


1. ยุทธศาสตรด�านการเมืองการบริหาร

อยู�ระหว�าง ไม�ได�

ดําเนินการ ดําเนินการ

1 สถานีวิทยุกระจายเสียงเทศบาลนครนครศรีธรรมราช กองวิชาการและแผนงาน 50,000               15,000.00       

2 เลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สํานักปลัดเทศบาล 4,000,000           -  ยังไม0ประกาศให�มีการเลือกตั้ง

3 อบรมสัมมนาบุคลากรเทศบาล สํานักปลัดเทศบาล 800,000              -  การระบาดขอโรคโควิด-19

4 วันเทศบาล สํานักปลัดเทศบาล 90,000                -  การระบาดขอโรคโควิด-19

5 จัดทําแผนพัฒนา งบประมาณ  และการติดตามประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน 600,000             530,453.00    

6 ฝ<กอบรมให�ความรู�พัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร กองวิชาการและแผนงาน 150,000             138,252.00    

กองวิชาการและแผนงาน
7 จัดพิธีถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย พระเจ�าศรีธรรมาโศกราช สํานักปลัดเทศบาล 200,000              -  การระบาดขอโรคโควิด-19

8 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวันคล�าย สํานักปลัดเทศบาล 100,000             98,710.00       

วันพระราชสมภพ
9 จิตอาสา "เราทําความ ดีด�วยหัวใจ" สํานักปลัดเทศบาล 300,000             123,372.50    

10 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด�านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล�อม กองสาธารณสุขฯ 200,000              -  การระบาดขอโรคโควิด-19

11 วันท�องถิ่นไทย 80,000                -  การระบาดขอโรคโควิด-19

12 ก0อสร�างห�องพักพนักงานขับรถ สํานักปลัดเทศบาล 160,000              -  การระบาดขอโรคโควิด-19

13 อบรมสัมมนาบุคลากร สํานักการช0าง 400,000              -  การระบาดขอโรคโควิด-19

14 ปรับปรุงห�องจัดรายการวิทยุกระจายเสียงอาคารจอดรถ เทศบาล กองวิชาการและแผนงาน 430,000             429,000.00    

นครนครศรีธรรมราช  -

7,560,000          782,415.00    6 8

รายงานผลการดําเนินงาน ตามแผนการดําเนินงาน ประจําป%งบประมาณ พ.ศ.2563  

  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ หน�วยงานที่รับผิดชอบ  งบประมาณ (บาท)
     เบิกจ�าย    

(บาท)

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ
แล�วเสร็จ

รวม 14 โครงการ



2. ยุทธศาสตรด�านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต

อยู�ระหว�าง ไม�ได�

ดําเนินการ ดําเนินการ

1 เบี้ยยังชีพผู�สูงอายุ กองสวัสดิการสังคม 98,698,000        97,215,300.00 

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ กองสวัสดิการสังคม 22,070,400        20,659,200.00  

3 เบี้ยยังชีพผู�ปDวยเอดส กองสวัสดิการสังคม 2,280,000          2,136,500.00    

4 จัดตั้งและฝ<กอบรมอาสาสมัครปEองกันภัยฝDายพลเรือน สํานักปลัดเทศบาล 500,000              -  การระบาดขอโรคโควิด-19

5 ฝ<กอบรมอาสาสมัครปEองกันสาธารณภัยในชุมชน สํานักปลัดเทศบาล 200,000             69,934.00       

6 ตั้งจุดบริการด�านความปลอดภัยทางถนนช0วงเทศกาลต0างๆ สํานักปลัดเทศบาล 80,000               140,624.20    

7 โรงเรียนวัยใสเทศบาลนครนครศรีธรรมราช กองสวัสดิการสังคม 400,000              -  การระบาดขอโรคโควิด-19

8 ศูนยส0งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพผู�สูงอายุ กองสวัสดิการสังคม 800,000             366,210.00    

9 จัดหากายอุปกรณสําหรับผู�พิการ/ผู�สูงอายุที่ยากไร� กองสวัสดิการสังคม 30,000               7,150.00         

10 อบรมอาสาสมัครดูแลผู�สูงอายุที่บ�าน (อผส.) กองสวัสดิการสังคม 200,000             95,010.00       

11 สงเคราะหครอบครัวผู�ประสบสาธารณภัยและผู�ยากไร�ในชุมชน กองสวัสดิการสังคม 100,000             63,340.00       

12 อบรมเพื่อปEองกันและแก�ไขปJญหาทางสังคม กองสวัสดิการสังคม 100,000              -  การระบาดขอโรคโควิด-19

13 พัฒนาศักยภาพองคกรสตรีในเขตเทศบาล กองสวัสดิการสังคม 300,000              การระบาดขอโรคโควิด-19

14 สัมมนาและพัฒนาศักยภาพชุมชน กองสวัสดิการสังคม 2,000,000          1,556,463.50    

15 สํารวจและจัดเก็บข�อมูลความจําเปLนพื้นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต กองสวัสดิการสังคม 50,000                -  การระบาดขอโรคโควิด-19

ประชาชนในเขตเทศบาล
16 ฝ<กอบรมส0งเสริมและพัฒนาอาชีพให�กับประชาชนในเขตเทศบาล กองสวัสดิการสังคม 200,000             115,405.33    

17 พัฒนาและฝ<กอบรมอาสาสมัครพลังแผ0นดินเอาชนะยาเสพติดและ กองสวัสดิการสังคม 300,000              -  การระบาดขอโรคโควิด-19

สมัชชาชุมชนในเขตเทศบาล
18 เสริมสร�างความเข�มแข็งของสถาบันครอบครัวในเขตเทศบาล กองสวัสดิการสังคม 300,000              -  การระบาดขอโรคโควิด-19
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ที่ โครงการ หน�วยงานที่รับผิดชอบ  งบประมาณ (บาท)
     เบิกจ�าย    

(บาท)

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ
แล�วเสร็จ



อยู�ระหว�าง ไม�ได�

ดําเนินการ ดําเนินการ

19 พัฒนาและสนับสนุนการทํางานขององคกรชุมชน กองสวัสดิการสังคม 150,000             43,963.00       

20 สภาเด็กและเยาวชนในระดับเทศบาล กองสวัสดิการสังคม 150,000              -  การระบาดขอโรคโควิด-19

21 ส0งเสริมสุขภาพและการแข0งขันกีฬาชุมชน กองสวัสดิการสังคม 1,300,000          533,004.00    

22 ส0งเสริมแม0บ�านและเยาวชนจัดกิจกรรมงานประเพณีเดือนสิบ กองสวัสดิการสังคม 1,200,000          962,000.00    

23 การจัดกิจกรรมชุมชนเพื่อส0งเสริมประเพณีศาสนา วัฒนธรรม กองสวัสดิการสังคม 50,000                -  การระบาดขอโรคโควิด-19

และท0องเที่ยว
24 รักษาสิ่งแวดล�อมและทรัพยากรธรรมชาติ กองสวัสดิการสังคม 60,000                -  การระบาดขอโรคโควิด-19

25 เทศบาลพบประชาชนเพื่อบริการและพัฒนา กองสวัสดิการสังคม 400,000              -  การระบาดขอโรคโควิด-19

26 ก0อสร�างอาคารสถานีดับเพลิงเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สํานักปลัดเทศบาล 5,000,000           -   การระบาดขอโรคโควิด-19

136,918,400     122,791,545.83    14    - 12       

หน�วยงานที่รับผิดชอบ  งบประมาณ (บาท)
     เบิกจ�าย    

(บาท)

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ
แล�วเสร็จ

รวม 26 โครงการ
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ที่ โครงการ



3. ยุทธศาสตรด�านการศึกษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

อยู�ระหว�าง ไม�ได�

ดําเนินการ ดําเนินการ

1 บริหารจัดการอุทยานการเรียนรู� กองวิชาการและแผนงาน 1,000,000          663,298.00    

2 บริหารจัดการพิพิธภัณฑเมือง กองวิชาการและแผนงาน 1,000,000          700,546.00    

3 บริหารจัดการหอศิลปRร0วมสมัยเมืองคอน กองวิชาการและแผนงาน 300,000             144,499.00    

4 จัดการเรียนการสอนภาษาจีนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักการศึกษา 100,000              -  การระบาดขอโรคโควิด-19

5 แข0งขันทักษะทางวิชาการ สํานักการศึกษา 2,000,000           -  การระบาดขอโรคโควิด-19

6 แข0งขันคนเก0งเทศบาลระดับประเทศ สํานักการศึกษา 150,000              -  การระบาดขอโรคโควิด-19

7 จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (English For Child) ระดับชั้น สํานักการศึกษา 600,000             54,945.00       

อนุบาล
8 จัดตั้งศูนยการเรียนรู�ในสถานศึกษา สํานักการศึกษา 1,000,000           -  ไม0ได�งบอุดหนุนจากกรม

9 ฝ<กอบรมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา สํานักการศึกษา 150,000              -  การระบาดขอโรคโควิด-19

10 ปฐมนิเทศพนักงานครูเทศบาล สํานักการศึกษา 300,000              -  การระบาดขอโรคโควิด-19

11 ประกันคุณภาพการศึกษา สํานักการศึกษา 50,000                -  การระบาดขอโรคโควิด-19

12 ประชุมสัมมนาคณะกรรมการการศึกษาระดับท�องถิ่นและสถานศึกษา สํานักการศึกษา 150,000              -  การระบาดขอโรคโควิด-19

13 ฝ<กอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู�สอนระดับปฐมวัย สํานักการศึกษา 150,000              -  การระบาดขอโรคโควิด-19

14 ฝ<กอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู�สอนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สํานักการศึกษา 150,000              -  การระบาดขอโรคโควิด-19

15 ฝ<กอบรมประชุมการสอนแบบโครงงาน สํานักการศึกษา 400,000             9,970.00         

16 ฝ<กอบรมสัมมนาพนักงานครูเทศบาลตามกลุ0มประสบการณเรียนรู� สํานักการศึกษา 150,000             70,600.00       

17 ประชุมฝ<กอบรมสัมมนาศึกษาดูงานการศึกษาภายในประเทศและ สํานักการศึกษา 600,000              -  การระบาดขอโรคโควิด-19

ต0างประเทศ
18 พัฒนาการจัดการเรียนการสอน "โรงเรียนพอเพียงท�องถิ่น" สํานักการศึกษา 100,000              -  การระบาดขอโรคโควิด-19
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ที่ โครงการ หน�วยงานที่รับผิดชอบ  งบประมาณ (บาท)
     เบิกจ�าย    

(บาท)

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ
แล�วเสร็จ



อยู�ระหว�าง ไม�ได�

ดําเนินการ ดําเนินการ

19 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู�เรียน สํานักการศึกษา 5,346,200          4,683,760.00    

20 เครื่องแบบนักเรียน ระดับอนุบาล และประถมศึกษา สํานักการศึกษา 3,969,600          3,677,836.00    

21 จัดการเรียนการสอน (รายหัว) ระดับปฐมวัย อนุบาล และประถมศึกษา สํานักการศึกษา 21,158,100        18,808,248.00  

22 ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาล สํานักการศึกษา 200,000                 200,000.00 

23 พัฒนา/ปรับปรุงห�องสมุดโรงเรียน สํานักการศึกษา 1,000,000           -  ไม0ได�งบอุดหนุนจากกรม

24 การพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช�โรงเรียนเปLนฐานในการพัฒนาท�องถิ่น สํานักการศึกษา 5,000,000           -  ไม0ได�งบอุดหนุนจากกรม

(SBMLD) 
25 พัฒนาแหล0งเรียนรู�ในโรงเรียน สํานักการศึกษา 500,000               -  ไม0ได�งบอุดหนุนจากกรม

26 รณรงคการปEองกันยาเสพติดในสถานศึกษา สํานักการศึกษา 283,000             183,000.00    

27 ส0งเสริมกิจกรรมรักการอ0านในสถานศึกษา อปท. สํานักการศึกษา 100,000             500,000.00    

28 ส0งเสริมองคกรปกครอง ส0วนท�องถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเด0น สํานักการศึกษา 100,000              -  การระบาดขอโรคโควิด-19

29 เชื่อมต0อเครือข0ายอินเตอรเน็ต สํานักการศึกษา 1,118,000          1,099,488.89    

30 ค0าปJจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน ระดับประถมศึกษา สํานักการศึกษา 3,318,000          1,267,000.00    

31 หนังสือเรียน   ระดับอนุบาล และประถมศึกษา สํานักการศึกษา 6,973,300          6,460,134.00    

32 อาหารกลางวันเด็กนักเรียน สํานักการศึกษา 47,105,000        41,673,000.00  

33 อุปกรณการเรียนการสอน ระดับอนุบาล และประถมศึกษา สํานักการศึกษา 4,078,200          3,634,582.00    

34 พัฒนาพนักงานครูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล สํานักการศึกษา 1,410,000          1,365,000.00    

35 เสริมสร�างการเรียนรู�และพัฒนาเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สํานักการศึกษา 150,000             42,370.00       

36 อาหารเสริมนม สํานักการศึกษา 36,659,800        32,689,093.34  

37 ฝ<กอบรมสัมมนาครูต�นแบบ สํานักการศึกษา 200,000             79,890.00       

38 ฝ<กอบรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร สํานักการศึกษา 1,000,000          510,000.00    

 - 5 -

ที่ โครงการ หน�วยงานที่รับผิดชอบ  งบประมาณ (บาท)
     เบิกจ�าย    

(บาท)

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ
แล�วเสร็จ



อยู�ระหว�าง ไม�ได�

ดําเนินการ ดําเนินการ

39 ฝ<กอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครูผู�สอนระดับมัธยมศึกษา สํานักการศึกษา 200,000              -  การระบาดขอโรคโควิด-19

40 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู�เรียน (ระดับมัธยมศึกษา) สํานักการศึกษา 1,336,100          1,512,776.00    

41 เครื่องแบบนักเรียน  (ระดับมัธยมศึกษา) สํานักการศึกษา 688,800             692,340.00    

42 จัดการเรียนการสอน (รายหัว)  (ระดับมัธยมศึกษา) สํานักการศึกษา 5,322,400          6,093,250.00    

43 ค0าปJจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน   (ระดับมัธยมศึกษา) สํานักการศึกษา 984,000             421,500.00    

44 หนังสือเรียน   (ระดับมัธยมศึกษา) สํานักการศึกษา 1,425,400          1,433,903.00    

45 อุปกรณการเรียนการสอน   (ระดับมัธยมศึกษา) สํานักการศึกษา 640,300             723,090.00    

46 จัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน สํานักการศึกษา 400,000             268,110.00    

47 พัฒนาบุคลากรครูสอนเด็กด�อยโอกาส สํานักการศึกษา 6,000                  -  ไม0ได�งบอุดหนุนจากกรม

48 สงเคราะหเด็กยากไร�ในชุมชนและเด็กเร0ร0อน สํานักการศึกษา 200,000             81,590.00       

49 จัดงานฉลองตรุษจีนไขน0าทาวน สํานักการศึกษา 150,000             128,892.29    

50 อบรมส0งเสริมคุณภาพชีวิตเยาวชน สํานักการศึกษา 300,000              -  การระบาดขอโรคโควิด-19

51 จัดการแข0งขันกีฬานักเรียนกลุ0มโรงเรียนเทศบาล สํานักการศึกษา 700,000              -  การระบาดขอโรคโควิด-19

52 จัดส0งนักกีฬาเข�าร0วมแข0งขันกีฬากรมส0งเสริมการปกครองส0วนท�องถิ่น สํานักการศึกษา 2,500,000           การระบาดขอโรคโควิด-19

53 พัฒนาบุคลากร (เจ�าหน�าที่) สํานักการศึกษา 12,000                -  การระบาดขอโรคโควิด-19

54 วงนครออรเคสตร�า สํานักการศึกษา 1,500,000           -  การระบาดขอโรคโควิด-19

55 จัดงานเทศกาลมหาสงกรานต สํานักการศึกษา 600,000              -  การระบาดขอโรคโควิด-19

56 จัดงานฉลองสมโภชศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช สํานักการศึกษา 200,000             200,000.00    

57 จัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ สํานักการศึกษา 300,000             250,000.00    

58 จัดงานประเพณีลอยกระทง สํานักการศึกษา 600,000             574,496.75    

59 จัดงานมาฆบูชาแห0ผ�าขึ้นธาตุ สํานักการศึกษา 200,000             135,268.00    
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60 จัดงานวันขึ้นปgใหม0 สํานักการศึกษา 100,000             67,250.00       

61 จัดงานวันเด็กแห0งชาติ สํานักการศึกษา 400,000             411,090.00    

62 จัดงานวันวิสาขบูชา สํานักการศึกษา 150,000              -  การระบาดขอโรคโควิด-19

63 จัดงานวันอาสาฬบูชาและเข�าพรรษา สํานักการศึกษา 150,000              -  การระบาดขอโรคโควิด-19

64 เฉลิมฉลองวันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา สํานักการศึกษา 100,000              -  การระบาดขอโรคโควิด-19

65 พุทธภูมิ สํานักการศึกษา 200,000              การระบาดขอโรคโควิด-19

66 ประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา สํานักการศึกษา 1,000,000           -  การระบาดขอโรคโควิด-19

67 อบรมวิชาผู�กํากับลูกเสือสํารอง-สามัญชั้นความรู�เบื้องต�น สํานักการศึกษา 150,000              -  การระบาดขอโรคโควิด-19

68 ฝ<กสอนกีฬาเพื่อความเปLนเลิศ สํานักการศึกษา 500,000              -  การระบาดขอโรคโควิด-19

69 ก0อสร�างทางเดินเชื่อมอาคารเพชรพิสุทธิ์-เพชรนครา โรงเรียน ร.ร.สาธิตเทศบาล 142,000             142,000.00    

สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก วัดเพชรจริก
70 ปรับปรุงห�องพักครู ชั้น 1 เปLนห�องประชุมใหญ0โรงเรียนเทศบาล ร.ร.เทศบาลวัดท0าโพธิ์ 285,000             284,000.00    

วัดท0าโพธิ์
71 ทาสีอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ร.ร.เทศบาลวัดศาลามีชัย 570,000              - 

72 ทาสีอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ร.ร.เทศบาลวัดเสมาเมือง 476,000             475,000.00    

73 ติดตั้งหม�อแปลงไฟฟEาโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ร.ร.เทศบาลวัดศาลามีชัย 657,000             484,000.00    

74 ปรับปรุงซ0อมแซมสระน้ําพุพิพิธภัณฑเมือง กองวิชาการและแผนงาน 192,000              -  ไม0มี งปม.จัดเก็บภาษีได�น�อย

75 ปรับปรุงห�องจัดฉายภาพยนตร กองวิชาการและแผนงาน 460,000              -  ไม0มี งปม.จัดเก็บภาษีได�น�อย

76 ก0อสร�างปรับปรุง อาคารนานัครส พิพิธภัณฑเมืองนครศรีธรรมราชให�เปLน กองวิชาการและแผนงาน 496,000             496,000.00    

สถานที่ท0องเที่ยวทางประวัติศาสตร
172,162,200     128,708,056.27  42 1 33รวม 76 โครงการ
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4. ยุทธศาสตรด�านสาธารณูปโภคและโครงสร�างพื้นฐาน

อยู�ระหว�าง ไม�ได�

ดําเนินการ ดําเนินการ

1 ปรับปรุงซ0อมแซมอาคารสํานักงานบริเวณโรงกรองน้ําทวดทอง สํานักการประปา 463,000  - 

2 ก0อสร�างถนนแอสฟJลทติกคอนกรีต และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.พร�อม สํานักการช0าง 1,433,700           -  ไม0มี งปม.จัดเก็บภาษีได�น�อย

วางท0อเมนประปา ซอยก�าวหน�า 3
3 ก0อสร�างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.พร�อมวางท0อเมนประปา สํานักการช0าง 445,000             355,000.00    

ซอยหมื่นแจ�ง
4 ก0อสร�างปูยางแอสฟJลทติกคอนกรีต และรางระบายน้ํา ค.ส.ล. สํานักการช0าง 1,176,200           -  ไม0มี งปม.จัดเก็บภาษีได�น�อย

(ทั้งสองฝJmง) พร�อมวางท0อเมนประปา ซอยก�าวหน�า 1/2
5 ก0อสร�างถนนแอสฟJลทติกคอนกรีต และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.(ทั้งสองฝJmง) สํานักการช0าง 1,987,700           -  ไม0มี งปม.จัดเก็บภาษีได�น�อย

พร�อมวางท0อเมนประปา ซอยก�าวหน�า แยก 3 - ซอยตีนเปLด
6 ก0อสร�างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.พร�อมวางท0อเมนประปา สํานักการช0าง 4,141,000           -  ไม0มี งปม.จัดเก็บภาษีได�น�อย

ซอยปnยะมิตร
7 ก0อสร�างถนน ค.ส.ล.พร�อมวางท0อเมนประปา ซอยทิพยจักษุ สํานักการช0าง 2,100,000           -  ไม0มี งปม.จัดเก็บภาษีได�น�อย

8 ก0อสร�างถนน ค.ส.ล. พร�อมวางท0อเมนประปาซอยทางเข�าโรงเรียนชูศิลปR สํานักการช0าง 4,080,000           -  ไม0มี งปม.จัดเก็บภาษีได�น�อย

9 ก0อสร�างถนนผิวแอสฟJลทติกคอนกรีต พร�อมวางท0อเมนประปา สํานักการช0าง 9,570,000           -  ไม0มี งปม.จัดเก็บภาษีได�น�อย

จุดเริ่มต�นโครงการถนนเทวราช ถนนหน�าวัดศรีทวี ถนนยมราช 
ถนนวัดคิด ถนนเนรมิต ถนนกาชาด ถนนสะเดียงทอง จุดสิ้นสุด
โครงการจรดถนนกะโรม

10 ก0อสร�างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.พร�อมวางท0อเมนประปา สํานักการช0าง 1,153,000           -  ไม0มี งปม.จัดเก็บภาษีได�น�อย

ซอยทุ0งข0า 8 (สาย A)
11 ก0อสร�างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยทุ0งข0า 8 สาย B สํานักการช0าง 525,400              -  ดําเนินการ 50%
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12 ก0อสร�างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.ซอยประชาพัฒนา จากแยกทางเข�าโรงแรม สํานักการช0าง 3,492,700           -  ไม0มี งปม.จัดเก็บภาษีได�น�อย

ชมดาว-ถนนชลประทาน 4 ขวา
13 ปรับปรุงถนนผิวพาราแอสฟJลทติกคอนกรีต พร�อมวางท0อเมนประปา สํานักการช0าง 3,068,200           -  ไม0มี งปม.จัดเก็บภาษีได�น�อย

ซอยบุญพา
14 ก0อสร�างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยชุมแสง 1/1 จาก สํานักการช0าง 1,378,600           -   ดําเนินการ 60%

ซอยชุมแสงไปทางทิศตะวันออกจนสุดชอย
15 ก0อสร�างถนน ค.ส.ล. และท0อบล็อก ค.ส.ล. ซอยตาเยี่ยม สํานักการช0าง 9,495,700           -  ไม0มี งปม.จัดเก็บภาษีได�น�อย

16 ก0อสร�างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.พร�อมวางท0อเมนประปา สํานักการช0าง 2,160,000           -  ไม0มี งปม.จัดเก็บภาษีได�น�อย

ซอย 87 แยก 1
17 ก0อสร�างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.พร�อมวางท0อเมนประปา สํานักการช0าง 1,427,800           -  ไม0มี งปม.จัดเก็บภาษีได�น�อย

ซอยกามาลุดดีน 1
18 ก0อสร�างถนน ค.ส.ล. และท0อระบายน้ํา ค.ส.ล.พร�อมวางท0อเมนประปา สํานักการช0าง 2,914,200           -  ไม0มี งปม.จัดเก็บภาษีได�น�อย

ซอยทุ0งข0า 6/1
19 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟJลทติกคอนกรีต ในสวนสมเด็จ สํานักการช0าง 9,800,000          3,230,000.00    

พระศรีนครินทร 84(ทุ0งท0าลาด)
20 ก0อสร�างสถานีสูบน้ําบริเวณด�านข�างวัดท0าโพธิ์ สํานักการช0าง 3,876,000           -  ไม0มี งปม.จัดเก็บภาษีได�น�อย

21 ก0อสร�างที่นั่งยกระดับและทางเดินเชื่อมโครงสร�างเหล็ก สํานักการช0าง 1,840,000           -   ดําเนินการ 70%

ในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร 84 (ทุ0งท0าลาด)
22 วางท0อ PE ขนาด 255 มม. เข�ากับท0อส0งน้ําดิบ PE 315 มม. สํานักการประปา 449,000             447,500.00    

ถนนชลวิถี (ทางด�านทิศใต�) เข�าไปยังถนนทุ0งปรัง (ทางด�านทิศ
ตะวันตก) บรรจบโรงกรองน้ําที่ 2 ประตูชัย
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23 ตัดประสานท0อเมน AC ขนาด 400 มม. เข�ากับท0อเมน  PVC ขนาด  สํานักการประปา 463,900             563,000.00    

400 มม. หน�าโรงกรองน้ําประตูชัย ถนนหลังพระบรมธาตุ 
24 วางท0อเมนรอง PVC Ø4 นิ้ว (PVCØ 100มม.)พร�อมประสานเข�ามาตร สํานักการประปา 2,612,000           - 

