


 

 

คํานํา 

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

 

เนื่องจาก  เทศบาลนครนครศรีธรรมราชได�มีการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ   สมัยท่ี 3     
ประจําป� พ.ศ.2561 เม่ือวันท่ี 15  สิงหาคม 2561 และมีการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้ง
ท่ี 2 เม่ือวันท่ี 30 สิงหาคม 2561  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ5าย ประจําป�งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ไปต้ังจ5ายเป6นรายการใหม5  เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจึงต�องจัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําป�
งบประมาณ พ.ศ.2561 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/ 
โครงการ ท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีเทศบาล อีกท้ังมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน ลดความซํ้าซ�อน
ของโครงการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว5าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององคBกรปกครองส5วน
ท�องถ่ิน พ.ศ.2548 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ข�อ 27   

 

คณะผู�จัดทํา 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา 

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                      สารบัญ 

            

                                                          หน
า 
บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาท�องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ       1   
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ        

 -  ยุทธศาสตร&ด�านการเมืองการบริหาร         3 
 -  ยุทธศาสตร&ด�านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี      4 

-  ยุทธศาสตร&ด�านสาธารณูปโภคและโครงสร�างพ้ืนฐาน                 5  

  บัญชีจํานวนครุภัณฑBสําหรับท่ีไม5ได�ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท�องถ่ิน                6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ ผด.01

จํานวนโครงการ คิดเป�นร�อยละของ จํานวน คิดเป�นร�อยละของ หน�วยงาน
ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด รับผิดชอบหลัก

1   ด�านการเมืองการบริหาร
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 33.33 6,198,000    44.76  - สํานักปลัดเทศบาล
1.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0
1.3 แผนงานการพาณิชย7 0 0 0 0
1.4 แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 0 0

รวม 1 33.33 6,198,000    44.76
2.  ด�านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานงบกลาง 0 0 0 0
2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 0 0 0
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห7 0 0 0 0
2.4 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 0 0 0 0

รวม 0 0 0 0
3.  ด�านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 33.33 650,000       4.69                   - สํานักการศึกษา
3.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0
3.3 แผนงานการศึกษา 0 0 0 0
3.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0 0 0 0

รวม 1 33.33 650,000      4.69                 

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปAงบประมาณ  พ.ศ.2561  เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร7/แผนงาน



จํานวนโครงการ คิดเป�นร�อยละของ จํานวน คิดเป�นร�อยละของ หน�วยงาน
ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด รับผิดชอบหลัก

4.  ด�านสาธารณูปโภคและโครงสร�างพื้นฐาน   
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 1 33.33               7,000,000    50.55                 - สํานักการช�าง
4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 0

รวม 1 33.33              7,000,000    50.55               
5.  ด�านเศรษฐกิจ
5.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0 0 0 0

รวม 0 0 0 0
6.  ด�านสาธารณสุข  และสิ่งแวดล�อม
6.1 แผนงานสาธารณสุข 0 0 0 0
6.2 แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 0 0

รวม 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 3 100.00            13,848,000 100.00             

ยุทธศาสตร7/แผนงาน

 - 2 -
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1. ยุทธศาสตร�ด�านการเมืองการบริหาร
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

1 ปรับปรุงหลังคา ปรับปรุงหลังคาอาคารหอประชุม 6,198,000     หอประชุมเมือง สวนสมเด็จ สํานักปลัด
อาคารหอประชุมเมือง เมือง สวนสมเด็จพระศรีนครินทร� พระศรีนครินทร� 84 เทศบาล

84 โดยทําการรื้อหลังคาเดิมและ (ทุ(งท(าลาด)
ติดตั้งหลังคาเหล็กรัดลอน เคลือบ
สีใหม(ทดแทน พื้นที่รวมไม(น�อย
กว(า 7,650 ตารางเมตร

แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปAงบประมาณ  พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ
พ.ศ.2562พ.ศ.2561
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3. ยุทธศาสตร�ด�านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

1 ต(อเติมอาคารอเนก ต(อเติมอาคารอเนกประสงค� 650,000       โรงเรียนเทศบาล สํานักการศึกษา
ประสงค� โรงเรียนเทศบาลวัดท�าวโคตร โดย วัดท�าวโคตร

ต(อเติมอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
1 ชั้น ขนาด 6.00 x 10.00
เมตร หลังคาโครงเหล็กมุงหลังคา
เหล็กรีดลอนกั้นกระจกอลูมิเนียม

พื้นที่อาคารไม(น�อยกว(า 60.00
ตารางเมตร  จํานวน 1 หลัง

แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปAงบประมาณ  พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ
พ.ศ.2562พ.ศ.2561
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4. ยุทธศาสตร�ด�านสาธารณูปโภคและโครงสร�างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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

1 ก(อสร�างปรับปรุง ก(อสร�างปรับปรุงทางเท�า 7,000,000     ถนนราชดําเนินฝIJงทิศ สํานักการช(าง
ทางเท�า คอนกรีตพิมพ�ลายถนนราชดําเนิน ตะวันตก จากสี่แยกหัวถนน

ฝIJงทิศตะวันตก จากสี่แยกหัวถนน ไปทางทิศเหนือถึงวัด
ไปทางทิศเหนือถึงวัดท�าวโคตร ท�าวโคตร

แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปAงบประมาณ  พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ
พ.ศ.2562พ.ศ.2561
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1 ครุภัณฑ�สํานักงาน
1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

1 ตู�บานเลื่อนกระจก ตู�บานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต 7,800            วิทยุกระจายเสียงเทศบาล กองวิชาการ
มีขนาดไม(น�อยกว(า W 1185 x นครนครศรีธรรมราช และแผนงาน
D 410 x H 879  มม. จํานวน 
 2 ตู�

2 ตู�บานเลื่อนทึบ ตู�บานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต มี 7,800            วิทยุกระจายเสียงเทศบาล กองวิชาการ
ขนาดไม(น�อยกว(า W 1185 x นครนครศรีธรรมราช และแผนงาน
D 410 x H 879  มม. 
จํานวน 2 ตู�

