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คํานํา 

ตามท่ี  เทศบาลนครนครศรีธรรมราชได�ประกาศใช�แผนการดําเนินงาน  ประจําป�งบประมาณ  
พ.ศ.2562  เม่ือวันท่ี 19  ตุลาคม  2561  ไปแล�ว  นั้น 

 

เนื่องจาก  เทศบาลนครนครศรีธรรมราชได�มีการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยแรก   
ครั้งท่ี 2 ประจําป� พ.ศ. 2562 เม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ2 2562  และการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ 
สมัยท่ี 1 ประจําป� พ.ศ.2562 เม่ือวันท่ี 20  มีนาคม 2562 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ7ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2562 ไปต้ังจ7ายเป8นรายการใหม7  และมติเห็นชอบอนุมัติใช�จ7ายเงินสะสม 
เทศบาลนครนครศรธีรรมราชจึงต�องจัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว7าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค2กรปกครองส7วนท�องถ่ิน พ.ศ.2548 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข�อ 27   

 

คณะผู�จัดทํา 
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แบบ ผด.01

จํานวนโครงการ คิดเป�นร�อยละของ จํานวน คิดเป�นร�อยละของ
ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด

1   ยุทธศาสตร�ด�านการเมืองการบริหาร
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 16.67               8,561,700        15.00                
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   -   -   -   -
1.3 แผนงานสาธารณสุข   -   -   -   -

รวม 1 16.67              8,561,700        15.00               
2.  ยุทธศาสตร�ด�านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานงบกลาง   -   -   -   -
2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน   -   -   -   -
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห5   -   -   -   -
2.4 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน   -   -   -   -
2.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   -   -   -   -

รวม   -   -   -   -
3.  ยุทธศาสตร�ด�านการศึกษา   ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม
     และประเพณี
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป   -   -   -   -
3.2 แผนงานการศึกษา   -   -   -   -
3.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   -   -   -   -
3.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   -   -   -   -

รวม   -   -   -   -

                                     - 1 -
บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําป?งบประมาณ  พ.ศ.2562  เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร5/แผนงาน
หนDวยงาน

รับผิดชอบหลัก

สํานักปลัดเทศบาล



จํานวนโครงการ คิดเป�นร�อยละของ จํานวน คิดเป�นร�อยละของ
ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด

4.  ยุทธศาสตร�ด�านสาธารณูปโภคและโครงสร�างพื้นฐาน   
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 1 16.67 17,379,000      30.44                สํานักปลัดเทศบาล
4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2 33.32 16,165,000      28.32 สํานักการชDาง
4.3 แผนงานการพาณิชย5 1 16.67               9,421,300        16.50                สํานักการประปา

รวม 4 66.66              42,965,300       75.26               
5.  ยุทธศาสตร�ด�านเศรษฐกิจ
5.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   -   -   -   -

รวม   -   -   -   -
6.  ยุทธศาสตร�ด�านสาธารณสุข  และสิ่งแวดล�อม
6.1 แผนงานสาธารณสุข   -   -   -   -
6.2 แผนงานเคหะและชุมชน 1 16.67               5,559,700        9.74                  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม
6.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   -   -   -   -

รวม 1 16.67              5,559,700        9.74                 

รวมทั้งสิ้น 6 100.00            57,086,700     100.00             

หนDวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร5/แผนงาน
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1. ยุทธศาสตรด�านการเมืองการบริหาร
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

1 จัดงานพระราชพิธี  - จัดตกแต(ง และประดับไฟ ธงชาติ 8,561,700  เขตเทศบาลนคร สํานักปลัด
บรมราชาภิเษก ธงตราสัญลักษณ ตามสถานที่ นครศรีธรรมราช เทศบาล
สมเด็จพระเจ�าอยู(หัว ราชการ และสถานที่สําคัญต(างๆ ใน
มหาวชิราลงกรณ เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
บดินทรเทพยวรางกูร ให�สวยงามและสมพระเกียรติ
รัชกาลที่ 10  - ปรับปรุงภูมิทัศน และประดับ

ตกแต(งสถานที่ราชการ ถนน และ
สถานที่สําคัญต(างๆ ในเขตเทศบาล
นครนครศรีธรรมราชด�วยไม�ดอก
ไม�ประดับ (สีเหลือง)
 - ขับเคลื่อนการดําเนินโครงการ
"จังหวัดสะอาด" ให�เกิดรูปธรรม
โดยการปรับปรุงถนน ทางเดิน
ที่สาธารณะและร(วมกันทําความ
สะอาด ดูแลรักษาสิ่งแวดล�อม ตลอด
จนตัดแต(งต�นไม�สองข�างทางในเขต
พื้นที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ให�สวยงาม และเปBนระเบียบ