วัดน้ําเพื่อยกเลิกท0อเมน ACØ 8 นิ้ว จากสามแยกท0าด0าน
ถนนท0าโพธิ์ ถึงคอสะพานหน�าเมืองหลังจวนผู�ว0าถนนศรีปราชญ

25 ก0อสร�างถนนแอสฟJสทติกคอนกรีตภายในโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัด สํานักการช0าง 400,000             368,500.00    

เพชรจริก

26 ปรับปรุงถนนแอสฟJลทติกคอนกรีตซอยแสงพลสิทธิ์ สํานักการช0าง 550,000             332,440.00    

27 ก0อสร�างถนนแอสฟJลทติกคอนกรีตซอยท0าวัง สํานักการช0าง 365,000             256,500.00    

28 ก0อสร�างถนนปูยางแอสฟJลทติกคอนกรีตซอยไทยสมุทร 4 สํานักการช0าง 145,000             106,500.00    

29 ก0อสร�างถนนปูยางแอสฟJลทติกคอนกรีตซอยไทยสมุทร 6 สํานักการช0าง 270,000             215,500.00    

30 ก0อสร�างถนนปูยางแอสฟJลทติกคอนกรีตซอยไทยสมุทร 7 สํานักการช0าง 113,000             92,500.00       

31 ก0อสร�างถนนปูยางแอสฟJลทติกคอนกรีตซอยสุทธิวากัฟ สํานักการช0าง 450,000              -  ดําเนินการ 70%

32 ปรับปรุงผิวทางแอสฟJลทติกคอนกรีตซอยต�นหว�า จากปากซอย สํานักการช0าง 557,300             349,500.00    

ชุมแสงไปทางทิศตะวันตกเลี้ยวซ�ายถึงสะพานค.ส.ล. ซอยต�นหว�า6
33 ก0อสร�างถนน ค.ส.ล.ซอยไม0มีชื่อ จากถนนประตูลอดถึงซอยทางเข�า สํานักการช0าง 564,000             562,000.00    

โรงเรียนชูศิลปR
34 ก0อสร�างถนน ค.ส.ล.ซอยทวีทรัพย สํานักการช0าง 840,000             373,700.00    

35 ก0อสร�างถนน ค.ส.ล.และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.ซอยหลังวิทยาลัยเทคนิค สํานักการช0าง 244,000             233,000.00    

36 ก0อสร�างถนน ค.ส.ล.ซอยพงศเจริญ สํานักการช0าง 150,000             150,000.00    

37 ก0อสร�างถนน ค.ส.ล.ซอยโรงพระ 4 สํานักการช0าง 276,000             276,000.00    
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ที่ โครงการ หน�วยงานที่รับผิดชอบ  งบประมาณ (บาท)
     เบิกจ�าย    

(บาท)

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ
แล�วเสร็จ



อยู�ระหว�าง ไม�ได�

ดําเนินการ ดําเนินการ

38 ก0อสร�างถนน ค.ส.ล.ซอยโรงพระ 1 สํานักการช0าง 214,000             214,000.00    

39 ก0อสร�างถนน ค.ส.ล.ซอยบังกาลา สํานักการช0าง 263,000             261,000.00    

40 ก0อสร�างถนน ค.ส.ล.ซอย 87/2 สํานักการช0าง 190,000             190,000.00    

41 ก0อสร�างถนน ค.ส.ล.ซอยแยกหลัง บขส. สํานักการช0าง 172,000             170,000.00    

42 ก0อสร�างถนน ค.ส.ล.ซอยสถานี บขส. สํานักการช0าง 305,000             130,000.00    

43 ก0อสร�างถนน ค.ส.ล.ซอยทุ0งจีน 3 สํานักการช0าง 263,000             158,000.00    

44 ก0อสร�างถนน ค.ส.ล.ซอยน้ําเต�าหู� สํานักการช0าง 599,600             280,000.00    

45 ก0อสร�างถนน ค.ส.ล.และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.ซอยบ0อทรัพย สํานักการช0าง 1,496,000          888,000.00    

46 ก0อสร�างถนน ค.ส.ล.ซอยรามราชท�ายน้ํา สํานักการช0าง 1,826,700          998,000.00    

47 ก0อสร�างถนน ค.ส.ล.ซอยชุมแสง สํานักการช0าง 881,300             880,500.00    

48 ปรับปรุงคอสะพาน ค.ส.ล.คลองห�วย สํานักการช0าง 500,000              -   ดําเนินการ 30%

49 ก0อสร�างสะพาน ค.ส.ล.ซอยต�นหว�า 4 สํานักการช0าง 743,300              -  หาผู�รับจ�างไม0ได�

50 ปรับปรุงสะพาน ค.ส.ล.ข�ามคลองสวนหลวง ข�างสุเหร0า ซอยหัวหลาง สํานักการช0าง 350,000             311,000.00    

51 ปรับปรุงฝาบ0อพักท0อระบายน้ําจากสะพานสวนหลวง-ที่ทําการ สํานักการช0าง 1,020,000           -  ดําเนินการ 10%

ไปรษณียสาขาสวนหลวง (ฝJmงทิศตะวันออก)
52 ปรับปรุงฝาบ0อพักท0อระบายน้ํา ถนนปากนครบริเวณหน�า สํานักการช0าง 310,000              -  ดําเนินการ 15%

ตลาดสดคูขวาง
53 ก0อสร�างท0อลอดเหลี่ยมถนนพัฒนาการคูขวาง สํานักการช0าง 5,458,000           -  ดําเนินการ 2%
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ที่ โครงการ หน�วยงานที่รับผิดชอบ  งบประมาณ (บาท)
     เบิกจ�าย    

(บาท)

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ
แล�วเสร็จ



อยู�ระหว�าง ไม�ได�

ดําเนินการ ดําเนินการ

54 ปรับปรุงยกเลิกท0อจ0ายน้ําเดิมและประสานมาตรวัดน้ําเข�ากับท0อเมน สํานักการประปา 498,000             

จ0ายน้ําใหม0 ซอยพิศาลสุข (ด�านทิศเหนือและทิศใต�)
55 ปรับปรุงยกเลิกท0อจ0ายน้ําเดิมและประสานมาตรวัดน้ําเข�ากับท0อเมน สํานักการประปา 499,000             

จ0ายน้ําใหม0 ซอยโชคดี (ด�านทิศเหนือและทิศใต�)
56 ปรับปรุงยกเลิกท0อจ0ายน้ําเดิมและประสานมาตรวัดน้ําเข�ากับท0อเมน สํานักการประปา 450,000             

จ0ายน้ําใหม0 ซอยศรีธรรมโศก ๖ (ด�านทิศเหนือและทิศใต�)
57 วางท0อเมนประปาพร�อมประสานเข�ามาตรวัดน้ําเดิมซอยสันติสุข สองฝJmง สํานักการประปา 494,000             

58 วางท0อเมนประปาพร�อมประสานเข�ามาตรวัดน้ําเดิม สํานักการประปา 381,000             

ซอยถิ่นอุทิศ ถนนกะโรม

59 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรพาราแอลฟJลทติกคอนกรีต สํานักการช0าง 1,743,000  ดําเนินการ 2%

ถนนสะพานยาวบริเวณซอยถินอุทิศถึงถนนกะโรม

87,566,600.00   27 14 18
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หน�วยงานที่รับผิดชอบ  งบประมาณ (บาท)
     เบิกจ�าย    

(บาท)

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ
แล�วเสร็จ

รวม 59 โครงการ

ที่ โครงการ



5.ยุทธศาสตรด�านเศรษฐกิจ

อยู�ระหว�าง ไม�ได�

ดําเนินการ ดําเนินการ

1 ตลาดริมน้ําเมืองลิกอร สํานักปลัดเทศบาล 800,000             273,643.20    

2 เทศกาลมหาสงกรานตแห0นางดานเมืองนคร สํานักปลัดเทศบาล 2,000,000           -  การระบาดขอโรคโควิด-19

3 ประชาสัมพันธและการตลาดเชิงรุกด�านการท0องเที่ยว สํานักปลัดเทศบาล 300,000              -  การระบาดขอโรคโควิด-19

4 อบรมให�ความรู�เพื่อส0งเสริมการท0องเที่ยวนครศรีธรรมราช สํานักปลัดเทศบาล 300,000              -  การระบาดขอโรคโควิด-19

3,400,000         273,643.20    1 3

6.  ยุทธศาสตรด�านสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม

อยู�ระหว�าง ไม�ได�

ดําเนินการ ดําเนินการ

1 ส0งเสริมสนับสนุนการสร�างนวัตกรรมอย0างเปLนระบบ กองการแพทย 100,000              - 

2 สร�างเสริมและส0งเสริมศักยภาพการดําเนินงานอาสาสมัครสาธารณสุข กองการแพทย 2,000,000          221,250.00    

3 ยกระดับโรงพยาบาลให�เปLนโรงพยาบาลที่ผ0านรับรองคุณภาพฯ และ กองการแพทย 300,000             23,150.00       

การบริการได�รับความไว�วางใจจากประชาชน
4 อบรมสัมมนาบุคลากรเพื่อยกระดับการบริการ กองการแพทย 800,000             45,000.00       

5 อุดหนุนการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด�าน กองการแพทย 1,260,000          560,000.00    

สาธารณสุขให�แก0ชุมชน
6 การบริการแพทยแผนไทยในสถานพยาบาลสู0ชุมชน กองการแพทย 70,000                - 

7 การบริการกายภาพบําบัดในสถานพยาบาลสู0ชุมชน กองการแพทย 70,000                - 

โครงการ หน�วยงานที่รับผิดชอบ  งบประมาณ (บาท)
     เบิกจ�าย    

(บาท)

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ
แล�วเสร็จ

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ
แล�วเสร็จ

รวม 4 โครงการ

ที่ โครงการ หน�วยงานที่รับผิดชอบ  งบประมาณ (บาท)
     เบิกจ�าย    

(บาท)
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ที่



อยู�ระหว�าง ไม�ได�

ดําเนินการ ดําเนินการ

8 เมืองนครอาหารปลอดภัย กองสาธารณสุขฯ 200,000             80,706.00       

9 ร�านอาหารปลอดภัยใส0ใจสุขภาพ กองสาธารณสุขฯ 250,000             15,000.00       

10 ปEองกันควบคุมสัตวและแมลงพาหะนําโรค กองสาธารณสุขฯ 800,000                 644,900.00 

11 ส0งเสริมและพัฒนาตลาดสดน0าซื้อ กองสาธารณสุขฯ 100,000             18,416.84       

12 พัฒนามาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา กองสาธารณสุขฯ 250,000              -  การระบาดขอโรคโควิด-19

13 ปEองกัน  ควบคุมโรคพิษสุนัขบ�า และลดจํานวนประชากรสุนัขจรจัด กองสาธารณสุขฯ 800,000              - 

14 พัฒนามาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารริมบาทวิถี กองสาธารณสุขฯ 200,000              -  การระบาดขอโรคโควิด-19

15 ส0เสริมความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทํางาน กองสาธารณสุขฯ 129,000              -  การระบาดขอโรคโควิด-19

16 รณรงคการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ กองสาธารณสุขฯ 100,000             71,620.00       

17 ก0อสร�างระบบบําบัดสิ่งปฏิกูลด�วยระบบไฟฟEา กองสาธารณสุขฯ 8,900,000           - 

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร 84 (ทุ0งท0าลาด)
18 ก0อสร�างอาคารสํานักงานสถานพยาบาลสัตวศูนยรถยนตสาธารณะ กองสาธารณสุขฯ 2,870,000           - 

นครศรีธรรมราช (คิวรถแท็กซี่เก0า)
19 ก0อสร�างห�องวางเครื่องสํารองไฟฟEา โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีฯ กองการแพทย 620,000             120,000.00    

19,749,000       1,800,042.84      14 2 3รวม 19 โครงการ
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ที่ โครงการ หน�วยงานที่รับผิดชอบ  งบประมาณ (บาท)
     เบิกจ�าย    

(บาท)

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ
แล�วเสร็จ



อยู�ระหว�าง ไม�ได�

ดําเนินการ ดําเนินการ

1 จัดซื้อเก�าอี้บารปรับระดับ (เตี้ย )ผ0าศูนยกลางไม0น�อยกว0า 30 ซม. สํานักปลัดเทศบาล 14,000                - 

จํานวน 20 ตัว
2 จัดซื้อเก�าอี้สํานักงานล�อเลื่อนปรับระดับได� ขนาดไม0น�อยกว0า สํานักการคลัง 3,900                 3,900.00         

 (WxDxH) 590x530x910 มม. จํานวน 1 ตัว
3 จัดซื้อเก�าอี้สํานักงานมีล�อเลื่อนปรับระดับได� ขนาดไม0น�อยกว0า สํานักปลัดเทศบาล 37,500               37,500            

