


คํานํา 

แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 6 จัดทําข้ึนเนื่องจาก
เทศบาลนครนครศรีธรรมราชได*มีการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เม่ือวันท่ี 12 กรกฏาคม 2565   

ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ5าย ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2565 ไปต้ังจ5ายเป6นรายการใหม5 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจึงต*องจัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 6 
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 (ผด.01)       1    
 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท*องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ (ผด.02)  
                          

   -   ยุทธศาสตร:ท่ี 1  ด*านการเมืองและการบริหาร         4 
 

  -   ยุทธศาสตร:ท่ี 2  ด*านโครงสร*างพ้ืนฐาน                  5 
 

             -  ยุทธศาสตร:ท่ี 4  ด*านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                              6 
       

  บัญชีจํานวนครุภัณฑ:สําหรับไม5ได*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   -   -   -   -

   1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 14.29 150,000            3.15 สํานักปลัดเทศบาล
รวม 1 14.29 150,000           3.15

2.) ยุทธศาสตร(ด�านโครงสร�างพื้นฐาน
   2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 14.29 1,850,000         38.82                    สํานักช,าง

   2.2  แผนงานการพาณิชย/   -   -   -   -

รวม 1 14.29 1,850,000        38.82                   
3.) ยุทธศาสตร(ด�านสิ่งแวดล�อม  และทรัพยากรธรรมชาติ
     3.1 แผนงานเคหะและชุมชน   -   -   -

รวม   -   -   -   -

                     - 1 -
บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําป;งบประมาณ  พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 6
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร(/แผนงาน
หน?วยงาน

รับผิดชอบหลัก



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  แผนงานสร6างความเข6มแข็งของชุมชน   -   -   -   -

   4.7  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ   -   -   -   -

   4.8  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5 71.43 2,766,000         58.04 สํานักการศึกษา

รวม 5 71.43 2,766,000        58.04
5.) ยุทธศาสตร(ด�านสาธารณสุข  และการกีฬา
   5.1  แผนงานสาธารณสุข   -   -   -   -

   5.2  แผนงานการศึกษา   -   -   -   -

   5.3  แผนงานเคหะและชุมชน   -   -   -   -

   5.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   -   -   -   -

รวม   -   -   -   -
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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 7 100.00 4,766,000        100.00
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ยุทธศาสตร(/แผนงาน
หน?วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการเมืองและการบริหาร

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน,วยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

1 ก,อสร�างห�องน้ํา ชาย- ก,อสร�างห�องน้ํา ชาย-หญิง ชั้น 150,000     อาคารศูนย�ศิลปาชีพ สํานักปลัด
หญิง ชั้น 2 อาคาร 2 อาคารศูนย�ศิลปาชีพ เทศบาลนครนคร เทศบาล
ศูนย�ศิลปาชีพ ขนาดพื้นที่กว�างไม,น�อยกว,า ศรีธรรมราช
เทศบาลนครนคร 2 เมตร ยาวไม,น�อยกว,า 6 เมตร
ศรีธรรมราช รายละเอียดตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

150,000    

แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําป<งบประมาณ  พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 6

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

รวม 1 โครงการ

โครงการ
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2. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน

2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน,วยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

1 ก,อสร�างถนนแอสฟ@ลท� ก,อสร�างถนนแอสฟ@ลท�ติกคอนกรีต 1,850,000   ซอยก�าวหน�า แยก 2 สํานักช,าง

ติกคอนกรีตและราง และรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ถึงซอยตีนเปCด

ระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนหนา 0.05 เมตร กว�าง

ซอยก�าวหน�า แยก 2 4.00 - 4.50 เมตร ยาว

ถึงซอยตีนเปCด 213.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม,

น�อยกว,า 905.00 ตารางเมตร

พร�อมตีเส�นจราจรและราง

ระบายน้ํา ค.ส.ล. (ฝ@Gงทิศเหนือ) 