3 ชุดโซฟาบุหนังขาไม� ชุดโซฟาบุหนังขาไม� จํานวน 1 27,900          อุทยานการเรียนรู�เมือง กองวิชาการ
ชุด ประกอบด�วย นครศรีธรรมราช และแผนงาน
 - โซฟาบุหนังขาไม� ขนาด
W 197 x D 75 x H 76
เซนติเมตร  จํานวน 1 ตัว
 - โซฟาบุหนังขาไม� ขนาด
W 86 x D 75 x H 76
เซนติเมตร  จํานวน 2 ตัว

แบบ ผด.02/1

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

บัญชีจํานวนครุภัณฑ�สําหรับที่ไม(ได�ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท�องถิ่น
แผนการดําเนินงาน  ประจําปAงบประมาณ  พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ



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

4 แท(นบรรยาย แท(นบรรยาย 15,000          อุทยานการเรียนรู�เมือง กองวิชาการ
เปRนกระจกนิรภัยทั้งตัว มีฐาน นครศรีธรรมราช และแผนงาน
รองเปRนกระจก มีขอบกั้นกันตก
มีปุSมปรับระดับได� 4 จุด มีขนาด
W 60 x D 40 x H 114
เซนติเมตร  จํานวน 1 แท(น

5 เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน 23,000          สํานักการคลัง สํานักการคลัง
ขนาดไม(น�อยกว(า 13,000 
BTU จํานวน 1 เครื่อง

6 โตWะทํางาน 2 ลิ้นชัก โตWะทํางาน 2 ลิ้นชักขวา ขนาด 7,600            ฝSายพัสดุและทรัพย�สิน สํานักการคลัง
ไม(น�อยกว(า W 120 x D 60 x 
H 75 เซนติเมตร จํานวน 2 ตัว

7 โตWะทํางาน 2 ลิ้นชัก โตWะทํางาน 2 ลิ้นชัก ขนาด 9,800            ฝSายแผนที่ภาษีฯ สํานักการคลัง
ไม(น�อยกว(า W 150 x D 80 x 
H 75 เซนติเมตร จํานวน 2 ตัว

8 โตWะวางคอมพิวเตอร� โตWะวางคอมพิวเตอร� ขนาดไม( 8,700            ฝSายแผนที่ภาษีฯ สํานักการคลัง
น�อยกว(า  W 80 x D 60 x
H 75 เซนติเมตร จํานวน 3 ตัว

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

               - 7 -

ที่ โครงการ



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

9 เก�าอี้สํานักงาน เก�าอี้สํานักงานล�อเลื่อน ขนาด 31,500           - ฝSายการเงินและบัญชี สํานักการคล�ง
ล�อเลื่อน ไม(น�อยกว(า W 58 x D 65 x  - ฝSายแผนที่ภาษีฯ

H 107 เซนติเมตร จํานวน
9 ตัว

10 เก�าอี้บุนวมมี เก�าอี้บุนวมมีล�อเลื่อนปรับระดับ 11,200          ฝSายพัสดุและทรัพย�สิน สํานักการคล�ง
ล�อเลื่อนปรับระดับได� ได�  ขนาดไม(น�อยกว(า W 60x

D 57x H 80-90 เซนติเมตร 
จํานวน 4 ตัว

11 ตู�เหล็ก 2 บานประตู ตู�เหล็ก 2 บานประตู แบบเลื่อน 31,200          ฝSายพัสดุและทรัพย�สิน สํานักการคล�ง
ทรงสูงกระจกใส ขนาดไม(น�อย
กว(า W 91.40 x D 56 x 
H 182.90 เซนติเมตร 
จํานวน 4 ตู�

12 ตู�เหล็ก 4 ลิ้นชัก ตู�เหล็ก 4 ลิ้นชัก ขนาดไม(น�อย 79,000          ฝSายพัสดุและทรัพย�สิน สํานักการคล�ง
กว(า W 46.10 x D 61.60 x 
H 132.20 เซนติเมตร
จํานวน 10  ตู�

13 ตู�เหล็ก 2 บานทึบ ตู�เหล็ก 2 บานทึบ ขนาดไม( 24,000          ฝSายพัสดุและทรัพย�สิน สํานักการคล�ง
น�อยกว(า W 91.40 x 
D 45.70 x H 182.90
เซนติเมตร จํานวน 3 ตู�

ที่ โครงการ
พ.ศ.2562พ.ศ.2561

               - 8 -



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

14 เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม(น�อย 80,000          ห�องสมาชิกสภาเทศบาล สํานักปลัด
กว(า 36,000 บีทียู จํานวน นครนครศรีธรรมราช เทศบาล
2 เครื่อง

15 ตู�ใส(เอกสาร ตู�ใส(เอกสาร ขนาดไม(น�อยกว(า 33,000          งานทะเบียนราษฎรฯ สํานักปลัด
W 120 x D 38 x H 203 เทศบาล
เซนติเมตร  จํานวน 6 ตู�

16 ตู�ใส(เอกสาร ตู�ใส(เอกสาร ขนาดไม(น�อยกว(า 3,600            งานทะเบียนราษฎรฯ สํานักปลัด
W 880 x D 410 x H 879 เทศบาล
มม.  จํานวน 1 ตู�

17 เก�าอี้สํานักงาน เก�าอี้สํานักงาน ขนาดไม(น�อยกว(า 9,500            ห�องสมาชิกสภาเทศบาล สํานักปลัด
W 0.58 x D 0.67 x H 0.90 นครนครศรีธรรมราช เทศบาล
เมตร  จํานวน 5 ตัว

18 ตู�เก็บเอกสารบาน ตู�เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ 3,300            งานทะเบียนราษฎรฯ สํานักปลัด
เลื่อนทึบ ขนาดไม(น�อยกว(า  W 880x เทศบาล

410x879 มม. จํานวน 1 ตู�
19 เก�าอี้สํานักงาน เก�าอี้สํานักงาน พนักพิงเตี้ยมี 6,000            งานทะเบียนราษฎรฯ สํานักปลัด