(WxDxH) 60x67x95 ซม. จํานวน 10 ตัว
4 จัดซื้อเก�าอี้สํานักงานล�อเลื่อนขาอลูมิเนียมขนาดไม0น�อยกว0า สํานักปลัดเทศบาล 3,900                 3,900.00         

(WxDxH) 65x70x107 ซม. จํานวน 1 ตัว
5 จัดซื้อเก�าอี้สํานักงานล�อเลื่อน พนักพิงสูงขนาดไม0น�อยกว0า สํานักปลัดเทศบาล 9,900                 9,900              

 (WxDxH) 635x610  x1,175 มม. จํานวน 1 ตัว
6 จัดซื้อเก�าอี้สํานักงานล�อเลื่อน พนักพิงสูงขนาดไม0น�อยกว0า สํานักปลัดเทศบาล 8,900                 8,900.00         

 (WxDxH) 650x710x1,100 มม. จํานวน 1 ตัว
7 จัดซื้อเก�าอี้สํานักงานที่ท�าวแขนไม�ขึ้นรูปโครงขาเปLนแบบ 5 แฉก สํานักปลัดเทศบาล 15,000               14,900.00       

ขนาด (ลึกx กว�างx สูง) 690x760x1,120 มม. จํานวน 1 ตัว
8 จัดซื้อเก�าอี้สํานักงานที่ท�าวแขนทําจากเนื้อไม� เปLนรูป 5 แฉก สํานักปลัดเทศบาล 45,000               44,700.00       

มีล�อ ขนาด (กว�างxลึกx สูง)  66x70x125 ซม. จํานวน 3 ตัว
9 จัดซื้อเก�าอี้สํานักงาน ล�อเลื่อน พนักพิงสูงขนาด (WxDxH)  สํานักปลัดเทศบาล 17,000                - 

70x78x122 ซม. จํานวน 1 ตัว
10 จัดซื้อเก�าอี้สํานักงานที่ท�าวแขนรูปโครงขาเปLนแบบ 5 แฉก สํานักปลัดเทศบาล 3,500                 3,450.00         

ขนาด (กว�างxลึกx สูง) 620x580x910-1,010 มม.จํานวน 1 ตัว
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ที่ โครงการ หน�วยงานที่รับผิดชอบ  งบประมาณ (บาท)
     เบิกจ�าย    

(บาท)

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ
แล�วเสร็จ

รายการครุภัณฑ<



อยู�ระหว�าง ไม�ได�

ดําเนินการ ดําเนินการ

11 จัดซื้อเก�าอี้สํานักงานที่ท�าวแขนพลาสติก ขนาด (กว�างxลึกx สูง) สํานักปลัดเทศบาล 7,800                 7,780.00         

ไม0น�อยกว0า 58x59x95 ซม. จํานวน 2 ตัว
12 จัดซื้อเก�าอี้สํานักงาน ล�อเลื่อน พนักพิงต่ําขนาดไม0น�อยกว0า สํานักปลัดเทศบาล 11,600               11,600.00       

59x62x88-100 ซม. จํานวน 4 ตัว
13 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส0วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน สํานักปลัดเทศบาล 85,800               85,800.00       

ขนาด 18,000 บีทียู   จํานวน 3 เครื่อง
14 จัดซื้อชั้นอเนกประสงค 3 ชั้น ขนาดไม0น�อยกว0า (WxDxH) สํานักปลัดเทศบาล 2,000                 2,000.00         

 600x300x1,200 มม. จํานวน 2 ตัว
15 จัดซื้อโชฟารับแขก พร�อมโตxะกลางโชฟา 3 ที่นั่ง 1 ตัว ขนาดไม0น�อยกว0า สํานักปลัดเทศบาล 48,000               48,000.00       

(WxDxH)  180x80x80 ซม. โชฟา 1 ที่นั่ง 2 ตัว ขนาดไม0น�อยกว0า
(WxDxH) 85x80x80 ซม. โตxะกลาง ขนาดไม0น�อยกว0า
(WxDxH) 100x55x44 ซม. 

16 จัดซื้อตู�เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกขนาด 5 ฟุต ขนาดไม0น�อยกว0า สํานักปลัดเทศบาล 28,500               28,500.00       

(WxDxH) 1,489x410x879 มม. จํานวน 2 ตู�
 - ตู�เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต ขนาดไม0น�อยกว0า
(WxDxH) 1,185x410x879 มม. จํานวน 5 ตู�

17 จัดซื้อโตxะคอมพิวเตอรขนาดไม0น�อยกว0า (WxDxH) 800x600x750 สํานักปลัดเทศบาล 7,500                 7,500.00         

 มม. จํานวน 3 ตัว
18 จัดซื้อโตxะทํางาน สํานักปลัดเทศบาล 71,700               50,500.00       

 - โตxะทํางาน 2 ลิ้นชัก ขนาดไม0น�อยกว0า (WxDxH) 1,500x800x
x750 มม. จํานวน 3 ตัว
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 - โตxะทํางานผู�บริหาร ขนาดไม0น�อยกว0า(WxDxH) 1,600x850x
760 มม. จํานวน 2 ตัว
 - โตxะทํางาน 2 ลิ้นชัก ขนาดไม0น�อยกว0า WxDxH) 1,200x600
x750 มม. จํานวน 3 ตัว
 - โตxะทํางาน 2 ลิ้นชัก ขนาดไม0น�อยกว0า (กว�างxลึกxสูง) 120x60
x75 ซม. จํานวน 1 ตัว
 - โตxะทํางาน  ขนาดไม0น�อยกว0า 120x60x75 ซม. จํานวน 1 ตัว

19 จัดซื้อโตxะทํางานอเนกประสงค สํานักปลัดเทศบาล 18,000               18,000.00       

 - โตxะพับอเนกประสงค ขนาดไม0น�อยกว0 า(WxDxH) 1,200x600x
750 มม. จํานวน 1 ตัว
 - โตxะพับอเนกประสงค พร�อมเก�าอี้ขนาด 6 ที่นั่ง ขนาด
150x90x75 ซม. จํานวน 1 ตัว เก�าอี้ ขนาด 44x50x93 ซม.
จํานวน 6 ตัว  จํานวน 1 ชุด

20 จัดซื้อถังน้ํา ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จํานวน 4 ถัง สํานักปลัดเทศบาล 25,600                - 

21 จัดซื้อโทรศัพท  จํานวน 1  เครื่อง สํานักปลัดเทศบาล 25,000               13,500.00       

22 จัดซื้อเก�าอี้จัดเลี้ยงขนาดไม0น�อยกว0า กว�าง 45 ลึก 55 สูง 90 ซม. กองวิชาการและแผนงาน 150,000             150,000.00    

จํานวน  120  ตัว

23 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส0วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน กองวิชาการและแผนงาน 94,000               94,000.00       

ขนาด 36,000 BTU จํานวน 2 เครื่อง
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24 จัดซื้อชุดโตxะ-เก�าอี้อ0านหนังสือสําหรับเด็ก กองวิชาการและแผนงาน 15,400               15,000.00       

 - โตxะไม�ทาสี ขนาด 60x67x57 ซม. 
 - เก�าอี้ไม�ทาสี มีพนักพิง ขนาด 32x30x64 ซม. จํานวน 4 ชุด 

25 จัดซื้อโตxะทํางาน ขนาด 160x80x75 ซม. จํานวน 1 ตัว สํานักการคลัง 9,500                  - 

26  - จัดซื้อเก�าอี้สํานักงานล�อเลื่อนพนักพิงต่ํา ขนาด 59x62x สํานักปลัดเทศบาล 49,600               48,200.00       

88-100 ซม. จํานวน 14 ตัว
 - เก�าอี้สํานักงาน ล�อเลื่อนพนักพิงสูงขนาด 63x68x115-127 ซม.
จํานวน 2 ตัว

27 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส0วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน สํานักปลัดเทศบาล 217,000              - 

 - ขนาด 13,000 บีทียู จํานวน  2 เครื่อง
 - ขนาด 50,000 บีทียู จํานวน  3 เครื่อง

28 จัดซื้อตู�ล็อกเกอร 18 ช0อง  จํานวน 2 ตู� สํานักปลัดเทศบาล 16,000               1,600.00         

29 จัดซื้อตู�เหล็ก 25 บาน ปรับระดับ 3 ชั้น   จํานวน 3 ตู� สํานักปลัดเทศบาล 16,500               16,500.00       

30 จัดซื้อโตxะทํางาน ขนาด 120x60x75 ซม. จํานวน 10 ตัว สํานักปลัดเทศบาล 45,000               45,000.00       

31 จัดซื้อโตxะอเนกประสงค ขนาด 1,830x762x750 มม.จํานวน 6 ตัว สํานักปลัดเทศบาล 15,000               15,000.00       

32 จัดซื้อพัดลมชนิดติดผนัง ขนาดใบพัดไม0น�อย กว0า 18 นิ้ว ปรับแรงได�  สํานักปลัดเทศบาล 44,000               27,000.00       

3 ระดับ จํานวน 20 ตัว  
33 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส0วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน สํานักการศึกษา 32,400                - 

ขนาด 24,000 BTU จํานวน 1 เครื่อง
34 จัดซื้อตู�เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก จํานน 4 ตู� สํานักการศึกษา 31,600                - 

35 จัดซื้อกระดานบอรด ติดบอรด แบบ 4 ลิ้นชัก จํานน 4 ตู� ร.ร.เทศบาลวัดท�าวโคตร 12,000 7,960.00         
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36 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส0วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน 2,527,200           - 

 - ขนาด 18,000 บีทียู จํานวน 16 เครื่อง
 - ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 21 เครื่อง
 - ขนาด 32,000 บีทียู จํานวน  18 เครื่อง
 - ขนาด 36,000 บีทียู จํานวน  9 เครื่อง
 - ขนาด 40,000 บีทียู จํานวน  4 เครื่อง

37 จัดซื้อชั้นวางเครื่องนอนขนาดไม0น�อยกว0า 40x120x240 ซม. โรงเรียน 144,000             96,390.00       

12 ช0อง จํานวน 9 ชุด เทศบาลวัดใหญ0

38 จัดซื้อชั้นวางรองเท�าโครงเหล็ก ขนาดไม0น�อยกว0า 30x200x85 ซม. โรงเรียน 202,500             135,900.00    

จํานวน 45 ชุด เทศบาลวัดใหญ0

39 จัดซื้อโตxะอาหารพร�อมเก�าอี้ แบบ สปช. โตxะขนาดไม0น�อยกว0า โรงเรียนเทศบาล 45,000 30,200.00       

75x150x75 ซม. เก�าอี้ขนาดไม0น�อยกว0า 30x150x วัดศรีทวี
45 ซม. จํานวน 10 ชุด

40 จัดซื้อถังเก็บน้ําแบบไฟเบอรกลาส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร โรงเรียนเทศบาล 24,900 16,650.00       

จํานวน 3 ถัง เสาธงทอง
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41 จัดซื้อพัดลมโคจรติดเพดาน ขนาด 16 นิ้ว จํานวน 70 ตัว  - ร.ร.เทศบาลวัดศาลามีชัย 154,000 102,900.00    

จํานวน 40 ตัว

 - ร.ร.เทศบาลวัดศรีทวี
จํานวน 20 ตัว
 ร.ร.เทศบาลวัดท�าวโคตร

จํานวน 10 ตัว
42 จัดซื้อเก�าอี้สํานักงาน กองสาธารณสุข 39,000               

 - เก�าอี้สํานักงาน หุ�มหนังเทียม ขนาดกว�าง 50xลึก 50 x สูง 92- และสิ่งแวดล�อม
114 ซม. จํานวน 13 ตัว
 - เก�าอี้สํานักงาน หุ�มหนังเทียม ขนาดกว�าง 68xลึก 71 x สูง 113- 4,800                 46,300.00       

123 ซม. จํานวน 1 ตัว
 - เก�าอี้สํานักงาน ขนาด (WxDxH) ไม0น�อยกว0า  58x59x88 ซม. 51,000               
ปรับความสูงด�วยโชxค จํานวน 3 ตัว

43 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส0วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน กองสาธารณสุข 102,400             102,400.00    

 ขนาด 40,000  บีทียู จํานวน  2 เครื่อง และสิ่งแวดล�อม
44 จัดซื้อตู�เหล็กบานเลื่อนกระจก

 - ตู�เหล็กสูงบานเลื่อนกระจก ขนาด (WxDxH) ไม0น�อยกว0า  914x457 กองสาธารณสุข 9,800                 
x1,829 มม. ชั้นวาง 3 แผ0นชั้น จํานวน 2 ตู� และสิ่งแวดล�อม 25,400.00       
 - ตู�เหล็กกระจกบานเลื่อนทรงสูง ขนาด (WxDxH) ไม0น�อยกว0า กองสาธารณสุข 7,800                 

