


 

 

คํานํา 

แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 5 จัดทําข้ึนเนื่องจาก
เทศบาลนครนครศรีธรรมราชได+มีการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เม่ือวันท่ี 28 กันยายน 2564   

ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ5าย ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2564 ไปต้ังจ5ายเป6นรายการใหม5 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจึงต+องจัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 
5 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว5าด+วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค;กรปกครองส5วนท+องถ่ิน พ.ศ.2548 และท่ีแก+ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข+อ 27   

 

กองยุทธศาสตร;และงบประมาณ 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                             สารบัญ       

  เรื่อง          หน�า   
บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาท+องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ (ผ.01)       1    
 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท+องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ (ผ.02)                   
        

   -   ยุทธศาสตร;ท่ี 2  ด+านโครงสร+างพ้ืนฐาน         3 
 

  -   ยุทธศาสตร;ท่ี 5  ด+านสาธารณสุขและการกีฬา         6 
     

  บัญชีจํานวนครุภัณฑ;สําหรับไม5ได+ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท+องถ่ิน (ผด.02/1)      7  

                          

 



แบบ ผด.01

จํานวนโครงการ คิดเป�นร�อยละของ จํานวน คิดเป�นร�อยละของ
ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด

1.) ยุทธศาสตร�ด�านการเมืองและการบริหาร
   1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป   -   -   -   -
   1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   -   -   -   -

รวม   -   -   -   -
2.) ยุทธศาสตร�ด�านโครงสร�างพื้นฐาน
   2.1  แผนงานเคหะและชุมชน   -   -   -   -
   2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6 85.71 4,790,000       38.97
   2.3  แผนงานการพาณิชย6   -   -   -   -

รวม 6   - 4,790,000      38.97
3.) ยุทธศาสตร�ด�านสิ่งแวดล�อม  และทรัพยากรธรรมชาติ
   3.1  แผนงานสาธารณสุข   -   -   -   -
   3.2  แผนงานเคหะและชุมชน   -   -   -   -
   3.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   -   -   -   -

รวม   -   -   -   -

สํานักช7าง

      - 1 -

ยุทธศาสตร6/แผนงาน
หน7วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนการดําเนินงาน  ประจําป:งบประมาณ  พ.ศ.2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 5
บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช



จํานวนโครงการ คิดเป�นร�อยละของ จํานวน คิดเป�นร�อยละของ
ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด

4.) ยุทธศาสตร�ด�านสังคม  การศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม
   4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป   -   -   -   -
   4.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน   -   -   -   -
   4.3  แผนงานการศึกษา   -   -   -   -
   4.4  แผนงานสังคมสงเคราะห6   -   -   -   -
   4.5  แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน   -   -   -   -
   4.6  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   -   -   -   -
   4.7  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   -   -   -   -
   4.8  แผนงานงบกลาง   -   -   -   -

รวม   -   -   -   -
5.) ยุทธศาสตร�ด�านสาธารณสุข  และการกีฬา
   5.1  แผนงานสาธารณสุข   -   -   -   -
   5.2  แผนงานเคหะและชุมชน   -   -   -   -
   5.3  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   -   -   -   -
  5.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 14.29 7,500,000       61.03 สํานักช7าง

รวม 1   - 7,500,000      61.03
6.) ยุทธศาสตร�ด�านเศรษฐกิจ
   6.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   -   -   -   -

รวม   -   -   -   -
รวมทั้งสิ้น 7 100.00 12,290,000    100.00

ยุทธศาสตร6/แผนงาน
หน7วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน,วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ก,อสร�างกรงลิง ในสวน  - กรงแฝดรูปสี่เหลี่ยม ขนาด 500,000     สวนสมเด็จพระ สํานักช,าง
สัตวเทศบาลนคร 3.00x6.00 เมตร ศรีนครินทร 84 
นครศรีธรรมราช บริเวณ  - กรงหกเหลี่ยม ขนาดเส�น (ทุ,งท,าลาด)
สวนสมเด็จพระศรีนค ผ,าศูนยกลาง 3.00 เมตร
รินทร 84 (ทุ,งท,าลาด) จํานวน 4 กรง ตามรูปแบบ

