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สวนท่ี ๑ 
บทนํา 

 
การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ไดดําเนินการตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2548 แกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561     โดยผูบริหารเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลการพัฒนา  เพ่ือทําหนาท่ีในการกําหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   เพ่ือใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติและจัดทํารายงานการติดตาม
และประเมินผลทุกไตรมาส  โดยมีงานวิจัยและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน ทําหนาท่ีรวบรวมและ
จัดทํารายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  และรายงานการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานประจําปเสนอตอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  เพ่ือพิจารณาและเสนอ
ความเห็นตอผูบริหารเทศบาล  สภาเทศบาล  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  และประกาศใหประชาชนใน
ทองถ่ินทราบโดยท่ัวกัน อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป  

ดังนั้น  เพ่ือการปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2548 แกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561   ขอ 29 (3) เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชจงึจัดทํา รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2563  
โดยไดสรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา ทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ือเปนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของปท่ีผานมาวามีความสอดคลองกับแผนงานท่ีไดวางเอาไวหรือไม  การดําเนินงานมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลเพียงใด  และสามารถใชเปนขอมูลยอนกลับเพ่ือนําไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงและตัดสินใจ
ในการกําหนดแนวทางการพัฒนาทองถ่ินในปตอไป 
 

1.1 ความหมายของการติดตามและประเมินผล 
1.1.1 การติดตาม 
เปนข้ันตอนในการตรวจสอบผลการดําเนินการของแผนงานโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปวาได

ปฏิบัติตามข้ันตอนกิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผนงานโครงการหรือไมมี การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
หรือไม และอยูในระยะเวลา งบประมาณท่ีใชในการดําเนินการตามท่ีกําหนดไวหรือไม เพ่ือเปนขอมูลยอนกลับ
ใหตนเอง ผูบังคับบัญชา ตลอดจนผูรับผิดชอบแผนงานโครงการทุกระดับ เพ่ือใหคําแนะนํา ชวยเหลือ แกไข 
อํานวยความสะดวก ท้ังนี้เพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ บรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวอยางมี
ประสิทธิภาพ  

 
1.1.2 การประเมินผล 
เปนข้ันตอนการตรวจสอบความกาวหนาของแผนงานโครงการ ตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธิ์

ของแผนงานโครงการวามีมากนอยเพียงใด เม่ือเปรียบเทียบกับเกณฑท่ีกําหนดข้ึน การประเมินผลจึงเปน
กระบวนการบงชี้ถึงคุณคาของแผนงานโครงการ วาไดผลตามวัตถุประสงคของแผนงานโครงการนั้นหรือไม
เพียงใด 
 
 
 

 
 



๒ 
 

1.2. วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผลแผน  
1.2.1  เพ่ือใหการติดตามและการประเมินผลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

สามารถตอบสนองความตองการ และปญหาของประชาชนได 
1.2.2  เพ่ือใหทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ซ่ึงจะนําไปสูการปรับปรุงการ

ดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
1.2.3  เพ่ือใหทราบสัมฤทธิผลโดยรวมของแผนพัฒนาเทศบาล และนําขอมูลท่ีไดไปเปน

ขอชี้แนะแกผูบริหารในการจัดทําแผนพัฒนาปตอไป 
 
1.3. ความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผน  
1.3.1 ความสําคัญของการติดตาม  
การติดตามเปนเครื่องมือท่ีจําเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการท่ีดําเนินการอยู  หาก

ไมมีระบบติดตามของโครงการแลว ยอมสงผลใหเกิดความลาชาในการดําเนินงานใหลุลวง คาใชจาย โครงการ
สูงเกินกวาท่ีกําหนดไว กลุมเปาหมายหลักของโครงการไมไดรับประโยชนหรือไดรับนอยกวาท่ีควรจะเปน เกิด
ปญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแยงในการปฏิบัติงาน
ภายในหนวยงานหรือระหวางหนวยงานกับกลุมเปาหมายท่ีไดรับประโยชนจากโครงการ ในทางตรงกันขาม
หากโครงการมีระบบติดตามท่ีดีแลวจะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุน (Cost–effective) ดําเนินงาน
ตางๆ ยกตัวอยางเชนการระบุปญหาท่ีเกิดข้ึนในโครงการและการเสนอแนวทางแกปญหาการติดตามความ  
สามารถในการเขาถึงโครงการของกลุมเปาหมาย   การติดตามประสิทธิภาพในการดําเนินงานของสวนตางๆ 
ในโครงการและการเสนอวิธีการปรับปรุงการดําเนินงาน  
 

1.3.2 ความสําคัญของการประเมินผล  
การประเมินผลนั้น เปนสิ่งหนึ่งท่ีจําเปนสําหรับการดําเนินการ เชนเดียวกับการติดตามเพราะผล  

ท่ีไดจากการประเมินจะใชในการปรับปรุง แกไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดําเนินการ ซ่ึงข้ึนอยูกับ
วัตถุประสงคของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเปนสิ่งท่ีจะบงชี้วาแผนงานท่ีกําหนดไว ไดมีการ 
ปฏิบัติหรือไม อยางไร อันเปนตัวชี้วัดวาแผนหรือโครงการท่ีไดดําเนินการไปแลวนั้น ใหผลเปนอยางไร นําไปสู
ความสําเร็จตามแผนงานท่ีกําหนดไวหรือไม อีกท้ังการติดตามและประเมินผลยังเปนการตรวจสอบ วามีความ
สอดคลองกับการใชทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซ่ึงผลท่ีไดจากการติดตามและประเมินผล ถือเปนขอมูล
ยอนกลับ (Feedback) ท่ีสามารถนําไปใชในการปรับปรุงและการตัดสินใจตอไป นอกจากนี้ การประเมินผลยัง
ถือเปนกระบวนการตัดสินคุณคาและการตัดสินใจอยางมีหลักเกณฑโดยใชขอมูลท่ีเก็บรวบรวมอยางเปนระบบ
มีความเท่ียงตรง เชื่อถือได  

 
1.4 ประโยชนของการติดตามและประเมินผล  
๑)  ทําใหการนํานโยบายไปปฏิบตัิมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหาร เพ่ือใหการปรับปรุงการ

บริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
๒)  ทําใหทราบ จุดสําคัญท่ีจะตองปรับปรุงแกไขอยางชัดเจน  ท้ังวัตถุประสงคของแผนงาน  

ข้ันตอนการปฏิบัติ  ทรัพยากรท่ีตองใช ชวงเวลาท่ีจะตองกระทําใหเสร็จ  ซ่ึงจะทําใหแผนงานมีความเหมาะสม
ตอการนําไปปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน   

 
 



๓ 
 

๓)  ทําใหทราบวาจะตองเปลี่ยนแปลงโครงการอยางไรบางใหเหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลง
มากนอยแคไหน  การเปลี่ยนแปลงจะกอใหเกิดผลกระทบอะไรบาง  อาทิ  เชน  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค
บางสวน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหนวยงานท่ีรับผิดชอบการนําโครงกา รไปปฏิบัติ 
เปนตน 

๔)  ทําใหทราบวามาตรการหรือกิจกรรมท่ีใชอยูมีขอบกพรองอะไรบาง  ขอบกพรองดังกลาวเกิด
จากสาเหตุอะไร  เพ่ือนํามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแกไขปรับปรุงมาตรการใหมใหเหมาะสมตอการ
นําไปปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคยิ่งข้ึน 

๕)  ทําใหทราบวาข้ันตอนใดบางท่ีมีปญหาอุปสรรค  และปญหาอุปสรรคเหลานั้นเกิดจากสาเหตุ
อะไร  เม่ือทราบขอมูลท้ังหมด  การประเมินผลจะเปนเครื่องมือสําคัญในการปรับปรุงข้ันตอนการทํางานของ
แผนงานใหมีความกระจางชัด  เพ่ือขจัดปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแตละข้ันตอนใหหมดไป 

๖)  ทําใหทราบวาแผนงานท่ีนําไปปฏิบัติมีจุดแข็ง ( stregths) และจุดออน ( weaknesses)  
อะไรบาง และจุดออนท่ีพบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแกไขไดอยางไร  เม่ือไดทําการวิเคราะหขอมูลครบถวน
แลว ผลการวิเคราะหจะนําไปสูการพัฒนาแผนงานใหมีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

7)  การประเมินจะชี้ใหเห็นวาแนวความคิดริเริ่มใหมในการแกไขปญหาของทองถ่ินประสบ
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวเพียงใด มีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานอยางไรบาง และ
ปญหาอุปสรรคเหลานี้ไดผลเพียงใด  และหรือจะตองปรับปรุงในสวนใดบาง       

8)  การประเมินจะทําใหเกิดความกระจางชัดวาโครงการใดท่ีนําไปปฏิบัติแลวไดผลดีสมควรจะ
ขยายโครงการใหครอบคลุมกวางข วางยิ่งข้ึนหรือโครงการใดมีปญหาอุปสรรคมากและไมสอดคลองกับการ
แกไขปญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียใหนอยลง  หรือในกรณีท่ีมีโครงการทีมี
ลักษณะแขงขันกันการประเมินผลจะทําใหทราบวาโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแกไขปญหาของ
สาธารณชนสมควรสนับสนุนใหดําเนินการตอไป สวนโครงการท่ีไมประสบความสําเร็จ หรือใหผลตอบแทน
นอยกวามาก ก็ควรยกเลิกท้ิงเสีย     

 
1.5 ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 
ข้ันตอนท่ี ๑  แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ขอ ๒๘  ดังนี้   

ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย  
๑)  สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน     
๒)  ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
๓)  ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
๔)  หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน       
๕)  ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  

โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก
หนึ่งคนทําหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ   

กรรมการตามขอ ๒๘ ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได   
 

 
 



๔ 
 

ข้ันตอนท่ี ๒   คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  กําหนดแนวทาง วิธีการ
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ขอ ๒๙ (๑)   

 

ข้ันตอนท่ี ๓    คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ดําเนินการติดตามและ
ประเมนผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  แกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ขอ ๒๙ (๒)   

 

ข้ันตอนท่ี ๔    คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน   รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอ
สภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให
ประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและ
ตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุก
ป  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แกไข
เพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561  ขอ 29 (๓)   

  

ข้ันตอนท่ี ๕    ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน  และ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนใน
ทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกลาวและตองปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน  โดยอยางนอยปละ หนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคม ของทุกป  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน แกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 พ.ศ.๒๕๕9 ขอ 29 (4)   

 
1.6 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ไดกําหนดกรอบ

และแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช    โดยอาศัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยและคูมือของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดังนี้     

-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันท่ี ๑๐  ตุลาคม  
๒๕๕๙  เรื่อง  ซักซอมแนวทางการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

-  คูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน (โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินรวมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคูมือดังกลาวคณะกรรมการจึงไดกําหนดกรอบและแนวทาง
ในหารติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 

 (๑)  กรอบเวลา (time & timeframe) 
การดําเนินโครงการเปนไปตามหวงเวลาท่ีกําหนดเอาไวในแผนการดําเนินงานหรือไม  และ

เปนหวงเวลาท่ีดําเนินการเหมาะสมตอถูกตองหรือไม  มีความลาชาเกิดข้ึนหรือไม  
   

 
 



๕ 
 

(๒) ความสอดคลอง (relevance) 
มีความสอดคลองกับ ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน  คานิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล    
ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  แผนพัฒนาตําบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดาน
การเกษตรและแหลงน้ํา)  วิสัยทัศน  พันธกิจ  จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบาย
ผูบริหาร  รวมท้ังปญหา  ความตองการของประชาคมและชุมชน  

(๓)  ความพอเพียง     
การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเปนโครงการท่ีมีความจําเปนตอประชาชนในชุมชน  

สามารถแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนไดในชุมชน และสามารถดําเนินการไดตามอํานาจหนาท่ีของทองถ่ิน  โดยคํานึงถึง
งบประมาณของทองถ่ิน 

(๔)  ความกาวหนา     
พิจารณาถึงความกาวหนาในอนาคตของทองถ่ิน  โดยพิจารณา 
ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน (การพัฒนาดานการคมนาคม  โครงสรางพ้ืนฐาน   

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  การใชกฎหมายควบคุมอาคาร การวางผังเมือง) 
ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคม (การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  สุขภาวะของประชาชน   

การรณรงคและ    ปองกันยาเสพติด  การกีฬาและการออกกําลังกาย  การสงเสริม อนุรักษ ฟนฟู กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ การสงเคราะหและสงเสริมผูดอยโอกาส  การสรางชุมชนเขมแข็ง 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ (สนับสนุน สงเสริมการเกษตรแบบพอเพียงการพัฒนา
อาชีพท่ีสอดคลองกับสภาพ ความตองการของตลาดและชุมชน   สงเสริมพัฒนาการทองเท่ียวทางธรรมชาติ 
ประวัติศาสตร ตามวิถีชุมชนและภูมิปญญาชาวบาน  การสงเสริมการลงทุน การพาณิชย การพัฒนาธุรกิจท่ี
เก่ียวกับการทองเท่ียว) 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ    (การฟนฟูและอนุรักษ
ปา และระบบนิเวศ   การบริหารจัดการพ้ืนท่ีลุมน้ํา  การควบคุมดูแลการทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียวธรรมชาติ
ในชุมชน การบริหารจัดการขยะ   การกําจัดและบําบัดมลพิษ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการองคกรภายใตระบบ         
ธรรมาภิบาล   (สงเสริมกระบวนการเรียนรู การมีสวนรวม  การบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพและ
โปรงใส  การตอบสนองความตองการของประชาชน การจัดระเบียบชุมชนและสังคม  การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรขององคกรอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง 

 (๕) ประสิทธิภาพ   
ติดตามและประเมินโครงการท่ีดําเนินการวาสามารถดําเนินการไดบรรลุวัตถุประสงคหรือไม  

มีผลกระทบเกิดข้ึนหรือไม  ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม  การดําเนินโครงการสามารถแกไขปญหา
ของชุมชนไดหรือไม  งบประมาณถูกใชไปอยางประหยัดและคุมคา ทรัพยสินของ เชน วัสดุ  อุปกรณ  ครุภัณฑ 
ถูกใชไปอยางคุมคา  มีการบํารุงรักษาและซอมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม 

(๖)  ประสิทธิผล     
ปญหาของชุมชนประชาชนไดรับการแกไขหรือไม  มีผลกระทบตอประชาชนในชุมชน

หรือไม   
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(๗)  ผลลัพธและผลผลิต     
ประชาชน  ชุมชน  ไดรับอะไรจากการดําเนินโครงการของเทศบาล ซ่ึงสงผลไปถึงการ

พัฒนาจังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ 
 
1.7 ระเบียบ วิธีการท่ีใชในการติดตามและประเมินผล  
1. ระเบียบท่ีใชในการติดตามและประเมินผล 
ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองคประกอบท่ีใชในการติดตามดังนี้  
(๑) แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ.2561 ขอ ๒๘ โดยมี ภาคประซาซนเขามามีสวนรวมในการเปนคณะกรรมการฯ 

๒. วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
วิธีการในการติดตามและประเมินผล มีวิธีการดังนี้ 
(๑) ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4) 
(๒) หวงเวลาในการติดตามและประเมินผลมีรายไตรมาสดังนี้ 

ไตรมาสท่ี 1 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562) รายงานภายในเดือน มกราคม 2563 
ไตรมาสท่ี 2 (1 มกราคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563) รายงานภายในเดือน เมษายน 2563 
ไตรมาสท่ี 3 (1 เมษายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563) รายงานภายในเดือน กรกฎาคม 2563 
ไตรมาสท่ี 4 (1 กรกฎาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2563) รายงานภายในเดือน ตุลาคม 2563 

 (๓) ดําเนินการตรวจสอบในระหวางการดําเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริง 
ท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจําปงบประมาณนั้น วาสามารถเปนไปตามเปาหมายท่ีตั้งไว 
หรือไม 

(๔) สรุปผลการดําเนินโครงการในแผนพัฒนา  
(5) เสนอแนะความคิดเห็นท่ีไดจากการติดตามแลประเมินผล  

 
1.8. การกําหนดหนวยงานรับผิดชอบ  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 

๒๕๔๘ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 หมวด ๖ ขอ ๒๘ กําหนดให ผูบริหารทองถ่ินแตงตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน เทศบาลนครนครศรีธรรมราชไดมีคําสั่งเทศบาลท่ี  
04306/2561  ลงวันท่ี 22 พฤศจกิายน 2561 แตงตั้ง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดังนี้ 

1. นายอนันต ธรรมานนท  ผูทรงคุณวุฒิ   ประธานกรรมการ 
2. นายคํานวน โสมนิล  สมาชกิสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  กรรมการ 
3. นายจักรพันธุ จันทรเขียว สมาชกิสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช กรรมการ  
4. นายประยูร จิระพิบูลยพันธ สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช กรรมการ  
5. นายอํานวย อนนัทนุพงศ คณะกรรมการชุมชนนอกไร-สะพานยาว  กรรมการ 
6. นายเนติบัญชร ขุนรักษ  ประธานคณะกรรมการชุมชนนอกไรฯ กรรมการ  
7. ผูอํานวยการสํานักศิลปากรท่ี  12  นครศรีธรรมราช    กรรมการ  
8. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช    กรรมการ  
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9. นางอรชร ไชยพงศ  ผูทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
10. นายดิเรกฤทธิ์ ทวะกาญจน ผูอํานวยการสํานักการชาง  กรรมการ  
11. นางสุรีวรรณ สาสนานนท ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน กรรมการ /เลขาฯ 
12. นายพลวัต  รุจิระยรรยง นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ ผูชวยเลขานุการ  

อํานาจหนาท่ีของ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ 
(๑) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๓) 1รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร

ทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยาง
นอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

(๔) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร  
 

1.9 การสรุปผลการติดตามและประเมินผล  
งานวิจัยและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน ดําเนินการรวบรวม ผลการดําเนินงานพรอมท้ัง

จํานวนงบประมาณท่ีใชจริง นํามาสรุปผลและนําเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพ่ือพิจารณาตรวจสอบ  เสนอความเห็น  ใหคําแนะนํา  และไดนําความคิดเห็น
ขอเสนอแนะและคําแนะนําของคณะกรรมการติดตามประเมินผลฯ แจงผูบริหาร หนวยงานตางๆ ทราบและใช
เปนแนวทางในการแกไขปรับปรุงการดําเนินงานโครงการตางๆ ใหสําเร็จลุลวงไปไดอยางมีประสิทธิภาพ  
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สวนท่ี 2 
วิสัยทัศน  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

 
2.1วิสัยทัศนการพัฒนา (Vision)เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

“เทศบาลนาอยูสูความเปนเลิศ    เปดเทศบาลใหทุกคนยอมรับ 
ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน    เพ่ิมประสิทธิภาพผลการศึกษา 
พัฒนาสาธารณูปโภคและขนสง    สรางอาชีพท่ีม่ันคงแกชุมชน    
    และดูแลทุกคนใหอยูดีมีสุข” 

 
2.2 ยุทธศาสตรการพัฒนา 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
1.) ดานการเมืองการบริหาร 
2.) ดานสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต 
3.) ดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี 
4.) ดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพ้ืนฐาน 
5.) ดานเศรษฐกิจ 
6.) ดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 

2.3  เปาประสงค 

๑. ประชาชนมีคุณภาพในการใชชีวิตท่ีดี ชุมชนเขมแข็ง บนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีบทบาท สวนรวมในการบริหารจัดการ ตั้งแตกระบวนการคิด ทํา

ตรวจสอบและประเมินผลตามลําดับ 
๓. บุคลากรทุกระดับมีศักยภาพในการวางแผน บริหารและปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 
๔. มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลใหเกิดประสิทธิภาพ 
๕. การศึกษาระดับประถมศึกษามีประสิทธิภาพไดมาตรฐานและเปนท่ีพึงพอใจของผูปกครองนักเรียน 
๖. การศึกษาระดับมัธยมศึกษามีประสิทธิภาพไดมาตรฐานและเปนท่ีพึงพอใจของผูปกครองนักเรียน 
๗. สภาพแวดลอมและภูมิทัศนสวยงามเปนเมืองนาอยูตามวิสัยทัศนของจังหวัด  
๘. สนับสนุนสงเสริม อนุรักษวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
๙. ประชาชนและชุมชนมีความสอดคลองในการสรางรายไดเพ่ิมข้ึนในประกอบอาชีพ การทํางาน 
๑๐. แหลงทองเท่ียวเกิดข้ึนหลากหลายและเปนท่ีรูจักมากชึ้นใหกับประชาชน 
๑๑. การศึกษานอกระบบ และตามอัธยาศัยมีประสิทธิภาพ เปนท่ีพึงพอใจของผูปกครอง ชุมชนและสังคม 
๑๒. ประชาชนไดรับขอมูลขาวสารท่ีรวดเร็ว ทันสมัย และมีประสิทธิภาพถูกตอง 
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2.4  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

ลําดับ ยุทธศาสตรการพัฒนา ตัวช้ีวัด 

1 การเมืองการบริหาร 1. ความพึงพอใจของประชาชนตอโครงการ/กิจกรรมท่ีประชาสัมพันธเพ่ือ 
ใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารรอยละ 80 

2. ประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล/เทศบัญญัติ
งบประมาณ/แผนการดําเนินงาน และการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานของเทศบาล รอยละ 20 

3. ความพึงพอใจของประชาชนตอโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการเพ่ือ
ประชาสัมพันธการจัดเก็บภาษีรอยละ 80 

4. รอยละของจํานวนประชากรในเขตเทศบาลท่ีมีสิทธิ์เลือกตั้งไปใชสิทธิ์
เลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล ไมต่ํากวารอยละ 60 

5. รอยละของจํานวนผูบริหาร  พนักงาน ลูกจางเทศบาล  และบุคลากรท่ี
เก่ียวของเขารับการอบรมสัมมนา รอยละ 80 
 

2 สวัสดิการสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

1. ความพึงพอใจของประชาชนตอโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาล รอยละ80 

2. รอยละของชุมชน/กลุมองคกรตางๆ ในเขตเทศบาล เขารวมอบรมสัมมนา
รอยละ 80 

3. ความพึงพอใจของประชาชนตอโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการเพ่ือ
สนับสนุนสงเคราะห เด็ก สตรี ผูสูงอายุคนพิการ  ผูดอยโอกาสทางสังคม
รอยละ 80 

4. ความพึงพอใจของประชาชนตอโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการเพ่ือแกไข
ปญหาความยากจนของประชาชนในเขตเทศบาล   รอยละ 80 

5. รอยละของประชาชนผูประสบภัย ผูยากไร ผูดอยโอกาสทางสังคมท่ีขอรับ
ความชวยเหลือจากเทศบาลและไดรับการชวยเหลือรอยละ 90 

6. ความพึงพอใจของประชาชนตอโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการเพ่ือรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในเขตเทศบาลรอยละ 
80 

7. ความพึงพอใจของประชาชนตอโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและบรรเทาสาธารณภัยใหกับประชาชนรอยละ 80 

8. รอยละของผูดูแลเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเขารับการอบรมสัมมนา 
เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานรอยละ 80 

 
 

 

 

 
 



๑๐ 
 

ลําดับ ยุทธศาสตรการพัฒนา ตัวช้ีวัด 

3 การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 

1. รอยละของผูบริหาร พนักงานครูเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษาเขา
รับการอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาศักยภาพการบริหาร/การจัดการเรียนการ
สอนรอยละ 80 

2. ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล รอยละ80 

3. รอยละของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลผานเกณฑการประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.)รอยละ 100 

4. ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนิน  
การเพ่ือสนับสนุนสงเสริมใหนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลมีความเปน
เลิศทางดานวิชาการรอยละ 80 

5. ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนิน  
การเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลรอยละ 80 

6. รอยละความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการจัดการศึกษานอก
ระบบการศึกษารอยละ 80 

7. รอยละความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอโครงการ/กิจกรรมท่ี
ดําเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนนอกระบบและตาม
อัธยาศัยของเทศบาลรอยละ 80 

8. รอยละความพึงพอใจของประชาชน/ชุมชนในเขตเทศบาลท่ีมีตอการจัด
กิจกรรม/โครงการเพ่ือสนับสนุนสงเสริม เพ่ืออนุรักษไวซ่ึงวัฒนธรรม 
ประเพณี  และภูมิปญญาทองถ่ินของเทศบาลรอยละ 80 
 

4 สาธารณูปโภคและโครงสราง
พ้ืนฐาน 

1. ความพึงพอใจของประชาชนตอการจัดบริการดานโครงสรางพ้ืนฐานและ
ระบบสาธารณูปโภคของเทศบาล รอยละ 80 
 

5 เศรษฐกิจ 1. ความพึงพอใจของประชาชนตอกิจกรรม/โครงการ เพ่ือสนับสนุนและ
สงเสริมใหประชาชนในเขตเทศบาล  มีรายไดเพ่ิมข้ึนรอยละ 80 

2. ความพึงพอใจของประชาชนตอกิจกรรม/โครงการ เพ่ือสนับสนุนและ
สงเสริมการทองเท่ียวรอยละ 80 

3. ความพึงพอใจของประชาชนตอโครงการโครงสรางพ้ืนฐานท่ีไดรับการ
พัฒนาเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว รอยละ 80 

 

 

 

 

 
 



๑๑ 
 

ลําดับ ยุทธศาสตรการพัฒนา ตัวช้ีวัด 

6 สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 1. ความพึงพอใจของประชาชนตอพ้ืนท่ีท่ีไดรับการปรับปรุงภูมิทัศนใหมี  
ความเปนระเบียบเรียบรอยสวยงามรอยละ 80 

2. ความพึงพอใจของประชาชนตอโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการเพ่ือกําจัด
ขยะ และสิ่งปฏิกูลตางๆ ใหมีความสะอาดสวยงาม รอยละ 80 

3. ความพึงพอใจของประชาชนตอการบริหารจัดการสภาพแวดลอมและภูมิ
ทัศนในเขตเทศบาลรอยละ 80 

4. ความพึงพอใจของประชาชนตอเทศบาลในการดําเนินการกําจัดขยะ และ
สิ่งปฏิกูลตางๆ ใหมีความสะอาด สวยงาม รอยละ 80 

5. ความพึงพอใจของประชาชนตอโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการเพ่ือ 
ควบคุม ปองกันโรคตางๆ ใหกับประชาชนรอยละ 80 

6. ความพึงพอใจของประชาชนตอโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทางการแพทยของโรงพยาบาลเทศบาลฯ และ
ศูนยบริการสาธารณสุขของเทศบาลรอยละ 80 

7. ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการดานสาธารณสุขของเทศบาล
รอยละ 80 

8. ความพึงพอใจของประชาชนตอโครงการ/กิจกรรมท่ีรณรงคใหความรูแก
ประชาชนในการควบคุมปองกันโรคตางๆรอยละ 80 

9. กลุมเปาหมายไดรับการตรวจประเมินสุขลักษณะทางดานกายภาพ  
และสุมตรวจตัวอยางเพ่ือวิเคราะหดานเคมีและชีวภาพรอยละ 80 

 

 
 

2.5 กลยุทธการพัฒนา 

๑.การพัฒนาสวัสดิการสังคม 
  ๒. การพัฒนาสาธารณสุข 
  ๓. การพัฒนาสรางจิตสํานึกเพ่ือปองกันและแกไขปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด 

๔. การสรางความเขมแข็งชุมชน  สนับสนุนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
  5. การพัฒนากอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน ทางเทา ทอระบายน้ํา สะพานและอาคารสถานท่ี  
  6. การพัฒนา ปรับปรุง และติดตั้งไฟฟาสาธารณะ 
  7. การพัฒนา กอสราง ปรับปรุง และบํารุงรักษาระบบน้ําอุปโภค – บริโภค 
  8.การพัฒนาสงเสริมอาชีพแกประชาชน 
  9.การสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว 
  10.การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และพัฒนาการเรียนรู 
  11.การสงเสริม สนับสนุน ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
  12.การสงเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
  13. การปรับปรุงดูแลสภาพแวดลอม  มีการจัดการขยะท่ีมีประสิทธิภาพ   

 
 



๑๒ 
 

                     14. ใหความรูแกประชาชนเพ่ือปองกันควบคุมโรคใหถูกสุขอนามัยท่ีดี 
15. การสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินของประชาชน 
16. การพัฒนาบุคลากรและองคกรใหทันสมัย  มีประสิทธิภาพในการบริหาร เพ่ือใหการ
บริการท่ีดีแกประชาชนและเปนองคกรธรรมาภิบาล 

  17. พัฒนาการจัดเก็บรายไดใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



๑๓ 
 

สวนท่ี 3 
สรุปการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  

เทศบาลนครนครศรีธรรมราชไดดําเนินการเพ่ือติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตาม

แผนพัฒนาทองถ่ิน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖ 3   โดยเก็บขอมูลการดําเนินงานตามโครงการตาง ๆ ของ

ทุกสวนราชการ ท้ังขอมูลในเซิงปริมาณและเอกสารการรายงานผลการดําเนินงานตอผูบริหาร และนํามาสรุป

การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาลนครนครศรธีรรมราช ประจําป พ.ศ.2563 ดังนี้ 

3.1 สรุปผลการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราชไดจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) ตามกระบวนการ

ท่ีบัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พ.ศ.2548 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 โดยผานการมีสวนรวมของประชาชนเชนการจัดเวที
ประชาคม การประชุมคณะกรรมการชุมชนเพ่ือรับฟงปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในพ้ืนท่ี
กอนนํามาจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนา ทองถ่ิน ท้ังนี้ไดกําหนดโครงการท่ีจะ
ดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๔ 
 

สรุปผลการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
 

 
ยุทธศาสตร 

ปที่ 1   2561 ปที่ 2  2562 ปที่ 3  2563 ปที่ 4  2564 ปที่ 5  2565 รวม 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1. การเมืองการบริหาร 8 8,913,840 6 2,269,942 21 49,662,054 10 4,750,000 9 2,750,000 54 68,345,836 
2. สวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต 23 131,816,000 25 146,462,900 31 184,556,000 29 169,044,200 27 175,483,600 135 807,326,700 
3. การศึกษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
และประเพณ ี

105 251,957,520 115 281,656,390 146 350,463,552 114 302,780,872 111 308,884,872 483 1,467,352,206 

4. สาธารณูปโภคและโครงสรางพ้ืนฐาน 54 85,504,200 54 174,348,300 105 1,180,480,308 110 738,599,350 14 325,240,000 264 2,243,059,458 
5. เศรษฐกิจ 5 4,900,000 5 4,950,000 6 5,050,000 6 5,050,000 6 5,050,000 28 22,950,000 
6. สาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 37 15,275,000 40 22,381,500 67 52,193,523 40 16,794,000 41 2,916,794,000 203 3,000,717,500 

