




 

คํานํา 

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

 

เนื่องจาก   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชได�มีการประชุมสภาเทศบาล    เม่ือวันท่ี 28 พฤศจิกายน 
2562  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ5ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2563 ไปต้ังจ5ายเป6น
รายการใหม5 เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจึงต�องจัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 2) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว5าด�วยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค?กรปกครองส5วนท�องถ่ิน พ.ศ.2548 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข�อ 27   
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1 ครุภัณฑ
สํานักงาน
1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

1  จัดซื้อโต3ะพับอเนก โต3ะอเนกประสงค
 หน4า 57,000      อุทยานการเรียนรู4 กองวิชาการ
ประสงค
หน4าโฟเมก4า โฟเมก4าสีขาว ขนาด เมืองนครศรี- และแผนงาน
สีขาว w152.4xD76.2xH75 ธรรมราช

ซม. โครงขาเหล็กชุบ
โครเมี่ยม จํานวน 20 ตัว

2  จัดซื้อโต3ะวางคอมพิวเตอร
 โต3ะวางคอมพิวเตอร
 4,200        ศูนย
ประชาสัมพันธ
 กองวิชาการ
ขนาด 120x60x75 ซม. และเทคโนโลยีฯ และแผนงาน
มีถาดวางคีย
บอร
ด เลื่อน
เข4า-ออกได4 มีลิ้นชักเก็บ
ของ จํานวน 1 ตัว

3  จัดซื้อเก4าอี้สํานักงาน เก4าอี้สํานักงาน ขนาด 20,000      ศูนย
ประชาสัมพันธ
 กองวิชาการ
ไม'น4อยกว'า 60x67x95 และเทคโนโลยีฯ และแผนงาน
ซม. มีล4อเลื่อนและที่วาง
แขน ปรับระดับขึ้นลงได4

จํานวน 10 ตัว

บัญชีจํานวนครุภัณฑ
สําหรับไม'ได4ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท4องถิ่น

แบบ ผด.02/1

แผนการดําเนินงาน  ประจําปKงบประมาณ  พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

พ.ศ.2562
โครงการที่

พ.ศ.2563



6.ครุภัณฑ
ไฟฟMาและวิทยุ
6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

1  จัดซื้อเครื่องจ'ายไฟและ เครื่องจ'ายไฟและควบคุม 23,500      อุทยานการเรียนรู4 กองวิชาการ
ควบคุมหลัก หลัก คุณลักษณะทั่วไป เมืองนครศรี- และแผนงาน

เปOนเครื่องจ'ายไฟและ ธรรมราช
ควบคุมหลัก (Main 
Control Unit) รองรับ
การเชื่อมต'อชุดประชุม
ไมโครโฟนได4ถึง 120 ชุด
จํานวน 1 เครื่อง

2  จัดซื้อชุดไมโครโฟน ชุดไมโครโฟนประชุมตัว 6,750        อุทยานการเรียนรู4 กองวิชาการ
ประชุมตัวประธาน ประธาน คุณลักษณะทั่ว เมืองนครศรี- และแผนงาน

ไป มีปุZมกดสําหรับพูด ธรรมราช
พร4อมไฟโชว
ที่ปุZมและปุZม
กด เพื่อป[ดหรือตัดเสียง
ชุดไมโครโฟนผู4เข4าร'วม
ประชุม จํานวน 1 ตัว
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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  จัดซื้อชุดไมโครโฟน ชุดไมโครโฟนผู4ร'วมประชุม 127,000    อุทยานการเรียนรู4 กองวิชาการ
ผู4ร'วมประชุม คุณลักษณะทั่วไป เมืองนครศรี- และแผนงาน

มีปุZมกดสําหรับพูดพร4อม ธรรมราช
ไฟโชว
ที่ปุZม มีจอ LCD
แสดงสถานะของการ
ทํางานของไมโครโฟน มี
ช'องเสียบหูฟ]ง 2 ชุดและ
มีลําโพงบรรจุอยู'ภายในตัว
จํานวน 20 ตัว
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ที่ โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



7.ครุภัณฑ
โฆษณาและเผยแพร'
7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

1 จัดซื้อโทรทัศน
 แบบ โทรทัศน
 แบบ Smart TV 65,000      อุทยานการเรียนรู4 กองวิชาการ
Smart TV ขนาด 70 ขนาด 70 นิ้ว พร4อมขาตั้ง เมืองนครศรี- และแผนงาน
นิ้ว พร4อมขาตั้งโทรทัศน
 โทรทัศน
แบบเคลื่อนที่ได4 ธรรมราช
แบบเคลื่อนที่ได4 ความละเอียดหน4าจอ

(3,840x2,160p)
รองรับภาพ HDR แบบ
HDR ทั้งแบบ HDR10
และ HLG รองรับการสั่ง
งานด4วยเสียงทั้งภาษาไทย
และอังกฤษ จํานวน
1 เครื่อง

2 จัดซื้อเครื่องฉายภาพ เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 20,000      อุทยานการเรียนรู4 กองวิชาการ
3 มิติ ระดับ Full HD ระดับ Full HD เปOนเครื่อง เมืองนครศรี- และแผนงาน

ถ'ายทอดสัญญาณภาพจาก ธรรมราช
วัตถุ 3 มิติ ฟ[ล
มสไลด

แผ'นใสหนังสือได4 
อุปกรณ
สร4างสัญาญาณ
ภาพแบบ CMOS ขนาด
1/3 นิ้ว สามารถใช4งาน
ร'วมกับโทรทัศน
 วีดีโอ
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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.

