียงส่ือผสม ส านักปลัด 1,800,000 (-)1,800,000 ✓ เน่ืองจาก

แห่นางดานเมืองนคร  - จัดกิจกรรมแห่นางดาน เทศบาล สถานการณ์

 - จัดนิทรรศการแห่นางดาน โควิด

3 ประชาสัมพันธ์และการ  - จัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ส านักปลัด 100,000    (-)50,000 ✓ เน่ืองจาก

ตลาดเชิงรุกด้านการ แหล่งท่องเท่ียว กิจกรรมเก่ียวกับ เทศบาล สถานการณ์

ท่องเท่ียว การท่องเท่ียวประเพณีวัฒนธรรม โควิด

 - จัดกิจกรรมแถลงข่าวมหาสงกรานต์
แห่นางดานร่วมกับ ททท.
 - จัดกิจกรรม น่ังรถชมเมืองเล่าเร่ือง
ลิกอร์
 - การประกวดถ่ายภาพกับการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว

แบบติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ท่ี โครงการ
แล้วเสร็จไตรมาส
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รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย โอนงบ ก าลัง ยังไม่ได้ หมายเหตุ
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ด าเนินการ ด าเนินการ

4 ผลิตส่ือเผยแพร่ข้อมูลให้ จัดท าแผนท่ีแหล่งท่องเท่ียว จัดท าข้อมูล ส านักปลัด 100,000     - ✓ ยกเลิกโครงการ
บริการด้านการท่องเท่ียว เส้นทางรถชมเมือง  จัดท าหนังสือเมือง เทศบาล

ท่องเท่ียว  จัดท าป้ายไฟต่างๆ  และจัดท า
เอกสารส่ือท่ีเก่ียวข้อง

5 อบรมให้ความรู้เพ่ือ จัดอบรมให้ความรู้เพ่ือส่งเสริม ส านักปลัด 70,000       - ✓

ส่งเสริมการท่องเท่ียว การท่องเท่ียวนครศรีธรรมราช ดังน้ี เทศบาล
นครศรีธรรมราช  - อบรมอาสาสมัครการให้บริการ

ด้านการท่องเท่ียว
 - อบรมภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเพ่ือ
การท่องเท่ียว

6 ติดต้ังระบบดิจิทัล  - มีเทคโนโลยีแพลตฟอร์มให้ ส านักปลัด 500,000    400,000.00 ✓

แพลตฟอร์ม เพ่ือการ ข้อมูลเส้นทางการท่องเท่ียว เทศบาล
ส่ือสารมุ่งสู่การเป็น  - มีระบบการท่องเท่ียวบน
เมืองอัจฉริยะ ระยะ โลก ณ อุทยานการเรียนรู้เมือง
ท่ี 2 แพลตฟอร์ม นครศรีธรรมราช
ท่องเท่ียวเขต
เทศบาลฯ

ท่ี โครงการ
แล้วเสร็จไตรมาส
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รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย โอนงบ ก าลัง ยังไม่ได้ หมายเหตุ
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ด าเนินการ ด าเนินการ

7 ส่งเสริมศักยภาพ เยาวชนและประชาชน ส านักปลัด 300,000    113,650.00 ✓

เยาวชนและ ท่ัวไปมีพ้ืนท่ีในการแสดง เทศบาล
ประชาชนท่ัวไป และประกวดความ
(Nakhonsri City สามารถด้านต่างๆ
Contest)

2,920,000 513,650    -  - 3 4 รวม 7 โครงการ

ท่ี โครงการ
แล้วเสร็จไตรมาส



 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีครุภัณฑ ์
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หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย โอนงบ ก าลัง ยังไม่ได้
รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ด าเนินการ ด าเนินการ

1 เก้าอ้ีส านักงาน  - เก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 5 ตัว กองการเจ้าหน้าท่ี 29,000         29,000.00      P

ราคาตัวละ 3,900 บาท 
 - เก้าอ้ีผู้บริหาร จ านวน 1 ตัว
ราคาตัวละ 9,500 บาท 

2 เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล กองการเจ้าหน้าท่ี 105,000       100,000.00    P

(ขาว - ด า) ความเร็ว 30 แผ่นต่อ
นาที จ านวน 1 เคร่ือง

3 เคร่ืองปรับอากาศ 1) เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยก ส านักปลัด 212,400       202,200.00    P

ส่วน (ราคารวมค่าติดต้ัง) แบบต้ัง เทศบาล
พ้ืนหรือแบบแขวน ขนาดไม่น้อย
กว่า 24,000 บีทียู เคร่ืองละ
32,400 บาท
2) เคร่ืองปรับอากาศ (พร้อมติดต้ัง)
ขนาดไม่น้อยกว่า 100,000 บีทียู
จ านวน 1 เคร่ือง เคร่ืองละ 
180,00บาท  

แบบติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ครุภัณฑ์ส านักงาน

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
แล้วเสร็จไตรมาส

หมายเหตุ
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หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย โอนงบ ก าลัง ยังไม่ได้
รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ด าเนินการ ด าเนินการ

4 โต๊ะท างาน  - โต๊ะท างานผู้บริหาร ขนาด 180 กองการเจ้าหน้าท่ี 52,000         52,000.00      P

เซนติเมตร จ านวน 1 ชุด ราคา 
19,500 บาท
 - โต๊ะท างาน ขนาด 150
เซนติเมตร
จ านวน 5 ชุด  ราคาชุดะ 6,500
 บาทราคา 32,500 บาท

5 เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน กองยุทธศาสตร์ 450,000       450,000.00    P

(ราคารวมค่าติดต้ัง) ขนาดไม่น้อย และงบประมาณ
กว่า 60,000 บีทียู
 - ชนิดแขวนใต้ฝ้า
 - ควบคุมความเย็นด้วยรีโมท
ไร้สาย
 - ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 - เป็นเคร่ืองปรับอากาศประกอบ
ส าเร็จรูปท้ังชุด ท้ังหน่วยส่งความ
เย็นและหน่วยระบายความร้อน
 - มีความหน่วงเวลาการท างานของ
คอมเพรสเซอร์ 
จ านวน 6 เคร่ือง เคร่ืองละ 
75,000 บาท

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
แล้วเสร็จไตรมาส

หมายเหตุ
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หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย โอนงบ ก าลัง ยังไม่ได้
รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ด าเนินการ ด าเนินการ

6 เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ส านักคลัง 500,000       484,000.00    P

 (ขาว - ด าและสี) ความเร็ว 30
แผ่นต่อนาที จ านวน 2  เคร่ือง 
ราคาเคร่ืองละ 250,000 บาท

7 เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองปรับอากาศ ชนิดติดผนัง กองการแพทย์ 217,200        - P ไม่ได้จัดซ้ือ
ขนาด 26,000 บีทียู  พร้อมติดต้ัง
ราคาเคร่ืองละ 36,200 บาท 
จ านวน 6 เคร่ือง

8 โต๊ะท างาน โต๊ะท างาน ขนาด 60×120× ส านักการประปา 5,000           5,000.00         P

75 ซม.มีล้ินชัก 2 ล้ินชัก ประตู 1 
บาน จ านวน 1 ตัว

9 โต๊ะคอมพิวเตอร์ โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด 50×100 ส านักการประปา 6,000           6,000.00         P

×75 ซม. จ านวน 3 ตัว
10 เก้าอ้ีพักคอย 4 ท่ีน่ัง เก้าอ้ีพักคอย 4 ท่ีน่ัง ขนาดกว้าง ส านักการประปา 15,800         15,800.00      P

225× ลึก 54× สูง 78 ซม.ขาชุบ
เหล็กโครเม่ียม คานพ่นสี ขาต้ัง 
2 แฉก ท้ังสองฝ่ังท่ีน่ังและพนัก
พิงท าจากพลาสติก PP จ านวน 
2 ชุด

11 เก้าอ้ีท างานมีพนักพิง เก้าอ้ีท างานมีพนักพิง ขนาด 58× ส านักการประปา 10,800         10,800.00      P

59×90-102 ซม. ชนิดบุนวม 
ปรับระดับสูงต่ าได้ จ านวน 6 ตัว

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
แล้วเสร็จไตรมาส

หมายเหตุ
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หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย โอนงบ ก าลัง ยังไม่ได้
รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ด าเนินการ ด าเนินการ

12 เก้าอ้ีมีพนักพิง เก้าอ้ีมีพนักพิง ชนิดบุนวมแบบ ส านักการประปา 5,400           5,400.00         P

ขาต้ัง 2 ข้าง ขนาด 56×62×97 
ซม.จ านวน 3 ตัว

13 เก้าอ้ีท างานมีพนักพิง เก้าอ้ีท างานมีพนักพิงสูง ขนาด ส านักการประปา 4,800           4,800.00         P

สูง 40×42×95-105 ซม.
ชนิดบุนวม ปรับระดับสูงต่ าได้
จ านวน 1 ตัว 

14 เก้าอ้ีส าหรับห้อง เก้าอ้ีส าหรับห้องประชุม มีพนักพิง ส านักการประปา 19,080         19,080.00      P

ประชุม กลาง ขนาด 58×60×88 ซม. 
ชนิดบุหนังปรับระดับสูงต่ าได้ 
จ านวน 12 ตัว

15 ชุดโต๊ะห้องประชุม ชุดโต๊ะห้องประชุม ขนาด 12 ท่ีน่ัง ส านักการประปา 17,900         17,900.00      P