รวม 223 498,366,560 245 632,033,032 376 1,822,405,437 309 1,237,018,422 208 3,734,202,472 1,267 7,618,751,700 

 
ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 

 
 
 

 
 
 
 

  

 
 



๑๕ 
 

3.2 สรุปผลการจัดทํางบประมาณป พ.ศ.2563 
ผูบริหารเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช ไดประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณ รายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2563 เม่ือวันท่ี 18 กันยายน 2562 รวมโครงการในปงบประมาณพ .ศ.2563  ท้ังสิ้น
197  โครงการงบประมาณ 452,768,900 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตรการพัฒนาไดดังนี้ 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. ยุทธศาสตรดานการเมืองการบริหาร 14    7,560,000  
2. ยุทธศาสตรดานสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต 27      156,918,400  
3. ยุทธศาสตรดานการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 76    172,312,200  
4. ยุทธศาสตรดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพ้ืนฐาน 57    92,759,300  
5. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 4       3,400,000  
6. ยุทธศาสตรดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 19      19,819,000  

รวม 197 452,768,900 
7. ครุภณัฑ 262 78,108,850 

รวมท้ังส้ิน 530,877,750 
 

ขอมูล ณ 30 กันยายน 2563 
 

แผนภูมิแสดงสัดสวนงบประมาณแยกตามยุทธศาสตรการพัฒนา 
 

 

การเมืองการบริหาร
7,560,000

1.42%

สวัสดิการสังคมและ
คุณภาพชีวิต

156,918,400
29.56%

การศึกษา  ศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรมและ

ประเพณี
172,312,200

32.46%

สาธารณูปโภคและ
โครงสรางพ้ืนฐาน
92,759,300

17.47%

เศรษฐกิจ
3,400,000

0.64%

สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

19,819,000
3.73%

ครุภณัฑ
78,108,850

14.71%

 
 



๑๖ 
 

 
สรุปผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่น (เฉพาะป 2563) ไปจัดทํางบประมาณ 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

โครงการตามแผนพัฒนา 
เฉพาะป 2563 

โครงการท่ีอนุมัติงบประมาณ 
ในป 2563 

รอยละของโครงการ 
ในแผนป 2563 
(ตามยุทธศาสตร) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
 

1. ยุทธศาสตรดานการเมืองการบริหาร 21 49,662,054 14    7,560,000  66.66 15.22 
2. ยุทธศาสตรดานสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต 31 184,556,000 27      156,918,400  87.09 85.02 
3. ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 146 350,463,552 76    172,312,200  52.05 49.16 
4. ยุทธศาสตรดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพ้ืนฐาน 105 1,180,480,308 57    92,759,300  54.28 7.85 
5. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 6 5,050,000 4       3,400,000  66.66 67.32 
6. ยุทธศาสตรดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 67 52,193,523 19      19,819,000  28.35 37.97 

รวม 376 1,822,405,437 197 452,768,900 52.39 24.84 
7. ครุภณัฑ 262 78,108,850 - - 

รวมท้ังส้ิน 530,877,750 - - 
 
ขอมูล ณ 30 กันยายน 2563 
 

 
 



๑๗ 
 

แผนภูมิแสดงสัดสวนโครงการท่ีไดรับงบประมาณแยกตามยุทธศาสตรการพัฒนา  
 

 การเมือง สวัสดิการสังคมฯ การศึกษา ศาสนาฯ สาธารณูปโภคฯ เศรษฐกิจ สาธารณสุขฯ
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โครงการท่ีตั้งไวในแผนท่ี (เฉพาะป 2563) โครงการท่ีอนุมัติในป 2563

 
 



แลวเสร็จ รอย กําลัง รอย ไมได รอย

ละ ดําเนินการ ละ ดําเนินการ ละ

1. ยุทธศาสตรดานการเมืองการบริหาร 7,560,000 1,334,787.50 17.66 14 6 42.86 0 0.00 8 57.14

2. ยุทธศาสตรดานสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต 156,918,400 123,964,104.03 79.00 27 14 51.85 1 3.70 12 44.44

3. ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมฯ 172,312,200 133,891,816.27 77.70 76 42 55.26 ๑ 1.32 ๓๓ 43.42

4. ยุทธศาสตรดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน 92,759,300 12,392,140.00 13.36 57 ๒๗ 47.37 ๑๒ 21.05 ๑๘ 31.58

5. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 3,400,000 273,643.20         8.05 4 1 25.00 0 0.00 3 75.00

6. ยุทธศาสตรดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 19,819,000 2,498,243.00 12.61 19 14 73.68 0 0.00 ๕ 26.32

รวม 452,768,900 274,354,734.00 60.59 197 104 52.79 14 7.11 79 40.10

7. ครุภัณฑ 78,108,850 58,580,840.00    75.00 262 202 77.10 23 8.78 37 14.12

รวมทั้งหมด 530,877,750 332,935,574.00 62.71

ขอมูล ณ  30  กันยายน  2563

18

สรุปผลการติดตามผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
งบประมาณ ผลการดําเนินงาน (จํานวนโครงการ)

ตั้งไว เบิกจายแลว รอยละ ทั้งหมด



๑๙ 
 

แผนภูมิสรุปผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
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๒๐ 
 

3.3  สรุปผลการติดตามและประเมินผล 
จากการดําเนินการติดตาม และประเมิน ผลการดําเนินงานตาม แผนพัฒนา ทองถ่ิน เทศบาลนคร

นครศรีธรรมราชปงบประมาณ  พ .ศ .2563 ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2562 ถึงเดือน กันยายน 2563 มี
รายละเอียดดังนี้ 

1. ยุทธศาสตรดานการเมืองการบริหาร 
จํานวนโครงการท้ังหมด  21 โครงการจํานวนโครงการตามเทศบัญญัติ  14 โครงการ ดําเนินการแลว

เสร็จ 6 โครงการ คิดเปนรอยละ 42.86 และไมไดดําเนินการ 8 โครงการคิดเปนรอยละ 57.14 
2. ยุทธศาสตรดานสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต 
จํานวนโครงการท้ังหมด  31 โครงการจํานวนโครงการตามเทศบัญญัติ  27 โครงการดําเนินการแลว

เสร็จ 14 โครงการ คิดเปนรอยละ 51.85 กําลังดําเนินการ 1 โครงการ  คิดเปนรอยละ 3.70 และยังไมได
ดําเนินการ 12 โครงการคิดเปนรอยละ 44.44 

3. ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี 
จํานวนโครงการท้ังหมด 146 โครงการจํานวนโครงการตามเทศบัญญัติ  76 โครงการดําเนินการแลว

เสร็จ 42 โครงการคิดเปนรอยละ 55.26 กําลังดําเนินการ 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 1.32 และไมไดดําเนินการ 
33 โครงการคิดเปนรอยละ 43.42 

4. ยุทธศาสตรดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพ้ืนฐาน 
จํานวนโครงการท้ังหมด  105 โครงการจํานวนโครงการตามเทศบัญญัติ  57  โครงการ ดําเนินการ

แลวเสร็จ 27 โครงการคิดเปนรอยละ 47.37 กําลังดําเนินการ 12 โครงการ  คิดเปนรอยละ 21.05 และไมได
ดําเนินการ 18 โครงการคิดเปนรอยละ 31.58 

5. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 
จํานวนโครงการท้ังหมด   6  โครงการจํานวนโครงการตามเทศบัญญัติ  4 โครงการ  ดําเนินการแลว

เสร็จ 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 25.00 และไมไดดําเนินการ 3 โครงการ  คิดเปนรอยละ 75.00 
6. ยุทธศาสตรดานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
จํานวนโครงการท้ังหมด  67 โครงการจํานวนโครงการตามเทศบัญญัติ  19 โครงการดําเนินการแลว

เสร็จ  14  โครงการ คิดเปนรอยละ 73.68 และยังไมไดดําเนินการ 5 โครงการคิดเปนรอยละ 26.32 
7. ครุภัณฑ 
จํานวนครุภัณฑตามเทศบัญญัติ 262 รายการดําเนินการแลวเสร็จ 202 รายการคิดเปนรอยละ 77.10

กําลังดําเนินการ 23 รายการ คิดเปนรอยละ  8.78 และไมไดดําเนินการ 37 รายการ  คิดเปนรอยละ 14.12 
สรุปผลการดําเนินงาน 

-โครงการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (ป 2563) จํานวน 376 โครงการ 
-โครงการตามเทศบัญญัติประจําป 2563 จํานวน 197 โครงการ 
-โครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จจํานวน 104 โครงการ คิดเปนรอยละ 52.79 
-โครงการท่ีกําลังดําเนินการจํานวน 14 โครงการ คิดเปนรอยละ 7.11 
-โครงการท่ีไมไดไดดําเนินการจํานวน 79 โครงการคิดเปนรอยละ 40.10 
-ครุภัณฑ ท้ังหมด 262  รายการ  ดําเนินการแลวเสร็จ 202  รายการ  คิดเปนรอยละ 77.10 
-งบประมาณท้ังหมดตั้งไว 530,877,750 บาท เบิกจายแลว 332 ,935,574.00 บาท         

คิดเปนรอยละ 62.71 
 

 
 



๒๑ 
 

3.4 ปญหาและอุปสรรค 
ปญหา 

1. เทศบาลไมสามารถดําเนินโครงการท่ีเก่ียวกับการจัดฝกอบรมได เนื่องจากสถานการณการ

ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19)  

2. เทศบาลไมสามารถดําเนินโครงการดานโครงสรางพ้ืนฐานไดบางโครงการเนื่องจากไมมี

งบประมาณจากสถานการณการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19) 

3. เทศบาลไมสามารถจัดเก็บภาษีไดตามเปาเนื่องจากสถานการณการระบาดของโรคไวรัสโคโร

นา (Covid-19)  จึงจําเปนตองระงับหรือยกเลิกโครงการและครุภัณฑบางรายการ 

อุปสรรค 
๑. ขอจํากัดดานอํานาจหนาท่ีของเทศบาลทําใหไมสามารถดําเนินการไดทุกปญหา 

๒. เทศบาลมีงบประมาณไมเพียงพอตอการดําเนินงานแกไขปญหาและความตองการของ

ประชาชนในชุมชนไดท้ังหมด 

๓. เทศบาลตั้งงบประมาณในการดําเนินการตามภารกิจแตละดานบางรายการยังไมเพียงพอและ

บางรายการมากเกินไปทําใหตองโอนเพ่ิมโอนลดและตั้งจายรายการใหม 

3.5 ขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ 

คณะกรรมการคิดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไดเสนอแนะให
เทศบาลดําเนินการจัดทําประชาคมเพ่ือรับทราบปญหาความตองการและขอเสนอแนะชองประชาชนในชุมชน
กอนดําเนินโครงการกอสรางโครงสรางพ้ืนฐานในชุมชน และเม่ือดําเนินโครงการแลวเสร็จใหประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ความคุมคา และความพึงพอใจของประชาชนในชุมชนดวย 

 
 



 
 

บัญชีโครงการ 
ยุทธศาสตรดานการเมืองการบริหาร 

 
 
 



ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

1 2 3 4

1 สถานีวิทยุกระจายเสียง  - จัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธถายทอด กองวิชาการ 50,000         15,000.00        - 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช การกระจายเสียง และแผนงาน

 - จัดกิจกรรมดีเจนอยเมืองลิกอร

2 ฝกอบรมใหความรูพัฒนา จัดฝกอบรมสัมมนาใหความรูเกี่ยวกับการ กองวิชาการ 150,000       138,252.00      - 
ศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพ จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น การจัดทํา และแผนงาน

บุคลากรกองวิชาการและ เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย และการติด

แผนงาน ตามประเมินผลใหกับบุคลากรกองวิชาการ

และแผนงานและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ

3 จัดทําแผนพัฒนา งบประมาณ  - จัดประชุมประชาคมระดับพื้นที่และระดับ กองวิชาการ 600,000       530,453.00      - 
และการติดตามประเมินผล เทศบาลนคร  เพื่อนําปญหามาพิจารณา และแผนงาน

จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

 - จัดทําเอกสารแผนพัฒนาทองถิ่นและ

แผนฯ เพิ่มเติม จํานวน 200 เลม

 - จัดทําเอกสารแผนพัฒนาชุมชน จํานวน 

200 เลม

 - จัดทําเอกสารแผนการดําเนินงานและ

เอกสารแผนการดําเนินงาน เพิ่มเติม จํานวน

รวม 200 เลม

 - ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาปละ 4 ครั้ง

 - จัดทําเอกสารเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจาย ประจําป จํานวน 350 เลม

22

หมายเหตุ โอนงบ (+/-)

แลวเสร็จ
กําลัง

ดําเนินการ
ไมได

ดําเนินการ
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณ 
(บาท)

     เบิกจาย    
(บาท)

แบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ประจําปงบประมาณ  พ .ศ.2563 

1. ยุทธศาสตรดานการเมืองการบริหาร



ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

1 2 3 4

4 เลือกตั้งนายกเทศมนตรีและ จัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิก สํานักปลัด 4,000,000  - (-) 1,211,000  ยังไมมีประกาศให

สมาชิกสภาเทศบาลนคร สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เทศบาล มีการเลือกตั้ง

นครศรีธรรมราช จาก กกต..

5 อบรมสัมมนาบุคลากรเทศบาล จัดอบรมสัมมนาใหความรูเพื่อพัฒนา สํานักปลัด 800,000        -  -  เนื่องจากสถานการณ 

ศักยภาพบุคลากร การอบรมสัมมนา เทศบาล การระบาดของ

เพื่อพัฒนาองคกร การอบรมสงเสริม โรคโควิด-19

ดานคุณธรรมจริยธรรม

6 วันทองถิ่นไทย  - จัดพิธีถวายราชสักการะและกลาว สํานักปลัด 80,000          - (-) 79,500  เนื่องจากสถานการณ 

ถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระ เทศบาล การระบาดของ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัว โรคโควิด-19

 - จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน

7 จัดพิธีถวายราชสักการะ  - ทําพิธีถวายราชสักการะพระราชา สํานักปลัด 200,000        - (-) 199,500  เนื่องจากสถานการณ 

พระราชานุสาวรีย พระเจา นุสาวรียพระเจาศรีธรรมาโศกราช ดังนี้ เทศบาล การระบาดของ

ศรีธรรมาโศกราช  - ทําพิธีบวงสรวง โรคโควิด-19

 - ทําพิธีทางสงฆ

 - พิธีสรงน้ําพระเจาศรีธรรมาโศกราช

8 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี  - จัดพิธีถวายราชสักการะและถวาย สํานักปลัด 100,000       98,710.00       - 
นครินทราบรมราชชนนีเนื่องใน ราชสดุดี เทศบาล แลวเสร็จ

วันคลายวันพระราชสมภพ  - ตรวจวัดความดันผูเขารวมกิจกรรม

9 วันเทศบาล จัดกิจกรรมวันเทศบาล โดย สํานักปลัด 90,000          -  -  เนื่องจากสถานการณ 

 - ทําพิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ เทศบาล การระบาดของ

 - พีธีไหวศาลพระภูมิ โรคโควิด-19

 - พิธีอานสารรัฐมนตรีวาการกระทรวง

 - พิธีกรรมทางศาสนาพุทธและอิสลาม

 - รับฟงนโยบายจากผูบริหาร

 - กิจกรรมสาธารณประโยชน
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10 จิตอาสา "เราทําความดีดวย  - พัฒนาและปรับปรุงสถานที่สาธารณะ สํานักปลัด 300,000       123,372.50      - 
หัวใจ" ทางเดิน ถนน คู คลอง ลําหวยตางๆในเขต เทศบาล

เทศบาล

 - ทําความสะอาดดูแลรักษาสิ่งแวดลอม

ปรับปรุงภูมิทัศน ปลูกตนไมในสวนสาธารณะ

ในเขตเทศบาล

11 กอสรางหองพักพนักงานขับรถ กอสรางหองพักพนักงานขับรถ บริเวณ สํานักปลัด 160,000        -  -  ไมมีงบประมาณ

ชั้น 1 อาคารจอดรถ ขนาด 1.90 x เทศบาล เนื่องจากสถานการณ 

7.00 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา การระบาดของ

13.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบและ โรคโควิด-19

รายการของเทศบาล

12 อบรมสัมมนาบุคลากร จัดฝกอบรมสัมมนาใหความรูเกี่ยวกับ สํานักการชาง 400,000        -  -  เนื่องจากสถานการณ 

ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวของใหกับบุคลากร การระบาดของ

สํานักการชางและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ โรคโควิด-19

13 ปรับปรุงหองจัดรายการวิทยุ ปรับปรุงหองจัดรายการวิทยุกระจาย กองวิชาการ 430,000       429,000.00      - 
กระจายเสียงอาคารจอดรถ เสียงอาคารจอดรถโดยทําการปรับปรุง และแผนงาน

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผนัง เพดาน ฝาเพดานดวยวัสดุดูดซับ

เสียงพรอมปรับปรุงพื้นและรายการ

อื่นๆขนาด 5.60x7.50 เมตร  หรือ

พท.ไมนอยกวา 42.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล

14 พัฒนาศักยภาพบุคลากรดาน จัดฝกอบรมใหแกพนักงานและผูรับจางเหมา กองสาธารณ 200,000        - (-) 200,000  เนื่องจากสถานการณ 

สุขาภิบาลและอนามัย บริการที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานดาน สุขและสิ่ง การระบาดของ

สิ่งแวดลอม สุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม แวดลอม โรคโควิด-19

หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ

รวม 1       -  - 5  - 8
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บัญชีโครงการ 
ยุทธศาสตรดานสวัสดิการสังคม 

และคุณภาพชีวิต 
 
 



ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

1 2 3 4

1 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จายเปนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุคนละ 600- กองสวัสดิการ 98,698,000 97,215,300.00  - 
1,000 บาท/เดือน จํานวน 12,700 คน สังคม

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ จายเปนเบี้ยยังชีพคนพิการ คนละ 800 กองสวัสดิการ 22,070,400 20,659,200.00  - 
บาท/เดือน จํานวน 2,240 คน สังคม

3 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จายเปนเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสคนละ 500 กองสวัสดิการ 2,280,000    2,136,500.00  - 
 บาท/เดือน จํานวน 495 คน สังคม

4 ฝกอบรมอาสาสมัครปองกัน จัดฝกอบรมอาสาสมัครปองกันสาธารณภัย สํานักปลัด 200,000       69,934            - 
สาธารณภัยในชุมชน ในชุมชน การฝกอบรมอาสาสมัครปองกัน เทศบาล

สาธารณภัยดานอุทกภัยและอัคคีภัย

5 ตั้งจุดบริการดานความปลอดภัย ตั้งจุดบริการความปลอดภัยทางถนน  ดังนี้ สํานักปลัด 80,000         140,624.20     - 
ทางถนนชวงเทศกาลตางๆ  - ชวงเทศกาลปใหม 2  จุดๆ  ละ  5  วัน เทศบาล

 - ชวงเทศกาลสงกรานต 2 จุดๆ ละ 3 วัน

6 โรงเรียนวัยใสเทศบาล  - จัดการเรียนการสอนหลักสูตรสําหรับ กองสวัสดิการ 400,000        - (-) 150,000  เนื่องจากสถานการณ 

นครนครศรีธรรมราช ผูสูงอายุ สังคม การระบาดของ

 - จัดกิจกรรมเสริมสรางสุขภาพทางกายและ โรคโควิด-19

จิตใจแกผูสูงอายุ

7 จัดตั้งและฝกอบรมอาสาสมัคร จัดฝกอบรมอาสาสมัครปองกันสาธารณภัยพลเรื สํานักปลัด 500,000        -  -  เนื่องจากสถานการณ 

ปองกันภัยฝายพลเรือน จํานวน 100 คน และจัดตั้งศูนยพรอมเครื่องมือ เทศบาล การระบาดของ

และอุปกรณในการฝกอบรม โรคโควิด-19

8 ศูนยสงเสริมสุขภาพและ จัดกิจกรรมนันทนาการพิธีกรรม ทางศาสนา กองสวัสดิการ 800,000       366,210.00      - 
พัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ การอบรมสัมมนาทัศนศึกษานอกสถานที่ สังคม

9 จัดหากายอุปกรณสําหรับผูพิการจัดหากายอุปกรณที่จําเปนสําหรับผูพิการ กองสวัสดิการ 30,000         7,150.00          - 
ผูสูงอายุที่ยากไร ที่ยากไรใหสามารถดําเนินชีวิตประจําวัน สังคม

ไดสะดวก
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ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

1 2 3 4

10 อบรมอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ จัดอบรม อผส.ชุมชนละ 1 คน เพื่อทราบ กองสวัสดิการ 200,000       95,010.00       (-) 30,000 
ที่บาน (อผส.) บทบาทหนาที่ในการดูแลผูสูงอายุที่บาน สังคม

11 สงเคราะหครอบครัวผูประสบ ชวยเหลือผูประสบสาธารณภัยและครอบครัว กองสวัสดิการ 100,000       63,340.00       (+) 150,000 
สาธารณภัยและผูยากไรใน ผูยากไรในชุมชนโดยจายเปนสิ่งของวัสดุ สังคม

ชุมชน กอสรางเครื่องอุปโภคบริโภค การสงเคราะห

จัดการศพผูยากไรและคาใชจายอื่นๆที่จําเปน

12 อบรมเพื่อปองกันและแกไข จัดอบรมใหความรูเพื่อปองกันและแกไข กองสวัสดิการ 100,000        -  -  เนื่องจากสถานการณ 

ปญหาทางสังคม ปญหาทางสังคมใหกับคณะกรรมการชุมชน สังคม การระบาดของ

ในเขตเทศบาล โรคโควิด-19

13 พัฒนาศักยภาพองคกรสตรี จัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาองคกรสตรี กองสวัสดิการ 300,000        - -  เนื่องจากสถานการณ 

ในเขตเทศบาล การเสริมสรางความเขมแข็งของบทบาทสตรี สังคม การระบาดของ

และทัศนศึกษาดูงาน โรคโควิด-19

14 สัมมนาและพัฒนาศักยภาพ  - จัดอบรมสัมมนากรรมการชุมชนตามหลัก กองสวัสดิการ 2,000,000    1,556,463.50 (-) 165,000 
ชุมชน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทัศนศึกษา สังคม

 - จัดตั้งคณะกรรมการกลุมตางๆ ในชุมชน

15 สํารวจและจัดเก็บขอมูลความจําจัดซื้อแบบสํารวจฯ จางเจาหนาที่สํารวจ กองสวัสดิการ 50,000         - -  เนื่องจาก 

เปนพื้นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภ และบันทึกประมวลผลขอมูลครัวเรือน สังคม สนง. พัฒนาชุมชน

ชีวิตประชาชนในเขตเทศบาล ภายในเขตเทศบาล ดําเนินการแลว

16 ฝกอบรมสงเสริมและพัฒนา สงเสริมและฝกอาชีพใหกับประชาชนในเขต กองสวัสดิการ 200,000       115,405.33     (-) 29,000 
อาชีพใหกับประชาชนในเขต เทศบาลนครนครศรีธรรมราช สังคม

เทศบาล

17 พัฒนาและฝกอบรมอาสาสมัคร จัดฝกอบรม และทัศนศึกษาดูงานแก กองสวัสดิการ 300,000       - -  เนื่องจากสถานการณ 

พลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด อาสาสมัครในชุมชน  ปละ 1 รุน จํานวน สังคม การระบาดของ

และสมัชชาชุมชนในเขตเทศบาลประมาณ  200 คน โรคโควิด-19
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18 เสริมสรางความเขมแข็งของ จัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธโดยมี กองสวัสดิการ 300,000       - -  เนื่องจากสถานการณ 

สถาบันครอบครัวในเขตเทศบาลตัวแทนครอบครัวจากชุมชนเขารวมกิจกรรม สังคม โรคโควิด-19

19 พัฒนาและสนับสนุนการทํางาน จัดประชุมผูนําชุมชนในเขตเทศบาลนคร กองสวัสดิการ 150,000       43,963.00        เนื่องจากสถานการณ 

ขององคกรชุมชน นครศรีธรรมราช เดือนละ 1 ครั้ง สังคม โรคโควิด-19

20 สภาเด็กและเยาวชนในระดับ ดําเนินการฝกอบรมและสนับสนุน กองสวัสดิการ 150,000       - -  เนื่องจากสถานการณ 

เทศบาล การดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน สังคม การระบาดของ

ในเขตเทศบาล โรคโควิด-19

21 สงเสริมสุขภาพและการแขงขัน  - จัดการแขงขันกีฬาชุมชนและเยาวชน กองสวัสดิการ 1,300,000    533,004.00     - 
กีฬาชุมชน ชุมชนในเขตเทศบาล จํานวน 63 ชุมชน สังคม

 - สนับสนุนครูนําเตนแอโรบิค

 - จัดซื้อวัสดุอุปกรณกีฬา

22 สงเสริมแมบานและเยาวชน สนับสนุนใหชุมชนในเขตเทศบาล 63 ชุมชน กองสวัสดิการ 1,200,000    962,000.00     - 
จัดกิจกรรมงานประเพณีเดือนสิจัดกิจกรรมการแสดงที่อนุรักษไวซึ่ง สังคม

ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น

23 การจัดกิจกรรมชุมชนเพื่อสงเสริ สงเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนาประเพณี กองสวัสดิการ 50,000         - -  เนื่องจากสถานการณ 

ประเพณีศาสนา วัฒนธรรม วัฒนธรรมและการทองเที่ยวตางๆของชุมชน สังคม การระบาดของ

และทองเที่ยว โรคโควิด-19

24 รักษาสิ่งแวดลอมและทรัพยากร จัดกิจกรรมพัฒนา อนุรักษคูคลองและ กองสวัสดิการ 60,000         - -  เนื่องจากสถานการณ 

ธรรมชาติ สิ่งแวดลอมในเขตเทศบาล และการสงเสริม สังคม การระบาดของ

ชุมชน องคกรที่จัดกิจกรรมพัฒนาชุมชน โรคโควิด-19

ดานสิ่งแวดลอม

25 เทศบาลพบประชาชน จัดกิจกรรมออกหนวยใหบริการดานตางๆ กองสวัสดิการ 400,000       - -  เนื่องจากสถานการณ 

เพื่อบริการและพัฒนา แกประชาชนในเขต สังคม การระบาดของ

โรคโควิด-19
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26 กอสรางอาคารสถานีดับเพลิง กอสรางอาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น กวาง ประมาณ สํานักปลัด 5,000,000 - -  ไมมีงบประมาณ

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 24.00 เมตร ยาวประมาณ 28.00 เมตร เทศบาล เนื่องจากสถานการณ 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 576.00 เมตร การระบาดของ

ประกอบดวย อาคารสํานักงาน อาคารจอดรถ โรคโควิด-19

ดับเพลิง ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล

27 กอสรางอาคารศูนยฟนฟูสุขภาพกอสรางอาคารศูนยฟนฟูสุขภาพพัฒนา กองสวัสดิการ 20,000,000 - -  กันเงิน

พัฒนาศักยภาพผูสูงอายุและ ศักยภาพผูสูงอายุและศูนยการเรียนรูชุมชน สังคม

ศูนยการเรียนรูชุมชน บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร 84

(ทุงทาลาด) อาคาร ค.ส.ล.2ชั้น พื้นที่ไมนอย

กวา 1,000 ตารางเมตร ประกอบดวย

หองเรียนวัยใส หองกิจกรรม หองปฏิบัติ

ดานอาชีพ สวนแสดงสินคาและผลิตภัณฑ

 ชุมชน หองประชุม หองน้ํา สํานักงาน

รวม   - 5 1 8 1 12
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หมายเหตุ

แลวเสร็จ
กําลัง

ดําเนินการ
ไมได

ดําเนินการ
 โอนงบ (+/-)

     เบิกจาย    
(บาท)

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณ 
(บาท)



 
 

บัญชีโครงการ 
ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรมและประเพณ ี
 
 



ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

1 2 3 4
1 บริหารจัดการอุทยาน จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูตางๆ กองวิชาการ 1,000,000    663,298.00     (-) 150,000 

การเรียนรู  - การเรียนรูโซนตะลอนเน็ต สงเสริมการ และแผนงาน

เรียนรู การใชงานคอมพิวเตอร

 - การเรียนรูหองสมาธิ IT โดยการจัดอบรม

เชิงปฏิบัติการผานโปรแกรม Pain

PhotoScape กิจกรรมสงเสริมการเรียนรู

การใชงานคอมพิวเตอร โนตบุก 

 - การเรียนรูหองปญญามาโชว จัดกิจกรรม

การประดิษฐจากวัสดุสนุกคิดกับนักวิทยา-

ศาสตรมหัศจรรย

 - การเรียนรูหองเรียนวัยตุกตา จัดกิจกรรม

เสริมสรางทักษะพัฒนาความคิดจากงาน

ประดิษฐ ชวนนองเลานิทานภาษามือ 

 - การเรียนรูหองวิกวิบวับ จัดกิจกรรม

เกี่ยวกับการฉายหนังสั้นเกี่ยวกับการรณรงค

สรางจิตสํานึก ภาพยนตรเฉลิมพระเกียรติ

 - การเรียนรูหองสีสันอักษร การสงเสริมรักการอาน

 - การเรียนรูหองพายุสมอง จัดกิจกรรม

ฉายาภาพยนต 3 มิติ การบันเทิงทั่วไป

 - สัญจรรวมพลังลดโลกรอน โดยการสัญจร

รวมพลังลดโลกรอนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

 - จัดเทศกาลภาพยนตรวิทยาศาสตร

เพื่อการเรียนรู ครั้งที่ 15

 - การฝกอบรมใหความรูเด็กดีมีเงินออม
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หมายเหตุ
ไมได

ดําเนินการ

แลวเสร็จ
 งบประมาณ 

(บาท)
     เบิกจาย    

(บาท)

แบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ประจําปงบประมาณ  พ .ศ.2563 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

กําลัง
ดําเนินการ

3. ยุทธศาสตรดานการศึกษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

 โอนงบ (+/-)



ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

1 2 3 4

 - อบรมเยาวชนรุนใหม รูจักวิทยาศาสตร 

ใสใจเทคโนโลยี

 - อบรมการผลิตสื่อรูปแบบคลิปวีดีโอ

 - อบรมเยาวชนรุนใหมรวมใจตานยาเสพติด

 - อบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู Google App

 ผานระบบ Android

 - อบรมเชิงปฏิบัติการหองสมุดระบบ

อัจฉริยะ E Library

 - New Energy รอบรูพลงังานรอบตัว By Chevron

 - อบรมเยาวชนรุนใหมรูเทาทันสื่อ

รอบรูเรื่องกฎหมาย

 - อบรมสัมมนาการบริหารจัดการที่ดี

 - คายดาราศาสตรและเทคโนโลยี

 - แคมปคัพพิทักษสิ่งแวดลอม

 - อบรมสัมมนาและศึกษาดูงานระบบ

เครือขายเทคโนโลยีเพื่อการบริหาร

จัดการที่ดีและพัฒนาศูนยการเรียนรู
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หมายเหตุ