และรายการของเทศบาล
2 ก,อสร�างคันดินด�านทิศ ก,อสร�างคันดินด�านทิศตะวันออก 2,000,000  สวนสมเด็จพระ สํานักช,าง

ตะวันออกของบ,อขยะ ของบ,อขยะ ในสวนสมเด็จ ศรีนครินทร 84 
ในสวนสมเด็จพระศรี พระศรีนครินทร 84 (ทุ,งท,าลาด) (ทุ,งท,าลาด)
นครินทร 84 ยกระดับคันดินความยาวไม,
(ทุ,งท,าลาด) น�อยกว,า 710.00 เมตร

หรืองานดินลูกรังไม,น�อยกว,า
6,000 ลบ.ม. ตามรูปแบบ
และรายการของเทศบาล

ที่ โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปDงบประมาณ  พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 5

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน,วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 ก,อสร�างท,อลอดเหลี่ยม ท,อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. ขนาด 500,000     หมู,บ�านเอื้ออาทร สํานักช,าง
ข�ามถนนทางเข�า 1.20x1.20x1.00 เมตร สะพานยาว
หมู,บ�านเคหะเอื้ออาทร ยาวไม,น�อยกว,า 20.00 เมตร
สะพานยาว ตามรูปแบบและรายการของ

เทศบาล
4 ก,อสร�างถนนบริเวณ ยกระดับและขยายคันดิน ความ 498,000     สวนสมเด็จพระ สํานักช,าง

ทางขึ้นบ,อขยะ ในสวน ยาวไม,น�อยกว,า 373.00 ศรีนครินทร 84 
สมเด็จพระศรีนครินทร เมตร หรือจํานวนก,อสร�าง (ทุ,งท,าลาด)
84 (ทุ,งท,าลาด) ถนนหินท�ายรางขน ขยาย

คันดิน ไม,น�อยกว,า 1,137.00

ลูกบาศกเมตร ตามรูปแบบและ
รายการของเทศบาล

5 ปรับปรุงภูมิทัศน  - ปรับพื้นที่ไม,น�อยกว,า 970,000     สวนสมเด็จพระ สํานักช,าง
บริเวณพระบรมรูป 800.00 ลบ.ม. ศรีนครินทร 84 
สมเด็จย,าในสวนสมเด็จ  - ปลูกหญ�านวลน�อยพื้นที่ไม, (ทุ,งท,าลาด)
พระศรีนครินทร 84 น�อยกว,า 600.00 ตารางเมตร

(ทุ,งท,าลาด)  - ปูบล็อกคอนกรีตพื้นที่ไม,
น�อยกว,า 820.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการของ
เทศบาล

ที่ โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน,วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 ปรับปรุงภูมิทัศน  - ปรับพื้นที่ไม,น�อยกว,า 322,000     สวนสมเด็จพระ สํานักช,าง
บริเวณปHายสวนสมเด็จ 304.00 ลบ.ม. ศรีนครินทร 84 
พระศรีนครินทร 84  - ปลูกหญ�านวลน�อยพื้นที่ไม, (ทุ,งท,าลาด)
(ทุ,งท,าลาด) น�อยกว,า 262.00 ตารางเมตร

 - ปูบล็อกคอนกรีตพื้นที่ไม,
น�อยกว,า 225.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการของ
เทศบาล

4,790,000  

ที่ โครงการ
พ.ศ.2564

รวม 6 โครงการ
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พ.ศ.2565



5. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านสาธารณสุขและการกีฬา
5.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน,วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ก,อสร�างระบบบําบัด  - บ,อบําบัดสิ่งปฏิกูล กว�าง 7,500,000  สวนสมเด็จพระ สํานักช,าง
สิ่งปฏิกูล 2.40 เมตร ยาว 4.20 เมตร ศรีนครินทร 84 