ขนาด 12 ท่ีน่ัง  - โต๊ะโล่งขนาด 210×60×75 
ซม จ านวน 2 ตัว
 - โต๊ะโล่งขนาด 80×60×75 ซม
จ านวน 2 ตัว
 - โต๊ะเข้ามุมขนาด 130×60×
75 ซม จ านวน 2 ตัว

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
แล้วเสร็จไตรมาส

หมายเหตุ
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หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย โอนงบ ก าลัง ยังไม่ได้
รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ด าเนินการ ด าเนินการ

16 ตู้เหล็กแบบ 2 บาน ตู้เหล็กแบบ 2 บาน ส านักการประปา 5,900            - P ไม่ได้จัดซ้ือ
 - มีมือจับชนิดบิด
 - มีแผ่นช้ันปรับระดับ 3 ช้ิน
 - คุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
จ านวน 1 ตู้

17 เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองถ่ายเอกสาร ระบบดิติตอล ส านักการประปา 120,000        - P ไม่ได้จัดซ้ือ
ชนิดขาว-ด า  สี 
 - ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที
 - เป็นระบบมัลติฟังช่ัน
 - เป็นระบบกระดาษธรรมดา 
ชนิดหมึกผง  ย่อ-ขยายได้  
จ านวน 1 เคร่ือง

18 โต๊ะท างานพร้อมถาด โต๊ะท างานพร้อมถาดคีย์บอร์ด กองยุทธศาสตร์ 29,800         27,000.00      P

คีย์บอร์ด ขนาด (W x D x H)120x60x75 และงบประมาณ
น้ิว และเก้าอ้ีท้าวแขนมีล้อ5 แฉก 
ปรับสูงต่ าไฮโดรลิกขนาด
 (W x D x H) 57x58x90-102 
น้ิว จ านวน 4 ชุด

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
แล้วเสร็จไตรมาส

หมายเหตุ
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หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย โอนงบ ก าลัง ยังไม่ได้
รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ด าเนินการ ด าเนินการ

19 เก้าอ้ีส านักงาน เก้าอ้ีส านักงาน ขนาด กองยุทธศาสตร์ 54,600         54,600.00      P

(W x D x H) 57x58x90-102 และงบประมาณ
น้ิว มีท้าวแขนมีล้อ 5 แฉก ปรับ
สูง-ต่ า ไฮโดรลิก จ านวน 28 ตัว

20 เก้าอ้ีส านักงานทรงสูง เก้าอ้ีส านักงานทรงสูง ขนาด กองยุทธศาสตร์ 23,700         23,700.00      P

(W x D x H) 67x70x118-128 และงบประมาณ
น้ิว
 - ท้าวแขนบุนวม ทับด้วย
หนังเทียม  PVC
 - ขาล้อ 5 แฉก ผลิตอนูมิเนียม
ฉีดข้ึนรูปปัดเงา จ านวน 3 ตัว

21 ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน ขนาด ส านักปลัด 11,800         11,800.00      P

ไม่น้อยกว่า (W x D x H) 913x เทศบาล
457x1,830 มม. จ านวน 2 ตู้ 
จัดซ้ือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ฉบับเดือนธันวาคม 2563 ของ
ส านักงบประมาณ

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
แล้วเสร็จไตรมาส

หมายเหตุ
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หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย โอนงบ ก าลัง ยังไม่ได้
รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ด าเนินการ ด าเนินการ

22 ตู้เต้ียบานเปิด ตู้เต้ียบานเปิด ขนาดไม่น้อยกว่า ส านักปลัด 24,500          - P

(W x D x H) 80x40x81 ชม. เทศบาล
จ านวน 7 ตู้ จัดซ้ือตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับเดือน
ธันวาคม 2563 ของส านัก
งบประมาณ

23 โต๊ะท างาน 2 ล้ินชัก โต๊ะท างาน 2 ล้ินชัก ขนาดไม่น้อย ส านักปลัด 4,500            - P

กว่า (W x D x H) 1,200x600x เทศบาล
750 มม. จ านวน 1 ตัว

24 เก้าอ้ีส านักงาน เก้าอ้ีส านักงานล้อเล่ือน ขนาดไม่ ส านักปลัด 29,950          - P

ล้อเล่ือน น้อยกว่า (W x D x H) 64x70x เทศบาล
107 ซม. จ านวน 1 ตัว

25 เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ส านักการศึกษา 54,200         53,000.00      P

แบบแยกส่วน แบบ แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน (ระบบ
ต้ังพ้ืน หรือแบบแขวน Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู 
(ระบบ Inverter) จ านวน 1 เคร่ือง  จัดซ้ือตามราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับเดือน
ธันวาคม 2563 ของส านัก
งบประมาณ

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
แล้วเสร็จไตรมาส

หมายเหตุ
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หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย โอนงบ ก าลัง ยังไม่ได้
รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ด าเนินการ ด าเนินการ

26 ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน ขนาดไม่น้อยกว่า (WxDxH) 916x ส านักปลัด 22,800          22,800.00      P

457x1,830 มม. จ านวน 4 ตู้ เทศบาล
(จัดซ้ือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ของ
ส านักงบประมาณ)

27 เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล ส านักปลัด 120,000        120,000.00    P

ระบบดิจิตอล (ขาว-ด า และสี) ความเร็ว 20 แผ่น เทศบาล
ต่อนาที ระบบมัลดิฟังก์ช่ัน
ระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง
ย่อ-ขยายได้ จ านวน 1 เคร่ือง 
(จัดซ้ือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ของ
ส านักงบประมาณ)

28 เก้าอ้ีท างานผู้บริหาร เก้าอ้ีท างานผู้บริหาร ขนาด ส านักปลัด 10,000          10,000.00      P

(WxDxH) ไม่น้อยกว่า เทศบาล
656x80x110 ซม. จ านวน 1 ตัว
(จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด)

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
แล้วเสร็จไตรมาส

หมายเหตุ
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หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย โอนงบ ก าลัง ยังไม่ได้
รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ด าเนินการ ด าเนินการ

29 พาร์ทิช่ันคร่ึงกระจก พาร์ทิช่ันคร่ึงกระจกขัดลาย (บุไม้ ส านักปลัด 16,900          16,900.00      P

ขัดลาย เมลามีน) พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง เทศบาล
จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วย
 - พาร์ทิช่ันคร่ึงกระจกขัดลาย ขนาด
80x180 ซม. จ านวน 3 แผง
 - เสาจบ สูงไม่น้อยกว่าขนาด 180
ซม. จ านวน 1 ต้น
 - ขาตัวที จ านวน 4 อัน
(จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด)

30 โต๊ะท างาน โต๊ะท างาน ขนาดไม่น้อยกว่า ส านักปลัด 6,900            6,900.00         P

(WxDxH) 150x80x75 ซม. เทศบาล
จ านวน 1 ตัว
(จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด)

31 เก้าอ้ีส านักงานพนักพิง เก้าอ้ีส านักงานพนักพิงสูง ขนาด ส านักปลัด 9,800            9,800.00         P

สูง ไม่น้อยกว่า (WxDxH) 65x74x เทศบาล
118 ซม จ านวน 2 ตัว
(จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด)

32 ตู้เต้ียบานเปิด ตู้เต้ียบานเปิด ขนาดไม่น้อยกว่า ส านักปลัด 3,500            3,500.00         P

(WxDxH) 80x40x81 ซม. เทศบาล
จ านวน 1 ตู้
(จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด)

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
แล้วเสร็จไตรมาส

หมายเหตุ
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หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย โอนงบ ก าลัง ยังไม่ได้
รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ด าเนินการ ด าเนินการ

33 เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน กองยุทธศาสตร์ 150,000        149,400.00    P

แบบแยกส่วน ขนาด 60,000 บีทียู และงบประมาณ

จ านวน 2 เคร่ือง (จัดซ้ือตามราคา
ท้องตลาด)

34 โต๊ะท างาน โต๊ะท างาน ท าด้วยไม้ ขนาด ส านักการศึกษา 4,800            4,800.00         P

60x120x75 ซม. จ านวน 1 ตัว

35 โต๊ะท างาน โต๊ะท างาน ท าด้วยเหล็ก ขนาด ส านักการศึกษา 24,300          24,300.00      P

60x120x75 ซม. จ านวน 3 ตัว
36 เก้าอ้ี เก้าอ้ีบุนวม มีล้อเล่ือน ขนาดไม่ ส านักการศึกษา 11,200          11,200.00      P

น้อยกว่า 58x59x102 ซม.
จ านวน 4 ตัว

37 เก้าอ้ีประชุม เก้าอ้ีประชุม บุนวม ขาเหล็ก ส านักการศึกษา 2,400            2,400.00         P

จ านวน 3 ตัว

38 โต๊ะขาพับหน้าขาว โต๊ะขาพับหน้าขาว ขนาดไม่น้อย ส านักการศึกษา 7,500            7,500.00         P

กว่า 60x150x75 ซม. จ านวน
3 ตัว

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
แล้วเสร็จไตรมาส

หมายเหตุ



98

หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย โอนงบ ก าลัง ยังไม่ได้
รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ด าเนินการ ด าเนินการ

39 โต๊ะท างาน โต๊ะท างาน ขนาดไม่น้อยกว่า ส านักปลัด 6,900           6,900.00         P