แลวเสร็จ
กําลัง

ดําเนินการ
ไมได

ดําเนินการ
 โอนงบ (+/-)รายละเอียดของกิจกรรม

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณ 
(บาท)

     เบิกจาย    
(บาท)

โครงการที่



ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

1 2 3 4

2 บริหารจัดการพิพิธภัณฑเมือง จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมความรู และเผยแพร กองวิชาการ 1,000,000    700,546.00     - 
ประชาสัมพันธ ดังนี้ และแผนงาน

 - จัดกิจกรรมวันเด็ก ประจําป 2553

 - พิพิธภัณฑ จัดอบรมประวัติศาสตร

เมืองนครศรีธรรมราชและโบราณสถานตาม

เสนทางรถชมเมือง

 - จัดอบรมมัคคุเทศกอาสา

 - นั่งสามลอกินลม ชมสวนสมเด็จ

และกิจกรรมเสริมสรางความเขมแข็ง

และอนุรักษสามลอถีบเมืองคอน

 - จัดทําหนังสือเอกสารประวุติศาสตร

และหนังสือศูนยศึกษาสืบคนประวัติศาสตร

และวัฒนาธรรม

 - ฝกอบรมทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษ

 - อบรมพัฒนาศักยภาพแหลงเรียนรู

และศึกษาดูงาน

 - Smart Museum จัดทําวีดีทัศน

QR Code จัดตั้งสารานุกรมเมือง

 - Walk Rally ศึกษาประวัติศาสตร

เมืองนครศรีธรรมราชและโบราณสถาน

 - เขาคายประวัติศาสตรเมืองนครฯ

 - จัดนิทรรศการหมุนเวียนจํานวน2เรื่อง
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หมายเหตุ

แลวเสร็จ
กําลัง

ดําเนินการ
ไมได

ดําเนินการ
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณ 
(บาท)

     เบิกจาย    
(บาท)

 โอนงบ (+/-)



ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

1 2 3 4

3 บริหารจัดการหอศิลปรวมสมัย จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมความรู และเผยแพร กองวิชาการ 300,000       144,499.00     (-) 40,000 
เมืองคอน ประชาสัมพันธ ดังนี้ และแผนงาน

 - จัดนิทรรศการหมุนเวียน

 - ประกวดภาพระบายสี

 - จัดอบรมศิลปะ ดังนี้ ศิลปะมีชีวิต

กาวแรกในงานศิลป (First Art) Art Camp

เมล็ดพันธุงานศิลป

4 ฝกอบรมทักษะกระบวนการ นํานักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนสาธิต สํานักการศึกษา 1,000,000    510,000.00     - 
ทางวิทยาศาสตร เทศบาลวัดเพชรจริกฝกอบรมทักษะกระบวน

การทางวิทยาศาสตร ณ ม.ลัยวลัยลักษณ

จํานวน 30สัปดาห

5 ปฐมนิเทศพนักงานครูเทศบาล จัดประชุมปฐมนิเทศพนักงานครูเทศบาล สํานักการศึกษา 300,000       - (-) 236,000  เนื่องจากสถานการณ 

ครูอัตราจาง และบุคลากรทางการศึกษา การระบาดของ

ปการศึกษา 1 ครั้ง โรคโควิด-19

6 ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพนักงานครู สํานักการศึกษา 200,000            200,000.00 - 
ของโรงเรียนสังกัดเทศบาล เทศบาลเพื่อจัดทําและปรับปรุงหลักสูตร

สถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

ใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

7 อบรมสงเสริมคุณภาพชีวิต จัดอบรมใหความรูแกเด็กเยาวชน การ สํานักการศึกษา 300,000       - -  เนื่องจากสถานการณ 

เยาวชน ศึกษานอกระบบโรงเรียนจํานวน 2รุน การระบาดของ

ใชเวลาในการอบรมรุนละ 2 คืน 3วัน โรคโควิด-19
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หมายเหตุ

แลวเสร็จ
กําลัง

ดําเนินการ
ไมได

ดําเนินการ
ที่

 งบประมาณ 
(บาท)

     เบิกจาย    
(บาท)

 โอนงบ (+/-)
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม



ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

1 2 3 4

8 สงเคราะหเด็กยากไรในชุมชน จัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กดอยโอกาส สํานักการศึกษา 200,000       81,590.00       - 
และเด็กเรรอน และเด็กเรรอนภายในเขตเทศบาล และ

สนับสนุนคาอาหารกลางวันและคาเครื่อง

บริโภค ปจจัยตางๆ สําหรับเด็กผูดอยโอกาส

และเด็กเรรอนภายในเขตเทศบาล 

9 จัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน จัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนระดับ สํานักการศึกษา 400,000       268,110.00     - 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (กศน.)ระดับชั้น 

ม.ตน/ม.ปลาย ใหแกเยาวชนที่พลาดโอกาส

ในการศึกษาในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 - เชิญวิทยากรจากสถาบันการศึกษา

ตางๆมาสอนในฐานะอาจารยพิเศษ

10 แขงขันทักษะทางวิชาการ  - จัดสอบแขงขันทักษะทางวิชาการและ สํานักการศึกษา 2,000,000    - (-) 1,920,000  เนื่องจากสถานการณ 

ประกวดกิจกรรมในแตละกลุมสาระการเรียน การระบาดของ

รูใหกับนักเรียนศูยพัฒนาเด็กเล็กนร.ชั้น โรคโควิด-19

อนุบาล-ม.6

 - จัดสอบแขงขันคัดเลือกนักเรียนโรงเรียน

ในสังกัด ชั้น ป.5 ชั้น ม.2และ ม.5  ใน 5

กลุมสาระประกอบดวย คณิตศาสตร ภาษา 

ไทย วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ

เปนตัวแทนเทศบาล

 - จัดสงนักเรียนตัวแทนเทศบาลพรอมครู

ฝกสอนเขารวมการแขงขันในโครงการแขงขัน

คนเกงในโรงเรียนทองถิ่นระดับประเทศ
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หมายเหตุ

แลวเสร็จ
กําลัง

ดําเนินการ
ไมได

ดําเนินการ
ที่ รายละเอียดของกิจกรรม

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

 โอนงบ (+/-)โครงการ
 งบประมาณ 

(บาท)
     เบิกจาย    

(บาท)



ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

1 2 3 4

11 แขงขันคนเกงเทศบาลระดับ จัดสอบแขงขันเพื่อคัดเลือกนักเรียน สํานักการศึกษา 150,000       - -  เนื่องจากสถานการณ 

ประเทศ ร.ร.ในสังกัดเทศบาล ชั้น ป.5 ชั้น ม.2 การระบาดของ

และ ชั้น ม.5  ชั้นละ 5 คนใน 5 กลุม โรคโควิด-19

สาระ  ประกอบดวย คณิตศาสตร 

ภาษาไทย วิทยาศาสตร สังคมศึกษา 

และภาษาอังกฤษ เปนน.ร.ตัวแทนเทศบาล

เขาแขงขันคนเกงเทศบาลระดับประเทศ

พรอมครูฝก  และบุคลากรทางการศึกษา

12 พัฒนาพนักงานครูของ จัดฝกอบรมสัมมนาใหกับพนักงาน สํานักการศึกษา     1,410,000 1,365,000.00  - 
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ครูสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

13 เชื่อมตอเครือขายอินเตอรเน็ต เชื่อมตออินเตอรเน็ตของโรงเรียนในสังกัด สํานักการศึกษา 1,118,000    1,099,488.89  - 
เทศบาล

14 สงเสริมกิจกรรมรักการอาน  - พัฒนาบุคลากรในสังกัดใหมีความรูความ สํานักการศึกษา 100,000       500,000.00     (+) 400,000 
ในสถานศึกษา อปท. สามารถในดานการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน

 - สรางเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอน

ดวยกิจกรรมสงเสริมการอาน

15 พัฒนา/ปรับปรุงหองสมุด จัดซื้อหนังสือใหกับหองสมุดโรงเรียน สํานักการศึกษา 1,000,000    - -  ไมไดรับอุดหนุนจาก

โรงเรียน ในสังกัดเทศบาล กรมสงเสริมฯ

16 จัดตั้งศูนยการเรียนรูใน จัดตั้งศูนยการเรียนรูในสถานศึกษา สํานักการศึกษา 1,000,000    - -  ไมไดรับอุดหนุนจาก

สถานศึกษา โดยจัดซื้อหนังสือและสื่อในการจัด กรมสงเสริมฯ

ศูนยการเรียนรูใหกับสถานศึกษา

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
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17 การพัฒนาการจัดการศึกษา  - จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา สํานักการศึกษา 5,000,000    - (-) 2,327,500  ไมไดรับอุดหนุนจาก

โดยใชโรงเรียนเปนฐานใน เชน สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นเศรษฐกิจ กรมสงเสริมฯ

การพัฒนาทองถิ่น (SBMLD) พอเพียงตามแนวพระราชดําริ สงเสริม

อาชีพระหวางเรียน หรือกิจกรรมอื่นๆ

ที่เกี่ยวของสถานศึกษา

 - จัดสงโรงเรียนสมัครเขารวมและ

เขาประกวดโรงเรียน SBMLD ดีเดน

18 พัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียน จัดซื้อวัสดุอุปกรณสนับสนุนแหลงเรียนรู สํานักการศึกษา 500,000       500,000.00     -  ไมไดรับอุดหนุนจาก

ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลจํานวน กรมสงเสริมฯ

 10 โรงเรียน

19 อาหารกลางวันเด็กนักเรียน สนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียน สํานักการศึกษา 47,105,000  41,673,000.00 - 
สังกัดเทศบาล 8 โรงเรียนและศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก จํานวน 13 ศูนย

20 คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียน สนับสนุนปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียน สํานักการศึกษา 3,318,000    1,267,000.00  - 
ยากจน ยากจน นักเรียนประถมศึกษาโรงเรียนใน

สังกัดเทศบาล

21 จัดการเรียนการสอน (รายหัว) จัดการเรียนการสอนนักเรียนระดับอนุบาล สํานักการศึกษา 21,158,100 18,808,248.00 - 
และประถมศึกษา 

22 หนังสือเรียน สนับสนุนหนังสือเรียนใหกับนักเรียน สํานักการศึกษา 6,973,300    6,460,134.00  (-) 500,000 
ระดับอนุบาล และประถมศึกษา

23 อุปกรณการเรียนการสอน สนับสนุนอุปกรณการเรียนการสอนนักเรียน สํานักการศึกษา 4,078,200    3,634,582.00  - 
ระดับอนุบาลและประถมศึกษา 
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24 เครื่องแบบนักเรียน สนับสนุนเครื่องแบบนักเรียนระดับอนุบาล สํานักการศึกษา 3,969,600    3,677,836.00  (-) 146,800 
 และประถมศึกษา 

25 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตร สํานักการศึกษา 5,346,200    4,683,760.00  (-) 300,000 

26 อาหารเสริมนม เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม (นม) ดังนี้ สํานักการศึกษา   36,659,800 32,689,093.34 - 
 - โรงเรียนสังกัดเทศบาลจํานวน 8 โรงเรียน

 - โรงเรียนสังกัด สพฐ. จํานวน 4  โรงเรียน

 - ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัด

 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 13  ศูนย

27 เสริมสรางการเรียนรูและพัฒนา  - ดูแลดานการบริโภคและสุขภาพเด็ก สํานักการศึกษา        150,000        42,370.00 - 
เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหสามารถมีพัฒนาการ

ตามวัยและเตรียมความพรอมเขาสูการ

ศึกษาภาคบังคับ

 - คาเชาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1 ศูนย

28 ประกันคุณภาพการศึกษา จัดประชุมประกันคุณภาพการศึกษาตาม สํานักการศึกษา 50,000         - -  เนื่องจากสถานการณ 

มาตรฐานการศึกษาที่ อปท.กําหนด การระบาดของ

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานปฐมวัย โรคโควิด-19

29 จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤ  - จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สํานักการศึกษา 200,000       54,945.00       (-) 110,000 
(English For Child) ระดับชั้น  (English  For Child) ระดับชั้นอนุบาล

อนุบาล  - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา

หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย หลักสูตร

MEP (Mini English Program)

30 รณรงคการปองกันยาเสพติด จัดกิจกรรมรณรงคปองกันยาเสพติด สํานักการศึกษา 283,000       183,000.00     - 
ในสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาล  10  โรงเรียน
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31 จัดการเรียนการสอนภาษาจีน  - จัดการเรียนการสอนภาษาจีนใหนักเรียน สํานักการศึกษา 100,000       - -  เนื่องจากสถานการณ 

ระดับการศึกษาระดับการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปที่ 1- 6 โรงเรียนในสังกัด การระบาดของ

ขั้นพื้นฐาน  - จัดการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการภาษจีน โรคโควิด-19

ใหกับครูผูสอน

32 ฝกอบรมทบทวนแผนพัฒนา จัดฝกอบรมทบทวนพัฒนาการศึกษา สํานักการศึกษา 150,000       - -  เนื่องจากสถานการณ 

การศึกษา ใหกับพนักงาน เจาหนาที่สํานักการ การระบาดของ

ศึกษา จํานวน 1ครั้ง/ป โรคโควิด-19

33 พัฒนาบุคลากรครูสอน จัดสงครูสอนเดกดอยโอกาสเขารับการอบรม สํานักการศึกษา 6,000           - -  ไมไดรับอุดหนุนจาก

เด็กดอยโอกาส สัมมนาตามที่กรมสงเสริมการปกครอง กรมสงเสริมฯ

ทองถิ่นจัดอบรมปการศึกษาละ 1 ครั้ง

34 ฝกอบรมประชุมการสอน จัดฝกอบรมประชุมการสอนแบบโครงการ สํานักการศึกษา        400,000 9,970.00         (-) 390,000 
แบบโครงงาน ใหแกผูบริหารสถานศึกษาและพนักงานครู

เทศบาลปการศึกษาละ 1 ครั้ง

35 ฝกอบรมสัมนมนาครูตนแบบ จัดประชุมสัมมนาครูตนแบบจํานวน 150 คน สํานักการศึกษา        200,000 79,890.00       (-) 110,000 
36 ฝกอบรมสัมมนาพนักงานครู จัดอบรมสัมมนาพนักงานครูเทศบาล สํานักการศึกษา 150,000       70,600.00       - 

เทศบาลตามกลุมสาระ ตามกลุมสาระการเรียนรู 8 กลุม

การเรียนรู สาระ จํานวน 2 ครั้งๆละ 150 คน

37 ประชุมฝกอบรมสัมมนาศึกษา จัดอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาการ สํานักการศึกษา        600,000 - (-) 400,000  เนื่องจากสถานการณ 

ดูงานการศึกษาภายในประเทศ เรียนรูประสบการณ จํานวน 2 ครั้ง/ป การระบาดของ

และตางประเทศ โรคโควิด-19

38 พัฒนาการจัดการเรียนการสอน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษา สํานักการศึกษา        100,000 - -  เนื่องจากสถานการณ 

"โรงเรียนพอเพียงทองถิ่น" ดูงานใหกัยผูบริหารสถานศึกษา การระบาดของ

ครูวิชาการ หัวหนาสายชั้น โรคโควิด-19

39 ประกวดสื่อนวัตกรรม จัดประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา สํานักการศึกษา     1,000,000 - (-) 900,000  เนื่องจากสถานการณ 

ทางการศึกษา ระดับประถมวัย ประถมศึกษา การระบาดของ

และระดับมัธยมศึกษา โรคโควิด-19
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40 ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการครูผูสอน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูผูสอนศูนยพัฒนา สํานักการศึกษา        150,000 - -  เนื่องจากสถานการณ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็กสังกัดเทศบาล ปการศึกษาละ 1 ครั้ง โรคโควิด-19

41 ประชุมสัมมนาคณะกรรมการ จัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา สํานักการศึกษา 150,000       - -  เนื่องจากสถานการณ 

การศึกษาระดับทองถิ่นและ ขั้นพื้นฐานโรงเรียนในสังกัด การระบาดของ

สถานศึกษา โรคโควิด-19

42 ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการครูผูสอน จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการครูผูสอนระดับ สํานักการศึกษา 150,000       - -  เนื่องจากสถานการณ 

ระดับปฐมวัย ปฐมวัยทุกคนเพื่อพัฒนาความรูตาม การระบาดของ

หลักสูตร จํานวน 1 ครั้ง โรคโควิด-19

43 สงเสริมองคกรปกครองสวน โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สํานักการศึกษา 100,000       - -  เนื่องจากสถานการณ 

ทองถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนา จัดสงแผนพัฒนาการศึกษาเขาประกวด การระบาดของ

การศึกษาดีเดน แผนพัฒนาการศึกษาดีเดนในระดับประเทศ โรคโควิด-19

44 อบรมวิชาผูกํากับลูกเสือสํารอง- จัดอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือสํารอง- สํานักการศึกษา        150,000 - -  เนื่องจากสถานการณ 

สามัญชั้นความรูเบื้องตน สามัญชั้นความรูเบื้องตนใหกับครู การระบาดของ

จํานวน 80 คน โรคโควิด-19

45 ฝกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จัดประชุมสัมมนาครูผูสอนระดับมัธยมศึกษา สํานักการศึกษา        200,000 - (-) 200,000  เนื่องจากสถานการณ 

ครูผูสอนระดับมัธยมศึกษา เพื่อพัฒนาความรู จํานวน 1ครั้ง/ป โรคโควิด-19

46 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตร สํานักการศึกษา     1,336,100   1,512,776.00 (+) 183,800 
 มัธยมศึกษา

47 เครื่องแบบนักเรียน สนับสนุนเครื่องแบบนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สํานักการศึกษา        688,800 692,340.00     (+) 22,000 

48 จัดการเรียนการสอน (รายหัว) จัดการเรียนการสอน ระดับมัธยมศึกษา สํานักการศึกษา     5,322,400   6,093,250.00 (+) 770,900 

49 คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียน สนับสนุนปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน สํานักการศึกษา        984,000      421,500.00 - 
ยากจน ระดับมัธยมศึกษา
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50 หนังสือเรียน สนับสนุนหนังสือเรียนใหกับนักเรียน สํานักการศึกษา     1,425,400 1,433,903.00  (+) 35,300 
ระดับมัธยมศึกษา

51 อุปกรณการเรียนการสอน สนับสนุนอุปกรณการเรียนการสอนนักเรียน สํานักการศึกษา        640,300      723,090.00 (+) 87,500 
ระดับมัธยมศึกษา

52 จัดการแขงขันกีฬานักเรียน จัดการแขงขันกีฬาระหวางนักเรียนโรงเรียน สํานักการศึกษา        700,000 - -  เนื่องจากสถานการณ 

กลุมโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาล ปการศึกษาละ 1 ครั้ง การระบาดของ

ประเภทกีฬา ดังนี้ โรคโควิด-19

 - ฟุตบอล

 - ฟุตซอล

 - วอลเลยบอล

 - เทเบิลเทนนิส

 - เซปกตะกรอ

 - เปตอง

53 พัฒนาบุคลากร (เจาหนาที)่ จัดสงเจาหนาที่อบรมดานการกีฬา สํานักการศึกษา          12,000 - -  เนื่องจากสถานการณ 

ปละ 1 ครั้ง โรคโควิด-19

54 จัดสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาจัดสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกับหนวยงาน สํานักการศึกษา     2,500,000 - -  เนื่องจากสถานการณ 

กรมสงเสริมการปกครองสวน อื่นๆ ซึ่งจัดโดยกรมสงเสริมการปกครอง การระบาดของ

ทองถิ่น สวนทองถิ่น ระดับภาคและระดับประเทศ โรคโควิด-19

55 จัดงานวันเด็กแหงชาติ จัดกิจกรรมสงเสริมใหเด็กและเยาวชนไดมี สํานักการศึกษา        400,000 411,090.00     (+)100000 
ประสบการณทั้งดานทักษะ ความรู ความคิด

ความสามารถ การแสดงออกและการบันเทิง

56 วงนครออรเคสตรา จัดฝกซอมเด็กและเยาวชนที่สนใจ สํานักการศึกษา     1,500,000 - -  เนื่องจากสถานการณ 

และสมัครเขารวมวงดนตรีนครออรเคสตรา โรคโควิด-19

57 จัดงานประเพณีบุญสารท จัดกิจกรรมสงเสริมประเพณีบุญสารท สํานักการศึกษา        300,000 250,000.00     - 
เดือนสิบ เดือนสิบ ประจําป 2563
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58 จัดงานประเพณีลอยกระทง จัดกิจกรรมสงเสริมประเพณีลอยกระทง สํานักการศึกษา        600,000      574,496.75 - 

59 จัดงานวันขึ้นปใหม จัดกิจกรรมสงเสริมประเพณีวันขึ้นปใหม สํานักการศึกษา 100,000       67,250.00       - 
ประจําป 2563

60 จัดงานฉลองตรุษจีนไซนาทาวน จัดกิจกรรมสงเสริมประเพณีตรุษจีน สํานักการศึกษา 150,000       128,892.29     - 
ประจําป 2563

61 จัดงานมาฆบูชาแหผาขึ้นธาตุ จัดกิจกรรมสงเสริมประเพณี สํานักการศึกษา        200,000 135,268.00     - 
แหผาขึ้นธาตุ ประจําป 2563

62 จัดงานเทศกาลมหาสงกรานต จัดกิจกรรมสงเสริมประเพณี สํานักการศึกษา        600,000 - -  เนื่องจากสถานการณ 

มหาสงกรานต  ประจําป 2563 โรคโควิด-19

63 จัดงานวันวิสาขบูชา จัดกิจกรรมสงเสริมประเพณีวันวิสาขบูชา สํานักการศึกษา        150,000 - -  เนื่องจากสถานการณ 

ประจําป 2563 โรคโควิด-19

64 เฉลิมฉลองวันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา จัดกิจกรรมสงเสริมประเพณี วันตรุษ สํานักการศึกษา        100,000 - -  เนื่องจากสถานการณ 

อิดิ้ลอัฎฮา ประจําป 2563 (ฮ.ศ.1439) โรคโควิด-19

65 จัดงานวันอาสาฬบูชา จัดกิจกรรมสงเสริมประเพณีวันอาสาฬบูชา สํานักการศึกษา        150,000 - -  เนื่องจากสถานการณ 

และเขาพรรษา และวันเขาพรรษา ประจําป 2563 โรคโควิด-19

66 พุทธภูมิ  - จัดกิจกรรมรวมปฏิบัติธรรมประจําเดือน สํานักการศึกษา        200,000 - -  เนื่องจากสถานการณ 

 - จัดทําเอกสารประชาสัมพันธพุทธภูมิ โรคโควิด-19

67 ฝกสอนกีฬาเพื่อความเปนเลิศ จัดฝกอบรมฟุตบอล ฟุตซอลใหกับนักเรียน สํานักการศึกษา        500,000 - -  เนื่องจากสถานการณ 

ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล จํานวน 60 คน โรคโควิด-19

68 จัดงานฉลองสมโภชศาล จัดกิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรมทาง สํานักปลัด        200,000 200,000          - 
หลักเมืองนครศรีธรรมราช พุทธศาสนาฉลองสมโภชศาลหลักเมือง เทศบาล

เพื่อใหประชาชนไดรวมกิจกรรมอยางทั่วถึง
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69 กอสรางทางเดินเชื่อมอาคาร กอสรางทางเดินเชื่อมอาคารโครงสรางเหล็ก สํานักการศึกษา        142,000 142,000.00     - 
เพชรพิสุทธิ-์เพชรนครา โรงเรียนขนาดกวางไมนอยกวา 1.75ม.ยาวไมนอย

สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก กวา 3.87 เมตร หลังคาเหล็กรีดลอน

เคลือบอลูซิงค ตามรูปแบบและรายการเทศบาล

70 ปรับปรุงหองพักครู ชั้น 1 ปรับปรุงหองพักครู ชั้น 1 ขนาด 9.50x สํานักการศึกษา        285,000 284,000.00     - 
เปนหองประชุมใหญ 40.50 เมตร เปนหองประชุมใหญอาคาร

โรงเรียนเทศบาลวัดทาโพธิ์ เรียน 3 มัธยมศึกษา โดยทําการรื้อถอน

ผนังและมานั่ง ค.ส.ล. เดิม พรอมปรับปรุง

งานพื้น งานผนัง งานระบบไฟฟา ตาม

71 ทาสีอาคารเรียนโรงเรียน ทาสีอาคารเรียน 2 ทาสีภายนอกอาคาร สํานักการศึกษา        570,000 - -  กันเงิน

เทศบาลวัดศาลามีชัย เรียน พื้นที่รวมไมนอยกวา 2,630.00

ตารางเมตร และทาสีภายในอาคารเรียนพื้นที่

รวมไมนอยกวา 2,942.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล

72 ทาสีอาคารเรียนโรงเรียน  - ทาสีอาคารเรียน 3 ทาสีภายนอกอาคาร สํานักการศึกษา        476,000 475,000.00     - 
เทศบาลวัดเสมาเมือง เรียน พื้นที่รวมไมนอยกวา 2,626.00 

ตารางเมตร

 - ทาสีอาคารเรียน 4 ทาสีภายนอกอาคาร

เรียน พื้นที่รวมไมนอยกวา 1,996.00 

ตารางเมตร 

73 ติดตั้งหมอแปลงไฟฟาโรงเรียน ติดตั้งหมอแปลงไฟฟา 250 KVA ขนาด สํานักการศึกษา        657,000 484,000.00     - 
เทศบาลวัดศาลามีชัย 33 KV/380 V พรอมอุปกรณและติดตั้งตู

MDB ขนาด 250 A พรอมเดินไฟฟาเขา

ภายในอาคารเรียน ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล
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74 ปรับปรุงซอมแซมสระน้ําพุ ปรับปรุงซอมแซมสระน้ําพุพิพิธภัณฑเมือง กองวิชาการ        192,000  -  -  ไมมีงบประมาณ

พิพิธภัณฑเมือง ขนาดเสนผาศูนยกลาง 12.00  เมตร และแผนงาน เนื่องจากสถานการณ 

โดยทําการปูกระเบื้องพื้นสระ ติดตั้งปมน้ํา โรคโควิด-19

มอเตอรแบบหอยโขง ติดตั้งไฟใตน้ําและ

ซอมแซมระบบน้ําพุตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

75 ปรับปรุงหองจัดฉายภาพยนตร ปรับปรุงหองจัดฉายภาพยนตร (หอง กองวิชาการ        460,000  -  -  ไมมีงบประมาณ

วิกวิบวับ) อุทยานการเรียนรู ขนาด และแผนงาน เนื่องจากสถานการณ 

7.35x12.60 เมตร หรือพื้นที่ โรคโควิด-19

ไมนอยกวา 92.61 ตารางเมตร  

โดยทําการยกระดับพื้น  ปรับฝา

เพดาน ปูพรม และงานอื่นๆ ตาม

รูปแบบและรายการของเทศบาล

76 กอสรางปรับปรุงอาคารนานัครสปรับปรุงซอมแซมอาคารนานัครสพิพิธภัณฑ กองวิชาการ 496,000       496,000.00     - 
พิพิธภัณฑเมืองนครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ขนาดกวาง 10 เมตร และแผนงาน

ใหเปนสถานที่ทองเที่ยวทาง ยาว 20 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

ประวัติศาสตร 200.00 ตารางเมตร ตามรายการและ

รูปแบบของเทศบาล

รวม 9      7 3 23 1 33
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บัญชีโครงการ 
ยุทธศาสตรดานสาธารณูปโภค 

และโครงสรางพื้นฐาน 
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1 ปรับปรุงซอมแซมอาคาร ปรับปรุงซอมแซมอาคารสํานักงานบริเวณ สํานักการ        463,000  -  - 
สํานักงานบริเวณโรงกรองน้ํา โรงกรองน้ําทวดทอง เพื่อใชเปนศูนยบริการ ประปา

ทวดทอง ประชาชนขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 12เมตร

รวมพื้นที่ทั้งหมดไมนอยกวา 60ตารางเมตร

โดยติดตั้งประตูหนาตางอลูมิเนียมและกั้น

กระจกทําฝาเพดานทาสี จํานวน 1 หลัง

ตามรูปแบบและรายการแบบแปลนเทศบาล

2 กอสรางถนนแอสฟลทติกคอ กอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต หนา สํานักการชาง     1,433,700  -  -  ไมมีงบประมาณ

และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.พรอม 0.05 เมตร กวาง 3.00-4.80 เมตร ยาว ในการดําเนินการ

วางทอเมนประปาซอย
 

(ไปทางทิศตะวันออก) 209.00 เมตร เนื่องจากจัดเก็บ

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา780.00ตารางเมตร ภาษีไมได

กวาง 3.20-4.00 เมต รยา (ไปทางทิศใต)

41.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา  

151 ตารางเมตรและรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 

(ฝงทิศเหนือ)ภายในกวาง 0.40 เมตร ยาว

181.00เมตร รางระบายน้ํา ค.ส.ล.

(ฝงทิศตะวันออก) ภายในกวาง 0.40 เมตร

ยาว 45.00 เมตร ยกฝาระบายน้ําเดิม

(ฝงทิศใต) ยาว 169.00 เมตร และวางทอ

เมนประปาพรอมประสานเขามาตรวัดน้ําเดิม

43

หมายเหตุ

แลวเสร็จ
กําลัง

ดําเนินการ
ไมได

ดําเนินการ

4. ยุทธศาสตรดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณ 
(บาท)

     เบิกจาย    
(บาท)

 โอนงบ (+/-)

แบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ประจําปงบประมาณ  พ .ศ.2563 
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1 2 3 4

3 กอสรางถนน ค.ส.ล. และ กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร สํานักการชาง 445,000       355,000.00      - 
รางระบายน้ํา ค.ส.ล.พรอม กวาง 3.20-3.40 เมตร ยาว 

วางทอเมนประปาซอยหมื่นแจง 58.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

140.00 ตารางเมตร และราง

ระบายน้ํา ค.ส.ล.ภายในกวาง 0.40

 เมตร ยาว 58.50 เมตร และวาง

ทอเมนประปาพรอมประสานเขา

มาตรวัดน้ําเดิม ยาว 116.00 เมตร

ตามรูปแบบและรายการของ

เทศบาล

4 กอสรางปูยางแอสฟลทติกคอน กอสรางปูยางแอสฟลทติกคอนกรีต สํานักการชาง 1,176,200     -  -  ไมมีงบประมาณ

กรีตและรางระบายน้ํา ค.ส.ล. หนา 0.05 เมตร กวาง 3.80-4.00 ในการดําเนินการ

(ทั้งสองฝง) พรอมวางทอเมน เมตรยาว 93.00 เมตร หรือมีพื้นที่ เนื่องจากจัดเก็บ

ประปา ซอยกาวหนา1/2 ไมนอยกวา 362.00 ตารางเมตร ภาษีไมได

และรางระบายน้ํา ค.ส.ล. (ฝงทิศ

ตะวันออก) ภายในกวาง 0.40 เมตร 

ยาว 93.00เมตร รางระบายน้ํา 

ค.ส.ล .(ฝงทิศตะวันตก) ภายในกวาง 

0.40 เมตร ยาว86.00 เมตร  และ

วางทอเมนประปาพรอมประสานเขา

มาตรวัดน้ําเดิม ยาว 192.00 เมตร

ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล
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หมายเหตุ

แลวเสร็จ
กําลัง

ดําเนินการ
ไมได

ดําเนินการ
     เบิกจาย    

(บาท)
รายละเอียดของกิจกรรม

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณ 
(บาท)

 โอนงบ (+/-)ที่ โครงการ



ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

1 2 3 4

5 กอสรางถนนแอสฟลทติก กอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต หนา สํานักการชาง 1,987,700     -  -  ไมมีงบประมาณ

คอนกรีต และรางระบายน้ํา 0.05 เมตร กวาง 2.80- เมตร  ยาว ในการดําเนินการ

ค.ส.ล.(ทั้งสองฝง) พรอมวาง 215.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา เนื่องจากจัดเก็บ

ทอเมนประปาซอยกาวหนา 790  ตารางเมตร รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ภาษีไมได

แยก 3 - ซอยตีนเปด (ฝงทิศเหนือ) ภายในกวาง 0.40  เมตร

ยาว 223.00 เมตร รางระบายน้ํา ค.ส.ล.