 - 3 - แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปFงบประมาณ  พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ
พ.ศ.2562



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

เรียบร�อย
 - เตรียมความพร�อมในการจัดทํา
น้ําอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชา
ภิเษกสมเด็จพระเจ�าอยู(หัวมหาวชิรา
ลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
 - ประดับตกแต(งซุ�มเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ�าอยู(หัวมหาวชิรา
ลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

8,561,700  รวม 1 โครงการ
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ที่ โครงการ
พ.ศ.2562



4. ยุทธศาสตรด�านสาธารณูปโภคและโครงสร�างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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

1 ก(อสร�างซุ�มเฉลิม ก(อสร�างซุ�มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ สํานักปลัด
พระเกียรติสมเด็จ พระเจ�าอยู(หัวมหาวชิราลงกรณ เทศบาล
พระเจ�าอยู(หัวมหา บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10
วชิราลงกรณ บดินทร จํานวน 7 ซุ�ม  ดังนี้
เทพยวรางกูร 1. ซุ�มเฉลิมพระเกียรติ แบบติด 2 1,750,000   - บริเวณสะพานลอย
รัชกาลที่ 10 ด�านของสะพานลอย ขนาดกว�าง ท(าโพธิ์ ถนนท(าโพธิ์

12.90 ม. สูง 5.50 ม.
2. ซุ�มเฉลิมพระเกียรติ แบบติด 2 2,660,000   - บริเวณสะพานลอย
ด�านของสะพานลอย ขนาดกว�าง หน�าวิทยาลัยเทคนิค
22.90 ม. สูง 5.20 ม. นครศรีธรรมราช

ถนนราชดําเนิน
3. ซุ�มเฉลิมพระเกียรติ แบบติด 2 4,120,000   - บริเวณสะพานลอย
ด�านของสะพานลอย ขนาดกว�าง หน�าตลาดสดหัวอิฐ
34.00 ม. สูง 5.20 ม. ถนนกะโรม
4. ซุ�มเฉลิมพระเกียรติ แบบติด 2 4,120,000   - บริเวณสะพานลอย
ด�านของสะพานลอย ขนาดกว�าง ทวดทอง ถนนกะโรม
34.00 ม. สูง 5.20 ม. 

                                         - 5 - แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปFงบประมาณ  พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ
พ.ศ.2562



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

5. ซุ�มเฉลิมพระเกียรติ แบบติด 2 2,169,000   - บริเวณสะพานลอย
ด�านของสะพานลอย ขนาดกว�าง หน�าโรงเรียนกัลยาณี
18.50 ม. สูง 5.50 ม. ศรีธรรมราช

ถนนราชดําเนิน
6. ซุ�มเฉลิมพระเกียรติ แบบตั้ง 1,280,000   - บริเวณสนาม
ขนาดกว�าง 8.00 ม. สูง 5.45 ม. หน�าเมือง
7. ซุ�มเฉลิมพระเกียรติ แบบตั้ง 1,280,000   - บริเวณหน�าสํานักงาน

ขนาดกว�าง 8.00 ม. สูง 5.45 ม. เทศบาลนครนครศรี-
ธรรมราช

17,379,000 
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ที่ โครงการ
พ.ศ.2562

รวม 1 โครงการ



4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

1 ก(อสร�างถนน ค.ส.ล. ก(อสร�างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 306,000     ซอย ณ นคร 1 สํานักการช(าง
ซอย ณ นคร 1 เมตร กว�าง 3.40-3.70 เมตร ยาว

112.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม(
น�อยกว(า 380.00 ตารางเมตร 

2 ปรับปรุงถนนผิวทาง ปรับปรุงถนนผิวทางพาราแอสฟMลทติก 15,859,000  ถนนพัฒนาการทุ(งปรัง สํานักการช(าง
พาราแอสฟMลทติก คอนกรีต ถนนพัฒนาการทุ(งปรัง บริเวณถนนชลวิถีถึง
คอนกรีต ถนน จุดเริ่มต�นโครงการจากบริเวณถนน ถนนนครศรี - ทุ(งสง
พัฒนาการทุ(งปรัง ชลวิถีถึงถนนนครศรี - ทุ(งสง กว�าง

6.00 - 15.00 เมตร  ยาว 
3,070.00  เมตร หรือมีพื้นที่
ไม(น�อยกว(า 32,235.00 
ตางรางเมตร