(WxDxH) 150x80x75 ซม. จ านวน เทศบาล
1 ตัว (จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด)

40 โต๊ะท างาน 2 ล้ินชัก โต๊ะท างาน 2 ล้ินชัก ขนาดไม่น้อยกว่า ส านักปลัด 4,500           4,500.00         P

(WxDxH) 1,200x600x750 มม. เทศบาล
จ านวน 1 ตัว (จัดซ้ือตามราคา
ท้องตลาด)

41 เก้าอ้ีส านักงาน เก้าอ้ีส านักงานล้อเล่ือน ขนาด ส านักปลัด 3,000           3,000.00         P

ล้อเล่ือน ไม่น้อยกว่า (WxDxH) 65x เทศบาล
70x107 ซม. จ านวน 1 ตัว
(จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด)

42 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ (มีท่ีวาง ส านักปลัด 2,500           2,500.00         P

CPU) มีขนาดไม่น้อยกว่า เทศบาล
(WxDxH) 80x60x75 ซม.
จ านวน 1 ตัว (จัดซ้ือตามราคา
ท้องตลาด)

43 โต๊ะท างานผู้บริหาร โต๊ะท างานผู้บริหาร ขนาดไม่น้อยกว่า ส านักปลัด 18,000         18,000.00      P

(WxDxH) 1,600x850x750 มม. เทศบาล
จ านวน 1 ตัว (จัดซ้ือตามราคา
ท้องตลาด)

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
แล้วเสร็จไตรมาส

หมายเหตุ
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หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย โอนงบ ก าลัง ยังไม่ได้
รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ด าเนินการ ด าเนินการ

44 เก้าอ้ีท างานผู้บริหาร เก้าอ้ีท างานผู้บริหาร ขนาดไม่น้อยกว่า ส านักปลัด 10,000         P

(WxDxH)  65x80x110 ซม. เทศบาล
จ านวน 1 ตัว (จัดซ้ือตามราคา
ท้องตลาด)

45 โต๊ะขาพับ โต๊ะขาพับ ขนาด 60x150x75 กองสวัสดิการ 125,000       125,000.00    P

ซม. หน้าโต๊ะปูด้วยโฟมเมก้า สังคม
สีขาว ขาเหล็กชุบโครเม่ียมอย่าง
ดี จ านวน 50 ตัว
(จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด)

46 เก้าอ้ีจัดเล้ียงมี เก้าอ้ีจัดเล้ียงมีพนักพิง เก้าอ้ี กองสวัสดิการ 296,000       296,000.00    P

พนักพิง บุนวมมีพนักพิงทรงโค้ง สังคม
ขนาด 48x58x92 ซม. 
โครงสร้างชุบโครเม่ียมอย่างดี
(จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด)

47 โต๊ะท างานผู้บริหาร โต๊ะท างานผู้บริหาร ขนาดไม่ กองสวัสดิการ 24,000         24,000.00      P

ต่ ากว่า 150x70x75 ซม. สังคม
พร้อมตู้ล้ินชักและโต๊ะข้าง
ขนาดไม่ต่ ากว่า 30x38x42
ซม. จ านวน 1 ตัว
(จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด)

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
แล้วเสร็จไตรมาส

หมายเหตุ
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หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย โอนงบ ก าลัง ยังไม่ได้
รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ด าเนินการ ด าเนินการ

48 เก้าอ้ีบุนวมของ เก้าอ้ีบุนวมของผู้บริหาร ขนาด กองสวัสดิการ 13,000         13,000.00      P

ผู้บริหาร ไม่ต่ ากว่า 65x70x120-125 ซม. สังคม
จ านวน 1 ตัว

49 ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ ผ้าม่านพร้อมติดต้ังอุปกรณ์ กองสวัสดิการ 200,000       170,768.80    P

ขนาด 5.70x2.50 เมตร สังคม
จ านวน 1 ชุด
ขนาด 2.20x2.50 เมตร 
จ านวน 1 ชุด
ขนาด 4.00x2.50 เมตร 
จ านวน 1 ชุด
ขนาด 0.95x2.50 เมตร 
จ านวน 2 ชุด
ขนาด 13.00x2.50 เมตร 
จ านวน 1 ชุด
ขนาด 2.60x2.55 เมตร 
จ านวน 1 ชุด
ขนาด 3.00x2.40 เมตร 
จ านวน 2 ชุด
(จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด)

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
แล้วเสร็จไตรมาส

หมายเหตุ
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หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย โอนงบ ก าลัง ยังไม่ได้
รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ด าเนินการ ด าเนินการ

50 โต๊ะท างาน โต๊ะท างาน ขนาด (WxDxH) ส านักคลัง 55,000         55,000.00        P

190 x 70 x 75 ซม. จ านวน
2 ตัว (จัดซ้ือตามราคาท้อง
ตลาด)

51 โต๊ะท างาน โต๊ะท างาน ขนาด (WxDxH) ส านักคลัง 52,000         52,000.00        P

140 x 70 x 75 ซม. จ านวน
2 ตัว (จัดซ้ือตามราคาท้อง
ตลาด)

52 โต๊ะท างาน โต๊ะท างาน ขนาด (WxDxH) ส านักคลัง 35,000         34,000.00        P

120 x 70 x 75 ซม. จ านวน
2 ตัว (จัดซ้ือตามราคาท้อง
ตลาด)

53 ตู้อเนกประสงค์ ตู้อเนกประสงค์ ขนาด (WxDxH) ส านักคลัง 10,000         10,000.00        P

120 x 35 x 75 ซม. จ านวน
1 ตัว (จัดซ้ือตามราคาท้อง
ตลาด)

54 ตู้เต้ียบานเปิด ตู้เต้ียบานเปิด มีขนาดไม่น้อย ส านักปลัด 3,500           3,500.00         P

กว่า  (WxDxH) 80 x 40 x เทศบาล
71 ซม. จ านวน 1 ตู้ (จัดซ้ือ
ตามราคาท้องตลาด)

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
แล้วเสร็จไตรมาส

หมายเหตุ
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หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย โอนงบ ก าลัง ยังไม่ได้
รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ด าเนินการ ด าเนินการ

55 ตู้เก็บเอกสารบาน ตู้เก็บเอกสารบานเล่ือนทึบ ส านักปลัด 15,000         15,000.00      P

เล่ือนทึบ มีขนาดไม่น้อยกว่า (WxDxH) เทศบาล

152.3 x 40.6 x 88 ซม.

จ านวน 3 ตู้ (จัดซ้ือตามราคา

ท้องตลาด)

56 เก้าอ้ีส านักงาน เก้าอ้ีส านักงานล้อเล่ือน มีขนาด ส านักปลัด 4,900           4,900.00         P

ล้อเล่ือน ไม่น้อยกว่า (WxDxH) เทศบาล

65 x 74 x 118 ซม.

จ านวน 1 ตัว (จัดซ้ือตามราคา

ท้องตลาด)

57 โต๊ะประชุม  ขนาด โต๊ะประชุม ขนาด 6 ท่ีน่ัง กองยุทธศาสตร์ 28,800         28,800.00      P

6 ท่ีน่ัง ขนาด (WxDxH) 270x120x และงบประมาณ

75 ซม. จ านวน 1 ตัว

(จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด)

58 เก้าอ้ีประชุมมี เก้าอ้ีประชุมมีล้อเล่ือน กองยุทธศาสตร์ 23,700         23,700.00      P

ล้อเล่ือน ขนาด (WxDxH) 58x62x และงบประมาณ

88-100 ซม. จ านวน 6 ตัว

(จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด)

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
แล้วเสร็จไตรมาส

หมายเหตุ
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หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย โอนงบ ก าลัง ยังไม่ได้
รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ด าเนินการ ด าเนินการ

59 เคร่ืองพิมพ์ใบเสร็จ เคร่ืองพิมพ์ใบเสร็จความร้อน กองการแพทย์ 40,000         40,000.00      P

สามารถพิมพ์กราฟิกบนใบเสร็จ
โลโก้และบาร์โค้ด ความเร็ว
ในการพิมพ์สูงสุด 200 มม./
วินาที มีระบบตัดกระดาษ
อัตโนมัติ รองรับกระดาษความ
ร้อน หน้ากว้าง 80 มม. 
สามารถเช่ือมต่อได้ 2 ระบบ
จ านวน 4 เคร่ือง

60 ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์  ดังน้ี กองสวัสดิการ 280,000       252,313.40    P

 - ห้องผู้สูงอายุ สังคม
ขนาด 3.10x2.30 เมตร 
จ านวน 4 ชุด
 - ห้องท ากิจกรรม
ขนาด 5.50x2.40 เมตร 
จ านวน 2 ชุด
 - ห้องประชุมช้ัน 2
ขนาด 5.50x2.85 เมตร 
จ านวน 2 ชุด
ขนาด 5.60x2.85 เมตร 
จ านวน 2 ชุด
ขนาด 3.45x2.85 เมตร 
จ านวน 2 ชุด

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
แล้วเสร็จไตรมาส

หมายเหตุ
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หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย โอนงบ ก าลัง ยังไม่ได้
รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ด าเนินการ ด าเนินการ

 - ห้องเก็บอุปกรณ์
ขนาด 3 เมตร จ านวน 2 ชุด
ขนาด 5.50 เมตร จ านวน 
2 ชุด
 - ศูนย์การเรียนรู้
ขนาด 1.40x1.80 เมตร 
จ านวน 2 ชุด
ขนาด 1.44x1.80 เมตร 
จ านวน 2 ชุด
 - ห้องให้ค าปรึกษา
ขนาด 2.00x2.15 เมตร 
จ านวน 1 ชุด
 - ทางเข้าห้องน้ า
ขนาด 1.35x2.15 เมตร 
จ านวน 1 ชุด
(จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด)

61 โต๊ะหมู่บูชา โต๊ะหมู่บูชา  9 ตัว กว้างตัวละ ส านักการศึกษา 8,000           8,000.00         P

9 น้ิว  มีฐานรองโต๊ะหมู่ 
(จัดซ้ือตามราคากลางมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ
ฉบับเดือนธันวาคม 2564)

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
แล้วเสร็จไตรมาส

หมายเหตุ
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หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย โอนงบ ก าลัง ยังไม่ได้
รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ด าเนินการ ด าเนินการ

62 โต๊ะกลางรับแขก โต๊ะกลางรับแขก เป็นโต๊ะเหล็ก ส านักการศึกษา 2,900           2,900.00         P

กลม ด้านบนเป็นกระจก

ขนาด 40 x 70 x 35 ซม. 

