คํานํา
ตามที่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราชไดประกาศใชแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ไปแลว นั้น
เนื่องจาก เทศบาลนครนครศรีธรรมราชไดมีการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4
ประจําป พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ7าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตั้งจ7ายรายการใหม7 เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจึงตองจัดทํา
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน / โครงการที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่เทศบาล อีกทั้งมีความชัดเจน
ในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ําซอนของโครงการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว7าดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคBกรปกครองส7วนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
ขอ 27
คณะผูจัดทํา
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

สารบัญ
หนา
บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

1

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
- ยุทธศาสตร&ดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน
บัญชีจํานวนครุภัณฑBสําหรับที่ไม7ไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

3
4

ยุทธศาสตร+/แผนงาน

-1บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ
จํานวน
คิดเปนรอยละของ
ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด
งบประมาณ
งบประมาณทั้งหมด

1 ยุทธศาสตรดานการเมืองการบริหาร
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
1.2 แผนงานการพาณิชย+
1.3 แผนงานเคหะและชุมชน
1.4 แผนงานสาธารณสุข
รวม
2. ยุทธศาสตรดานสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานงบกลาง
2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห+
2.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

รวม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

แบบ ผด.01

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

-2-

ยุทธศาสตร+/แผนงาน
3. ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และประเพณี
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
3.2 แผนงานการศึกษา
3.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รวม
4. ยุทธศาสตรดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
รวม
5. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ
5.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รวม
6. ยุทธศาสตรดานสาธารณสุข และสิ่งแวดลอม
6.1 แผนงานสาธารณสุข
6.2 แผนงานเคหะและชุมชน

รวม
รวมทั้งสิ้น

จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ
ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด

-

2
2

100.00
100.00

จํานวน
งบประมาณ

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด

-

-

700,000
700,000

100.00 สํานักการชาง
100.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100.00

2

700,000

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

100.00

-3บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปAงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบบ ผด.02

4. ยุทธศาสตรดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

1 ติดตั้งบานประตูระบายน้ํา ติดตั้งบานประตูระบายน้ํา
คลองคูพาย ฝ;<งทิศ
กวาง 1.50 เมตร สูง 1.50
ตะวันออก
เมตร จํานวน 1 บาน
ตามรูปแบบและรายการ
เทศบาล
2 ก0อสรางพนังกั้นน้ําท0วม ก0อสรางพนังกั้นน้ําท0วม
ค.ส.ล.คลองท0าวัง บริเวณ ค.ส.ล. ขนาดสูง 1.00 เมตร
เชิงสะพานวัดท0าโพธิ์
ยาว 40.00 เมตร หนา
0.30 เมตร ตามรูปแบบ
และรายการของเทศบาล

รวม

2

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

200,000 คลองคูพาย ฝ;<งทิศ
ตะวันออก

หน0วยงาน
รับผิดชอบหลัก

สํานักการช0าง

500,000 คลองท0าวัง บริเวณ สํานักการช0าง
เชิงสะพานวัดท0าโพธิ์

700,000

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

-4บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไม0ไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปAงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบบ ผด.02/1

1 ครุภัณฑสํานักงาน
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

ครุภัณฑ

1 โตGะทํางาน

รายละเอียดของครุภัณฑ

จัดซื้อโตGะทํางาน ขาเหล็ก
ชุบโครเมี่ยม ขนาด W.210
x D.70 x H.75 ซม.
จํานวน 1 ตัว
2 โตGะทํางาน
จัดซื้อโตGะทํางาน ขาเหล็ก
ชุบโครเมี่ยม ขนาดW.100
x D.70 x H.75 ซม.
จํานวน 1 ตัว
3 โซฟาบุหนัง
จัดซื้อโซฟาบุหนัง มีพนักพิง
หลัง มีทาวแขน ขนาด
W.155 x D.75 x H.81
ซม. จํานวน 2 ตัว
4 เกาอี้แถวบุหนัง 3 ที่นั่ง จัดซื้อเกาอี้แถวบุหนัง 3
ที่นั่ง ขนาด W.147 x
D.56 x H.76 ซม.
จํานวน 1 ชุด