ภายในกว�าง 0.40 เมตร ยาว

218.00 เมตร รางระบายน้ํา

ค.ส.ล. (ฝ@Gงทิศใต�) ภายในกว�าง

0.40 เมตร ยาว 208.00 เมตร

พร�อมวางท,อเมนประปาทั้ง 2 ฝ@Gง

ตามรูปแบบและรายการของ

เทศบาล

1,850,000   

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
ที่

รวม 1 โครงการ

โครงการ

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําป<งบประมาณ  พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 6

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบบ ผด.02
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4. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

4.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน,วยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

1 ปรับปรุงพื้นลาน ปรับปรุงพื้นลานด�านหน�า 1,200,000  บริเณพุทธภูมิ สํานักการศึกษา
ด�านหน�าพระพุทธ พระพุทธสิรินครนาถเฉลิม สวนสมเด็จพระศรี
สิรินครนาถเฉลิม ราชย�สัฎยาสุสรณ�บริเวณ นครินทร� 84
ราชย�สัฎยาสุสรณ� พุทธภูมิ โดยทําการเทพื้น (ทุ,งท,าลาด)
บริเวณพุทธภูมิ ค.ส.ล.พร�อมปูพื้นผิวด�วย

กระเบื้องเนื้อพอร�ชเลน รวม
พื้นที่ไม,น�อยกว,า 583.00 
ตร.ม. ตามรูปแบบและรายการ
ของเทศบาล

2 ปรับปรุงกั้นห�อง ปรับปรุงกั้นห�องอาคารอเนก 30,000       อาคารพุทธภูมิ สํานักการศึกษา
อาคารอเนกประสงค� ประสงค�และปรับปรุงภูมิทัศน� สวนสมเด็จพระศรี
และปรับปรุงภูมิทัศน� บริเวณลานพระโพธิสัตว�กวนอิม นครินทร� 84
บริเวณลานพระ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร� 84 (ทุ,งท,าลาด)
โพธิสัตว�กวนอิม (ทุ,งท,าลาด) โดยทําการปรับ
สวนสมเด็จพระศรี ปรุงกั้นห�องอาคารอเนกประสงค�
นครินทร� 84 เดิม งานปรับปรุงซ,อมแซมพื้น
(ทุ,งท,าลาด) หินแกรนิตและบ,อน้ําร�อน

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบบ ผด.02

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
โครงการที่

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําป<งบประมาณ  พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 6



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน,วยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ฐานพระโพธิสัตว�กวนอิม ขนาด
พื้นที่รวมไม,น�อยกว,า 554.00
ตร.ม.ตามรูปแบบและรายการ
ของเทศบาล

3 ปรับปรุงซ,อมแซม งานปรับปรุงซ,อมแซมสังเวชนีย 490,000     บริเวณพุทธภูมิ สํานักการศึกษา
สังเวชนียสถาน สถานและอาคารสํานักงาน สวนสมเด็จพระศรี
และอาคารสํานักงาน บริเวณพุทธภูมิสวนสมเด็จ นครินทร� 84
บริเวณพุทธภูมิ พระศรีนครินทร� 84 (ทุ,งท,าลาด) (ทุ,งท,าลาด)
สวนสมเด็จพระศรี โดยทําการปรับปรุงซ,อมแซม
นครินทร� 84 ทาสีภายในและภายนอกสังเวช
(ทุ,งท,าลาด) นียสถานรั้วด�านหน�า พื้นที่ไม,

น�อยกว,า 1,000.00 
ตารางเมตร และปูพื้นกระเบื้อง
ด�านหน�าอาคารสํานักงาน
พื้นที่ไม,น�อยกว,า 18.00 
ตารางเมตร ตามรูปแบบและ
รายการของเทศบาล

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
โครงการที่
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน,วยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

4 ก,อสร�างถนนลาดยาง ก,อสร�างถนนแอสฟ@ลท�ติก 686,000     โรงเรียนเทศบาล สํานักการศึกษา
แอสฟ@ลท�ติก คอนกรีต ภายในบริเวณ วัดศาลามีชัย
คอนกรีตพร�อมตีเส�น โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
จราจร ถนนหนา 0.05 เมตร กว�าง

3.80 - 11.00 เมตร ยาว
244.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม,
น�อยกว,า 1,406 ตรม. พร�อมตี
เส�นจราจร ตามรูปแบบและ
รายการของเทศบาล

