


 

คํานํา 

แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2566 เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 1 จัดทําข้ึนเนื่องจาก
เทศบาลนครนครศรีธรรมราชได+มีการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เม่ือวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2565   

ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ6าย ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2566 ไปต้ังจ6ายเป7นรายการใหม6 
และมติเห็นชอบอนุมัติใช+จ6ายเงินสะสม เทศบาลนครนครศรธีรรมราชจึงต+องจัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําป�
งบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว6าด+วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค<กรปกครองส6วนท+องถ่ิน พ.ศ.2548 และท่ีแก+ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข+อ 27   

 

กองยุทธศาสตร<และงบประมาณ 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
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ยุทธศาสตร�/แผนงาน จํานวนโครงการ คิดเป นร!อยละของ จํานวนงบประมาณ คิดเป นร!อยละของ หน)วยงาน
ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณทั้งหมด รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร
การพัฒนา อปท.ที่ 1. ยุทธศาสตร
ด�านการเมืองและการบริหาร 
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 2 28.57 1,000,000         2.52 กองยุทธศาสตร�และงบประมาณ

กองการเจ!าหน!าที่
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   -   -   -   -
รวมยุทธศาสตร
การพัฒนา อปท.ที่ 1. 2 28.57 1,000,000        2.52
ยุทธศาสตร
การพัฒนา อปท.ที่ 2. ยุทธศาสตร
ด�านโครงสร�างพื้นฐาน
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 14.29 7,985,000           20.09 สํานักช)าง
2.2 แผนงานการพาณิชย� 1 14.29 27,321,000         68.72 สํานักการประปา
รวมยุทธศาสตร
การพัฒนา อปท.ที่ 2. 2 28.57 35,306,000      88.81
ยุทธศาสตร
การพัฒนา อปท.ที่ 3. ยุทธศาสตร
ด�านสิ่งแวดล�อมและทรัพยากรธรรมชาติ
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน   -   -   -   -
รวมยุทธศาสตร
การพัฒนา อปท.ที่ 3.   -   -   -   -

ยุทธศาสตร
การพัฒนา อปท.ที่  4. ยุทธศาสตร
ด�านสังคม การศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม
4.1 แผนงานงบกลาง   -   -   -   -
4.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป   -   -   -   -
4.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน   -   -   -   -
4.4 แผนงานการศึกษา 1 14.29 3,000,000           7.55 สํานักการศึกษา
4.5 แผนงานสังคมสงเคราะห�   -   -   -   -

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาท!องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปAงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช



                                   
                                 -2 - แบบ ผด.01

ยุทธศาสตร�/แผนงาน จํานวนโครงการ คิดเป นร!อยละของ จํานวนงบประมาณ คิดเป นร!อยละของ หน)วยงาน
ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณทั้งหมด รับผิดชอบหลัก

4.6 แผนงานสร!างความเข!มแข็งของชุมชน   -   -   -   -
4.7 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ   -   -   -   -
4.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   -   -   -   -
รวมยุทธศาสตร
การพัฒนา อปท.ที่  4. 1 14.29 3,000,000          7.55
ยุทธศาสตร
การพัฒนา อปท.ที่  5. ยุทธศาสตร
ด�านสาธารณสุข และการกีฬา
5.1 แผนงานสาธารณสุข   -   -   -   -
5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   -   -   -   -
5.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 2                          28.57                  450,000              1.13                    สํานักการศึกษา
รวมยุทธศาสตร
การพัฒนา อปท.ที่  5. 2                         28.57                 450,000             1.13
ยุทธศาสตร
การพัฒนา อปท.ที่  6. ยุทธศาสตร
ด�านเศรษฐกิจ
6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ   -   -   -   -
รวมยุทธศาสตร
การพัฒนา อปท.ที่  6.   -   -   -   -

รวมทั้งสิ้น  6  ยุทธศาสตร
 7                       100 39,756,000      100.00

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาท!องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปAงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
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1. ยุทธศาสตร�ด�านการเมืองและการบริหาร
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 ติดตั้งระบบกล�องวงจร ติดตั้งกล�องวงจรป4ดชนิดเครือข*าย 500,000       ติดตั้งใต�ซุ�ม กองยุทธศาสตร�
ป4ดจดจําแผ*นป:าย แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก เฉลิมพระเกียรติฯ และงบประมาณ
ทะเบียนของ อาคาร แบบที่ 1 สําหรับจดจําแผ*นป:าย  - สี่แยกเบญจมฯ
ยานพาหนะ ทะเบียนยานพาหนะ จํานวน 6 ตัว  - หน�าโรงพยาบาล

