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 ส�วนท่ี 1 
บทนํา 

  “แผนการดําเนินงาน” หมายความว�า แผนการดําเนินงานขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
ท่ีแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน    โครงการพัฒนา   และกิจกรรม  ท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินประจําป(งบประมาณ   นั้น 
 

  จุดมุ�งหมายของแผนการดาํเนินงาน 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
พ.ศ. 2548  และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ.2561   กําหนดให�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินจัดทํา
แผนพัฒนา  และแผนการดําเนินงาน  สําหรับแผนการดําเนินงานนั้น   มีจุดมุ�งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียด
แผนงาน โครงการพัฒนา และกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน    ประจําป(
งบประมาณนั้น ทําให�แนวทางในการดําเนินงานในป(งบประมาณนั้นขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน มีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน   มีการประสานงาน  และบูรณาการการทํางานกับหน�วยงานและการจําแนก
รายละเอียดต�างๆ ของแผนงาน / โครงการ แผนการดําเนินงานจะทําให�การติดตามประเมินผลเม่ือสิ้นป( 
งบประมาณมีความสะดวกมากข้ึนอีกด�วย 
 

  ข้ันตอนในการจัดทําแผนการดาํเนินงาน 
  จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
พ.ศ. 2548 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561   (หมวด  5  ข�อ  26)  ได�กําหนดให�องค�กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ินจัดทําแผนการดําเนินงาน  โดยมีข้ันตอนดําเนินการ   ดังนี้ 
  1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา
ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน   หน�วยราชการส�วนกลาง        ส�วนภูมิภาค   รัฐวิสาหกิจและหน�วยงานอ่ืนๆ 

ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  แล�วจัดทําร�างแผนการดําเนินงาน  เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท�องถ่ิน 

  2.   คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินพิจารณาร�างแผนการดําเนินงาน แล�วเสนอผู�บริหารท�องถ่ิน 
ประกาศเป9นแผนการดําเนินงาน    ท้ังนี้ให�ป:ดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบห�าวันนับแต�วันท่ีประกาศ     
เพ่ือให�ประชาชนในท�องถ่ินทราบโดยท่ัวกัน  และต�องป:ดประกาศไว�อย�างน�อยสามสิบวัน 
 

  ระยะเวลาในการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
  แผนการดําเนินงานให�จัดทําให�แล�วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต.วันท่ีประกาศใช�งบประมาณ
รายจ.ายประจําป2 งบประมาณรายจ.ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม     หรือได�รับแจ�งแผนงาน/โครงการ
จากหน.วยงานราชการส.วนกลาง   ส.วนภูมิภาค   รัฐวิสาหกิจ   หรือหน.วยงานอ่ืนๆ    ท่ีต�องดําเนินการในพ้ืนท่ี
องค<กรปกครองส.วนท�องถ่ินในป2งบประมาณนั้น 
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  ประโยชน�ในการจัดทําแผนการดําเนนิงาน 
1.  ทําให�ทราบรายละเอียดแผนงาน /  โครงการ  รายละเอียดกิจกรรม  งบประมาณ  ระยะ 

เวลาท่ีชัดเจน   ท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
2. แผนการดําเนินงานประจําป(ทําให�การติดตามและประเมินผล สามารถติดตามและ

ตรวจสอบ ความก�าวหน�าในการดําเนินงาน และประเมินโครงการได�อย�างมีประสิทธิภาพ มีความสะดวก 
รวดเร็ว และชัดเจนมากข้ึน รวมท้ังสามารถนําข�อมูลท่ีได�รับไปรายงานให�ผู�บริหารทราบถึงความก�าวหน�า  
รวมท้ังป=ญหา   และอุปสรรคในการดําเนินงานต�อไป 

3.  แผนการดําเนินงานทําให�ผู�มีหน�าท่ีกํากับดูแลโครงการ  หรือผู�มีหน�าท่ีรับผิดชอบโครงการ
สามารถตรวจสอบโครงการได�ง�ายข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





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

1   ยุทธศาสตร�ด�านการเมืองการบริหาร
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 10 6.25                 6,370,000        1.55                  

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3 1.88                 990,000           0.24                   - สํานักการช5าง

1.3 แผนงานสาธารณสุข 1 0.63                 200,000           0.05                   - กองสาธารณสุขฯ

รวม 14 8.76                7,560,000        1.84                 
2.  ยุทธศาสตร�ด�านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานงบกลาง 3 1.88                 123,048,400    30.02                 - กองสวัสดิการสังคม
2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3 1.88                 780,000           0.19                   - สํานักปลัดเทศบาล
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห; 6 3.75                 1,630,000        0.40                   - กองสวัสดิการสังคม
2.4 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 13 8.07                 6,460,000        1.58                   - กองสวัสดิการสังคม
2.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 0.63                 5,000,000        1.22                  

รวม 26 16.21              136,918,400   33.41               
3.  ยุทธศาสตร�ด�านการศึกษา   ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม
     และประเพณี
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 3 1.88                 2,300,000        0.56                   - กองวิชาการฯ
3.2 แผนงานการศึกษา 49 30.63               162,190,200    39.57                 - สํานักการศึกษา
3.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 17 10.63               8,350,000        2.04  - สํานักการศึกษา
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แผนการดําเนินงาน  ประจําปBงบประมาณ  พ.ศ.2563 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร;/แผนงาน
หน5วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด.01

 - กองวิชาการฯ
 - สํานักปลัดเทศบาล

 - สํานักปลัดเทศบาล
 - กองวิชาการฯ

 - สํานักปลัดเทศบาล

 - สํานักปลัดเทศบาล



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

3.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7 4.38 2,782,000        0.68  - ร.ร.สาธิตเทศบาล
วัดเพชรจริก
 - ร.ร.เทศบาลวัดศาลามีชัย
 - ร.ร.เทศบาลวัดเสมาเมือง
 - ร.ร.เทศบาลวัดท5าโพธิ์
 - กองวิชาการฯ

รวม 76 47.52              175,622,200   42.85               
4.  ยุทธศาสตร�ด�านสาธารณูปโภคและโครงสร�างพื้นฐาน   
4.1 แผนงานการพาณิชย; 1 0.63                 463,000           0.11                   - สํานักการประปา
4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 20 12.50               66,065,200      16.12                 - สํานักการช5าง

รวม 21 13.13              66,528,200     16.23               
5.  ยุทธศาสตร�ด�านเศรษฐกิจ
5.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 4 2.50                 3,400,000        0.83                   - สํานักปลัดเทศบาล

รวม 4 2.50                3,400,000        0.83                 
6.  ยุทธศาสตร�ด�านสาธารณสุข  และสิ่งแวดล�อม
6.1 แผนงานสาธารณสุข 15 9.37                 7,329,000        1.79                   - กองการแพทย;

 - กองสาธารณสุขฯ
6.2 แผนงานเคหะและชุมชน 1 0.63                 100,000           0.02                   - กองสาธารณสุขฯ
6.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3 1.88                 12,390,000      3.03                   - กองสาธารณสุขฯ

 - กองการแพทย;
รวม 19 11.88              19,819,000     4.84                 

รวมทั้งสิ้น 160 100.00            409,847,800   100.00             

หน5วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร;/แผนงาน
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1. ยุทธศาสตรด�านการเมืองการบริหาร
1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

1 สถานีวิทยุกระจายเสียง  - จัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ ถ(ายทอด 50,000          สถานีวิทยุกระจายเสียง กองวิชาการ
เทศบาลนคร การกระจายเสียง เทศบาลนคร และแผนงาน
นครศรีธรรมราช  - จัดกิจกรรมดีเจน�อยเมืองลิกอร นครศรีธรรมราช

2 ฝ8กอบรมให�ความรู� จัดฝ8กอบรมสัมมนาให�ความรู�พัฒนา 150,000        ห�องประชุมอุทยาน กองวิชาการ
พัฒนาศักยภาพและ ศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร การเรียนรู�เมืองนคร และแผนงาน
เพิ่มประสิทธิภาพ ดังนี้ ศรีธรรมราช
บุคลากรกองวิชาการ  - ฝ8กอบรมหลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิ
และแผนงาน ภาพในกาจัดทําแผนพัฒนาท�องถิ่น

และการติดตามประเมินผล"
 - ฝ8กอบรมหลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิ
ภาพในการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ป?องกันการทุจริต"
 - ฝ8กอบรมหลักสูตร "ถ(ายภาพเบื้องต�น
เพื่อประชาสัมพันธ"
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บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปAงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



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

3 จัดทําแผนพัฒนา  - จัดประชุมประชาคมระดับพื้นที่ 600,000         - สํานักงานเทศบาล กองวิชาการ
งบประมาณ  และการ และระดับเทศบาลนคร  เพื่อนําปDญหา นครนครศรีธรรมราช และแผนงาน
ติดตามประเมินผล มาพิจารณาจัดทําแผนพัฒนาท�องถิ่น  - ห�องประชุมเพชรลดา

 - จัดทําเอกสารแผนพัฒนาท�องถิ่น โรงเรียนสาธิตเทศบาล
และแผนฯ เพิ่มเติม จํานวน 200 เล(ม วัดเพชรจริก
 - จัดทําเอกสารแผนพัฒนาชุมชน  - ชุมชนในเขตเทศบาล
จํานวน 200 เล(ม นครนครศรีธรรมราช
 - จัดทําเอกสารแผนการดําเนินงาน
และเอกสารแผนการดําเนินงาน 
เพิ่มเติม จํานวนรวม 200 เล(ม
 - ติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
ปAละ  4 ครั้ง
 - จัดทําเอกสารเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ(าย ประจําปA
จํานวน 350 เล(ม
 - จ�างประเมินความพึงพอใจด�าน
การบริการประชาชนและด�านการ
บริการสาธารณะ
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ที่ โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



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

4 เลือกตั้งนายกเทศมนตรี จัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 4,000,000     เขตเทศบาลนคร สํานักปลัด
และสมาชิกสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล นครศรีธรรมราช เทศบาล
นครนครศรีธรรมราช นครนครศรีธรรมราช

5 อบรมสัมมนาบุคลากร จัดอบรมสัมมนาให�ความรู�เพื่อพัฒนา 800,000        สํานักงานเทศบาล สํานักปลัด
เทศบาล ศักยภาพบุคลากร การอบรมสัมมนา นครนครศรีธรรมราช เทศบาล

เพื่อพัฒนาองคกร การอบรมส(งเสริม และสถานที่ภายนอก
ด�านการป?องกันและต(อต�านการทุจริต ตามความเหมาะสม

6 วันท�องถิ่นไทย  - จัดพิธีถวายราชสักการะและกล(าว 80,000           - สํานักงานเทศบาล สํานักปลัด
ถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระ นครนครศรีธรรมราช เทศบาล
จุลจอมเกล�าเจ�าอยู(หัว  - เขตเทศบาลนคร
 - จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน นครศรีธรรมราช

7 จัดพิธีถวายราชสักการะ  - ทําพิธีถวายราชสักการะพระราชา 200,000        สวนศรีธรรมาโศกราช สํานักปลัด
พระราชานุสาวรีย พระเจ�า นุสาวรียพระเจ�าศรีธรรมาโศกราช ดังนี้ เทศบาล
ศรีธรรมาโศกราช  - ทําพิธีบวงสรวง

 - ทําพิธีทางสงฆ
 - พิธีสรงน้ําพระเจ�าศรีธรรมาโศกราช

8 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ  - จัดพิธีถวายราชสักการะและถวาย 100,000        สวนหิน สวนสมเด็จ สํานักปลัด
พระศรีนครินทราบรมราช ราชสดุดี พระศรีนครินทร 84 เทศบาล
ชนนีเนื่องในวันคล�าย  - กิจกรรมตรวจวัดความดันผู�เข�าร(วม (ทุ(งท(าลาด)
วันพระราชสมภพ กิจกรรม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ที่

 - 7 -

โครงการ



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

9 วันเทศบาล จัดกิจกรรมวันเทศบาล โดย 90,000          สํานักงานเทศบาล สํานักปลัด
 - ทําพิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ นครนครศรีธรรมราช เทศบาล
 - พีธีไหว�ศาลพระภูมิ
 - พิธีอ(านสารรัฐมนตรีว(าการ
กระทรวงมหาดไทย 
 - พิธีกรรมทางศาสนาพุทธและ
ศาสนาอิสลาม
 - รับฟDงนโยบายจากผู�บริหาร
 - กิจกรรมสาธารณประโยชน

10 จิตอาสา "เราทําความ ดี  - พัฒนาและปรับปรุงสถานที่สาธารณะ 300,000        เขตเทศบาลนคร สํานักปลัด
ด�วยหัวใจ" ทางเดิน ถนน คู คลอง ลําห�วยต(างๆ นครนครศรีธรรมราช เทศบาล

ในเขตเทศบาล
 - ทําความสะอาดดูแลรักษาสิ่งแวดล�อม
ปรับปรุงภูมิทัศน ปลูกต�นไม�ในสวน
สาธารณะต(างๆ ในเขตเทศบาล

6,370,000    

 - 8 -

ที่ โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

รวม    10     โครงการ



1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

1 ก(อสร�างห�องพักพนักงาน ก(อสร�างห�องพักพนักงานขับรถ บริเวณ 160,000        อาคารจอดรถสํานักงาน สํานักปลัด
ขับรถ ชั้น 1 อาคารจอดรถ ขนาด 1.90 x เทศบาลนคร เทศบาล

7.00 เมตร หรือพื้นที่ไม(น�อยกว(า นครศรีธรรมราช
13.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบและ
รายการของเทศบาล  

2 อบรมสัมมนาบุคลากร จัดฝ8กอบรมสัมมนาให�ความรู� 400,000        สํานักงานเทศบาลนคร สํานักการช(าง
เกี่ยวกับระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข�อง นครศรีธรรมราช
ให�กับบุคลากรสํานักการช(างและ
เจ�าหน�าที่ที่เกี่ยวข�อง

3 ปรับปรุงห�องจัดรายการ ปรับปรุงห�องจัดรายการวิทยุกระจายเสียง 430,000        สถานีวิทยุกระจายเสียง กองวิชาการ
วิทยุกระจายเสียง อาคารจอดรถโดยทําการปรับปรุง เทศบาลนคร และแผนงาน
อาคารจอดรถ เทศบาล ผนัง เพดาน ฝ?าเพดานด�วยวัสดุดูดซับ นครศรีธรรมราช
นครนครศรีธรรมราช เสียงพร�อมปรับปรุงพื้นและรายการอื่นๆ

ขนาด 5.60x7.50 เมตร  หรือพื้นที่ไม(
น�อยกว(า 42.00 ตารางเมตร
ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล

990,000       

ที่ โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

 - 9 -

รวม    3     โครงการ



1.3 แผนงานสาธารณสุข

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

1 พัฒนาศักยภาพบุคลากร จัดฝ8กอบรมให�แก(พนักงานและ 200,000        จัดอบรมสถานที่เอกชน กองสาธารณสุข
ด�านสุขาภิบาลและ ผู�รับจ�างเหมาบริการที่ปฏิบัติงาน ภายในเขตเทศบาลนคร และสิ่งแวดล�อม
อนามัยสิ่งแวดล�อม เกี่ยวกับงานด�านสุขาภิบาลและ นครศรีธรรมราช

อนามัยสิ่งแวดล�อม หรืองานอื่น
ที่เกี่ยวข�อง

200,000       

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
โครงการ

 - 10 -

ที่

รวม    1     โครงการ



                                                                        

2. ยุทธศาสตรด�านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต
2.1  แผนงานงบกลาง

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

1 เบี้ยยังชีพคนพิการ จ(ายเปSนเบี้ยยังชีพคนพิการ 22,070,400   กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการ
คนละ 800 บาท/เดือน จํานวน สังคม
2,299 คน

2 เบี้ยยังชีพผู�สูงอายุ จ(ายเปSนเบี้ยยังชีพผู�สูงอายุ 98,698,000   กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการ
คนละ 600-1,000 บาท/เดือน สังคม
จํานวน 12,508 คน

3 เบี้ยยังชีพผู�ปUวยเอดส จ(ายเปSนเบี้ยยังชีพผู�ปUวยเอดส 2,280,000     กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการ
คนละ 500 บาท/เดือน สังคม
จํานวน 380 คน

123,048,400    

                      - 11 -
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปAงบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แบบ ผด.02

ที่

รวม   3   โครงการ



2.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

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

1 จัดตั้งและฝ8กอบรมอาสา จัดฝ8กอบรมอาสาสมัครป?องกันภัยฝUาย 500,000        สวนสมเด็จพระศรีนค สํานักปลัด
สมัครป?องกันภัยฝUาย พลเรือน จํานวน 100 คน และจัดตั้ง รินทร 84 (ทุ(งท(าลาด) เทศบาล
พลเรือน ศูนยพร�อมเครื่องมือและอุปกรณในการ

ฝ8กอบรม
2 ฝ8กอบรมอาสาสมัคร จัดฝ8กอบรมอาสาสมัครป?องกัน 200,000        สวนสมเด็จพระศรีนค สํานักปลัด

ป?องกันสาธารณภัย สาธารณภัยในชุมชน  การฝ8กอบรม รินทร 84 (ทุ(งท(าลาด) เทศบาล
ในชุมชน อาสาสมัครป?องกันสาธารณภัยด�าน

อุทกภัยและอัคคีภัย
3 ตั้งจุดบริการด�านความ ตั้งจุดบริการความปลอดภัยทางถนน 80,000          ถนนอ�อมค(าย สํานักปลัด

ปลอดภัยทางถนนช(วง ดังนี้ เทศบาล
เทศกาลต(างๆ  - ช(วงเทศกาลปAใหม( 1  จุดๆ ละ 5  วัน 

 - ช(วงเทศกาลสงกรานต  1  จุดๆ  ละ
5 วัน

780,000       

พ.ศ.2562

 - 12 -

โครงการ
พ.ศ.2563

ที่

รวม   3      โครงการ



2.3  แผนงานสังคมสงเคราะห

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

1 โรงเรียนวัยใสเทศบาล  - จัดการเรียนการสอนหลักสูตร 400,000         - ศูนยผู�สูงอายุ เทศบาล กองสวัสดิการ
นครนครศรีธรรมราช สําหรับผู�สูงอายุ นครนครศรีธรรมราช สังคม

 - จัดกิจกรรมเสริมสร�างสุขภาพ  - โรงเรียนวัยใสเทศบาล
ทางกายและจิตใจแก(ผู�สูงอายุ นครนครศรีธรรมราช

2 ศูนยส(งเสริมสุขภาพและ ส(งเสริมการจัดกิจกรรมดูแลสุขภาพ 800,000        ศูนยผู�สูงอายุ เทศบาล กองสวัสดิการ
พัฒนาศักยภาพผู�สูงอายุ ผู�สูงอายุในเขตเทศบาล กิจกรรม นครนครศรีธรรมราช สังคม

นันทนาการ อาชีวบําบัด ธรรมะบําบัด
แพทยแผนไทย การฟVWนฟูสุขภาพด�าน
ร(างกาย การอบรมสัมมนาทัศนศึกษา  
นอกสถานที่

3 จัดหากายอุปกรณ จัดหากายอุปกรณที่จําเปSนสําหรับ 30,000          เขตเทศบาลนคร กองสวัสดิการ
สําหรับผู�พิการ/ผู�สูงอายุ ผู�พิการ/ผู�สูงอายุที่ยากไร�  ให�สามารถ   นครศรีธรรมราช สังคม
ที่ยากไร� ดําเนินชีวิตประจําวันได�สะดวก

4 สงเคราะหครอบครัว ช(วยเหลือผู�ประสบสาธารณภัย 100,000        เขตเทศบาลนคร กองสวัสดิการ
ผู�ประสบสาธารณภัย และครอบครัวผู�ยากไร�ในชุมชน นครศรีธรรมราช สังคม
และผู�ยากไร�ในชุมชน โดยจ(ายเปSนสิ่งของวัสดุก(อสร�าง

เครื่องอุปโภค บริโภค และค(าใช�
จ(ายอื่นๆ  ที่จําเปSน

 - 13 -

โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ที่



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

5 อบรมอาสาสมัครดูแล จัดอบรม อผส.ชุมชนละ 1 คน 200,000         - เขตเทศบาลนครนคร กองสวัสดิการ
ผู�สูงอายุที่บ�าน (อผส.) เพื่อทราบบทบาทหน�าที่ในการ ศรีธรรมราช สังคม

ดูแลผู�สูงอายุที่บ�าน  - สถานที่ภายนอก
ตามความเหมาะสม

6 อบรมเพื่อป?องกันและ จัดอบรมให�ความรู�เพื่อป?องกันและ 100,000        เขตเทศบาลนครนคร กองสวัสดิการ
แก�ไขปDญหาทางสังคม แก�ไขปDญหาทางสังคมให�กับคณะ ศรีธรรมราช สังคม

กรรมการชุมชนในเขตเทศบาล

 

1,630,000    

โครงการ
พ.ศ.2562

 - 14 -

พ.ศ.2563
ที่

 - 15 -
รวม   6      โครงการ



2.4  แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน

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

1 ฝ8กอบรมส(งเสริมและ ส(งเสริมและฝ8กอาชีพให�กับ 200,000        ชุมชนในเขตเทศบาลนคร กองสวัสดิการ
พัฒนาอาชีพให�กับ ประชาชนในเขตเทศบาล นครศรีธรรมราช สังคม
ประชาชนในเขตเทศบาล นครนครศรีธรรมราช

2 พัฒนาศักยภาพองคกร จัดอบรมส(งเสริมพัฒนาองคกรสตรี 300,000         - เขตเทศบาลนครนคร กองสวัสดิการ
สตรีในเขตเทศบาล การเสริมสร�างความเข�มแข็งของบทบาท ศรีธรรมราช สังคม

สตรี และทัศนศึกษาดูงาน  - ศึกษาดูงานพื้นที่
ภายนอกตามความ
เหมาะสม

3 สํารวจและจัดเก็บข�อมูล สํารวจและจัดเก็บข�อมูลพื้นฐานครัวเรือน 50,000          เขตเทศบาลนคร กองสวัสดิการ
ความจําเปSนพื้นฐานเพื่อ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือน นครศรีธรรมราช สังคม
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ชุมชนในเขตเทศบาลนครนครศรี
ประชาชนในเขตเทศบาล ธรรมราช

4 เสริมสร�างความเข�มแข็ง จัดกิจกรรมอบรมให�ความรู�และจัดเวที 300,000         - เขตเทศบาลนครนคร กองสวัสดิการ
ของสถาบันครอบครัว เรียนรู�เพื่อสร�างความสัมพันธของสมาชิก ศรีธรรมราช สังคม
ในเขตเทศบาล ในครอบครัว (พ(อ แม( ลูก ปูU ย(า ตา ยาย)  - ศึกษาดูงานพื้นที่

ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ภายนอกตามความ
เหมาะสม

5 สัมมนาและพัฒนา จัดอบรมและศึกษาดูงานของผู�นําชุมชน 2,000,000      - เขตเทศบาลนครนคร กองสวัสดิการ
ศักยภาพชุมชน และคณะกรรมการชุมชนในเขต ศรีธรรมราช สังคม

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  - ศึกษาดูงานพื้นที่

ภายนอกตามความ

เหมาะสม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
โครงการที่



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

6 เทศบาลพบประชาชน จัดกิจกรรมออกหน(วยให�บริการ 400,000        เขตเทศบาลนคร กองสวัสดิการ
เพื่อบริการและพัฒนา เคลื่อนที่ด�านต(างๆ   แก(ประชาชนในเขต นครศรีธรรมราช สังคม

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
7 พัฒนาและฝ8กอบรม จัดฝ8กอบรมอาสาสมัครพลังแผ(นดินเอา 300,000         - เขตเทศบาลนครนคร กองสวัสดิการ

อาสาสมัครพลังแผ(นดิน ชนะยาเสพติดและสมัชชาชุมชนในเขต ศรีธรรมราช สังคม
เอาชนะยาเสพติดและ เทศบาลทั้ง 64  ชุมชน  - ศึกษาดูงานพื้นที่
สมัชชาชุมชนในเขต ภายนอกตามความ
เทศบาล เหมาะสม

8 สภาเด็กและเยาวชน จัดอบรมคณะบริหารสภาเด็กและ 150,000         - เขตเทศบาลนครนคร กองสวัสดิการ
ในระดับเทศบาล เยาวชน/สมาชิกเด็กเยาวชนเทศบาล ศรีธรรมราช สังคม

นครนครศรีธรรมราช  - ศึกษาดูงานพื้นที่ภาย

นอกตามความเหมาะสม

9 พัฒนาและสนับสนุน จัดประชุมผู�นําชุมชนในเขต 150,000        สํานักงานเทศบาล กองสวัสดิการ
การทํางานขององคกร เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นครนครศรีธรรมราช สังคม
ชุมชน เดือนละ 1 ครั้ง

10 ส(งเสริมสุขภาพและ จัดการแข(งขันกีฬาเด็กและเยาวชน 1,300,000      - สนามกีฬาจังหวัด กองสวัสดิการ
การแข(งขันกีฬาชุมชน ตลอดจนประชาชนทุกเพศทุกวัยในชุมชน นครศรีธรรมราช สังคม