5 ปรับปรุงโรงอาหาร ปรับปรุงอาคารโรงอาหาร 360,000     โรงเรียนเทศบาล สํานักการศึกษา
และหลังคากันสาด ขนาดพื้นที่ไม,น�อยกว,า วัดท�าวโคตร
อาคารเรียน 3 8.05 x 16.00 เมตร และ

หลังคากันสาด อาคารเรียน 3 
ตามรูปแบบและรายการของ
เทศบาล

2,766,000 รวม 5 โครงการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
โครงการที่
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1. ครุภัณฑ�สํานักงาน
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

1   โตPะทํางาน โตPะทํางาน ขนาด (WxDxH) 55,000       ฝTายพัฒนารายได� สํานักคลัง
190 x 70 x 75 ซม. จํานวน สํานักคลัง
2 ตัว (จัดซื้อตามราคาท�อง
ตลาด)

2   โตPะทํางาน โตPะทํางาน ขนาด (WxDxH) 52,000       ฝTายพัฒนารายได� สํานักคลัง
140 x 70 x 75 ซม. จํานวน สํานักคลัง
2 ตัว (จัดซื้อตามราคาท�อง
ตลาด)

3   โตPะทํางาน โตPะทํางาน ขนาด (WxDxH) 35,000       ฝTายพัฒนารายได� สํานักคลัง
120 x 70 x 75 ซม. จํานวน สํานักคลัง
2 ตัว (จัดซื้อตามราคาท�อง
ตลาด)

4   ตู�อเนกประสงค� ตู�อเนกประสงค� ขนาด (WxDxH) 10,000       ฝTายพัฒนารายได� สํานักคลัง
120 x 35 x 75 ซม. จํานวน สํานักคลัง
1 ตัว (จัดซื้อตามราคาท�อง
ตลาด)

พ.ศ.2566

บัญชีจํานวนครุภัณฑ�สําหรับไม,ได�ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท�องถิ่น
แผนการดําเนินงาน  ประจําป<งบประมาณ  พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 6

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่

แบบ ผด.02/1

ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ�
พ.ศ.2565



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

5   ตู�เตี้ยบานเปVด ตู�เตี้ยบานเปVด มีขนาดไม,น�อย 3,500         ฝTายอํานวยการ สํานักปลัด
กว,า  (WxDxH) 80 x 40 x สํานักปลัดเทศบาล เทศบาล
71 ซม. จํานวน 1 ตู� (จัดซื้อ
ตามราคาท�องตลาด)

6   ตู�เก็บเอกสารบาน ตู�เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ 15,000       ฝTายอํานวยการ สํานักปลัด
เลื่อนทึบ มีขนาดไม,น�อยกว,า (WxDxH) สํานักปลัดเทศบาล เทศบาล

152.3 x 40.6 x 88 ซม.
จํานวน 3 ตู� (จัดซื้อตามราคา
ท�องตลาด)

7   เก�าอี้สํานักงาน เก�าอี้สํานักงานล�อเลื่อน มีขนาด 4,900         ฝTายอํานวยการ สํานักปลัด
ล�อเลื่อน ไม,น�อยกว,า (WxDxH) สํานักปลัดเทศบาล เทศบาล

65 x 74 x 118 ซม.
จํานวน 1 ตัว (จัดซื้อตามราคา
ท�องตลาด)

8   โตPะประชุม  ขนาด โตPะประชุม ขนาด 6 ที่นั่ง 28,800       กองยุทธศาสตร� กองยุทธศาสตร�
6 ที่นั่ง ขนาด (WxDxH) 270x120x และงบประมาณ และงบประมาณ

75 ซม. จํานวน 1 ตัว
(จัดซื้อตามราคาท�องตลาด)

ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ�ที่
พ.ศ.2566พ.ศ.2565
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งบประมาณ สถานที่ หน,วยงาน
(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

9   เก�าอี้ประชุมมี เก�าอี้ประชุมมีล�อเลื่อน 23,700       กองยุทธศาสตร� กองยุทธศาสตร�
ล�อเลื่อน ขนาด (WxDxH) 58x62x และงบประมาณ และงบประมาณ