ตัวละ  55,000 บาท (จัดซื้อตามเกณฑ� นครินทร�
ราคากลางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ  - หน�าห�างสรรพ
และสังคมฉบับเดือน ธันวาคม 2564) สินค�าเซ็นทรัล
 - ค*าลิขสิทธิ์ จํานวน 6 ลิขลิทธิ์
ลิขสิทธิ์ละ 15,000 บาท 
 - ค*าติดตั้งระบบซอฟเวอร�โปรแกรม
จดจําแผ*นป:ายทะเบียน เปHนเงิน
80,000 บาท

2 อบรมสัมมนาบุคลากร อบรมให�ความรู�ความเข�าใจด�าน 500,000       สํานักงานเทศบาลฯ กองการเจ�าหน�าที่
ของเทศบาล กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข�องกับการ และพื้นที่อื่นๆตาม

ปฏิบัติงานให�แก*พนักงานเทศบาล ความเหมาะสม
ลูกจ�างประจํา พนักงานจ�าง และผู�
ที่เกี่ยวข�อง

1,000,000    รวม 2 โครงการ

แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปOงบประมาณ  พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566



2. ยุทธศาสตร�ด�านโครงสร�างพื้นฐาน
2.1 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�างถนนแอสฟPลท� ก*อสร�างถนนแอสฟPลท�ติกคอนกรีตและ 7,985,000     ซอยศรีธรรมโศก 6 สํานักช*าง
ติกคอนกรีตและท*อ ท*อระบายน้ําท*อลอนพอลิเอทิลีน    
ระบายน้ําท*อลอน เสริมเหล็ก ถนนหนา 0.05 เมตร 
พอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก กว�าง 6.60 - 8.10 เมตร ยาว
ซอยศรีธรรมโศก 6 510.00 เมตร หรือพื้นที่ไม*น�อยกว*า

3,800.00 ตารางเมตร และท*อ
ระบายน้ําท*อลอนพอลิเอทิลีนเสริม
เหล็ก ขนาดเส�นผ*าศูนย�กลาง 1.00
เมตร ยาว 525.00 เมตร พร�อม
บ*อพัก ตามรูปแบบและรายการของ
เทศบาล

7,985,000    

              - 4 - แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปOงบประมาณ  พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

รวม 1 โครงการ



2. ยุทธศาสตร�ด�านโครงสร�างพื้นฐาน
2.2 แผนงานการพาณิชย�

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�างโรงผลิต ก*อสร�างโรงผลิตน้ําประปา ขนาดไม* 27,321,000  ณ โรงกรองน้ํา สํานักการ
น้ําประปา ขนาดไม* น�อยกว*า 200 ลบ.ม./ชม. พร�อม ทวดทอง ประปา
น�อยกว*า 200 ลบ.ม./ อุปกรณ�ประกอบ จํานวน 2 ชุด
ชม. พร�อมอุปกรณ� ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล
ประกอบ

27,321,000  รวม 1 โครงการ

               - 5 - แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปOงบประมาณ  พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566



4. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.4  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 สนับสนุนค*าใช�จ*ายการ สนับสนุนค*าใช�จ*ายในการส*งเสริม 3,000,000     โรงเรียนสังกัด สํานักการศึกษา
บริหารสถานศึกษา สนับสนุนพัฒนาการจัดการศึกษา เทศบาล 
(ค*าใช�จ*ายในการส*งเสริม ด�วยเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง 10 โรงเรียน
พัฒนาการจัดการศึกษา (Metaverse) ให�แก*โรงเรียนในสังกัด
ด�วยเทคโนโลยีโลก เทศบาล 10 โรงเรียน
เสมือนจริง
(Metaverse)

3,000,000    รวม 1 โครงการ

               - 6 - แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปOงบประมาณ  พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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5. ยุทธศาสตร�ด�านสาธารณสุข และการกีฬา
5.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

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 ฝ]กสอนกีฬาเพื่อความ จัดฝ]กสอนทักษะฟุตบอลเบื้องต�นให�กับ 200,000         - โรงยิมโรงเรียน สํานักการศึกษา
เปHนเลิศ เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลนคร สาธิตเทศบาล

