




1. ยุทธศาสตรด�านการเมืองการบริหาร

1 สถานีวิทยุกระจายเสียง  - จัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ กองวิชาการ 50,000            15,700.00           - 

เทศบาลนคร ถ)ายทอดการกระจายเสียง และแผนงาน
นครศรีธรรมราช  - จัดกิจกรรมดีเจน�อยเมืองลิกอร

2 เลือกตั้งนายกเทศมนตรี จัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี สํานักปลัด 4,000,000        -  - 

และสมาชิกสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล เทศบาล
นครนครศรีธรรมราช นครนครศรีธรรมราช

3 อบรมสัมมนาบุคลากร จัดอบรมสัมมนาให�ความรู�เพื่อพัฒนา สํานักปลัด 800,000          -  - 

เทศบาล ศักยภาพบุคลากร การอบรมสัมมนา เทศบาล
เพื่อพัฒนาองคกร การอบรมส)งเสริม
ด�านคุณธรรมจริยธรรม

4 วันเทศบาล จัดกิจกรรมวันเทศบาล โดย สํานักปลัด 90,000             -  - 

 - ทําพิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ เทศบาล
 - พีธีไหว�ศาลพระภูมิ
 - พิธีอ)านสารรัฐมนตรีว)าการ
กระทรวงมหาดไทย 
 - พิธีกรรมทางศาสนาพุทธและ
ศาสนาอิสลาม
 - รับฟ@งนโยบายจากผู�บริหาร
 - กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน

อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ

ยังไม�ได�
ดําเนินการ

รายงานผลการดําเนินงาน ตามแผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณ 
(บาท)

     เบิกจ�าย    
(บาท) แล�วเสร็จ

หมายเหตุ

ผลการดําเนินงาน

 โอนงบ (+/-)
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5 ฝCกอบรมพนักงาน จัดประชุม อบรมสัมมนาเกี่ยวกับ สํานักการคลัง 500,000         369,941.50       (-) 130,000 

และลูกจ�าง ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข�องกับ
การปฏิบัติงานและศึกษาดูงาน

6 จัดทําแผนพัฒนา  - จัดประชุมประชาคมระดับพื้นที่ กองวิชาการ 600,000         332,693.00        - 

งบประมาณ  และการ และระดับเทศบาลนคร  เพื่อนํา และแผนงาน
ติดตามประเมินผล ป@ญหามาพิจารณาจัดทําแผนพัฒนา

ท�องถิ่น
 - จัดทําเอกสารแผนพัฒนาท�องถิ่น
และแผนฯ เพิ่มเติม จํานวน 200 เล)ม

 - จัดทําเอกสารแผนพัฒนาชุมชน
จํานวน 200 เล)ม
 - จัดทําเอกสารแผนการดําเนินงาน
และเอกสารแผนการดําเนินงาน 
เพิ่มเติม จํานวนรวม 200 เล)ม
 - ติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
ปLละ  4 ครั้ง
 - จัดทําเอกสารเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ)าย ประจําปL
จํานวน 350 เล)ม

 โอนงบ (+/-)ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณ 
(บาท)

     เบิกจ�าย    
(บาท)

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ
แล�วเสร็จ

อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ

ยังไม�ได�
ดําเนินการ
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7 ฝCกอบรมให�ความรู� จัดฝCกอบรมสัมมนาให�ความรู� กองวิชาการ 200,000         59,220.00          (-) 140,000 

พัฒนาศักยภาพและ เกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนาท�องถิ่น และแผนงาน
เพิ่มประสิทธิภาพ การจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณ
บุคลากรกองวิชาการ รายจ)าย และการติดตามประเมินผล
และแผนงาน ให�กับบุคลากรกองวิชาการและ

แผนงานและเจ�าหน�าที่ที่เกี่ยวข�อง
8 อุดหนุนการบริหาร จ)ายเปMนเงินอุดหนุนโครงการบริหาร สํานักปลัด 15,000             -  - 

จัดการศูนยปฏิบัติการ จัดการศูนยปฏิบัติการร)วมในการ เทศบาล
ร)วมในการช)วยเหลือ ช)วยเหลือประชาชนขององคกร
ประชาชนขององคกร ปกครองส)วนท�องถิ่นระดับอําเภอ
ปกครองส)วนท�องถิ่น เมืองนครศรีธรรมราช
ระดับอําเภอเมืองนคร
ศรีธรรมราช

9 อบรมสัมมนาบุคลากร จัดฝCกอบรมสัมมนาให�ความรู� สํานักการช)าง 400,000          - (-) 400,000  โอนงบประมาณไปทํา
เกี่ยวกับระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข�อง ซุ�มเฉลิมพระเกียรติ
ให�กับบุคลากรสํานักการช)างและ
เจ�าหน�าที่ที่เกี่ยวข�อง

10 พัฒนาศักยภาพบุคลากร จัดฝCกอบรมให�แก)พนักงานและ กองสาธารณสุข 200,000          -  - 

ด�านสุขาภิบาลและ ผู�รับจ�างเหมาบริการที่ปฏิบัติงาน และสิ่งแวดล�อม
อนามัยสิ่งแวดล�อม เกี่ยวกับงานด�านสุขาภิบาลและ

อนามัยสิ่งแวดล�อม หรืองานอื่น
ที่เกี่ยวข�อง

 โอนงบ (+/-)
 งบประมาณ 

(บาท)
     เบิกจ�าย    

(บาท)

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ
แล�วเสร็จ

อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ

ยังไม�ได�
ดําเนินการ

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ
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11 ก)อสร�างซุ�มเฉลิมพระ ก)อสร�างซุ�มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ สํานักปลัด 17,379,000     -  - 

เกียรติสมเด็จพระเจ�า พระเจ�าอยู)หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร เทศบาล
อยู)หัวมหาวชิราลงกรณ เทพยวรางกูร รัชกาล ที่ 10

บดินทรเทพยวรางกูร จํานวน 7 ซุ�ม ในเขตเทศบาลฯ

รัชกาลที่ 10 1. ซุ�มเฉลิมพระเกียรติ แบบติด 2 ด�าน

ของสะพานลอย ขนาดกว�าง 12.90 ม.

สูง 5.50 ม. จํานวน 1 ชุด

ติดตั้งบริเวณสะพานลอยท)าโพธิ์ ถนนท)าโพธิ์

2. ซุ�มเฉลิมพระเกียรติ แบบติด 2 ด�าน

ของสะพานลอย ขนาดกว�าง 22.90 ม.

สูง 5.20 ม. จํานวน 1 ชุด

ติดตั้งบริเวณสะพานลอยหน�าวิทยาลัยเทคนิค

ถนนราชดําเนิน

3. ซุ�มเฉลิมพระเกียรติ แบบติด 2 ด�าน

ของสะพานลอย ขนาดกว�าง 34.00 ม.

สูง 5.20 ม. จํานวน 1 ชุด

ติดตั้งบริเวณสะพานลอยหน�าตลาดสด

หัวอิฐ  ถนนกะโรม

4. ซุ�มเฉลิมพระเกียรติ แบบติด 2 ด�าน

ของสะพานลอย ขนาดกว�าง 34.00 ม.

สูง 5.20 ม. จํานวน 1 ชุด

หมายเหตุ
แล�วเสร็จ

อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ

ยังไม�ได�
ดําเนินการ

 โอนงบ (+/-)
 งบประมาณ 

(บาท)
     เบิกจ�าย    

(บาท)

ผลการดําเนินงาน

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ
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ติดตั้งบริเวณสะพานลอยสะพานลอยทวดทอง

ถนนกะโรม

5. ซุ�มเฉลิมพระเกียรติ แบบติด 2 ด�าน

ของสะพานลอย ขนาดกว�าง 18.50 ม.

สูง 5.50 ม. จํานวน 1 ชุด ติดตั้ง

บริเวณสะพานลอยหน�า ร.ร. กัลยาณี

6. ซุ�มเฉลิมพระเกียรติ แบบตั้ง

ขนาด กว�าง 8 ม. สูง 5.45 ม.

 จํานวน 1 ชุด ติดตั้งบริเวณสนาม

หน�าเมือง

7. ซุ�มเฉลิมพระเกียรติ แบบตั้ง 

ขนาด กว�าง 8 ม. สูง 5.45 ม. 

จํานวน 1 ชุด ติดตั้งบริเวณหน�าเทศบาล

นครนครศรีธรรมราช

ที่  โอนงบ (+/-)โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณ 
(บาท)

     เบิกจ�าย    
(บาท)

ผลการดําเนินงาน

ยังไม�ได�
ดําเนินการ

แล�วเสร็จ
อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ

หมายเหตุ
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12 จัดงานพระราชพิธีบรม  1 จัดตกแต)ง และประดับไฟ ธงชาติ สํานักปลัด 8,461,700  -  - 

ราชาภิเษกสมเด็จพระเจ�าธงตราสัญลักษณ ตามสถานที่ราชการ เทศบาล
อยู)หัวมหาวชิราลงกรณ และสถานที่สําคัญต)างๆ ในเขตเทศบาล

บดินทรเทพยวรางกูร นครนครศรีธรรมราช ให�สวยงาม

รัชกาลที่ 10 และสมพระเกียรติ

2 ปรับปรุงภูมิทัศน และประดับตกแต)ง

สถานที่ราชการ ถนน และสถานที่สําคัญ

ต)างๆ ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ด�วยไม�ดอกไม�ประดับ(สีเหลือง)

3 ขับเคลื่อนการดําเนินโครงการ 

"จังหวัดสะอาด" ให�เกิดรูปธรรม โดย

การปรับปรุงถนน ทางเดิน ที่สาธารณะ

และร)วมกันทําความสะอาด ดูแลรักษา

สิ่งแวดล�อม ตลอดจนตัดแต)งต�นไม�

สองข�างทางในเขตพื้นที่เทศบาลนคร

นครนครศรีธรรมราช ให�สวยงาม

สะอาด และเปMนระเบียบเรียบร�อย

4 การเตรียมความพร�อมในการจัดทํา

น้ําอภิเษก ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

5 ประดับตกแต)งซุ�มเฉลิมพระเกียติ

สมเด็จพระเจ�าอยู)หัวมหาวชิราลงกรณ

บดินทรเทพยวรางกูร

หมายเหตุ
แล�วเสร็จ

อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ

ยังไม�ได�
ดําเนินการ

รายละเอียดของกิจกรรม
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณ 
(บาท)

     เบิกจ�าย    
(บาท)

 โอนงบ (+/-)

ผลการดําเนินงาน

ที่ โครงการ
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2. ยุทธศาสตรด�านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต

1 เบี้ยยังชีพผู�สูงอายุ จ)ายเปMนเบี้ยยังชีพผู�สูงอายุ กองสวัสดิการ 101,683,200  47,075,100.00   - 

คนละ 600-1,000 บาท/เดือน สังคม
จํานวน 12,700 คน

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ จ)ายเปMนเบี้ยยังชีพคนพิการ กองสวัสดิการ 23,505,600       9,533,600.00        - 

คนละ 800 บาท/เดือน จํานวน สังคม
2,240 คน

3 เบี้ยยังชีพผู�ปTวยเอดส จ)ายเปMนเบี้ยยังชีพผู�ปTวยเอดส กองสวัสดิการ 2,970,000       1,033,000.00      - 

คนละ 500 บาท/เดือน สังคม
จํานวน 495 คน

4 ฝCกอบรมอาสาสมัคร จัดฝCกอบรมอาสาสมัครปUองกัน สํานักปลัด 200,000          -  - 

ปUองกันสาธารณภัย สาธารณภัยในชุมชน  การฝCกอบรม เทศบาล
ในชุมชน อาสาสมัครปUองกันสาธารณภัยด�าน

อุทกภัยและอัคคีภัย
5 ตั้งจุดบริการด�านความ ตั้งจุดบริการความปลอดภัย สํานักปลัด 200,000          -  - 

ปลอดภัยทางถนนช)วง ทางถนน    ดังนี้ เทศบาล
เทศกาลต)างๆ  - ช)วงเทศกาลปLใหม) 

2  จุดๆ  ละ  5  วัน 
 - ช)วงเทศกาลสงกรานต
2  จุดๆ  ละ 3 วัน

ยังไม�ได�
ดําเนินการ

 โอนงบ (+/-)
แล�วเสร็จ

อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ

โครงการที่ รายละเอียดของกิจกรรม
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

รายงานผลการดําเนินงาน ตามแผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

 งบประมาณ 
(บาท)

     เบิกจ�าย    
(บาท)

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ
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6 โรงเรียนวัยใสเทศบาล  - จัดการเรียนการสอนหลักสูตร กองสวัสดิการ 400,000         154,658.98       (-) 150,000 

นครนครศรีธรรมราช สําหรับผู�สูงอายุ สังคม
 - จัดกิจกรรมเสริมสร�างสุขภาพ
ทางกายและจิตใจแก)ผู�สูงอายุ

7 ศูนยส)งเสริมสุขภาพและ จัดกิจกรรมนันทนาการพิธีกรรม กองสวัสดิการ 800,000         696,200.00       (-) 103,800 

พัฒนาศักยภาพผู�สูงอายุ ทางศาสนา   การอบรมสัมมนา สังคม
ทัศนศึกษา  นอกสถานที่

8 เตรียมความพร�อมก)อน  - จัดอบรมให�ความรู�ความเข�าใจ กองสวัสดิการ 50,000             - (-) 45,000 

เข�าสู)วัยผู�สูงอายุ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด�าน สังคม
ร)างกาย  อารมณ และสังคมก)อน
สู)วัยผู�สูงอายุ
 - ส)งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ผู�สูงอายุในการช)วยเหลือตนเอง
และสังคม

9 จัดหากายอุปกรณ จัดหากายอุปกรณที่จําเปMนสําหรับ กองสวัสดิการ 30,000             -  - 

สําหรับผู�พิการ/ผู�สูงอายุ ผู�พิการที่ยากไร�  ให�สามารถ   สังคม
ที่ยากไร� ดําเนินชีวิตประจําวันได�สะดวก

10 อบรมอาสาสมัครดูแล จัดอบรม อผส.ชุมชนละ 1 คน กองสวัสดิการ 200,000         45,420.00          (-) 130,000 

ผู�สูงอายุที่บ�าน (อผส.) เพื่อทราบบทบาทหน�าที่ในการ สังคม
ดูแลผู�สูงอายุที่บ�าน

แล�วเสร็จ
อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ

ยังไม�ได�
ดําเนินการ

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

 โอนงบ (+/-)ที่
 งบประมาณ 

(บาท)
     เบิกจ�าย    

(บาท)

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ
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11 อบรมและฟVWนฟูศักยภาพ อบรมให�ความรู�และฟVWนฟูศักยภาพ กองสวัสดิการ 50,000             -  - 

ในการประกอบอาชีพ ของคนพิการได�ประกอบอาชีพ สังคม
ของคนพิการในเขต ตามความถนัด และผู�ดูแลคนพิการ
เทศบาล จํานวน 100 คน

12 สงเคราะหครอบครัว ช)วยเหลือผู�ประสบสาธารณภัย กองสวัสดิการ 100,000         928,725.70       (+) 1105000 

ผู�ประสบสาธารณภัย และครอบครัวผู�ยากไร�ในชุมชน สังคม
และผู�ยากไร�ในชุมชน โดยจ)ายเปMนสิ่งของวัสดุก)อสร�าง

เครื่องอุปโภค  บริโภค  การ
สงเคราะหจัดการศพผู�ยากไร�
และค)าใช�จ)ายอื่นๆ  ที่จําเปMน

13 อบรมเพื่อปUองกันและ จัดอบรมให�ความรู�เพื่อปUองกันและ กองสวัสดิการ 100,000         31,249.60           - 

แก�ไขป@ญหาทางสังคม แก�ไขป@ญหาทางสังคมให�กับคณะ สังคม
กรรมการชุมชนในเขตเทศบาล

14 พัฒนาศักยภาพองคกร จัดกิจกรรมส)งเสริมพัฒนา กองสวัสดิการ 300,000          -  - 

สตรีในเขตเทศบาล องคกรสตรี   การเสริมสร�าง สังคม
ความเข�มแข็งของบทบาท
สตรี และทัศนศึกษาดูงาน

15 สัมมนาและพัฒนา  - จัดอบรมสัมมนากรรมการ กองสวัสดิการ 2,000,000        -  - 

ศักยภาพชุมชน ชุมชน  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ สังคม
พอเพียง และทัศนศึกษาดูงาน
 - จัดตั้งคณะกรรมการ
กลุ)มต)างๆ  ในชุมชน

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ
แล�วเสร็จ

 โอนงบ (+/-) ยังไม�ได�
ดําเนินการ

อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณ 
(บาท)

     เบิกจ�าย    
(บาท)
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16 สํารวจและจัดเก็บข�อมูล จัดซื้อแบบสํารวจฯ จ�าง กองสวัสดิการ 50,000             -  - 

ความจําเปMนพื้นฐานเพื่อ เจ�าหน�าที่สํารวจและบันทึก สังคม
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ประมวลผลข�อมูลครัวเรือน
ประชาชนในเขตเทศบาล ภายในเขตเทศบาล

17 ฝCกอบรมส)งเสริมและ ส)งเสริมและฝCกอาชีพให�กับ กองสวัสดิการ 200,000         199,873.72        - 

พัฒนาอาชีพให�กับ ประชาชนในเขตเทศบาล สังคม
ประชาชนในเขตเทศบาล นครนครศรีธรรมราช

18 พัฒนาและฝCกอบรม จัดฝCกอบรม และทัศนศึกษา กองสวัสดิการ 300,000          -  - 

อาสาสมัครพลังแผ)นดิน ดูงานแก)อาสาสมัครในชุมชน  สังคม
เอาชนะยาเสพติดและ ปLละ 1 รุ)น จํานวน
สมัชชาชุมชนในเขต ประมาณ  200 คน
เทศบาล

19 เสริมสร�างความเข�มแข็ง จัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ กองสวัสดิการ 300,000          -  - 

ของสถาบันครอบครัว โดยมีตัวแทนครอบครัวจาก สังคม
ในเขตเทศบาล ชุมชนเข�าร)วมกิจกรรม

20 พัฒนาและสนับสนุน จัดประชุมผู�นําชุมชนในเขต กองสวัสดิการ 150,000         54,955.00           - 

การทํางานขององคกร เทศบาลนครนครศรีธรรมราช สังคม
ชุมชน เดือนละ 1 ครั้ง

21 สภาเด็กและเยาวชน ดําเนินการฝCกอบรมและสนับ กองสวัสดิการ 150,000          -  - 

ในระดับเทศบาล สนุนการดําเนินงานของสภา สังคม
เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล

 โอนงบ (+/-)
 งบประมาณ 

(บาท)
     เบิกจ�าย    

(บาท)

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ
แล�วเสร็จ

อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ

ยังไม�ได�
ดําเนินการ

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ
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22 ส)งเสริมสุขภาพและ  - จัดการแข)งขันกีฬาชุมชน กองสวัสดิการ 1,300,000        -  - 

การแข)งขันกีฬาชุมชน และเยาวชนชุมชนในเขตเทศบาล สังคม
จํานวน 63 ชุมชน
 - สนับสนุนครูนําเต�นแอโรบิค
 - จัดซื้อวัสดุอุปกรณกีฬา

23 ส)งเสริมแม)บ�านและ สนับสนุนให�ชุมชนในเขตเทศบาล กองสวัสดิการ 1,200,000       790,459.00        - 

เยาวชนจัดกิจกรรม 63  ชุมชน  จัดกิจกรรมการแสดง สังคม
งานประเพณีเดือนสิบ ที่อนุรักษไว�ซึ่งขนบธรรมเนียม

ประเพณีท�องถิ่น
24 การจัดกิจกรรมชุมชน ส)งเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนา กองสวัสดิการ 500,000          -  - 

เพื่อส)งเสริมประเพณี ประเพณี  วัฒนธรรมและการ สังคม
ศาสนา วัฒนธรรม ท)องเที่ยวต)างๆ ของชุมชน
และท)องเที่ยว

25 รักษาสิ่งแวดล�อมและ จัดกิจกรรมพัฒนา   อนุรักษ กองสวัสดิการ 60,000             -  - 

ทรัพยากรธรรมชาติ คูคลอง   และสิ่งแวดล�อมใน สังคม
เขตเทศบาล และการส)งเสริม
ชุมชน    องคกรที่จัดกิจกรรม
พัฒนาชุมชนด�านสิ่งแวดล�อม

26 เทศบาลพบประชาชน จัดกิจกรรมออกหน)วยให�บริการ กองสวัสดิการ 400,000          -  - 

