


 

 

คํานํา 

แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 4 จัดทําข้ึนเนื่องจาก
เทศบาลนครนครศรีธรรมราชได+มีการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ0 2565   

ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ5าย ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2565 ไปต้ังจ5ายเป6นรายการใหม5 
และอนุมัติใช+จ5ายเงินสะสม เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจึงต+องจัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 
2565 เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว5าด+วย
การจัดทําแผนพัฒนาขององค0กรปกครองส5วนท+องถ่ิน พ.ศ.2548 และท่ีแก+ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 
ข+อ 27   

 

กองยุทธศาสตร0และงบประมาณ 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                             สารบัญ       

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

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท+องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ (ผด.02)  
                          

   -   ยุทธศาสตร0ท่ี 2  ด+านโครงสร+างพ้ืนฐาน         4 
 

  -   ยุทธศาสตร0ท่ี 5 ด+านสาธารณสุขและการกีฬา         5 
     

  บัญชีจํานวนครุภัณฑ0สําหรับไม5ได+ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท+องถ่ิน (ผด.02/1)      9   

                          

 

 

 



แบบ ผด.01

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

1.) ยุทธศาสตร(ด�านการเมืองและการบริหาร
   1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป   -   -   -   -

  -   -   -   -
รวม   -   -   -   -

2.) ยุทธศาสตร(ด�านโครงสร�างพื้นฐาน
   2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 20.00 3,500,000       33.20 สํานักช'าง
   2.2  แผนงานการพาณิชย*   -   -   -   -

รวม 1 20.00 3,500,000      33.20
3.) ยุทธศาสตร(ด�านสิ่งแวดล�อม  และทรัพยากรธรรมชาติ
     3.1แผนงานเคหะและชุมชน   -   -   -   -

รวม   -   -   -   -

      - 1 -

ยุทธศาสตร(/แผนงาน
หน5วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนการดําเนินงาน  ประจําป6งบประมาณ  พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4
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  แผนงานงบกลาง   -   -   -   -
   4.2  แผนงานบริหารงานทั่วไป   -   -   -   -
   4.3  แผนงานการรักษาความสงบภายใน   -   -   -   -
   4.4  แผนงานการศึกษา   -   -   -   -
   4.5  แผนงานสังคมสงเคราะห*   -   -   -   -
   4.6  แผนงานสร/างความเข/มแข็งของชุมชน   -   -   -   -
   4.7  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ   -   -   -   -
   4.8  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   -   -   -   -

รวม   -   -   -   -
5.) ยุทธศาสตร(ด�านสาธารณสุข  และการกีฬา
   5.1  แผนงานสาธารณสุข 2 40.00 6,530,000        61.94 กองการแพทย*
   5.2  แผนงานการศึกษา   -   -   -   -
   5.3  แผนงานเคหะและชุมชน 1 20.00 396,000          3.76 กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล/อม
   5.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 20.00 116,000          1.10 สํานักช'าง

รวม 4 80.00 7,042,000      66.80

 - 2 -

ยุทธศาสตร*/แผนงาน
หน'วยงาน

รับผิดชอบหลัก



จํานวนโครงการ คิดเป.นร/อยละของ จํานวน คิดเป.นร/อยละของ
ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด

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

รวม  -  -  -  -
รวมทั �งสิ�น 5 100.00 10,542,000    100.00

ยุทธศาสตร*/แผนงาน
หน'วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

1 ก,อสร�างสถานีสูบน้ํา ก,อสร�างสถานีสูบน้ํา รายละเอียด 3,500,000     ชุมชนท,ามอญ สํานักช,าง
เพื่อป:องกันอุทกภัย ดังนี้
ชุมชนท,ามอญ  - บ,อรับน้ํา ค.ส.ล. กว�าง 4.00