นครศรีธรรมราช ที่มีความสนใจ วัดเพชรจริก
กีฬาฟุตบอล  - สนามฟุตซอล 

เทศบาล
 - สนามโรงเรียน
เทศบาลวัดท*าโพธิ์
 - สนามชุมชน
บ�านทวดทอง

2 ต�นกล�ามวยไทย จัดฝ]กสอนกีฬามวยไทยให�กับ 250,000         - โรงยิมโรงเรียน สํานักการศึกษา
เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลนคร สาธิตเทศบาล
นครศรีธรรมราช ที่มีความสนใจกีฬา วัดเพชรจริก
มวยไทย  - สนามฟุตซอล 

เทศบาล
 - สนามโรงเรียน
เทศบาลวัดท*าโพธิ์
 - สนามชุมชน
บ�านทวดทอง

450,000       

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

รวม 2 โครงการ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปOงบประมาณ  พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02



1. ครุภัณฑ�สํานักงาน
1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

รายละเอียดของครุภัณฑ� งบประมาณ สถานที่ หน*วยงาน
(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 โซฟารับแขกไม�สักหุ�ม โซฟารับแขกไม�สักหุ�มผ�าหลุยส� 22,500          ห�องรับรองชั้น 2 สํานักปลัด
ผ�าหลุยส� ขนาด 3 ที่นั่ง ขนาดไม*น�อยกว*า สํานักงานเทศบาล เทศบาล

(WxDxH) 190x60x80 ซม.
จํานวน 1 ตัว  ตัวละ 22,500 บาท
(ไม*ใช�สําหรับบริการสาธารณะ) 

2 โซฟารับแขกไม�สักหุ�ม โซฟารับแขกไม�สักหุ�มผ�าหลุยส� 60,000          ห�องรับรองชั้น 2 สํานักปลัด
ผ�าหลุยส� ขนาด 1 ที่นั่ง ขนาดไม*น�อยกว*า สํานักงานเทศบาล เทศบาล

(WxDxH)  80x60x80 ซม.
จํานวน 8 ตัว  ตัวละ 7,500 บาท
(ไม*ใช�สําหรับบริการสาธารณะ) 

3 โตcะข�างอเนกประสงค� โตcะข�างอเนกประสงค� ขนาดไม*น�อยกว*า 45,000          ห�องรับรองชั้น 2 สํานักปลัด
(WxDxH)  50x50x50 ซม. สํานักงานเทศบาล เทศบาล
จํานวน 6 ตัว  ตัวละ 7,500 บาท
(ไม*ใช�สําหรับบริการสาธารณะ) 

4 โตcะทํางานผู�บริหาร โตcะทํางานผู�บริหาร  ขนาดไม*น�อยกว*า 18,000          ห�องรับรองชั้น 2 สํานักปลัด
(WxDxH)  1,600x850x750 มม. สํานักงานเทศบาล เทศบาล
จํานวน 1 ตัว  ตัวละ 18,000 บาท
(ไม*ใช�สําหรับบริการสาธารณะ) 

บัญชีจํานวนครุภัณฑ�สําหรับไม*ได�ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท�องถิ่น
แผนการดําเนินงาน  ประจําปOงบประมาณ  พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ ครุภัณฑ�
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

               - 8 - แบบ ผด.02/1



รายละเอียดของครุภัณฑ� งบประมาณ สถานที่ หน*วยงาน
(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.

5 เก�าอี้ทํางานผู�บริหาร เก�าอี้ทํางานผู�บริหาร  ขนาดไม*น�อยกว*า 10,000          ชั้น 2 สํานักงาน สํานักปลัด
(WxDxH)  65x80x110 ซม. เทศบาล เทศบาล
จํานวน 1 ตัว  ตัวละ 10,000 บาท
(ไม*ใช�สําหรับบริการสาธารณะ) 

6 โตcะทํางาน โตcะทํางาน  ขนาดไม*น�อยกว*า 9,500            สํานักปลัดเทศบาล สํานักปลัด
(WxDxH)  165x80x75  ซม. เทศบาล
จํานวน 1 ตัว  ตัวละ 9,500  บาท
(ไม*ใช�สําหรับบริการสาธารณะ) 