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน0วยงาน
รับผิดชอบหลัก

11,900 ศูนย ICT เทศบาล กองวิชาการและ
นครนครศรีธรรมราช แผนงาน

6,950 ศูนย ICT เทศบาล กองวิชาการและ
นครนครศรีธรรมราช แผนงาน

8,540 ศูนย ICT เทศบาล กองวิชาการและ
นครนครศรีธรรมราช แผนงาน

7,380 ศูนย ICT เทศบาล กองวิชาการและ
นครนครศรีธรรมราช แผนงาน

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

-5-

ที่

ครุภัณฑ

5 เกาอี้สํานักงานทรงเตี้ย
ปรับระดับสูง-ต่ําได

6 เกาอี้สํานักงานทรงสูง
ปรับระดับสูง-ต่ําได

7 โซฟาเบดปรับระดับได
3 ระดับ

8 เครื่องปรับอากาศ

รวม

8

รายละเอียดของครุภัณฑ

จัดซื้อเกาอี้สํานักงานทรง
เตี้ย ปรับระดับสูง-ต่ําได
ขนาด W.55 x D.55 x
H.91-102 ซม. จํานวน
4 ตัว
จัดซื้อเกาอี้สํานักงานทรง
สูง ปรับระดับสูง-ต่ําได
ขนาด W.64 x D.61 x
H.113-123 ซม. จํานวน
1 ตัว
จัดซื้อโซฟาเบดปรับระดับ
ได 3 ระดับ ขนาด W.180
x D.104 x H.80 ซม.
จํานวน 1 ตัว
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส0วน ชนิดตั้งพื้น
หรือชนิดแขวน มีระบบ
ฟอกอากาศ ขนาด
36,000 บีทียู จํานวน
1 เครื่อง

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน0วยงาน
รับผิดชอบหลัก

13,160 ศูนย ICT เทศบาล กองวิชาการและ
นครนครศรีธรรมราช แผนงาน

4,270 ศูนย ICT เทศบาล กองวิชาการและ
นครนครศรีธรรมราช แผนงาน

6,450 ศูนย ICT เทศบาล กองวิชาการและ
นครนครศรีธรรมราช แผนงาน

47,000 งานประชาสัมพันธ กองวิชาการและ
แผนงาน

105,650

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

-62. ครุภัณฑโรงงาน
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

ครุภัณฑ

1 เครื่องเจีย/ตัด แบบ
มือถือ
2 ไขควงไรสาย

รวม

2

รายละเอียดของครุภัณฑ

จัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด แบบ
มือถือ ขนาด 5 นิ้ว
จํานวน 1 ตัว
จัดซื้อไขควงไรสาย
ขนาด 12 V. จํานวน
1 ตัว

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน0วยงาน
รับผิดชอบหลัก

5,500 ศูนย ICT เทศบาล กองวิชาการและ
นครนครศรีธรรมราช แผนงาน
3,800 ศูนย ICT เทศบาล กองวิชาการและ
นครนครศรีธรรมราช แผนงาน

9,300

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

-73 ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร0
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

ครุภัณฑ

รายละเอียดของครุภัณฑ

1 เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร

จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร ระดบ XGA
ขนาด 4000 ANSI
Lumens จํานวน 1
เครื่อง

รวม

1

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

58,000 อุทยานการเรียนรู
เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช

58,000

หน0วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองวิชาการและ
แผนงาน

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

-84 ครุภัณฑคอมพิวเตอร
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

ครุภัณฑ

รายละเอียดของครุภัณฑ

1 เครื่องพิมพ
จัดซื้อเครื่องพิมพ
Multifunction ชนิด Multifunction ชนิด
เลเซอร หรือชนิด LED สี เลเซอร หรือชนิด LED สี
เปkนอุปกรณที่มีความ
สามารถเปkน Printer
Copier Scanner และ
Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
จํานวน 1 เครื่อง

รวม

1

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน0วยงาน
รับผิดชอบหลัก

17,000 งานประชาสัมพันธ กองวิชาการและ
แผนงาน

17,000

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

