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 ส่วนที่ 1 
บทน า 

  “แผนการด าเนินงาน”    หมายความว่า    แผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น   ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน    โครงการพัฒนา    และกิจกรรม   ที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ   นั้น 
 

  จุดมุ่งหมายของแผนการด าเนินงาน 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2561   ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท า
แผนพัฒนา  และแผนการด าเนินงาน  ส าหรับแผนการด าเนินงานนั้น   มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียด
แผนงาน โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    ประจ าปี
งบประมาณนั้น ท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน   มีการประสานงาน  และบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนก
รายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน / โครงการ แผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปี 
งบประมาณมีความสะดวกมากข้ึนอีกด้วย 
 

  ขั้นตอนในการจดัท าแผนการด าเนินงาน 
  จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561   (หมวด  5  ข้อ  26)  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงาน  โดยมีขั้นตอนด าเนินการ   ดังนี้ 
  1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   หน่วยราชการส่วนกลาง        ส่วนภูมิภาค   รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ 

ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

  2.   คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน    ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ     
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 

  ระยะเวลาในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม     หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการ
จากหน่วยงานราชการส่วนกลาง   ส่วนภูมิภาค   รัฐวิสาหกิจ   หรือหน่วยงานอื่นๆ    ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 
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  ประโยชน์ในการจดัท าแผนการด าเนนิงาน 

1.  ท าให้ทราบรายละเอียดแผนงาน /  โครงการ  รายละเอียดกิจกรรม  งบประมาณ  ระยะ 
เวลาที่ชัดเจน   ที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

2. แผนการด าเนินงานประจ าปีท าให้การติดตามและประเมินผล สามารถติดตามและ
ตรวจสอบ ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน และประเมินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสะดวก 
รวดเร็ว และชัดเจนมากขึ้น รวมทั้งสามารถน าข้อมูลที่ได้รับไปรายงานให้ผู้บริหารทราบถึงความก้าวหน้า  
รวมทั้งปัญหา   และอุปสรรคในการด าเนินงานต่อไป 

3.  แผนการด าเนินงานท าให้ผู้มีหน้าที่ก ากับดูแลโครงการ  หรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโครงการ
สามารถตรวจสอบโครงการได้ง่ายขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ผด.01

จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ
ทีด่ าเนินการ โครงการทัง้หมด งบประมาณ งบประมาณทัง้หมด

1   ยทุธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร
1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 8 4.29                 6,255,000      1.56                   

1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 1 0.53                 400,000         0.10                   
1.3 แผนงานสาธารณสุข 1 0.53                 200,000         0.05                    - กองสาธารณสุขฯ

รวม 10 5.35                6,855,000      1.71                  
2.  ยทุธศาสตร์ด้านสวสัดิการสังคมและคุณภาพชีวติ
2.1 แผนงานงบกลาง 3 1.60                 128,158,800  31.97                  - กองสวัสดิการสังคม
2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 1.07                 400,000         0.10                    - ส านักปลัดเทศบาล
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 8 4.29                 1,730,000      0.43                    - กองสวัสดิการสังคม
2.4 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 13 6.95                 6,910,000      1.72                    - กองสวัสดิการสังคม
2.5 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 1 0.53                 20,000,000    4.99                    - กองสวัสดิการสังคม

รวม 27 14.44              157,198,800  39.21                
3.  ยทุธศาสตร์ด้านการศึกษา   ศาสนา  ศิลปวฒันธรรม
     และประเพณี
3.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 3 1.60                 2,500,000      0.62                    - กองวิชาการฯ
3.2 แผนงานการศึกษา 51 27.28               148,335,800  37.01                  - ส านักการศึกษา
3.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 15 8.02                 8,012,000      2.00  - ส านักการศึกษา

 - กองวิชาการฯ
 - ส านักการคลัง
 - ส านักปลัดเทศบาล
 - ส านักการช่าง
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บัญชีสรุปจ านวนโครงการพฒันาท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ยทุธศาสตร์/แผนงาน
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ
ทีด่ าเนินการ โครงการทัง้หมด งบประมาณ งบประมาณทัง้หมด

3.4 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 5 2.67 3,740,000      0.93  - รร.สาธิตเทศบาล
วัดเพชรจริก
 - รร.เทศบาลวัดท้าวโคตร
 - รร.เทศบาลวัดมเหยงคณ์
 - ส านักการศึกษา

รวม 74 39.57              162,587,800  40.56                
4.  ยทุธศาสตร์ด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน   
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 52 27.81               62,790,800    15.66                  - ส านักการช่าง

รวม 52 27.81              62,790,800    15.66                
5.  ยทุธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
5.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 4 2.14                 4,400,000      1.10                    - ส านักปลัดเทศบาล

รวม 4 2.14                4,400,000      1.10                  
6.  ยทุธศาสตร์ด้านสาธารณสุข  และสิ่งแวดล้อม
6.1 แผนงานสาธารณสุข 18 9.63                 6,790,000      1.69                    - กองการแพทย์

 - กองสาธารณสุขฯ
6.2 แผนงานเคหะและชุมชน 1 0.53                 100,000         0.02                    - กองสาธารณสุขฯ
6.3 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 1 0.53                 200000 0.05                    - กองสาธารณสุขฯ

รวม 20 10.69              7,090,000      1.76                  
รวมทัง้สิ้น 187 100.00            400,922,400  100.00              

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ยทุธศาสตร์/แผนงาน
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1. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร
1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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 สถานีวทิยุกระจายเสียง  - จัดกิจกรรมมวลชนสัมพนัธ์ 50,000       สถานีวทิยุกระจายเสียง กองวชิาการ
เทศบาลนคร ถ่ายทอดการกระจายเสียง เทศบาลนคร และแผนงาน
นครศรีธรรมราช  - จัดกิจกรรมดีเจน้อยเมืองลิกอร์ นครศรีธรรมราช

2 เลือกต้ังนายกเทศมนตรี จัดการเลือกต้ังนายกเทศมนตรี 4,000,000  เขตเทศบาลนคร ส านักปลัด
และสมาชิกสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล นครศรีธรรมราช เทศบาล
นครนครศรีธรรมราช นครนครศรีธรรมราช

3 อบรมสัมมนาบคุลากร จัดอบรมสัมมนาใหค้วามรู้เพื่อพฒันา 800,000     ส านักงานเทศบาล ส านักปลัด
เทศบาล ศักยภาพบคุลากร การอบรมสัมมนา นครนครศรีธรรมราช เทศบาล

เพื่อพฒันาองค์กร การอบรมส่งเสริม และสถานที่ภายนอก
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ตามความเหมาะสม

4 วนัเทศบาล จัดกิจกรรมวนัเทศบาล โดย 90,000       ส านักงานเทศบาล ส านักปลัด
 - ท าพธิที าบญุตักบาตรพระสงฆ์ นครนครศรีธรรมราช เทศบาล
 - พธีไีหวศ้าลพระภมูิ
 - พธิอี่านสารรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงมหาดไทย 
 - พธิกีรรมทางศาสนาพทุธและ
ศาสนาอิสลาม
 - รับฟงันโยบายจากผู้บริหาร

แบบ ผด.02

บญัชีจ านวนโครงการพฒันาทอ้งถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2562

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.

 - กิจกรรมสาธารณประโยชน์
5 ฝึกอบรมพนักงาน จัดประชุม อบรมสัมมนาเกี่ยวกับ 500,000      - โรงแรมแกรนด์ปาร์ค ส านักการคลัง

และลูกจ้าง ระเบยีบกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับ  - ดูงานจังหวดั
การปฏบิติังานและศึกษาดูงาน ประจวบคีรีขันธ์

6 จัดท าแผนพฒันา  - จัดประชุมประชาคมระดับพื้นที่ 600,000      - หอ้งประชุมเพชรลดา กองวชิาการ
งบประมาณ  และการ และระดับเทศบาลนคร  เพื่อน า โรงเรียนสาธติเทศบาล และแผนงาน
ติดตามประเมินผล ปญัหามาพจิารณาจัดท าแผนพฒันา วดัเพชรจริก

ทอ้งถิ่น  - ชุมชนในเขตเทศบาล
 - จัดท าเอกสารแผนพฒันาทอ้งถิ่น นครนครศรีธรรมราช
และแผนฯ เพิ่มเติม จ านวน 200 เล่ม  - ส านักงานเทศบาล
 - จัดท าเอกสารแผนพฒันาชุมชน นครนครศรีธรรมราช
จ านวน 200 เล่ม
 - จัดท าเอกสารแผนการด าเนินงาน
และเอกสารแผนการด าเนินงาน 
เพิ่มเติม จ านวนรวม 200 เล่ม
 - ติดตามประเมินผลแผนพฒันา
ปลีะ  4 คร้ัง
 - จัดท าเอกสารเทศบญัญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
จ านวน 350 เล่ม
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ที่ โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.

7 ฝึกอบรมใหค้วามรู้ จัดฝึกอบรมสัมมนาใหค้วามรู้ 200,000     หอ้งประชุมเพชรลดา กองวชิาการ
พฒันาศักยภาพและ เกี่ยวกับการจัดท าแผนพฒันาทอ้งถิ่น โรงเรียนสาธติเทศบาล และแผนงาน
เพิ่มประสิทธภิาพ การจัดท าเทศบญัญัติงบประมาณ วดัเพชรจริก
บคุลากรกองวชิาการ รายจ่าย และการติดตามประเมินผล
และแผนงาน ใหก้ับบคุลากรกองวชิาการและ

แผนงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
8 อุดหนุนการบริหาร จ่ายเปน็เงินอุดหนุนโครงการบริหาร 15,000        - ที่วา่การอ าเภอเมือง ส านักปลัด

จัดการศูนย์ปฏบิติัการ จัดการศูนย์ปฏบิติัการร่วมในการ นครศรีธรรมราช เทศบาล
ร่วมในการช่วยเหลือ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร  - อบต.นาทราย
ประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนทอ้งถิ่นระดับอ าเภอ
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น เมืองนครศรีธรรมราช
ระดับอ าเภอเมืองนคร
ศรีธรรมราช

รวม 8 6,255,000  
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โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ที่



1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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 อบรมสัมมนาบคุลากร จัดฝึกอบรมสัมมนาใหค้วามรู้ 400,000      - ส านักงานเทศบาล ส านักการช่าง
เกี่ยวกับระเบยีบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง นครนครศรีธรรมราช
ใหก้ับบคุลากรส านักการช่างและ  - ศึกษาดูงานนอก
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สถานที่

 

รวม 1 400,000     

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

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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 พฒันาศักยภาพบคุลากร จัดฝึกอบรมใหแ้ก่พนักงานและ 200,000     สถานที่เอกชนภายใน กองสาธารณสุข
ด้านสุขาภบิาลและ ผู้รับจ้างเหมาบริการที่ปฏบิติังาน จังหวดันครศรีธรรมราช และส่ิงแวดล้อม
อนามัยส่ิงแวดล้อม เกี่ยวกับงานด้านสุขาภบิาลและ

อนามัยส่ิงแวดล้อม หรืองานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง

รวม 1 200,000     
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ที่
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงการ



                                                                                      - 10 -

2. ยุทธศาสตร์ด้านสวสัดิการสังคมและคุณภาพชีวติ
2.1  แผนงานงบกลาง

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ่ายเปน็เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 101,683,200 กองสวสัดิการสังคม กองสวสัดิการ
คนละ 600-1,000 บาท/เดือน สังคม
จ านวน 12,700 คน

2 เบี้ยยังชีพคนพกิาร จ่ายเปน็เบี้ยยังชีพคนพกิาร 23,505,600  กองสวสัดิการสังคม กองสวสัดิการ
คนละ 800 บาท/เดือน จ านวน สังคม
2,240 คน

3 เบี้ยยังชีพผู้ปวุยเอดส์ จ่ายเปน็เบี้ยยังชีพผู้ปวุยเอดส์ 2,970,000  กองสวสัดิการสังคม กองสวสัดิการ
คนละ 500 บาท/เดือน สังคม
จ านวน 495 คน

รวม 3 128,158,800 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2562
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แบบ ผด.02

ที่

บญัชีจ านวนโครงการพฒันาทอ้งถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ



2.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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 ฝึกอบรมอาสาสมัคร จัดฝึกอบรมอาสาสมัครปอูงกัน 200,000     สวนสมเด็จพระศรี ส านักปลัด
ปอูงกันสาธารณภยั สาธารณภยัในชุมชน  การฝึกอบรม นครินทร์ 84 เทศบาล
ในชุมชน อาสาสมัครปอูงกันสาธารณภยัด้าน (ทุ่งทา่ลาด)

อุทกภยัและอัคคีภยั
2 ต้ังจุดบริการด้านความ ต้ังจุดบริการความปลอดภยั 200,000     เขตเทศบาลนคร ส านักปลัด

ปลอดภยัทางถนนช่วง ทางถนน    ดังนี้ นครศรีธรรมราช เทศบาล
เทศกาลต่างๆ  - ช่วงเทศกาลปใีหม่ 

2  จุดๆ  ละ  5  วนั 
 - ช่วงเทศกาลสงกรานต์
2  จุดๆ  ละ 3 วนั

รวม 2 400,000     

ที่
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โครงการ
พ.ศ.2562พ.ศ.2561



2.3  แผนงานสังคมสงเคราะห์

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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 โรงเรียนวยัใสเทศบาล  - จัดการเรียนการสอนหลักสูตร 400,000     อาคารโอทอป กองสวสัดิการ
นครนครศรีธรรมราช ส าหรับผู้สูงอายุ สวนศรีธรรมาโศกราช สังคม

 - จัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ
ทางกายและจิตใจแก่ผู้สูงอายุ

2 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและ จัดกิจกรรมนันทนาการพธิกีรรม 800,000     ศูนย์ผู้สูงอายุ เทศบาล กองสวสัดิการ
พฒันาศักยภาพผู้สูงอายุ ทางศาสนา   การอบรมสัมมนา นครนครศรีธรรมราช สังคม

ทศันศึกษา  นอกสถานที่
3 เตรียมความพร้อมก่อน  - จัดอบรมใหค้วามรู้ความเข้าใจ 50,000       ส านักงานเทศบาลนคร กองสวสัดิการ

เข้าสู่วยัผู้สูงอายุ เกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงด้าน นครศรีธรรมราช หรือ สังคม
ร่างกาย  อารมณ์ และสังคมก่อน สถานที่ในเขตเทศบาล
สู่วยัผู้สูงอายุ นครนครศรีธรรมราช
 - ส่งเสริมและพฒันาศักยภาพ
ผู้สูงอายุในการช่วยเหลือตนเอง
และสังคม

4 จัดหากายอุปกรณ์ จัดหากายอุปกรณ์ที่จ าเปน็ส าหรับ 30,000       เขตเทศบาลนคร กองสวสัดิการ
ส าหรับผู้พกิาร/ผู้สูงอายุ ผู้พกิารที่ยากไร้  ใหส้ามารถ   นครศรีธรรมราช สังคม
ที่ยากไร้ ด าเนินชีวติประจ าวนัได้สะดวก

ที่ โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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 อบรมอาสาสมัครดูแล จัดอบรม อผส.ชุมชนละ 1 คน 200,000     ส านักงานเทศบาล กองสวสัดิการ
ผู้สูงอายุที่บา้น (อผส.) เพื่อทราบบทบาทหน้าที่ในการ นครนครศรีธรรมราช สังคม

ดูแลผู้สูงอายุที่บา้น
6 อบรมและฟื้นฟศัูกยภาพ อบรมใหค้วามรู้และฟื้นฟศัูกยภาพ 50,000       ส านักงานเทศบาลนคร กองสวสัดิการ

ในการประกอบอาชีพ ของคนพกิารได้ประกอบอาชีพ นครศรีธรรมราช หรือ สังคม
ของคนพกิารในเขต ตามความถนัด และผู้ดูแลคนพกิาร สถานที่ในเขตเทศบาล
เทศบาล จ านวน 100 คน นครนครศรีธรรมราช

7 สงเคราะหค์รอบครัว ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภยั 100,000     เขตเทศบาลนคร กองสวสัดิการ
ผู้ประสบสาธารณภยั และครอบครัวผู้ยากไร้ในชุมชน นครศรีธรรมราช สังคม
และผู้ยากไร้ในชุมชน โดยจ่ายเปน็ส่ิงของวสัดุก่อสร้าง

เคร่ืองอุปโภค  บริโภค  การ
สงเคราะหจ์ัดการศพผู้ยากไร้
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จ าเปน็

8 อบรมเพื่อปอูงกันและ จัดอบรมใหค้วามรู้เพื่อปอูงกันและ 100,000     เขตเทศบาลนคร กองสวสัดิการ
แก้ไขปญัหาทางสังคม แก้ไขปญัหาทางสังคมใหก้ับคณะ นครศรีธรรมราช สังคม

กรรมการชุมชนในเขตเทศบาล

รวม 8 1,730,000  

ที่ โครงการ
พ.ศ.2561
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พ.ศ.2562



2.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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 พฒันาศักยภาพองค์กร จัดกิจกรรมส่งเสริมพฒันา 300,000      ส านักงานเทศบาล กองสวสัดิการ
สตรีในเขตเทศบาล องค์กรสตรี   การเสริมสร้าง นครนครศรีธรรมราช สังคม

ความเข้มแข็งของบทบาท และศึกษาดูงานพื้นที่
สตรี และทศันศึกษาดูงาน ภายนอก

2 สัมมนาและพฒันา  - จัดอบรมสัมมนากรรมการ 2,000,000   ส านักงานเทศบาล กองสวสัดิการ
ศักยภาพชุมชน ชุมชน  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ นครนครศรีธรรมราช สังคม

พอเพยีง และทศันศึกษาดูงาน และศึกษาดูงานพื้นที่
 - จัดต้ังคณะกรรมการ ภายนอกตามความ
กลุ่มต่างๆ  ในชุมชน เหมาะสม

3 ส ารวจและจัดเก็บข้อมูล จัดซ้ือแบบส ารวจฯ จ้าง 50,000       ชุมชนในเขตเทศบาล กองสวสัดิการ
ความจ าเปน็พื้นฐานเพื่อ เจ้าหน้าที่ส ารวจและบนัทกึ นครนครศรีธรรมราช สังคม
การพฒันาคุณภาพชีวติ ประมวลผลข้อมูลครัวเรือน
ประชาชนในเขตเทศบาล ภายในเขตเทศบาล

4 ฝึกอบรมส่งเสริมและ ส่งเสริมและฝึกอาชีพใหก้ับ 200,000     ชุมชนในเขตเทศบาล กองสวสัดิการ
พฒันาอาชีพใหก้ับ ประชาชนในเขตเทศบาล นครนครศรีธรรมราช สังคม
ประชาชนในเขตเทศบาล นครนครศรีธรรมราช

ที่
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พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
โครงการ



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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 พฒันาและฝึกอบรม จัดฝึกอบรม และทศันศึกษา 300,000      ส านักงานเทศบาล กองสวสัดิการ
อาสาสมัครพลังแผ่นดิน ดูงานแก่อาสาสมัครในชุมชน  นครนครศรีธรรมราช สังคม
เอาชนะยาเสพติดและ ปลีะ 1 รุ่น จ านวน และศึกษาดูงานพื้นที่
สมัชชาชุมชนในเขต ประมาณ  200 คน ภายนอกตามความ
เทศบาล เหมาะสม

6 เสริมสร้างความเข้มแข็ง จัดกิจกรรมครอบครัวสัมพนัธ์ 300,000      ส านักงานเทศบาล กองสวสัดิการ
ของสถาบนัครอบครัว โดยมีตัวแทนครอบครัวจาก นครนครศรีธรรมราช สังคม
ในเขตเทศบาล ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม และศึกษาดูงานพื้นที่

ภายนอกตามความ
เหมาะสม

7 พฒันาและสนับสนุน จัดประชุมผู้น าชุมชนในเขต 150,000     ส านักงานเทศบาล กองสวสัดิการ
การท างานขององค์กร เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นครนครศรีธรรมราช สังคม
ชุมชน เดือนละ 1 คร้ัง