7 โตcะทํางาน โตcะทํางาน  ขนาดไม*น�อยกว*า 13,500          สํานักปลัดเทศบาล สํานักปลัด
(WxDxH)  120x60x75  ซม. เทศบาล
จํานวน 3 ตัว  ตัวละ 4,500 บาท
(ไม*ใช�สําหรับบริการสาธารณะ) 

8 เก�าอี้สํานักงาน เก�าอี้สํานักงาน  ขนาดไม*น�อยกว*า 20,650          ชั้น 2 สํานักงาน สํานักปลัด
(WxDxH)  64x70x107 ซม. เทศบาล เทศบาล
จํานวน 7 ตัว  ตัวละ 2,950 บาท
(ไม*ใช�สําหรับบริการสาธารณะ) 

9 เก�าอี้สํานักงานพนักพิง เก�าอี้สํานักงานพนักพิงกลาง  ขนาด 18,000          ชั้น 2 สํานักงาน สํานักปลัด
กลาง ไม*น�อยกว*า (WxDxH)  62x66x110 เทศบาล เทศบาล

ซม. จํานวน 4 ตัว  ตัวละ 4,500 บาท
(ไม*ใช�สําหรับบริการสาธารณะ) 

ที่ ครุภัณฑ�
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

      - 9 -

แบบ ผด.02/1



รายละเอียดของครุภัณฑ� งบประมาณ สถานที่ หน*วยงาน
(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.

10 ปุdมกดเรียกคิวรุ*น 23 ปุdมกดเรียกคิวรุ*น 23 ฟPงก�ชั่น 13,375          สํานักทะเบียน สํานักปลัด
ฟPงก�ชั่น (Key Pad 23 Function) พร�อมติดตั้ง ท�องถิ่นเทศบาล เทศบาล

และเซ็ทโปรแกรมการใช�งานปุdมกด นครนครศรีธรรมราช

บัตรคิว จํานวน 1 เครื่อง
11 เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ พร�อมติดตั้ง แบบ 136,500       สํานักช*าง สํานักปลัด

พร�อมติดตั้ง แขวนใต�ฝ:า ขนาดไม*ต่ํากว*า 36,167 เทศบาล
บีทียู จํานวน 3 เครื่อง เครื่องละ
45,500 บาท
(ไม*ใช�สําหรับบริการสาธารณะ) 

12 เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ พร�อมติดตั้ง แบบ 27,900          สํานักช*าง สํานักปลัด
พร�อมติดตั้ง ติดผนังวอไทร� ขนาดไม*ต่ํากว*า เทศบาล

19,448 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง 
(ไม*ใช�สําหรับบริการสาธารณะ) 

13 เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ พร�อมติดตั้ง แบบ 151,000        - สํานักการประปา สํานักปลัด
พร�อมติดตั้ง แขวนใต�ฝ:า ขนาดไม*ต่ํากว*า 62,000  - สํานักปลัด เทศบาล

บีทียู จํานวน 2 เครื่อง เครื่องละ เทศบาล
75,500 บาท
(ไม*ใช�สําหรับบริการสาธารณะ) 

ที่ ครุภัณฑ�
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

  - 10 -

แบบ ผด.02/1



รายละเอียดของครุภัณฑ� งบประมาณ สถานที่ หน*วยงาน
(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.

14 โตcะทํางาน โตcะทํางาน ขนาดไม*น�อยกว*า 13,800          กองการเจ�าหน�าที่ กองการเจ�าหน�าที่
(กว�าง x ยาว x  สูง) 150 x80 x 75
ซม. จํานวน 2 ตัว ตัวละ 6,900 บาท
(ไม*ใช�สําหรับบริการสาธารณะ) 

15 เก�าอี้สํานักงาน เก�าอี้สํานักงาน  ขนาดไม*น�อยกว*า 7,000            กองการเจ�าหน�าที่ กองการเจ�าหน�าที่
(กว�าง x ยาว x  สูง) 65 x 70 x 107
ซม. จํานวน 2 ตัว ตัวละ 3,500 บาท
(ไม*ใช�สําหรับบริการสาธารณะ) 

566,725       รวม  15    ครุภัณฑ�

ที่ ครุภัณฑ�
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

  - 11 -

แบบ ผด.02/1



               - 12 -

2. ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�หรืออิเล็กทรอนิกส�  
2.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