(ฝงทิศใต) ภายในกวาง 0.40 เมตร ยาว

220.00 เมตร และวางทอเมนประปา

พรอมประสานเขามาตรวัดน้ําเดิม ยาว

436.00 เมตร ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

6 กอสรางถนน ค.ส.ล. และ กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กวาง สํานักการชาง 4,141,000     -  -  ไมมีงบประมาณ

รางระบายน้ํา ค.ส.ล.พรอม 4.85-6.65 เมตร ยาว 529.00 เมตร หรือ ในการดําเนินการ

วางทอเมนประปาซอยปยะมิตร มีพื้นที่ไมนอยกวา 3,041.00 ตารางเมตร เนื่องจากจัดเก็บภาษี

และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.ภายในกวาง 0.40 ไมได

เมตร ยาว 534.00 เมตร และวางทอเมน

ประปาพรอมประสานเขามาตรวัดน้ําเดิม ยาว

1,058.00 เมตร ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

7 กอสรางถนน ค.ส.ล.พรอม กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร สํานักการชาง 2,100,000     -  -  ไมมีงบประมาณ

วางทอเมนประปาซอยทิพยจักษุ กวาง 3.94-5.75 เมตร ยาว 523.00 ในการดําเนินการ

เมตร หรือมีพื้นที่ไม นอยกวา2,596.00 เนื่องจากจัดเก็บภาษี

ตารางเมตร และวางทอเมนประปา พรอม ไมได

ประสานเขามาตรวัดน้ําเดิมยาว 1,046.00

 เมตรตามรูปแบบและรายการของเทศบาล
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หมายเหตุ

แลวเสร็จ
กําลัง

ดําเนินการ
ไมได

ดําเนินการ
ที่

     เบิกจาย    
(บาท)

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณ 
(บาท)

 โอนงบ (+/-)



ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

1 2 3 4

8 กอสรางถนน ค.ส.ล. กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15  เมตร สํานักการชาง 4,080,000     -  -  ไมมีงบประมาณ

พรอมวางทอเมนประปา  กวาง 6.00-7.00 เมตร ในการดําเนินการ

ซอยทางเขาโรงเรียนชูศิลป ยาว 791.00 เมตร หรือมีพื้นที่ เนื่องจากจัดเก็บภาษี

ไมนอยกวา 5,207.00 ตารางเมตร ไมได

 และงานวางทอเมนประปา พรอมประสาน

เขามาตรวัดน้ําเดิม ยาว785.00 เมตร 

ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล

9 กอสรางถนนผิวแอสฟลท กอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต สํานักการชาง 9,570,000     -  -  ไมมีงบประมาณ

ติกคอนกรีต พรอมวางทอเมน หนา 0.05 เมตร กวาง 8.00- ในการดําเนินการ

ประปาจุดเริ่มตนโครงการ 25.00 เมตร ยาว 1,942.00เมตร เนื่องจากจัดเก็บภาษี

ถนนเทวราช ถนนวัดศรีทวี หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 21,311.00 ไมได

ถนนยมราช ถนนวัดคิด ตารางเมตรและวางทอเมนประปา 

ถนนยมราช ถนนกาชาด พรอมประสานเขามาตรวัดน้ําเดิม 

ถนนสะเดียงทอง จุดสิ้นสุด ยาว 2,004.00 เมตร ตามรูปแบบ

โครงการจรดถนนกระโรม และรายการของเทศบาล

10 กอสรางถนน ค.ส.ล. และ ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กวาง สํานักการชาง 1,153,000     -  -  ไมมีงบประมาณ

รางระบายน้ํา ค.ส.ล. 5.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร ในการดําเนินการ

พรอมวางทอเมนประปา หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 600.00 เนื่องจากจัดเก็บภาษี

ซอยทุงขา 8 (สายA) ตารางเมตร และรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ไมได

ภายในกวาง 0.40 เมตร ยาว 

110.00 เมตร (ฝงทิศใต) พรอม

วางทอเมนประปายาว 240.00 เมตร

 ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล
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แลวเสร็จ
กําลัง

ดําเนินการ
ไมได

ดําเนินการ
หมายเหตุ

 งบประมาณ 
(บาท)

โครงการที่
     เบิกจาย    

(บาท)
รายละเอียดของกิจกรรม

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

 โอนงบ (+/-)



ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

1 2 3 4

11 กอสรางถนน ค.ส.ล. และ ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กวาง สํานักการชาง 525,400        -  -  ดําเนินการแลว

รางระบายน้ํา ค.ส.ล. 5.00 เมตร ยาว 53.00 เมตร หรือ รอยละ 50

ซอยทุงขา 8 สายB มีพื้นที่ไมนอยกวา 265.00 ตารางเมตร

และรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ภายในกวาง 0.40

เมตร ยาว 53.00 เมตร (ฝงทิศตะวันตก)

ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล

12 กอสรางรางระบายน้ํา  ค.ส.ล. รางระบายน้ํา ค.ส.ล.ภายในกวาง 0.40 เมตร สํานักการชาง 3,492,700     -  -  ไมมีงบประมาณ

ซอยประชาพัฒนาจากแยก ยาว 870.00 เมตร ตามรูปแบบและ ในการดําเนินการ

ทางเขาโรงแรมชมดาว - รายการของเทศบาล เนื่องจากจัดเก็บภาษี

ถนนชลประทาน 4 ขวา ไมได

13 ปรับปรุงถนนผิวพารา ถนนผิวทางพาราแอสฟลทติกคอนกรีต สํานักการชาง 3,068,200     -  -  ไมมีงบประมาณ

แอสฟลทติกคอนกรีต พรอมงานตีเสนจราจร หนา 0.05 ในการดําเนินการ

พรอมวางทอเมนประปา เมตร กวาง 3.00-5.50 เมตร ยาว เนื่องจากจัดเก็บภาษี

ซอยบุญพา 893.00 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา ไมได

4,430.00 ตารางเมตร และวาง

ทอเมนประปาพรอมประสานเขา

มาตรวัดน้ําเดิม ยาว 2,248.00

 เมตร ตามรูปแบบและรายการของท.

14 กอสรางถนน ค.ส.ล. และ ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กวาง สํานักการชาง 1,378,600     -  -  ดําเนินการแลว

รางระบายน้ํา ค.ส.ล.ซอยชุมแสง3.60 เมตร ยาว 110.00 เมตร รอยละ 60

1/1 จากซอยชุมแสง หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 395.00 ตร.ม.

ไปทางทิศตะวันออกจนสุดซอย และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.ภายในกวาง

0.40 ม. ยาว 220.00 ม.ทั้ง 2 ฝงถนน 

ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล
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รายละเอียดของกิจกรรม
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณ 
(บาท)

     เบิกจาย    
(บาท)

 โอนงบ (+/-)

แลวเสร็จ
กําลัง

ดําเนินการ
ไมได

ดําเนินการ
หมายเหตุที่ โครงการ



ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

1 2 3 4

15 กอสรางถนน ค.ส.ล. และ ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กวาง 3.50 - สํานักการชาง 9,495,700     -  -  ไมมีงบประมาณ

ทอบล็อก ค.ส.ล.  ซอยตาเยี่ยม 5.50 เมตร ยาว 425.00 เมตร หรือมี ในการดําเนินการ

พื้นที่ไมนอยกวา 1,839.00 ตารางเมตร และ เนื่องจากจัดเก็บภาษี

ทอบล็อก ค.ส.ล. ภายในขนาด 1.80x1.80x ไมได

1.00 เมตร ยาว 338.000 เมตร 

ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล

16 กอสรางถนน ค.ส.ล. และ กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร สํานักการชาง 2,160,000     -  -  ไมมีงบประมาณ

รางระบายน้ํา ค.ส.ล.พรอม กวาง 3.00-5.00 เมตร ยาว ในการดําเนินการ

วางทอเมนประปา ซอย 87 165.00 เมตร  หรือมีพื้นที่ เนื่องจากจัดเก็บภาษี

แยก 1 ไมนอยกวา 700.00 ตารางเมตร ไมได

และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.ภายในกวาง 

0.40 เมตร  ยาว 250.00 เมตร 

และวางทอเมนประปา

พรอมประสานเขามาตรวัดน้ําเดิม ยาว

430.00 เมตร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

17 กอสรางถนน ค.ส.ล. และ กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร สํานักการชาง 1,427,800     -  -  ไมมีงบประมาณ

รางระบายน้ํา ค.ส.ล.พรอม กวาง 3.30 เมตร ยาว 211.00 ในการดําเนินการ

วางทอเมนประปา เมตรหรือมีพื้นที่ไมนอยกวา696.00 เนื่องจากจัดเก็บภาษี

ซอยกามาลุดดีน 1 ตารางเมตร และรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ไมได

ภายในกวาง 0.40 เมตร ยาว 

211.00เมตร และวางทอเมน

ประปา พรอมประสานเขามาตรวัด

น้ําเดิม ยาว 422.00 เมตร ตาม

รูปแบบและรายการของเทศบาล
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หมายเหตุ

แลวเสร็จ
กําลัง

ดําเนินการ
ไมได

ดําเนินการ
โครงการ

 งบประมาณ 
(บาท)

     เบิกจาย    
(บาท)

 โอนงบ (+/-)ที่ รายละเอียดของกิจกรรม
หนวยงานที่
รับผิดชอบ



ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

1 2 3 4

18 กอสรางถนน ค.ส.ล. และ กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร สํานักการชาง 2,914,200     -  -  ไมมีงบประมาณ

ทอระบายน้ํา ค.ส.ล.พรอม กวาง 4.00-5.00 เมตร ยาว 306.00 เมตร ในการดําเนินการ

วางทอเมนประปา หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 1,363.00 เนื่องจากจัดเก็บภาษี

ซอยทุงขา 6/1 ตารางเมตร และทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเสน ไมได

ผาศูนยกลาง 0.60 เมตร ฝาเหล็กรังผึ้งทุกระยะ

10 เมตร ยาว 306.00 เมตรพรอมวาง

ทอเมนประปา ยาว 612.00 เมตร ตาม

รูปแบบและรายการของเทศบาล

19 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟลทติก สํานักการชาง 9,800,000    3,230,000.00   - 
แอสฟลทติกคอนกรีต ในสวน คอนกรีต (โดยวิธี Paverment in - Place 

สมเด็จพระศรีนครินทร 84 Recycling) หนา 0.05 เมตร กวาง 8.00-

(ทุงทาลาด) 17.50 เมตร ยาว 900.00 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา 12,000.00  ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล

20 กอสรางสถานีสูบน้ําบริเวณ  -บอรับน้ํา ค.ส.ล. พื้นที่ไมนอยกวา 6.00 สํานักการชาง     3,876,000  -  -  ไมมีงบประมาณ

ดานขางวัดทาโพธิ์ ตารางเมตร พรอมติดตั้งเครื่องสูบน้ําแบบ ในการดําเนินการ

มอเตอรไฟฟาชนิดจุมน้ํา ทอดูด-สงไมนอยกวา เนื่องจากจัดเก็บภาษี

8 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ไมได

 -บอดักขยะ ค.ส.ล. พื้นที่ไมนอยกวา

 4.00 ตารางเมตร จํานวน 1 บอ 

 - ตูควบคุมเครื่องสูบน้ํา และอุปกรณ

ประกอบการทํางานของเครื่องสูบน้ํา

 - ติดตั้งสายไฟและสายสัญญาณเครื่อง

สูบน้ํามายังตูควบคุมเครื่องสูบน้ํา

ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล
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หมายเหตุ โอนงบ (+/-)

แลวเสร็จ
กําลัง

ดําเนินการ
ไมได

ดําเนินการ
ที่ รายละเอียดของกิจกรรม

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณ 
(บาท)

โครงการ
     เบิกจาย    

(บาท)



ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

1 2 3 4

21  กอสรางที่นั่งยกระดับ   -กอสรางที่นั่งยกระดับโครงสราง สํานักการชาง     1,840,000  -  -  ดําเนินการแลว

 และทางเชื่อมโครงสรางเหล็ก  เหล็กมีพื้นที่ไมนอยกวา 100.00 รอยละ 70

ในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร  ตารางเมตร จํานวน 6 จุด

 84 (ทุงทาลาด)   -ทางเชื่อมยกระดับ โครงสรางเหล็ก

 กวาง ไมนอยกวา 1.20 เมตร

 ยาวไมนอยกวา 28.00 เมตร

 ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล

22 วางทอ PE ขนาด 225 มม. วางทอ PE ขนาด 225 มม. เขากับทอสง สํานักการประปา 449,000       447,500.00      -   -  -

เขากับทอสงน้ําดิบ PE 315 น้ําดิบ  PE 315 มม.

23 ตัดประสานทอเมน AC ตัดประสานทอเมน AC ขนาด 400 มม. สํานักการประปา 463,900       563,000.00      -   -  -

ขนาด 400 มม. เขากับทอเมน เขากับ ทอเมน PVC ขนาด 400 มม.

 PVC ขนาด  400 มม.

24 วางทอเมนรอง PVC Ø 4 นิ้ว วางทอเมนรอง PVC Ø 4  นิ้ว สํานักการประปา 2,612,000     -  - 
(PVCØ 100มม.)พรอม (PVCØ 100 มม.) พรอมประสานเขามาตร

ประสานเขามาตรวัดน้ําเพื่อ วัดน้ําเพื่อยกเลิกทอเมน ACØ 8 นิ้ว

ยกเลิกทอเมน ACØ 8 นิ้ว

25 กอสรางถนนแอสฟสทติกคอ ถนนแอสฟสทติกคอนกรีตหนา 0.05 เมตร สํานักการชาง 400,000       368,500.00     - 
ภายในโรงเรียนสาธิตเทศบาล กวาง 6.00 เมตร ยาว(ไปทางทิศตะวันตก)

วัดเพชรจริก 128.4 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา

770.00 ตารางเมตรและยาว(ไปทางทิศใต)

47.00 เมตร กวาง 6.90 เมตร หรือพื้นที่

ไมนอยกวา 324.00 ตารางเมตร ตาม

รูปแบบและรายการของเทศบาล
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26 ปรับปรุงถนนแอสฟลทติก ถนนแอสฟสทติกคอนกรีตหนา 0.05 เมตร สํานักการชาง 550,000       332,440.00     - 
คอนกรีตซอยแสงพลสิทธิ์ กวาง 6.00-6.50 เมตร ยาว 216.00

เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 1,350.00

ตารางเมตร พรอมงานตีเสนจราจร

27 กอสรางถนนแอสฟลท ถนนแอสฟสทติกคอนกรีตหนา 0.05 เมตร สํานักการชาง 365,000       256,500.00     - 
ติกคอนกรีตซอยทาวัง กวาง 2.70-6.70 เมตร ยาว 165.00

เมตร หรือพื้นที่ ไมนอยกวา 813.00 ตร.ม.

28 กอสรางถนนปูยางแอสฟลทติก ถนนแอสฟสทติกคอนกรีตหนา 0.05 เมตร สํานักการชาง 145,000       106,500.00     - 
คอนกรีตซอยไทยสมุทร 4 กวาง 4.00 เมตร ยาว 81.00 เมตร 

หรือพื้นที่ไมนอยกวา 324.00 ตารางเมตร 

ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล

29 กอสรางถนนปูยางแอสฟลทติก ถนนแอสฟสทติกคอนกรีตหนา 0.05 เมตร สํานักการชาง 270,000       215,500.00     - 
คอนกรีตซอยไทยสมุทร 6 กวาง 4.00-4.40 เมตร ยาว 161.00เมตร

หรือพื้นที่ ไมนอยกวา 676.00 ตารางเมตร  

ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล

30 กอสรางถนนปูยางแอสฟลทติก ถนนแอสฟสทติกคอนกรีตหนา 0.05 เมตร สํานักการชาง 113,000       92,500.00       - 
คอนกรีตซอยไทยสมุทร 7 กวาง 5.00 เมตร ยาว 56.50 เมตร 

หรือพื้นที่ไมนอยกวา 282.50 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล

31 กอสรางถนนปูยางแอสฟลทติก ถนนแอสฟสทติกคอนกรีตหนา 0.05 เมตร สํานักการชาง 450,000        -  -  ดําเนินการแลว

คอนกรีตซอยสุทธิวากัฟ กวาง 5.00-6.00 เมตร ยาว 124.00 รอยละ 70

เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 682.00ตาราง

เมตร  ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล
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32 ปรับปรุงผิวทางแอสฟลทติก ผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต หนา 0.05 สํานักการชาง 557,300       349,500.00     - 
คอนกรีตซอยตนหวา จาก เมตร กวาง 3.10-6.40 เมตร ยาว 

ปากซอยชุมแสงไปทางทิศ 336.00 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 

ตะวันตกเลี้ยวซายถึงสะพาน 1,456.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบและ

 ค.ส.ล. ซอยตนหวา 6 รายการของเทศบาล

33 กอสรางถนน ค.ส.ล.ซอยไมมีชื่อ ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กวาง สํานักการชาง 564,000       562,000.00      - 
จากถนนประตูลอดถึงซอย 4.70-8.00 เมตร ยาว 142.00 เมตร

ทางเขาโรงเรียนชูศิลป หรือพื้นที่ไมนอยกวา 794.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล

34 กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอย ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กวาง 4.00 สํานักการชาง 840,000       373,700.00     
ทวีทรัพย เมตร ยาว 225.00 เมตร หรือพื้นที่ไม

นอยกวา 900.00 ตารางเมตร ตามรูป

แบบและรายการเทศบาล

35 กอสรางถนน ค.ส.ล. และราง ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กวาง 3.80 สํานักการชาง 244,000       233,000.00      - 
ระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยหลัง เมตร ยาว 43.00 เมตร หรือพื้นที่ไมนอย

วิทยาลัยเทคนิค กวา 163.00 ตารางเมตร และรางระบาย

น้ํา ค.ส.ล. ภายในกวาง 0.40 เมตรยาว

43.00 เมตร

36 กอสรางถนน ค.ส.ล. ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กวาง สํานักการชาง 150,000       150,000.00      - 
ซอยพงศเจริญ 4.70-8.00 เมตร ยาว 142.00

เมตรหรือพื้นที่ไมนอยกวา 794.00

ตารางเมตร

37 กอสรางถนน ค.ส.ล. ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กวาง 3.50 สํานักการชาง 276,000       276,000.00      - 
ซอยโรงพระ 4 เมตร ยาว 112.00 เมตร หรือพื้นที่ไมนอย

กวา 392.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบ

และรายการของเทศบาล
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38 กอสรางถนน ค.ส.ล. ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กวาง 4.00 เมต สํานักการชาง 214,000       214,000.00      - 
ซอยโรงพระ 1 ยาว 78.00 เมตร หรือพื้นที่

ไมนอยกวา 312.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล

39 กอสรางถนน ค.ส.ล. ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กวาง 4.00 สํานักการชาง 263,000       261,000.00      - 
ซอยบังกาลา เมตร ยาว 90.00 เมตร หรือพื้นที่ไมนอย

กวา 312 ตารางเมตร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

40 กอสรางถนน ค.ส.ล. ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กวา ง4.00 เมต สํานักการชาง 190,000       190,000.00      - 
ซอย 87/2 ยาว 60.00 เมตรหรือพื้นที่ไมนอยกวา 240.00 

ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

41 กอสรางถนน ค.ส.ล. ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กวาง สํานักการชาง 172,000       170,000.00      - 
ซอยแยกหลัง บขส.  3.50-5.00 เมตร ยาว 56.00 

เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา

235.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล

42 กอสรางถนน ค.ส.ล. ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กวาง 1.35 สํานักการชาง 305,000       130,000.00      - 
ซอยสถานี บขส. เมตร ยาว 100.00 เมตร หรือพื้นที่ไมนอย

กวา 137.00 ตารางเมต รตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

43 กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยทุงจีน ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กวาง 3.50 สํานักการชาง 263,000       158,000.00      - 
เมตร ยาว 62.00 เมตร หรือพื้นที่ไมนอย

กวา 217.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล
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44 กอสรางถนน ค.ส.ล. ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กวาง 4.00 สํานักการชาง 599,600       280,000.00      - 
ซอยน้ําเตาหู เมตร ยาว 140.00 เมตร หรือพื้นที่ไมนอย

กวา 560.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล

45 กอสรางถนน ค.ส.ล. ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กวาง สํานักการชาง 1,496,000    888,000.00      - 
และรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 3.00-3.50 เมตร ยาว 300.00 เมตร

 ซอยบอทรัพย หรือพื้นที่ไมนอยกวา 650.00 ตารางเมตร

และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.ภายในกวาง 0.40

เมตร ยาว 300.00 เมตร

ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล

46 กอสรางถนน ค.ส.ล. ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กวาง 4.70 สํานักการชาง 1,826,700    998,000.00      - 
ซอยรามราชทายน้ํา เมตร ยาว 513.00 เมตร หรือพื้นที่ไมนอย

กวา 2,346.00 ตารางเมตร พรอมยกระดับ

ฝาบอพักตามรูปแบบและรายการของเทศบาล

47 กอสรางถนน ค.ส.ล.ซอยชุมแสง ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กวาง 4.20- สํานักการชาง 881,300       880,500.00      - 
5.00 เมตร ยาว 194.00 เมตร

หรือพื้นที่ไมนอยกวา 871.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล

48 ปรับปรุงคอสะพาน กอสราง Gabion ยาว 24.00 เมตร สํานักการชาง 500,000        -  -  ดําเนินการแลว

ค.ส.ล.คลองหวย และผนั งค.ส.ล. เสริมคอสะพาน ยาว รอยละ 30

18.00 เมตร ตามรูปแบบและรายการของ

เทศบาล

49 กอสรางสะพาน ค.ส.ล. สะพาน ค.ส.ล. กวาง 2.50 เมตร สํานักการชาง 743,300        -  -  ไมมีผูรับจาง

ซอยตนหวา 4 ยาว 18.00 เมตร หรือพื้นที่ไมนอย

กวา45.00 ตารางเมตรตามรูปแบบ

และรายการของเทศบาล
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50 ปรับปรุงสะพาน ค.ส.ล. ปรับปรุงสะพาน ค.ส.ล.สะพาน ค.ส.ล. สํานักการชาง 350,000       311,000.00      - 
ขามคลองสวนหลวงขางสุเหรา กวาง 2.10 เมตร ยาว 12.00 เมตร

ซอยหัวหลาง หรือพื้นที่ไมนอยกวา 25.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล

51 ปรับปรุงฝาบอพักทอระบายน้ํา ปรับปรุงบอพักทอระบายน้ําฝาบอพัก สํานักการชาง 1,020,000     -  -  ดําเนินการแลว

จากสะพานสวนหลวง-ที่ทําการ ทอระบายน้ําชนิดเหล็กหลอมีบานพับ รอยละ 10

ไปรษณียสาขาสวนหลวง สามารถเปด-ปดได ขนาด 0.90x0.90 

(ฝงทิศตะวันออก) เมตร จํานวน 43 ฝา ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

52 ปรับปรุงฝาบอพักทอระบายน้ํา ปรับปรุงบอพักทอระบายน้ําฝาบอพักทอ สํานักการชาง 310,000        -  -  ดําเนินการแลว

ถนนปากนครบริเวณหนา ระบายน้ําชนิดเหล็กหลอมีบานพับ รอยละ 15

ตลาดสดคูขวาง สามารถเปด-ปดได ขนาด 0.90x0.90 

เมตร จํานวน 13 ฝา ตามรูปแบบและ

0

53 กอสรางทอลอดเหลี่ยม ทอลอดเหลี่ยม ขนาด 2.10x1.50 เมตร สํานักการชาง 5,458,000     -  -  ดําเนินการแลว

ถนนพัฒนาการคูขวาง ความยาวไมนอยกวา 107.00 เมตร รอยละ 2

จํานวน 6 จุด ตามรูปแบบและรายการ

ของเทศบาล

54 ปรับปรุงยกเลิกทอจายน้ํา ปรับปรุงยกเลิกทอจายน้ําเดิมและประสาน สํานักการ 498,000        -  - 
เดิมและประสานมาตรวัดน้ํา มาตรวัดน้ําเขากับทอเมนจายน้ําใหม ประปา

เขากับทอเมนจายน้ําใหม ชนิด PVC ๖ นิ้ว (ชนิดแบน) ชั้น ๑๓.๕

ซอยพิศาลสุข (ดานทิศเหนือและทิศใต)

55 ปรับปรุงยกเลิกทอจายน้ํา ปรับปรุงยกเลิกทอจายน้ําเดิมและประสาน สํานักการ 499,000        -  - 
เดิมและประสานมาตรวัดน้ํา มาตรวัดน้ําเขากับทอเมนจายน้ําใหม ประปา

เขากับทอเมนจายน้ําใหม ชนิด PVC ๖ นิ้ว (ชนิดแบน) ชั้น ๑๓.๕

ซอยโชคดี (ดานทิศเหนือและทิศใต)
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หมายเหตุ

แลวเสร็จ
กําลัง

ดําเนินการ
ไมได

ดําเนินการ
รายละเอียดของกิจกรรม

 งบประมาณ 
(บาท)

     เบิกจาย    
(บาท)

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ที่  โอนงบ (+/-)โครงการ



ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

1 2 3 4

56 ปรับปรุงยกเลิกทอจายน้ํา ปรับปรุงยกเลิกทอจายน้ําเดิมและประสาน สํานักการ 450,000        -  - 
เดิมและประสานมาตรวัดน้ํา มาตรวัดน้ําเขากับทอเมนจายน้ําใหม ประปา

เขากับทอเมนจายน้ําใหม ชนิด PVC ๖ นิ้ว (ชนิดแบน) ชั้น ๑๓.๕

ซอยศรีธรรมโศก 6 (ดานทิศเหนือและทิศใต)

57 ปรับปรุงถนนลาดยางผิว ปรับปรุงถนนผิวทางพาราแอสฟลทติก สํานักการชาง 1,743,000  -  -  ดําเนินการแลว

จราจรพาราแอลฟลทติก คอนกรีต หนา 0.05 เมตร รอยละ 2

คอนกรีตถนนสะพานยาว กวาง 8.00 - 11.80 เมตร

ยาว 381.00 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา

3,760.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล

บริเวณซอยถินอุทิศถึงถนนกะโรม

รวม   - 7 15 5 12 18
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หมายเหตุ
กําลัง

ดําเนินการ
ไมได

ดําเนินการ
     เบิกจาย    

(บาท)
 โอนงบ (+/-)

แลวเสร็จ
 งบประมาณ 

(บาท)
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

หนวยงานที่
รับผิดชอบ



 
 

บัญชีโครงการ 
ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 

 
 
 



ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

1 2 3 4

1 เทศกาลมหาสงกรานต  - จัดการแสดงแสงสีเสียงสื่อผสม สํานักปลัด 2,000,000     - (-) 1,999,500  เนื่องจากสถานการณ 

แหนางดานเมืองนคร  - จัดกิจกรรมแหนางดาน เทศบาล โรคโควิด-19

 - จัดนิทรรศการแหนางดาน

2 ประชาสัมพันธและการตลาด  - จัดกิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธ สํานักปลัด 300,000        - (-) 52,000  เนื่องจากสถานการณ 

เชิงรุกดานการทองเที่ยว แหลงทองเที่ยว กิจกรรมเกี่ยวกับ เทศบาล โรคโควิด-19

การทองเที่ยวประเพณีวัฒนธรรม

 - จัดกิจกรรมแถลงขาวมหาสงกรานต

แหนางดานรวมกับ ททท.

 - จัดกิจกรรม นั่งรถชมเมืองเลาเรื่องลิกอร

 - การประกวดถายภาพกับการ

สงเสริมการทองเที่ยว

3 อบรมใหความรูเพื่อสงเสริมการ จัดอบรมใหความรูเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว สํานักปลัด 300,000        -  -  เนื่องจากสถานการณ 

ทองเที่ยวนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ดังนี้ เทศบาล โรคโควิด-19

 - อบรมอาสาสมัครการใหบริการ

ดานการทองเที่ยว

 - อบรมภาษาอังกฤษพื้นฐานเพื่อ

การทองเที่ยว

4 ตลาดริมน้ําเมืองลิกอร  - จัดกิจกรรมสงเสริมอาชีพชุมชน สํานักปลัด 800,000       273,643.20      - 
โดยการนําผลิตภัณฑในชุมชนรวม เทศบาล

จําหนายที่ตลาดริมน้ํา

 - จัดกิจกรรมการเรียนรู เดือนละ1 ครั้ง

รวม  -  -  - 1  - 3
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หมายเหตุ

แลวเสร็จ
กําลัง

ดําเนินการ
ไมได

ดําเนินการ
โครงการที่  โอนงบ (+/-)

 งบประมาณ 
(บาท)

     เบิกจาย    
(บาท)

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

แบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ประจําปงบประมาณ  พ .ศ.2563 

5. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ

รายละเอียดของกิจกรรม



 
 

บัญชีโครงการ 
ยุทธศาสตรดานสาธารณสขุและสิ่งแวดลอม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

1 2 3 4

1 การบริการกายภาพบําบัดใน อบรมใหความรูประชาชนในเขตเทศบาลฯ กองการแพทย 70,000          -  -  ไมใชงบประมาณ

สถานพยาบาลสูชุมชน ใหสามารถกายภาพบําบัดใหกับผูปวยใน

ครอบครัวเบื้องตนไดอยางถูกตอง

2 การบริการแพทยแผนไทย อบรมใหความรูประชาชนในเขต กองการแพทย 70,000          -  -  ไมใชงบประมาณ

ในสถานพยาบาลสูชุมชน เทศบาลฯ ใหสามารถจัดทําลูกประคบ

ผูปวยในครอบครัวเบื้องตนได

3 สรางเสริมและสงเสริม จัดกิจกรรม ดังนี้ กองการแพทย 2,000,000    221,250.00     (-) 1,435,000 
ศักยภาพการดําเนินงาน  - อสม.นักสรางเสริมสุขภาพ ลดโรค

อาสาสมัครสาธารณสุข ชะลอวัย จิตแจมใสดวยภูมิปญญาไทย

"ฤาษีดัดตน"

 - อสม.กับงานคุมครองผูบริโภคดาน

พฤติกรรมสุขภาพ

 - เสริมสรางพลังชุมชน อสม.แกนนํา

เครือขายโรคหัวใจและหลอดเลือด

 - การประชุมประจําเดือน อสม.