เมตร ยาว 7.50 เมตร หรือมี
ความจุของบ,อรับน้ําไม,น�อยกว,า
115.00 ลูกบาศกเมตร
 - บ,อดักขยะ ค.ส.ล. กว�าง 1.50
เมตร ยาว 3.00 เมตร ลึก 2.85
เมตร หรือมีความจุของบ,อดักขยะ
ไม,น�อยกว,า 8.26 ลูกบาศกเมตร
 - พร�อมติดตั้งเครื่องสูบน้ํา แบบ
มอเตอรไฟฟ:า ชนิดจุ,มน้ํา ท,อดูด-ส,ง
ไม,น�อยกว,า 8 นิ้ว ขนาดอัตราการ
สูบต,อเนื่องไม,น�อยกว,า 250.00
ลูกบาศกเมตรต,อชั่วโมง จํานวน
2 เครื่อง
 - ตู�ควบคุมเครื่องสูบน้ํา พร�อม
อุปกรณ

3,500,000    รวม 1 โครงการ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2565

                          - 4 - แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปCงบประมาณ  พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช



5. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านสาธารณสุข และการกีฬา
5.1  แผนงานสาธารณสุข

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

1 ต,อเติมพื้นที่ด�านหน�า ต,อเติมพื้นที่ด�านหน�าอาคาร 5,100,000     อาคารโรงพยาบาล กองการแพทย
อาคารโรงพยาบาล โรงพยาบาลเทศบาลนครนคร เทศบาลนครนคร
เทศบาลนครนคร ศรีธรรมราช ขนาดพื้นที่ไม,น�อยกว,า ศรีธรรมราช
ศรีธรรมราช 412.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการของ
เทศบาล

2 ปรับปรุงอาคาร 3 ปรับปรุงอาคาร 3 ชั้น 4 และ 1,430,000     อาคารโรงพยาบาล กองการแพทย
ชั้น 4 และหลังคา หลังคา โรงพยาบาลเทศบาล เทศบาลนครนคร
โรงพยาบาลเทศบาล นครนครศรีธรรมราช ตามรูปแบบ ศรีธรรมราช
นครนครศรีธรรมราช และรายการของเทศบาล

6,530,000    

พ.ศ.2565

รวม 2 โครงการ

ที่ โครงการ
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5. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านสาธารณสุข และการกีฬา
5.3  แผนงานเคหะและชุมชน

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

1 ติดตั้งเครื่องบันทึก ติดตั้งเครื่องบันทึกข�อมูลการเดินทาง 396,000       เขตเทศบาลนคร กองสาธารณสุข
ข�อมูลการเดินทาง (GPS) ภายในรถยนตของกอง นครศรีธรรมราช และสิ่งแวดล�อม
(GPS) สาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 

จํานวน 66 เครื่อง รายละเอียด ดังนี้

1.บันทึกตําแหน,งปKจจุบันย�อนหลัง
รวมทั้งความเร็วที่ใช�
2.ดูข�อมูลผ,านคอมฯ มือถือ Tablet
3.บันทึกระยะทางใช�งานในแต,ละ
วัน หรือใน 1 เดือน
4.บันทึกระดับน้ํามัน (แสดงเปTน
กราฟ) เพื่อให�ดูง,าย
5.แจ�งเตือนการเข�า-ออกพื้นที่ ผ,าน
E-mail และหน�า Wab
6.แจ�งเตือนความเร็วเกินกําหนด
ผ,านทาง E-mail และหน�า Wab
7.รายงานข�อมูลการเดินรถ
8.ระบบ Log-in , Log-out

พ.ศ.2565

 - 6 -

ที่ โครงการ



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

 Log-in = เมื่อทําการรูดใบอนุญาต
ขับรถที่ถูกต�องตามประเภท ลักษณะ
รถจะมีไฟกระพริบที่เครื่องอ,านบัตร
และเสียงสัญญาณเตือนดับลง
Log-out=เมื่อดับเครื่องยนต หรือ
ใช�ใบอนุญาตเดิมรูดซ้ํา
9.ระบบสํารวจข�อมูลมี Internal
Memory ขนาด 32 MB
10.ระบบสํารวจพลังงานมี
แบตเตอรี่ชนิด Li-ion ขนาด 3.7 V
450 mAh สามารถจ,ายไฟให�
เครื่อง สามารถทํางานได�อีก 3-5
ชั่วโมง หลังจากถูกตัดไฟและส,ง
สัญญาณเตือนไปยัง Server