8 สภาเด็กและเยาวชน ด าเนินการฝึกอบรมและสนับ 150,000     เขตเทศบาลนคร กองสวสัดิการ
ในระดับเทศบาล สนุนการด าเนินงานของสภา นครศรีธรรมราชและ สังคม

เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล ศึกษาดูงานนอกพื้นที่
ตามความเหมาะสม
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พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที่ โครงการ



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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 ส่งเสริมสุขภาพและ  - จัดการแข่งขันกีฬาชุมชน 1,300,000   - สนามกีฬาจังหวดั กองสวสัดิการ
การแข่งขันกีฬาชุมชน และเยาวชนชุมชนในเขตเทศบาล นครศรีธรรมราช สังคม

จ านวน 63 ชุมชน  - ชุมชนเขตเทศบาล
 - สนับสนุนครูน าเต้นแอโรบคิ นครนครศรีธรรมราช
 - จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์กีฬา

10 ส่งเสริมแม่บา้นและ สนับสนุนใหชุ้มชนในเขตเทศบาล 1,200,000  สวนสมเด็จพระศรี กองสวสัดิการ
เยาวชนจัดกิจกรรม 63  ชุมชน  จัดกิจกรรมการแสดง นครินทร์ 84 สังคม
งานประเพณีเดือนสิบ ที่อนุรักษไ์วซ่ึ้งขนบธรรมเนียม (ทุ่งทา่ลาด)

ประเพณีทอ้งถิ่น
11 การจัดกิจกรรมชุมชน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนา 500,000     ชุมชนในเขตเทศบาล กองสวสัดิการ

เพื่อส่งเสริมประเพณี ประเพณี  วฒันธรรมและการ นครนครศรีธรรมราช สังคม
ศาสนา วฒันธรรม ทอ่งเที่ยวต่างๆ ของชุมชน
และทอ่งเที่ยว

12 รักษาส่ิงแวดล้อมและ จัดกิจกรรมพฒันา   อนุรักษ์ 60,000       เขตเทศบาลนคร กองสวสัดิการ
ทรัพยากรธรรมชาติ คูคลอง   และส่ิงแวดล้อมใน นครศรีธรรมราช สังคม

เขตเทศบาล และการส่งเสริม
ชุมชน    องค์กรที่จัดกิจกรรม
พฒันาชุมชนด้านส่ิงแวดล้อม

13 เทศบาลพบประชาชน จัดกิจกรรมออกหน่วยใหบ้ริการ 400,000     เขตเทศบาลนคร กองสวสัดิการ
เพื่อบริการและพฒันา ด้านต่างๆ   แก่ประชาชนในเขต นครศรีธรรมราช สังคม

รวม 13 6,910,000  
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พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
โครงการที่



2.5  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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 ก่อสร้างอาคารศูนย์ ก่อสร้างอาคารศูนย์ฟื้นฟสุูขภาพ 20,000,000  บริเวณสวนสมเด็จ กองสวสัดิการ
ฟื้นฟสุูขภาพพฒันา พฒันาศักยภาพผู้สูงอายุและศูนย์ พระศรีนครินทร์ 84 สังคม
ศักยภาพผู้สูงอายุและ การเรียนรู้ชุมชน บริเวณสวนสมเด็จ (ทุ่งทา่ลาด)
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน พระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งทา่ลาด)

อาคาร ค.ส.ล.2ชั้น พื้นที่ไม่น้อยกวา่
1,000 ตารางเมตร ประกอบด้วย
หอ้งเรียนวยัใส หอ้งกิจกรรม หอ้ง
ปฏบิติัด้านอาชีพ ส่วนแสดงสินค้า
และผลิตภณัฑ์ชุมชน หอ้งประชุม
หอ้งน้ า ส านักงาน

รวม 1 20,000,000 

ที่ โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

 - 17 -



                - 18 -

3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา ศิลปวฒันธรรมและประเพณี
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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 บริหารจัดการอุทยาน จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ต่างๆ กองวชิาการ
การเรียนรู้ ดังนี้ และแผนงาน

 - การเรียนรู้หอ้งสมาธ ิIT โดยการ 78,000        - อุทยานการเรียนรู้
จัดอบรมการสร้าง Application เมืองนครศรีธรรมราช
เบื้องต้น E-Book การใช้งาน
Microsoft  เทคนิคการสร้างช่อง
ทางส่งเสริมการขายผ่านออนไลน์
 - การเรียนรู้หอ้งเรียนขาลุย จัด 15,000        - อุทยานการเรียนรู้
กิจกรรมการประดิษฐ์จากวสัดุ เมืองนครศรีธรรมราช
การทดลองวทิยาศาสตร์ การติวเพื่อ
น้อง
 - การเรียนรู้หอ้งเรียนวยัตุ๊กตา 17,000        - อุทยานการเรียนรู้
จัดกิจกรรมการเสริมสร้างทกัษะ เมืองนครศรีธรรมราช
พฒันาความคิด การระบายสีภาพ
ตามจินตนาการ
 - การเรียนรู้หอ้งสีสันอักษร การ 15,000        - อุทยานการเรียนรู้
ส่งเสริมรักการอ่าน จัดบอร์ดให้ เมืองนครศรีธรรมราช
ความรู้

โครงการ

แบบ ผด.02

บญัชีจ านวนโครงการพฒันาทอ้งถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2562

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที่



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.

 - การเรียนรู้หอ้งวกิวบิวบั จัดกิจรรม 15,000        - อุทยานการเรียนรู้
เกี่ยวกับการฉายหนังส้ันการสร้าง เมืองนครศรีธรรมราช
จิตส านึก ภาพยนตร์อาเซียน และ
ภาพยนตร์ทั่วไป
 - การเรียนรู้หอ้งพายุสมอง จัด 5,000          - อุทยานการเรียนรู้
กิจกรรมฉายภาพยนตร์ 3 มิติ การ เมืองนครศรีธรรมราช
เสวนาหนัง
 - วทิยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ผ่าน 100,000      - อุทยานการเรียนรู้
ส่ือภาพยนตร์เทศกาลประจ าปี เมืองนครศรีธรรมราช
2562 คร้ังที่ 14 ผ่านส่ือภาพยนตร์
 - จัดกิจกรรมวนัเด็กแหง่ชาติ 130,000      - อุทยานการเรียนรู้
 - จัดฝึกอบรมใหค้วามรู้ GISTDY 625,000     เมืองนครศรีธรรมราช
DAY เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 
2019 รายละเอียด ดังนี้
 - อบรมวทิยาศาสตร์สัญจร (ตอน  - อุทยานการเรียนรู้
ปฏบิติัการทางอาหาร) เมืองนครศรีธรรมราช
 - อบรมเยาวชนรุ่นใหม่ รู้หลัก รัก
การออม
 - อบรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  - อุทยานการเรียนรู้
 - อบรมปอูงกันการทจุริตปลูกจิต เมืองนครศรีธรรมราช
ส านึกใหน้ักเรียน

พ.ศ.2562
ที่ โครงการ

พ.ศ.2561
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.

 - อบรมเยาวชนรุ่นใหม่รู้รักษอ์นุรักษ์  - อุทยานการเรียนรู้
พลังงาน เมืองนครศรีธรรมราช
 - อบรมเยาวชนกับการมีส่วนร่วม  - อุทยานการเรียนรู้
จิตอาสาในระบอบประชาธปิไตย เมืองนครศรีธรรมราช
 - อบรมเรียนรู้แหล่งขุมทรัพย์  - อุทยานการเรียนรู้
อาเซียน (ASEAN BONANZA) เมืองนครศรีธรรมราช
 - อบรมการเรียนรู้การท างานร่วม  - อุทยานการเรียนรู้
กันตามแผนประเทศไทย 4.0 เมืองนครศรีธรรมราช
 - อบรมสัมมนาเครือข่ายและศึกษา  - อุทยานการเรียนรู้
ดูงาน เมืองนครศรีธรรมราช

และสถานที่ภายนอก

ที่ โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.

2 บริหารจัดการพพิธิภณัฑ์ จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ และ  - พพิธิภณัฑ์เมือง กองวชิาการ
เมือง เผยแพร่ประชาสัมพนัธ ์ดังนี้ สวนสมเด็จพระ และแผนงาน

 - จัดกิจกรรมวนัเด็ก ประจ าปี 40,000       ศรีนครินทร์ 84
2562 (ทุ่งทา่ลาด)
 - จัดอบรมประวติัศาสตร์เมืองนคร 60,000        - พพิธิภณัฑ์เมืองฯ
ศรีธรรมราชและโบราณสถานตาม
เส้นทางรถชมเมือง
 - จัดอบรมมัคคุเทศก์อาสา 20,000        - พพิธิภณัฑ์เมืองฯ
 - นั่งสามล้อกินลม ชมสวนสมเด็จ 380,000      - พพิธิภณัฑ์เมืองฯ
และกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็ง
และอนุรักษส์ามล้อถีบเมืองคอน
 - จัดท าหนังสือของศูนย์ศึกษาสืบค้น 50,000        - พพิธิภณัฑ์เมืองฯ
ประวติัศาสตร์และวฒันธรรม
 - ฝึกอบรมทกัษะการสนทนา 10,000        - พพิธิภณัฑ์เมืองฯ
ภาษาอังกฤษ
 - อบรมพฒันาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ 440,000      - พพิธิภณัฑ์เมืองฯ 
และศึกษาดูงาน และสถานที่ภายนอก
 - Smart Museum จัดท าวดีีทศัน์ 150,000      - พพิธิภณัฑ์เมืองฯ
QR Code
 - จัดท าสารานุกรมเมืองนคร 100,000      - พพิธิภณัฑ์เมืองฯ
ศรีธรรมราช

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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โครงการที่



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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 บริหารจัดการหอศิลป์ จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ และ กองวชิาการ
ร่วมสมัยเมืองคอน เผยแพร่ประชาสัมพนัธ ์ดังนี้ และแผนงาน

 - จัดนิทรรศการหมุนเวยีนประจ า 240,000      - อุทยานการเรียนรู้
เดือน 12 คร้ัง เมืองนครศรีธรรมราช
 - จัดอบรมศิลปะ จ านวน 3 รุ่น 30,000        - อุทยานการเรียนรู้

เมืองนครศรีธรรมราช
 - ประกวดภาพระบายสี 30,000        - อุทยานการเรียนรู้

เมืองนครศรีธรรมราช

รวม 3 2,500,000  

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที่ โครงการ
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3.2  แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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 แข่งขันทกัษะทาง  - จัดสอบแข่งขันทกัษะทางวชิาการ 2,000,000   - สถานศึกษาโรงเรียน ส านักการศึกษา
วชิาการ และประกวดกิจกรรมในแต่ละกลุ่ม ในสังกัดเทศบาลนคร

สาระการเรียนรู้ใหก้ับนักเรียน นครศรีธรรมราช
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  นักเรียน  - สนามหน้าเมือง
ชั้นอนุบาล - ม.6
 - จัดสอบแข่งขันคัดเลือกนักเรียน  - หอ้งประชุมเพชรลดา
โรงเรียนในสังกัด ชั้น ป.5 ชั้น ม.2 โรงเรียนสาธติเทศบาล
และ ม.5  ใน 5 กลุ่มสาระ   วดัเพชรจริก
ประกอบด้วย คณิตศาสตร์   
ภาษาไทย วทิยาศาสตร์
สังคมศึกษา   และภาษาอังกฤษ 
เปน็ตัวแทนเทศบาล
 - จัดส่งนักเรียนตัวแทนเทศบาล  - ตามที่กรมส่งเสริม
พร้อมครูฝึกสอนเข้าร่วมการแข่งขัน การปกครองทอ้งถิ่น
ในโครงการการแข่งขันคนเก่งใน ก าหนด
โรงเรียนทอ้งถิ่นระดับประเทศ
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โครงการที่
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.

2 แข่งขันคนเก่งเทศบาล จัดสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกนักเรียน 150,000     ตามที่กรมส่งเสริม ส านักการศึกษา
ระดับประเทศ โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ชั้น ป.5 การปกครองทอ้งถิ่น

ชั้น ม.2 และ ชั้น ม.5  ชั้นละ 5 คน ก าหนด
ใน 5 กลุ่มสาระ  ประกอบด้วย
คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วทิยาศาสตร์ 
สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ เปน็
นักเรียนตัวแทนเทศบาล เข้าแข่งขัน  
คนเก่งเทศบาล ระดับประเทศ 
พร้อมครูฝึก  และบคุลากรทางการ
ศึกษา

3 จัดการเรียนการสอน  - จัดการเรียนการสอนภาษาจีนให้ 100,000      - สถานศึกษาโรงเรียน ส านักการศึกษา
ภาษาจีนระดับการ กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 1 - ในสังกัดเทศบาลนคร
ศึกษาขั้นพื้นฐาน มัธยมศึกษาปทีี่ 6 โรงเรียนในสังกัด นครศรีธรรมราช

เทศบาล
 - จัดการฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการ  - โรงแรมในจังหวดั
ภาษาจีนใหก้ับครูผู้สอน นครศรีธรรมราช
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โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ที่



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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 จัดการเรียนการสอน  - จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 200,000      - สถานศึกษาโรงเรียน ส านักการศึกษา
ภาษาอังกฤษ (English  (English  For Child) ระดับ ในสังกัดเทศบาลนคร
For Child) ระดับชั้น ชั้นอนุบาล นครศรีธรรมราช
อนุบาล  - จัดอบรมเชิงปฏบิติัการการจัดท า  - โรงแรมทวนิโลตัส

หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวยั หลักสูตร หรือสถานที่อื่นๆ ตาม
MEP (Mini English Program) ความเหมาะสม

5 จัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ จัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ในสถานศึกษา 5,000,000  สถานศึกษาโรงเรียน ส านักการศึกษา
ในสถานศึกษา โดยจัดซ้ือหนังสือและส่ือในการจัด ในสังกัดเทศบาลนคร

ศูนย์การเรียนรู้ใหก้ับสถานศึกษา นครศรีธรรมราช
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

6 จัดท าแผนพฒันา จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏบิติัการ การ 150,000     โรงแรมทวนิโลตัส ส านักการศึกษา
การศึกษา จัดท าแผนพฒันาการศึกษา 4 ปี หรือสถานที่อื่นๆ ตาม

ของส านักการศึกษา  การทบ ความเหมาะสม
ทวนแผนพฒันาการศึกษา
ของส านักการศึกษา การจัดท า
แผนพฒันาการศึกษาของสถาน
ศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

7 ปฐมนิเทศพนักงานครู จัดประชุมปฐมนิเทศพนักงาน 300,000     โรงแรมทวนิโลตัส ส านักการศึกษา
เทศบาล ครูเทศบาล ครูอัตราจ้าง และ หรือสถานที่อื่นๆ ตาม

บคุลากรทางการศึกษา ความเหมาะสม
ปกีารศึกษาละ 1 คร้ัง

ที่ โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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 ประกันคุณภาพการ จัดประชุมประกันคุณภาพ 50,000       โรงแรมทวนิโลตัส ส านักการศึกษา
ศึกษา การศึกษาตามมาตรฐานการ หรือสถานที่อื่นๆ ตาม

ศึกษาที่ อปท.ก าหนด ระดับการ ความเหมาะสม
ศึกษาขั้นพื้นฐานปฐมวยั

9 ประชุมเชิงปฏบิติัการ จัดประชุมเชิงปฏบิติัการแลกเปล่ียน 50,000       โรงแรมทวนิโลตัส ส านักการศึกษา
ติดตามผลการสอบ ความรู้นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน หรือสถานที่อื่นๆ ตาม
O-NET ที่มีคะแนนเต็มร้อยจากการสอบ ความเหมาะสม

O-NET กับคณะครูผู้บริหารและ
บคุลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อสะทอ้น
กลยุทธสู่์ความส าเร็จ

10 ประชุมสัมมนาคณะ จัดประชุมสัมมนาคณะ 150,000     โรงแรมทวนิโลตัส ส านักการศึกษา
กรรมการการศึกษา กรรมการสถานศึกษาขั้น หรือสถานที่อื่นๆ ตาม
ระดับทอ้งถิ่นและสถาน พื้นฐานโรงเรียนในสังกัด ความเหมาะสม
ศึกษา

11 ฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการ จัดฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการครูผู้สอน 150,000     โรงแรมทวนิโลตัส ส านักการศึกษา
ครูผู้สอนระดับปฐมวยั ระดับปฐมวยัทกุคนเพื่อพฒันา หรือสถานที่อื่นๆ ตาม

ความรู้ตามหลักสูตร จ านวน 1 คร้ัง ความเหมาะสม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที่ โครงการ

 - 26 -



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.

12 ฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการ จัดอบรมเชิงปฏบิติัการครูผู้สอน 150,000     โรงแรมทวนิโลตัส ส านักการศึกษา
ครูผู้สอนศูนย์พฒันา ศูนย์พฒันาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล หรือสถานที่อื่นๆ ตาม
เด็กเล็ก ปกีารศึกษาละ 1 คร้ัง ความเหมาะสม

13 ฝึกอบรมประชุมการ จัดฝึกอบรมประชุมการสอนแบบ 400,000     โรงแรมทวนิโลตัส ส านักการศึกษา
สอนแบบโครงงาน โครงงานใหแ้ก่ผู้บริหารสถานศึกษา หรือสถานที่อื่นๆ ตาม

และพนักงานครูเทศบาล ความเหมาะสม
ปกีารศึกษาละ 1 คร้ัง

14 ฝึกอบรมสัมมนา จัดอบรมสัมมนาพนักงานครู 150,000     โรงแรมทวนิโลตัส ส านักการศึกษา
พนักงานครูเทศบาลตาม เทศบาล ครูอัตราจ้าง บคุลากร หรือสถานที่อื่นๆ ตาม
กลุ่มประสบการณ์เรียนรู้ สนับสนุนการสอน และบคุลากร ความเหมาะสม
8 กลุ่ม สายงานการศึกษา ตามกลุ่ม

ประสบการณ์เรียนรู้ 8 กลุ่ม
15 ประชุมฝึกอบรมสัมมนา จัดอบรมสัมมนาพนักงานครู 600,000     จังหวดัทางภาคเหนือ ส านักการศึกษา

ศึกษาดูงานการศึกษา เทศบาล ครูอัตราจ้าง บคุลากร และภาคตะวนัออก
ภายในประเทศและต่าง สนับสนุนการสอนและบคุลากร เฉียงเหนือ และประเทศ
ประเทศ สายงานการศึกษา และศึกษา ในทวปีเอเชีย

ดูงานภายในประเทศและต่าง
ประเทศ

ที่ โครงการ
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.

16 พฒันาการจัดการเรียน จัดอบรมเชิงปฏบิติัการและศึกษา 100,000     โรงแรมในจังหวดั ส านักการศึกษา
การสอน "โรงเรียน ดูงานใหก้ัยผู้บริหารสถานศึกษา นครศรีธรรมราช
พอเพยีงทอ้งถิ่น" ครูวชิาการ หวัหน้าสายชั้น

17 พฒันาการจัดการเรียน จัดอบรมเชิงปฏบิติัการเพื่อเสริมสร้าง 150,000     โรงแรมในจังหวดั ส านักการศึกษา
การสอนกิจกรรมลด สมรรถนะด้วยกิจกรรมลดเวลาเรียน นครศรีธรรมราช
เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เพิ่มเวลารู้ 4 H 

18 พฒันาการจัดการเรียน จัดอบรมสัมมนาพนักงานครูเทศบาล 150,000     โรงแรมในจังหวดั ส านักการศึกษา
การสอน "สะเต็มศึกษา" และคณะผู้บริหารสถานศึกษา นครศรีธรรมราช
(STEM Education) โรงเรียนในสังกัดเทศบาล เพื่อสร้าง

ความรู้ และพฒันาครูผู้สอน จ านวน
250 คน

19 กิจกรรมพฒันาคุณภาพ จัดกิจกรรมเพื่อพฒันาผู้เรียน 4,834,700  สถานศึกษาโรงเรียน ส านักการศึกษา
ผู้เรียน ตามหลักสูตร ในสังกัดเทศบาล

20 เคร่ืองแบบนักเรียน สนับสนุนเคร่ืองแบบนักเรียนระดับ 3,585,600  สถานศึกษาโรงเรียน ส านักการศึกษา
อนุบาล และประถมศึกษา ในสังกัดเทศบาล

21 จัดการเรียนการสอน จัดการเรียนการสอนนักเรียนระดับ 19,133,300  สถานศึกษาโรงเรียน ส านักการศึกษา
(รายหวั) อนุบาล และประถมศึกษา ในสังกัดเทศบาล

 - 28 -

ที่ โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.