จ านวน 1 ตัว  (จัดซ้ือตามราคา

ท้องตลาด)

63 เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองปรับอากาศแบบ ส านักปลัด 99,800         P กันเงินเพ่ือ

แบบฝังฝ้า 4 ทิศ ฝังฝ้า 4 ทิศทาง ขนาด เทศบาล ด าเนินการ

ทาง ขนาดไม่ต่ า ไม่ต่ ากว่า 51,500

กว่า 51,500 บีทียู จ านวน 1 เคร่ือง

บีทียู (จัดซ้ือตามราคา

ท้องตลาด)

64 เคร่ืองป๊ัมน้ า เคร่ืองป๊ัมน้ า ขนาด ส านักปลัด 7,600           P กันเงินเพ่ือ

425x425x580 ซม. เทศบาล ด าเนินการ

ขนาด 250 วัตต์ ระยะ

ดูด 8 เมตร ระยะส่ง

22 เมตร จ านวน 1 

เคร่ือง (จัดซ้ือตามราคา

ท้องตลาด)

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
แล้วเสร็จไตรมาส

หมายเหตุ
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หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย โอนงบ ก าลัง ยังไม่ได้
รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ด าเนินการ ด าเนินการ

65 เคร่ืองอ่านบัตร เคร่ืองอ่านบัตรประชาชน ส านักปลัด 18,000         P กันเงินเพ่ือ
ประชาชนแบบ แบบสมาร์ทการ์ดและ เทศบาล ด าเนินการ
สมาร์ทการ์ด สแกนลายน้ิวมือ
และสแกนลาย จ านวน 1 เคร่ือง
น้ิวมือ (จัดซ้ือตามราคาท้อง

ตลาด)
66 โต๊ะท างาน โต๊ะท างาน ท าด้วยไม้ ส านักการศึกษา 19,500         19,500.00       - P

ท าด้วยไม้ ขนาดไม่น้อยกว่า
80 x 150 x 75 ซม.
จ านวน 3 ตัว
(จัดซ้ือตามราคา
ท้องตลาด)

67 เก้าอ้ีท างานบุนวม เก้าอ้ีท างานบุนวมมีล้อ ส านักการศึกษา 19,600         19,600.00       - P

มีล้อเล่ือน เล่ือน ขนาดไม่น้อยกว่า
58 x 59 x 102 ซม.
จ านวน 7 ตัว
(จัดซ้ือตามราคา
ท้องตลาด)

3,825,630   3,194,462      5 2 13 40 4 3รวม 67 รายการ

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
แล้วเสร็จไตรมาส

หมายเหตุ
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หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย โอนงบ ก าลัง ยังไม่ได้
รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ด าเนินการ ด าเนินการ

1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน ส านักปลัด 22,000         22,000.00      P

ประมวลผล แบบท่ี 1 จอแสดง เทศบาล
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว  
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ
22,000 บาท

2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน กองสาธารณสุข 88,000         88,000.00      P

ประมวลผล แบบท่ี 1 จอแสดง และส่ิงแวดล้อม
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว  
จ านวน 4 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ
22,000 บาท

3 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน กองการแพทย์ 66,000         66,000.00      P

ประมวลผล แบบท่ี 1 จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว  
จ านวน 3 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ
22,000 บาท

4 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน กองสวัสดิการ 66,000         66,000.00      P

ประมวลผล แบบท่ี 1 จอแสดง สังคม
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว  
จ านวน 3 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ
22,000 บาท

แบบติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
แล้วเสร็จไตรมาส

หมายเหตุ
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หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย โอนงบ ก าลัง ยังไม่ได้
รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ด าเนินการ ด าเนินการ

5 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวด า ส านักการประปา 5,200           5,200.00         P

LED ขาวด า (18 หน้า (18 หน้า/นาที) จ านวน 2 เคร่ือง
/นาที) เคร่ืองละ 2,600 บาท

6 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน ส านักการประปา 150,000       150,000.00    P

ประมวลผล แบบท่ี 2  (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)  
จ านวน 5 เคร่ือง 

7 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า เคร่ืองส ารองไฟฟ้า  ขนาด 800 ส านักการประปา 12,500         12,500.00      P

ขนาด 800 VA  VA  จ านวน 5 เคร่ือง
 - มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า
 800 VA (480 Watts) 
 - สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า
15 นาที

8 เคร่ืองพิมพ์แบบพกพา เคร่ืองพิมพ์แบบพกพา แบบไร้สาย ส านักการประปา 150,000       150,000.00    P

แบบไร้สาย จ านวน 5 เคร่ือง 
 - หน่วยความภายใน 128 MB
(Flash), 128 MB (RAM)
 - หน้ากว้างในการพิมพ์ 2.9 น้ิว/
7.73 มิลลิเมตร พิมพ์ต่อเน่ือง

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
แล้วเสร็จไตรมาส

หมายเหตุ
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หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย โอนงบ ก าลัง ยังไม่ได้
รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ด าเนินการ ด าเนินการ

9 เคร่ืองพิมพ์  ชนิด Dot เคร่ืองพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer ส านักการประปา 17,000         17,000.00      P

Matrix Printer แบบแคร่ส้ัน  จ านวน 2 เคร่ือง
-มีจ านวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า 24 เข็ม
-มีความเร็วขณะพิมพ์ร่างความเร็วสูง
 ขนาด 10 ตัวอักษรต่อน้ิว ได้ไม่น้อยกว่า

300 ตัวอักษร ต่อวินาที
-มีหน่วยความจ าไม่น้อยกว่า 128 KB
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ
Parallel หรือ USB 1.1 หรือดีกว่า
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

10 เคร่ืองพิมพ์ เคร่ืองพิมพ์ Multifunction กองสาธารณสุข 40,000         40,000.00      P

Multifunction เลเซอร์หรือ LED ขาวด า จ านวน และส่ิงแวดล้อม
เลเซอร์หรือ LED 4 เคร่ือง จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคา
ขาวด า กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน การ

จัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม
2563) จ านวน 4 เคร่ือง 

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
แล้วเสร็จไตรมาส

หมายเหตุ
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หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย โอนงบ ก าลัง ยังไม่ได้
รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ด าเนินการ ด าเนินการ

11 เคร่ืองส ารองไฟ เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA กองสาธารณสุข 10,000         10,000.00      P

ขนาด 800 VA จ านวน 4 เคร่ือง จัดซ้ือตามเกณฑ์ และส่ิงแวดล้อม
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ฉบับเดือนพฤษภาคม
2563)

12 อุปกรณ์กระจาย อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ส านักปลัด 2,800           2,400.00         P

สัญญาณ (L2 Switch) (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง เทศบาล
จ านวน 1 เคร่ือง

13 อุปกรณ์กระจาย อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ส านักปลัด 6,000           4,500.00         P

สัญญาณ (L2 Switch) (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง เทศบาล
แบบท่ี 1 จ านวน 1 เคร่ือง

14 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน กองยุทธศาสตร์ 90,000         90,000.00      P

ส าหรับงานประมวลผล ประมวลผล แบบท่ี 2 จอแสดง และงบประมาณ
แบบท่ี 2 ภาพขนาดไม่น้อย กว่า 19 น้ิว

จ านวน 3 เคร่ือง จัดซ้ือตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
การจัดหาครุภัณฑ์และระบบ
คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับ
เดือนพฤษภาคม 2563

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
แล้วเสร็จไตรมาส

หมายเหตุ
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หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย โอนงบ ก าลัง ยังไม่ได้
รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ด าเนินการ ด าเนินการ

15 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ส าหรับ กองยุทธศาสตร์ 44,000         44,000.00      P

โน๊ตบุ๊ค ส าหรับงาน งานประมวลผล จ านวน 2 เคร่ือง และงบประมาณ
ประมวลผล จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม ฉบับเดือนพฤษภาคม
2563

16 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวด า กองสวัสดิการ 26,000          26,000.00        P

LED ขาวด า จ านวน 10 เคร่ือง (จัดซ้ือตาม สังคม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐาน การจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563)

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
แล้วเสร็จไตรมาส

หมายเหตุ
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หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย โอนงบ ก าลัง ยังไม่ได้
รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ด าเนินการ ด าเนินการ

