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ค าน า 
 
  แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
จัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น พร้อมทั้งเป็นการประสานและบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงาน โดยเสนอในรูปแบบ
รายละเอียดแผนงาน /โครงการ ซึ่งเป็นแผนที่ครอบคลุมแผนงาน / งาน / โครงการและกิจกรรมที่ด าเนินการ
จริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการบริหาร  การ
บริการขั้นพื้นฐาน และการจัดการสิ่งแวดล้อม การจ าแนกรายละเอียดของแผนงาน / โครงการในแผนการ
ด าเนินงานจะท าให้การติดตามผลและประเมินผลมีความสะดวกยิ่งข้ึน  ทั้งนี้ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไว้  6 ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย 

 ยุทธศาสตร ์1 ยุทธศาสตร์ดา้นการเมืองและการบริหาร    
 ยุทธศาสตร ์2 ยุทธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน  
 ยุทธศาสตร ์3 ยุทธศาสตร์ดา้นสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิ
 ยุทธศาสตร ์4 ยุทธศาสตร์ดา้นสังคม การศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
 ยุทธศาสตร ์5 ยุทธศาสตร์ดา้นสาธารณสุข และการกฬีา 
 ยุทธศาสตร ์6 ยุทธศาสตร์ดา้นเศรษฐกิจ 
  

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช จะเป็นประโยชน์ในการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
อย่างบูรณาการ ตลอดจนการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานต่อไป 
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ส่วนที่ 1 

 

บทน า 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงาน
ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภู มิภาค 
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องด าเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 
ส าหรับแผนการด าเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น    
เพื่อให้แนวทางการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากขึ้น  ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ   มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนก
รายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการด าเนินงาน 

แผนการด าเนินงานจะก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการ         
ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่บรรจุในแผนการด าเนินงานจะมี
ที่มาจาก 

1. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ) 

2. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ (ถ้ามี) 

3. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ  ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  หรือหน่วยงาน
อื่นๆ  ที่ด าเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   (ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้รวบรวม
ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ  ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  หรือหน่วยงานอื่น ๆ                    
ที่มีลักษณะการด าเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ  / กิจกรรมการ
พัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดหรืออาจสอบไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

4. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพื้นที่ 
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วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
 การจัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช       
มีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญดังนี้ 

1. เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะด าเนินการในพื้นที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
2. เพื่อให้การด าเนินงานของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม 

งบประมาณ  ระยะเวลาด าเนินงานที่ชัดเจนและแสดงถึงการด าเนินงานจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตาม
กรอบการพัฒนาของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

3. เพื่อให้ทราบโครงการกิจกรรม ที่จะด าเนินการในพื้นที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชในปีงบประมาณนั้น 
4. เพื่อน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน และติดตามประเมินผลการพัฒนา               

ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 (หมวด 5 ข้อ 26)  การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการ 
ตามระเบียบนี ้โดยมีข้ันตอนด าเนินการ  ดังนี ้

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ                           
ที่ต้องการด าเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จัดท าร่างแผนการ
ด าเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น
ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรครองส่วนท้องถิ่น โดยที่เค้าโครงแผนปฏิบัติการ 2  ส่วนคือ 

ส่วนที่ 1   บทน า 
สว่นที่ 2   บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น น าร่างแผนการด าเนินงานเสนอต่อ
คณะกรรมการการพัฒนาท้องถิ่น 

4. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินการ  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถ่ินเพื่อให้
ความเห็นชอบ   เมื่อผู้บริหารให้ความเห็นชอบร่างแผนการด าเนินงานแล้ว ให้ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน
โดยให้ปิดประกาศแผนด าเนินงานภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่ว
กัน และติดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน 
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แผนภูมิขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ 

                          - องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
                          - หน่วยราชการสว่นราชการ สว่นภูมิภาค 
                            รฐัวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 
- พจิารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

                  - เสนอรา่งแผนการด าเนินงาน 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
- จดัท าร่างแผนการด าเนินงาน 
- เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

 

ผู้บริหารท้องถิ่น 
- ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน 
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ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
แผนการด าเนินงานแสดงถึงรายละเอียด แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงของ

ปีงบประมาณ จึงเป็นประโยชน์และมีความส าคัญต่อองค์กรในภาพรวม เพราะแผนการด าเนินงานเกิดจากการ
วิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาที่มีอยู่จริง และแนวทางแก้ไขปัญหา ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรซึ่งสามารถกล่าวได้ว่าแผนการด าเนินงานมีประโยชน์ต่อองค์กร ดังนี้ 

1. เป็นเครื่องมือช่วยให้การบริหารจัดการพัฒนาท้องถิ่น  ได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

2. สามารถน าแผนงาน/โครงการไปปฏิบัติได้จริง เป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับแผนพัฒนา          
ในระดับต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. ท าให้ทราบถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

4. การด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีความชัดเจน         
ในการปฏิบัติมากขึ้น 

5. ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ  มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนก
รายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการด าเนินงาน 

6.การบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น ในการควบคุมการด าเนินงานมีความเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

7.  การบริหารงบประมาณมีความเหมาะสมตามงบประมาณที่ได้รับ 
 
 
 

********************************* 
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ส่วนที่ 2 
 

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

 

  การจัดท าโครงการ/กิจกรรมในแผนการด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566             
มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ทราบโครงการ/กิจกรรม ที่ เกิดขึ้นในพื้ นที่ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช                
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   ซึ่งจะน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหาร ประสานงานและติดตามประเมินผล
การพัฒนาท้องถิ่น 
  2.1  บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ (ผด.0๑) 
  2.2  บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (ผด.02) 
  2.3  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ ส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถิ่น (ผด.02/1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.01 
บัญชสีรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (ผด.01) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวนงบประมำณ คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงำน
ท่ีด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณท้ังหมด รับผิดชอบหลัก

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ท่ี ๑. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำร
๑.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 8 4.82 2,520,000                  0.50  - ส านักปลัดเทศบาล

 - กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2 1.20 925,000                    0.19  - ส านักปลัดเทศบาล

รวมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ท่ี ๑ 10 6.02 3,445,000                 0.69

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ท่ี ๒. ยุทธศำสตร์ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 10 6.03 45,981,000                9.18  - ส านักช่าง

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กรณีกันเงิน) 12 7.23 29,461,200                5.88 − ส านักช่าง
2.2 แผนงานการพาณิชย์ 5 3.01 4,119,500                  0.82 − ส านักการประปา
     แผนงานการพาณิชย์ (กรณีกันเงิน) 5 3.01 4,072,000                  0.82 − ส านักการประปา

รวมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ท่ี ๒ 32 19.28 83,633,700 16.70

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ท่ี ๓.  ยุทธศำสตร์ด้ำนส่ิงแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ
๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 4 2.41 600,000                    0.12  - กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

รวมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ท่ี ๓ 4 2.41 600,000 0.12

ยุทธศำสตร์/แผนงำน

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖6
เทศบำลนครนครศรีธรรมรำช จังหวัดนครศรีธรรมรำช

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ 
แบบ ผด.๐๑- ๖ -

- ๗ -



จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวนงบประมำณ คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงำน
ท่ีด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณท้ังหมด รับผิดชอบหลัก

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ท่ี ๔. ยุทธศำสตร์ด้ำนสังคม กำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
๔.๑ แผนงานงบกลาง 3 1.81 145,773,600             29.12  - กองสวัสดิการสังคม

๔.๒ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 3 1.81 1,800,000                  0.36  - กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

๔.๓ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4 2.41 650,000                    0.13  - ส านักปลัดเทศบาล

๔.๔ แผนงานการศึกษา 38 22.89 220,994,300             44.14  - ส านักการศึกษา

๔.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์ 10 6.02 1,820,000                  0.36  - กองสวัสดิการสังคม

๔.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 15 9.04 4,570,000                  0.91  - กองสวัสดิการสังคม

4.7 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 16 9.64 4,000,000                  0.80  - ส านักการศึกษา

๔.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 9 5.42 23,805,000                4.75  - ส านักการศึกษา

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กรณีกันเงิน) 2 1.20 1,286,000                  0.26 − ส านักการศึกษา

รวมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ท่ี ๔ 100 60.24 404,698,900 80.83

๕.๑ แผนงานสาธารณสุข 9 5.43 3,390,000                  0.68  - กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2 1.20 829,000                    0.17  - กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กรณีกันเงิน) 2 1.20 1,617,000                  0.32 − กองการแพทย์

− กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

รวมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ท่ี ๕ 13 7.83 5,836,000 1.17

เทศบำลนครนครศรีธรรมรำช จังหวัดนครศรีธรรมรำช

ยุทธศำสตร์/แนวทำง

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ท่ี ๕. ยุทธศำสตร์ด้ำนสำธำรณสุข และกำรกีฬำ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖6
บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ 

แบบ ผ.๐๑- ๗ -

แบบ ผ.๐๑- ๘ -



จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวนงบประมำณ คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงำน
ท่ีด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณท้ังหมด รับผิดชอบหลัก

๖.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 7 4.22 2,450,000                  0.49  - ส านักปลัดเทศบาล

รวมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ท่ี ๖ 7 4.22 2,450,000                 0.49

รวมท้ังส้ิน 6 ยุทธศำสตร์ 166 100.00 500,663,600.00 100.00

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ท่ี ๖. ยุทธศำสตร์ด้ำนเศรษฐกิจ

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศำสตร์/แนวทำง

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ผ.๐๑- ๘ -



 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 
บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (ผด.02) 
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1. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร
1.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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 จัดพิธีถวายราชสักการะ  - ท าพิธีถวายราชสักการะพระราชา 150,000       สวนศรีธรรมาโศกราช ส านักปลัด
พระราชานุสาวรีย์ พระเจ้า นุสาวรีย์พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช ดังน้ี เทศบาล
ศรีธรรมาโศกราช  - ท าพิธีบวงสรวง

 - ท าพิธีทางสงฆ์
 - พิธีสรงน้ าพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช

2 ติดต้ังระบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม ติดต้ังระบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพ่ือพัฒนา 300,000       ส านักปลัดเทศบาล ส านักปลัด
เพ่ือการส่ือสาร มุ่งสู่การเป็น ระบบงานทะเบียบราษฎร์ออนไลน์ เทศบาล
เมืองอัจฉริยะ ระยะท่ี 3 

(เทศบาลดิจิทัล เช่ือมโยงข้อมูล

เมือง City Data Platform)

3 จิตอาสา "เราท าความดี  - พัฒนาและปรับปรุงสถานท่ีสาธารณะ 150,000       เขตเทศบาลนคร ส านักปลัด
ด้วยหัวใจ" ทางเดิน ถนน คู คลอง ล าห้วยต่างๆ นครนครศรีธรรมราช เทศบาล

ในเขตเทศบาล
 - ท าความสะอาดดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ในสวน
สาธารณะต่างๆ ในเขตเทศบาล

                   แบบ ผด.02
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566



1. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร
1.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ  - จัดพิธีถวายราชสักการะและถวาย 90,000         สวนหิน สวนสมเด็จ ส านักปลัด
พระศรีนครินทราบรมราช ราชสดุดี พระศรีนครินทร์ 84 เทศบาล
ชนนีเน่ืองในวันคล้าย  - กิจกรรมตรวจวัดความดันผู้เข้าร่วม (ทุ่งท่าลาด)
วันพระราชสมภพ กิจกรรม

5 การประเมินผลกระทบ ด าเนินโครงการการประเมินผลกระทบ 1,200,000    สวนสมเด็จพระศรี กองยุทธศาสตร์
ส่ิงแวดล้อม (EIA) ส าหรับ ส่ิงแวดล้อม (EIA) ส าหรับโครงการขนาดใหญ่ นครินทร์84 (ทุ่งท่าลาด) และงบประมาณ
โครงการขนาดใหญ่ ก่อสร้าง ก่อสร้างโรงพยาบาลเทศบาล ขนาด

โรงพยาบาลเทศบาล 60 เตียงณ สวนสมเด็จพระศรีฯ ดังน้ี

ขนาด 60 เตียง ณ บริเวณ 1. อัตราค่าจ้างต่อเดือนของบุคลากร

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ท่ีร่วมโครงการ

 84 (ทุ่งท่าลาด) 2. จ านวนคน - เดือน (Man - Month) 

ของบุคลากรในต าแหน่งต่างๆ ยอดรวม

ของเงินค่าจ้างท้ังหมด

3. ค่าใช้จ่ายโดยตรง เช่น ค่ายานพาหนะ

เดินทาง ค่าส ารวจภาคสนาม ค่าจัดท า

เอกสารและอุปกรณ์ส านักงาน และค่าใช้จ่าย

ในการสัมมนา เป็นต้น

4. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

พ.ศ.2566

 - 10 -
แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2565
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1. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร
1.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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 วันท้องถ่ินไทย  - จัดพิธีถวายราชสักการะและกล่าว 80,000          - ส านักงานเทศบาล ส านักปลัด
ถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระ นครนครศรีธรรมราช เทศบาล
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  - เขตเทศบาลนคร
 - จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ นครศรีธรรมราช

7 วันเทศบาล จัดกิจกรรมวันเทศบาล โดย 50,000         ส านักงานเทศบาล ส านักปลัด
 - ท าพิธีท าบุญตักบาตรพระสงฆ์ นครนครศรีธรรมราช เทศบาล
 - พีธีไหว้ศาลพระภูมิ
 - พิธีอ่านสารรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย 
 - พิธีกรรมทางศาสนาพุทธและ
ศาสนาอิสลาม
 - รับฟังนโยบายจากผู้บริหาร
 - กิจกรรมสาธารณประโยชน์

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช



1. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร
1.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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 จัดท าแผนพัฒนา  - จัดประชุมประชาคมระดับพ้ืนท่ี 500,000        - ส านักงานเทศบาล กองยุทธศาสตร์
งบประมาณ  และการ และระดับเทศบาลนคร  เพ่ือน าปัญหา นครนครศรีธรรมราช และงบประมาณ
ติดตามประเมินผล มาพิจารณาจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน  - อุทยานการเรียนรู้

 - จัดท าเอกสารแผนพัฒนาท้องถ่ิน เมืองนครศรีธรรมราช
และแผนฯ เพ่ิมเติม จ านวน 200 เล่ม
 - จัดท าเอกสารแผนการด าเนินงาน
และเอกสารแผนการด าเนินงาน 
เพ่ิมเติม จ านวนรวม 200 เล่ม
 - ติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
ปีละ  4 คร้ัง
 - จัดท าเอกสารเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปี จ านวน 350 เล่ม
 - จ้างประเมินความพึงพอใจด้าน
การบริการประชาชนและด้านการ
บริการสาธารณะ

2,520,000   รวม    8     โครงการ
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แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566



1. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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 ก่อสร้างต่อเติมหลังคา ก่อสร้างต่อเติมหลังคาอาคารสถานี 255,000       สถานีดับเพลิงศูนย์ ส านักปลัด
อาคารสถานีดับเพลิงย่อย ดับเพลิงศุนย์เบญจมฯ ขนาด 6×12 ม. เบญจมฯ เทศบาล
สถานีดับเพลิงศูนย์เบญจมฯ หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 72 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล

2 ปรับปรุงอาคารภายนอก ปรับปรุงตกแต่งป้ายอลูมิเนียมคอมโพสิต 670,000       สถานธนานุบาล ส านักปลัด
สถานธนานุบาล เทศบาล มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 160 ตร.ม และงานอาคาร เทศบาลนครนคร เทศบาล
นครนครศรีธรรมราช ทาสีภายนอก มีขนาดพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ศรีธรรมราช

412 ตร.ม.

925,000      

แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
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รวม 2 โครงการ
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2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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 ติดต้ังระบบสัญญาณไฟจราจร ติดต้ังระบบสัญญาณไฟจราจร ระบบ Adaptive 4,000,000      ส่ีแยกท่าวังและ ส านักช่าง
ระบบ Adaptive พร้อมตู้  พร้อมตู้ควบคุม จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วย ส่ีแยกยามาฮ่า
ควบคุม จ านวน 1 ชุด เสาสัญญาณไฟจราจร ท่อร้อยสาย กล้อง IP
บริเวณส่ีแยกท่าวังและส่ีแยก ชุดประมวลผลพร้อมระบบคอมพิวเตอร์
ยามาฮ่า ถนนศรีปราชญ์ ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล

2 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณแยกนาหลวง 8,000,000      บริเวณแยกนาหลวง ส านักช่าง
แยกนาหลวง  ถนน หนา 0.25 ม. กว้าง 13.00 - 35.00 ม.

