


 

คํานํา 

แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 4 จัดทําข้ึนเนื่องจาก
เทศบาลนครนครศรีธรรมราชได+มีการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2564 
และวันท่ี 23 สิงหาคม 2564 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ6าย ประจําป�งบประมาณ 
พ.ศ.2564 ไปต้ังจ6ายเป7นรายการใหม6 เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจึงต+องจัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําป�
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย     
ว6าด+วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค<กรปกครองส6วนท+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 
 

     

  บัญชีจํานวนครุภัณฑ<สําหรับไม6ได+ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท+องถ่ิน (ผด.02/1)      5  

                          

 

 

 

 

 

 

 

                          

                           

 

 



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 2 100.00 2,690,000        100.00

รวม 2 100.00 2,690,000        100.00
2.) ยุทธศาสตร�ด�านโครงสร�างพื้นฐาน
   2.1  แผนงานเคหะและชุมชน   -   -   -   -
   2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   -   -   -   -
   2.3  แผนงานการพาณิชย2   -   -   -   -

รวม
3.) ยุทธศาสตร�ด�านสิ่งแวดล�อม  และทรัพยากรธรรมชาติ
   3.1  แผนงานสาธารณสุข   -   -   -   -
   3.2  แผนงานเคหะและชุมชน   -   -   -   -
   3.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   -   -   -   -

รวม   -   -   -   -

      - 1 -

ยุทธศาสตร2/แผนงาน
หน5วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนการดําเนินงาน  ประจําป6งบประมาณ  พ.ศ.2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4
บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

สํานักช5าง



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  แผนงานสังคมสงเคราะห2   -   -   -   -
   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   -   -   -   -

รวม   -   -   -   -
6.) ยุทธศาสตร�ด�านเศรษฐกิจ
   6.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   -   -   -   -

รวม   -   -   -   -
รวมทั้งสิ้น 2 100.00 2,690,000        100.00

ยุทธศาสตร2/แผนงาน
หน5วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

1 ก,อสร�างถนน ค.ส.ล. ก,อสร�างถนนหนา 0.15 เมตร 1,860,000     จากถนนพัฒนาการ สํานักช,าง
และรางระบายน้ําตัววี กว�าง 4.50 เมตร ยาว คูขวางไปทางทิศ
ค.ส.ล.ซอยชลวิจิตร 338.60 เมตร หรือมีพื้นที่ ตะวันออก ถึงสุด

ไม,น�อยกว,า 1,524.00 เขตเทศบาล
ตารางเมตร และรางระบายน้ํา
ตัววี ค.ส.ล. กว�าง 0.60 เมตร
ยาว 338.60 เมตร หรือมี
พี้นที่ไม,น�อยกว,า 215.00  
ตารางเมตร ตามรูปแบบและ
รายการของเทศบาล

แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําป?งบประมาณ  พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

พ.ศ.2565พ.ศ.2564
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ที่ โครงการ



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

2 ก,อสร�างห�องน้ําในสวน ก,อสร�างเปCนอาคาร ค.ส.ล. 830,000        สวนสมเด็จพระศรี สํานักช,าง
สมเด็จพระศรีนครินทร ชั้นเดียว กว�าง 4.00 เมตร นครินทร 84
84 (ทุ,งท,าลาด) ยาว 12.50 เมตร หรือมี (ทุ,งท,าลาด)

พื้นที่ไม,น�อยกว,า 50.00
ตารางเมตร พร�อมสุขภัณฑ
สําหรับห�องน้ํา แบ,งเปCนห�องน้ํา
ชาย ห�องน้ําหญิง และห�องน้ํา
คนพิการ ตามรูปแบบและ
รายการของเทศบาล

2,690,000    
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รวม 2 โครงการ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



1 ครุภัณฑสํานักงาน
1.4  แผนงานการศึกษา

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

1 จัดซื้อโตHะทํางาน โตHะทํางานระดับ 1 - 2 เปCน 10,800          สํานักการศึกษา สํานักการศึกษา
ระดับ 1 - 2 โตHะไม� ขาเหล็กหรือขาไม�

ขนาดไม,น�อยกว,า 60x100x
75 ซม. จํานวน 3 ตัว 

2 จัดซื้อโตHะทํางาน โตHะทํางานระดับ 3 - 6 เปCน 40,600          สํานักการศึกษา สํานักการศึกษา
ระดับ 3 - 6 โตHะไม�  ขนาดไม,น�อยกว,า

75x150x75 ซม.
จํานวน 7 ตัว 

3 จัดซื้อเก�าอี้ เก�าอี้ ขนาดไม,น�อยกว,า 12,500          สํานักการศึกษา สํานักการศึกษา
55x65x120 ซม. เปCนเก�าอี้
บุนวม มีล�อเลื่อน 5 แฉก
สามารถปรับระดับสูงต่ําได�
จํานวน 5 ตัว 
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พ.ศ.2565

แผนการดําเนินงาน  ประจําป?งบประมาณ  พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4

พ.ศ.2564

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่

แบบ ผด.02/1

โครงการ

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับไม,ได�ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท�องถิ่น