โปรแจคเตอร
 คอมพิวเตอร

ได4 ให4ความละเอียด
(Resolution) 5 ล4าน
พิกเซล จํานวน 1 เครื่อง

3 จัดซื้อกล4องวีดีโอ กล4องวีดีโอ Video 75,000      อุทยานการเรียนรู4 กองวิชาการ
Video Confernce Confernce ระดับ Full เมืองนครศรี- และแผนงาน

HD ระดับ Razr ธรรมราช
คุณลักษณะกล4อง UV510

A-12 ตัวกล4องมีขนาด
เล็กเซ็นเซอร
 ขนาด 1/
2.8 นิ้ว 60 fps ความ
ละเอียด 2.07 ล4าน
พิกเซล จํานวน 1 ตัว

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.

4 จัดซื้อกล4องถ'ายรูป กล4องถ'ายรูปดิจิตอลความ 70,000      ศูนย
ประชาสัมพันธ
 กองวิชาการ
ละเอียดไม'น4อยกว'า 24 และเทคโนโลยีฯ และแผนงาน
ล4านพิกเซล มีระบบแฟลช
wifi ออกโต4โฟกัส พร4อม
กระเปsาบรรจุกล4อง
จํานวน 2 ต4ว

ที่ โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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7.3  แผนงานการศึกษา

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

1  จัดซื้อโทรทัศน
แอลอีดี โทรทัศน
แอลอีดี (LED TV) 490,000    ศูนย
พัฒนา สํานักการศึกษา
(LED TV) แบบ Smart แบบ Smart TV ระดับ เด็กเล็กเทศบาล
TV ความละเอียดจอภาพ นครนครศรีธรรมราช

192x1,080 พิกเซล
ขนาดที่กําหนดเปOนขนาด
จอภาพ 55 นิ้ว แสดงภาพ

ด4วยหลอดภาพ แบบ LED
Backlight สามารถเชื่อมต'อ

อินเตอร
เน็ตได4 (Smart TV)

มีช'องต'อ HDMI ไม'น4อยกว'า

2 ช'อง เพื่อการเชื่อมต'อ
สัญญาณภาพและเสียง มี
ช'องต'อUSB ไม'น4อยกว'า 1
ช'องรองรับไฟล
ภาพ เพลง
และภาพยนตร
 มีตัวรับ
สัญญาณดิจิตอล (Digital)

จํานวน 25 เครื่อง

ที่ โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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11. ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

11.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

1 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
 เครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับ 22,000      ฝZายอํานวยการ สํานักปลัด
สําหรับงานประมวลผล งานประมวลผลแบบที่ 1 สํานักปลัด เทศบาล
แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม' เทศบาล

น4อยกว'า 19 นิ้ว)
จํานวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
 - มีหน'วยประมวลผล
กลาง (CPU) ไม'น4อยกว'า
4 แกนหลัก (4 core) โดย

มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา

พื้นฐานไม'น4อยกว'า 2.8
GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาได4ในกรณี
ที่ต4องใช4ความสามารถใน
การประมวลผลสูง
จํานวน 1 หน'วย
 - หน'วยประมวลผลกลาง
(CPU) มีหน'วยความจํา
แบบ Cache Memory
รวมในระดับ (Level) 

ที่ โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

 - 8 -



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.

เดียวกัน ขนาดไม'น4อยกว'า
8 MB
 - มีหน'วยประเมินผลเพื่อ
แสดงภาพ โดยมีคุณ
ลักษณะอย'างใดอย'างหนึ่ง
หรือดีกว'า ดังนี้
เปOนแผงวงจรเพื่อแสดง
ภาพแยกจากแผงวงจร
หลักที่มีหน'วยความจํา 
ขนาดไม'น4อยกว'า 2 GB
หรือ มีหน'วยประมวลผล
เพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู'
ภายในหน'วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics
Processing Unit ที่
สามารถใช4หน'วยความจํา
หลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม'น4อยกว'า 2 GB
หรือ มีหน'วยประมวลผล

เพื่อแสดงภาพที่มีความ

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.

สามารถในการใช4หน'วย
ความจําหลักในการแสดง
ภาพขนาดไม'น4อยกว'า 2
GB
 - มีหน'วยความจําหลัก
(RAM) ชนิด DDR4 หรือ
ดีกว'า มีขนาดไม'น4อยกว'า
4 GB
 - มีหน'วยจัดเก็บข4อมูล
ชนิด SATA หรือดีกว'า
ขนาดความจุไม'น4อยกว'า
1 TB หรือชนิด Solid
State Drive ขนาดความ
จุไม'น4อยกว'า 120 GB
จํานวน 1 หน'วย
 - มี DVD-RW หรือดีกว'า
จํานวน 1 หน'วย
 - มีช'องเชื่อมต'อระบบ
เครือข'าย (Netword

Interface) แบบ 10/

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.