88-100 ซม. จํานวน 6 ตัว
(จัดซื้อตามราคาท�องตลาด)

227,900      รวม 9 รายการ

ที่ ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ�
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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1. ครุภัณฑ�สํานักงาน
1.2 แผนงานสาธารณสุข

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

1 เครื่องพิมพ�ใบเสร็จ เครื่องพิมพ�ใบเสร็จความร�อน 40,000       งานผู�ปTวยนอก กองการแพทย�
สามารถพิมพ�กราฟVกบนใบเสร็จ (OPD) โรงพยาบาล
โลโก�และบาร�โค�ด ความเร็ว เทศบาลนคร
ในการพิมพ�สูงสุด 200 มม./ นครศรีธรรมราช
วินาที มีระบบตัดกระดาษ
อัตโนมัติ รองรับกระดาษความ
ร�อน หน�ากว�าง 80 มม. 
สามารถเชื่อมต,อได� 2 ระบบ
จํานวน 4 เครื่อง

40,000      รวม 1 รายการ

ที่ ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ�
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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1. ครุภัณฑ�สํานักงาน
1.5 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน

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

1 ผ�าม,านพร�อมอุปกรณ� ผ�าม,านพร�อมอุปกรณ�  ดังนี้ 280,000     กองสวัสดิการ กองสวัสดิการ
 - ห�องผู�สูงอายุ สังคม สังคม
ขนาด 3.10x2.30 เมตร 
จํานวน 4 ชุด
 - ห�องทํากิจกรรม
ขนาด 5.50x2.40 เมตร 
จํานวน 2 ชุด
 - ห�องประชุมชั้น 2
ขนาด 5.50x2.85 เมตร 
จํานวน 2 ชุด
ขนาด 5.60x2.85 เมตร 
จํานวน 2 ชุด
ขนาด 3.45x2.85 เมตร 
จํานวน 2 ชุด
 - ห�องเก็บอุปกรณ�
ขนาด 3 เมตร จํานวน 2 ชุด
ขนาด 5.50 เมตร จํานวน 
2 ชุด
 - ศูนย�การเรียนรู�
ขนาด 1.40x1.80 เมตร 
จํานวน 2 ชุด
ขนาด 1.44x1.80 เมตร 

ที่ ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ�

 - 13 - 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566



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

จํานวน 2 ชุด
 - ห�องให�คําปรึกษา
ขนาด 2.00x2.15 เมตร 
จํานวน 1 ชุด
 - ทางเข�าห�องน้ํา
ขนาด 1.35x2.15 เมตร 
จํานวน 1 ชุด
(จัดซื้อตามราคาท�องตลาด)

280,000    รวม 1 รายการ

พ.ศ.2566
รายละเอียดของครุภัณฑ�ที่ ครุภัณฑ�

 - 14 - 

พ.ศ.2565



1. ครุภัณฑ�สํานักงาน
1.6 แผนงานการศึกษา

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

1 โตPะหมู,บูชา โตPะหมู,บูชา  9 ตัว กว�างตัวละ 8,000         สํานักการศึกษา สํานักการศึกษา
9 นิ้ว  มีฐานรองโตPะหมู, 
(จัดซื้อตามราคากลางมาตรฐาน
ครุภัณฑ�สํานักงบประมาณ
ฉบับเดือนธันวาคม 2564)

2 โตPะกลางรับแขก โตPะกลางรับแขก เปCนโตPะเหล็ก 2,900         สํานักการศึกษา สํานักการศึกษา
กลม ด�านบนเปCนกระจก
ขนาด 40 x 70 x 35 ซม. 
จํานวน 1 ตัว  (จัดซื้อตามราคา
ท�องตลาด)

10,900      รวม 2 รายการ

ที่ ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ�
พ.ศ.2566
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พ.ศ.2565



2. ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�หรืออิเล็กทรอนิกส�
2.2  แผนงานสาธารณสุข