ในเขตเทศบาล  - ชุมชนเขตเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช

11 การจัดกิจกรรมชุมชน ส(งเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนา 50,000          ชุมชนในเขตเทศบาล กองสวัสดิการ
เพื่อส(งเสริมประเพณี ประเพณี  วัฒนธรรมและการ นครนครศรีธรรมราช สังคม
ศาสนา วัฒนธรรม ท(องเที่ยวต(างๆให�แก(ชุมชน

และท(องเที่ยว

 - 16 -

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ที่ โครงการ



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

12 รักษาสิ่งแวดล�อมและ  - จัดกิจกรรมพัฒนา  แหล(งน้ํา คูคลอง 60,000          เขตเทศบาลนคร กองสวัสดิการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสถานที่ที่เปSนสาธารณะประโยชน นครศรีธรรมราช สังคม

ในชุมชน
 - เด็กและเยาวชน คณะกรรมการชุมชน
และประชาชนในเขตเทศบาล

13 ส(งเสริมแม(บ�านและ จัดเวทีการแสดงให�ชุมชนในเขตเทศบาล 1,200,000     สวนสมเด็จพระศรี กองสวัสดิการ
เยาวชนจัดกิจกรรม 64  ชุมชน  โรงเรียน ศูนยพัฒนา นครินทร 84 สังคม
งานประเพณีเดือนสิบ เด็กเล็กจัดกิจกรรมการแสดงที่อนุรักษไว� (ทุ(งท(าลาด)

ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีท�องถิ่น

 

6,460,000    

โครงการที่

 - 17 -

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

รวม     13     โครงการ



2.5  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

1 ก(อสร�างอาคารสถานี ก(อสร�างอาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น กว�าง 5,000,000     ศูนยรถยนตสาธารณะ สํานักปลัด
ดับเพลิงเทศบาลนคร ประมาณ 24.00 เมตร ยาวประมาณ นครศรีธรรมราช เทศบาล
นครศรีธรรมราช 28.00 เมตร  หรือมีพื้นที่ไม(น�อยกว(า (คิวรถแท็กซี่เก(า)

576.00 เมตร ประกอบด�วย อาคาร
สํานักงาน อาคารจอดรถดับเพลิง ตาม
รูปแบบและรายการของเทศบาล

5,000,000    

 - 18 -

ที่ โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

รวม     1     โครงการ



3. ยุทธศาสตรด�านการศึกษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

1 บริหารจัดการอุทยาน จัดกิจกรรมส(งเสริมการเรียนรู�ต(างๆ กองวิชาการ
การเรียนรู� ดังนี้ และแผนงาน

 - การเรียนรู�โซนตะลอนเน็ต ส(งเสริมการ 10,000          อุทยานการเรียนรู�
เรียนรู� การใช�งานคอมพิวเตอร พร�อม เมืองนครศรีธรรมราช
กิจกรรมแบบฝ8กหัด/เล(นเกมสตอบ
คําถาม
 - การเรียนรู�ห�องสมาธิ IT โดยการ 10,000          อุทยานการเรียนรู�
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผ(านโปรแกรม เมืองนครศรีธรรมราช
Paint PhotoScape กิจกรรมส(งเสริม
การเรียนรู� การใช�งานคอมพิวเตอร
โน�ตบุfก กิจกรรมแบบฝ8กหัด/เกมสตอบ
คําถาม
 - การเรียนรู�ห�องปDญญามาโชว จัด 10,000          อุทยานการเรียนรู�
กิจกรรมการประดิษฐจากวัสดุสนุกคิด เมืองนครศรีธรรมราช
กับวิทยาศาสตรมหัศจรรย 
 - การเรียนรู�ห�องเรียนวัยตุfกตา 10,000          อุทยานการเรียนรู�
จัดกิจกรรมการเสริมสร�างทักษะ เมืองนครศรีธรรมราช
พัฒนาความคิดจากงานประดิษฐ ชวน
น�องเล(านิทานภาษามือ การระบายสีภาพ
ตามจินตนาการ

                      - 19 -

ที่ โครงการ

แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
แผนการดําเนินงาน  ประจําปAงบประมาณ  พ.ศ. 2563

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



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

 - การเรียนรู�ห�องสีสันอักษร การ 100,000        อุทยานการเรียนรู�
ส(งเสริมรักการอ(าน เมืองนครศรีธรรมราช
 - การเรียนรู�ห�องวิกวิบวับ จัดกิจรรม 5,000            อุทยานการเรียนรู�
เกี่ยวกับการฉายหนังสั้นเกี่ยวกับการ เมืองนครศรีธรรมราช
รณรงคสร�างจิตสํานึก ภาพยนตรเฉลิม
พระเกียรติ นิทานพื้นบ�านวิทยาศาสตร
 - การเรียนรู�ห�องพายุสมอง จัด 5,000            อุทยานการเรียนรู�
กิจกรรมฉายภาพยนตร 3 มิติ ภาพยนตร เมืองนครศรีธรรมราช
การบันเทิงทั่วไป
 - จัดกิจกรรมวันเด็กแห(งชาติ 120,000        
 - สัญจรรวมพลังลดโลกร�อน  โดยการ 25,000          ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สัญจรรวมพลังลดโลกร�อนในศูนยพัฒนา เทศบาลนคร
เด็กเล็ก นครศรีธรรมราช
 - จัดเทศกาลภาพยนตรวิทยาศาสตรเพื่อ 80,000          อุทยานการเรียนรู�
การเรียนรู� ครั้งที่ 15 เมืองนครศรีธรรมราช
 - การฝ8กอบรมให�ความรู�เด็กดีมีเงินออม อุทยานการเรียนรู�
 - อบรมเยาวชนรุ(นใหม( รู�จักวิทยาศาสตร เมืองนครศรีธรรมราช
ใส(ใจเทคโนโลยี
 - อบรมการผลิตสื่อรูปแบบคลิปวีดีโอ 625,000        อุทยานการเรียนรู�
 - อบรมเยาวชนรุ(นใหม( ร(วมใจต�านภัย เมืองนครศรีธรรมราช
ยาเสพติด
 - อบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู� Google อุทยานการเรียนรู�

App ผ(านระบบ Android เมืองนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ
พ.ศ.2562

 - 20 -

พ.ศ.2563



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

 - อบรมเชิงปฏิบัติการห�องสมุดระบบ อุทยานการเรียนรู�
อัจฉริยะ E Library เมืองนครศรีธรรมราช
 - New Energy รอบรู�พลังงานรอบตัว อุทยานการเรียนรู�
By Chevron เมืองนครศรีธรรมราช
 - อบรมเยาวชนรุ(นใหม(รู�เท(าทันสื่อ อุทยานการเรียนรู�
รอบรู�เรื่องกฏหมาย เมืองนครศรีธรรมราช
 - อบรมสัมมนาการบริหารจัดการที่ดี
 - ค(ายดาราศาสตรและเทคโนโลยี ท�องฟ?าจําลอง จ.สงขลา
 - แคมปvคัพพิทักษสิ่งแวดล�อม โรงไฟฟ?าขนอม
 - อบรมสัมมนาและศึกษาดูงานระบบ อุทยานการเรียนรู�
เครือข(ายเทคโนโลยีเพื่อการบริหาร เมืองนครศรีธรรมราช
จัดการที่ดีและพัฒนาศูนยการเรียนรู�

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

 - 21 -

ที่ โครงการ



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

2 บริหารจัดการพิพิธภัณฑ จัดกิจกรรมเพื่อส(งเสริมความรู� และ กองวิชาการ
เมือง เผยแพร(ประชาสัมพันธ ดังนี้ และแผนงาน

 - จัดกิจกรรมวันเด็ก ประจําปA 50,000          
2563
 - พิพิธภัณฑสัญจร จัดอบรมประวัติศาสตร 50,000          
เมืองนครศรีธรรมราชและโบราณสถาน
ตามเส�นทางรถชมเมือง
 - จัดอบรมมัคคุเทศกอาสา 50,000          
 - นั่งสามล�อกินลม ชมสวนสมเด็จ 320,000        
และกิจกรรมเสริมสร�างความเข�มแข็ง
และอนุรักษสามล�อถีบเมืองคอน
 - จัดซื้อหนังสือเอกสารประวัติศาสตร 10,000                พิพิธภัณฑเมือง
และจัดพิมพหนังสือศูนยศึกษา      (ทุ(งท(าลาด)
สืบค�นประวัติศาสตรและวัฒนธรรม
 - ฝ8กอบรมทักษะการสนทนา 20,000          
ภาษาอังกฤษ
 - อบรมพัฒนาศักยภาพแหล(งเรียนรู� 120,000        
และศึกษาดูงาน
 - Smart Museum จัดทําวีดีทัศน 50,000          
QR Code
 - จัดทําสารานุกรมเมืองนคร 100,000        
ศรีธรรมราช

 - Walk Rally ศึกษาประวัติศาสตร 50,000          

ที่
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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โครงการ



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

เมืองนคร
 - เข�าค(ายประวัติศาสตรเมืองนครฯ 130,000        
 - จัดนิทรรศการหมุนเวียน จํานวน 50,000          
2 เรื่อง

3 บริหารจัดการหอศิลปv จัดกิจกรรมเพื่อส(งเสริมความรู� และ 300,000         - อุทยานการเรียนรู� กองวิชาการ
ร(วมสมัยเมืองคอน เผยแพร(ประชาสัมพันธ ดังนี้ เมืองนครศรีธรรมราช และแผนงาน

 - จัดนิทรรศการหมุนเวียน 
 - ประกวดภาพระบายสี
 - จัดอบรมศิลปะ ดังนี้ ศิลปะมีชีวิต
ก�าวแรกในงานศิลปv (First Art)
Art Camp เมล็ดพันธุงานศิลปv

2,300,000    

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ที่ โครงการ
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รวม     3   โครงการ

พิพิธภัณฑเมืองฯ



3.2  แผนงานการศึกษา

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

1 ฝ8กอบรมทักษะกระบวน นํานักเรียนระดับมัธยมศึกษา 1,000,000     มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ สํานักการศึกษา
การทางวิทยาศาสตร โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก 

ฝ8กอบรมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ณ มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ จํานวน ๓๐ สัปดาห

2 ปฐมนิเทศพนักงานครู จัดประชุมปฐมนิเทศพนักงาน 300,000        ห�องประชุมโรงแรม สํานักการศึกษา
เทศบาล ครูเทศบาล ครูอัตราจ�าง และ

บุคลากรทางการศึกษา
ปAการศึกษาละ 1 ครั้ง

3 ปรับปรุงหลักสูตร จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 200,000        สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศึกษา
สถานศึกษาของโรงเรียน พนักงานครูเทศบาลเพื่อจัดทําและ ในสังกัดเทศบาล
สังกัดเทศบาล ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของ

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ให�สอด
คล�องกับหลักสูตรแกนกลางการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

4 สงเคราะหเด็กยากไร�ใน จัดการเรียนการสอนสําหรับเด็ก 200,000        อาคารศูนยศิลปาชีพ สํานักการศึกษา
ชุมชนและเด็กเร(ร(อน ด�อยโอกาสและเด็กเร(ร(อนภายใน

เขตเทศบาล และสนับสนุนค(าอาหาร
กลางวันและค(าเครื่องบริโภค ปDจจัย
ต(างๆ  สําหรับเด็กผู�ด�อย
โอกาส และเด็กเร(ร(อนภายใน
เขตเทศบาล 
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โครงการที่
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



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

5 อบรมส(งเสริมคุณภาพ จัดอบรมให�ความรู�แก(เด็กเยาวชน 300,000         - วัดไม�เสียบ อําเภอ สํานักการศึกษา
ชีวิตเยาวชน การศึกษานอกระบบโรงเรียน ชะอวด

จํานวน 2 รุ(น ใช�เวลาในการอบรม
รุ(นละ 2 คืน 3 วัน 

6 จัดการศึกษานอกระบบ  - จัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน 400,000        อาคารศูนยศิลปาชีพ สํานักการศึกษา
โรงเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กศน.)

ระดับชั้น ม.ต�น / ม.ปลาย ให�แก(
เยาวชนที่พลาดโอกาสในการศึกษาใน
ระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 - เชิญวิทยากรจากสถาบันการศึกษา
ต(างๆมาสอนในฐานะอาจารยพิเศษ

7 แข(งขันทักษะทาง  - จัดสอบแข(งขันทักษะทางวิชาการ 2,000,000      - สนามหน�าเมือง สํานักการศึกษา
วิชาการ และประกวดกิจกรรมในแต(ละกลุ(ม  - อุทยานการเรียนรู�

สาระการเรียนรู�ให�กับนักเรียน เมืองนครศรีธรรมราช
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  นักเรียน  - สถานศึกษาโรงเรียน
ชั้นอนุบาล - ม.6 ในสังกัดเทศบาล
 - จัดสอบแข(งขันคัดเลือกนักเรียน  - สถานศึกษาโรงเรียน
โรงเรียนในสังกัด ชั้น ป.5 ชั้น ม.2 ในสังกัดเทศบาล
และ ม.5  ใน 5 กลุ(มสาระ   
ประกอบด�วย คณิตศาสตร   
ภาษาไทย วิทยาศาสตร
สังคมศึกษา   และภาษาอังกฤษ 

เปSนตัวแทนเทศบาล

ที่
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โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



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

 - จัดส(งนักเรียนตัวแทนเทศบาล ตามที่เจ�าภาพระดับ
พร�อมครูฝ8กสอนเข�าร(วมการแข(งขัน ประเทศกําหนด
ในโครงการการแข(งขันคนเก(งใน
โรงเรียนท�องถิ่นระดับประเทศ

8 แข(งขันคนเก(งเทศบาล จัดสอบแข(งขันเพื่อคัดเลือกนักเรียน 150,000        ตามที่สํานักงานท�องถิ่น สํานักการศึกษา
ระดับประเทศ โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ชั้น ป.5 จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชั้น ม.2 และ ชั้น ม.5  ชั้นละ 5 คน และกรมส(งเสริมการ
ใน 5 กลุ(มสาระ  ประกอบด�วย ปกครองท�องถิ่นกําหนด
คณิตศาสตร ภาษาไทย วิทยาศาสตร 
สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ เปSน
นักเรียนตัวแทนเทศบาล เข�าแข(งขัน  
คนเก(งเทศบาล ระดับประเทศ 
พร�อมครูฝ8ก  และบุคลากรทางการ
ศึกษา

9 พัฒนาพนักงานครูของ จัดฝ8กอบรมสัมมนาให�กับพนักงาน 1,410,000     สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศึกษา
โรงเรียนในสังกัด ครูสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด ในสังกัดเทศบาล
เทศบาล เทศบาล

10 เชื่อมต(อเครือข(าย เชื่อมต(ออินเตอรเน็ตของโรงเรียน 1,118,000     สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศึกษา
อินเตอรเน็ต ในสังกัดเทศบาล ในสังกัดเทศบาล
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โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ที่



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

11 ส(งเสริมกิจกรรมรัก  - พัฒนาบุคลากรในสังกัด 100,000        สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศึกษา
การอ(านในสถานศึกษา ให�มีความรู�ความสามารถใน ในสังกัดเทศบาล
อปท. ด�านการจัดกิจกรรมส(งเสริม

การอ(าน
 - สร�างเสริมประสิทธิภาพ
การเรียนการสอนด�วย
กิจกรรมส(งเสริมการอ(าน

12 พัฒนา/ปรับปรุงห�อง จัดซื้อหนังสือให�กับห�องสมุด 1,000,000     สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศึกษา
สมุดโรงเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ในสังกัดเทศบาล

13 จัดตั้งศูนยการเรียนรู� จัดตั้งศูนยการเรียนรู�ในสถานศึกษา 1,000,000     สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศึกษา
ในสถานศึกษา โดยจัดซื้อหนังสือและสื่อในการจัด ในสังกัดเทศบาล

ศูนยการเรียนรู�ให�กับสถานศึกษา
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

14 การพัฒนาการจัดการ  - จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการจัด 5,000,000     สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศึกษา
ศึกษาโดยใช�โรงเรียนเปSน การศึกษา เช(น ส(งเสริมภูมิปDญญา ในสังกัดเทศบาล
ฐานในการพัฒนาท�องถิ่น ท�องถิ่นเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
(SBMLD) พระราชดําริ  ส(งเสริมอาชีพระหว(าง

เรียน  หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข�อง
สถานศึกษา
 - จัดส(งโรงเรียนสมัครเข�าร(วมและ
เข�าประกวดโรงเรียน SBMLD ดีเด(น

ที่ โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน(วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

15 พัฒนาแหล(งเรียนรู�ใน จัดซื้อวัสดุอุปกรณสนับสนุนแหล(ง 500,000        สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศึกษา
โรงเรียน เรียนรู�ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ในสังกัดเทศบาล

 จํานวน  10  โรงเรียน
16 อาหารกลางวัน สนับสนุนอาหารกลางวัน 47,105,000   สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศึกษา

เด็กนักเรียน เด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาล ในสังกัดเทศบาล
8  โรงเรียน   และศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก   จํานวน 13 ศูนย

17 ค(าปDจจัยพื้นฐาน สนับสนุนปDจจัยพื้นฐานสําหรับ 3,318,000     สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศึกษา
สําหรับนักเรียนยากจน นักเรียนยากจนนักเรียนประถม ในสังกัดเทศบาล

ศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
18 จัดการเรียนการสอน จัดการเรียนการสอนนักเรียนระดับ 21,158,100   สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศึกษา

(รายหัว) ปฐมวัย อนุบาล และประถมศึกษา ในสังกัดเทศบาล
19 หนังสือเรียน สนับสนุนหนังสือเรียนให�กับ 6,973,300     สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศึกษา

นักเรียนระดับอนุบาล และประถม ในสังกัดเทศบาล
ศึกษา

20 อุปกรณการเรียน สนับสนุนอุปกรณการเรียน 4,078,200     สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศึกษา
การสอน การสอนนักเรียนระดับอนุบาล ในสังกัดเทศบาล

และประถมศึกษา 
21 เครื่องแบบนักเรียน สนับสนุนเครื่องแบบนักเรียนระดับ 3,969,600     สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศึกษา

อนุบาล และประถมศึกษา ในสังกัดเทศบาล
22 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู�เรียน 5,346,200     สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศึกษา

ผู�เรียน ตามหลักสูตร ในสังกัดเทศบาล

ที่ โครงการ

 - 28 -

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



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

23 อาหารเสริมนม เพื่อจ(ายเปSนค(าอาหารเสริม (นม) 36,659,800   สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศึกษา
ดังนี้ ในสังกัดเทศบาล
 - โรงเรียนสังกัดเทศบาล จํานวน
8 โรงเรียน
 - โรงเรียนสังกัด  สพฐ. จํานวน
4  โรงเรียน
 - ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัด
 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 
13  ศูนย

24 เสริมสร�างการเรียนรู�  - ดูแลด�านการบริโภคและ 150,000        ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สํานักการศึกษา
และพัฒนาเด็กในศูนย สุขภาพเด็กในศูนยพัฒนาเด็ก เทศบาลนคร

พัฒนาเด็กเล็ก เล็กให�สามารถมีพัฒนาการ  นครศรีธรรมราช

ตามวัยและเตรียมความพร�อม
เข�าสู(การศึกษาภาคบังคับ
 - ค(าเช(าศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 1 ศูนย

25 ประกันคุณภาพการ จัดประชุมประกันคุณภาพ 50,000           - สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศึกษา
ศึกษา การศึกษาตามมาตรฐานการ ในสังกัดเทศบาล

ศึกษาที่ อปท.กําหนด ระดับการ  - ห�องประชุมโรงแรม
ศึกษาขั้นพื้นฐานปฐมวัย

โครงการ
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ที่
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



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

26 จัดการเรียนการสอน  - จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 600,000         - สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศึกษา
ภาษาอังกฤษ (English  (English  For Child) ระดับชั้นประถม ในสังกัดเทศบาล
For Child) ระดับชั้น ศึกษา  - ห�องประชุมโรงแรม
อนุบาล  - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา

หลักสูตรสถานศึกษาประถมศึกษา
หลักสูตรMEP (Mini English Program)

27 รณรงคการป?องกัน จัดกิจกรรมรณรงคป?องกัน 283,000        ศึกษาแหล(งเรียนรู� สํานักการศึกษา
ยาเสพติดในสถานศึกษา ยาเสพติดโรงเรียนในสังกัด นอกสถานที่

เทศบาล  10  โรงเรียน
28 จัดการเรียนการสอน  - จัดการเรียนการสอนภาษาจีนให� 100,000        สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศึกษา

ภาษาจีนระดับการ กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปAที่ 1 - ในสังกัดเทศบาล
ศึกษาขั้นพื้นฐาน มัธยมศึกษาปAที่ 6 โรงเรียนในสังกัด

เทศบาล
 - จัดการฝ8กอบรมเชิงปฏิบัติการ
ภาษาจีนให�กับครูผู�สอน

29 ฝ8กอบรมทบทวนแผน จัดฝ8กอบรมทบทวนแผนพัฒนาการ 150,000        สํานักการศึกษา สํานักการศึกษา
พัฒนาการศึกษา ศึกษาให�กับพนักงาน เจ�าหน�าที่สํานัก

การศึกษา จํานวน 1 ครั้ง/ปA
30 พัฒนาบุคลากรครูสอน จัดส(งครูสอนเด็กด�อยโอกาส 6,000            ตามที่กรมส(งเสริมการ สํานักการศึกษา

เด็กด�อยโอกาส เข�ารับการอบรมสัมมนาตามที่ ปกครองท�องถิ่นกําหนด
กรมส(งเสริมการปกครองท�องถิ่น
จัดอบรม  ปAการศึกษาละ 1 ครั้ง
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ที่ โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



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

31 ฝ8กอบรมประชุมการ จัดฝ8กอบรมประชุมการสอนแบบ 400,000        ห�องประชุมโรงแรม สํานักการศึกษา
สอนแบบโครงงาน โครงงานให�แก(ผู�บริหารสถานศึกษา

และพนักงานครูเทศบาล
ปAการศึกษาละ 1 ครั้ง

32 ฝ8กอบรมสัมมนาครู จัดประชุมสัมมนาครูต�นแบบ 200,000        ห�องประชุมโรงแรม สํานักการศึกษา
ต�นแบบ จํานวน 150 คน

33 ฝ8กอบรมสัมมนา จัดอบรมสัมมนาพนักงานครูเทศบาล 150,000        ห�องประชุมโรงแรม สํานักการศึกษา
พนักงานครูเทศบาลตาม ตามกลุ(มสาระการเรียนรู� 8 กลุ(มสาระ
กลุ(มสาระการเรียนรู� จํานวน 2 ครั้งๆละ 150 คน

34 ประชุมฝ8กอบรมสัมมนา จัดอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนา 600,000         - ร.ร.ลําปลายมาศ สํานักการศึกษา
ศึกษาดูงานการศึกษา การเรียนรู�ประสบการณ จํานวน 2 จังหวัดบุรีรัมย
ภายในประเทศและต(าง ครั้ง/ปA  - ร.ร.รุ(งอรุณ
ประเทศ กรุงเทพมหานคร

35 พัฒนาการจัดการเรียน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษา 100,000        สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศึกษา
การสอน "โรงเรียน ดูงานเพื่อพัฒนาหลักสูตรให�กับผู�บริหาร ในสังกัดเทศบาล
พอเพียงท�องถิ่น" สถานศึกษา ครูวิชาการ หัวหน�าสายชั้น

รวม 150 คน
36 ประกวดสื่อนวัตกรรม จัดประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา 1,000,000      - สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศึกษา

ทางการศึกษา ระดับปฐมวัย  ประถมศึกษา  และระดับ ในสังกัดเทศบาล
มัธยมศึกษา   - ห�องประชุมโรงแรม

37 ฝ8กอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู�สอน 150,000        ห�องประชุมโรงแรม สํานักการศึกษา
ครูผู�สอนศูนยพัฒนา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล

เด็กเล็ก ปAการศึกษาละ 1 ครั้ง

พ.ศ.2562
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ที่ โครงการ
พ.ศ.2563



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

38 ประชุมสัมมนาคณะ จัดประชุมสัมมนาคณะ 150,000        ห�องประชุมโรงแรม สํานักการศึกษา
กรรมการการศึกษา กรรมการสถานศึกษาขั้น
ระดับท�องถิ่นและสถาน พื้นฐานโรงเรียนในสังกัด
ศึกษา

39 ฝ8กอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดฝ8กอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู�สอน 150,000        ห�องประชุมโรงแรม สํานักการศึกษา
ครูผู�สอนระดับปฐมวัย ระดับปฐมวัยทุกคนเพื่อพัฒนา

ความรู�ตามหลักสูตร จํานวน 1 ครั้ง
40 ส(งเสริมองคกรปกครอง โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 100,000        สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศึกษา

ส(วนท�องถิ่นที่จัดทํา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และสํานัก ในสังกัดเทศบาล
แผนพัฒนาการศึกษา การศึกษา   จัดส(งแผนพัฒนา
ดีเด(น การศึกษาเข�าประกวดแข(งขัน