ยาวออกไปไม่น้อยกว่าข้างละ 100.00 ม.
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 4,290.00 ตร.ม.
พร้อมตีเส้นจราจร 
ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล

3 ปรับปรุงซ่อมแซมคอกเสือ ปรับปรุงซ่อมแซมคอกเสือ (เก่า) 489,000        บริเวณสวนสมเด็จ ส านักช่าง
(เก่า) ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 4.00 ม. พระศรีนครินทร์ 84

ยาวไม่น้อยกว่า 36.00 ม. (ทุ่งท่าลาด)
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 144.00 ตร.ม.
ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล

แบบ ผด.02
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566



2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ าท่อลอน 7,985,000      ซอยศรีธรรมโศก 2 ส านักช่าง
ระบายน้ าท่อลอนพอลิเอทิลีน พอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก ซอยศรีธรรมโศก 2 แยก 4 ฝ่ังทิศใต้จาก
เสริมเหล็ก ซอยศรีธรรมโศก 2 แยก 4 ฝ่ังทิศใต้ จากถนนพัฒนาการคูขวาง ถนน พัฒนาการคูขวาง 
แยก 4 ฝ่ังทิศใต้ จากถนน ไปทางทิศตะวันตก ถึงถนนล าเหมือง ไปทางทิศตะวันตก 
พัฒนาการคูขวาง ไปทาง ถนนหนา 0.15 ม. กว้าง 4.35 - 5.30 ม. ถึงถนนล าเหมือง
ทิศตะวันตก ถึงถนนล าเหมือง ยาว 537.00 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

 2,770 ตร.ม. และท่อระบายน้ า ท่อลอน
พอลิเอทิลีน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. 
ยาว 537.00 ม. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.
ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล

5 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ า 6,970,000      ซอยศรีธรรมโศก 4 ส านักช่าง
ระบายน้ าท่อลอนพอลิเอทิลีน ท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก จากถนนล าเหมือง
เสริมเหล็ก ซอยศรีธรรมโศก 4 ซอยศรีธรรมโศก 4 จากถนนล าเหมือง ไปทางทิศตะวันออก
จากถนนล าเหมือง ไปทาง ไปทางทิศตะวันออกถึงถนนพัฒนาการคูขวาง ถึงถนนพัฒนาการ
ทิศตะวันออกถึงถนนพัฒนา- ถนนหนา 0.15 ม. กว้าง 4.85 - 5.80 ม. คูขวาง
การคูขวาง ยาว 518.00 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

2830.00 ตร.ม. และท่อระบายน้ า
ท่อลอนพอลิเอทิลีน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
1.00 ม. ยาว 522.00 ม. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.
ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล
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แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช



2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และยกระดับรางระบายน้ า 4,320,000      บริเวณถนนหลังวิทยาลัย ส านักช่าง
ยกระดับรางระบายน้ า ค.ส.ล. ค.ส.ล. บริเวณถนนหลังวิทยาลัยเทคนิคนครศรีฯ เทคนิคนครศรีธรรมราช
บริเวณถนนหลังวิทยาลัย จุดเร่ิมต้นซอยนพเก้า จุดส้ินสุดสามแยกดอนไพร จุดเร่ิมต้นซอยนพเก้า
เทคนิคนครศรีธรรมราช ถนนหนา 0.15 ม. กว้าง 5.20 - 8.30 ม. จุดส้ินสุดสามแยก
จุดเร่ิมต้นซอยนพเก้า ยาว 506.40 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ดอนไพร
จุดส้ินสุดสามแยกดอนไพร 3,716.265 ตร.ม. และยกระดับรางระบายน้ า

ค.ส.ล. ยาว 594.40 ม. พร้อมยกระดับฝาบ่อพัก

ค.ส.ล. 1.30×1.30 ม. จ านวน 39 บ่อ
และย้ายเสาไฟฟ้า 3 ต้น ฝ่ังทิศตะวันออก
ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล

7 ก่อสร้างบ่อสูบน้ า พร้อมติดต้ัง ก่อสร้างบ่อสูบน้ า พร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า 8,800,000      บริเวณถนนกะโรม ส านักช่าง
เคร่ืองสูบน้ า บริเวณถนนกะโรมบริเวณถนนกะโรม บ่อสูบน้ าขนาดความจุ

ไม่น้อยกว่า 129 ลูกบาศก์เมตร พร้อมท่อส่ง
พอลิเอทิลีน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.
ยาว 274.00 ม. พร้อมเคร่ืองสูบน้ าขนาดสูบ 
250 ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง จ านวน 2 ชุด
พร้อมคืนผิวจราจร 1,040.00 ตร.ม.
ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล
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แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช



2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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 ก่อสร้างยกระดับถนนปูยาง ก่อสร้างยกระดับถนนปูยางแอสฟัลท์ติก 1,630,000      ถนนท่าโพธ์ิ ส านักช่าง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต คอนกรีต ถนนท่าโพธ์ิ จากสามแยกท่าด่าน จากสามแยกท่าด่าน
ถนนท่าโพธ์ิ จากสามแยก ถึงหน้าโรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธ์ิ ถึงหน้าโรงเรียน
ท่าด่าน-หน้าโรงเรียน ถนนหนา 0.05 ม. กว้าง 7.40 - 12.40 ม. เทศบาลวัดท่าโพธ์ิ
เทศบาลวัดท่าโพธ์ิ ยาว 261.00 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

2,094.00 ตร.ม. พร้อมยกระดับบ่อพัก
จ านวน 19 บ่อ
ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล

9 ปรับปรุงถนนผิวทางแอสฟัลท์ ปรับปรุงถนนผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 3,300,000      ซอยบุญพา ส านักช่าง
ติกคอนกรีต พร้อมวางท่อเมน พร้อมวางท่อเมนประปา ซอยบุญพา 
ประปา ซอยบุญพา ถนนหนา 0.05 ม. กว้าง 3.00-5.50 ม.

ยาว 893.00 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
4,430.00 ตร.ม. พร้อมงานตีเส้นจราจร
และวางท่อเมนประปา พร้อมประสานเข้ามาตร
วัดน้ าเดิม ยาว 2,248.00 ม.
ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล

พ.ศ.2566

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2565

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
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2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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 ปรับปรุงซ่อมแซมกรงลิง ปรับปรุงซ่อมแซมกรงลิง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 487,000        บริเวณสวนสมเด็จ ส านักช่าง
2.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 5๐.๐๐ เมตร พระศรีนครินทร์ 84
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 125.๐๐ ตร.ม. (ทุ่งท่าลาด)
ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล

45,981,000   

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

พ.ศ.2566

รวม 10 โครงการ

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2565
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2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กรณีกันเงิน)

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนหนา 0.15 เมตร 1,175,000      ซอยทุ่งข่า 10 ส านักช่าง
ท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ซอย กว้าง 3.00 เมตร ยาว 175.00 เมตร
ทุ่งข่า 10 หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า   507.00

 ตารางเมตร  และท่อระบายน้ า ค.ส.ล.
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อม
บ่อพัก ค.ส.ล. และฝาเหล็กรังผ้ึงทุกระยะ
10.00 เมตร ยาว 175.00 เมตร  
ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล

2 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนหนา 0.15 เมตร 2,888,000      ซอยทุ่งจีน 2 ส านักช่าง
ท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ซอย กว้าง 4.00 เมตร ยาว 375.00 เมตร
ทุ่งจีน 2 หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  1,458.00

 ตารางเมตร  และท่อระบายน้ า ค.ส.ล.
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อม
บ่อพัก ค.ส.ล. และฝาเหล็กรังผ้ึงทุกระยะ
10.00 เมตร ยาว  375.00 เมตร  
ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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แบบ ผด.02

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ(กรณีกันเงิน)
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566



2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กรณีกันเงิน)

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  และ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนหนา 0.15 เมตร 643,300        บริเวณซอยไม่มีช่ือ ส านักช่าง
รางระบายน้ า ค.ส.ล. ซอย กว้าง 1.50-2.00 เมตร ยาว 104.00 (ตรงข้าม ป๊ัม ปตท.
ไม่มีช่ือ (ตรงข้ามป๊ัม ปตท. เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 141.00 หัวถนน)
หัวถนน) ตารางเมตร  และรางระบายน้ า ค.ส.ล.

ภายในกว้าง 0.40 เมตร
ยาว 104.00 เมตร  ตามรูปแบบและ
รายการของเทศบาล

4 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก ก่อสร้างถนนผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  450,000        ซอยทรัพย์เจริญ ส านักช่าง
คอนกรีต ซอยทรัพย์เจริญ ถนนหนา 0.05 เมตร กว้าง 5.00-7.35 

เมตร ยาว 192.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 1,175.15 ตารางเมตร  
ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล
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แบบ ผด.02

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ(กรณีกันเงิน)
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566



2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กรณีกันเงิน)

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.

5 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  1,714,000      ถนนมะขามชุม ส านักช่าง
คอนกรีต ถนนมะขามชุม ถนนหนา 0.05 เมตร กว้าง 6.60-8.30 

เมตร ยาว 382.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 2,696.00 ตารางเมตร  
พร้อมยกระดับฝารางระบายน้ า ค.ส.ล.
และฝาบ่อพัก   ตามรูปแบบและ
รายการของเทศบาล

6 ก่อสร้างปูยางแอสฟัลท์ติก ก่อสร้างปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน 700,000        ซอยหัวท่า ส านักช่าง
คอนกรีต ซอยหัวท่า หนา 0.05 เมตร กว้าง 3.40-7.90 

เมตร  ยาว 265.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 1,160.00 ตารางเมตร 
ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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แบบ ผด.02

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ(กรณีกันเงิน)
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566



2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กรณีกันเงิน)

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.

7 ก่อสร้างปูยางแอสฟัลท์ติก ก่อสร้างปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน 4,404,500      ซอยหัวหลาง ส านักช่าง
คอนกรีต และฝารางระบาย หนา 0.05 เมตร กว้าง 3.00-8.00 
น้ า ค.ส.ล. ซอยหัวหลาง เมตร ยาว 885.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่

น้อยกว่า 5,207.00 ตารางเมตร 
พร้อมตีเส้นจราจร และฝารางระบายน้ า
ค.ส.ล. (ฝ่ังทิศเหนือ) ภายในกว้าง 0.40 
เมตร ยาว 250.00 เมตร พร้อม
หล่อขอบเปล่ียนฝาตะแกรงเหล็ก
จ านวน 17 ฝา หล่อขอบเปล่ียนฝาบ่อพัก
จ านวน 63 ฝา ตามรูปแบบและรายการ
ของเทศบาล

8 ก่อสร้างเรียงหินขนาดใหญ่ ก่อสร้างเรียงหินขนาดใหญ่ริมตล่ิง 508,000        ซอยปากคู ส านักช่าง
ริมตล่ิง บริเวณสุดซอย ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 33.00
ปากคู ทางเข้าโรงแรม เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 99.00
โบอ้ิงแกรนด์ ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของ

เทศบาล
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แบบ ผด.02

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ(กรณีกันเงิน)
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566



2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กรณีกันเงิน)

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.

9 ปรับปรุงคอสะพานข้าม ปรับปรุงคอสะพาน ค.ส.ล. กว้าง 2,164,000      คลองคูพาย ส านักช่าง
คลองคูพาย ถนนพัฒนาการ  9.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร ท้ัง ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง
ทุ่งปรัง 2 ด้าน หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

 90.00 ตารางเมตร  ตามรูปแบบ
และรายการของเทศบาล

10 ก่อสร้างปูยางแอสฟัลท์ติก ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 1,850,000      ซอยก้าวหน้า แยก 2 - ส านักช่าง

คอนกรีตและรางระบายน้ า และรางระบายน้ า ค.ส.ล. ซอยตีนเป็ด
ค.ส.ล. ซอยก้าวหน้า แยก 2 - ถนนหนา 0.05 เมตร กว้าง 4.00-4.50 
ซอยตีนเป็ด เมตร ยาว 213.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่

น้อยกว่า 905.00 ตารางเมตร 
พร้อมตีเส้นจราจร และรางระบายน้ า
ค.ส.ล. (ฝ่ังทิศเหนือ) ภายในกว้าง 0.40 
เมตร ยาว 218.00 เมตร รางระบายน้ า
ค.ส.ล. (ฝ่ังทิศใต้) ภายในกว้าง 0.40 เมตร
ยาว 208.00 เมตร พร้อมวางท่อเมนประปา
ท้ัง 2 ฝ่ัง  ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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แบบ ผด.02

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ(กรณีกันเงิน)
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566



2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กรณีกันเงิน)

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.

11 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  และ ก่อสร้างถนน หนา 0.15 เมตร กว้าง 9,464,400      ซอยทุ่งข่า ส านักช่าง
รางระบายน้ า ค.ส.ล. 3.50 - 4.00 น. เมตร ยาว 1,053.00
ซอยทุ่งข่า จากถนนกะโรมไป เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 4,412.00
ทางทิศใต้ถึงถนนคลอง ตารางเมตร และรางระบายน้ า ค.ล.ส. ภายใน
ชลประทาน 3 ขวา กว้าง 0.40 เมตร ยาว 863.00 เมตร

และวางท่อเมนประปาพร้อมประสานเข้า
มาตรวัดน้ าเดิม
ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล

12 ก่อสร้างสถานีสูบน้ าเพ่ือ ก่อสร้างบ่อรับน้ า ค.ส.ล. กว้าง 4.00 เมตร 3,500,000      ชุมชนท่ามอญ ส านักช่าง
ป้องกันอุทกภัย ชุมชนท่ามอญ ยาว 7.50 เมตร หรือมีความจุของบ่อรับน้ า

ไม่น้อยกว่า 115.00 ลูกบาศก์เมตร

 - บ่อดักขยะ ค.ส.ล. กว้าง 1.50 เมตร ยาว

3.00 เมตร ลึก 2.85 เมตร หรือมีความจุของ
บ่อดักขยะไม่น้อยกว่า 8.26 ลูกบาศก์เมตร
 - พร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า แบบมอเตอร์ไฟฟ้า
ชนิดจุ่มน้ าท่อดูด-ส่ง ไม่น้อยกว่า 8 น้ิว ขนาด
อัตราการสูบต่อเคร่ืองไม่น้อยกว่า 250.00
ลูกบาศก์เมตรต่อช่ังโมง จ านวน 2 เคร่ือง ฯลฯ

29,461,200   

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

รวม    12     โครงการ
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แบบ ผด.02

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ(กรณีกันเงิน)
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566



2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.2 แผนงานการพาณิชย์ 

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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 ดูดตะกอนทรายในอุโมงค์ ดูดตะกอนทรายในอุโมงค์ส่งน้ าเข้าบ่อพักน้ า 450,000        คลองท่าใหญ่ ส านักการประปา
ส่งน้ าเข้าบ่อพักน้ า โรงสูบน้ า โรงสูบน้ าแรงต่ าท่าใหญ่ จ านวน 2 บ่อ โรงสูบน้ าแรงต่ าท่าใหญ่
แรงต่ าท่าใหญ่และคลอง และคลองท่าใหญ่ 
ท่าใหญ่  - บ่อท่ี 1 กว้าง 4.80 เมตร ยาว 12 เมตร

 ลึก 10 เมตร
 - บ่อท่ี 2 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางบ่อ 3.6 เมตร
 ลึก 10 เมตร
คลองท่าใหญ่กว้าง 17 เมตร ยาว 40 เมตร
 ลึก 3.5 เมตร

2 ขุดลอกสระพักตะกอน ขุดลอกสระพักตะกอนพ้ืนท่ี 2,922 ตร.ม. 450,700        โรงกรองน้ าทวด ส านักการประปา
และก าจัดวัชพืชโรงกรอง ความลึกเฉล่ีย 2.8 เมตร โรงกรองน้ าทวดทอง
น้ าทวดทอง 

3 ปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ าประปา ปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ าเดิมและประสาน 1,165,800      ซอยพืชผา ส านักการประปา
พร้อมประสานมาตรวัดน้ า มาตรวัดน้ าเข้ากับท่อเมนจ่ายน้ าใหม่ ท่อ PVC 
ซอยพืชผา เส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มม. ช้ัน 13.5 

ความยาวไม่น้อยกว่า 1,168 เมตร 

แบบ ผด.02
 - 25 -

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566



2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.2 แผนงานการพาณิชย์

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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 ปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ าประปา ปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ าเดิมและประสาน 1,019,700      ซอยชลธิชา ส านักการประปา
พร้อมประสานมาตรวัดน้ า มาตรวัดน้ าเข้ากับท่อเมนจ่ายน้ าใหม่ ท่อ PVC
ซอยชลธิชา เส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มม. ช้ัน 13.5 

ความยาวไม่น้อยกว่า 1,146 เมตร

5 ปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ าประปา ปรับปรุงยกเลิกท่อเมนจ่ายน้ าเดิมและ 1,033,300      ซอยประตูขาว 2 ส านักการประปา
พร้อมประสานมาตรวัดน้ า ประสานมาตรวัดน้ าเข้ากับท่อเมนจ่ายน้ าใหม่ 
ซอยประตูขาว 2 ท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มม. 

ช้ัน 13.5 ความยาวไม่น้อยกว่า 1,166 เมตร 

4,119,500     รวม    5     โครงการ

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

 - 26 -
แบบ ผด.02

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566



2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.2 แผนงานการพาณิชย์ (กรณีกันเงิน)

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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 ปรับปรุงยกเลิกท่อเมน ปรับปรุงยกเลิกท่อเมนจ่ายน้ าเดิมและ 314,300        ถนนเทวบุรี ส านักการประปา
จ่ายน ้าประปาซอยเสริมสุข ประสานมาตรวัดน้ าเข้ากับท่อเมนจ่าย
ถนนเทวบุรี น้ าใหม่ ท่อ PVC Ø 100 มม. ช้ัน 8.5

ชนิดแหวนยาง ระยะทาง 373 เมตร
และท่อ PVC Ø 2 น้ิว ช้ัน 8.5 ระยะทาง
42 เมตร ตามรูปแบบและรายการของ
เทศบาล

2 ปรับปรุงยกเลิกท่อเมน ปรับปรุงยกเลิกท่อเมนจ่ายน้ าเดิมและ 226,000        ซอยสุขแก้ว ส านักการประปา
จ่ายน ้าประปาซอยสุขแก้ว ประสานมาตรวัดน้ าเข้ากับท่อเมนจ่าย และซอยสุขแก้วแยก 1 
และซอยสุขแก้วแยก 1 น้ าใหม่ ท่อ PVC Ø 100 มม. ช้ัน 8.5

ระยะทาง 187 เมตร ตามรูปแบบและ
รายการของเทศบาล

3 ปรับปรุงยกเลิกท่อเมน ปรับปรุงยกเลิกท่อเมนจ่ายน้ าเดิมและ 299,100        ซอยสวนหลวงออก ส านักการประปา
จ่ายน้ าประปาซอย ประสานมาตรวัดน้ าเข้ากับท่อเมนจ่าย และซอยสวนหลวง
สวนหลวงออกและซอย น้ าใหม่ ท่อ PVC Ø 100 มม. ช้ัน 8.5 ออกแยก 1
สวนหลวงออกแยก 1 ระยะทาง 302 เมตร ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาล

 - 27 -
แบบ ผด.02

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ (กรณีกันเงิน)
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566



2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.2 แผนงานการพาณิชย์ (กรณีกันเงิน)

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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 ปรับปรุงยกเลิกท่อเมน ปรับปรุงยกเลิกท่อเมนจ่ายน้ าเดิมและ 2,120,000      ซอยหอไตร ส านักการประปา
จ่ายน ้าประปาซอยหอไตร ประสานมาตรวัดน้ าเข้ากับท่อเมนจ่าย

น้ าใหม่ ท่อ PVC Ø 100 มม. ช้ัน 8.5
ระยะทาง 876 เมตร ตามรูปแบบและ
รายการของเทศบาล

5 ปรับปรุงยกเลิกท่อเมน ปรับปรุงยกเลิกท่อเมนจ่ายน้ าเดิมและ 1,112,600      ซอยประตูขาว ส านักการประปา
จ่ายน ้าประปาซอย ประสานมาตรวัดน้ าเข้ากับท่อเมนจ่าย
ประตูขาว น้ าใหม่ ท่อ PVC Ø 150 มม. ช้ัน 8.5

ระยะทาง 763 เมตร ตามรูปแบบและ
รายการของเทศบาล

4,072,000     รวม    5     โครงการ

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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แบบ ผด.02

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ (กรณีกันเงิน)
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
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3. ยุทธศาสตร์ด้านส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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 รณรงค์การรักษาความ  - รณรงค์ท าความสะอาด กวาด 100,000        ถนนสาธารณะ ทางเท้า กองสาธารณสุข
สะอาดในท่ีสาธารณะ ขยะ ถางหญ้า ก าจัดวัชพืช ตามสวน คลอง ล าเหมือง ในเขต และส่ิงแวดล้อม

สาธารณะ  สถานท่ีต่างๆ  ในโอกาส เทศบาลฯ  และสถานท่ี
วันส าคัญ สาธารณะ
 - จัดกิจกรรมท าความสะอาดในท่ี
สาธารณะ
 - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรักษา
ความสะอาดหน้าบ้านตนเอง
 - จัดอบรมให้ความรู้ประชาชนในการ
ลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะ 
ณ  แหล่งก าเนิด

2 การบริหารจัดการขยะ อบรมให้ความรู้แก่สถานประกอบการ/ 100,000        เขตเทศบาลนคร กองสาธารณสุข
ตามหลัก 3Rs ประชาชน และนักเรียน จ านวน 500 คน นครศรีธรรมราช และส่ิงแวดล้อม

และสถานประกอบการ จ านวน 100 คน
และนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีฯ
 10 โรงเรียน จ านวน 400 คน

แบบ ผด.02
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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3. ยุทธศาสตร์ด้านส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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 เมืองนครปลอดถังขยะ ประชาสัมพันธ์ลดการใช้ถังขยะในชุมชน 100,000        เขตเทศบาลนคร กองสาธารณสุข
จัดท าแผ่นพับ ป้ายไวนิล เผยแพร่รณรงค์ นครศรีธรรมราช และส่ิงแวดล้อม
การลดการใช้ถังขยะ และท้ิงขยะตามจุด
และเวลาท่ีเทศบาลฯก าหนด

4 ส่งเสริมและสนับสนุน ด าเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุน 300,000        เขตเทศบาลนคร กองสาธารณสุข

อาสาสมัครท้องถ่ินรักษ์โลก อาสาสมัครท้องถ่ินรักษ์โลก (อถล.) นครศรีธรรมราช และส่ิงแวดล้อม
(อถล.) - จัดประชุมรับความรู้ ปรึกษาและหาข้อสรุป

เพ่ือก าหนดแผนงาน ขอบเขตการท างาน
และก าหนดบทบาทหน้าท่ีการท างาน
ของสมาชิกในโครงการอาสาสมัครท้องถ่ิน
รักษ์โลก (อถล.)