914x457x1,829 มม. ขนาด 4 ชั้น จํานวน 1 ตู� และสิ่งแวดล�อม
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 - ตู�เหล็กสูงบานเลื่อนกระจก ขนาด(WxDxH) ไม0น�อยกว0า 1,185x กองสาธารณสุข 7,800                  -
410x879 มม. มีชั้นวางภายใน 2  แผ0นชั้น จํานวน 2 ตู� และสิ่งแวดล�อม

45 จัดซื้อโตxะคอมพิวเตอร ขนาดไม0น�อยกว0า 50x80x75 ซม.  กองสาธารณสุข 5,600                 5,000.00         

จํานวน 2 ตัว และสิ่งแวดล�อม
46 จัดซื้อโตxะทํางาน 2 ลิ้นชักขวา 26,600               

 - โตxะทํางาน 2 ลิ้นชักขวา ขนาดกว�าง1,200xลึก600xสูง750 มม. กองสาธารณสุข
จํานวน 7 ตัว และสิ่งแวดล�อม 35,600.00       

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

47 จัดซื้อโตxะอเนกประสงค ขนาดไม0น�อยกว0า  (กว�างxสูงxลึก) กองสาธารณสุข 6,600                 5,600.00         

60x150x75 ซม. จํานวน 2 ตัว และสิ่งแวดล�อม
48 จัดซื้อโทรศัพทตั้งโตxะแบบไร�สายหน�าจอ กองสาธารณสุข 1,900                 1,900.00         

LED ขนาด 1.8 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง และสิ่งแวดล�อม
49  - เก�าอี้พักคอย แบบ 4 ที่นั่ง  จํานวน 20 ชุด กองการแพทย 320,000             320,000.00    

 - เก�าอี้พักคอย แบบ 2 ที่นั่ง  จํานวน 20 ชุด
50 จัดซื้อเก�าอี้สํานักงานแบบมีพนักพิง ขนาด66x 75 x 109 ซม. กองการแพทย 39,000               26,500.00       

จํานวน 10 ตัว
51 จัดซื้อเครื่องดูดฝุDน ขนาด 25 ลิตร จํานวน 1 เครื่อง กองการแพทย 14,000               14,000.00       

52 จัดซื้อเครื่องทําลายเอกสาร แบบตัดตรง ทําลายครั้งละ 20 แผ0น กองการแพทย 252,000             252,000.00    

จํานวน 9 เครื่อง
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53 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส0วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน
 - ขนาด 36,000 บีทียู จํานวน 4 เครื่อง กองการแพทย 188,000             งบประมาณ
 - ขนาด 15,000 บีทียู จํานวน 8 เครื่อง กองการแพทย 207,200              -  ไม0เพียงพอ
 - ขนาด 26,000 บีทียู จํานวน 5 เครื่อง กองการแพทย 180,000             

54 จัดซื้อเครื่องเรียกบัตรคิว   จํานวน 1 เครื่อง กองการแพทย 300,000              - 

55 จัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ   จํานวน 6 เครื่อง กองการแพทย 120,000 117,000.00    

56 จัดซื้อเคานเตอรสําหรับคัดกรองผู�ปDวย  จํานวน 1 ชุด กองการแพทย 12,000  - 

57 จัดซื้อตู�ไม�ชนิด 2 บาน  ขนาด  80 x 40x80 ซม. จํานวน 2 ตู� กองการแพทย 9,000 9,000.00         

58 จัดซื้อตู�ลxอกเกอร กองการแพทย 30,000               30,000.00       

 - ตู�ลxอกเกอร 18 ช0อง ขนาดไม0น�อยกว0า 91 x 45 x 92 ซม.

จํานวน 2 ตู�
 - ตู�ลxอกเกอร 12 ช0อง ขนาดไม0น�อยกว0า 91.5 x 45 x 183 ซม. 
จํานวน 2 ตู�
 จํานวน 2 ตู�

59 จัดซื้อตู�เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก จํานวน 3 ตู� กองการแพทย 23,700 23,700.00       

60 จัดซื้อโตxะสํานักงาน 2 ลิ้นชัก ขนาดไม0น�อยกว0า 120 x 60 x 75 ซม. กองการแพทย 44,100               44,100.00       

จํานวน 9 ตัว
61  - จัดซื้อพัดลมโคจร ขนาด 18 นิ้ว จํานวน 4 ตัว กองการแพทย 82,100                -  งบประมาณ

 - พัดลมไอน้ํา แบบครอบคลุมพื้นที่ ขนาด 30-50 ตารางเมตร จํานวน ไม0เพียงพอ
3 ตัว
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62 จัดซื้อพารทีชั่นสําหรับพื้นห�อง  ขนาด 150x120 ซม.  กองการแพทย 123,000  -  งบประมาณ
จํานวน 5 ชุด ไม0เพียงพอ

63  - จัดซื้อเก�าอี้สํานักงานเก�าอี้นวม มีล�อเลื่อน ขนาดกว�าง 68.5 ซม. กองสวัสดิการสังคม 11,000               10,000.00       

ลึก 80 ซม. สูง 106.7-114.3 ซม. จํานวน 1 ตัว 

 - เก�าอี้นวม มีล�อเลื่อน ปรับระดับได� ขนาดกว�าง 63 ซม. กองสวัสดิการสังคม 14,400               9,600.00         
ลึก 69 ซม. สูง 95 ซม. จํานวน 3 ตัว

64 จัดซื้อตู�กระจกบานเลื่อน W914xD457xH1,829 มม. จํานวน 6 ตู� กองสวัสดิการสังคม 46,800               42,000.00       

65 จัดซื้อโตxะทํางานมีลิ้นชัก ขนาดกว�าง 150 ซม.ลึก 75 ซม. สูง 75 ซม. กองสวัสดิการสังคม 7,800                 7,800.00         

จํานวน 1 ตัว
66 จัดซื้อพารทีชั่นพร�อมติดตั้ง  จํานวน 1 ชุด กองสวัสดิการสังคม 20,600               20,000.00       

67 จัดซื้อโตxะทํางาน ขนาด 60x120x75 ซม.มีลิ้นชัก 2 ลิ้นชัก สํานักการประปา 5,000                  - 

ประตู 1 บาน จํานวน 1 ตัว
68 จัดซื้อโตxะคอมพิวเตอร ขนาด 50x100x75 ซม.จํานวน 1 ตัว สํานักการประปา 2,000                  - 

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

70 จัดซื้อเก�าอี้ทํางานมีพนักพิง ขนาด  58x59x90-102 ซม. ชนิดบุนวม สํานักการประปา 9,000                  - 

ปรับระดับสูงต่ําได� จํานวน 5 ตัว
71 จัดซื้อเก�าอี้ทํางานมีพนักพิงสูง ขนาด  40x42x95-105 ซม. สํานักการประปา 4,800                  - 

จํานวน 1 ตัว
72 จัดซื้อเก�าอี้พักคอย 4 ที่นั่ง ขนาดกว�าง 224x ลึก 52xสูง 78 ซม. สํานักการประปา 6,500                  - 

จํานวน 4 ชุด
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73 จัดซื้อเครื่องอ0านบารโค�ดอัตโนมัติแบบมือถือ จํานวน 2 เครื่อง สํานักการประปา 21,400                - 

74 จัดซื้อเครื่องกดบัตรคิวแบบอัตโนมัติ พร�อมติดตั้ง จํานวน 1 ชุด สํานักการประปา 130,000              - 

75 จัดซื้อเครื่องชั่งน้ําหนักทองคํา จํานวน 1 เครื่อง สถานธนานุบาลเทศบาล 30,000  - 

นครนครศรีธรรมราช

76 จัดซื้อโตxะ-เก�าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา ขนาดไม0น�อยกว0า สํานักการศึกษา 1,027,000          533,000.00    

40x60x75 ซม. เก�าอี้นักเรียน ขนาดไม0น�อยกว0า  40x42x80  ซม. 

จํานวน 650 ชุด
77  - จัดซื้อโตxะ-เก�าอี้นักเรียนระดับอนุบาล โตxะนักเรียน ขนาด 40x60x สํานักการศึกษา 88,200               46,800.00       

x54 ซม. เก�าอี้นักเรียน ขนาด 30x35x30.2 ซมจํานวน 60 ชุด 

 - โตxะนักเรียนอนุบาล โฟเมก�าสีขาวพร�อมเก�าอี้ 6 ตัว โตxะ ขนาด สํานักการศึกษา 80,000               45,200.00       
ไม0น�อยกว0า 40x150x50 ซม. เก�าอี้ ขนาดไม0น�อยกว0า  250x25x
x50  ซม.จํานวน 16 ชุด

78 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด 1 ตั น ปริมาตรกระบอกสูบไม0ต่ํากว0า สํานักปลัด 2,050,000          1,740,000.00    

2,400 ซีซี แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 2 คัน เทศบาล
79 จัดซื้อรถยนตนั่งอเนกประสงค ปริมาตรกระบอกสูบไม0น�อยกว0า สํานักปลัด 3,800,000          3,798,000.00      

2,400 ซีซี จํานวน 1 คัน เทศบาล
80 จัดซื้อรถจักรยานยนต ขนาด 110  ซีซี แบบเกียรธรรมดา กองวิชาการ 122,400             120,000.00    

จํานวน 3 คัน และแผนงาน
81 จัดซื้อรถจักรยานยนต ขนาด 110  ซีซี แบบเกียรธรรมดา สํานักการคลัง 81,600                - 

จํานวน 2 คัน
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82 จัดซื้อรถบรรทุกน้ําดับเพลิงอเนกประสงค ชนิด 10 ล�อ ร�อมระบบ สํานักปลัด 5,600,000          5,588,000.00      

ฉีดโฟม ขนาดความจุไม0น�อยกว0า 14,000 ลิตร   จํานวน 1 คัน เทศบาล
83 จัดซื้อเรือพลาสติก ขนาดกว�างไม0น�อยกว0า80 ซม. ความยาวไม0น�อยกว0า สํานักปลัด 375,000             372,500.00    

300 ซม. ความสูงไม0น�อยกว0า 30 ซม. จํานวน 50 ลํา เทศบาล
84 จัดซื้อรถจักรยานยนต ขนาด 110  ซีซี แบบเกียรธรรมดา กองสาธารณสุข 81,600               80,000.00       

จํานวน 2 คัน และสิ่งแวดล�อม
85 จัดซื้อรถสามล�อ แบบมีกระบะหลัง เครื่องยนตเบนชิน ระบบ 5 เกียร สํานักการช0าง 240,000              -  งบประมาณ

กระบะ (กว�างxยาวxสูง) 1,300x1,850x940 มม. จํานวน 3 คัน ไม0เพียงพอ

86 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม0ต่ํากว0า กองสาธารณสุข 1,150,000          924,000.00    

 2,400 ซีซี จํานวน 2 คัน และสิ่งแวดล�อม
87 จัดซื้อเรือไฟเบอรกลาสท�องเรือรูปตัววี หัวแหลม ขนาดความยาว สํานักการช0าง 40,000                -  งบประมาณ

ไม0น�อยกว0า 390 ซม. กว�างไม0น�อยกว0า 144 ซม. พร�อมเครื่องยนต ไม0เพียงพอ

เบนชินเกาะท�าย ขนาดไม0น�อยกว0า 9.5 แรงม�า จํานวน 1 ลํา
88 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม0ต่ํากว0า กองสวัสดิการสังคม 868,000             828,000.00    

 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล�อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 1 คัน
89 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม0ต่ํากว0า สํานักการช0าง 1,025,000          880,000.00    

 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล�อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 1 คัน
90 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม0ต่ํากว0า สํานักการประปา 1,150,000           - 

 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล�อ แบบธรรมดา  จํานวน 2 คัน
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91 จัดซื้อเครื่องปJ{มน้ํา
 - เครื่องปJ{มน้ําอัตโนมัติ มอเตอรขนาดไม0น�อยกว0า 400 วัตต สํานักปลัด 30,000               29,400.00       
จํานวน 2 เครื่อง เทศบาล 

 - เครื่องปJ{มน้ําอัตโนมัติ มอเตอรขนาดไม0น�อยกว0า 200 วัตต สํานักปลัด 14,000               13,340.00       
 จํานวน 2 เครื่อง เทศบาล

92 จัดซื้อเครื่องปJ{มน้ํา
 - เครื่องปJ{มน้ําอัตโนมัติ มอเตอรขนาดไม0น�อยกว0า 400 วัตต ระยะส0ง สํานักปลัด 15,000               15,000.00       
สูงไม0น�อยกว0า 22 เมตร ปริมาณน้ําสูงสุดไม0น�อยกว0า 57 ลิตร/นาที เทศบาล
 จํานวน 1 เครื่อง 