17 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน ส านักปลัด 22,000          22,000.00      P

ส าหรับงานประมวล ประมวลผล แบบท่ี 1 (จอแสดงภาพ เทศบาล
ผล แบบท่ี 1 ขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)

จ านวน 1 เคร่ือง
(จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของ
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม ฉบับเดือนธันวาคม 2564)

18 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน ส านักปลัด 30,000          33,000.00      P

ส าหรับงานประมวล ประมวลผล แบบท่ี 2 (จอแสดงภาพ เทศบาล
ผล แบบท่ี 2 ขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)

จ านวน 1 เคร่ือง
(จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของ
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม ฉบับเดือนธันวาคม 2564)

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
แล้วเสร็จไตรมาส

หมายเหตุ
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หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย โอนงบ ก าลัง ยังไม่ได้
รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ด าเนินการ ด าเนินการ

19 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านักปลัด 5,000            5,000.00         P

จ านวน 2 เคร่ือง เทศบาล
(จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของ
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม ฉบับเดือนธันวาคม 2564)

20 เคร่ืองพิมพ์ เคร่ืองพิมพ์ Multifunction ส านักปลัด 15,000          15,000.00      P

Multifunction เลเซอร์หรือ LED จ านวน 1 เคร่ือง เทศบาล
เลเซอร์หรือ LED  สี (จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของ
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม ฉบับเดือนธันวาคม 2564)

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
แล้วเสร็จไตรมาส

หมายเหตุ
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หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย โอนงบ ก าลัง ยังไม่ได้
รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ด าเนินการ ด าเนินการ

21 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาว ด า ส านักปลัด 5,200            52,000.00      P

หรือ LED ขาว ด า (18 หน้า/นาที) จ านวน 2 เคร่ือง เทศบาล
(18 หน้า/นาที) (จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของ
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม ฉบับเดือนธันวาคม 2564)

22 เคร่ืองพิมพ์แบบ เคร่ืองพิมพ์แบบฉีกหมึกพร้อมติดต้ัง กองยุทธศาสตร์ 4,000            4,000.00         P

ฉีดหมึก ถังหมึกพิมพ์ จ านวน 1 เคร่ือง และงบประมาณ

23 เคร่ืองพิมพ์ เคร่ืองพิมพ์ Multifunction กองยุทธศาสตร์ 7,500            7,500.00         P

Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ และงบประมาณ

แบบฉีดหมึก  จ านวน 1 เคร่ือง
24 เคร่ืองพิมพ์ เคร่ืองพิมพ์ Multifunction กองยุทธศาสตร์ 30,000          30,000.00      P

Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี จ านวน 2 และงบประมาณ

เลเซอร์หรือ LED  สี เคร่ือง

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
แล้วเสร็จไตรมาส

หมายเหตุ
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หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย โอนงบ ก าลัง ยังไม่ได้
รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ด าเนินการ ด าเนินการ

25 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน กองการ 44,000          44,000.00      P

ส าหรับงานประมวล ประมวลผล แบบท่ี 1 (จอแสดงภาพ เจ้าหน้าท่ี
ผล แบบท่ี 1 ขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)

จ านวน 2 เคร่ือง
(จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของ
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม ฉบับเดือนธันวาคม 2564)

26 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับ กองการ 22,000          22,000.00      P

โน้ตบุ๊กส าหรับงาน งานประมวลผล จ านวน 1 เคร่ือง เจ้าหน้าท่ี
ประมวลผล (จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของ
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม ฉบับเดือนธันวาคม 2564)

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
แล้วเสร็จไตรมาส

หมายเหตุ
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หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย โอนงบ ก าลัง ยังไม่ได้
รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ด าเนินการ ด าเนินการ

27 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาว ด า กองการ 7,800            7,800.00         P

หรือ LED ขาว ด า (18 หน้า/นาที) จ านวน 3 เคร่ือง เจ้าหน้าท่ี
(18 หน้า/นาที) (จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของ
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม ฉบับเดือนธันวาคม 2564)

28 เคร่ืองพิมพ์ เคร่ืองพิมพ์ Multifunction กองการ 15,000          15,000.00      P

Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี จ านวน 1 เจ้าหน้าท่ี
เลเซอร์หรือ LED สี 1 เคร่ือง

29 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA กองการ 11,400          11,400.00      P

จ านวน 2 เคร่ือง เจ้าหน้าท่ี
(จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของ
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม ฉบับเดือนธันวาคม 2564)

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
แล้วเสร็จไตรมาส

หมายเหตุ
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หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย โอนงบ ก าลัง ยังไม่ได้
รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ด าเนินการ ด าเนินการ

30 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน ส านักการศึกษา 330,000        330,000.00    P

ส าหรับงานประมวล ประมวลผล แบบท่ี 1 (จอแสดงภาพ
ผล แบบท่ี 1 ขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)

จ านวน 15 เคร่ือง
(จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของ
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม ฉบับเดือนธันวาคม 2564)

31 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับ ส านักการศึกษา 22,000          22,000.00      P

โน้ตบุ๊กส าหรับงาน งานประมวลผล จ านวน 1 เคร่ือง
ประมวลผล

32 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาว ด า ส านักการศึกษา 5,200            5,200.00         P

หรือ LED ขาว ด า (18 หน้า/นาที) จ านวน 2 เคร่ือง
(18 หน้า/นาที)

33 เคร่ืองพิมพ์ เคร่ืองพิมพ์ Multifunction ส านักการศึกษา 15,000          15,000.00      P

Multifunction เลเซอร์หรือ LED จ านวน 1 เคร่ือง
เลเซอร์หรือ LED  สี

34 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านักการศึกษา 15,000          15,000.00      P

จ านวน 6 เคร่ือง

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
แล้วเสร็จไตรมาส

หมายเหตุ
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หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย โอนงบ ก าลัง ยังไม่ได้
รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ด าเนินการ ด าเนินการ

35 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน กองสาธารณสุข 30,000         30,000.00        P

ส าหรับงานประมวล ประมวลผล แบบท่ี 2 จอแสดง และส่ิงแวดล้อม

ผล แบบท่ี 2 ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19  น้ิว

จ านวน 1 เคร่ือง 

(จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา

อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

ฉบับเดือนธันวาคม 2564)

36 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน กองการแพทย์ 120,000       120,000.00      P

ส าหรับงานประมวล ประมวลผล แบบท่ี 2

ผล แบบท่ี 2 จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว

จ านวน 4 เคร่ือง (จัดซ้ือตาม

เกณฑ์ราคากลางและคุณ

ลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา

อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน

ธันวาคม 2564)

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
แล้วเสร็จไตรมาส

หมายเหตุ



119

หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย โอนงบ ก าลัง ยังไม่ได้
รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ด าเนินการ ด าเนินการ

37 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับ ส านักคลัง 60,000         60,000.00        P

ส าหรับงานประมวล งานประมวลผล แบบท่ี 2
ผล แบบท่ื 2 จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว

จ านวน 2 เคร่ือง (จัดซ้ือตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณ
ลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน
ธันวาคม 2564)

38 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ส านักคลัง 5,200           5,200.00          P

หรือ LED ขาวด า ขาวด า (18 หน้า/นาที)

จ านวน 2 เคร่ือง (จัดซ้ือตาม

เกณฑ์ราคากลางและคุณ

ลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา

อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน

ธันวาคม 2564)

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
แล้วเสร็จไตรมาส

หมายเหตุ
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หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย โอนงบ ก าลัง ยังไม่ได้

รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ด าเนินการ ด าเนินการ

39 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด ส านักคลัง 5,000           5,000.00          P

800 VA  จ านวน 2 เคร่ือง
(จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน

ธันวาคม 2564)

40 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับ ส านักการศึกษา 22,000         P กันเงินเพ่ือ

ส าหรับงานประมวล งานประมวลผล แบบท่ี 1 ด าเนินการ

ผล แบบท่ื 1 จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว

จ านวน 1 เคร่ือง (จัดซ้ือตาม

เกณฑ์ราคากลางและคุณ

ลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา

อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน

ธันวาคม 2564)

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
แล้วเสร็จไตรมาส

หมายเหตุ
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หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย โอนงบ ก าลัง ยังไม่ได้

รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ด าเนินการ ด าเนินการ

41 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส านักการศึกษา 44,000         P กันเงินเพ่ือ

โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน ส าหรับงานประมวลผล ด าเนินการ

ประมวลผล จ านวน 2 เคร่ือง (จัดซ้ือตาม

เกณฑ์ราคากลางและคุณ

ลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา

อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน

ธันวาคม 2564)

42 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ส านักการศึกษา 13,000         P กันเงินเพ่ือ

หรือ LED ขาวด า ขาวด า (18 หน้า/นาที) ด าเนินการ

จ านวน 5 เคร่ือง (จัดซ้ือตาม

เกณฑ์ราคากลางและคุณ

ลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา

อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน

ธันวาคม 2564)

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
แล้วเสร็จไตรมาส

หมายเหตุ
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หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย โอนงบ ก าลัง ยังไม่ได้
รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ด าเนินการ ด าเนินการ