396,000       

พ.ศ.2565

รวม 1 โครงการ

ที่ โครงการ
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5. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านสาธารณสุข และการกีฬา
5.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

1 ปรับปรุงซ,อมแซม ปรับปรุงซ,อมแซมห�องน้ําสาธารณะ 116,000       ชุมชนท,าช�าง กองสาธารณสุข
ห�องน้ําสาธารณะ ดังนี้ และสิ่งแวดล�อม
ชุมชนท,าช�าง 1.งานติดตั้งโถส�วมแบบนั่งราบ

สองชิ้น มีหม�อน้ําพร�อมสายฉีดชําระ
จํานวน 8 ชุด
2.ติดตั้งบานประตูห�องน้ํา PVC
จํานวน 12 ชุด
3.ติดตั้งกระจกใสหนา 5 มม. ขนาด
0.80x3.70 เมตร จํานวน 1 ชุด
4.งานรื้อถอนพื้นบล็อกตัวหนอนเดิม
พื้นที่ขนาด 25.00 ตารางเมตร
และเทพื้น ค.ส.ล.หนา 0.10 เมตร
บริเวณทางเดินด�านหน�า
5.ปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณอื่นๆ
ที่เกี่ยวข�อง รายละเอียดตามรูปแบบ
และรายการของเทศบาล

116,000       

พ.ศ.2565

รวม 1 โครงการ

 - 8 -

ที่ โครงการ



1. ครุภัณฑสํานักงาน
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

1 ตู�เหล็ก แบบ 2 บาน ขนาดไม,น�อยกว,า (WxDxH) 916x 22,800          ฝqายอํานวยการ สํานักปลัด
457x1,830 มม. จํานวน 4 ตู� สํานักปลัดเทศบาล เทศบาล
(จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ
ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ของ
สํานักงบประมาณ)

2 เครื่องถ,ายเอกสาร เครื่องถ,ายเอกสาร ระบบดิจิตอล 120,000       ฝqายอํานวยการ สํานักปลัด
ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา และสี) ความเร็ว 20 แผ,น สํานักปลัดเทศบาล เทศบาล

ต,อนาที ระบบมัลดิฟKงกชั่น
ระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง
ย,อ-ขยายได� จํานวน 1 เครื่อง 
(จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ
ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ของ
สํานักงบประมาณ)

3 เก�าอี้ทํางานผู�บริหาร เก�าอี้ทํางานผู�บริหาร ขนาด 10,000          ฝqายอํานวยการ สํานักปลัด
(WxDxH) ไม,น�อยกว,า สํานักปลัดเทศบาล เทศบาล
656x80x110 ซม. จํานวน 1 ตัว
(จัดซื้อตามราคาท�องตลาด)

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับไม,ได�ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท�องถิ่น
แผนการดําเนินงาน  ประจําปCงบประมาณ  พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

พ.ศ.2565
รายละเอียดของครุภัณฑที่ ครุภัณฑ

                          - 9 - แบบ ผด.02/1



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

4 พารทิชั่นครึ่งกระจก พารทิชั่นครึ่งกระจกขัดลาย (บุไม� 16,900          ฝqายอํานวยการ สํานักปลัด
ขัดลาย เมลามีน) พร�อมอุปกรณติดตั้ง สํานักปลัดเทศบาล เทศบาล

จํานวน 1 ชุด ประกอบด�วย
 - พารทิชั่นครึ่งกระจกขัดลาย ขนาด
80x180 ซม. จํานวน 3 แผง
 - เสาจบ สูงไม,น�อยกว,าขนาด 180
ซม. จํานวน 1 ต�น
 - ขาตัวที จํานวน 4 อัน
(จัดซื้อตามราคาท�องตลาด)