16,165,000 
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ที่

รวม 2 โครงการ

โครงการ
พ.ศ.2562



4.3 แผนงานการพาณิชย

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

1 วางท(อเมนรอง วางท(อเมนรอง PE 110  มม." ชั้น 9,421,300  ถนนกะโรม  (สี่แยก สํานักการ
ถนนกะโรม  PN 6.3 PE 80 ระยะทาง 6,220 เทวบุรี - สี่แยกเบญจมฯ) ประปา
 (สี่แยกเทวบุรี - เมตร พร�อมประสานท(อเมนรอง
สี่แยกเบญจมฯ) เข�ากับมาตรวัดน้ํา จํานวน 482 ตัว

และตัดอุดหน�าแปลน เพื่อยกเลิก
ท(อเมนเดิม จํานวน 26 จุด

9,421,300  
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รวม 1 โครงการ

พ.ศ.2562
ที่ โครงการ



                    - 9 -

6. ยุทธศาสตรด�านสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม
6.2 แผนงานเคหะและชุมชน

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

1 ปรับปรุงซ(อมแซม ปรับปรุงซ(อมแซมโรงฆ(าสัตว 5,559,700  โรงฆ(าสัตวเทศบาล กองสาธารณสุข
โรงฆ(าสัตวเทศบาล เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดังนี้ นครนครศรีธรรมราช และสิ่งแวดล�อม
นครนครศรีธรรมราช  - ปรับปรุงซ(อมแซมอาคารโรงฆ(า

สัตว ขนาด 20.00x49.00 ม.
โดยการปรับปรุงซ(อมแซมพื้น ผนัง
ฝUาเพดาน หลังคา ไฟฟUา ประปา
สุขภัณฑ และงานประกอบอื่นๆ
 - ปรับปรุงซ(อมแซมอาคารโรง
ชําแหละเนื้อ ขนาด 6.00x16.00
ม. จํานวน 2 หลัง โดยทําการ
ปรับปรุงยกระดับพื้น ค.ส.ล.ภายใน
อาคาร ปรับปรุงรางระบายน้ําภาย
นอกอาคารโดยรอบ และก(อสร�าง
บ(อพักน้ํา ค.ส.ล. จํานวน 2 ชุด
และจัดซื้อครุภัณฑ  ดังนี้
 - เครื่องลวกปMWนขนสุกร สําหรับสุกร
น้ําหนัก 60 - 320  กก.ระบบการ
ปMWนขนของเครื่องลวกเปBนแบบ

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่
พ.ศ.2562

แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปFงบประมาณ  พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

โครงการ



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

ลูกกลิ้งเดี่ยว กําลังการผลิต 15 -
20 ตัว/ชั่วโมง จํานวน 1 เครื่อง
 - สายพานสําหรับยกสุกรขึ้นผ(าซาก
เปBนระบบสายพาน ใช�สําหรับยกสุกร
ขึ้นสู(ราวแขวนเพื่อชําแหละ สามารถ
รับน้ําหนักได�ไม(น�อยกว(า 350 กก.
ความยาวสายพานไม(น�อยกว(า
3.00 ม. จํานวน 1 ชุด
 - เครื่องซYอตสุกร ประสิทธิภาพการ
ซYอตสุกรให�สลบ 30 - 50 ตัว/
ชั่วโมง กระแสไฟที่ทําให�สุกรสลบ
ประมาณ 180 โวลท จํานวน
2 เครื่อง
 - เครื่องทําน้ําร�อนระบบใช�ไฟฟUา 
พร�อมงานติดตั้งเปBนถังบรรจุ 320
ลิตร อัตราการผลิตน้ําร�อนเครื่องละ
1,000 ลิตร/ชั่วโมง ขดลวดความ
ร�อน 6*6KW,380 V,50 Hz, 3 P
ตัวถังภายนอกเปBน CLOR BOND
ทนต(อทุกสภาวะอากาศไม(เปBนสนิม
ติดตั้งได�ทั้งภายในและภายนอก 
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พ.ศ.2562
ที่ โครงการ



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

อาคาร มีวาลวระบายเมื่อมีความดัน
หรืออุณหภูมิเกินมิเทอรโสตัท
ภายในให�คงที่ ปรับได�ถึง 70 C
จํานวน 2 เครื่อง
 - ตะขอแขวนซากสุกร ตะขอคล�อง
แขวนด�วยเหล็กชุบกัลวาไนซความ
ยาว 16 ซม. ตะขอแขวนทําด�วย
สแตนเสส 16 มม. น้ําหนักได�
220 กก. จํานวน 200 อัน