แผนพัฒนาการศึกษาดีเด(นใน
ระดับประเทศ

41 ค(าปDจจัยพื้นฐาน สนับสนุนปDจจัยพื้นฐานสําหรับ 3,818,000     สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศึกษา
สําหรับนักเรียนยากจน นักเรียนยากจน ระดับประถมศึกษา ในสังกัดเทศบาล

42 อบรมวิชาผู�กํากับลูกเสือ จัดอบรมวิชาผู�กํากับลูกเสือสํารอง-สามัญ 150,000        หอประชุมเมือง สํานักการศึกษา
สํารอง-สามัญชั้นความรู� ชั้นความรู�เบื้องต�นให�กับครู จํานวน สวนสมเด็จพระศรีนค
เบื้องต�น 80 คน รินทร 84 (ทุ(งท(าลาด)

43 ฝ8กอบรมสัมมนาเชิง จัดประชุมสัมมนาครูผู�สอนระดับมัธยม 200,000        สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศึกษา
ปฏิบัติการครูผู�สอน ศึกษาเพื่อพัฒนาความรู� จํานวน 1 ครั้ง/ ในสังกัดเทศบาล
ระดับมัธยมศึกษา ปA

ที่
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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

44 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู�เรียน 1,336,100     ร.ร.สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก สํานักการศึกษา
ผู�เรียน ตามหลักสูตร มัธยมศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดท(าโพธิ์

45 เครื่องแบบนักเรียน สนับสนุนเครื่องแบบนักเรียนระดับ 688,800        ร.ร.สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก สํานักการศึกษา
มัธยมศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดท(าโพธิ์

46 จัดการเรียนการสอน จัดการเรียนการสอน ระดับ 5,322,400     ร.ร.สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก สํานักการศึกษา
(รายหัว) มัธยมศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดท(าโพธิ์

47 ค(าปDจจัยพื้นฐาน สนับสนุนปDจจัยพื้นฐานสําหรับ 984,000        ร.ร.สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก สํานักการศึกษา
สําหรับนักเรียนยากจน นักเรียนยากจน ระดับมัธยมศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดท(าโพธิ์

48 หนังสือเรียน สนับสนุนหนังสือเรียนให�กับนักเรียน 1,425,400     ร.ร.สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก สํานักการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดท(าโพธิ์

49 อุปกรณการเรียน สนับสนุนอุปกรณการเรียน 640,300        ร.ร.สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก สํานักการศึกษา
การสอน การสอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดท(าโพธิ์

162,190,200    
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ที่ โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

รวม    49     โครงการ



3.3  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

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

1 จัดการแข(งขันกีฬา จัดการแข(งขันกีฬาระหว(างนักเรียน 700,000        สนามกีฬาจังหวัด สํานักการศึกษา
นักเรียนกลุ(มโรงเรียน โรงเรียนสังกัดเทศบาล ปAการศึกษาละ นครศรีธรรมราช
เทศบาล 1 ครั้ง ประเภทกีฬา ดังนี้

 - ฟุตบอล
 - ฟุตซอล
 - วอลเลยบอล
 - เทเบิลเทนนิส
 - เซปDกตะกร�อ
 - เปตอง
 - กรีฑา

2 พัฒนาบุคลากร จัดส(งเจ�าหน�าที่อบรม 12,000          สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศึกษา
(เจ�าหน�าที่) ด�านการกีฬา   ปAละ 1 ครั้ง ในสังกัดเทศบาล

3 จัดส(งนักกีฬาเข�าร(วม จัดส(งนักกีฬาเข�าร(วมแข(งขัน 2,500,000     ตามที่กรมส(งเสริม สํานักการศึกษา
แข(งขันกีฬากรมส(งเสริม กับหน(วยงานอื่นๆ  ซึ่งจัดโดย การปกครองท�องถิ่น
การปกครองส(วนท�องถิ่น กรมส(งเสริมการปกครองส(วน กําหนด

ท�องถิ่น  ระดับภาค และระดับ
ประเทศ

4 จัดงานวันเด็กแห(งชาติ จัดกิจกรรมส(งเสริมให�เด็ก 400,000        ตลาดริมน้ําเมืองลิกอร สํานักการศึกษา
และเยาวชนได�มีประสบการณ
ทั้งด�านทักษะ ความรู� ความคิด
ความสามารถ การแสดงออก

และการบันเทิง
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พ.ศ.2562
โครงการที่

พ.ศ.2563



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

5 วงนครออรเคสตร�า จัดฝ8กซ�อมเด็กและเยาวชนที่สนใจ 1,500,000     โรงเรียนนานาชาติ สํานักการศึกษา
และสมัครเข�าร(วมวงดนตรีนคร เทศบาลนคร
ออรเคสตร�า  และการจัดแสดง นครศรีธรรมราช
คอนเสิรต

6 จัดงานประเพณี จัดกิจกรรมส(งเสริมประเพณี 300,000         - วัดพระมหาธาตุฯ สํานักการศึกษา
บุญสารทเดือนสิบ บุญสารทเดือนสิบ ประจําปA  - ศาลาประดู(หก

2563
7 จัดงานประเพณีลอย จัดกิจกรรมส(งเสริมประเพณี 600,000        สวนศรีธรรมาโศกราช สํานักการศึกษา

กระทง ลอยกระทง 
8 จัดงานวันขึ้นปAใหม( จัดกิจกรรมส(งเสริมประเพณี 100,000        วัดพระมหาธาตุฯ สํานักการศึกษา

วันขึ้นปAใหม( ประจําปA 2563
9 จัดงานฉลองตรุษจีน จัดกิจกรรมส(งเสริมประเพณี 150,000        บริเวณวงเวียนหน�า สํานักการศึกษา

ไซน(าทาวน ตรุษจีน ประจําปA 2563 สถานีรถไฟนครศรีฯ
10 จัดงานมาฆบูชาแห(ผ�า จัดกิจกรรมส(งเสริมประเพณี 200,000         - วัดพระมหาธาตุฯ สํานักการศึกษา

ขึ้นธาตุ แห(ผ�าขึ้นธาตุ ประจําปA 2563  - ศาลาประดู(หก

11 จัดงานเทศกาลมหา จัดกิจกรรมส(งเสริมประเพณี 600,000        สนามหน�าเมือง สํานักการศึกษา
สงกรานต มหาสงกรานต  ประจําปA 2563

12 จัดงานวันวิสาขบูชา จัดกิจกรรมส(งเสริมประเพณี 150,000        สวนพุทธภูมิ สํานักการศึกษา
วันวิสาขบูชา ประจําปA 2563 (ทุ(งท(าลาด)

ที่
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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โครงการ



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

13 เฉลิมฉลองวันตรุษ จัดกิจกรรมส(งเสริมประเพณี 100,000        สนามหน�าเมือง สํานักการศึกษา
อีดิ้ลอัฎฮา  วันตรุษอิดิ้ลอัฎฮา ประจําปA 

2563 (ฮ.ศ.1439)
14 จัดงานวันอาสาฬบูชา จัดกิจกรรมส(งเสริมประเพณี 150,000        สวนพุทธภูมิ สํานักการศึกษา

และเข�าพรรษา วันอาสาฬบูชา และวันเข�าพรรษา (ทุ(งท(าลาด)
ประจําปA 2563

15 พุทธภูมิ  - จัดกิจกรรมร(วมปฏิบัติธรรม 200,000        สวนพุทธภูมิ สํานักการศึกษา
ประจําเดือน (ทุ(งท(าลาด)
 - จัดทําเอกสารประชาสัมพันธ
พุทธภูมิ

16 ฝ8กสอนกีฬาเพื่อความ จัดฝ8กอบรมฟุตบอล ฟุตซอลให�กับ 500,000        สนามฟุตซอล เทศบาล สํานักการศึกษา
เปSนเลิศ นักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาล นครนครศรีธรรมราช

จํานวน 60 คน
17 จัดงานฉลองสมโภชศาล จัดกิจกรรมส(งเสริมวัฒนธรรมทาง 200,000        ศาลหลักเมืองจังหวัด  - สํานักการศึกษา

หลักเมืองนครศรีธรรมราช พุทธศาสนาฉลองสมโภชศาลหลักเมือง นครนครศรีธรรมราช  - สํานักปลัด
เพื่อให�ประชาชนได�ร(วมกิจกรรมอย(าง เทศบาล
ทั่วถึง

8,350,000    

ที่ โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

รวม     17     โครงการ
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน(วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ก(อสร�างทางเดินเชื่อม ก(อสร�างทางเดินเชื่อมอาคารโครงสร�าง 142,000        โรงเรียนสาธิต โรงเรียนสาธิต
อาคารเพชรพิสุทธิ์- เหล็ก ขนาดกว�างไม(น�อยกว(า 1.75 เมตร เทศบาล เทศบาล
เพชรนครา โรงเรียน ยาวไม(น�อยกว(า 3.87 เมตร หลังคา วัดเพชรจริก วัดเพชรจริก
สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค ตามรูปแบบ

และรายการของเทศบาล
2 ปรับปรุงห�องพักครู ชั้น 1 ปรับปรุงห�องพักครู ชั้น 1 ขนาด 9.50x 285,000        โรงเรียนเทศบาล โรงเรียนเทศบาล

เปSนห�องประชุมใหญ( 40.50 เมตร เปSนห�องประชุมใหญ( วัดท(าโพธิ์ วัดท(าโพธิ์
โรงเรียนเทศบาลวัดท(าโพธิ์ อาคารเรียน 3 มัธยมศึกษา โดยทําการ

รื้อถอนผนังและม�านั่ง ค.ส.ล. เดิม 
พร�อมปรับปรุงงานพื้น งานผนัง งาน
ระบบไฟฟ?า ตามรูปแบบและรายการ
ของเทศบาล

3 ทาสีอาคารเรียน โรงเรียน ทาสีอาคารเรียน 2 ทาสีภายนอกอาคาร 570,000        โรงเรียนเทศบาล โรงเรียนเทศบาล
เทศบาลวัดศาลามีชัย เรียน พื้นที่รวมไม(น�อยกว(า 2,630.00 วัดศาลามีชัย วัดศาลามีชัย

ตารางเมตร และทาสีภายในอาคารเรียน
พื้นที่รวมไม(น�อยกว(า  2,942.00 
ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการ
ของเทศบาล
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ที่ โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

3.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา



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

4 ทาสีอาคารเรียน โรงเรียน  - ทาสีอาคารเรียน 3 ทาสีภายนอก 476,000        โรงเรียนเทศบาล โรงเรียนเทศบาล
เทศบาลวัดเสมาเมือง อาคารเรียน พื้นที่รวมไม(น�อยกว(า วัดเสมาเมือง วัดเสมาเมือง

2,626.00 ตารางเมตร
 - ทาสีอาคารเรียน 4 ทาสีภายนอก
อาคารเรียน พื้นที่รวมไม(น�อยกว(า
1,996.00 ตารางเมตร 
ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล

5 ติดตั้งหม�อแปลงไฟฟ?า ติดตั้งหม�อแปลงไฟฟ?า 250 KVA ขนาด 657,000        โรงเรียนเทศบาล โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาล 33 KV/380 V พร�อมอุปกรณและ วัดศาลามีชัย วัดศาลามีชัย
วัดศาลามีชัย ติดตั้งตู� MDB ขนาด 250 A พร�อมเดิน

ไฟฟ?าเข�าภายในอาคารเรียน ตาม
รูปแบบและรายการของเทศบาล

6 ปรับปรุงซ(อมแซมสระน้ําพุ ปรับปรุงซ(อมแซมสระน้ําพุพิพิธภัณฑเมือง 192,000        พิพิธภัณฑเมือง กองวิชาการและ
พิพิธภัณฑเมือง ขนาดเส�นผ(าศูนยกลาง 12.00 เมตร แผนงาน

โดยทําการปูกระเบื้องพื้นสระ ติดตั้งปD�มน้ํา
มอเตอรแบบหอยโข(ง ติดตั้งไฟใต�น้ําและ
ซ(อมแซมระบบน้ําพุ ตามรูปแบบและ
รายการของเทศบาล
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โครงการ
พ.ศ.2562

ที่
พ.ศ.2563



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

7 ปรับปรุงห�องจัดฉาย ปรับปรุงห�องจัดฉายภาพยนตร (ห�องวิก 460,000        อุทยานการเรียนรู� กองวิชาการและ
ภาพยนตร วิบวับ) อุทยานการเรียนรู� ขนาด 7.35x เมืองนครศรีธรรมราช แผนงาน

12.60 เมตร หรือพื้นที่ไม(น�อยกว(า 
92.61 ตารางเมตร  โดยทําการยก
ระดับพื้น  ปรับฝ?าเพดาน ปูพรม และ
งานอื่นๆ ตามรูปแบบและรายการของ
เทศบาล

2,782,000    
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ที่ โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

รวม     7   โครงการ



4. ยุทธศาสตรด�านสาธารณูปโภคและโครงสร�างพื้นฐาน
4.1 แผนงานการพาณิชย

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

1 ปรับปรุงซ(อมแซมอาคาร ปรับปรุงซ(อมแซมอาคารสํานักงาน 463,000 โรงกรองน้ําทวดทอง สํานักการประปา
สํานักงานบริเวณโรง บริเวณโรงกรองน้ําทวดทอง เพื่อใช�เปSน
กรองน้ําทวดทอง ศูนยบริการประชาชน  ขนาดกว�าง 5 

เมตร ยาว 12 เมตร รวมพื้นที่ทั้งหมด
ไม(น�อยกว(า 60 ตารางเมตร
โดยติดตั้งประตูหน�าต(างอลูมิเนียม และ
กั้นกระจกทําฝ?าเพดานทาสี 
จํานวน 1 หลัง ตามรูปแบบและ

รายการแบบแปลนเทศบาล

463,000
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แผนการดําเนินงาน  ประจําปAงบประมาณ  พ.ศ. 2563

ที่

แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

รวม      1    โครงการ



4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

1 ก(อสร�างถนนแอสฟDลทติก ก(อสร�างถนนแอสฟDลทติกคอนกรีต หนา 1,433,700     ซอยก�าวหน�า 3 สํานักการช(าง
คอนกรีต และราง 0.05 เมตร กว�าง 3.00-4.80 เมตร
ระบายน้ํา ค.ส.ล.พร�อม ยาว (ไปทางทิศตะวันออก) 209.00
วางท(อเมนประปา เมตร หรือมีพื้นที่ไม(น�อยกว(า 780.00

ตารางเมตร กว�าง 3.20-4.00 เมตร
ยาว (ไปทางทิศใต�) 41.00 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม(น�อยกว(า 151.00 ตารางเมตร
และรางระบายน้ํา ค.ส.ล. (ฝD�งทิศเหนือ) 
ภายในกว�าง 0.40 เมตร ยาว 181.00
เมตร รางระบายน้ํา ค.ส.ล.  (ฝD�งทิศ
ตะวันออก) ภายในกว�าง 0.40 เมตร 
ยาว 45.00 เมตร ยกฝาระบายน้ําเดิม 
(ฝD�งทิศใต�) ยาว 169.00 เมตร และวาง
ท(อเมนประปาพร�อมประสานเข�า
มาตรวัดน้ําเดิม ยาว 436.00 เมตร
ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล

2 ก(อสร�างถนน ค.ส.ล. และ ก(อสร�างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 445,000        ซอยหมื่นแจ�ง สํานักการช(าง
รางระบายน้ํา ค.ส.ล.พร�อม กว�าง 3.20-3.40 เมตร ยาว 58.50
วางท(อเมนประปา เมตร หรือมีพื้นที่ไม(น�อยกว(า 140.00

ตารางเมตร และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
ภายในกว�าง 0.40 เมตร ยาว 58.50
เมตร และวางท(อเมนประปาพร�อม

ประสานเข�ามาตรวัดน้ําเดิม ยาว
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โครงการที่
พ.ศ.2563พ.ศ.2562



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

116.00 เมตร  ตามรูปแบบและ
รายการของเทศบาล

3 ก(อสร�างปูยางแอสฟDลทติก ก(อสร�างปูยางแอสฟDลทติกคอนกรีต หนา 1,176,200     ซอยก�าวหน�า 1/2 สํานักการช(าง
คอนกรีต และ 0.05 เมตร กว�าง 3.80-4.00 เมตร  -
รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ยาว 93.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม(
(ทั้งสองฝD�ง) พร�อมวาง น�อยกว(า 362.00 ตารางเมตร และราง
ท(อเมนประปา ระบายน้ํา ค.ส.ล. (ฝD�งทิศตะวันออก) 

ภายในกว�าง 0.40 เมตร ยาว 93.00
เมตร รางระบายน้ํา ค.ส.ล .(ฝD�งทิศ
ตะวันตก) ภายในกว�าง 0.40 เมตร ยาว
86.00 เมตร และวางท(อเมนประปา
พร�อมประสานเข�ามาตรวัดน้ําเดิม ยาว 
192.00 เมตร ตามรูปแบบและ
รายการของเทศบาล

4 ก(อสร�างถนนแอสฟDลทติก ก(อสร�างถนนแอสฟDลทติกคอนกรีต หนา 1,987,700     ซอยก�าวหน�า แยก 3 - สํานักการช(าง
คอนกรีต และราง 0.05 เมตร กว�าง 2.80-4.00 เมตร ซอยตีนเปSด
ระบายน้ํา ค.ส.ล.(ทั้งสองฝD�ง) ยาว 215.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม(น�อย
พร�อมวางท(อเมนประปา กว(า 790.00 ตารางเมตร

รางระบายน้ํา ค.ส.ล. (ฝD�งทิศเหนือ) 
ภายในกว�าง 0.40 เมตร ยาว 223.00
เมตร รางระบายน้ํา ค.ส.ล. (ฝD�งทิศใต�) 
ภายในกว�าง 0.40 เมตร ยาว 220.00

เมตร และวางท(อเมนประปาพร�อม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ที่
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โครงการ



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

ประสานเข�ามาตรวัดน้ําเดิม ยาว
436.00 เมตร ตามรูปแบบและ
รายการของเทศบาล

5 ก(อสร�างถนน ค.ส.ล. และ ก(อสร�างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 4,141,000     ซอยป�ยะมิตร สํานักการช(าง
รางระบายน้ํา ค.ส.ล.พร�อม กว�าง 4.85-6.65 เมตร ยาว 529.00
วางท(อเมนประปา เมตร หรือมีพื้นที่ไม(น�อยกว(า 3,041.00

ตารางเมตร และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
ภายในกว�าง 0.40 เมตร ยาว 534.00
เมตร  และวางท(อเมนประปา
พร�อมประสานเข�ามาตรวัดน้ําเดิม ยาว
1,058.00 เมตร ตามรูปแบบและ
รายการของเทศบาล

6 ก(อสร�างถนน ค.ส.ล.พร�อม ก(อสร�างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 2,100,000     ซอยทิพยจักษุ สํานักการช(าง
วางท(อเมนประปา เมตร กว�าง 3.94-5.75 เมตร ยาว

523.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม(น�อยกว(า
2,596.00 ตารางเมตร และวางท(อเมน
ประปา พร�อมประสานเข�ามาตร
วัดน้ําเดิม ยาว 1,046.00 เมตร
ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล

พ.ศ.2562
ที่ โครงการ

 - 43 -

พ.ศ.2563



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

7 ก(อสร�างถนน ค.ส.ล. ก(อสร�างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 4,080,000     ซอยทางเข�าโรงเรียน สํานักการช(าง
พร�อมวางท(อเมนประปา กว�าง 6.00-7.00 เมตร ยาว 791.00 ชูศิลปv

เมตร หรือมีพื้นที่ไม(น�อยกว(า 5,207.00

ตารางเมตร และงานวางท(อเมนประปา 
พร�อมประสานเข�ามาตรวัดน้ําเดิม ยาว
785.00 เมตร ตามรูปแบบและรายการ
ของเทศบาล

8 ก(อสร�างถนนผิวแอสฟDลท ก(อสร�างถนนแอสฟDลทติกคอนกรีต หนา 9,570,000     จุดเริ่มต�นโครงการ สํานักการช(าง
ติกคอนกรีต 0.05 เมตร กว�าง 8.00-25.00 เมตร ถนนเทวราช ถนนหน�า

พร�อมวางท(อเมนประปา ยาว 1,942.00 เมตร หรือมีพื้นที่ วัดศรีทวี ถนนยมราช

ไม(น�อยกว(า 21,311.00 ตารางเมตร ถนนวัดคิด ถนนเนรมิต
และวางท(อเมนประปา พร�อมประสาน ถนนกาชาด ถนน
เข�ามาตรวัดน้ําเดิม ยาว 2,004.00 สะเดียงทอง จุดสิ้นสุด
เมตร ตามรูปแบบและรายการของ โครงการจรดถนนกะโรม
เทศบาล
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พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ที่ โครงการ



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

9 ก(อสร�างถนน ค.ส.ล. และ ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว�าง 1,153,000      ซอยทุ(งข(า 8 (สาย A) สํานักการช(าง
รางระบายน้ํา ค.ส.ล. 5.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร
พร�อมวางท(อเมนประปา หรือมีพื้นที่ไม(น�อยกว(า 600.00 

ตารางเมตร และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
ภายในกว�าง 0.40 เมตร ยาว 110.00
เมตร (ฝD�งทิศใต�) พร�อมวางท(อเมนประปา
ยาว 240.00 เมตร ตามรูปแบบและ
รายการของเทศบาล

10 ก(อสร�างถนน ค.ส.ล. และ ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว�าง 525,400         ซอยทุ(งข(า 8 สาย B สํานักการช(าง
รางระบายน้ํา ค.ส.ล. 5.00 เมตร ยาว 53.00 เมตร หรือ

มีพื้นที่ไม(น�อยกว(า 265.00 ตารางเมตร
และรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ภายในกว�าง 
0.40 เมตร ยาว 53.00 เมตร  -
(ฝD�งทิศตะวันตก) ตามรูปแบบและ
รายการของเทศบาล

11 ก(อสร�างรางระบายน้ํา รางระบายน้ํา ค.ส.ล.ภายในกว�าง 0.40 3,492,700     ซอยประชาพัฒนา จาก สํานักการช(าง
 ค.ส.ล. เมตร ยาว 870.00 เมตร แยกทางเข�าโรงแรม

ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล ชมดาว-ถนนชลประทาน
4 ขวา

โครงการ
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พ.ศ.2563พ.ศ.2562
ที่



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

12 ปรับปรุงถนนผิวพารา ถนนผิวทางพาราแอสฟDลทติกคอนกรีต 3,068,200     ซอยบุญพา สํานักการช(าง
แอสฟDลทติกคอนกรีต พร�อมงานตีเส�นจราจร หนา 0.05 เมตร
พร�อมวางท(อเมนประปา กว�าง 3.00-5.50 เมตร ยาว 893.00

เมตร หรือพื้นที่ไม(น�อยกว(า 4,430.00
ตารางเมตร และวางท(อเมนประปา
พร�อมประสานเข�ามาตรวัดน้ําเดิม ยาว  -
2,248.00 เมตร ตามรูปแบบและ
รายการของเทศบาล

13 ก(อสร�างถนน ค.ส.ล. และ ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว�าง 1,378,600     ซอยชุมแสง 1/1 จาก สํานักการช(าง
รางระบายน้ํา ค.ส.ล. 3.60 เมตร ยาว 110.00 เมตร ซอยชุมแสงไปทางทิศ

หรือมีพื้นที่ไม(น�อยกว(า 395.00 ตะวันออกจนสุดซอย
ตารางเมตร และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
ภายในกว�าง 0.40 เมตร ยาว 220.00 
เมตร  ทั้ง 2 ฝD�งถนน ตามรูปแบบ
และรายการของเทศบาล

14 ก(อสร�างถนน ค.ส.ล. และ ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว�าง 9,495,700     ซอยตาเยี่ยม สํานักการช(าง
ท(อบล็อก ค.ส.ล. 3.50 - 5.50 เมตร ยาว 425.00 

เมตร หรือมีพื้นที่ไม(น�อยกว(า
1,839.00 ตารางเมตร และท(อบล็อก
ค.ส.ล. ภายในขนาด 1.80x1.80x1.00
เมตร ยาว 338.000 เมตร
ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล

ที่
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พ.ศ.2563
โครงการ

พ.ศ.2562



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

15 ก(อสร�างถนน ค.ส.ล. และ ก(อสร�างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 2,160,000     ซอย 87 แยก 1 สํานักการช(าง
รางระบายน้ํา ค.ส.ล.พร�อม กว�าง 3.00-5.00 เมตร ยาว 165.00
วางท(อเมนประปา เมตร  หรือมีพื้นที่ไม(น�อยกว(า

700.00 ตารางเมตร และรางระบายน้ํา
ค.ส.ล.ภายในกว�าง 0.40 เมตร  ยาว 
250.00 เมตร และวางท(อเมนประปา
พร�อมประสานเข�ามาตรวัดน้ําเดิม ยาว
430.00 เมตร ตามรูปแบบและรายการ
ของเทศบาล