600,000        

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบบ ผด.02

รวม    4     โครงการ

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566



                                                                        

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.1  แผนงานงบกลาง

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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 เบ้ียยังชีพความพิการ เพ่ือจ่ายเป็นเบ้ียยังชีพคนพิการท่ีได้รับ 27,919,200    กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการ
สวัสดิการจากภาครัฐ ได้แก่ อายุต่ ากว่า  สังคม
18 ปี คนละ 1,๐๐๐ บาท/เดือน และ
อายุมากกว่า 18 ปี  คนละ 1,๐๐๐ บาท
/เดือน

2 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ือจ่ายเป็นเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุท่ีได้รับ 115,076,400   กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการ
สวัสดิการจากภาครัฐ ภายในเขตเทศบาล สังคม
ในอัตราแบบข้ันบันได

3 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพ่ือจ่ายเป็นเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 2,778,000      กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการ
คนละ 500 บาท/เดือน สังคม

145,773,600     

แบบ ผด.02
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

รวม   3   โครงการ
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.2  แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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 บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความรู้ และ 800,000        กองยุทธศาสตร์
เมือง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ดังน้ี และงบประมาณ

 - จัดกิจกรรมวันเด็ก ประจ าปี
2566
 - พิพิธภัณฑ์สัญจร 
 - จัดอบรมยุวมัคคุเทศก์อาสา
 - น่ังสามล้อกินลม ชมสวนสมเด็จฯ
และกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็ง       พิพิธภัณฑ์เมือง
และอนุรักษ์สามล้อถีบเมืองคอน      (ทุ่งท่าลาด)
 - จัดท าหนังสือของศูนย์ศึกษาสืบค้น
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
 - จัดท าสารานุกรมเมืองนคร
ศรีธรรมราช
 - Walk Rally ศึกษาประวัติศาสตร์เมือง
นครฯ
 - Smart Museum

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

แบบ ผด.02

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.2  แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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 บริหารจัดการหอศิลป์ จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความรู้ และ 200,000         - อุทยานการเรียนรู้ กองยุทธศาสตร์
ร่วมสมัยเมืองคอน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ดังน้ี เมืองนครศรีธรรมราช และงบประมาณ

 - จัดนิทรรศการหมุนเวียน
 - ประกวดภาพระบายสี
จัดอบรมศิลปะ ดังน้ี 
 - อบรมให้ความรู้ “ศิลปะสร้างชีวิต”
 - อบรมให้ความรู้“ก้าวแรกของงานศิลป์
 (First of Arts)”

3 บริหารจัดการอุทยาน จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ต่างๆ ดังน้ี 800,000         - อุทยานการเรียนรู้ กองยุทธศาสตร์
การเรียนรู้  - การเรียนรู้โซนนิทรรศการ Metaverse เมืองนครศรีธรรมราช และงบประมาณ

ก้าวสู่โลกเสมือนจริง

 - การเรียนรู้ห้องสมาธิ IT 
จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการผ่าน
โปรแกรม Paint,PhotoScape,กิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก โปรแกรม Microsoft Word
Microsoft Excel ฯลฯ พร้อมกิจกรรม
แบบฝึกหัด/เกมส์ตอบค าถาม

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
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แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566



4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.2  แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.

บริหารจัดการอุทยาน  - การเรียนรู้ห้องปัญญามาโชว์ จัด  - อุทยานการเรียนรู้ กองยุทธศาสตร์
การเรียนรู้ (ต่อ) ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านส่ือนิทรรศการ เมืองนครศรีธรรมราช และงบประมาณ

ต่างๆ พร้อมตอบค าถาม
จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์
ผลงานจากการประดิษฐ์ต่างๆ 
 - การเรียนรู้ห้องวัยตุ๊กตา
จัดกิจกรรมการเสริมสร้างทักษะ
พัฒนาความคิดจากงานประดิษฐ์ 
ชวนน้องเล่านิทานภาษามือ
การระบายสีภาพตามจินตนาการ
 - การเรียนรู้ห้องสีสันอักษร การ
ส่งเสริมรักการอ่าน  การเรียนรู้การศึกษา
ภาษาวัฒนธรรม
 - การเรียนรู้ห้องวิกวิบวับ จัดกิจกรรม
เก่ียวกับการฉายหนังส้ันให้ความรู้ผ่าน
หัวข้อ  ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ ,
งานประเพณีต่างๆ,นิทานไทยพ้ืนบ้าน,
วิทยาศาสตร์
 - การเรียนรู้ห้องพายุสมอง จัดกิจกรรม
ฉายภาพยนตร์ 3 มิติ  ภาพยนตร์การ
บันเทิงท่ัวไปส่งเสริมการเรียนรู้

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02
 - 34 -

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ท่ี โครงการ



4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.2  แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.

บริหารจัดการอุทยาน  - จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566
การเรียนรู้ (ต่อ)  - จัดเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพ่ือ

การเรียนรู้ 
 - ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับ
TK Park
 -อบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ"GISTDA DAR"
 -อบรมให้ความรู้ หัวข้อเร่ือง 
"อาสาสมัครเทคโนโลยีดิจิทัล" 
 -"พัฒนาศักยภาพการเป็น Admin"
 -อบรมสัมนาและทัศนศึกษาดูงานศูนย์การ
เรียนรู้ดิจิทัลและนวัตกรรมใหม่
 -Smart City By CLP

1,800,000     รวม 3 โครงการ

 - 35-

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช



4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.3  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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 จัดต้ังชุดปฏิบัติการดับเพลิง  - จัดต้ังชุดปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 150,000        ส านักงานเทศบาล ส านักปลัด
และกู้ภัยข้ันสูง ข้ันสูงของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช นครนครศรีธรรมราช เทศบาล

 - จัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการดับเพลิงและ และสถานท่ีภายนอก
กู้ภัย ประมาณ 40 คน จ านวน 3 วัน ตามความเหมาะสม
และศึกษาดูงาน

2 จัดต้ังและฝึกอบรมอาสา จัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย 200,000        สวนสมเด็จพระศรี - ส านักปลัด
สมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน จ านวน 100 คน และจัดต้ัง นครินทร์ 84 เทศบาล
พลเรือน ศูนย์พร้อมเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการ (ทุ่งท่าลาด)

3 ต้ังจุดบริการด้านความ ต้ังจุดบริการความปลอดภัยทางถนน 100,000        ถนนอ้อมค่าย ส านักปลัด
ปลอดภัยทางถนนช่วง ดังน้ี เทศบาล
เทศกาล  - ช่วงเทศกาลปีใหม่ 1 จุดๆ ละ 5 วัน 

 - ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 1 จุดๆ ละ
5 วัน

4 ฝึกอบรมอาสาสมัคร จัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน 200,000        สวนสมเด็จพระศรีนค ส านักปลัด
ป้องกันสาธารณภัย สาธารณภัยในชุมชน  การฝึกอบรม รินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) เทศบาล
ในชุมชน อาสาสมัครป้องกันสาธารณภัยด้าน

อุทกภัยและอัคคีภัย
650,000        

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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ท่ี โครงการ

รวม     4     โครงการ

แบบ ผด.02
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566



4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.4  แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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 จัดกิจกรรมวันครู จัดกิจกรรมวันครู จ านวน 150 คน 100,000        ห้องประชุมโรงแรม ส านักการศึกษา

2 แข่งขันคนเก่งเทศบาล จัดสอบแข่งขันเพ่ือคัดเลือกนักเรียน 100,000        ตามท่ีส านักงานท้องถ่ิน ส านักการศึกษา
ระดับประเทศ โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ช้ัน ป.5 จังหวัดนครศรีธรรมราช

ช้ัน ม.2 และ ช้ัน ม.5  ช้ันละ 5 คน และกรมส่งเสริมการ
ใน 5 กลุ่มสาระ  ประกอบด้วย ปกครองท้องถ่ินก าหนด
คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ 
สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ เป็น
นักเรียนตัวแทนเทศบาล เข้าแข่งขัน  
คนเก่งเทศบาล ระดับประเทศ 
พร้อมครูฝึก  และบุคลากรทางการศึกษา

3 แข่งขันทักษะทาง  - จัดสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ 1,500,000       - สนามหน้าเมือง ส านักการศึกษา
วิชาการ และประกวดกิจกรรมในแต่ละกลุ่ม  - อุทยานการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้ให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนา เมืองนครศรีธรรมราช
เด็กเล็ก  นักเรียนช้ันอนุบาล - ม.6  - สถานศึกษาโรงเรียน
 - จัดสอบแข่งขันคัดเลือกนักเรียน ในสังกัดเทศบาล
โรงเรียนในสังกัด ช้ัน ป.5 ช้ัน ม.2  - สถานศึกษาโรงเรียน
และ ม.5  ใน 5 กลุ่มสาระ ประกอบด้วย ในสังกัดเทศบาล
คณิตศาสตร์  ภาษาไทย วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา   และภาษาอังกฤษ 
เป็นตัวแทนเทศบาล

แบบ ผด.02
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

 - 37 -

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566



4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.4  แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.

แข่งขันทักษะทาง  - จัดส่งนักเรียนตัวแทนเทศบาล ตามท่ีเจ้าภาพระดับ
วิชาการ (ต่อ) พร้อมครูฝึกสอนเข้าร่วมการแข่งขัน ประเทศก าหนด

ในโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ระดับประเทศท่ีกรมส่งเสริมการปกครองฯ

4 การให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายเพ่ือจ่ายเป็นทุนการศึกษานักศึกษา และ 200,000        ส านักการศึกษา ส านักการศึกษา
ท่ีจ าเป็นส าหรับการศึกษา การให้ความช่วยเหลือนักเรียน

5 โครงการเช่ือมต่อเครือข่าย ติดต้ังและเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 900,000        โรงเรียนสังกัดเทศบาล ส านักการศึกษา
อินเตอร์เน็ตโรงเรียน ส าหรับโรงเรียนสังกัดเทศบาล จ านวน 9 โรงเรียน

จ านวน 9 โรงเรียน

6 การทดสอบภาคความรู้ ด าเนินการโครงการทดสอบภาคความรู้ 200,000        โรงเรียนสังกัดเทศบาล ส านักการศึกษา
ทางวิชาการนักเรียนโรงเรียน ทางวิชาการนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาล
สังกัดเทศบาลนคร นครนครศรีธรรมราช เช่น
นครศรีธรรมราช ค่าตอบแทนคณะกรมการ ค่าจัดท าเอกสาร

ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็น
7 การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ จัดอบรมการจัดท าหลักสูตรแกนกลาง 100,000        ส านักการศึกษา ส านักการศึกษา

การจัดการเรียนการสอน การศึกษาข้ันพ้ืนฐานหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ตามหลักสูตรแกนกลาง ให้กับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ศึกษานิเทศก์ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
(หลักสูตรฐานสมรรถนะ)

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบบ ผด.02
 - 38 -

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566



4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.4  แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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 โครงการฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรมสัมมนาพนักงานครูเทศบาล 500,000        ส านักการศึกษา ส านักการศึกษา
พนักงานครูเทศบาล ในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

9 การพัฒนาพนักงานครู การฝึกอบรมพัฒนาพนักงานครู 1,176,000      ส านักการศึกษา ส านักการศึกษา
โรงเรียนสังกัดเทศบาล โรงเรียนสังกัดเทศบาล จ านวน 10 โรง
(ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา)

10 การส่งเสริมการส่ือสารใน ติดต้ังและเช่ือมต่อระบบอินเตอร์เน็ต 100,000        ส านักการศึกษา ส านักการศึกษา
ยุคดิจิทัลสู่การเรียนรู้ออนไลน์ โครงการส่งเสริมการส่ือสารในยุคดิจิทัล

สู่การเรียนรู้ออนไลน์

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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แบบ ผด.02

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช



4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.4  แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.

11 ประชุมสัมมนาคณะ จัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถาน 100,000        ห้องประชุมโรงแรม ส านักการศึกษา
กรรมการการศึกษาระดับ ศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนในสังกัด
ท้องถ่ินและสถานศึกษา

12 การพัฒนาพนักงานครู ฝึกอบรมการพัฒนาพนักงานครู 162,000        ห้องประชุมโรงแรม ส านักการศึกษา
โรงเรียนสังกัดเทศบาล โรงเรียนสังกัดเทศบาล จ านวน 10 โรงเรียน
(ระดับมัธยมศึกษา)

13 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอน 100,000        ห้องประชุมโรงแรม ส านักการศึกษา
ครูผู้สอนศูนย์พัฒนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล

เด็กเล็ก ปีการศึกษาละ 1 คร้ัง
14 ฝึกอบรมทบทวนแผน จัดฝึกอบรมทบทวนแผนพัฒนาการ 50,000          ห้องประชุมโรงแรม ส านักการศึกษา

พัฒนาการศึกษา ศึกษาให้กับพนักงาน เจ้าหน้าท่ีส านัก
การศึกษา จ านวน 1 คร้ัง/ปี

15 ส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็น ด าเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพสู่ความ 200,000        ห้องประชุมโรงแรม ส านักการศึกษา
เลิศทางวิชาการ เป็นเลิศทางวิชาการ 

แบบ ผด.02
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
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ท่ี โครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566



4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.4  แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.

16 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 7,625,800      สถานศึกษาโรงเรียน ส านักการศึกษา
บริหารสถานศึกษา ตามหลักสูตร ในสังกัดเทศบาล
(ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน) 

17 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ สนับสนุนเคร่ืองแบบนักเรียนระดับ 4,122,100      สถานศึกษาโรงเรียน ส านักการศึกษา
บริหารสถานศึกษา อนุบาล และประถมศึกษา    ในสังกัดเทศบาล
(ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน)

18 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ จัดการเรียนการสอนนักเรียนระดับ 30,021,500    สถานศึกษาโรงเรียน ส านักการศึกษา
บริหารสถานศึกษา ปฐมวัย อนุบาล และประถมศึกษา ในสังกัดเทศบาล
(ค่าจัดการเรียนการสอน 
รายหัว)

19 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ สนับสนุนปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับ 3,682,000      สถานศึกษาโรงเรียน ส านักการศึกษา
บริหารสถานศึกษา นักเรียนยากจนนักเรียนประถม ในสังกัดเทศบาล
(ค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับ ศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นักเรียนยากจน)

20 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ สนับสนุนหนังสือเรียนให้กับ 6,835,900      สถานศึกษาโรงเรียน ส านักการศึกษา
บริหารสถานศึกษา นักเรียนระดับอนุบาล และประถม ในสังกัดเทศบาล
(ค่าหนังสือเรียน) ศึกษา

แบบ ผด.02
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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ท่ี โครงการ



4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.4  แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ สนับสนุนอาหารกลางวัน 61,942,400    สถานศึกษาโรงเรียน ส านักการศึกษา
บริหารสถานศึกษา เด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาล ในสังกัดเทศบาล
(ค่าอาหารกลางวันเด็ก 9  โรงเรียน   และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
นักเรียน) จ านวน 12 ศูนย์

22 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ สนับสนุนอุปกรณ์การเรียน 6,281,300      สถานศึกษาโรงเรียน ส านักการศึกษา
บริหารสถานศึกษา การสอนนักเรียนระดับอนุบาล ในสังกัดเทศบาล
(ค่าอุปกรณ์การเรียน) และประถมศึกษา 

23 เสริมสร้างการเรียนรู้  - ดูแลด้านการบริโภคและสุขภาพเด็ก 100,000        ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส านักการศึกษา
และพัฒนาเด็กในศูนย์ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้สามารถมี เทศบาลนคร
พัฒนาเด็กเล็ก พัฒนาการตามวัยและเตรียมความ นครศรีธรรมราช

พร้อมเข้าสู่การศึกษาภาคบังคับ
 -ค่าเช่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวน 1 ศูนย์

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ท่ี

แบบ ผด.02
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โครงการ พ.ศ.2565 พ.ศ.2566



4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.4  แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.

24 ฝึกอบรมทักษะกระบวน น านักเรียนระดับมัธยมศึกษา 500,000        มหาวิทยาลัยวลัย ส านักการศึกษา
การทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ลักษณ์

ฝึกอบรมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ จ านวน ๓๐ สัปดาห์

25 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 2,302,300       ร.ร.สาธิตเทศบาล ส านักการศึกษา
บริหารสถานศึกษา ตามหลักสูตร มัธยมศึกษา วัดเพชรจริก
(ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ร.ร.เทศบาลวัดท่าโพธ์ิ
ผู้เรียน)

26 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ สนับสนุนเคร่ืองแบบนักเรียนระดับ 868,600         ร.ร.สาธิตเทศบาล ส านักการศึกษา
บริหารสถานศึกษา มัธยมศึกษา วัดเพชรจริก
(ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน) ร.ร.เทศบาลวัดท่าโพธ์ิ

27 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ จัดการเรียนการสอน ระดับ 9,173,800       ร.ร.สาธิตเทศบาล ส านักการศึกษา
บริหารสถานศึกษา มัธยมศึกษา วัดเพชรจริก
(ค่าจัดการเรียนการสอน ร.ร.เทศบาลวัดท่าโพธ์ิ
รายหัว)

แบบ ผด.02
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

โครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

 - 43 -

ท่ี



4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.4  แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ สนับสนุนปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับ 1,170,000       ร.ร.สาธิตเทศบาล ส านักการศึกษา
บริหารสถานศึกษา นักเรียนยากจน ระดับมัธยมศึกษา วัดเพชรจริก
(ค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับ ร.ร.เทศบาลวัดท่าโพธ์ิ
นักเรียนยากจน)

29 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ สนับสนุนหนังสือเรียนให้กับนักเรียน 1,697,500       ร.ร.สาธิตเทศบาล ส านักการศึกษา
บริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา วัดเพชรจริก
(ค่าหนังสือเรียน) ร.ร.เทศบาลวัดท่าโพธ์ิ

30 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ สนับสนุนอุปกรณ์การเรียน 1,240,500       ร.ร.สาธิตเทศบาล ส านักการศึกษา
บริหารสถานศึกษา การสอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา วัดเพชรจริก
(ค่าอุปกรณ์การเรียน) ร.ร.เทศบาลวัดท่าโพธ์ิ

31 จัดการศึกษานอกระบบ  - จัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน 300,000        อาคารศูนย์ศิลปาชีพ ส านักการศึกษา
โรงเรียน ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (กศน.)