ลึก 1.60 เมตร จํานวนไม, (ทุ,งท,าลาด)
น�อยกว,า 30 บ,อ
 - บ,อลานกรอง กว�าง 4.80
เมตร ยาว 6.50 เมตร ลึก
1.00 เมตร จํานวนไม,น�อย
กว,า 15 บ,อ
 - บ,อรับน้ํา กว�าง 3.00 เมตร
ยาว 10.80 เมตร ลึก 1.60
เมตร
 - ระบบบําบัดน้ําเสีย จํานวน
1 ระบบ
 - อาคาร ค.ส.ล.ชั้นเดียว กว�าง
3.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร
จํานวน 2 หลัง
 - ถนน ค.ส.ล.หนา 0.15
เมตร มีพื้นที่ไม,น�อยกว,า
160.00 ตารางเมตร ตามรูป
แบบและรายการของเทศบาล

7,500,000  
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พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

รวม 1 โครงการ

ที่ โครงการ



1 ครุภัณฑสํานักงาน
1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน,วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดซื้อตู�เก็บเอกสาร ตู�เก็บเอกสารทรงสูง ขนาดไม, 20,700       ฝMายนิติการ สํานักปลัด
ทรงสูง น�อยกว,า (WxDxH) 120x เทศบาล

38x203 ซม. จํานวน 3 ตู�
2 จัดซื้อตู�เตี้ยบานเปQด ตู�เตี้ยบานเปQด ขนาดไม,น�อยกว,า 24,500        - ฝMายอํานวยการ สํานักปลัด

(WxDxH) 80x40x81 มม.  - ฝMายนิติการ เทศบาล
จํานวน 7 ตู�

3 จัดซื้อตู�เหล็กเก็บ ตู�เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ 9,000         ฝMายอํานวยการ สํานักปลัด
เอกสารบานเลื่อนทึบ ขนาดไม,น�อยกว,า (WxDxH) เทศบาล

1,489x410x879 มม.
จํานวน 2 ตู�

4 จัดซื้อตู�เหล็กเก็บ ตู�เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ 11,800       ฝMายเทศกิจ สํานักปลัด
เอกสารบานเลื่อนทึบ ขนาดไม,น�อยกว,า (WxDxH) เทศบาล

1,795x410x879 มม.
จํานวน 2 ตู�

5 จัดซื้อตู�เหล็กเก็บ ตู�เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน 7,800         กองการเจ�าหน�าที่ สํานักปลัด
เอกสารบานเลื่อน กระจก ขนาดไม,น�อยกว,า เทศบาล
กระจก (WxDxH) 1,185x410x

879 มม.จํานวน 2 ตู�

พ.ศ.2565
ที่ โครงการ

พ.ศ.2564

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับไม,ได�ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท�องถิ่น
แผนการดําเนินงาน  ประจําปDงบประมาณ  พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 5

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

                                             - 7 - แบบ ผด.02/1



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน,วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 จัดซื้อโตSะทํางาน 2 โตSะทํางาน 2 ลิ้นชัก ขนาด 9,800         ฝMายเทศกิจ สํานักปลัด
ลิ้นชัก ไม,น�อยกว,า (WxDxH) เทศบาล

1,500x800x750 มม.
จํานวน 2 ตัว

7 จัดซื้อเก�าอี้สํานักงาน เก�าอี้สํานักงานล�อเลื่อน ขนาด 23,600        - ฝMายเทศกิจ สํานักปลัด
ล�อเลื่อน ไม,น�อยกว,า (WxDxH)  - กองการ เทศบาล

64x70x107 ซม. เจ�าหน�าที่
จํานวน 8 ตัว  - ฝMายนิติการ

8 จัดซื้อโตSะทํางาน 2 โตSะทํางาน 2 ลิ้นชัก ขนาด 22,500        - ฝMายนิติการ สํานักปลัด
ลิ้นชัก ไม,น�อยกว,า (WxDxH)  - กองการ เทศบาล

1,200x600x750 มม. เจ�าหน�าที่
จํานวน 5 ตัว

9 จัดซื้อโตSะพับอเนก โตSะพับอเนกประสงค ขนาด 1,500         ฝMายนิติการ สํานักปลัด
ประสงค ไม,น�อยกว,า (WxDxH) เทศบาล

