


คํานํา 

ตามท่ี  เทศบาลนครนครศรีธรรมราชได�ประกาศใช�แผนการดําเนินงาน  ประจําป�งบประมาณ  
พ.ศ.2563  เม่ือวันท่ี 16 ตุลาคม 2562 ไปแล�ว  นั้น 

 

เนื่องจาก  เทศบาลนครนครศรีธรรมราชได�มีการประชุมสภาเทศบาล   เม่ือวันท่ี 30 ตุลาคม  
2562  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติใช�จ2ายเงินสะสม   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจึงต�องจัดทําแผนการดําเนินงาน 
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว2าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค=กรปกครองส2วนท�องถ่ิน พ.ศ.2548 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข�อ 27   

 

คณะผู�จัดทํา 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
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บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาท�องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ             1
   บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ        

   -  ยุทธศาสตร&ด�านการศึกษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี            3 

  -   ยุทธศาสตร=ด�านสาธารณูปโภคและโครงสร�างพ้ืนฐาน                     4 
               

  บัญชีจํานวนครุภัณฑ=                          17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





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

1   ยุทธศาสตร�ด�านการเมืองการบริหาร
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 3.03                  496,000            2.11                  กองวิชาการและแผนงาน
1.3 แผนงานสาธารณสุข

รวม 1 3.03                 496,000           2.11                 
2.  ยุทธศาสตร�ด�านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานงบกลาง
2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห4
2.4 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน
2.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รวม
3.  ยุทธศาสตร�ด�านการศึกษา   ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม
     และประเพณี
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
3.2 แผนงานการศึกษา
3.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
3.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รวม

                  - 1 -
บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําป>งบประมาณ  พ.ศ.2563  เพิ่มเติม  (ฉบับที่ 1)
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร4/แผนงาน
หนCวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด.01



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

4.  ยุทธศาสตร�ด�านสาธารณูปโภคและโครงสร�างพื้นฐาน   
4.1 แผนงานการพาณิชย4 3 9.09 3,524,900          14.97                สํานักการประปา
4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 29 87.88 19,516,200        82.92                สํานักการชCาง

รวม 32 96.97 23,041,100      97.89               
5.  ยุทธศาสตร�ด�านเศรษฐกิจ
5.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รวม
6.  ยุทธศาสตร�ด�านสาธารณสุข  และสิ่งแวดล�อม
6.1 แผนงานสาธารณสุข
6.2 แผนงานเคหะและชุมชน
6.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รวม
รวมทั้งสิ้น 33 100.00               23,537,100       100.00             

ยุทธศาสตร4/แผนงาน
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หนCวยงาน
รับผิดชอบหลัก





3. ยุทธศาสตรด�านการศึกษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

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

1 ก)อสร�างปรับปรุง อาคาร ปรับปรุงซ)อมแซมอาคาร 496,000     พิพิธภัณฑเมือง กองวิชาการ
นานัครส พิพิธภัณฑเมือง นานัครสพิพิธภัณฑเมือง นครศรีธรรมราช และแผนงาน
นครศรีธรรมราชให�เป=น นครศรีธรรมราช ขนาด
สถานที่ท)องเที่ยวทาง กว�าง 10 เมตร ยาว 20
ประวัติศาสตร เมตร หรือมีพื้นที่ไม)น�อยกว)า

200.00 ตารางเมตร 
ตามรายการและรูปแบบ
ของเทศบาล

496,000     

                             - 3 -

ที่ โครงการ

แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
แผนการดําเนินงาน  ประจําปCงบประมาณ  พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

3.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รวม   1      โครงการ



4. ยุทธศาสตรด�านสาธารณูปโภคและโครงสร�างพื้นฐาน
4.1 แผนงานการพาณิชย

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

1 วางท)อ PE ขนาด วางท)อ PE ขนาด 255 449,000     ถนนชลวิถี (ทางด�าน สํานักการประปา
255 มม. เข�ากับท)อส)ง มม. เข�ากับท)อส)งน้ําดิบ ทิศใต�) เข�าไปยังถนน
น้ําดิบ PE 315 มม. PE 315 มม. ทุ)งปรัง (ทางด�านทิศ

ตะวันตก) บรรจบ
โรงกรองน้ําที่ 2
ประตูชัย

2 ตัดประสานท)อเมน AC ตัดประสานท)อเมน AC 463,900     หน�าโรงกรองน้ํา สํานักการประปา
ขนาด 400 มม. เข�ากับ ขนาด 400 มม. เข�ากับ ประตูชัย ถนนหลัง
ท)อเมน  PVC ขนาด  ท)อเมน PVC ขนาด 400 พระบรมธาตุ 
400 มม. มม.