 - บทบาท อสม.ในการเฝาระวัง และ

ปองกันควบคุมโรคในทองถิ่น

 - ฝกอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรูและศึกษาดูงาน

4 อบรมสัมมนาบุคลากร จัดอบรมสัมมนาบุคลากร เพื่อยก กองการแพทย 800,000       45,000.00       - 
เพื่อยกระดับการบริการ ระดับการบริการและการศึกษาดูงาน

5 สงเสริมสนับสนุนการสราง จัดกิจกรรมอบรม ดังนี้ กองการแพทย 100,000        -  -  ไมใชงบประมาณ

นวัตกรรมอยางเปนระบบ  - อบรมใหความรูเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"เปด

กลอง R2R เปลี่ยนเรื่องยากใหเปนเรื่องงาย"

 - Innovation of NMH for health
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หมายเหตุ

แลวเสร็จ
กําลัง

ดําเนินการ
ไมได

ดําเนินการ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณ 
(บาท)

     เบิกจาย    
(บาท)

 โอนงบ (+/-)

แบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ประจําปงบประมาณ  พ .ศ.2563 

6. ยุทธศาสตรดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม



ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

1 2 3 4

6 ยกระดับโรงพยาบาลใหเปน จัดกิจกรรมอบรมใหความรูตางๆดังนี้ กองการแพทย 300,000       23,150.00        - 
โรงพยาบาลที่ผานรับรอง  - จัดอบรมใหความรูเรื่องยาแกพนักงาน

คุณภาพฯ และการบริการไดรับ เภสัชกร และพยาบาลวิชาชีพ

ความไววางใจจากประชาชน  - จัดอบรมการฟนคืนชีพแกพนักงานและ

ผูรับการจางเหมาบริการปฏิบัติงานทุกคน

 - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึก

การตรวจสอบขอมูล สําหรับผูใช HOSxp

 ใหแกพนักงานที่จุดบริการและผูรับการ

จางเหมาบริการ

 - จัดอบรมดานการจัดทําแผนยุทธศาสตร

โรงพยาบาล

 - จัดอบรมดานการจัดการดานความ

เสี่ยงแกพนักงานปฏิบัติงานทุกคน

 - จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับระเบียบฯ

 ในการปฏิบัติงานใหแกพนักงาน

 - จัดอบรมการสรางความพรอมในการเปน

โรงพยาบาลตนแบบและมาตรฐานคุณภาพ

7 เมืองนครอาหารปลอดภัย สุมเก็บและตรวจตัวอยางอาหารดวยชุด กองสาธารณสุข 200,000       80,706.00       (-) 100,000 
ทดสอบอาหารเบื้องตนทางดานเคมีและ และสิ่งแวดลอม

ชีวภาพจากกลุมเปาหมาย คือ ตลาด

รานอาหาร หางสรรพสินคา แผงลอยจําหนาย

อาหาร และสถานศึกษาภายในเขตเทศบาล

 - ตรวจสอบดานสุขลักษณะทางกายภาพ

ของกลุมเปาหมายรวมถึงการใหคําแนะนํา

ตามหลักสุขาภิบาลอาหาร
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หมายเหตุ
     เบิกจาย    

(บาท)

แลวเสร็จ
กําลัง

ดําเนินการ
 โอนงบ (+/-)

ไมได
ดําเนินการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่ โครงการ
 งบประมาณ 

(บาท)
หนวยงานที่
รับผิดชอบ



ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

1 2 3 4

8 อุดหนุนการดําเนินงานตาม จายเปนเงินอุดหนุนในการดําเนินงานตาม กองการแพทย 1,260,000    560,000.00      - 
แนวทางโครงการพระราชดําริ แนวทางโครงการพระราชดําริดาน

ดานสาธารณสุขใหแกชุมชน สาธารณสุขใหแกชุมชนในเขตเทศบาล

ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ

ดานสาธารณสุข

9 พัฒนามาตรฐานการสุขาภิบาล  - จัดอบรมบุคลากรที่รับผิดชอบงานดาน กองสาธารณสุข 250,000        - (-) 250,000  ไมมีงบประมาณ

อาหารในสถานศึกษา สุขาภิบาลอาหาร และผูประกอบการสถานที่ และสิ่งแวดลอม เนื่องจากสถานการณ 

จําหนายอาหารในสถานศึกษาเขตเทศบาล โรคโควิด-19

 - สุมตัวอยางอาหาร ภาชนะอุปกรณ

และมือผูสัมผัสอาหาร เพื่อตรวจวิเคราะห

ทางดานเคมีและชีวภาพ สถานที่จําหนาย

อาหารในสถานศึกษาพื้นที่เขตเทศบาล

นครนครศรีธรรมราชไดรับการตรวจประเมิน

สุขลักษณะทางดานกายภาพ

10 รานอาหารปลอดภัยใสใจสุขภาพ - ตรวจประเมินสุขลักษณะทางดาน กองสาธารณสุข 250,000       15,000.00        - 
กายภาพและสุมตรวจดานเคมีและ และสิ่งแวดลอม

ชีวภาพในรานอาหารและศูนยอาหาร

 - อบรมผูประกอบกิจการรานอาหาร

ศูนยอาหารในพื้นที่เขตเทศบาลฯ

เกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร

 - สถานประกอบกิจการรานอาหาร/ศูนย

อาหารที่ผานตามหลักเกณฑการรับรอง

มาตรฐานฯ ของเทศบาลไดรับปายรับรอง

มาตรฐาน "อาหารสะอาดปลอดภัย ใส.0

ผูบริโภค" (Clean Food Good Health)
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หมายเหตุ
กําลัง

ดําเนินการ
ไมได

ดําเนินการ
 โอนงบ (+/-)

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

แลวเสร็จ

รายละเอียดของกิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
     เบิกจาย    

(บาท)
ที่ โครงการ



ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

1 2 3 4

11 พัฒนามาตรฐานการสุขาภิบาล  - ตรวจประเมินสุขลักษณะทางดาน กองสาธารณสุข 200,000        - (-) 200,000  ไมมีงบประมาณ

อาหารริมบาทวิถี กายภาพเคมีและชีวภาพและสุมตรวจ และสิ่งแวดลอม เนื่องจากสถานการณ 

ตัวอยางอาหารภาชนะอุปกรณและมือ โรคโควิด-19

ของผูสัมผัสอาหารริมบาทวิถี

 - อบรมเกี่ยวกับสุขาภิบาลอาหารให

แกผูจําหนายอาหารริมบาทวิถีในเขตท.

 - สถานที่จําหนายอาหารริมบาทวิถีที่

ผานตามหลักเกณฑการรับรองมาตร

ชฐานฯ ของเทศบาลไดรับปายรับรอง

มาตรฐาน "อาหารสะอาดปลอดภัยใส

ใจผูบริโภค (Clean Food Good Health)

12 สงเสริมและพัฒนาตลาดสด  - จัดอบรมสุขาภิบาลอาหารและอนามัย กองสาธารณสุข 100,000       98,417.00       (-) 80,000 
นาซื้อ สิ่งแวดลอมใหแกผูประกอบการในตลาดสด และสิ่งแวดลอม

 - การประเมินการพัฒนาและยก

ระดับตลาดสดนาซื้อ

13 โครงการสงเสริมความ ฝกอบรมใหความรู (เชิงปฏิบัติการ) แกผู กองสาธารณสุข 129,000        - (-) 129,000  ไมมีงบประมาณ

และสุขอนามัยในการทํางาน ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพและ และสิ่งแวดลอม เนื่องจากสถานการณ 

ผูปฏิบัติงาน จํานวน 100 คน ในเขตพื้นที่ โรคโควิด-19

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ปละ 1 ครั้ง

14 ปองกันควบคุมโรคพิษสุนัขบา  - ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาในสุนัขลแมว กองสาธารณสุข 800,000       618,200.00     (-) 160,000 
และลดจํานวนประชากรสุนัข  - ฉีดยาคุมกําเนิดสุนัข และแมว และสิ่งแวดลอม

จรจัด  - ผาตัดทําหมันสุนัข  และแมว

 - จัดทําทะเบียนประวัติสัตว

 - สุมตรวจหัวสุนัขและแมว

 - ออกหนวยบริการฉีดวัคซีนปองกัน

โรคพิษสุนัขบา จํานวน 63 ชุมชน
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15 รณรงคการรักษาความสะอาด  - รณรงคทําความสะอาดกวาดขยะถางหญา กองสาธารณสุข 100,000       71,620.00        - 
ในที่สาธารณะ กําจัดวัชพืช ตามสวนสาธารณะสถานที่ตางๆ และสิ่งแวดลอม

 - จัดกิจกรรมทําความสะอาดในที่สาธารณะ

 - ประชาสัมพันธใหประชาชนรักษา

ความสะอาดหนาบานตนเอง

 - จัดอบรมใหความรูประชาชนในการ

ลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะ 

16 ปองกันควบคุมสัตวและแมลง  - กําจัดและทําลายแหลงเพาะพันธุสัตวและ กองสาธารณสุข        800,000      644,900.00  - 
พาหะนําโรค แมลงที่เปนพาหะนําโรคเชน หนู ยุง และสิ่งแวดลอม

ลูกน้ํายุงลาย  เปนตน

 - รณรงคปองกันและควบคุมโรคและให

ความรูแกประชาชนในการกําจัดสัตวและ

แมลงพาหะนําโรค

 - ควบคุมทําลายยุงโดยการพนสารเคมี

ดวยหมอกควันหรือการพนฝอยละออง

 - สอบสวนรายผูปวย และใหคําแนะนําใน

การควบคุมปองกันโรค

 - พนยาฆาเชื้อเพื่อปองกันควบคุมโรคที่เกิด

จากสัตวและแมลงพาหะนําโรค

 - พนเคมีกําจัดยุงตามคํารองของประชาชน

ในเขตเทศบาล
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17 กอสรางระบบบําบัดสิ่งปฏิกูล กอสรางระบบบําบัดสิ่งปฏิกูลดวยระบบไฟฟา กองสาธารณสุข 8,900,000     -  - 
ดวยระบบไฟฟา รายละเอียด ดังนี้ และสิ่งแวดลอม

 - บอพักน้ําใส ขนาดกวาง 3.00 เมตร

ลึก 1.00 เมตร

 - ติดตั้งเครื่องบําบัดน้ําเสียดวยไฟฟา

จํานวน 4 ชุด

 - หมอแปลงไฟฟา ขนาดไมนอยกวา

100 KVA จํานวน 1 ชุด พรอมสายไฟฟา

 ความยาวไมนอยกวา 50.00 เมตร

18 กอสรางอาคารสํานักงาน กอสรางอาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว มีพื้นที่ไม กองสาธารณสุข 2,870,000     -  - 
สถานพยาบาลสัตว นอยกวา 200.00 ตารางเมตรประกอบ และสิ่งแวดลอม

ดวย หองสํานักงาน หองผาตัด ทําหมัน

หองฉีดวัคซีน หองพักสัตวแพทย หองพักสุนัข

หองน้ํา หองเก็บของและงานอื่นๆ ตามรูปแบบ

และรายการของเทศบาล

19 กอสรางหองวางเครื่องสํารอง กอสรางอาคาร ขนาด 6.00x10.00 กองการแพทย 620,000       120,000.00     - 
ไฟฟาโรงพยาบาลเทศบาลนคร เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 60.00

นครศรีธรรมราช ตารางเมตร อาคารโครงสรางเหล็ก

ผนังชองตาขาย โครงเคราเหล็กกลอง

โครงหลังคาเหล็ก มุงดวยกระเบื้อง

ลอนคูจํานวน 1 หลัง ตามรูปแบบ

และรายการของเทศบาล

รวม  - 1  - 13 0 5
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บัญชีครุภัณฑ 
 
 
 
 



ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

1 2 3 4

1 จัดซื้อเกาอี้บารปรับระดับ (เตี้ย) เกาอี้บาร ปรับระดับ (เตี้ย) ขนาดเสน สํานัก 14,000          -  - 
ผาศูนยกลางไมนอยกวา 30 ซม. ปลัดเทศบาล

จํานวน 20 ตัว

2 จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน เกาอี้สํานักงาน มีลอเลื่อนปรับระดับได สํานัก 3,900           3,900.00          - 
มีลอเลื่อนปรับระดับได ขนาดไมนอยกวา (WxDxH) 590 ปลัดเทศบาล

x530x910 มม. จํานวน 1 ตัว

3 จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน เกาอี้สํานักงาน มีลอเลื่อนปรับระดับได สํานัก 37,900         37,500.00        - 
มีลอเลื่อนปรับระดับได ขนาดไมนอยกวา (WxDxH) 60x67 ปลัดเทศบาล

x95 ซม. จํานวน 10 ตัว

4 จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน เกาอี้สํานักงาน ลอเลื่อนขาอลูมิเนียม สํานัก 3,900           3,900.00          - 
ลอเลื่อนขาอลูมิเนียม ขนาดไมนอยกวา (WxDxH) 65x70 ปลัดเทศบาล

x107 ซม. จํานวน 1 ตัว

5 จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน เกาอี้สํานักงาน ลอเลื่อน พนักพิงสูง สํานัก 9,900           9,900.00          - 
ลอเลื่อน พนักพิงสูง ขนาดไมนอยกวา (WxDxH) 635 ปลัดเทศบาล

x610x1,175 มม. จํานวน 1 ตัว

6 จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน เกาอี้สํานักงาน ลอเลื่อน พนักพิงสูง สํานัก 8,900           8,900.00          - 
ลอเลื่อน พนักพิงสูง ขนาดไมนอยกวา (WxDxH) 650 ปลัดเทศบาล

x710x1,100 มม. จํานวน 1 ตัว
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1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป
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1 2 3 4

7 จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน เกาอี้สํานักงาน ที่ทาวแขนไมขึ้นรูปโครงขา สํานัก 15,000         14,900.00        - 
ที่ทาวแขนไมขึ้นรูป เปนแบบ 5 แฉก มีลอ ปรับความสูงต่ําดวย ปลัดเทศบาล

ระบบแกนไฮโดรลิค ขนาด(ลึกx กวางx สูง)

690x760x1,120 มม. จํานวน 1 ตัว

8 จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน เกาอี้สํานักงาน ที่ทาวแขนทําจากเนื้อไม สํานัก 45,000         44,700.00        - 
ที่ทาวแขนทําจากเนื้อไม ขาดานลางทําจากเนื้อไม เปนรูป 5 แฉกมีลอ ปลัดเทศบาล

ปรับความสูงต่ําดวยระบบแกนไฮโดรลิค

ขนาด (กวางxลึกx สูง) 66x70x125 ซม.

จํานวน 3 ตัว

9 จัดซื้อเกาอี้สํานักงานลอเลื่อน เกาอี้สํานักงาน ลอเลื่อน พนักพิงสูง สํานัก 17,000          -  - 
พนักพิงสูง ขนาด (WxDxH) 70x78x122 ซม. ปลัดเทศบาล

จํานวน 1 ตัว

10 จัดซื้อเกาอี้สํานักงานที่ทาวแขน เกาอี้สํานักงาน ที่ทาวแขนรูปโครงขาเปนแบบ สํานัก 3,500           3,450.00          - 
รูปโครงขาเปนแบบ 5 แฉก 5 แฉก  ปรับความสูงต่ําดวยระบบแกน ปลัดเทศบาล

ไฮโดรลิค ขนาด (กวางxลึกx สูง) 620x

580x910-1,010  มม.จํานวน 1 ตัว

11 จัดซื้อเกาอี้สํานักงานที่ทาวแขน เกาอี้สํานักงาน ที่ทาวแขนพลาสติกที่นั่งทําจาก สํานัก 7,800           7,780.00          - 
พลาสติก ฟองน้ําหุมดวยผา พนักพิงตาขายรูปโครงขา ปลัดเทศบาล

อลูมิเนียมเปนแบบ5 แฉกมีลอสําหรับโยกเอนได 

ปรับความสูงต่ําดวยระบบโชค ขนาด 

(กวางxลึกx สูง)ไมนอยกวา 58x59x

95 ซม. จํานวน2 ตัว

12 จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน เกาอี้สํานักงาน ลอเลื่อน พนักพิงต่ําขนาดนอย สํานัก 11,600         11,600.00        - 
นอยกวา 59x62x88-100 ซม. จํานวน 4 ตัว ปลัดเทศบาล

65

หมายเหตุ

แลวเสร็จ
กําลัง

ดําเนินการ
ไมได

ดําเนินการ
รายละเอียดของกิจกรรม

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณ 
(บาท)

     เบิกจาย    
(บาท)

 โอนงบ (+/-)ที่ โครงการ



ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

1 2 3 4

13 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวนแบบตั้งพื้น สํานัก 85,800         85,800.00        - 
แบบแยกสวน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู   ปลัดเทศบาล

หรือแบบแขวน จํานวน 3 เครื่อง

14 จัดซื้อชั้นอเนกประสงค ชั้นอเนกประสงค 3 ชั้น ขนาดไมนอยกวา สํานัก 2,000           2,000.00          - 
(WxDxH) 600x300x1,200 มม. ปลัดเทศบาล

จํานวน 2 ตัว

15 จัดซื้อโชฟารับแขกพรอม  - ชุดโชฟารับแขกพรอมโตะกลางโชฟา สํานัก 48,000         48,000.00        - 
โตะกลาง 3 ที่นั่ง 1 ตัว ขนาดไมนอยกวา(WxDxH)  ปลัดเทศบาล

180x80x80 ซม. โชฟา 1 ที่นั่ง 2 ตัว 

ขนาดไมนอยกวา(WxDxH) 85x80x80

ซม. โตะกลาง ขนาดไมนอยกวา (WxDxH)

100x55x44 ซม. จํานวน 2 ชุด

 - ชุดโชฟารับแขก โครงขาเปนเหล็กโชฟา 3

ที่นั่ง 1 ตัว ขนาดไมนอยกวา (WxDxH) 

171x74x86 ซม. โชฟา 1 ที่นั่ง 2 ตัว

ขนาดไมนอยกวา(WxDxH) 76x74x86 

ซม. จํานวน 1 ชุด

16 จัดซื้อโตะคอมพิวเตอร โตะคอมพิวเตอร ขนาดไมนอยกวา สํานัก 7,500           7,500.00          - 
(WxDxH) 800x600x750 มม. ปลัดเทศบาล

จํานวน 3 ตัว

17 จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร  - ตูเหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกขนาด สํานัก 28,500         28,500.00        - 
บานเลื่อนกระจก 5 ฟุต ขนาดไมนอยกวา (WxDxH) ปลัดเทศบาล

1,489x410x879 มม. จํานวน 2 ตู 

 - ตูเหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบขนาด

4 ฟุต ขนาดไมนอยกวา (WxDxH) 

1,185x410x879 มม.  จํานวน 5 ตู
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18 จัดซื้อโตะทํางาน  - โตะทํางาน 2 ลิ้นชัก ขนาดไมนอยกวา(WxDx สํานัก 71,700         50,500.00        - 
 1,500x800x750 มม. จํานวน 3 ตัว ปลัดเทศบาล

 - โตะทํางานผูบริหารขนาดไมนอยกวา

(WxDxH)1,600x850x760 มม. 

19 จัดซื้อโตะทํางาน  - โตะพับอเนกประสงค ขนาดไมนอยกวา สํานัก 18,000         18,000.00        - 
อเนกประสงค (WxDxH) 1,200x600x750 มม. ปลัดเทศบาล

จํานวน 1 ตัว

 - โตะพับอเนกประสงค พรอมเกาอี้

ขนาด 6 ที่นั่ง ทําดวยไมยางพารา 

ประกอบดวย โตะ ขนาด 150x90x

75 ซม. จํานวน 1 ตัวเกาอี้ขนาด44x50

x93 ซม.จํานวน 6 ตัว พื้นนั่งเกาอี้บุดวย

ฟองน้ําหุมดวยผาอยางดีมีกระจกปูโตะ

เพื่อปองกันรอยขีดขวนจํานวน 1 ชุด

20 จัดซื้อถังน้ํา ถังน้ําแบบพลาสติก ขนาดความจุ สํานัก 25,600          -  - 
2,000 ลิตร จํานวน 4 ถัง ปลัดเทศบาล

21 จัดซื้อโทรศัพท โทรศัพทมือถือมีระบบปฏิบัติการ Android สํานัก 25,000         13,500.00        - 
ไมนอยกวา 8.1 ความละเอียดกลองดาน ปลัดเทศบาล

หลังไมนอยกวา 12 MP&20 MP 

ความละเอียดกลองดานหนาไมนอย

กวา 25 MP หนวยความจําหลักไมนอย

กวา (RAM) 8 GB จํานวน 1เครื่อง
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22 จัดซื้อเกาอี้จัดเลี้ยง เกาอี้จัดเลี้ยง ขนาดไมนอยกวา กวาง กองวิชาการ 150,000       150,000.00      - 
45ลึก 55 สูง 90 ซม.เกาอี้โครงสราง และแผนงาน

ขาทําดวยเหล็กชุบโครเมี่ยม จํานวน120ตัว  

23 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน แบบ กองวิชาการ 94,000         94,000.00        - 
แบบแยกสวน แบบตั้งพื้น ตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด และแผนงาน

หรือแบบแขวน 36,000BTU จํานวน 2 เครื่อง

24 จัดซื้อชุดโตะ-เกาอี้อานหนังสือ ชุดโตะเกาอี้อานหนังสือสําหรับเด็ก กองวิชาการ 15,400         15,000.00        - 
สําหรับเด็ก  - โตะไมทาสี ขนาด 60x67x57 และแผนงาน

ซม. หนาโตะมีแผนไมทึบมีคานรองไม

รองใตขอบโตะเสริมความแข็งแรง

 - เกาอี้ไมทาสี มีพนักพิง ขนาด 

32x30x64 ซม. จํานวน 4 ชุด 

25 จัดซื้อโตะทํางาน โตะทํางาน ขนาด 160x80x75 ซม. สํานักการคลัง 9,500            -  - 
ลิ้นชักซาย-ขวา รวม 5 ลิ้นชัก จํานวน

1 ตัว

26 จัดซื้อโตะพับอเนกประสงค โตะอเนกประสงค หนาโฟเมกาสีขาว ขนาด กองวิชาการ 57,000         57,000.00        - 
หนาโฟเมกาสีขาว w152.4xD76.2xH75 ซม. โครงขา และแผนงาน

เหล็กชุบโครเมี่ยม จํานวน 20 ตัว

27 จัดซื้อโตะวางคอมพิวเตอร โตะวางคอมพิวเตอรขนาด 120x60x75 กองวิชาการ 4,200            - 
ซม. มีถาดวางคียบอรด เลื่อนเขา-ออกได และแผนงาน

มีลิ้นชักเก็บของ จํานวน 1 ตัว 24,200.00       

28 จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน เกาอี้สํานักงาน ขนาดไมนอยกวา กองวิชาการ 20,000          - 
60x67x95 ซม. มีลอเลื่อนและที่วางแขน และแผนงาน

ปรับระดับขึ้นลงไดจํานวน 10 ตัว
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29 จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน เกาอี้บุนวม มีลอเลื่อนปรับระดับได สํานัก 1,900 1,900.00          - 
ขนาดไมนอยกวา (WxDxH) ปลัดเทศบาล

58x67x90 ซม. จํานวน 1 ตัว

30 จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน เกาอี้บุนวม มีลอเลื่อนปรับระดับได สํานัก 17,500 17,500.00        - 
ขนาดไมนอยกวา (WxDxH) ปลัดเทศบาล

60x67x95 ซม. จํานวน 7 ตัว

31 จัดซื้อตูลิ้นชัก ตูลิ้นชัก 3 ลิ้นชัก ขนาดไมนอยกวา (WxDxH) สํานัก 5,800 5,800.00          - 
42x50x62 ซม. จํานวน 2 ตัว ปลัดเทศบาล

32 จัดซื้อโตะวางเครื่องพิมพ โตะวางเครื่องพิมพ ขนาดไมนอยกวา (WxDxH) สํานัก 1,500 1,500.00          - 
916x457x1830 มม. จํานวน 1 ตัว ปลัดเทศบาล

33 จัดซื้อโตะวางคอมพิวเตอร โตะคอมพิวเตอร 2 ลิ้นชัก ขนาดไมนอยกวา สํานัก 4,200 4,200.00          - 
(WxDxH)  120x60x75 ซม. จํานวน 1 ตัว ปลัดเทศบาล

34 จัดซื้อตูเหล็ก ตูเหล็ก แบบ 2 บาน (มอก.) ขนาดไมนอยกวา สํานักปลัด 11,000 11,000.00        - 
(WxDxH)  916x457x1830 จํานวน 2 ตู เทศบาล

35 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ ขนาดไมนอยกวา สํานักปลัด 47,000 47,000.00        - 
36,000 บีทียู เทศบาล
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1 จัดซื้อเกาอี้สํานักงานลอเลื่อน  - เกาอี้สํานักงานลอเลื่อนพนักพิงต่ําขนาด สํานักปลัด 49,600         48,200.00        - 
พนักพิงต่ํา 59x62x88-100 ซม. จํานวน 14 ตัว เทศบาล

 - เกาอี้สํานักงาน ลอเลื่อนพนักพิงสูงขนาด

63x68x115-127 ซม. จํานวน 2 ตัว

2 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  - ขนาด 13,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง สํานักปลัด 217,000        -  - 
แบบแยกสวน แบบตั้งพื้น  - ขนาด 50,000 บีทียู จํานวน 3 เครื่อง เทศบาล

หรือแบบแขวน

3 จัดซื้อตูล็อกเกอร ตูล็อกเกอร 18 ชอง มีมือจับชนิดฝง สํานักปลัด 16,000         16,000.00        - 
คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ เทศบาล

อุตสาหกรรม (มอก.) จํานวน 2 ตู

4 จัดซื้อตูเหล็ก ตูเหล็กแบบ 25 บาน มีมือจับชนิดบิดมีแผน สํานักปลัด 16,500         16,500.00        - 
ชั้นปรับระดับ 3 ชั้น คุณสมบัติตามมาตร- เทศบาล

ฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม จํานวน 3 ตู

5 จัดซื้อโตะทํางาน โตะทํางาน ขนาด 120x60x75 ซม. สํานักปลัด 45,000         45,000.00        - 
จํานวน 10 ตัว เทศบาล

6 จัดซื้อโตะอเนกประสงค โตะอเนกประสงคขาพับ ขนาด สํานักปลัด 15,000         15,000.00        - 
1,830x762x750 มม. เทศบาล

จํานวน 6 ตัว

7 จัดซื้อพัดลมชนิดติดผนัง พัดลมชนิดติดผนัง ขนาดใบพัดไมนอย สํานักปลัด 44,000         27,000.00        - 
กวา 18 นิ้ว ปรับแรงได 3 ระดับ เทศบาล

จํานวน 20 ตัว
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1.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ



ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

1 2 3 4

1 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน แบบตั้งพื้น สํานักการศึกษา 32,400          -  - 
แบบแยกสวน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด 24,000BTU

หรือแบบแขวน จํานวน 1 เครื่อง

2 จัดซื้อตูเหล็ก ตูเหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก จํานน 4 ตู สํานักการศึกษา 31,600          -  - 
3 จัดซื้อกระดานบอรด กระดานบอรดติดบอรดเปนกระดานบอรด โรงเรียนเทศบาล 12,000 7,960.00          - 

ติดบอรด บุกํามะหยีอัดดวยกรอบอลูมิเนียมมีที่ วัดทาวโคตร

แขวนขนาด 80x120 ซม. จํานวน 8 แผน

4 จัดซื้อชั้นวางเครื่องนอน ชั้นวางเครื่องนอนทําดวยไม โรงเรียน 144,000       96,390.00        - 
ขนาดไมนอยกวา 40x120x240 เทศบาลวัดใหญ

ซม. 12 ชอง จํานวน 9 ชุด

5 จัดซื้อชั้นวางรองเทา ชั้นวางรองเทาโครงเหล็กกลอง โรงเรียนเทศบาล 202,500       135,900.00      - 
โครงเหล็ก ขนาดไมนอยกวา 30x200x85 ซม. วัดศรีทวี

จํานวน 45 ชุด

6 จัดซื้อโตะอาหารพรอม โตะอาหารพรอมเกาอี้ แบบ สปช. โรงเรียนเทศบาล 45,000 30,200.00        - 
เกาอี้ แบบ สปช. โตะขนาดไมนอยกวา 75x150x75 เสาธงทอง

ซม. เกาอี้ขนาดไมนอยกวา 30x

150x45 ซม. จํานวน 10 ชุด

7 จัดซื้อถังเก็บน้ําแบบ ถังเก็บน้ําแบบไฟเบอรกลาส ขนาด โรงเรียนเทศบาล 24,900 16,650.00        - 
ไฟเบอรกลาส ความจุ 2,000 ลิตร จํานวน 3 ถัง วัดศาลามีชัย 

8 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน แบบตั้งพื้น สํานักการศึกษา 2,527,200  -  - 
แบบแยกสวน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน

หรือแบบแขวน  - ขนาด 18,000 บีทียูจํานวน 16 เครื่อง

ร.ร.เทศบาลวัดศรีทวีจํานวน 4 เครื่อง 

โรงเรียนเทศบาลวัดทาโพธิ์ จํานวน 2 เครื่อง

โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณจํานวน 10 เครื่อง
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 - ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 21 เครื่อง

โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ

จํานวน 1 เครื่อง

โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ โรงเรียนเทศบาล

จํานวน 7 เครื่อง วัดใหญ

โรงเรีนเทศบาลวัดศรีทวี โรงเรียนเทศบาล

จํานวน 4 เครื่อง วัดศรีทวี

โรงเรียนเทศบาลวัดทาโพธิ์ โรงเรียนเทศบาล

จํานวน 7 เครื่อง วัดทาโพธิ์ 

โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย โรงเรียนเทศบาล

จํานวน 2 เครื่อง วัดศาลามีชัย 

 - ขนาด 32,000 บีทียูจํานวน 18 เครื่อง

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง โรงเรียนเทศบาล

จํานวน 9 เครื่อง วัดเสมาเมือง

โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย โรงเรียนเทศบาล

จํานวน 5 เครื่อง วัดศาลามีชัย 

โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ โรงเรียนเทศบาล

จํานวน 4 เครื่อง วัดใหญ

 - ขนาด 36,000 บีทียู จํานวน9 เครื่อง

โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย โรงเรียนเทศบาล

จํานวน 1 เครื่อง วัดศาลามีชัย 

โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนคร โรงเรียนนานาชาติ

นครศรีธรรมราช จํานวน 8 เครื่อง เทศบาลนครศรีฯ

 - ขนาด 40,000 บีทียู จํานวน โรงเรียนเทศบาล

4 เครื่อง โรงเรียนเทศบาลวัดทาวโคตร วัดทาวโคตร
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9 จัดซื้อพัดลมโคจรติดเพดาน พัดลมโคจรติดเพดาน ขนาด 16 นิ้ว 154,000 102,900.00     - 
ขนาด 16 นิ้ว จํานวน 70 ตัว

 - โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย โรงเรียนเทศบาล

จํานวน 40 ตัว วัดศรีทวี

 - โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี โรงเรียนเทศบาล

จํานวน 20 ตัว วัดทาวโคตร

 - โรงเรียนเทศบาลวัดทาวโคตร

จํานวน 10 ตัว

10 จัดซื้อโตะทํางานระดับ 1-2 โตะทํางานระดับ 1-2 เปนโตะไม สํานักการศึกษา 14,400         - - 
เปนโตะไม ขาเหล็กหรือขาไม ขนาด 60x120x75 ซม.