 - เครื่องปJ{มน้ําอัตโนมัติ มอเตอรขนาดไม0น�อยกว0า 200 วัตต ระยะส0ง สํานักปลัด 7,000                 7,000.00         
สูงไม0น�อยกว0า 16 เมตร ปริมาณน้ําสูงสุดไม0น�อยกว0า 28 ลิตร/นาที เทศบาล
 จํานวน 1 เครื่อง

93 จัดซื้อเครื่องเลื่อยโซ0ยนต สํานักปลัด 70,000               64,000.00       
 - เครื่องเลื่อยโซ0ยนต ความยาวบ0าไม0น�อยกว0า 18 นิ้ว เทศบาล
เครื่องยนตไม0น�อยกว0า 2 แรงม�า  จํานวน 4 เครื่อง 

 - เครื่องเลื่อยโซ0ยนต ความยาวบ0าไม0น�อยกว0า 25 นิ้ว ขนาดเครื่องยนต สํานักปลัด 130,000             130,000.00    
ไม0น�อยกว0า 5.3 แรงม�า  จํานวน 4 เครื่อง เทศบาล

94 จัดซื้อเครื่องปJ{มน้ําอัตโนมัติเครื่องปJ{มน้ําอัตโนมัติ ถังกลม ขนาด โรงเรียนเทศบาล 6,400                 6,400.00         

300 W จํานวน 1 เครื่อง วัดเสาธงทอง
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95 จัดซื้อเครื่องปJ{มน้ําอัตโนมัติ สูบน้ําได�ไม0น�อยกว0าชั่วโมงละ 2,000 ลิตร  กองการแพทย 16,000                -  งบประมาณ
สูบส0งสูงไม0ต่ํากว0า 12 เมตร พร�อมติดตั้ง จํานวน 1 เครื่อง ไม0เพียงพอ

96 จัดซื้อเครื่องสูบน้ําแรงดันสูง แรงดันขนาด125 บาร จํานวน 1 ตัว กองสาธารณสุข 5,500                 5,000.00         

และสิ่งแวดล�อม
97 จัดซื้อเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง แรงดันขนาด 170 บาร ปริมาณน้ํา สํานักการช0าง 40,000               40,000.00       

ไม0น�อยกว0า 780 ลิตรต0อชั่วโมง มอเตอร 1,80 0วัตต กระแสไฟ 380
 โวลต มีถังใส0น้ํายาไม0น�อยกว0า 4 ลิตร  จํานวน 1 เครื่อง

98  - จัดซื้อเครื่องเลื่อยโซ0ยนต เครื่องยนตเบนชินบารไม0น�อยกว0า 18 นิ้ว สํานักการช0าง 16,000               
จํานวน 1 เครื่อง 48,500.00       

 - เครื่องเลื่อยโซ0ยนต เครื่องยนตเบนชินบารไม0น�อยกว0า 25 นิ้ว สํานักการช0าง
จํานวน 1 เครื่อง 34,000               

99 จัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบหอยโข0ง เครื่องยนตดีเซล ขนาดไม0น�อยกว0า สํานักการช0าง 2,400,000           - 

120 แรงม�า อัตราการสูบไม0น�อยกว0า 20,000 ลิตรต0อนาที  
 ระยะสูบส0งไม0น�อยกว0า 15 เมตร  จํานวน 2 เครื่อง

100 จัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบท0อสูบน้ําพญานาค ขนาดท0อไม0น�อยกว0า 6 นิ้ว สํานักการประปา 91,700               80,000.00       

เครื่องยนตดีเซล 10 แรงม�า จํานวน 2 เครื่อง 
101 จัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบจุ0มใช�มอเตอรขนาดไม0น�อยกว0า 0.4 kw 220 สํานักการประปา 11,700               11,700.00       

โวลลท0อส0งน้ํา ขนาด 2 นิ้ว สามารถสูบน้ําได�ไม0น�อยกว0า 140 ลิตร
ต0อนาที จํานวน 5 เครื่อง 
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102 จัดซื้อเครื่องตบดินโดยใช�เครื่องยนตเบนชินน้ําหนักของเครื่องตบดิน สํานักการช0าง 42,000               42,000.00       

ไม0น�อยกว0า 80 กิโลกรัม แรงบดอัดไม0น�อยกว0า 5 ตัน ความเร็วในการ
ตบไม0น�อยกว0า 5,000 ครั้งต0อนาที จํานวน 2 เครื่อง

103 จัดซื้อรถบดล�อเหล็ก นิดเดินตาม เครื่องยนต ดีเซล 4 จังหวะ ขนาดกําลัง สํานักการช0าง 800,000              -  อยู0ระหว0าง

11 แรงม�าความถี่ในการสั่นสะเทือนไม0น�อยกว0า 3,780 ครั้งต0อนาที  ขออนุมัติซื้อ

จํานวน 1 คัน
104 จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงมีหน0วยความจําไม0น�อยกว0า 4 GB สํานักปลัด 8,000                 8,000.00         

 จํานวน 2 เครื่อง เทศบาล
105 จัดซื้อเครื่องเล0นซีดี สามารถอ0านแผ0น cd mp3 และ usb ได�พร�อม กองวิชาการ 4,000                 39,000.00       

ชุด จํานวน 1 เครื่อง และแผนงาน
106 ติดตั้งกล�องโทรทัศนวงจรปnด จํานวน 8 ตัว บริเวณอุทยานการเรียนรู� กองวิชาการ 100,000             97,000.00       

เมืองนครศรีธรรมราช และแผนงาน
107 ติดตั้งกล�องโทรทัศนวงจรปnด จํานวน 10 ชุด  บริเวณสถานีดับเพลิง สํานักปลัด 234,200             228,400.00    

คูขวางสถานีดับเพลิงเพชรจริก เทศบาล
108 จัดซื้อเครื่องเสียงขนาดไม0น�อยกว0า 120 วัตต พร�อมชุดลําโพงและ โรงเรียนเทศบาล 50,000               43,500.00       

ไมโครโฟนไร�สายลําโพง 6 ตัว ขนาดไม0น�อยกว0า 30 วัตต วัดเสมาเมือง
จํานวน 1 ชุด
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109 จัดซื้อเครื่องเสียงแบบกระเป�าหิ้วมีขนาดกําลังขับ 15 วัตต กองการแพทย 14,000               14,000.00       

 เปLนแบบพกพา พร�อมเครื่องส0งและกระเป�าสะพาย จํานวน 4 เครื่อง
110 ติดตั้งกล�องโทรทัศนวงจรปnด จํานวน 30 เครื่อง โรงพยาบาล กองการแพทย 300,000             294,000.00    

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
111 จัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง นาด 15 นิ้ว 450 วัตต กองสาธารณสุข 9,900                  - 

พร�อมไมค และสิ่งแวดล�อม
112 จัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟEา เครื่องยนตดีเซล ขนาด 5 กิโลวัตต สํานักการช0าง 52,000                - 

จํานวน 1 เครื่อง
113 จัดซื้อเครื่องขยายเสียงกลางแจ�ง จํานวน 8 ชุด ประกอบด�วย กองสวัสดิการ 228,000             208,000.00    

มิกซเซอร 1 เครื่อง ลําโพงขนาด 10 นิ้ว พร�อมขา 2 ชุด สายลําโพง 5 สังคม
 เมตร ไมคสาย 2 ตัวพร�อมสายยาว 4.5 เมตร เครื่องเล0นดีวีดี 1 เครื่อง

114 จัดซื้อเครื่องขยายเสียงตู�ลําโพง 5 นิ้ว 2 ทางติดฝาผนัง 140 วัตต สํานักปลัด 40,000               31,500.00       

8 โอมห  จํานวน 1 ชุด เทศบาล
115 จัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟEาแบบเบนซิน ขนาดไม0น�อยกว0า 5 KVA สํานักการประปา 57,500               57,500.00       

กําลังไฟฟEา 4,200 วัตต จํานวน 1 เครื่อง
116 จัดซื้อระบบสัญญาณเตือนภัยกันขโมยแบบไร�สาย จํานวน 1 ชุด สถานธนานุบาลเทศบาล 70,000               69,900.00       

นครนครศรีธรรมราช
117 จัดซื้อกล�องถ0ายรูป ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม0น�อยกว0า 21 สํานักปลัดเทศบาล 53,800               53,800.00       

ล�านพิกเซล จํานวน 2 ตัว
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118 จัดซื้อโทรทัศน แอลอีดี (LED TV)  แบบ  Smart TV ขนาด 55 นิ้ว สํานักปลัดเทศบาล 27,500               25,300.00       

จํานวน 1 เครื่อง  
119 จัดซื้อกล�องถ0ายรูป ระบบดิจิตอล  ความละเอียดไม0น�อยกว0า 24 กองวิชาการ 35,000               35,000.00       

 ล�านพิกเซล จํานวน 1 ตัว และแผนงาน
120 จัดซื้อกล�องถ0ายรูป ระบบดิจิตอล ขนาดจอแสดงผลไม0น�อยกว0า 2.7 นิ้ว สํานักการคลัง 22,500               22,500.00       

จํานวน 5 ตัว 
121 จัดซื้อโทรทัศน แอลอีดี (LED TV) ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง สํานักปลัด 7,300                 6,500.00         

122 จัดซื้อโทรทัศน แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว สํานักการศึกษา 1,146,600          1,145,000.00    

จํานวน 63 เครื่อง
123 จัดซื้อโทรทัศน แอลอีดี (LED TV) ขนาด 40 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง กองการแพทย 12,100               12,100.00       

124 จัดซื้อเครื่องช0วยหายใจ ชนิดอัดอากาศ  บรรจุอากาศไม0น�อย สํานักปลัด 480,000             468,000.00    

กว0า 1,800 ลิตร ที่แรงดันไม0น�อยกว0า 280 บาร  จํานวน 6 ชุด เทศบาล
125 จัดซื้อกล�องจุลทรรศน ชนิด 2 กระบอกตา จํานวน 1 เครื่อง กองการแพทย 50,000               50,000.00       

126 จัดซื้อเครื่องฉายแสงวัสดุอุดฟJนมีแหล0งกําเนิดแสงมาจาก LED กองการแพทย 80,000               80,000.00       

จํานวน 2 เครื่อง

127 จัดซื้อเครื่องชั่งน้ําหนักเด็กแบบดิจิตอล จํานวน 1 เครื่อง กองการแพทย 3,500                 83,500.00       

128 จัดซื้อเครื่องชั่งน้ําหนักแบบดิจิตอล พร�อมที่วัดส0วนสูง กองการแพทย 80,000               80,000.00       

 จํานวน 4 เครื่อง
129 จัดซื้อเครื่องซีลซองฆ0าเชื้อ ขนาดของเครื่อง 420x305x225 มม. กองการแพทย 30,000               30,000.00       

จํานวน 1 เครื่อง
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130 จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต แบบดิจิตอล จํานวน 5 เครื่อง กองการแพทย 30,000               30,000.00       

131 จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ กองการแพทย 140,000             140,000.00    

จํานวน 2 เครื่อง
132 จัดซื้อเครื่องส0องตา-หู จํานวน 3 เครื่อง กองการแพทย 60,000               60,000.00       

133 จัดซื้อชุดทันตกรรมเคลื่อนที่พร�อมเก�าอี้สนามและโคมไฟ กองการแพทย 65,000                - 

134 จัดซื้อตะแกรงทําแผล มีขนาด 38x54 ซม.ปรับระดับได� 70-100 ซม. กองการแพทย 27,000               27,000.00       

จํานวน 3 ชุด
135 จัดซื้อตู�เก็บเสมหะผู�ปDวย เปLนโครงสร�างตู� มีความกว�างไม0น�อยกว0า กองการแพทย 300,000             300,000.00    

100 ซม. ความ ลึกไม0น�อยกว0า 80 ซม. ความสูงไม0น�อยกว0า 220 ซม.
จํานวน 1 ตู�

136 จัดซื้อบันไดขึ้นเตียง 2 ชั้นขนาดไม0น�อยกว0า 40x48x43 ซม. โครงขา กองการแพทย 30,000               30,000.00       

ทําด�วยสแตนเลส ขนาด 2.5 ซม.จํานวน 10 ชุด
137 จัดซื้อรถฉีดยาและดมยา ขนาด 40x50x80 ซม. มีลิ้นชัก แบบมี กองการแพทย 28,000               28,000.00       

ล�อเลื่อนได� จํานวน 4 ชุด
138 จัดซื้อหัวกรอฟJนความเร็วสูง แบบมีไฟพร�อมข�อต0อ จํานวน 3 ชิ้น กองการแพทย 430,000             180,000.00    

139 จัดซื้อหัวกรอฟJนความเร็วต่ํา ด�ามกรอฟJนชนิดตรง กองการแพทย 75,000               46,800.00       