3 วางท)อเมนรอง PVC วางท)อเมนรอง PVC Ø 4 2,612,000  จากสามแยกท)าด)าน สํานักการประปา
Ø4 นิ้ว (PVCØ 100มม.) นิ้ว (PVCØ 100 มม.) ถนนท)าโพธิ์ ถึงคอ
พร�อมประสานเข�ามาตร พร�อมประสานเข�ามาตร สะพานหน�าเมืองหลัง
วัดน้ําเพื่อยกเลิกท)อเมน วัดน้ําเพื่อยกเลิกท)อเมน จวนผู�ว)าถนน
ACØ 8 นิ้ว ACØ 8 นิ้ว ศรีปราชญ

3,524,900  
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แผนการดําเนินงาน  ประจําปCงบประมาณ  พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

ที่

แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

รวม   3      โครงการ



4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

1 ก)อสร�างถนนแอสฟPสทติก ถนนแอสฟPสทติกคอนกรีต 400,000     ภายในโรงเรียน สํานักการช)าง
คอนกรีตภายในโรงเรียน หนา 0.05 เมตร กว�าง สาธิตเทศบาล
สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก 6.00 เมตร ยาว (ไปทาง วัดเพชรจริก

ทิศตะวันตก) 128.40
เมตร หรือพื้นที่ไม)น�อยกว)า
770.00 ตารางเมตร
และยาว (ไปทางทิศใต�)
47.00 เมตร กว�าง
6.90 เมตร หรือพื้นที่
ไม)น�อยกว)า 324.00
ตารางเมตร ตามรูปแบบ
และรายการของเทศบาล

2 ปรับปรุงถนนแอสฟPลท ถนนแอสฟPสทติกคอนกรีต 550,000     ซอยแสงพลสิทธิ์ สํานักการช)าง
ติกคอนกรีตซอยแสง หนา 0.05 เมตร กว�าง
พลสิทธิ์ 6.00-6.50 เมตร ยาว

216.00 เมตร หรือพื้นที่
ไม)น�อยกว)า 1,350.00
ตารางเมตร พร�อมงาน
ตีเส�นจราจร ตามรูปแบบ
และรายการของเทศบาล
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โครงการที่
พ.ศ.2563พ.ศ.2562



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

3 ก)อสร�างถนนแอสฟPลท ถนนแอสฟPสทติกคอนกรีต 365,000     ซอยท)าวัง สํานักการช)าง
ติกคอนกรีตซอยท)าวัง หนา 0.05 เมตร กว�าง

2.70-6.70 เมตร ยาว
165.00 เมตร หรือพื้นที่
ไม)น�อยกว)า 813.00
ตารางเมตร ตามรูปแบบ
และรายการของเทศบาล

4 ก)อสร�างถนนปูยาง ถนนแอสฟPสทติกคอนกรีต 145,000     ซอยไทยสมุทร 4 สํานักการช)าง
แอสฟPลทติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร กว�าง
ซอยไทยสมุทร 4 4.00 เมตร ยาว 81.00

เมตร หรือพื้นที่ไม)น�อยกว)า
324.00 ตารางเมตร
ตามรูปแบบและรายการ
ของเทศบาล

5 ก)อสร�างถนนปูยาง ถนนแอสฟPสทติกคอนกรีต 270,000     ซอยไทยสมุทร 6 สํานักการช)าง
แอสฟPลทติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร กว�าง
ซอยไทยสมุทร 6 4.00-4.40 เมตร ยาว

161.00 เมตร หรือพื้นที่
ไม)น�อยกว)า 676.00 
ตารางเมตร  ตามรูปแบบ
และรายการของเทศบาล

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

6 ก)อสร�างถนนปูยาง ถนนแอสฟPสทติกคอนกรีต 113,000     ซอยไทยสมุทร 7 สํานักการช)าง
แอสฟPลทติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร กว�าง
ซอยไทยสมุทร 7 5.00 เมตร ยาว 56.50