5,559,700  

 - 11 -

รวม 1 โครงการ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2562



                   - 12 -

1 ครุภัณฑสํานักงาน
1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

1 แท(นบรรยาย แท(นบรรยายเปBนกระจกนิรภัยทั้งตัว 15,000       พิพิธภัณฑเมือง กองวิชาการ
มีฐานรองเปBนกระจก สวนสมเด็จพระศรี และแผนงาน
มีขอบกั้นกันตก นครินทร 84
มีปุfมปรับระดับได� 4 จุด
มีขนาด 60x40x114 ซม.
จํานวน 1 แท(น

2 ตู�เก็บเอกสาร 2 บาน ตู�เก็บเอกสาร 2 บาน แบบปgด-เปgด 5,500         สํานักปลัดเทศบาล สํานักปลัด
แบบทึบ 2 บาน ขนาดไม(น�อยกว(า เทศบาล
(WxDxH) 916x457x1830 มม.
จํานวน 1 ตู�

3 เก�าอี้จัดเลี้ยง เก�าอี้จัดเลี้ยง ขนาดไม(น�อยกว(า 75,000       ห�องประชุม (ชั้น 5) สํานักปลัด
กว�าง 45 ลึก 55 สูง 90 ซม. เทศบาล
จํานวน 60 ตัว

4 เก�าอี้ทํางานทรงสูง เก�าอี้ทํางานทรงสูง บุหนังท�าว 14,900       ห�องทํางานนายก สํานักปลัด
แขนไม�  ขาไม� 5 แฉก มีล�อ ขนาด เทศมนตรี เทศบาล
(กว�างxลึกxสูง) 760x690x
1120 มม.  จํานวน 1 ตัว

แบบ ผด.02/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไม(ได�ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท�องถิ่น
แผนการดําเนินงาน  ประจําปFงบประมาณ  พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

พ.ศ.2562
ที่ โครงการ

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช



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

5 โตYะเอนกประสงค โตYะเอนกประสงค ขนาด (WxDxH) 11,600       ห�องทํางานนายก สํานักปลัด
40x60x50 ซม. มีชั้นวางของ เทศมนตรี เทศบาล
จํานวน 2 ชั้น  จํานวน 2 ตัว

6 โซฟา โซฟา จํานวน 1 ชุด ประกอบด�วย 16,900       ห�องทํางานรองนายก สํานักปลัด
 - ขนาด 3 ที่นั่ง ขนาด (กว�างx เทศมนตรี เทศบาล
ลึกxสูง) 180x80x80 ซม.
จํานวน 1 ตัว
 - ขนาด 1 ที่นั่ง ขนาด (กว�างx
ลึกxสูง) 85x80x80 ซม.
จํานวน 2 ตัว

7 ตู�เหล็กเก็บเอกสาร ตู�เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ 4,500         สํานักปลัดเทศบาล สํานักปลัด
บานเลื่อนทึบ ขนาด (WxDxH) ไม(น�อยกว(า เทศบาล

1,489x410x879 มม. จํานวน
1 ตู�

8 เก�าอี้พักคอย ขนาด เก�าอี้พักคอย ขนาด 4 ที่นั่ง ทําด�วย 342,000     สถานีขนส(งเทศบาล สํานักปลัด
4 ที่นั่ง ไฟเบอรกราส ขาทําด�วยอลูมิเนียม นครนครศรีธรรมราช เทศบาล

ฉีดขึ้นรูป ขนาด (WxDxH) 
2,060x610x750 มม.
จํานวน 30 ชุด
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พ.ศ.2562
โครงการที่



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

9 พัดลมชนิดติดผนัง พัดลมชนิดติดผนัง ขนาดใบพัด 18 19,900       สถานีขนส(งเทศบาล สํานักปลัด
นิ้ว ปรับแรงได� 3 ระดับ  จํานวน นครนครศรีธรรมราช เทศบาล
10 ตัว

505,300    
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รวม 9 โครงการ

พ.ศ.2562
ที่ โครงการ



1.5  แผนงานสาธารณสุข

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

1 เก�าอี้สํานักงาน เก�าอี้สํานักงาน มีล�อเลื่อน และมี 8,500         กองสาธารณสุข กองสาธารณสุข
ที่วางแขน ที่นั่งและพนักพิงบุด�วย และสิ่งแวดล�อม และสิ่งแวดล�อม
หนังอย(างดี สามารถปรับระดับสูง-
ต่ําได�ด�วยโชYค จํานวน 1 ตัว