ความเร็วรอบสูงสุด 40,000 รอบ/นาที จํานวน 3 ชิ้น
140 จัดซื้อหัวกรอฟJนความเร็วต่ํา ด�ามกรอฟJนชนิดหักมุม กองการแพทย 30,000               19,500.00       

ความเร็วรอบสูงสุด 40,000 รอบ/นาที จํานวน 3 ชิ้น
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141 จัดซื้อเครื่องตรวจวัดระดับเสียงชนิดพกพา  จํานวน 1 เครื่อง กองสาธารณสุข 299,600             294,250.00    

และสิ่งแวดล�อม
142 จัดซื้อเครื่องวัดและบันทึกระดับความเข�มแสงสว0าง จํานวน 1 เครื่อง กองสาธารณสุข 30,000               30,000.00       

และสิ่งแวดล�อม
143 จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม0สัมผัส (อินฟาเรด) จํานวน 1 เครื่อง กองสาธารณสุข 4,900                  - 

และสิ่งแวดล�อม
144 จัดซื้อเครื่องจ0ายแกxสคลอรีนแบบมีมิเตอรวัด จํานวน 1 เครื่อง สํานักการประปา 70,000               65,000.00       

145 จัดซื้อเครื่องวัดความขุ0นวัดค0าความขุ0นแบบอัตโนมัติ สํานักการประปา 200,000             172,000.00    

จํานวน 2 เครื่อง 
146 จัดซื้อเครื่องวัดค0า ph แบบตั้งโตxะ จํานวน 2 เครื่อง สํานักการประปา 44,000                - 

147 จัดซื้อเครื่องวัดอัตราการไหลของของเหลว (น้ํา) จํานวน 2 เครื่อง สํานักการประปา 80,000                - 

148 จัดซื้อตู�เย็น ขนาด 5 คิวปnกฟุต จํานวน 1 ตู� สํานักปลัดเทศบาล 6,500                 5,600.00         

149 จัดชื้อเครื่องทําน้ําร�อน-น้ําเย็น แบบต0อท0อ ขนาด 2 กxอก  สํานักปลัดเทศบาล 50,200               50,000.00       

จํานวน 2 เครื่อง
150 จัดซื้อเตียงเหล็ก 2 ชั้น ขนาด 3.5 ฟุต จํานวน 13 ชุด สํานักปลัดเทศบาล 143,000             140,400.00    

151 จัดซื้อเตียงเหล็ก ขนาด 3.5 ฟุต จํานวน 23 ชุด สํานักปลัดเทศบาล 89,700               89,700.00       

152 จัดซื้อเครื่องกรองน้ํา  จํานวน 2 เครื่อง โรงเรียนเทศบาล 20,000               19,800.00       

วัดเสาธงทอง
153 จัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็นแบบต0อท0อ ขนาด 2 กxอก จํานวน 3 เครื่อง โรงเรียนเทศบาล 43,800               43,800.00       

วัดท0าโพธิ์
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154 จัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น แบบ 6 กxอก พร�อมเครื่องกรองน้ํา โรงเรียนเทศบาล 252,000             251,400.00    

จํานวน 6 เครื่อง วัดศาลามีชัย
155 จัดซื้อตู�เย็น ขนาด 5 คิวปnกฟุต จํานวน 5 ตู� กองการแพทย 32,500               21,450.00       

156 จัดซื้อตู�เย็น ขนาด 13 คิวปnกฟุต  จํานวน 4 ตู� กองการแพทย 74,000               51,960.00       

157 จัดชื้อเครื่องทําน้ําร�อน-น้ําเย็น  แบบต0อท0อ  ขนาด 2 กxอก  กองการแพทย 125,500             125,000.00    

จํานวน 5 เครื่อง
158 จัดซื้อตู�ซารจแบตเตอรี่แรงดันไฟฟEา 220/50 Hz กําลังไฟฟEา สํานักปลัด 10,000               9,000.00         

1,500 W กระแสชารจสูงสุด 60 A จํานวน 1 เครื่อง เทศบาล
159 จัดซื้อเครื่องจั๊มสตารทรถยนต จํานวน 1 เครื่อง สํานักการช0าง 32,500               65,000.00       

160 จัดซื้อเครื่องเชื่อมสนามกระแสไฟเชื่อมไม0น�อยกว0า 70 แอมปR สํานักการช0าง 68,000               56,000.00       

 เครื่องยนตเบนชิน 4 จังหวะ จํานวน 1 เครื่อง
161 จัดซื้อสว0านแท0นเจาะ 1 นิ้ว มอเตอร 220 V 1 Hp ความเร็วหมุน สํานักการช0าง 46,500               40,000.00       

ไม0น�อยกว0า 16 สปgด จํานวน 1 ตัว
162 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 สํานักปลัดเทศบาล 60,000               60,000.00       

จํานวน 2 เครื่อง
163 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  สําหรับงานประมวลผล  แบบที่ 1 สํานักปลัดเทศบาล 110,000             110,000.00    

จํานวน 5 เครื่อง
164  - จัดซื้อเครื่องพิมพเลเชอร หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 สํานักปลัดเทศบาล 10,000               10,000.00       

(18 หน�า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง 

 - จัดซื้อเครื่องพิมพเลเชอร หรือ LED ขาวดํา (18 หน�า/นาที) สํานักปลัดเทศบาล 7,800                 7,800.00         
จํานวน 3 เครื่อง
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 - จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง สํานักปลัดเทศบาล 6,300                 6,300.00         
 - จัดซื้อเครื่องพิมพแบบ Dot Matrix   พิมพแบบฟอรม PIN CODE สํานักปลัดเทศบาล 40,000               40,000.00       
ที่กรมการปกครองกําหนด จํานวน  2 เครื่อง

165 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟEา  ขนาด 800 VA จํานวน 5 เครื่อง สํานักปลัดเทศบาล 12,500               12,500.00       

166 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 กองวิชาการ 60,000               60,000.00       

จอขนาดไม0น�อยกว0า 19 นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง และแผนงาน
167 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  สําหรับงานประมวลผล  แบบที่ 1 กองวิชาการ 22,000               22,000.00       

จอขนาดไม0น�อยกว0า 19 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง และแผนงาน
168 จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร�อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ กองวิชาการ 8,600                 8,600.00         

 (Ink Tank Printer) จํานวน 2 เครื่อง และแผนงาน
169 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟEา ขนาด 800 VA จํานวน 2 เครื่อง กองวิชาการ 5,000                 5,000.00         

และแผนงาน
170 ติดตั้งโปรแกรมปEองกันไวรัสคอมพิวเตอร จํานวน 1 โปรแกรม กองวิชาการและแผนงาน 300,000             

171 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 สํานักการคลัง 180,000             180,000.00    

 จอขนาดไม0น�อยกว0า 19 นิ้ว จํานวน 6 เครื่อง
172 จัดซื้อเครื่องพิมพเลเชอร หรือ LED ขาวดํา (18 หน�า/นาที) สํานักการคลัง 13,000               13,000.00       

จํานวน 5 เครื่อง
173 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟEา ขนาด 800 VA จํานวน 7 เครื่อง สํานักการคลัง 17,500               17,500.00       

174 จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร จํานวน 1 เครื่อง สํานักการคลัง 3,200                 3,200.00         

175 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 สํานักปลัด 66,000               66,000.00       

 จอขนาดไม0น�อยกว0า 19 นิ้ว จํานวน 3 เครื่อง เทศบาล
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176 จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษ A3 สํานักปลัดเทศบาล 25,200               25,200.00       

จํานวน 4 เครื่อง
177 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟEา ขนาด 800 VA จํานวน 5 เครื่อง สํานักปลัดเทศบาล 7,500                  - 

178 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 สํานักการศึกษา 22,000               22,000.00       

 จอขนาดไม0น�อยกว0า 19 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง
179 จัดซื้อเครื่องพิมพเลเชอร หรือ LED ขาวดํา (18 หน�า/นาที) สํานักการศึกษา 10,400               10,400.00       

จํานวน 4 เครื่อง
180 จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอ รหรือ LED สี สํานักการศึกษา 15,000               15,000.00       

(18 หน�า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง
181 จัดซื้ออุปกรณอ0านบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader) สํานักการศึกษา 1,400                  - 

จํานวน 2 เครื่อง 
182 จัดซื้อเครื่องพิมพเลเชอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 30,000               30,000.00       

(18 หน�า/นาที) จํานวน 2 เครื่อง วัดมเหยงคณ
183 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 โรงเรียนสาธิตเทศบาล 902,000             900,000.00    

 จอขนาดไม0น�อยกว0า 19 นิ้ว จํานวน 41 เครื่อง วัดเพชรจริก
184 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 กองสาธารณสุข 66,000               66,000.00       

 จอขนาดไม0น�อยกว0า 19 นิ้ว จํานวน 3 เครื่อง และสิ่งแวดล�อม
185 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 กองสาธารณสุข 60,000               60,000.00       

 จอขนาดไม0น�อยกว0า 19 นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง และสิ่งแวดล�อม
186 จัดซื้อเครื่องพิมพเลเชอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 กองสาธารณสุข 20,000               20,000.00       

(18 หน�า/นาที) จํานวน 2 เครื่อง และสิ่งแวดล�อม
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187 จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED สี (18 หน�า/นาที) กองสาธารณสุข 30,000               30,000.00       

จํานวน 2 เครื่อง และสิ่งแวดล�อม
188 จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอรหรือ LED ขาวดํา กองสาธารณสุข 18,000               18,000.00       

(18 หน�า/นาที) จํานวน 2 เครื่อง จั และสิ่งแวดล�อม
189 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟEา ขนาด 800 VA จํานวน 5 เครื่อง กองสาธารณสุข 12,500               12,500.00       

และสิ่งแวดล�อม
190 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 กองการแพทย 238,000              -  งบประมาณ

 จอขนาดไม0น�อยกว0า 19 นิ้ว จํานวน 14 เครื่อง ไม0เพียงพอ

191 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 กองการแพทย 300,000              -  งบประมาณ

 จอขนาดไม0น�อยกว0า 19 นิ้ว จํานวน 10 เครื่อง ไม0เพียงพอ

192 จัดซื้อเครื่องพิมพชนิด Dot Matrix Printer  แบบแคร0สั้น กองการแพทย 88,000                -  งบประมาณ

จํานวน 4 เครื่อง ไม0เพียงพอ

193 จัดซื้อเครื่องพิมพเลเชอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 2 กองการแพทย 150,000              -  งบประมาณ

 (38 หน�า/นาที) จํานวน 10 เครื่อง ไม0เพียงพอ

194 จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED สี กองการแพทย 30,000                - 

(18 หน�า/นาที) จํานวน 2 เครื่อง
195 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟEา ขนาด 800 VA จํานวน 10 เครื่อง กองการแพทย 25,000                - 

196 ติดตั้งระบบโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับออกใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. กองสาธารณสุข 50,000                - 

สาธารณสุข พ.ศ.2535 จํานวน 1 โปรแกรม และสิ่งแวดล�อม
197 จัดซื้ออุปกรณอ0านบัตรแบบอเนกประสงค(Smart Card Reader) กองสาธารณสุข 2,100                  - 

จํานวน 3 เครื่อง และสิ่งแวดล�อม
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198 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 กองสวัสดิการสังคม 44,000               44,000.00       

 จอขนาดไม0น�อยกว0า 19 นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง
199 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน�ตบุxค สําหรับงานประมวลผล กองสวัสดิการสังคม 44,000               44,000.00       

มีจอภาพรองรับความละเอียดไม0น�อยกว0า 1,300x768 Pixel
และมีขนาดไม0น�อยกว0า 12 นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง

200 จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED สี กองสวัสดิการสังคม 15,000               15,000.00       

(18 หน�า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง
201 จัดซื้ออุปกรณอ0านบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader) กองสวัสดิการสังคม 3,500                 3,500.00         

จํานวน 5 เครื่อง
202 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 สํานักการประปา 12,000               120,000.00    

 จอขนาดไม0น�อยกว0า 19 นิ้ว จํานวน 4 เครื่อง
203 จัดซื้อเครื่องพิมพเลเชอร หรือ LED ขาวดํา  (18 หน�า/นาที) สํานักการประปา 5,200                 5,200.00         

จํานวน 2 เครื่อง
204 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟEา ขนาด 800 VA จํานวน 10 เครื่อง สํานักการประปา 25,000               25,000.00       

205 จัดซื้อเครื่องพิมพชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร0สั้น สํานักการประปา 132,000             66,000.00       

จํานวน 6 เครื่อง
206 จัดซื้อเครื่องจดหน0วยน้ําแบบมือถือ หน�าจออย0างน�อย 2.8 นิ้ว สํานักการประปา 325,000              - 