แขนบุหนังสีดํา ขนาดไม(น�อยกว(า เทศบาล
W 55 x D 60 x H 87 
เซนติเมตร  จํานวน 3 ตัว

               - 9 -

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที่ โครงการ



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

20 ตู�เหล็กเก็บเอกสาร ตู�เหล็กเก็บเอกสาร แบบแฟZม 23,700          งานบุคลากร สํานักปลัด
แขวน  จํานวน 4 ลิ้นชัก เทศบาล
ขนาดไม(น�อยกว(า W 470 x
D 620 x H 1320 มม. 
จํานวน 3 ตู�

รวม 20 443,600       

               - 10 -

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที่ โครงการ



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

1 เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส(วน 64,800          โรงเรียนเทศบาล สํานักการศึกษา
ชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ วัดเสมาเมือง
ขนาดไม(น�อยกว(า 24,000 
บีทียู จํานวน 2 เครื่อง

2 โตWะทํางานพร�อม โตWะทํางานพร�อมเก�าอี้ 292,400       ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล สํานักการศึกษา
เก�าอี้  - โตWะไม� ขาเหล็ก ขนาดไม(

น�อยกว(า  W 60 x D 120 x  
H 75 เซนติเมตร
 - เก�าอี้บุนวม มีล�อเลื่อน ปรับ
ระดับได� ขนาดไม(น�อยกว(า
W 60 x D 57 x H 80 
เซนติเมตร จํานวน 34 ชุด

3 เครื่องดูดฝุSน เครื่องดูดฝุSน ขนาดไม(น�อยกว(า 28,000          สํานักงานพุทธภูมิ สํานักการศึกษา
25 ลิตร สามารถดูดฝุSนและน้ํา สวนสมเด็จพระศรีนครินทร�
จํานวน 2 เครื่อง 84 (ทุ(งท(าลาด)

4 โตWะประชุม โตWะประชุมขาเหล็กชุบโครเมี่ยม 56,000          สํานักงานพุทธภูมิ สํานักการศึกษา
พับได� พื้นโตWะทําด�วยโฟเมก�า สวนสมเด็จพระศรีนครินทร�
ขนาดไม(น�อยกว(า W 60 x D 84 (ทุ(งท(าลาด)
180 x H 75 เซนติเมตร
จํานวน 20 ตัว

               - 11 -

พ.ศ.2561

1.2  แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ
พ.ศ.2562



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

5 ชุดรับแขกไม� ชุดรับแขกไม� จํานวน 1 ชุด 18,000          สํานักงานพุทธภูมิ สํานักการ
ประกอบด�วย สวนสมเด็จพระศรีนครินทร� ศึกษา
 - โตWะกลาง 1 ตัว ขนาดไม( 84 (ทุ(งท(าลาด)
น�อยกว(า W 60 x D90 x 
 H 45 เซนติเมตร
 - เก�าอี้ยาว 1 ตัว ขนาดไม(น�อย
กว(า W 160 x D45 x H 85
 - เก�าอี้เดี่ยว 2 ตัว ขนาดไม(น�อย
กว(า W 60 x D45 x H 85
เซนติเมตร

6 โตWะกราบพระ โตWะกราบพระ ขนาดไม(น�อยกว(า 5,200            สํานักงานพุทธภูมิ สํานักการ
W 23x D 23x H 28 นิ้ว สวนสมเด็จพระศรีนครินทร� ศึกษา
จํานวน 2 ชุด 84 (ทุ(งท(าลาด)

7 โตWะหมู(บูชา โตWะหมู(บูชาไม�สัก จํานวน 1 ชุด 36,000          สํานักงานพุทธภูมิ สํานักการ
ประกอบด�วย สวนสมเด็จพระศรีนครินทร� ศึกษา
 - ฐานขนาดไม(น�อยกว(า 84 (ทุ(งท(าลาด)
W 24.5 x D46.5 x H 14.5
นิ้ว
 - โตWะขนาดไม(น�อยกว(า
W 7 x D 13.5 x H 7.5 นิ้ว
 - โตWะขนาดไม(น�อยกว(า

ที่ โครงการ
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พ.ศ.2561 พ.ศ.2562



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

W 7 x D 13.5 x H 18 นิ้ว
 - โตWะขนาดไม(น�อยกว(า
W 7 x D 13.5 x H 22 นิ้ว

รวม 7 500,400       

ที่ โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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1.3  แผนงานสาธารณสุข

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

1 ตู�กระจกบานเลื่อน ตู�กระจกบานเลื่อนทรงสูง 23,400           - ศูนย�อบรมและวิเคราะห� กองสาธารณสุข
ทรงสูง ขนาด W 914 x D 457 x สารเคมี และสิ่งแวดล�อม

H 1829  มม. จํานวน  - งานทะเบียนพาณิชย�
3 ตู�

รวม 1 23,400         

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

               - 14 -

ที่ โครงการ



1.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

1 โตWะทํางานมีลิ้นชัก โตWะทํางานมีลิ้นชัก ขนาด 12,000          สํานักการช(าง สํานักการช(าง
W 60 x D 120 x H 70 
เซนติเมตร จํานวน 3 ตัว

2 เก�าอี้สํานักงาน เก�าอี้สํานักงาน  ขนาด 5,100            สํานักการช(าง สํานักการช(าง
W 62 x D 62 x H 90-101 
เซนติเมตร จํานวน 3 ตัว

3 โตWะอเนกประสงค� โตWะอเนกประสงค� ขนาด 5,000            สํานักการช(าง สํานักการช(าง
W 75 x D 180 x H 75 
เซนติเมตร จํานวน 2 ตัว

4 ตู�เก็บเอกสารแบบ ตู�เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน 4,900            สํานักการช(าง สํานักการช(าง
บานเลื่อนกระจก กระจก ขนาด W  914 x 

D 457 x H  1219 เซนติเมตร

จํานวน 1 ตัว
5 เก�าอี้สําหรับประชุม เก�าอี้สําหรับประชุม ขนาด 4,800            ศาลาหกเหลี่ยม สวนสมเด็จ สํานักการช(าง