ระดับช้ัน ม.ต้น / ม.ปลาย ให้แก่
เยาวชนท่ีพลาดโอกาสในการศึกษาใน
ระบบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 - เชิญวิทยากรจากสถาบันการศึกษา
ต่างๆมาสอนในฐานะอาจารย์พิเศษ

32 พัฒนาบุคลากรครูผู้สอน จัดส่งครูสอนเด็กด้อยโอกาส 6,000             ตามท่ีกรมส่งเสริมการ ส านักการศึกษา
เด็กด้อยโอกาส เข้ารับการอบรมสัมมนาตามท่ี ปกครองท้องถ่ินก าหนด

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
จัดอบรม  ปีการศึกษาละ 1 คร้ัง

แบบ ผด.02
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
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ท่ี โครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช



4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.4  แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.

33 สงเคราะห์เด็กยากไร้ใน จัดการเรียนการสอนส าหรับเด็ก 400,000        อาคารศูนย์ศิลปาชีพ ส านักการศึกษา
ชุมชนและเด็กเร่ร่อน ด้อยโอกาสและเด็กเร่ร่อนภายใน

เขตเทศบาล และสนับสนุนค่าอาหาร
กลางวันและค่าเคร่ืองบริโภค ปัจจัย
ต่างๆ  ส าหรับเด็กผู้ด้อย
โอกาส และเด็กเร่ร่อนภายใน
เขตเทศบาล 

34 อบรมส่งเสริมคุณภาพ จัดอบรมให้ความรู้แก่เด็กเยาวชน 200,000        สถานท่ีภายนอก ส านักการศึกษา
ชีวิตเยาวชน การศึกษานอกระบบโรงเรียน ตามความเหมาะสม

จ านวน 2 รุ่น ใช้เวลาในการอบรม
รุ่นละ 2 คืน 3 วัน 

35 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 4,080,000      โรงเรียนสังกัดเทศบาล ส านักการศึกษา
สถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการ ให้กับโรงเรียนสังกัดเทศบาล 10 โรงเรียน 10 โรงเรียน
ส่งเสริมพัฒนาทักษะการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ส่ือสาร)

36 โครงการเช่ือมต่อเครือข่าย ติดต้ังและเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 350,000        โรงเรียนสังกัดเทศบาล ส านักการศึกษา
อินเตอร์เน็ตโรงเรียน ส าหรับโรงเรียนสังกัดเทศบาล 10 โรงเรียน

โครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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แบบ ผด.02

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ท่ี



4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.4  แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.

37 ค่าอาหารเสริม (นม) ค่าอาหารเสริมนม 34,766,600    โรงเรียนสังกัดเทศบาล ส านักการศึกษา
1. โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 9 โรงเรียน
จ านวน 9 โรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. 
2. โรงเรียนสังกัด สพฐ. จ านวน 4 โรงเรียน จ านวน 4 โรงเรียน
3. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เพ่ือจ่ายให้กับศูนย์การ  ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 12 ศูนย์ จ านวน 12 ศูนย์

38 เงินอุดหนุนส่วนราชการ เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน 37,840,000    โรงเรียนสังกัด สพฐ. ส านักการศึกษา
1. โรงเรียนสังกัด สพฐ. จ านวน 4 โรงเรียน จ านวน 4 โรงเรียน
2. โรงเรียนสังกัดกองบัญชาการต ารวจตระเวน โรงเรียนสังกัดกองบัญชาการ
ชายแดน ต ารวจตระเวนชายแดน

220,994,300   

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

รวม    38     โครงการ
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แบบ ผด.02

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช



4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.5  แผนงานสังคมสงเคราะห์

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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 จัดหากายอุปกรณ์ส าหรับ จัดหากายอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับ 30,000          เขตเทศบาลนคร กองสวัสดิการ
ผู้พิการ/ผู้สูงอายุท่ียากไร้ ผู้พิการ/ผู้สูงอายุท่ียากไร้  ให้สามารถ   นครศรีธรรมราช สังคม

ด าเนินชีวิตประจ าวันได้สะดวก
2 ซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัยส าหรับ ปรับปรุงซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัยของเด็ก สตรี 150,000        เขตเทศบาลนคร กองสวัสดิการ

ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุท่ีด้อยโอกาสประสบ นครศรีธรรมราช สังคม
ในชุมชน ปัญหาเร่ืองท่ีอยู่อาศัยช ารุดทรุดโทรม

มีความเป็นอยู่ท่ียากล าบาก จ านวน  
5 หลัง/ปี

3 เย่ียมบ้านผู้ยากไร้ในชุมชน การลงเย่ียมครอบครัวผู้ยากไร้ในชุมชน 80,000          เขตเทศบาลนคร กองสวัสดิการ
และให้ค าแนะน าความรู้ด้านต่าง ๆ นครศรีธรรมราช สังคม
พร้อมท้ังช่วยเหลือด้านเคร่ืองอุปโภค
บริโภค

4 โรงเรียนวัยใส เทศบาล  - จัดการเรียนการสอนหลักสูตร 300,000         - ศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาล กองสวัสดิการ
นครนครศรีธรรมราช ส าหรับผู้สูงอายุ นครนครศรีธรรมราช สังคม

 - จัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ  - โรงเรียนวัยใส
ทางกายและจิตใจแก่ผู้สูงอายุ เทศบาลนครนครศรี

ธรรมราช

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
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ท่ี โครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ



4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.5  แผนงานสังคมสงเคราะห์

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.

5 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมดูแลสุขภาพ 500,000        ศูนย์ผู้สูงอายุ เทศบาล กองสวัสดิการ
พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล กิจกรรม นครนครศรีธรรมราช สังคม

นันทนาการ อาชีวบ าบัด ธรรมะบ าบัด
แพทย์แผนไทย การฟ้ืนฟูสุขภาพด้าน
ร่างกาย การอบรมสัมมนาทัศนศึกษา  
นอกสถานท่ี

6 สงเคราะห์ครอบครัว ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย 100,000        เขตเทศบาลนคร กองสวัสดิการ
ผู้ประสบสาธารณภัย และครอบครัวผู้ยากไร้ในชุมชน นครศรีธรรมราช สังคม
และผู้ยากไร้ในชุมชน โดยจ่ายเป็นส่ิงของวัสดุก่อสร้าง

เคร่ืองอุปโภค บริโภค และค่าใช้
จ่ายอ่ืนๆ  ท่ีจ าเป็น

7 ส่งเสริมภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ส่งเสริมศักยภาพคุณค่าภูมิปัญญาของ 50,000          เขตเทศบาลนคร กองสวัสดิการ
ผู้สูงอายุให้ลูกหลานและคนในสังคม นครศรีธรรมราช สังคม
ได้เรียนรู้ พร้อมท้ังอนุรักษ์ภูมิปัญญาให้
คงอยู่

8 อบรมเพ่ือป้องกันและ จัดอบรมให้ความรู้เพ่ือป้องกันและ 50,000          เขตเทศบาลนคร กองสวัสดิการ
แก้ไขปัญหาทางสังคม แก้ไขปัญหาทางสังคมให้กับคณะ นครศรีธรรมราช สังคม

กรรมการชุมชนในเขตเทศบาล

แบบ ผด.02
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
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ท่ี โครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566



4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.5  แผนงานสังคมสงเคราะห์

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.

9 อบรมและฟ้ืนฟูศักยภาพ จัดอบรมให้ความรู้แก่คนพิการและผู้ดูแล 60,000          เขตเทศบาลนคร กองสวัสดิการ
ในการประกอบอาชีพของ คนพิการด้านการส่งเสริมการประกอบ นครศรีธรรมราช สังคม
คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ อาชีพ จ านวน 2 รุ่นๆละ 20 คน
ในชุมชน

10 ทุนการศึกษาส าหรับนักเรียน เพ่ือเป็นทุนการศึกษาส าหรับนักเรียนผู้ยากจน 500,000        เขตเทศบาลนคร กองสวัสดิการ
ผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส หรือผู้ด้อยโอกาส นครศรีธรรมราช สังคม

1,820,000     
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แบบ ผด.02

โครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

รวม    10     โครงการ

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ท่ี



4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.6  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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 การจัดกิจกรรมชุมชน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนา 50,000          ชุมชนในเขตเทศบาล กองสวัสดิการ
เพ่ือส่งเสริมประเพณี ประเพณี  วัฒนธรรมและการ นครนครศรีธรรมราช สังคม
ศาสนา วัฒนธรรม ท่องเท่ียวต่างๆให้แก่ชุมชน
และท่องเท่ียว

2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด จัดท าแผนชุมชนในเขตเทศบาลนคร 120,000        ชุมชนในเขตเทศบาล กองสวัสดิการ
ท าแผนชุมชน นครศรีธรรมราช ทุกชุมชน นครนครศรีธรรมราช สังคม

3 เทศบาลสัญจรพบประชาชน จัดกิจกรรมออกหน่วยให้บริการ 200,000        เขตเทศบาลนคร กองสวัสดิการ
เพ่ือบริการและพัฒนา เคล่ือนท่ีด้านต่างๆ   แก่ประชาชนในเขต นครศรีธรรมราช สังคม

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
4 ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมและฝึกอาชีพให้กับ 300,000        ชุมชนในเขตเทศบาลนคร กองสวัสดิการ

ส าหรับประชาชน ประชาชนในเขตเทศบาล นครศรีธรรมราช สังคม
นครนครศรีธรรมราช

5 พัฒนาและฝึกอบรม จัดฝึกอบรมอาสาสมัครพลังแผ่นดินเอา 300,000         - เขตเทศบาลนครนคร กองสวัสดิการ
อาสาสมัครพลังแผ่นดิน ชนะยาเสพติดในเขตเทศบาล  ท้ัง ศรีธรรมราช สังคม
เอาชนะยาเสพติดในเขต  67  ชุมชน  - ศึกษาดูงานพ้ืนท่ีภายนอก

เทศบาล ตามความเหมาะสม

6 พัฒนาและสนับสนุน จัดประชุมผู้น าชุมชนในเขต 100,000        ส านักงานเทศบาล กองสวัสดิการ
การท างานขององค์กร เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นครนครศรีธรรมราช สังคม
ชุมชน เดือนละ 1 คร้ัง

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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แบบ ผด.02

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ท่ี โครงการ



4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.6  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.

7 พัฒนาศักยภาพเครือข่าย จัดอบรมส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายองค์กร 100,000         - เขตเทศบาลนครนคร กองสวัสดิการ
สตรีในเขตเทศบาลนคร สตรี การเสริมสร้างความเข้มแข็งของ ศรีธรรมราช สังคม
นครศรีธรรมราช บทบาทสตรี และทัศนศึกษาดูงาน  - ศึกษาดูงานพ้ืนท่ี

ภายนอกตามความ
เหมาะสม

8 พัฒนาศักยภาพเด็กและ  - จัดกิจกรรมเด็ก เยาวชนพันธ์ุใหม่ต้าน 200,000         - เขตเทศบาลนครนคร กองสวัสดิการ
เยาวชนพันธ์ุใหม่ในเขต ภัยยาเสพติด ศรีธรรมราช สังคม
เทศบาล  -  กิจกรรมเพ่ิมพ้ืนท่ีสร้างสรรค์เยาวชนพันธ์ุใหม่

 -  กิจกรรมจิตอาสา ช่วยเหลือสังคมและ
กิจกรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

9 อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและ 1. กิจกรรมการพัฒนาพ้ืนฟูส่ิงแวดล้อมและ 100,000         - เขตเทศบาลนครนคร กองสวัสดิการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติในเขตเทศบาล ศรีธรรมราช สังคม

2. กิจกรรมรณรงค์สร้างจิตส านึกการมีส่วนร่วมในการ

อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน

3. จัดต้ังชมรม/กลุ่มอาสาสมัครท าหน้าท่ีเป็นแกนน า

ในการดูแลส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน

10 ส่งเสริมแม่บ้านและ จัดเวทีการแสดงให้ชุมชนในเขตเทศบาล 800,000        สวนสมเด็จพระศรี กองสวัสดิการ
เยาวชนจัดกิจกรรม โรงเรียน ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก จัดกิจกรรม นครินทร์ 84 สังคม
งานประเพณีเดือนสิบ การแสดงท่ีอนุรักษ์ไว้ ซ่ึงขนบธรรมเนียม (ทุ่งท่าลาด)

ประเพณีท้องถ่ิน

ท่ี โครงการ

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.6  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.

11 ส่งเสริมสุขภาพและ จัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน 1,000,000       - สนามกีฬาจังหวัด กองสวัสดิการ
การแข่งขันกีฬาชุมชน ตลอดจนประชาชนทุกเพศทุกวัยในชุมชน นครศรีธรรมราช สังคม

ในเขตเทศบาล  - ชุมชนเขตเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช

12 สภาเด็กและเยาวชน จัดอบรมคณะบริหารสภาเด็กและ 100,000         - เขตเทศบาลนครนคร กองสวัสดิการ
ในระดับเทศบาล เยาวชน/สมาชิกเด็กเยาวชนเทศบาล ศรีธรรมราช สังคม

นครนครศรีธรรมราช  - ศึกษาดูงานพ้ืนท่ี
ภายนอกตามความ

เหมาะสม
13 สัมมนาและพัฒนาศักยภาพ จัดอบรมและศึกษาดูงานของผู้น าชุมชน 500,000         - เขตเทศบาลนครนคร กองสวัสดิการ

คณะกรรมการชุมชน และคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล ศรีธรรมราช สังคม
นครนครศรีธรรมราช  - ศึกษาดูงานพ้ืนท่ี

ภายนอกตามความ
เหมาะสม

14 เสริมสร้างความเข้มแข็ง จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และจัดเวที 200,000         - เขตเทศบาลนครนคร กองสวัสดิการ
ของสถาบันครอบครัว เรียนรู้เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ของสมาชิก ศรีธรรมราช สังคม
ในชุมชน ในครอบครัว (พ่อ แม่ ลูก ปู่ ย่า ตา ยาย)  - กิจกรรมสร้างสัมพันธ

ของชุมชนในเขตเทศบาลนครนคร ภาพ นอกสถานท่ีตาม
ศรีธรรมราช ความเหมาะสม
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ท่ี โครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบบ ผด.02



4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.6  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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 เสริมสร้างความเข้มแข็ง จัดกิจกรรมให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน 500,000        เขตเทศบาลนครนคร กองสวัสดิการ
ในชุมชน การพัฒนาชุมชน   ชุมชนคิดแผนงาน ศรีธรรมราช สังคม

โครงการท่ีตอบสนองและแก้ไขปัญหา
ด้วยชุมชนเอง

4,570,000     

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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แบบ ผด.02

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

รวม    15     โครงการ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช



4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.7  แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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 จัดการแข่งขันกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาระหว่างนักเรียน 500,000        สนามกีฬาจังหวัด ส านักการศึกษา
นักเรียนกลุ่มโรงเรียน โรงเรียนสังกัดเทศบาล ปีการศึกษาละ นครศรีธรรมราช
เทศบาล 1 คร้ัง ประเภทกีฬา ดังน้ี

 - ฟุตบอล
 - ฟุตซอล
 - วอลเลย์บอล
 - เทเบิลเทนนิส
 - เซปักตะกร้อ
 - เปตอง
 - กรีฑา 
 - ฯลฯ

2 จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน 500,000        ตามท่ีกรมส่งเสริม ส านักการศึกษา
แข่งขันกีฬากรมส่งเสริม กับหน่วยงานอ่ืนๆ  ซ่ึงจัดโดย การปกครองท้องถ่ิน
การปกครองส่วนท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองส่วน ก าหนด

ท้องถ่ิน  ระดับภาค และระดับ
ประเทศ
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เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

แบบ ผด.02



4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.7  แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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 จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ จัดส่งนักกีฬาสังกัดเทศบาลเข้าร่วมการ 100,000         - พ้ืนท่ีภายในจังหวัด ส านักการศึกษา
แข่งขันกีฬากับหน่วยงาน แข่งขันกีฬาท่ีหน่วยงานอ่ืน ๆจัด นครศรีธรรมราช 
อ่ืนๆ ระดับภาคใต้  ระดับ  

ประเทศ  หน่วยงานอ่ืน
ภายนอกตามความ
เหมาะสม

4 นครศรีมาราธอน จัดการแข่งขันกรีฑาประเภทถนน แยกเป็น 500,000        ตามท่ีกรมส่งเสริม ส านักการศึกษา
1. ฟันรัน ระยะทางไม่เกิน 5 กิโลเมตร การปกครองท้องถ่ิน
2. ฮาล์ฟมาราธอน ระยะทางไม่น้อยกว่า ก าหนด
21.2 กิโลเมตร
3. มินิมาราธอน ระยะทาง 10 กิโลเมตร
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนประมาร 2,000 คน

5 จัดงานฉลองตรุษจีน จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีตรุษจีน 100,000        บริเวณวงเวียนหน้า ส านักการศึกษา
ไชน่าทาวน์ ไซน่าทาวน์เมืองนคร ประจ าปี 2566 สถานีรถไฟนครศรีฯ

 
6 จัดงานฉลองสมโภชศาล จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมทาง 100,000        ศาลหลักเมืองจังหวัด ส านักการศึกษา

หลักเมืองนครศรีธรรมราช พุทธศาสนาฉลองสมโภชศาลหลักเมือง นครนครศรีธรรมราช
เพ่ือให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมอย่าง
ท่ัวถึง

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2565

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

แบบ ผด.02

พ.ศ.2566
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.7  แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.

7 จัดงานเฉลิมฉลองวันตรุษ จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีตรุษ 100,000        สนามหน้าเมือง ส านักการศึกษา
อีด้ิลอัฎฮา  อิด้ิลอัฎฮา ประจ าปี 2566

8 จัดงานเทศกาลมหา จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณี 500,000        สนามหน้าเมือง ส านักการศึกษา
สงกรานต์ มหาสงกรานต์  ประจ าปี 2566

9 จัดงานประเพณี จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณี 200,000         - วัดพระมหาธาตุฯ ส านักการศึกษา
บุญสารทเดือนสิบ บุญสารทเดือนสิบ ประจ าปี 2566  - ศาลาประดู่หก

10 จัดงานประเพณีลอย จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณี 500,000        สวนศรีธรรมาโศกราช ส านักการศึกษา
กระทง ลอยกระทง ประจ าปี 2565

11 จัดงานมาฆบูชาแห่ผ้า จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณี 150,000         - วัดพระมหาธาตุฯ ส านักการศึกษา
ข้ึนธาตุ แห่ผ้าข้ึนธาตุ ประจ าปี 2566  - ศาลาประดู่หก

12 จัดงานวันข้ึนปีใหม่ จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณี 70,000          วัดพระมหาธาตุฯ ส านักการศึกษา
วันข้ึนปีใหม่ ประจ าปี 2566

13 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน 300,000        สนามหน้าเมือง ส านักการศึกษา
ได้มีประสบการณ์  ท้ังด้านทักษะ ความรู้ หรือสถานท่ีเหมาะสม
ความคิด ความสามารถ การแสดงออก
และการบันเทิง

แบบ ผด.02
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
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ท่ี โครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช



4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.7  แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.