2 โตYะทํางาน โตYะทํางาน ทําด�วยไม� มีขนาด 19,500       กองสาธารณสุข กองสาธารณสุข
1,800x880x760 มม.มีลิ้นชัก และสิ่งแวดล�อม และสิ่งแวดล�อม
เก็บของไม(น�อยกว(า 4 ลิ้นชัก
จํานวน 1 ตัว

3 เก�าอี้พักคอย 4 ที่นั่ง เก�าอี้พักคอย 4 ที่นั่ง ขนาดกว�าง 26,000       กองสาธารณสุข กองสาธารณสุข
224xลึก 52x สูง 78 ซม.โครงขา และสิ่งแวดล�อม และสิ่งแวดล�อม
ผลิตจากเหล็กดัดโค�งรูปพลาสติก
เกรดดี จํานวน 4 ชุด

54,000      
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รวม 3 โครงการ

พ.ศ.2562
ที่ โครงการ



1.6  แผนงานสังคมสงเคราะห

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

1 เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส(วน 253,800      - ศูนยผู�สูงอายุ กองสวัสดิการ
แบบแยกส(วนชนิด ชนิดแขวน ขนาด 32,000 บีทียู  - โรงเรียนวัยใส สังคม
แขวน จํานวน 6 เครื่อง เทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

253,800    
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รวม 1 โครงการ

พ.ศ.2562
ที่ โครงการ



2. ครุภัณฑคอมพิวเตอร
2.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

1 เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน 16,000       ศูนยประชาสัมพันธ กองวิชาการ
สําหรับงานสํานักงาน สํานักงาน จอขนาดไม(น�อยกว(า เทคโนโลยีสารสนเทศ และแผนงาน

19 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง 
มีรายละเอียด  ดังนี้
 - มีหน(วยประมวลผลกลาง (CPU)
ไม(น�อยกว(า 2 แกนหลัก (2 core)
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไม(น�อยกว(า 3.5 GHz หรือดีกว(า
จํานวน 1 หน(วย
 - มีหน(วยความจําหลัก (RAM) ชนิด
 DDR4 หรือดีกว(า มีขนาดไม(น�อย
กว(า 4 GB
 - มีหน(วยจัดเก็บข�อมูล (Hard 
Drive) ชนิด SATA หรือดีกว(า
ขนาดความจุไม(น�อยกว(า 1 TB หรือ
ชนิด Solid State Drive ขนาด
ความจุไม(น�อยกว(า 120 GB 
จํานวน 1 หน(วย
 - มี DVD-RW หรือดีกว(า จํานวน
1 หน(วย
 - มีช(องเชื่อมต(อระบบเครือข(าย
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พ.ศ.2562
โครงการที่
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ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน(วยงาน พ.ศ.2562
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

(Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว(า จํานวนไม(น�อยกว(า 1 ช(อง
 - มีช(องเชื่อมต(อ (Interface)
แบบ USB 2.0 หรือดีกว(า ไม(น�อย
กว(า 3 ช(อง
 - มีแปUนพิมพและเมาส
 - มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว(า
มี Contrast Ratio ไม(น�อยกว(า
600:1 และมีขนาดไม(น�อยกว(า
19 นิ้ว  

2 เครื่องสํารองไฟฟUา เครื่องสํารองไฟฟUา ขนาด 800 VA 2,500         ศูนยประชาสัมพันธ กองวิชาการ
 - มีกําลังไฟฟUาด�านนอกไม(น�อยกว(า เทคโนโลยีสารสนเทศ และแผนงาน
800 VA (480 Watts)
 - สามารถสํารองไฟฟUาได�ไม(
น�อยกว(า 15 นาที จํานวน 1 เครื่อง



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

3 เครื่องพิมพชนิด เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด 2,600         ศูนยประชาสัมพันธ กองวิชาการ
เลเซอร หรือชนิด LED ขาวดํา รายละเอียด ดังนี้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแผนงาน
LED ขาวดํา  - มีความละเอียดในการพิมพไม(

น�อยกว(า 600x600 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพร(างไม(
น�อยกว(า 18 หน�าต(อนาที (ppm)
 - มีหน(วยความจํา (Memory)
ขนาดไม(น�อยกว(า 8 MB
 - มีช(องเชื่อมต(อ (Interface) แบบ
USB 2.0 หรือดีกว(า จํานวนไม(น�อย
กว(า 1 ช(อง
 - มีถาดใส(กระดาษได�ไม(น�อยกว(า
150 แผ(น
 - สามารถใช�ได�กับ A4, Letter,
Legal และ Custom
จํานวน 1 เครื่อง