เพื่อบริการและพัฒนา ด�านต)างๆ   แก)ประชาชนในเขต สังคม

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

 โอนงบ (+/-) ยังไม�ได�
ดําเนินการ

 งบประมาณ 
(บาท)

     เบิกจ�าย    
(บาท)

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ
แล�วเสร็จ

อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ

ที่
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27 ก)อสร�างอาคารศูนย ก)อสร�างอาคารศูนยฟVWนฟูสุขภาพ กองสวัสดิการ 20,000,000        -  - 

ฟVWนฟูสุขภาพพัฒนา พัฒนาศักยภาพผู�สูงอายุและศูนย สังคม
ศักยภาพผู�สูงอายุและ การเรียนรู�ชุมชน บริเวณสวนสมเด็จ
ศูนยการเรียนรู�ชุมชน พระศรีนครินทร 84 (ทุ)งท)าลาด)

อาคาร ค.ส.ล.2ชั้น พื้นที่ไม)น�อยกว)า
1,000 ตารางเมตร ประกอบด�วย
ห�องเรียนวัยใส ห�องกิจกรรม ห�อง
ปฏิบัติด�านอาชีพ ส)วนแสดงสินค�า
และผลิตภัณฑชุมชน ห�องประชุม
ห�องน้ํา สํานักงาน

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ

ยังไม�ได�
ดําเนินการ

ที่  โอนงบ (+/-)
 งบประมาณ 

(บาท)
หมายเหตุ

แล�วเสร็จ
     เบิกจ�าย    

(บาท)

ผลการดําเนินงาน
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3. ยุทธศาสตรด�านการศึกษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

1 บริหารจัดการอุทยาน จัดกิจกรรมส)งเสริมการเรียนรู�ต)างๆ กองวิชาการ 1,000,000       509,103.00        - 

การเรียนรู� ดังนี้ และแผนงาน
 - การเรียนรู�ห�องสมาธิ IT โดยการ
จัดอบรมการสร�าง Application
เบื้องต�น E-Book การใช�งาน
Microsoft  เทคนิคการสร�างช)อง
ทางส)งเสริมการขายผ)านออนไลน
 - การเรียนรู�ห�องเรียนขาลุย จัด
กิจกรรมการประดิษฐจากวัสดุ
การทดลองวิทยาศาสตร การติวเพื่อ
น�อง
 - การเรียนรู�ห�องเรียนวัยตุmกตา
จัดกิจกรรมการเสริมสร�างทักษะ
พัฒนาความคิด การระบายสีภาพ
ตามจินตนาการ
 - การเรียนรู�ห�องสีสันอักษร การ
ส)งเสริมรักการอ)าน จัดบอรดให�
ความรู�

หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณ 
(บาท)

     เบิกจ�าย    
(บาท)

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ
แล�วเสร็จ

อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ

 โอนงบ (+/-)โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม ยังไม�ได�
ดําเนินการ

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่

รายงานผลการดําเนินงาน ตามแผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน
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 - การเรียนรู�ห�องวิกวิบวับ จัดกิจรรม
เกี่ยวกับการฉายหนังสั้นการสร�าง
จิตสํานึก ภาพยนตรอาเซียน และ
ภาพยนตรทั่วไป
 - การเรียนรู�ห�องพายุสมอง จัด
กิจกรรมฉายภาพยนตร 3 มิติ การ
เสวนาหนัง
 - วิทยาศาสตรเพื่อการเรียนรู�ผ)าน
สื่อภาพยนตรเทศกาลประจําปL
2562 ครั้งที่ 14 ผ)านสื่อภาพยนตร
 - จัดกิจกรรมวันเด็กแห)งชาติ
 - จัดฝCกอบรมให�ความรู� GISTDY
DAY เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู� 
2019 รายละเอียด ดังนี้
 - อบรมวิทยาศาสตรสัญจร (ตอน
ปฏิบัติการทางอาหาร)
 - อบรมเยาวชนรุ)นใหม) รู�หลัก รัก
การออม
 - อบรมรณรงคต)อต�านยาเสพติด
 - อบรมปUองกันการทุจริตปลูกจิต
สํานึกให�นักเรียน

 งบประมาณ 
(บาท)

     เบิกจ�าย    
(บาท)

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ
แล�วเสร็จ

อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ

ยังไม�ได�
ดําเนินการ

 โอนงบ (+/-)ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ
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 - อบรมเยาวชนรุ)นใหม)รู�รักษอนุรักษ
พลังงาน
 - อบรมเยาวชนกับการมีส)วนร)วม
จิตอาสาในระบอบประชาธิปไตย
 - อบรมเรียนรู�แหล)งขุมทรัพย
อาเซียน (ASEAN BONANZA)
 - อบรมการเรียนรู�การทํางานร)วม
กันตามแผนประเทศไทย 4.0
 - อบรมสัมมนาเครือข)ายและศึกษา
ดูงาน

2 บริหารจัดการพิพิธภัณฑ จัดกิจกรรมเพื่อส)งเสริมความรู� และ กองวิชาการ 1,250,000       567,642.00        - 

เมือง เผยแพร)ประชาสัมพันธ ดังนี้ และแผนงาน
 - จัดกิจกรรมวันเด็ก ประจําปL
2562
 - จัดอบรมประวัติศาสตรเมืองนคร
ศรีธรรมราชและโบราณสถานตาม
เส�นทางรถชมเมือง
 - จัดอบรมมัคคุเทศกอาสา
 - นั่งสามล�อกินลม ชมสวนสมเด็จ
และกิจกรรมเสริมสร�างความเข�มแข็ง
และอนุรักษสามล�อถีบเมืองคอน

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ
แล�วเสร็จ

อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ

ยังไม�ได�
ดําเนินการ

     เบิกจ�าย    
(บาท)

 โอนงบ (+/-)
 งบประมาณ 

(บาท)
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

หน�วยงานที่
รับผิดชอบ
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 - จัดทําหนังสือของศูนยศึกษาสืบค�น
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม
 - ฝCกอบรมทักษะการสนทนา
ภาษาอังกฤษ
 - อบรมพัฒนาศักยภาพแหล)งเรียนรู�
และศึกษาดูงาน
 - Smart Museum จัดทําวีดีทัศน
QR Code
 - จัดทําสารานุกรมเมืองนคร
ศรีธรรมราช

3 บริหารจัดการหอศิลป} จัดกิจกรรมเพื่อส)งเสริมความรู� และ กองวิชาการ 300,000         96,441.00           - 

ร)วมสมัยเมืองคอน เผยแพร)ประชาสัมพันธ ดังนี้ และแผนงาน
 - จัดนิทรรศการหมุนเวียนประจํา
เดือน 12 ครั้ง
 - จัดอบรมศิลปะ จํานวน 3 รุ)น
 - ประกวดภาพระบายสี

4 จัดการเรียนการสอน  - จัดการเรียนการสอนภาษาจีนให� สํานักการศึกษา 100,000          -  - 

ภาษาจีนระดับการ กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปLที่ 1 - 
ศึกษาขั้นพื้นฐาน มัธยมศึกษาปLที่ 6 โรงเรียนในสังกัด

เทศบาล
 - จัดการฝCกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ภาษาจีนให�กับครูผู�สอน

หมายเหตุที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณ 
(บาท)

     เบิกจ�าย    
(บาท)

ผลการดําเนินงาน

แล�วเสร็จ
อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ

ยังไม�ได�
ดําเนินการ

 โอนงบ (+/-)
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5 แข)งขันทักษะทาง  - จัดสอบแข)งขันทักษะทางวิชาการ สํานักการศึกษา 2,000,000       210,260.00       (-) 150,000 

วิชาการ และประกวดกิจกรรมในแต)ละกลุ)ม
สาระการเรียนรู�ให�กับนักเรียน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  นักเรียน
ชั้นอนุบาล - ม.6
 - จัดสอบแข)งขันคัดเลือกนักเรียน
โรงเรียนในสังกัด ชั้น ป.5 ชั้น ม.2
และ ม.5  ใน 5 กลุ)มสาระ   
ประกอบด�วย คณิตศาสตร   
ภาษาไทย วิทยาศาสตร
สังคมศึกษา   และภาษาอังกฤษ 
เปMนตัวแทนเทศบาล
 - จัดส)งนักเรียนตัวแทนเทศบาล
พร�อมครูฝCกสอนเข�าร)วมการแข)งขัน
ในโครงการการแข)งขันคนเก)งใน
โรงเรียนท�องถิ่นระดับประเทศ

6 แข)งขันคนเก)งเทศบาล จัดสอบแข)งขันเพื่อคัดเลือกนักเรียน สํานักการศึกษา 150,000         265,524.00       (+) 150,000 

ระดับประเทศ โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ชั้น ป.5 
ชั้น ม.2 และ ชั้น ม.5  ชั้นละ 5 คน
ใน 5 กลุ)มสาระ  ประกอบด�วย
คณิตศาสตร ภาษาไทย วิทยาศาสตร 
สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ เปMน

หมายเหตุที่  โอนงบ (+/-)
 งบประมาณ 

(บาท)
     เบิกจ�าย    

(บาท)

ผลการดําเนินงาน

อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ

ยังไม�ได�
ดําเนินการ

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ แล�วเสร็จ
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นักเรียนตัวแทนเทศบาล เข�าแข)งขัน  
คนเก)งเทศบาล ระดับประเทศ 
พร�อมครูฝCก  และบุคลากรทางการ
ศึกษา

7 จัดการเรียนการสอน  - จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สํานักการศึกษา 200,000         7,245.00             - 

ภาษาอังกฤษ (English  (English  For Child) ระดับ
For Child) ระดับชั้น ชั้นอนุบาล
อนุบาล  - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา

หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย หลักสูตร
MEP (Mini English Program)

8 จัดตั้งศูนยการเรียนรู� จัดตั้งศูนยการเรียนรู�ในสถานศึกษา สํานักการศึกษา 5,000,000        -  - 

ในสถานศึกษา โดยจัดซื้อหนังสือและสื่อในการจัด
ศูนยการเรียนรู�ให�กับสถานศึกษา
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

9 จัดทําแผนพัฒนา จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การ สํานักการศึกษา 150,000          -  - 

การศึกษา จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา 4 ปL
ของสํานักการศึกษา  การทบ
ทวนแผนพัฒนาการศึกษา
ของสํานักการศึกษา การจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาของสถาน
ศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ
แล�วเสร็จ

อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ

ยังไม�ได�
ดําเนินการ

โครงการ  โอนงบ (+/-)
 งบประมาณ 

(บาท)
     เบิกจ�าย    

(บาท)
ที่ รายละเอียดของกิจกรรม

หน�วยงานที่
รับผิดชอบ
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10 ปฐมนิเทศพนักงานครู จัดประชุมปฐมนิเทศพนักงาน สํานักการศึกษา 300,000          -  - 

เทศบาล ครูเทศบาล ครูอัตราจ�าง และ
บุคลากรทางการศึกษา
ปLการศึกษาละ 1 ครั้ง

11 ประกันคุณภาพการ จัดประชุมประกันคุณภาพ สํานักการศึกษา 50,000             -  - 

ศึกษา การศึกษาตามมาตรฐานการ
ศึกษาที่ อปท.กําหนด ระดับการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานปฐมวัย

12 ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยน สํานักการศึกษา 50,000             -  - 

ติดตามผลการสอบ ความรู�นักเรียน ผู�ปกครองนักเรียน
O-NET ที่มีคะแนนเต็มร�อยจากการสอบ

O-NET กับคณะครูผู�บริหารและ
บุคลากรที่เกี่ยวข�อง เพื่อสะท�อน
กลยุทธสู)ความสําเร็จ

13 ประชุมสัมมนาคณะ จัดประชุมสัมมนาคณะ สํานักการศึกษา 150,000          -  - 

กรรมการการศึกษา กรรมการสถานศึกษาขั้น
ระดับท�องถิ่นและสถาน พื้นฐานโรงเรียนในสังกัด
ศึกษา

14 ฝCกอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดฝCกอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู�สอน สํานักการศึกษา 150,000          -  - 

ครูผู�สอนระดับปฐมวัย ระดับปฐมวัยทุกคนเพื่อพัฒนา
ความรู�ตามหลักสูตร จํานวน 1 ครั้ง

 งบประมาณ 
(บาท)

     เบิกจ�าย    
(บาท)

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

 โอนงบ (+/-)
แล�วเสร็จ

อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ

ยังไม�ได�
ดําเนินการ
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15 ฝCกอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู�สอน สํานักการศึกษา 150,000          -  - 

ครูผู�สอนศูนยพัฒนา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล
เด็กเล็ก ปLการศึกษาละ 1 ครั้ง

16 ฝCกอบรมประชุมการ จัดฝCกอบรมประชุมการสอนแบบ สํานักการศึกษา 400,000         229,762.00        - 

สอนแบบโครงงาน โครงงานให�แก)ผู�บริหารสถานศึกษา
และพนักงานครูเทศบาล
ปLการศึกษาละ 1 ครั้ง

17 ฝCกอบรมสัมมนา จัดอบรมสัมมนาพนักงานครู สํานักการศึกษา 150,000         135,690.50        - 

พนักงานครูเทศบาลตาม เทศบาล ครูอัตราจ�าง บุคลากร
กลุ)มประสบการณเรียนรู� สนับสนุนการสอน และบุคลากร
8 กลุ)ม สายงานการศึกษา ตามกลุ)ม

ประสบการณเรียนรู� 8 กลุ)ม
18 ประชุมฝCกอบรมสัมมนา จัดอบรมสัมมนาพนักงานครู สํานักการศึกษา 600,000          -  - 

ศึกษาดูงานการศึกษา เทศบาล ครูอัตราจ�าง บุคลากร
ภายในประเทศและต)าง สนับสนุนการสอนและบุคลากร
ประเทศ สายงานการศึกษา และศึกษา

ดูงานภายในประเทศและต)าง
ประเทศ

19 พัฒนาการจัดการเรียน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษา สํานักการศึกษา 100,000          -  - 

การสอน "โรงเรียน ดูงานให�กัยผู�บริหารสถานศึกษา
พอเพียงท�องถิ่น" ครูวิชาการ หัวหน�าสายชั้น

 โอนงบ (+/-)
     เบิกจ�าย    

(บาท)

ผลการดําเนินงาน

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณ 
(บาท) แล�วเสร็จ

อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ

ยังไม�ได�
ดําเนินการ

หมายเหตุ
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20 พัฒนาการจัดการเรียน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร�าง สํานักการศึกษา 150,000          -  - 

การสอนกิจกรรมลด สมรรถนะด�วยกิจกรรมลดเวลาเรียน
เวลาเรียนเพิ่มเวลารู� เพิ่มเวลารู� 4 H 

21 พัฒนาการจัดการเรียน จัดอบรมสัมมนาพนักงานครูเทศบาล สํานักการศึกษา 150,000          -  - 

การสอน "สะเต็มศึกษา" และคณะผู�บริหารสถานศึกษา
(STEM Education) โรงเรียนในสังกัดเทศบาล เพื่อสร�าง

ความรู� และพัฒนาครูผู�สอน จํานวน
250 คน

22 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู�เรียน สํานักการศึกษา 4,834,700       2,610,765.00      - 

ผู�เรียน ตามหลักสูตร
23 เครื่องแบบนักเรียน สนับสนุนเครื่องแบบนักเรียนระดับ สํานักการศึกษา 3,585,600        - 

อนุบาล และประถมศึกษา 
24 จัดการเรียนการสอน จัดการเรียนการสอนนักเรียนระดับ สํานักการศึกษา 19,133,300       10,199,550.00      - 

(รายหัว) อนุบาล และประถมศึกษา 
25 ปรับปรุงหลักสูตร จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สํานักการศึกษา 200,000         200,000.00        - 

สถานศึกษาของโรงเรียน พนักงานครูเทศบาลเพื่อจัดทําและ
สังกัดเทศบาล ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของ

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ให�สอด
คล�องกับหลักสูตรแกนกลางการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

 โอนงบ (+/-)ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณ 
(บาท)

     เบิกจ�าย    
(บาท)

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ
แล�วเสร็จ

อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ

ยังไม�ได�
ดําเนินการ
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26 พัฒนา/ปรับปรุงห�อง จัดซื้อหนังสือให�กับห�องสมุด สํานักการศึกษา 1,000,000       1,000,000.00      - 

สมุดโรงเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
27 การพัฒนาการจัดการ  - จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการจัด สํานักการศึกษา 5,000,000        -  - 

ศึกษาโดยใช�โรงเรียนเปMน การศึกษา เช)น ส)งเสริมภูมิป@ญญา
ฐานในการพัฒนาท�องถิ่น ท�องถิ่นเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
(SBMLD) พระราชดําริ  ส)งเสริมอาชีพระหว)าง

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

28 พัฒนาแหล)งเรียนรู�ใน จัดซื้อวัสดุอุปกรณสนับสนุนแหล)ง สํานักการศึกษา 500,000         500,000.00        - 

โรงเรียน เรียนรู�ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
 จํานวน  10  โรงเรียน

29 รณรงคการปUองกัน จัดกิจกรรมรณรงคปUองกัน สํานักการศึกษา 283,000          -  - 

ยาเสพติดในสถานศึกษา ยาเสพติดโรงเรียนในสังกัด
เทศบาล  10  โรงเรียน

30 ส)งเสริมกิจกรรมรัก  - พัฒนาบุคลากรในสังกัดให�มี สํานักการศึกษา 100,000          -  - 

การอ)านในสถานศึกษา ความรู�ความสามารถในด�านการจัด
อปท. กิจกรรมส)งเสริมการอ)าน

 - สร�างเสริมประสิทธิภาพการเรียน
การสอนด�วยกิจกรรมส)งเสริมการอ)าน

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณ 
(บาท)

     เบิกจ�าย    
(บาท)

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ
แล�วเสร็จ

อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ

ยังไม�ได�
ดําเนินการ

 โอนงบ (+/-)
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31 ส)งเสริมองคกรปกครอง โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ศูนยพัฒนา สํานักการศึกษา 100,000          -  - 

ส)วนท�องถิ่นที่จัดทํา เด็กเล็ก และสํานักการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษา จัดส)งแผนพัฒนาการศึกษาเข�า
ดีเด)น ประกวดแข)งขันแผนพัฒนาการศึกษา

ดีเด)นในระดับประเทศ
32 เชื่อมต)อเครือข)าย เชื่อมต)ออินเตอรเน็ตของโรงเรียน สํานักการศึกษา 1,168,000        -  - 

อินเตอรเน็ต ในสังกัดเทศบาล
33 ค)าป@จจัยพื้นฐาน สนับสนุนป@จจัยพื้นฐานสําหรับ สํานักการศึกษา 3,386,000       607,000.00        - 

สําหรับนักเรียนยากจน นักเรียนยากจนนักเรียนประถม
ศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

34 หนังสือเรียน สนับสนุนหนังสือเรียนให�กับนักเรียน สํานักการศึกษา 6,231,500       6,198,685.00      - 

ระดับอนุบาล และประถมศึกษา
35 อาหารกลางวัน สนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน สํานักการศึกษา 42,912,700    21,415,400.00      - 

เด็กนักเรียน โรงเรียนสังกัดเทศบาล 8 โรงเรียน
และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 13 ศูนย

36 อุปกรณการเรียน สนับสนุนอุปกรณการเรียน สํานักการศึกษา 3,660,200       1,866,885.00      - 

การสอน การสอนนักเรียนระดับอนุบาล
และประถมศึกษา 

37 พัฒนาพนักงานครูของ จัดฝCกอบรมสัมมนาให�กับพนักงาน สํานักการศึกษา 1,356,000        -  - 

โรงเรียนในสังกัด ครูสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด
เทศบาล เทศบาล

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณ 
(บาท)

     เบิกจ�าย    
(บาท)

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ
แล�วเสร็จ

 โอนงบ (+/-) อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ

ยังไม�ได�
ดําเนินการ

ที่
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38 เสริมสร�างการเรียนรู�  - ดูแลด�านการบริโภคและสุขภาพ สํานักการศึกษา 150,000         36,615.00           - 

และพัฒนาเด็กในศูนย เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กให�สามารถ
พัฒนาเด็กเล็ก มีพัฒนาการตามวัยและเตรียม

ความพร�อมเข�าสู)การศึกษาภาคบังคับ
 - ค)าเช)าศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 1 ศูนย

39 เสริมสร�างประสิทธิภาพ จัดอบรมสัมมนาคณะกรรมการ สํานักการศึกษา 100,000          -  - 