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

1 เครื่องคอมพิวเตอร� เครื่องคอมพิวเตอร� สําหรับงาน 120,000     งานผู�ปTวยนอก กองการแพทย�
สําหรับงานประมวล ประมวลผล แบบที่ 2 (OPD) โรงพยาบาล
ผล แบบที่ 2 จอขนาดไม,น�อยกว,า 19 นิ้ว เทศบาลนคร

จํานวน 4 เครื่อง (จัดซื้อตาม นครศรีธรรมราช
เกณฑ�ราคากลางและคุณ
ลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ�และระบบคอมพิวเตอร�
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน
ธันวาคม 2564)

120,000    

ที่ ครุภัณฑ�
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รวม 1 รายการ

รายละเอียดของครุภัณฑ�
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566



2. ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�หรืออิเล็กทรอนิกส�
2.5  แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

1 เครื่องคอมพิวเตอร� เครื่องคอมพิวเตอร�สําหรับ 60,000       ฝTายพัฒนารายได� สํานักคลัง
สําหรับงานประมวล งานประมวลผล แบบที่ 2 สํานักคลัง
ผล แบบทื่ 2 จอขนาดไม,น�อยกว,า 19 นิ้ว

จํานวน 2 เครื่อง (จัดซื้อตาม
เกณฑ�ราคากลางและคุณ
ลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ�และระบบคอมพิวเตอร�
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน
ธันวาคม 2564)

2 เครื่องพิมพ�เลเซอร� เครื่องพิมพ�เลเซอร� หรือ LED 5,200         ฝTายพัฒนารายได� สํานักคลัง
หรือ LED ขาวดํา ขาวดํา (18 หน�า/นาที) สํานักคลัง

จํานวน 2 เครื่อง (จัดซื้อตาม
เกณฑ�ราคากลางและคุณ
ลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ�และระบบคอมพิวเตอร�
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน
ธันวาคม 2564)

 - 17 -

ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ�
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

ที่



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

3 เครื่องสํารองไฟฟ[า เครื่องสํารองไฟฟ[า ขนาด 5,000         ฝTายพัฒนารายได� สํานักคลัง
800 VA  จํานวน 2 เครื่อง สํานักคลัง
(จัดซื้อตามเกณฑ�ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ�และระบบคอมพิวเตอร�
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน
ธันวาคม 2564)

70,200      รวม 3 รายการ

ที่ ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ�
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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2. ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�หรืออิเล็กทรอนิกส�
2.6  แผนงานการศึกษา

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

1 เครื่องคอมพิวเตอร� เครื่องคอมพิวเตอร�สําหรับ 22,000       สํานักการศึกษา สํานักการศึกษา
สําหรับงานประมวล งานประมวลผล แบบที่ 1
ผล แบบทื่ 1 จอขนาดไม,น�อยกว,า 19 นิ้ว

จํานวน 1 เครื่อง (จัดซื้อตาม
เกณฑ�ราคากลางและคุณ
ลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ�และระบบคอมพิวเตอร�
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน
ธันวาคม 2564)

2 เครื่องคอมพิวเตอร� เครื่องคอมพิวเตอร�โน�ตบุPก 44,000       สํานักการศึกษา สํานักการศึกษา
โน�ตบุPก สําหรับงาน สําหรับงานประมวลผล
ประมวลผล จํานวน 2 เครื่อง (จัดซื้อตาม

เกณฑ�ราคากลางและคุณ
ลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ�และระบบคอมพิวเตอร�
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน
ธันวาคม 2564)
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ที่ ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ�
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566



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

3 เครื่องพิมพ�เลเซอร� เครื่องพิมพ�เลเซอร� หรือ LED 13,000       สํานักการศึกษา สํานักการศึกษา
หรือ LED ขาวดํา ขาวดํา (18 หน�า/นาที)

จํานวน 5 เครื่อง (จัดซื้อตาม
เกณฑ�ราคากลางและคุณ
ลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ�และระบบคอมพิวเตอร�
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน
ธันวาคม 2564)

4 เครื่องพิมพ� เครื่องพิมพ� Multifunction 30,000       สํานักการศึกษา สํานักการศึกษา
Multifunction เลเซอร�หรือ LED สี
เลเซอร�หรือ LED สี จํานวน 2 เครื่อง (จัดซื้อตาม