22 ปรับปรุงหลักสูตร จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏบิติัการ 200,000     สถานศึกษาโรงเรียน ส านักการศึกษา
สถานศึกษาของโรงเรียน พนักงานครูเทศบาลเพื่อจัดท าและ ในสังกัดเทศบาล
สังกัดเทศบาล ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของ นครนครศรีธรรมราช

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ใหส้อด 10 โรงเรียน
คล้องกับหลักสูตรแกนกลางการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2551

23 พฒันา/ปรับปรุงหอ้ง จัดซ้ือหนังสือใหก้ับหอ้งสมุด 1,000,000  สถานศึกษาโรงเรียน ส านักการศึกษา
สมุดโรงเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ในสังกัดเทศบาล

นครนครศรีธรรมราช
24 การพฒันาการจัดการ  - จัดกิจกรรมเพื่อพฒันาการจัด 5,000,000  สถานศึกษาโรงเรียน ส านักการศึกษา

ศึกษาโดยใช้โรงเรียนเปน็ การศึกษา เช่น ส่งเสริมภมูิปญัญา ในสังกัดเทศบาล
ฐานในการพฒันาทอ้งถิ่น ทอ้งถิ่นเศรษฐกิจพอเพยีงตามแนว นครนครศรีธรรมราช
(SBMLD) พระราชด าริ  ส่งเสริมอาชีพระหวา่ง 10 โรงเรียน

เรียน  หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สถานศึกษา
 - จัดส่งโรงเรียนสมัครเข้าร่วมและ
เข้าประกวดโรงเรียน SBMLD ดีเด่น

25 พฒันาแหล่งเรียนรู้ใน จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์สนับสนุนแหล่ง 500,000     สถานศึกษาโรงเรียน ส านักการศึกษา
โรงเรียน เรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ในสังกัดเทศบาล

 จ านวน  10  โรงเรียน นครนครศรีธรรมราช

โครงการ
พ.ศ.2561
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ที่
พ.ศ.2562



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.

26 รณรงค์การปอูงกัน จัดกิจกรรมรณรงค์ปอูงกัน 283,000     สถานศึกษาโรงเรียน ส านักการศึกษา
ยาเสพติดในสถานศึกษา ยาเสพติดโรงเรียนในสังกัด ในสังกัดเทศบาล

เทศบาล  10  โรงเรียน นครนครศรีธรรมราช
27 ส่งเสริมกิจกรรมรัก  - พฒันาบคุลากรในสังกัด 100,000     สถานศึกษาโรงเรียน ส านักการศึกษา

การอ่านในสถานศึกษา ใหม้ีความรู้ความสามารถใน ในสังกัดเทศบาล
อปท. ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริม นครนครศรีธรรมราช

การอ่าน
 - สร้างเสริมประสิทธภิาพ
การเรียนการสอนด้วย
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

28 ส่งเสริมองค์กรปกครอง โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 100,000     สถานศึกษาโรงเรียน ส านักการศึกษา
ส่วนทอ้งถิ่นที่จัดท า ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก และส านัก ในสังกัดเทศบาล
แผนพฒันาการศึกษา การศึกษา   จัดส่งแผนพฒันา นครนครศรีธรรมราช
ดีเด่น การศึกษาเข้าประกวดแข่งขัน

แผนพฒันาการศึกษาดีเด่นใน
ระดับประเทศ

29 เชื่อมต่อเครือข่าย เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของโรงเรียน 1,168,000  สถานศึกษาโรงเรียน ส านักการศึกษา
อินเตอร์เน็ต ในสังกัดเทศบาล ในสังกัดเทศบาล

นครนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ
พ.ศ.2562พ.ศ.2561
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.

30 ค่าปจัจัยพื้นฐาน สนับสนุนปจัจัยพื้นฐานส าหรับ 3,386,000  สถานศึกษาโรงเรียน ส านักการศึกษา
ส าหรับนักเรียนยากจน นักเรียนยากจนนักเรียนประถม ในสังกัดเทศบาล

ศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาล นครนครศรีธรรมราช
31 หนังสือเรียน สนับสนุนหนังสือเรียนใหก้ับ 6,231,500  สถานศึกษาโรงเรียน ส านักการศึกษา

นักเรียนระดับอนุบาล และประถม ในสังกัดเทศบาล
ศึกษา นครนครศรีธรรมราช

32 อาหารกลางวนั สนับสนุนอาหารกลางวนั 42,912,700  สถานศึกษาโรงเรียน ส านักการศึกษา
เด็กนักเรียน เด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาล ในสังกัดเทศบาล และ

8  โรงเรียน   และศูนย์พฒันา ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
เด็กเล็ก   จ านวน 13 ศูนย์

33 อุปกรณ์การเรียน สนับสนุนอุปกรณ์การเรียน 3,660,200  สถานศึกษาโรงเรียน ส านักการศึกษา
การสอน การสอนนักเรียนระดับอนุบาล ในสังกัดเทศบาล

และประถมศึกษา นครนครศรีธรรมราช
34 พฒันาพนักงานครูของ จัดฝึกอบรมสัมมนาใหก้ับพนักงาน 1,356,000  โรงแรมในเขตเทศบาล ส านักการศึกษา

โรงเรียนในสังกัด ครูสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด หรือสถานที่ตามที่กรม
เทศบาล เทศบาล ส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิ่นก าหนด

ที่ โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.

35 เสริมสร้างการเรียนรู้  - ดูแลด้านการบริโภคและ 150,000     ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ส านักการศึกษา
และพฒันาเด็กในศูนย์ สุขภาพเด็กในศูนย์พฒันาเด็ก เทศบาลนคร

พฒันาเด็กเล็ก เล็กใหส้ามารถมีพฒันาการ  นครศรีธรรมราช

ตามวยัและเตรียมความพร้อม
เข้าสู่การศึกษาภาคบงัคับ
 - ค่าเช่าศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
จ านวน 1 ศูนย์

36 เสริมสร้างประสิทธภิาพ จัดอบรมสัมมนาคณะกรรมการ 100,000     โรงแรมในจังหวดั ส านักการศึกษา
คณะกรรมการประสาน ประสานงานวชิาการจัดการศึกษา นครศรีธรรมราช
งานวชิาการ การจัดการ ทอ้งถิ่น ระดับกลุ่มจังหวดัที่ 6 เพื่อ
ศึกษาทอ้งถิ่นระดับกลุ่ม ใหม้ีความรู้ในการพฒันาการศึกษา
จังหวดั การศึกษา ประกอบด้วย คณะกรรมการที่
ทอ้งถิ่นที่ 6 (ภาคใต้ฝ่ัง ปรึกษา คณะกรรมการ และ
อ่าวไทย) เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

 - 32 -

โครงการที่
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.

37 อาหารเสริมนม เพื่อจ่ายเปน็ค่าอาหารเสริม (นม) 33,542,200   โรงเรียนหรือสถานศึกษา ส านักการศึกษา
ดังนี้ ที่ได้รับการจัดสรรเงิน
 - โรงเรียนสังกัดเทศบาล จ านวน อุดหนุนค่าอาหาร
8 โรงเรียน เสริม (นม) 
 - โรงเรียนสังกัด  สพฐ. จ านวน
4  โรงเรียน
 - ศูนย์การศึกษาพเิศษประจ าจังหวดั
 - ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก จ านวน 
13  ศูนย์

38 บริหารจัดการศึกษา สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 750,000     โรงเรียนเทศบาลวดั ส านักการศึกษา
โรงเรียนเทศบาล ของโรงเรียนเทศบาลวดัทา่โพธิ ์ ทา่โพธิ์
วดัทา่โพธิ์ เช่น ค่าจัดการเรียนการสอน ค่า

หนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน
ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน ค่ากิจกรรม
พฒันาผู้เรียน ค่าปจัจัยส าหรับ
นักเรียนยากจน

39 ฝึกอบรมทกัษะกระบวน น านักเรียนระดับมัธยมศึกษา 700,000     มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์ ส านักการศึกษา
การทางวทิยาศาสตร์ โรงเรียนสาธติเทศบาลวดัเพชรจริก 

ฝึกอบรมทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ ณ มหาวทิยาลัย
วลัยลักษณ์ จ านวน ๓๐ สัปดาห์
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ที่ โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.

40 ฝึกอบรมสัมมนาเชิง จัดประชุมสัมมนาครูผู้สอน เพื่อ 200,000     โรงแรมทวนิโลตัสหรือ ส านักการศึกษา
ปฏบิติัการครูผู้สอน พฒันาความรู้ จ านวน 1 คร้ัง สถานที่อื่นๆ ตามความ
ระดับมัธยมศึกษา เหมาะสม

41 กิจกรรมพฒันาคุณภาพ จัดกิจกรรมเพื่อพฒันาผู้เรียน 1,311,700  สถานศึกษาโรงเรียน ส านักการศึกษา
ผู้เรียน ตามหลักสูตร มัธยมศึกษา ในสังกัดเทศบาล

42 เคร่ืองแบบนักเรียน สนับสนุนเคร่ืองแบบนักเรียนระดับ 676,000     สถานศึกษาโรงเรียน ส านักการศึกษา
มัธยมศึกษา ในสังกัดเทศบาล

นครนครศรีธรรมราช
43 จัดการเรียนการสอน จัดการเรียนการสอน ระดับ 5,224,800  สถานศึกษาโรงเรียน ส านักการศึกษา

(รายหวั) มัธยมศึกษา ในสังกัดเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช

44 ค่าปจัจัยพื้นฐาน สนับสนุนปจัจัยพื้นฐานส าหรับ 981,000     สถานศึกษาโรงเรียน ส านักการศึกษา
ส าหรับนักเรียนยากจน นักเรียนยากจน ระดับมัธยมศึกษา ในสังกัดเทศบาล

นครนครศรีธรรมราช
45 หนังสือเรียน สนับสนุนหนังสือเรียนใหก้ับนักเรียน 1,393,100  สถานศึกษาโรงเรียน ส านักการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา ในสังกัดเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.

46 อุปกรณ์การเรียน สนับสนุนอุปกรณ์การเรียน 628,500     สถานศึกษาโรงเรียน ส านักการศึกษา
การสอน การสอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในสังกัดเทศบาล

นครนครศรีธรรมราช
47 จัดการศึกษานอกระบบ จัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน 400,000     อาคารศิลปชีพเทศบาล ส านักการศึกษา

โรงเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กศน.) นครนครศรีธรรมราช
ใหแ้ก่เยาวชนที่พลาดโอกาสในการ และฝึกอบรม ณ จังหวดั
ศึกษาในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พทัลุง

48 พฒันาบคุลากรครูสอน จัดส่งครูสอนเด็กด้อยโอกาส 6,000         กรุงเทพมหานคร ส านักการศึกษา
เด็กด้อยโอกาส เข้ารับการอบรมสัมมนาตามที่

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
จัดอบรม  ปกีารศึกษาละ 1 คร้ัง

49 สงเคราะหเ์ด็กยากไร้ใน จัดการเรียนการสอนส าหรับเด็ก 200,000     อาคารศิลปชีพ ส านักการศึกษา
ชุมชนและเด็กเร่ร่อน ด้อยโอกาสและเด็กเร่ร่อนภายใน เทศบาลนคร

เขตเทศบาล และสนับสนุนค่าอาหาร นครศรีธรรมราช
กลางวนัและค่าเคร่ืองบริโภค ปจัจัย
ต่างๆ  ส าหรับเด็กผู้ด้อย
โอกาส และเด็กเร่ร่อนภายใน
เขตเทศบาล 
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ที่ โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.

50 จัดกิจกรรมวนัครู จัดกิจกรรมวนัครูในโรงเรียน 50,000       หอประชุมเมือง สวน ส านักการศึกษา
สังกัดเทศบาล สมเด็จพระศรีนครินทร์

84 (ทุ่งทา่ลาด)
51 อบรมส่งเสริมคุณภาพ จัดอบรมใหค้วามรู้แก่เด็กเยาวชน 300,000     จังหวดัพทัลุง ส านักการศึกษา

ชีวติเยาวชน การศึกษานอกระบบโรงเรียน
จ านวน 2 รุ่น ใช้เวลาในการอบรม
รุ่นละ 2 คืน 3 วนั 

รวม 51 148,335,800 
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พ.ศ.2562
ที่ โครงการ

พ.ศ.2561



3.3  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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 จัดการแข่งขันกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาประเภท 700,000     สนามกีฬาจังหวดั ส านักการศึกษา
นักเรียนกลุ่มโรงเรียน กรีฑา ระหวา่งนักเรียนโรงเรียน นครศรีธรรมราช
เทศบาล สังกัดเทศบาล 8  โรงเรียน

ปกีารศึกษาละ 1 คร้ัง
2 จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน 2,500,000   - ระดับภาคใต้จังหวดั ส านักการศึกษา

แข่งขันกีฬากรมส่งเสริม กับหน่วยงานอื่นๆ  ซ่ึงจัดโดย สงขลา
การปกครองส่วนทอ้งถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วน  - ระดับประเทศจังหวดั

ทอ้งถิ่น  ระดับภาค และระดับ เชียงใหม่
ประเทศ

3 พฒันาบคุลากร จัดส่งเจ้าหน้าที่อบรม 12,000       กรุงเทพมหานคร ส านักการศึกษา
(เจ้าหน้าที)่ ด้านการกีฬา   ปลีะ 1 คร้ัง

4 วงนครออร์เคสตร้า จัดฝึกซ้อมเด็กและเยาวชนที่สนใจ 1,500,000  โรงเรียนนานาชาติ ส านักการศึกษา
และสมัครเข้าร่วมวงดนตรีนคร เทศบาลนคร
ออร์เคสตร้า  และการจัดแสดง นครศรีธรรมราช
คอนเสิร์ต

5 จัดงานฉลองสมโภช จัดกิจกรรมส่งเสริมวฒันธรรม 500,000     ศาลหลักเมืองจังหวดั ส านักการศึกษา
ศาลหลักเมืองนคร ทางพทุธศาสนาฉลองสมโภช นครศรีธรรมราช
ศรีธรรมราช ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช

ประจ าป ี2562

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
โครงการที่
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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 จัดงานเทศกาลมหา จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณี 600,000     สนามหน้าเมือง ส านักการศึกษา
สงกรานต์ มหาสงกรานต์  ประจ าป ี2562

7 จัดงานประเพณี จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณี 300,000      - วดัพระมหาธาตุ ส านักการศึกษา
บญุสารทเดือนสิบ บญุสารทเดือนสิบ ประจ าป ี วรมหาวหิาร

2562  - ศาลาประดู่หก
8 จัดงานประเพณีลอย จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณี 600,000     สวนศรีธรรมาโศกราช ส านักการศึกษา

กระทง ลอยกระทง ประจ าป ี2562
9 จัดงานมาฆบชูาแหผ้่า จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณี 200,000      - สนามหน้าเมือง ส านักการศึกษา

ขึ้นธาตุ แหผ้่าขึ้นธาตุ ประจ าป ี2562  - วดัพระมหาธาตุ
วรมหาวหิาร

10 จัดงานวนัขึ้นปใีหม่ จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณี 100,000     หน้าวดัพระมหาธาตุ ส านักการศึกษา
วนัขึ้นปใีหม่ ประจ าป ี2562 วรมหาวหิาร

11 จัดงานวนัเด็กแหง่ชาติ จัดกิจกรรมส่งเสริมใหเ้ด็ก 400,000      - สนามหน้าเมือง ส านักการศึกษา
และเยาวชนได้มีประสบการณ์  - ตลาดริมน้ าเมือง
ทั้งด้านทกัษะ ความรู้ ความคิด ลิกอร์
ความสามารถ การแสดงออก
และการบนัเทงิ

12 จัดงานวนัวสิาขบชูา จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณี 100,000     พทุธภมูิ สวนสมเด็จ ส านักการศึกษา
วนัวสิาขบชูา ประจ าป ี2562 พระศรีนครินทร์ 84

(ทุ่งทา่ลาด)

โครงการที่
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.

13 จัดงานวนัอาสาฬบชูา จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณี 200,000     พทุธภมูิ สวนสมเด็จ ส านักการศึกษา
และเข้าพรรษา วนัอาสาฬบชูา และวนัเข้าพรรษา พระศรีนครินทร์ 84

ประจ าป ี2562 (ทุ่งทา่ลาด)
14 เฉลิมฉลองวนัตรุษ จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณี 100,000     สนามหน้าเมือง ส านักการศึกษา

อีด้ิลอัฎฮา  วนัตรุษอิด้ิลอัฎฮา ประจ าป ี
2562 (ฮ.ศ.1439)

15 พทุธภมูิ  - จัดกิจกรรมร่วมปฏบิติัธรรม 200,000     บริเวณพทุธภมูิ ส านักการศึกษา
ประจ าเดือน สวนสมเด็จพระศรี
 - จัดท าเอกสารประชาสัมพนัธ์ นครินทร์ 84
พทุธภมูิ (ทุ่งทา่ลาด)

รวม 15 8,012,000  
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ที่ โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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 ก่อสร้างทางเดินมี ก่อสร้างทางเดินมีหลังคา (Cover 450,000     โรงเรียนสาธติเทศบาล รร.สาธติเทศบาล
หลังคา Way) ชนิดโครงสร้างเหล็ก หลังคา วดัเพชรจริก วดัเพชรจริก

เมทลัซีท พร้อมปรับทางเดิน ความ
กวา้งประมาณ 1.50 เมตร สูง
ประมาณ 2.50 เมตร ความยาวรวม
ไม่น้อยกวา่ 150.00 เมตร

2 ก่อสร้างร้ัว ก่อสร้างร้ัวโครงสร้างคอนกรีตเสริม 620,000     โรงเรียนสาธติเทศบาล รร.สาธติเทศบาล
เหล็ก ขนาดสูง 2.00 เมตร ความ วดัเพชรจริก วดัเพชรจริก
ยาวรวมไม่น้อยกวา่ 148.00 เมตร
พร้อมติดต้ังประตูสแตนเลส ขนาดสูง
2.30 เมตร ความกวา้งไม่น้อยกวา่
5.00 เมตร

3 ก่อสร้างเสาธง ก่อสร้างเสาธง ขนาดฐานกวา้ง 250,000     โรงเรียนสาธติเทศบาล รร.เทศบาล
2.50x2.50 เมตร ความสูงรวม วดัเพชรจริก วดัทา้วโคตร
ไม่น้อยกวา่ 18.00 เมตร

4 ก่อสร้างอาคารเรียนและ ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,920,000  ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ส านักการศึกษา
ต่อเติมส่วนรับประทาน ชั้นเดียว ขนาด 1 หอ้งเรียน จ านวน ประตูลอด
อาหาร 1หลัง พื้นที่อาคารไม่น้อยกวา่ 

54.00 ตารางเมตร และต่อเติม
ส่วนรับประทานอาหารชั้นเดียว
พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 68.00 ตารางเมตร
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ที่ โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