คณะกรรมการประสาน ประสานงานวิชาการจัดการศึกษา
งานวิชาการ การจัดการ ท�องถิ่น ระดับกลุ)มจังหวัดที่ 6 เพื่อ
ศึกษาท�องถิ่นระดับกลุ)ม ให�มีความรู�ในการพัฒนาการศึกษา
จังหวัด การศึกษา ประกอบด�วย คณะกรรมการที่
ท�องถิ่นที่ 6 (ภาคใต�ฝ@�ง ปรึกษา คณะกรรมการ และ
อ)าวไทย) เจ�าหน�าที่ที่เกี่ยวข�อง

40 อาหารเสริมนม เพื่อจ)ายเปMนค)าอาหารเสริม (นม) สํานักการศึกษา 33,542,200    6,206,765.68      - 

ดังนี้
 - โรงเรียนสังกัดเทศบาล จํานวน
8 โรงเรียน
 - โรงเรียนสังกัด  สพฐ. จํานวน
4  โรงเรียน
 - ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัด
 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 
13  ศูนย

 โอนงบ (+/-)
แล�วเสร็จ

อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ

ยังไม�ได�
ดําเนินการ

 งบประมาณ 
(บาท)

     เบิกจ�าย    
(บาท)

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ
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41 บริหารจัดการศึกษา สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน สํานักการศึกษา 750,000          -  - 

โรงเรียนเทศบาล ของโรงเรียนเทศบาลวัดท)าโพธิ์ 
วัดท)าโพธิ์ เช)น ค)าจัดการเรียนการสอน ค)า

หนังสือเรียน ค)าอุปกรณการเรียน
ค)าเครื่องแบบนักเรียน ค)ากิจกรรม
พัฒนาผู�เรียน ค)าป@จจัยสําหรับ
นักเรียนยากจน

42 ฝCกอบรมทักษะกระบวน นํานักเรียนระดับมัธยมศึกษา สํานักการศึกษา 700,000         351,240.00        - 

การทางวิทยาศาสตร โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก 
ฝCกอบรมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ณ มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ จํานวน ๓๐ สัปดาห

43 ฝCกอบรมสัมมนาเชิง จัดประชุมสัมมนาครูผู�สอน เพื่อ สํานักการศึกษา 200,000          -  - 

ปฏิบัติการครูผู�สอน พัฒนาความรู� จํานวน 1 ครั้ง
ระดับมัธยมศึกษา

44 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู�เรียน สํานักการศึกษา 1,311,700       582,345.00        - 

ผู�เรียน ตามหลักสูตร มัธยมศึกษา
45 เครื่องแบบนักเรียน สนับสนุนเครื่องแบบนักเรียนระดับ สํานักการศึกษา 676,000          -  - 

มัธยมศึกษา
46 จัดการเรียนการสอน จัดการเรียนการสอน ระดับ สํานักการศึกษา 5,224,800       1,978,900.00      - 

(รายหัว) มัธยมศึกษา 

 โอนงบ (+/-) ยังไม�ได�
ดําเนินการ

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณ 
(บาท)

     เบิกจ�าย    
(บาท)

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ
แล�วเสร็จ

อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ
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47 ค)าป@จจัยพื้นฐาน สนับสนุนป@จจัยพื้นฐานสําหรับ สํานักการศึกษา 981,000         283,500.00        - 

สําหรับนักเรียนยากจน นักเรียนยากจน ระดับมัธยมศึกษา
48 หนังสือเรียน สนับสนุนหนังสือเรียนให�กับนักเรียน สํานักการศึกษา 1,393,100        -  - 

ระดับมัธยมศึกษา
49 อุปกรณการเรียน สนับสนุนอุปกรณการเรียน สํานักการศึกษา 628,500         279,160.00        - 

การสอน การสอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
50 จัดการศึกษานอกระบบ จัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน สํานักการศึกษา 400,000         140,995.00        - 

โรงเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กศน.)
ให�แก)เยาวชนที่พลาดโอกาสในการ
ศึกษาในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

51 พัฒนาบุคลากรครูสอน จัดส)งครูสอนเด็กด�อยโอกาส สํานักการศึกษา 6,000               - 

เด็กด�อยโอกาส เข�ารับการอบรมสัมมนาตามที่
กรมส)งเสริมการปกครองท�องถิ่น
จัดอบรม  ปLการศึกษาละ 1 ครั้ง

52 สงเคราะหเด็กยากไร�ใน จัดการเรียนการสอนสําหรับเด็ก สํานักการศึกษา 200,000         38,640.00           - 

ชุมชนและเด็กเร)ร)อน ด�อยโอกาสและเด็กเร)ร)อนภายใน
เขตเทศบาล และสนับสนุนค)าอาหาร
กลางวันและค)าเครื่องบริโภค ป@จจัย
ต)างๆ  สําหรับเด็กผู�ด�อย
โอกาส และเด็กเร)ร)อนภายใน
เขตเทศบาล 

 โอนงบ (+/-) ยังไม�ได�
ดําเนินการ

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ แล�วเสร็จ

อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ

 งบประมาณ 
(บาท)

     เบิกจ�าย    
(บาท)

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ
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53 จัดกิจกรรมวันครู จัดกิจกรรมวันครูในโรงเรียน สํานักการศึกษา 50,000            253,018.00       (+) 250,000 

สังกัดเทศบาล
54 อบรมส)งเสริมคุณภาพ จัดอบรมให�ความรู�แก)เด็กเยาวชน สํานักการศึกษา 300,000          -  - 

ชีวิตเยาวชน การศึกษานอกระบบโรงเรียน
จํานวน 2 รุ)น ใช�เวลาในการอบรม
รุ)นละ 2 คืน 3 วัน 

55 จัดการแข)งขันกีฬา จัดการแข)งขันกีฬาประเภทกรีฑา สํานักการศึกษา 700,000          -  - 

นักเรียนกลุ)มโรงเรียน  ระหว)างนักเรียนโรงเรียนสังกัด
เทศบาล เทศบาล 8 โรงเรียน ปLการศึกษาละ

 1 ครั้ง
56 จัดส)งนักกีฬาเข�าร)วม จัดส)งนักกีฬาเข�าร)วมแข)งขันกับ สํานักการศึกษา 2,500,000       2,392,821.57      - 

แข)งขันกีฬากรมส)งเสริม หน)วยงานอื่นๆซึ่งจัดโดยกรมส)งเสริม
การปกครองส)วนท�องถิ่น การปกครองส)วนท�องถิ่น

ระดับภาค และระดับประเทศ
57 พัฒนาบุคลากร จัดส)งเจ�าหน�าที่อบรม สํานักการศึกษา 12,000             -  - 

(เจ�าหน�าที่) ด�านการกีฬา   ปLละ 1 ครั้ง
58 วงนครออรเคสตร�า จัดฝCกซ�อมเด็กและเยาวชนที่สนใจ สํานักการศึกษา 1,500,000       1,127,800.00      - 

และสมัครเข�าร)วมวงดนตรีนคร
ออรเคสตร�า  และการจัดแสดง
คอนเสิรต

59 จัดงานเทศกาลมหา จัดกิจกรรมส)งเสริมประเพณี สํานักการศึกษา 600,000          -  - 

สงกรานต มหาสงกรานต  ประจําปL 2562

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณ 
(บาท)

     เบิกจ�าย    
(บาท)

ผลการดําเนินงาน

อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ

ยังไม�ได�
ดําเนินการ

 โอนงบ (+/-) หมายเหตุ
แล�วเสร็จ
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60 จัดงานฉลองสมโภช จัดกิจกรรมส)งเสริมวัฒนธรรม สํานักการศึกษา 500,000          -  - 

ศาลหลักเมืองนคร ทางพุทธศาสนาฉลองสมโภช
ศรีธรรมราช ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช

ประจําปL 2562
61 จัดงานประเพณี จัดกิจกรรมส)งเสริมประเพณี สํานักการศึกษา 300,000         234,464.00        - 

บุญสารทเดือนสิบ บุญสารทเดือนสิบ ประจําปL 2562
62 จัดงานประเพณีลอย จัดกิจกรรมส)งเสริมประเพณี สํานักการศึกษา 600,000         597,387.00        - 

กระทง ลอยกระทง ประจําปL 2562
63 จัดงานมาฆบูชาแห)ผ�า จัดกิจกรรมส)งเสริมประเพณี สํานักการศึกษา 200,000         192,170.00        - 

ขึ้นธาตุ แห)ผ�าขึ้นธาตุ ประจําปL 2562
64 จัดงานวันขึ้นปLใหม) จัดกิจกรรมส)งเสริมประเพณี สํานักการศึกษา 100,000         99,350.00           - 

วันขึ้นปLใหม) ประจําปL 2562
65 จัดงานวันเด็กแห)งชาติ จัดกิจกรรมส)งเสริมให�เด็ก สํานักการศึกษา 400,000         389,000.00        - 

และเยาวชนได�มีประสบการณ
ทั้งด�านทักษะ ความรู� ความคิด
ความสามารถ การแสดงออก
และการบันเทิง

66 จัดงานวันวิสาขบูชา จัดกิจกรรมส)งเสริมประเพณี สํานักการศึกษา 100,000          -  - 

วันวิสาขบูชา ประจําปL 2562
67 จัดงานวันอาสาฬบูชา จัดกิจกรรมส)งเสริมประเพณี สํานักการศึกษา 200,000          -  - 

และเข�าพรรษา วันอาสาฬบูชา และวันเข�าพรรษา 
ประจําปL 2562

อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ

ยังไม�ได�
ดําเนินการ

แล�วเสร็จ
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณ 
(บาท)

     เบิกจ�าย    
(บาท)

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ โอนงบ (+/-)
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68 เฉลิมฉลองวันตรุษ จัดกิจกรรมส)งเสริมประเพณี สํานักการศึกษา 100,000          -  - 

อีดิ้ลอัฎฮา  วันตรุษอิดิ้ลอัฎฮา ประจําปL 
2562 (ฮ.ศ.1439)

69 พุทธภูมิ  - จัดกิจกรรมร)วมปฏิบัติธรรม สํานักการศึกษา 200,000          -  - 

ประจําเดือน
 - จัดทําเอกสารประชาสัมพันธ
พุทธภูมิ

70 ก)อสร�างทางเดินมี ก)อสร�างทางเดินมีหลังคา (Cover รร.สาธิตเทศบาล 450,000          -  - 

หลังคา Way) ชนิดโครงสร�างเหล็ก หลังคา วัดเพชรจริก
เมทัลซีท พร�อมปรับทางเดิน ความ
กว�างประมาณ 1.50 เมตร สูง
ประมาณ 2.50 เมตร ความยาวรวม
ไม)น�อยกว)า 150.00 เมตร

71 ก)อสร�างรั้ว ก)อสร�างรั้วโครงสร�างคอนกรีตเสริม รร.สาธิตเทศบาล 620,000          -  - 

เหล็ก ขนาดสูง 2.00 เมตร ความ วัดเพชรจริก
ยาวรวมไม)น�อยกว)า 148.00 เมตร
พร�อมติดตั้งประตูสแตนเลส ขนาดสูง
2.30 เมตร ความกว�างไม)น�อยกว)า
5.00 เมตร

72 ก)อสร�างเสาธง ก)อสร�างเสาธง ขนาดฐานกว�าง รร.เทศบาล 250,000          -  - 

2.50x2.50 เมตร ความสูงรวม วัดท�าวโคตร
ไม)น�อยกว)า 18.00 เมตร

 โอนงบ (+/-)
แล�วเสร็จ

อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ

ยังไม�ได�
ดําเนินการ

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณ 
(บาท)

     เบิกจ�าย    
(บาท)

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ
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73 ก)อสร�างอาคารเรียนและ ก)อสร�างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สํานักการศึกษา 1,920,000        -  - 

ต)อเติมส)วนรับประทาน ชั้นเดียว ขนาด 1 ห�องเรียน จํานวน
อาหาร 1 หลัง พื้นที่อาคารไม)น�อยกว)า 

54.00 ตารางเมตร และต)อเติม
ส)วนรับประทานอาหารชั้นเดียว
พื้นที่ไม)น�อยกว)า 68.00 ตารางเมตร

74 ต)อเติมอาคารเรียน 1 ต)อเติมอาคารเรียน 1 ชั้น 4 โครง โรงเรียนเทศบาล 500,000          -  - 

ชั้น 4 สร�างเหล็ก หลังคาเหล็กรีดลอน ผนัง วัดมเหยงคณ
กระจกวงกบอลูมิเนียม ขนาด 8.00
x12.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม)น�อย
กว)า 96.00 ตารางเมตร

ที่  โอนงบ (+/-)
 งบประมาณ 

(บาท)
     เบิกจ�าย    

(บาท)

ผลการดําเนินงาน

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ
แล�วเสร็จ

อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ

ยังไม�ได�
ดําเนินการ
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4. ยุทธศาสตรด�านสาธารณูปโภคและโครงสร�างพื้นฐาน

1 ก)อสร�างถนน ค.ส.ล. ก)อสร�างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 สํานักการช)าง 181,000          -  -  รอลงนามสัญญา
ซอยคูขวางพัฒนา เมตร กว�าง 1.00 เมตร ยาว

227.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม)
น�อยกว)า 227.00 ตารางเมตร 

2 ก)อสร�างถนน ค.ส.ล. ก)อสร�างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 สํานักการช)าง 1,037,500        -  -  อยู)ระหว)างสรรหาผู�รับจ�าง
ซอยจิตรโอวาทจากซอย เมตร กว�าง 4.00 - 5.00 เมตร 
ทวดทอง 3 ไปทาง ยาว 270.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม)
ทิศตะวันตกเลี้ยวขวาไป น�อยกว)า 1,220.00 ตารางเมตร
ทางทิศเหนือ

3 ก)อสร�างถนน ค.ส.ล. ก)อสร�างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 สํานักการช)าง 207,000          -  -  รอเบิกจ)ายงบประมาณ
ซอยทรัพยรุ)งเรือง  เมตร กว�าง 11.00 เมตร ยาว

21.00 เมตร   หรือมีพื้นที่ไม)
น�อยกว)า 259.00 ตารางเมตร

4 ก)อสร�างถนน ค.ส.ล. ก)อสร�างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 สํานักการช)าง 402,100          -  -  รอคณะกรรมการตรวจรับ
ซอยเทคนิคธุรกิจบัณฑิต  เมตร กว�าง 5.00 เมตร ยาว 

80.00 เมตร  หรือมีพื้นที่ไม)
น�อยกว)า 400.00 ตารางเมตร

แล�วเสร็จ
 โอนงบ (+/-) อยู�ระหว�าง

ดําเนินการ
ยังไม�ได�

ดําเนินการ

รายงานผลการดําเนินงาน ตามแผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณ 
(บาท)

     เบิกจ�าย    
(บาท)

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ
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5 ก)อสร�างถนน ค.ส.ล. ก)อสร�างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 สํานักการช)าง 940,400          -  -  อยู)ระหว)างสรรหาผู�รับจ�าง
ซอยนายชวน เมตร กว�าง 3.00 เมตร ยาว 

360.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม)
น�อยกว)า 1,080.00 ตารางเมตร

6 ก)อสร�างถนน ค.ส.ล. ก)อสร�างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 สํานักการช)าง 609,500          -  -  ผุ�รับจ�างเริ่มเข�าดําเนินการ
ซอยพันจินา แยก 1 เมตร กว�าง 3.00 - 4.00 เมตร

ยาว 190.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม)
น�อยกว)า 665.00 ตารางเมตร

7 ก)อสร�างถนน ค.ส.ล. ก)อสร�างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 สํานักการช)าง 657,900          -  -  อยู)ระหว)างสรรหาผู�รับจ�าง
ซอยวงศพิศาลจากถนน เมตร กว�าง 3.50 เมตร ยาว 
กะโรมไปทางทิศใต� 220.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม)
เลี้ยวขวาไปทางทิศ น�อยกว)า 770.00 ตารางเมตร 
ตะวันตก จนสุดซอย

8 ก)อสร�างถนน ค.ส.ล. ก)อสร�างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 สํานักการช)าง 720,000          -  -  รอลงนามสัญญา
ซอยหมู)บ�านปTาไม� เมตร กว�าง 4.00 - 5.00 เมตร 

ยาว 195.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม)
น�อยกว)า 878.00 ตารางเมตร 

9 ก)อสร�างถนน ค.ส.ล. ก)อสร�างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 สํานักการช)าง 203,000          -  -  ยกเลิกเนื่องจากชุมชน
บริเวณหน�าศาลา เมตร กว�าง 8.79 เมตร ยาว ก)อสร�างเองแล�ว
ชุมชนคูขวาง-ท)าวัง 31.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม)น�อยกว)า
เขต 3 272.00 ตารางเมตร

ที่ โครงการ  โอนงบ (+/-)รายละเอียดของกิจกรรม
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

     เบิกจ�าย    
(บาท)

 งบประมาณ 
(บาท)

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ
แล�วเสร็จ

อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ

ยังไม�ได�
ดําเนินการ
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10 ก)อสร�างถนน ค.ส.ล. ก)อสร�างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15  สํานักการช)าง 230,000          -  -  ผุ�รับจ�างเริ่มเข�าดําเนินการ
พร�อมฝาตะแกรง เมตร กว�าง 2.10 - 2.50 เมตร 
ซอย ณ นคร  ยาว 118.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม)

น�อยกว)า 272.50 ตารางเมตร 
พร�อมฝาตะแกรงเหล็ก 0.50 x
1.00 เมตร 

11 ก)อสร�างถนน ค.ส.ล. งานก)อสร�างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร สํานักการช)าง 258,000          -  -  ดําเนินการร�อยละ 95
พร�อมฝาตะแกรง กว�าง 2.45 - 3.25 เมตร ยาว 
ซอย ณ นคร 2 105.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม)

น�อยกว)า 308.00 ตารางเมตร 
พร�อมฝาตะแกรงเหล็ก 0.50 x
1.00 เมตร 

12 ก)อสร�างถนน ค.ส.ล. และก)อสร�างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 สํานักการช)าง 1,470,000        -  -  อยู)ระหว)างสรรหาผู�รับจ�าง
ท)อระบายน้ํา เมตร กว�าง 3.50 - 4.00 เมตร 
ซอยคลองห�วย 2 ยาว 186.00 เมตร มีพื้นที่ไม)

น�อยกว)า 665.00 ตารางเมตร และ
ท)อระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเส�นผ)า
ศูนยกลาง 0.60 เมตร พร�อมฝาบ)อ
พักเหล็กรังผึ้งทุกระยะ 10.00 
เมตร ยาว 186.00 เมตร

 โอนงบ (+/-)ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณ 
(บาท)

     เบิกจ�าย    
(บาท)

ผลการดําเนินงาน

แล�วเสร็จ
อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ

ยังไม�ได�
ดําเนินการ

หมายเหตุ
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13 ก)อสร�างถนน ค.ส.ล. และก)อสร�างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 สํานักการช)าง 588,000          -  -  รอผู�รับจ�างเข�าดําเนินการ
รางระบายน้ํา ค.ส.ล. เมตร กว�าง 10.00 เมตร ยาว 
ซอยศาลเยาวชนและ 55.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม)น�อย
ครอบครัว กว)า 550.00 ตารางเมตร และราง

ระบายน้ํา ค.ส.ล. ภายในกว�าง 
0.40 เมตร ยาว 55.00 เมตร

14 ก)อสร�างถนน ค.ส.ล. และก)อสร�างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 สํานักการช)าง 1,506,000        -  -  อยู)ระหว)างสรรหาผู�รับจ�าง
รางระบายน้ํา ค.ส.ล. เมตร  กว�าง 5.00 เมตร ยาว
หลังอาคารพาณิชยเชื่อม 217.00 เมตร มีพื้นที่ไม)น�อยกว)า
ต)อถนนปากนคร 1,085.00 ตารางเมตร และราง

ระบายน้ํา ค.ส.ล. ภายในกว�าง 
0.40 เมตร ยาว 233.00 เมตร 

15 ก)อสร�างถนนปูยาง ก)อสร�างปูยางแอสฟ@ลทติกคอนกรีต สํานักการช)าง 2,827,700        -  - 

แอสฟ@ลทติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร กว�าง 4.00-
ซอยไสเจริญ 6.00 เมตร ยาว 1,360.00 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม)น�อยกว)า 6,800.00
ตารางเมตร

