




 

คํานํา 

ตามท่ี  เทศบาลนครนครศรีธรรมราชได�ประกาศใช�แผนการดําเนินงาน  ประจําป�งบประมาณ  
พ.ศ.2563  เม่ือวันท่ี 16 ตุลาคม 2562 ไปแล�ว  นั้น 

 

เนื่องจาก   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชได�มีการประชุมสภาเทศบาล    เม่ือวันท่ี 18 กุมภาพันธ0 
2563  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ5ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2563 ไปต้ังจ5ายเป6น
รายการใหม5 เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจึงต�องจัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 3) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว5าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค0กรปกครองส5วนท�องถ่ิน พ.ศ.2548 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข�อ 27   

 

คณะผู�จัดทํา 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา 

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สารบัญ 

            

                                                          หน
า 
บัญชีจํานวนครุภัณฑ0               

- ครุภัณฑ0การเกษตร          1 
- ครุภัณฑ0ไฟฟFาและวิทยุ         2 
- ครุภัณฑ0โรงงาน                   4 
- ครุภัณฑ0คอมพิวเตอร0          5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.ครุภัณฑ
การเกษตร
4.8 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน

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  จัดซื้อเครื่องตีป7นอเนก เครื่องตีป7นอเนกประสงค
 25,000          ชุมชนเขต 4 กองสวัสดิการ
ประสงค
แบบแห�ง แบบแห�ง โครงสร�างทําด�วย (ตลาดหัวอิฐ) สังคม

เหล็ก ขนาด 8 นิ้ว มอเตอร

3 แรงม�า จํานวน 1 เครื่อง

ที่ โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

                                 
บัญชีจํานวนครุภัณฑ
สําหรับไม+ได�ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท�องถิ่น

แบบ ผด.02/1

แผนการดําเนินงาน  ประจําปDงบประมาณ  พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช



6.ครุภัณฑ
ไฟฟGาและวิทยุ
6.1  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  จัดซื้อกล�องโทรทัศน
 กล�องโทรทัศน
วงจรปHด ชนิด 320,000        - แยกเซนทรัล กองวิชาการ
วงจรปHด ชนิดเครือข+าย เครือข+ายแบบมุมมองคงที่ จํานวน 1 ตัว และแผนงาน
แบบมุมมองคงที่ สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร  - แยกซอยฉาง
สําหรับติดตั้งภายนอก จํานวน 10 ตัว  จัดซื้อตาม จํานวน 1 ตัว
อาคาร เกณฑ
ราคากลางและ  - ปากซอยคอกวัว

คุณลักษณะพื้นฐานของระบบ (บ�านศรีธรรมราช)
กล�องโทรทัศน
วงจรปHดของ จํานวน 1 ตัว
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ  - ปากซอยพัฒนา 1

และสังคม จํานวน 1 ตัว
 - สามแยกหัวหว+อง

จํานวน 1 ตัว
 - สี่แยกสุเหร+า
จํานวน 2 ตัว
 - ปากซอยราม
ราชท�ายน้ํา
จํานวน 1 ตัว
 - ชลประทานสี่ขวา

(ทวดทอง) 
จํานวน 1 ตัว

 - 2 -

ที่ โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



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.

 - ชลประทานสี่ขวา

(สี่แยกเบญจมฯ) 
จํานวน 1 ตัว

พ.ศ.2563

 - 3 -

ที่ โครงการ
พ.ศ.2562



10.ครุภัณฑ
โรงงาน
10.3 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน

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 จัดซื้อเครื่องเย็บ เครื่องเย็บกระสอบชนิดมือถือ 4,000            ชุมชนเขต 4 กองสวัสดิการ
กระสอบชนิดมือถือ กระแสไฟฟGา 220 โวลต
 (ตลาดหัวอิฐ) สังคม

กําลังมอเตอร
 190 วัตต
 
ความเร็ว 2,600 เข็ม/นาที
ขนาด 26x19x26 ซม.
จํานวน 1 เครื่อง

 - 4 -

พ.ศ.2562
โครงการที่

พ.ศ.2563



11. ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

11.1  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  จัดซื้อเครื่องพิมพ
ชนิด เครื่องพิมพ
ชนิด Dot Matrix 330,000       ฝ7ายพัฒนารายได� สํานักการคลัง
Dot Matrix printer printer แบบแคร+สั้น สํานักการคลัง
แบบแคร+สั้น มีคุณลักษณะพื้นฐาน

 - มีจํานวนหัวพิมพ
ไม+น�อยกว+า
24 เข็ม
 - มีความกว�างในการพิมพ
ไม+
น�อยกว+า 80 คอลัมน

(Column)
 - มีความเร็วขณะพิมพ
ร+าง
ความเร็วสูง ขนาด 10 ตัว
อักษรต+อนิ้วได�ไม+น�อยกว+า
400 ตัวอักษรต+อวินาที
 - มีความละเอียดในการพืมพ

แบบ Enhanced Graphics
ไม+น�อยกว+า 360x360 dpi
 - มีหน+วยความจําแบบ Input
Buffer  ไม+น�อยกว+า 128 KB
 - มีช+องเชื่อมต+อ (Interface)
แบบ Parallel หรือ USB 
1.1 หรือดีกว+า จํานวนไม+

ที่ โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

 - 5 -



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.

น�อยกว+า 1 ช+อง
จํานวน 15 เครื่อง

ที่ โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

 - 6 -



                                   
                          ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

เรื่อง  ประกาศใช�แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 
                               เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
                         …........................................................ 
 

  ด�วย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช   ได�จัดทําแผนการดําเนินงาน  ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.
2563  เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3)  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว0าด�วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค3กรปกครองส0วนท�องถ่ิน พ.ศ.2548  และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561  ข�อ 27   
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.3/ว 6732 ลงวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ซักซ�อมแนวทาง
การดําเนินการตามแผนพัฒนาท�องถ่ินขององค3กรปกครองส0วนท�องถ่ิน ข�อ 1 การจัดทําแผนการดําเนินงานเพ่ิมเติมให�
เป>นอํานาจของผู�บริหารท�องถ่ิน   

 

  อาศัยอํานาจตามข�อ  26 (2)   แห0งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว0าด�วยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค3กรปกครองส0วนท�องถ่ิน  พ.ศ.2548    และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ.2561   จึงประกาศใช�
แผนการดําเนินงาน  ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2563  เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ต0อไป 
 

  จึงประกาศให�ทราบโดยท่ัวกัน 
 
   ประกาศ   ณ  วันท่ี   11   มีนาคม  พ.ศ. 2563 
 
 
 
 

                (ผศ.เชาวน3วัศ  เสนพงศ3)               
                                                   นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