เมตร หรือพื้นที่ไม)น�อยกว)า
282.50 ตารางเมตร
ตามรูปแบบและรายการ
ของเทศบาล

7 ก)อสร�างถนนปูยาง ถนนแอสฟPสทติกคอนกรีต 450,000     ซอยสุทธิวากัฟ สํานักการช)าง
แอสฟPลทติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร กว�าง
ซอยสุทธิวากัฟ 5.00-6.00 เมตร ยาว

124.00 เมตร หรือพื้นที่
ไม)น�อยกว)า 682.00 
ตารางเมตร  ตามรูปแบบ
และรายการของเทศบาล

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

8 ปรับปรุงผิวทาง ผิวทางแอสฟPลทติก 557,300     ซอยต�นหว�า จากปาก สํานักการช)าง
แอสฟPลทติกคอนกรีต คอนกรีต หนา 0.05 เมตร ซอยชุมแสงไปทางทิศ
ซอยต�นหว�า จากปากซอยกว�าง 3.10-6.40 เมตร ตะวันตกเลี้ยวซ�ายถึง
ชุมแสงไปทางทิศตะวัน ยาว 336.00 เมตร หรือ สะพาน ค.ส.ล. ซอย
ตกเลี้ยวซ�ายถึงสะพาน พื้นที่ไม)น�อยกว)า ต�นหว�า 6
ค.ส.ล. ซอยต�นหว�า6 1,456.00 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการ
ของเทศบาล

9 ก)อสร�างถนน ค.ส.ล. ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 564,000     ซอยไม)มีชื่อ จากถนน สํานักการช)าง
ซอยไม)มีชื่อ จากถนน เมตร กว�าง 4.70-8.00 ประตูลอดถึงซอยทาง
ประตูลอดถึงซอยทางเข�า เมตร ยาว 142.00 เมตร เข�าโรงเรียนชูศิลปR
โรงเรียนชูศิลปR หรือพื้นที่ไม)น�อยกว)า

794.00 ตารางเมตร
ตามรูปแบบและรายการ
ของเทศบาล

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

10 ก)อสร�างถนน ค.ส.ล. ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 840,000     ซอยทวีทรัพย สํานักการช)าง
ซอยทวีทรัพย เมตร กว�าง 4.00 เมตร

ยาว 225.00 เมตร
หรือพื้นที่ไม)น�อยกว)า
900.00 ตารางเมตร
ตามรูปแบบและรายการ
ของเทศบาล

11 ก)อสร�างถนน ค.ส.ล. ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 244,000     ซอยหลังวิทยาลัย สํานักการช)าง
และรางระบายน้ํา ค.ส.ล. เมตร กว�าง 3.80 เมตร เทคนิค
ซอยหลังวิทยาลัยเทคนิค ยาว 43.00 เมตร

หรือพื้นที่ไม)น�อยกว)า
163.00 ตารางเมตร
และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
ภายในกว�าง 0.40 เมตร
ยาว 43.00 เมตร
ตามรูปแบบและรายการ
ของเทศบาล

ที่ โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

  - 9 -   



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

12 ก)อสร�างถนน ค.ส.ล. ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 150,000     ซอยพงศเจริญ สํานักการช)าง
ซอยพงศเจริญ เมตร กว�าง 4.70-8.00

เมตร ยาว 142.00 เมตร
หรือพื้นที่ไม)น�อยกว)า
794.00 ตารางเมตร
ตามรูปแบบและรายการ
ของเทศบาล

13 ก)อสร�างถนน ค.ส.ล. ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 276,000     ซอยโรงพระ 4 สํานักการช)าง
ซอยโรงพระ 4 เมตร กว�าง 3.50 เมตร

ยาว 112.00 เมตร
หรือพื้นที่ไม)น�อยกว)า
392.00 ตารางเมตร
ตามรูปแบบและรายการ
ของเทศบาล

14 ก)อสร�างถนน ค.ส.ล. ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 214,000     ซอยโรงพระ 1 สํานักการช)าง
ซอยโรงพระ 1 เมตร กว�าง 4.00 เมตร

ยาว 78.00 เมตร
หรือพื้นที่ไม)น�อยกว)า
312.00 ตารางเมตร
ตามรูปแบบและรายการ
ของเทศบาล

  - 10 -   

ที่ โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



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

15 ก)อสร�างถนน ค.ส.ล. ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 263,000     ซอยบังกาลา สํานักการช)าง
ซอยบังกาลา เมตร กว�าง 4.00 เมตร