16 ก)อสร�างถนนปูยาง ก)อสร�างปูยางแอสฟ@ลทติกคอนกรีต สํานักการช)าง 221,000         205,000.00        -  แล�วเสร็จ
แอสฟ@ลทติกคอนกรีตและหนา 0.05 เมตร กว�าง 4.00 เมตร 
ยกระดับฝาบ)อพัก ยาว 142.00 เมตร มีพื้นที่ไม)
ซอยเอกรินทร น�อยกว)า 547.00 ตารางเมตร 

พร�อมยกระดับฝาบ)อพัก

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณ 
(บาท)

     เบิกจ�าย    
(บาท)

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ
แล�วเสร็จ

อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ

ยังไม�ได�
ดําเนินการ

 โอนงบ (+/-)
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17 ก)อสร�างถนนผิวแอสฟ@ลท ก)อสร�างปูยางแอสฟ@ลทติกคอนกรีต สํานักการช)าง 1,116,000        -  -  อยู)ระหว)างกําหนด
ติกคอนกรีตพร�อม หนา 0.05 เมตร กว�าง 7.05- ราคากลาง
ทางเท�าถนนมุมปUอม 8.65 เมตร ยาว 147.00 เมตร 

หรือมีพื้นที่ไม)น�อยกว)า 1,086.00 
ตารางเมตร พร�อมทางเท�า 
2.00 เมตร ยาว 147.00 เมตร 

18 ก)อสร�างท)อระบายน้ํา ก)อสร�างท)อระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด สํานักการช)าง 1,633,000        -  - 

ค.ส.ล. ซอยราชนิคม 7 เส�นผ)าศูนยกลาง 0.60 เมตร พร�อม
บ)อพัก ค.ส.ล.จํานวน 31 บ)อ ยาว
310.00 เมตร

19 ก)อสร�างบ)อพักพร�อม ก)อสร�างบ)อพักน้ําขนาด กว�าง 1.20 สํานักการช)าง 1,470,000        -  - 

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําและ เมตร ยาว 2.60 เมตร สูง 2.00 
ท)อส)งน้ําซอยนายแหยม เมตร พร�อมติดตั้งเครื่องสูบน้ําและ

ท)อส)งน้ําพีวีซี ขนาดเส�นผ)าศูนยกลาง 
6 นิ้ว ยาว 91.00 เมตร 

20 ก)อสร�างปูยางแอสฟ@ลท ก)อสร�างปูยางแอสฟ@ลทติกคอนกรีต สํานักการช)าง 177,000          -  -  ยกเลิกเนื่องจากถนนแคบ
ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร กว�าง 2.80 - เครื่องจักเข�าทํางานไม)ได�
ซอย ณ นคร 1 3.10 เมตร ยาว 112.00 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม)น�อยกว)า 329.00 
ตารางเมตร

 งบประมาณ 
(บาท)

     เบิกจ�าย    
(บาท)

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ โอนงบ (+/-)
แล�วเสร็จ

อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ

ยังไม�ได�
ดําเนินการ

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่
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21 ก)อสร�างปูยางแอสฟ@ลท ก)อสร�างปูยางแอสฟ@ลทติกคอนกรีต สํานักการช)าง 287,500         149,657.00        -  แล�วเสร็จ
ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร กว�าง 7.00 - 
ซอยก�าวหน�า 1/1 8.00 เมตร  ยาว 98.00 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม)น�อยกว)า 735.00 
 ตารางเมตร

22 ก)อสร�างปูยางแอสฟ@ลท ก)อสร�างปูยางแอสฟ@ลทติกคอนกรีต สํานักการช)าง 127,100          -  -  ยกเลิกเนื่องจากถนนมี
ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร กว�าง 3.00 - ระยะทาง 92.00 เมตร
ซอยข�างไปรษณีย 4.00 เมตร ยาว 92.00 เมตร สํานักการช)างจะดําเนิน
(ร.93) หรือมีพื้นที่ไม)น�อยกว)า 322.00 การซ)อมแซมเอง

ตารางเมตร
23 ก)อสร�างปูยางแอสฟ@ลท ก)อสร�างปูยางแอสฟ@ลทติกคอนกรีต สํานักการช)าง 348,000          -  -  รอเบิกจ)ายงบประมาณ

ติกคอนกรีตซอยคลังแสง หนา 0.05 เมตร กว�าง 3.00 - 
3.50 เมตร ยาว 200.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม)น�อยกว)า 750.00 
ตารางเมตร

24 ก)อสร�างปูยางแอสฟ@ลท ก)อสร�างปูยางแอสฟ@ลทติกคอนกรีต สํานักการช)าง 341,800         295,294.00        -  แล�วเสร็จ
ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร กว�าง 3.00 - 
ซอยคอกวัว (ร.103) 4.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม)น�อยกว)า 875.00 
ตารางเมตร

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณ 
(บาท)

     เบิกจ�าย    
(บาท)

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ
แล�วเสร็จ

อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ

ยังไม�ได�
ดําเนินการ

 โอนงบ (+/-)
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25 ก)อสร�างปูยางแอสฟ@ลท ก)อสร�างปูยางแอสฟ@ลทติกคอนกรีต สํานักการช)าง 452,000          -  -  ดําเนินการร�อยละ 90
ติกคอนกรีตซอยฉางขาม หนา 0.05 เมตร กว�าง 3.90 -

5.50 เมตร ยาว 212.50 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม)น�อยกว)า 1,010.00
ตารางเมตร

26 ก)อสร�างปูยางแอสฟ@ลท ก)อสร�างปูยางแอสฟ@ลทติกคอนกรีต สํานักการช)าง 246,700         206,600.00        -  แล�วเสร็จ
ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร กว�าง 4.00 - 
ซอยทวดจริกตก (ร.64) 5.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม)น�อยกว)า 630.00
ตารางเมตร

27 ก)อสร�างปูยางแอสฟ@ลท ก)อสร�างปูยางแอสฟ@ลทติกคอนกรีต สํานักการช)าง 271,200         190,133.00        -  แล�วเสร็จ
ติกคอนกรีตซอยท)านปานหนา 0.05 เมตร กว�าง 4.50 - 

6.00 เมตร ยาว 132.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม)น�อยกว)า 693.00 
ตารางเมตร

28 ก)อสร�างปูยางแอสฟ@ลท ก)อสร�างปูยางแอสฟ@ลทติกคอนกรีต สํานักการช)าง 166,300         134,380.00        -  แล�วเสร็จ
ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร กว�าง 5.00 - 
ซอยนิติกร (ร.105) 6.00 เมตร ยาว 77.00 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม)น�อยกว)า 423.00 
ตารางเมตร

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม  โอนงบ (+/-)
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณ 
(บาท)

     เบิกจ�าย    
(บาท)

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ
แล�วเสร็จ

อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ

ยังไม�ได�
ดําเนินการ
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29 ก)อสร�างปูยางแอสฟ@ลท ก)อสร�างปูยางแอสฟ@ลทติกคอนกรีต สํานักการช)าง 256,400         200,711.00        -  แล�วเสร็จ
ติกคอนกรีตซอยพระลานหนา 0.05 เมตร กว�าง 4.50 - 

5.50 เมตร ยาว 131.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม)น�อยกว)า 655.00 
ตารางเมตร

30 ก)อสร�างปูยางแอสฟ@ลท ก)อสร�างปูยางแอสฟ@ลทติกคอนกรีต สํานักการช)าง 506,900          -  -  ดําเนินการแล�วร�อยละ 5
ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร กว�าง 4.00 - 
ซอยพัฒนา 2 (ร.115) 6.00 เมตร ยาว 260.00 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม)น�อยกว)า 1,300.00
ตารางเมตร

31 ก)อสร�างปูยางแอสฟ@ลท ก)อสร�างปูยางแอสฟ@ลทติกคอนกรีต สํานักการช)าง 461,000          -  -  อยู)ระหว)างสรรหาผู�รับจ�าง
ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร กว�าง 3.50 เมตร
ซอยรามราชท�ายน้ํา ยาว 285.00 เมตร มีพื้นที่
ริมคลอง ไม)น�อยกว)า 997.50 ตารางเมตร 

32 ก)อสร�างปูยางแอสฟ@ลท ก)อสร�างปูยางแอสฟ@ลทติกคอนกรีต สํานักการช)าง 267,700          -  -  ผู�รับจ�างเริ่มเข�าดําเนินงาน
ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร กว�าง 5.00 - 
ซอยโรงเรียนเพชรจริก 7.00 เมตร ยาว 114.00 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม)น�อยกว)า 684.00 
ตารางเมตร

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณ 
(บาท)

     เบิกจ�าย    
(บาท)

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ
แล�วเสร็จ

อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ

ยังไม�ได�
ดําเนินการ

 โอนงบ (+/-)
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33 ก)อสร�างปูยางแอสฟ@ลท ก)อสร�างปูยางแอสฟ@ลทติกคอนกรีต สํานักการช)าง 503,800          -  -  ผู�รับจ�างเริ่มเข�าดําเนินงาน
ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร กว�าง 5.00 - 
ซอยสาวสวย (ร.117) 6.00 เมตร ยาว 235.00 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม)น�อยกว)า 1,292.00 
ตารางเมตร

34 ก)อสร�างปูยางแอสฟ@ลท ก)อสร�างปูยางแอสฟ@ลทติกคอนกรีต สํานักการช)าง 303,000         218,000.00        -  แล�วเสร็จ
ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร กว�าง 3.00 -
ซอยสุธรรมมนตรี 3.40 เมตร ยาว 206.00 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม)น�อยกว)า 657.00 
ตารางเมตร

35 ก)อสร�างปูยางแอสฟ@ลท ก)อสร�างปูยางแอสฟ@ลทติกคอนกรีต สํานักการช)าง 380,700         261,334.00        -  ผู�รับจ�างเริ่มเข�าดําเนินงาน
ติกคอนกรีตซอยหัวหว)อง หนา 0.05 เมตร กว�าง 5.00 - 

8.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม)น�อยกว)า 975.00 
ตารางเมตร

36 ก)อสร�างปูยางแอสฟ@ลท ก)อสร�างปูยางแอสฟ@ลทติกคอนกรีต สํานักการช)าง 993,400          -  -  อยู)ระหว)างสรรหาผู�รับจ�าง
ติกคอนกรีต และราง หนา 0.05 เมตร กว�าง 4.00 - 
ระบายน้ํา ค.ส.ล. 6.00 เมตร  ยาว 165.00 เมตร
ถนนโคกธาตุ (ฝ@�งทิศใต�) หรือมีพื้นที่ไม)น�อยกว)า 825.00 

ตารางเมตร และรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 
ภายในกว�าง 0.40 เมตร  ยาว
165.00 เมตร

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณ 
(บาท)

     เบิกจ�าย    
(บาท)

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ โอนงบ (+/-)
แล�วเสร็จ

อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ

ยังไม�ได�
ดําเนินการ
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37 ก)อสร�างปูยางแอสฟ@ลท ก)อสร�างปูยางแอสฟ@ลทติกคอนกรีต สํานักการช)าง 699,000          -  -  อยู)ระหว)างสรรหาผู�รับจ�าง
ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร กว�าง 6.40 - 
ถนนประตูโพธิ์ 7.70 เมตร ยาว 157.50 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม)น�อยกว)า 1,062.00
ตารางเมตร

38 ก)อสร�างปูยางแอสฟ@ลท ก)อสร�างปูยางแอสฟ@ลทติกคอนกรีต สํานักการช)าง 809,000          -  -  อยู)ระหว)างสรรหาผู�รับจ�าง
ติกคอนกรีตถนนพานยม หนา 0.05 เมตร กว�าง 7.30 - 

8.60 เมตร ยาว 160.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม)น�อยกว)า 1,305.00
ตารางเมตร

39 ก)อสร�างปูยางแอสฟ@ลท ก)อสร�างปูยางแอสฟ@ลทติกคอนกรีต สํานักการช)าง 656,000          -  -  อยู)ระหว)างสรรหาผู�รับจ�าง
ติกคอนกรีตพร�อมยกฝา หนา 0.05 เมตร กว�าง 6.00 เมตร
ท)อ 25 ฝา ซอยทวีสิทธิ์ ยาว 250.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม)

น�อยกว)า 1,500.00 ตารางเมตร
พร�อมยกฝาท)อ 25 ฝา 

40 ก)อสร�างผนังกันดิน ก)อสร�างผนังกันดิน ยาว 40.00 สํานักการช)าง 500,000          -  - 

ถนน สท.ธํารง เมตร
41 ก)อสร�างรางระบายน้ํา ก)อสร�างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ภายใน สํานักการช)าง 320,000         320,000.00        - 

ค.ส.ล. ซอยอู)บ�านตาล กว�าง 0.40 เมตร ยาว 116.00
(เดิม) ฝ@�งทิศตะวันตก เมตร
และทิศตะวันออก

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณ 
(บาท)

     เบิกจ�าย    
(บาท)

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ
แล�วเสร็จ

อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ

ยังไม�ได�
ดําเนินการ

 โอนงบ (+/-)
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42 ก)อสร�างยกระดับถนน ก)อสร�างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 สํานักการช)าง 6,045,000        -  - 

และทางเท�า ค.ส.ล. เมตร กว�าง 10.00-12.50 เมตร 
ถนนบ)ออ)าง (จากถนน ยาว 736.00.00 เมตร มีพื้นที่ไม)
ศรีปราชญถึงถนนพัฒนา น�อยกว)า 6,729.00 ตารางเมตร 
การคูขวาง) และทางเท�า ค.ส.ล. ทั้งสองข�างของ

ถนนรวมพื้นที่ไม)น�อยกว)า 768.00 
ตารางเมตร

43 ก)อสร�างยกระดับถนน ก)อสร�างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 สํานักการช)าง 4,670,000        -  - 

และทางเท�า ค.ส.ล. เมตร กว�าง 5.20 - 9.90 เมตร 
ถนนประตูขาว (จาก ยาว 755.00 เมตร มีพื้นที่ไม)น�อย
ถนนศรีปราชญถึงถนน กว)า 5,277.00 ตารางเมตร และ
พัฒนาการคูขวาง) ทางเท�า ค.ส.ล. ทั้งสองข�างของถนน

รวมพื้นที่ไม)น�อยกว)า 378.00 ตรม.
44 ก)อสร�างยกระดับฝา ยกระดับฝารางระบายน้ํา ค.ส.ล. สํานักการช)าง 63,000            63,000.00          - 

รางระบายน้ํา ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว�าง 0.64 เมตร
ซอยชะเมา 4 ยาว 53.00 เมตร 

45 ก)อสร�างรางระบายน้ํา ก)อสร�างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ภายใน สํานักการช)าง 949,000          -  -  อยู)ระหว)างสรรหาผู�รับจ�าง
ค.ส.ล. ซอยเขตสําราญ กว�าง 0.40 เมตร  ยาว 250.00 

 เมตร
46 ก)อสร�างรางระบายน้ํา ก)อสร�างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ภายใน สํานักการช)าง 274,000          -  -  ผู�รับจ�างเริ่มเข�าดําเนินงาน

ค.ส.ล. ซอยดิ่งดง กว�าง 0.40 เมตร ยาว 100.00 
เมตร

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณ 
(บาท)

     เบิกจ�าย    
(บาท)

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ
แล�วเสร็จ

อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ

ยังไม�ได�
ดําเนินการ

 โอนงบ (+/-)
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47 ติดตั้งบานระบายน้ํา ติดตั้งบานระบายน้ํา กว�าง 1.50 สํานักการช)าง 200,000          -  - 

 คลองปTาเหล�า เมตร สูง 1.50 เมตร  จํานวน 
บริเวณซอยลําเหมือง 1 บาน

48 ปรับปรุงถนนผิวทาง ก)อสร�างปรับปรุงถนนผิวทางพารา สํานักการช)าง 3,229,100        -  - 

พาราแอสฟ@ลทติก แอสฟ@ลทติกคอนกรีตพร�อมงานตีเส�น
คอนกรีตซอยโภคนิเวศน จราจร ถนนกว�าง 4.00-6.00 
จากถนนกะโรมถึงถนน เมตร ยาว 1,200.00 เมตร หรือมี
ชลประทาน 4 ขวา พื้นที่ไม)น�อยกว)า 6,000.00 

ตารางเมตร 
49 ปรับปรุงถนนผิวทาง ก)อสร�างปรับปรุงถนนผิวทางพารา สํานักการช)าง 1,604,400        -  - 

พาราแอสฟ@ลทติก แอสฟ@ลทติกคอนกรีตพร�อมงานตีเส�น
คอนกรีตซอยสันติธรรม จราจร ถนนกว�าง 5.00 - 7.00 

เมตร ยาว 500.00 เมตร  หรือมี
พื้นที่ไม)น�อยกว)า 3,000.00 
ตารางเมตร

50 ปรับปรุงถนนผิวทาง ก)อสร�างปรับปรุงถนนผิวทางพารา สํานักการช)าง 7,577,700        -  - 

พาราแอสฟ@ลทติกคอน แอสฟ@ลทติกคอนกรีตพร�อมงานตีเส�น
กรีตถนนศรีธรรมโศก จราจร ถนนกว�าง 13.00-20.00
จุดเริ่มต�นโครงการจาก เมตร ยาว 790.00 เมตร หรือมี
บริเวณซอยศรีธรรมโศก  พื้นที่ไม)น�อยกว)า 13,035.00 
2 ถึงสี่แยกประตูชัยใต� ตารางเมตร 

 โอนงบ (+/-)ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณ 
(บาท)

     เบิกจ�าย    
(บาท)

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ
แล�วเสร็จ

อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ

ยังไม�ได�
ดําเนินการ
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51 ปรับปรุงถนนผิวทาง ก)อสร�างปรับปรุงถนนผิวทางพารา สํานักการช)าง 10,826,000        -  - 

พาราแอสฟ@ลทติก แอสฟ@ลทติกคอนกรีตพร�อมงานตีเส�น
คอนกรีตถนนสะพานยาว จราจร ถนนกว�าง 4.00-16.50 
จุดเริ่มต�นโครงการจาก เมตร ยาว 2,200.00 เมตร หรือมี
หน�าวัดศรีทวี ถึงถนน พื้นที่ไม)น�อยกว)า 19,000.00 
กะโรม ตารางเมตร

52 เปลี่ยนหลอดไฟแสง เปลี่ยนหลอดไฟเปMนหลอดแอลอีดี สํานักการช)าง 2,000,000        -  - 

สว)างจุดเริ่มต�นโครงการ ขนาด 150 วัตต จํานวน 68 
จากหน�าวัดศรีทวีถึงถนน หลอด
กะโรมจุดเริ่มต�น
โครงการจากหน�าวัด
ศรีทวีถึงถนนกะโรม

53 โครงการก)อสร�างถนน กอสร�างถนน ค.ส.ล. หนา0.15 เมตร สํานักการช)าง 306,000          -  -  อยู)ระหว)างกําหนด
 ค.ส.ล. ซอย ณ นคร 1  กว�าง 3.40-3.70 เมตร  ยาว ราคากลาง

112.00 เมตร หรือพื้นที่ไม)น�อยกว)า
380.00 ตารางเมตร

 งบประมาณ 
(บาท)

     เบิกจ�าย    
(บาท)

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ โอนงบ (+/-)
แล�วเสร็จ

อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ

ยังไม�ได�
ดําเนินการ

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ
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44 ปรับปรุงถนนผิวทาง ปรับปรุงถนนผิวทางพาราแอสฟ@ลทติก สํานักการช)าง 15,859,000        -  - 

พาราแอสฟ@ลทติก คอนกรีต ถนนพัฒนาการทุ)งปรัง
คอนกรีต ถนน จุดเริ่มต�นโครงการจากบริเวณถนน
พัฒนาการทุ)งปรัง ชลวิถีถึงถนนนครศรี - ทุ)งสง กว�าง

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

45 วางท)อเมนรอง วางท)อเมนรอง PE 110  มม." ชั้น สํานักการ 9,421,300        -  - 

ถนนกะโรม  PN 6.3 PE 80 ระยะทาง 6,220 ประปา
 (สี่แยกเทวบุรี - เมตร พร�อมประสานท)อเมนรอง
สี่แยกเบญจมฯ) เข�ากับมาตรวัดน้ํา จํานวน 482 ตัว

และตัดอุดหน�าแปลน เพื่อยกเลิก
ท)อเมนเดิม จํานวน 26 จุด

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณ 
(บาท)

     เบิกจ�าย    
(บาท)

 โอนงบ (+/-)

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ
แล�วเสร็จ

อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ

ยังไม�ได�
ดําเนินการ
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5. ยุทธศาสตรด�านเศรษฐกิจ

1 ตลาดริมน้ําเมืองลิกอร  - จัดกิจกรรมส)งเสริมอาชีพชุมชน สํานักปลัด 1,800,000        -  - 