43 เคร่ืองพิมพ์ เคร่ืองพิมพ์ Multifunction ส านักการศึกษา 30,000         P กันเงินเพ่ือ
Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี ด าเนินการ
เลเซอร์หรือ LED สี จ านวน 2 เคร่ือง (จัดซ้ือตาม

เกณฑ์ราคากลางและคุณ

ลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา

อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน

ธันวาคม 2564)

44 เคร่ืองพิมพ์ เคร่ืองพิมพ์ Multifunction ส านักการศึกษา 15,000         P กันเงินเพ่ือ

Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถัง ด าเนินการ

แบบฉีดหมึกพร้อม หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

ติดต้ังถังหมึกพิมพ์ จ านวน 2 เคร่ือง (จัดซ้ือตาม

(Ink Tank Printer) เกณฑ์ราคากลางและคุณ

ลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา

อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน
ธันวาคม 2564)

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
แล้วเสร็จไตรมาส

หมายเหตุ
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หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย โอนงบ ก าลัง ยังไม่ได้
รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ด าเนินการ ด าเนินการ

45 เคร่ืองสแกนเนอร์ เคร่ืองสแกนเนอร์ส าหรับ ส านักการศึกษา 16,000         P กันเงินเพ่ือ
ส าหรับงานเก็บ งานเก็บเอกสารระดับศูนย์ ด าเนินการ
เอกสารระดับศูนย์ บริการ แบบท่ี 1 จ านวน 1 
บริการ แบบท่ี 1 เคร่ือง (จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคา

กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
ฉบับเดือนธันวาคม 2564)

46 อุปกรณ์กระจาย อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ส านักปลัด 5,400           P กันเงินเพ่ือ
สัญญาณไร้สาย ไร้สาย (Access Point) เทศบาล ด าเนินการ
(Access Point) แบบท่ื 1 จ านวน 1 
แบบท่ื 1 เคร่ือง (จัดซ้ือตามเกณฑ์

ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์
ฉบับเดือนธันวาคม
2564 ของกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม)

1,767,200   1,669,700      2 8 11 18 7  -

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
แล้วเสร็จไตรมาส

หมายเหตุ

รวม 46 รายการ
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หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย โอนงบ ก าลัง ยังไม่ได้
รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ด าเนินการ ด าเนินการ

1 เคร่ืองสกัดท าลาย เคร่ืองสกัดท าลาย จ านวน 2 เคร่ือง ส านักการประปา 160,000       116,000.00    P

ราคาเคร่ืองละ 80,000 บาท
ขนาดไม่น้อยกว่า 29 กิโลกรัม ใช้
ก าลังไฟฟ้า 2000 w อัตรา
กระแทกไม่น้อยกว่า 800 
 คร้ัง/นาที

2 เคร่ืองเจีย/ตัด แบบ เคร่ืองเจีย/ตัดแบบมือถือ ขนาด ส านักการศึกษา 1,500            1,500.00         P

มือถือ 4 น้ิว  จ านวน 1 ตัว

161,500      117,500         1 1    -รวม 2 รายการ

แบบติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ครุภัณฑ์โรงงาน

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
แล้วเสร็จไตรมาส

หมายเหตุ
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หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย โอนงบ ก าลัง ยังไม่ได้
รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ด าเนินการ ด าเนินการ

1 โต๊ะ-เก้าอ้ีนักเรียน โต๊ะ-เก้าอ้ีนักเรียนขาเหล็ก แบบ A4 ส านักการศึกษา 869,000       594,000.00    P

ระดับประถมศึกษา จ านวน 550 ชุด
ชุดละ 1,580 บาท

869,000      594,000.00    1    -    -

แบบติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ครุภัณฑ์การศึกษา

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
แล้วเสร็จไตรมาส

หมายเหตุ

รวม 1 รายการ
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หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย โอนงบ ก าลัง ยังไม่ได้
รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ด าเนินการ ด าเนินการ

1 กระดาน ALL In One กระดาน ALL In One ทัชสกรีน ส านักการศึกษา 7,500,000    594,000.00    P

ทัชสกรีน แบบ 2 ระบบปฏิบัติการ ขนาดไม่
ต่ ากว่า 80 น้ิว มีคอมพิวเตอร์ในตัว
พร้อมโปรแกรมควบคุมการท างาน
ท้ังแบบ Andriod และ Windows
จ านวน 30 ชุด ชุดละ 250,000
บาท

2 เคร่ีองมัลติมีเดีย เคร่ืองมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ กองยุทธศาสตร์ 27,900          25,000.00      P

โปรเจคเตอร์ ระดับ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI และงบประมาณ

XGA Lumens จ านวน 1 เคร่ือง
(จัดซ้ือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ของ

ส านักงบประมาณ)

3 โทรทัศน์ แอล อี ดี โทรทัศน์ แอล อี ดี แบบ Smart TV กองยุทธศาสตร์ 6,700            6,500.00         P

แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ และงบประมาณ

1,366x768 พิกเซล ขนาด 32

น้ิว จ านวน 1 เคร่ือง (จัดซ้ือตาม

ราคาท้องตลาด)

แบบติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
แล้วเสร็จไตรมาส

หมายเหตุ
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หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย โอนงบ ก าลัง ยังไม่ได้

รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ด าเนินการ ด าเนินการ

4 ชุดเคร่ืองเสียง ชุดเคร่ืองเสียงส าหรับห้อง กองยุทธศาสตร์ 197,000       194,000.00    P

ส าหรับห้อง ภาพยนตร์ DENON STAGE- และงบประมาณ

ภาพยนตร์ ULTRA HD 4 ชุดโฮมเธียเตอร์

(รองรับได้ถึง 9.2 ชาแนล)

มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี

 - DENON AVC-47 H8K AV

Amplifier 9.2 ชาแนล 200
วัตต์ พร้อมระบบส่ังการด้วย
เสียง ระบบเสียง 30 และ
HEOS ในตัว จ านวน 1 เคร่ือง
 - JBL Stage A 180 ล าโพง
โฮมเธียเตอร์ จ านวน 1 คู่
 - JBL Stage A 130 ล าโพง
วางห้ิง จ านวน 2 คู่
 - JBL Stage A 135C ล าโพง
เซ็นเตอร์ จ านวน  1 ตัว
 - JBL Stage A 120P 
ซับวูฟเฟอร์ จ านวน  2 ตัว
พร้อมติดต้ังชุดเคร่ืองเสียง 
พร้อมอุปกรณ์สายสัญญาณ

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
แล้วเสร็จไตรมาส

หมายเหตุ
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หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย โอนงบ ก าลัง ยังไม่ได้
รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ด าเนินการ ด าเนินการ

5 กล้องถ่ายรูป กล้องถ่ายรูป จ านวน 1 ตัว ส านักการศึกษา 27,000         26,800.00      P

 - ขนาดไม่น้อยกว่า 122.4 x
92.6 x 69.8 มม.
 - ประเภทของเซอร์รับภาพ :
APS-C CMOS
 - ความละเอียดพิกเซลไม่น้อย
กว่า 24.1 ล้านพิกเซล
 - หน่วยประมวลภาพ : DiG!C8
 - ISO:100-25600 (ขยายได้
ถึง 51200)
 - จุดโฟกัสอัตโนมัติ : 9 จุด
 - จอภาพ : ระบบสัมผัส ขนาด
3 น้ิว ปรับมุมได้รอบทิศทาง
 - Dual Pixel CMOS AF
 - บันทึกวีดีโอ : 4K Full HD 
ความเร็วในการถ่ายภาพ
ต่อเน่ือง : 5 เฟรมต่อวินาที
 - รองรับการบันทึก : การ์ด SD
 - Eye Detect AF (Live view
เท่าน้ัน) (จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด)

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
แล้วเสร็จไตรมาส

หมายเหตุ
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หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย โอนงบ ก าลัง ยังไม่ได้
รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ด าเนินการ ด าเนินการ

6 โทรทัศน์ แอล อี ดี โทรทัศน์ แอล อี ดี  (LED) กองการแพทย์ 76,000         76,000.00 P

(LED) แบบ Smart แบบ Smart TV ขนาด 50 น้ิว
TV จ านวน 4 เคร่ือง  (จัดซ้ือตาม

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของส านักงบประมาณฉบับ
เดือนธันวาคม 2564) 

7 โทรทัศน์ แอล อี ดี โทรทัศน์ แอล อี ดี ส านักปลัด 15,000         P กันเงินเพ่ือ
(LED TV) แบบ (LED TV) แบบ Smart เทศบาล ด าเนินการ
Smart TV TV ระดับความละเอียด

จอภาพ 3840 x 2160
พิกเซล ขนาด 43 น้ิว
จ านวน 1 เคร่ือง
(จัดซ้ือตามราคากลาง
มาตรฐานครุภัณฑ์ของ
ส านักงบประมาณฉบับ
เดือนธันวาคม 2564)

7,849,600   922,300          -  - 2 4 1  -รวม 7 รายการ

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
แล้วเสร็จไตรมาส

หมายเหตุ
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หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย โอนงบ ก าลัง ยังไม่ได้
รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ด าเนินการ ด าเนินการ

1 รถบรรทุก รถบรรทุก ชนิดขับเคล่ือน 2 ล้อ ส านักช่าง 770,000       770,000.00    ✓

