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                             กองวิชาการและแผนงาน 

                                เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 



 

คํานํา 

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

 

เนื่องจาก  เทศบาลนครนครศรีธรรมราชได�มีการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยท่ี 2   
ประจําป� พ.ศ. 2562 เม่ือวันท่ี 28 พฤษภาคม 2562  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ7าย
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2562 ไปต้ังจ7ายเป8นรายการใหม7  และมติเห็นชอบอนุมัติใช�จ7ายเงินสะสม เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชจงึต�องจัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) เทศบาล
นครนครศรีธรรมราช โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว7าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององคBกร
ปกครองส7วนท�องถ่ิน พ.ศ.2548 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข�อ 27   

 

คณะผู�จัดทํา 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา 
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- ครุภัณฑBสํานักงาน          1 
- ครุภัณฑBคอมพิวเตอรB          3 
- ครุภัณฑBงานบ�านงานครัว       13 
- ครุภัณฑBยานพาหนะและขนส7ง       14 
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1 ครุภัณฑ�สํานักงาน
1.2  แผนงานการศึกษา

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 97,200          - โรงเรียนเทศบาล สํานักการศึกษา
แบบแยกส*วน แบบ แบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู วัดเสมาเมือง
แขวน ขนาด 24,000 จํานวน 3 เครื่อง  - โรงเรียนเทศบาล
บีทียู วัดมเหยงคณ�

 - โรงเรียนเทศบาล
วัดศาลามีชัย

97,200         

แบบ ผด.02/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑ�
แผนการดําเนินงาน  ประจําป>งบประมาณ  พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ
พ.ศ.2562

รวม 1 โครงการ



1.7  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 โตBะทํางานมีลิ้นชัก โตBะทํางานมีลิ้นชัก ขนาด 16,800         สํานักการช*าง สํานักการช*าง
85x160x77 ซม. จํานวน 1 ตัว

2 โตBะทํางานมีลิ้นชัก โตBะทํางานมีลิ้นชัก ขนาด 7,800           สํานักการช*าง สํานักการช*าง
75x150x75 ซม. จํานวน 1 ตัว

3 เกFาอี้ทํางานทรงสูง เกFาอี้ทํางานทรงสูง บุหนัง PVC 3,700           สํานักการช*าง สํานักการช*าง
บุหนัง PVC ปรับสูง ปรับสูงระบบไฮโดรลิค  ขนาด
ระบบไอโดรลิค 64x70x116 ซม. จํานวน 1 ตัว

4 เกFาอี้ทํางานบุหนัง เกFาอี้ทํางานบุหนัง ปรับสูงต่ําใชF 9,500           สํานักการช*าง สํานักการช*าง
ปรับสูงต่ําใชFระบบ ระบบแกนแกBส  ขนาด  65x72x
แกนแกBส 114-126 ซม. จํานวน 1 ตัว

5 เครื่องถ*ายเอกสาร เครื่องถ*ายเอกสารระบบดิจิตอล 120,000       สํานักการช*าง สํานักการช*าง
ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา (ขาว-ดําและสี) ความเร็ว 20 แผ*น
และสี) ต*อนาที ขนาดที่กําหนดเปNนขนาด

ความเร็วขั้นต่ํา เปNนระบบ
มัลติฟPงก�ชัน เปNนระบบกระดาษ
ธรรมดา ชนิดหมึกผง ย*อ-ขยายไดF
จํานวน 1 เครื่อง

150,000       

โครงการที่
พ.ศ.2562
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รวม 5 โครงการ



2. ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�
2.2 แผนงานการศึกษา

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� เครื่องคอมพิวเตอร�สําหรับงาน 44,000         สํานักการศึกษา สํานักการศึกษา
สําหรับงานประมวล ประมวลผล แบบที่ 1 จอขนาดไม*
ผล แบบที่ 1 นFอยกว*า 19 นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง 

มีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
 - มีหน*วยประมวลผลกลาง (CPU)
ไม*นFอยกว*า 4 แกนหลัก (4 core)
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไม*นFอยกว*า 2.8 GHz และมีเทคโน
โลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดFในกรณี
ที่ตFองใชFความสามารถในการ
ประมวลผลสูง จํานวน 1 หน*วย
 - หน*วยประมวลผลกลาง (CPU)
มีหน*วยความจําแบบ Cache
Memory รวมในระดับ (Level)
เดียวกัน ขนาดไม*นFอยกว*า 8 MB
 - มีหน*วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ
 - มีหน*วยความจําหลัก (RAM) ชนิด
 DDR4 หรือดีกว*า มีขนาดไม*นFอย
กว*า 4 GB
 - มีหน*วยจัดเก็บขFอมูลชนิด SATA
หรือดีกว*า ขนาดความจุไม*นFอยกว*า

ที่
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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.

1 TB หรือชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไม*นFอยกว*า 
120 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*นFอยกว*า 1 ช*อง
 - มีช*องเชื่อมต*อ (Interface)
แบบ USB 2.0 หรือดีกว*า ไม*นFอย
กว*า 3 ช*อง
 - มีแปtนพิมพ�และเมาส�

ที่ โครงการ
พ.ศ.2562
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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.

2 เครื่องพิมพ� เครื่องพิมพ� Multifuntion ชนิด 18,000         สํานักการศึกษา สํานักการศึกษา
Multifuntion ชนิด เลเซอร� หรือ LED ขาว ดํา  จํานวน 
เลเซอร� หรือ LED  2 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
ขาว ดํา  - เปNนอุปกรณ�ที่มีความสามารถเปNน

Printer, Copier, Scanner และ
Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
 - มีความละเอียดในการพิมพ�ไม*
นFอยกว*า 600x600 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ�สําหรับ
กระดาษ A4 ไม*นFอยกว*า 28 หนFา/
นาที (ppm)
 - มีหน*วยความจํา (Memory)
ขนาดไม*นFอยกว*า 256 MB
 - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4
ไดF
 - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด
ไม*นFอยกว*า 1,200x1,200 dpi
 - มีถาดปtอนเอกสารอัตโนมัติ 
(Auto Document Feed)
 - สามารถถ*ายสําเนาเอกสารไดF
 - สามารถทําสําเนาไดFสูงสุดไม*
นFอยกว*า 99 สําเนา

ที่ โครงการ
พ.ศ.2562
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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.

 - สามารถย*อและขยายไดF 25 ถึง
400 เปอร�เซ็นต�
 - มีช*องเชื่อมต*อระบบเครือข*าย
(Network Interface) แบบ 
10/100 Base-T หรือดีกว*า
จํานวนไม*นFอยกว*า 1 ช*อง
 - มีช*องเชื่อมต*อ (Interface)
แบบ USB 2.0 หรือดีกว*า ไม*นFอย
กว*า 1 ช*อง
 - มีถาดใส*กระดาษไม*นFอยกว*า
250 แผ*น
 - สามารถใชFไดFกับ A4 Letter
Legat และ Custom

62,000         

ที่ โครงการ
พ.ศ.2562

รวม 2 โครงการ
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2.4  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 เครื่องคอมพิวเตอร� เครื่องคอมพิวเตอร�สําหรับงาน 17,000         สํานักการช*าง สํานักการช*าง
สําหรับงานสํานักงาน สํานักงาน จอขนาดไม*นFอยกว*า

19 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง 
มีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
 - มีหน*วยประมวลผลกลาง (CPU)
ไม*นFอยกว*า 4 แกนหลัก (4 core)
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไม*นFอยกว*า 3.1 GHz หรือดีกว*า
จํานวน 1 หน*วย
 - มีหน*วยความจําหลัก (RAM) ชนิด
 DDR4 หรือดีกว*า มีขนาดไม*นFอย
กว*า 4 GB
 - มีหน*วยจัดเก็บขFอมูลชนิด SATA
หรือดีกว*า ขนาดความจุไม*นFอยกว*า
1 TB หรือชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไม*นFอยกว*า 
120 GB จํานวน 1 หน*วย
 - มี DVD-RW หรือดีกว*า จํานวน
1 หน*วย
 - มีช*องเชื่อมต*อระบบเครือข*าย
(Network Interface) แบบ 
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โครงการที่
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.