รายละเอียดของครุภัณฑ� งบประมาณ สถานที่ หน*วยงาน
(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 เครื่องคอมพิวเตอร� เครื่องคอมพิวเตอร� สําหรับงาน 66,000          ชั้น 2 สํานักงาน สํานักปลัด
สําหรับงานประมวลผล ประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพ เทศบาล เทศบาล
แบบที่ 1 ขนาดไม*น�อยกว*า 19 นิ้ว) จํานวน 3

เครื่อง เครื่องละ  22,000 บาท 
จัดซื้อตามเกณฑ�ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ�
และระบบคอมพิวเตอร� ฉบับเดือน
ธันวาคม 2564 ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(ไม*ใช�สําหรับบริการสาธารณะ)

2 เครื่องคอมพิวเตอร� เครื่องคอมพิวเตอร�โน�ตบุcก สําหรับงาน 22,000          ฝdายส*งเสริมการ สํานักปลัด
โน�ตบุcก สําหรับงาน ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง  ท*องเที่ยว สํานัก เทศบาล
ประมวลผล จัดซื้อตามเกณฑ�ราคากลางและ ปลัดเทศบาล

คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ�
และระบบคอมพิวเตอร� ฉบับเดือน
ธันวาคม 2564 ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(ไม*ใช�สําหรับบริการสาธารณะ)

แบบ ผด.02/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑ�สําหรับไม*ได�ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท�องถิ่น
แผนการดําเนินงาน  ประจําปOงบประมาณ  พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ ครุภัณฑ�
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566



รายละเอียดของครุภัณฑ� งบประมาณ สถานที่ หน*วยงาน
(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 เครื่องพิมพ� เครื่องพิมพ�  Multifunction 15,000          ฝdายส*งเสริมการ สํานักปลัด
 Multifunction เลเซอร�หรือ LED สี จํานวน 1 เครื่อง ท*องเที่ยว สํานัก เทศบาล
เลเซอร�หรือ LED สี จัดซื้อตามเกณฑ�ราคากลางและ ปลัดเทศบาล

คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ�
และระบบคอมพิวเตอร� ฉบับเดือน
ธันวาคม 2564 ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(ไม*ใช�สําหรับบริการสาธารณะ)

4 เครื่องพิมพ�เลเซอร�หรือ เครื่องพิมพ�เลเซอร�หรือ LED ขาวดํา 2,600            ฝdายส*งเสริมการ สํานักปลัด
LED ขาวดํา (18 หน�า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง ท*องเที่ยว สํานัก เทศบาล

จัดซื้อตามเกณฑ�ราคากลางและ ปลัดเทศบาล
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ�
และระบบคอมพิวเตอร� ฉบับเดือน
ธันวาคม 2564 ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(ไม*ใช�สําหรับบริการสาธารณะ)

5 เครื่องพิมพ� เครื่องพิมพ� Passbook 93,800          สํานักทะเบียน สํานักปลัด
Passbook จํานวน 2 เครื่อง เครื่องละ 46,900 ท�องถิ่นเทศบาล เทศบาล

บาท นครนครศรีธรรมราช

 - 13 -

พ.ศ.2566

แบบ ผด.02/1

ที่ ครุภัณฑ�
พ.ศ.2565



รายละเอียดของครุภัณฑ� งบประมาณ สถานที่ หน*วยงาน
(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 กล�องโทรทัศน�วงจรป4ด กล�องโทรทัศน�วงจรป4ดชนิดเครือข*าย 22,800          สี่แยกคูขวาง กองยุทธศาสตร�
ชนิดเครือข*าย แบบซิมใส*การ�ด รองรับ 4G สําหรับ ทุ*งท*าลาด และงบประมาณ

ติดตั้งภายนอกอาคารสํานักงาน หมู*บ�านปdาไม�
จํานวน 4 ตัว ตัวละ 5,700 บาท และดูระดับน้ํา

คลองเตย 
(ข�างทุ*งท*าลาด)

7 ลิขสิทธิ์โปรแกรมบริหาร ลิขสิทธิ์โปรแกรมบริหารจัดการระบบ 75,000          ศูนย�  ICT กองยุทธศาสตร�
จัดการระบบบันทึก บันทึกภาพกล�องวงจรป4ด จํานวน 3 และงบประมาณ
ภาพวงจรป4ด ลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ละ 25,000 บาท

8 เครื่องคอมพิวเตอร� เครื่องคอมพิวเตอร� สําหรับงาน 88,000          กองการเจ�าหน�าที่ กองการเจ�าหน�าที่
สําหรับงานประมวลผล ประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพ

แบบที่ 1 ขนาดไม*น�อยกว*า 19 นิ้ว) จํานวน 4
เครื่อง เครื่องละ  22,000 บาท 
จัดซื้อตามเกณฑ�ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ�
และระบบคอมพิวเตอร� ฉบับเดือน
ธันวาคม 2564 ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(ไม*ใช�สําหรับบริการสาธารณะ)

ที่ ครุภัณฑ�
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

 - 14 -

แบบ ผด.02/1



รายละเอียดของครุภัณฑ� งบประมาณ สถานที่ หน*วยงาน
(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.