เคร่ืองยนต์ 4 สูบ 4 จังหวะ 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า
1,400 ซีซี บรรทุกน้ าหนักได้ไม่
น้อยกว่า 900 กิโลกรัม กระบะ
บรรทุกเปิดได้ 3 ด้าน จ านวน 2 
คัน คันละ 385,000 บาท  

2 รถบรรทุก (ดีเซล) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ส านักช่าง 3,500,000     - ✓ อยู่ข้ันตอน
ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า บริหาร
6,000 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์ สัญญา
สูงสุดไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์ (กันเงิน)

แบบบรรทุกน้ าความจุไม่น้อยกว่า
8,000 ลิตร จ านวน 1 คัน

3 ตู้คอนเทนเนอร์บรรทุก ตู้คอนเทนเนอร์บรรทุกขยะ  มี กองสาธารณสุข 720,000       208,000.00    (-) 512,000 ✓

ขยะ ปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 4 และส่ิงแวดล้อม
ลบ.ม จ านวน 6 ตู้ ตู้ละ 120,000
บาท

แบบติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
แล้วเสร็จไตรมาส

หมายเหตุ
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หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย โอนงบ ก าลัง ยังไม่ได้
รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ด าเนินการ ด าเนินการ

4 รถบรรทุกขยะ รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบ กองสาธารณสุข 3,500,000     - ✓ อยู่ในข้ันตอน

ยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด และส่ิงแวดล้อม การบริหาร

บรรจุไม่น้อยกว่า 4 ลบ.ม. ตัวรถ สัญญา

ชนิด 6 ล้อ เคร่ืองยนต์ดีเซล (กันเงิน)

จ านวน 4 สูบ 4จังหวะ ก าลัง
แรงม้า 130 แรงม้า จ านวน 1 คัน

5 เรือไฟเบอร์กลาส เรือไฟเบอร์กลาส ท้องเรือรูปตัววี ส านักช่าง 200,000       199,000.00    ✓

ขนาดยาวไม่น้อยกว่า 390.00 
เซนติเมตร  กว้างไม่น้อยกว่า 
144.00 เซนติเมตร พร้อมเคร่ือง
ยนต์เบนซินเกาะท้ายขนาดไม่น้อย
กว่า 9.5 แรงม้า จ านวน 1 ล า

6 ถังเก็บเช้ือเพลิง ถังน้ ามันบนดิน สามารถบรรจุน้ ามัน ส านักช่าง 800,000        - ✓

เช้ือเพลิงได้ไม่น้อยกว่า 20,000 
ลิตร พร้อมตู้จ่ายน้ ามันเช้ือเพลิง 
และหัวจ่ายอัตโนมัติ จ านวน 1 ถัง

7 รถบรรทุก รถบรรทุก ชนิดขับเคล่ือน 2 ล้อ ส านักช่าง 385,000       385,000.00    ✓

เคร่ืองยนต์ 4 สูบ 4 จังหวะ 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 
1,400 ซีซี บรรทุกน้ าหนักได้
ไม่น้อยกว่า 900 กิโลกรัม กระบะ
บรรทุกเปิดได้ 3 ด้าน จ านวน 1 คัน 

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
แล้วเสร็จไตรมาส

หมายเหตุ
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หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย โอนงบ ก าลัง ยังไม่ได้
รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ด าเนินการ ด าเนินการ

8 รถบรรทุก (ดีเซล) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ส านักช่าง 2,125,000     - ✓ อยู่ในข้ันตอน

ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า การบริหาร

6,000 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์ สัญญา

สูงสุดไม่ต่ ากว่า 170กิโลวัตต์ (กันเงิน)

 แบบกระบะเทท้าย จ านวน 1 คัน
9 รถบรรทุก (ดีเซล) รถบรรทุก (ดีเซล) ชนิด 6 ล้อ ส านักช่าง 1,600,000     - ✓ อยู่ในข้ันตอน

เคร่ืองยนต์ดีเซล 4 จังหวะเกียร์ การบริหาร

ธรรมดา ความจุกระบอกสูบไม่ สัญญา

น้อยกว่า 5,100 ซีซี ก าลังเคร่ือง (กันเงิน)

ยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110
กิโลวัตต์ จ านวน 1 คัน

10 รถบรรทุกติดต้ังเครน รถบรรทุกติดต้ังเครนไฮดรอลิก กองสาธารณสุข 6,000,000      - ✓ อยู่ในข้ันตอน

ไฮดรอลิก ขนาด 5 ตัน ท่ีระยะยก 2.5 เมตร และส่ิงแวดล้อม การบริหาร

พร้อมกระบะเทท้ายเป็นรถบรรทุก สัญญา

ชนิด 6 ล้อ เคร่ืองยนต์ดีเซล (กันเงิน)

4 จังหวะ จ านวน 1 คัน

19,600,000 1,562,000      3 1 5 1

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
แล้วเสร็จไตรมาส

หมายเหตุ

รวม 10 รายการ
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หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย โอนงบ ก าลัง ยังไม่ได้
รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ด าเนินการ ด าเนินการ

1 เคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้ เคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้ แบบเคร่ือง ส านักช่าง 44,000         34,800.00      ✓

ยนต์เบนซิน 2 จังหวะ ก าลังเคร่ือง
ยนต์ไม่น้อยกว่า 0.68 กิโลวัตต์ 
ความจุไม่น้อยกว่า0.4 ลิตร ความ
ยาวใบมีดไม่น้อยกว่า 500 มิลลิเมตร

จ านวน 2 ตัว ตัวละ 22,000 บาท

2 เคร่ืองท าน้ าร้อน- เคร่ืองท าน้ าร้อน-น้ าเย็นแบบถังคว่ า ส านักปลัด 5,800           5,800.00         ✓

น้ าเย็นแบบถังคว่ า สามารถท าน้ าเย็นได้ 1 ลิตร/ช่ัวโมง เทศบาล
สามารถท าน้ าร้อนได้5 ลิตร/ช่ัวโมง
มีก าลังไฟฟ้าท าความร้อน 420 
วัตต์ มีก าลังท าความเย็น 135 วัตต์ 
จ านวน 1 เคร่ือง

3 เคร่ืองตัดหญ้าแบบ เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง ส านักปลัด 19,000         19,000.00      ✓

ข้อแข็ง  - เป็นเคร่ืองตัดหญ้าแบบสะพาย เทศบาล
 - เคร่ืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 
1.4 แรงม้า
 - ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า
30 ซีซี พร้อมใบมีด จ านวน 2
เคร่ือง

68,800        59,600            - 2  - 1  -  -รวม 3 รายการ

แบบติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
แล้วเสร็จไตรมาส

หมายเหตุ
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หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย โอนงบ ก าลัง ยังไม่ได้
รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ด าเนินการ ด าเนินการ

1 ชุดเคร่ืองออก ชุดเคร่ืองออกก าลังกาย กองสวัสดิการ 599,400        - ✓ กันเงินเพ่ือ
ก าลังกาย 1) เคร่ืองออกก าลังกายอุปกรณ์ สังคม ด าเนินการ

บริหารไหล่และขาขนาดไม่น้อยกว่า 
กว้าง 80 ซม.ยาว 100 ซม. สูง 
160 ซม. จ านวน 6 ชุด ชุดละ 
18,000 บาท จ านวน 108,000 บาท

2) เคร่ืองออกก าลังกายอุปกรณ์
บริหารข้อเข่าแบบจักรยาน
ล้อเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง
80 ซม. ยาว 100 ซม.สูง 100
ซม. จ านวน 6 ชุด ๆ ละ 16,450 
บาท จ านวน 98,700 บาท
3) เคร่ืองออกก าลังกายอุปกรณ์
บริหารขา-ข้อสะโพก ขนาดไม่น้อยกว่า 
กว้าง80 ซม. ยาว 100 ซม. สูง
120 ซม. จ านวน 6 ชุด ๆ ละ
16,500 บาท จ านวน 99,000
บาท
4) เคร่ืองออกก าลังกายอุปกรณ์
บริหารกล้ามเน้ือแขน - หัวไหล่
แบบดึง ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง

แบบติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ครุภัณฑ์กีฬา

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
แล้วเสร็จไตรมาส

หมายเหตุ
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หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย โอนงบ ก าลัง ยังไม่ได้
รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ด าเนินการ ด าเนินการ

80 ซม.ยาว 100 ซม. สูง 170 ซม.
จ านวน 6 ชุด ๆ ละ 18,500 บาท
จ านวน 111,000 บาท
5) เคร่ืองออกก าลังกายอุปกรณ์
ซิทอัพ บริหารหน้าท้อง  ขนาด
ไม่น้อยกว่า กว้าง 80 ซม. ยาว
100 ซม. สูง 60 ซม
จ านวน 6 ชุด ๆ ละ 15,450 บาท
จ านวน 92,700 บาท
6) เคร่ืองออกก าลังกายอุปกรณ์
บริหารข้อสะโพก ขนาดไม่น้อยกว่า
กว้าง 80 ซม.ยาว 100 ซม. สูง
100 ซม. จ านวน 6 ชุด ๆ ละ
15,000 บาท   จ านวน
 90,000 บาท

599,400         -    -    -    -    - 1  -

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
แล้วเสร็จไตรมาส

หมายเหตุ

รวม 1 รายการ
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หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย โอนงบ ก าลัง ยังไม่ได้
รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ด าเนินการ ด าเนินการ

1 เคร่ืองสูบน้ า เคร่ืองสูบน้ า แบบมอเตอร์ไฟฟ้า ส านักช่าง 500,000       499,650.00    ✓