16 ก(อสร�างถนน ค.ส.ล. และ ก(อสร�างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 1,427,800     ซอยกามาลุดดีน 1 สํานักการช(าง
รางระบายน้ํา ค.ส.ล.พร�อม กว�าง 3.30 เมตร ยาว 211.00 เมตร
วางท(อเมนประปา หรือมีพื้นที่ไม(น�อยกว(า 696.00 

ตารางเมตร และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
ภายในกว�าง 0.40 เมตร ยาว 211.00
เมตร และวางท(อเมนประปา พร�อม
ประสานเข�ามาตรวัดน้ําเดิม ยาว 
422.00 เมตร ตามรูปแบบและ
รายการของเทศบาล
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โครงการ
พ.ศ.2563พ.ศ.2562

ที่



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

17 ก(อสร�างถนน ค.ส.ล. และ ก(อสร�างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 2,914,200     ซอยทุ(งข(า 6/1 สํานักการช(าง
ท(อระบายน้ํา ค.ส.ล.พร�อม กว�าง 4.00-5.00 เมตร ยาว 306.00
วางท(อเมนประปา เมตร  หรือมีพื้นที่ไม(น�อยกว(า

1,363.00 ตารางเมตร และท(อ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเส�นผ(าศูนยกลาง
0.60 เมตร ฝาเหล็กรังผึ้งทุกระยะ 
10 เมตร ยาว 306.00 เมตร
พร�อมวางท(อเมนประปา ยาว 612.00
เมตร ตามรูปแบบและรายการ
ของเทศบาล

18 ปรับปรุงถนนลาดยาง ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟDลท 9,800,000     ในสวนสมเด็จพระศรี สํานักการช(าง
ผิวจราจรแอสฟDลทติก ติกคอนกรีต (โดยวิธี Paverment นครินทร 84(ทุ(งท(าลาด)
คอนกรีต ในสวนสมเด็จ in - Place Recycling) หนา 0.05 เมตร

กว�าง 8.00-17.50 เมตร ยาว
900.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม(น�อยกว(า
12,000.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบ
และรายการของเทศบาล
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โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ที่



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

19 ก(อสร�างสถานีสูบน้ําบริเวณ -บ(อรับน้ํา ค.ส.ล. พื้นที่ไม(น�อยกว(า 6.00 3,876,000     บริเวณด�านข�าง สํานักการช(าง
ด�านข�างวัดท(าโพธิ์ ตารางเมตร พร�อมติดตั้งเครื่องสูบน้ํา วัดท(าโพธิ์

แบบมอเตอรไฟฟ?าชนิดจุ(มน้ํา ท(อดูด-ส(ง
ไม(น�อยกว(า 8 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง
 -บ(อดักขยะ ค.ส.ล.พื้นที่ไม(น�อยกว(า 
4.00 ตารางเมตร จํานวน 1 บ(อ
 - ตู�ควบคุมเครื่องสูบน้ํา และอุปกรณ
ประกอบการทํางานของเครื่องสูบน้ํา
 - ติดตั้งสายไฟและสายสัญญาณเครื่อง
สูบน้ํามายังตู�ควบคุมเครื่องสูบน้ํา
ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล

20 ก(อสร�างที่นั่งยกระดับและ  -ก(อสร�างที่นั่งยกระดับโครงสร�างเหล็ก 1,840,000     ในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร สํานักการช(าง
ทางเดินเชื่อมโครงสร�างเหล็ก มีพื้นที่ไม(น�อยกว(า 100.00 ตารางเมตร 84 (ทุ(งท(าลาด)

จํานวน 6 จุด
 -ทางเชื่อมยกระดับ โครงสร�างเหล็ก 
กว�าง ไม(น�อยกว(า 1.20 เมตร
ยาวไม(น�อยกว(า 28.00 เมตร ตาม
รูปแบบและรายการของเทศบาล

66,065,200  
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ที่ โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

รวม   20      โครงการ



5. ยุทธศาสตรด�านเศรษฐกิจ
5.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

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

1 เทศกาลมหาสงกรานต  - จัดการแสดงแสงสีเสียงสื่อผสม 2,000,000     สวนศรีธรรมาโศกราช สํานักปลัด
แห(นางดานเมืองนคร  - จัดกิจกรรมแห(นางดาน เทศบาล

 - จัดนิทรรศการแห(นางดาน
2 ประชาสัมพันธและการ  - จัดกิจกรรมเผยแพร(ประชาสัมพันธ 300,000         - ตลาดริมน้ําเมืองลิกอร สํานักปลัด

ตลาดเชิงรุกด�านการ แหล(งท(องเที่ยว กิจกรรมเกี่ยวกับ  - เขตเทศบาลนคร เทศบาล
ท(องเที่ยว การท(องเที่ยวประเพณีวัฒนธรรม นครศรีธรรมราช

 - จัดกิจกรรมแถลงข(าวมหาสงกรานต
แห(นางดานร(วมกับ ททท.
 - จัดกิจกรรม นั่งรถชมเมืองเล(าเรื่อง
ลิกอร
 - การประกวดถ(ายภาพกับการ
ส(งเสริมการท(องเที่ยว

3 อบรมให�ความรู�เพื่อ จัดอบรมให�ความรู�เพื่อส(งเสริม 300,000        เขตเทศบาลนคร สํานักปลัด
ส(งเสริมการท(องเที่ยว การท(องเที่ยวนครศรีธรรมราช ดังนี้ นครศรีธรรมราช เทศบาล
นครศรีธรรมราช  - อบรมอาสาสมัครการให�บริการ และศึกษาดูงานสถานที่

ด�านการท(องเที่ยว ภายนอกตามความ
 - อบรมภาษาอังกฤษพื้นฐานเพื่อ เหมาะสม
การท(องเที่ยว

                     - 50 -

โครงการที่
พ.ศ.2562

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปAงบประมาณ  พ.ศ. 2563

พ.ศ.2563

แบบ ผด.02

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช



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

4 ตลาดริมน้ําเมืองลิกอร  - จัดกิจกรรมส(งเสริมอาชีพชุมชน 800,000        ตลาดริมน้ําเมืองลิกอร สํานักปลัด
โดยการนําผลิตภัณฑในชุมชนร(วม เทศบาล
จําหน(ายที่ตลาดริมน้ํา
 - จัดกิจกรรมการเรียนรู� เดือนละ
1 ครั้ง

3,400,000    

โครงการที่
พ.ศ.2563
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พ.ศ.2562

รวม   4      โครงการ



6.  ยุทธศาสตรด�านสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม
6.1 แผนงานสาธารณสุข

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

1 การบริการกายภาพ อบรมให�ความรู�ประชาชนในเขต 70,000          ชุมชนในเขตเทศบาล กองการแพทย
บําบัดในสถานพยาบาล เทศบาลฯ ให�สามารถกายภาพบําบัด นครนครศรีธรรมราช
สู(ชุมชน ให�กับผู�ปUวยในครอบครัวเบื้องต�นได�

อย(างถูกต�อง
2 การบริการแพทย อบรมให�ความรู�ประชาชนในเขต 70,000          ชุมชนในเขตเทศบาล กองการแพทย

แผนไทยในสถาน เทศบาลฯ ให�สามารถจัดทําลูกประคบ นครนครศรีธรรมราช
พยาบาลสู(ชุมชน ผู�ปUวยในครอบครัวเบื้องต�นได�

3 สร�างเสริมและส(งเสริม จัดกิจกรรม ดังนี้ 2,000,000     กองการแพทย
ศักยภาพการดําเนินงาน  - อสม.นักสร�างเสริมสุขภาพ ลดโรค โรงพยาบาลเทศบาลฯ
อาสาสมัครสาธารณสุข ชะลอวัย จิตแจ(มใสด�วยภูมิปDญญาไทย

"ฤาษีดัดตน"
 - อสม.กับงานคุ�มครองผู�บริโภคด�าน โรงพยาบาลเทศบาลฯ
พฤติกรรมสุขภาพ
 - เสริมสร�างพลังชุมชน อสม.แกนนํา โรงพยาบาลเทศบาลฯ
เครือข(ายโรคหัวใจและหลอดเลือด
 - การประชุมประจําเดือน อสม. โรงพยาบาลเทศบาลฯ
 - บทบาท อสม.ในการเฝ?าระวัง และ โรงพยาบาลเทศบาลฯ
ป?องกันควบคุมโรคในท�องถิ่น
 - ฝ8กอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู�และ โรงพยาบาลในพื้นที่
ศึกษาดูงาน ภาคกลาง
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พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แผนการดําเนินงาน  ประจําปAงบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

โครงการที่



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

4 ยกระดับโรงพยาบาลให� จัดกิจกรรมอบรมให�ความรู�ต(างๆ 300,000        กองการแพทย
เปSนโรงพยาบาลที่ผ(าน ดังนี้
รับรองคุณภาพฯ และ  - จัดอบรมให�ความรู�เรื่องยาแก( โรงพยาบาลเทศบาลฯ
การบริการได�รับความ พนักงาน เภสัชกร และพยาบาล
ไว�วางใจจากประชาชน วิชาชีพ

 - จัดอบรมการฟVWนคืนชีพแก(พนักงาน โรงพยาบาลเทศบาลฯ
และผู�รับการจ�างเหมาบริการ
ปฏิบัติงานทุกคน
 - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึก โรงพยาบาลเทศบาลฯ
การตรวจสอบข�อมูล สําหรับผู�ใช�
HOSxp ให�แก(พนักงานที่จุดบริการ
และผู�รับการจ�างเหมาบริการ
 - จัดอบรมด�านการจัดทําแผน โรงพยาบาลเทศบาลฯ
ยุทธศาสตรโรงพยาบาล
 - จัดอบรมด�านการจัดการด�านความเสี่ยง โรงพยาบาลเทศบาลฯ
แก(พนักงานปฏิบัติงานทุกคน
 - จัดอบรมให�ความรู�เกี่ยวกับ โรงพยาบาลเทศบาลฯ
ระเบียบฯ ในการปฏิบัติงานให�แก(พนักงาน
 - จัดอบรมการสร�างความพร�อมในการ โรงพยาบาลเทศบาลฯ
เปSนโรงพยาบาลต�นแบบและมาตรฐาน
คุณภาพ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
โครงการ
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ที่



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

5 ส(งเสริมสนับสนุน จัดกิจกรรมอบรม ดังนี้ 100,000        โรงพยาบาลเทศบาลฯ กองการแพทย
การสร�างนวัตกรรม  - อบรมให�ความรู�เชิงปฏิบัติการ เรื่อง
อย(างเปSนระบบ "เป�ดกล(อง R2R เปลี่ยนเรื่องยากให�เปSน

เรื่องง(าย"
 - Innovation of NMH for health

6 อบรมสัมมนาบุคลากร จัดอบรมสัมมนาบุคลากร เพื่อยกระดับ 800,000        โรงพยาบาลในพื้นที่ กองการแพทย
เพื่อยกระดับการบริการ การบริการและการศึกษาดูงาน ภาคกลาง

7 อุดหนุนการดําเนินงาน จ(ายเปSนเงินอุดหนุนในการ 1,260,000     ชุมชนในเขตเทศบาล กองการแพทย
ตามแนวทางโครงการ ดําเนินงานตามแนวทางโครงการ นครนครศรีธรรมราช
พระราชดําริด�าน พระราชดําริด�านสาธารณสุขให�แก(
สาธารณสุขให�แก(ชุมชน ชุมชนในเขตเทศบาล ในการจัดกิจกรรม

เพื่อพัฒนาศักยภาพด�านสาธารณสุข
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ที่ โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



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

8 เมืองนครอาหาร สุ(มเก็บและตรวจตัวอย(างอาหารด�วย 200,000        สถานที่จําหน(ายอาหาร กองสาธารณสุข
ปลอดภัย ชุดทดสอบอาหารเบื้องต�นทางด�าน ในเขตเทศบาลนคร และสิ่งแวดล�อม

เคมีและชีวภาพจากกลุ(มเป?าหมาย นครศรีธรรมราช
คือ ตลาด ร�านอาหาร ห�างสรรพสินค�า
 แผงลอยจําหน(ายอาหาร และ
สถานศึกษาภายในเขตเทศบาล
 - ตรวจสอบด�านสุขลักษณะ
ทางกายภาพของกลุ(มเป?าหมาย
รวมถึงการให�คําแนะนําตามหลัก
สุขาภิบาลอาหาร

9 พัฒนามาตรฐานการ  - จัดอบรมบุคลากรที่รับผิดชอบงานด�าน 250,000        จัดอบรมสถานที่เอกชน กองสาธารณสุข
สุขาภิบาลอาหารใน สุขาภิบาลอาหาร และผู�ประกอบการ ภายในเขตเทศบาลนคร และสิ่งแวดล�อม
สถานศึกษา สถานที่จําหน(ายอาหารในสถานศึกษา นครศรีธรรมราช

เขตเทศบาล
 - สุ(มตัวอย(างอาหาร ภาชนะอุปกรณ
และมือผู�สัมผัสอาหาร เพื่อตรวจวิเคราะห
ทางด�านเคมีและชีวภาพ สถานที่จําหน(าย
อาหารในสถานศึกษาพื้นที่เขตเทศบาล
นครนครศรีธรรมราชได�รับการตรวจ
ประเมินสุขลักษณะทางด�านกายภาพ

พ.ศ.2562
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ที่ โครงการ
พ.ศ.2563



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

10 ร�านอาหารปลอดภัย  - ตรวจประเมินสุขลักษณะทางด�าน 250,000        จัดอบรมสถานที่เอกชน กองสาธารณสุข
ใส(ใจสุขภาพ กายภาพและสุ(มตรวจด�านเคมีและ ภายในเขตเทศบาลนคร และสิ่งแวดล�อม

ชีวภาพในร�านอาหารและศูนยอาหาร นครศรีธรรมราช
 - อบรมผู�ประกอบกิจการร�าน
อาหาร ศูนยอาหารในพื้นที่เขต
เทศบาลฯ เกี่ยวกับการสุขาภิบาล
อาหาร
 - สถานประกอบกิจการร�านอาหาร/
ศูนยอาหารที่ผ(านตามหลักเกณฑการ
รับรองมาตรฐานฯ ของเทศบาลได�รับ
ป?ายรับรองมาตรฐาน "อาหารสะอาด
ปลอดภัย ใส(ใจผู�บริโภค" (Clean 
Food Good Health)
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พ.ศ.2562
ที่ โครงการ

พ.ศ.2563



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

11 พัฒนามาตรฐานการ  - ตรวจประเมินสุขลักษณะ 200,000        จัดอบรมสถานที่เอกชน กองสาธารณสุข
สุขาภิบาลอาหาร ทางด�านกายภาพเคมีและชีวภาพ ภายในเขตเทศบาลนคร และสิ่งแวดล�อม
ริมบาทวิถี และสุ(มตรวจตัวอย(างอาหารภาชนะ นครศรีธรรมราช

อุปกรณ และมือของผู�สัมผัสอาหาร
ริมบาทวิถี
 - อบรมเกี่ยวกับสุขาภิบาลอาหาร
ให�แก(ผู�จําหน(ายอาหารริมบาทวิถี
ในเขตเทศบาลฯ
 - สถานที่จําหน(ายอาหารริมบาท
วิถีที่ผ(านตามหลักเกณฑการรับรอง
มาตรฐานฯ ของเทศบาลได�รับป?าย
รับรองมาตรฐาน "อาหารสะอาด 
ปลอดภัยใส(ใจผู�บริโภค"   (Clean 
Food Good Health)

12 ส(งเสริมและพัฒนา  - จัดอบรมสุขาภิบาลอาหารและ 100,000        ตลาดสดประเภทที่ 1 กองสาธารณสุข
ตลาดสดน(าซื้อ อนามัยสิ่งแวดล�อมให�แก(ผู�ประกอบ ทุกตลาดในเขตเทศบาล และสิ่งแวดล�อม

การในตลาดสด นครนครศรีธรรมราช
 - การประเมินการพัฒนาและยก
ระดับตลาดสดน(าซื้อ
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โครงการ
พ.ศ.2563

ที่
พ.ศ.2562



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

13 โครงการส(งเสริมความ ฝ8กอบรมให�ความรู� (เชิงปฏิบัติการ) แก(ผู� 129,000        สถานประกอบการ กองสาธารณสุข
ปลอดภัยและสุขอนามัย ประกอบกิจการที่เปSนอันตรายต(อสุขภาพ กิจการที่เปSนอันตรายต(อ และสิ่งแวดล�อม
ในการทํางาน และผู�ปฏิบัติงาน จํานวน 100 คน ใน สุขภาพในเขตเทศบาล

เขตพื้นที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นครนครศรีธรรมราช
ปAละ 1 ครั้ง

14 ป?องกัน  ควบคุมโรค  - ฉีดวัคซีนป?องกันโรคพิษสุนัขบ�า 800,000        สถานพยาบาลสัตวและ กองสาธารณสุข
พิษสุนัขบ�า และลด ในสุนัข   และแมว ที่ทําการชุมชนภายใน และสิ่งแวดล�อม
จํานวนประชากรสุนัข  - ฉีดยาคุมกําเนิดสุนัข และแมว เขตเทศบาลนคร
จรจัด  - ผ(าตัดทําหมันสุนัข  และแมว นครศรีธรรมราช

 - จัดทําทะเบียนประวัติสัตว
สุนัขในเขตเทศบาล
 - สุ(มตรวจหัวสุนัขและแมว
 - ออกหน(วยบริการฉีดวัคซีนป?องกัน
โรคพิษสุนัขบ�า จํานวน 63 ชุมชน

ที่ โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน(วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

15 ป?องกันควบคุมสัตว  - กําจัดและทําลายแหล(งเพาะพันธุ 800,000        พื้นที่เขตเทศบาลนคร กองสาธารณสุข
และแมลงพาหะนําโรค สัตวและแมลงที่เปSนพาหะนําโรค นครศรีธรรมราช ได�แก( และสิ่งแวดล�อม

เช(น  หนู ยุง ลูกน้ํายุงลาย  เปSนต�น ชุมชนในเขตเทศบาล
 - รณรงคป?องกันและควบคุมโรค สถานศึกษา วัด 
และให�ความรู�แก(ประชาชนในการ สถานที่ราชการ  หรือ
กําจัดสัตวและแมลงพาหะนําโรค เอกชน
 - ควบคุมทําลายตัวแก(ยุงโดย
การพ(นสารเคมีด�วยหมอก
ควันหรือการพ(นฝอยละออง
 - สอบสวนรายผู�ปUวย และให�คํา
แนะนําในการควบคุมป?องกันโรค
 - พ(นยาฆ(าเชื้อเพื่อป?องกัน
ควบคุมโรคที่เกิดจากสัตว
และแมลงพาหะนําโรค
 - พ(นเคมีกําจัดยุงตามคําร�อง
ของประชาชนในเขตเทศบาล

7,329,000      

ที่
พ.ศ.2562
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พ.ศ.2563
โครงการ

รวม    15     โครงการ



6.2 แผนงานเคหะและชุมชน

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

1 รณรงคการรักษาความ  - รณรงคทําความสะอาด กวาด 100,000        ถนนสาธารณะ ทางเท�า กองสาธารณสุข
สะอาดในที่สาธารณะ ขยะ ถางหญ�า กําจัดวัชพืช ตามสวน คลอง ลําเหมือง ในเขต และสิ่งแวดล�อม

สาธารณะ  สถานที่ต(างๆ  ในโอกาส เทศบาลฯ  และสถานที่
วันสําคัญ สาธารณะ
 - จัดกิจกรรมทําความสะอาดในที่
สาธารณะ
 - ประชาสัมพันธให�ประชาชนรักษา
ความสะอาดหน�าบ�านตนเอง
 - จัดอบรมให�ความรู�ประชาชนในการ
ลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะ 
ณ  แหล(งกําเนิด

100,000       
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โครงการที่
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

รวม     1     โครงการ



6.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

1 ก(อสร�างระบบบําบัด ก(อสร�างระบบบําบัดสิ่งปฏิกูลด�วยระบบ 8,900,000     สวนสมเด็จพระศรีนค กองสาธารณสุข
สิ่งปฏิกูลด�วยระบบไฟฟ?า ไฟฟ?า รายละเอียด ดังนี้ รินทร 84 (ทุ(งท(าลาด) และสิ่งแวดล�อม

 - บ(อพักน้ําใส ขนาดกว�าง 3.00 เมตร
ยาว 10.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร
 - ติดตั้งเครื่องบําบัดน้ําเสียด�วยไฟฟ?า
จํานวน 4 ชุด
 - หม�อแปลงไฟฟ?า ขนาดไม(น�อยกว(า
100 KVA จํานวน 1 ชุด
พร�อมสายไฟฟ?า ความยาวไม(น�อยกว(า 
50.00 เมตร ตามรูปแบบและรายการ
ของเทศบาล

2 ก(อสร�างอาคารสํานักงาน ก(อสร�างอาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว มีพื้นที่ 2,870,000     ศูนยรถยนตสาธารณะ กองสาธารณสุข
สถานพยาบาลสัตว ไม(น�อยกว(า 200.00 ตารางเมตร นครศรีธรรมราช และสิ่งแวดล�อม

ประกอบด�วย ห�องสํานักงาน ห�องผ(าตัด (คิวรถแท็กซี่เก(า)
ทําหมัน ห�องฉีดวัคซีน ห�องพักสัตวแพทย
ห�องพักสุนัข ห�องน้ํา ห�องเก็บของ และ
งานอื่นๆ ตามรูปแบบและรายการของ
เทศบาล

ที่ โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน(วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 ก(อสร�างห�องวางเครื่อง ก(อสร�างอาคาร ขนาด 6.00x10.00 620,000        โรงพยาบาลเทศบาลฯ กองการแพทย
สํารองไฟฟ?า โรงพยาบาล เมตร หรือพื้นที่ไม(น�อยกว(า 60.00
เทศบาลนครนครศรีธรรมราชตารางเมตร อาคารโครงสร�างเหล็ก

ผนังช(องตาข(าย โครงเคร(าเหล็กกล(อง
โครงหลังคาเหล็ก มุงด�วยกระเบื้องลอนคู(
จํานวน 1 หลัง ตามรูปแบบและรายการ
ของเทศบาล

12,390,000  
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ที่ โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

รวม     3    โครงการ



1 ครุภัณฑสํานักงาน
1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

1 จัดซื้อเก�าอี้บารปรับระดับ เก�าอี้บาร ปรับระดับ (เตี้ย) ขนาดเส�น 14,000          สํานักปลัดเทศบาล สํานักปลัด
(เตี้ย) ผ(าศูนยกลางไม(น�อยกว(า 30 ซม. เทศบาล

จํานวน 20 ตัว
2 จัดซื้อเก�าอี้สํานักงาน เก�าอี้สํานักงาน มีล�อเลื่อนปรับระดับได� 3,900            สํานักการคลัง สํานักปลัด

มีล�อเลื่อนปรับระดับได� ขนาดไม(น�อยกว(า (WxDxH) 590x530 เทศบาล
x910 มม. จํานวน 1 ตัว

3 จัดซื้อเก�าอี้สํานักงาน เก�าอี้สํานักงาน มีล�อเลื่อนปรับระดับได� 37,500          สถานีขนส(งผู�โดยสาร สํานักปลัด
มีล�อเลื่อนปรับระดับได� ขนาดไม(น�อยกว(า (WxDxH) 60x67 เทศบาล

x95 ซม. จํานวน 10 ตัว
4 จัดซื้อเก�าอี้สํานักงาน เก�าอี้สํานักงาน ล�อเลื่อนขาอลูมิเนียม 3,900            งานทะเบียนราษฎรฯ สํานักปลัด

ล�อเลื่อนขาอลูมิเนียม ขนาดไม(น�อยกว(า (WxDxH) 65x70 เทศบาล
x107 ซม. จํานวน 1 ตัว

5 จัดซื้อเก�าอี้สํานักงาน เก�าอี้สํานักงาน ล�อเลื่อน พนักพิงสูง 9,900            สํานักปลัดเทศบาล สํานักปลัด
ล�อเลื่อน พนักพิงสูง ขนาดไม(น�อยกว(า (WxDxH) 635x610 เทศบาล

x1,175 มม. จํานวน 1 ตัว
6 จัดซื้อเก�าอี้สํานักงาน เก�าอี้สํานักงาน ล�อเลื่อน พนักพิงสูง 8,900            สํานักปลัดเทศบาล สํานักปลัด

ล�อเลื่อน พนักพิงสูง ขนาดไม(น�อยกว(า (WxDxH) 650x710 เทศบาล
x1,100 มม. จํานวน 1 ตัว

                     - 63 -
บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับไม(ได�ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท�องถิ่น

พ.ศ.2562

แบบ ผด.02/1

โครงการที่
พ.ศ.2563

แผนการดําเนินงาน  ประจําปAงบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช



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

7 จัดซื้อเก�าอี้สํานักงาน เก�าอี้สํานักงาน ที่ท�าวแขนไม�ขึ้นรูป 15,000          สํานักปลัดเทศบาล สํานักปลัด
ที่ท�าวแขนไม�ขึ้นรูป โครงขาเปSนแบบ 5 แฉก มีล�อ ปรับความ เทศบาล

สูงต่ําด�วยระบบแกนไฮโดรลิค ขนาด
(ลึกx กว�างx สูง) 690x760x1,120 
มม. จํานวน 1 ตัว