9 เครื่องพิมพ�เลเซอร�หรือ เครื่องพิมพ�เลเซอร�หรือ LED ขาวดํา 10,400          กองการเจ�าหน�าที่ กองการเจ�าหน�าที่
LED ขาวดํา (18 หน�า/นาที) จํานวน 4 เครื่อง

เครื่องละ 2,600 บาท
จัดซื้อตามเกณฑ�ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ�
และระบบคอมพิวเตอร� ฉบับเดือน
ธันวาคม 2564 ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(ไม*ใช�สําหรับบริการสาธารณะ)

10 เครื่องสํารองไฟฟ:า เครื่องสํารองไฟฟ:า ขนาด 1 KVA 22,800          กองการเจ�าหน�าที่ กองการเจ�าหน�าที่
ขนาด 1 KVA จํานวน 4 เครื่อง เครื่องละ 5,700

บาท จัดซื้อตามเกณฑ�ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ�
และระบบคอมพิวเตอร� ฉบับเดือน
ธันวาคม 2564 ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(ไม*ใช�สําหรับบริการสาธารณะ)

418,400       

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

รวม   10  ครุภัณฑ�

ที่ ครุภัณฑ�

 - 15 -

แบบ ผด.02/1



3. ครุภัณฑ�โฆษณาและเผยแพร*
3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

รายละเอียดของครุภัณฑ� งบประมาณ สถานที่ หน*วยงาน
(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 โทรทัศน�แอลอีดี โทรทัศน�แอลอีดี (LED TV) แบบ 23,000          พิพิธภัณฑ�เมือง กองยุทธศาสตร�
(LED TV) แบบ Smart Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ (ทุ*งท*าลาด) และงบประมาณ
TV 3,840x2,160 พิกเซล ขนาด 55 

นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง (จัดซื้อตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ� ฉบับเดือนธันวาคม
2564 ของสํานักงบประมาณ)

2 โทรทัศน�แอลอีดี โทรทัศน�แอลอีดี (LED TV) แบบ 16,000          พิพิธภัณฑ�เมือง กองยุทธศาสตร�
(LED TV) แบบ Smart Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ (ทุ*งท*าลาด) และงบประมาณ
TV 1,366x768 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว 

จํานวน 2 เครื่อง เครื่องละ 8,000
บาท   (จัดซื้อตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ� ฉบับเดือนธันวาคม 2564
ของสํานักงบประมาณ)

3 เครื่องมัลติมีเดีย เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร� ระดับ 27,900          พิพิธภัณฑ�เมือง กองยุทธศาสตร�
โปรเจคเตอร� ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI LUMENS (ทุ*งท*าลาด) และงบประมาณ
XGA เปHนเครื่องฉายเลนส�เดียว สามารถต*อ

อุปกรณ�เครื่องฉายภาพจากคอมพิวเตอร�
และวีดีโอ จํานวน 1 เครื่อง (จัดซื้อ
ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ� ฉบับเดือน
ธันวาคม 2564 ของสํานักงบประมาณ

               - 16 - แบบ ผด.02/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑ�สําหรับไม*ได�ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท�องถิ่น
แผนการดําเนินงาน  ประจําปOงบประมาณ  พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ ครุภัณฑ�
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566



รายละเอียดของครุภัณฑ� งบประมาณ สถานที่ หน*วยงาน
(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.