โดยการนําผลิตภัณฑในชุมชนร)วม เทศบาล
จําหน)ายที่ตลาดริมน้ํา
 - จัดกิจกรรมการเรียนรู� เดือนละ
1 ครั้ง

2 เทศกาลมหาสงกรานต  - จัดการแสดงแสงสีเสียงสื่อผสม สํานักปลัด 2,000,000        -  - 

แห)นางดานเมืองนคร  - จัดกิจกรรมแห)นางดาน เทศบาล
 - จัดนิทรรศการแห)นางดาน

3 ประชาสัมพันธและการ  - จัดกิจกรรมเผยแพร)ประชาสัมพันธ สํานักปลัด 300,000          -  - 

ตลาดเชิงรุกด�านการ แหล)งท)องเที่ยว กิจกรรมเกี่ยวกับ เทศบาล
ท)องเที่ยว การท)องเที่ยวประเพณีวัฒนธรรม

 - ร)วมกิจกรรมแถลงข)าวงาน
แห)นางดานกับ ททท.
 - จัดกิจกรรม นั่งรถชมเมืองเล)าเรื่อง
ลิกอร
 - การประกวดถ)ายภาพกับการ
ส)งเสริมการท)องเที่ยว

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ
แล�วเสร็จ

อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ

ยังไม�ได�
ดําเนินการ

 โอนงบ (+/-)

รายงานผลการดําเนินงาน ตามแผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณ 
(บาท)

     เบิกจ�าย    
(บาท)
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4 อบรมให�ความรู�เพื่อ จัดอบรมให�ความรู�เพื่อส)งเสริม สํานักปลัด 300,000          -  - 

ส)งเสริมการท)องเที่ยว การท)องเที่ยวนครศรีธรรมราช ดังนี้ เทศบาล
นครศรีธรรมราช  - อบรมอาสาสมัครการให�บริการ

ด�านการท)องเที่ยว
 - อบรมภาษาอังกฤษพื้นฐานเพื่อ
การท)องเที่ยว

 โอนงบ (+/-)รายละเอียดของกิจกรรม
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณ 
(บาท)

     เบิกจ�าย    
(บาท)

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ
แล�วเสร็จ

อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ

ยังไม�ได�
ดําเนินการ

ที่ โครงการ
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6.  ยุทธศาสตรด�านสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม

1 รณรงคปUองกันโรคติดต)อ จัดกิจกรรมรณรงคปUองกันและให� กองการแพทย 30,000             -  - 

ความรู�แก)ประชาชน โรคระบาด
ต)างๆ ตามฤดูกาล

2 ส)งเสริมทันตสุขภาพ  - ออกตรวจสุขภาพในช)องปากเด็ก กองการแพทย 50,000             -  - 

นักเรียนในเขตเทศบาลฯ
 - ส)งเสริมการปUองกันและ
รักษาสุขภาพในช)องปาก

3 โรงพยาบาล 30,000 ออกเยี่ยมผู�ปTวยในโครงการถึงบ�าน กองการแพทย 50,000             - (-) 40,000 

เตียง และบริการรักษาพยาบาลผู�ปTวย
ถึงบ�าน การส)งเสริมสุขภาพ
การควบคุมปUองกันโรคและการ
ฟVWนฟูสภาพฯ

4 ส)งเสริมสนับสนุน จัดกิจกรรมส)งเสริมสนับสนุนการ กองการแพทย 50,000            31,709.00           - 

การสร�างนวัตกรรม สร�างนวัตกรรมโดยการอบรมให�
อย)างเปMนระบบ ความรู� และส)งเสริมประกวด

นวัตกรรมภายในหน)วยงาน
5 สร�างเสริมและส)งเสริม  - จัดอบรมให�ความรู� อสม.ประจํา กองการแพทย 2,000,000       101,400.00       (-) 1,000,000 

ศักยภาพการดําเนินงาน เดือนทุกเดือน
อาสาสมัครสาธารณสุข  - ศึกษาดูงาน

หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณ 
(บาท)

     เบิกจ�าย    
(บาท)

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ
แล�วเสร็จ

อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ

ยังไม�ได�
ดําเนินการ

รายงานผลการดําเนินงาน ตามแผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ  โอนงบ (+/-)รายละเอียดของกิจกรรม
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6 ยกระดับโรงพยาบาลให� จัดกิจกรรมอบรมให�ความรู�ต)างๆ กองการแพทย 300,000         25,700.00           - 

เปMนโรงพยาบาลที่ผ)าน ดังนี้
รับรองคุณภาพฯ และ  - จัดอบรมให�ความรู�เรื่องยาแก)
การบริการได�รับความ พนักงาน เภสัชกร และพยาบาล
ไว�วางใจจากประชาชน วิชาชีพ

 - จัดอบรมการฟVWนคืนชีพแก)พนักงาน
และผู�รับการจ�างเหมาบริการ
ปฏิบัติงานทุกคน
 - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึก
การตรวจสอบข�อมูล สําหรับผู�ใช�
HOSxp ให�แก)พนักงานที่จุดบริการ
และผู�รับการจ�างเหมาบริการ
 - จัดอบรมด�านการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรและเข็มมุ)งของ
โรงพยาบาล
 - จัดอบรมด�านการจัดการความ
เสี่ยงให�แก)พนักงานและผู�รับการ
จ�างเหมาบริการปฏิบัติงานทุกคน
 - จัดอบรมให�ความรู�เกี่ยวกับ
ระเบียบฯ ให�แก)พนักงาน
 - จัดอบรมให�ความรู�ปฐมนิเทศน
บุคลากรเข�าใหม)

แล�วเสร็จ
อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ

ยังไม�ได�
ดําเนินการ

หมายเหตุ
 งบประมาณ 

(บาท)
     เบิกจ�าย    

(บาท)

ผลการดําเนินงาน

 โอนงบ (+/-)ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ
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7 อบรมสัมมนาบุคลากร  - ศึกษาดูงานโรงพยาบาลสังกัด กองการแพทย 150,000          -  - 

เพื่อยกระดับการบริการ กระทรวงสาธารณสุขและท�องถิ่น
ที่มีการจัดการบริการระบบสุขภาพ
 - ทํา OD ให�พนักงานและผู�รับการ 150,000         
จ�างเหมาบริการปฏิบัติ จํานวน 2 
รุ)น

8 อุดหนุนการดําเนินงาน จ)ายเปMนเงินอุดหนุนในการ กองการแพทย 1,260,000        -  - 

ตามแนวทางโครงการ ดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด�าน พระราชดําริด�านสาธารณสุขให�แก)
สาธารณสุขให�แก)ชุมชน ชุมชนในเขตเทศบาล ในการจัดกิจกรรม

เพื่อพัฒนาศักยภาพด�านสาธารณสุข
9 พัฒนาระบบหมอ จัดอบรมให�ความรู�ประชาชนตาม กองการแพทย 300,000          - (-) 150,000 

ครอบครัวเทศบาลนคร เขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนยบริการ
นครศรีธรรมราช สาธารณสุข

10 การบริการแพทย บริการแพทยแผนไทยในชุมชน กองการแพทย 50,000             -  - 

แผนไทยในสถาน โดยการสอนญาติผู�ปTวยติดเตียง
พยาบาลสู)ชุมชน

11 การบริการกายภาพ บริการกายภาพบําบัดผู�ปTวยติดเตียง กองการแพทย 50,000             -  - 

บําบัดในสถานพยาบาล ในชุมชนเขตเทศบาลนคร
สู)ชุมชน นครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณ 
(บาท)

     เบิกจ�าย    
(บาท)

ผลการดําเนินงาน

 โอนงบ (+/-) หมายเหตุ
แล�วเสร็จ

อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ

ยังไม�ได�
ดําเนินการ
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12 เมืองนครอาหาร สุ)มเก็บและตรวจตัวอย)างอาหารด�วย กองสาธารณสุข 200,000         114,838.40        - 

ปลอดภัย ชุดทดสอบอาหารเบื้องต�นทางด�าน และสิ่งแวดล�อม
เคมีและชีวภาพจากกลุ)มเปUาหมาย 
คือ ตลาด ร�านอาหาร ห�างสรรพสินค�า

 แผงลอยจําหน)ายอาหาร และ
สถานศึกษาภายในเขตเทศบาล
 - ตรวจสอบด�านสุขลักษณะ
ทางกายภาพของกลุ)มเปUาหมาย
รวมถึงการให�คําแนะนําตามหลัก
สุขาภิบาลอาหาร

13 ร�านอาหารปลอดภัย  - ตรวจประเมินสุขลักษณะทางด�าน กองสาธารณสุข 250,000         159,100.00        - 

ใส)ใจสุขภาพ กายภาพและสุ)มตรวจด�านเคมีและ และสิ่งแวดล�อม
ชีวภาพ
 - อบรมผู�ประกอบกิจการร�านอาหาร
ศูนยอาหารในพื้นที่เขตเทศบาลฯ
 เกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร
 - สถานประกอบกิจการร�านอาหาร/
ศูนยอาหารที่ผ)านตามหลักเกณฑการ
รับรองมาตรฐานฯ ของเทศบาลได�รับ
ปUายรับรองมาตรฐาน "อาหารสะอาด
ปลอดภัย ใส)ใจผู�บริโภค" (Clean 
Food Good Health)

หมายเหตุ
แล�วเสร็จ

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณ 
(บาท)

     เบิกจ�าย    
(บาท)

ผลการดําเนินงาน

 โอนงบ (+/-) อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ

ยังไม�ได�
ดําเนินการ
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14 ปUองกันควบคุมสัตว  - กําจัดและทําลายแหล)งเพาะพันธุ กองสาธารณสุข 800,000         99,980.00           - 

และแมลงพาหะนําโรค สัตวและแมลงที่เปMนพาหะนําโรค และสิ่งแวดล�อม
เช)น  หนู ยุง ลูกน้ํายุงลาย  เปMนต�น
 - รณรงคปUองกันและควบคุมโรค
และให�ความรู�แก)ประชาชนในการ
กําจัดสัตวและแมลงพาหะนําโรค
 - ควบคุมทําลายตัวแก)ยุงโดย
การพ)นสารเคมีด�วยหมอกควัน
หรือการพ)นฝอยละออง
 - สอบสวนรายผู�ปTวย และให�คํา
แนะนําในการควบคุมปUองกันโรค
 - พ)นยาฆ)าเชื้อปUองกันควบคุมโรคที่
เกิดจากสัตวและแมลงพาหะนําโรค
 - พ)นเคมีกําจัดยุงตามคําร�อง
ของประชาชนในเขตเทศบาล

15 ส)งเสริมและพัฒนา  - จัดอบรมสุขาภิบาลอาหารและ กองสาธารณสุข 100,000          -  - 

ตลาดสดน)าซื้อ อนามัยสิ่งแวดล�อมให�แก)ผู�ประกอบ และสิ่งแวดล�อม
การในตลาดสด และตลาดนัด
 - การประเมินการพัฒนาและยก
ระดับตลาดสดน)าซื้อ
 - รณรงค ลด ละ เลิก การใช�ภาชนะ
บรรจุโฟมในตลาดสด และตลาดนัด

     เบิกจ�าย    
(บาท)

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณ 
(บาท)

 โอนงบ (+/-)
แล�วเสร็จ

อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ

ยังไม�ได�
ดําเนินการ



52

16 พัฒนามาตรฐานการ  - ตรวจประเมินสุขลักษณะทางด�าน กองสาธารณสุข 200,000          -  - 

สุขาภิบาลอาหารใน กายภาพและสุ)มตรวจตัวอย)าง และสิ่งแวดล�อม
สถานศึกษา อาหาร ภาชนะ อุปกรณ และมือ

ผู�สัมผัสอาหารเพื่อตรวจวิเคราะหใน
ด�านเคมีและชีวภาพ
 - อบรมเกี่ยวกับการสุขาภิบาล
อาหาร จํานวน 1 ครั้งต)อปL
 - สถานที่จําหน)ายอาหารในสถาน
ศึกษาที่ผ)านตามหลักเกณฑการ
รับรองมาตรฐานฯ ของเทศบาลได�รับ
ปUายรับรองมาตรฐาน "อาหารสะอาด
ปลอดภัยใส)ใจผู�บริโภค" (Clean 
Food Good Health)

17 ปUองกัน  ควบคุมโรค  - ฉีดวัคซีนปUองกันโรคพิษสุนัขบ�า กองสาธารณสุข 600,000         82,080.00           - 

พิษสุนัขบ�า และลด ในสุนัข   และแมว และสิ่งแวดล�อม
จํานวนประชากรสุนัข  - ฉีดยาคุมกําเนิดสุนัข และแมว
จรจัด  - ผ)าตัดทําหมันสุนัข  และแมว

 - จัดทําทะเบียนประวัติสัตว
สุนัขในเขตเทศบาล
 - สุ)มตรวจหัวสุนัขและแมว
 - ออกหน)วยบริการฉีดวัคซีนปUองกัน
โรคพิษสุนัขบ�า จํานวน 63 ชุมชน

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณ 
(บาท) แล�วเสร็จ

อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ

ยังไม�ได�
ดําเนินการ

ที่ หมายเหตุ

ผลการดําเนินงาน

 โอนงบ (+/-)
     เบิกจ�าย    

(บาท)
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18 พัฒนามาตรฐานการ  - ตรวจประเมินสุขลักษณะ กองสาธารณสุข 200,000          -  - 

สุขาภิบาลอาหาร ทางด�านกายภาพเคมีและชีวภาพ และสิ่งแวดล�อม
ริมบาทวิถี และสุ)มตรวจตัวอย)างอาหารภาชนะ 

อุปกรณ และมือของผู�สัมผัสอาหาร
 - อบรมเกี่ยวกับสุขาภิบาลอาหาร
ให�แก)ผู�จําหน)ายอาหารริมบาทวิถี
ในเขตเทศบาลฯ จํานวน 1 ครั้ง/ปL
 - สถานที่จําหน)ายอาหารริมบาท
วิถีที่ผ)านตามหลักเกณฑการรับรอง
มาตรฐานฯ ของเทศบาลได�รับปUาย
รับรองมาตรฐาน "อาหารสะอาด 
ปลอดภัยใส)ใจผู�บริโภค"   (Clean 
Food Good Health)

19 ปรับปรุงตลาดสด โดยทําการรื้อฝUาเพดาน เหล็กเคลือบ กองสาธารณสุข 200,000          -  - 

เทศบาลนครนคร สี บริเวณด�านหน�าและด�านข�าง และสิ่งแวดล�อม
ศรีธรรมราช ปรับปรุงฝUาเพดาน พื้นที่ไม)น�อยกว)า

1,200 ตารางเมตร และปรับปรุง
พื้นทางเดินภายในตลาด เปMนพื้นที่
บล็อกคอนกรีตและซีเมนตขัดหยาบ
พื้นที่รวมไม)น�อยกว)า 100.00 
ตารางเมตร

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณ 
(บาท)

     เบิกจ�าย    
(บาท)

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ
แล�วเสร็จ

อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ

ยังไม�ได�
ดําเนินการ

 โอนงบ (+/-)
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20 รณรงคการรักษาความ  - รณรงคทําความสะอาด กวาด กองสาธารณสุข 100,000          -  - 

สะอาดในที่สาธารณะ ขยะ ถางหญ�า ตามสวนสาธารณะ และสิ่งแวดล�อม
 สถานที่ต)างๆ  ในโอกาสวันสําคัญ
  - ลอกผักตบชวา และกําจัดวัชพืช
คลองในเขตเทศบาล

21 ปรับปรุงซ)อมแซม ปรับปรุงซ)อมแซมโรงฆ)าสัตว กองสาธารณสุข 5,559,700        -  - 

โรงฆ)าสัตวเทศบาล เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดังนี้ และสิ่งแวดล�อม
นครนครศรีธรรมราช  - ปรับปรุงซ)อมแซมอาคารโรงฆ)า

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

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณ 
(บาท)

     เบิกจ�าย    
(บาท)

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ
แล�วเสร็จ

อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ

ยังไม�ได�
ดําเนินการ

ที่  โอนงบ (+/-)
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ป@�นขนของเครื่องลวกเปMนแบบ
ลูกกลิ้งเดี่ยว กําลังการผลิต 15 -
20 ตัว/ชั่วโมง จํานวน 1 เครื่อง
 - สายพานสําหรับยกสุกรขึ้นผ)าซาก
เปMนระบบสายพาน ใช�สําหรับยกสุกร
ขึ้นสู)ราวแขวนเพื่อชําแหละ สามารถ
รับน้ําหนักได�ไม)น�อยกว)า 350 กก.
ความยาวสายพานไม)น�อยกว)า
3.00 ม. จํานวน 1 ชุด
 - เครื่องซmอตสุกร ประสิทธิภาพการ
ซmอตสุกรให�สลบ 30 - 50 ตัว/
ชั่วโมง กระแสไฟที่ทําให�สุกรสลบ
ประมาณ 180 โวลท จํานวน
2 เครื่อง
 - เครื่องทําน้ําร�อนระบบใช�ไฟฟUา 
พร�อมงานติดตั้งเปMนถังบรรจุ 320
ลิตร อัตราการผลิตน้ําร�อนเครื่องละ
1,000 ลิตร/ชั่วโมง ขดลวดความ
ร�อน 6*6KW,380 V,50 Hz, 3 P
ตัวถังภายนอกเปMน CLOR BOND
ทนต)อทุกสภาวะอากาศไม)เปMนสนิม

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณ 
(บาท)

     เบิกจ�าย    
(บาท)

 โอนงบ (+/-)

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ
แล�วเสร็จ

อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ

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

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณ 
(บาท)

     เบิกจ�าย    
(บาท)

 โอนงบ (+/-)

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ
แล�วเสร็จ

อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ

ยังไม�ได�
ดําเนินการ
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1 ครุภัณฑสํานักงาน
1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

1 เครื่องกดประเมิน เครื่องกดประเมินความพึงพอใจ สํานักปลัด 48,000             -  - 

ความพึงพอใจ แบบอัตโนมัติ พร�อมออกรายงาน เทศบาล
Excel มีคุณสมบัติดังนี้ 
 -ไมโครคอนโทรเลอร MCU 8 bit
 -หน)วยความจําแบบ program
 -memory 32 Kbyte
 -แบบ data memory 2 kbyte
 -ไฟสัญญาณ LED และสัญญาณ
เสียงแบบ Piezo
 -การเชื่อมต)อกับภายนอกแบบ 
USB Port
 -สายสัญญาณ 2.5 m USB 2.0
จํานวน 10 เครื่อง

2 ตู�เหล็กเก็บเอกสารแบบ ตู�เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน สํานักปลัด 5,500              5,500.00             - 

 2 บาน  จํานวน 1 ตู�  ขนาดไม)น�อยกว)า (WxDxH) เทศบาล
916x457x1,830 มม.
จํานวน 1 ตู�  

 งบประมาณ 
(บาท)

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

รายงานผลการดําเนินงาน ตามแผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แล�วเสร็จ
อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ

ยังไม�ได�
ดําเนินการ

 โอนงบ (+/-)
     เบิกจ�าย    

(บาท)
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3 ตู�เหล็กเก็บเอกสาร ขนาดไม)น�อยกว)า (WxDxH) สํานักปลัด 4,500              4,500.00             - 

บานเลื่อนทึบ 1,489x410x879 มม. เทศบาล
จํานวน 1 ตู� 

4 เก�าอี้จัดเลี้ยง  ขนาดไม)น�อยกว)ากว�าง 45 ลึก 55 สํานักปลัด 75,000             -  - 

 สูง 90 ซม.  จํานวน 60 ตัว เทศบาล
5 เก�าอี้ทํางาน   เก�าอี้ทํางานทรงสูงบุหนังท�าวแขนไม� สํานักปลัด 14,900             -  - 

ขาไม� 5 แฉก มีล�อ ขนาด 690x เทศบาล
760x1,120 มม.  จํานวน 1 ตัว  

6 โตmะอเนกประสงค  ขนาด (WxDxH) 40x60x50 ซม. สํานักปลัด 11,600             -  - 

มีชั้นวางของ  จํานวน 2 ชั้น   เทศบาล
จํานวน 2 ตัว 

7 โซฟา โซฟา ขนาด 3 ที่นั่ง จํานวน 1 ตัว สํานักปลัด 16,900             -  - 

โซฟา ขนาด 1 ที่นั่ง จํานวน 2 ตัว เทศบาล
8 เก�าอี้พักคอย  ขนาด 4 ที่นั่ง ทําด�วยไฟเบอรกลาส สํานักปลัด 342,000          -  - 