ยาว 90.00 เมตร
หรือพื้นที่ไม)น�อยกว)า
360.00 ตารางเมตร
ตามรูปแบบและรายการ
ของเทศบาล

16 ก)อสร�างถนน ค.ส.ล. ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 190,000     ซอย 87/2 สํานักการช)าง
ซอย 87/2 เมตร กว�าง 4.00 เมตร

ยาว 60.00 เมตร
หรือพื้นที่ไม)น�อยกว)า
240.00 ตารางเมตร
ตามรูปแบบและรายการ
ของเทศบาล

17 ก)อสร�างถนน ค.ส.ล. ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 172,000     ซอยแยกหลัง บขส. สํานักการช)าง
ซอยแยกหลัง บขส. เมตร กว�าง 3.50-5.00

เมตร ยาว 56.00 เมตร
หรือพื้นที่ไม)น�อยกว)า
235.00 ตารางเมตร
ตามรูปแบบและรายการ
ของเทศบาล

  - 11 -   

ที่ โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



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

18 ก)อสร�างถนน ค.ส.ล. ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 305,000     ซอยสถานี บขส. สํานักการช)าง
ซอยสถานี บขส. เมตร กว�าง 1.35 เมตร

ยาว 100.00 เมตร
หรือพื้นที่ไม)น�อยกว)า
137.00 ตารางเมตร
ตามรูปแบบและรายการ
ของเทศบาล

19 ก)อสร�างถนน ค.ส.ล. ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 263,000     ซอยทุ)งจีน 3 สํานักการช)าง
ซอยทุ)งจีน 3 เมตร กว�าง 3.50 เมตร

ยาว 62.00 เมตร
หรือพื้นที่ไม)น�อยกว)า
217.00 ตารางเมตร
ตามรูปแบบและรายการ
ของเทศบาล

20 ก)อสร�างถนน ค.ส.ล. ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 599,600     ซอยน้ําเต�าหู� สํานักการช)าง
ซอยน้ําเต�าหู� เมตร กว�าง 4.00 เมตร

ยาว 140.00 เมตร
หรือพื้นที่ไม)น�อยกว)า
560.00 ตารางเมตร
ตามรูปแบบและรายการ
ของเทศบาล

  - 12 -   

ที่ โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



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

21 ก)อสร�างถนน ค.ส.ล. ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 1,496,000  ซอยบ)อทรัพย สํานักการช)าง
และรางระบายน้ํา ค.ส.ล. เมตร กว�าง 3.00-3.50 
ซอยบ)อทรัพย เมตร ยาว 300.00 เมตร

หรือพื้นที่ไม)น�อยกว)า
650.00 ตารางเมตร
และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
ภายในกว�าง 0.40 เมตร
ยาว 300.00 เมตร
ตามรูปแบบและรายการ
ของเทศบาล

22 ก)อสร�างถนน ค.ส.ล. ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 1,826,700  ซอยรามราชท�ายน้ํา สํานักการช)าง
ซอยรามราชท�ายน้ํา เมตร กว�าง 4.70 เมตร

ยาว 513.00 เมตร
หรือพื้นที่ไม)น�อยกว)า
2,346.00 ตารางเมตร
พร�อมยกระดับฝาบ)อพัก
ตามรูปแบบและรายการ
ของเทศบาล
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ที่ โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



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

23 ก)อสร�างถนน ค.ส.ล. ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 881,300     ซอยชุมแสง สํานักการช)าง
ซอยชุมแสง เมตร กว�าง 4.20-5.00

เมตร ยาว 194.00 เมตร
หรือพื้นที่ไม)น�อยกว)า
871.00 ตารางเมตร
ตามรูปแบบและรายการ
ของเทศบาล

24 ปรับปรุงคอสะพาน ก)อสร�าง Gabion ยาว 500,000     คอสะพาน ค.ส.ล. สํานักการช)าง
ค.ส.ล.คลองห�วย 24.00 เมตร และผนัง คลองห�วย

ค.ส.ล.เสริมคอสะพาน ยาว
18.00 เมตร ตามรูปแบบ
และรายการของเทศบาล

25 ก)อสร�างสะพาน ค.ส.ล. สะพาน ค.ส.ล. กว�าง 743,300     ซอยต�นหว�า 4 สํานักการช)าง
ซอยต�นหว�า 4 2.50 เมตร ยาว 18.00