จํานวน 3 ตัว

11 จัดซื้อโตะทํางานระดับ 3-6 โตะทํางานระดับ 3-6 ทําดวยไม สํานักการศึกษา 52,200         - - 
ทําดวยไม ขนาด 80*150*75 ซม. จํานวน 9 ตัว

12 จัดซื้อเกาอี้บุนวม เกาอี้ขนาดไมนอยกวา 66*75*103-114 ซม  สํานักการศึกษา 39,600         - - 
มีลอเลื่อน 5 แฉก เกาอี้บุนวม มีลอเลื่อน 5 แฉกขาชุบโครเมียม 

สามารถปรับระดับสูงต่ําได จํานวน 11 ตัว

13 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จัดซื้อครุภัณฑเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน สํานักการศึกษา 129,600       - - 
แบบแยกสวน แบบตั้งพื้น (ราคารวมคาติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน

หรือแบบแขวน ขนาด 24,000 BTU จํานวน 4 เครื่อง

ขนาด 24,000 BTU

14 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนแบบตั้งพื้น สํานักการศึกษา 171,600       - - 
แบบแยกสวน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) 

หรือแบบแขวน (มีระบบฟอกอา ขนาด 18,000 BTU จํานวน 6 เครื่อง 

ขนาด 18,000 BTU สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชนไสเจริญ

จํานวน 4 เครื่อง และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ชุมชนศาลามีชัย จํานวน 2 เครื่อง
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15 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนแบบตั้งพื้น สํานักการศึกษา 388,800       - - 
แบบแยกสวน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) 

หรือแบบแขวน (มีระบบฟอกอา ขนาด 24,000 BTU จํานวน 12 เครื่อง 

ขนาด 24,000 BTU สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชนทุงจีนจํานวน

4 เครื่อง ศูนยพัฒนาเด็กเล็กประตูลอด 

จํานวน 4 เครื่อง และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ชุมชนการเคหะนครศรีฯ จํานวน 4 เครื่อง

16 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศแบบแบบแยกสวนชนิด สํานักการศึกษา 84,600         - - 
แบบแยกสวนชนิดแขวน  (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 32,000 BTU 

 (มีระบบฟอกอากาศ) จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 42,300 บาท 

ขนาด 32,000 BTU จํานวน 84,600 บาท สําหรับศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กชุมชนเพชรจริก จํานวน 1 เครื่อง และ

ศูนยพัฒนาฯชุมชนคูขวาง จํานวน 1 เครื่อง

17 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศแบบแบบแยกสวนชนิด สํานักการศึกษา 329,000       - - 
แบบแยกสวนชนิดแขวน  (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 BTU 

 (มีระบบฟอกอากาศ) สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชนทาโพธิ์

ขนาด 36,000 BTU จํานวน 1 เครื่อง และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ชุมชนคูขวาง จํานวน 2 เครื่อง

18 จัดซื้อเครื่องขยายเสียง เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบกระเปาหิ้ว สํานักการศึกษา 700,000       - - 
เคลื่อนที่แบบกระเปาหิ้ว  ลําโพง mp3 พรอมไมคไรสาย มีชองเสียบ 

USB เลน MP3 จํานวน 200 เครื่อง 
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1.4 แผนงานสาธารณสุข

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

1 2 3 4

1 จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน  - เกาอี้สํานักงาน หุมหนังเทียมปรับระดับ กองสาธารณสุข 39,000         - 
ความสูง-ต่ําดวยระบบไฮโดรลิกขนาดกวาง และสิ่งแวดลอม

50xลึก50xสูง92-114ซม.จํานวน 13ตัว

 - เกาอี้สํานักงาน หุมหนังเทียมปรับระดับ กองสาธารณสุข 4,800           

ความสูง-ต่ําดวยระบบไฮโดรลิกขนาดกวาง และสิ่งแวดลอม 46,300.00       

68xลึก71xสูง113-123 ซม.จํานวน 1 ตัว

 - เกาอี้สํานักงาน ขนาด (WxDxH) กองสาธารณสุข 5,100           

ไมนอยกวา  58x59x88 ซม. และสิ่งแวดลอม

ปรับความสูงดวยโชค จํานวน 3 ตัว

2 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน แบบ กองสาธารณสุข 102,400       102,400.00     - 
แบบแยกสวน แบบตั้งพื้น ตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด และสิ่งแวดลอม

หรือแบบแขวน 40,000 บีทียู จํานวน  2 เครื่อง

3 จัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อนกระจก  - ตูเหล็กสูงบานเลื่อนกระจก ขนาด กองสาธารณสุข 9,800            - 
(WxDxH) ไมนอยกวา  914x457x และสิ่งแวดลอม

1,829 มม. ชั้นวาง3 แผนชั้นจํานวน2ตู

 - ตูเหล็กกระจกบานเลื่อนทรงสูง ขนาด กองสาธารณสุข 7,800           

(WxDxH) ไมนอยกวา  914x457x และสิ่งแวดลอม 25,400.00       

1,829 มม. ขนาด 4 ชั้น จํานวน 1 ตู

 - ตูเหล็กสูงบานเลื่อนกระจก ขนาด(WxDxH) กองสาธารณสุข 7,800           

ไมนอยกวา 1,185x410x879 มม และสิ่งแวดลอม

มีชั้นวางภายใน 2  แผนชั้น จํานวน 2 ตู

4 จัดซื้อโตะคอมพิวเตอร โตะคอมพิวเตอร ขนาดไมนอยกวา กองสาธารณสุข 5,600           5,000.00         - 
50x80x75 ซม. จํานวน 2 ตัว และสิ่งแวดลอม
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5 จัดซื้อโตะทํางาน 2 ลิ้นชักขวา  - โตะทํางาน 2 ลิ้นชักขวา ขนาดกวาง กองสาธารณสุข 26,600          - 
1,200xลึก600xสูง750 มม. จํานวน 7 ตัว และสิ่งแวดลอม

 - โตะทํางาน 2 ลิ้นชักขวา ขนาด กองสาธารณสุข 9,600           35,600.00       

กวาง1200xลึก600xสูง750 มม. และสิ่งแวดลอม

มีที่วางคียบอรด จํานวน 2 ตัว

6 จัดซื้อโตะอเนกประสงค โตะอเนกประสงค ขนาดไมนอยกวา กองสาธารณสุข 6,600           5,600.00         - 
(กวางxสูงxลึก) 60x150x75 ซม. และสิ่งแวดลอม

จํานวน 2 ตัว

7 จัดซื้อโทรศัพทตั้งโตะ โทรศัพทตั้งโตะ แบบไรสายหนาจอ กองสาธารณสุข 1,900           1,900.00         - 
LED ขนาด 1.8 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง และสิ่งแวดลอม

8 จัดซื้อเกาอี้พักคอย  - เกาอี้พักคอย แบบ 4 ที่นั่ง  กองการแพทย 320,000       320,000.00      - 
จํานวน 20 ชุด

 - เกาอี้พักคอย แบบ 2ที่นั่ง จํานวน 20 ชุด

9 จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน เกาอี้สํานักงาน แบบมีพนักพิง เกาอี้ กองการแพทย 39,000         26,500.00        - 
แบบมีพนักพิง บุนวม แบบมีลอเลื่อน ปรับระดับ

ความสูง-ต่ําดวยระบบไฮโดรลิก ขนาด

66x 75 x 109 ซม. จํานวน10ตัว

10 จัดซื้อเครื่องดูดฝุน เครื่องดูดฝุน ขนาด 25 ลิตร กองการแพทย 14,000         14,000.00        - 
จํานวน 1 เครื่อง

11 จัดซื้อเครื่องทําลายเอกสาร เครื่องทําลายเอกสาร แบบตัดตรง กองการแพทย 252,000       252,000.00      - 
ทําลายครั้งละ 20 แผน จํานวน 9 เครื่อง

12 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  - ขนาด 36,000 บีทียู จํานวน 4 เครื่อง กองการแพทย 575,200        -  - 
แบบแยกสวน แบบตั้งพื้น  - ขนาด 15,000 บีทียู จํานวน 8 เครื่อง

หรือแบบแขวน  - ขนาด 26,000 บีทียู จํานวน 5 เครื่อง
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13 จัดซื้อเครื่องเรียกบัตรคิว เครื่องเรียกบัตรคิว มีรายละเอียด ดังนี้ กองการแพทย 300,000        -  - 
 - ติดตั้งเครื่องพิมพบัตรคิว (Ticket

Dispenser) มีหนาที่ออกบัตรคิว

 - มีชุดควบคุมสวนกลาง(MainController)

ไวสําหรับควบคุมการทํางานของปายแสดงผล

 - แปนกดเรียกคิวของเครื่องออกบัตรคิว

อัตโนมัติ (Key Pad )มีหนาที่กดเรียกคิวถัด

ไป ซึ่งพนักงานเปนผูกดเรียกบัตรคิว

 - มีปายแสดงผลรวม จอแสดงผลรวม 

(Main Display) ซึ่งเวลาเรียกคิวจะมีไฟกระพริบ

 - มีปายแสดงผลประจําชองบริการ

(Counter Display)

 - มีระบบคิวอัตโนมัติ ระบบเสียงไว

ในการเรียกคิว จํานวน 1 เครื่อง

14 จัดซื้อตูไม ตูไมชนิด 2 บาน  ขนาด 80 x 40x กองการแพทย 9,000 9,000.00          - 
80 ซม. จํานวน 2 ตู

15 จัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ รายละเอียดดังนี้ กองการแพทย 120,000 117,000.00      - 
  - รองรับลายนิ้วมือไดไมนอยกวา

10,000 ลายนิ้วมือ

 - บันทึกรายการไดไมนอยกวา

200,000 รายการ

 - มีกลอง CCD เพื่อบันทึกภาพพนักงาน

ที่มาบันทึกเวลาได

 - จอภาพสีขนาดไมนอยกวา 3.5 นิ้ว

พรอม 8 function Key จํานวน 6 เครื่อง
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16 จัดซื้อเคานเตอรสําหรับคัด เคานเตอรสําหรับคัดกรองผูปวย 1 ชุด กองการแพทย 12,000  -  - 
ผูปวย  - โตะทํางานแบบ 2 ลิ้นชักจํานวน 1 ชุด

ขนาด กวาง xยาวxสูง ไมนอยกวา 60 x

120x 75 ซม.

 - โตะคอมพิวเตอร  จํานวน 1 ชุด ขนาด

ไมนอยกวา 60 x 120x75 ซม.

 - โตะเขามุม จํานวน 1 ชุด ขนาด กวาง x

ยาวxสูง ไมนอยกวา 60 x 120 x 75 ซม. 
 17 จัดซื้อตูเหล็ก ตูเหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก จํานวน 3 ตู กองการแพทย 23,700 23,700.00        - 

18 จัดซื้อโตะสํานักงาน โตะสํานักงาน 2 ลิ้นชัก ขนาดไมนอยกวา กองการแพทย 44,100         44,100.00       
 120 x 60 x 75 ซม. จํานวน 9 ตัว

19 จัดซื้อตูลอกเกอร  - ตูลอกเกอร 18 ชอง ขนาดไมนอยกวา กองการแพทย 30,000 30,000.00        - 
91 x 45 x 92 ซม. จํานวน 2 ตู

 - ตูลอกเกอร 12 ชอง ขนาดไมนอยกวา

91.5 x 45 x 183 ซม. จํานวน 2 ตู

20 จัดซื้อพัดลม  - พัดลมโคจร ขนาด 18 นิ้ว จํานวน 4 ตัว กองการแพทย 82,100          -  - 
 - พัดลมไอน้ํา แบบครอบคลุมพื้นที่ขนาด

30-50 ตารางเมตร จํานวน 3 ตัว

21 จัดซื้อพารทีชั่นสําหรับ พารทีชั่นสําหรับพื้นหอง ขนาด 150x120 กองการแพทย 123,000  -  - 
พื้นหอง   ซม.  ประกอบดวย

 - เสาสูงขนาด150 ซม.จํานวน 6 เสา

 - แผนกระจก ขนาดความสูงไมนอยกวา

60 ซม. ขนาดความกวางไมนอยกวา

50 ซม. จํานวน 5 แผน

 - ดานลางทึบความกวางไมนอยกวา 50 ซม.

พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 5 ชุด
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1 จัดซื้อเกาอี้สํานักงานเกาอี้นวม  - เกาอี้นวม ชนิดลอเลื่อน ปรับระดับได กองสวัสดิการ 11,000         10,000.00       - 
มีลอเลื่อน ขนาดกวาง 68.5 ซม. ลึก 80 ซม. สังคม

สูง106.7-114.3 ซม.จํานวน 1 ตัว

 - เกาอี้นวม มีลอเลื่อน ปรับระดับได 14,400         9,600.00         -

พนักพิงระดับศรีษะ ขนาดกวาง 63 ซม. 

ลึก 69 ซม. สูง 95 ซม. จํานวน 3 ตัว

2 จัดซื้อตูกระจกบานเลื่อน ตูกระจกบานเลื่อนทรงสูง ขนาด กองสวัสดิการ 46,800         42,000.00       - 
W914xD457xH1,829 มม. สังคม

จํานวน 6 ตู

3 จัดซื้อโตะทํางาน โตะทํางานมีลิ้นชัก ขนาดกวาง 150 ซม. กองสวัสดิการ 7,800           7,800.00         - 
ลึก 75 ซม. สูง 75 ซม. จํานวน 1 ตัว สังคม

4 จัดซื้อพารทีชั่นพรอมติดตั้ง พารทีชั่นพรอมติดตั้ง ประกอบดวย กองสวัสดิการ 20,600         20,000.00       - 
 - พารทีชั่นครึ่งกระจกขัดลาย ขนาด สังคม

120Wx160H จํานวน 1 แผง

 - พารทีชั่นครึ่งกระจกขัดลาย ขนาด

90Wx160H จํานวน 3 แผง

 - เสาจบ ความสูง 160 H จํานวน 2 ตน

 - ขาตัวที 6 อัน จํานวน 1 ชุด
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 โอนงบ (+/-)
     เบิกจาย    

(บาท)



ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

1 2 3 4

1 จัดซื้อโตะทํางาน โตะทํางาน  มีรายละเอียดดังนี้ สํานัก 5,000            -  - 
 -ขนาด 60x120x75 ซม. การประปา

มีลิ้นชัก 2 ลิ้นชัก ประตู 1 บาน 

จํานวน 1 ตัว

2 จัดซื้อโตะคอมพิวเตอร โตะคอมพิวเตอร  มีรายละเอียด ดังนี้ สํานัก 2,000            -  - 
 -ขนาด 50x100x75 ซม. การประปา

จํานวน 1 ตัว

3 จัดซื้อตูเหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก ตูเหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก มีหูลิ้นชัก สํานัก 15,800          -  - 
จํานวน 2 ตู การประปา

4 จัดซื้อเกาอี้ทํางานมีพนักพิง เกาอี้ทํางานมีพนักพิง ขนาด  58x59x สํานัก 9,000            -  - 
90-102 ซม. ชนิดบุนวม ปรับระดับ การประปา

สูงต่ําได จํานวน 5 ตัว

5 จัดซื้อเกาอี้ทํางานมีพนักพิงสูง เกาอี้ทํางานมีพนักพิงสูง ขนาด  40x สํานัก 4,800            -  - 
42x95-105 ซม. ชนิดบุนวม ปรับ การประปา

ระดับสูงต่ําได จํานวน 1 ตัว

6 จัดซื้อเกาอี้พักคอย เกาอี้พักคอย 4 ที่นั่ง ขนาดกวาง สํานัก 6,500            -  -  ไมสามารถจัดซื้อได

224x ลึก 52xสูง 78 ซม. โครงขา การประปา เนื่องจาก

ผลิตจากเหล็กดัดโคงขึ้นรูป พนักพิง ราคาทองตลาดสูง

และที่นั่งผลิตจากพลาสติกเกรดดี กวางบประมาณ

จํานวน 4 ชุด ที่ตั้งไว
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ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

1 2 3 4

7 จัดซื้อเครื่องอานบารโคด เครื่องอานบารโคดอัตโนมัติ แบบ สํานัก 21,400          -  - 
อัตโนมัติแบบมือถือ มือถือชนิดลําแสง รายละเอียดดังนี้ การประปา

 -  area imaging อานบารโคด 1 D 

และ 2 D

 - เชื่อมตอกับคอมพิวเตอร ผาน USB

 - ความเร็วในการอานบารโคดอยางนอย

240 ครั้งตอวินาที จํานวน 2 เครื่อง

8 จัดซื้อเครื่องกดบัตรคิว เครื่องกดบัตรคิวแบบอัตโนมัติ สํานัก 130,000        -  - 
พรอมติดตั้ง ประกอบดวย การประปา

 - เครื่องกดบัตรคิวปุมกด

 - กลองคอนโทรล ปุม 2 ฟงกชั่น

 - ปายแสดงผล ลําโพง

จํานวน 1 ชุด

9 จัดซื้อเครื่องชั่งน้ําหนักทองคํา เครื่องชั่งน้ําหนักทองคํา สถานธนานุบาล 30,000 28,355.00        - 
 - ชั่งน้ําหนักไดสูงสุด 3,200 กรัม เทศบาลนคร

 - -จอแสดงผลเปนตัวเลข VDF  Display นครศรีธรรมราช

 - แสดงผลจุดทศนิยม 2 ตําแหนง

จํานวน 1 เครื่อง
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2. ครุภัณฑการศึกษา

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

1 2 3 4

1 จัดซื้อโตะ-เกาอี้นักเรียน โตะ เกาอี้ นักเรียนประถมศึกษา A๔ สํานักการศึกษา 1,027,000    533,000.00      - 
ระดับประถมศึกษา โตะนักเรียน ขนาดไมนอยกวา 

40x60x75 ซม. เกาอี้นักเรียน 

ขนาดไมนอยกวา  40x42x80  ซม.

 จํานวน 650 ชุด

 - ร.ร.ท.วัดศาลามีชัยจํานวน 200ชุด

 - โรงเรียนเทศบาลวัดทาโพธิ์

จํานวน 100 ชุด

 - ร.ร.เทศบาลวัดศรีทวีจํานวน 200 ชุด

 - ร.ร.เทศบาลวัดใหญจํานวน 150 ชุด

2 จัดซื้อโตะ-เกาอี้นักเรียน  - โตะ เกาอี้ นักเรียนประถมศึกษา สํานักการศึกษา 88,200         46,800.00        - 
ระดับอนุบาล size 2 โตะนักเรียน ขนาด 40x60

x54 ซม. เกาอี้นักเรียน ขนาด 30x

35x30.2 ซมจํานวน 60 ชุด

 - โตะนักเรียนอนุบาล โฟเมกาสีขาว 80,000         45,200.00        -

พรอมเกาอี้ 6 ตัว โตะ ขนาดไมนอย

กวา40x150x50 ซม. เกาอี้ ขนาด

ไมนอยกวา  250x25x50  ซม. 

จํานวน 16 ชุด
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2.1  แผนงานการศึกษา

 โอนงบ (+/-)
     เบิกจาย    

(บาท)



3 ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

1 2 3 4

1 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน สํานักปลัด 2,050,000    1,740,000.00 - 
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา2,400 เทศบาล

ซีซีหรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไม

ต่ํากวา 110 กิโลวัตต ขับเคลื่อน 4

 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 2 คัน

2 จัดซื้อรถยนตนั่งอเนกประสงค รถยนตนั่งอเนกประสงค เครื่องยนต สํานักปลัด 3,800,000    3,798,000.00  - 
เบนชิน ชนิดขับเคลื่อน 2 ลอ ปริมาตร เทศบาล

กระบอกสูบไมนอยกวา 2,400 ซีซี

จํานวน 1 คัน 

3 จัดซื้อรถจักรยานยนต รถจักรยานยนต ขนาด 110  ซีซี กองวิชาการ 122,400       120,000.00      - 
แบบเกียรธรรมดา จํานวน 3 คัน และแผนงาน

4 จัดซื้อรถจักรยานยนต รถจักรยานยนต ขนาด 110  ซีซี สํานักการคลัง 81,600         816,000.00      - 
แบบเกียรธรรมดา จํานวน 2 คัน
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3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

1 2 3 4

1 จัดซื้อรถบรรทุกน้ําดับเพลิง รถบรรทุกน้ําดับเพลิงอเนกประสงค สํานักปลัด 5,600,000    5,588,000.00  - 
อเนกประสงค ชนิด 10 ลอ พรอมระบบฉีดโฟม เทศบาล

ขับเคลื่อน 2 เพลา เครื่องยนตดีเซล

ไมนอยกวา 240 แรงมา ถังบรรทุกน้ํา

ขนาดความจุไมนอยกวา 14,000

ลิตรจํานวน 1 คัน  ตามรายการและ

รายละเอียดของเทศบาล

2 จัดซื้อเรือพลาสติก เรือพลาสติก ขนาดกวางไมนอยกวา สํานักปลัด 375,000       372,500.00     - 
80 ซม. ความยาวไมนอยกวา 300 เทศบาล

ซม.ความสูงไมนอยกวา 30 ซม. 

จํานวน 50 ลํา

3.3 แผนงานสาธารณสุข

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

1 2 3 4

1 จัดซื้อรถจักรยานยนต รถจักรยานยนต ขนาด 110  ซีซี กองสาธารณสุข 81,600         80,000.00       - 
แบบเกียรธรรมดา จํานวน 2 คัน และสิ่งแวดลอม
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3.4 แผนงานเคหะและชุมชน

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

1 2 3 4

1 จัดซื้อรถสามลอ แบบมีกระบะ รถสามลอ แบบมีกระบะหลัง เครื่องยนต สํานักการชาง 240,000        -  - 
หลัง เบนชินระบบ 5 เกียร กําลังสูงสุดไมนอยกวา

8,600 รอบตอนาที ขนาดกระบะ (กวางx

ยาวxสูง) 1,300x1,850x940 มม.

จํานวน 3 คัน

2 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กองสาธารณสุข 1,150,000 924,000.00     (-) 226000 
กระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซีหรือกําลัง และสิ่งแวดลอม

เครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต

ขับเคลื่อน 2 ลอแบบธรรมดา จํานวน 2 คัน

3 จัดซื้อเรือไฟเบอรกลาส เรือไฟเบอรกลาส ทองเรือรูปตัววี หัวแหลม สํานักการชาง 40,000          -  - 
ขนาดความยาวไมนอยกวา 390 ซม. กวาง

ไมนอยกวา 144 ซม. พรอมเครื่องยนต

เบนชินเกาะทายขนาดไมนอยกวา 9.5

แรงมา จํานวน 1 ลํา

4 จัดซื้อรถยนตบรรทุกขยะมูลฝอยรถยนตบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดทาย กองสาธารณสุข 4,400,000    4,384,000.00  - 
แบบอัดทายรถชนิด 6 ลอ รถชนิด 6 ลอ ขนาดบรรจุไมนอยกวา และสิ่งแวดลอม

6 ลูกบาศกเมตร เครื่องยนตดีเซล 4 สูบ

4 จังหวะ มีกําลังแรงมาไมนอยกวา

130 แรงมา จํานวน 2 คัน

5 จัดซื้อรถยนตดูดโคลนและ รถยนตดูดโคลนและสิ่งโสโครกพรอมระบบ กองสาธารณสุข 15,000,000  14,946,000.00  - 
สิ่งโสโครกพรอมระบบฉีดลาง ฉีดลางทําความสะอาดทอระบายน้ํา ชนิด และสิ่งแวดลอม

ทําความสะอาด 6 ลอ เครื่องยนตดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ

มีกําลังแรงมาไมนอยกวา 240 แรงมา 

มีถังเก็บสิ่งโสโครก ปริมาตรความจุไมนอย

กวา 5 ลูกบาศกเมตร จํานวน 1 คัน

85

หมายเหตุ

แลวเสร็จ
กําลัง

ดําเนินการ
ไมได

ดําเนินการ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณ 
(บาท)

 โอนงบ (+/-)รายละเอียดของกิจกรรม
     เบิกจาย    

(บาท)
โครงการที่



3.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

1 2 3 4

1 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน กองสวัสดิการ 868,000       828,000.00      - 
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา สังคม

2,400 ซีซีหรือกําลังเครื่องยนตสูงสุด

ไมต่ํากวา110 กิโลวัตต ขับเคลื่อน 

2 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 1 คัน

3.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

1 2 3 4

1 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร สํานักการชาง 1,025,000    880,000.00     -  รอสงมอบพัสดุ

กระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซีหรือกําลัง

เครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต

ขับเคลื่อน 4 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ 

จํานวน 1 คัน

3.7 แผนงานการพาณิชย

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

1 2 3 4

1 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน สํานัก 1,150,000     -  - 
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา การประปา

2,400 ซีซีหรือกําลังเครื่องยนตสูงสุด

ไมต่ํากวา110 กิโลวัตต ขับเคลื่อน 

2 ลอ แบบธรรมดา  จํานวน 2 คัน
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โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณ 
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รับผิดชอบ
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 โอนงบ (+/-)

ที่ โครงการ

ที่  โอนงบ (+/-)

     เบิกจาย    
(บาท)

 โอนงบ (+/-)รายละเอียดของกิจกรรม

     เบิกจาย    
(บาท)

     เบิกจาย    
(บาท)



4.ครุภัณฑการเกษตร

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

1 2 3 4

1 จัดซื้อเครื่องปมน้ํา  - เครื่องปมน้ําอัตโนมัติ มอเตอรขนาด สํานักปลัด 30,000         29,400.00        - 
ไมนอยกวา 400 วัตต จํานวน 2 เครื่อง เทศบาล

 - เครื่องปมน้ําอัตโนมัติ มอเตอรขนาด  14,000         13,340.00       

ไมนอยกวา 200 วัตต จํานวน 2 เครื่อง

4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

1 2 3 4

1 จัดซื้อเครื่องปมน้ํา  - เครื่องปมน้ําอัตโนมัติ มอเตอรขนาดไมนอย สํานักปลัด 15,000         15,000.00        - 
กวา 400 วัตต ระยะสงสูงไมนอยกวา 22 เทศบาล

เมตร ปริมาณน้ําสูงสุดไมนอยกวา 57 ลิตร/

นาที จํานวน 1 เครื่อง

 - เครื่องปมน้ําอัตโนมัติ มอเตอรขนาดไมนอย สํานักปลัด 7,000           7,000.00          -

กวา 200 วัตต ระยะสงสูงไมนอยกวา 16 เทศบาล

เมตร ปริมาณน้ําสูงสุดไมนอยกวา 28 ลิตร/

นาที จํานวน 1 เครื่อง

2 จัดซื้อเครื่องเลื่อยโซยนต  - เครื่องเลื่อยโซยนต ความยาวบาไมนอย สํานักปลัด 70,000         64,000.00        - 
กวา 18 นิ้ว ขนาดเครื่องยนตไมนอยกวา เทศบาล

2 แรงมา  จํานวน 4 เครื่อง

 - เครื่องเลื่อยโซยนต ความยาวบาไมนอย สํานักปลัด 130,000       130,000.00      -

กวา 25 นิ้ว ขนาดเครื่องยนตไมนอยกวา เทศบาล

 5.3 แรงมา  จํานวน 4 เครื่อง
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4.3 แผนงานการศึกษา

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

1 2 3 4

1 จัดซื้อเครื่องปมน้ําอัตโนมัติ เครื่องปมน้ําอัตโนมัติ ถังกลม ขนาด โรงเรียนเทศบาล 6,400           6,400.00         - 
300 W จํานวน 1 เครื่อง วัดเสาธงทอง

4.4 แผนงานสาธารณสุข

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

1 2 3 4

1 จัดซื้อเครื่องปมน้ําอัตโนมัติ เครื่องปมน้ําอัตโนมัติ สูบน้ําไดไมนอยกวา กองการแพทย 16,000          -  - 
ชั่วโมงละ 2,000 ลิตร  สูบสงสูงไมต่ํากวา

12 เมตร พรอมติดตั้ง จํานวน 1 เครื่อง

2 จัดซื้อเครื่องสูบน้ําแรงดันสูง เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง แรงดันขนาด กองสาธารณสุข 5,500           5,000.00         - 
125 บาร จํานวน 1 ตัว และสิ่งแวดลอม

4.5 แผนงานเคหะและชุมชน

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

1 2 3 4

1 จัดซื้อเครื่องฉีดน้ํา เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง ขนาด 170 บาร สํานักการชาง 40,000         40,000.00        - 
แรงดันสูง ปริมาณน้ําไมนอยกวา 780 ลิตรตอชั่วโมง

มอเตอร 1,800 วัตต กระแสไฟ 380 โวลต

ถังใสน้ํายาไมนอยกวา 4 ลิตรจํานวน 1 เครื่อง

2 จัดซื้อเครื่องเลื่อยโซยนต  - เครื่องเลื่อยโซยนต เครื่องยนตเบนชิน สํานักการชาง 16,000         48,500.00        - 
บารไมนอยกวา 18 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง

 - เครื่องเลื่อยโซยนต เครื่องยนตเบนชิน 34,000         

บารไมนอยกวา 25 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง
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4.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

1 2 3 4

1 จัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง เครื่องสูบน้ําแรงแบบหอยโขง เครื่องยนต สํานักการชาง 2,400,000     -  - 
ดีเซล ขนาดไมนอยกวา 120 แรงมา

ไมนอยกวา 20,000 ลิตรตอนาที ระยะสูบ

สงไมนอยกวา 15 เมตร จํานวน 2 เครื่อง

2 จัดซื้อเครื่องสูบน้ําและผลักน้ํา เครื่องสูบน้ําและผลักน้ําแบบเคลื่อนที่ระบบ สํานักการชาง 10,000,000  9,965,000.00 - 
แบบเคลื่อนที่ ไฮดรอลิค เครื่องยนตดีเซลไมนอยกวา4 สูบ