ขาทําด�วยอลูมิเนียม ฉีดขึ้นรูป  เทศบาล
จํานวน 30 ชุด

9 พัดลม  พัดลมชนิดติดผนัง ขนาดใบพัด 18 สํานักปลัด 19,900             -  - 

นิ้ว  จํานวน  10  ตัว เทศบาล
10 แท)นบรรยาย  แท)นบรรยาย  จํานวน 1 แท)น กองวิชาการฯ 15,000             -  - 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณ 
(บาท)

     เบิกจ�าย    
(บาท)

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ
แล�วเสร็จ

อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ

ยังไม�ได�
ดําเนินการ

 โอนงบ (+/-)
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11 พารทิชั่นพร�อมติดตั้ง พารทิชั่น พร�อมติดตั้ง จํานวน กองวิชาการ 42,260             -  - 

1 ชุด ประกอบด�วย และแผนงาน
 - พารทิชั่นครึ่งกระจกขัดลาย
ขนาด 90x160 ซม. จํานวน
3 แผง
 - พารทิชั่นแผงทึบ ขนาด
90x160 ซม. จํานวน 3 แผง
 - พารทิชั่นแผงทึบ ขนาด
100x160 ซม. จํานวน 4 แผง
 - เสาจบ  ความสูง 160 ซม.
จํานวน 3 ต�น
 - ขาตัวที  จํานวน 13  อัน

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ
แล�วเสร็จ

อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ

ยังไม�ได�
ดําเนินการ

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณ 
(บาท)

     เบิกจ�าย    
(บาท)

 โอนงบ (+/-)
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1 กระดานเคลื่อนที่ กระดานเคลื่อนที่ มีรายละเอียด โรงเรียนเทศบาล 28,000             -  - 

ดังนี้ วัดท�าวโคตร
 -กระดานไวทบอรด  ขนาด 
80x120 ซม. ขาใส)กระดาน
ทําด�วยเหล็ก มีล�อเลื่อนรองรับ
กระดานไวทบอรด มีความสูง
ไม)น�อยกว)า 150 ซม. จํานวน 
8 ชุด 

2 ชั้นวางรองเท�า ชั้นวางรองเท�า มีรายละเอียด โรงเรียนเทศบาล 192,000          -  - 

ดังนี้ วัดท�าวโคตร
 -ชั้นวางรองเท�า ทําด�วยพลาสติก
แข็งมี 24 ช)อง ขนาด 
20x120x80 ซม. จํานวน 
16 ชุด

3 ชั้นวางสิ่งของ ชั้นวางสิ่งของ มีรายละเอียด โรงเรียนเทศบาล 4,500              4,500.00             - 

 ดังนี้ วัดท�าวโคตร
 -ชั้นวางสิ่งของ ขนาด 94x94
ซม. ขนาดช)อง 30x30 ซม.
จํานวน 1 ตัว 

หมายเหตุ
แล�วเสร็จ

อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ

ยังไม�ได�
ดําเนินการ

1.2 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณ 
(บาท)

     เบิกจ�าย    
(บาท)

ผลการดําเนินงาน

 โอนงบ (+/-)
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4 ชั้นวางอุปกรณ ชั้นวางอุปกรณ มีรายละเอียด โรงเรียนเทศบาล 57,600             -  - 

ดังนี้ วัดท�าวโคตร
 -ชั้นวางอุปกรณ ทําด�วยไม�ทาสี
สวยงาม แบ)งเปMนช)อง 12 ช)อง
ขนาดลึก 30 ซม.ยาว 240 ซม.
สูง 120 ซม.  จํานวน 8 ชุด

5 ชั้นใส)ของเล)น ชั้นใส)ของเล)น มีรายละเอียด โรงเรียนเทศบาล 88,000  -  - 

ดังนี้ วัดท�าวโคตร
 -ชั้นใส)ของเล)น ทําด�วยพลาสติก
แข็งรูปสัตว มี 3 ชั้น แต)ละชั้น
มีกระบะรองรับอุปกรณ 3 ชั้น
ขนาด 40x90x 75 ซม.
จํานวน 16 ชุด 

6 ชั้นใส)หนังสือตามมุม ชั้นใส)หนังสือตามมุม โรงเรียนเทศบาล 108,000          -  - 

มีรายละเอียดดังนี้ วัดท�าวโคตร
 -ชั้นใส)หนังสือตามมุม ทําด�วย
ไม�ทาสี ทรงรูปสัตวต)างๆขนาด
100x120x120 ซม. 
มีชั้นวางหนังสือ ทั้งภายในและ
ภายนอก จํานวน 8 ชุด 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ
แล�วเสร็จ

อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ

ยังไม�ได�
ดําเนินการ

หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณ 
(บาท)

     เบิกจ�าย    
(บาท)

 โอนงบ (+/-)
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7 ชั้นใส)หนังสือห�องสมุด ชั้นใส)หนังสือห�องสมุดมีรายละเอียด โรงเรียนเทศบาล 26,700             -  - 

ดังนี้ วัดท�าวโคตร
  -แบบหน�าเดียว ขนาด 40x100
x60 ซม. ทําด�วยไม�พ)นสีสวยงาม
 -แบบสองหน�าขนาด 40x100
x60 ซม. จํานวน 3 ชุด 

8 ตู�วางสิ่งของ ตู�วางสิ่งของ 10 ช)อง ขนาด 30x80 สํานักการศึกษา 5,000               -  - 

x90 ซม. จํานวน 4 ตู� 
9 โตmะ-เก�าอี้ครู โตmะ-เก�าอี้ครู รายละเอียดดังนี้ โรงเรียนเทศบาล 90,000             -  - 

 -โตmะขนาด 80x150x75 ซม. วัดท�าวโคตร
ทําด�วยไม� เก�าอี้ เปMนเก�าอี้บุนวม
มีล�อเลื่อน มีพนักพิง ขนาด 
47x42x98 ซม.จํานวน 10 ชุด

10 โตmะ-เก�าอี้ประจํา โตmะ-เก�าอี้ประจําห�องสมุด โรงเรียนเทศบาล 78,000             -  - 

ห�องสมุด รายละเอียดดังนี้ วัดท�าวโคตร
 -โตmะ 1 ตัว เก�าอี้ 6 ตัว 
 -โตmะเปMนโตmะรูปเมล็ดถั่ว ทําด�วย
พลาสติกแข็งสีสันสวยงามขนาด
 60x160x50 ซม.
 -เก�าอี้ทําด�วยพลาสติกแข็งสีสัน
สวยงามขนาด 25x25x50ซม.
จํานวน 10 ชุด 

แล�วเสร็จ
อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ

ยังไม�ได�
ดําเนินการ

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณ 
(บาท)

     เบิกจ�าย    
(บาท)

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ โอนงบ (+/-)
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11 โตmะคอมพิวเตอร โตmะคอมพิวเตอรพร�อมเก�าอี้ โรงเรียนเทศบาล 87,000             -  - 

พร�อมเก�าอี้ รายละเอียดดังนี้ วัดท�าวโคตร
 -โตmะ ทําด�วยไม�ขนาด60x120
x75 ซม. มีถาดวางคียบอรด ทําด�วย
ไม�พ)นสีขาวมีช)องใส)เอกสาร 3 ช)อง 
  -เก�าอี้ เปMนเก�าอี้บุนวม มีพนักพิง 
มีล�อเลื่อนไม)มีที่ท�าวแขน ขนาด
47x42x98 ซม. จํานวน 10 ชุด 

12 โตmะเตรียมอาหาร โตmะเตรียมอาหาร รายละเอียด โรงเรียนเทศบาล 49,000             -  - 

ดังนี้ วัดท�าวโคตร
 -โตmะเตรียมอาหาร ขนาด 
100x120x80 ซม. ทําด�วย
ไม�ปูโฟเมก�าสีขาว มีช)องใส)
อุปกรณ 4 ช)อง จํานวน 5 ตัว

13 โตmะอาหารพร�อม โตmะอาหารพร�อมเก�าอี้ โรงเรียนเทศบาล 290,000          -  - 

เก�าอี้ รายละเอียดดังนี้ วัดท�าวโคตร
 -โตmะ 1 ตัว เก�าอี้ 2 ตัว 
โตmะขนาด 60x120x65 ซม.
เก�าอี้ ขนาด 30x120x35 ซม.
ขาทําด�วยเหล็ก พื้นหน�าโตmะ
ทําด�วยไม�พ)นสีสวยงาม
จํานวน 50 ชุด

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณ 
(บาท)

     เบิกจ�าย    
(บาท)

ผลการดําเนินงาน

อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ

ยังไม�ได�
ดําเนินการ

หมายเหตุ
แล�วเสร็จ

 โอนงบ (+/-)



64

14 โตmะสําหรับบริโภค โตmะสําหรับบริโภคอาหาร 187,200.00        - 

อาหาร รายละเอียดดังนี้
 -โตmะสําหรับบริโภคอาหาร ประกอบ
ด�วย โตmะ 1 ตัว เก�าอี้ 2 ตัว ขนาด
กว�าง 60xยาว120 xสูง 60 ซม. 
เก�าอี้ขนาด 30x120x30 ซม. 
จํานวน 39 ชุด  ดังนี้
 -ศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชน สํานักการศึกษา 48,000            
เพชรจริก จํานวน 10 ชุด 
 -ศูนยพัฒนาเด็กเล็กประตูลอด สํานักการศึกษา 24,000            
จํานวน 5 ชุด 
 -ศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชน สํานักการศึกษา 19,200            
การเคหะนครศรีฯ จํานวน 4 ชุด 
 -ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 1 สํานักการศึกษา 28,800            
จํานวน 6 ชุด 
 -ศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชน สํานักการศึกษา 48,000            
ตากสิน-ชะเมา จํานวน 10 ชุด
 -ศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชนศาลา สํานักการศึกษา 19,200            
มีชัย จํานวน 4 ชุด

แล�วเสร็จ
อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ

ยังไม�ได�
ดําเนินการ

ผลการดําเนินงาน

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณ 
(บาท)

     เบิกจ�าย    
(บาท)

หมายเหตุ โอนงบ (+/-)
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15 พัดลมติดฝาผนัง พัดลมติดฝาผนัง พร�อมติดตั้ง 83,600.00           - 

ขนาด 16 นิ้ว  จํานวน  38  ตัว 
มีรายละเอียด ดังนี้ 
 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชน สํานักการศึกษา 8,800              
เพชรจริก จํานวน 4 ตัว  
 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กประตูลอด สํานักการศึกษา 13,200            
จํานวน 6 ตัว  
 -ศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชนหน�า สํานักการศึกษา 22,000            
สถานีรถไฟ จํานวน 10 ตัว  
 -ศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชน สํานักการศึกษา 13,200            
การเคหะนครศรีฯ จํานวน 6 ตัว
 -ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 1 สํานักการศึกษา 13,200            
จํานวน 6 ตัว
 -ศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชน สํานักการศึกษา 13,200            
ท)าโพธิ์ จํานวน 6 ตัว

16 พัดลมแบบโคจรติด พัดลมแบบโคจรติดเพดานพร�อม โรงเรียนเทศบาล 44,000             -  - 

เพดาน ติดตั้ง ขนาด 16 นิ้ว จํานวน 20 ตัว  วัดศาลามีชัย 
17 ลmอคเกอรใส)เครื่อง  รายละเอียดดังนี้ โรงเรียนเทศบาล 384,000          -  - 

นอน  -ล็อกเกอรไม�พ)นสีสวยงาม 1 ชุด วัดท�าวโคตร
 มี 12 ช)อง มีประตูป�ด-เป�ด
ขนาดลึก 40 ซม. สูง 120 ซม.
ยาว 240 ซม. จํานวน 24 ชุด 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณ 
(บาท)

     เบิกจ�าย    
(บาท)

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ
แล�วเสร็จ

อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ

ยังไม�ได�
ดําเนินการ

 โอนงบ (+/-)
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1 เก�าอี้สํานักงาน  เก�าอี้สํานักงาน มีล�อเลื่อน และมีที่ กองสาธารณสุขฯ 8,500               -  - 

วางแขน จํานวน 1 ตัว  

2 โตmะทํางาน   โตmะทํางานทําด�วยไม�ขนาด 1,800x กองสาธารณสุขฯ 19,500             -  - 

880x760 มม.   จํานวน 1 ตัว  
3 เก�าอี้พักคอย  เก�าอี้พักคอย 4 ที่นั่ง  ขนาดกว�าง กองสาธารณสุขฯ 26,000  -  - 

224xลึก 52xสูง 78 ซม. 
จํานวน 4 ชุด  

1 เครื่องตัดสติ๊กเกอร เครื่องตัดสติ๊กเกอร สํานักการช)าง 28,000             -  - 

 มีรายละเอียดดังนี้ 
 -เครื่องตัดสติ๊กเกอร ขนาด
A3 รองรับงานตัดได�หนาไม)เกิน 
2 มิลลิเมตร จํานวน 1 เครื่อง

 งบประมาณ 
(บาท)

     เบิกจ�าย    
(บาท)

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ
แล�วเสร็จ

อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ

ยังไม�ได�
ดําเนินการ

1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ
แล�วเสร็จ

อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ

ยังไม�ได�
ดําเนินการ

รายละเอียดของกิจกรรม
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณ 
(บาท)

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

1.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ
     เบิกจ�าย    

(บาท)
 โอนงบ (+/-)

 โอนงบ (+/-)
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1 เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส)วน กองสวัสดิการ 253,800  -  - 

แบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู  สังคม
จํานวน 6 เครื่อง  

1 โตmะทํางาน โตmะทํางาน  มีรายละเอียดดังนี้ สํานักการประปา 10,000             -  - 

 -ขนาด 60x120x75 ซม.
มีลิ้นชัก 2 ลิ้นชัก ประตู 1 บาน 
จํานวน 2 ตัว

2 เก�าอี้ มีพนักพิง เก�าอี้ มีพนักพิง ชนิดบุนวม สํานักการประปา 9,000               -  - 

ชนิดบุนวม มีรายละเอียดดังนี้ 
 -แบบขาตั้ง 2 ข�าง ขนาด 
56x62x97 ซม. จํานวน 5 ตัว 

หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

หมายเหตุ
แล�วเสร็จ

อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ

ยังไม�ได�
ดําเนินการ

1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณ 
(บาท)

     เบิกจ�าย    
(บาท)

ผลการดําเนินงาน

1.6 แผนงานการพาณิชย

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)

ผลการดําเนินงาน

แล�วเสร็จ
อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ

ยังไม�ได�
ดําเนินการ

 โอนงบ (+/-)

 โอนงบ (+/-)
     เบิกจ�าย    

(บาท)
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3 เก�าอี้อเนกประสงค เก�าอี้อเนกประสงค สํานักการประปา 5,000               -  - 

มีรายละเอียดดังนี้ 
 -มีพนักพิงสามเหลี่ยม ขาชุบโคร
เมี่ยม ซ�อนเก็บได� จํานวน 10 ตัว

4 ตู�เหล็กบานเลื่อน 2 ตู�เหล็กบานเลื่อน 2 บาน สํานักการประปา 22,000             -  - 

บาน  มีรายละเอียดดังนี้ 
  -ขนาด 4 ฟุต  จํานวน 4 ตู�

5 โตmะคอมพิวเตอร โตmะคอมพิวเตอร  มีรายละเอียด สํานักการประปา 4,000               -  - 

ดังนี้ 
 -ขนาด 50x100x75 ซม.
จํานวน 2 ตัว

6 เครื่องโทรสาร เครื่องโทรสาร มีรายละเอียดดังนี้ สถานธนานุบาล 30,000             -  - 

 -เครื่องโทรสาร แบบใช�กระดาษ เทศบาลนคร
ธรรมดา  ส)งเอกสารได�ครั้งละไม)น�อย นครศรีธรรมราช
กว)า 30 แผ)น จํานวน 1 เครื่อง

7 โตmะทํางาน โตmะทํางาน มีรายละเอียดดังนี้ สถานธนานุบาล 5,900              4,900.00             - 

 -โตmะทํางานหน�าเหล็ก PVC ขนาด  เทศบาลนคร
1219x660x759 มม. จํานวน นครศรีธรรมราช
1 ตัว

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณ 
(บาท)

     เบิกจ�าย    
(บาท)

 โอนงบ (+/-)

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ
แล�วเสร็จ

อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ

ยังไม�ได�
ดําเนินการ
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8 ตู�เก็บทรัพยรับจํานํา ตู�เก็บทรัพยรับจํานํา สถานธนานุบาล 40,000            25,000.00           - 

มีรายละเอียดดังนี้ เทศบาลนคร
 -ตู�เหล็กเก็บทรัพยรับจํานํา นครศรีธรรมราช
ขนาด w379xd459xh 1319
มม. จํานวน 5 ตู�

2. ครุภัณฑคอมพิวเตอร
2.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

1 ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร
สําหรับจัดทําบัตร
ประจําตัวประชาชน
ประกอบด�วย
 - เครื่องคอมพิวเตอร  - เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน สํานักปลัด 22,000             -  - 

สําหรับงานประมวลผล ประมวลผล แบบที่ 1 จอขนาดไม) เทศบาล
แบบที่ 1 น�อยกว)า 19 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง

3 เครื่องสํารองไฟฟUา เครื่องสํารองไฟฟUา ขนาด สํานักปลัด 13,000             -  - 

ขนาด 2 KVA 2 KVA จํานวน 1 เครื่อง เทศบาล

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณ 
(บาท)

     เบิกจ�าย    
(บาท)

ที่

ผลการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ
แล�วเสร็จ

อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ

 โอนงบ (+/-)

 โอนงบ (+/-)

หมายเหตุ
แล�วเสร็จ

อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ

ยังไม�ได�
ดําเนินการ

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณ 
(บาท)

     เบิกจ�าย    
(บาท)

ยังไม�ได�
ดําเนินการ
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2 เครื่องพิมพชนิดเลเซอร     - มีความละเอียดในการพิมพ สํานักปลัด 15,000             -  - 

หรือ LED ขาวดําชนิด ไม)น�อยกว)า 1,200 x1,200 dpi เทศบาล
Network แบบที่ 2    - มีความเร็วในการพิมพร)าง

ไม)น�อยกว)า 33 หน�าต)อนาที (ppm) 
4 สแกนเนอร สแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสาร สํานักปลัด 3,200               -  - 

ทั่วไป จํานวน 1 เครื่อง รายละเอียด เทศบาล
ดังนี้
  - มีความละเอียดในการสแกนสูง
สุดไม)น�อยกว)า 4,800x4800 dpi 
  - สามารถสแกนเอกสารได�ไม)น�อย
กว)ากระดาษขนาด A4

5 อุปกรณอ)านบัตร อุปกรณอ)านบัตร แบบอเนกประสงค สํานักปลัด 700                  -  - 

แบบอเนกประสงค  (Smart Card Reader)  จํานวน 1 เทศบาล
(Smart Card Reader) เครื่อง รายละเอียดดังนี้ 

  - สามารถอ)านและเขียนข�อมูลใน
บัตรแบบอเนกประสงค(SmartCard)
ตามมาตรฐาน ISO/IEC7816
   -สามารถใช�กับบัตรแบบอเนก
ประสงค (Smart Card)  ที่ใช�แรงดัน
ไฟฟUาขนาด 5 Volts 3 Volts และ
1.8 Volts ได�เปMนอย)างน�อย

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณ 
(บาท)

     เบิกจ�าย    
(บาท)

 โอนงบ (+/-)

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ
แล�วเสร็จ

อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ

ยังไม�ได�
ดําเนินการ
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6 อุปกรณอ)านบัตร อุปกรณอ)านบัตร สมารทการดและ สํานักปลัด 10,000             -  - 

สมารทการด และจัด จัดเก็บลายพิมพนิ้วมือลง CHIP เทศบาล
เก็บลายพิมพนิ้วมือ จํานวน 1 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ 
ลง CHIP  - เปMนเครื่องอ)านบัตรสมารทการดที่

มีตัวอ)านลายนิ้วมือในเครื่องเดียวกัน
 -สามารถอ)าน-เขียนบัตรสมารท
การดตามมาตรฐาน ISO7816
 -ตัวอ)านลายพิมพนิ้วมือเปMนแบบ
วัดปริมาณประจุ (Capacitive
Sensor) หรือแบบที่ดีกว)า
 -ตัวอ)านลายพิมพนิ้วมือมีความ
ละเอียดไม)น�อยกว)า 500 DPI 

7 อุปกรณกระจาย อุปกรณกระจายสัญญาณ สํานักปลัด 21,000             -  - 

สัญญาณ (L2 Switch) (L2 Switch)  ขนาด 24 ช)อง เทศบาล
ขนาด 24 ช)อง แบบที่ 2 แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง

8 ชุดโปรแกรมระบบ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สํานักปลัด 3,800               -  - 

ปฏิบัติการสําหรับ สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร เทศบาล
เครื่องคอมพิวเตอร และเครื่องคอมพิวเตอรแบบ
และเครื่องคอมพิว โนmตบุ�ค จํานวน 1 ชุด 
เตอรแบบโนmตบุ�ค

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณ 
(บาท)

     เบิกจ�าย    
(บาท)

 โอนงบ (+/-)

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ
แล�วเสร็จ

อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ

ยังไม�ได�
ดําเนินการ
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9 ค)าติดตั้งระบบคอม ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร สํานักปลัด 120,000          -  - 

พิวเตอร Hardware/software เทศบาล
Hardware/software

10 เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน สํานักปลัด 30,000             -  - 

ประมวลผล แบบที่ 2 เทศบาล
 จํานวน 1 เครื่อง  

11 เครื่องพิมพ เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด สํานักปลัด 5,200               -  - 

 LED ขาวดํา   จํานวน 2 เครื่อง เทศบาล
12 เครื่องพิมพ เครื่องพิมพ Multifunction สํานักปลัด 51,000             -  - 

ชนิดเลเซอร หรือชนิด LED สี  เทศบาล
จํานวน 3 เครื่อง 

13 เครื่องสํารองไฟฟUา  เครื่องสํารองไฟฟUาขนาด 800 VA สํานักปลัด 2,500               -  - 

จํานวน 1 เครื่อง เทศบาล
14 จอภาพ จอภาพ แบบ LED หรือดีกว)าขนาด สํานักปลัด 2,800               -  - 

ไม)น�อยกว)า 19 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง  เทศบาล
15 เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน กองวิชาการฯ 16,000             -  - 

สํานักงาน  (จอขนาดไม)น�อยกว)า 
19 นิ้ว)  จํานวน 1 เครื่อง  

หมายเหตุ
แล�วเสร็จ

อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ

ยังไม�ได�
ดําเนินการ

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณ 
(บาท)

     เบิกจ�าย    
(บาท)

 โอนงบ (+/-)

ผลการดําเนินงาน
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16 เครื่องสํารองไฟฟUา  เครื่องสํารองไฟฟUาขนาด 800 VA กองวิชาการฯ 2,500               -  - 

จํานวน 1 เครื่อง

17 เครื่องพิมพ เครื่องพิมพ ชนิดเลเซอร หรือชนิด กองวิชาการฯ 2,600               -  - 

LED  ขาวดํา  จํานวน  1 เครื่อง 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณ 
(บาท)

     เบิกจ�าย    
(บาท)

 โอนงบ (+/-)

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ
แล�วเสร็จ

อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ

ยังไม�ได�
ดําเนินการ
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1 เครื่องพิมพ เครื่องพิมพ จํานวน 10 เครื่อง โรงเรียนเทศบาล 90,000             -  - 

Multifunction มีรายละเอียดดังนี้ วัดท�าวโคตร
 -เปMนอุปกรณที่มีความสามารถเปMน
Printer ,Copier, Scanner
 ภายในเครื่องเดียวกัน และ Fax
 -มีความละเอียดในการพิมพไม)น�อย
กว)า 27 หน�าต)อนาที (ppm)
 -มีหน)วยความจํา (Memory)
ขนาดไม)น�อยกว)า 128 MB 
 -สามารถสแกนเอกสารขนาดA4 ได�
 -มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด
 ไม)น�อยกว)า 1,200x1,200 dpi
 -มีถาดปUอนเอกสารอัตโนมัติ
(Auto Document Feed)
 -สามารถถ)ายสําเนาเอกสารได�
 -สามารถทําสําเนาได�สูงสุดไม)
น�อยกว)า 99 สําเนา
 -สามารถย)อและขยายได� 25
ถึง 400 เปอรเซ็นต 
 -มีช)องเชื่อมต)อแบบ USB 2.0 หรือ
ดีกว)าจํานวนไม)น�อยกว)า 1 ช)อง

2.2 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณ 
(บาท)

     เบิกจ�าย    
(บาท)

 โอนงบ (+/-)

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ
แล�วเสร็จ

อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ

ยังไม�ได�
ดําเนินการ
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1 เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน สํานักการประปา 120,000          -  - 

สําหรับงานประมวลผล ประมวลผล แบบที่ 2 
แบบที่ 2 มีรายละเอียดดังนี้

 -จอขนาดไม)น�อยกว)า 19 นิ้ว 
จํานวน 4 เครื่อง 

2 เครื่องพิมพชนิด เครื่องพิมพชนิด Dot Matrix Printer สํานักการประปา 88,000             -  - 

Dot Matrix แบบแคร)สั้น มีรายละเอียดดังนี้ 
Printer แบบแคร)สั้น  -จํานวน 4 เครื่อง 

 -มีจํานวนหัวพิมพไม)น�อยกว)า 24
เข็ม

3 เครื่องสํารองไฟฟUา เครื่องสํารองไฟฟUาขนาด 800 VA สํานักการประปา 25,000             -  - 

ขนาด 800 VA  มีรายละเอียดดังนี้ 
 -จํานวน 10 เครื่อง 
 -มีกําลังไฟฟUาด�านนอกไม)น�อยกว)า
 800 VA (480 Watts)

2.3 แผนงานการพาณิชย
ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณ 
(บาท)

     เบิกจ�าย    
(บาท) แล�วเสร็จ

อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ

ยังไม�ได�
ดําเนินการ

 โอนงบ (+/-)
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4 เครื่องจดหน)วยน้ํา เครื่องจดหน)วยน้ําแบบมือถือ สํานักการประปา 260,000          -  - 

แบบมือถือ มีรายละเอียดดังนี้ 
 -จํานวน 4 เครื่อง 
 -ซีพียูอย)างน�อย 600 MHz
 -หน)วยความจําภายใน 1 GB 
ภายนอก 256 MB
 -หน�าจออย)างน�อย 2.8 นิ้ว 
 -ความละเอียดไม)น�อยกว)า 
320x240 แบบ QVGA

 เครื่องพิมพแบบพก เครื่องพิมพแบบพกพาแบบไร�สาย สํานักการประปา 120,000          -  - 

พาแบบไร�สาย จํานวน 4 เครื่อง มีรายละเอียดดังนี้ 
 -หน)วยความจําภายใน 128 MB
(RAM) 
 -หน�ากว�างในการพิมพ 2.9 นิ้ว
/7.73 มิลลิเมตร พิมพต)อเนื่อง

หมายเหตุ
แล�วเสร็จ

อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ

ยังไม�ได�
ดําเนินการ

รายละเอียดของกิจกรรม
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณ 
(บาท)

     เบิกจ�าย    
(บาท)

ผลการดําเนินงาน

 โอนงบ (+/-)ที่ โครงการ
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3. ครุภัณฑงานบ�านงานครัว
3.1 แผนงานการศึกษา

1  เครื่องทําน้ําเย็น  เครื่องทําน้ําเย็นแบบต)อท)อประปา โรงเรียนเทศบาล 35,000             -  - 

แบบต)อท)อประปา  มีรายละเอียดดังนี้ วัดท�าวโคตร 
 -ทําด�วยโลหะ ไร�สารตะกั่ว 
 -มีอุปกรณควบคุมการเป�ด-ป�ดน้ํา
 -มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ
 -ใช�ไฟฟUา AC 220 โวลท 50
เฮิรตซ จํานวน 1 เครื่อง 

2 ซิงคล�างจาน ซิงคล�างจาน มีรายละเอียดดังนี้ โรงเรียนเทศบาล 172,000          -  - 

 -สแตนเลสแบบสามหลุม ขนาด วัดท�าวโคตร 
50x150x80 ซม. ทําด�วย
สแตนเลสมี 3 หลุม ขนาดหลุม
40x45 ซม. ลึก 25 ซม.
จํานวน 4 ชุด 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณ 
(บาท)

     เบิกจ�าย    
(บาท)

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ
แล�วเสร็จ

อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ

ยังไม�ได�
ดําเนินการ

 โอนงบ (+/-)
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1 ป@�มน้ําแรงดันสูง ป@�มน้ําแรงดันสูง จัดซื้อป@�มน้ําแรง กองสาธารณสุข 59,000             -  - 

ดันสูง และอุปกรณพร�อมติดตั้ง และสิ่งแวดล�อม
มีรายละเอียดดังนี้ 
 -ขนาด 3Hp 380 V
 -สวิทซแรงดัน
 -ตู�ควบคุมป@�มน้ําแรงดันสูง ขนาด
380 V พร�อมระบบปUองกันไฟตก
 -อุปกรณประกอบงานเดินท)อน้ํา
 2 ตัว พร�อมเช็ควาลว
 -แท)นวางมอเตอรป@�มน้ํา
 -อุปกรณประกอบงานติดตั้ง
และค)าติดตั้ง

3.2 แผนงานการพาณิชย

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณ 
(บาท)

     เบิกจ�าย    
(บาท)

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ
แล�วเสร็จ

อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ

ยังไม�ได�
ดําเนินการ

 โอนงบ (+/-)
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4. ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร)
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

1 เครื่องมัลติมีเดีย เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร สํานักปลัด 120,000          -  - 

โปรเจคเตอร มีคุณสมบัติดังนี้ เทศบาล
 -ความสว)างไม)น�อยกว)า 4800
ANSI Lumens
 - ความละเอียดไม)น�อยกว)า 
1080 P (1920x1080)
 -อัตราความคมชัดไม)ต่ํากว)า 
15,000:1 จํานวน 2 เครื่อง

2 จอรับภาพ จอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟUา กองวิชาการฯ 24300  -  - 

ขนาดเส�นทแยงมุม 150 นิ้ว จอม�วน
เก็บในกล)องได� บังคับจอ ขึ้นลง
หยุดด�วยสวิซตหรือรีโมทคอนโทรล
จํานวน 1 จอ 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณ 
(บาท)

     เบิกจ�าย    
(บาท)

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ
แล�วเสร็จ

อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ

ยังไม�ได�
ดําเนินการ

 โอนงบ (+/-)
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4.2 แผนงานการศึกษา

1 เครื่องฉายภาพ 3 เครื่องฉายภาพ 3 มิติพร�อมจอ
มิติ พร�อมจอรับภาพ รับภาพชนิดมอเตอรไฟฟUา

(จอโปรเจคเตอร) รายละเอียดดังนี้ 
 -เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จํานวน
1 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ โรงเรียนเทศบาล 20,800  -  - 

   -เปMนเครื่องถ)ายทอดสัญญาณ วัดท�าวโคตร 
ภาพจากวัตถุ 
   -อุปกรณสร�างสัญญาณภาพแบบ 
CCD หรือ CMOS ขนาดไม)ต่ํากว)า
 1/3 นิ้ว 
   -สามารถใช�งานร)วมกับโทรทัศน 
วิดีโอ โปรเจคเตอร คอมพิวเตอร 
   -ให�ความละเอียด (Resolution)
 ไม)ต่ํากว)า 850,000พิกเซล
   -มีระบบการซูมภาพ ไม)น�อยกว)า
 16x2xOptical,8xDigital
   -มีไฟส)องสว)างด�านบนสองข�าง
และมีไฟส)องสว)างด�านล)างชนิด LED 
   -มีช)องต)อสัญญาณ lnput
/Output อย)างน�อย RGBx2 
S-Videox1 Videox1 USBRS-232

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณ 
(บาท)

     เบิกจ�าย    
(บาท)

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ
แล�วเสร็จ

อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ

ยังไม�ได�
ดําเนินการ

 โอนงบ (+/-)ที่
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   -สินค�ามีการรับประกันคุณภาพ
เปMนเวลาอย)างน�อย 1 ปL 
 -จอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟUา โรงเรียนเทศบาล 13,100             -  - 

(จอโปรเจคเตอร) จํานวน 1 จอ วัดท�าวโคตร 
มีรายละเอียด  ดังนี้ 
   -ขนาดเส�นทแยงมุม 120 นิ้ว
   -จอม�วนเก็บในกล)องได� บังคับจอ 
ขึ้น ลง หยุด ด�วยสวิตซหรือรีโมทฯ

2 โทรทัศน แอลอีดี โทรทัศน แอลอีดี (LED TV) 
(LED TV) มีรายละเอียดดังนี้ 

  -ระดับความละเอียดจอภาพ สํานักการศึกษา 16,000  -  - 

1366x768 พิกเซล ขนาด 32
นิ้ว  จํานวน 2 เครื่อง 
  -ระดับความละเอียดจอภาพ สํานักการศึกษา 16,000             -  - 

1366x768 พิกเซล ขนาด 32
นิ้ว ศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชน
ทุ)งจีน จํานวน 2 เครื่อง 
  -ระดับความละเอียดจอภาพ โรงเรียนเทศบาล 178,000  -  - 

1920x1080 พิกเซล ขนาด วัดท�าวโคตร 
50 นิ้ว จํานวน 10 เครื่อง 
  -พร�อมค)าติดตั้งผนัง ร.ร. โรงเรียนเทศบาล 42,000  -  - 

เทศบาลวัดท�าวโคตร วัดท�าวโคตร 

ยังไม�ได�
ดําเนินการ

อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ

แล�วเสร็จ
หมายเหตุ

ผลการดําเนินงาน
     เบิกจ�าย    

(บาท)
 งบประมาณ 

(บาท)
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดของกิจกรรมโครงการที่  โอนงบ (+/-)
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3 ติดตั้งระบบภาพ ติดตั้งระบบภาพและเสียง
และเสียง จ)ายเปMนค)าจัดซื้ออุปกรณพร�อม

ติดตั้ง ห�องเรียนรวมเพชรลดา 
ร.ร.สาธิตเทศบาลวัดเพชจริก 
ประกอบด�วย
 -เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร โรงเรียนสาธิต 51,500             -  - 

จํานวน 1 เครื่อง  มีรายละเอียด เทศบาล
ดังนี้ วัดเพชรจริก
   -ความละเอียดของภาพ (full HD) 
Resolution :1920x1080 
  -ความสว)างไม)น�อยกว)า 
Brightness : 5200 Lm 
 -เครื่องฉายภาพสามมิติ จํานวน โรงเรียนสาธิต 28,500  -  - 

1 เครื่อง มีรายละเอียดดังนี้ เทศบาล
   -อุปกรณสร�างสัญญาณภาพ วัดเพชรจริก
:1/2" CMOS
   -ความละเอียด : 5Mega Pixels
 -เครื่องเลือกสัญญาณ HDMI โรงเรียนสาธิต 4,800               -  - 

จํานวน 1 เครื่อง มีรายละเอียด เทศบาล
ดังนี้ วัดเพชรจริก
    -สนับสนุนความละเอียดวิดีโอ 
Ultra HD 4K x 2K และ 1080p

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณ 
(บาท)

     เบิกจ�าย    
(บาท)

 โอนงบ (+/-)

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ
แล�วเสร็จ

อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ

ยังไม�ได�
ดําเนินการ



83

4 เครื่องรับส)งสัญญาณ     -เครื่องรับส)งสัญญาณ HDMI โรงเรียนสาธิต 14,000  -  - 

HDMI จํานวน 2 เครื่อง มีรายละเอียด เทศบาล
ดังนี้ วัดเพชรจริก
     -รองรับความละเอียด 
Full HD 1080p@60Hz

5 ตัวแปลงสัญญาณ VGA     -ตัวแปลงสัญญาณ VGA โรงเรียนสาธิต 2,900               -  - 

to HDMI ง to HDMI จํานวน 1 เครื่อง เทศบาล
มีรายละเอียดดังนี้ วัดเพชรจริก
      -แปลงสัญญาณจาก VGA 
เปMน HDMI 
     -รองรับสัญญาณเข�าแบบ 
VGA: 1920x1080@60Hz

6 ตู�เก็บอุปกรณติดผนัง    -ตู�เก็บอุปกรณติดผนัง ขนาด โรงเรียนสาธิต 6,800  -  - 

6 U จํานวน 1 ตู� มีรายละเอียด เทศบาล
ดังนี้ วัดเพชรจริก
     -กว�าง 600xลึก 600xสูง 
350 มม.
  -งานติดตั้งชุดอุปกรณ 1 
ระบบ 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณ 
(บาท)

     เบิกจ�าย    
(บาท)

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ
แล�วเสร็จ

อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ

ยังไม�ได�
ดําเนินการ

 โอนงบ (+/-)
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5. ครุภัณฑไฟฟUาและวิทยุ
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป    

1 ติดตั้งกล�องโทรทัศน ติดตั้งกล�องโทรทัศนวงจรป�ด สํานักปลัด 256,000          -  - 

วงจรป�ด (CCTV) จํานวน 16 ตัว ประกอบด�วย เทศบาล
 - กล�องวงจรป�ด ชนิด IP/Network
Camera ความละเอียดไม)น�อยกว)า
2 ล�านพิกเซล full HD 1080 P
 - อุปกรณสําหรับเก็บข�อมูลภาพ
บันทึกกล�องโทรทัศนวงจรป�ด (NVR)
ขนาดไม)น�อยกว)า 16 ช)อง
 - อุปกรณกระจายสัญญาณ POE 
Switch ขนาดไม)น�อยกว)า 8 ช)อง
 - Hard Disk สําหรับจัดเก็บภาพ
บันทึกแบบ SATA ขนาดไม)น�อยกว)า
4 TB
 - ตู�จัดเก็บอุปกรณขนาดไม)น�อยกว)า
19 นิ้ว (Wall Rack) ขนาด 12 U
 - อุปกรณประกอบอื่นๆ

 งบประมาณ 
(บาท)

     เบิกจ�าย    
(บาท)

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ
แล�วเสร็จ

อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ

ยังไม�ได�
ดําเนินการ

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

 โอนงบ (+/-)
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5.2 แผนงานการศึกษา

1 เครื่องขยายเสียง เครื่องขยายเสียงพร�อมลําโพง โรงเรียนเทศบาล 20,000  -  - 

พร�อมลําโพง มีรายละเอียดดังนี้ วัดท�าวโคตร 
 -ลําโพงขนาดไม)น�อยกว)า5 นิ้ว 
 ทนกําลังขับได�ไม)น�อยกว)า 15
วัตต จํานวน 1 ชุด 

2 เครื่องเสียง เครื่องเสียงติดตั้งอาคารอเนกประสงค โรงเรียนเทศบาล 250,000          -  - 

อาคาร 1 ,อาคาร 2และอาคาร วัดมเหยงคณ
อนุบาลในวัด รายละเอียดดังนี้
 -เครื่องขยายเสียง 500 วัตต
 -ลําโพงแขวนผนัง ขนาดไม)น�อยกว)า
6 นิ้ว จํานวน 16 คู)

3 เครื่องเสียงเคลื่อนที่ เครื่องเสียงเคลื่อนที่พร�อมไมโคร
พร�อมไมโครโฟน โฟน มีรายละเอียดดังนี้

 -ชนิดพกพาไร�สายรัศมี 10-35
เมตร พร�อมไมคไร�สาย
 -ขนาดลําโพง 6.5 นิ้ว
จํานวน 2 ชุด  ดังนี้ 
 -ศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชน สํานักการศึกษา 4,500  -  - 

คูขวาง จํานวน 1 ชุด
 -ศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชน สํานักการศึกษา 4,500  -  - 

ไสเจริญ จํานวน 1 ชุด

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณ 
(บาท)

     เบิกจ�าย    
(บาท)

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ
แล�วเสร็จ

อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ

ยังไม�ได�
ดําเนินการ

 โอนงบ (+/-)
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6. ครุภัณฑดนตรีและนาฏศิลป}
6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

1 เครื่องดนตรีวงออร เครื่องดนตรีวงออรเคสตร�า
เคสตร�า จํานวน 15 รายการ ดังนี้

  -ดับเบิ้ลทูบา จํานวน 2 เครื่อง สํานักการศึกษา 648,000  -  - 

ทําจากเครื่องทองเหลือง ขนาด
ท)อลมกว�างไม)น�อยกว)า 18.5 
มม.ระบบลูกสูบแบบ Piston 
Valve จํานวน 3 ลูกสูบ
  -ยูโฟเนียม จํานวน 1 เครื่อง สํานักการศึกษา 180,000  -  - 

ทําจากทองเหลือง ขนาดท)อลม
ไม)น�อยกว)า 15-16.8 มม.
  -ทรัมเปMต จํานวน 2 เครื่อง สํานักการศึกษา 187,200  -  - 

ทําด�วยทองเหลือง ขนาดท)อลม
กว�างไม)น�อยกว)า 11.73 มม.
  -ทรอมโบน จํานวน 1 เครื่อง สํานักการศึกษา 102,000  -  - 

ทําด�วยทองเหลือง ขนาดท)อลม
กว�าง ไม)น�อยกว)า 12.7-13.34 
มม. ความกว�างปากลําโพงไม)น�อย
กว)า 204.44 มม.