3.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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 ต่อเติมอาคารเรียน 1 ต่อเติมอาคารเรียน 1 ชั้น 4 โครง 500,000     โรงเรียนเทศบาล โรงเรียนเทศบาล
ชั้น 4 สร้างเหล็ก หลังคาเหล็กรีดลอน ผนัง วดัมเหยงคณ์ วดัมเหยงคณ์

กระจกวงกบอลูมิเนียม ขนาด 8.00
x12.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กวา่ 96.00 ตารางเมตร

รวม 5 3,740,000  
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ที่
พ.ศ.2562

โครงการ
พ.ศ.2561
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4. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 181,000     ซอยคูขวางพฒันา ส านักการช่าง
เมตร กวา้ง 1.00 เมตร ยาว
227.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกวา่ 227.00 ตารางเมตร 

2 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 1,037,500  ซอยจิตรโอวาทจากซอย ส านักการช่าง
เมตร กวา้ง 4.00 - 5.00 เมตร ทวดทอง 3 ไปทาง
ยาว 270.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ ทศิตะวนัตกเล้ียวขวาไป
น้อยกวา่ 1,220.00 ตารางเมตร ทางทศิเหนือ

3 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 207,000     ซอยทรัพย์รุ่งเรือง ส านักการช่าง
 เมตร กวา้ง 11.00 เมตร ยาว
21.00 เมตร   หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกวา่ 259.00 ตารางเมตร

4 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 402,100     ซอยเทคนิคธรุกิจบณัฑิต ส านักการช่าง
 เมตร กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 
80.00 เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกวา่ 400.00 ตารางเมตร

ที่

แบบ ผด.02

บญัชีจ านวนโครงการพฒันาทอ้งถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2562
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 940,400     ซอยนายชวน ส านักการช่าง
เมตร กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 
360.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกวา่ 1,080.00 ตารางเมตร

6 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 609,500      ซอยพนัจินา แยก 1 ส านักการช่าง
เมตร กวา้ง 3.00 - 4.00 เมตร
ยาว 190.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกวา่ 665.00 ตารางเมตร

7 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 657,900     ซอยวงศ์พศิาลจากถนน ส านักการช่าง
เมตร กวา้ง 3.50 เมตร ยาว กะโรมไปทางทศิใต้
220.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ เล้ียวขวาไปทางทศิ
น้อยกวา่ 770.00 ตารางเมตร ตะวนัตก จนสุดซอย

8 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 720,000     ซอยหมู่บา้นปาุไม้ ส านักการช่าง
เมตร กวา้ง 4.00 - 5.00 เมตร 
ยาว 195.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกวา่ 878.00 ตารางเมตร 

9 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 203,000     บริเวณหน้าศาลา ส านักการช่าง
เมตร กวา้ง 8.79 เมตร ยาว ชุมชนคูขวาง-ทา่วงั
31.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ เขต 3
272.00 ตารางเมตร

ที่
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โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15  230,000     ซอย ณ นคร ส านักการช่าง
พร้อมฝาตะแกรง เมตร กวา้ง 2.10 - 2.50 เมตร 

 ยาว 118.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกวา่ 272.50 ตารางเมตร 
พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก 0.50 x
1.00 เมตร 

11 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. งานก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 258,000     ซอย ณ นคร 2 ส านักการช่าง
พร้อมฝาตะแกรง กวา้ง 2.45 - 3.25 เมตร ยาว 

105.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกวา่ 308.00 ตารางเมตร 
พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก 0.50 x
1.00 เมตร 

12 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 1,470,000   ซอยคลองหว้ย 2 ส านักการช่าง
ทอ่ระบายน้ า เมตร กวา้ง 3.50 - 4.00 เมตร 

ยาว 186.00 เมตร มีพื้นที่ไม่
น้อยกวา่ 665.00 ตารางเมตร และ
ทอ่ระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมฝาบอ่
พกัเหล็กรังผ้ึงทกุระยะ 10.00 
เมตร ยาว 186.00 เมตร

ที่
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โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.

13 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 588,000     ซอยศาลเยาวชนและ ส านักการช่าง
รางระบายน้ า ค.ส.ล. เมตร กวา้ง 10.00 เมตร ยาว ครอบครัว

55.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กวา่ 550.00 ตารางเมตร และราง
ระบายน้ า ค.ส.ล. ภายในกวา้ง 
0.40 เมตร ยาว 55.00 เมตร

14 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 1,506,000  หลังอาคารพาณิชย์เชื่อม ส านักการช่าง
รางระบายน้ า ค.ส.ล. เมตร  กวา้ง 5.00 เมตร ยาว ต่อถนนปากนคร

217.00 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกวา่
1,085.00 ตารางเมตร และราง
ระบายน้ า ค.ส.ล. ภายในกวา้ง 
0.40 เมตร ยาว 233.00 เมตร 

15 ก่อสร้างถนนปยูาง ก่อสร้างปยูางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 2,827,700  ซอยไสเจริญ ส านักการช่าง
แอสฟลัทติ์กคอนกรีต หนา 0.05 เมตร กวา้ง 4.00-

6.00 เมตร ยาว 1,360.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 6,800.00
ตารางเมตร

ที่
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

 - 45 -

โครงการ



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.

16 ก่อสร้างถนนปยูาง ก่อสร้างปยูางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 221,000     ซอยเอกรินทร์ ส านักการช่าง
แอสฟลัทติ์กคอนกรีตและหนา 0.05 เมตร กวา้ง 4.00 เมตร 
ยกระดับฝาบอ่พกั ยาว 142.00 เมตร มีพื้นที่ไม่

น้อยกวา่ 547.00 ตารางเมตร 
พร้อมยกระดับฝาบอ่พกั

17 ก่อสร้างถนนผิวแอสฟลัท์ ก่อสร้างปยูางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 1,116,000  ถนนมุมปอูม ส านักการช่าง
ติกคอนกรีตพร้อม หนา 0.05 เมตร กวา้ง 7.05-
ทางเทา้ 8.65 เมตร ยาว 147.00 เมตร 

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 1,086.00 
ตารางเมตร พร้อมทางเทา้ 
2.00 เมตร ยาว 147.00 เมตร 

18 ก่อสร้างทอ่ระบายน้ า ก่อสร้างทอ่ระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาด 1,633,000   ซอยราชนิคม 7 ส านักการช่าง
ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อม

บอ่พกั ค.ส.ล.จ านวน 31 บอ่ ยาว
310.00 เมตร

19 ก่อสร้างบอ่พกัพร้อม ก่อสร้างบอ่พกัน้ าขนาด กวา้ง 1.20 1,470,000  ซอยนายแหยม ส านักการช่าง
ติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าและ เมตร ยาว 2.60 เมตร สูง 2.00 
ทอ่ส่งน้ า เมตร พร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าและ

ทอ่ส่งน้ าพวีซีี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 นิ้ว ยาว 91.00 เมตร 
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พ.ศ.2561
ที่ โครงการ

พ.ศ.2562



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.

20 ก่อสร้างปยูางแอสฟลัท์ ก่อสร้างปยูางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 177,000     ซอย ณ นคร 1 ส านักการช่าง
ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร กวา้ง 2.80 - 

3.10 เมตร ยาว 112.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 329.00 
ตารางเมตร

21 ก่อสร้างปยูางแอสฟลัท์ ก่อสร้างปยูางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 287,500     ซอยก้าวหน้า 1/1 ส านักการช่าง
ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร กวา้ง 7.00 - 

8.00 เมตร  ยาว 98.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 735.00 
 ตารางเมตร

22 ก่อสร้างปยูางแอสฟลัท์ ก่อสร้างปยูางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 127,100     ซอยข้างไปรษณีย์ ส านักการช่าง
ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร กวา้ง 3.00 - (ร.93)

4.00 เมตร ยาว 92.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 322.00
ตารางเมตร

23 ก่อสร้างปยูางแอสฟลัท์ ก่อสร้างปยูางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 348,000     ซอยคลังแสง ส านักการช่าง
ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร กวา้ง 3.00 - 

3.50 เมตร ยาว 200.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 750.00 
ตารางเมตร

ที่ โครงการ
พ.ศ.2561
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พ.ศ.2562



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.

24 ก่อสร้างปยูางแอสฟลัท์ ก่อสร้างปยูางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 341,800     ซอยคอกววั (ร.103) ส านักการช่าง
ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร กวา้ง 3.00 - 

4.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 875.00 
ตารางเมตร

25 ก่อสร้างปยูางแอสฟลัท์ ก่อสร้างปยูางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 452,000     ซอยฉางขาม ส านักการช่าง
ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร กวา้ง 3.90 -

5.50 เมตร ยาว 212.50 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 1,010.00
ตารางเมตร

26 ก่อสร้างปยูางแอสฟลัท์ ก่อสร้างปยูางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 246,700     ซอยทวดจริกตก (ร.64) ส านักการช่าง
ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร กวา้ง 4.00 - 

5.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 630.00
ตารางเมตร

27 ก่อสร้างปยูางแอสฟลัท์ ก่อสร้างปยูางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 271,200     ซอยทา่นปาน ส านักการช่าง
ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร กวา้ง 4.50 - 

6.00 เมตร ยาว 132.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 693.00 
ตารางเมตร

ที่ โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.

28 ก่อสร้างปยูางแอสฟลัท์ ก่อสร้างปยูางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 166,300     ซอยนิติกร (ร.105) ส านักการช่าง
ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร กวา้ง 5.00 - 

6.00 เมตร ยาว 77.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 423.00 
ตารางเมตร

29 ก่อสร้างปยูางแอสฟลัท์ ก่อสร้างปยูางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 256,400     ซอยพระลาน ส านักการช่าง
ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร กวา้ง 4.50 - 

5.50 เมตร ยาว 131.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 655.00 
ตารางเมตร

30 ก่อสร้างปยูางแอสฟลัท์ ก่อสร้างปยูางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 506,900     ซอยพฒันา 2 (ร.115) ส านักการช่าง
ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร กวา้ง 4.00 - 

6.00 เมตร ยาว 260.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 1,300.00
ตารางเมตร

31 ก่อสร้างปยูางแอสฟลัท์ ก่อสร้างปยูางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 461,000     ซอยรามราชทา้ยน้ า ส านักการช่าง
ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร กวา้ง 3.50 เมตร ริมคลอง

ยาว 285.00 เมตร มีพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 997.50 ตารางเมตร 

 - 49 -

ที่ โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.

32 ก่อสร้างปยูางแอสฟลัท์ ก่อสร้างปยูางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 267,700      ซอยโรงเรียนเพชรจริก ส านักการช่าง
ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร กวา้ง 5.00 - 

7.00 เมตร ยาว 114.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 684.00 
ตารางเมตร

33 ก่อสร้างปยูางแอสฟลัท์ ก่อสร้างปยูางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 503,800     ซอยสาวสวย (ร.117) ส านักการช่าง
ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร กวา้ง 5.00 - 

6.00 เมตร ยาว 235.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 1,292.00 
ตารางเมตร

34 ก่อสร้างปยูางแอสฟลัท์ ก่อสร้างปยูางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 303,000     ซอยสุธรรมมนตรี ส านักการช่าง
ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร กวา้ง 3.00 -

3.40 เมตร ยาว 206.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 657.00 
ตารางเมตร

35 ก่อสร้างปยูางแอสฟลัท์ ก่อสร้างปยูางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 380,700     ซอยหวัหวอ่ง ส านักการช่าง
ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร กวา้ง 5.00 - 

8.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 975.00 
ตารางเมตร

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที่ โครงการ
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.

36 ก่อสร้างปยูางแอสฟลัท์ ก่อสร้างปยูางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 993,400     ถนนโคกธาตุ ส านักการช่าง
ติกคอนกรีต และราง หนา 0.05 เมตร กวา้ง 4.00 - (ฝ่ังทศิใต้)
ระบายน้ า ค.ส.ล. 6.00 เมตร  ยาว 165.00 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 825.00 
ตารางเมตร และรางระบายน้ า ค.ส.ล. 
ภายในกวา้ง 0.40 เมตร  ยาว
165.00 เมตร

37 ก่อสร้างปยูางแอสฟลัท์ ก่อสร้างปยูางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 699,000      ถนนประตูโพธิ์ ส านักการช่าง
ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร กวา้ง 6.40 - 

7.70 เมตร ยาว 157.50 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 1,062.00
ตารางเมตร

38 ก่อสร้างปยูางแอสฟลัท์ ก่อสร้างปยูางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 809,000      ถนนพานยม ส านักการช่าง
ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร กวา้ง 7.30 - 

8.60 เมตร ยาว 160.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 1,305.00
ตารางเมตร

โครงการ
พ.ศ.2561

ที่
พ.ศ.2562
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.

39 ก่อสร้างปยูางแอสฟลัท์ ก่อสร้างปยูางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 656,000      ซอยทวสิีทธิ์ ส านักการช่าง
ติกคอนกรีตพร้อมยกฝา หนา 0.05 เมตร กวา้ง 6.00 เมตร
ทอ่ 25 ฝา ยาว 250.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่

น้อยกวา่ 1,500.00 ตารางเมตร
พร้อมยกฝาทอ่ 25 ฝา 

40 ก่อสร้างผนังกันดิน ก่อสร้างผนังกันดิน ยาว 40.00 500,000     ถนน สท.ธ ารง ส านักการช่าง
เมตร

41 ก่อสร้างยกระดับถนน ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 6,045,000  ถนนบอ่อ่าง (จากถนน ส านักการช่าง
และทางเทา้ ค.ส.ล. เมตร กวา้ง 10.00 - 12.50 เมตร ศรีปราชญ์ถึงถนนพฒันา

ยาว 736.00.00 เมตร มีพื้นที่ไม่ การคูขวาง)
น้อยกวา่ 6,729.00 ตารางเมตร 
และทางเทา้ ค.ส.ล. ทั้งสองข้างของ
ถนน รวมพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 768.00 
ตารางเมตร

42 ก่อสร้างยกระดับถนน ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 4,670,000  ถนนประตูขาว (จาก ส านักการช่าง
และทางเทา้ ค.ส.ล. เมตร กวา้ง 5.20 - 9.90 เมตร ถนนศรีปราชญ์ถึงถนน

ยาว 755.00 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อย พฒันาการคูขวาง)
กวา่ 5,277.00 ตารางเมตร และ
ทางเทา้ ค.ส.ล. ทั้งสองข้างของถนน
รวมพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 378.00 
ตารางเมตร
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โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ที่



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.

43 ก่อสร้างยกระดับฝา ยกระดับฝารางระบายน้ า ค.ส.ล. 63,000       ซอยชะเมา 4 ส านักการช่าง
รางระบายน้ า ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กวา้ง 0.64 เมตร

ยาว 53.00 เมตร 
44 ก่อสร้างรางระบายน้ า ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. ภายใน 949,000     ซอยเขตส าราญ ส านักการช่าง

ค.ส.ล. กวา้ง 0.40 เมตร  ยาว 250.00 
 เมตร

45 ก่อสร้างรางระบายน้ า ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. ภายใน 274,000     ซอยด่ิงดง ส านักการช่าง
ค.ส.ล. กวา้ง 0.40 เมตร ยาว 100.00 

เมตร
46 ก่อสร้างรางระบายน้ า ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. ภายใน 320,000     ซอยอู่บา้นตาล(เดิม) ฝ่ัง ส านักการช่าง

ค.ส.ล. กวา้ง 0.40 เมตร ยาว 116.00 ทศิตะวนัตกและ
เมตร ทศิตะวนัออก

47 ติดต้ังบานระบายน้ า ติดต้ังบานระบายน้ า กวา้ง 1.50 200,000      คลองปาุเหล้า ส านักการช่าง
เมตร สูง 1.50 เมตร  จ านวน บริเวณซอยล าเหมือง
1 บาน

48 ปรับปรุงถนนผิวทาง ก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวทางพารา 3,229,100  ซอยโภคนิเวศน์ จาก ส านักการช่าง
พาราแอสฟลัทติ์ก แอสฟลัทติ์กคอนกรีตพร้อมงานตีเส้น ถนนกะโรมถึงถนน
คอนกรีต จราจร ถนนกวา้ง 4.00-6.00 ชลประทาน 4 ขวา

เมตร ยาว 1,200.00 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 6,000.00 
ตารางเมตร 

โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ที่
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.

49 ปรับปรุงถนนผิวทาง ก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวทางพารา 1,604,400  ซอยสันติธรรม ส านักการช่าง
พาราแอสฟลัทติ์ก แอสฟลัทติ์กคอนกรีตพร้อมงานตีเส้น
คอนกรีต จราจร ถนนกวา้ง 5.00 - 7.00 

เมตร ยาว 500.00 เมตร  หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 3,000.00 
ตารางเมตร

50 ปรับปรุงถนนผิวทาง ก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวทางพารา 7,577,700  ถนนศรีธรรมโศก จุดเร่ิม ส านักการช่าง
พาราแอสฟลัทติ์ก แอสฟลัทติ์กคอนกรีตพร้อมงานตีเส้น ต้นโครงการจากบริเวณ
คอนกรีต จราจร ถนนกวา้ง 13.00-20.00 ซอยศรีธรรมโศก 2 

เมตร ยาว 790.00 เมตร หรือมี ถึงส่ีแยกประตูชัยใต้
พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 13,035.00 
ตารางเมตร 

51 ปรับปรุงถนนผิวทาง ก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวทางพารา 10,826,000  ถนนสะพานยาว ส านักการช่าง
พาราแอสฟลัทติ์ก แอสฟลัทติ์กคอนกรีตพร้อมงานตีเส้น จุดเร่ิมต้นโครงการจาก
คอนกรีต จราจร ถนนกวา้ง 4.00-16.50 หน้าวดัศรีทว ีถึงถนน

เมตร ยาว 2,200.00 เมตร หรือมี กะโรม
พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 19,000.00 
ตารางเมตร

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
โครงการที่
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.