ชนิดจุ่มน้ าสูบได้ไม่น้อยกว่า 250
ลบ.ม./ชม. ท่อดูดส่งไม่น้อยกว่า 8 
น้ิว พร้อมตู้ควบคุมและอุปกรณ์ 
จ านวน 1 เคร่ือง

2 เคร่ืองสูบน้ า เคร่ืองสูบน้ า แบบจุ่ม จ านวน ส านักการประปา 28,000         25,600.00      P

2 เคร่ือง
 - ใช้มอเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 1 HP
(750W) ระบบไฟ 220-230 โวลล์
 - ท่อส่งน้ าขนาด 3 น้ิว
 - สามารถสูบน้ าได้ไม่น้อยกว่า
300 ลิตรต่อนาที

3 เคร่ืองเล่ือยโซ่ยนต์ เคร่ืองเล่ือยโซ่ยนต์ ความยาวบ่า ส านักปลัด 74,000         64,000.00      ✓

ไม่น้อยกว่า 18 น้ิว ขนาดเคร่ืองยนต์ เทศบาล
ขนาดเคร่ืองยนต์ไม่น้อย กว่า 2 
แรงม้า จ านวน 4 เคร่ือง

4 เคร่ืองสูบน้ า เคร่ืองสูบน้ า ก าลังไฟฟ้า 220 V ส านักปลัด 24,200         24,200.00      ✓

ขนาด 2 น้ิวx1/2HP จ านวน 4 เทศบาล
4 เคร่ือง

626,200      613,450         2 1 1

แบบติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ครุภัณฑ์การเกษตร

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
แล้วเสร็จไตรมาส

หมายเหตุ

รวม 4 รายการ
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หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย โอนงบ ก าลัง ยังไม่ได้
รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ด าเนินการ ด าเนินการ

1 เคร่ืองผสมยาง เคร่ืองซ่อมผิวแอสฟัลท์ติก แบบ ส านักช่าง 1,850,000    1,850,000.00  ✓

แอสฟัลท์ Mobile Hot Recycling (ตัวเล็ก)
 - ชุดแผ่นท าความร้อนขนาดไม่
น้อยกว่า 1.5 ตารางเมตร
 - ชุดเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าขนาดไม่
น้อยกว่า 4.0 กิโลวัตต์
 - ถังแอสฟัลท์ติกมีขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 25 ลิตร จ านวน 
1 เคร่ือง

2 รถขุดตีนตะขาบ รถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ ส านักช่าง 1,500,000     - ✓ อยู่ในข้ันตอน

ขนาดไม่น้อยกว่า 27.5 แรงม้า การบริหาร

มีระยะขุดลึกไม่น้อย 3.11 เมตร สัญญา

มีความเร็วในการหมุนได้ไม่น้อย (กันเงิน)

8.6 รอบต่อนาที  จ านวน 1 คัน
3 รถเข็นปูน รถเข็นปูน กะบะ PVC ล่อคู่เหล็กป๊ัม ส านักการศึกษา 5,580            5,580.00         ✓

จ านวน 2 คัน

3,355,580   1,855,580       -  - 1 1 1  -

แบบติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
แล้วเสร็จไตรมาส

หมายเหตุ

รวม 3 รายการ
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หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย โอนงบ ก าลัง ยังไม่ได้
รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ด าเนินการ ด าเนินการ

1 เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ ส านักการประปา 55,500         43,000.00      P

จ านวน 1 เคร่ือง
 - ไฟ AC  220 โวลต์ ชนิดยกเดียว
50 เฮิรตซ์
 - มีเคร่ืองควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ
(Automatic Voltage Regulation 
Control)
 - สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ไฟฟ้า
ท่ีมีค่า Power Factor ต้ังแต่
ร้อยละ 80 ข้ึนไป
 - เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าทุกขนาดส่งก าลัง
ขับโดยตรง (Direct Coupling)

2 ชุดเคร่ืองเสียงห้อง ชุดเคร่ืองเสียงห้องประชุม ส านักการประปา 44,550         44,550.00      P

ประชุม จ านวน 1 ชุด
 - ชุดไมค์ประชุมไร้สาย ชุด 8 ตัว
 - เพาเวอร์มิกเซอร์ 1 เคร่ือง
 - ล าโพงติดฝาผนัง ขนาด 6 น้ิว
 - สายล าโพง 20 เมตร
 - อุปกรณ์พร้อมติดต้ัง

แล้วเสร็จไตรมาส
หมายเหตุ

แบบติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
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หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย โอนงบ ก าลัง ยังไม่ได้
รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ด าเนินการ ด าเนินการ

3 เคร่ืองเสียงล าโพง เคร่ืองเสียงล าโพงเคล่ือนท่ี ขนาด ส านัการศึกษา 19,000          18,600.00      ✓

เคล่ือนท่ี 15 น้ิว 900 W พร้อมไมล์
จ านวน 2 เคร่ือง

4 ตู้ล าโพงอเนก ตู้ล าโพงอเนกประสงค์ กองสวัสดิการ 120,000       111,600.00    P

ประสงค์  - ตู้ล าโพงเคล่ือนท่ี 15 น้ิว สังคม
 - พร้อมไมค์ลอย UHF
 - มีบลูทูธ
 - แบตเตอร่ีชาร์จในตัว
จ านวน 8 ตู้ (จัดซ้ือตามราคา
ท้องตลาด)

239,050      217,750          -  - 1 3  -  -

ท่ี

รวม 4 รายการ

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
แล้วเสร็จไตรมาส

หมายเหตุ
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หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย โอนงบ ก าลัง ยังไม่ได้
รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ด าเนินการ ด าเนินการ

1 เคร่ืองวัดอัตราการไหล เคร่ืองวัดอัตราการไหลอัลตร้าโซนิค ส านักการประปา 350,000        - P ไม่ได้จัดซ้ือ
อัลตร้าโซนิค โฟล โฟลมิเตอร์ (Ultrasonic Flow Meter
มิเตอร์ Clamp on) แบบติดต้ังผนังตายตัว

(Fixed Type) จ านวน 1 ชุด
- แหล่งพลังงานไฟฟ้า 220 VAC
- ค่าความแม่นย า +-1 ถึง 2% ของ
ค่าท่ีอ่านได้
-หัววัดแบบกันน้ า IP 67 
และใช้กับ DN 50 - 1200 mm.
- ตัวเคร่ืองสามารถส่งและรับสัญญาณ
ได้เกิน 150 ม.พร้อมติดต้ัง

2 ป๊ัมสูบจ่ายสารเคมี ป๊ัมสูบจ่ายสารเคมี จ านวน 18 ส านักการประปา 1,800,000    1,210,000.00  P

เคร่ืองราคาเคร่ืองละ 100,000 
บาท แบบสูบอัด motor driven D
Diaphragmmetering pump ชนิด 

manual control แบบ single head
- มอเตอร์ขับเคล่ือนเป็นชนิดสามเฟส
 มีก าลังไม่น้อยกว่า 0.75 kw
- สามารถสูบจ่ายได้ไม่น้อยกว่า
500 ลิตร/ชม. แรงดันไม่น้อยกว่า
5 บาร์ พร้อมตู้ควบคุม

2,150,000   1,210,000       -  - 1  -  - 1รวม 2 รายการ

แบบติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
แล้วเสร็จไตรมาส

หมายเหตุ
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หน่วยงาน งบประมาณ เบิกจ่าย โอนงบ ก าลัง ยังไม่ได้
รับผิดชอบหลัก (บาท) (บาท) (+, -) (บาท) 1 2 3 4 ด าเนินการ ด าเนินการ

1 เคร่ืองอัดอากาศ เคร่ืองอัดอากาศ (SCBA) จ านวน 1 ส านักปลัด 380,000       375,000.00    P

ส าหรับชุดช่วยหายใจ เคร่ือง เทศบาล
 - อัดอากาศขนาด 200 หรือ
300 บาร์
 - แรงดันสูงขนาด 4 ลูกสูบ
 - ใช้เคร่ืองมอเตอร์ไฟฟ้า  230 โวลด์

1 เฟส ขนาด 2.2 กิโลวัตต์
 - ให้ปริมาณอากาศ 90 ลิตร/นาที 
(5.4 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง)
 - มีวาล์วนิรภัย 1 ตัว เพ่ือความปลอดภัย

 - มีหัวอัด 1 หัว พร้อมสายจ่าย
อากาศในการอัด 1 เส้น
 - มีมาตรวัดแรงดันขนาด 330 บาร์
 - มีข้อต่อส าหรับอัดเข้าถังอากาศ
เป็นแบบส าหรบถังอากาศท่ีใช้ใน
การผจญเพลิง - ด าน้ า และข้อต่อ
รับช่วงพิเศษ
 - น้ าหนัก 39.5 กิโลกรัม ควรใช้
 ้เคร่ืองอุปกรณ์ป้องกันเสียง 91 เดซิ-
เบล ISO3746 ขณะใช้ มีขนาด
73 ซม. × 37 ซม. × 47 ซม.

380,000      375,000          - 1  -  -  -  -
41,491,960 12,391,342    8   15 34  70  19 5รวมท้ังส้ิน 151  รายการ

รวม 1 รายการ

แบบติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ครุภัณฑ์อ่ืนๆ

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
แล้วเสร็จไตรมาส

หมายเหตุ
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