8 จัดซื้อเก�าอี้สํานักงาน เก�าอี้สํานักงาน ที่ท�าวแขนทําจากเนื้อไม� 45,000          สํานักปลัดเทศบาล สํานักปลัด
ที่ท�าวแขนทําจากเนื้อไม� ขาด�านล(างทําจากเนื้อไม� เปSนรูป 5 แฉก ชั้น 2 เทศบาล

มีล�อ ปรับความสูงต่ําด�วยระบบแกน
ไฮโดรลิค ขนาด (กว�างxลึกx สูง) 66x
70x125 ซม. จํานวน 3 ตัว

9 จัดซื้อเก�าอี้สํานักงาน เก�าอี้สํานักงาน ล�อเลื่อน พนักพิงสูง 17,000          สํานักปลัดเทศบาล สํานักปลัด
 ล�อเลื่อน พนักพิงสูง ขนาด (WxDxH) 70x78x122 ซม. เทศบาล

จํานวน 1 ตัว
10 จัดซื้อเก�าอี้สํานักงาน เก�าอี้สํานักงาน ที่ท�าวแขนรูปโครงขาเปSน 3,500            สํานักปลัดเทศบาล สํานักปลัด

ที่ท�าวแขนรูปโครงขาเปSน แบบ 5 แฉก  ปรับความสูงต่ําด�วยระบบ เทศบาล
แบบ 5 แฉก แกนไฮโดรลิค ขนาด (กว�างxลึกx สูง) 

620x580x910-1,010 มม.
จํานวน 1 ตัว

พ.ศ.2563
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ที่ โครงการ
พ.ศ.2562



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

11 จัดซื้อเก�าอี้สํานักงาน เก�าอี้สํานักงาน ที่ท�าวแขนพลาสติก ที่นั่ง 7,800            สํานักปลัดเทศบาล สํานักปลัด
ที่ท�าวแขนพลาสติก ทําจากฟองน้ําหุ�มด�วยผ�า พนักพิงตาข(าย เทศบาล

รูปโครงขาอลูมิเนียมเปSนแบบ 5 แฉก
มีล�อสําหรับโยกเอนได� ปรับความสูงต่ํา
ด�วยระบบโชfค ขนาด (กว�างxลึกx สูง)
ไม(น�อยกว(า 58x59x95 ซม. จํานวน
2 ตัว

12 จัดซื้อเก�าอี้สํานักงาน เก�าอี้สํานักงาน ล�อเลื่อน พนักพิงต่ํา 11,600          สํานักงานเทศบาลนคร สํานักปลัด
ขนาดไม(น�อยกว(า 59x62x88-100 นครศรีธรรมราช เทศบาล
ซม. จํานวน 4 ตัว

13 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส(วน แบบตั้ง 85,800          สํานักงานเทศบาลนคร สํานักปลัด
แบบแยกส(วน แบบตั้งพื้น พื้น หรือแบบแขวน ขนาด 18,000 นครศรีธรรมราช เทศบาล
หรือแบบแขวน บีทียู   จํานวน 3 เครื่อง

14 จัดซื้อชั้นอเนกประสงค ชั้นอเนกประสงค 3 ชั้น ขนาดไม(น�อยกว(า 2,000            สํานักปลัดเทศบาล สํานักปลัด
(WxDxH) 600x300x1,200 มม. เทศบาล
จํานวน 2 ตัว

15 จัดซื้อโชฟารับแขก พร�อม  - ชุดโชฟารับแขกพร�อมโตfะกลาง 48,000          สํานักงานเทศบาลนคร สํานักปลัด
โตfะกลาง โชฟา 3 ที่นั่ง 1 ตัว ขนาดไม(น�อยกว(า นครศรีธรรมราช ชั้น 2 เทศบาล

(WxDxH)  180x80x80 ซม. 
โชฟา 1 ที่นั่ง 2 ตัว ขนาดไม(น�อยกว(า
(WxDxH) 85x80x80 ซม. 
โตfะกลาง ขนาดไม(น�อยกว(า

(WxDxH) 100x55x44 ซม. 
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ที่ โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



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

จํานวน 1 ตัว จํานวน 2 ชุด
 - ชุดโชฟารับแขก โครงขาเปSนเหล็ก
โชฟา 3 ที่นั่ง 1 ตัว ขนาดไม(น�อยกว(า
(WxDxH) 171x74x86 ซม. 
โชฟา 1 ที่นั่ง 2 ตัว ขนาดไม(น�อยกว(า
(WxDxH) 76x74x86 ซม.จํานวน 1 ชุด

16 จัดซื้อตู�เหล็กเก็บเอกสาร  - ตู�เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 28,500          สํานักปลัดเทศบาล สํานักปลัด
บานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต ขนาดไม(น�อยกว(า เทศบาล

(WxDxH) 1,489x410x879 มม. 
จํานวน 2 ตู�
 - ตู�เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ
ขนาด 4 ฟุต ขนาดไม(น�อยกว(า
(WxDxH) 1,185x410x879 มม. 
จํานวน 5 ตู�

17 จัดซื้อโตfะคอมพิวเตอร โตfะคอมพิวเตอร ขนาดไม(น�อยกว(า 7,500            สํานักปลัดเทศบาล สํานักปลัด
(WxDxH) 800x600x750 มม. ชั้น 2 เทศบาล
จํานวน 3 ตัว

18 จัดซื้อโตfะทํางาน  - โตfะทํางาน 2 ลิ้นชัก ขนาดไม(น�อยกว(า 71,700          สํานักปลัดเทศบาล สํานักปลัด
(WxDxH) 1,500x800x750 มม. ชั้น 2 เทศบาล
จํานวน 3 ตัว
 - โตfะทํางานผู�บริหาร ขนาดไม(น�อยกว(า

(WxDxH) 1,600x850x760 มม. 
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พ.ศ.2563พ.ศ.2562
ที่ โครงการ



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

จํานวน 2 ตัว
 - โตfะทํางาน 2 ลิ้นชัก ขนาดไม(น�อยกว(า
(WxDxH) 1,200x600x750 มม. 
จํานวน 3 ตัว
 - โตfะทํางาน 2 ลิ้นชัก ขนาดไม(น�อยกว(า
(กว�างxลึกxสูง) 120x60x75 ซม. 
จํานวน 1 ตัว
 - โตfะทํางาน  ขนาดไม(น�อยกว(า
120x60x75 ซม. จํานวน 1 ตัว

19 จัดซื้อโตfะทํางาน  - โตfะพับอเนกประสงค ขนาดไม(น�อยกว(า 18,000          สํานักปลัดเทศบาล สํานักปลัด
อเนกประสงค (WxDxH) 1,200x600x750 มม. ชั้น 2 เทศบาล

จํานวน 1 ตัว
 - โตfะพับอเนกประสงค พร�อมเก�าอี้
ขนาด 6 ที่นั่ง ทําด�วยไม�ยางพารา 
ประกอบด�วย โตfะ ขนาด 
150x90x75 ซม. จํานวน 1 ตัว
เก�าอี้ ขนาด 44x50x93 ซม.
จํานวน 6 ตัว พื้นนั่งเก�าอี้บุด�วยฟองน้ํา
หุ�มด�วยผ�าอย(างดี มีกระจกปูโตfะเพื่อ
ป?องกันรอยขีดข(วน จํานวน 1 ชุด
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พ.ศ.2563
ที่ โครงการ

พ.ศ.2562



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

20 จัดซื้อถังน้ํา ถังน้ําแบบพลาสติก ขนาดความจุ 25,600          หอประชุมเมือง สํานักปลัด
2,000 ลิตร จํานวน 4 ถัง (ทุ(งท(าลาด) เทศบาล

21 จัดซื้อโทรศัพท โทรศัพทมือถือมีระบบปฏิบัติการ 25,000          สํานักปลัดเทศบาล สํานักปลัด
Android ไม(น�อยกว(า 8.1 ความละเอียด ชั้น 2 เทศบาล
กล�องด�านหลังไม(น�อยกว(า 12 MP&20
MP ความละเอียดกล�องด�านหน�าไม(
น�อยกว(า 25 MP หน(วยความจําหลัก
ไม(น�อยกว(า (RAM) 8 GB จํานวน 1
เครื่อง

22 จัดซื้อเก�าอี้จัดเลี้ยง เก�าอี้จัดเลี้ยง ขนาดไม(น�อยกว(า กว�าง 45 150,000        อุทยานการเรียนรู�เมือง กองวิชาการ
ลึก 55 สูง 90 ซม. เก�าอี้โครงเหล็ก นครศรีธรรมราช และแผนงาน
ขาทําด�วยเหล็กชุบโครเมี่ยม จํานวน  
120  ตัว

23 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส(วน แบบ 94,000          อุทยานการเรียนรู�เมือง กองวิชาการ

แบบแยกส(วน แบบตั้งพื้น ตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด 36,000 นครศรีธรรมราช และแผนงาน

หรือแบบแขวน BTU จํานวน 2 เครื่อง
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ที่ โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



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

24 จัดซื้อชุดโตfะ-เก�าอี้อ(าน ชุดโตfะเก�าอี้อ(านหนังสือสําหรับเด็ก 15,400          อุทยานการเรียนรู�เมือง กองวิชาการ

หนังสือสําหรับเด็ก  - โตfะไม�ทาสี ขนาด 60x67x57 นครศรีธรรมราช และแผนงาน
ซม. หน�าโตfะมีแผ(นไม�ทึบมีคานรองไม�
รองใต�ขอบโตfะเสริมความแข็งแรง
 - เก�าอี้ไม�ทาสี มีพนักพิง ขนาด 
32x30x64 ซม. จํานวน 4 ชุด 

25 จัดซื้อโตfะทํางาน โตfะทํางาน ขนาด 160x80x75 ซม. 9,500            ฝUายการเงินและบัญชี สํานักการคลัง
ลิ้นชักซ�าย-ขวา รวม 5 ลิ้นชัก จํานวน

1 ตัว

759,000       
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ที่ โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

รวม      25     โครงการ



1.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน

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

1 จัดซื้อเก�าอี้สํานักงาน  - เก�าอี้สํานักงานล�อเลื่อนพนักพิงต่ํา 49,600           - ศูนยดับเพลิงเทศบาลฯ สํานักปลัด
ล�อเลื่อนพนักพิงต่ํา ขนาด 59x62x88-100 ซม.  - ศูนยดับเพลิงคูขวาง เทศบาล

จํานวน 14 ตัว
 - เก�าอี้สํานักงาน ล�อเลื่อนพนักพิงสูง  - ศูนยดับเพลิงเพชรจริก
ขนาด 63x68x115-127 ซม.  - ศูนยดับเพลิงเบญจมฯ
จํานวน 2 ตัว  

2 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  - ขนาด 13,000 บีทียู จํานวน 217,000         - ศูนยดับเพลิงเทศบาลฯ สํานักปลัด
แบบแยกส(วน แบบตั้งพื้น 2 เครื่อง  - ศูนยดับเพลิงคูขวาง เทศบาล
หรือแบบแขวน  - ขนาด 50,000 บีทียู จํานวน  - ศูนยดับเพลิงเพชรจริก

3 เครื่อง  - ศูนยดับเพลิงเบญจมฯ
3 จัดซื้อตู�ล็อกเกอร ตู�ล็อกเกอร 18 ช(อง มีมือจับชนิดฝDง 16,000           - ศูนยดับเพลิงคูขวาง สํานักปลัด

คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ  - ศูนยดับเพลิงเบญจมฯ เทศบาล
อุตสาหกรรม (มอก.) จํานวน 2 ตู�

4 จัดซื้อตู�เหล็ก ตู�เหล็กแบบ 25 บาน มีมือจับชนิดบิด 16,500           - ศูนยดับเพลิงเทศบาลฯ สํานักปลัด
มีแผ(นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น   - ศูนยดับเพลิงเพชรจริก เทศบาล
คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม (มอก.) จํานวน 3 ตู�

5 จัดซื้อโตfะทํางาน โตfะทํางาน ขนาด 120x60x75 ซม. 45,000           - ศูนยดับเพลิงคูขวาง สํานักปลัด
จํานวน 10 ตัว  - ศูนยดับเพลิงเบญจมฯ เทศบาล

6 จัดซื้อโตfะอเนกประสงค โตfะอเนกประสงคขาพับ ขนาด 15,000           - ศูนยดับเพลิงคูขวาง สํานักปลัด
1,830x762x750 มม.จํานวน 6 ตัว  - ศูนยดับเพลิงเบญจมฯ เทศบาล
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พ.ศ.2563
ที่ โครงการ

พ.ศ.2562



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

7 จัดซื้อพัดลมชนิดติดผนัง พัดลมชนิดติดผนัง ขนาดใบพัดไม(น�อย 44,000           - ศูนยดับเพลิงเทศบาลฯ สํานักปลัด
กว(า 18 นิ้ว ปรับแรงได� 3 ระดับ  - ศูนยดับเพลิงคูขวาง เทศบาล
จํานวน 20 ตัว  - ศูนยดับเพลิงเพชรจริก

 - ศูนยดับเพลิงเบญจมฯ

403,100       

 - 71 -

 - 72 -

พ.ศ.2563
ที่ โครงการ

พ.ศ.2562

รวม     7    โครงการ



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

1 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส(วน แบบ 32,400          สํานักการศึกษา สํานักการศึกษา
แบบแยกส(วน แบบตั้งพื้น ตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด 24,000

หรือแบบแขวน BTU จํานวน 1 เครื่อง

2 จัดซื้อตู�เหล็ก ตู�เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก จํานน 4 ตู� 31,600          สํานักการศึกษา สํานักการศึกษา
3 จัดซื้อกระดานบอรด กระดานบอรดติดบอรดเปSนกระดานบอรด 12,000 โรงเรียนเทศบาล โรงเรียนเทศบาล

ติดบอรด บุกํามะหยีอัดด�วยกรอบอลูมิเนียมมีที่ วัดท�าวโคตร วัดท�าวโคตร
แขวนขนาด 80x120 ซม.
จํานวน 8 แผ(น

4 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส(วน แบบ 2527200 สํานักการศึกษา

แบบแยกส(วน แบบตั้งพื้น ตั้งพื้น หรือแบบแขวน

หรือแบบแขวน  - ขนาด 18,000 บีทียู จํานวน

16 เครื่อง
โรงเรีนเทศบาลวัดศรีทวี โรงเรียนเทศบาล

จํานวน 4 เครื่อง วัดศรีทวี
โรงเรียนเทศบาลวัดท(าโพธิ์ โรงเรียนเทศบาล

จํานวน 2 เครื่อง วัดท(าโพธิ์ 
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ โรงเรียนเทศบาล

จํานวน 10 เครื่อง วัดมเหยงคณ
 - ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน

21 เครื่อง
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ โรงเรียนเทศบาล

จํานวน 1 เครื่อง วัดมเหยงคณ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

1.3 แผนงานการศึกษา
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ที่ โครงการ



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

โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ( โรงเรียนเทศบาล

จํานวน 7 เครื่อง วัดใหญ(
โรงเรีนเทศบาลวัดศรีทวี โรงเรียนเทศบาล

จํานวน 4 เครื่อง วัดศรีทวี
โรงเรียนเทศบาลวัดท(าโพธิ์ โรงเรียนเทศบาล

จํานวน 7 เครื่อง วัดท(าโพธิ์ 
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย โรงเรียนเทศบาล

จํานวน 2 เครื่อง วัดศาลามีชัย 
 - ขนาด 32,000 บีทียู จํานวน

18 เครื่อง
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง โรงเรียนเทศบาล

จํานวน 9 เครื่อง วัดเสมาเมือง
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย โรงเรียนเทศบาล

จํานวน 5 เครื่อง วัดศาลามีชัย 
โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ( โรงเรียนเทศบาล

จํานวน 4 เครื่อง วัดใหญ(
 - ขนาด 36,000 บีทียู จํานวน

9 เครื่อง
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย โรงเรียนเทศบาล

จํานวน 1 เครื่อง วัดศาลามีชัย 
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนคร โรงเรียนนานาชาติ

นครศรีธรรมราช จํานวน 8 เครื่อง เทศบาลนครศรีฯ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
โครงการ
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ที่



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

 - ขนาด 40,000 บีทียู จํานวน โรงเรียนเทศบาล

4 เครื่อง โรงเรียนเทศบาลวัดท�าวโคตร วัดท�าวโคตร
5 จัดซื้อชั้นวางเครื่องนอน ชั้นวางเครื่องนอนทําด�วยไม� 144,000        โรงเรียน โรงเรียน

ขนาดไม(น�อยกว(า 40x120x240 ซม. เทศบาลวัดใหญ( เทศบาลวัดใหญ(
12 ช(อง จํานวน 9 ชุด

6 จัดซื้อชั้นวางรองเท�า ชั้นวางรองเท�าโครงเหล็กกล(อง 202,500        โรงเรียน โรงเรียน

โครงเหล็ก ขนาดไม(น�อยกว(า 30x200x85 ซม. เทศบาลวัดใหญ( เทศบาลวัดใหญ(
จํานวน 45 ชุด

7 จัดซื้อโตfะอาหารพร�อม โตfะอาหารพร�อมเก�าอี้ แบบ สปช. 45,000 โรงเรียนเทศบาล โรงเรียนเทศบาล

เก�าอี้ แบบ สปช. โตfะขนาดไม(น�อยกว(า 75x150x75 วัดศรีทวี วัดศรีทวี
ซม. เก�าอี้ขนาดไม(น�อยกว(า 30x150x
45 ซม. จํานวน 10 ชุด

8 จัดซื้อถังเก็บน้ําแบบ ถังเก็บน้ําแบบไฟเบอรกลาส ขนาดความจุ 24,900 โรงเรียนเทศบาล โรงเรียนเทศบาล

ไฟเบอรกลาส 2,000 ลิตร จํานวน 3 ถัง เสาธงทอง เสาธงทอง

9 จัดซื้อพัดลมโคจรติดเพดาน พัดลมโคจรติดเพดาน ขนาด 16 นิ้ว 154,000 สํานักการศึกษา
ขนาด 16 นิ้ว จํานวน 70 ตัว

 - โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย โรงเรียนเทศบาล

จํานวน 40 ตัว วัดศาลามีชัย 
 - โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี โรงเรียนเทศบาล

จํานวน 20 ตัว วัดศรีทวี

 - โรงเรียนเทศบาลวัดท�าวโคตร โรงเรียนเทศบาล

จํานวน 10 ตัว วัดท�าวโคตร

3,173,600    

1.4 แผนงานสาธารณสุข

โครงการ
พ.ศ.2562

ที่
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พ.ศ.2563

รวม      9    โครงการ



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

1 จัดซื้อเก�าอี้สํานักงาน  - เก�าอี้สํานักงาน หุ�มหนังเทียมปรับ 39,000          กองสาธารณสุข กองสาธารณสุข
ระดับความสูง-ต่ําด�วยระบบไฮโดรลิก และสิ่งแวดล�อม และสิ่งแวดล�อม
ขนาดกว�าง 50xลึก 50 x สูง 92-114
ซม. จํานวน 13 ตัว
 - เก�าอี้สํานักงาน หุ�มหนังเทียมปรับ 4,800            กองสาธารณสุข กองสาธารณสุข
ระดับความสูง-ต่ําด�วยระบบไฮโดรลิก และสิ่งแวดล�อม และสิ่งแวดล�อม
ขนาดกว�าง 68xลึก 71 x สูง 113-
123 ซม. จํานวน 1 ตัว
 - เก�าอี้สํานักงาน ขนาด (WxDxH) 51,000          กองสาธารณสุข กองสาธารณสุข
ไม(น�อยกว(า  58x59x88 ซม. และสิ่งแวดล�อม และสิ่งแวดล�อม
ปรับความสูงด�วยโชfค จํานวน 3 ตัว

2 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส(วน แบบ 102,400        กองสาธารณสุข กองสาธารณสุข
แบบแยกส(วน แบบตั้งพื้น ตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด 40,000 และสิ่งแวดล�อม และสิ่งแวดล�อม
หรือแบบแขวน บีทียู จํานวน  2 เครื่อง

3 จัดซื้อตู�เหล็กบานเลื่อน  - ตู�เหล็กสูงบานเลื่อนกระจก ขนาด 9,800            กองสาธารณสุข กองสาธารณสุข
กระจก (WxDxH) ไม(น�อยกว(า  914x457x และสิ่งแวดล�อม และสิ่งแวดล�อม

1,829 มม. ชั้นวาง 3 แผ(นชั้น
จํานวน 2 ตู�
 - ตู�เหล็กกระจกบานเลื่อนทรงสูง ขนาด 7,800            กองสาธารณสุข กองสาธารณสุข
(WxDxH) ไม(น�อยกว(า  914x457x และสิ่งแวดล�อม และสิ่งแวดล�อม
1,829 มม. ขนาด 4 ชั้น จํานวน 1 ตู�
 - ตู�เหล็กสูงบานเลื่อนกระจก ขนาด 7,800            กองสาธารณสุข กองสาธารณสุข
(WxDxH) ไม(น�อยกว(า 1,185x410x และสิ่งแวดล�อม และสิ่งแวดล�อม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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ที่ โครงการ



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

879 มม. มีชั้นวางภายใน 2  แผ(นชั้น
จํานวน 2 ตู�

4 จัดซื้อโตfะคอมพิวเตอร โตfะคอมพิวเตอร ขนาดไม(น�อยกว(า 5,600            กองสาธารณสุข กองสาธารณสุข
50x80x75 ซม. จํานวน 2 ตัว และสิ่งแวดล�อม และสิ่งแวดล�อม

5 จัดซื้อโตfะทํางาน  - โตfะทํางาน 2 ลิ้นชักขวา ขนาดกว�าง 26,600          กองสาธารณสุข กองสาธารณสุข
2 ลิ้นชักขวา 1,200xลึก600xสูง750 มม. และสิ่งแวดล�อม และสิ่งแวดล�อม

จํานวน 7 ตัว
 - โตfะทํางาน 2 ลิ้นชักขวา ขนาดกว�าง 9,600            กองสาธารณสุข กองสาธารณสุข
1200xลึก600xสูง750 มม. และสิ่งแวดล�อม และสิ่งแวดล�อม
มีที่วางคียบอรด จํานวน 2 ตัว

6 จัดซื้อโตfะอเนกประสงค โตfะอเนกประสงค ขนาดไม(น�อยกว(า 6,600            กองสาธารณสุข กองสาธารณสุข
(กว�างxสูงxลึก) 60x150x75 ซม. และสิ่งแวดล�อม และสิ่งแวดล�อม
จํานวน 2 ตัว

7 จัดซื้อโทรศัพทตั้งโตfะ โทรศัพทตั้งโตfะ แบบไร�สายหน�าจอ 1,900            กองสาธารณสุข กองสาธารณสุข
LED ขนาด 1.8 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง และสิ่งแวดล�อม และสิ่งแวดล�อม

8 จัดซื้อเก�าอี้พักคอย  - เก�าอี้พักคอย แบบ 4 ที่นั่ง  จํานวน 320,000        โรงพยาบาลเทศบาลฯ กองการแพทย
20 ชุด
 - เก�าอี้พักคอย แบบ 2 ที่นั่ง  จํานวน โรงพยาบาลเทศบาลฯ กองการแพทย
20 ชุด

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน(วยงาน

โครงการ

โครงการ

พ.ศ.2562

ที่
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ที่
พ.ศ.2563
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ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

9 จัดซื้อเก�าอี้สํานักงาน เก�าอี้สํานักงาน แบบมีพนักพิง เก�าอี้ 39,000          โรงพยาบาลเทศบาลฯ กองการแพทย
แบบมีพนักพิง บุนวม แบบมีล�อเลื่อน ปรับระดับ

ความสูง-ต่ําด�วยระบบไฮโดรลิก ขนาด
66x 75 x 109 ซม. จํานวน 10 ตัว

10 จัดซื้อเครื่องดูดฝุUน เครื่องดูดฝุUน ขนาด 25 ลิตร 14,000          โรงพยาบาลเทศบาลฯ กองการแพทย
จํานวน 1 เครื่อง

11 จัดซื้อเครื่องทําลาย เครื่องทําลายเอกสาร แบบตัดตรง 252,000        โรงพยาบาลเทศบาลฯ กองการแพทย
เอกสาร ทําลายครั้งละ 20 แผ(น จํานวน 9

เครื่อง
12 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  - ขนาด 36,000 บีทียู จํานวน 188,000        โรงพยาบาลเทศบาลฯ กองการแพทย

แบบแยกส(วน แบบตั้งพื้น 4 เครื่อง
หรือแบบแขวน  - ขนาด 15,000 บีทียู จํานวน 207,200        โรงพยาบาลเทศบาลฯ กองการแพทย

8 เครื่อง
 - ขนาด 26,000 บีทียู จํานวน 180,000        โรงพยาบาลเทศบาลฯ กองการแพทย
5 เครื่อง

13 จัดซื้อเครื่องเรียกบัตรคิว เครื่องเรียกบัตรคิว มีรายละเอียด ดังนี้ 300,000        โรงพยาบาลเทศบาลฯ กองการแพทย
 - ติดตั้งเครื่องพิมพบัตรคิว (Ticket
Dispenser) มีหน�าที่ออกบัตรคิว
 - มีชุดควบคุมส(วนกลาง (Main
Controller) ไว�สําหรับควบคุมการ
ทํางานของป?ายแสดงผล
 - แป?นกดเรียกคิวของเครื่องออกบัตรคิว
อัตโนมัติ (Key Pad)