5 โตsะทํางาน โตsะทํางาน ขนาดไม,น�อยกว,า 6,900            ฝqายนิติการ สํานักปลัด
(WxDxH) 150x80x75 ซม. สํานักปลัดเทศบาล เทศบาล
จํานวน 1 ตัว
(จัดซื้อตามราคาท�องตลาด)

6 เก�าอี้สํานักงานพนักพิง เก�าอี้สํานักงานพนักพิงสูง ขนาด 9,800             - ฝqายนิติการ สํานักปลัด
สูง ไม,น�อยกว,า (WxDxH) 65x74x  - งานทะเบียน เทศบาล

118 ซม จํานวน 2 ตัว ราษฎร
(จัดซื้อตามราคาท�องตลาด) สํานักปลัดเทศบาล

7 ตู�เตี้ยบานเปuด ตู�เตี้ยบานเปuด ขนาดไม,น�อยกว,า 3,500            ฝqายนิติการ สํานักปลัด
(WxDxH) 80x40x81 ซม. สํานักปลัดเทศบาล เทศบาล
จํานวน 1 ตู�
(จัดซื้อตามราคาท�องตลาด)
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ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ
พ.ศ.2565



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

8 เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส,วน 150,000       อุทยานการเรียนรู� กองยุทธศาสตร
แบบแยกส,วน ขนาด 60,000 บีทียู เมืองนครศรี และงบประมาณ

จํานวน 2 เครื่อง (จัดซื้อตามราคา ธรรมราช
ท�องตลาด)

339,900       รวม 8 โครงการ
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ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ
พ.ศ.2565



1. ครุภัณฑสํานักงาน
1.4 แผนงานการศึกษา

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

1 โตsะทํางาน โตsะทํางาน ทําด�วยไม� ขนาด 4,800            สนามฟุตซอล สํานักการศึกษา
60x120x75 ซม. จํานวน 1 ตัว เทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช
2 โตsะทํางาน โตsะทํางาน ทําด�วยเหล็ก ขนาด 24,300          พุทธภูมิ สํานักการศึกษา

60x120x75 ซม. จํานวน 3 ตัว (ทุ,งท,าลาด)
3 เก�าอี้ เก�าอี้บุนวม มีล�อเลื่อน ขนาดไม, 11,200           - สนามฟุตซอล สํานักการศึกษา

น�อยกว,า 58x59x102 ซม. เทศบาลนคร
จํานวน 4 ตัว นครศรีธรรมราช

 - พุทธภูมิ 
(ทุ,งท,าลาด)

4 เก�าอี้ประชุม เก�าอี้ประชุม บุนวม ขาเหล็ก 2,400            สนามฟุตซอล สํานักการศึกษา
จํานวน 3 ตัว เทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช
5 โตsะขาพับหน�าขาว โตsะขาพับหน�าขาว ขนาดไม,น�อย 7,500            สนามฟุตซอล สํานักการศึกษา

กว,า 60x150x75 ซม. จํานวน เทศบาลนคร
3 ตัว นครศรีธรรมราช

50,200         รวม 5 โครงการ
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ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ
พ.ศ.2565



2. ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
2.5  แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

1 เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน 22,000          ฝqายนิติการ สํานักปลัด
สําหรับงานประมวล ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาล
ผล แบบที่ 1 ขนาดไม,น�อยกว,า 19 นิ้ว)

จํานวน 1 เครื่อง
(จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ฉบับเดือนธันวาคม 2564)

2 เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน 30,000          ฝqายอํานวยการ สํานักปลัด
สําหรับงานประมวล ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาล
ผล แบบที่ 2 ขนาดไม,น�อยกว,า 19 นิ้ว)

จํานวน 1 เครื่อง
(จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ฉบับเดือนธันวาคม 2564)
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ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ
พ.ศ.2565



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

3 เครื่องสํารองไฟฟ:า เครื่องสํารองไฟฟ:า ขนาด 800 VA 5,000            ฝqายอํานวยการ สํานักปลัด
จํานวน 2 เครื่อง สํานักปลัดเทศบาล เทศบาล
(จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ฉบับเดือนธันวาคม 2564)