14 จัดงานวันวิสาขบูชา จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณี 90,000          สวนพุทธภูมิ ส านักการศึกษา
วันวิสาขบูชา ประจ าปี 2566 (ทุ่งท่าลาด)

15 จัดงานวันอาสาฬบูชา จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณี 90,000          สวนพุทธภูมิ ส านักการศึกษา
และเข้าพรรษา วันอาสาฬบูชา และวันเข้าพรรษา (ทุ่งท่าลาด)

ประจ าปี 2566

16 ส่งเสริมพัฒนาจิตและ จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาจิต และ 200,000        สวนพุทธภูมิ ส านักการศึกษา
คุณธรรมจริยธรรม จริยธรรม  ให้กับเด็ก เยาวชน และ (ทุ่งท่าลาด)

ประชาชน  เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามทางศาสนา

4,000,000     รวม    16     โครงการ

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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แบบ ผด.02

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช



4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.8  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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 ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน ก่อสร้างหลังคาเหล็กรีดลอน โครงสร้างเหล็ก 219,000        โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ ส านักการศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ หลังคากว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร

ความยาวไม่น้อยกว่า 120.00 เมตร

2 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ก่อสร้างอาคารอเนกประสง์ช้ันเดียว 261,000        ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส านักการศึกษา
ช้ันเดียวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โครงสร้างเหล็กขนาด 5.00×10.00 ม. ประตูลอด
ประตูลอด หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 50 ตร.ม.

3   ก่อสร้างอาคารอัจฉริยะ ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 3 ช้ัน ขนาดกว้าง 15,000,000    โรงเรียนเทศบาล ส านักการศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ประมาณ 11.00 ม. ยาวประมาณ 60.00 ม. วัดเสมาเมือง

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,900.00 ตารางเมตร

ประกอบด้วยห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ห้องแสดงนิทรรศการ ห้องน้ า
โถงทางเดิน พ้ืนท่ีอเนกประสงค์ 
พ้ืนท่ีประชาสัมพันธ์ และงานอ่ืนๆ โดยใช้งบ
ต่อเน่ือง 2 ปีงบประมาณ (พ.ศ. 2566-2567)

โดยจะด าเนินการ
1. ต้ังจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
จ านวน 15,000,000 บาท
2. รายการก่อหน้ีผูกพันปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567  จ านวน 15,000,000 บาท

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบบ ผด.02
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566



4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.8  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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 ลานกีฬาอเนกประสงค์ ก่อสร้างลาน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. 1,500,000      ศูนย์รถยนต์สาธารณะ ส านักช่าง
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,070.00 ตร.ม. พร้อมงาน นครศรีธรรมราช กองสวัสดิการสังคม
ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง งานปรับภูมิทัศน์ (คิวรถแท็กซ่ีเก่า)
และงานอ่ืนๆ บริเวณศูนย์รถยนต์สาธารณะ
นครศรีธรรมราช (คิวรถแท็กซ่ีเก่า)

5 การปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ า 1. ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ าภายใน 428,000        โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี โรงเรียนเทศบาล
ภายในอาคารเรียน อาคารเรียน 1 วัดศรีทวี
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี 2. ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ าภายในอาคาร

แม่ปู่เหนียว
3. ซ่อมแซมห้องน้ าพระครูเหมเจติยานุรักษ์
4. ปรับปรุงระบบท่อเมนน้ าท้ิงห้องน้ า
อาคารเรียน 1

6 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอพัก ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอพัก ค.ส.ล. 6,000,000      โรงเรียนสาธิต เทศบาล ส านักการศึกษา
ค.ส.ล. 3 ช้ัน โรงเรียนสาธิต 3 ช้ัน จ านวน 2 หลัง (อาคารเพชรพฤกษชาติ วัดเพชรจริก
เทศบาลวัดเพชรจริก และอาคารเพชรธรรมรัตน์) รวมพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 550.00 ตร.ม. ประกอบด้วย
1 ช้ัน ปรับปรุงเป็นห้องเรียน ช้ัน 2 - ช้ัน 3 
ปรับปรุงเป็นหอพัก งานปรับปรุงห้องน้ า
ประตูหน้าต่างทาสีภายในภายนอกอาคาร
วัสดุตกแต่งภายนอกอาคารและงานอ่ืนๆ

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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แบบ ผด.02

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช



4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.8  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.

7 ปรับปรุงทาสีอาคารเรียน ปรับปรุงทาสีอาคารเรียนและร้ัว ศูนย์พัฒนา 53,000          ศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส านักการศึกษา
และร้ัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็กประตูลอด ทาสีผนังภายนอกอาคาร ประตูลอด
ประตูลอด พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 76 ตร.ม. ทาสีผนังภายใน

อาคารพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 29 ตร.ม. ทาสีฝ้า
เพดาน พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 87 ตร.ม. ทาสีร้ัว
ทาสีภายนอก พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 262 ตร.ม.
ทาสีน้ ามันประตูร้ัว พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 10 ตร.ม.

8 ปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์ ปรับปรุงภายนอกอาคาร พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 20,000          ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชน ส านักการศึกษา
พัฒนาเด็กเล็กชุมชนทุ่งจีน 76 ตร.ม. ปรับปรุงภายในอาคาร พ้ืนท่ี ท่าจีน

ไม่น้อยกว่า 29 ตร.ม. (ตามรูปแบบและราย
การของเทศบาล)

9 ปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์ ปรับปรุงอาคารเรียน ภายนอกอาคารทาสี 324,000        ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชน ส านักการศึกษา
พัฒนาเด็กเล็กชุมชนเพชรจริก ไม่น้อยกว่า 172 ตร.ม. ฝ้าเพดาน พ้ืนท่ีไม่ เพชรจริก

น้อยกว่า 166 ตร.ม. งานหลังคาพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 252 ตร.ม.

23,805,000   รวม    9   โครงการ

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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แบบ ผด.02

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช



4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.8  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กรณีกันเงิน)

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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 ซ่อมแซมเปล่ียนหลังคา ปรับปรุงหลังคาเหล็กรีดลอนโครงสร้าง 600,000        โรงเรียนเทศบาล ส านักการศึกษา
โรงอาหาร เหล็ก พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 265 ตร.ม. วัดศรีทวี

ตามรูปแบบรายการของเทศบาล

2 ก่อสร้างถนนลาดยาง ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน 686,000        โรงเรียนเทศบาล ส านักการศึกษา
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย วัดศาลามีชัย
พร้อมตีเส้นจราจร ถนนหนา 0.05 เมตร กว้าง 3.80 -

11.00 เมตร ยาว 244.00 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,406 ตร.ม.
พร้อมตีเส้นจราจรโรงเรียนมีถนนท่ีมีสภาพ
ดีพร้อมใช้งานของนักเรียนและบุคลากร
ทุกคน   ตามรูปแบบและรายการ
ของเทศบาล

1,286,000     รวม    2   โครงการ
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แบบ ผด.02

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ (กรณีกันเงิน)
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566



5. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข และการกีฬา
5.1 แผนงานสาธารณสุข

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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 สร้างเสริมและส่งเสริม จัดกิจกรรม ดังน้ี 300,000        กองการแพทย์
ศักยภาพการด าเนินงาน  - กิจกรรมอบรม อสม. การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ โรงพยาบาลเทศบาลฯ
อาสาสมัครสาธารณสุข ในผู้ป่วยโรงเร้ือรังและ ผู้มีภาวะพ่ึงพิงใน

ชุมชนกิจกรรมอบรม อสม.
 - การเฝ้าระวังและป้องกันโรคในท้องถ่ินโรค โรงพยาบาลเทศบาลฯ
อุบัติใหม่ และภัยสุขภาพในชุมชน
 - กิจกรรมอบรม อสม. และการแลกเปล่ียน โรงพยาบาลเทศบาลฯ
เรียนรู้ (การพัฒนาศักยภาพ ฟ้ืนฟูความรู้ก้าวสู่
อสม. 4.0 ปี 2566)

2 ยกระดับโรงพยาบาลเทศบาล 1. ด้านการพัฒนาระบบยา 150,000        โรงพยาบาลเทศบาลฯ กองการแพทย์
ให้เป็นโรงพยาบาลท่ีมีคุณภาพ2.อบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกการตรวจสอบ

ตามมาตรฐาน ข้อมูลส าหรับผู้ใช้ HosXp

3. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

โรงพยาบาลเทศบาลฯ

4. อบรมการจัดการความเส่ียง

5.อบรมให้ความรู้เก่ียวกับระเบียบฯ ในการปฏิบัติงาน

          - 62 -
แบบ ผด.02

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566



5. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข และการกีฬา
5.1 แผนงานสาธารณสุข

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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 ป้องกันควบคุมสัตว์  - ก าจัดและท าลายแหล่งเพาะพันธ์ุ 400,000        พ้ืนท่ีเขตเทศบาลนคร งานสุขาภิบาล
และแมลงพาหะน าโรค สัตว์และแมลงท่ีเป็นพาหะน าโรค นครศรีธรรมราช ได้แก่ และอนามัย

เช่น  หนู ยุง ลูกน้ ายุงลาย  เป็นต้น ชุมชนในเขตเทศบาล ส่ิงแวดล้อม
 - รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค สถานศึกษา วัด กองสาธารณสุข
และให้ความรู้แก่ประชาชนในการ สถานท่ีราชการ  หรือ และส่ิงแวดล้อม
ก าจัดสัตว์และแมลงพาหะน าโรค เอกชน
 - ควบคุมท าลายตัวแก่ยุงโดย
การพ่นสารเคมีด้วยหมอก
ควันหรือการพ่นฝอยละออง
 - สอบสวนรายผู้ป่วย และให้ค า
แนะน าในการควบคุมป้องกันโรค
 - พ่นยาฆ่าเช้ือเพ่ือป้องกัน
ควบคุมโรคท่ีเกิดจากสัตว์
และแมลงพาหะน าโรค
 - พ่นเคมีก าจัดยุงตามค าร้อง
ของประชาชนในเขตเทศบาล

 - 63 -
แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช



5. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข และการกีฬา
5.1 แผนงานสาธารณสุข

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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 ป้องกันและควบคุมโรค  - ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 500,000        สถานพยาบาลสัตว์และ กองสาธารณสุข
พิษสุนัขบ้า และลด ในสุนัข   และแมว ท่ีท าการชุมชนภายใน และส่ิงแวดล้อม
จ านวนประชากรสุนัขและ  - ฉีดยาคุมก าเนิดสุนัข และแมว เขตเทศบาลนคร
แมวจรจัด  - ผ่าตัดท าหมันสุนัข  และแมว นครศรีธรรมราช

 - จัดท าทะเบียนประวัติสัตว์
สุนัขในเขตเทศบาล
 - สุ่มตรวจหัวสุนัขและแมว
 - ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า จ านวน 67 ชุมชน

5 เฝ้าระวัง ป้องกันและ  - ด าเนินการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม 300,000        พ้ืนท่ีเขตเทศบาลนคร กองสาธารณสุข
ควบคุมโรคติดเช้ือไวรัส  โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 นครศรีธรรมราช และส่ิงแวดล้อม
โคโรนา 2019โรคระบาด (COVID-19) และโรคระบาดหรือ
หรือโรคติดต่ออุบัติใหม่ โรคติดต่ออุบัติใหม่ภายในพ้ืนท่ีเขต
ในเขตเทศบาลนครนคร เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ได้แก่ 
ศรีธรรมราช ชุมชนภายในเขตเทศบาลนครนครศรี

ธรรมราช สถานศึกษา วัด สถานประกอบ
กิจการและหน่วยงานต่างๆ
 - ด าเนินการประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม
ให้ความรู้แก่ประชาชน หรือ บุคลากร
สถานศึกษารวมถึงผู้ท่ีเก่ียวข้องในพ้ืนท่ี
เขตเทศบาลนครศรีธรรมราช  

แบบ ผด.02                              - 64 -

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช



5. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข และการกีฬา
5.1 แผนงานสาธารณสุข

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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 เมืองนครอาหารปลอดภัย สุ่มเก็บและตรวจตัวอย่างอาหารด้วย 200,000        สถานท่ีจ าหน่ายอาหาร กองสาธารณสุข
ชุดทดสอบอาหารเบ้ืองต้นทางด้าน ในเขตเทศบาลนคร และส่ิงแวดล้อม
เคมีและชีวภาพจากกลุ่มเป้าหมาย นครศรีธรรมราช
คือ ตลาด ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า
 แผงลอยจ าหน่ายอาหาร และ
สถานศึกษาภายในเขตเทศบาล
 - ตรวจสอบด้านสุขลักษณะ
ทางกายภาพของกลุ่มเป้าหมาย
รวมถึงการให้ค าแนะน าตามหลัก
สุขาภิบาลอาหาร

7 ส่งเสริมความปลอดภัยและ ฝึกอบรมให้ความรู้ (เชิงปฏิบัติการ) แก่ผู้ 100,000        สถานประกอบการ กองสาธารณสุข
สุขอนามัยในการท างาน ประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อ และส่ิงแวดล้อม

และผู้ปฏิบัติงาน  ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลนคร สุขภาพในเขตเทศบาล
นครศรีธรรมราช ปีละ 1 คร้ัง นครนครศรีธรรมราช

8 ส่งเสริมและพัฒนา  - จัดอบรมสุขาภิบาลอาหารและ 100,000        ตลาดสดประเภทท่ี 1 กองสาธารณสุข
ตลาดสดน่าซ้ือ อนามัยส่ิงแวดล้อมให้แก่ผู้ประกอบ ทุกตลาดในเขตเทศบาล และส่ิงแวดล้อม

การในตลาดสด นครนครศรีธรรมราช
 - การประเมินการพัฒนาและยก
ระดับตลาดสดน่าซ้ือ
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แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ
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5. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข และการกีฬา
5.1 แผนงานสาธารณสุข

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.

9 โครงการพระราชด าริ ประชาชนในเขตเทศบาลในชุมชนร่วมกัน 1,340,000      ในเขตเทศบาลนคร กองการแพทย์
ด้านสาธารณสุข ด าเนินงานกิจกรรมด้านสาธารณสุข นครศรีธรรมราช

ภายใต้โครงการตามแนวพระราชด าริ

3,390,000     
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แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

รวม    9   โครงการ

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช



5. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข และการกีฬา
5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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 ปรับปรุงซ่อมแซมพ้ืนหินขัด ปรับปรุงซ่อมแซมพ้ืนผิวหินขัด บริเวณ 157,000        ตลาดสดเทศบาลนคร กองสาธารณสุข
ตลาดสดเทศบาลนคร ทางเดิน ช้ัน 1 ตลาดสดเทศบาลฯ นครศรีธรรมราข และส่ิงแวดล้อม
นครศรีธรรมราช (ตลาดสดคูขวาง)โดยท าการร้ือถอนผิวหินขัดเดิม (ตลาดสดคูขวาง)

 พร้อมก่อสร้างผิวหินขัดใหม่พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
218.00 ตร.ม.  และงานอ่ืนๆ 
(ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล)

2 ปรับปรุงห้องความดันลบ ก่อสร้างห้องความดันลบ ณ อาคาร 2 672,000        โรงพยาบาลเทศบาลนคร กองการแพทย์
(Negative Pressure Room) รพ.เทศบาล ช้ัน 2 จ านวน 1 ห้อง มีขนาด นครศรีธรรมราช
ช้ัน 2 และช้ัน 3 อาคาร 2 พ้ืนท่ี 23 ตร.ม. ช้ัน 3 จ านวน 1 ห้อง
บริเวณโรงพยาบาลเทศบาล มีขนาดพ้ืนท่ี 23 ตร.ม.
นครนครศรีธรรมราช (ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล)

829,000        รวม 2 โครงการ

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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แบบ ผด.02

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช



5. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข และการกีฬา
5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กรณีกันเงิน)

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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 ปรับปรุงอาคาร 3 ช้ัน 4  - งานปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานบริเวณ 1,430,000      โรงพยาบาลเทศบาล กองการแพทย์
และหลังคา โรงพยาบาล อาคาร 3 ช้ัน 4 โรงพยาบาลเทศบาลนคร นครนครศรีธรรมราช
เทศบาลนครนครศรี นครศรีธรรมราช
ธรรมราช  - งานปรับปรุงอาคาร 3 ช้ัน 4 โรงพยาบาล

นครนครศรีธรรมราช 
(ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล)

2 ปรับปรุงซ่อมแซมตลาดสด งานปรับปรุงตลาดสดเทศบาลนครนครศรี 187,000        ตลาดสดเทศบาลนครฯ กองสาธารณสุข
เทศบาลนครนครศรี ธรรมราช ช้ัน 1 และส่ิงแวดล้อม
ธรรมราช 1. ปรับปรุงระบบท่อน้ าประปา บริเวณห้องน้ า

 -ห้องส้วม 1 (ท้ัง 2 ฝ่ัง)
2. ปรับปรุงตลาดสดเทศบาลนครนครศรี
ธรรมราช ช้ัน 2

1,617,000     
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แบบ ผด.02

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ (กรณีกันเงิน)
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

รวม 2 โครงการ



6.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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 กิจกรรมรถชมเมือง จัดกิจกรรมรถชมเมือง และปรับปรุงดูแล 50,000          ในเขตเทศบาลนคร ส านักปลัด
ซ่อมแซมรถชมเมือง เช่น ท าสี ออกแบบ นครศรีธรรมราช เทศบาล
จัดท าป้ายช่ือและติดสต๊ิกเกอร์รอบรถ
ชมเมือง อ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง ให้รถอยู่ในสภาพ
ปลอดภัย  สะอาด และพร้อมใช้งาน

2 เทศกาลมหาสงกรานต์  - จัดการแสดงแสงสีเสียงส่ือผสม 1,800,000      สวนศรีธรรมาโศกราช ส านักปลัด
แห่นางดานเมืองนคร  - จัดกิจกรรมแห่นางดาน เทศบาล

 - จัดนิทรรศการแห่นางดาน
3 ประชาสัมพันธ์และการ  - จัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 100,000        ในเขตเทศบาลนคร ส านักปลัด

ตลาดเชิงรุกด้านการ แหล่งท่องเท่ียว กิจกรรมเก่ียวกับ นครศรีธรรมราช เทศบาล
ท่องเท่ียว การท่องเท่ียวประเพณีวัฒนธรรม