เมตร หรือพื้นที่ไม)น�อยกว)า
45.00 ตารางเมตร
ตามรูปแบบและรายการ
ของเทศบาล
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ที่ โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



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

26 ปรับปรุงสะพาน ค.ส.ล. ปรับปรุงสะพาน ค.ส.ล. 350,000     ข�ามคลองสวนหลวง สํานักการช)าง
ข�ามคลองสวนหลวง สะพาน ค.ส.ล. กว�าง ข�างสุเหร)า ซอย
ข�างสุเหร)า ซอยหัวหลาง 2.10 เมตร ยาว หัวหลาง

12.00 เมตร หรือพื้นที่
ไม)น�อยกว)า 25.00
ตารางเมตร ตามรูปแบบ
และรายการของเทศบาล

27 ปรับปรุงฝาบ)อพัก ปรับปรุงบ)อพักท)อระบายน้ํา 1,020,000  จากสะพานสวนหลวง สํานักการช)าง
ท)อระบายน้ําจากสะพาน ฝาบ)อพักท)อระบายน้ํา ถึงที่ทําการไปรษณีย
สวนหลวง-ที่ทําการ ชนิดเหล็กหล)อมีบานพับ สาขาสวนหลวง
ไปรษณียสาขาสวนหลวง สามารถเป\ด-ป\ดได� ขนาด (ฝP]งทิศตะวันออก)
(ฝP]งทิศตะวันออก) 0.90x0.90 เมตร

จํานวน 43 ฝา ตามรูป
แบบและรายการของ
เทศบาล
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ที่ โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



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

28 ปรับปรุงฝาบ)อพัก ปรับปรุงบ)อพักท)อระบายน้ํา 310,000     ถนนปากนครบริเวณ สํานักการช)าง
ท)อระบายน้ํา ถนน ฝาบ)อพักท)อระบายน้ํา หน�าตลาดสดคูขวาง

ปากนครบริเวณหน�า ชนิดเหล็กหล)อมีบานพับ
ตลาดสดคูขวาง สามารถเป\ด-ป\ดได� ขนาด

0.90x0.90 เมตร
จํานวน 13 ฝา ตามรูป
แบบและรายการของ
เทศบาล

29 ก)อสร�างท)อลอดเหลี่ยม ท)อลอดเหลี่ยม ขนาด 5,458,000  ถนนพัฒนาการคูขวาง สํานักการช)าง
ถนนพัฒนาการคูขวาง 2.10x1.50 เมตร ความ

ยาวไม)น�อยกว)า 107.00
เมตร จํานวน 6 จุด
ตามรูปแบบและรายการ
ของเทศบาล

19,516,200 
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ที่ โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

รวม   29      โครงการ





3 ครุภัณฑ
ยานพาหนะและขนส�ง
3.4 แผนงานเคหะและชุมชน

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

1 จัดซื้อรถยนต
บรรทุกขยะ รถยนต
บรรทุกขยะมูลฝอย 4,400,000  เขตเทศบาลนคร กองสาธารณสุข
มูลฝอยแบบอัดท9าย แบบอัดท9าย รถชนิด 6 ล9อ นครศรีธรรมราช และสิ่งแวดล9อม
รถชนิด 6 ล9อ ขนาดบรรจุไม�น9อยกว�า

6 ลูกบาศก
เมตร เครื่อง
ยนต
ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ
มีกําลังแรงม9าไม�น9อยกว�า
130 แรงม9า จํานวน 2 คัน

2 จัดซื้อรถยนต
ดูดโคลน รถยนต
ดูดโคลนและสิ่ง 15,000,000  เขตเทศบาลนคร กองสาธารณสุข
และสิ่งโสโครกพร9อม โสโครกพร9อมระบบฉีดล9าง นครศรีธรรมราช และสิ่งแวดล9อม
ระบบฉีดล9างทําความ ทําความสะอาดท�อระบาย
สะอาด น้ํา ชนิด 6 ล9อ เครื่องยนต


ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ
มีกําลังแรงม9าไม�น9อยกว�า
240 แรงม9า มีถังเก็บ
สิ่งโสโครก ปริมาตรความจุ
ไม�น9อยกว�า 5 ลูกบาศก

เมตร จํานวน 1 คัน

19,400,000 

                          - 17 -              

ที่ โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

รวม   2     โครงการ

บัญชีจํานวนครุภัณฑ
สําหรับไม�ได9ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท9องถิ่น