52 เปล่ียนหลอดไฟแสง เปล่ียนหลอดไฟเปน็หลอดแอลอีดี 2,000,000   - สามแยกทา่นม่วง - ส านักการช่าง
สวา่ง ขนาด 150 วตัต์ จ านวน 68 ราเมศวร์ 

หลอด   - ประตูขาว - สามแยก
ทา่ดาน 
 - วงเวยีนศรีทว ี-
ราชด าเนิน

รวม 52 62,790,800   

โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ที่
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5. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
5.1 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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 ตลาดริมน้ าเมืองลิกอร์  - จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพชุมชน 1,800,000   - ริมคลองหน้าเมือง ส านักปลัด
โดยการน าผลิตภณัฑ์ในชุมชนร่วม เทศบาล
จ าหน่ายที่ตลาดริมน้ า
 - จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เดือนละ
1 คร้ัง

2 เทศกาลมหาสงกรานต์  - จัดการแสดงแสงสีเสียงส่ือผสม 2,000,000   - สวนศรีธรรมาโศกราช ส านักปลัด
แหน่างดานเมืองนคร  - จัดกิจกรรมแหน่างดาน  - หอพระอิศวร เทศบาล

 - จัดนิทรรศการแหน่างดาน
3 ประชาสัมพนัธแ์ละการ  - จัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ 300,000     เขตเทศบาลนคร ส านักปลัด

ตลาดเชิงรุกด้านการ แหล่งทอ่งเที่ยว กิจกรรมเกี่ยวกับ นครศรีธรรมราช เทศบาล
ทอ่งเที่ยว การทอ่งเที่ยวประเพณีวฒันธรรม

 - ร่วมกิจกรรมแถลงข่าวงาน
แหน่างดานกับ ททท.
 - จัดกิจกรรม นั่งรถชมเมืองเล่าเร่ือง
ลิกอร์
 - การประกวดถ่ายภาพกับการ
ส่งเสริมการทอ่งเที่ยว

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แบบ ผด.02

บญัชีจ านวนโครงการพฒันาทอ้งถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2562

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

โครงการที่



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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 อบรมใหค้วามรู้เพื่อ จัดอบรมใหค้วามรู้เพื่อส่งเสริม 300,000     หอ้งประชุมอุทยาน ส านักปลัด
ส่งเสริมการทอ่งเที่ยว การทอ่งเที่ยวนครศรีธรรมราช ดังนี้ การเรียนรู้เมืองนคร เทศบาล
นครศรีธรรมราช  - อบรมอาสาสมัครการใหบ้ริการ ศรีธรรมราช

ด้านการทอ่งเที่ยว
 - อบรมภาษาอังกฤษพื้นฐานเพื่อ
การทอ่งเที่ยว

รวม 4 4,400,000  

ที่ โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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6.  ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
6.1 แผนงานสาธารณสุข

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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 รณรงค์ปอูงกันโรคติดต่อ จัดกิจกรรมรณรงค์ปอูงกันและให้ 30,000       หอ้งประชุมอุทยาน กองการแพทย์
ความรู้แก่ประชาชน โรคระบาด การเรียนรู้เมืองนคร
ต่างๆ ตามฤดูกาล ศรีธรรมราช

2 ส่งเสริมทนัตสุขภาพ  - ออกตรวจสุขภาพในช่องปากเด็ก 50,000        - โรงพยาบาลเทศบาล กองการแพทย์
นักเรียนในเขตเทศบาลฯ นครนครศรีธรรมราช
 - ส่งเสริมการปอูงกันและ  - สถานศึกษาโรงเรียน
รักษาสุขภาพในช่องปาก ในสังกัดเทศบาล 

3 โรงพยาบาล 30,000 ออกเยี่ยมผู้ปวุยในโครงการถึงบา้น 50,000       บา้นผู้ปวุยติดเตียงใน กองการแพทย์
เตียง และบริการรักษาพยาบาลผู้ปวุย เขตเทศบาลนคร

ถึงบา้น การส่งเสริมสุขภาพ นครศรีธรรมราช
การควบคุมปอูงกันโรคและการ
ฟื้นฟสูภาพฯ

แบบ ผด.02

บญัชีจ านวนโครงการพฒันาทอ้งถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

ที่
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2562
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

โครงการ



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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 ส่งเสริมสนับสนุน จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการ 50,000       โรงพยาบาลเทศบาล กองการแพทย์
การสร้างนวตักรรม สร้างนวตักรรมโดยการอบรมให้ นครนครศรีธรรมราช
อย่างเปน็ระบบ ความรู้ และส่งเสริมประกวด

นวตักรรมภายในหน่วยงาน
5 ยกระดับโรงพยาบาลให้ จัดกิจกรรมอบรมใหค้วามรู้ต่างๆ 300,000     กองการแพทย์

เปน็โรงพยาบาลที่ผ่าน ดังนี้
รับรองคุณภาพฯ และ  - จัดอบรมใหค้วามรู้เร่ืองยาแก่  - โรงพยาบาลเทศบาล
การบริการได้รับความ พนักงาน เภสัชกร และพยาบาล นครนครศรีธรรมราช
ไวว้างใจจากประชาชน วชิาชีพ

 - จัดอบรมการฟื้นคืนชีพแก่พนักงาน  - โรงพยาบาลเทศบาล
และผู้รับการจ้างเหมาบริการ นครนครศรีธรรมราช
ปฏบิติังานทกุคน
 - จัดอบรมเชิงปฏบิติัการการบนัทกึ  - โรงพยาบาลเทศบาล
การตรวจสอบข้อมูล ส าหรับผู้ใช้ นครนครศรีธรรมราช
HOSxp ใหแ้ก่พนักงานที่จุดบริการ
และผู้รับการจ้างเหมาบริการ
 - จัดอบรมด้านการจัดท าแผน หอ้งประชุมเอกชน/
ยุทธศาสตร์และเข็มมุ่งของ โรงพยาบาลเทศบาล
โรงพยาบาล นครนครศรีธรรมราช
 - จัดอบรมด้านการจัดการความ  - โรงพยาบาลเทศบาล
เส่ียงใหแ้ก่พนักงานและผู้รับการ นครนครศรีธรรมราช
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ที่
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงการ



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.

จ้างเหมาบริการปฏบิติังานทกุคน  - โรงพยาบาลเทศบาล
 - จัดอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับ นครนครศรีธรรมราช
ระเบยีบฯ ใหแ้ก่พนักงาน
 - จัดอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับการ  - โรงพยาบาลเทศบาล
สร้างจิตส านึกด้านการใช้เคร่ืองมือ นครนครศรีธรรมราช
การทิ้งขยะ และรณรงค์ท าความ
สะอาดโรงพยาบาล
 - จัดอบรมใหค้วามรู้ปฐมนิเทศน์  - โรงพยาบาลเทศบาล
บคุลากรเข้าใหม่ นครนครศรีธรรมราช

6 สร้างเสริมและส่งเสริม  - จัดอบรมใหค้วามรู้ อสม.ประจ า 2,000,000   - หอ้งประชุมอุทยาน กองการแพทย์
ศักยภาพการด าเนินงาน เดือนทกุเดือน การเรียนรู้เมืองนคร
อาสาสมัครสาธารณสุข  - ศึกษาดูงาน ศรึธรรมราช

 - ศึกษาดูงานภาคกลาง
7 อบรมสัมมนาบคุลากร  - ศึกษาดูงานโรงพยาบาลสังกัด 150,000     ศึกษาดูงานภาคกลาง กองการแพทย์

เพื่อยกระดับการบริการ กระทรวงสาธารณสุขและทอ้งถิ่น
ที่มีการจัดการบริการระบบสุขภาพ
 - ท า OD ใหพ้นักงานและผู้รับการ 150,000     หอ้งประชุมเอกชนใน
จ้างเหมาบริการปฏบิติั จ านวน 2 จังหวดันครศรีธรรมราช
รุ่น

โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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ที่



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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 อุดหนุนการด าเนินงาน จ่ายเปน็เงินอุดหนุนในการ 1,260,000  ชุมชนในเขตเทศบาล กองการแพทย์
ตามแนวทางโครงการ ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ นครนครศรีธรรมราช
พระราชด าริด้าน พระราชด าริด้านสาธารณสุขใหแ้ก่
สาธารณสุขใหแ้ก่ชุมชน ชุมชนในเขตเทศบาล ในการจดักิจกรรม

เพื่อพฒันาศักยภาพด้านสาธารณสุข
9 พฒันาระบบหมอ จัดอบรมใหค้วามรู้ประชาชนตาม 300,000     หอ้งประชุมเอกชน กองการแพทย์

ครอบครัวเทศบาลนคร เขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์บริการ ภายในจังหวดันคร
นครศรีธรรมราช สาธารณสุข ศรีธรรมราช

10 การบริการแพทย์ บริการแพทย์แผนไทยในชุมชน 50,000       ชุมชนในเขตเทศบาล กองการแพทย์
แผนไทยในสถาน โดยการสอนญาติผู้ปวุยติดเตียง นครนครศรีธรรมราช
พยาบาลสู่ชุมชน

11 การบริการกายภาพ บริการกายภาพบ าบดัผู้ปวุยติดเตียง 50,000       ชุมชนในเขตเทศบาล กองการแพทย์
บ าบดัในสถานพยาบาล ในชุมชนเขตเทศบาลนคร นครนครศรีธรรมราช
สู่ชุมชน นครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.

12 เมืองนครอาหาร สุ่มเก็บและตรวจตัวอย่างอาหารด้วย 200,000     ตลาด ร้านอาหาร แผง กองสาธารณสุข
ปลอดภยั ชุดทดสอบอาหารเบื้องต้นทางด้าน ลอยจ าหน่ายอาหาร หา้งและส่ิงแวดล้อม

เคมีและชีวภาพจากกลุ่มเปาูหมาย สรรพสินค้า และสถาน
คือ ตลาด ร้านอาหาร หา้งสรรพสินค้า ศึกษาภายในเขต
 แผงลอยจ าหน่ายอาหาร และ เทศบาลนครนคร
สถานศึกษาภายในเขตเทศบาล ศรีธรรมราช
 - ตรวจสอบด้านสุขลักษณะ
ทางกายภาพของกลุ่มเปาูหมาย
รวมถึงการใหค้ าแนะน าตามหลัก
สุขาภบิาลอาหาร

13 ปอูงกันควบคุมสัตว์  - ก าจัดและท าลายแหล่งเพาะพนัธุ์ 800,000     พื้นที่เขตเทศบาลนคร กองสาธารณสุข
และแมลงพาหะน าโรค สัตวแ์ละแมลงที่เปน็พาหะน าโรค นครศรีธรรมราช ได้แก่ และส่ิงแวดล้อม

เช่น  หนู ยุง ลูกน้ ายุงลาย  เปน็ต้น ชุมชนในเขตเทศบาล
 - รณรงค์ปอูงกันและควบคุมโรค สถานศึกษา วดั 
และใหค้วามรู้แก่ประชาชนในการ สถานที่ราชการ  หรือ
ก าจัดสัตวแ์ละแมลงพาหะน าโรค เอกชน
 - ควบคุมท าลายตัวแก่ยุงโดย
การพน่สารเคมีด้วยหมอก
ควนัหรือการพน่ฝอยละออง
 - สอบสวนรายผู้ปวุย และใหค้ า
แนะน าในการควบคุมปอูงกันโรค

โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ที่

 - 62 -



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.

 - พน่ยาฆ่าเชื้อเพื่อปอูงกัน
ควบคุมโรคที่เกิดจากสัตว์
และแมลงพาหะน าโรค
 - พน่เคมีก าจัดยุงตามค าร้อง
ของประชาชนในเขตเทศบาล

14 ร้านอาหารปลอดภยั  - ตรวจประเมินสุขลักษณะทางด้าน 250,000      - สถานประกอบกิจการ กองสาธารณสุข
ใส่ใจสุขภาพ กายภาพและสุ่มตรวจด้านเคมีและ ร้านอาหาร ศูนย์อาหาร และส่ิงแวดล้อม

ชีวภาพ ในพื้นที่เขตเทศบาล
 - อบรมผู้ประกอบกิจการร้าน นครนครศรีธรรมราช
อาหาร ศูนย์อาหารในพื้นที่เขต  - จัดประชุม/อบรมใน
เทศบาลฯ เกี่ยวกับการสุขาภบิาล สถานที่ราชการหรือ
อาหาร เอกชนภายในเขต
 - สถานประกอบกิจการร้านอาหาร/ เทศบาล
ศูนย์อาหารที่ผ่านตามหลักเกณฑ์การ
รับรองมาตรฐานฯ ของเทศบาลได้รับ
ปาูยรับรองมาตรฐาน "อาหารสะอาด
ปลอดภยั ใส่ใจผู้บริโภค" (Clean 
Food Good Health)

ที่ โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.

15 ส่งเสริมและพฒันา  - จัดอบรมสุขาภบิาลอาหารและ 100,000      - ตลาดสดเทศบาลนคร กองสาธารณสุข
ตลาดสดน่าซ้ือ อนามัยส่ิงแวดล้อมใหแ้ก่ผู้ประกอบ นครศรีธรรมราชและ และส่ิงแวดล้อม

การในตลาดสด และตลาดนัด ตลาดในเขตเทศบาล
 - การประเมินการพฒันาและยก นครนครศรีธรรมราช
ระดับตลาดสดน่าซ้ือ ที่มีโครงสร้างอาคาร
 - รณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้  - จัดอบรม/สัมมนา
ภาชนะบรรจุโฟมในตลาดสด และ ในสถานที่ราชการหรือ
ตลาดนัดในเขตเทศบาล เอกชนภายในเขต

เทศบาล
16 พฒันามาตรฐานการ  - ตรวจประเมินสุขลักษณะ 200,000      - โรงอาหารในสถาน กองสาธารณสุข

สุขาภบิาลอาหารใน ทางด้านกายภาพและสุ่มตรวจ ศึกษาพื้นที่เขต และส่ิงแวดล้อม
สถานศึกษา ตัวอย่างอาหาร ภาชนะ เทศบาลนคร

อุปกรณ์ และมือผู้สัมผัสอาหาร นครศรีธรรมราช
เพื่อตรวจวเิคราะหใ์นด้านเคมี  - ฝึกอบรม ณ สถานที่
และชีวภาพ ราชการหรือเอกชน
 - อบรมเกี่ยวกับการสุขาภบิาล ภายในเขตเทศบาล
อาหาร จ านวน 1 คร้ังต่อปี
 - สถานที่จ าหน่ายอาหาร
ในสถานศึกษาที่ผ่านตาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที่

 - 64 -

โครงการ



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.

หลักเกณฑ์การรับรอง
มาตรฐานฯ ของเทศบาล
ได้รับปาูยรับรองมาตรฐาน
 "อาหารสะอาด ปลอดภยั
ใส่ใจผู้บริโภค" (Clean 
Food Good Health)

17 พฒันามาตรฐานการ  - ตรวจประเมินสุขลักษณะ 200,000      - สถานที่จ าหน่าย กองสาธารณสุข
สุขาภบิาลอาหาร ทางด้านกายภาพเคมีและชีวภาพ อาหารริมบาทวถิีใน และส่ิงแวดล้อม
ริมบาทวถิี และสุ่มตรวจตัวอย่างอาหารภาชนะ พื้นที่เขตเทศบาลนคร

อุปกรณ์ และมือของผู้สัมผัสอาหาร นครศรีธรรมราช
 - อบรมเกี่ยวกับสุขาภบิาลอาหาร  - จัดอบรม ณ สถานที่
ใหแ้ก่ผู้จ าหน่ายอาหารริมบาทวถิี ราชการหรือเอกชน
ในเขตเทศบาลฯ จ านวน 1 คร้ัง/ปี ภายในเขตเทศบาล
 - สถานที่จ าหน่ายอาหารริมบาท
วถิีที่ผ่านตามหลักเกณฑ์การรับรอง
มาตรฐานฯ ของเทศบาลได้รับปาูย
รับรองมาตรฐาน "อาหารสะอาด 
ปลอดภยัใส่ใจผู้บริโภค"   (Clean 
Food Good Health)

โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ที่
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.

18 ปอูงกัน  ควบคุมโรค  - ฉีดวคัซีนปอูงกันโรคพษิสุนัขบา้ 600,000     เขตเทศบาลนคร กองสาธารณสุข
พษิสุนัขบา้ และลด ในสุนัข   และแมว นครศรีธรรมราช และส่ิงแวดล้อม
จ านวนประชากรสุนัข  - ฉีดยาคุมก าเนิดสุนัข และแมว
จรจัด  - ผ่าตัดท าหมันสุนัข  และแมว

 - จัดท าทะเบยีนประวติัสัตว์
สุนัขในเขตเทศบาล
 - สุ่มตรวจหวัสุนัขและแมว
 - ออกหน่วยบริการฉีดวคัซีนปอูงกัน
โรคพษิสุนัขบา้ จ านวน 63 ชุมชน

รวม 18 6,790,000  

ที่
พ.ศ.2561
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พ.ศ.2562
โครงการ



6.2 แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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 รณรงค์การรักษาความ  - รณรงค์ท าความสะอาด กวาด 100,000     ถนนสาธารณะ ทางเทา้ กองสาธารณสุข
สะอาดในที่สาธารณะ ขยะ ถางหญ้า ตามสวน คลอง ล าเหมือง ในเขต และส่ิงแวดล้อม

สาธารณะ  สถานที่ต่างๆ  ใน เทศบาลฯ  และสถานที่
โอกาสวนัส าคัญ สาธารณะ
  - ลอกผักตบชวา และก าจัด
วชัพชืคลองในเขตเทศบาล

รวม 1 100,000     

 - 67 -

โครงการที่
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562



6.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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 ปรับปรุงตลาดสด โดยท าการร้ือฝูาเพดาน เหล็กเคลือบ 200,000     ตลาดสดเทศบาลนคร กองสาธารณสุข
เทศบาลนครนคร สี บริเวณด้านหน้าและด้านข้าง นครศรีธรรมราช และส่ิงแวดล้อม
ศรีธรรมราช ปรับปรุงฝูาเพดาน พื้นที่ไม่น้อยกวา่

1,200 ตารางเมตร และปรับปรุง
พื้นทางเดินภายในตลาด เปน็พื้นที่
บล็อกคอนกรีตและซีเมนต์ขัดหยาบ
พื้นที่รวมไม่น้อยกวา่ 100.00 
ตารางเมตร

รวม 1 200,000     
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ที่ โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562



                - 69 -

1 ครุภณัฑ์ส านักงาน
1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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 เคร่ืองกดประเมิน เคร่ืองกดประเมินความพงึพอใจ 48,000       งานทะเบยีนราษฎร์ ส านักปลัด
ความพงึพอใจ แบบอัตโนมัติ พร้อมออกรายงาน เทศบาล

Excel มีคุณสมบติัดังนี้ 
 -ไมโครคอนโทรเลอร์ MCU 8 bit
 -หน่วยความจ าแบบ program
 -memory 32 Kbyte
 -แบบ data memory 2 kbyte
 -ไฟสัญญาณ LED และสัญญาณ
เสียงแบบ Piezo
 -การเชื่อมต่อกับภายนอกแบบ 
USB Port
 -สายสัญญาณ 2.5 m USB 2.0
จ านวน 10 เคร่ือง

รวม 1 48,000       

พ.ศ.2562
ที่ โครงการ

แบบ ผด.02/1

บญัชีจ านวนครุภณัฑ์
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2562 

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

พ.ศ.2561



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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 กระดานเคล่ือนที่ กระดานเคล่ือนที่ มีรายละเอียด 28,000       โรงเรียนเทศบาล โรงเรียนเทศบาล
ดังนี้ วดัทา้วโคตร วดัทา้วโคตร
 -กระดานไวทบ์อร์ด  ขนาด 
80x120 ซม. ขาใส่กระดาน
ท าด้วยเหล็ก มีล้อเล่ือนรองรับ
กระดานไวทบ์อร์ด มีความสูง
ไม่น้อยกวา่ 150 ซม. จ านวน 
8 ชุด 

2 ชั้นวางรองเทา้ ชั้นวางรองเทา้ มีรายละเอียด 192,000     โรงเรียนเทศบาล โรงเรียนเทศบาล
ดังนี้ วดัทา้วโคตร วดัทา้วโคตร
 -ชั้นวางรองเทา้ ท าด้วยพลาสติก
แข็งมี 24 ช่อง ขนาด 
20x120x80 ซม. จ านวน 
16 ชุด

3 ชั้นวางส่ิงของ ชั้นวางส่ิงของ มีรายละเอียด 4,500         โรงเรียนเทศบาล โรงเรียนเทศบาล
 ดังนี้ วดัทา้วโคตร วดัทา้วโคตร

 -ชั้นวางส่ิงของ ขนาด 94x94
ซม. ขนาดช่อง 30x30 ซม.
จ านวน 1 ตัว 

 - 70 -

1.2 แผนงานการศึกษา
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ที่ โครงการ



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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 ชั้นวางอุปกรณ์ ชั้นวางอุปกรณ์ มีรายละเอียด 57,600       โรงเรียนเทศบาล โรงเรียนเทศบาล
ดังนี้ วดัทา้วโคตร วดัทา้วโคตร
 -ชั้นวางอุปกรณ์ ท าด้วยไม้ทาสี
สวยงาม แบง่เปน็ช่อง 12 ช่อง
ขนาดลึก 30 ซม.ยาว 240 ซม.
สูง 120 ซม.  จ านวน 8 ชุด

5 ชั้นใส่ของเล่น ชั้นใส่ของเล่น มีรายละเอียด 88,000 โรงเรียนเทศบาล โรงเรียนเทศบาล
ดังนี้ วดัทา้วโคตร วดัทา้วโคตร
 -ชั้นใส่ของเล่น ท าด้วยพลาสติก
แข็งรูปสัตว ์มี 3 ชั้น แต่ละชั้น
มีกระบะรองรับอุปกรณ์ 3 ชั้น
ขนาด 40x90x 75 ซม.
จ านวน 16 ชุด 

6 ชั้นใส่หนังสือตามมุม ชั้นใส่หนังสือตามมุม 108,000     โรงเรียนเทศบาล โรงเรียนเทศบาล
มีรายละเอียดดังนี้ วดัทา้วโคตร วดัทา้วโคตร
 -ชั้นใส่หนังสือตามมุม ท าด้วย
ไม้ทาสี ทรงรูปสัตวต่์างๆขนาด
100x120x120 ซม. 
มีชั้นวางหนังสือ ทั้งภายในและ
ภายนอก จ านวน 8 ชุด 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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ที่ โครงการ



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.