จํานวน 5 เครื่อง
207 จัดซื้อเครื่องพิมพแบบพกพา แบบไร�สาย หน�ากว�างในการพิมพ 2.9 นิ้ว สํานักการประปา 150,000             150,000.00    

/7.73 มิลลิเมตร พิมพต0อเนื่อง  จํานวน 5 เครื่อง
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208 จัดซื้อพัดลมระบายควัน ครื่องยนตเบนซิน แบบ 4 จังหวะ สํานักปลัด 370,000             368,000.00    

ขนาดเครื่องยนตไม0น�อยกว0า 5 แรงม�า จํานวน 2 เครื่อง เทศบาล
209 จัดซื้อเครื่องเล0นสนาม ประกอบด�วย อุโมงคบ�านกระดานลื่น สํานักการศึกษา 332,200             329,000.00    

แฟนซีเครื่องเล0น อุโมงคหนอนหลากสี ชุดสไลเดอรหมี+บ0อบอล  
บ�านร0ารัก ชั้นเก็บของ ชั้นวางหนังสือ เครื่องเล0นแบบขั้นบันไดนุ0มนิ่ม
จํานวน 2 ชุด

210 จัดซื้อรถยนตบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท�ายรถ ชนิด 6 ล�อ กองสาธารณสุข 4,400,000          4,384,000.00    

ขนาดบรรจุไม0น�อยกว0า 6 ลูกบาศกเมตร มีกําลังแรงม�าไม0น�อยกว0า และสิ่งแวดล�อม
130 แรงม�า จํานวน 2 คัน

211 จัดซื้อรถยนตดูดโคลนและสิ่งโสโครกพร�อมระบบฉีดล�างทําความ กองสาธารณสุข 15,000,000        14,946,000.00  

สะอาด มีกําลังแรงม�าไม0น�อยกว0า 240 แรงม�า  จํานวน 1 คัน และสิ่งแวดล�อม
212 จัดซื้อเครื่องสูบน้ําและผลักน้ําแบบเคลื่อนที่ระบบไฮดรอลิค สํานักการช0าง 10,000,000        9,965,000.00      

สามารถสูบน้ําได�ไม0น�อยกว0า 0.65 ลูกบาศกเมตรต0อวินาที ที่ระยะทาง
ส0งน้ําไม0น�อยกว0า 6 เมตร พร�อมอุปกรณ จํานวน 1 เครื่อง

213 จัดซื้อเครื่องผสมเสียงและเครื่องขยายเสียง ขนาดไม0น�อยกว0า 80 วัตต สํานักการศึกษา 279,000              - 

214 จัดซื้อลําโพงชนิดแขวนผนัง ขนาด 100 วัตต สํานักการศึกษา 201,500              - 

215 จัดซื้อไมโครโฟนมือถือชนิดไดนามิคเปLนไมโครโฟนมือถือขนิดไดนามิค สํานักการศึกษา 46,500                - 

216 จัดซื้อจอสัมผัสอัจฉริยะInteractive Multimedia Display สํานักการศึกษา 3,410,000           - 

ขนาด 55 นิ้ว จํานวน 31 ชุด
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217 จัดซื้อเครื่องฉายภาพ 3 มิติ เปLนเครื่องถ0ายทอดสัญญาณภาพจากวัตถุ โรงเรียนสาธิต 180,000             178,190.00    

เทศบาลวัดเพชรจริก
จํานวน 9 เครื่อง

218 จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA ขนาด 4,500 โรงเรียนสาธิต 562,500             560,610.00    

ANSI Lumens เปLนเครื่องฉายภาพเลนสเดียว จํานวน 9 เครื่อง เทศบาลวัดเพชรจริก
219 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานประมวลผล สํานักการศึกษา 713,000              - 

แบบที่ 1 จอภาพขนาดไม0น�อยกว0า 21 นิ้ว จํานวน 31 เครื่อง
220 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานประมวลผล โรงเรียนสาธิต 207,000             207,000.00    

แบบที่ 1 จํานวน 9 เครื่อง เทศบาลวัดเพชรจริก
221 จัดซื้อโลงศพแอร  ลักษณะแบบโลงในใส0โลงสแตนเลส ฐานเครื่องทํา กองสาธารณสุข 375,000             375,000.00    

ความเย็น (ฐานตั้งโลงศพ) และฐานรองรับด�านล0าง ลักษณะมี และสิ่งแวดล�อม
บัวคว่ํา-บัวหงาย (รุ0นโบราณ) จํานวน 6 ล�อ  จํานวน 5 ใบ

222  จัดซื้อโตxะพับอเนกประสงคหน�าโฟเมก�าสีขาว ขนาด w152.4xD76.2x กองวิชาการ 57,000               57,000.00       

H75 ซม. โครงขาเหล็กชุบโครเมี่ยม จํานวน 20 ตัว และแผนงาน
223  จัดซื้อโตxะวางคอมพิวเตอร ขนาด 120x60x75 ซม.  จํานวน 1 ตัว กองวิชาการ 4,200                  - 

และแผนงาน 24,200.00       
224  จัดซื้อเก�าอี้สํานักงาน ขนาดไม0น�อยกว0า 60x67x95 ซม. กองวิชาการ 20,000                - 

จํานวน 10 ตัว และแผนงาน
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225  จัดซื้อเครื่องจ0ายไฟและควบคุมหลัก รองรับการเชื่อมต0อชุดประชุม กองวิชาการ 23,500                - 

ไมโครโฟนได�ถึง 120 ชุด จํานวน 1 เครื่อง และแผนงาน
226  จัดซื้อชุดไมโครโฟนประชุมตัวประธานมีปุDมกดสําหรับพูดพร�อมไฟโชว กองวิชาการ 6,750                 151,100.00    

ที่ปุDมและปุDมกด เพื่อปnดหรือตัดเสียงชุดไมโครโฟนผู�เข�าร0วมประชุม และแผนงาน
จํานวน 1 ตัว

227  จัดซื้อชุดไมโครโฟนผู�ร0วมประชุมมีปุDมกดสําหรับพูดพร�อมไฟโชวที่ปุDม กองวิชาการ 127,000              - 

มีจอ LCD แสดงสถานะของการทํางานของไมโครโฟน มีช0องเสียบหูฟJง และแผนงาน
2 ชุดและมีลําโพงบรรจุอยู0ภายในตัว จํานวน 20 ตัว

228 จัดซื้อโทรทัศน แบบSmart TV ขนาด 70 นิ้ว พร�อมขาตั้งโทรทัศน กองวิชาการ 65,000               31,980.00       

แบบเคลื่อนที่ได�  จํานวน 1 เครื่อง และแผนงาน
229 จัดซื้อเครื่องฉายภาพ 3 มิติ ระดับ Full HD ให�ความละเอียด กองวิชาการ 20,000               18,500.00       

(Resolution) 5 ล�านพิกเซล จํานวน 1 เครื่อง และแผนงาน
230 จัดซื้อกล�องวีดีโอideo Confernce  ระดับ Full HD ระดับ Razr กองวิชาการ 75,000               73,500.00       

 ความละเอียด 2.07 ล�านพิกเซล จํานวน 1 ตัว และแผนงาน
231 จัดซื้อกล�องถ0ายรูปดิจิตอลความละเอียดไม0น�อยกว0า 24 ล�านพิกเซล กองวิชาการ 70,000               51,800.00       

จํานวน 2 ต�ว และแผนงาน
232  จัดซื้อโทรทัศนแอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV  ระดับ สํานักการศึกษา 490,000             447,540.00    

ความละเอียดจอภาพ 192x1,080 พิกเซล ขนาดที่กําหนดเปLนขนาด
จอภาพ 55 นิ้ว จํานวน 25 เครื่อง

233 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 สํานักปลัด 22,000               22,000.00       

(จอแสดงภาพขนาดไม0น�อยกว0า 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง เทศบาล
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234 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน�ตบุxก สําหรับงานประมวลผล สํานักปลัด 22,000               22,000.00       

จํานวน 1 เครื่อง เทศบาล
235 จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดํา (18หน�า/นาที) สํานักปลัด 2,600                 2,600.00         

จํานวน 1 เครื่อง เทศบาล
236 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 2 เครื่อง สํานักปลัด 5,000                 5,000.00         

เทศบาล
237  จัดซื้อเครื่องตีปDนอเนกประสงคแบบแห�ง  จํานวน 1 เครื่อง กองสวัสดิการสังคม 25,000               24,000.00       

238  จัดซื้อกล�องโทรทัศนวงจรปnด ชนิดเครือข0ายแบบมุมมองคงที่ กองวิชาการ 320,000             310,000.00    

สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร  จํานวน 10 ตัว และแผนงาน
239 จัดซื้อเครื่องเย็บกระสอบชนิดมือถือ  จํานวน 1 เครื่อง กองสวัสดิการ 4,000                 3,925.00         

สังคม
240  จัดซื้อเครื่องพิมพชนิด Dot Matrix printer  แบบแคร0สั้น สํานักการคลัง 330,000             327,000.00    

จํานวน 15 เครื่อง
241  จัดซื้อเก�าอี้บุนวม มีล�อเลื่อนปรับระดับได� จํานวน ๑ ตัว สํานักปลัดเทศบาล 1,900                 1,900.00         

242 จัดซื้อเก�าอี้บุนวม มีล�อเลื่อนปรับระดับได�  จํานวน ๗ ตัว สํานักปลัดเทศบาล 17,500               17,500.00       

243  จัดซื้อตู�ลิ้นชัก 3 ลิ้นชัก  จํานวน ๒ ตัว สํานักปลัดเทศบาล 5,800                 5,800.00         

244 จัดซื้อโตxะวางเครื่องพิมพ จํานวน ๑ ตัว สํานักปลัดเทศบาล 1,500                 1,500.00         

245  จัดซื้อโตxะคอมพิวเตอร 2 ลิ้นชัก   จํานวน ๑ ตัว สํานักปลัดเทศบาล 4,200                 4,200.00         

246 จัดซื้อตู�เหล็ก แบบ ๒ บาน จํานวน 2 ตู� สํานักปลัดเทศบาล 11,000               11,000.00       

247  จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม0น�อยกว0า 36,000 บีทียู  สํานักปลัดเทศบาล 47,000               47,000.00       

 จํานวน 1 เครื่อง
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248 จัดซื้อโตxะทํางาน  ระดับ 1-2  จํานวน 3 ตัว สํานักการศึกษา 14,400               

249 จัดซื้อโตxะทํางาน  ระดับ 3-6 จํานวน 9 ตัว สํานักการศึกษา 52,200               

250 จัดซื้อเก�าอี้บุนวม มีล�อเลื่อน 5 แฉก   จํานวน 11 ตัว สํานักการศึกษา 39,600               

251 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส0วน ขนาด 24,000 BTU สํานักการศึกษา 129,600             

จํานวน 4 เครื่อง
252 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส0วน ขนาด 18,000 BTU สํานักการศึกษา 171,600             

จํานวน 6 เครื่อง  (มีระบบฟอกอากาศ)
253 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส0วน ขนาด 24,000 BTU  สํานักการศึกษา 388,800             

จํานวน 12 เครื่อง (มีระบบฟอกอากาศ)
254 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส0วน  ขนาด 32,000 BTU สํานักการศึกษา 84,600               

จํานวน 2 เครื่อง   (มีระบบฟอกอากาศ)
255 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส0วน  ขนาด 36,000 BTU สํานักการศึกษา 329,000             

จํานวน 7 เครื่อง   (มีระบบฟอกอากาศ)
256 จัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบกระเป�าหิ้ว ลําโพง mp3 สํานักการศึกษา 700,000 

พร�อมไมคไร�สาย  จํานวน 200 เครื่อง
257 จัดซื้อโทรทัศนแอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV  ขนาดจอภาพ 55 นิ้ว สํานักการศึกษา 1,146,600 1,145,000.00    

จํานวน 63 เครื่อง
258 จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED สี  จํานวน 2 เครื่อง สํานักปลัดเทศบาล 20,000               20,000.00       

259 จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifundtion  จํานวน 2 เครื่อง สํานักปลัดเทศบาล 15,000               15,000.00       

260 จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร จํานวน 1 เครื่อง สํานักปลัดเทศบาล 3,200                 3,200.00         
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261 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร (จอแสดงภาพจอขนาดไม0น�อยกว0า 19 นิ้ว) สํานักปลัดเทศบาล 17,000               17,000.00       

จํานวน 1 เครื่อง
262 จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifundtion เลเซอรหรือ LED สี จํานวน 2 เครื่อง สํานักปลัดเทศบาล 30,000               30,000.00       

263 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟEา ขนาด 800 VA จํานวน 2 เครื่อง สํานักปลัดเทศบาล 5,000                 5,000.00         

79,284,950       59,868,775.00 202 24 37
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