




 

 

 

คํานํา 

ตามท่ี  เทศบาลนครนครศรีธรรมราชได�ประกาศใช�แผนการดําเนินงาน  ประจําป�งบประมาณ  
พ.ศ.2561  เม่ือวันท่ี 6  ตุลาคม  2560  ไปแล�ว  นั้น 

 

เนื่องจาก  เทศบาลนครนครศรีธรรมราชได�มีการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ   สมัยท่ี 2     
ประจําป� พ.ศ.2561 เม่ือวันท่ี 24 พฤษภาคม 2561 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ7าย ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปต้ังจ7ายรายการใหม7  เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจึงต�องจัดทํา 
แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2561  เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดย
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว7าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององคAกรปกครองส7วนท�องถ่ิน พ.ศ.
2548 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ข�อ 27   

 

คณะผู�จัดทํา 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา 

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สารบัญ 

            

                                                          หน
า 
บัญชีจํานวนครุภัณฑAสําหรับท่ีไม7ได�ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท�องถ่ิน               

- ครุภัณฑAสํานักงาน          1 
- ครุภัณฑAคอมพิวเตอรA          2 
- ครุภัณฑAการเกษตร          3 
- ครุภัณฑAโฆษณาและเผยแพร7         4 
- ครุภัณฑAงานบ�านงานครัว         5 
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1 ครุภัณฑ�สํานักงาน
1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

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 โต.ะทํางานมีลิ้นชัก จัดซื้อโต.ะทํางานมีลิ้นชัก 4,600       สํานักปลัดเทศบาล สํานักปลัด
ขนาดไม!น9อยกว!า 120x เทศบาล
60x75 ซม. จํานวน 1 ตัว

2 เก9าอี้สํานักงาน จัดซื้อเก9าอี้สํานักงาน พนักพิง 2,000       สํานักปลัดเทศบาล สํานักปลัด
เตี้ย  มีแขนบุหนังสีดํา เทศบาล
ขนาดไม!น9อยกว!า 55x60x
87 ซม. จํานวน 1 ตัว

3 เครื่องโทรสาร จัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช9 18,000     สํานักปลัดเทศบาล สํานักปลัด
กระดาษธรรมดา ส!งเอกสาร เทศบาล
ได9ครั้งละ 20 แผ!น ความเร็ว
ในการส!งเอกสารไม!เกินกว!า
6 วินาทีต!อแผ!น จํานวน
1 เครื่อง

รวม 3 24,600     

แบบ ผด.02/1
บัญชีจํานวนครุภัณฑ�สําหรับที่ไม!ได9ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท9องถิ่น

แผนการดําเนินงาน  ประจําปFงบประมาณ  พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ�
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561



2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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� จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร� 30,000     สํานักปลัดเทศบาล สํานักปลัด
สําหรับงานประมวลผล เทศบาล
แบบที่ 2 จอภาพขนาดไม!น9อย
กว!า 19 นิ้ว  จํานวน 1 เครื่อง

2 เครื่องพิมพ�ชนิด จัดซื้อเครื่องพิมพ� 3,300       สํานักปลัดเทศบาล สํานักปลัด
เลเซอร�หรือชนิด ชนิดเลเซอร� หรือชนิด LED เทศบาล
LED ขาวดํา ขาวดํา (18 หน9า/นาที)

จํานวน 1 เครื่อง
3 เครื่องสํารองไฟฟMา จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟMา 2,800       สํานักปลัดเทศบาล สํานักปลัด

ขนาด 800 VA จํานวน เทศบาล
1 เครื่อง

รวม 3 36,100     

ครุภัณฑ�
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

 - 2 -

รายละเอียดของครุภัณฑ�

2.ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�

ที่



3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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 เครื่องสูบน้ํา จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา ชนิด 1,400,000  เขตเทศบาลนคร สํานักการช!าง
เทเลอร�ลากจูง ขนาดไม! นครศรีธรรมราช
น9อยกว!า 10 นิ้ว 4 สูบ 4
จังหวะ กําลังแรงม9าไม!น9อย
กว!า 55 กิโลวัตต� แบบ
หอยโข!ง จํานวน 1 เครื่อง

รวม 1 1,400,000  

3.ครุภัณฑ�การเกษตร

ที่ ครุภัณฑ�
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

รายละเอียดของครุภัณฑ�
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4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

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 จัดทําปMายตู9ไฟ จัดทําปMายตู9ไฟศูนย�บริการ 25,000     หน9าสํานักงาน สํานักปลัด
ศูนย�บริการข9อมูล ข9อมูลข!าวสารการท!องเที่ยว เทศบาลนคร เทศบาล
ข!าวสารการ พร9อมเสาติดตั้งปMาย ขนาด นครศรีธรรมราช
ท!องเที่ยวพร9อม 1x2 เมตร รายละเอียด ดังนี้
เสาติดตั้งปMาย  - ตู9ไฟสําเร็จรูปทําจาก

สังกะสี ขนาด 1x2 เมตร
 - ตู9ไฟสําเร็จรูปทําจาก
สังกะสี เส9นผ!าศูนย�กลาง
0.60 เมตร
 - แผ!นปMายอะคริลิก เส9นผ!า
ศูนย�กลาง 0.60 เมตร
 - แผ!นปMายอะคริลิกสีขาว
ขนาด 1x2 เมตร

รวม 1 25,000     

4.ครุภัณฑ�โฆษณาและเผยแพร!

ที่ ครุภัณฑ�
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

รายละเอียดของครุภัณฑ�
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5.1 แผนงานสังคมสงเคราะห�

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 เตียง จัดซื้อเตียงไม9เนื้อแข็ง ขนาด 82,500     อาคารศูนย�ส!งเสริม กองสวัสดิการ
กว9าง 3.5 ฟุต (105 ซม.) และพัฒนา สังคม
ยาว 2 เมตร สูง 43 ซม. ศักยภาพผู9สูงอายุ
จํานวน 25 ชุด

 

รวม 1 82,500     

ที่ ครุภัณฑ�
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

รายละเอียดของครุภัณฑ�

5.ครุภัณฑ�งานบ9านงานครัว
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