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

4 จัดซื้อเก�าอี้ เก�าอี้ ขนาดไม,น�อยกว,า 10,600          สํานักการศึกษา สํานักการศึกษา
55x65x120 ซม. เปCนเก�าอี้
บุนวม มีล�อเลื่อน 5 แฉก
สามารถปรับระดับสูงต่ําได�
จํานวน 2 ตัว  

74,500         
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ที่ โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

รวม  4  โครงการ



2. ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร,
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

1 จัดซื้อเครื่องมัลดิมีเดีย เครื่องมัลดิมีเดียโปรเจ็คเตอร 53,000          อุทยานการเรียนรู� กองยุทธศาสตร
โปรเจ็คเตอร ระดับ  XGA ขนาด 4,500 เมืองนครศรีธรรมราช และงบประมาณ

ANSI Lumens จํานวน
1 เครื่อง จัดซื้อตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑฉบับเดือน
ธันวาคม 2563 ของสํานัก
งบประมาณ

53,000         

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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รวม 1 โครงการ

ที่ โครงการ



3 ครุภัณฑคอมพิวเตอร
3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

1 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร คอมพิวเตอรสําหรับงานประมวล 30,000          กองยุทธศาสตร กองยุทธศาสตร
สําหรับงานประมวลผล ผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ และงบประมาณ และงบประมาณ
แบบที่ 2 ขนาดไม,น�อยกว,า 19 นิ้ว)

จํานวน 1 เครื่อง จัดซื้อตาม
เกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ฉบับเดือนพฤษภาคม

2563

30,000         

ที่
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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โครงการ

รวม 1 โครงการ



3 ครุภัณฑคอมพิวเตอร
3.3  แผนงานเคหะและชุมชน

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

1 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร คอมพิวเตอรสําหรับงานประมวล 44,000          ส,วนโยธา สํานักช,าง สํานักช,าง
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 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ\า เครื่องสํารองไฟฟ\า ขนาด 11,600          ส,วนโยธา สํานักช,าง สํานักช,าง

1 KVA จํานวน 2 เครื่อง
จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ฉบับเดือนพฤษภาคม

2563

โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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ที่



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

3 จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร เครื่องพิมพเลเชอร หรือ LED 8,900            ส,วนโยธา สํานักช,าง สํานักช,าง
หรือ LED ขาวดํา ชนิด ขาวดํา ชนิด Network แบบที่
Network แบบที่ 1 1 (28 หน�า/นาที) จํานวน 

1 เครื่อง
จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ฉบับเดือนพฤษภาคม

2563
4 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร คอมพิวเตอรสําหรับงานประมวล 44,000          สํานักช,าง สํานักช,าง

สําหรับงานประมวลผล ผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพ
แบบที่ 1 ขนาดไม,น�อยกว,า 19 นิ้ว)

จํานวน 2 เครื่อง จัดซื้อตาม
เกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ฉบับเดือนพฤษภาคม

2563

ที่ โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

 - 10 -



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

5 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร คอมพิวเตอรสําหรับงานประมวล 30,000          สํานักช,าง สํานักช,าง
สําหรับงานประมวลผล ผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ
แบบที่ 2 ขนาดไม,น�อยกว,า 19 นิ้ว)

จํานวน 1 เครื่อง จัดซื้อตาม
เกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ฉบับเดือนพฤษภาคม

2563
6 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ\า เครื่องสํารองไฟฟ\า ขนาด 17,400          สํานักช,าง สํานักช,าง

1 KVA จํานวน 3 เครื่อง
จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ฉบับเดือนพฤษภาคม

2563

ที่ โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

 - 11 -



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

7 จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร เครื่องพิมพเลเชอร หรือ LED 8,900            สํานักช,าง สํานักช,าง
หรือ LED ขาวดํา ชนิด ขาวดํา ชนิด Network แบบที่
Network แบบที่ 1 1 (28 หน�า/นาที) จํานวน 

1 เครื่อง
จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ฉบับเดือนพฤษภาคม

2563
8 จัดซื้อเครื่องพิมพ เครื่องพิมพ Multifunction 15,000          สํานักช,าง สํานักช,าง

Multifunction แบบ แบบฉีดหมึกพร�อมติดตั้งถัง
ฉีดหมึกพร�อมติดตั้งถัง หมึกพิมพ (Ink Tank
หมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 2 เครื่อง
Printer)

179,800       รวม  8  โครงการ

 - 12 -

ที่ โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



3 ครุภัณฑคอมพิวเตอร
3.5  แผนงานการศึกษา

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

1 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร คอมพิวเตอรสําหรับงานประมวล 132,000        สํานักการศึกษา สํานักการศึกษา
สําหรับงานประมวลผล ผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพ
แบบที่ 1 ขนาดไม,น�อยกว,า 19 นิ้ว)

จํานวน 6 เครื่อง จัดซื้อตาม
เกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ฉบับเดือนพฤษภาคม

2563
2 จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร เครื่องพิมพเลเชอร หรือ LED 15,600          สํานักการศึกษา สํานักการศึกษา