W 43 x D 58  xH 91 พระศรีนครินทร� 84
เซนติเมตร ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม (ทุ(งท(าลาด)
ที่นั่งและพนักพิงบุด�วยฟองน้ํา 
หุ�มด�วยหนัง PVC จํานวน 6 ตัว

รวม 5 31,800         

โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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ที่



1.5  แผนงานเคหะและชุมชน

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

1 เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส(วน 42,300          ศาลาหกเหลี่ยม สวนสมเด็จ สํานักการช(าง
แบบแยกส(วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน พระศรีนครินทร� 84

ขนาด 32,000 บีทียู (ทุ(งท(าลาด)
จํานวน 1 เครื่อง

2 เก�าอี้ทํางานบุหนัง เก�าอี้ทํางานบุหนัง  9,500            สํานักการช(าง สํานักการช(าง
ปรับสูงต่ําใช�ระบบแกนแกWส
ขนาด W 65 x D 72 x H 
114 - 126 เซนติเมตร 
จํานวน 1 ตัว

3 โตWะทํางานมีลิ้นชัก โตWะทํางานมีลิ้นชัก ขนาด 16,800          สํานักการช(าง สํานักการช(าง
W 85 x D 160 x H 77 
เซนติเมตร จํานวน 1 ตัว

รวม 3 68,600         

               - 16 -

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที่ โครงการ



2 ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�
2.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

1 เครื่องพิมพ� เครื่องพิมพ� Multifunction ชนิด 17,000          สถานีวิทยุกระจายเสียง กองวิชาการ
Multifunction เลเซอร� หรือชนิด LED สี เทศบาลนครนครศรีธรรมราช และแผนงาน

จํานวน 1 เครื่อง
2 เครื่องคอมพิวเตอร� เครื่อคอมพิวเตอร�สําหรับงาน 360,000        - ฝSายการเงินและบัญชี สํานักการคลัง

สําหรับงานประมวล ประมวลผล แบบที่ 2 จอภาพ  - ฝSายพัสดุและทรัพย�สิน
ผล แบบที่ 2 ขนาดไม(น�อยกว(า 19 นิ้ว  - ฝSายแผนที่ภาษีฯ

จํานวน 12 เครื่อง
3 เครื่องสํารองไฟ เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA 35,000           - ฝSายการเงินและบัญชี สํานักการคลัง

สามารถสํารองไฟฟZาได�ไม(  - ฝSายพัสดุและทรัพย�สิน
น�อยกว(า 15 นาที จํานวน 14  - ฝSายแผนที่ภาษีฯ
เครื่อง

4 เครื่องพิมพ�ชนิด เครื่องพิมพ�ชนิดเลเซอร� หรือ 39,000           - ฝSายการเงินและบัญชี สํานักการคลัง
เลเซอร�หรือชนิด ชนิด LED ขาวดํา (18 หน�า/  - ฝSายพัสดุและทรัพย�สิน
LED ขาวดํา นาที)  จํานวน 15 เครื่อง  - ฝSายแผนที่ภาษีฯ

5 สแกนเนอร� สําหรับ สแกนเนอร� สําหรับงานเก็บ 35,000           - ฝSายแผนที่ภาษีฯ สํานักการคลัง
งานเก็บเอกสารระดับ เอกสารระดับศูนย�บริการ แบบที่
ศูนย�บริการ แบบที่ 3 3 สามารถสแกนเอกสารได�

2 หน�าแบบอัตโนมัติ เปRน
สแกนเนอร�ชนิดปZอนกระดาษ
ขนาด A4 อัตโนมัติ (Auto 
Document Feeder)

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที่ โครงการ
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน(วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

ได�ไม(น�อยกว(า 50 แผ(น  
จํานวน 1 เครื่อง

6 เครื่องคอมพิวเตอร� เครื่องคอมพิวเตอร�สําหรับงาน 44,000           - ห�องสมาชิกสภาเทศบาล สํานักปลัด
สําหรับงานประมวล ประมวลผล แบบที่ 1 จอภาพ นครนครศรีธรรมราช เทศบาล
ผล แบบที่ 1 ขนาดไม(น�อยกว(า 19 นิ้ว  - สํานักปลัดเทศบาลฯ

จํานวน 2 เครื่อง
7 เครื่องพิมพ�ชนิด เครื่องพิมพ�ชนิดเลเซอร� หรือ 2,600            สํานักปลัดเทศบาลฯ สํานักปลัด

เลเซอร�หรือชนิด ชนิด LED ขาวดํา (18 หน�า/ เทศบาล
LED ขาวดํา นาที)  จํานวน 1 เครื่อง

8 เครื่องสํารองไฟ เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA 5,000             - ห�องสมาชิกสภาเทศบาล สํานักปลัด
สามารถสํารองไฟฟZาได�ไม( นครนครศรีธรรมราช เทศบาล
น�อยกว(า 15 นาที จํานวน 2  - สํานักปลัดเทศบาลฯ
เครื่อง

9 จอภาพแบบ LED จอภาพแบบ LED หรือดีกว(า 2,800            สํานักปลัดเทศบาลฯ สํานักปลัด
หรือดีกว(า ขนาดไม(น�อยกว(า 19 นิ้ว เทศบาล

จํานวน 1 จอ

รวม 9 540,400       

               - 18 -

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที่ โครงการ



2.2  แผนงานสาธารณสุข

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

1 เครื่องพิมพ� เครื่องพิมพ� Multifunction ชนิด 9,000            ฝSายบริหารงานทั่วไป กองสาธารณสุข
Multifunction เลเซอร� หรือชนิด LED ขาวดํา กองสาธารณสุขฯ และสิ่งแวดล�อม

(27 หน�า/นาที)   จํานวน
1 เครื่อง

2 เครื่องพิมพ�ชนิด เครื่องพิมพ�ชนิดเลเซอร� หรือ 7,800            ศูนย�อบรมและวิเคราะห� กองสาธารณสุข
เลเซอร�หรือชนิด ชนิด LED ขาวดํา (18 หน�า/ สารเคมี และสิ่งแวดล�อม
LED ขาวดํา นาที)  จํานวน 3 เครื่อง