7 ชั้นใส่หนังสือ ชั้นใส่หนังสือหอ้งสมุด 26,700       โรงเรียนเทศบาล โรงเรียนเทศบาล
หอ้งสมุด มีรายละเอียดดังนี้ วดัทา้วโคตร วดัทา้วโคตร

  -แบบหน้าเดียว ขนาด 40x
100x60 ซม. ท าด้วยไม้พน่สี
สวยงาม
 -แบบสองหน้าขนาด 40x100
x60 ซม. จ านวน 3 ชุด 

8 ตู้วางส่ิงของ ตู้วางส่ิงของ 10 ช่อง 5,000         ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ส านักการศึกษา
ขนาด 30x80x90 ซม. จ านวน ชุมชนหวัอิฐ
4 ตู้ 

9 โต๊ะ-เก้าอี้ครู โต๊ะ-เก้าอี้ครู รายละเอียดดังนี้ 90,000       โรงเรียนเทศบาล โรงเรียนเทศบาล
 -โต๊ะขนาด 80x150x75 ซม. วดัทา้วโคตร วดัทา้วโคตร
ท าด้วยไม้ เก้าอี้ เปน็เก้าอี้บนุวม
มีล้อเล่ือน มีพนักพงิ ขนาด 
47x42x98 ซม.จ านวน 10
ชุด

ที่ โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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 โต๊ะ-เก้าอี้ประจ า โต๊ะ-เก้าอี้ประจ าหอ้งสมุด 78,000       โรงเรียนเทศบาล โรงเรียนเทศบาล
หอ้งสมุด รายละเอียดดังนี้ วดัทา้วโคตร วดัทา้วโคตร

 -โต๊ะ 1 ตัว เก้าอี้ 6 ตัว 
 -โต๊ะเปน็โต๊ะรูปเมล็ดถั่ว ท า
ด้วยพลาสติกแข็งสีสันสวยงาม
ขนาด 60x160x50 ซม.
 -เก้าอี้ท าด้วยพลาสติกแข็งสีสัน
สวยงามขนาด 25x25x50ซม.
จ านวน 10 ชุด 

11 โต๊ะคอมพวิเตอร์ โต๊ะคอมพวิเตอร์พร้อมเก้าอี้ 87,000       โรงเรียนเทศบาล โรงเรียนเทศบาล
พร้อมเก้าอี้ รายละเอียดดังนี้ วดัทา้วโคตร วดัทา้วโคตร

 -โต๊ะ ท าด้วยไม้ขนาด
60x120x75 ซม. มีถาดวาง
คีย์บอร์ด ท าด้วยไม้พน่สีขาว
มีช่องใส่เอกสาร 3 ช่อง 
  -เก้าอี้ เปน็เก้าอี้บนุวม
 มีพนักพงิ มีล้อเล่ือนไม่มี
ที่ทา้วแขน ขนาด47x42x98
ซม. จ านวน 10 ชุด 

ที่ โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.

12 โต๊ะเตรียมอาหาร โต๊ะเตรียมอาหาร รายละเอียด 49,000       โรงเรียนเทศบาล โรงเรียนเทศบาล
ดังนี้ วดัทา้วโคตร วดัทา้วโคตร
 -โต๊ะเตรียมอาหาร ขนาด 
100x120x80 ซม. ท าด้วย
ไม้ปโูฟเมก้าสีขาว มีช่องใส่
อุปกรณ์ 4 ช่อง จ านวน 5 ตัว

13 โต๊ะส าหรับบริโภค โต๊ะส าหรับบริโภคอาหาร
อาหาร รายละเอียดดังนี้

 -โต๊ะส าหรับบริโภคอาหาร
ประกอบด้วย โต๊ะ 1 ตัว เก้าอี้ 
2 ตัว ขนาดกวา้ง 60xยาว120 
xสูง 60 ซม. เก้าอี้ขนาดกวา้ง
30xยาว 120xสูง 30 ซม. 
จ านวน 39 ชุด
 ดังนี้
 -ศูนย์พฒันาเด็กเล็กชุมชน 48,000        - ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ส านักการศึกษา
เพชรจริก จ านวน 10 ชุด ชุมชนเพชรจริก
 -ศูนย์พฒันาเด็กเล็กประตูลอด 24,000        - ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ส านักการศึกษา
จ านวน 5 ชุด ประตูลอด
 -ศูนย์พฒันาเด็กเล็กชุมชน 19,200        -ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ส านักการศึกษา
การเคหะนครศรีฯ จ านวน 4 ชุด ชุมชนการเคหะนครศรีฯ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.

 -ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล 1 28,800        -ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ส านักการศึกษา
จ านวน 6 ชุด เทศบาล 1
 -ศูนย์พฒันาเด็กเล็กชุมชน 48,000        -ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ส านักการศึกษา
ตากสิน-ชะเมา จ านวน 10 ชุด ชุมชนตากสิน-ชะเมา
 -ศูนย์พฒันาเด็กเล็กชุมชนศาลา 19,200        -ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ส านักการศึกษา
มีชัย จ านวน 4 ชุด ชุมชนศาลามีชัย

14 โต๊ะอาหารพร้อม โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้ 290,000     โรงเรียนเทศบาล โรงเรียนเทศบาล
เก้าอี้ รายละเอียดดังนี้ วดัทา้วโคตร วดัทา้วโคตร

 -โต๊ะ 1 ตัว เก้าอี้ 2 ตัว 
โต๊ะขนาด 60x120x65 ซม.
เก้าอี้ ขนาด 30x120x35 ซม.
ขาท าด้วยเหล็ก พื้นหน้าโต๊ะ
ท าด้วยไม้พน่สีสวยงาม
จ านวน 50 ชุด
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ที่ โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.

15 พดัลมติดฝาผนัง พดัลมติดฝาผนัง พร้อมติดต้ัง
ขนาด 16 นิ้ว  จ านวน  38  ตัว 
มีรายละเอียด ดังนี้ 
 - ศูนย์พฒันาเด็กเล็กชุมชน 8,800          - ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ส านักการศึกษา
เพชรจริก จ านวน 4 ตัว  ชุมชนเพชรจริก
 - ศูนย์พฒันาเด็กเล็กประตูลอด 13,200        - ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ส านักการศึกษา
จ านวน 6 ตัว  ประตูลอด 
 -ศูนย์พฒันาเด็กเล็กชุมชนหน้า 22,000        -ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ส านักการศึกษา
สถานีรถไฟ จ านวน 10 ตัว  ชุมชนหน้าสถานีรถไฟ
 -ศูนย์พฒันาเด็กเล็กชุมชน 13,200        -ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ส านักการศึกษา
การเคหะนครศรีฯ จ านวน 6 ตัว ชุมชนการเคหะนครศรีฯ
 -ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล 1 13,200        -ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ส านักการศึกษา
จ านวน 6 ตัว เทศบาล 1
 -ศูนย์พฒันาเด็กเล็กชุมชน 13,200        -ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ส านักการศึกษา
ทา่โพธิ ์จ านวน 6 ตัว ชุมชนทา่โพธิ ์

16 พดัลมแบบโคจรติด พดัลมแบบโคจรติดเพดาน 44,000       โรงเรียนเทศบาล โรงเรียนเทศบาล
เพดาน พร้อมติดต้ัง ขนาด 16 นิ้ว วดัศาลามีชัย วดัศาลามีชัย 

จ านวน 20 ตัว  
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พ.ศ.2561
ที่ โครงการ

พ.ศ.2562



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.

17 ล๊อคเกอร์ใส่เคร่ือง ล๊อคเกอร์ใส่เคร่ืองนอน 384,000     โรงเรียนเทศบาล โรงเรียนเทศบาล
นอน รายละเอียดดังนี้ วดัทา้วโคตร วดัทา้วโคตร

 -ล็อกเกอร์ไม้พน่สีสวยงาม 1 
ชุด มี 12 ช่อง มีประตูปดิ-เปดิ
ขนาดลึก 40 ซม. สูง 120 ซม.
ยาว 240 ซม. จ านวน 24 ชุด 

รวม 17 1,740,000  

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

 - 77 -

ที่ โครงการ



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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 เคร่ืองตัดสต๊ิกเกอร์ เคร่ืองตัดสต๊ิกเกอร์ 28,000       ศูนย์จักรกลเทศบาล ส านักการช่าง
 มีรายละเอียดดังนี้ นครนครศรีธรรมราช
 -เคร่ืองตัดสต๊ิกเกอร์ ขนาด
A3 รองรับงานตัดได้หนาไม่เกิน 
2 มิลลิเมตร จ านวน 1 เคร่ือง

รวม 1 28,000       

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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ที่ โครงการ

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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 โต๊ะท างาน โต๊ะท างาน  มีรายละเอียดดังนี้ 10,000       ส านักการประปา ส านักการประปา
 -ขนาด 60x120x75 ซม.
มีล้ินชัก 2 ล้ินชัก ประตู 1 บาน 
จ านวน 2 ตัว

2 เก้าอี้ มีพนักพงิ เก้าอี้ มีพนักพงิ ชนิดบนุวม 9,000         ส านักการประปา ส านักการประปา
ชนิดบนุวม มีรายละเอียดดังนี้ 

 -แบบขาต้ัง 2 ข้าง ขนาด 
56x62x97 ซม. จ านวน 5 ตัว 

3 เก้าอี้อเนกประสงค์ เก้าอี้อเนกประสงค์ 5,000         ส านักการประปา ส านักการประปา
มีรายละเอียดดังนี้ 
 -มีพนักพงิสามเหล่ียม ขาชุบโคร
เมี่ยม ซ้อนเก็บได้ จ านวน 10 ตัว

4 ตู้เหล็กบานเล่ือน 2 ตู้เหล็กบานเล่ือน 2 บาน 22,000       ส านักการประปา ส านักการประปา
บาน  มีรายละเอียดดังนี้ 

  -ขนาด 4 ฟตุ  จ านวน 4 ตู้
5 โต๊ะคอมพวิเตอร์ โต๊ะคอมพวิเตอร์  มีรายละเอียด 4,000         ส านักการประปา ส านักการประปา

ดังนี้ 
 -ขนาด 50x100x75 ซม.
จ านวน 2 ตัว

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที่ โครงการ

1.4 แผนงานการพาณิชย์
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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 เคร่ืองโทรสาร เคร่ืองโทรสาร 30,000       สถานธนานุบาล สถานธนานุบาล
มีรายละเอียดดังนี้ เทศบาลนคร เทศบาลนคร
 -เคร่ืองโทรสาร แบบใช้กระดาษ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
ธรรมดา  ส่งเอกสารได้คร้ังละไม่น้อย
กวา่ 30 แผ่น จ านวน 1 เคร่ือง

7 โต๊ะท างาน โต๊ะท างาน มีรายละเอียดดังนี้ 5,900         สถานธนานุบาล สถานธนานุบาล
 -โต๊ะท างานหน้าเหล็ก PVC ขนาด  เทศบาลนคร เทศบาลนคร
1219x660x759 มม. จ านวน นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
1 ตัว

8 ตู้เก็บทรัพย์รับจ าน า ตู้เก็บทรัพย์รับจ าน า 40,000       สถานธนานุบาล สถานธนานุบาล
มีรายละเอียดดังนี้ เทศบาลนคร เทศบาลนคร
 -ตู้เหล็กเก็บทรัพย์รับจ าน า นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
ขนาด w379xd459xh 1319
มม. จ านวน 5 ตู้

รวม 8 125,900     

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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ที่ โครงการ



2. ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์
2.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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 ติดต้ังระบบคอมพวิเตอร์
ส าหรับจัดท าบตัร
ประจ าตัวประชาชน
ประกอบด้วย
 - เคร่ืองคอมพวิเตอร์  - เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงาน 22,000       งานทะเบยีนราฏร์ ส านักปลัด
ส าหรับงานประมวลผล ประมวลผล แบบที่ 1 จอขนาดไม่ เทศบาล
แบบที่ 1 น้อยกวา่ 19 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง

 คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
    - มีหน่วยประมวลผลกลาง 
(CPU) ไม่น้อยกวา่ 4 แกนหลัก
( 4 core) จ านวน 1 หน่วย 
 มีหน่วยความจ าแบบ Cache
Memory ขนาดไม่น้อยกวา่ 6MB 
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้น
ฐานไม่น้อยกวา่ 3.0 GHz
     - มีหน่วยประมวลผล
เพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกวา่ 
ดังนี้     
 - เปน็แผงวงจรเพื่อแสดงภาพ
แยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วย

โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

 - 81 -
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.

ความจ า ขนาดไม่น้อยกวา่ 2GB
 -มีหน่วยประมวลผล เพื่อแสดง
ภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graph
ics Processing Unit ที่สามารถ
ใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกวา่ 2 GB
  - มีหน่วยประมวลผลเพื่อ
แสดงภาพที่มีความสามารถ
ในการใช้หน่วยความจ าหลักใน
การแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกวา่
2 GB
  -มีหน่วยความจ าหลัก (RAM)
ชนิด DDR4 หรือดีกวา่ 
มีขนาดไม่น้อยกวา่ 4 GB 
  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard 
Drive ) ชนิด SATA หรือ ดีกวา่
ขนาดความจุไม่น้อยกวา่ 1 TB
หรือชนิด Solid State Drive 
 ขนาดความจุไม่น้อยกวา่ 120GB

จ านวน 1 หน่วย 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.

 - มีDVD -RW หรือดีกวา่
จ านวน 1 หน่วย 
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 
(Network lnterface) 
 แบบ10/100/100 Base-T
หรือดีกวา่ จ านวนไม่น้อยกวา่
 1 ช่อง 
 - มีช่องเชื่อมต่อ (lnterface)
แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่ 
ไม่น้อยกวา่ 3 ช่อง 
 - มีแปนูพมิพแ์ละเมาส์ 
 - มีจอภาพแบบ LED หรือดีกวา่
มี Contrast Ratio ไม่น้อยกวา่
600:1 และมีขนาดไม่น้อยกวา่
19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย

2 เคร่ืองพมิพ ์     - มีความละเอียดในการพมิพ์ 15,000       งานทะเบยีนราฏร์ ส านักปลัด
 ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ไม่น้อยกวา่ 1,200 x1,200 เทศบาล
ขาวด าชนิด  Network dpi 
แบบที่ 2    - มีความเร็วในการพมิพร่์าง

ไม่น้อยกวา่ 33 หน้าต่อนาท ี
(ppm) 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.

   - สามารถพมิพเ์อกสารกลับ
หน้าอัตโนมัติได้ 
   - มีหน่วยความจ า (Memory)
ขนาดไม่น้อยกวา่ 128 MB 
   - มีช่องเชื่อมต่อ (lnterface) 
แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่ 
จ านวนไม่น้อยกวา่ 1 ช่อง 
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
 (Network Lnterface) แบบ
10/100/1000 Base -T
หรือดีกวา่ จ านวน ไม่น้อยกวา่ 
1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่าน
เครือข่ายไร้สาย (Wi-fi) ได้  
    - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อย
กวา่ 250 แผ่น 
  -สามารถใช้ได้กับ A4,Letter
Legal และ Custom 
จ านวน 1 เคร่ือง 

ที่
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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 เคร่ืองส ารองไฟฟาู เคร่ืองส ารองไฟฟาู ขนาด 13,000       งานทะเบยีนราฏร์ ส านักปลัด
ขนาด 2 KVA 2 KVA จ านวน 1 เคร่ือง  ดังนี้ เทศบาล

  - มีก าลังไฟฟาูด้านนอกไม่น้อย
กวา่ 2 kVA (1,200 Watts )
   - มีช่วงแรงดันไฟฟาู lnput 
(VAC) ไม่น้อยกวา่ 
220+/ -20%
   - มีช่วงแรงดันไฟฟาู Output
(VAC) ไม่มากกวา่ 220+/-10%
   -สามารถส ารองไฟฟาูที่ Full
Load ได้ไม่น้อยกวา่ 5 นาที

4 สแกนเนอร์ สแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสาร 3,200         งานทะเบยีนราฏร์ ส านักปลัด
ทั่วไป จ านวน 1 เคร่ือง รายละเอียด เทศบาล
ดังนี้
  - มีความละเอียดในการสแกน
สูงสุดไม่น้อยกวา่ 4,800x4800
dpi 
  - สามารถสแกนเอกสารได้
ไม่น้อยกวา่กระดาษขนาด A4
  -มีช่องเชื่อมต่อ (lnterface) 
USB 2.0 หรือดีกวา่ จ านวน
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.

ไม่น้อยกวา่ 1 ช่อง 
5 อุปกรณ์อ่านบตัร อุปกรณ์อ่านบตัร แบบอเนก 700            งานทะเบยีนราฏร์ ส านักปลัด

แบบอเนกประสงค์ ประสงค์ (Smart Card เทศบาล
(Smart Card Reader)  จ านวน 1 เคร่ือง 
Reader) รายละเอียดดังนี้ 

  - สามารถอ่านและเขียนข้อมูล
ในบตัรแบบอเนกประสงค์ 
 (Smart Card) ตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 7816 ได้ 
   -มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่
น้อยกวา่ 4.8 MHz 
   - สามารถใช้งานผ่านช่อง
เชื่อมต่อ (lnterface) แบบ USB
ได้
   -สามารถใช้กับบตัรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card)  
ที่ใช้แรงดันไฟฟาูขนาด 5 Volts
3 Volts และ 1.8 Volts ได้เปน็
อย่างน้อย
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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 อุปกรณ์อ่านบตัร อุปกรณ์อ่านบตัร สมาร์ทการ์ด 10,000       งานทะเบยีนราฏร์ ส านักปลัด
สมาร์ทการ์ด และจัด และจัดเก็บลายพมิพน์ิ้วมือ เทศบาล
เก็บลายพมิพน์ิ้วมือ ลง CHIP จ านวน 1 เคร่ือง 
ลง CHIP รายละเอียดดังนี้ 

 - เปน็เคร่ืองอ่านบตัรสมาร์ท
การ์ดที่มีตัวอ่านลายนิ้วมือใน
เคร่ืองเดียวกัน
 - เชื่อมต่อกับคอมพวิเตอร์ผ่าน
ทาง USB Port 
 - การติดต่อใช้งานเปน็ไปตาม
มาตรฐาน Microsoft PC /SC
 -สามารถอ่าน-เขียนบตัรสมาร์ท
การ์ดตามมาตรฐาน ISO7816
 -ตัวอ่านลายพมิพน์ิ้วมือเปน็แบบ
วดัปริมาณประจุ (Capacitive
Sensor) หรือแบบที่ดีกวา่
 -ตัวอ่านลายพมิพน์ิ้วมือมีความ
ละเอียดไม่น้อยกวา่ 500 DPI 
 -สามารถเปล่ียนภาพลายพมิพ์
นิ้วมือ (Fingerprint lmage)
เปน็ลักษณะลายพมิพน์ิ้วมือ
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.