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณ 
(บาท)

     เบิกจ�าย    
(บาท)

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ
แล�วเสร็จ

อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ

ยังไม�ได�
ดําเนินการ

 โอนงบ (+/-)
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  -คลาริเน็ต จํานวน 3 เครื่อง สํานักการศึกษา 223,200  -  - 

ทําจากไม� Grenadilla สีดํา 
ระบบนิ้วเปMนแบบ Boehm มี 17
key, 6 rings นวมเปMนแบบเยื่อ
สองชั้น
  -ฟรุmต จํานวน 2 เครื่อง สํานักการศึกษา 62,400  -  - 

ตัวเครื่องทําด�วยโลหะ Nickel 
Silver ชุบเงินเงางาม ระบบคีย
เปMนแบบออฟเซ็ทจี สปริงทําด�วย
Stainless Steel
  -เฟรนฮอรน จํานวน 1 เครื่อง สํานักการศึกษา 198,000  -  - 

 ทําด�วยทองเหลือง ปากเปTาทํา
ด�วยโลหะชุบเงิน ขนาดท)อลม
กว�างไม)น�อยกว)า 12 มม. 
ระบบลูกสูบเปMนแบบ Rotary 
Valve จํานวน 4 ลูกสูบ 
  -โอโบ จํานวน 1 เครื่อง สํานักการศึกษา 163,200  -  - 

ตัวเครื่องทําด�วยวัสดุไฟเบอร
ABS resin สีดํา คียและลิ่มนิ้ว
ทําด�วยวัสดุ Nickel Silver 
ชุบเงินเงางาม 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณ 
(บาท)

     เบิกจ�าย    
(บาท)

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ
แล�วเสร็จ

อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ

ยังไม�ได�
ดําเนินการ

 โอนงบ (+/-)
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  -กล็อคเคนสป�ล จํานวน 1 สํานักการศึกษา 122,400  -  - 

เครื่อง ลูกระนาดทําจากวัสดุ
High Carbon Steel ลูกระนาด
กว�างไม)น�อยกว)า 31 มม. หนา
7.8 มม. น้ําหนัก 15.7 กก. 
  -ไซโลโฟน จํานวน 1 เครื่อง สํานักการศึกษา 216,000  -  - 

ลูกระนาดทําจากวัสดุสังเคราะห
อาคูสเตลอน ขนาดกว�างไม)น�อย
กว)า 38 มม. หนา 23 มม.
ตัวเครื่องมีขนาด 138x75 ซม.
  -ฉาบคอนเสิรตออรเคสตร�า สํานักการศึกษา 43,200  -  - 

จํานวน 1 คู)  ขนาดไม)น�อยกว)า
20 นิ้ว มีน้ําหนักขนาดกลาง มี
ร)องเสียงรอบตัวฉาบ ทําจาก
ทองเหลือง
  -ฉาบรัวพร�อมขาตั้ง จํานวน 1 สํานักการศึกษา 28,300  -  - 

ชุด มีขนาดไม)น�อยกว)า 20 นิ้ว 
ทําจากวัสดุทองเหลืองอย)างดี 
พร�อมขาตั้ง

 งบประมาณ 
(บาท)

     เบิกจ�าย    
(บาท)

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ
แล�วเสร็จ

อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ

ยังไม�ได�
ดําเนินการ

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

 โอนงบ (+/-)
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  -ปรีไมคพร�อมสายสัญญาณ จํา สํานักการศึกษา 58,200  -  - 

นวน 6 ชุด เปMนมิกเซอรไมค 10
ช)อง Master มีปุTมปรับความดัง
ทุ�มแหลมและ Notch Filter
พร�อมสายสัญญาณ ขนาด 6 มม.
มีความยาวไม)น�อยกว)า 10 เมตร
  -ป��กอัฟคอนแทคพร�อมสาย สํานักการศึกษา 84,000  -  - 

สัญญาณ จํานวน 48 ชุด 
Clip on Pickup ป��กอัพคอนแทค
แบบหนีบ ตัวรับสัญญาณเสียง
เปMน Ceramic Piezo Electric
Pickup อยู)ในตัวคลิปหนีบ 
  -ไมคคอนเดนเซอรไมโครโฟนที่ สํานักการศึกษา 179,100  -  - 

มีรูปแบบการรับเสียง cardioid
พร�อมสายสัญญาณไมโครโฟน 
ขนาด 6 มม. ความยาวไม)น�อย
กว)า 10 เมตร 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณ 
(บาท)

     เบิกจ�าย    
(บาท)

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ
แล�วเสร็จ

อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ

ยังไม�ได�
ดําเนินการ

 โอนงบ (+/-)
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7.ครุภัณฑการศึกษา
7.1 แผนงานการศึกษา

1 โตmะ เก�าอี้นักเรียน  -จัดซื้อโตmะ-เก�าอี้นักเรียน  -  - 

ระดับประถม ระดับประถมศึกษา ตามแบบ
A4 ขาเหล็ก โตmะนักเรียนขนาด 
40x60x75 ซม.เก�าอี้ นักเรียน
ขนาด 40x42x81 ซม.
จํานวน 1,050 ชุด ดังนี้ 
 -ร.ร.เทศบาลวัดศรีทวี จํานวน  -โรงเรียนเทศบาล 316,000  -  - 

200 ชุด วัดศรีทวี 
 -ร.ร.เทศบาลวัดท)าโพธิ์  -โรงเรียนเทศบาล 158,000  -  - 

จํานวน  100 ชุด วัดท)าโพธิ์ 
 -ร.ร.เทศบาลวัดเสาธงทอง  -โรงเรียนเทศบาล 237,000  -  - 

จํานวน  150 ชุด วัดเสาธงทอง 
 -ร.ร.เทศบาลวัดเสมาเมือง  -โรงเรียนเทศบาล 316,000  -  - 

จํานวน  200 ชุด วัดเสมาเมือง
 -ร.ร.เทศบาลวัดใหญ)  -โรงเรียนเทศบาล 158,000  -  - 

จํานวน  200 ชุด วัดใหญ)
 -ร.ร.เทศบาลวัดศาลามีชัย  -โรงเรียนเทศบาล 316,000  -  - 

จํานวน  200 ชุด วัดศาลามีชัย
 -ร.ร.เทศบาลวัดท�าวโคตร โรงเรียนเทศบาล 158,000  -  - 

จํานวน  100 ชุด วัดท�าวโคตร

 งบประมาณ 
(บาท)

     เบิกจ�าย    
(บาท)

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ
แล�วเสร็จ

อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ

ยังไม�ได�
ดําเนินการ

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

 โอนงบ (+/-)
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2 โตmะ เก�าอี้นักเรียน โตmะ เก�าอี้นักเรียนระดับอนุบาล
ระดับอนุบาล มีรายละเอียดดังนี้

 -โตmะขนาด 60x120x55 ซม.  -โรงเรียนเทศบาล 76,000  -  - 

จํานวน 40 ตัว วัดใหญ)
 -เก�าอี้พลาสติก ขนาด40x43
x46 ซม. จํานวน 200 ตัว
 - โตmะ เก�าอี้นักเรียนระดับอนุบาล  -โรงเรียนเทศบาล 118,400  -  - 

มีรายละเอียดดังนี้ วัดท�าวโคตร
 -ทําด�วยไม�ทําสีสวยงาม ขาทํา
ด�วยเหล็ก ขนาด40x50x50 
ซม.
 -เก�าอี้ ขนาด 35x35x55 ซม.
พนักพิงม�านั่งทําด�วยไม� ทําสีสวย
งามขาทําด�วยเหล็ก จํานวน 80ชุด 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณ 
(บาท)

     เบิกจ�าย    
(บาท)

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ
แล�วเสร็จ

อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ

ยังไม�ได�
ดําเนินการ

 โอนงบ (+/-)
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8 ครุภัณฑการเกษตร
8.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1 เครื่องเลื่อยโซ)ยนต  -ความยาวบ)า ไม)น�อยกว)า 18 สํานักปลัด 35,000 35,000.00           - 

นิ้ว ขนาดเครื่องยนตไม)น�อยกว)า เทศบาล
2 แรงม�า จํานวน 2 เครื่อง

2 เครื่องเลื่อยโซ)ยนต  -ความยาวบ)า ไม)น�อยกว)า 30 สํานักปลัด 67,000 67,000.00           - 

นิ้ว ขนาดเครื่องยนตไม)น�อยกว)า เทศบาล
5 แรงม�า จํานวน 2 เครื่อง 

3 เครื่องป@�มน้ํา  เครื่องป@�มน้ําอัตโนมัติมอเตอรขนาด สํานักปลัด 15000  -  - 

ไม)น�อยกว)า 400 วัตต เทศบาล
จํานวน 1 เครื่อง 

 งบประมาณ 
(บาท)

     เบิกจ�าย    
(บาท)

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ
แล�วเสร็จ

อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ

ยังไม�ได�
ดําเนินการ

 โอนงบ (+/-)ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ
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8.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1 เครื่องสูบน้ํามอเตอร เครื่องสูบน้ํามอเตอร สํานักการช)าง 180,000 18,000.00           - 

 จัดซื้อเครื่องสูบน้ํามอเตอร 
ขนาด 10 นิ้ว มีรายละเอียดดังนี้ 
 -มอเตอร 380 V 50 Hz 2 โพล
ขนาดไม)ต่ํากว)า  15 Hp
 -ท)อดูด ขนาดเส�นผ)าศูนยกลาง
ไม)น�อยกว)า 1.50 เมตร 
 -ท)อดูดผลิตจากวัสดุ PVC 
จํานวน 1 เครื่อง

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณ 
(บาท)

     เบิกจ�าย    
(บาท)

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ
แล�วเสร็จ

อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ

ยังไม�ได�
ดําเนินการ

 โอนงบ (+/-)
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8.3 แผนงานเคหะและชุมชน

1 เครื่องฉีดน้ํา เครื่องฉีดน้ํา มีรายละเอียด สํานักการช)าง 17,000  -  - 

ดังนี้
 -จ)ายเปMนค)าเครื่องฉีดน้ําแรง 
ขนาด 3 แรงม�า จํานวน 1 เครื่อง

2 เครื่องเติมอากาศ เครื่องเติมอากาศ มีรายละเอียด สํานักการช)าง 180,000  -  - 

ดังนี้
 -มอเตอร 380 V 50 Hz 2 
โพล ขนาดไม)ต่ํากว)า 10 Hp
 -ชุดเติมอากาศทําด�วย PVC 
เส�นผ)าศูนยกลางไม)น�อยกว)า 5 นิ้ว
 -ติดตั้งบนทุ)นลอยน้ํา จํานวน 
1 เครื่อง 

3 เครื่องล�างท)ออุตตัน เครื่องล�างท)ออุตตัน สํานักการช)าง 45,000  -  - 

มีรายละเอียดดังนี้
 -จัดซื้อเครื่องล�างท)ออุดตัน 
ขนาดไม)น�อยกว)า 3 นิ้ว แต)ไม)
เกิน 8 นิ้ว สามารถล�างท)อได�
ไกลไม)น�อยกว)า 50 เมตร 
จํานวน 1 เครื่อง 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณ 
(บาท)

     เบิกจ�าย    
(บาท)

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ
แล�วเสร็จ

อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ

ยังไม�ได�
ดําเนินการ

 โอนงบ (+/-)
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8.4  แผนงานการพาณิชย

1 เครื่องสูบน้ํา เครื่องสูบน้ํา มีรายละเอียดดังนี้ สํานักการประปา 3,243,000  -  - 

 -สูบน้ําได�ไม)น�อยกว)า 500 
ลบ.ม./ชม. สูบส)งน้ําได�สูง 45 ม.
ใช�มอเตอรไฟฟUาพร�อมแท)นฐาน 
ขับเครื่องสูบ พร�อมติดตั้งท)อทาง
ดูดและท)อทางส)งเข�ากับท)อเมน 
จ)ายน้ําประปา จํานวน 2 ชุด

2 เครื่องสูบน้ํา เครื่องสูบน้ํา มีรายละเอียดดังนี้ สํานักการประปา 1,145,000  -  - 

 -สูบน้ําได�ไม)น�อยกว)า 250 
 ลบ.ม./ชม. สูบส)งน้ําได�สูง 30 ม.
ใช�มอเตอรไฟฟUาขับเครื่องสูบ 
พร�อมติดตั้งท)อทางดูดและท)อทาง
ส)งเข�ากับท)อเมนจ)ายน้ําประปา
จํานวน 1 ชุด 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณ 
(บาท)

     เบิกจ�าย    
(บาท)

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ
แล�วเสร็จ

อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ

ยังไม�ได�
ดําเนินการ

 โอนงบ (+/-)
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8.5 แผนงานสาธารณสุข

1 เครื่องพ)นหมอกควัน เครื่องพ)นหมอกควัน ปริมาณการ กองสาธารณสุข 118,000          -  - 

ฉีดพ)นน้ํายาไม)น�อยกว)า 40 ลิตร/ และสิ่งแวดล�อม
ชั่วโมง ถังบรรจุน้ํายาไม)น�อยกว)า
6 ลิตร กําลังเครื่องยนตไม)น�อยกว)า
25 แรงม�า จํานวน  2 เครื่องๆ ละ
59,000 บาท

2 เครื่องพ)นหมอกควัน เครื่องพ)นหมอกควันขนาดใหญ) กองสาธารณสุข 485,000          -  - 

ขนาดใหญ) ชนิดติดตั้ง ชนิดติดตั้งรถยนต แรงม�าไม)น�อยกว)า และสิ่งแวดล�อม
รถยนต 50 แรงม�า สามารถควบคุมอัตรา

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

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

ผลิตละอองฝอยที่พ)นออกมาได� ไม)
เกิน 50 ไมครอน สามารถปรับ
ระดับความแรงได� สายฉีดพ)นละออง

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณ 
(บาท)

     เบิกจ�าย    
(บาท)

 โอนงบ (+/-)

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ
แล�วเสร็จ

อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ

ยังไม�ได�
ดําเนินการ
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มีงวงช�างที่สามารถพ)นไปมาได�ทั่ว
ทิศทาง 180 องศาในขณะพ)น และ
งวงช�างสามารถล็อคติดที่ตัวเครื่อง
ได�  จํานวน 63  เครื่องๆ ละ
38,000 บาท

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณ 
(บาท)

     เบิกจ�าย    
(บาท)

 โอนงบ (+/-)

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ
แล�วเสร็จ

อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ

ยังไม�ได�
ดําเนินการ
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9.ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง 
9.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1 ชุดผจญเพลิงกัน ชุดผจญเพลิงกันความร�อน สํานักปลัด 158,400 158,400.00        - 

ความร�อน รายละเอียดดังนี้ เทศบาล
 -ตัวเสื้อยาวไม)น�อยกว)า 40 นิ้ว 
คอเสื้อกว�างใช�ป�ดต�นคอเพื่อกัน
ความร�อน พร�อมหมวก ถุงมือ
รองเท�า ที่ครอบศรีษะ พร�อมอุป
กรณครบชุด จํานวน 2 ชุด

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณ 
(บาท)

     เบิกจ�าย    
(บาท)

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ
แล�วเสร็จ

อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ

ยังไม�ได�
ดําเนินการ

 โอนงบ (+/-)
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10.ครุภัณฑยานพาหนะและขนส)ง
10.1 แผนงานสาธารณสุข

1 รถโดยสารขนาด รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) กองสาธารณสุข 1,288,000  -  - 

12 ที่นั่ง (ดีเซล)  มีรายละเอียดดังนี้ และสิ่งแวดล�อม
  -ปริมาตรกระบอกสูบไม)ต่ํากว)า 
2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต
สูงสุด ไม)ต่ํากว)า 90กิโลวัตต
  -มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพื้น
และกรุผนังโดยรอบ แยกที่นั่ง
  -เปMนรถโดยสารหลังคาสูง
  -มีพนักพิงสามารถปรับเอนนอน
 ได�หลายระดับ
  -เปMนราคารวมเครื่องปรับอากาศ
ฟ�ลมกรองแสง และพ)นกันสนิม 
จํานวน 1 คัน 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณ 
(บาท)

     เบิกจ�าย    
(บาท)

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ
แล�วเสร็จ

อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ

 โอนงบ (+/-) ยังไม�ได�
ดําเนินการ
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10.2 แผนงานเคหะและชุมชน

1 รถบรรทุก ชนิด รถบรรทุก ชนิด 6 ล�อ ขนาด 2 ตัน กองสาธารณสุข 3,900,000        -  - 

6 ล�อ ขนาด 2 ตัน กําลังเครื่องยนตสูงสุดไม)ต่ํากว)า และสิ่งแวดล�อม
130 แรงม�า ยกเทท�ายด�วยระบบ
ไฮดรอลิก สามารถควบคุมได�จาก
ห�องโดยสาร จํานวน 3 คัน

2 รถบรรทุกขยะแบบ รถบรรทุกขยะแบบเป�ดท�าย ขนาด กองสาธารณสุข 5,700,000        -  - 

เป�ดท�าย ขนาด 1 ตัน 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม)ต่ํากว)า และสิ่งแวดล�อม
2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต
สูงสุดไม)ต่ํากว)า 110 กิโลวัตต
ตู�บรรทุกมูลฝอยมีขนาดความจุไม)
น�อยกว)า 3 ลบ.ม.หรือ 4 ลบ.ม.
ยกเทท�ายด�วยระบบไฮดรอลิก
สามารถควบคุมได�จากห�องโดยสาร
จํานวน 6 คัน

แล�วเสร็จ
อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ

ยังไม�ได�
ดําเนินการ

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณ 
(บาท)

     เบิกจ�าย    
(บาท)

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ โอนงบ (+/-)
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ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณ 
(บาท)

     เบิกจ�าย    
(บาท)

 โอนงบ (+/-)

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ
แล�วเสร็จ

อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ

ยังไม�ได�
ดําเนินการ



3 รถยนตบรรทุกขยะ รถยนตบรรทุกขยะมูลฝอยแบบยก กองสาธารณสุข 7,000,000        -  - 

มูลฝอยแบบยก ภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาดความจุ และสิ่งแวดล�อม
ภาชนะรองรับมูลฝอย ไม)น�อยกว)า 4 ลบ.ม. ตัวรถชนิด 6 

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

11.ครุภัณฑก)อสร�าง
11.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1 รถบรรทุกติดตั้ง รถบรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิค สํานักการช)าง 3,300,000  -  - 

เครนไฮโดรลิค แบบเครนพับหลังเก�ง
มีรายละเอียดดังนี้ 
 -เครื่องยนตดีเซล 4 สูบ 4 
จังหวะ 
 -กําลังแรงม�าสูงสุดไม)น�อยกว)า
150 แรงม�า
 -สามารถเทท�ายได�ด�วยระบบ
ไฮโดรลิค จํานวน 1 คัน

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณ 
(บาท)

     เบิกจ�าย    
(บาท)

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ
แล�วเสร็จ

อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ

ยังไม�ได�
ดําเนินการ

 โอนงบ (+/-)
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12. ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย
12.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1 เครื่องช)วยหายใจ เครื่องช)วยหายใจ ชนิดอัด สํานักปลัด 660,000          -  - 

อากาศ ถังคารบอนไฟเบอร บรรจุ เทศบาล
อากาศไม)น�อยกว)า 1,800 ลิตร ที่
แรงดันไม)น�อยกว)า 280 บาร 
จํานวน 4 ชุด

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณ 
(บาท)

     เบิกจ�าย    
(บาท)

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ
แล�วเสร็จ

อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ

ยังไม�ได�
ดําเนินการ

 โอนงบ (+/-)
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13. ครุภัณฑอื่นๆ
12.1 แผนงานเคหะและชุมชน

1 ตู�คอนเทนเนอร ตู�คอนเทนเนอรบรรทุกขยะ มี กองสาธารณสุข 1,200,000        -  - 

บรรทุกขยะ ปริมาตรความจุไม)น�อยกว)า 4 ลบ.ม. และสิ่งแวดล�อม
จํานวน 10 ตู�

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณ 
(บาท)

     เบิกจ�าย    
(บาท)

 โอนงบ (+/-)

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ
แล�วเสร็จ

อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ

ยังไม�ได�
ดําเนินการ