4 เครื่องพิมพ เครื่องพิมพ Multifunction 15,000          ฝqายอํานวยการ สํานักปลัด
Multifunction เลเซอรหรือ LED จํานวน 1 เครื่อง สํานักปลัดเทศบาล เทศบาล
เลเซอรหรือ LED  สี (จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ฉบับเดือนธันวาคม 2564)
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ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ
พ.ศ.2565



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

5 เครื่องพิมพเลเซอร เครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาว ดํา 5,200             - ฝqายอํานวยการ สํานักปลัด
หรือ LED ขาว ดํา (18 หน�า/นาที) จํานวน 2 เครื่อง  - ฝqายนิติการ เทศบาล
(18 หน�า/นาที) (จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ สํานักปลัดเทศบาล

คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ฉบับเดือนธันวาคม 2564)

6 เครื่องพิมพแบบ เครื่องพิมพแบบฉีกหมึกพร�อมติดตั้ง 4,000            หน�าห�องนายก กองยุทธศาสตร

ฉีดหมึก ถังหมึกพิมพ จํานวน 1 เครื่อง เทศมนตรี และงบประมาณ

7 เครื่องพิมพ เครื่องพิมพ Multifunction 7,500             - ฝqายแผนงานฯ กองยุทธศาสตร

Multifunction แบบฉีดหมึกพร�อมติดตั้งถังหมึกพิมพ และงบประมาณ และงบประมาณ

แบบฉีดหมึก  จํานวน 1 เครื่อง
8 เครื่องพิมพ เครื่องพิมพ Multifunction 30,000           - ฝqายแผนงาน กองยุทธศาสตร

Multifunction เลเซอรหรือ LED สี จํานวน 2 และงบประมาณ และงบประมาณ

เลเซอรหรือ LED  สี เครื่อง  - ศูนยประชา
สัมพันธสํานักงาน
เทศบาลฯ

 - 15 -

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ
พ.ศ.2565



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

9 เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน 44,000          กองการ กองการ
สําหรับงานประมวล ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพ เจ�าหน�าที่ เจ�าหน�าที่
ผล แบบที่ 1 ขนาดไม,น�อยกว,า 19 นิ้ว)

จํานวน 2 เครื่อง
(จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ฉบับเดือนธันวาคม 2564)

10 เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรโน�ตบุsก สําหรับ 22,000          กองการ กองการ
โน�ตบุsกสําหรับงาน งานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง เจ�าหน�าที่ เจ�าหน�าที่
ประมวลผล (จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ฉบับเดือนธันวาคม 2564)

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

11 เครื่องพิมพเลเซอร เครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาว ดํา 7,800            กองการ กองการ
หรือ LED ขาว ดํา (18 หน�า/นาที) จํานวน 3 เครื่อง เจ�าหน�าที่ เจ�าหน�าที่
(18 หน�า/นาที) (จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ฉบับเดือนธันวาคม 2564)

12 เครื่องพิมพ เครื่องพิมพ Multifunction 15,000          กองการ กองการ
Multifunction เลเซอรหรือ LED สี จํานวน 1 เจ�าหน�าที่ เจ�าหน�าที่
เลเซอรหรือ LED สี 1 เครื่อง

13 เครื่องสํารองไฟฟ:า เครื่องสํารองไฟฟ:า ขนาด 1 KVA 11,400          กองการ กองการ
จํานวน 2 เครื่อง เจ�าหน�าที่ เจ�าหน�าที่
(จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ฉบับเดือนธันวาคม 2564)

218,900       รวม 13 โครงการ
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ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ
พ.ศ.2565



2. ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
2.6 แผนงานการศึกษา

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

1 เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน 330,000       สํานักการศึกษา สํานักการศึกษา
สําหรับงานประมวล ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพ
ผล แบบที่ 1 ขนาดไม,น�อยกว,า 19 นิ้ว)