3 เครื่องคอมพิวเตอร� เครื่อคอมพิวเตอร�สําหรับงาน 88,000           - ศูนย�อบรมและวิเคราะห� กองสาธารณสุข
สําหรับงานประมวล ประมวลผล แบบที่ 1 จอภาพ สารเคมี และสิ่งแวดล�อม
ผล แบบที่ 1 ขนาดไม(น�อยกว(า 19 นิ้ว  - ฝSายบริหารงานทั่วไป

จํานวน 4 เครื่อง  - งานจดทะเบียนพาณิชย�
4 เครื่องสํารองไฟ เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA 7,500            ศูนย�อบรมและวิเคราะห� กองสาธารณสุข

สามารถสํารองไฟฟZาได�ไม( สารเคมี และสิ่งแวดล�อม
น�อยกว(า 15 นาที จํานวน 3
เครื่อง

5 เครื่องคอมพิวเตอร� เครื่องคอมพิวเตอร�โน�ตบุWค 21,000          ศูนย�อบรมและวิเคราะห� กองสาธารณสุข
โน�ตบุWค สําหรับงานประมวลผล สารเคมี และสิ่งแวดล�อม

จํานวน 1 เครื่อง

รวม 5 133,300       

               - 19 -

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที่ โครงการ



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

1 เครื่องคอมพิวเตอร� เครื่องคอมพิวเตอร�สําหรับงาน 21,000          โรงรียนผู�ใหญ(เทศบาลนคร สํานักการศึกษา
สําหรับงานประมวล ประมวลผล แบบที่ 1 จอภาพ นครศรีธรรมราช
ผล แบบที่ 1 ขนาดไม(น�อยกว(า 19 นิ้ว

จํานวน 1 เครื่อง
2 เครื่องคอมพิวเตอร� เครื่องคอมพิวเตอร�โน�ตบุWค 44,000          สํานักการศึกษา สํานักการศึกษา

โน�ตบุWค สําหรับงานประมวลผล
จํานวน 2 เครื่อง

3 เครื่องพิมพ�ชนิด เครื่องพิมพ�ชนิดเลเซอร� หรือ 5,200            โรงรียนผู�ใหญ(เทศบาลนคร สํานักการศึกษา
เลเซอร�หรือชนิด ชนิด LED ขาวดํา (18 หน�า/ นครศรีธรรมราช
LED ขาวดํา นาที)  จํานวน 2 เครื่อง

4 เครื่องสํารองไฟ เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA 12,500          สํานักการศึกษา สํานักการศึกษา
สามารถสํารองไฟฟZาได�ไม(
น�อยกว(า 15 นาที จํานวน 5
เครื่อง

รวม 4 82,700         
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พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

2.3 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ



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

1 เครื่องคอมพิวเตอร� เครื่องคอมพิวเตอร�สําหรับงาน 30,000          สํานักการช(าง สํานักการช(าง
สําหรับงานประมวล ประมวลผล แบบที่ 2 จอภาพ
ผล แบบที่ 2 ขนาดไม(น�อยกว(า 19 นิ้ว

จํานวน 1 เครื่อง
2 เครื่องคอมพิวเตอร� เครื่องคอมพิวเตอร�สําหรับงาน 22,000          สํานักการช(าง สํานักการช(าง

สําหรับงานประมวล ประมวลผล แบบที่ 1 จอภาพ
ผล แบบที่ 1 ขนาดไม(น�อยกว(า 19 นิ้ว

จํานวน 1 เครื่อง
3 เครื่องคอมพิวเตอร� เครื่องคอมพิวเตอร�โน�ตบุWค 21,000          สํานักการช(าง สํานักการช(าง

โน�ตบุWค สําหรับงานประมวลผล
จํานวน 1 เครื่อง

รวม 3 73,000         

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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ที่ โครงการ

2.4 แผนงานเคหะและชุมชน



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

1 เครื่องสํารองไฟ เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA 5,000            สํานักการช(าง สํานักการช(าง
สามารถสํารองไฟฟZาได�ไม(
น�อยกว(า 15 นาที จํานวน 2
เครื่อง

2 เครื่องพิมพ�ชนิด เครื่องพิมพ�ชนิดเลเซอร�หรือ LED 50,000          สํานักการช(าง สํานักการช(าง
เลเซอร�หรือ LED สี สีความเร็วในการพิมพ�งานขนาด

A 2 ภายใน 20 วินาที
จํานวน 1 เครื่อง

รวม 2 55,000         

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

2.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ
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3 ครุภัณฑ�วิทยาศาสตร�
3.1  แผนงานสาธารณสุข

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

1 ชุดดูดจ(ายสารสะลาย ชุดดูดจ(ายสารละลาย ปริมาณ 15,000          ศูนย�อบรมและวิเคราะห� กองสาธารณสุข
น�อย (Micropipette) ขนาด สารเคมี และสิ่งแวดล�อม
ปริมาตร 100-1000 ul
จํานวน 1 ชุด

2 ชุดดูดจ(ายสารสะลาย ชุดดูดจ(ายสารละลาย ปริมาณ 15,000          ศูนย�อบรมและวิเคราะห� กองสาธารณสุข
น�อย (Micropipette) ขนาด สารเคมี และสิ่งแวดล�อม
ปริมาตร 500-5000 ul 
จํานวน 1 ชุด

รวม 2 30,000          
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พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที่ โครงการ



4 ครุภัณฑ�งานบ�านงานครัว
4.1  แผนงานสาธารณสุข

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

1 ตู�เย็น ขนาด 7 ตู�เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต 9,400            ศูนย�อบรมและวิเคราะห� กองสาธารณสุข
คิวบิกฟุต จํานวน 1 ตู� สารเคมี และสิ่งแวดล�อม

รวม 1 9,400           
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พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที่ โครงการ



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

1 ถังต�มน้ําไฟฟZา ถังต�มน้ําไฟฟZา ขนาด 30 13,900          ศูนย�ฟpqนฟูสุขภาพผู�สูงอายุ กองสวัสดิการ
เซนติเมตร (22.5 ลิตร) สังคม
จํานวน 1 ใบ