 (Fingerprint Template)
ภายในตัวเคร่ือง หรือสามารถ
เปล่ียนภาพลายพมิพน์ิ้วมือ 
(Fingerprint lmage) 
เปน็ลักษณะลายพมิพน์ิ้วมือ 
 (Fingerprint Template)
ตามมาตรฐาน Precise Match
on Card
  -ลักษณะลายพมิพน์ิ้วมือ 
 (Fingerprint Template)
ที่สร้างภายในตัวเคร่ือง สามารถ
ส่งไปยังบตัรในช่องอ่านบตัร
สมาร์ทการ์ดได้โดยตรง โดยไม่มี
การน าออกจากตัวเคร่ืองหรือ
ลักษณะลายพมิพน์ิ้วมือ
 (Fingerprint Template)
ที่สร้างสามารถส่งไปยังบตัรใน
ช่องอ่านบตัรสมาร์ทการ์ดได้ตาม
มาตรฐาน Precise Match on
Card
  - สามารถท างานกับโปรแกรม

โครงการ
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.

เปรียบเทยีบลายพมิพน์ิ้วมือใน
Chip ของบตัรประจ าตัวประชาชน
อเนกประสงค์ของกรมการ
ปกครองได้อย่างมีประสิทธภิาพ
 -สามารถท างานบนระบบ 
 Microsoft Window 7 
ได้เปน็อย่างน้อย

7 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 21,000       งานทะเบยีนราฏร์ ส านักปลัด
(L2 Switch) ขนาด (L2 Switch)  ขนาด 24 ช่อง เทศบาล
24 ช่อง แบบที่ 2 แบบที่ 2 จ านวน 1 เคร่ือง

รายละเอียดดังนี้
 - มีลักษณะการท างานไม่น้อย
กวา่ Layer 2 ของ OSI Model 
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
(Network lnterface) แบบ 
10/100/1000 Base-T 
หรือดีกวา่ จ านวนไม่น้อยกวา่ 
24 ช่อง 
  - มีสัญญาณไฟแสดงสถานะ
ของการท างานช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่ายทกุช่อง 

โครงการ
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พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที่



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.

  -รองรับ Mac Address ได้ไม่
น้อยกวา่ 16,000 Mac Add
ress
  -สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์
ผ่านทางโปรแกรม Web Browser

8 ชุดโปรแกรมระบบ ชุดโปรแกรมระบบปฏบิติัการ 3,800         งานทะเบยีนราฏร์ ส านักปลัด
ปฏบิติัการส าหรับ ส าหรับเคร่ืองคอมพวิเตอร์ เทศบาล
เคร่ืองคอมพวิเตอร์ และเคร่ืองคอมพวิเตอร์แบบ
และเคร่ืองคอมพวิ โน๊ตบุ้ค จ านวน 1 ชุด 
เตอร์แบบโน๊ตบุ้ค

9 ค่าติดต้ังระบบคอม ติดต้ังระบบคอมพวิเตอร์ 120,000     งานทะเบยีนราฏร์ ส านักปลัด
พวิเตอร์ Hardware/software เทศบาล
Hardware/soft
ware

รวม 9 208,700     

ที่
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงการ
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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 เคร่ืองพมิพ์ เคร่ืองพมิพ ์จ านวน 10 เคร่ือง 90,000       โรงเรียนเทศบาล โรงเรียนเทศบาล
Multifunction มีรายละเอียดดังนี้ วดัทา้วโคตร วดัทา้วโคตร

 -เปน็อุปกรณ์ที่มีความสามารถ
เปน็ Printer ,Copier, Scanner
และ Fax ภายในเคร่ืองเดียวกัน
 -มีความละเอียดในการพมิพไ์ม่
น้อยกวา่ 27 หน้าต่อนาท ี
(ppm)
 -มีหน่วยความจ า (Memory)
ขนาดไม่น้อยกวา่ 128 MB 
 -สามารถสแกนเอกสาร ขนาด
A4 ได้
 -มีความละเอียดในการสแกน
สูงสุด ไม่น้อยกวา่ 
1,200x1,200 dpi
 -มีถาดปอูนเอกสารอัตโนมัติ
(Auto Document Feed)
 -สามารถถ่ายส าเนาเอกสาร
ได้
 -สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่
น้อยกวา่ 99 ส าเนา

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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2.2 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.

 -สามารถย่อและขยายได้ 25
ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
 -มีช่องเชื่อมต่อ (interface) 
แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่
จ านวนไม่น้อยกวา่ 1 ช่อง
 -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
(Network lnterface) แบบ
10/100 Base-T หรือดีกวา่
จ านวนไม่น้อยกวา่ 1 ช่อง
 -มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกวา่
250 แผ่น -สามารถใช้ได้กับ 
A4 Letter,Legal และ 
Custom

รวม 1 90,000       

ที่
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงการ
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงาน 120,000     ส านักการประปา ส านักการประปา
ส าหรับงานประมวลผล ประมวลผล แบบที่ 2 
แบบที่ 2 มีรายละเอียดดังนี้

 -จอขนาดไม่น้อยกวา่ 19 นิ้ว 
จ านวน 4 เคร่ือง 

2 เคร่ืองพมิพช์นิด เคร่ืองพมิพช์นิด Dot Matrix 88,000       ส านักการประปา ส านักการประปา
Dot Matrix Printer แบบแคร่ส้ัน
Printer แบบแคร่ส้ัน มีรายละเอียดดังนี้ 

 -จ านวน 4 เคร่ือง 
 -มีจ านวนหวัพมิพไ์ม่น้อยกวา่ 24
เข็ม
 -มีความกวา้งในการพมิพไ์ม่น้อย
กวา่ 80 คอลัมน์ (Columm)
 -มีความเร็วขณะพมิพร่์างความเร็ว
สูง ขนาด 10 ตัวอักษรต่อนิ้ว
ได้ไม่น้อยกวา่ 400 ตัวอักษร
ต่อวนิาที
 -มีความละเอียดในการพมิพแ์บบ
Enhanced Graphics ไม่น้อย
กวา่ 360x360 dpi 
 -มีหน่วยความจ าแบบ lnput 

โครงการ

2.3 แผนงานการพาณิชย์
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ที่
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.

Buffer ไม่น้อยกวา่ 128 KB 
 -มีช่องเชื่อมต่อ (lnterface)
แบบ Parallel หรือ USB 1.1 
หรือดีกวา่ จ านวนไม่น้อยกวา่ 
1 ช่อง 

3 เคร่ืองส ารองไฟฟาู เคร่ืองส ารองไฟฟาูขนาด 25,000       ส านักการประปา ส านักการประปา
ขนาด 800 VA 800 VA มีรายละเอียดดังนี้ 

 -จ านวน 10 เคร่ือง 
 -มีก าลังไฟฟาูด้านนอกไม่น้อย
กวา่ 800 VA (480 Watts)
 -สามารถส ารองไฟฟาูได้ไม่น้อย
กวา่ 15 นาท ี

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที่ โครงการ
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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 เคร่ืองจดหน่วยน้ า เคร่ืองจดหน่วยน้ าแบบมือถือ 260,000     ส านักการประปา ส านักการประปา
แบบมือถือ มีรายละเอียดดังนี้ 

 -จ านวน 4 เคร่ือง 
 -ซีพยีูอย่างน้อย 600 MHz
 -หน่วยความจ าภายใน 1 GB 
(Flash) ภายนอก 256 MB
(RAM)
 -หน้าจออย่างน้อย 2.8 นิ้ว 
 -ความละเอียดไม่น้อยกวา่ 
320x240 แบบ QVGA

5 เคร่ืองพมิพแ์บบพก เคร่ืองพมิพแ์บบพกพาแบบไร้สาย 120,000     ส านักการประปา ส านักการประปา
พาแบบไร้สาย จ านวน 4 เคร่ือง 

มีรายละเอียดดังนี้ 
 -หน่วยความจ าภายใน 128 MB
(RAM) 
 -หน้ากวา้งในการพมิพ ์2.9 นิ้ว
/7.73 มิลลิเมตร พมิพต่์อเนื่อง

รวม 5 613,000     

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

 - 95 -

ที่ โครงการ



3. ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว
3.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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  เคร่ืองท าน้ าเย็น  เคร่ืองท าน้ าเย็นแบบต่อทอ่ 35,000       โรงเรียนเทศบาล โรงเรียนเทศบาล
แบบต่อทอ่ประปา ประปา มีรายละเอียดดังนี้ วดัทา้วโคตร วดัทา้วโคตร 

 -ท าด้วยโลหะ ไร้สารตะกั่ว 
 -มีอุปกรณ์ควบคุมการเปดิ-ปดิ
น้ า
 -มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ
 -ใช้ไฟฟาู AC 220 โวลท ์50
เฮิรตซ์ จ านวน 1 เคร่ือง 

2 ซิงค์ล้างจาน ซิงค์ล้างจาน มีรายละเอียดดังนี้ 172,000     โรงเรียนเทศบาล โรงเรียนเทศบาล
 -สแตนเลสแบบสามหลุม ขนาด วดัทา้วโคตร วดัทา้วโคตร 
50x150x80 ซม. ท าด้วย
สแตนเลสมี 3 หลุม ขนาดหลุม
40x45 ซม. ลึก 25 ซม.
จ านวน 4 ชุด 

รวม 2 207,000     

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
โครงการที่
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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 ปั๊มน้ าแรงดันสูง ปั๊มน้ าแรงดันสูง จัดซ้ือปั๊มน้ าแรง 59,000       ตลาดสดเทศบาลนคร กองสาธารณสุข
ดันสูง และอุปกรณ์พร้อมติดต้ัง นครศรีธรรมราช และส่ิงแวดล้อม
มีรายละเอียดดังนี้ 
 -ขนาด 3Hp 380 V
 -สวทิซ์แรงดัน
 -ตู้ควบคุมปั๊มน้ าแรงดันสูง ขนาด
380 V พร้อมระบบปอูงกันไฟตก
 -อุปกรณ์ประกอบงานเดินทอ่น้ า
 2 ตัว พร้อมเช็ควาล์ว
 -แทน่วางมอเตอร์ปั๊มน้ า
 -อุปกรณ์ประกอบงานติดต้ัง
และค่าติดต้ัง

รวม 1 59,000       

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที่ โครงการ

3.2 แผนงานการพาณิชย์
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4. ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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 เคร่ืองมัลติมีเดีย เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 120,000      - หอ้งประชุมชั้น 5 ส านักปลัด
โปรเจคเตอร์ มีคุณสมบติัดังนี้  - หอ้งประชุมชั้น 2 เทศบาล

 -ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 4800 ส านักงานเทศบาลนคร
ANSI Lumens นครศรีธรรมราช
 - ความละเอียดไม่น้อยกวา่ 
1080 P (1920x1080)
 -อัตราความคมชัดไม่ต่ ากวา่ 
15,000:1 จ านวน 2 เคร่ือง

รวม 1 120,000     

พ.ศ.2562พ.ศ.2561
ที่ โครงการ
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4.2 แผนงานการศึกษา
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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 เคร่ืองฉายภาพ 3 เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ
มิติ พร้อมจอรับภาพ พร้อมจอรับภาพ

 วชิวลไลเซอร์
(Visualizer) พร้อมจอรับภาพ
ชนิดมอเตอร์ไฟฟาู (จอโปรเจค
เตอร์) รายละเอียดดังนี้ 
 -เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ จ านวน 20,800  - โรงเรียนเทศบาล โรงเรียนเทศบาล
1 เคร่ือง รายละเอียดดังนี้ วดัทา้วโคตร วดัทา้วโคตร 
   -เปน็เคร่ืองถ่ายทอดสัญญาณ
ภาพจากวตัถุ 
   -อุปกรณ์สร้างสัญญาณภาพ
แบบ CCD หรือ CMOS ขนาด
ไม่ต่ ากวา่ 1/3 นิ้ว 
   -สามารถใช้งานร่วมกับโทร
ทศัน์ วดีิโอ โปรเจคเตอร์ 
คอมพวิเตอร์ 
   -ใหค้วามละเอียด (Resolu
tion) ไม่ต่ ากวา่ 850,000
พกิเซล
   -มีระบบการซูมภาพ ไม่น้อย
กวา่ 16x2xOptical,8xDigital
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พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที่ โครงการ



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.

   -มีไฟส่องสวา่งด้านบนสอง
ข้างและมีไฟส่องสวา่งด้านล่าง
ชนิด LED 
   -มีช่องต่อสัญญาณ lnput
/Output อย่างน้อย RGBx2 
S-Videox1 Videox1 USB
RS-232
   -สินค้ามีการรับประกันคุณ
ภาพ อะไหล่ และบริการเปน็
เวลาอย่างน้อย 1 ป ี
 -จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟาู 13,100        - โรงเรียนเทศบาล โรงเรียนเทศบาล
(จอโปรเจคเตอร์) จ านวน 1 จอ วดัทา้วโคตร วดัทา้วโคตร 
มีรายละเอียด  ดังนี้ 
   -ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว
   -จอม้วนเก็บในกล่องได้ บงัคับ
จอ ขึ้น ลง หยุด ด้วยสวติซ์
หรือรีโมทคอนโทรล
    -ใช้ไฟฟาู AC 220 โวลท ์
50 เฮิรตซ์

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที่ โครงการ
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.

2 โทรทศัน์ แอลอีดี โทรทศัน์ แอลอีดี (LED TV) 
(LED TV) มีรายละเอียดดังนี้ 

  -ระดับความละเอียดจอภาพ 16,000  - ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ส านักการศึกษา
1366x768 พกิเซล ขนาด 32 ชุมชนไสเจริญ
นิ้ว  จ านวน 2 เคร่ือง 
  -ระดับความละเอียดจอภาพ 16,000        - ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ส านักการศึกษา
1366x768 พกิเซล ขนาด 32 ชุมชนทุ่งจีน 
นิ้ว ศูนย์พฒันาเด็กเล็กชุมชน
ทุ่งจีน จ านวน 2 เคร่ือง 
  -ระดับความละเอียดจอภาพ 178,000  - โรงเรียนเทศบาล โรงเรียนเทศบาล
1920x1080 พกิเซล ขนาด วดัทา้วโคตร วดัทา้วโคตร 
50 นิ้ว จ านวน 10 เคร่ือง 
  -พร้อมค่าติดต้ังผนัง ร.ร. 42,000  - โรงเรียนเทศบาล โรงเรียนเทศบาล
เทศบาลวดัทา้วโคตร วดัทา้วโคตร วดัทา้วโคตร 

โครงการที่
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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 ติดต้ังระบบภาพ ติดต้ังระบบภาพและเสียง โรงเรียนสาธติเทศบาล โรงเรียนสาธติ
และเสียง จ่ายเปน็ค่าจัดซ้ืออุปกรณ์พร้อม วดัเพชรจริก เทศบาล

ติดต้ัง หอ้งเรียนรวมเพชรลดา วดัเพชรจริก
ร.ร.สาธติเทศบาลวดัเพชจริก 
ประกอบด้วย
 -เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 51,500       โรงเรียนสาธติเทศบาล โรงเรียนสาธติ
จ านวน 1 เคร่ือง  มีรายละเอียด วดัเพชรจริก เทศบาล
ดังนี้ วดัเพชรจริก
   -ความละเอียดของภาพ 
Resolution :1920x1080 
(full HD) 
   -Optical Zoom :1.6x
   -Lens Shift :Yes (7.5% 
full high or 15%Half high
  -Lamp Power :370 W
  -ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 
Brightness : 5200 Lm 
 -เคร่ืองฉายภาพสามมิติ จ านวน 28,500 โรงเรียนสาธติเทศบาล โรงเรียนสาธติ
1 เคร่ือง มีรายละเอียดดังนี้ วดัเพชรจริก เทศบาล
   -อุปกรณ์สร้างสัญญาณภาพ วดัเพชรจริก
:1/2" CMOS

ที่
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงการ
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.

   -ความละเอียด : 5Mega 
Pixels
   -ขนาดเลนส์ :F=1.45-3.98
,F=4.3-94.6 mm
 -เคร่ืองเลือกสัญญาณ HDMI 4,800         โรงเรียนสาธติเทศบาล โรงเรียนสาธติ
จ านวน 1 เคร่ือง มีรายละเอียด วดัเพชรจริก เทศบาล
ดังนี้ วดัเพชรจริก
    -สลับสัญญาณจาก 4 แหล่ง
สัญญาณ Ultra Hi-Def ไปยัง
2 จุด แสดงผล Ultra HD
    -สนับสนุนความละเอียด
วดีิโอ Ultra HD 4K x 2K
(3840x2160@ 30Hz) 
และ 1080p Full HD 
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พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที่ โครงการ



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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 เคร่ืองรับส่งสัญญาณ     -เคร่ืองรับส่งสัญญาณ HDMI 14,000 โรงเรียนสาธติเทศบาล โรงเรียนสาธติ
HDMI จ านวน 2 เคร่ือง มีรายละเอียด วดัเพชรจริก เทศบาล

ดังนี้ วดัเพชรจริก
      -ขยายสัญญาณ HDMI 
ผ่านสายเคเบิ้ล CAT6 เส้นเดียว
ได้ไกล 50 เมตร 
      -ใช้สาย UTP แบบ CAT 
6/6A/7 เพยีงเส้นเดียว เพื่อ
ขยายสัญญาณ HDMI ใหไ้กล
50 เมตร 
     -รองรับความละเอียด 
Full HD 1080p@60Hz

5 ตัวแปลงสัญญาณ VGA     -ตัวแปลงสัญญาณ VGA 2,900         โรงเรียนสาธติเทศบาล โรงเรียนสาธติ
to HDMI ง to HDMI จ านวน 1 เคร่ือง วดัเพชรจริก เทศบาล

มีรายละเอียดดังนี้ วดัเพชรจริก
      -แปลงสัญญาณจาก VGA 
เปน็ HDMI 
     -รองรับสัญญาณเข้าแบบ 
VGA: 1920x1080@60Hz
     -เปน็ Video Scaler ในตัว
มีปุุม ปรับความละเอียดของ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.

HDMI Output
     -สามารถแสดง color bar 
ออกทาง HDMI output เมื่อไม่
มีสัญญาณ VGA input 

6 ตู้เก็บอุปกรณ์ติดผนัง    -ตู้เก็บอุปกรณ์ติดผนัง ขนาด 6,800 โรงเรียนสาธติเทศบาล โรงเรียนสาธติ
6 U จ านวน 1 ตู้ มีรายละเอียด วดัเพชรจริก เทศบาล
ดังนี้ วดัเพชรจริก
     -กวา้ง 600xลึก 600xสูง 
350 มม.
  -งานติดต้ังชุดอุปกรณ์ 1 
ระบบ 

รวม 6 108,500     

พ.ศ.2561
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พ.ศ.2562



5. ครุภณัฑ์ไฟฟาูและวทิยุ
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป    

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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 ติดต้ังกล้องโทรทศัน์ ติดต้ังกล้องโทรทศัน์วงจรปดิ 256,000     ส านักงานเทศบาลนคร ส านักปลัด
วงจรปดิ (CCTV) จ านวน 16 ตัว ประกอบด้วย นครศรีธรรมราช เทศบาล

 - กล้องวงจรปดิ ชนิด IP/Network
Camera ความละเอียดไม่น้อยกวา่
2 ล้านพกิเซล full HD 1080 P
 - อุปกรณ์ส าหรับเก็บข้อมูลภาพ
บนัทกึกล้องโทรทศัน์วงจรปดิ (NVR)
ขนาดไม่น้อยกวา่ 16 ช่อง
 - อุปกรณ์กระจายสัญญาณ POE 
Switch ขนาดไม่น้อยกวา่ 8 ช่อง
 - Hard Disk ส าหรับจัดเก็บภาพ
บนัทกึแบบ SATA ขนาดไม่น้อยกวา่
4 TB
 - ตู้จัดเก็บอุปกรณ์ขนาดไม่น้อยกวา่
19 นิ้ว (Wall Rack) ขนาด 12 U
 - อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ

รวม 1 256,000     

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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5.2 แผนงานการศึกษา
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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 เคร่ืองขยายเสียง เคร่ืองขยายเสียงพร้อมล าโพง 20,000 โรงเรียนเทศบาล โรงเรียนเทศบาล
พร้อมล าโพง มีรายละเอียดดังนี้ วดัทา้วโคตร วดัทา้วโคตร 

 -เปน็เคร่ืองขยายเสียงแบบโมโน
 -มีอัตราส่วนสัญญาณเสียงต่อ
สัญญาณรบกวน
 -มีช่องรับไมโครโฟน
 -ผลิตภณัฑ์ได้รับมาตรฐาน มอก.
 -ล าโพงขนาดไม่น้อยกวา่5 นิ้ว 
มีเสียงทุ้ม แหลมมีมาตรฐาน มอก.
 -รับประกันได้ไม่น้อยกวา่ 1 ปี
 ทนก าลังขับได้ไม่น้อยกวา่ 15
วตัต์ จ านวน 1 ชุด 

2 เคร่ืองเสียง เคร่ืองเสียง  ติดต้ังอาคาร 250,000     โรงเรียนเทศบาล โรงเรียนเทศบาล
อเนกประสงค์ วดัมเหยงคณ์ วดัมเหยงคณ์
อาคาร 1 ,อาคาร 2และอาคาร 
อนุบาลในวดั รายละเอียดดังนี้
 -เคร่ืองขยายเสียงมิกเซอร์ 
แอมปไ์ม่น้อยกวา่ 500 วตัต์
 -ล าโพงแขวนผนัง ขนาดไม่น้อยกวา่
6 นิ้ว จ านวน 16 คู่

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

 - 107 -

ที่ โครงการ



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.