 - จัดกิจกรรมแถลงข่าวมหาสงกรานต์
แห่นางดานร่วมกับ ททท.
 - จัดกิจกรรม น่ังรถชมเมืองเล่าเร่ือง
ลิกอร์
 - การประกวดถ่ายภาพกับการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว
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แบบ ผด.02

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566



6.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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 ผลิตส่ือเผยแพร่ข้อมูลให้ จัดท าแผนท่ีแหล่งท่องเท่ียว จัดท าข้อมูล 100,000        ในเขตเทศบาลนคร ส านักปลัด
บริการด้านการท่องเท่ียว เส้นทางรถชมเมือง  จัดท าหนังสือเมือง นครศรีธรรมราช เทศบาล

ท่องเท่ียว  จัดท าป้ายไฟต่างๆ  และจัดท า
เอกสารส่ือท่ีเก่ียวข้อง

5 อบรมให้ความรู้เพ่ือ จัดอบรมให้ความรู้เพ่ือส่งเสริม 100,000        เขตเทศบาลนคร ส านักปลัด
ส่งเสริมการท่องเท่ียว การท่องเท่ียวนครศรีธรรมราช ดังน้ี นครศรีธรรมราช เทศบาล
นครศรีธรรมราช  - อบรมอาสาสมัครการให้บริการ และศึกษาดูงานสถานท่ี

ด้านการท่องเท่ียว ภายนอกตามความ
 - อบรมภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเพ่ือ เหมาะสม
การท่องเท่ียว

6 ยกระดับผู้ประกอบการ อบรมให้ความรู้เก่ียวกับเมืองอัจฉริยะ 150,000        ส านักงานเทศบาลนคร ส านักปลัดเทศบาล

ด้านการท่องเท่ียว และสามารถใช้แพลตฟอร์มการท่องเท่ียว นครศรีธรรมราช
สู่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้
เมืองอัจฉริยะ (Smart City)

7 ส่งเสริมศักยภาพเยาวชน จัดกิจกรรมประจ าเดือน เช่น การแสดง 150,000        ส านักงานเทศบาลนคร ส านักปลัดเทศบาล

และประชาชนท่ัวไป กิจกรรมมหรสพ นครศรีธรรมราช
(Nakhonsri City Contest)
สู่เทศบาลนครนครศรีฯ

2,450,000     

โครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รวม    7     โครงการ
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แบบ ผด.02

ท่ี
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1. ครุภัณฑ์ส ำนักงำน
1.1  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
(บำท) ด ำเนินกำร 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 เก้ำอ้ีส ำนักงำนพนักพิงต่ ำ  - เก้ำอ้ีส ำนักงำนพนักพิงต่ ำ จ ำนวน 4 ตัว 18,000        ส ำนักปลัดเทศบำล ส ำนักปลัดเทศบำล
รำคำตัวละ 4,500 บำท จ ำนวน
18,000 บำท
(ส ำหรับห้องนำยกเทศมนตรี)
(ไม่ใช้ส ำหรับบริกำรสำธำรณะ) 

18,000        

แบบ ผด.02/1
บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2566
เทศบำลนครนครศรีธรรมรำช

ท่ี ครุภัณฑ์
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

รวม  1 ครุภัณฑ์
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1. ครุภัณฑ์ส ำนักงำน
1.1  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (กรณีกันเงิน)

รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
(บำท) ด ำเนินกำร 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 เคร่ืองอ่ำนบัตรประชำชน เคร่ืองอ่ำนบัตรประชำชนแบบสมำร์ทกำร์ด 18,000        ส ำนักปลัดเทศบำล ส ำนักปลัดเทศบำล
แบบสมำร์ทกำร์ดและสแกน และสแกนลำยน้ิวมือ
ลำยน้ิวมือ

2 เคร่ืองป๊ัมน้ ำ เคร่ืองป๊ัมน้ ำ ขนำด 425×425×580 ซม. 7,600          ส ำนักปลัดเทศบำล ส ำนักปลัดเทศบำล

25,600        

แบบ ผด.02/1
บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน (กรณีกันเงิน)

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2566
เทศบำลนครนครศรีธรรมรำช

ท่ี ครุภัณฑ์
พ.ศ.2565

รวม  2 ครุภัณฑ์

พ.ศ.2566



1. ครุภัณฑ์ส ำนักงำน
1.2  แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน

รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
(บำท) ด ำเนินกำร 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 เก้ำอ้ีส ำนักงำน  - เก้ำอ้ีส ำนักงำน จ ำนวน 6 ตัว 23,400        ส ำนักปลัดเทศบำล ส ำนักปลัดเทศบำล
รำคำตัวละ 3,900 บำท จ ำนวน (ฝ่ำยรักษำควำมสงบ)

23,400 บำท
(ไม่ใช่ส ำหรับบริกำรสำธำรณะ)

2 ตู้เหล็ก แบบ 2 บำน  - ตู้เหล็ก แบบ 2 บำน จ ำนวน 1 ตู้ 5,700          ส ำนักปลัดเทศบำล ส ำนักปลัดเทศบำล
รำคำตัวละ 5,700 บำท (ฝ่ำยรักษำควำมสงบ)

(ไม่ใช่ส ำหรับบริกำรสำธำรณะ)

3 ตู้เหล็ก แบบ 4 ล้ินชัก  - ตู้เหล็ก แบบ 4 ล้ินชัก จ ำนวน 1 ตู้ 6,700          ส ำนักปลัดเทศบำล ส ำนักปลัดเทศบำล
รำคำตัวละ 6,700 บำท (ฝ่ำยรักษำควำมสงบ)

(ไม่ใช่ส ำหรับบริกำรสำธำรณะ)

4 โต๊ะท ำงำน  - โต๊ะท ำงำน ขนำด 120 เซนติเมตร 13,500        ส ำนักปลัดเทศบำล ส ำนักปลัดเทศบำล
จ ำนวน 3 ตัว รำคำตัวละ 4,500 บำท (ฝ่ำยรักษำควำมสงบ)

(ไม่ใช่ส ำหรับบริกำรสำธำรณะ)

เทศบำลนครนครศรีธรรมรำช

ท่ี ครุภัณฑ์
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02/1
บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2566

                     - 73 -



1. ครุภัณฑ์ส ำนักงำน
1.2  แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน

รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
(บำท) ด ำเนินกำร 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.

5 เก้ำอ้ีส ำนักงำน ล้อเล่ือน  - เก้ำอ้ีส ำนักงำนล้อเล่ือน พนักพิงต่ ำ 21,000        ส ำนักปลัดเทศบำล ส ำนักปลัดเทศบำล
พนักพิงต่ ำ ขนำด 59×62×88-100 ซม. (ฝ่ำยป้องกันฯ)

จ ำนวน 6 ตัว ตัวละ 3,500 บำท
(ไม่ใช่ส ำหรับบริกำรสำธำรณะ)

6 เคร่ืองปรับอำกำศ แบบ  - เคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน 117,500      ส ำนักปลัดเทศบำล ส ำนักปลัดเทศบำล
แยกส่วน (รำคำรวมติดต้ัง) (รำคำรวมติดต้ัง) แบบต้ังพ้ืนหรือ (ฝ่ำยป้องกันฯ)

แบบต้ังพ้ืนหรือแบบเเขวน แบบแขวน ขนำด 13,000 บีทียู
ขนำด 13,000 บีทียู จ ำนวน5 เคร่ือง เคร่ืองละ 23,500 บำท

7 เคร่ืองปรับอำกำศ แบบ  - เคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน 83,000        ส ำนักปลัดเทศบำล ส ำนักปลัดเทศบำล
แยกส่วน (รำคำรวมติดต้ัง) (รำคำรวมติดต้ัง) แบบต้ังพ้ืนหรือ (ฝ่ำยป้องกันฯ)

แบบต้ังพ้ืนหรือแบบเเขวน แบบแขวน ขนำด 30,000 บีทียู
ขนำด 30,000 บีทียู จ ำนวน2 เคร่ือง เคร่ืองละ 41,500 บำท

8 ตู้เก็บเอกสำรท ำด้วยไม้  - ตู้เก็บเอกสำรท ำด้วยไม้ 7,000          ส ำนักปลัดเทศบำล ส ำนักปลัดเทศบำล
ขนำด 120×40×81 ซม. (ฝ่ำยป้องกันฯ)

มีบำนประตูเปิด - ปิด 2 บำน และ
มีล้ินชัก 2 ล้ินชัก จ ำนวน 2 ตู้
(ไม่ใช่ส ำหรับบริกำรสำธำรณะ)

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02/1

ท่ี ครุภัณฑ์
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บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2566

เทศบำลนครนครศรีธรรมรำช



1. ครุภัณฑ์ส ำนักงำน
1.2  แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน

รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
(บำท) ด ำเนินกำร 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.

9 ตู้เหล็ก แบบ 2 บำน  - ตู้เหล็ก แบบ 2 บำน มีมือจับชนิดบิด 11,400        ส ำนักปลัดเทศบำล ส ำนักปลัดเทศบำล
มีแผ่น ช้ันปรับระดับ 3 ช้ัน คุณสมบัติ (ฝ่ำยป้องกันฯ)

ตำมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม(มอก.)
จ ำนวน 2 ตู้ ตู้ละ 5,700 บำท
(ไม่ใช่ส ำหรับบริกำรสำธำรณะ)

10 โต๊ะอเนกประสงค์ขำพับ  - โต๊ะอเนกประสงค์ขำพับ ขนำด 25,000        ส ำนักปลัดเทศบำล ส ำนักปลัดเทศบำล
1830×762×750 มม. จ ำนวน 10ตัว (ฝ่ำยป้องกันฯ)

ตัวละ 2,500 บำท
(ไม่ใช่ส ำหรับบริกำรสำธำรณะ)

11 พัดลมอุตสำหกรรม  - พัดลมอุตสำหกรรม 3 ขำ ขนำด 8,400          ส ำนักปลัดเทศบำล ส ำนักปลัดเทศบำล
25 น้ิว จ ำนวน 2 เคร่ือง เคร่ืองละ (ฝ่ำยป้องกันฯ)

4,200 บำท

322,600      

ท่ี ครุภัณฑ์
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

รวม      11     ครุภัณฑ์

แบบ ผด.02/1
บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2566
เทศบำลนครนครศรีธรรมรำช
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1. ครุภัณฑ์ส ำนักงำน
1.3  แผนงำนสำธำรณสุข

รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
(บำท) ด ำเนินกำร 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 เก้ำอ้ีส ำนักงำน  - เก้ำอ้ีส ำนักงำน จ ำนวน 5 ตัว 18,000        กองสำธำณสุขและ กองสำธำณสุขและ
 - เป็นเก้ำอ้ีส ำนักงำน โครงสร้ำงท ำด้วย ส่ิงแวดล้อม ส่ิงแวดล้อม
เหล็กเช่ือม ข้ึนรูป มีล้อเล่ือน
และมีท่ีวำงแขน
 - มีขนำด (WxDxH) ไม่น้อยกว่ำ
66x75x103-114 ซม.
 - เป็นเก้ำอ้ีบุนวม มีล้อเล่ือน 5 แฉก 
ขำชุปโครเม่ียม สำมำรถปรับระดับสูง-ต่ ำ 
ได้ด้วยระบบไฮดรอลิก
(ไม่ใช่ส ำหรับบริกำรสำธำรณะ)

2 เก้ำอ้ีส ำนักงำน  - เก้ำอ้ีส ำนักงำน จ ำนวน 5 ตัว 4,000          กองสำธำณสุขและ กองสำธำณสุขและ
เป็นเก้ำอ้ีอเนกประสงค์  - เป็นเก้ำอ้ีอเนกประสงค์ ขำชุปโครเม่ียม ส่ิงแวดล้อม ส่ิงแวดล้อม

 มีท่ีน่ังและพนักพิง
 - มีขนำด (WxDxH) ไม่น้อยกว่ำ 
480x570x900 มม.
(ไม่ใช่ส ำหรับบริกำรสำธำรณะ)

ท่ี ครุภัณฑ์
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2566

เทศบำลนครนครศรีธรรมรำช

แบบ ผด.02/1
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1. ครุภัณฑ์ส ำนักงำน
1.3  แผนงำนสำธำรณสุข

รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
(บำท) ด ำเนินกำร 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 ตู้เหล็กเก็บเอกสำร 4 ล้ินชัก ตู้เหล็กเก็บเอกสำร 4 ล้ินชัก จ ำนวน 1 ตู้ 5,800          กองสำธำณสุขและ กองสำธำณสุขและ
ตู้ละ 5,800 บำท ส่ิงแวดล้อม ส่ิงแวดล้อม
 - เป็นตู้ล้ินชักแบบแขวนแฟ้ม
 - มือจับแบบฝัง พร้อมกุญแจล็อกล้ินชัก
 - มีขนำด (WxDxH) ไม่น้อยกว่ำ 
467x617x1,320 มม.B135
(ไม่ใช่ส ำหรับบริกำรสำธำรณะ)

4 ตู้เหล็กบำนเล่ือนกระจก ตู้เหล็กบำนเล่ือนกระจก จ ำนวน 2 ตู้ 11,600        กองสำธำณสุขและ กองสำธำณสุขและ
ช้ันวำงภำยใน 2 แผ่นช้ัน ตู้ละ 5,800 บำท ส่ิงแวดล้อม ส่ิงแวดล้อม

 - เป็นตู้เก็บเอกสำรท ำด้วยเหล็กพ่นสีอย่ำง
ดีเรียบร้อยสวยงำม
 - มีขนำด (WxDxH) ไม่น้อยกว่ำ 
1,182x407x880 มม.
 - มีบำนประตูปิด - เปิด แบบบำนเล่ือน
กระจกสำมำรถล๊อคกุญแจได้
 - มีช้ันวำงภำยใน 2 แผ่นช้ัน สำมำรถ
ปรับระดับได้ 
(ไม่ใช่ส ำหรับบริกำรสำธำรณะ)

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2566

                     - 77 -
แบบ ผด.02/1

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

ท่ี ครุภัณฑ์
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

เทศบำลนครนครศรีธรรมรำช



1. ครุภัณฑ์ส ำนักงำน
1.3  แผนงำนสำธำรณสุข

รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
(บำท) ด ำเนินกำร 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.

5 ตู้เหล็กสูงบำนเล่ือนกระจก ตู้เหล็กสูงบำนเล่ือนกระจก จ ำนวน 2 ตู้ 18,000        กองสำธำณสุขและ กองสำธำณสุขและ
ตู้ละ 9,000 บำท ส่ิงแวดล้อม ส่ิงแวดล้อม
 - มีขนำด (WxDxH) ไม่น้อยกว่ำ 
916x457x1,829 มม.
 - มีบำนประตูปิด - เปิด แบบบำนเล่ือน
กระจก สำมำรถล๊อกกุญแจได้
 - มีช้ันวำงภำยใน 4 แผ่นช้ัน สำมำรถ
ปรับระดับได้ (ไม่ใช่ส ำหรับบริกำรสำธำรณะ)

6 โต๊ะท ำงำน โต๊ะท ำงำน จ ำนวน 2 ตัว ตัวละ 11,600        กองสำธำณสุขและ กองสำธำณสุขและ
5,800 บำท ส่ิงแวดล้อม ส่ิงแวดล้อม
 - เป็นโต๊ะคอมพิวเตอร์ในตัว 2 ล้ินชักขวำ
 - ขนำดกว้ำง 120 x ลึก 60 x 
สูง 75 ซม. มีท่ีวำงคีย์บอร์ด
(ไม่ใช่ส ำหรับบริกำรสำธำรณะ)

7 เก้ำอ้ีพักคอยแบบ 2 ท่ีน่ัง เก้ำอ้ีพักคอยแบบ 2 ท่ีน่ัง รำคำชุดละ 98,000        โรงพยำบำลเทศบำล กองกำรแพทย์
4,900 บำท จ ำนวน 20 ชุด นครนครศรีธรรมรำช
1. เป็นแบบท่ีน่ังและพนักพิง
ผลิตจำกพลำสติกฉีดข้ึนรูป
2. โครงขำเหล็กวีคว่ ำ
3. โครงขำเหล็กพ่นสี EPOXY
4. เป็นแถวขนำด 2 ท่ีน่ัง
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ท่ี ครุภัณฑ์
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02/1
บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2566
เทศบำลนครนครศรีธรรมรำช



1. ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

1.3  แผนงำนสำธำรณสุข
รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

(บำท) ด ำเนินกำร 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 เก้ำอ้ีพักคอยแบบ 4 ท่ีน่ัง เก้ำอ้ีพักคอยแบบ 4 ท่ีน่ัง รำคำชุดละ 240,000      โรงพยำบำลเทศบำล กองกำรแพทย์

 12,000 บำท จ ำนวน 20 ชุด นครนครศรีธรรมรำช
1. เป็นแบบท่ีน่ังและพนักพิง
ผลิตจำกพลำสติกฉีดข้ึนรูป
2. โครงขำเหล็กวีคว่ ำ
3. โครงขำเหล็กพ่นสี EPOXY
4. เป็นแถวขนำด 4 ท่ีน่ัง

9 เก้ำอ้ีส ำนักงำน เก้ำอ้ีส ำนักงำน ขนำดไม่น้อยกว่ำ 150,000      โรงพยำบำลเทศบำล กองกำรแพทย์
57x59x88 ซม. บุนวม มีล้อ 4 แฉก นครนครศรีธรรมรำช
สำมำรถปรับระดับสูง ต่ ำได้ ด้วยระบบ
ไฮโดรลิก รำคำตัวละ 3,000 บำท 

จ ำนวน 50 ตัว

10 ชุดน่ัง - ก้ำวเดินทรงตัว ชุดน่ัง - ก้ำวเดินทรงตัว ส ำหรับ 19,500        โรงพยำบำลเทศบำล กองกำรแพทย์
จัดมุมพัฒนำกำรคลินิกฉีดวัคซีนเด็ก นครนครศรีธรรมรำช
ขนำด 32x110x35 ซม.
ต่อ 1 ช้ิน (1 ชุดมี 4 ช้ิน) จ ำนวน 1 ชุด

พ.ศ.2566พ.ศ.2565
ครุภัณฑ์ท่ี

แบบ ผด.02/1
บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2566
เทศบำลนครนครศรีธรรมรำช
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1. ครุภัณฑ์ส ำนักงำน
1.3  แผนงำนสำธำรณสุข

รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
(บำท) ด ำเนินกำร 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.

11 โต๊ะท ำงำน โต๊ะท ำงำน รำคำตัวละ 5,900 บำท 59,000        โรงพยำบำลเทศบำล กองกำรแพทย์
จ ำนวน 10 ตัว นครนครศรีธรรมรำช
 - โต๊ะท ำงำน (Top) หนำ 25 มม. 
ปิดขอบ PVC Edge 
 - เคลือบผิว Melamine กันน้ ำ 
ทนต่อควำมร้อน และรอยขีดข่วน
 - มีล้ินชักด้ำนขวำ 2 ช้ัน พร้อมกุญแจล๊อค 
 - มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 120x60x75 ซม.