10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว*า จํานวนไม*นFอยกว*า 1 ช*อง
 - มีช*องเชื่อมต*อ (Interface)
แบบ USB 2.0 หรือดีกว*า ไม*นFอย
กว*า 3 ช*อง
 - มีแปtนพิมพ�และเมาส�

2 เครื่องคอมพิวเตอร� เครื่องคอมพิวเตอร�สําหรับงาน 22,000         สํานักการช*าง สํานักการช*าง
สําหรับงานประมวล ประมวลผล แบบที่ 1 จอขนาดไม*
ผล แบบที่ 1 นFอยกว*า 19 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง 

มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
 - มีหน*วยประมวลผลกลาง (CPU)
ไม*นFอยกว*า 4 แกนหลัก (4 core)
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไม*นFอยกว*า 2.8 GHz และมีเทคโน
โลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดFในกรณี
ที่ตFองใชFความสามารถในการ
ประมวลผลสูง จํานวน 1 หน*วย
 - มีหน*วยประมวลผลกลาง (CPU)
มีหน*วยความจําแบบ Cache
Memory รวมในระดับ (Level)
เดียวกัน ขนาดไม*นFอยกว*า 8 MB
 - มีหน*วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ
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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.

 - มีหน*วยความจําหลัก (RAM) ชนิด
 DDR4 หรือดีกว*า มีขนาดไม*นFอย
กว*า 4 GB
 - มีหน*วยจัดเก็บขFอมูลชนิด SATA
หรือดีกว*า ขนาดความจุไม*นFอยกว*า
1 TB หรือชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไม*นFอยกว*า 
120 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*นFอยกว*า 1 ช*อง
 - มีช*องเชื่อมต*อ (Interface)
แบบ USB 2.0 หรือดีกว*า ไม*นFอย
กว*า 3 ช*อง
 - มีแปtนพิมพ�และเมาส�

พ.ศ.2562
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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.

3 เครื่องคอมพิวเตอร� เครื่องคอมพิวเตอร�สําหรับงาน 30,000         สํานักการช*าง สํานักการช*าง
สําหรับงานประมวล ประมวลผล แบบที่ 2 จอขนาดไม*
ผล แบบที่ 2 นFอยกว*า 19 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง 

มีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
 - มีหน*วยประมวลผลกลาง (CPU)
ไม*นFอยกว*า 6 แกนหลัก (6 core)
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไม*นFอยกว*า 3.2 GHz และมีเทคโน
โลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดFในกรณี
ที่ตFองใชFความสามารถในการ
ประมวลผลสูง จํานวน 1 หน*วย
 - หน*วยประมวลผลกลาง (CPU)
มีหน*วยความจําแบบ Cache
Memory รวมในระดับ (Level)
เดียวกัน ขนาดไม*นFอยกว*า 12 MB
 - มีหน*วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ
 - มีหน*วยความจําหลัก (RAM) ชนิด
 DDR4 หรือดีกว*า มีขนาดไม*นFอย
กว*า 8 GB
 - มีหน*วยจัดเก็บขFอมูลชนิด SATA
หรือดีกว*า ขนาดความจุไม*นFอยกว*า
2 TB หรือชนิด Solid State

ที่ โครงการ
พ.ศ.2562

 - 10 -



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.