แบบ ผด.02/1

แผนการดําเนินงาน  ประจําปEงบประมาณ  พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช



4.ครุภัณฑ
การเกษตร
4.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

1 จัดซื้อเครื่องสูบน้ําและ เครื่องสูบน้ําและผลักน้ํา 10,000,000  บริเวณที่มีน้ําท�วมขัง สํานักการช�าง
ผลักน้ําแบบเคลื่อนที่ แบบเคลื่อนที่ ระบบ ในเขตเทศบาลนคร

ไฮดรอลิค เครื่องยนต
ดีเซล นครศรีธรรมราช
ไม�น9อยกว�า 4 สูบ 4 
จังหวะ สามารถสูบน้ําได9
ไม�น9อยกว�า 0.65 ลูกบาศก


เมตรต�อวินาที ที่ระยะทาง
ส�งน้ําไม�น9อยกว�า 6 เมตร 
พร9อมอุปกรณ
 จํานวน 1
เครื่อง

10,000,000 
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ที่ โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

รวม   1     โครงการ



6.ครุภัณฑ
ไฟฟKาและวิทยุ
6.3  แผนงานการศึกษา

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

1 จัดซื้อเครื่องผสมเสียง เครื่องผสมเสียงและเครื่อง 279,000     สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศึกษา
และเครื่องขยายเสียง ขยายเสียง ขนาดไม�น9อย ในสังกัดเทศบาล

กว�า 80 วัตต
 เปMนเครื่อง
ขยายเสียงและผสม
สัญญาณเสียงกําลังขยาย
ไม�น9อยกว�า 80 วัตต
 มี
ตําแหน�งของช�องเชื่อมต�อ
สัญญาณขาเข9าแบบ MIC
อยู�ที่ด9านหน9าเครื่อง จํานวน

ไม�น9อยกว�า 5 ช�อง ตอบ
สนองความถี่ไม�น9อยกว�า
50-20,000 Hz มีค�า
ความเพี้ยนที่ 1 kHz,1/3
power output น9อยกว�า
0.50%
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ที่ โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



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

2 จัดซื้อลําโพงชนิดแขวน ลําโพงชนิดแขวนผนัง 201,500     สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศึกษา
ผนัง ขนาด 100 วัตต
 ขนาด 300 วัตต
 เปMน ในสังกัดเทศบาล

ลําโพงชนิดแขวนติดผนัง
แบบสองทาง (2 WAY
Speaker) ชนิดกันน้ํา
ความถี่กว9างในช�วง 65
Hz-20 kHz ประกอบด9วย
ดอกลําโพงเสียงทุ9ม ขนาด
ไม�น9อยกว�า 5 นิ้ว และ
ดอกลําโพงเสียงสูงไม�น9อย
กว�า 1 นิ้ว ลําโพงทนกําลัง
เสียงได9สูงสุด 100 วัตต
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ที่ โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



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

3 จัดซื้อไมโครโฟนมือถือ ไมโครโฟนมือถือชนิด 46,500       สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศึกษา
ชนิดไดนามิค ไดนามิค เปMนไมโครโฟน ในสังกัดเทศบาล

มือถือขนิดไดนามิค มี
สวิทซ
 ปaด-เปaดในตัว พร9อม
สายไมโครโฟนยาว 5 เมตร

มีทิศทางการรับสัญญาณ
แบบ cardioids มีความ
ต9านทานมาตรฐาน 500
โอห
ม,+-30% หรือดีกว�า
การตอบสนองความถี่ อยู�
ในข�ายความถี่ 70 Hz-
16,000 KHz
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ที่ โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

รวม   3     โครงการ



7.ครุภัณฑ
โฆษณาและเผยแพร�
7.3  แผนงานการศึกษา

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

1 จัดซื้อจอสัมผัสอัจฉริยะ จอสัมผัสอัจฉริยะ 3,410,000  สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศึกษา
Interactive Multimedia Interactive Multimedia ในสังกัดเทศบาล
Display ขนาด 55 นิ้ว Display ขนาด 55 นิ้ว

เปMนมอนิเตอร
 ขนาดเส9น
ทแยงมุม แบบ LED 
Panel (TFT Panel with
LED Backiight) ขนาด
55 นิ้ว แบบ 16:9 ด9วย
เทคโนโลยี Infrared 
สามารถใช9งานด9วยนิ้วหรือ
ปากกาสัมผัสช�วยในการ
เขียนได9 โดยสามารถใช9
งานได9 10 จุด พร9อมกันได9