เกณฑ�ราคากลางและคุณ
ลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ�และระบบคอมพิวเตอร�
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน
ธันวาคม 2564)

ที่ ครุภัณฑ�
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

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

5 เครื่องพิมพ� เครื่องพิมพ� Multifunction 15,000       สํานักการศึกษา สํานักการศึกษา
Multifunction แบบฉีดหมึกพร�อมติดตั้งถัง
แบบฉีดหมึกพร�อม หมึกพิมพ� (Ink Tank Printer)
ติดตั้งถังหมึกพิมพ� จํานวน 2 เครื่อง (จัดซื้อตาม
(Ink Tank Printer) เกณฑ�ราคากลางและคุณ

ลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ�และระบบคอมพิวเตอร�
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน
ธันวาคม 2564)

6 เครื่องสแกนเนอร� เครื่องสแกนเนอร�สําหรับ 16,000       สํานักการศึกษา สํานักการศึกษา
สําหรับงานเก็บ งานเก็บเอกสารระดับศูนย�
เอกสารระดับศูนย� บริการ แบบที่ 1 จํานวน 1 
บริการ แบบที่ 1 เครื่อง (จัดซื้อตามเกณฑ�ราคา

กลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ�และระบบ
คอมพิวเตอร�ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ฉบับเดือนธันวาคม 2564)

140,000    

รายละเอียดของครุภัณฑ�

รวม 6 รายการ

ที่ ครุภัณฑ�
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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5. ครุภัณฑ�โฆษณาและเผยแพร,
5.1  แผนงานการศึกษา

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

1 กล�องถ,ายรูป กล�องถ,ายรูป จํานวน 1 ตัว 27,000       สํานักการศึกษา สํานักการศึกษา
 - ขนาดไม,น�อยกว,า 122.4 x
92.6 x 69.8 มม.
 - ประเภทของเซอร�รับภาพ :
APS-C CMOS
 - ความละเอียดพิกเซลไม,น�อย
กว,า 24.1 ล�านพิกเซล
 - หน,วยประมวลภาพ : DiG!C8
 - ISO:100-25600 (ขยายได�
ถึง 51200)
 - จุดโฟกัสอัตโนมัติ : 9 จุด
 - จอภาพ : ระบบสัมผัส ขนาด
3 นิ้ว ปรับมุมได�รอบทิศทาง
 - Dual Pixel CMOS AF
 - บันทึกวีดีโอ : 4K Full HD 
ความเร็วในการถ,ายภาพ
ต,อเนื่อง : 5 เฟรมต,อวินาที
 - รองรับการบันทึก : การ�ด SD
 - Eye Detect AF (Live view
เท,านั้น) (จัดซื้อตามราคาท�องตลาด)

27,000      

ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ�
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

ที่

รวม 1 รายการ
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5. ครุภัณฑ�โฆษณาและเผยแพร,
5.3  แผนงานสาธารณสุข

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

1 โทรทัศน� แอล อี ดี โทรทัศน� แอล อี ดี  (LED) 76,000       งานผู�ปTวยนอก กองการแพทย�
(LED) แบบ Smart แบบ Smart TV ขนาด 50 นิ้ว (OPD) โรงพยาบาล
TV จํานวน 4 เครื่อง  (จัดซื้อตาม เทศบาลนคร

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ� นครศรีธรรมราช
ของสํานักงบประมาณฉบับ
เดือนธันวาคม 2564) 

76,000      รวม 1 รายการ

ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ�ที่
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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11. ครุภัณฑ�ไฟฟ[าและวิทยุ
11.3  แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน

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

1 ตู�ลําโพงอเนก ตู�ลําโพงอเนกประสงค� 120,000     ลานเต�นแอโรบิค กองสวัสดิการ
ประสงค�  - ตู�ลําโพงเคลื่อนที่ 15 นิ้ว ชุมชน สังคม

 - พร�อมไมค�ลอย UHF
 - มีบลูทูธ
 - แบตเตอรี่ชาร�จในตัว
จํานวน 8 ตู� (จัดซื้อตามราคา
ท�องตลาด)

120,000    รวม 1 รายการ

ที่ ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ�
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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