 - 19 -

ที่ โครงการ
พ.ศ.2562



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

4 เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน 30,000       หน�าห�องทํางาน สํานักปลัด
สําหรับงานประมวล ประมวลผล แบบที่ 2 จอขนาดไม( นายกเทศมนตรี เทศบาล
ผล แบบที่ 2 น�อยกว(า 19 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง

มีรายละเอียด  ดังนี้
 - มีหน(วยประมวลผลกลาง (CPU)
ไม(น�อยกว(า 4 แกนหลัก (4 core)
จํานวน 1 หน(วย มีหน(วยความจํา
แบบ Cache Memory) ขนาดไม(
น�อยกว(า 8 MB มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม(น�อยกว(า 3.2 GHz
 - มีหน(วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ
โดยมีคุณลักษณะอย(างใดอย(างหนึ่ง
หรือดีกว(า ดังนี้ 
 1.เปBนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยก
จากแผงวงจรหลักที่มีหน(วยความจํา
ขนาดไม(น�อยกว(า 2 GB หรือ
2. มีหน(วยประมวลผลเพื่อแสดง
ภาพติดตั้งอยู(ภายในหน(วยประมวล
ผลกลาง แบบ Graphics 
Processing Unit ที่สามารถใช�
หน(วยความจําหลักในการแสดงภาพ

 - 20 -

ที่
พ.ศ.2562

โครงการ



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

ขนาดไม(น�อยกว(า 2 GB หรือ
3. มีหน(วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ

ที่มีความสามารถในการใช�หน(วย
ความจําหลักในการแสดงภาพ
ขนาดความจุไม(น�อยกว(า 2 GB
 - มีหน(วยความจําหลัก (RAM) ชนิด
 DDR4 หรือดีกว(า มีขนาดไม(น�อย
กว(า 8 GB
 - มีหน(วยจัดเก็บข�อมูล (Hard 
Drive) ชนิด SATA หรือดีกว(า
ขนาดความจุไม(น�อยกว(า 2 TB หรือ
ชนิด Solid State Drive ขนาด
ความจุไม(น�อยกว(า 240 GB 
จํานวน 1 หน(วย
 - มี DVD-RW หรือดีกว(า จํานวน
1 หน(วย
 - มีช(องเชื่อมต(อระบบเครือข(าย
(Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว(า จํานวนไม(น�อยกว(า 1 ช(อง
 - มีช(องเชื่อมต(อ (Interface)

 - 21 -

โครงการ
พ.ศ.2562

ที่



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

แบบ USB 2.0 หรือดีกว(า ไม(น�อย
กว(า 3 ช(อง
 - มีแปUนพิมพและเมาส
 - มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว(า
มี Contrast Ratio ไม(น�อยกว(า
600:1 และมีขนาดไม(น�อยกว(า
19 นิ้ว  จํานวน 1 หน(วย

5 เครื่องพิมพชนิด เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด 5,200         หน�าห�องทํางาน สํานักปลัด
เลเซอร หรือชนิด LED ขาวดํา จํานวน 2 เครื่อง นายกเทศมนตรี เทศบาล
LED ขาวดํา รายละเอียด ดังนี้

 - มีความละเอียดในการพิมพไม(
น�อยกว(า 600x600 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพร(างไม(
น�อยกว(า 18 หน�าต(อนาที (ppm)
 - มีหน(วยความจํา (Memory)
ขนาดไม(น�อยกว(า 8 MB
 - มีช(องเชื่อมต(อ (Interface) แบบ
USB 2.0 หรือดีกว(า จํานวนไม(น�อย
กว(า 1 ช(อง
 - มีถาดใส(กระดาษได�ไม(น�อยกว(า
150 แผ(น

ที่ โครงการ

 - 22 -

พ.ศ.2562



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

 - สามารถใช�ได�กับ A4, Letter,
Legal และ Custom

6 เครื่องสํารองไฟฟUา เครื่องสํารองไฟฟUา ขนาด 800 VA 2,500         หน�าห�องทํางาน สํานักปลัด
จํานวน 1 เครื่อง รายละเอียด ดังนี้ นายกเทศมนตรี เทศบาล
 - มีกําลังไฟฟUาด�านนอกไม(น�อยกว(า
800 VA (480 Watts)
 - สามารถสํารองไฟฟUาได�ไม(
น�อยกว(า 15 นาที จํานวน 1 เครื่อง