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

ที่

โครงการที่

พ.ศ.2562
โครงการ

พ.ศ.2563
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มีหน�าที่กดเรียกคิวถัดไป ซึ่งพนักงานเปSน
ผู�กดเรียกบัตรคิว
 - มีป?ายแสดงผลรวม จอแสดงผลรวม 
(Main Display) ซึ่งเวลาเรียกคิวจะมี
ไฟกระพริบ
 - มีป?ายแสดงผลประจําช(องบริการ
(Counter Display)
 - มีระบบคิวอัตโนมัติ ระบบเสียงไว�
ในการเรียกคิว จํานวน 1 เครื่อง

14 จัดซื้อเครื่องสแกน เครื่องสแกนลายนิ้วมือ รายละเอียดดังนี้ 120,000 โรงพยาบาลเทศบาลฯ กองการแพทย
ลายนิ้วมือ   - รองรับลายนิ้วมือได�ไม(น�อยกว(า

10,000 ลายนิ้วมือ
 - บันทึกรายการได�ไม(น�อยกว(า
200,000 รายการ
 - มีกล�อง CCD เพื่อบันทึกภาพ
พนักงานที่มาบันทึกเวลาได�
 - จอภาพสีขนาดไม(น�อยกว(า 3.5
นิ้ว พร�อม 8 function Key
จํานวน 6 เครื่อง

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

15 จัดซื้อเคานเตอรสําหรับ เคานเตอรสําหรับคัดกรองผู�ปUวย 1 ชุด 12,000 โรงพยาบาลเทศบาลฯ กองการแพทย

 - 79 -

ที่
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการ



คัดกรองผู�ปUวย ประกอบด�วย
 - โตfะทํางานแบบ 2 ลิ้นชัก
จํานวน 1 ชุด ขนาด กว�าง xยาวxสูง
ไม(น�อยกว(า 60 x 120x 75 ซม.
 - โตfะคอมพิวเตอร  จํานวน 1 ชุด
ขนาด กว�าง xยาวxสูง ไม(น�อยกว(า
60 x 120x 75 ซม.
 - โตfะเข�ามุม จํานวน 1 ชุด
ขนาด กว�าง xยาวxสูง ไม(น�อยกว(า
60 x 120 x 75 ซม. จํานวน 1 ชุด

16 จัดซื้อตู�ไม� ตู�ไม�ชนิด 2 บาน  ขนาด 80 x 40x 9,000 โรงพยาบาลเทศบาลฯ กองการแพทย
80 ซม. จํานวน 2 ตู�

17 จัดซื้อตู�ลfอกเกอร
 - ตู�ลfอกเกอร 18 ช(อง ขนาดไม(น�อย
กว(า

16,000 โรงพยาบาลเทศบาลฯ กองการแพทย
91 x 45 x 92 ซม. จํานวน 2 ตู�
 - ตู�ลfอกเกอร 12 ช(อง ขนาดไม(น�อย
กว(า

14,000 โรงพยาบาลเทศบาลฯ กองการแพทย
91.5 x 45 x 183 ซม. จํานวน 2 ตู�

18 จัดซื้อตู�เหล็ก ตู�เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก จํานวน 3 ตู� 23,700 โรงพยาบาลเทศบาลฯ กองการแพทย
19 จัดซื้อโตfะสํานักงาน โตfะสํานักงาน 2 ลิ้นชัก ขนาดไม(น�อยกว(า 44,100          โรงพยาบาลเทศบาลฯ กองการแพทย

120 x 60 x 75 ซม. จํานวน 9 ตัว

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

20 จัดซื้อพัดลม  - พัดลมโคจร ขนาด 18 นิ้ว 10,400          โรงพยาบาลเทศบาลฯ กองการแพทย
จํานวน 4 ตัว

 - 80 -

ที่ โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



 - พัดลมไอน้ํา แบบครอบคลุมพื้นที่ 71,700          โรงพยาบาลเทศบาลฯ กองการแพทย
ขนาด 30-50 ตารางเมตร จํานวน
3 ตัว

21 จัดซื้อพารทีชั่นสําหรับ พารทีชั่นสําหรับพื้นห�อง ขนาด 150x 123,000 โรงพยาบาลเทศบาลฯ กองการแพทย
พื้นห�อง 120 ซม.   ประกอบด�วย

 - เสาสูงขนาด 150 ซม. จํานวน 6 เสา
 - แผ(นกระจก ขนาดความสูงไม(น�อยกว(า
60 ซม. ขนาดความกว�างไม(น�อยกว(า
50 ซม. จํานวน 5 แผ(น
 - ด�านล(างทึบมีขนาดไม(น�อยกว(า
90 ซม. ความกว�างไม(น�อยกว(า
50 ซม.พร�อมอุปกรณครบชุด
จํานวน 5 ชุด

2,207,200    

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

1 จัดซื้อเก�าอี้สํานักงาน  - เก�าอี้นวม ชนิดล�อเลื่อน ปรับระดับได� 11,000          กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการ
เก�าอี้นวม มีล�อเลื่อน ขนาดกว�าง 68.5 ซม. ลึก 80 ซม. สูง สังคม

1.5 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน

พ.ศ.2562

 - 81 -
รวม     21    โครงการ

พ.ศ.2563
ที่ โครงการ



106.7-114.3 ซม. จํานวน 1 ตัว
 - เก�าอี้นวม มีล�อเลื่อน ปรับระดับได� 14,400          กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการ
พนักพิงระดับศรีษะ ขนาดกว�าง 63 ซม. สังคม
ลึก 69 ซม. สูง 95 ซม. จํานวน 3 ตัว

2 จัดซื้อตู�กระจกบานเลื่อน ตู�กระจกบานเลื่อนทรงสูง ขนาด 46,800          กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการ
W914xD457xH1,829 มม. สังคม
จํานวน 6 ตู�

3 จัดซื้อโตfะทํางาน โตfะทํางานมีลิ้นชัก ขนาดกว�าง 150 ซม. 7,800            กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการ
ลึก 75 ซม. สูง 75 ซม. จํานวน 1 ตัว สังคม

4 จัดซื้อพารทีชั่นพร�อมติดตั้ง พารทีชั่นพร�อมติดตั้ง ประกอบด�วย 20,600          กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการ
 - พารทีชั่นครึ่งกระจกขัดลาย ขนาด สังคม
120Wx160H จํานวน 1 แผง
 - พารทีชั่นครึ่งกระจกขัดลาย ขนาด
90Wx160H จํานวน 3 แผง
 - เสาจบ ความสูง 160 H จํานวน
2 ต�น

 - ขาตัวที 6 อัน จํานวน 1 ชุด

100,600       

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

1 จัดซื้อโตfะทํางาน โตfะทํางาน  มีรายละเอียดดังนี้ 5,000            สํานักการประปา สํานักการประปา
 -ขนาด 60x120x75 ซม.

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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ที่

1.6 แผนงานการพาณิชย

โครงการ

รวม     4    โครงการ



มีลิ้นชัก 2 ลิ้นชัก ประตู 1 บาน 
จํานวน 1 ตัว

2 จัดซื้อโตfะคอมพิวเตอร โตfะคอมพิวเตอร  มีรายละเอียด 2,000            สํานักการประปา สํานักการประปา
ดังนี้ 
 -ขนาด 50x100x75 ซม.
จํานวน 1 ตัว

3 จัดซื้อตู�เหล็ก แบบ 4 ตู�เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก มีหูลิ้นชัก 15,800          สํานักการประปา สํานักการประปา
ลิ้นชัก จํานวน 2 ตู�

4 จัดซื้อเก�าอี้ทํางาน เก�าอี้ทํางานมีพนักพิง ขนาด  58x59x 9,000            สํานักการประปา สํานักการประปา
มีพนักพิง 90-102 ซม. ชนิดบุนวม ปรับระดับ

สูงต่ําได� จํานวน 5 ตัว
5 จัดซื้อเก�าอี้ทํางาน เก�าอี้ทํางานมีพนักพิงสูง ขนาด  40x 4,800            สํานักการประปา สํานักการประปา

มีพนักพิงสูง 42x95-105 ซม. ชนิดบุนวม ปรับ
ระดับสูงต่ําได� จํานวน 1 ตัว

6 จัดซื้อเก�าอี้พักคอย เก�าอี้พักคอย 4 ที่นั่ง ขนาดกว�าง 6,500            โรงกรองน้ําทวดทอง สํานักการประปา
224x ลึก 52xสูง 78 ซม. โครงขา
ผลิตจากเหล็กดัดโค�งขึ้นรูป พนักพิงและ
ที่นั่งผลิตจากพลาสติกเกรดดี
จํานวน 4 ชุด

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

7 จัดซื้อเครื่องอ(านบารโค�ด เครื่องอ(านบารโค�ดอัตโนมัติ แบบมือถือ 21,400          สํานักการประปา สํานักการประปา
อัตโนมัติแบบมือถือ ชนิดลําแสง รายละเอียดดังนี้

 -  area imaging อ(านบารโค�ด 1 D 

พ.ศ.2562
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พ.ศ.2563
ที่ โครงการ



และ 2 D
 - เชื่อมต(อกับคอมพิวเตอร ผ(าน USB
 - ความเร็วในการอ(านบารโค�ดอย(างน�อย
240 ครั้งต(อวินาที จํานวน 2 เครื่อง

8 จัดซื้อเครื่องกดบัตรคิว เครื่องกดบัตรคิวแบบอัตโนมัติ 130,000        สํานักการประปา สํานักการประปา
พร�อมติดตั้ง ประกอบด�วย
 - เครื่องกดบัตรคิวปุUมกด
 - กล(องคอนโทรล ปุUม 2 ฟDงกชั่น
 - ป?ายแสดงผล ลําโพง
จํานวน 1 ชุด

9 จัดซื้อเครื่องชั่งน้ําหนัก เครื่องชั่งน้ําหนักทองคํา 30,000 สถานธนานุบาลเทศบาล สถานธนานุบาล

ทองคํา  - ชั่งน้ําหนักได�สูงสุด 3,200 กรัม นครนครศรีธรรมราช เทศบาลนคร
 - -จอแสดงผลเปSนตัวเลข VDF Display นครศรีธรรมราช
 - แสดงผลจุดทศนิยม 2 ตําแหน(ง

จํานวน 1 เครื่อง

224,500       

2. ครุภัณฑการศึกษา
2.1  แผนงานการศึกษา

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

1 จัดซื้อโตfะ-เก�าอี้นักเรียน โตfะ เก�าอี้ นักเรียนประถมศึกษา A๔ 1,027,000     สํานักการศึกษา
ระดับประถมศึกษา โตfะนักเรียน ขนาดไม(น�อยกว(า 

40x60x75 ซม. เก�าอี้นักเรียน ขนาด
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ที่ โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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ไม(น�อยกว(า  40x42x80  ซม. จํานวน

650 ชุด
 - โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย โรงเรียนเทศบาล
จํานวน 200 ชุด วัดศาลามีชัย
 - โรงเรียนเทศบาลวัดท(าโพธิ์ โรงเรียนเทศบาล
จํานวน 100 ชุด วัดท(าโพธิ์
 - โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี โรงเรียนเทศบาล
จํานวน 200 ชุด วัดศรีทวี
 - โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ( โรงเรียนเทศบาล
จํานวน 150 ชุด วัดใหญ(

2 จัดซื้อโตfะ-เก�าอี้นักเรียน  - โตfะ เก�าอี้ นักเรียนประถมศึกษา size 88,200          โรงเรียนเทศบาล สํานักการศึกษา
ระดับอนุบาล 2 โตfะนักเรียน ขนาด 40x60x54 ซม. วัดท(าโพธิ์

เก�าอี้นักเรียน ขนาด 30x35x30.2 ซม
จํานวน 60 ชุด

 - โตfะนักเรียนอนุบาล โฟเมก�าสีขาว 80,000          โรงเรียนเทศบาล สํานักการศึกษา
พร�อมเก�าอี้ 6 ตัว โตfะ ขนาดไม(น�อยกว(า วัดศรีทวี
40x150x50 ซม. เก�าอี้ ขนาด
ไม(น�อยกว(า  250x25x50  ซม. จํานวน

16 ชุด
1,195,200    

3 ครุภัณฑยานพาหนะและขนส(ง
3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

1 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตั น ปริมาตร 2,050,000     สํานักงานเทศบาลนคร สํานักปลัด
กระบอกสูบไม(ต่ํากว(า 2,400 ซีซี นครศรีธรรมราช เทศบาล
หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไม(ต่ํากว(า

ที่ โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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110 กิโลวัตต ขับเคลื่อน 4 ล�อ แบบ
ดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 2 คัน

2 จัดซื้อรถยนตนั่งอเนก รถยนตนั่งอเนกประสงค เครื่องยนต 3,800,000     สํานักงานเทศบาลนคร สํานักปลัด
ประสงค เบนชิน ชนิดขับเคลื่อน 2 ล�อ ปริมาตร นครศรีธรรมราช เทศบาล

กระบอกสูบไม(น�อยกว(า 2,400 ซีซี
จํานวน 1 คัน 

3 จัดซื้อรถจักรยานยนต รถจักรยานยนต ขนาด 110  ซีซี 122,400         - งานประชาสัมพันธ กองวิชาการ
แบบเกียรธรรมดา จํานวน 3 คัน  - ศูนย ICT และแผนงาน

4 จัดซื้อรถจักรยานยนต รถจักรยานยนต ขนาด 110  ซีซี 81,600          ฝUายแผนที่ภาษีฯ สํานักการคลัง
แบบเกียรธรรมดา จํานวน 2 คัน

6,054,000    

3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

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

1 จัดซื้อรถบรรทุกน้ํา รถบรรทุกน้ําดับเพลิงอเนกประสงค 5,600,000     ศูนยดับเพลิงเทศบาล สํานักปลัด
ดับเพลิงอเนกประสงค ชนิด 10 ล�อ พร�อมระบบฉีดโฟม เทศบาล

ขับเคลื่อน 2 เพลา เครื่องยนตดีเซล

ที่ โครงการ
พ.ศ.2562
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ไม(น�อยกว(า 240 แรงม�า ถังบรรทุกน้ํา
ขนาดความจุไม(น�อยกว(า 14,000 ลิตร
จํานวน 1 คัน  ตามรายการและ
รายละเอียดของเทศบาล

2 จัดซื้อเรือพลาสติก เรือพลาสติก ขนาดกว�างไม(น�อยกว(า 375,000        ศูนยดับเพลิงคูขวาง สํานักปลัด
80 ซม. ความยาวไม(น�อยกว(า 300 ซม. เทศบาล
ความสูงไม(น�อยกว(า 30 ซม. จํานวน
50 ลํา

5,975,000    

3.3 แผนงานสาธารณสุข

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

1 จัดซื้อรถจักรยานยนต รถจักรยานยนต ขนาด 110  ซีซี 81,600          กองสาธารณสุข กองสาธารณสุข
แบบเกียรธรรมดา จํานวน 2 คัน และสิ่งแวดล�อม และสิ่งแวดล�อม
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ที่ โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

รวม     2    โครงการ



81,600         รวม    1     โครงการ



3.4 แผนงานเคหะและชุมชน

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

1 จัดซื้อรถสามล�อ แบบมี รถสามล�อ แบบมีกระบะหลัง เครื่องยนต 240,000        สวนสมเด็จพระศรี สํานักการช(าง
กระบะหลัง เบนชิน ระบบ 5 เกียร กําลังสูงสุดไม( นครินทร 84

น�อยกว(า 8,600 รอบต(อนาที ขนาด (ทุ(งท(าลาด)
กระบะ (กว�างxยาวxสูง) 1,300x
1,850x940 มม. จํานวน 3 คัน

2 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร 1,150,000     กองสาธารณสุข กองสาธารณสุข
กระบอกสูบไม(ต่ํากว(า 2,400 ซีซี และสิ่งแวดล�อม และสิ่งแวดล�อม
หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไม(ต่ํากว(า
110 กิโลวัตต ขับเคลื่อน 2 ล�อ แบบ
ธรรมดา  จํานวน 2 คัน

3 จัดซื้อเรือไฟเบอรกลาส เรือไฟเบอรกลาส ท�องเรือรูปตัววี หัว 40,000          บ(อบําบัดน้ําเสีย สํานักการช(าง
แหลม ขนาดความยาวไม(น�อยกว(า 390
ซม. กว�างไม(น�อยกว(า 144 ซม. พร�อม
เครื่องยนตเบนชินเกาะท�าย ขนาดไม(
น�อยกว(า 9.5 แรงม�า จํานวน 1 ลํา

1,430,000    

 - 88 -

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
โครงการ

รวม     3    โครงการ

ที่



3.5 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน

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

1 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร 868,000        กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการ
กระบอกสูบไม(ต่ํากว(า 2,400 ซีซี สังคม
หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไม(ต่ํากว(า
110 กิโลวัตต ขับเคลื่อน 2 ล�อ แบบ
ดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 1 คัน

868,000       

3.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

1 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร 1,025,000     เขตเทศบาลนคร สํานักการช(าง
กระบอกสูบไม(ต่ํากว(า 2,400 ซีซี นครศรีธรรมราช
หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไม(ต่ํากว(า
110 กิโลวัตต ขับเคลื่อน 4 ล�อ แบบ
ดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 1 คัน

1,025,000    
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ที่ โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ที่ โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

รวม     1    โครงการ

รวม    1     โครงการ



3.7 แผนงานการพาณิชย

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

1 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร 1,150,000     เขตเทศบาลนคร สํานักการประปา
กระบอกสูบไม(ต่ํากว(า 2,400 ซีซี นครศรีธรรมราชและ
หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไม(ต่ํากว(า นอกเขตเทศบาลบางส(วน
110 กิโลวัตต ขับเคลื่อน 2 ล�อ แบบ
ธรรมดา  จํานวน 2 คัน

1,150,000    
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ที่ โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

รวม   1      โครงการ



4.ครุภัณฑการเกษตร
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

1 จัดซื้อเครื่องปD�มน้ํา  - เครื่องปD�มน้ําอัตโนมัติ มอเตอรขนาด 30,000          หอประชุมเมือง สํานักปลัด
ไม(น�อยกว(า 400 วัตต จํานวน 2 เครื่อง (ทุ(งท(าลาด) เทศบาล
 - เครื่องปD�มน้ําอัตโนมัติ มอเตอรขนาด 14,000          หอประชุมเมือง สํานักปลัด
ไม(น�อยกว(า 200 วัตต จํานวน 2 เครื่อง (ทุ(งท(าลาด) เทศบาล

44,000         

4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

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

1 จัดซื้อเครื่องปD�มน้ํา  - เครื่องปD�มน้ําอัตโนมัติ มอเตอรขนาด 15,000          ศูนยดับเพลิงเทศบาล สํานักปลัด
ไม(น�อยกว(า 400 วัตต ระยะส(งสูงไม( เทศบาล
น�อยกว(า 22 เมตร ปริมาณน้ําสูงสุดไม(
น�อยกว(า 57 ลิตร/นาที จํานวน
1 เครื่อง
 - เครื่องปD�มน้ําอัตโนมัติ มอเตอรขนาด 7,000            ศูนยดับเพลิงเทศบาล สํานักปลัด
ไม(น�อยกว(า 200 วัตต ระยะส(งสูงไม( เทศบาล
น�อยกว(า 16 เมตร ปริมาณน้ําสูงสุดไม(
น�อยกว(า 28 ลิตร/นาที จํานวน
1 เครื่อง
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พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

รวม    1     โครงการ

ที่ โครงการ

ที่ โครงการ



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

2 จัดซื้อเครื่องเลื่อยโซ(ยนต  - เครื่องเลื่อยโซ(ยนต ความยาวบ(าไม(น�อย 70,000          ศูนยดับเพลิงเทศบาล สํานักปลัด
กว(า 18 นิ้ว ขนาดเครื่องยนตไม(น�อย เทศบาล
กว(า 2 แรงม�า  จํานวน 4 เครื่อง
 - เครื่องเลื่อยโซ(ยนต ความยาวบ(าไม(น�อย 130,000        ศูนยดับเพลิงเทศบาล สํานักปลัด
กว(า 25 นิ้ว ขนาดเครื่องยนตไม(น�อย เทศบาล
กว(า 5.3 แรงม�า  จํานวน 4 เครื่อง

222,000       

4.3 แผนงานการศึกษา

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

1 จัดซื้อเครื่องปD�มน้ําอัตโนมัติ เครื่องปD�มน้ําอัตโนมัติ ถังกลม ขนาด 6,400            โรงเรียนเทศบาล โรงเรียนเทศบาล
300 W จํานวน 1 เครื่อง วัดเสาธงทอง วัดเสาธงทอง

6,400           
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ที่ โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

รวม      2     โครงการ

รวม   1      โครงการ

ที่ โครงการ



4.4 แผนงานสาธารณสุข

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

1 จัดซื้อเครื่องปD�มน้ําอัตโนมัติ เครื่องปD�มน้ําอัตโนมัติ สูบน้ําได�ไม(น�อย 16,000          โรงพบาบาลเทศบาลฯ กองการแพทย
กว(าชั่วโมงละ 2,000 ลิตร  สูบส(งสูง
ไม(ต่ํากว(า 12 เมตร พร�อมติดตั้ง 
จํานวน 1 เครื่อง

2 จัดซื้อเครื่องสูบน้ําแรงดัน เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง แรงดันขนาด 5,500            โรงฆ(าสัตวเทศบาลนคร กองสาธารณสุข
สูง 125 บาร จํานวน 1 ตัว นครศรีธรรมราช และสิ่งแวดล�อม

21,500         

 - 93 -

ที่ โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

รวม     2    โครงการ



4.5 แผนงานเคหะและชุมชน

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

1 จัดซื้อเครื่องฉีดน้ํา เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง แรงดันขนาด 40,000          สวนสมเด็จพระศรี สํานักการช(าง
แรงดันสูง 170 บาร ปริมาณน้ําไม(น�อยกว(า นครินทร 84

780 ลิตรต(อชั่วโมง มอเตอร 1,800 (ทุ(งท(าลาด)
วัตต กระแสไฟ 380 โวลต มีถังใส(น้ํายา
ไม(น�อยกว(า 4 ลิตร  จํานวน 1 เครื่อง

2 จัดซื้อเครื่องเลื่อยโซ(ยนต  - เครื่องเลื่อยโซ(ยนต เครื่องยนตเบนชิน 16,000          สวนสมเด็จพระศรี สํานักการช(าง
บารไม(น�อยกว(า 18 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง นครินทร 84

(ทุ(งท(าลาด)
 - เครื่องเลื่อยโซ(ยนต เครื่องยนตเบนชิน 34,000          สวนสมเด็จพระศรี สํานักการช(าง
บารไม(น�อยกว(า 25 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง นครินทร 84

(ทุ(งท(าลาด)

90,000         
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พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

รวม     2    โครงการ

ที่ โครงการ



4.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

1 จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา เครื่องสูบน้ําแรงแบบหอยโข(ง เครื่องยนต 2,400,000     เขตเทศบาลนคร สํานักการช(าง
แบบหอยโข(ง ดีเซล ขนาดไม(น�อยกว(า 120 แรงม�า นครศรีธรรมราช

อัตราการสูบไม(น�อยกว(า 20,000 ลิตร
ต(อนาที  ระยะสูบส(งไม(น�อยกว(า 15
เมตร  จํานวน 2 เครื่อง

2,400,000    

4.7 แผนงานการพาณิชย

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

1 จัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบ เครื่องสูบน้ําแบบท(อสูบน้ําพญานาค 91,700          โรงกรองน้ําประตูชัย สํานักการประปา
ท(อสูบน้ําพญานาค ขนาดท(อไม(น�อยกว(า 6 นิ้ว เครื่องยนต

ดีเซล 10 แรงม�า จํานวน 2 เครื่อง 
2 จัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบจุ(ม เครื่องสูบน้ําแบบจุ(มใช�มอเตอรขนาด 11,700          เขตเทศบาลนคร สํานักการประปา

ไม(น�อยกว(า 0.4 kw 220 โวลล นครศรีธรรมราช และ
ท(อส(งน้ํา ขนาด 2 นิ้ว สามารถสูบน้ํา นอกเขตเทศบาลบางส(วน
ได�ไม(น�อยกว(า 140 ลิตรต(อนาที
จํานวน 5 เครื่อง 

103,400       

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ที่ โครงการ
พ.ศ.2562
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รวม     2    โครงการ

พ.ศ.2563

รวม     1    โครงการ

โครงการที่



5.ครุภัณฑก(อสร�าง
5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

1 จัดซื้อเครื่องตบดิน เครื่องตบดินโดยใช�เครื่องยนตเบนชิน 42,000          เขตเทศบาลนคร สํานักการช(าง
น้ําหนักของเครื่องตบดินไม(น�อยกว(า นครศรีธรรมราช

80 กิโลกรัม แรงบดอัดไม(น�อยกว(า 5
ตัน ความเร็วในการตบไม(น�อยกว(า
5,000 ครั้งต(อนาที จํานวน 2 เครื่อง