รวม 1 13,900         

ที่ โครงการ
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พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

4.2 แผนงานสังคมสงเคราะห�



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

1 เครื่องกรองน้ํา แบบ เครื่องกรองน้ําแบบ 3 ขั้นตอน 10,000          สํานักงานพุทธภูมิ สํานักการศึกษา
3 ขั้นตอน  - อุณหภูมิที่เครื่องทํางานได� สวนสมเด็จพระศรีนครินทร�

4 - 35 องศา 84 (ทุ(งท(าลาด)
 - อัตราการไหลของน้ําสูงสุด
4 ลิตร/นาที
 - แรงดันที่เครื่องทํางานได� 
1 - 4 บาร�
 - ภายในบรรจุสารกรอง 
คาร�บอน เรซิ่น และใส�กรอง
เซรามิค
 - ตัวเครื่องสแตนเลส
จํานวน 1 เครื่อง

2 เครื่องทําน้ําเย็น เครื่องทําน้ําเย็นสแตนเลส แบบ 22,000          โรงเรียนผู�ใหญ(เทศบาลนคร สํานักการศึกษา
สแตนเลส ต(อท(อ 3 กWอก นครศรีธรรมราช

 - กWอกน้ําเย็นเปRนพลาสติกชุบ
โครเมี่ยม
 - ขนาดท(อน้ําเข�า 1/4 (4หุน)

 - มีอุปกรณ�ควบคุมระดับน้ําใน
ถังเก็บน้ําอัตโนมัติ
จํานวน 1 เครื่อง

ที่ โครงการ
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พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

4.3 แผนงานการศึกษา



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

3 เครื่องล�างอัดฉีดแรง เครื่องล�างอัดฉีดแรงดันสูง 20,000          สํานักงานพุทธภูมิ สํานักการศึกษา
ดันสูง  - กําลังมอเตอร�ไม(น�อยกว(า สวนสมเด็จพระศรีนครินทร�

2.2 kw 84 (ทุ(งท(าลาด)
 - รอบหมุน 2900 rpm
 - แรงดันสูงไม(น�อยกว(า 140/
2000 (bar/PSI)
 - แรงส(งน้ําไม(น�อยกว(า 7.2/
1.93 (L/min) /GPM 
จํานวน 1 เครื่อง

รวม 3 52,000         

ที่ โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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4.4 แผนงานเคหะและชุมชน

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

1 เครื่องตัดหญ�า แบบ เครื่องตัดหญ�าแบบข�อแข็ง 19,000          เขตเทศบาลนคร สํานักการช(าง
ข�อแข็ง จํานวน 2 เครื่อง นครศรีธรรมราช

2 เครื่องตัดแต(งพุ(มไม� เครื่องตัดแต(งพุ(มไม� ใบมีดตัด 17,600          เขตเทศบาลนคร สํานักการช(าง
ขนาดไม(น�อยกว(า 29.5 นิ้ว นครศรีธรรมราช  
จํานวน 1 เครื่อง

รวม 2 36,600         

ที่ โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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5. ครุภัณฑ�โฆษณาและเผยแพร(
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

1 กล�องถ(ายรูปดิจิตอล กล�องถ(ายรูปดิจิตอล ความ 14,000          ฝSายแผนที่ภาษีฯ สํานักการคลัง
ละเอียด/ความคมชัด 20 MP
Zoom 8X ขนาดจอ LCD
ไม(น�อยกว(า 2.5 นิ้ว ระบบบัน
ทึกภาพ Video HD จํานวน
4 ตัว

รวม 1 14,000         
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พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที่ โครงการ



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

1 เลนส�กล�องถ(ายรูป เลนส�กล�องถ(ายรูป ขนาด Sigma 20,000          กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการ
18-200 ค(าแสงสว(าง F 3.5- สังคม
6.3 DC OS  จํานวน 1 ตัว

รวม 1 20,000         

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

5.2 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน
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ที่ โครงการ



5.3 แผนงานการศึกษา

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

1 วิชวลไลเซอร� เครื่อง วิชวลไลเซอร� เครื่องฉายภาพ 20,800          สํานักการศึกษา สํานักการศึกษา
ฉายภาพ 3 มิติ 3 มิติ

 - เปRนเครื่องถ(ายทอดสัญญาณ
ภาพจากวัตถุ 3 มิติ ฟ~ล�ม
เนกาตีฟ ฟ~ล�มสไลด�แผ(นใส  
 - อุปกรณ�สร�างสัญญาณแบบ
CMOS ขนาด 1/3 นิ้ว
 - สามารถใช�งานร(วมกับโทรทัศน�

วีดีโอโปรเจคเตอร� คอมพิวเตอร�
 - ให�ความละเอียด (Resolution)
ไม(ต่ํากว(า 850,000 Pixel
 - มีไฟส(องสว(างด�านบนสองข�าง
และมีไฟส(องสว(างด�านล(าง ชนิด
LED 
 - มีช(องต(อสัญญาณ Input/
Output RGB 2, S-Video x2
USB และ RS-232
จํานวน 1 เครื่อง
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ที่ โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562



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

2 จอโปรเจคเตอร� จอโปรเจคเตอร� จอม�วนเก็บใน 10,400          สํานักการศึกษา สํานักการศึกษา
กล(องได� บังคับจอขึ้น ลง หยุด
ด�วยสวิตซ� หรือรีโมทคอนโทรล
ใช�ไฟฟZา AC 220 โวลท� 50
เฮิรตซ�  จํานวน 1 จอ

3 เครื่องโปรเจคเตอร� เครื่องโปรเจคเตอร� ระดับ XGA 18,090          สํานักการศึกษา สํานักการศึกษา
ขนาด 3,000 ANSI Lumens
เปRนเครื่องฉายภาพเลนส�เดียว
สามารถต(อกับอุปกรณ�เพื่อฉาย
ภาพจากคอมพิวเตอร�และวีดีโอ
ใช�ระบบ DLP ระดับ XGA เปRน
ระดับความละเอียดของภาพ
TRUE มีค(าความส(องสว(าง 
 3,000 ANSI Lumens  
จํานวน 1 เครื่อง