Drive ขนาดความจุไม*นFอยกว*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*นFอยกว*า 1 ช*อง
 - มีช*องเชื่อมต*อ (Interface)
แบบ USB 2.0 หรือดีกว*า ไม*นFอย
กว*า 3 ช*อง
 - มีแปtนพิมพ�และเมาส�

4 เครื่องพิมพ� เครื่องพิมพ� Multifuntion เลเซอร� 15,000         สํานักการช*าง สํานักการช*าง
Multifuntion เลเซอร� หรือ LED สี  จํานวน 1 เครื่อง
หรือ LED สี มีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้

 - มีความละเอียดในการพิมพ�ไม*
นFอยกว*า 600x600 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ�สําหรับ
กระดาษ A4 ไม*นFอยกว*า 18 หนFา/
นาที (ppm)
 - มีหน*วยความจํา (Memory)
ขนาดไม*นFอยกว*า 8 MB

ที่ โครงการ
พ.ศ.2562
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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.

  - มีช*องเชื่อมต*อ (Interface) แบบ
USB 2.0 หรือดีกว*า  จํานวนไม*
นFอยกว*า 1 ช*อง
 - มีถาดใส*กระดาษไม*นFอยกว*า
150 แผ*น

5 เครื่องสํารองไฟฟtา เครื่องสํารองไฟฟtา ขนาด 800 VA 7,500           สํานักการช*าง สํานักการช*าง
ขนาด 800 VA จํานวน 3 เครื่อง มีคุณลักษณะ

พื้นฐาน  ดังนี้
 - มีกําลังไฟฟtาดFานนอกไม*นFอยกว*า
800 VA ( 480 Watts)
 - สามารถสํารองไฟฟtาไดFไม*
นFอยกว*า 15 นาที

6 เครื่องพิมพ�เลเซอร� เครื่องพิมพ�เลเซอร� หรือ LED ขาวดํา 8,900           สํานักการช*าง สํานักการช*าง
หรือ LED ขาวดํา ชนิด ชนิด Network แบบที่ 1
Network แบบที่ 1 (28 หนFา/นาที) จํานวน 1 เครื่อง

7 เครื่องพิมพ�เลเซอร� เครื่องพิมพ�เลเซอร� หรือ LED ขาวดํา 2,600           สํานักการช*าง สํานักการช*าง
หรือ LED ขาวดํา (18 หนFา/นาที) จํานวน 1 เครื่อง

103,000       
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ที่ โครงการ
พ.ศ.2562

รวม 7 โครงการ



3. ครุภัณฑ�งานบFานงานครัว
3.3  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 เครื่องตัดหญFาแบบ เครื่องตัดหญFาแบบขFอแข็ง ชนิด 57,000         เขตเทศบาลนคร กองสาธารณสุข
ขFอแข็ง ชนิดสะพาย สะพาย เครื่องยนต�เบนซิน 2 นครศรีธรรมราช และสิ่งแวดลFอม

จังหวะ สูงสุดไม*นFอยกว*า 1.5 
แรงมFา ปริมาตรกระบอกสูบไม*นFอย
กว*า 30  ซีซี พรFอมใบมีด จํานวน
6 เครื่อง

57,000         

 - 13 -

ที่ โครงการ
พ.ศ.2562

รวม 1 โครงการ



10. ครุภัณฑ�ยานพาหนะและขนส*ง
10.1  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 รถดูดสิ่งปฏิกูล ขนิด รถดูดสิ่งปฏิกูล ขนิด 6 ลFอ เครื่อง 2,000,000    เขตเทศบาลนคร กองสาธารณสุข
6 ลFอ ยนต�ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ มีกําลัง นครศรีธรรมราช และสิ่งแวดลFอม

แรงมFาไม*นFอยกว*า 130 แรงมFา
ถังบรรจุสิ่งปฏิกูลมีปริมาตรความจุ
ไม*นFอยกว*า 4,000 ลิตร จํานวน
1 คัน

2,000,000    
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พ.ศ.2562
ที่

รวม 1 โครงการ

โครงการ