2 จัดซื้อรถบดล�อเหล็ก รถบดล�อเหล็กคู( ชนิดเดินตาม เครื่องยนต 800,000        เขตเทศบาลนคร สํานักการช(าง
ดีเซล 4 จังหวะ ขนาดกําลัง 11 แรงม�า นครศรีธรรมราช

ความถี่ในการสั่นสะเทือนไม(น�อยกว(า 
3,780 ครั้งต(อนาที  จํานวน 1 คัน

842,000       
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ที่ โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

รวม   2      โครงการ



6.ครุภัณฑไฟฟ?าและวิทยุ
6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

1 จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง เครื่องบันทึกเสียง มีหน(วยความจําไม( 8,000            สํานักปลัดเทศบาล สํานักปลัด
น�อยกว(า 4 GB จํานวน 2 เครื่อง เทศบาล

2 จัดซื้อเครื่องเล(นซีดี เครื่องเล(นซีดีสามารถอ(านแผ(น cd mp3 4,000            ศูนยประชาสัมพันธ กองวิชาการ
และ usb ได�พร�อมอุปกรณต(อพ(วงครบ และเทคโนโลยี และแผนงาน
ชุด จํานวน 1 เครื่อง

3 ติดตั้งกล�องโทรทัศน ติดตั้งกล�องโทรทัศนวงจรป�ดชนิด IP/ 100,000        อุทยานการเรียนรู� กองวิชาการ
วงจรป�ด Network Camera ความละเอียด 2 เมืองนครศรีธรรมราช และแผนงาน

ล�าน พิกเซล FULL HD 1080P
จํานวน 8 ตัว

อุปกรณจัดเก็บข�อมูลบันทึกภาพ (NVR)
แบบ 16 ช(อง สามารถใส(หน(วยบันทึก

ข�อมูลไม(น�อยกว(า 2 หน(วย จํานวน
1 เครื่อง
 สายนําสัญญาณ (สาย LAN) ชนิด
UTP CAT 5 E แบบติดตั้งภายในอาคาร
(Internal) สามารถรองรับ Bandwidth
350 MHz จํานวน 4 กล(อง
 - หน(วยจัดเก็บข�อมูล (Hard Disk) ชนิด
SATA สําหรับกล�องโทรทัศนวงจรป�ด
ขนาดความจุไม(น�อยกว(า 2 TB 
จํานวน 2 ตัว  จํานวน 1 ชุด

112,000       
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ที่ โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

รวม      3    โครงการ



6.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน

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

1 ติดตั้งกล�องโทรทัศน กล�องโทรทัศนวงจรป�ด ชนิด IP/Network 234,200         - สถานีดับเพลิง สํานักปลัด
วงจรป�ด Camera ความละเอียด 2 ล�านพิกเซล คูขวาง เทศบาล

FULL HD 1080 P คุณลักษณะพื้นฐาน  - สถานีดับเพลิง
จํานวน 10 ชุด  เพชรจริก
อุปกรณสําหรับจัดเก็บข�อมูลภาพ
บันทึกกล�องโทรทัศนวงจรป�ด (NVR) 
ขนาด 16 ช(อง จํานวน 2 เครื่อง
อุปกรณกระจายสัญญาณ POE Switch
ขนาด ๘ ช(อง จํานวน ๒ เครื่อง
Hard Disk สําหรับจัดเก็บภาพบันทึก
แบบ SATA ขนาด ๔ TB จํานวน ๒ ตัว

สายนําสัญญาณชนิด UTP ภายนอก
อาคารแบบมีสลิง จํานวน 3 ลัง
ตู�จัดเก็บอุปกรณ ขนาด 19 นิ้ว (Wall 
Rack) ขนาด 12 U  จํานวน 2 ตู�
โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV)
ระดับความละเอียดจอภาพ
๑,๙๒๐x๑,๐๘๐ พิกเซล ขนาด ๔๐นิ้ว
จํานวน ๒ เครื่อง และอุปกรณประกอบ

อื่นๆ

234,200       

ที่ โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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รวม    1     โครงการ



6.3  แผนงานการศึกษา

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

1 จัดซื้อเครื่องเสียง เครื่องเสียง ขนาดไม(น�อยกว(า 120 วัตต 50,000          โรงเรียนเทศบาล สํานักการศึกษา
พร�อมชุดลําโพงและไมโครโฟนไร�สาย วัดเสมาเมือง
ลําโพง 6 ตัว ขนาดไม(น�อยกว(า 30 วัตต 
จํานวน 1 ชุด

50,000         

6.4  แผนงานสาธารณสุข

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

1 จัดซื้อเครื่องเสียง เครื่องขยายเสียงแบบกระเป�าหิ้ว 14,000          โรงพยาบาลเทศบาลฯ กองการแพทย
มีขนาดกําลังขับ 15 วัตต เปSนแบบพกพา

มีไมลลอยและไมลแบบติดกระเป�าเสื้อ
พร�อมเครื่องส(งและกระเป�าสะพาย
จํานวน 4 เครื่อง

2 ติดตั้งกล�องโทรทัศน กล�องโทรทัศนวงจรป�ด ชนิดเครื่องบันทึก 300,000        โรงพยาบาลเทศบาลฯ กองการแพทย
วงจรป�ด ภาพแบบดิจิตอล ขนาด 16 ช(อง 

HARD DISK ไม(น�อยกว(า 4 TB
จํานวน 30 เครื่อง ตามรายการและ
รายละเอียดของเทศบาล

ที่ โครงการ
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พ.ศ.2562

รวม     1    โครงการ

พ.ศ.2563

ที่ โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



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

3 จัดซื้อเครื่องขยายเสียง เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง 9,900            สถานที่จัดกิจกรรม กองสาธารณสุข
เคลื่อนที่ ขนาด 15 นิ้ว 450 วัตต พร�อมไมค ภายในเขตเทศบาลนคร และสิ่งแวดล�อม

ลอย 2 ตัว  จํานวน 1 ชุด นครศรีธรรมราช

323,900       

6.5  แผนงานเคหะและชุมชน

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

1 จัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟ?า เครื่องกําเนิดไฟฟ?า เครื่องยนตดีเซล 52,000          งานบําบัดน้ําเสีย สํานักการช(าง
ขนาด 5 กิโลวัตต จํานวน 1 เครื่อง

52,000         
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ที่ โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ที่ โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

รวม     3    โครงการ

รวม     1    โครงการ



6.6  แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน

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

1 จัดซื้อเครื่องขยายเสียง เครื่องขยายเสียงกลางแจ�ง จํานวน 228,000        ชุมชนเขตเทศบาลนคร กองสวัสดิการ
กลางแจ�ง 8 ชุด ประกอบด�วย นครศรีธรรมราช สังคม

มิกซเซอร 1 เครื่อง ลําโพงขนาด 10
นิ้ว พร�อมขา 2 ชุด สายลําโพง 5 เมตร
ไมคสาย 2 ตัวพร�อมสายยาว 4.5 เมตร
เครื่องเล(นดีวีดี 1 เครื่อง

228,000       รวม     1    โครงการ
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ที่ โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



6.7  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

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

1 จัดซื้อเครื่องขยายเสียง เครื่องขยายเสียง ตู�ลําโพง 5 นิ้ว 2 ทาง 40,000          ติดตั้งรถชมเมืองฯ และ สํานักปลัด
ติดฝาผนัง 140 วัตต 8 โอมห แอมปv สําหรับบรรยายในการ เทศบาล
ขยาย 12 โวลด  DC มีช(องต(อไมโครโฟน ชมสถานที่
2 ตัว กําลังขยาย 100 วัตต สามารถ
ต(อ USB/SD จํานวน 1 ชุด  ตู�แอมปv
อเนกประสงคล�อลาก ขนาด 15 นิ้ว 
มีแบตเตอรี่ต(อ USB ได� กําลังขยาย 450
วัตต มีระบบเอ็กโคในตัว พร�อมไมโครโฟน

ไร�สายพกพา ย(านความถี่ VHF 165 -
210  จํานวน 1 ชุด

40,000         
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ที่ โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

รวม     1    โครงการ



6.8  แผนงานการพาณิชย

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

1 จัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟ?า เครื่องกําเนิดไฟฟ?าเบนซิน ขนาดไม(น�อย 57,500          เขตเทศบาลนคร สํานักการประปา
แบบเบนซิน กว(า 5 KVA กําลังไฟฟ?า 4,200 วัตต นครศรีธรรมราช

กําลัง 8.6 แรงม�า ไฟฟ?า AC 220 โวลล
ชนิดยกเดียว 50 เฮิรตซ มีเครื่องควบคุม
แรงดันไฟฟ?าอัตโนมัติ ไม(เกิน +2.5-

2.5% จํานวน 1 เครื่อง
2 จัดซื้อระบบสัญญาณเตือน ระบบสัญญาณเตือนภัยกันขโมย 70,000          สถานธนานุบาลเทศบาล สถานธนานุบาล

ภัยกันขโมยแบบไร�สาย แบบไร�สาย  จํานวน 1 ชุด นครนครศรีธรรมราช เทศบาลนคร
ตู�ควบคุมระบบสัญญาณเตือนภัย นครศรีธรรมราช
กันขโมย
ระบบจับภาพเคลื่อนไหวและระบบ
แถบแม(เหล็ก
ระบบตรวจจับควันไฟ  และความร�อน
เพื่อป?องกันอัคคีภัย
เมื่อมีผู�บุกรุกระบบสัญญาณเตือน
ภัยกันขโมย จะส(งสัญญาณไปที่
โทรศัพทบ�านและโทรศัพทมือถือ
ที่กําหนด หมายเลขไว� ได�สูงสุด
8 หมายเลข และระบบเตือนภัย
แบบเสียงสัญญาณไซเลน
จะทํางานทันที

127,500       
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ที่ โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

รวม    2     โครงการ



7.ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร(
7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

1 จัดซื้อกล�องถ(ายรูป ระบบ กล�องถ(ายรูป ระบบดิจิตอล ความละเอียด 53,800          สํานักปลัดเทศบาล สํานักปลัด
ดิจิตอล ไม(น�อยกว(า 21 ล�านพิกเซล ตามรายการ เทศบาล

และรายละเอียดของเทศบาล
จํานวน 2 ตัว

2 จัดซื้อโทรทัศน แอลอีดี โทรทัศน แอลอีดี (LED TV) แบบ 27,500          สํานักปลัดเทศบาล สํานักปลัด
(LED TV) Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ เทศบาล

384x2,160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว
จํานวน 1 เครื่อง

3 จัดซื้อกล�องถ(ายรูป ระบบ กล�องถ(ายรูป ระบบดิจิตอล ความละเอียด 35,000          ศูนยประชาสัมพันธ กองวิชาการ
ดิจิตอล ไม(น�อยกว(า 24 ล�านพิกเซล มีระบบ และเทคโนโลยี และแผนงาน

แฟลซ wifi ออโต�โฟกัส พร�อมกระเป�า
บรรจุกล�อง และอุปกรณต(อพ(วงครบชุด
จํานวน 1 ตัว  ตามรายการและ
รายละเอียดของเทศบาล

4 จัดซื้อกล�องถ(ายรูป ระบบ กล�องถ(ายรูป ระบบดิจิตอล ขนาดจอ 22,500          ฝUายแผนที่ภาษีฯ สํานักการคลัง
ดิจิตอล แสดงผลไม(น�อยกว(า 2.7 นิ้ว 

จํานวน 5 ตัว  ตามรายการและ
รายละเอียดของเทศบาล

138,800       
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ที่ โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

รวม     4    โครงการ



7.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน

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

1 จัดซื้อโทรทัศน แอลอีดี โทรทัศน แอลอีดี (LED TV) 7,300            ศูนยดับเพลิงเบญจมฯ สํานักปลัด
(LED TV) ความละเอียดจอภาพ 1,366x768 เทศบาล

พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง

7,300           

7.3  แผนงานการศึกษา

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

1 จัดซื้อโทรทัศน แอลอีดี โทรทัศน แอลอีดี (LED TV) แบบ 1,234,800     โรงเรียนในสังกัด สํานักการศึกษา
(LED TV) Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ เทศบาล 10 โรงเรียน

1,920x1,080 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว
จํานวน 63 เครื่อง

1,234,800    

ที่ โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ที่ โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

รวม   1      โครงการ

รวม   1      โครงการ
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7.4  แผนงานสาธารณสุข

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

1 จัดซื้อโทรทัศน แอลอีดี โทรทัศน แอลอีดี (LED TV) ระดับ 12,100          โรงพยาบาลเทศบาลฯ กองการแพทย
(LED TV) ความละเอียดจอภาพ 1,920x1,080 

พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง

12,100         

ที่ โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

รวม     1    โครงการ
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8.ครุภัณฑวิทยาศาสตรการแพทย
8.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน

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

1 จัดซื้อเครื่องช(วยหายใจ เครื่องช(วยหายใจ ชนิดอัดอากาศ ถัง 480,000        ศูนยดับเพลิงเทศบาล สํานักปลัด
ชนิดอัดอากาศ คารบอนไฟเบอร บรรจุอากาศไม(น�อย เทศบาล

กว(า 1,800 ลิตร ที่แรงดันไม(น�อยกว(า
280 บาร  จํานวน 6 ชุด

480,000       

8.2  แผนงานสาธารณสุข

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

1 จัดซื้อกล�องจุลทรรศน กล�องจุลทรรศน ชนิด 2 กระบอกตา 50,000          โรงพยาบาลเทศบาลฯ กองการแพทย
ชนิด 2 กระบอกตา จํานวน 1 เครื่อง ตามรายการและ

รายละเอียดของเทศบาล
2 จัดซื้อเครื่องฉายแสงวัสดุ เครื่องฉายแสงวัสดุอุดฟDน มีแหล(งกําเนิด 80,000          โรงพยาบาลเทศบาลฯ กองการแพทย

อุดฟDน แสงมาจาก LED  สามารถใช�กับวัสดุ
ทางทันตกรรมที่แข็งด�วยแสงได�ทุกชนิด
จํานวน 2 เครื่อง
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ที่ โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ที่ โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

รวม     1    โครงการ



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

3 จัดซื้อเครื่องชั่งน้ําหนัก เครื่องชั่งน้ําหนักเด็ก แบบดิจิตอล 3,500            โรงพยาบาลเทศบาลฯ กองการแพทย
เด็กแบบดิจิตอล จํานวน 1 เครื่อง

4 จัดซื้อเครื่องชั่งน้ําหนัก เครื่องชั่งน้ําหนักแบบดิจิตอล พร�อมที่วัด 80,000          โรงพยาบาลเทศบาลฯ กองการแพทย
แบบดิจิตอล พร�อมที่วัด ส(วนสูง จํานวน 4 เครื่อง
ส(วนสูง

5 จัดซื้อเครื่องซีลซองฆ(าเชื้อ เครื่องซีลซองฆ(าเชื้อ สําหรับซีลซอง 30,000          โรงพยาบาลเทศบาลฯ กองการแพทย
บรรจุภัณฑทางการแพทย สําหรับ
ป�ดซองกระดาษกับกระดาษ  และ
พลาสติกกับพลาสติกด�วยความร�อน 
ควบคุมการทํางานด�วยระบบอิเลคโทรนิคส

ขนาดของเครื่อง 420x305x225 มม.
จํานวน 1 เครื่อง

6 จัดซื้อเครื่องวัดความดัน เครื่องวัดความดันโลหิต แบบดิจิตอล 30,000          โรงพยาบาลเทศบาลฯ กองการแพทย
โลหิต แบบดิจิตอล จํานวน 5 เครื่อง

7 จัดซื้อเครื่องวัดความดัน เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอด 140,000        โรงพยาบาลเทศบาลฯ กองการแพทย
โลหิต แบบสอดแขนชนิด แขนชนิดอัตโนมัติ จํานวน 2 เครื่อง
อัตโนมัติ

8 จัดซื้อเครื่องส(องตา-หู เครื่องส(องตา-หู จํานวน 3 เครื่อง 60,000          โรงพยาบาลเทศบาลฯ กองการแพทย
ตามรายการและรายละเอียดของเทศบาล

9 จัดซื้อชุดทันตกรรม ชุดทันตกรรมเคลื่อนที่พร�อมเก�าอี้สนาม 65,000          โรงพยาบาลเทศบาลฯ กองการแพทย
เคลื่อนที่พร�อมเก�าอี้สนาม และโคมไฟ  จํานวน 1 เครื่อง
และโคมไฟ
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ที่ โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



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

10 จัดซื้อตะแกรงทําแผล ตะแกรงทําแผล มีขนาด 38x54 ซม. 27,000          โรงพยาบาลเทศบาลฯ กองการแพทย
ปรับระดับได� 70-100 ซม. ทําด�วย
สแตนเลส ล�อมีขนาดเส�นผ(าศูนยกลาง
2 นิ้ว จํานวน 3 ชุด

11 จัดซื้อตู�เก็บเสมหะผู�ปUวย ตู�เก็บเสมหะผู�ปUวยเปSนโครงสร�างตู� มี 300,000        โรงพยาบาลเทศบาลฯ กองการแพทย
ความกว�างไม(น�อยกว(า 100 ซม. ความ
ลึกไม(น�อยกว(า 80 ซม. ความสูงไม(น�อย
กว(า 220 ซม. ผลิตจากสแตนเลสทั้ง
ภายในภายนอก 3 ด�าน ด�านหน�ามี
กระจก 1 ด�าน เปSนแบบกระจกฝ?าด�าน
เป�ด-ป�ด มีล�อสําหรับเคลื่อนย�ายได�
มีหลอดไฟฟ?านีออน ขนาด 220 V 20
W  จํานวน 1 หลอด มีหลอดยูวี ขนาด
220 V 20 W จํานวน 1 หลอด
มี Blower ขนาด 220 V 20 W
จํานวน 1 ตู�

12 จัดซื้อบันไดขึ้นเตียง 2 ชั้น จัดซื้อบันไดขึ้นเตียง 2 ชั้น ขนาดไม( 30,000          โรงพยาบาลเทศบาลฯ กองการแพทย
น�อยกว(า 40x48x43 ซม. โครงขา
ทําด�วยสแตนเลส ขนาด 2.5 ซม.
จํานวน 10 ชุด

ที่ โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



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

13 จัดซื้อรถฉีดยาและดมยา รถฉีดยาและดมยา ขนาด 40x50x80 28,000          โรงพยาบาลเทศบาลฯ กองการแพทย
ซม. มีลิ้นชัก แบบมีล�อเลื่อนได� จํานวน
4 ชุด

14 จัดซื้อหัวกรอฟDนความเร็ว หัวกรอฟDนความเร็วสูง แบบมีไฟพร�อม 430,000        โรงพยาบาลเทศบาลฯ กองการแพทย
สูง แบบมีไฟพร�อมข�อต(อ ข�อต(อ เปSนหัวกรอความเร็วสูง ใช�กรอฟDน

ในช(องปาก ความเร็วรอบสูงสุด 4 รอบ/
นาที การถอดหัวเปSนระบบ ULTRA
PUSH CHUCK จํานวน 3 ชิ้น

15 จัดซื้อหัวกรอฟDนความเร็ว หัวกรอฟDนความเร็วต่ํา ด�ามกรอฟDนชนิด 75,000          โรงพยาบาลเทศบาลฯ กองการแพทย
ต่ํา ด�ามกรอฟDนชนิดตรง ตรง เปSนหัวกรอความเร็วต่ํา ชนิดตรง

พร�อมข�อต(อใช�กรอฟDนในช(องปาก 
ความเร็วรอบสูงสุด 40,000 รอบ/นาที
จํานวน 3 ชิ้น

16 จัดซื้อหัวกรอฟDนความเร็ว หัวกรอฟDนความเร็วต่ํา ด�ามกรอฟDนชนิด 30,000          โรงพยาบาลเทศบาลฯ กองการแพทย
ต่ํา ด�ามกรอฟDนชนิดหักมุม หักมุมเปSนหัวกรอความเร็วต่ํา ชนิดหักมุม

พร�อมข�อต(อความเร็วรอบสูงสุด 40,000
รอบ/นาที จํานวน 3 ชิ้น
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พ.ศ.2563
ที่ โครงการ

พ.ศ.2562



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

17
จัดซื้อเครื่องตรวจวัด
ระดับ

เครื่องตรวจวัดระดับเสียงชนิดพกพา 299,600         - เขตเทศบาลนครนคร กองสาธารณสุข
เสียงชนิดพกพา สําหรับตรวจวินิจฉัยปDญหาเหตุรําคาญ ศรีธรรมราช และสิ่งแวดล�อม

จากเสียงดังหรืองานด�านสิ่งแวดล�อม  - สถานที่ประกอบการ
เปSนเครื่องมือวัดระดับเสียงแบบแยก ตามที่มีการร�องเรียน
ความถี่ สามารถวิเคราะหความถี่ แบบ
1/1 และ 1/3 Octave band สามารถ
เก็บข�อมูลลงในหน(วยความจําของเครื่อง
ได� พร�อมอุปกรณ ประกอบด�วย เครื่อง
กําเนิดเสียงมาตรฐาน ขาตั้งกล�อง ฟอง
น้ํากันลม สายเชื่อมต(อกับคอมพิวเตอร

กระเป�า หรือกล(องสําหรับในเครื่อง
วัดระดับเสียงพร�อมอุปกรณ จํานวน
1 เครื่อง

18 จัดซื้อเครื่องวัดและบันทึก เครื่องวัดและบันทึกระดับความเข�ม 30,000           - เขตเทศบาลนครนคร กองสาธารณสุข
ระดับความเข�มแสงสว(าง แสงสว(าง สามารถบันทึกผลการตรวจวัด ศรีธรรมราช และสิ่งแวดล�อม

ไว�ในหน(วยความจําภายในเครื่อง หน�าจอ  - สถานที่จําหน(าย
แสดงผลชนิด LCD สามารถเลือกหน(วย อาหาร
การตรวจวัดเปSน LUX หรือ Fc (FOOT
CANDLE) ตามมาตรฐาน CIE 1,931
จํานวน 1 เครื่อง
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ที่ โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



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

19 จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม(สัมผัส (อินฟา 4,900             - เขตเทศบาลนครนคร กองสาธารณสุข
แบบไม(สัมผัส (อินฟาเรด) เรด) ช(วงการวัดอุณหภูมิระหว(าง ศรีธรรมราช และสิ่งแวดล�อม

-50°Cและไม(น�อยกว(า 400°C แสดงผล  - สถานที่จําหน(าย
ตรวจวัดเปSนตัวเลขบนหน�าจอ LCD อาหาร
สามารถบันทึกค(าสูงสุด ต่ําสุดได�
และมีตัวชี้เลเซอรสามารถกําหนด
เป?าหมายได� จํานวน 1 เครื่อง

1,718,000    

ที่ โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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รวม     19    โครงการ



8.3 แผนงานการพาณิชย

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

1 จัดซื้อเครื่องจ(ายแกfส เครื่องจ(ายแกfสคลอรีนแบบมีมิเตอรวัด 70,000          โรงกรองน้ําประตูชัย สํานักการประปา
คลอรีนแบบมีมิเตอรวัด ปริมาณแกfสคลอรีนในตัวเรือน

- 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)
-พร�อมอุปกรณ Ejector และ
สายต(อ จํานวน 1 เครื่อง

2 จัดซื้อเครื่องวัดความขุ(น เครื่องวัดความขุ(นวัดค(าความขุ(นแบบ 200,000         - โรงกรองน้ําประตูชัย สํานักการประปา
วัดค(าความขุ(นแบบ อัตโนมัติได�ในช(วง 0-9.99,10-99.9  - โรงกรองน้ําทวดทอง
อัตโนมัติ และ 100-1000 NTU ละเอียด 0.01

0.14 และ 1 NTU จํานวน 2 เครื่อง 

3 จัดซื้อเครื่องวัดค(า ph เครื่องวัดค(า ph แบบตั้งโตfะ  สามารถ 44,000           - โรงกรองน้ําประตูชัย สํานักการประปา
แบบตั้งโตfะ วัดค(าความเปSนกรด-ด(าง ค(าความต(าง  - โรงกรองน้ําทวดทอง

ศักย และอุณหภูมิได�มีจอแสดงค(าการวัด
เปSนตัวเลข สามารถ Calibrate ค(า PH
ได�อย(างน�อย 3 จุด ระบบชดเชย
อุณหภูมิ
อุณหภูมิแบบ Manual และ/หรือ
แบบอัตโนมัติ จํานวน 2 เครื่อง
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พ.ศ.2562
ที่ โครงการ

พ.ศ.2563



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

4 จัดซื้อเครื่องวัดอัตราการ เครื่องวัดอัตราการไหลของของเหลว 80,000           - โรงกรองน้ําประตูชัย สํานักการประปา
ไหลของของเหลว (น้ํา) (น้ํา) แบบอัลตร�าโซนิค ชนิดรัดท(อ  - โรงกรองน้ําทวดทอง

- เครื่องวัดอัตราการไหลของของ
เหลวภายในท(อด�วยหลักการวัด
อัลตร�าโซนิคชนิดโมดูล (Module
Ultrasonic Flow Meter) ผ(าน
ย(านการวัด : ON+-7m/s
- ขนาดท(อใช�งาน: DN400-700 mm
- จอแสดงผล LCD พร�อมปุUมกด
เพื่อปรับตั้งค(าพารามิเตอร