12 โต๊ะท ำงำนแบบมีท่ี โต๊ะท ำงำนแบบมีท่ีวำงคีย์บอร์ด 59,600        โรงพยำบำลเทศบำล กองกำรแพทย์
วำงคีย์บอร์ด รำคำตัวละ 5,960 บำท จ ำนวน 10 ตัว นครนครศรีธรรมรำช

 - ขนำดกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 60 ซม. 
 - ยำวไม่น้อยกว่ำ 120 ซม.
 - สูงไม่น้อยกว่ำ 75 ซม. 

13 ถ้ ำลอดอะไรเอ่ย ถ้ ำลอดอะไรเอ่ย ส ำหรับจัดมุมพัฒนำกำร 16,500        โรงพยำบำลเทศบำล กองกำรแพทย์
คลินิกฉีดวัคซีนเด็ก นครนครศรีธรรมรำช
ขนำด 94x170x110 ซม. ยำว 70ซม.
สูง 44 ซม. จ ำนวน 1 ชุด

ท่ี ครุภัณฑ์
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02/1
บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2566
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เทศบำลนครนครศรีธรรมรำช



1. ครุภัณฑ์ส ำนักงำน
1.3  แผนงำนสำธำรณสุข

รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
(บำท) ด ำเนินกำร 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.

14 เบำะยืดหยุ่น เบำะยืดหยุ่น ส ำหรับจัดมุมพัฒนำกำร 15,000        โรงพยำบำลเทศบำล กองกำรแพทย์
คลินิกฉีดวัคซีนเด็ก ขนำด 1X2 ม. นครนครศรีธรรมรำช
หนำ 1.5 น้ิว รำคำอันละ 2,500 บำท
จ ำนวน 6 อัน

15 โยกเยกช้ำง โยกเยกช้ำง ส ำหรับจัดมุมพัฒนำกำร 2,500          โรงพยำบำลเทศบำล กองกำรแพทย์
คลินิกฉีดวัคซีนเด็ก ขนำดกว้ำง 25 ซม. นครนครศรีธรรมรำช
ยำว 70 ซม. สูง 42 ซม. จ ำนวน 1 ตัว

16 โยกเยกปลำน้อยน่ำรัก โยกเยกปลำน้อยน่ำรัก ส ำหรับ 2,500          โรงพยำบำลเทศบำล กองกำรแพทย์
จัดมุมพัฒนำกำรคลินิกฉีดวัคซีนเด็ก นครนครศรีธรรมรำช
ขนำดกว้ำง 25 ซม.ยำว 70 ซม. 
สูง 44 ซม. จ ำนวน 1 ตัว

17 โยกเยกยีรำฟลำยจุด โยกเยกยีรำฟลำยจุด ส ำหรับ 2,500          โรงพยำบำลเทศบำล กองกำรแพทย์
จัดมุมพัฒนำกำรคลินิกฉีดวัคซีนเด็ก นครนครศรีธรรมรำช
ขนำดกว้ำง 25 ซม. ยำว 70 ซม.
สูง 47 ซม. จ ำนวน 1 ตัว

734,100      

แบบ ผด.02/1

ท่ี ครุภัณฑ์
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

รวม    17    ครุภัณฑ์

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2566

เทศบำลนครนครศรีธรรมรำช
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1. ครุภัณฑ์ส ำนักงำน
1.4  แผนงำนสังคมสงเครำะห์

รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
(บำท) ด ำเนินกำร 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 โต๊ะรับประทำนอำหำร โต๊ะรับประทำนอำหำร 84,000        กองสวัสดิกำรสังคม กองสวัสดิกำรสังคม
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 80x120x70 ซม.
จ ำนวน 20 ตัว ตัวละ 4,200 บำท
(ไม่ใช้ส ำหรับบริกำรสำธำรณะ)

84,000        
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บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2566

เทศบำลนครนครศรีธรรมรำช

ท่ี ครุภัณฑ์
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

รวม    1    ครุภัณฑ์

แบบ ผด.02/1



1. ครุภัณฑ์ส ำนักงำน
1.5  แผนงำนกำรพำณิชย์

รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
(บำท) ด ำเนินกำร 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 โต๊ะเคำน์เตอร์ท ำงำนไม้ โต๊ะเคำน์เตอร์ท ำงำนไม้ 2 ช้ัน 39,000        กองสำธำรณสุขฯ กองสำธำรณสุขฯ
2 ช้ัน จ ำนวน 1 ชุด ชุดละ 39,000 บำท

 - ช้ันท่ี 1 ขนำด 240x60x75(110)
(กว้ำงxยำวxสูง)  เป็นทรงสูง  มีบำร์บน
 - ช้ันท่ี 2 ขนำด 80x60x75
 (กว้ำงxยำวxสูง) เป็นทรงเต้ีย
มำวำงต่อข้ำง 

2 เก้ำอ้ีอเนกประสงค์ เก้ำอ้ีอเนกประสงค์ มีพนักพิงสำมเหล่ียม 5,500          ส ำนักกำรประปำ ส ำนักกำรประปำ
ขำชุบโครเมียม ซ้อนเก็บได้ จ ำนวน 10ตัว
ตัวละ 550 บำท จ ำนวน 5,500 บำท

3 เก้ำอ้ีท ำงำนมีพนักพิง เก้ำอ้ีท ำงำนมีพนักพิง ขนำด 11,700        ส ำนักกำรประปำ ส ำนักกำรประปำ
 66x72x116 ซม. ชนิดบุนวม 
ปรับระดับสูงต่ ำได้ แบบขำเหล็กชุบโครเม่ียม 
จ ำนวน 3 ตัว ตัวละ 3,900 บำท 
จ ำนวน 11,700 บำท
(ไม่ใช้ส ำหรับบริกำรสำธำรณะ)

56,200        

ท่ี ครุภัณฑ์
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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รวม    3     ครุภัณฑ์

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2566

เทศบำลนครนครศรีธรรมรำช

แบบ ผด.02/1
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2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
2.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ 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 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 34,000        ส านักงานเทศบาล ส านักปลัด
ส าหรับงานส านักงาน ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 2 เคร่ือง  นครนครศรีธรรมราช เทศบาล

ราคาเคร่ืองละ 17,000 บาท 

ส าหรับเลขานายกเทศมนตรี
(ไม่ใช้ส าหรับบริการสาธารณะ)

2 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย 456,000      กองยุทธศาสตร์และ กองยุทธศาสตร์
ชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง แบบมุมมองคงท่ีส าหรับติดต้ังภายนอก งบประมาณ และงบประมาณ
คงท่ีส าหรับติดต้ังภายนอก ส านักงาน จ านวน 80 ตัว
ส านักงาน

3 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน 220,000      กองยุทธศาสตร์และ กองยุทธศาสตร์
ส าหรับงานประมวลผล ประมวลผล จ านวน 10 เคร่ือง  งบประมาณ และงบประมาณ

ราคาเคร่ืองละ 22,000 บาท

4 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 132,000      ส านักคลัง ส านักคลัง
ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า
แบบท่ี 1 19 น้ิว) จ านวน 6 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ

 22,000 บาท 
(ไม่ใช้ส าหรับบริการสาธารณะ)

แบบ ผด.02/1
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ท่ี ครุภัณฑ์
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
2.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ 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.

5 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 150,000      ส านักคลัง ส านักคลัง
ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า
แบบท่ี 2 19 น้ิว) จ านวน 5 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ

30,000 บาท 
(ไม่ใช้ส าหรับบริการสาธารณะ)

6 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ 20,000        ส านักคลัง ส านักคลัง
เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า หรือ LED ขาวด า สามารถสแกนเอกสาร

ขนาด A4 ได้ ความเร็ว 28 หน้าต่อนาที
จ านวน 2 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ
10,000 บาท 
(ไม่ใช้ส าหรับบริการสาธารณะ)

7 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า 20,800        ส านักคลัง ส านักคลัง
หรือ LED ขาวด า ความเร็ว 18 หน้าต่อนาที จ านวน 8 เคร่ือง

ราคาเคร่ืองละ 2,600 บาท 
(ไม่ใช้ส าหรับบริการสาธารณะ)

8 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 27,500        ส านักคลัง ส านักคลัง

ขนาด 800 VA  11 เคร่ือง ๆ ละ 2,500 บาท 

(ไม่ใช้ส าหรับบริการสาธารณะ) 

1,060,300   

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รวม      8     ครุภัณฑ์

ท่ี ครุภัณฑ์
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02/1

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
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2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
2.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป (กรณีกันเงิน)

รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ 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 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย 5,400          ส านักปลัดเทศบาล ส านักปลัด
ไร้สาย (Access Point) (Access Point) แบบท่ี 1 เทศบาล
แบบท่ี 1

5,400          

แบบ ผด.02/1
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน (กรณีกันเงิน)

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ท่ี ครุภัณฑ์
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

รวม      1     ครุภัณฑ์
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2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
2.2  แผนงานสาธารณสุข

รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ 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 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 132,000      กองสาธารณสุขและ กองสาธารณสุข
ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม
แบบท่ี 1 19 น้ิว) จ านวน 6 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ

 22,000 บาท 
(ไม่ใช้ส าหรับบริการสาธารณะ)

2 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 7,500          กองสาธารณสุขและ กองสาธารณสุข
แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม
ถังหมึกพิมพ์  จ านวน 1 เคร่ือง
 (Ink Tank Printer) (ไม่ใช้ส าหรับบริการสาธารณะ)

3 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  20,000        กองสาธารณสุขและ กองสาธารณสุข
ขนาด 800 VA จ านวน 8 เคร่ือง เคร่ืองละ 2,500 บาท ส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม

(ไม่ใช้ส าหรับบริการสาธารณะ)

159,500      

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

แบบ ผด.02/1

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ท่ี ครุภัณฑ์
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

รวม    3    ครุภัณฑ์
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2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
2.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ 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 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 44,000        ส านักช่าง ส านักช่าง
ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า
แบบท่ี 1 19 น้ิว) จ านวน 2 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ

 22,000 บาท 
(ไม่ใช้ส าหรับบริการสาธารณะ)

2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 60,000        ส านักช่าง ส านักช่าง
ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า
แบบท่ี 2 19 น้ิว) จ านวน 2 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ

30,000 บาท 
(ไม่ใช้ส าหรับบริการสาธารณะ)

104,000      รวม    2    ครุภัณฑ์

แบบ ผด.02/1
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ท่ี ครุภัณฑ์
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
2.4  แผนงานการพาณิชย์

รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ 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 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า เคร่ืองส ารองไฟฟ้า 1600 VA จ านวน 37,000        กองสาธารณสุขและ กองสาธารณสุข
ขนาด 1,600 VA 1 เคร่ือง ส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม

1. มีระบบปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ 
สามารถปรับระดับแรงดันไฟฟ้าท่ีผิดปกติ
 ได้ถึง 4 ระดับ (Buck/Double Boost
Stabilizer) 
2. สามารถป้องกันแรงดันไฟกระชากสูงท่ี
จะเข้ามาทางสายโทรศัพท์หรือสาย LAN ได้
3. หน้าจอแสดงผลสมบูรณ์แบบ ครบถ้วน
และใช้งานง่าย
4. ป้องกันปัญหาทางไฟฟ้าได้ทุกรูปแบบ 
เช่น ไฟฟ้าดับ ไฟตก ไฟเกิน ไฟฟ้าลัดวงจร 
การใช้ไฟฟ้าเกินก าลังเพ่ือเพ่ิมระยะเวลา
การส ารองไฟฟ้า เป็นต้น
5. สามารถต่อเพ่ิมตู้แบตเตอร่ีให้นานข้ึน
 (Extend Backup Time)

แบบ ผด.02/1

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ท่ี ครุภัณฑ์
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน



2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
2.4  แผนงานการพาณิชย์

รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ 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 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด า 8,900          ส านักการประปา ส านักการประปา

LED ขาวด า ชนิด  ชนิด Network แบบท่ี 1 (28หน้า/นาที)
Network แบบท่ี 1 จ านวน 1 เคร่ือง จ านวน 8,900 บาท

3 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด า  15,000        ส านักการประปา ส านักการประปา

LED ขาวด า ชนิด ชนิด Network แบบท่ี 2 (38หน้า/นาที) 
Network แบบท่ี 2 จ านวน 1 เคร่ือง จ านวน 15,000 บาท

4 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด า 53,000        ส านักการประปา ส านักการประปา

LED ขาวด า ชนิด  ชนิด Network ส าหรับกระดาษ A3 
Network ส าหรับกระดาษ จ านวน 1 เคร่ือง จ านวน 53,000 บาท 
A3 

5 เคร่ืองพิมพ์แบบพกพา  เคร่ืองพิมพ์แบบพกพา แบบไร้สาย จ านวน 150,000      ส านักการประปา ส านักการประปา

แบบไร้สาย 5 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 30,000 บาท 
จ านวน  150,000 บาท
 - หน่วยความจ าภายใน 128 MB (Flash),
128 MB (RAM) 
 - หน้ากว้างในการพิมพ์ 2.9 น้ิว/7.73 
มิลลิเมตร พิมพ์ต่อเน่ือง

ท่ี ครุภัณฑ์

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02/1
                                 - 90 -



2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
2.4  แผนงานการพาณิชย์

รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ 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 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 110,000      ส านักการประปา ส านักการประปา

ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า
แบบท่ี 1 19 น้ิว) จ านวน 5 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ

 22,000 บาท จ านวน 110,000 บาท

7 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า  เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 12,500        ส านักการประปา ส านักการประปา

ขนาด 800 VA ราคาเคร่ืองละ 2,500 บาท จ านวน
5 เคร่ือง จ านวน 12,500 บาท

386,400      รวม    7    ครุภัณฑ์

ท่ี ครุภัณฑ์

                                 - 91 -

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบบ ผด.02/1
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน



3. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
3.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ 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 แว่น VR แบบไร้สาย แว่น VR ไร้สาย จ านวน 10 เคร่ือง 209,900      อุทยานการเรียนรู้ กองยุทธศาสตร์ฯ
ราคาเคร่ีองละ 20,990 บาท เมืองนครศรีธรรมราช
มีคุณสมบัติ ดังน้ี
 - เป็นอุปกรณ์แบบสวมศีรษะ มีสายรัด
ศีรษะ แบบปรับความตึงได้
 - มีหน่วยความจ า RAM ไม่น้อยกว่า
 6 GB  ROM ไม่น้อยกว่า 128 GB
 - มีจอแสดงผลแบบ Fast - switch 
LCD หรือดีกว่า
 - มีความละเอียดของจอแสดงผลไม่
น้อยกว่า 1832 x 1920 พิกเซล
 - มีอัตรารีเฟรชเรต ไม่น้อยกว่า 72 Hz
 - มีหน่วยประมวลผลแบบ Qualcomm
Snapdragon XR2 Platform หรือดีกว่า
 - ตัวแว่น VR Headset ใช้แบตเตอร่ี
แบบชาร์จไฟได้
 - สามารถปรับระยะเลนส์ ไม่น้อยกว่า
 3 ระดับ

                     - 92 - แบบ ผด.02/1
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ท่ี ครุภัณฑ์
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566



3. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
3.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ 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 แว่น VR แบบไร้สาย  - มี Touch Controllers
(ต่อ)  - มี Port เช่ือมต่อ USB ไม่น้อยกว่า 

1 ช่อง แบบ Type C
 - มีล าโพง ไมโครโฟน ในตัวแว่น 
VR Headset และมีปุ่มปรับระดับเสียง
 - สามารถ Cast ภาพและเสียง 
ไปยังอุปกรณ์ ต่อไปน้ีได้เป็นอย่างน้อย
   1. คอมพิวเตอร์
   2. สมาร์ทโฟน
   3. ทีวี

209,900      รวม      1    ครุภัณฑ์

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ท่ี ครุภัณฑ์
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

                     - 93 -
แบบ ผด.02/1



3. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ 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 โทรทัศน์ แอล อี ดี โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ 15,000        ส านักปลัดเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล
(LED TV) Smart TV  ระดับความละเอียดจอภาพ

3840×2160 พิกเซล ขนาด 43 น้ิว

15,000        รวม      1    ครุภัณฑ์
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แบบ ผด.02/1

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน (กรณีกันเงิน)
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ท่ี ครุภัณฑ์
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

3.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป (กรณีกันเงิน)



3. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ 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 กระดาน ALL In One กระดาน ALL In One ทัชสกรีน 7,500,000   โรงเรียนสาธิตเทศบาล ส านักการศึกษา
ทัชสกรีน แบบ 2 ระบบปฏิบัติการ ขนาดไม่ต่ า วัดเพชรจริก

กว่า 80 น้ิว มีคอมพิวเตอร์ในตัว
พร้อมโปรแกรมควบคุมการท างาน
ท้ังแบบ Android และ Windows
จ านวน 30 ชุด ชุดละ 250,000 บาท

7,500,000   

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566
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แบบ ผด.02/1

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน (กรณีกันเงิน)

รวม      1    ครุภัณฑ์

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

3.2  แผนงานการศึกษา (กรณีกันเงิน)

ท่ี ครุภัณฑ์
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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4. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
4.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ 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 เคร่ืองท าน  าร้อน - เคร่ืองท าน  าร้อน - น  าเย็น แบบต่อท่อ 23,000        ส านักปลัดเทศบาล ส านักปลัด
น  าเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก จ านวน 1 เคร่ือง เทศบาล
ขนาด 2 ก๊อก

2 ตู้เย็น ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต จ านวน 2 ตู้ 12,800        ส านักปลัดเทศบาล ส านักปลัด
ตู้ละ 6,400 บาท เทศบาล

35,800        

                        แบบ ผด.02/1
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รวม      2  ครุภัณฑ์

ท่ี ครุภัณฑ์
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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4. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
4.2  แผนงานสังคมสงเคราะห์

รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ 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 อ่างซิงค์สเตนเลส อ่างซิงค์สเตนเลส 2 หลุม  33,400        กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการ
2 หลุม พร้อมขาและ ขนาดไม่น้อยกว่า 75x200x80 ซม.  สังคม
อุปกรณ์ พร้อมขาและอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด

33,400        

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบบ ผด.02/1

ท่ี ครุภัณฑ์
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

รวม      1  ครุภัณฑ์



4. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
4.3  แผนงานงานการพาณิชย์

รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ 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 ตู้แช่วัคซีนพิษสุนัขบ้า ตู้แช่วัคซีนพิษสุนัขบ้า จ านวน 1 ตู้ 29,900        กองสาธารณสุขฯ กองสาธารณสุข
 - ขนาด (กว้างxยาวxสูง)(mm) และส่ิงแวดล้อม
600X650X2,000 มม.
 - อุณหภูมิในการแช่เย็นอยู่ในช่วง 
2 - 8 องศาเซลเซียส
 - แสดงผลด้วยจอ LED
 - แหล่งก าเนิดไฟฟ้า 200V 
ความถ่ี 50Hz
 - ระบบท าความเย็น International
 famous brand compressor

29,900        
 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ท่ี ครุภัณฑ์
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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แบบ ผด.02/1