4 เครื่องมัลติมีเดีย เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร� ระดับ 49,900          อุทยานการเรียนรู� กองยุทธศาสตร�
โปรเจคเตอร� ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI  LUMENS เมืองนครศรีธรรมราช และงบประมาณ
XGA จํานวน 1 เครื่อง (จัดซื้อตามราคา

มาตรฐานครุภัณฑ� ฉบับเดือน
ธันวาคม 2564 ของสํานักงบประมาณ

116,800       

ที่ ครุภัณฑ�
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

  - 17 -

แบบ ผด.02/1

รวม  4  ครุภัณฑ�



               - 18 -

9. ครุภัณฑ�ไฟฟ:าและวิทยุ
9.4  แผนงานบริหารงานทั่วไป

รายละเอียดของครุภัณฑ� งบประมาณ สถานที่ หน*วยงาน
(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 ชุดไมค�ประชุมชุด ชุดไมค�ประชุมชุดประธาน ขนาด 4,750            ห�องประชุมชั้น 2 สํานักปลัด
ประธาน (WxDxH)  130x60x151 มม. สํานักงานเทศบาลฯ เทศบาล

จํานวน 1 ตัว
(ไม*ใช�สําหรับบริการสาธารณะ) 

2 ชุดไมค�ประชุมชุด ชุดไมค�ประชุมชุดผู�เข�าร*วม ขนาด 62,300          ห�องประชุมชั้น 2 สํานักปลัด
ผู�เข�าร*วม (WxDxH)  130x60x151 มม. สํานักงานเทศบาลฯ เทศบาล

จํานวน 14 ตัว ตัวละ 4,450 บาท
(ไม*ใช�สําหรับบริการสาธารณะ) 

3 เครื่องควบคุมการ เครื่องควบคุมการประชุม ขนาด 8,950            ห�องประชุมชั้น 2 สํานักปลัด
ประชุม (WxDxH)  483x88x305 มม. สํานักงานเทศบาลฯ เทศบาล

จํานวน 1 เครื่อง
(ไม*ใช�สําหรับบริการสาธารณะ) 

4 ตู�ลําโพงติดฝาผนัง ตู�ลําโพงติดฝาผนัง กําลังวัตต�ของลําโพง 8,500            ห�องประชุมชั้น 2 สํานักปลัด
50 W-100W ที่ 80 ohms สํานักงานเทศบาลฯ เทศบาล
จํานวน 1 คู*
(ไม*ใช�สําหรับบริการสาธารณะ) 

แบบ ผด.02/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑ�สําหรับไม*ได�ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท�องถิ่น
แผนการดําเนินงาน  ประจําปOงบประมาณ  พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ ครุภัณฑ�
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566



รายละเอียดของครุภัณฑ� งบประมาณ สถานที่ หน*วยงาน
(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.

5 ตู�เก็บเครื่องเสียง ตู�เก็บเครื่องเสียง  ขนาด  (WxDxH) 8,500            ห�องประชุมชั้น 2 สํานักปลัด
580x550x558 มม. สํานักงานเทศบาล เทศบาล
จํานวน 1 ตู�
(ไม*ใช�สําหรับบริการสาธารณะ) 

6 ชุดไมโครโฟนไร�สาย ชุดไมโครโฟนไร�สาย 4 ตัว 13,000          พิพิธภัณฑ�เมือง กองยุทธศาสตร�
 - ย*านความถี่ UHF 803 - 806 (ทุ*งท*าลาด) และงบประมาณ
MHz
 - หน�าจอ LED แสดงสัญญาณ
 - วอลลุ*มเพื่อลดเสียงอิสระทั้ง 5 ไมค�
 - ส*งสัญญาณได�ไกลกว*า 100 เมตร
 - ความไว - 98 dBm
 - ความถี่ตอบสนอง 50 - 16,000
Hz 

7 ตู�ลําโพง ขนาด 12 นิ้ว ตู�ลําโพง ขนาด 12 นิ้ว พร�อมขาตั้ง 11,000          พิพิธภัณฑ�เมือง กองยุทธศาสตร�
จํานวน 2 ตัว ตัวละ 5,500 บาท (ทุ*งท*าลาด) และงบประมาณ
 - กําลังวัตต� : 400 วัตต�
 - RTED IMPEDANCE  : 8 ohm
 - SENSITIVITY : 92 dB
 - การตอบสนองคลื่นความถี่ : 40 Hz-
18 KHz

ที่ ครุภัณฑ�
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

 - 19 -

แบบ ผด.02/1



รายละเอียดของครุภัณฑ� งบประมาณ สถานที่ หน*วยงาน
(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.