หรือ LED ขาวดํา ขาวดํา (28 หน�า/นาที) 
จํานวน 6 เครื่อง
จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ฉบับเดือนพฤษภาคม

2563

 - 13 -

ที่ โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



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

3 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร คอมพิวเตอรสําหรับงานประมวล 2,530,000      - สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศึกษา
สําหรับงานประมวลผล ผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพ ในสังกัดเทศบาล
แบบที่ 1 ขนาดไม,น�อยกว,า 19 นิ้ว)  - ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 115 เครื่อง จัดซื้อ สังกัดเทศบาล
ตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ฉบับเดือนพฤษภาคม

2563
4 จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร เครื่องพิมพเลเชอร หรือ LED 180,000        ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สํานักการศึกษา

หรือ LED ขาวดํา ชนิด ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ สังกัดเทศบาล
Network แบบที่ 2 2 (38 หน�า/นาที) จํานวน 

12 เครื่อง
จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ฉบับเดือนพฤษภาคม

2563

 - 14 -

ที่ โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



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

5 จัดซื้ออุปกรณกระจาย อุปกรณกระจายสัญญาณ 180,000        สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศึกษา
สัญญาณ (L2 Switch) (L2 Switch) ขนาด 24 ช,อง ในสังกัดเทศบาล

แบบที่ 1 จํานวน 30 ตัว
จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ฉบับเดือนพฤษภาคม

2563
6 จัดซื้ออุปกรณกระจาย อุปกรณกระจายสัญญาณ 210,000        สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศึกษา

สัญญาณ (L2 Switch) (L2 Switch) ขนาด 24 ช,อง ในสังกัดเทศบาล
แบบที่ 2 จํานวน 10 ตัว
จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ฉบับเดือนพฤษภาคม

2563

 - 15 -

ที่ โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



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

7 จัดซื้ออุปกรณกระจาย จัดซื้ออุปกรณกระจาย 540,000        สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศึกษา
สัญญาณไร�สาย สัญญาณไร�สาย ในสังกัดเทศบาล
(Accesss Point) (Accesss Point) แบบที่ 1

จํานวน 100 ตัว
จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ฉบับเดือนพฤษภาคม

2563

3,787,600    รวม  7   โครงการ

 - 16 -

ที่ โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



5. ครุภัณฑก,อสร�าง
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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

1 จัดซื้อเครื่องทําความ เครื่องทําความสะอาดผิว 200,000        เขตเทศบาลนคร สํานักช,าง
สะอาดผิวแรงดันสูง แรงดันสูง แบบรถเข็น นครศรีธรรมราช
แบบรถเข็น จํานวน 1 เครื่อง

 - มีแรงดันน้ําไม,น�อยกว,า
200 บาร
 - ชุดฉีดน้ําแรงดันสูงหมุนได�
360 องศา
 - ถังบรรจุน้ํา มีความจุไม,
น�อยกว,า 1,000 ลิตร
จัดซื้อตามราคาท�องตลาด

200,000       

ที่ โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

 - 17 -

รวม  1  โครงการ



6. ครุภัณฑงานบ�านงานครัว
6.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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

1 จัดซื้อเครื่องตัดหญ�าแบบ เครื่องตัดหญ�าแบบข�อแข็ง 95,000          สวนสาธารณะใน สํานักช,าง
ข�อแข็ง จํานวน 10 เครื่อง เขตเทศบาลนคร

 - เปCนเครื่องตัดหญ�าแบบ นครศรีธรรมราช
สะพาย
 - เครื่องยนตขนาดไม,น�อยกว,า
1.4 แรงม�า
 - ปริมาตรกระบอกสูบไม,น�อย
กว,า 30 ซีซี พร�อมใบมีด
จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ สํานักงบประมาณ
ฉบับเดือนธันวาคม 2563

95,000         

ที่ โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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รวม  1   โครงการ



7. ครุภัณฑไฟฟ\าและวิทยุ
7.3 แผนงานเคหะและชุมชน

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

1 จัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟ\า เครื่องกําเนิดไฟฟ\า ขนาด 55,500          บ,อบําบัดน้ําเสีย สํานักช,าง
5 กิโลวัตต จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ สํานักงบประมาณ
ฉบับเดือนธันวาคม 2563

55,500         

ที่ โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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รวม  1  โครงการ



12. ครุภัณฑสํารวจ
12.1  แผนงานเคหะและชุมชน

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

1 จัดซื้อไม�สตHาฟแบบซัก ไม�สตHาฟแบบซัก ยาว 4.00 4,000            เขตเทศบาลนคร สํานักช,าง
เมตร ทําด�วยอลูมิเนียมอย,างดี นครศรีธรรมราช
สามารถเลื่อนขี้น - ลงได� มี
ขีดส,วนแบ,งแบบหัวตั้ง เปCนรูป
ตัว E โดยแบ,งช,องๆ ละ 1.00
เซนติเมตร มีเลขกํากับทุก
10.00 เซนติเมตร
จํานวน 2 อัน จัดซื้อตามราคา
ท�องตลาด

4,000           

ที่ โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

รวม  1  โครงการ
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