7 จอภาพแบบ LED จอภาพแบบ LED หรือดีกว(า ขนาด 2,800         หน�าห�องทํางาน สํานักปลัด
หรือดีกว(า ขนาด ไม(น�อยกว(า 19 นิ้ว จํานวน 1 จอ นายกเทศมนตรี เทศบาล
ไม(น�อยกว(า 19 นิ้ว มีลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

 - มีขนาดไม(น�อยกว(า 19 นิ้ว
 - รองรับความละเอียดการแสดง
ผลไม(น�อยกว(า 1,366x768 Pixel
 - มี Refresh Rate ไม(น�อยกว(า
60 Hz
 - มี Contrast Ratio ไม(น�อยกว(า
 600:1

 - 23 -

พ.ศ.2562
ที่ โครงการ



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

8 เครื่องพิมพ เครื่องพิมพ Multifunction ชนิด 51,000        - สํานักปลัดเทศบาล สํานักปลัด
Multifunction ชนิด เลเซอร หรือชนิด LED สี  - ห�องสมาชิกสภา เทศบาล
เลเซอร หรือชนิด จํานวน 3 เครื่อง มีลักษณะพื้นฐาน เทศบาลนครนคร
LED สี ดังนี้ ศรีธรรมราช

 - เปBนอุปกรณที่มีความสามารถเปBน
Printer , Copier , Scanner และ
Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
 - มีความละเอียดในการพิมพไม(
น�อยกว(า 600x600 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพร(างขาวดํา
ไม(น�อยกว(า 22 หน�าต(อนาที (ppm)
 - มีความเร็วในการพิมพร(างสี
ไม(น�อยกว(า 22 หน�าต(อนาที (ppm)
 - มีหน(วยความจํา (Memory)
ขนาดไม(น�อยกว(า 192 MB
 - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4
(ขาวดํา และสี) ได�
 - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด
ไม(น�อยกว(า 1,200x1,200 dpi
 - มีถาดปUอนเอกสารอัตโนมัติ
(Auto Document Feed)

ที่ โครงการ

 - 24 -

พ.ศ.2562



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

 - สามารถถ(ายเอกสารได�ทั้งสีและ
ขาวดํา
 - สามารถทําสําเนาได�สูงสุดไม(น�อย
กว(า 99 สําเนา
 - สามารถย(อและขยายได� 25 ถึง
400 เปอรเซ็นต
 - มีช(องเชื่อมต(อ (Interface) แบบ
USB 2.0 หรือดีกว(า จํานวนไม(น�อย
กว(า 1 ช(อง
 - มีช(องเชื่อมต(อระบบเครือข(าย 
(Network Interface) แบบ 
10/100 Base-T หรือดีกว(า 
จํานวนไม(น�อยกว(า 1 ช(อง
 - มีถาดใส(กระดาษได�ไม(น�อยกว(า
250 แผ(น
 - สามารถใช�ได�กับ A4, Letter,
Legal และ Custom

112,600    

ที่ โครงการ

รวม 8 โครงการ
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พ.ศ.2562



4. ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร(
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

1 จอรับภาพ ชนิด จอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟUา ขนาด 24,300       พิพิธภัณฑเมือง กองวิชาการ
มอเตอรไฟฟUา 150 นิ้ว  หรือ 96x120 นิ้ว หรือ สวนสมเด็จพระศรี และแผนงาน

108x108 นิ้ว หรือ 93x124 นิ้ว นครินทร 84
หรือ 8x10 ฟุต หรือ 9x9 ฟุต
จอม�วนเก็บในกล(องได� บังคับจอ ขึ้น
ลง หยุด ด�วยสวิตช หรือรีโมท
คอนโทรล ใช�ไฟฟUา AC 220  โวลต
50 เฮิรตช  จํานวน 1 จอ

24,300      รวม 1 โครงการ

โครงการ

 - 26 -

พ.ศ.2562
ที่



8. ครุภัณฑการเกษตร
8.5 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

1 เครื่องปM�มน้ําอัตโนมัติ เครื่องปM�มน้ําอัตโนมัติ มอเตอร 15,000       หอประชุมเมือง สํานักปลัด
ขนาดไม(น�อยกว(า 400 วัตต ระยะ (สวนสมเด็จพระศรี เทศบาล
ส(งสูงไม(น�อยกว(า 22 เมตร ปริมาณ นครินทร 84)
น้ําสูงสุดไม(น�อยกว(า 57 ลิตร/นาที
จํานวน 1 เครื่อง