 -ไมโครโฟนไร้สาย 10 ตัว 
 -สายล าโพงแบบเงินทองแดง
ใส 100 เมตร 4 ม้วน จ านวน
4 ชุด 

3 เคร่ืองเสียงเคล่ือนที่ เคร่ืองเสียงเคล่ือนที่พร้อมไมโคร
พร้อมไมโครโฟน โฟน มีรายละเอียดดังนี้

 -ชนิดพกพาไร้สายรัศมี 10-35
เมตร พร้อมไมค์ไร้สาย
 -มีปุุมปรับระดับเสียง มีช่องต่อ
USB/SD ,MP3
 -รับสัญญาณ FM 
 -ขนาดล าโพง 6.5 นิ้ว
 -ชาร์จไฟบา้น AC 220 V
 -ขนาด 18x11x30 ซม.
 -น้ าหนักไม่น้อยกวา่ 2.7 กก. 
จ านวน 2 ชุด  ดังนี้ 
 -ศูนย์พฒันาเด็กเล็กชุมชน 4,500  -ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ส านักการศึกษา
คูขวาง จ านวน 1 ชุด ชุมชนคูขวาง
 -ศูนย์พฒันาเด็กเล็กชุมชน 4,500  -ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ส านักการศึกษา
ไสเจริญ จ านวน 1 ชุด ชุมชนไสเจริญ

รวม 3 279,000     

โครงการ
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6. ครุภณัฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์
6.1 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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 เคร่ืองดนตรีวงออร์ เคร่ืองดนตรีวงออร์เคสตร้า
เคสตร้า จ านวน 15 รายการ ดังนี้

  -ดับเบิ้ลทบูา จ านวน 2 เคร่ือง 648,000  - โรงเรียนนานาชาติ ส านักการศึกษา
ท าจากเคร่ืองทองเหลือง ขนาด เทศบาลนครนครศรี
ทอ่ลมกวา้งไม่น้อยกวา่ 18.5 ธรรมราช
มม.ระบบลูกสูบแบบ Piston 
Valve จ านวน 3 ลูกสูบ
  -ยูโฟเนียม จ านวน 1 เคร่ือง 180,000  - โรงเรียนนานาชาติ ส านักการศึกษา
ท าจากทองเหลือง ขนาดทอ่ลม เทศบาลนครนครศรี
ไม่น้อยกวา่ 15-16.8 มม. ธรรมราช
  -ทรัมเปต็ จ านวน 2 เคร่ือง 187,200  - โรงเรียนนานาชาติ ส านักการศึกษา
ท าด้วยทองเหลือง ขนาดทอ่ลม เทศบาลนครนครศรี
กวา้งไม่น้อยกวา่ 11.73 มม. ธรรมราช
  -ทรอมโบน จ านวน 1 เคร่ือง 102,000  - โรงเรียนนานาชาติ ส านักการศึกษา
ท าด้วยทองเหลือง ขนาดทอ่ลม เทศบาลนครนครศรี
กวา้ง ไม่น้อยกวา่ 12.7-13.34 ธรรมราช
มม. ความกวา้งปากล าโพงไม่น้อย
กวา่ 204.44 มม.

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.

  -คลาริเน็ต จ านวน 3 เคร่ือง 223,200  - โรงเรียนนานาชาติ ส านักการศึกษา
ท าจากไม้ Grenadilla สีด า เทศบาลนครนครศรี
ระบบนิ้วเปน็แบบ Boehm มี 17 ธรรมราช
key, 6 rings นวมเปน็แบบเยื่อ
สองชั้น
  -ฟรุ๊ต จ านวน 2 เคร่ือง 62,400  - โรงเรียนนานาชาติ ส านักการศึกษา
ตัวเคร่ืองท าด้วยโลหะ Nickel เทศบาลนครนครศรี
Silver ชุบเงินเงางาม ระบบคีย์ ธรรมราช
เปน็แบบออฟเซ็ทจี สปริงท าด้วย
Stainless Steel
  -เฟรนฮอร์น จ านวน 1 เคร่ือง 198,000  - โรงเรียนนานาชาติ ส านักการศึกษา
 ท าด้วยทองเหลือง ปากเปาุท า เทศบาลนครนครศรี
ด้วยโลหะชุบเงิน ขนาดทอ่ลม ธรรมราช
กวา้งไม่น้อยกวา่ 12 มม. 
ระบบลูกสูบเปน็แบบ Rotary 
Valve จ านวน 4 ลูกสูบ 
  -โอโบ จ านวน 1 เคร่ือง 163,200  - โรงเรียนนานาชาติ ส านักการศึกษา
ตัวเคร่ืองท าด้วยวสัดุไฟเบอร์ เทศบาลนครนครศรี
ABS resin สีด า คีย์และล่ิมนิ้ว ธรรมราช
ท าด้วยวสัดุ Nickel Silver 
ชุบเงินเงางาม 

ที่ โครงการ
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.

  -กล็อคเคนสปลิ จ านวน 1 122,400  - โรงเรียนนานาชาติ ส านักการศึกษา
เคร่ือง ลูกระนาดท าจากวสัดุ เทศบาลนครนครศรี
High Carbon Steel ลูกระนาด ธรรมราช
กวา้งไม่น้อยกวา่ 31 มม. หนา
7.8 มม. น้ าหนัก 15.7 กก. 
  -ไซโลโฟน จ านวน 1 เคร่ือง 216,000  - โรงเรียนนานาชาติ ส านักการศึกษา
ลูกระนาดท าจากวสัดุสังเคราะห์ เทศบาลนครนครศรี
อาคูสเตลอน ขนาดกวา้งไม่น้อย ธรรมราช
กวา่ 38 มม. หนา 23 มม.
ตัวเคร่ืองมีขนาด 138x75 ซม.
  -ฉาบคอนเสิร์ตออร์เคสตร้า 43,200  - โรงเรียนนานาชาติ ส านักการศึกษา
จ านวน 1 คู่  ขนาดไม่น้อยกวา่ เทศบาลนครนครศรี
20 นิ้ว มีน้ าหนักขนาดกลาง มี ธรรมราช
ร่องเสียงรอบตัวฉาบ ท าจาก
ทองเหลือง
  -ฉาบรัวพร้อมขาต้ัง จ านวน 1 28,300  - โรงเรียนนานาชาติ ส านักการศึกษา
ชุด มีขนาดไม่น้อยกวา่ 20 นิ้ว เทศบาลนครนครศรี
ท าจากวสัดุทองเหลืองอย่างดี ธรรมราช
พร้อมขาต้ัง

ที่ โครงการ
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.

  -ปรีไมค์พร้อมสายสัญญาณ จ า 58,200  - โรงเรียนนานาชาติ ส านักการศึกษา
นวน 6 ชุด เปน็มิกเซอร์ไมค์ 10 เทศบาลนครนครศรี
ช่อง Master มีปุุมปรับความดัง ธรรมราช
ทุ้มแหลมและ Notch Filter
พร้อมสายสัญญาณ ขนาด 6 มม.
มีความยาวไม่น้อยกวา่ 10 เมตร
  -ปิ๊กอัฟคอนแทคพร้อมสาย 84,000  - โรงเรียนนานาชาติ ส านักการศึกษา
สัญญาณ จ านวน 48 ชุด เทศบาลนครนครศรี
Clip on Pickup ปิ๊กอัพคอนแทค ธรรมราช
แบบหนีบ ตัวรับสัญญาณเสียง
เปน็ Ceramic Piezo Electric
Pickup อยู่ในตัวคลิปหนีบ 
  -ไมค์คอนเดนเซอร์ไมโครโฟนที่ 179,100  - โรงเรียนนานาชาติ ส านักการศึกษา
มีรูปแบบการรับเสียง cardioid เทศบาลนครนครศรี
พร้อมสายสัญญาณไมโครโฟน ธรรมราช
ขนาด 6 มม. ความยาวไม่น้อย
กวา่ 10 เมตร 

รวม 1 2,495,200  

ที่ โครงการ
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7.ครุภณัฑ์การศึกษา
7.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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 โต๊ะ เก้าอี้นักเรียน โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถม
ระดับประถม ศึกษา มีรายละเอียดดังนี้

 -จัดซ้ือโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน
ระดับประถมศึกษา ตามแบบ
A4 ขาเหล็ก โต๊ะนักเรียนขนาด 
40x60x75 ซม.เก้าอี้ นักเรียน
ขนาด 40x42x81 ซม.
จ านวน 1,050 ชุด ดังนี้ 
 -ร.ร.เทศบาลวดัศรีทว ีจ านวน 316,000  - โรงเรียน.เทศบาล  -โรงเรียนเทศบาล

200 ชุด วดัศรีทว ี วดัศรีทว ี
 -ร.ร.เทศบาลวดัทา่โพธิ ์ 158,000  - โรงเรียน.เทศบาล  -โรงเรียนเทศบาล

จ านวน  100 ชุด วดัทา่โพธิ์ วดัทา่โพธิ ์
 -ร.ร.เทศบาลวดัเสาธงทอง 237,000  - โรงเรียน.เทศบาล  -โรงเรียนเทศบาล

จ านวน  150 ชุด วดัเสาธงทอง วดัเสาธงทอง 
 -ร.ร.เทศบาลวดัเสมาเมือง 316,000  - โรงเรียนเทศบาล  -โรงเรียนเทศบาล

จ านวน  200 ชุด วดัเสมาเมือง วดัเสมาเมือง
 -ร.ร.เทศบาลวดัใหญ่ 158,000  - โรงเรียนเทศบาล  -โรงเรียนเทศบาล

จ านวน  200 ชุด วดัใหญ่ วดัใหญ่
 -ร.ร.เทศบาลวดัศาลามีชัย 316,000  - โรงเรียนเทศบาล  -โรงเรียนเทศบาล

จ านวน  200 ชุด วดัศาลามีชัย วดัศาลามีชัย

ที่ โครงการ
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.

 -ร.ร.เทศบาลวดัทา้วโคตร 158,000 โรงเรียนเทศบาล โรงเรียนเทศบาล
จ านวน  100 ชุด วดัทา้วโคตร วดัทา้วโคตร

2 โต๊ะ เก้าอี้นักเรียน โต๊ะ เก้าอี้นักเรียนระดับอนุบาล
ระดับอนุบาล มีรายละเอียดดังนี้

 -โต๊ะขนาด 60x120x55 ซม. 76,000  - โรงเรียนเทศบาล  -โรงเรียนเทศบาล

จ านวน 40 ตัว วดัใหญ่ วดัใหญ่
 -เก้าอี้พลาสติก ขนาด40x43
x46 ซม. จ านวน 200 ตัว
 - โต๊ะ เก้าอี้นักเรียนระดับอนุบาล 118,400  - โรงเรียนเทศบาล  -โรงเรียนเทศบาล

มีรายละเอียดดังนี้ วดัทา้วโคตร วดัทา้วโคตร
 -ท าด้วยไม้ท าสีสวยงาม ขาท า
ด้วยเหล็ก ขนาด40x50x50 
ซม.
 -เก้าอี้ ขนาด 35x35x55 ซม.
พนักพงิม้านั่งท าด้วยไม้ ท าสีสวย
งามขาท าด้วยเหล็ก จ านวน 80ชุด 

รวม 2 1,853,400  

ที่ โครงการ
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8 ครุภณัฑ์การเกษตร
8.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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 เคร่ืองเล่ือยโซ่ยนต์  -ความยาวบา่ ไม่น้อยกวา่ 18 35,000  - ส านักงานเทศบาล ส านักปลัด
นิ้ว ขนาดเคร่ืองยนต์ไม่น้อยกวา่  - สถานีดับเพลิง เทศบาล
2 แรงม้า จ านวน 2 เคร่ือง ศูนย์คูขวาง

2 เคร่ืองเล่ือยโซ่ยนต์  -ความยาวบา่ ไม่น้อยกวา่ 30 67,000  - สถานีดับเพลิง ส านักปลัด
นิ้ว ขนาดเคร่ืองยนต์ไม่น้อยกวา่ ศูนย์แยกเบญจม เทศบาล
5 แรงม้า จ านวน 2 เคร่ือง 

รวม 2 102,000     

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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8.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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 เคร่ืองสูบน้ ามอเตอร์ เคร่ืองสูบน้ ามอเตอร์ 180,000 เขตเทศบาลนคร ส านักการช่าง
 จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ ามอเตอร์ นครศรีธรรมราช
ขนาด 10 นิ้ว มีรายละเอียดดังนี้ 
 -มอเตอร์ 380 V 50 Hz 2 โพล
ขนาดไม่ต่ ากวา่  15 Hp
 -ทอ่ดูด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ไม่น้อยกวา่ 1.50 เมตร 
 -ทอ่ดูดผลิตจากวสัดุ PVC 
จ านวน 1 เคร่ือง

รวม 1 180,000

พ.ศ.2561
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8.3 แผนงานเคหะและชุมชน
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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 เคร่ืองฉีดน้ าแรง เคร่ืองฉีดน้ าแรง มีรายละเอียด 17,000 สวนสัตวเ์ปดิ (ทุ่งทา่ลาด) ส านักการช่าง
ดังนี้
 -จ่ายเปน็ค่าเคร่ืองฉีดน้ าแรง 
ขนาด 3 แรงม้า จ านวน 1 
เคร่ือง

2 เคร่ืองเติมอากาศ เคร่ืองเติมอากาศ มีรายละเอียด 180,000 สวนสมเด็จพระศรี ส านักการช่าง
ดังนี้ นครินทร์ 84
 -มอเตอร์ 380 V 50 Hz 2 (ทุ่งทา่ลาด)
โพล ขนาดไม่ต่ ากวา่ 10 Hp
 -ชุดเติมอากาศท าด้วย PVC 
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกวา่ 5 นิ้ว
 -ติดต้ังบนทุ่นลอยน้ า จ านวน 
1 เคร่ือง 

3 เคร่ืองล้างทอ่อุตตัน เคร่ืองล้างทอ่อุตตัน 45,000 บอ่บ าบดัน้ าเสีย ส านักการช่าง
มีรายละเอียดดังนี้
 -จัดซ้ือเคร่ืองล้างทอ่อุดตัน 
ขนาดไม่น้อยกวา่ 3 นิ้ว แต่ไม่
เกิน 8 นิ้ว สามารถล้างทอ่ได้
ไกลไม่น้อยกวา่ 50 เมตร 
จ านวน 1 เคร่ือง 

รวม 3 242,000     

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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8.4  แผนงานการพาณิชย์
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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 เคร่ืองสูบน้ า เคร่ืองสูบน้ า มีรายละเอียดดังนี้ 3,243,000 โรงกรองน้ าทวดทอง ส านักการประปา
 -สูบน้ าได้ไม่น้อยกวา่ 500 
ลบ.ม./ชม. สูบส่งน้ าได้สูง 45 ม.
ใช้มอเตอร์ไฟฟาูพร้อมแทน่ฐาน 
ขับเคร่ืองสูบ พร้อมติดต้ังทอ่ทาง
ดูดและทอ่ทางส่งเข้ากับทอ่เมน 
จ่ายน้ าประปา จ านวน 2 ชุด

2 เคร่ืองสูบน้ า เคร่ืองสูบน้ า มีรายละเอียดดังนี้ 1,145,000 โรงกรองน้ าทวดทอง ส านักการประปา
 -สูบน้ าได้ไม่น้อยกวา่ 250 
 ลบ.ม./ชม. สูบส่งน้ าได้สูง 30 ม.
ใช้มอเตอร์ไฟฟาูขับเคร่ืองสูบ 
พร้อมติดต้ังทอ่ทางดูดและทอ่ทาง
ส่งเข้ากับทอ่เมนจ่ายน้ าประปา .
จ านวน 1 ชุด 

รวม 2 4,388,000  

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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9.ครุภณัฑ์เคร่ืองดับเพลิง 
9.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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 ชุดผจญเพลิงกัน ชุดผจญเพลิงกันความร้อน 158,400 ศูนย์ดับเพลิงส านักงาน ส านักปลัด
ความร้อน รายละเอียดดังนี้ เทศบาลฯ เทศบาล

 -ตัวเส้ือยาวไม่น้อยกวา่ 40 นิ้ว 
คอเส้ือกวา้งใช้ปดิต้นคอเพื่อกัน
ความร้อน พร้อมหมวก ถุงมือ
รองเทา้ ที่ครอบศรีษะ พร้อมอุป
กรณ์ครบชุด จ านวน 2 ชุด

รวม 1 158,400

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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ที่ โครงการ



10.ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
10.1 แผนงานสาธารณสุข

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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 รถโดยสารขนาด รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง 1,288,000 เขตเทศบาลนคร กองสาธารณสุข
12 ที่นั่ง (ดีเซล) (ดีเซล) มีรายละเอียดดังนี้ นครศรีธรรมราช และส่ิงแวดล้อม

  -ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ า
กวา่ 2,400 ซีซี หรือก าลัง
เคร่ืองยนต์สูงสุด ไม่ต่ ากวา่ 90
กิโลวตัต์
  -มีคอนโซลหลังคนขับ ปพูื้น
และกรุผนังโดยรอบ แยกที่นั่ง
  -เปน็รถโดยสารหลังคาสูง
  -มีพนักพงิสามารถปรับเอน 
นอน ได้หลายระดับ
  -เปน็ราคารวมเคร่ืองปรับ
อากาศ ฟล์ิมกรองแสง และพน่
กันสนิม จ านวน 1 คัน 

รวม 1 1,288,000

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

 - 120 -

ที่ โครงการ



11.ครุภณัฑ์ก่อสร้าง
11.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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 รถบรรทกุติดต้ัง รถบรรทกุติดต้ังเครนไฮโดรลิค 3,300,000 เขตเทศบาลนคร ส านักการช่าง
เครนไฮโดรลิค แบบเครนพบัหลังเก๋ง นครศรีธรรมราช

มีรายละเอียดดังนี้ 
 -เคร่ืองยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 
จังหวะ 
 -ก าลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกวา่
150 แรงม้า
 -สามารถเททา้ยได้ด้วยระบบ
ไฮโดรลิค จ านวน 1 คัน

รวม 1 3,300,000
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ที่ โครงการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562



12. ครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์หรือการแพทย์
12.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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 เคร่ืองช่วยหายใจ เคร่ืองช่วยหายใจ ชนิดอัด 660,000     สถานีดับเพลิงศูนย์ ส านักปลัด
อากาศ ถังคาร์บอนไฟเบอร์ บรรจุ เทศบาลฯ เทศบาล
อากาศไม่น้อยกวา่ 1,800 ลิตร ที่
แรงดันไม่น้อยกวา่ 280 บาร์ 
จ านวน 4 ชุด

รวม 1 660,000     

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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ที่ โครงการ
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