4 จังหวะสามารถสูบน้ําไดไมนอยกวา 0.65

ลูกบาศกเมตรตอวินาที จํานวน 1 เครื่อง

4.7 แผนงานการพาณิชย

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

1 2 3 4

1 จัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบทอสูบน้ําเครื่องสูบน้ําแบบทอสูบน้ําพญานาค สํานัก 91,700         80,000.00       - 
พญานาค ขนาดทอไมนอยกวา 6 นิ้ว เครื่องยนต การประปา

ดีเซล 10 แรงมา จํานวน 2 เครื่อง 

2 จัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบจุม เครื่องสูบน้ําแบบจุมใชมอเตอรขนาดไมนอย สํานัก 11,700         11,700.00       - 
กวา 0.4 kw 220 โวลล ทอสงน้ํา ขนาด การประปา

2 นิ้ว สามารถสูบน้ําไดไมนอยกวา 140 

ลิตรตอนาที จํานวน 5 เครื่อง 
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5.ครุภัณฑกอสราง

5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

1 2 3 4

1 จัดซื้อเครื่องตบดิน เครื่องตบดินโดยใชเครื่องยนตเบนชินน้ําหนัก สํานักการชาง 42,000         42,000.00        - 
ของเครื่องตบดินไมนอยกวา 80 กิโลกรัม

แรงบดอัดไมนอยกวา 5 ตัน ความเร็วใน

การตบไมนอยกวา 5,000 ครั้งตอนาที

จํานวน 2 เครื่อง

2 จัดซื้อรถบดลอเหล็ก รถบดลอเหล็กคู ชนิดเดินตาม เครื่องยนต สํานักการชาง 800,000        -  - 
ดีเซล 4 จังหวะ ขนาดกําลัง 11 แรงมา

ความถี่ในการสั่นสะเทือนไมนอยกวา 

 3,780 ครั้งตอนาที  จํานวน 1 คัน

6.ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

1 2 3 4

1 จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง เครื่องบันทึกเสียง มีหนวยความจําไม สํานักปลัด 8,000           8,000.00          - 
นอยกวา 4 GB จํานวน 2 เครื่อง เทศบาล

2 จัดซื้อเครื่องเลนซีดี เครื่องเลนซีดีสามารถอานแผน กองวิชาการ 4,000           39,000.00        - 
cd mp3 และ usb ไดพรอมอุปกรณ และแผนงาน

ตอพวงครบชุด จํานวน 1 เครื่อง
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ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

1 2 3 4

3 ติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด ติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปดชนิด IP/ กองวิชาการ 100,000       97,000.00        - 
Network Camera ความละเอียด 2 และแผนงาน

ลานพิกเซล FULL HD 1080P 8ตัว

อุปกรณจัดเก็บขอมูลบันทึกภาพ(NVR)

แบบ 16 ชอง สามารถใสหนวยบันทึก

ขอมูลไมนอยกวา 2 หนว จํานวน 1 เครื่อง

 สายนําสัญญาณ (สาย LAN) ชนิดUTP

 CAT 5 E แบบติดตั้งภายในอาคาร 

(Internal) สามารถรองรับBandwidth

350 MHz จํานวน 4 กลอง

 - หนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) 

ชนิดSATA สําหรับกลองโทรทัศนวงจร

ปดขนาดความจุไมนอยกวา 2 TB 

จํานวน 2 ตัว  จํานวน 1 ชุด

4 จัดซื้อเครื่องจายไฟและควบคุมหเครื่องจายไฟและควบคุมหลัก คุณลักษณะ กองวิชาการ 23,500          -  - 
ทั่วไปเปนเครื่องจายไฟและควบคุมหลัก และแผนงาน

(Main Control Unit) รองรับการเชื่อมตอ

ชุดประชุมไมโครโฟนไดถึง 120 ชุด

จํานวน 1 เครื่อง

5 จัดซื้อชุดไมโครโฟนประชุม ชุดไมโครโฟนประชุมตัวประธานคุณลักษณะ กองวิชาการ 6,750            -  - 
ตัวประธาน ทั่วไป มีปุมกดสําหรับพูดพรอมไฟโชวที่ปุม และแผนงาน

และปุมกดเพื่อปดหรือตัดเสียงชุดไมโครโฟน

ผูเขารวมประชุม จํานวน 1 ตัว
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ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

1 2 3 4

6 จัดซื้อชุดไมโครโฟนผูรวมประชุมชุดไมโครโฟนผูรวมประชุมคุณลักษณะทั่วไป กองวิชาการ 127,000       151,100.00      - 
มีปุมกดสําหรับพูดพรอมไฟโชวที่ปุม มีจอ และแผนงาน

LCD แสดงสถานะของการทํางานของ

ไมโครโฟน มีชองเสียบหูฟง 2 ชุดและ

มีลําโพงบรรจุอยูภายในตัว จํานวน 20 ตัว

7 จัดซื้อกลองโทรทัศนวงจรปด กลองโทรทัศนวงจรปด ชนิดเครือขาย กองวิชาการ 320,000 310,000.00      - 
ชนิเครือขายแบบมุมมองคงที่ แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก และแผนงาน

สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร อาคารจํานวน 10 ตัว จัดซื้อตามเกณฑ

ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ

กลองโทรทัศนวงจรปดของกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

6.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

1 2 3 4

1 ติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด กลองโทรทัศนวงจรปด ชนิด IP/Network สํานักปลัด 234,200       228,400.00      - 
Camera ความละเอียด 2 ลานพิกเซล เทศบาล

จํานวน 10 ชุด อุปกรณสําหรับจัดเก็บ

ขอมูลภาพบันทึกกลองโทรทัศนวงจรปด

(NVR) ขนาด 16 ชอง จํานวน 2 เครื่อง

อุปกรณกระจายสัญญาณ POE Switch 

ขนาด ๘ ชอง จํานวน ๒ เครื่อง Hard Disk

สําหรับจัดเก็บภาพบันทึก ขนาด ๔ TB 

จํานวน ๒ ตัว ตูจัดเก็บอุปกรณ จํานวน 2 ตู

โทรทัศน  ๔๐ นิ้ว จํานวน ๒ เครื่อง

92

หมายเหตุ

หมายเหตุ

แลวเสร็จ
กําลัง

ดําเนินการ
ไมได

ดําเนินการ

แลวเสร็จ
กําลัง

ดําเนินการ
ไมได

ดําเนินการ
 งบประมาณ 

(บาท)

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

     เบิกจาย    
(บาท)

 โอนงบ (+/-)

 โอนงบ (+/-)

ที่ โครงการ

 งบประมาณ 
(บาท)

     เบิกจาย    
(บาท)

รายละเอียดของกิจกรรม
หนวยงานที่
รับผิดชอบ



6.3  แผนงานการศึกษา

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

1 2 3 4

1 จัดซื้อเครื่องเสียง เครื่องเสียง ขนาดไมนอยกวา 120 วัตต พรอม สํานักการศึกษา 50,000         43,500.00       - 
ชุดลําโพงและไมโครโฟนไรสายลําโพง 6 ตัว

ขนาดไมนอยกวา 30 วัตต จํานวน 1 ชุด

2 จัดซื้อเครื่องผสมเสียง เครื่องผสมเสียงและเครื่องขยายเสียงขนาด สํานักการศึกษา 279,000       - - 
และเครื่องขยายเสียง ไมนอยกวา 80 วัตต เปนเครื่องขยายเสียง

และผสมสัญญาณเสียงกําลังขยายไมนอยกวา

80 วัตต มีตําแหนงของชองเชื่อมตอ

สัญญาณขาเขาแบบ MICอยูที่ดานหนาเครื่อง

จํานวนไมนอยกวา 5 ชอง ตอบสนองความ

ถี่ไมนอยกวา50-20,000 Hz มีคาความ

เพี้ยนที่ 1 kHz,1/3 

3 จัดซื้อลําโพงชนิดแขวนผนัง ลําโพงชนิดแขวนผนัง ขนาด 300วัตต สํานักการศึกษา 201,500       - - 
ขนาด 100 วัตต ชนิดแขวนติดผนังแบบสองทางชนิดกันน้ํา

ความถี่กวางในชวง 65 Hz-20 kHz

ประกอบดวยดอกลําโพงเสียงทุมขนาด

ไมนอยกวา 5 นิ้ว และดอกลําโพง

เสียงสูงไมนอยกวา 1 นิ้ว ลําโพงทน

กําลังเสียงไดสูงสุด 100 วัตต

4 จัดซื้อไมโครโฟนมือถือ ไมโครโฟนมือถือชนิดไดนามิคเปนไมโครโฟน สํานักการศึกษา 46,500         - - 
ชนิดไดนามิค มือถือขนิดไดนามิค มีสวิทซ ปด-เปดในตัว

พรอมสายไมโครโฟนยาว 5 เมตรมีทิศทาง

การรับสัญญาณแบบ cardioids มีความ

ตานทานมาตรฐาน 500 โอหม,+-30%

หรือดีกวาการตอบสนองความถี่ อยูในขาย

ความถี่ 70 Hz-16,000 KHz
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6.4  แผนงานสาธารณสุข

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

1 2 3 4

1 จัดซื้อเครื่องเสียง เครื่องขยายเสียงแบบกระเปาหิ้วมีขนาด กองการแพทย 14,000         14,000.00        - 
กําลังขับ 15 วัตต เปนแบบพกพามีไมล

แบบติดกระเปาเสื้อพรอมเครื่องสง

และกระเปาสะพายจํานวน 4 เครื่อง

2 ติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด กลองโทรทัศนวงจรปด ชนิดเครื่องบันทึก กองการแพทย 300,000       294,000.00      - 
ภาพแบบดิจิตอล ขนาด16ชอง HARD DISK

ไมนอยกวา 4 TB จํานวน 30 เครื่อง

3 จัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง กองการแพทย 9,900            -  - 
ขนาด 15 นิ้ว 450 วัตต พรอมไมค

ลอย 2 ตัว  จํานวน 1 ชุด

6.5  แผนงานเคหะและชุมชน

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

1 2 3 4

1 จัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟา เครื่องยนตดีเซล สํานักการชาง 52,000          -  - 
ขนาด 5 กิโลวัตต จํานวน 1 เครื่อง
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6.6  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

1 2 3 4

1 จัดซื้อเครื่องขยายเสียงกลางแจง เครื่องขยายเสียงกลางแจง จํานวน 8 ชุด กองสวัสดิการ 228,000       208,000.00     - 
ประกอบดวยมิกซเซอร 1 เครื่อง ลําโพง สังคม

ขนาด 10 นิ้ว พรอมขา 2 ชุด สายลําโพง

5 เมตรไมคสาย 2 ตัวพรอมสายยาว 4.5

เมตรเครื่องเลนดีวีดี 1 เครื่อง

6.7  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

1 2 3 4

1 จัดซื้อเครื่องขยายเสียง เครื่องขยายเสียง ตูลําโพง 5 นิ้ว 2 สํานักปลัด 40,000         31,500.00       - 
ทางติดฝาผนัง 140 วัตต 8 โอมห เทศบาล

แอมปขยาย 12 โวลด  DC มีชองตอ

ไมโครโฟน2 ตัว กําลังขยาย 100 

วัตต สามารถตอ USB/SD จํานวน 1 

ชุด ตูแอมปอเนกประสงคลอลาก ขนาด

15 นิ้ว มีแบตเตอรี่ตอ USB ไดกําลัง

ขยาย 450 วัตต มีระบบเอ็กโคในตัว

พรอมไมโครโฟนไรสายพกพา ยาน

ความถี่ VHF 165 -210จํานวน1ชุด 
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6.8  แผนงานการพาณิชย

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

1 2 3 4

1 จัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟาเบนซิน ขนาดไม สํานัก 57,500         57,500.00        - 
แบบเบนซิน นอยกวา 5 KVA กําลังไฟฟา 4,200 การประปา

วัตตกําลัง 8.6 แรงมา ไฟฟา AC 

220 โวลลชนิดยกเดียว 50 เฮิรตซ

มีเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟาอัตโนมัติ

ไมเกิน +2.5-2.5% จํานวน 1 เครื่อง

2 จัดซื้อระบบสัญญาณเตือน ระบบสัญญาณเตือนภัยกันขโมย สถานธนานุบาล 70,000         69,900.00       - 
ภัยกันขโมยแบบไรสาย แบบไรสาย  จํานวน 1 ชุด เทศบาลนคร

ตูควบคุมระบบสัญญาณเตือนภัย นครศรีธรรมราช

กันขโมยระบบจับภาพเคลื่อน

ไหวและระบบแถบแมเหล็ก

ระบบตรวจจับควันไฟ  และความรอน

เพื่อปองกันอัคคีภัยเมื่อมีผูบุกรุกระบบ

สัญญาณเตือน ภัยกันขโมย

จะสงสัญญาณไปที่โทรศัพทบาน

และโทรศัพทมือถือที่กําหนด หมายเลขไว

หมายเลขไว ไดสูงสุด 8 หมายเลข

และระบบเตือนภัยแบบเสียงสัญญาณ

ไซเลนจะทํางานทันที
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7.ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

1 2 3 4

1 จัดซื้อกลองถายรูประบบดิจิตอลกลองถายรูป ระบบดิจิตอล ความ สํานักปลัด 53,800         53,800.00       
ละเอียดไมนอยกวา 21 ลานพิกเซล เทศบาล

ตามรายการและรายละเอียดของ

เทศบาลจํานวน 2 ตัว

2 จัดซื้อโทรทัศนแอลอีดี(LED TV) โทรทัศน แอลอีดี (LED TV) แบบ สํานักปลัด 27,500         25,300.00       
Smart TV ระดับความละเอียด เทศบาล

จอภาพ384x2,160 พิกเซล ขนาด 

55 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง

3 จัดซื้อกลองถายรูประบบดิจิตอลกลองถายรูป ระบบดิจิตอล ความ กองวิชาการ 35,000         35,000.00        - 
ละเอียดไมนอยกวา 24 ลานพิกเซล และแผนงาน

มีระบบแฟลซ wifi ออโตโฟกัส พรอม

กระเปาบรรจุกลอง และอุปกรณตอ

พวงครบชุดจํานวน 1 ตัว ตามรายการ

และรายละเอียดของเทศบาล

4 จัดซื้อกลองถายรูประบบดิจิตอลกลองถายรูป ระบบดิจิตอล ขนาดจอ สํานักการคลัง 22,500         22,500.00        - 
แสดงผลไมนอยกวา 2.7 นิ้ว 

จํานวน 5 ตัว  ตามรายการและ

รายละเอียดของเทศบาล

5 จัดซื้อโทรทัศนแบบ Smart TV โทรทัศน แบบ Smart TV ขนาด 70 นิ้ว กองวิชาการ 65,000         31,980.00        - 
ขนาด 70นิ้ว พรอมขาตั้ง พรอมขาตั้งโทรทัศนแบบเคลื่อนที่ได และแผนงาน

โทรทัศนแบบเคลื่อนที่ได ความละเอียดหนาจอ (3,840x2,160p)

รองรับภาพ HDR แบบHDR ทั้งแบบHDR10

และ HLG รองรับการสั่งงานดวยเสียงทั้ง

ภาษาไทยและอังกฤษ จํานวน 1 เครื่อง
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ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

1 2 3 4

6 จัดซื้อเครื่องฉายภาพ 3 มิติ เครื่องฉายภาพ 3 มิติ ระดับ Full HD กองวิชาการ 20,000         18,500.00        - 
ระดับ Full HD เปนเครื่องถายทอดสัญญาณภาพจากวัตถุ และแผนงาน

3 มิติ ฟลมสไลดแผนใสหนังสือไดอุปกรณ

สรางสัญาญาณภาพแบบ CMOS ขนาด 1/3

นิ้ว สามารถใชงานรวมกับโทรทัศน วีดีโอ

โปรแจคเตอร คอมพิวเตอรได ใหความ

ละเอียด(Resolution) 5 ลานพิกเซล 

จํานวน 1 เครื่อง

7 จัดซื้อกลองวีดีโอ กลองวีดีโอ VideoConfernce ระดับ Full กองวิชาการ 75,000         73,500.00        - 
Video Confernce HD ระดับ Razr คุณลักษณะกลอง UV510 และแผนงาน

A-12 ตัวกลองมีขนาดเล็กเซ็นเซอร ขนาด 

1/2.8 นิ้ว 60 fps ความละเอียด 2.07 

ลานพิกเซล จํานวน 1 ตัว

8 จัดซื้อกลองถายรูป กลองถายรูปดิจิตอลความละเอียดไมนอยกวา กองวิชาการ 70,000         51,800.00        - 
24 ลานพิกเซล มีระบบแฟลชwifi ออกโตโฟกัส และแผนงาน

กระเปาบรรจุกลอง จํานวน 2 ตว

7.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

1 2 3 4

1 จัดซื้อโทรทัศน แอลอีดี โทรทัศน แอลอีดี (LED TV) ละเอียด สํานักปลัด 7,300           6,500.00          - 
(LED TV) จอภาพ 1,366x768 พิกเซล ขนาด เทศบาล

32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง
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 โอนงบ (+/-)ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณ 
(บาท)

 งบประมาณ 
(บาท)

 โอนงบ (+/-)รายละเอียดของกิจกรรม
หนวยงานที่
รับผิดชอบ



7.3  แผนงานการศึกษา

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

1 2 3 4

1 จัดซื้อโทรทัศน แอลอีดี(LED TV โทรทัศน แอลอีดี (LED TV) แบบSmart TV สํานักการศึกษา 1,146,600    1,145,000.00   - 
ระดับความละเอียดจอ 1,920x1,080

พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว จํานวน 63 เครื่อง

2 จัดซื้อจอสัมผัสอัจฉริยะ จอสัมผัสอัจฉริยะ Interactive Multimedia สํานักการศึกษา 3,410,000     -  - 
Interactive Multimedia Display ขนาด 55 นิ้วเปนมอนิเตอร ขนาด

Display ขนาด 55 นิ้ว เสนทแยงมุม แบบ LED Panel (TFT Panel

with LED Backiight) ขนาด 55 นิ้ว แบบ

16:9 ดวยเทคโนโลยี Infrared สามารถใช

งานดวยนิ้วหรือปากกาสัมผัสชวยในการเขียน

ไดโดยสามารถใชงานได 10 จุดพรอมกันได

เชื่อมตอคอมพิวเตอรภายนอกผานระบบ

สาย USB สําหรับการใชงานทัชสกรีนของ

คอมพิวเตอรภายนอก จํานวน 31 ชุด

3 จัดซื้อเครื่องฉายภาพ 3 มิติ เครื่องฉายภาพ 3 มิติ เปนเครื่องถายทอด โรงเรียนสาธิต 180,000        -  - 
สัญญาณภาพจากวัตถุ เชน วัตถุ 3 มิติ ฟลม เทศบาลวัด

สไลด แผนใส หนังสืออุปกรณสรางสัญญาณ เพชรจริก

ภาพแบบ CCD หรือ CMOS ขนาดไมต่ํากวา

1/3 นิ้วสามารถใชงานรวมกับโทรทัศนวีดีโอ

 โปรเจคเตอรคอมพิวเตอรใหความละเอียด

(Resolution) ไมต่ํากวา 850,000 พิกเซล

มีระบบการซูมภาพไมนอยกวา 16x

มีไฟสองสวางดานบนสองขาง และมีไฟสอง

สวางดานลาง ชนิด LED มีชองสัญญาณ

Input/Output อยางนอยRGBx2S-Vi

deox1USB และ RS-232จํานวน 9 เครื่อง
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ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

1 2 3 4

4 จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอรระดับ XGA โรงเรียนสาธิต 562,500       560,610.00      - 
โปรเจคเตอร ขนาด 4,500ANSI Lumens เปนเครื่อง เทศบาลวัด

ฉายภาพเลนสเดียวสามารถตอกับอุปกรณ เพชรจริก

เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอรและวิดีโอ 

ใช LCD Panel หรือระบบ DLP ระดับ

XGA เปนระดับความละเอียดของภาพที่

True ขนาดที่กําหนดเปนขนาดคาความ

สองสวางต่ําจํานวน 9 เครื่อง

5 จัดซื้อโทรทัศนแอลอีดี (LED TV โทรทัศนแอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV สํานักการศึกษา 490,000       447,540.00      - 
 แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 192x1,080

พิกเซลขนาดที่กําหนดเปนขนาดจอภาพ 

55 นิ้วแสดงภาพดวยหลอดภาพ แบบ LED

Backlight สามารถเชื่อมตออินเตอรเน็ตได

(Smart TV) มีชองตอ HDMI ไมนอยกวา

2 ชอง เพื่อการเชื่อมตอสัญญาณภาพและ 

เสียงมีชองตอUSB ไมนอยกวา 1ชองรองรับ

ไฟลภาพ เพลงและภาพยนตร มีตัวรับ

สัญญาณดิจิตอล (Digital)จํานวน 25 เครื่อง

7.4  แผนงานสาธารณสุข

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

1 2 3 4

1 จัดซื้อโทรทัศน แอลอีดี โทรทัศน แอลอีดี (LED TV) ระดับความ กองการแพทย 12,100         12,100.00        - 
(LED TV) ละเอียดจอภาพ 1,920x1,080 พิกเซล

ขนาด 40 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง
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8.ครุภัณฑวิทยาศาสตรการแพทย

8.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

1 2 3 4

1 จัดซื้อเครื่องชวยหายใจ เครื่องชวยหายใจ ชนิดอัดอากาศ ถัง สํานักปลัด 480,000       468,000.00      - 
ชนิดอัดอากาศ คารบอนไฟเบอร บรรจุอากาศไมนอย เทศบาล

กวา 1,800 ลิตร ที่แรงดันไม

นอยกวา 280 บาร  จํานวน 6 ชุด

8.2  แผนงานสาธารณสุข

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

1 2 3 4

1 จัดซื้อกลองจุลทรรศน กลองจุลทรรศน ชนิด 2 กระบอกตา กองการแพทย 50,000         50,000.00        - 
ชนิด 2 กระบอกตา จํานวน 1 เครื่อง ตามรายการและ

รายละเอียดของเทศบาล

2 จัดซื้อเครื่องฉายแสงวัสดุอุดฟน เครื่องฉายแสงวัสดุอุดฟน มีแหลงกําเนิด กองการแพทย 80,000         80,000.00        - 
แสงมาจาก LED  สามารถใชกับวัสดุทาง

ทันตกรรมที่แข็งดวยแสงไดทุกชนิด

จํานวน 2 เครื่อง

3 จัดซื้อเครื่องชั่งน้ําหนักเด็กแบบ เครื่องชั่งน้ําหนักเด็ก แบบดิจิตอล กองการแพทย 3,500           83,500.00        - 
ดิจิตอล จํานวน 1 เครื่อง

4 จัดซื้อเครื่องซีลซองฆาเชื้อ เครื่องซีลซองฆาเชื้อ สําหรับซีลซอง กองการแพทย 30,000         30,000.00        - 
บรรจุภัณฑทางการแพทย สําหรับ

ปดซองกระดาษกับกระดาษ  และ

พลาสติกกับพลาสติกดวยความรอน 

ควบคุมการทํางานดวยระบบอิเลค

โทรนิคสขนาดของเครื่อง 420x305
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ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

1 2 3 4

5 จัดซื้อเครื่องชั่งน้ําหนักแบบ เครื่องชั่งน้ําหนักแบบดิจิตอล พรอม กองการแพทย 80,000         80,000.00        - 
ดิจิตอลพรอมที่วัดสวนสูง ที่วัดสวนสูง จํานวน 4 เครื่อง

6 จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องวัดความดันโลหิต แบบดิจิตอล กองการแพทย 30,000         30,000.00        - 
แบบดิจิตอล จํานวน 5 เครื่อง

7 จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอด กองการแพทย 140,000       140,000.00      - 
แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ แขนชนิดอัตโนมัติ จํานวน 2 เครื่อง

8 จัดซื้อเครื่องสองตา-หู เครื่องสองตา-หู จํานวน 3 เครื่อง กองการแพทย 60,000         60,000.00        - 
ตามรายการและรายละเอียดของเทศบาล

9 จัดซื้อชุดทันตกรรมเคลื่อนที่ ชุดทันตกรรมเคลื่อนที่พรอมเกาอี้สนาม กองการแพทย 65,000          -  - 
พรอมเกาอี้สนามและโคมไฟ และโคมไฟ  จํานวน 1 เครื่อง

10 จัดซื้อตะแกรงทําแผล ตะแกรงทําแผล มีขนาด 38x54 ซม. กองการแพทย 27,000         27,000.00        - 
ปรับระดับได 70-100 ซม. ทําดวย

สแตนเลส ลอมีขนาดเสนผาศูนยกลาง

2 นิ้ว จํานวน 3 ชุด

11 จัดซื้อตูเก็บเสมหะผูปวย ตูเก็บเสมหะผูปวยเปนโครงสรางตู มีความ กองการแพทย 300,000       300,000.00      - 
กวางไมนอยกวา 100 ซม.ความลึกไมนอย

กวา 80ซม.ความสูงไมนอยกวา 220 ซม.

ผลิตจากสแตนเลสทั้งภายในภายนอก 3ดาน

ดานหนามีกระจก 1 ดานเปนแบบกระจกฝา

ดานเปด-ปด มีลอสําหรับเคลื่อนยายไดมี

หลอดไฟฟานีออน จํานวน 1 หลอดมีหลอด

ยูวี ขนาด 220 V 20 W จํานวน 1 หลอด

มี Blowerขนาด 220 V20W จํานวน 1ตู
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ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

1 2 3 4

12 จัดซื้อบันไดขึ้นเตียง 2 ชั้น จัดซื้อบันไดขึ้นเตียง 2 ชั้น ขนาดไมนอยกวา กองการแพทย 30,000         30,000.00        - 
40x48x43 ซม. โครงขาทําดวยสแตนเลส

ขนาด 2.5 ซม. จํานวน 10 ชุด

13 จัดซื้อรถฉีดยาและดมยา รถฉีดยาและดมยา ขนาด 40x50x80 ซม. กองการแพทย 28,000         28,000.00        - 
มีลิ้นชัก แบบมีลอเลื่อนได จํานวน 4 ชุด

14 จัดซื้อหัวกรอฟนความเร็วสูง หัวกรอฟนความเร็วสูงแบบมีไฟพรอมขอตอ กองการแพทย 430,000       180,000.00      - 
แบบมีไฟพรอมขอตอ เปนหัวกรอความเร็วสูงใชกรอฟนในชองปาก

ความเร็วรอบสูงสุด 4 รอบ/นาทีการถอดหัว

เปนระบบULTRAPUSH CHUCK จํานวน 3 ชิ้น

15 จัดซื้อหัวกรอฟนความเร็วต่ํา หัวกรอฟนความเร็วต่ํา ดามกรอฟนชนิดตรง กองการแพทย 75,000         46,800.00        - 
ดามกรอฟนชนิดตรง เปนหัวกรอความเร็วต่ํา ชนิดตรงพรอมขอตอ

ใชกรอฟนในชองปาก ความเร็วรอบสูงสุด

40,000 รอบ/นาที จํานวน 3 ชิ้น

16 จัดซื้อหัวกรอฟนความเร็ว หัวกรอฟนความเร็วต่ํา ดามกรอฟนชนิดหักมุม กองการแพทย 30,000         19,500.00        - 
ต่ํา ดามกรอฟนชนิดหักมุม เปนหัวกรอความเร็วต่ํา พรอมขอตอความเร็ว

รอบสูงสุด 40,000รอบ/นาที จํานวน 3 ชิ้น

17 จัดซื้อเครื่องตรวจวัด เครื่องตรวจวัดระดับเสียงชนิดพกพาสําหรับ กองสาธารณสุข 299,600       294,250.00     - 
ระดับเสียงชนิดพกพา ตรวจวินิจฉัยปญหาเหตุรําคาญจากเสียงดัง และสิ่งแวดลอม

เปนเครื่องมือวัดระดับเสียงแบบแยกความถี่

สามารถวิเคราะหความถี่ แบบ 1/1 และ 1/3

Octave band พรอมอุปกรณประกอบดวย

เครื่องกําเนิดเสียงมาตรฐานขาตั้งกลอง

ฟองน้ํากันลม สายเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร

กระเปา หรือกลองสําหรับในเครื่องวัดระดับ

เสียงพรอมอุปกรณ จํานวน 1 เครื่อง
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ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

1 2 3 4

18 จัดซื้อเครื่องวัดและบันทึก เครื่องวัดและบันทึกระดับความเขมแสงสวาง กองสาธารณสุข 30,000         30,000.00        - 
ระดับความเขมแสงสวาง สามารถบันทึกผลการตรวจวัดไวในหนวย และสิ่งแวดลอม

ความจําภายในเครื่อง หนาจอแสดงผลชนิด 

LCD สามารถเลือกหนวยการตรวจวัดเปน

 LUX หรือ Fc (FOOTCANDLE) ตาม

มาตรฐาน CIE 1,931จํานวน 1 เครื่อง

19 จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไมสัมผัส (อินฟาเรด) กองสาธารณสุข 4,900            -  - 
แบบไมสัมผัส (อินฟาเรด) ชวงการวัดอุณหภูมิระหวางแสดงผล-50°C และสิ่งแวดลอม

และไมนอยกวา 400°C C2626 ตรวจวัด

เปนตัวเลขบนหนาจอ LCD สามารถบันทึก

คาสูงสุด ต่ําสุดไดและมีตัวชี้เลเซอร

สามารถกําหนดเปาหมายได จํานวน 1 เครื่อง

8.3 แผนงานการพาณิชย

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

1 2 3 4

1 จัดซื้อเครื่องจายแกสคลอรีน เครื่องจายแกสคลอรีนแบบมีมิเตอรวัด สํานัก 70,000         65,000.00       - 
แบบมีมิเตอรวัด ปริมาณแกสคลอรีนในตัวเรือน การประปา

- integra meter tube gas

chlorinator design

- optional built-in rate vale

B 3119 วาลวในตัวแบบปรับได

- capacities up to 100 PPD(2kg/hr)

ความจุสูงสุด 100 PPD (2kg/hr)

จํานวน 1 เครื่อง  
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ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

1 2 3 4

2 จัดซื้อเครื่องวัดความขุน เครื่องวัดความขุนวัดคาความขุนแบบ สํานัก 200,000       172,000.00     - 
วัดคาความขุนแบบอัตโนมัติ อัตโนมัติไดในชวง 0-9.99,10-99.9 การประปา

และ 100-1000 NTU ละเอียด 0.01

0.14 และ 1 NTU จํานวน 2 เครื่อง 

3 จัดซื้อเครื่องวัดคา ph แบบตั้ง เครื่องวัดคา ph แบบตั้งโตะ  สามารถ สํานัก 44,000          -  - 
วัดคาความเปนกรด-ดาง คาความตาง การประปา