100/1000 Base-t
หรือดีกว'า จํานวนไม'น4อย
กว'า 1 ช'อง
 - มีช'องเชื่อมต'อระบบ
(Interface) แบบ USB
2.0 หรือดีกว'าไม'น4อยกว'า
3 ช'อง
 - มีแปMนพิมพ
และเมาส


2 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
 เครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับ 22,000      งานกิจการสภาฯ สํานักปลัด
โน4ตบุ3ก สําหรับงาน งานประมวลผล สํานักปลัด เทศบาล
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง เทศบาล

คุณลักษณะพื้นฐาน
 - มีหน'วยประมวลผลกลาง

(CPU) ไม'น4อยกว'า 4
แกนหลัก (4 core) จํานวน

1  หน'วย โดยมีลักษณะ
อย'างใดอย'างหนึ่ง ดังนี้
ในกรณีที่มีหน'วยความจํา
แบบ Cache Memory 

รวมในระดับ (Level)

ที่ โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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เ
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.

เดียวกัน ขนาดไม'น4อยกว'า
4 MB ต4องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไม'น4อยกว'า 2.2 GHz และ

มีหน'วยประมวลผลด4าน
กราฟฟ[ก (Graphics 
Processing Unit) ไม'น4อย

กว'า 10 แกน หรือในกรณี
ที่มีหน'วยความจําแบบ
Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไม'น4อยกว'า 6 MB
ต4องมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม'น4อยกว'า
1.6 GHz และมีเทคโน
โลยีเพิ่ม สัญญาณนาฬิกา
ได4ในกรณีที่ต4องใช4ความ
สามารถในการประมวลผลสูง

 - มีหน'วยความจําหลัก

(RAM) ชนิด DDR4 หรือ

พ.ศ.2563

 - 12 -

ที่ โครงการ
พ.ศ.2562



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

ดีกว'า ขนาดไม'น4อยกว'า
8 GB
 - มีหน'วยจัดเก็บข4อมูล
ชนิด SATA หรือดีกว'า
ขนาดความจุไม'น4อยกว'า
1 TB หรือชนิด Solid
State Drive ขนาดความจุ

ไม'น4อยกว'า 120 GB 
จํานวน 1 หน'วย
 - มีจอภาพที่รองรับความ
ละเอียดไม'น4อยกว'า 
1,366x768 Pixel และ
มีขนาดไม'น4อยกว'า 12
นิ้ว
 - มีช'องเชื่อมต'อ 
(Interface) แบบ USB
2.0 หรือดีกว'า ไม'น4อยกว'า

3 ช'อง
 - มีช'องเชื่อมต'อแบบ

HDMI หรือ VGA จํานวน

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.

ไม'น4อยกว'า 1 ช'อง
 - มีช'องเชื่อมต'อระบบ
เครือข'าย (Network
Interface) แบบ 10/
100/1000 Base-t 
หรือดีกว'า จํานวนไม'น4อย
กว'า 1 ช'อง
 - สามารถใช4งานได4ไม'
น4อยกว'า Wi-Fi (IEEE
802.11b,g,n,ac และ
Bluetooth
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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 จัดซื้อเครื่องพิมพ
เลเซอร
 เครื่องพิมพ
เลเซอร
หรือ 2,600        ฝZายอํานวยการ สํานักปลัด
หรือ LED ขาวดํา (18 LED ขาวดํา (18 หน4า/ สํานักปลัด เทศบาล
หน4า/นาที) นาที) จํานวน 1 เครื่อง เทศบาล

มีคุณลักษณะพื้นฐาน
 - มีความละเอียดในการ
พิมพ
ไม'น4อยกว'า 600x
600 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ

สําหรับกระดาษ A4 ไม'
น4อยกว'า 18 หน4า/นาที
 - มีหน'วยความจํา 
(Memory) ขนาดไม'น4อย 
กว'า 8 MB
 - มีช'องเชื่อมต'อ 
(Interface) แบบ USB
2.0 หรือดีกว'า ไม'น4อย
กว'า 1 ช'อง
 - มีถาดใส'กระดาษได4ไม'
น4อยกว'า 150 แผ'น
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ที่ โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



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

4 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ เครื่องสํารองไฟ ขนาด 5,000        ฝZายอํานวยการ สํานักปลัด
ขนาด 800 VA 800 VA จํานวน 2 สํานักปลัด เทศบาล

เครื่อง เทศบาล
คุณลักษณะพื้นฐาน
 - มีกําลังไฟฟMาด4านนอก
ไม'น4อยกว'า 800 VA
(480 Watts)
 - สามารถสํารองไฟฟMาได4
ไม'น4อยกว'า 15 นาที

ที่ โครงการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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