จํานวน 2 เครื่อง

394,000       

โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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รวม    4     โครงการ

ที่



9.ครุภัณฑงานบ�านงานครัว
9.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

1 จัดซื้อตู�เย็น ขนาด 5 ตู�เย็น ขนาด 5 คิวป�กฟุต  จํานวน 1 ตู� 6,500            สํานักปลัดเทศบาล สํานักปลัด
คิวป�กฟุต เทศบาล

6,500           

9.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

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

1 จัดชื้อเครื่องทําน้ําร�อน- เครื่องทําน้ําร�อน-น้ําเย็น แบบต(อท(อ 50,200           - ศูนยดับเพลิงเบญจมฯ สํานักปลัด
น้ําเย็น ขนาด 2 กfอก  จํานวน 2 เครื่อง  - ศูนยดับเพลิงคูขวาง เทศบาล

2 จัดซื้อเตียงเหล็ก 2 ชั้น เตียงเหล็ก 2 ชั้น ขนาด 3.5 ฟุต 143,000        ศูนยดับเพลิงเทศบาล สํานักปลัด
จํานวน 13 ชุด เทศบาล

3 จัดซื้อเตียงเหล็ก ขนาด เตียงเหล็ก  ขนาด 3.5 ฟุต 89,700          ศูนยดับเพลิงเทศบาล สํานักปลัด
3.5 ฟุต จํานวน 23 ชุด เทศบาล

282,900       
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พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

รวม   1     โครงการ

รวม     3    โครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



9.3 แผนงานการศึกษา

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

1 จัดซื้อเครื่องกรองน้ํา เครื่องกรองน้ํา ตัวเครื่องทําด�วยสแตนเลส 20,000          โรงเรียนเทศบาล โรงเรียนเทศบาล
บรรจุสารกรองคารบอน 3 ลิตร สาร วัดเสาธงทอง วัดเสาธงทอง
กรองเรซิน 3 ลิตร ไส�กรอง  
UF Membrane ความละเอียด 0.3
ไมครอน จํานวน 2 เครื่อง

2 จัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น เครื่องทําน้ําเย็น แบบต(อท(อ ขนาด 2 43,800          โรงเรียนเทศบาล โรงเรียนเทศบาล
กfอก จํานวน 3 เครื่อง วัดท(าโพธิ์ วัดท(าโพธิ์

3 จัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น เครื่องทําน้ําเย็น แบบ 6 กfอก พร�อม 252,000        โรงเรียนเทศบาล โรงเรียนเทศบาล
พร�อมเครื่องกรองน้ํา เครื่องกรองน้ํา ตัวตู�และถังน้ําเย็นทําจาก วัดศาลามีชัย วัดศาลามีชัย

สแตนเลส ปลอดสนิม ผนังตู�บุด�วย
โพลียูริเทนโฟน กfอกน้ําเปSนพลาสติก
ชุบโครเมี่ยม แรงดันไฟฟ?า 220 V
จํานวน 6 เครื่อง

315,800       
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พ.ศ.2562

รวม      3    โครงการ

พ.ศ.2563



9.4 แผนงานสาธารณสุข

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

1 จัดซื้อตู�เย็น ขนาด 5 ตู�เย็น ขนาด 5 คิวป�กฟุต  จํานวน 5 ตู� 32,500          โรงพยาบาลเทศบาลฯ กองการแพทย
คิวป�กฟุต

2 จัดซื้อตู�เย็น ขนาด 13 ตู�เย็น ขนาด 13 คิวป�กฟุต  จํานวน 4 ตู� 74,000          โรงพยาบาลเทศบาลฯ กองการแพทย
คิวป�กฟุต

3 จัดชื้อเครื่องทําน้ําร�อน- เครื่องทําน้ําร�อน-น้ําเย็น แบบต(อท(อ 125,500        โรงพยาบาลเทศบาลฯ กองการแพทย
น้ําเย็น ขนาด 2 กfอก  จํานวน 5 เครื่อง

232,000       
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พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

รวม     3    โครงการ



10.ครุภัณฑโรงงาน
10.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

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

1 จัดซื้อตู�ซารจแบตเตอรี่ ตู�ซารจแบตเตอรี่ แรงดันไฟฟ?า 220/ 10,000          ศูนยดับเพลิงเทศบาล สํานักปลัด
50 Hz กําลังไฟฟ?า 1,500 W เทศบาล
กระแสชารจสูงสุด 60 A จํานวน 1
เครื่อง

10,000         
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พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

รวม   1      โครงการ



10.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

1 จัดซื้อเครื่องจั๊มสตารท เครื่องจั๊มสตารทรถยนต โดยไม(ต�องใช� 32,500          ศูนยจักรกลเทศบาล สํานักการช(าง
รถยนต แบตเตอรี่ สมารถซารจได� 12-24 โวลด นครนครศรีธรรมราช

จํานวน 1 เครื่อง

2 จัดซื้อเครื่องเชื่อมสนาม เครื่องเชื่อมสนาม กระแสไฟเชื่อมไม( 68,000          ศูนยจักรกลเทศบาล สํานักการช(าง
น�อยกว(า 70 แอมปv เครื่องยนตเบนชิน นครนครศรีธรรมราช
4 จังหวะ จํานวน 1 เครื่อง

3 จัดซื้อสว(านแท(นเจาะ สว(านแท(นเจาะ 1 นิ้ว มอเตอร 220 V 46,500          ศูนยจักรกลเทศบาล สํานักการช(าง
1 Hp ความเร็วหมุนไม(น�อยกว(า 16 นครนครศรีธรรมราช
สปAด จํานวน 1 ตัว

147,000       

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

รวม    3     โครงการ
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11. ครุภัณฑคอมพิวเตอร
11.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

1 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  - เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน 60,000          สํานักปลัดเทศบาล สํานักปลัด
สําหรับงานประมวลผล ประมวลผล แบบที่ 2 จอขนาดไม( เทศบาล
แบบที่ 2 น�อยกว(า 19 นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง

2 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  - เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน 110,000         - สํานักปลัดเทศบาล สํานักปลัด
สําหรับงานประมวลผล ประมวลผล แบบที่ 1 จอขนาดไม(  - งานทะเบียนราษฏร เทศบาล
แบบที่ 1 น�อยกว(า 19 นิ้ว จํานวน 5 เครื่อง  - งานธุรการ

จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมฉบับเดือนมีนาคม 2562

3 จัดซื้อเครื่องพิมพ  - เครื่องพิมพเลเชอร หรือ LED สี ชนิด 10,000          สํานักปลัดเทศบาล สํานักปลัด
เลเชอร หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน�า/นาที) เทศบาล
Network จํานวน 1 เครื่อง

จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมฉบับเดือนมีนาคม 2562
 - เครื่องพิมพเลเชอร หรือ LED ขาวดํา 7,800            สํานักปลัดเทศบาล สํานักปลัด
(18 หน�า/นาที) จํานวน 3 เครื่อง เทศบาล
จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมฉบับเดือนมีนาคม 2562

ที่
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โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



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

 - เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet 6,300            สํานักปลัดเทศบาล สํานักปลัด
Printer) สําหรับกระดาษ A3 เทศบาล
จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมฉบับเดือนมีนาคม 2562
 - เครื่องพิมพ แบบ DOT MATRIX 40,000          สํานักปลัดเทศบาล สํานักปลัด
พิมพแบบฟอรม PIN CODE ที่กรม เทศบาล
การปกครองกําหนด  จํานวน 2 เครื่อง

4 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ? เครื่องสํารองไฟฟ?า ขนาด 800 VA 12,500          สํานักปลัดเทศบาล สํานักปลัด
จํานวน 5 เครื่อง เทศบาล
จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมฉบับเดือนมีนาคม 2562

5 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  - เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน 60,000           - พิพิธภัณฑเมือง กองวิชาการ
สําหรับงานประมวลผล ประมวลผล แบบที่ 2 จอขนาดไม(  - ศูนยประชาสัมพันธ และแผนงาน
แบบที่ 2 น�อยกว(า 19 นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง และเทคโนโลยี

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
โครงการ
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ที่



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

6 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  - เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน 22,000          ศูนยประชาสัมพันธ กองวิชาการ
สําหรับงานประมวลผล ประมวลผล แบบที่ 1 จอขนาดไม( และเทคโนโลยี และแผนงาน
แบบที่ 1 น�อยกว(า 19 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง

จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมฉบับเดือนมีนาคม 2562

7 จัดซื้อเครื่องพิมพ  - เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร�อมติดตั้ง 8,600             - อุทยานการเรียนรู� กองวิชาการ
ถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) เมืองนครศรีธรรมราช และแผนงาน
จํานวน 2 เครื่อง  - พิพิธภัณฑเมือง
จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมฉบับเดือนมีนาคม 2562

8 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ? เครื่องสํารองไฟฟ?า ขนาด 800 VA 5,000            ศูนยประชาสัมพันธ กองวิชาการ
จํานวน 2 เครื่อง และเทคโนโลยี และแผนงาน
จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมฉบับเดือนมีนาคม 2562
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พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ที่ โครงการ



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

9 ติดตั้งโปรแกรมป?องกัน ติดตั้งโปรแกรมป?องกันไวรัสคอมพิวเตอร 300,000        ศูนย ICT กองวิชาการ
ไวรัสคอมพิวเตอร จํานวน 1 โปรแกรม ตามรายการ และแผนงาน

และรายละเอียดของเทศบาล
10 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  - เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน 180,000         - ฝUายการเงินและบัญชี สํานักการคลัง

สําหรับงานประมวลผล ประมวลผล แบบที่ 2 จอขนาดไม( จํานวน 1 เครื่อง
แบบที่ 2 น�อยกว(า 19 นิ้ว จํานวน 6 เครื่อง  - ฝUายพัฒนารายได�

จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ จํานวน 5 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมฉบับเดือนมีนาคม 2562

11 จัดซื้อเครื่องพิมพเลเชอร  - เครื่องพิมพเลเชอร หรือ LED ขาวดํา 13,000          ฝUายพัฒนารายได� สํานักการคลัง
หรือ LED ขาวดํา (18 หน�า/นาที) จํานวน 5 เครื่อง

จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมฉบับเดือนมีนาคม 2562

12 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ? เครื่องสํารองไฟฟ?า ขนาด 800 VA 17,500           - ฝUายการเงินและบัญชี สํานักการคลัง
จํานวน 7 เครื่อง จํานวน 2 เครื่อง

 - ฝUายพัฒนารายได�
จํานวน 5 เครื่อง
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พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
โครงการที่



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

13 จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร เครื่องสแกนเนอร สําหรับงานเก็บ 3,200            ฝUายการเงินและบัญชี สํานักการคลัง
เอกสารทั่วไป จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมฉบับเดือนมีนาคม 2562

14 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  - เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน 66,000           - ศูนยดับเพลิงเบญจมฯ สํานักปลัด
สําหรับงานประมวลผล ประมวลผล แบบที่ 1 จอขนาดไม(  - ศูนยดับเพลิงคูขวาง เทศบาล
แบบที่ 1 น�อยกว(า 19 นิ้ว จํานวน 3 เครื่อง  - ศูนยดับเพลิงเพชรจริก

จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมฉบับเดือนมีนาคม 2562

15 จัดซื้อเครื่องพิมพแบบ  - เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet 25,200           - ศูนยดับเพลิงเทศบาล สํานักปลัด
ฉีดหมึก (Inkjet Printer) Printer) สําหรับกระดาษ A3  - ศูนยดับเพลิงเบญจมฯ เทศบาล

จํานวน 4 เครื่อง  - ศูนยดับเพลิงคูขวาง
จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ  - ศูนยดับเพลิงเพชรจริก
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมฉบับเดือนมีนาคม 2562

ที่ โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน(วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

16 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ?า เครื่องสํารองไฟฟ?า ขนาด 800 VA 7,500             - ศูนยดับเพลิงเทศบาล สํานักปลัด
จํานวน 5 เครื่อง  - ศูนยดับเพลิงเบญจมฯ เทศบาล
จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ  - ศูนยดับเพลิงคูขวาง
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร  - ศูนยดับเพลิงเพชรจริก
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมฉบับเดือนมีนาคม 2562

954,600       

โครงการ

รวม    16     โครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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ที่



11.2  แผนงานการศึกษา

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

1 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  - เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน 22,000          สํานักการศึกษา สํานักการศึกษา
สําหรับงานประมวลผล ประมวลผล แบบที่ 1 จอขนาดไม(
แบบที่ 1 น�อยกว(า 19 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง

จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมฉบับเดือนมีนาคม 2562

2 จัดซื้อเครื่องพิมพเลเชอร  - เครื่องพิมพเลเชอร หรือ LED ขาวดํา 10,400          สํานักการศึกษา สํานักการศึกษา
หรือ LED ขาวดํา (18 หน�า/นาที) จํานวน 4 เครื่อง

3 จัดซื้อเครื่องพิมพ เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร 15,000          สํานักการศึกษา สํานักการศึกษา
Multifunction เลเซอร หรือ LED สี  (18 หน�า/นาที) 
หรือ LED สี จํานวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามเกณฑ

ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับ
เดือนมีนาคม 2562

ที่
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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

4 จัดซื้ออุปกรณอ(านบัตร อุปกรณอ(านบัตรแบบอเนกประสงค 1,400            สํานักการศึกษา สํานักการศึกษา
แบบอเนกประสงค  (Smart Card Reader) จํานวน
(Smart Card Reader) 2 เครื่อง จัดซื้อตามเกณฑราคากลาง

และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับเดือนมีนาคม 
2562

5 จัดซื้อเครื่องพิมพเลเชอร เครื่องพิมพเลเชอร หรือ LED ขาวดํา 30,000          โรงเรียนเทศบาล โรงเรียนเทศบาล
หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 2 (18 หน�า/ วัดมเหยงคณ วัดมเหยงคณ

นาที) จํานวน 2 เครื่อง
จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมฉบับเดือนมีนาคม 2562

6 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน 902,000        โรงเรียนสาธิตเทศบาล โรงเรียนสาธิต
สําหรับงานประมวลผล ประมวลผล แบบที่ 1 จอแสดงภาพขนาด วัดเพชรจริก เทศบาล
แบบที่ 1 ไม(น�อยกว(า 19 นิ้ว จํานวน 41 เครื่อง วัดเพชรจริก

จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมฉบับเดือนมีนาคม 2562

980,800       รวม    6     โครงการ

 - 127 -

โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ที่



11.3 แผนงานสาธารณสุข

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

1 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน 66,000          กองสาธารณสุข กองสาธารณสุข
สําหรับงานประมวลผล ประมวลผล แบบที่ 1 จอแสดงภาพขนาด และสิ่งแวดล�อม และสิ่งแวดล�อม
แบบที่ 1 ไม(น�อยกว(า 19 นิ้ว จํานวน 3 เครื่อง

จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมฉบับเดือนมีนาคม 2562

2 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน 60,000          กองสาธารณสุข กองสาธารณสุข
สําหรับงานประมวลผล ประมวลผล แบบที่ 1 จอแสดงภาพขนาด และสิ่งแวดล�อม และสิ่งแวดล�อม
แบบที่ 2 ไม(น�อยกว(า 19 นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง

จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมฉบับเดือนมีนาคม 2562

3 จัดซื้อเครื่องพิมพเลเชอร เครื่องพิมพเลเชอร หรือ LED ขาวดํา 20,000          กองสาธารณสุข กองสาธารณสุข
หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน�า/ และสิ่งแวดล�อม และสิ่งแวดล�อม

นาที) จํานวน 2 เครื่อง
จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมฉบับเดือนมีนาคม 2562

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ที่
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โครงการ



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

4 จัดซื้อเครื่องพิมพ เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร 30,000          กองสาธารณสุข กองสาธารณสุข
Multifunction เลเซอร หรือ LED สี  (18 หน�า/นาที) และสิ่งแวดล�อม และสิ่งแวดล�อม
หรือ LED สี จํานวน 2 เครื่อง จัดซื้อตามเกณฑ

ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับเดือนมีนาคม 
2562

5 จัดซื้อเครื่องพิมพ เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร 18,000          กองสาธารณสุข กองสาธารณสุข
Multifunction เลเซอร หรือ LED สี  (18 หน�า/นาที) และสิ่งแวดล�อม และสิ่งแวดล�อม
หรือ LED ขาวดํา จํานวน 2 เครื่อง จัดซื้อตามเกณฑ

ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับเดือนมีนาคม 
2562

6 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ?า เครื่องสํารองไฟฟ?า ขนาด 800 VA 12,500          กองสาธารณสุข กองสาธารณสุข
จํานวน 5 เครื่อง และสิ่งแวดล�อม และสิ่งแวดล�อม
จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมฉบับเดือนมีนาคม 2562
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พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
โครงการที่



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

7 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน 238,000        โรงพยาบาลเทศบาลฯ กองการแพทย
สําหรับสํานักงาน สํานักงาน แบบที่ 1 จอแสดงภาพขนาด

ไม(น�อยกว(า 19 นิ้ว จํานวน 14 เครื่อง
8 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน 300,000        โรงพยาบาลเทศบาลฯ กองการแพทย

สําหรับงานประมวลผล ประมวลผล แบบที่ 2 จอแสดงภาพขนาด
แบบที่ 2 ไม(น�อยกว(า 19 นิ้ว จํานวน 10 เครื่อง

จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมฉบับเดือนมีนาคม 2562

9 จัดซื้อเครื่องพิมพชนิด จัดซื้อเครื่องพิมพชนิด Dot Matrix 88,000          โรงพยาบาลเทศบาลฯ กองการแพทย
Dot Matrix Printer Printer แบบแคร(สั้น จํานวน 4 เครื่อง

10 จัดซื้อเครื่องพิมพเลเชอร เครื่องพิมพเลเชอร หรือ LED ขาวดํา 150,000        โรงพยาบาลเทศบาลฯ กองการแพทย
หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน�า/

นาที) จํานวน 10 เครื่อง
11 จัดซื้อเครื่องพิมพ เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร 30,000          โรงพยาบาลเทศบาลฯ กองการแพทย

Multifunction เลเซอร หรือ LED สี  (18 หน�า/นาที) 
หรือ LED สี จํานวน 2 เครื่อง จัดซื้อตามเกณฑ

ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับเดือนมีนาคม 
2562

ที่
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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โครงการ



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

12 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ?า เครื่องสํารองไฟฟ?า ขนาด 800 VA 25,000          โรงพยาบาลเทศบาลฯ กองการแพทย
จํานวน 10 เครื่อง
จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมฉบับเดือนมีนาคม 2562

13 ติดตั้งระบบโปรแกรม ติดตั้งระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร 50,000          กองสาธารณสุข กองสาธารณสุข
คอมพิวเตอรสําหรับ สําหรับออกใบอนุญาต ตาม พ.ร.บ. และสิ่งแวดล�อม และสิ่งแวดล�อม
ออกใบอนุญาต สาธารณสุข พ.ศ.2535 จํานวน 1

โปรแกรม ตามรายการและรายละเอียด
ของเทศบาล

14 จัดซื้ออุปกรณอ(านบัตร อุปกรณอ(านบัตรแบบอเนกประสงค 2,100            กองสาธารณสุข กองสาธารณสุข
แบบอเนกประสงค  (Smart Card Reader) จํานวน และสิ่งแวดล�อม และสิ่งแวดล�อม
(Smart Card Reader) 3 เครื่อง จัดซื้อตามเกณฑราคากลาง

และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับ
เดือนมีนาคม 2562 

1,089,600    
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โครงการที่

รวม    14     โครงการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



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

1 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน 44,000          กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการ
สําหรับงานประมวลผล ประมวลผล แบบที่ 1 จอแสดงภาพขนาด สังคม
แบบที่ 1 ไม(น�อยกว(า 19 นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง

จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมฉบับเดือนมีนาคม 2562

2 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร โน�ตบุfค สําหรับงาน 44,000          กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการ
โน�ตบุfค สําหรับงาน ประมวลผล มีจอภาพรองรับความ สังคม
ประมวลผล ละเอียดไม(น�อยกว(า 1,300x768

Pixel และมีขนาดไม(น�อยกว(า 12 นิ้ว
จํานวน 2 เครื่อง
จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมฉบับเดือนมีนาคม 2562

3 จัดซื้อเครื่องพิมพ เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร 15,000          กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการ
Multifunction เลเซอร หรือ LED สี  (18 หน�า/นาที) สังคม
หรือ LED สี จํานวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามเกณฑ

ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับเดือนมีนาคม 
2562

โครงการ
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ที่

11.4 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



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

4 จัดซื้ออุปกรณอ(านบัตร อุปกรณอ(านบัตรแบบอเนกประสงค 3,500            กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการ
แบบอเนกประสงค  (Smart Card Reader) จํานวน สังคม
(Smart Card Reader) 5 เครื่อง จัดซื้อตามเกณฑราคากลาง

และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับเดือนมีนาคม 
2562

106,500       

ที่ โครงการ
พ.ศ.2563
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พ.ศ.2562

รวม    4     โครงการ



11.5 แผนงานการพาณิชย

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

1 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน 12,000          สํานักการประปา สํานักการประปา
สําหรับงานประมวลผล ประมวลผล แบบที่ 2 จอแสดงภาพขนาด
แบบที่ 2 ไม(น�อยกว(า 19 นิ้ว จํานวน 4 เครื่อง

จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมฉบับเดือนมีนาคม 2562

2 จัดซื้อเครื่องพิมพเลเชอร เครื่องพิมพเลเชอร หรือ LED ขาวดํา 5,200            สํานักการประปา สํานักการประปา
หรือ LED ขาวดํา (18 หน�า/นาที) จํานวน 2 เครื่อง

จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมฉบับเดือนมีนาคม 2562

3 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ?า เครื่องสํารองไฟฟ?า ขนาด 800 VA 25,000           - สํานักการประปา สํานักการประปา
จํานวน 10 เครื่อง  - ศูนยรับชําระค(า
จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ น้ําประปา
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมฉบับเดือนมีนาคม 2562

ที่ โครงการ

 - 134 -

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



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

4 จัดซื้อเครื่องพิมพชนิด จัดซื้อเครื่องพิมพชนิด Dot Matrix 132,000         - สํานักการประปา สํานักการประปา
Dot Matrix Printer Printer แบบแคร(สั้น จํานวน 6 เครื่อง  - ศูนยรับชําระค(า

จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ น้ําประปา
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมฉบับเดือนมีนาคม 2562

5 จัดซื้อเครื่องจดหน(วยน้ํา เครื่องจดหน(วยน้ําแบบมือถือ 325,000        เขตเทศบาลนคร สํานักการประปา
แบบมือถือ ซีพียูอย(างน�อย 600 MHz นครศรีธรรมราช และ

หน(วยความจําภายใน 1 GB นอกเขตเทศบาลบางส(วน
(Flash) ภายนอก 256 MB (RAM) 

หน�าจออย(างน�อย 2.8 นิ้ว
ความละเอียดไม(น�อยกว(า 
320x240 แบบ QVGA

จํานวน 5 เครื่อง
6 จัดซื้อเครื่องพิมพแบบ เครื่องพิมพแบบพกพา แบบไร�สาย 150,000        เขตเทศบาลนคร สํานักการประปา

พกพา แบบไร�สาย หน(วยความจําภายใน 128 MB นครศรีธรรมราช และ
(Flash), 128 MB (RAM) นอกเขตเทศบาลบางส(วน
หน�ากว�างในการพิมพ 2.9 นิ้ว
/7.73 มิลลิเมตร พิมพต(อเนื่อง
จํานวน 5 เครื่อง

649,200       

พ.ศ.2563
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พ.ศ.2562

รวม     6    โครงการ

โครงการที่



12. ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง
12.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

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

1 จัดซื้อพัดลมระบายควัน พัดลมระบายควัน เครื่องยนตเบนซิน 370,000        ศูนยดับเพลิงเทศบาล สํานักปลัด
แบบ 4 จังหวะ ขนาดเครื่องยนต เทศบาล
ไม(น�อยกว(า 5 แรงม�า ใบพัดมีขนาด
เส�นผ(าศูนยกลางไม(น�อยกว(า 21 นิ้ว
มีท(อส(งอากาศ จํานวน 2 เครื่อง

370,000       
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ที่ โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

รวม     1    โครงการ



13. ครุภัณฑอื่นๆ
13.1 แผนงานการศึกษา

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

1 จัดซื้อเครื่องเล(นสนาม เครื่องเล(นสนาม ประกอบด�วย 332,200         - ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สํานักการศึกษา
อุโมงคบ�านกระดานลื่น แฟนซีเครื่องเล(น ชุมชนคูขวาง
อุโมงคหนอนหลากสี ชุดสไลเดอรหมี+  - ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บ(อบอล บ�านร(ารัก ชั้นเก็บของ ชั้นวาง ชุมชนท�าวโคตร
หนังสือ เครื่องเล(นแบบขั้นบันไดนุ(มนิ่ม
จํานวน 2 ชุด

332,200       
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ที่ โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

รวม     1    โครงการ
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