จํานวน 15 เครื่อง
(จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ฉบับเดือนธันวาคม 2564)

2 เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรโน�ตบุsก สําหรับ 22,000          สํานักการศึกษา สํานักการศึกษา
โน�ตบุsกสําหรับงาน งานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง
ประมวลผล

3 เครื่องพิมพเลเซอร เครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาว ดํา 5,200            สํานักการศึกษา สํานักการศึกษา
หรือ LED ขาว ดํา (18 หน�า/นาที) จํานวน 2 เครื่อง
(18 หน�า/นาที)

4 เครื่องพิมพ เครื่องพิมพ Multifunction 15,000          สํานักการศึกษา สํานักการศึกษา
Multifunction เลเซอรหรือ LED จํานวน 1 เครื่อง
เลเซอรหรือ LED  สี

5 เครื่องสํารองไฟฟ:า เครื่องสํารองไฟฟ:า ขนาด 800 VA 15,000          สํานักการศึกษา สํานักการศึกษา
จํานวน 6 เครื่อง

387,200       รวม 5 โครงการ
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ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ
พ.ศ.2565



3. ครุภัณฑโรงงาน
3.2 แผนงานการศึกษา

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

1 เครื่องเจีย/ตัด แบบ เครื่องเจีย/ตัดแบบมือถือ ขนาด 1,500            พุทธภูมิ สํานักการศึกษา
มือถือ 4 นิ้ว  จํานวน 1 ตัว (ทุ,งท,าลาด)

1,500           รวม 1 โครงการ
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ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ
พ.ศ.2565



5. ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร,
5.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

1 เครี่องมัลติมีเดีย เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร 27,900          พิพิธภัณฑเมือง กองยุทธศาสตร
โปรเจคเตอร ระดับ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI (ทุ,งท,าลาด) และงบประมาณ

XGA Lumens จํานวน 1 เครื่อง
(จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ
ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ของ
สํานักงบประมาณ)

2 โทรทัศน แอล อี ดี โทรทัศน แอล อี ดี แบบ Smart TV 6,700            พิพิธภัณฑเมือง กองยุทธศาสตร
แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ (ทุ,งท,าลาด) และงบประมาณ

1,366x768 พิกเซล ขนาด 32
นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง (จัดซื้อตาม
ราคาท�องตลาด)

34,600         รวม 2 โครงการ
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ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ
พ.ศ.2565



6. ครุภัณฑยานพาหนะและขนส,ง
6.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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

1 รถบรรทุกติดตั้งเครน รถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก 6,000,000     เขตเทศบาลนคร กองสาธารณสุข
ไฮดรอลิก ขนาด 5 ตัน ที่ระยะยก 2.5 เมตร นครศรีธรรมราช และสิ่งแวดล�อม

พร�อมกระบะเทท�ายเปTนรถบรรทุก
ชนิด 6 ล�อ เครื่องยนตดีเซล 5
จังหวะ จํานวน 1 คัน

6,000,000    รวม 1 โครงการ
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ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ
พ.ศ.2565



10. ครุภัณฑก,อสร�าง
10.2 แผนงานการศึกษา

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

1 รถเข็นปูน รถเข็นปูน กะบะ PVC ล,อคู,เหล็กปK~ม 5,580            พุทธภูมิ สํานักการศึกษา
จํานวน 2 คัน (ทุ,งท,าลาด)

5,580           รวม 1 โครงการ

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ
พ.ศ.2565
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11.ครุภัณฑไฟฟ:าและวิทยุ
11.2 แผนงานการศึกษา

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

1 เครื่องเสียงลําโพง เครื่องเสียงลําโพงเคลื่อนที่ ขนาด 19,000           - สนามฟุตซอล สํานัการศึกษา
เคลื่อนที่ 15 นิ้ว 900 W พร�อมไมล เทศบาลนคร

จํานวน 2 เครื่อง นครศรีธรรมราช
 - พุทธภูมิ 
(ทุ,งท,าลาด)

19,000         รวม 1 โครงการ
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