1,200x600x750 มม.
จํานวน 1 ตัว

131,200     
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ที่ โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

รวม 9 โครงการ



1 ครุภัณฑสํานักงาน
1.4  แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน,วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดซื้อเครื่องถ,ายเอกสาร เครื่องถ,ายเอกสาร ระบบ 105,000     สํานักการศึกษา สํานักการศึกษา
ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) ดิจิตอล (ขาว - ดํา) ความเร็ว

30 แผ,น/นาที
 - ขนาดที่กําหนดเปUนขนาด
ความเร็วขั้นต่ํา
 - เปUนระบบมัลติฟWงกชั่น
 - เปUนระบบกระดาษธรรมดา
ชนิดหมึกผง ย,อ - ขยายได�
จํานวน 1 เครื่อง

105,000     
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รวม 1 โครงการ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



3 ครุภัณฑคอมพิวเตอร
3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน,วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร คอมพิวเตอรสําหรับงานประมวล 88,000       ฝMายนิติการ สํานักปลัด
สําหรับงานประมวลผล ผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพ เทศบาล
แบบที่ 1 ขนาดไม,น�อยกว,า 19 นิ้ว)

จํานวน 4 เครื่อง จัดซื้อตาม
เกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ฉบับเดือนพฤษภาคม

2563
2 จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร เครื่องพิมพเลเชอร หรือ LED 7,800         กองการเจ�าหน�าที่ สํานักปลัด

หรือ LED ขาวดํา ขาวดํา (18 หน�า/นาที) เทศบาล
จํานวน 3 เครื่อง
จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ฉบับเดือนพฤษภาคม

2563

ที่ โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน,วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 จัดซื้อเครื่องพิมพ เครื่องพิมพ Multifunction 20,000        - งานเทศกิจ สํานักปลัด
Multifunction เลเซอร เลเซอรหรือ LED ขาวดํา  - ฝMายนิติการ เทศบาล
หรือ LED ขาวดํา จํานวน 2 เครื่อง

4 จัดซื้อจอแสดงภาพ จอแสดงภาพ ขนาดไม,น�อยกว,า 3,700         ฝMายส,งเสริม สํานักปลัด
21.5 นิ้ว  จํานวน  1 เครื่อง การท,องเที่ยว เทศบาล

5 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟHา เครื่องสํารองไฟฟHา ขนาด 10,000        - ฝMายนิติการ สํานักปลัด
800 VA จํานวน 4 เครื่อง  - กองการ เทศบาล
จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ เจ�าหน�าที่
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ฉบับเดือนพฤษภาคม

2563

109,500     

พ.ศ.2565

รวม 5 โครงการ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2564
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3 ครุภัณฑคอมพิวเตอร
3.5 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน,วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร คอมพิวเตอรสําหรับงานประมวล 44,000       สํานักการศึกษา สํานักการศึกษา
สําหรับงานประมวลผล ผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพ
แบบที่ 1 ขนาดไม,น�อยกว,า 19 นิ้ว)

จํานวน 2 เครื่อง จัดซื้อตาม
เกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ฉบับเดือนพฤษภาคม

2563
2 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร เครืองคอมพิวเตอรแท็ปเล็ต 6,360,000  สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศึกษา

แท็ปเล็ต  - มีหน,วยประมวลผลกลาง ในสังกัดเทศบาล
(CPU) ไม,น�อยกว,า 4 แกนหลัก
(4 core)
 - มีหน,วยความจําหลัก (RAM)
ที่มีขนาดไม,น�อยกว,า 2 GB
 - มีหน,วยความจําขนาดไม,
น�อยกว,า 16 GB
 - มีหน�าจอสัมผัสขนาดไม,น�อย
กว,า 8 นิ้ว และมีความละเอียด
ไม,น�อยกว,า 1,280x800

โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ที่
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน,วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