ศักย และอุณหภูมิไดมีจอแสดงคาการ

วัดเปนตัวเลข สามารถ Calibrate คา

PHไดอยางนอย 3 จุด ระบบชดเชย

อุณหภูมิอุณหภูมิแบบ Manual และ

/หรือแบบอัตโนมัติ จํานวน 2 เครื่อง

4 จัดซื้อเครื่องวัดอัตราการ เครื่องวัดอัตราการไหลของของเหลว สํานัก 80,000          -  - 
ไหลของของเหลว (น้ํา) (น้ํา) แบบอัลตราโซนิค ชนิดรัดทอ การประปา

- เครื่องวัดอัตราการไหลของของ

เหลวภายในทอดวยหลักการวัด

อัลตราโซนิคชนิดโมดูล (Module

Ultrasonic Flow Meter) ผาน

ยานการวัด : ON+-7m/s

- ขนาดทอใชงาน: DN400-700 mm

- จอแสดงผล LCD พรอมปุมกด

เพื่อปรับตั้งคาพารามิเตอรจํานวน 2 เครื่อง
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9.ครุภัณฑงานบานงานครัว

9.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

1 2 3 4

1 จัดซื้อตูเย็น ขนาด 5 ตูเย็น ขนาด 5 คิวปกฟุต  จํานวน สํานักปลัด 6,500           5,600.00         - 
คิวปกฟุต 1 ตู เทศบาล

9.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

1 2 3 4

1 จัดชื้อเครื่องทําน้ํารอน- เครื่องทําน้ํารอน-น้ําเย็น แบบตอทอ สํานักปลัด 50,200         50,000.00       - 
น้ําเย็น ขนาด 2 กอก  จํานวน 2 เครื่อง เทศบาล

2 จัดซื้อเตียงเหล็ก 2 ชั้น เตียงเหล็ก 2 ชั้น ขนาด 3.5 ฟุต สํานักปลัด 143,000       140,400.00     - 
จํานวน 13 ชุด เทศบาล

3 จัดซื้อเตียงเหล็ก ขนาด เตียงเหล็ก  ขนาด 3.5 ฟุต สํานักปลัด 89,700         89,700.00       - 
3.5 ฟุต จํานวน 23 ชุด เทศบาล
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9.3 แผนงานการศึกษา

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

1 2 3 4

1 จัดซื้อเครื่องกรองน้ํา เครื่องกรองน้ํา ตัวเครื่องทําดวยสแตนเลส โรงเรียนเทศบาล 20,000         19,800.00       - 
บรรจุสารกรองคารบอน 3 ลิตร สารกรอง วัดเสาธงทอง

เรซิน 3 ลิตร ไสกรอง UF Membrane

ความละเอียด 0.3ไมครอน จํานวน2เครื่อง

2 จัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น เครื่องทําน้ําเย็น แบบตอทอ ขนาด 2 กอก โรงเรียนเทศบาล 43,800         43,800.00       - 
จํานวน 3 เครื่อง วัดทาโพธิ์

3 จัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น เครื่องทําน้ําเย็น แบบ 6 กอก พรอมเครื่อง โรงเรียนเทศบาล 252,000       251,400.00     - 
พรอมเครื่องกรองน้ํา กรองน้ํา ตัวตูและถังน้ําเย็นทําจากสแตนเลส วัดศาลามีชัย

ปลอดสนิม ผนังตูบุดวยโพลียูริเทนโฟน 

กอกน้ําเปนพลาสติกชุบโครเมี่ยม แรงดัน

ไฟฟา 220 V จํานวน 6 เครื่อง

9.4 แผนงานสาธารณสุข

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

1 2 3 4

1 จัดซื้อตูเย็น ขนาด 5 คิวปกฟุต ตูเย็น ขนาด 5 คิวปวฟุต จํานวน 5 ตู กองการแพทย 32,500         21,450.00        - 
2 จัดซื้อตูเย็น ขนาด 13 คิวปกฟุตตูเย็น ขนาด 13 คิวปวฟุต จํานวน 4 ตู กองการแพทย 74,000         51,960.00        - 
3 จัดซื้อเครื่องทําน้ํารอน - น้ําเย็น เครื่องทําน้ํารอน - น้ําเย็น แบบตอทอ กองการแพทย 125,500       125,000.00      - 

ขนาด 2 กอก จํานวน 5 เครื่อง
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10.ครุภัณฑโรงงาน

10.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

1 2 3 4

1 จัดซื้อตูซารจแบตเตอรี่ ตูซารจแบตเตอรี่แรงดันไฟฟา 220/50Hz สํานักปลัด 10,000         9,000.00          - 
กําลังไฟฟา 1,500 W กระแสชารจสูงสุด เทศบาล

 60 A จํานวน 1 เครื่อง

2 จัดซื้อเครื่องเย็บกระสอบ เครื่องเย็บกระสอบชนิดมือถือกระแสไฟฟา กองสวัสดิการ 4,000 3,925.00          - 
ชนิดมือถือ 220 โวลต กําลังมอเตอร 190 วัตต สังคม

ความเร็ว 2,600 เขม/นาทีจํานวน 1เครื่อง

10.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

1 2 3 4

1 จัดซื้อเครื่องจั๊มสตารทรถยนต เครื่องจั๊มสตารทรถยนต โดยไมตองใช สํานักการชาง 32,500         65,000.00        - 
แบตเตอรี่ สมารถซารจได 12-24

โวลด จํานวน 1 เครื่อง

2 จัดซื้อเครื่องเชื่อมสนาม เครื่องเชื่อมสนาม กระแสไฟเชื่อมไม สํานักการชาง 68,000         56,000.00        - 
นอยกวา 70 แอมป เครื่องยนตเบน

ชิน 4 จังหวะ จํานวน 1 เครื่อง

3 จัดซื้อสวานแทนเจาะ สวานแทนเจาะ 1 นิ้ว มอเตอร 220 สํานักการชาง 46,500         40,000.00        - 
V 1 Hp ความเร็วหมุนไมนอยกวา

16  สปด จํานวน 1 ตัว

108

หมายเหตุ

หมายเหตุ

แลวเสร็จ
กําลัง

ดําเนินการ
ไมได

ดําเนินการ

แลวเสร็จ
กําลัง

ดําเนินการ
ไมได

ดําเนินการ
โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณ 
(บาท)

     เบิกจาย    
(บาท)

 โอนงบ (+/-)

ที่
 งบประมาณ 

(บาท)
     เบิกจาย    

(บาท)
 โอนงบ (+/-)



11. ครุภัณฑคอมพิวเตอร

11.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

1 2 3 4

1 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  - เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน สํานักปลัด 60,000         60,000.00       - 
สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 ประมวลผล แบบที่ 2 จอขนาดไม เทศบาล

นอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง

2 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  - เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน สํานักปลัด 110,000       110,000.00     - 
สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 ประมวลผล แบบที่ 1 จอขนาดไม เทศบาล

นอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 5 เครื่อง

จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิว

เตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคมฉบับเดือนมีนาคม 2562

3 จัดซื้อเครื่องพิมพเลเชอร หรือ  - เครื่องพิมพเลเชอร หรือ LED สี สํานักปลัด 10,000         10,000.00       
LED สี ชนิด Network ชนิดNetwork แบบที่ 1 (18 หนา/ เทศบาล

นาท)ีจํานวน 1 เครื่อง

จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิว

เตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคมฉบับเดือนมีนาคม 2562

 - เครื่องพิมพเลเชอร หรือ LED ขาว สํานักปลัด 7,800           7,800.00         

ดํา(18 หนา/นาท)ี จํานวน 3 เครื่อง เทศบาล

จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิว

เตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคมฉบับเดือนมีนาคม 2562
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ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

1 2 3 4

 - เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet สํานักปลัด 6,300           6,300.00         -

Printer) สําหรับกระดาษ A3 เทศบาล

จํานวน 1 เครื่อง

จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิว

เตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคมฉบับเดือนมีนาคม 2562

 - เครื่องพิมพ แบบ DOT MATRIX สํานักปลัด 40,000         40,000.00       -

พิมพแบบฟอรม PIN CODE ที่กรม เทศบาล

การปกครองกําหนด จํานวน 2 เครื่อง

4 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA สํานักปลัด 12,500         12,500.00       - 
จํานวน 5 เครื่อง เทศบาล

จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร

ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ

สังคมฉบับเดือนมีนาคม 2562

5 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ - เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน กองวิชาการ 60,000         
งานประมวลผล แบบที่ 2 ประมวลผล แบบที่ 2 จอขนาดไม และแผนงาน

นอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง

6 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  - เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน กองวิชาการ 22,000         95,600.00        - 
สําหรับงานประมวลผล ประมวลผล แบบที่ 1 จอขนาดไม และแผนงาน

แบบที่ 1 นอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง

จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิว

เตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคมฉบับเดือนมีนาคม 2562
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7 จัดซื้อเครื่องพิมพ  - เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก กองวิชาการ 8,600            -  - 
พิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 2 เครื่อง และแผนงาน

8 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA กองวิชาการ 5,000            -  - 
จํานวน 2 เครื่อง และแผนงาน

9 ติดตั้งโปรแกรมปองกัน ติดตั้งโปรแกรมปองกันไวรัสคอมพิวเตอร กองวิชาการ 300,000        -  - 
ไวรัสคอมพิวเตอร จํานวน 1 โปรแกรม และแผนงาน

10 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  - เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวล สํานักการคลัง 180,000       180,000.00      - 
สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 ผล แบบที่ 2 จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว 

จํานวน 6 เครื่อง

11 จัดซื้อเครื่องพิมพเลเชอร  - เครื่องพิมพเลเชอร หรือ LED ขาวดํา สํานักการคลัง 13,000         13,000.00        - 
หรือ LED ขาวดํา (18 หนา/นาท)ี จํานวน 5 เครื่อง

12 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA สํานักการคลัง 17,500         17,500.00        - 
จํานวน 7 เครื่อง

13 จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร เครื่องสแกนเนอร สําหรับงานเก็บ สํานักการคลัง 3,200           3,200.00          - 
เอกสารทั่วไป จํานวน 1 เครื่อง

14 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  - เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล สํานักปลัด 66,000         66,000.00        - 
สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 แบบที่ 1 จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว เทศบาล

จํานวน 3 เครื่อง

15 จัดซื้อเครื่องพิมพแบบ  - เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet สํานักปลัด 25,200         25,200.00        - 
ฉีดหมึก (Inkjet Printer) Printer) สําหรับกระดาษ A3จํานวน 4 เครื่อง เทศบาล

16 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA สํานักปลัด 7,500            -  - 
จํานวน 5 เครื่อง เทศบาล

17 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล สํานักปลัด 22,000         22,000.00        - 
สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา เทศบาล

แบบที่ 1 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง 

111

หมายเหตุ

แลวเสร็จ
กําลัง

ดําเนินการ
ไมได

ดําเนินการ
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณ 
(บาท)

 โอนงบ (+/-)
     เบิกจาย    

(บาท)



ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

1 2 3 4

18 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล สํานักปลัด 22,000         22,000.00        - 
โนตบุก จํานวน 1 เครื่องคุณลักษณะพื้นฐาน เทศบาล

 - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU)

 ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) จํานวน

1 หนวยโดยมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังนี้

ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache

Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 

ขนาดไมนอยกวา 4 MB ตองมีความเร็ว

สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.2

GHz และมีหนวยประมวลผลดานกราฟฟก

(Graphics Processing Unit) ไมนอยกวา

10 แกน หรือในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ

Cache Memory รวมในระดับ (Level) 

เดียวกันขนาดไมนอยกวา 6 MB ตองมี

ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา

1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ

นาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถใน

การประมวลผลสูง

 - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4

 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 8 GB

 - มีหนวยจัดเก็บขอมูลชนิดSATAหรือดีกวา

ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือชนิด

Solid State Drive ขนาด120 GB 

 - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอย

กวา 1,366x768 Pixel และมีขนาดไม

นอยกวา 12 นิ้ว
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 - มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA

 จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง

 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network 

Interface) แบบ 10/100/1000 

Base-t หรือดีกวาจํานวนไมนอยกวา 1ชอง

 - สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi 

(IEEE 802.11b,g,n,ac และ Bluetooth

19 จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร เครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดํา สํานักปลัด 2,600           2,600.00          - 
หรือ LED ขาวดํา (18หนา/นาทLีED ขาวดํา (18 หนา/นาท)ี จํานวน เทศบาล

1 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐาน

 - มีความละเอียดในการพิมพไมนอย

กวา 600x600 dpi

 - มีความเร็วในการพิมพสําหรับ

กระดาษ A4 ไมนอยกวา 18 หนา/นาที่

ไมนอยกวา 8 MB กวา 8 MB

 - มีชองเชื่อมตอ(Interface) 

แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย 1 ชอง

 - มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150แผน

20 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 2 สํานักปลัด 5,000 5,000.00          - 
ขนาด 800 VA เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน เทศบาล

 - มีกําลังไฟฟาดานนอก

ไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)

 - สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอย

กวา 15 นาที
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21 จัดซื้อเครื่องพิมพชนิด เครื่องพิมพชนิด Dot Matrix printer สํานักการคลัง 330,000 327,000.00      - 
Dot Matrix printer แบบแครสั้น มีคุณลักษณะพื้นฐาน

แบบแครสั้น  - มีจํานวนหัวพิมพไมนอยกวา 24 เข็ม

 - มีความกวางในการพิมพ 80 คอมลัมน 

 - มีความเร็วขณะพิมพรางความเร็วสูง

ขนาด 10 ตัวอักษรตอนิ้วไดไมนอยกวา

400 ตัวอัการตอวินาที

  - มีความละเอียดในการพิมพ ไมนอยกวา 

360x360 dpi

  - มีหนวยความจําแบบ Input Byffer 

ไมนอยกวา 128 KB

แบบ Parallel หรือ USB 1.1 หรือดีกวา

จํานวนไมนอยกวา 1 ชองจํานวน 15เครื่อง

22 จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร เครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED สีชนิด Network  สํานักปลัด 20,000 20,000.00        - 
หรือ LED สี ชนิด Network  แบบที่ 1  (18 หนา/นาท)ี จํานวน 2 เครื่อง เทศบาล

แบบที่ 1 (18หนา/นาที  มีคุณลักษณะพื้นฐาน

 - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 

600x600 dpi

 - มีความเร็วในการพิมพขาวดํากระดาษ

 A4 ไมนอยกวา 18 หนา/นาที (ppm)

 - มีความเร็วในการพิมพสีกระดาษ A4

 ไมนอยกวา 18 หนา/นาที (ppm)

 - สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได

 - มีชองเชื่อมตอ(Interface) 

แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย 1 ชอง

 - มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150แผน
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23 จัดซื้อเครื่องพิมพชนิด เครื่องพิมพชนิดMultifundtion แบบฉีดหมึก สํานักปลัด 15,000 15,000.00        - 
Multifundtion แบบฉีดหมึก  มีคุณลักษณะพื้นฐาน เทศบาล

พรอมติดตั้งถึงหมึกพิมพ  -  เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer, 

(Ink Tank Printer) Copier, Scanner และ Fax 

 - มีความละเอียดในการพิมพไมนอย 

1,200x1,200 dpi

 - มีความเร็วในการพิมพขาวดํากระดาษ A4

 ไมนอยกวา 27 หนา/นาที (ppm)

หรือ 8.8 ภาพ ตอ นาที (ipm) 

 - มีความเร็วในการพิมพสีกระดาษ A4

 ไมนอยกวา 15 หนา/นาที (ppm)

หรือ 5 ภาพ ตอ นาที (ipm) 

 - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได

 - มีความละเอียดในการสแกนไมนอยกวา

1,200x1,200 หรือ 600x1,200 dpi

 - มีชองเชื่อมตอ(Interface) 

แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย 1 ชอง

 - มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100แผน

24 จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร เครื่องสแกนเนอรสําหรับงานเอกสารทั่วไป สํานักปลัด 3,200 3,200.00          - 
สําหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป จํานวน 1 เครื่อง เทศบาล

 มีคุณลักษณะพื้นฐาน

 - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอย

กวา 4,800x4,800 dpi

 - สามารถสแกนเอกสารไดไมนอยกวา

กระดาษขนาด A4  มีชองเชื่อมตอ

แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย 1 ชอง
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25 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล สํานักปลัด 17,000 17,000.00        - 
สําหรับงานสํานักงาน* แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา เทศบาล

(จอแสดงภาพจอขนาดไม 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง

นอยกวา 19นิ้ว) คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

 - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา

4 แกนหลัก  มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา

พื้นฐานไมนอยกวา 3.1 GHz หรือดีกวา

จํานวน 1 หนวย

26 จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifundtioเครื่องพิมพชนิด Multifundtion เลเซอร สํานักปลัด 30,000 30,000.00        - 
เลเซอรหรือ LED สี หรือ LED สี จํานวน 2 เครื่อง เทศบาล

 มีคุณลักษณะพื้นฐาน

 -  เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer, 

Copier และ Scanner  ภายในเครื่องเดียวกัน

 - มีความละเอียดในการพิมพไมนอย 

1,200x1,200 dpi

 - มีความเร็วในการพิมพขาวดํากระดาษ A4

 ไมนอยกวา 18 หนา/นาที (ppm)

 - มีความเร็วในการพิมพสีกระดาษ A4

 ไมนอยกวา 18 หนา/นาที (ppm)

27 เครื่องสํารองไฟฟา เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 2 สํานักปลัด 5,000 5,000.00          - 
ขนาด 800 VA  เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน เทศบาล

 - มีกําลังไฟฟาดานนอก

ไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)

 - สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอย

กวา 15 นาที

116

หมายเหตุ

แลวเสร็จ
กําลัง

ดําเนินการ
ไมได

ดําเนินการ
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณ 
(บาท)

     เบิกจาย    
(บาท)

 โอนงบ (+/-)



11.2  แผนงานการศึกษา

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

1 2 3 4

1 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  - เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวล สํานักการศึกษา 22,000         22,000.00        - 
สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว 

แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามเกณฑราคากลาง

และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร

ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ฉบับเดือนมีนาคม 2562

2 จัดซื้อเครื่องพิมพเลเชอร  - เครื่องพิมพเลเชอร หรือ LED ขาวดํา สํานักการศึกษา 10,400         10,400.00        - 
หรือ LED ขาวดํา  (18 หนา/นาท)ี จํานวน 4 เครื่อง

3 จัดซื้อเครื่องพิมพ เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED สํานักการศึกษา 15,000         15,000.00        - 
 Multifunction  เลเซอรหรือ  (18 หนา/นาท)ี จํานวน 1 เครื่อง จัดซื้อตาม

LED สี เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคมฉบับเดือนมีนาคม 2562

4 จัดซื้ออุปกรณอานบัตร อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค สํานักการศึกษา 1,400            -  - 
แบบอเนกประสงค  (Smart Card Reader) จํานวน

(Smart Card Reader) 2 เครื่อง จัดซื้อตามเกณฑราคากลาง

และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ

คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับเดือน มี.ค.-62

5 จัดซื้อเครื่องพิมพเลเชอร เครื่องพิมพเลเชอร หรือ LED ขาวดําชนิด โรงเรียนเทศบาล 30,000         30,000.00       - 
หรือ LED ขาวดํา Network แบบที่ 2(18 หนา/นาท)ี จํานวน วัดมเหยงคณ

2 เครื่อง จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร

ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ

สังคมฉบับเดือนมีนาคม 2562
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หมายเหตุ

แลวเสร็จ
กําลัง

ดําเนินการ
ไมได

ดําเนินการ
โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ที่
 งบประมาณ 

(บาท)
     เบิกจาย    

(บาท)
 โอนงบ (+/-)



ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

1 2 3 4

6 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล โรงเรียนสาธิต 902,000       900,000.00      - 
สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 แบบที่ 1 จอแสดงภาพ ขนาดไมนอยกวา เทศบาล

19 นิ้ว จํานวน 41 เครื่องจัดซื้อตามเกณฑ วัดเพชรจริก

ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ

คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐ

กิจและสังคมฉบับเดือนมีนาคม2562

7 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล สํานักการศึกษา 713,000        -  - 
All In One สําหรับงานประมวลแบบที่ 1 จอภาพขนาดไมนอยกวา 21 นิ้ว

แบบที่ 1 จํานวน 31 เครื่อง

8 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงาน โรงเรียนสาธิต 207,000       207,000.00      - 
All In One สําหรับงานประมวลประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 9 เครื่อง เทศบาลวัด

เพชรจริก

11.3 แผนงานสาธารณสุข

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

1 2 3 4

1 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน กองสาธารณสุข 66,000         66,000.00       - 
สําหรับงานประมวลผล ประมวลผล แบบที่ 1 จอแสดงภาพ และสิ่งแวดลอม

แบบที่ 1 ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 3 

เครื่องจัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิว

เตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคมฉบับเดือนมีนาคม 2562
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หมายเหตุ

หมายเหตุ

แลวเสร็จ
กําลัง

ดําเนินการ
ไมได

ดําเนินการ

แลวเสร็จ
กําลัง

ดําเนินการ
ไมได

ดําเนินการ

 งบประมาณ 
(บาท)

     เบิกจาย    
(บาท)

 โอนงบ (+/-)ที่

ที่

รายละเอียดของกิจกรรม
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

โครงการ

 โอนงบ (+/-)
     เบิกจาย    

(บาท)
โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณ 
(บาท)



ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

1 2 3 4

2 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน กองสาธารณสุข 60,000         60,000.00       - 
สําหรับงานประมวลผล ประมวลผล แบบที่ 1 จอแสดงภาพ และสิ่งแวดลอม

แบบที่ 2 ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 2 

เครื่องจัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิว

เตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคมฉบับเดือนมีนาคม 2562

3 จัดซื้อเครื่องพิมพเลเชอร เครื่องพิมพเลเชอร หรือ LED ขาวดํา กองสาธารณสุข 20,000         20,000.00       - 
หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หนา/ และสิ่งแวดลอม

นาท)ี จํานวน 2 เครื่อง จัดซื้อตาม

เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร

ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ

สังคมฉบับเดือนมีนาคม 2562

4 จัดซื้อเครื่องพิมพ เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร กองสาธารณสุข 30,000         30,000.00       - 
Multifunction เลเซอร หรือ LED สี  (18 หนา/นาท)ี และสิ่งแวดลอม

หรือ LED สี จํานวน 2 เครื่อง จัดซื้อตามเกณฑ

ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับ

เดือนมีนาคม 2562
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หมายเหตุ

แลวเสร็จ
กําลัง

ดําเนินการ
ไมได

ดําเนินการ
     เบิกจาย    

(บาท)
 โอนงบ (+/-)ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณ 
(บาท)



ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

1 2 3 4

5 จัดซื้อเครื่องพิมพ เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร กองสาธารณสุข 18,000         18,000.00       - 
Multifunction เลเซอร หรือ LED สี  (18 หนา/นาท)ี และสิ่งแวดลอม

หรือ LED ขาวดํา จํานวน 2 เครื่อง จัดซื้อตามเกณฑ

ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับ

เดือนมีนาคม 2562

6 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA กองสาธารณสุข 12,500         12,500.00       - 
จํานวน 5 เครื่อง และสิ่งแวดลอม

จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ

ครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับ

เดือนมีนาคม 2562

7 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน กองการแพทย 238,000        -  - 
สําหรับสํานักงาน แบบที่ 1 จอแสดงภาพขนาดไมนอย

กวา 19 นิ้ว จํานวน 14 เครื่อง

8 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน กองการแพทย 300,000        -  - 
สําหรับงานประมวลผล ประมวลผล แบบที่ 2 จอแสดงภาพ

แบบที่ 2 ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน10 

เครื่องจัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ

ครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับ

เดือนมีนาคม 2562
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หมายเหตุ

แลวเสร็จ
กําลัง

ดําเนินการ
ไมได

ดําเนินการ
 โอนงบ (+/-)ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณ 
(บาท)

     เบิกจาย    
(บาท)



ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

1 2 3 4

9 จัดซื้อเครื่องพิมพชนิด จัดซื้อเครื่องพิมพชนิด Dot Matrix กองการแพทย 88,000          -  - 
Dot Matrix Printer Printer แบบแครสั้น จํานวน 4 เครื่อง

10 จัดซื้อเครื่องพิมพเลเชอร เครื่องพิมพเลเชอร หรือ LED ขาวดํา กองการแพทย 150,000        -  - 
หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หนา/

นาท)ี จํานวน 10 เครื่อง

11 จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunctio  เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร กองการแพทย 30,000          -  - 
เลเซอร หรือ LED สี หรือ LED สี  (18 หนา/นาท)ี 

จํานวน 2 เครื่อง จัดซื้อตามเกณฑ

ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับ

เดือนมีนาคม 2562

12 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA กองการแพทย 25,000          -  - 
จํานวน 10 เครื่อง

จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิว

เตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคมฉบับเดือนมีนาคม 2562

13 ติดตั้งระบบโปรแกรม ติดตั้งระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร กองการแพทย 50,000          -  - 
คอมพิวเตอรสําหรับ สําหรับออกใบอนุญาต ตาม พ.ร.บ.

ออกใบอนุญาต สาธารณสุข พ.ศ.2535 จํานวน 1

โปรแกรม ตามรายการและราย

ละเอียดของเทศบาล

14 จัดซื้ออุปกรณอานบัตร อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค กองการแพทย 2,100            -  - 
แบบอเนกประสงค  (Smart Card Reader) จํานวน 3 เครื่อง 

(Smart Card Reader)
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หมายเหตุ

แลวเสร็จ
กําลัง

ดําเนินการ
ไมได

ดําเนินการ
ที่  โอนงบ (+/-)โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณ 
(บาท)

     เบิกจาย    
(บาท)



ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

1 2 3 4

1 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล กองสวัสดิการ 44,000         44,000.00       - 
สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา สังคม

แบบที่ 1 19 นิ้ว จํานวน 2 เครื่องจัดซื้อตามเกณฑ

ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ

คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคมฉบับเดือนมีนาคม2562

2 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร โนตบุค สําหรับ กองสวัสดิการ 44,000         44,000.00       - 
โนตบุค สําหรับงาน งานประมวลผล มีจอภาพรองรับความ สังคม

ประมวลผล ละเอียดไมนอยกวา 1,300x768

Pixel และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว

จํานวน 2 เครื่อง จัดซื้อตาม

เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร

ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ

สังคมฉบับเดือนมีนาคม 2562

3 จัดซื้อเครื่องพิมพ เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร กองสวัสดิการ 15,000         15,000.00       - 
Multifunction เลเซอร หรือ LED สี  (18 หนา/นาท)ี สังคม

หรือ LED สี จํานวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามเกณฑ

ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับ

เดือนมีนาคม 2562

4 จัดซื้ออุปกรณอานบัตร อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค กองสวัสดิการ 3,500           3,500.00         - 
แบบอเนกประสงค  (Smart Card Reader) จํานวน 5 เครื่อง สังคม

(Smart Card Reader)
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11.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่



11.5 แผนงานการพาณิชย

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

1 2 3 4

1 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน สํานัก 120,000       120,000           - 
สําหรับงานประมวลผล ประมวลผล แบบที่ 2 จอแสดงภาพ การประปา

 แบบที่ 2 ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 4 

เครื่องจัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิว

เตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคมฉบับเดือนมีนาคม 2562

2 จัดซื้อเครื่องพิมพเลเชอร เครื่องพิมพเลเชอร หรือ LED ขาวดํา สํานัก 5,200           5,200               - 
หรือ LED ขาวดํา (18 หนา/นาท)ี จํานวน 2 เครื่อง การประปา

จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิว

เตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคมฉบับเดือนมีนาคม 2562

3 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA สํานัก 25,000         25,000             - 
จํานวน 10 เครื่อง การประปา

จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิว

เตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคมฉบับเดือนมีนาคม 2562

4 จัดซื้อเครื่องพิมพชนิด จัดซื้อเครื่องพิมพชนิด Dot Matrix Printer สํานัก 132,000       66,000             - 
Dot Matrix Printer แบบแครสั้น จํานวน 6 เครื่อง การประปา

จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิว

เตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคมฉบับเดือนมีนาคม 2562
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ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

1 2 3 4

5 จัดซื้อเครื่องจดหนวยน้ํา เครื่องจดหนวยน้ําแบบมือถือ สํานัก 325,000        -  - 
แบบมือถือ ซีพียูอยางนอย 600 MHz การประปา

หนวยความจําภายใน 1 GB 

(Flash) ภายนอก 256 MB (RAM) 

หนาจออยางนอย 2.8 นิ้ว

ความละเอียดไมนอยกวา 

320x240 แบบ QVGA

จํานวน 5 เครื่อง

6 จัดซื้อเครื่องพิมพแบบพกพา เครื่องพิมพแบบพกพา แบบไรสาย สํานัก 150,000       150,000           - 
แบบไรสาย หนวยความจําภายใน 128 MB การประปา

(Flash), 128 MB (RAM)

หนากวางในการพิมพ 2.9 นิ้ว

/7.73 มิลลิเมตร พิมพตอเนื่อง

จํานวน 5 เครื่อง

12. ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

12.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

1 2 3 4

1 จัดซื้อพัดลมระบายควัน พัดลมระบายควัน เครื่องยนตเบนซิน สํานักปลัด 370,000       368,000.00      - 
แบบ 4 จังหวะ ขนาดเครื่องยนต เทศบาล

ไมนอยกวา 5 แรงมา ใบพัดมีขนาด

เสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 21 นิ้ว

มีทอสงอากาศ จํานวน 2 เครื่อง
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13. ครุภัณฑอื่นๆ

13.1 แผนงานการศึกษา

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

1 2 3 4

1 จัดซื้อเครื่องเลนสนาม เครื่องเลนสนาม ประกอบดวย สํานักการศึกษา 332,200       329,000.00     - 
อุโมงคบานกระดานลื่น แฟนซีเครื่อง

เลนอุโมงคหนอนหลากสี ชุดสไลเดอร

หมี+บอบอล บานรารัก ชั้นเก็บของ 

ชั้นวางหนังสือ เครื่องเลนแบบขั้นบันได

นุมนิ่ม จํานวน 2 ชุด

2 จัดซื้อโลงศพแอร โลงศพแอรลักษณะแบบโลงในใสโลง กองสาธารณสุข 375,000       375,000.00     - 
สแตนเลส ฐานเครื่องทําความเย็น และสิ่งแวดลอม

(ฐานตั้งโลงศพ) และฐานรองรับดาน

ลาง ลักษณะมีบัวคว่ํา-บัวหงาย 

(รุนโบราณ) ทําดวยเหล็กฉากใสลอดาน

ลาง (ทําดวยเหล็กหลอ)จํานวน 6 ลอ

จํานวน 5 ใบ
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