รวม 3 49,290         

พ.ศ.2562
ที่ โครงการ
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6. ครุภัณฑ�ไฟฟZาและวิทยุ
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

1 พาวเวอร�มิกเซอร� พาวเวอร�มิกเซอร� จํานวน 1 34,000          วิทยุเทศบาลนครนครศรี กองวิชาการ
เครื่อง  มีคุณลักษณะดังนี้ ธรรมราช และแผนงาน
 - มีช(องสัญญาณ 12 ช(อง และ
4 สเตอริโอ
 - วงจรไมค�ปรีแอมป�แบบ 
D-PRE และช(องเอาท�พุทแบบ
XLR
 - คอมเพรสเซอร�แบบปรับค(า
ด�วยปุSมเดียว
 - ภาคจ(ายไฟในตัว พร�อมด�วย
ชุดยึดแร็ค  
 - 4 AUX และ 4 Group

2 ชุดลําโพง MIX ชุดลําไพง MIX PACK ขนาด 15,500          วิทยุเทศบาลนครนครศรี กองวิชาการ
PACK 10 นิ้ว  จํานวน 1 ชุด ธรรมราช และแผนงาน

มีคุณลักษณะ ดังนี้
 - ตู�แอมป�อเนกประสงค� ชนิด
มีพาวเวอร�มิกเซอร�อยู(ในตัว
ขนาด 200 วัตต�
 - ลําโพง ขนาด 10 นิ้ว
 - สามารถแยกชิ้นหรือต(อรวม
กันได�

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที่ โครงการ
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน(วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

 - มีช(องเสียบไมค� 4 ช(อง
 - มีช(องสัญญาณสตอริโอ 2
ช(อง ใช�ไฟ 220 โวลต�

รวม 2 49,500         

พ.ศ.2561
ที่ โครงการ
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน(วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

1 ชุดเครื่องขยายเสียง ชุดเครื่องขยายเสียงกลางแจ�ง 171,000       ลานเต�นแอโรบิค กองสวัสดิการ
กลางแจ�ง จํานวน  6  ชุด ประกอบด�วย สังคม

 - มิกซ�เซอร� 1 เครื่อง
 - ลําโพง ขนาด 10 นิ้วพร�อมขา
2 ชุด
 - สายลําโพง 5 เมตร ไมล�สาย
2 ตัว (พร�อมสาย ยาว 4.5 เมตร)
 - เครื่องเล(นดีวีดี 2 เครื่อง

2 เครื่องขยายเสียง เครื่องขยายเสียงล�อลาก 12 นิ้ว 19,000          กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการ
ล�อลาก 200 วัตต� จํานวน 1 เครื่อง สังคม

รวม 2 190,000       

ที่ โครงการ

6.2 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน
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7. ครุภัณฑ�โรงงาน
7.1 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน

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

1 เครื่องกลึงไม�เล็ก เครื่องกลึงไม�เล็ก วัสดุอลูมิเนียม 6,800            ชุมชนหน�าแขวงการทาง กองสวัสดิการ
และอะคริลิค กําลังไฟ 180 นครศรีธรรมราช สังคม
วัตต� แรงดันไฟฟZา 220 โวลต�
ขนาด  W 390x D 88xH100
มม. จํานวน 1 ชุด

2 โตWะเลื่อยจิ๊กซอ โตWะเลื่อยจิ๊กซออเนกประสงค� 8,100            ชุมชนหน�าแขวงการทาง กองสวัสดิการ
อเนกประสงค�ชุด A ชุด A ประกอบด�วย โตWะอเนก นครศรีธรรมราช สังคม

ประสงค� เครื่องจิ๊กซอ ขนาด
โตWะ W 32x D 60xH40.5
เซนติเมตร เครื่องจิ๊กซอกําลัง
ไฟฟZา 450 กําลังตัดสูงไม�ที่
90x65 มม.เหล็กที่ 90x6 มม.
ความยาวของเครื่อง 236 มม.
ความเร็วการชักตัวเปล(า 500-
3,100 ครั้ง/นาที 
จํานวน 1 ชุด

ที่ โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน(วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

3 สว(านแท(นเล็ก สว(านแท(นเล็ก ขนาดความสูง 2,850            ชุมชนหน�าแขวงการทาง กองสวัสดิการ
ของตัว 450 มม. ระยะในการ นครศรีธรรมราช สังคม
เจาะ 110 มม. จับดอกสว(าน
ขนาดเล็กได�สูงสุด 1-10 มม.
กําลังไฟฟZา 480 วัตต� แรงดัน
ไฟฟZา 220 โวลต�  จํานวน
1 เครื่อง

รวม 3 17,750         

ที่ โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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8. ครุภัณฑ�ดนตรีและนาฏศิลป�
8.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

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

1 กลองชุดรวมฉาบแฉ กลองชุดรวมฉาบแฉ 47,850          โรงเรียนเทศบาลวัดท(าโพธิ์ สํานักการศึกษา
จํานวน 1 ชุด ประกอบด�วย
 - ตัวกลองช�อนกันไม(น�อยกว(า
6 ชั้น
 - กะเดื่อง ขนาด 22x16 นิ้ว
 - กลองทอม ขนาด 12 x 8 นิ้ว
และ 10 x 7 นิ้ว
 - ฟลอร�มทอม ขนาด 16 x 15
นิ้ว
 - สแนร�ไม� ขนาด 14x5.5 นิ้ว
 - ฉาบเส�นผ(าศูนย�กลาง 16 นิ้ว
1 ใบ และขนาด 20 นิ้ว 1 ใบ
 - ไฮแฮทเส�นผ(าศูนย�กลาง
14 นิ้ว  14 คู(

2 กีต�าร�ไฟฟZา กีต�าร�ไฟฟZา จํานวน 2 ตัว 18,590          โรงเรียนเทศบาลวัดท(าโพธิ์ สํานักการศึกษา
บอดี้ใช�น็อตติดกับคอ มีปุSมทาง
เลือกตัวรับเสียง ตัวรับเสียง
วินเทส แทมเมอร�โร คันโยกทาง
เดียว
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน(วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

3 กีต�าร�เบสไฟฟZา กีต�าร�เบสไฟฟZา จํานวน 1 ตัว 10,890          โรงเรียนเทศบาลวัดท(าโพธิ์ สํานักการศึกษา
บอดี้ Mahogany  บอดี้ไช�น็อต
ติดกับคอ  ความยาวสเกล
863.6 มม.