Pixel
 - มีกล�องด�านหน�าความ
ละเอียดไม,น�อยกว,า 2
Megapixel ฟQกสโฟกัส
 - มีกล�องด�านหลังความละเอียด

ไม,น�อยกว,า 5 Megapixel
ออโตโฟสัส
จํานวน 1,200 เครื่อง

6,404,000  

ที่ โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

รวม 2 โครงการ
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6. ครุภัณฑงานบ�านงานครัว
6.3  แผนงานบริหารงานทั่วไป

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน,วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดซื้อคูลเลอรน้ําร�อน คูลเลอรน้ําร�อนไฟฟHา ขนาด 9,000         ห�องประชุมชั้น 2 สํานักปลัด
ไฟฟHา เส�นผ,าศูนยกลางไม,น�อยกว,า สํานักงานเทศบาลฯ เทศบาล

26 ซม. ความจุน้ํา 14.5 ลิตร
จํานวน 1 ถัง

9,000         
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ที่ โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

รวม 1 โครงการ



6. ครุภัณฑงานบ�านงานครัว
6.4  แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน,วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดซื้อเครื่องตัดแต,ง เครื่องตัดแต,งพุ,มไม� ขนาด 37,800       พุทธภูมิ สวนสม สํานักการศึกษา
พุ,มไม� ขนาด 29.5 นิ้ว 29.5 นิ้ว  จํานวน 2 เครื่อง เด็จพระศรี

 - เปUนเครื่องตัดแต,งพุ,มไม�ชนิด นครินทร 84
ใช�เครื่องยนตแบบมือถือ (ทุ,งท,าลาด)
 - ใช�เครื่องยนตเบนชิน 1 สูบ  
2 จังหวะ
 - ความจุกระบอกสูบขนาดไม,
น�อยกว,า 21 ซีซี
 - เครื่องยนตขนาดไม,น�อยกว,า
0.9 แรงม�า
 - ใบมีดตัดขนาดไม,น�อยกว,า
29.5 นิ้ว 

2 จัดซื้อเครื่องตัดหญ�า เครื่องตัดหญ�าแบบข�อแข็ง 47,500       พุทธภูมิ สวนสม สํานักการศึกษา
แบบข�อแข็ง  - เปUนเครื่องตัดหญ�าแบบ เด็จพระศรีนค

สะพาย รินทร 84
 - เครื่องยนตขนาดไม,น�อยกว,า (ทุ,งท,าลาด)
1.4 แรงม�า
 - ปริมาตรกระบอกสูบไม,น�อย
กว,า 30 ซีซี
 - พร�อมใบมีด จํานวน 5  เครื่อง

85,300       
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รวม 2 โครงการ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



7. ครุภัณฑไฟฟHาและวิทยุ
7.2  แผนงานบริหารงานทั่วไป

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน,วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดซื้อกล�องโทรทัศน กล�องโทรทัศนวงจรปQดชนิด 456,000     เขตเทศบาลนคร กองยุทธศาสต
วงจรปQดชนิดเครือข,าย เครือข,ายแบบมุมมองคงที่ นครศรีธรรมราช และงบประมาณ

แบบมุมมองคงที่ สําหรับติดตั้งภายนอกสํานักงาน
จํานวน 80 ตัว จัดซื้อตาม
เกณฑราคากลางฉบับเดือน
กุมภาพันธ 2564 ของกระ
ทราวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม

456,000     รวม 1 โครงการ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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13. ครุภัณฑการศึกษา
13.1  แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน,วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดซื้อโตSะ-เก�าอี้นักเรียน โตSะ - เก�าอี้นักเรียนขาเหล็ก 47,400       ห�องเรียนโรงเรียน สํานักการศึกษา
ขาเหล็ก แบบ A4 แบบ A4 ระดับประถมศึกษา ข�างห�องนายกฯ

จํานวน 30 ชุด
 - โตSะ ขนาดไม,น�อยกว,า 
35x60x70 ซม.
 - เก�าอี้มีพนักพิง ขนาดไม,
น�อยกว,า35x45x40 ซม.

47,400       รวม 1 โครงการ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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