15,000      รวม 1 โครงการ

ที่ โครงการ
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พ.ศ.2562



8.6 แผนงานสาธารณสุข

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

1 เครื่องพ(นหมอกควัน เครื่องพ(นหมอกควัน ปริมาณการ 118,000     เขตเทศบาลนคร กองสาธารณสุข
ฉีดพ(นน้ํายาไม(น�อยกว(า 40 ลิตร/ นครศรีธรรมราช และสิ่งแวดล�อม
ชั่วโมง ถังบรรจุน้ํายาไม(น�อยกว(า
6 ลิตร กําลังเครื่องยนตไม(น�อยกว(า
25 แรงม�า จํานวน  2 เครื่องๆ ละ
59,000 บาท

2 เครื่องพ(นหมอกควัน เครื่องพ(นหมอกควันขนาดใหญ( 485,000     เขตเทศบาลนคร กองสาธารณสุข
ขนาดใหญ( ชนิดติดตั้ง ชนิดติดตั้งรถยนต แรงม�าไม(น�อยกว(า นครศรีธรรมราช และสิ่งแวดล�อม
รถยนต 50 แรงม�า สามารถควบคุมอัตรา

การไหลของสารเคมี ไม(น�อยกว(า
50 ลิตร/ชั่วโมง ถังบรรจุสารเคมี
ไม(น�อยกว(า 80 ลิตร และมีถัง
บรรจุน้ํามันเชื้อเพลิงไม(น�อยกว(า
4 ลิตร จํานวน 1 เครื่อง

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

3 เครื่องพ(นฝอยละเอียด เครื่องพ(นฝอยละเอียด (ULV) ชนิด 2,394,000  เขตเทศบาลนคร กองสาธารณสุข
(ULV) ชนิดไฟฟUา ไฟฟUาแบบมือถือ กําลังเครื่อง นครศรีธรรมราช และสิ่งแวดล�อม
แบบมือถือ ไม(น�อยกว(า 700 วัตต สามารถ

ผลิตละอองฝอยที่พ(นออกมาได� ไม(
เกิน 50 ไมครอน สามารถปรับ
ระดับความแรงได� สายฉีดพ(นละออง
มีงวงช�างที่สามารถพ(นไปมาได�ทั่ว
ทิศทาง 180 องศาในขณะพ(น และ
งวงช�างสามารถล็อคติดที่ตัวเครื่อง
ได�  จํานวน 63  เครื่องๆ ละ
38,000 บาท

2,394,000  รวม 3 โครงการ

ที่ โครงการ
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10.ครุภัณฑยานพาหนะและขนส(ง
10.2 แผนงานเคหะและชุมชน

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

1 รถบรรทุกขยะแบบ รถบรรทุกขยะแบบเปgดท�าย ขนาด 5,700,000  เขตเทศบาลนคร กองสาธารณสุข
เปgดท�าย ขนาด 1 ตัน 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม(ต่ํากว(า นครศรีธรรมราช และสิ่งแวดล�อม

2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต
สูงสุดไม(ต่ํากว(า 110 กิโลวัตต
ตู�บรรทุกมูลฝอยมีขนาดความจุไม(
น�อยกว(า 3 ลบ.ม.หรือ 4 ลบ.ม.
ยกเทท�ายด�วยระบบไฮดรอลิก
สามารถควบคุมได�จากห�องโดยสาร
จํานวน 6 คัน

2 รถยนตบรรทุกขยะ รถยนตบรรทุกขยะมูลฝอยแบบยก 7,000,000  เขตเทศบาลนคร กองสาธารณสุข
มูลฝอยแบบยก ภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาดความจุ นครศรีธรรมราช และสิ่งแวดล�อม
ภาชนะรองรับมูลฝอย ไม(น�อยกว(า 4 ลบ.ม. ตัวรถชนิด 6 

ล�อ เครื่องยนตดีเซล จํานวน 4 สูบ 
4 จังหวะ กําลังแรงม�าไม(น�อยกว(า
130 แรงม�า จํานวน 2 คัน

12,700,000 รวม 2 โครงการ

ที่ โครงการ
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13.ครุภัณฑอื่นๆ
13.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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

1 ตู�คอนเทนเนอร ตู�คอนเทนเนอรบรรทุกขยะ มี 1,200,000  กองสาธารณสุข
บรรทุกขยะ ปริมาตรความจุไม(น�อยกว(า 4 ลบ.ม. และสิ่งแวดล�อม

จํานวน 10 ตู�

1,200,000  รวม 1 โครงการ

ที่ โครงการ
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