เชื่อมต�อคอมพิวเตอร

ภายนอกผ�านระบบสาย
USB สําหรับการใช9งาน
ทัชสกรีนของคอมพิวเตอร

ภายนอกผ�านระบบสาย
มีความละเอียดของภาพ
1,620x1,080 ที่ 16.7
ล9านสี จํานวน 31 ชุด
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ที่ โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



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

2 จัดซื้อเครื่องฉายภาพ เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 180,000     โรงเรียนสาธิต โรงเรียนสาธิต
3 มิติ เปMนเครื่องถ�ายทอดสัญญาณ เทศบาลวัดเพชรจริก เทศบาลวัด

ภาพจากวัตถุ เช�น วัตถุ 3 เพชรจริก
มิติ ฟaล
มสไลด
 แผ�นใส 
หนังสือ อุปกรณ
สร9าง
สัญญาณภาพแบบ CCD
หรือ CMOS ขนาดไม�ต่ํา
กว�า 1/3 นิ้ว สามารถใช9
งานร�วมกับโทรทัศน
วีดีโอ
โปรเจคเตอร
คอมพิวเตอร

ให9ความละเอียด
(Resolution) ไม�ต่ํากว�า
850,000 พิกเซล มี
ระบบการซูมภาพไม�น9อย
กว�า 16x(2xOptical,
8xDigital) มีไฟส�องสว�าง
ด9านบนสองข9าง และมีไฟ
ส�องสว�างด9านล�าง ชนิด
LED มีช�องสัญญาณ 
Input/Output อย�างน9อย
 RGBx2 S-Videox1
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ที่ โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



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

USB และ RS-232 
จํานวน 9 เครื่อง

3 จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร
 562,500     โรงเรียนสาธิต โรงเรียนสาธิต
โปรเจคเตอร
 ระดับ XGA ขนาด 4,500 เทศบาลวัดเพชรจริก เทศบาลวัด

ANSI Lumens เปMนเครื่อง เพชรจริก
ฉายภาพเลนส
เดียว 
สามารถต�อกับอุปกรณ
เพื่อ
ฉายภาพจากคอมพิวเตอร

และวิดีโอ ใช9 LCD Panel
หรือระบบ DLP ระดับ 
XGA เปMนระดับความ
ละเอียดของภาพที่ True
ขนาดที่กําหนดเปMนขนาด
ค�าความส�องสว�างต่ํา
จํานวน 9 เครื่อง
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ที่ โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

รวม   3    โครงการ



11. ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

11.2  แผนงานการศึกษา

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

1 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
 เครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับ 713,000     สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศึกษา
All In One สําหรับ งานประมวลผล แบบที่ 1 ในสังกัดเทศบาล
งานประมวลผล จอภาพขนาดไม�น9อยกว�า
แบบที่ 1 21 นิ้ว จํานวน 31 เครื่อง

2 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
 เครื่องคอมพิวเตอร
 207,000     โรงเรียนสาธิต โรงเรียนสาธิต
All In One สําหรับงาน All In One สําหรับงาน เทศบาลวัดเพชรจริก เทศบาลวัด
ประมวลผล ประมวลผล แบบที่ 1 เพชรจริก

จํานวน 9 เครื่อง

  - 25 -   

รวม   2     โครงการ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



13. ครุภัณฑ
อื่นๆ
13.2 แผนงานเคหะและชุมชน

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

1 จัดซื้อโลงศพแอร
 โลงศพแอร
ลักษณะแบบ 375,000     เขตเทศบาลนคร กองสาธารณสุข
โลงในใส�โลงสแตนเลส นครศรีธรรมราช และสิ่งแวดล9อม
ฐานเครื่องทําความเย็น
(ฐานตั้งโลงศพ) และฐาน
รองรับด9านล�าง ลักษณะมี
บัวคว่ํา-บัวหงาย (รุ�นโบราณ)

ทําด9วยเหล็กฉากใส�ล9อด9าน
ล�าง (ทําด9วยเหล็กหล�อ)
จํานวน 6 ล9อ  จํานวน
5 ใบ

375,000     
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ที่ โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

รวม   1     โครงการ