4 ตู�แอมป�กีต�าร�ไฟฟZา ตู�แอมป�กีต�าร�ไฟฟZา มีกําลังขยาย 23,580          โรงเรียนเทศบาลวัดท(าโพธิ์ สํานักการศึกษา
ไม(น�อยกว(า 120 วัตต� จํานวน
1 ตู�

5 ตู�แอมป�กีต�าร�เบส ตู�แอมป�กีต�าร�เบส มีกําลังขยาย 25,300          โรงเรียนเทศบาลวัดท(าโพธิ์ สํานักการศึกษา
ไม(น�อยกว(า 500 วัตต� จํานวน
1 ตู�

6 ซินซิไซเซอร� ชินชิโชเชอร� มีจํานวนเครื่อง 35,200          โรงเรียนเทศบาลวัดท(าโพธิ์ สํานักการศึกษา
ดนตรี 1,106 เสียง สามารถ
ตั้งค(าส(วนตัวได� มีชุดกระจาย
เสียงอัตโนมัติ มีช(องสัญญาณ
มีอุปกรณ�จ(ายไฟเปRนหม�อแปลง
จํานวน  1 เครื่อง

7 ฆ�อง ฆ�อง จํานวน 1 ชุด 20,000          สํานักงานพุทธภูมิ สํานักการศึกษา
 - ทําด�วยทองเหลืองลงยาลายไทย สวนสมเด็จพระศรีนครินทร�
 - ขนาดไม(น�อยกว(า 50 ซม 84 (ทุ(งท(าลาด)
 - ไม�ตีฆ�องขนาดไม(น�อยกว(า
15x30 เซ็นติเมตร

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

ขาตั้ง ขนาดไม(น�อยกว(า
100x90 เซนติเมตร

รวม 7 181,410       
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9.ครุภัณฑ�การศึกษา
9.1 แผนงานการศึกษา

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

1 โตWะ เก�าอี้นักเรียน โตWะเก�าอี้นักเรียนระดับประถม 75,000          โรงเรียนเทศบาล สํานักการศึกษา
ศึกษา วัดเสมาเมือง
 - โตWะทําด�วยพลาสติกขาเหล็ก
ขนาดไม(น�อยกว(า W 38 x D 60
x H 70 เซนติเมตร
 - เก�าอี้ทําด�วยพลาสติกขาเหล็ก
มีพนักพิง ขนาดไม(น�อยกว(า
W 35 x D 45 x H 40 
เซนติเมตร  จํานวน 50 ชุด

2 โตWะ เก�าอี้นักเรียน โตWะเก�าอี้นักเรียนระดับประถม 228,000       โรงเรียนเทศบาล สํานักการศึกษา
ศึกษา วัดมเหยงคณ�
 - ทําด�วยพลาสติก
(POLYPROPYLENE)
 - สามารถถอดเปลี่ยนได�ทุกชิ้น
 - ขาเก�าอี้มีความยืดหยุ(นสูง
สามารถยืดหยุ(นได�ตามสภาพ
พื้นห�อง 
 - ขนาดโตWะไม(น�อยกว(า
40 x 60 เซนติเมตร
จํานวน 80 ชุด

ที่ โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน(วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

3 โตWะ เก�าอี้นักเรียน โตWะ เก�าอี้นักเรียน ตามแบบ A4 158,000       โรงเรียนสาธิตเทศบาล สํานักการศึกษา
 - โตWะทําด�วยไม�ขาเหล็ก วัดเพชรจริก
ขนาดไม(น�อยกว(า W 40 x D 60
x H 75 เซนติเมตร
 - เก�าอี้ทําด�วยไม�ขาเหล็ก
มีพนักพิง ขนาดไม(น�อยกว(า
W 40 x D 42 x H 81 
เซนติเมตร จํานวน 100 ชุด

4 โตWะ เก�าอี้นักเรียน โตWะ เก�าอี้นักเรียน ระดับมัธยม 158,000       โรงเรียนเทศบาลวัดท(าโพธิ์ สํานักการศึกษา
ศึกษา
 - โตWะทําด�วยไม�ขาเหล็ก
ขนาดไม(น�อยกว(า W 60 x D 40
x H 75 เซนติเมตร
 - เก�าอี้ทําด�วยไม�ขาเหล็ก
มีพนักพิง ขนาดไม(น�อยกว(า
W 40 x D 42 x H 81 
เซนติเมตร จํานวน 100 ชุด

รวม 4 619,000       

ที่ โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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10.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน(วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

1 เครื่องสูบน้ํามอเตอร� เครื่องสูบน้ํามอเตอร� ขนาด 8 150,000       เขตเทศบาลนคร สํานักการช(าง
นิ้ว มอเตอร� 380 V 50 Hz2 นครศรีธรรมราช
โพล ขนาดไม(ต่ํากว(า 10 Hp
ท(อดูดขนาดเส�นผ(าศูนย�กลางไม(
น�อยกว(า 8 นิ้ว ความยาวท(อดูด
ไม(น�อยกว(า 1.5 เมตร
จํานวน 1 เครื่อง

2 เครื่องสูบน้ําแบบ เครื่องสูบน้ําแบบมอเตอร�ไฟฟZา 500,000       เขตเทศบาลนคร สํานักการช(าง
มอเตอร�ไฟฟZา ชนิดหอยโข(ง ขนาดท(อดูด - ส(ง นครศรีธรรมราช

ไม(น�อยกว(า 8 นิ้ว จํานวน 1
เครื่อง

รวม 2 650,000       

ที่ โครงการ

10. ครุภัณฑ�การเกษตร

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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