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รวม      1  ครุภัณฑ์
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5. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
5.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ 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 เรือท้องแบนอลูมิเนียม เรือท้องแบนอลูมิเนียม ความยาว 251,000      ส านักปลัดเทศบาล ส านักปลัด
ไม่น้อยกว่า 14 ฟุต ความกว้างไม่น้อยกว่า  เทศบาล
1.59 เมตร จ านวน 2 ล า ล าละ 
125,500 บาท

251,000      รวม      1  ครุภัณฑ์

                   แบบ ผด.02/1
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ท่ี ครุภัณฑ์
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566



         - 100 -

6. ครุภัณฑ์การเกษตร
6.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ 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 เคร่ืองเล่ือยโซ่ยนต์ เคร่ืองเล่ือยโซ่ยนต์ ความยาวบ่า 103,800      ส านักปลัดเทศบาล ส านักปลัด
ไม่น้อยกว่า 16 น้ิว ขนาดเคร่ืองยนต์  เทศบาล
ไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า จ านวน 6 เคร่ือง 
เคร่ืองละ 17,300 บาท

103,800      

ท่ี ครุภัณฑ์
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

รวม      1  ครุภัณฑ์

แบบ ผด.02/1
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช



6. ครุภัณฑ์การเกษตร
6.2  แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ 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 เคร่ืองฉีดน้ าแรงดันสูง เคร่ืองฉีดน้ าแรงดันสูง ไม่น้อยกว่า 130 40,000        กองสาธารณสุขฯ กองสาธารณสุขฯ
บาร์ ใช้กระแสไฟฟ้า 220V/50 Hz 
ก าลังมอเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2.2 
กิโลวัตต์ มีล้อลาก แท่นรองรับอุปกรณ์
ประกอบด้วย สายฉีดน้ าแรงดันสูงพร้อม
ก้านต่อยาวและหัวฉีดไม่น้อยกว่า 2 แบบ 
จ านวน 2 เคร่ือง เคร่ืองละ 20,000 
บาท

40,000        รวม      1  ครุภัณฑ์
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บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ท่ี ครุภัณฑ์
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

แบบ ผด.02/1
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6. ครุภัณฑ์การเกษตร
6.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ 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 เคร่ืองสูบน้ า เคร่ืองสูบน้ า ชนิดหอยโข่งแบบเทเลอร์ 1,500,000   ส านักช่าง ส านักช่าง
ชนิดหอยโข่ง ลากจูง จ านวน 1 เคร่ือง 
แบบเทเลอร์ลากจูง  - แบบเทเลอร์ลากจูง เคร่ืองยนต์ดีเซล

 6 สูบ 4 จังหวะ
 - ขนาดท่อดูด - ส่ง ไม่น้อยกว่า 12 น้ิว

1,500,000   

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รวม      1  ครุภัณฑ์

แบบ ผด.02/1
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

ท่ี ครุภัณฑ์
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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6. ครุภัณฑ์การเกษตร
6.4  แผนงานการพาณิชย์

รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ 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 ป๊ัมแช่ดูดสายอ่อน ป๊ัมแช่ดูดสายอ่อนพร้อมเคร่ืองยนต์ 36,400        ส านักการประปา ส านักการประปา
พร้อมเคร่ืองยนต์ จ านวน  2 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 

18,200 บาท จ านวน 36,400 บาท
 - ขนาดไม่น้อยกว่า 3 น้ิว
 - ยาวไม่น้อยกว่า 6 เมตร
 - เคร่ืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 5.5 แรงม้า

 - เพลาไดนาแพค 5 HP
 - หัวไดนาแพค

2 เคร่ืองสูบน้ าแบบจุ่ม เคร่ืองสูบน้ าแบบจุ่ม จ านวน 2 เคร่ือง 19,800        ส านักการประปา ส านักการประปา
ราคาเคร่ืองละ 9,900 บาท 
จ านวน 19,800 บาท
 - ใช้มอเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 1/2 hp
 - ระบบไฟ 220 โวลล์
 - ท่อส่งน้ าขนาด 2 น้ิว
 - สามารถสูบน้ าได้ไม่น้อยกว่า
 200 ลิตร ต่อนาที

56,200        

                       แบบ ผด.02/1
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

ท่ี ครุภัณฑ์
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

รวม      2  ครุภัณฑ์
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7. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
7.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ 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 เคร่ืองช่วยหายใจ เคร่ืองช่วยหายใจชนิดอัดอากาศ  460,000      ส านักปลัดเทศบาล ส านักปลัด
ชนิดอัดอากาศ ถังคาร์บอนไฟเบอร์ บรรจุอากาศ เทศบาล
ถังคาร์บอนไฟเบอร์ ไม่น้อยกว่า 1,800 ลิตร ท่ีแรงดัน

ไม่น้อยกว่า 300 บาร์ จ านวน 5 ชุด 
ชุดละ 92,000 บาท

460,000      

ท่ี ครุภัณฑ์
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

รวม      1  ครุภัณฑ์

แบบ ผด.02/1
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
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7. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
7.2  แผนงานสาธารณสุข

รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ 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 เคร่ืองพ่นหมอกควัน เคร่ืองพ่นหมอกควันสะพายไหล่ ท่ีใช้ใน 150,000      กองสาธารณสุขฯ กองสาธารณสุข
สะพายไหล่ งานสาธารณสุข จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ และส่ิงแวดล้อม

 75,000 บาท

150,000      รวม      1  ครุภัณฑ์

ท่ี ครุภัณฑ์
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

                         แบบ ผด.02/1
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
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7. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
7.3  แผนงานการพาณิชย์

รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ 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 กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา มีก าลังขยาย 30,000        กองสาธารณสุขฯ กองสาธารณสุข
ชนิด 2 ตา ไม่น้อยกว่า 1,000 เท่า จ านวน  และส่ิงแวดล้อม

1 เคร่ือง

2 ป๊ัมสูบจ่ายสารเคมี ป๊ัมสูบจ่ายสารเคมี พร้อมตู้ควบคุม 1,027,200   ส านักการประปา ส านักการประปา
พร้อมตู้ควบคุม จ านวน 10 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 

102,720 บาท จ านวน 1,027,200
 บาท แบบสูบอัด Motor Driven
 Diaphragm metering pump ชนิด 
manual control แบบ single head
 - มอเตอร์ขับเคล่ือนเป็นชนิดสามเฟส 
มีก าลังไม่น้อยกว่า 0.75 kw 
 - สามารถสูบจ่ายได้ไม่น้อยกว่า 
500 ลิตร/ชม. แรงดันไม่น้อยกว่า 5บาร์  
 - พร้อมตู้ควบคุม

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ท่ี ครุภัณฑ์
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

                          แบบ ผด.02/1
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7. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
7.3  แผนงานการพาณิชย์

รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ 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 เคร่ืองวัดคลอรีนอิสระ เคร่ืองวัดคลอรีนอิสระและคลอรีนรวม 50,000        ส านักการประปา ส านักการประปา
และคลอรีน จ านวน 2 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 

25,000 บาท จ านวน 50,000 บาท
 - ช่วงการวัด 0.00-10.00 mg/L(ppm) 
 - หลักการท างาน: Adaptation of 
the EPA 330.5 DPD method
 - บันทึกข้อมูลอัตโนมัติ: 50 readings
 - จอแสดงผล: 128x64 pixel B/W 
LED with backlight

1,107,200   

                       แบบ ผด.02/1

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

ท่ี ครุภัณฑ์
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

รวม      3  ครุภัณฑ์
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8. ครุภัณฑ์การศึกษา
8.1  แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ 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 ชุดเคร่ืองเล่นสนาม ชุดเคร่ืองเล่นสนาม โรงเรียนเทศบาล 135,000      โรงเรียนเทศบาล ส านักการศึกษา
วัดท้าวโคตร ขนาดไม่น้อยกว่า  วัดท้าวโคตร
590x280x310 ซม. ประกอบด้วย
1. เสาโครงสร้าง 8 ต้น 
2. หลังคา 1 ชุด
3. สไลเดอร์รางคู่ 1 ชุด 
4. คาร์นูป้ีสไลเดอร์รางคู่ 1 ช้ิน
5. สไลเดอร์รางเด่ียว 1 ชุด
6.คาร์นูป้ีสไลเดอร์รางเด่ียว 1 ช้ิน
7. สไลเดอร์เกลียว 1 ชุด 
8. ราวจับทางลงสไลเดอร์เกลียว 1 ชุด
9. รูปสัตว์ประดับหัวเสา 1 ช้ิน
10. ใบไม้ประดับหัวเสา 1 ช้ิน
11. บันไดทางข้ึน-ลงพร้อมราวจับ 1 ชุด 
12. ปีนป่าย 1 ชุด
13. ผนังกันตก 3 ช้ิน
14. แผ่นพ้ืน 4 ชุด

ท่ี ครุภัณฑ์
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

                  แบบ ผด.02/1
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
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8. ครุภัณฑ์การศึกษา
8.1  แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ 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 โต๊ะ - เก้าอ้ีนักเรียน โต๊ะ - เก้าอ้ีนักเรียนขาเหล็ก แบบ A4 158,000      โรงเรียนเทศบาล ส านักการศึกษา
ขาเหล็ก ประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาล วัดท้าวโคตร

วัดท้าวโคตร จ านวน 100 ชุด
ชุดละ 1,580 บาท

293,000      

ท่ี ครุภัณฑ์
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

                            แบบ ผด.02/1
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รวม      2  ครุภัณฑ์
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9. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
9.1  แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ 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 เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า จ านวน 1 เคร่ือง 95,500        ส านักช่าง ส านักช่าง
 - ขนาดก าลังไฟฟ้าสูงสุดไม่น้อยกว่า
 6 กิโลวัตต์
 - แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์
 - เคร่ืองยนต์เบนซินไม่น้อยกว่า 1 สูบ 
4 จังหวะ
 - ระบายความร้อนด้วยอากาศ
 - ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 
380 ซีซี
 - ก าลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 
11 แรงม้า 

95,500        

                          แบบ ผด.02/1
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ท่ี ครุภัณฑ์
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

รวม      1  ครุภัณฑ์
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9. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
9.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ 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 ชุดเคร่ืองเสียงห้อง ชุดเคร่ืองเสียงห้องประชุม ประกอบด้วย 420,000      กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการ
ประชุม  - ตู้ล าโพง จ านวน 2 ใบ สังคม

 - มิกเซอร์ จ านวน 1 เคร่ือง 
 - ไมค์ลอย จ านวน 2 ชุด
 - ไมโครโฟนชนิดสาย จ านวน 2 ตัว
 - สายต่อไมค์แบบ XLR ขนาด 5 เมตร 
จ านวน 2 ชุด
 - ตู้มอนิเตอร์ จ านวน 1 ใบ 
 - ขาต้ังไมค์ต้ังพ้ืน จ านวน 2 ตัว
 - ขาต้ังไมโครโฟนต้ังโต๊ะแบบคอห่าน 
จ านวน 2 ตัว
 - สายสัญญาณ ขนาด 6 มิล สเตอริโอ 
ม้วน 100 เมตร จ านวน 2 ม้วน
 - ท่อร้อยสายไฟกันหนูและอุปกรณ์ท่อ
จ านวน 1 ชุด
 - อุปกรณ์ติดต้ังระบบเสียง จ านวน1 ชุด
 - ค่าติดต้ัง

420,000      

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รวม      1  ครุภัณฑ์

                    แบบ ผด.02/1
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

ท่ี ครุภัณฑ์
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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9. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
9.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ 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 เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า จ านวน 1 เคร่ือง 95,500        ส านักช่าง ส านักช่าง
 - ขนาดก าลังไฟฟ้าสูงสุดไม่น้อยกว่า
 6 กิโลวัตต์
 - แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์
 - เคร่ืองยนต์เบนซินไม่น้อยกว่า 1 สูบ 
4 จังหวะ
 - ระบายความร้อนด้วยอากาศ
 - ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 
380 ซีซี
 - ก าลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 
11 แรงม้า 

95,500        

ครุภัณฑ์
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

รวม      1  ครุภัณฑ์

                               แบบ ผด.02/1
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

ท่ี

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
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10. ครุภัณฑ์โรงงาน
10.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ 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 เคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า เคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า จ านวน 1 เคร่ือง 30,000        ส านักช่าง ส านักช่าง
 - แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์
 - มีพัดลมระบายอากาศ
 - ชนิดขดลวดทองแดง
 - สายเช่ือม 1 เส้น
 - คีบจับลวดเช่ือม 1 ชุด
 - คีมจับสายดิน 1 ชุด

2 เคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า เคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า ระบบอินเวอร์เตอร์ 41,000        ส านักช่าง ส านักช่าง
ระบบอินเวอร์เตอร์ ชนิดพกพา จ านวน 2 เคร่ือง เคร่ืองละ 
ชนิดพกพา 20,500 บาท

 - แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์
 - กระแสไฟเช่ือม 20-215 แอมป์

3 เคร่ืองสว่านเจาะไฟฟ้า เคร่ืองสว่านเจาะไฟฟ้า ชนิด 3 ระบบ 9,000          ส านักช่าง ส านักช่าง
 ชนิด 3 ระบบ จ านวน 1 เคร่ือง

 - ก าลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 800 วัตต์

80,000        รวม      3  ครุภัณฑ์

ท่ี ครุภัณฑ์
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

                             แบบ ผด.02/1
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
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11. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
11.1 แผนงานการพาณิชย์

รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ 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 รอกโซ่ รอกโซ่ จ านวน 8 ชุด ราคาชุดละ 36,000        ส านักการประปา ส านักการประปา
4,500 บาท จ านวน 36,000 บาท
 - สามารถรับน  าหนักได้ 1.5 ตัน
 - สามารถยกได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 3 เมตร
 - ทดสอบน  าหนักได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 
1.875 ตัน
 - ระยะห่างของตะขอกับจุดเก่ียว 42 มม.
 - ขนาดของโซ่รับน  าหนัก 8 มม.

36,000        รวม      1  ครุภัณฑ์

ท่ี ครุภัณฑ์
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

                แบบ ผด.02/1
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
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12. ครุภัณฑ์ส ำรวจ
12.1  แผนงำนกิจกำรพำณิชย์

รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
(บำท) ด ำเนินกำร 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 เทปวัดระยะล้อเล่ือน เทปวัดระยะล้อเล่ือน จ ำนวน 1 เคร่ือง 5,350          ส ำนักกำรประปำ ส ำนักกำรประปำ
จ ำนวน 5,350 บำท

5,350          

ท่ี ครุภัณฑ์
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

                              แบบ ผด.02/1
บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2566
เทศบำลนครนครศรีธรรมรำช

รวม      1  ครุภัณฑ์



 - 116 -

13. ครุภัณฑ์อ่ืน
13.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ 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 ชุดผจญเพลิงกัน ชุดผจญเพลิงกันความร้อน ตัวเส้ือ 920,000      ส านักปลัดเทศบาล ส านักปลัด
ความร้อน ยาวไม่น้อยกว่า 40 น้ิว คอเส้ือกว้าง เทศบาล

ท่ีใช้ปิดต้นคอ เพ่ือกันความร้อน 
พร้อมหมวก ถุงมือ รองเท้า ท่ีครอบศีรษะ
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ านวน 10 ชุด 
ชุดละ 92,000 บาท

2 ถังดับเพลิงชนิดโฟม ถังดับเพลิงชนิดโฟม แบบลากจูง 64,000        ส านักปลัดเทศบาล ส านักปลัด
มีล้อเข็น สามารถดับไฟได้หลายประเภท เทศบาล
เช่น ประเภท A และประเภท B ถังโฟม
ขนาด 45 ลิตร จ านวน 2 ถัง
 ถังละ 32,000 บาท

984,000      รวม      2  ครุภัณฑ์

ท่ี ครุภัณฑ์
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

                                แบบ ผด.02/1
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 





ประเภท/แผนงาน จ ำนวนรำยกำร จ ำนวนงบประมำณ

1 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 35 1,240,500
1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 18,000
1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 11 322,600
1.3 แผนงานสาธารณสุข 17 734,100
1.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 84,000
1.5 แผนงานการพาณิชย์ 3 56,200
1.6 แผนงานบริหารงานท่ัวไป(กรณีกันเงิน) 2 25,600

ประเภท/แผนงาน จ ำนวนรำยกำร จ ำนวนงบประมำณ

2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 21 1,715,600
2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 8 1,060,300
2.2 แผนงานสาธารณสุข 3 159,500
2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2 104,000
2.4 แผนงานการพาณิชย์ 7 386,400
2.5 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (กรณีกันเงิน) 1 5,400

ประเภท/แผนงาน จ ำนวนรำยกำร จ ำนวนงบประมำณ
3. ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ 3 7,724,900
3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 209,900
3.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (กรณีกันเงิน) 1 15,000
3.3 แผนงานการศึกษา (กรณีกันเงิน) 1 7,500,000

ประเภท/แผนงาน จ ำนวนรำยกำร จ ำนวนงบประมำณ
4. ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว 4 99,100
4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 35,800
4.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 33,400
4.3 แผนงานการพาณิชย์ 1 29,900

ประเภท/แผนงาน จ ำนวนรำยกำร จ ำนวนงบประมำณ
5.  ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง 1 251,000
5.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 251,000

บัญชีสรุปครุภัณฑ์ แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2566
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ประเภท/แผนงาน จ ำนวนรำยกำร จ ำนวนงบประมำณ

6. ครุภัณฑ์กำรเกษตร 5 1,700,000
6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 103,800
6.2 แผนงานเคหะและชุมชน 1 40,000
6.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 1 1,500,000
6.4 แผนงานการพาณิชย์ 2 56,200

ประเภท/แผนงาน จ ำนวนรำยกำร จ ำนวนงบประมำณ
7. ครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 5 1,717,200
7.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 1 460,000
7.2 แผนงานสาธารณสุข 1 150,000
7.3 แผนงานการพาณิชย์ 3 1,107,200

ประเภท/แผนงาน จ ำนวนรำยกำร จ ำนวนงบประมำณ
8. ครุภัณฑ์กำรศึกษำ 2 293,000
8.1 แผนงานการศึกษา 2 293,000

ประเภท/แผนงาน จ ำนวนรำยกำร จ ำนวนงบประมำณ
9. ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ 3 611,000
9.1 แผนงานเคหะและชุมชน 1 95,500
9.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 420,000
9.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 95,500

ประเภท/แผนงาน จ ำนวนรำยกำร จ ำนวนงบประมำณ
10. ครุภัณฑ์โรงงำน 3 80,000
10.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3 80,000

ประเภท/แผนงาน จ ำนวนรำยกำร จ ำนวนงบประมำณ
11. ครุภัณฑ์ก่อสร้ำง 1 36,000
11.1 แผนงานการพาณิชย์ 1 36,000

ประเภท/แผนงาน จ ำนวนรำยกำร จ ำนวนงบประมำณ
12. ครุภัณฑ์ส ำรวจ 1 5,350
12.1 แผนงานการพาณิชย์ 1 5,350
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ประเภท/แผนงาน จ ำนวนรำยกำร จ ำนวนงบประมำณ
13. ครุภัณฑ์อ่ืนๆ 2 984,000

13.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 2 984,000

รวม 86 16,457,650
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