8 เครื่องปรับแต*งเสียง เครื่องปรับแต*งเสียง (เพาเวอร�มิก) 30,300          พิพิธภัณฑ�เมือง กองยุทธศาสตร�
(เพาเวอร�มิก) จํานวน 1 ชุด (ทุ*งท*าลาด) และงบประมาณ

 - มี 4 BALANCED MIC/LINE
 - สามารถปรับเสียง ทุ�ม - กลาง -
แหลม 
 - มีหลอดไฟแสดงสัญญาณ CLIP 
ของแต*ละช*อง
 - มี MASTER 3EQ และ DIGITAL
ECHO

9 ชุดลําโพงเคลื่อนที่ ชุดลําโพงเคลื่อนที่ ขนาด 15 นิ้ว 19,400          พิพิธภัณฑ�เมือง กองยุทธศาสตร�
ขนาด 15 นิ้ว จํานวน 2 ชุด ชุดละ 9,700 บาท (ทุ*งท*าลาด) และงบประมาณ

 - ลําโพง 2  way ขนาด 15 นิ้ว
 - ตอบสนองคลื่นความถี่ : 50 Hz-
20 KHz
 - MAX POWER 500 W
รองรับการใช�งาน USB SD Card 
Bluetooth

166,700       

ที่ ครุภัณฑ�
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

รวม  9  ครุภัณฑ�
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แบบ ผด.02/1

















ประเภท/แผนงาน จํานวนรายการ จํานวนงบประมาณ
1. ครุภัณฑ�สํานักงาน 15 566,725                     
1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 15 566,725                      
1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน
1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
1.4 แผนงานสังคมสงเคราะห#
1.5 แผนงานการพาณิชย#

ประเภท/แผนงาน จํานวนรายการ จํานวนงบประมาณ
2. ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�หรืออิเล็กทรอนิกส� 10 418,400                     
2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 10 418,400                      
2.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.4 แผนงานสังคมสงเคราะห#

ประเภท/แผนงาน จํานวนรายการ จํานวนงบประมาณ
3. ครุภัณฑ�โฆษณาและเผยแพร2 4 116,800                     
2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 4 116,800                      

ประเภท/แผนงาน จํานวนรายการ จํานวนงบประมาณ
4. ครุภัณฑ�งานบ3านงานครัว
4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
4.2 แผนงานสังคมสงเคราะห#
4.3 แผนงานสังคมสงเคราะห#

ประเภท/แผนงาน จํานวนรายการ จํานวนงบประมาณ
5. ครุภัณฑ�ยานพาหนะและขนส2ง
5.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

บัญชีสรุปครุภัณฑ� แผนการดําเนินงาน ประจําป9งบประมาณ พ.ศ.2566 เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช



ประเภท/แผนงาน จํานวนรายการ จํานวนงบประมาณ
6. ครุภัณฑ�การเกษตร
6.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
6.2 แผนงานเคหะและชุมชน
6.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
6.4 แผนงานการพาณิชย#

ประเภท/แผนงาน จํานวนรายการ จํานวนงบประมาณ
7. ครุภัณฑ�วิทยาศาสตร�หรือการแพทย�
7.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
7.2 แผนงานสาธารณสุข
7.3 แผนงานการพาณิชย#

ประเภท/แผนงาน จํานวนรายการ จํานวนงบประมาณ
8. ครุภัณฑ�การศึกษา
8.1 แผนงานการศึกษา

ประเภท/แผนงาน จํานวนรายการ จํานวนงบประมาณ
9. ครุภัณฑ�ไฟฟBาและวิทยุ 9 166,700                     
9.1 แผนงานเคหะและชุมชน
9.2 แผนงานสร4างความเข4มแข็งของชุมชน
9.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
9.4 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 9 166,700                      

ประเภท/แผนงาน จํานวนรายการ จํานวนงบประมาณ
10. ครุภัณฑ�โรงงาน
10.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

บัญชีสรุปครุภัณฑ� แผนการดําเนินงาน ประจําป9งบประมาณ พ.ศ.2566 เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช



ประเภท/แผนงาน จํานวนรายการ จํานวนงบประมาณ
11. ครุภัณฑ�ก2อสร3าง
11.1 แผนงานการพาณิชย#

ประเภท/แผนงาน จํานวนรายการ จํานวนงบประมาณ
12. ครุภัณฑ�สํารวจ
12.1 แผนงานการพาณิชย#

ประเภท/แผนงาน จํานวนรายการ จํานวนงบประมาณ
13. ครุภัณฑ�อ่ืนๆ
13.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
บัญชีสรุปครุภัณฑ� แผนการดําเนินงาน ประจําป9งบประมาณ พ.ศ.2566 เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1


