


คํานํา 

แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 2 จัดทําข้ึนเนื่องจาก
เทศบาลนครนครศรีธรรมราชได*มีการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เม่ือวันท่ี 25 พฤศจิกายน 
2564   ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ5าย ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2565 ไปต้ังจ5ายเป6น
รายการใหม5 อนุมัติใช*จ5ายเงินสะสม  และโครงการท่ีดําเนนิการในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ดังนั้น
เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจึงต*องจัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว5าด*วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค;กรปกครองส5วนท*องถ่ิน พ.ศ.2548 และท่ีแก*ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข*อ 27   

 

กองยุทธศาสตร;และงบประมาณ 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
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แบบ ผด.01

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

1.) ยุทธศาสตร(ด�านการเมืองและการบริหาร
   1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป   -   -   -   -

  -   -   -   -
รวม   -   -   -   -

2.) ยุทธศาสตร(ด�านโครงสร�างพื้นฐาน
   2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 5.26 9,464,400       40.56 สํานักช)าง
   2.2  แผนงานการพาณิชย,   -   -   -   -

รวม 1 5.26 9,464,400      40.56
3.) ยุทธศาสตร(ด�านสิ่งแวดล�อม  และทรัพยากรธรรมชาติ
     3.1แผนงานเคหะและชุมชน   -   -   -   -

รวม   -   -   -   -

      - 1 -

ยุทธศาสตร(/แผนงาน
หน8วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนการดําเนินงาน  ประจําป9งบประมาณ  พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช



จํานวนโครงการ คิดเป1นร2อยละของ จํานวน คิดเป1นร2อยละของ
ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด

4.) ยุทธศาสตร(ด�านสังคม  การศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม
   4.1  แผนงานงบกลาง   -   -   -   -
   4.2  แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 5.26 300,000          1.29 กองยุทธศาสตร,และงบประมาณ
   4.3  แผนงานการรักษาความสงบภายใน   -   -   -   -
   4.4  แผนงานการศึกษา 1 5.26 10,000,000     42.86 สํานักการศึกษา
   4.5  แผนงานสังคมสงเคราะห,   -   -   -   -
   4.6  แผนงานสร2างความเข2มแข็งของชุมชน   -   -   -   -
   4.7  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ 1 5.26 400,000          1.71 สํานักการศึกษา
   4.8  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 5.26 500,000          2.14 กองสวัสดิการสังคม

รวม 4 21.05 11,200,000    48.00
5.) ยุทธศาสตร(ด�านสาธารณสุข  และการกีฬา
   5.1  แผนงานสาธารณสุข 14 73.68 2,669,929       11.44  - กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ

 - ชุมชนมะขามชุม
 - ชุมชนคูขวาง-ท)าวัง เขต 1
 - ชุมชนคูขวาง-ท)าวัง เขต 2
 - ชุมชนคูขวาง-คลัง เขต 3

  -  - ชุมชนหน2าแขวงการทาง

 - ชุมชนหน2าสถานีรถไฟเขตนอกโคก

  -  - ชุมชนศาลามีชัย
 - ชุมชนกรแก2ว

ยุทธศาสตร,/แผนงาน
หน)วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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จํานวนโครงการ คิดเป1นร2อยละของ จํานวน คิดเป1นร2อยละของ
ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด

 - ชุมชนหน2าสถานีรถไฟ
เขตสะพานยาว
 - ชุมชนไทยสมุทร
 - กองการแพทย,
 - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล2อม

รวม 14 73.68 2,669,929      11.44
6.) ยุทธศาสตร(ด�านเศรษฐกิจ
   6.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  -  -  -  -

รวม  -  -  -  -
รวมทั �งสิ�น 19 100.00 23,334,329    100.00

ยุทธศาสตร,/แผนงาน
หน)วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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2. ยุทธศาสตรด�านโครงสร�างพื้นฐาน
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

1 ก+อสร�างถนน ค.ส.ล. ก+อสร�างถนน หนา 0.15 9,464,400        ซอยทุ+งข+า ถนน สํานักช+าง
และรางระบายน้ํา เมตร กว�าง 3.50-4.00 กะโรมไปทาง
ค.ส.ล.ซอยทุ+งข+า ถนน เมตร ยาว 1,053.00 ทิศใต�ถึงถนน
กะโรมไปทางทิศใต�ถึง เมตร หรือมีพื้นที่ไม+น�อย คลองชลประทาน
ถนนคลองชลประทาน กว+า 4,412.00 ตาราง 3 ขวา
3 ขวา เมตร และรางระบายน้ํา

ค.ส.ล.ภายในกว�าง 0.40
เมตร ยาว 863.00 เมตร
และวางท+อเมนประปา
พร�อมประสานเข�ามาตรวัด
น้ําเดิม ยาว 1,050.00
เมตร ตามรูปแบบและ
รายการของเทศบาล

9,464,400       

แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปCงบประมาณ  พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

                      - 4 -

ที่ โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

รวม 1 โครงการ



4. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

1 ติดตั้งระบบห�องสมุด ติดตั้งระบบห�องสมุด 300,000 อุทยานการเรียน กองยุทธศาสตร
ดิจิตอล Smart  E ดิจิตอล รู�เมืองนครศรี และงบประมาณ
Library  Smart  E  Library  ธรรมราช (CLP)

ประกอบด�วย
1.สร�าง Application 
เพื่อใช�งานสําหรับระบบ 
android 
2.สร�าง Application 
เพื่อใช�งานสําหรับระบบ 
IOS
3.รองรับการใช�งานใน
Software เพื่อใช�งาน
สําหรับระบบปฏิบัติการ 
Window

300,000รวม 1 โครงการ

ที่ โครงการ
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พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



4. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.4 แผนงานการศึกษา

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

1 สนับสนุนค+าใช�จ+าย สนับสนุนการจัด 10,800,000 โรงเรียนในสังกัด สํานักการศึกษา
การบริหารสถานศึกษา การเรียนการสอน เทศบาล 10
(โครงการส+งเสริมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการ โรงเรียน
ทักษะการสอน สื่อสาร จํานวน 10 

ภาษาอังกฤษเพื่อการ  โรงเรียน

สื่อสาร)

10,800,000

ที่ โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

รวม 1 โครงการ
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4. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

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

1 โครงการฝcกสอนกีฬา ฝcกทักษะกีฬาให�กับ 500,000 สนามฟุตชอล สํานักการศึกษา
เพื่อความเปfนเลิศ เด็กและเยาวชนในเขต เทศบาลนคร

เทศบาลนครนครศรี นครศรีธรรมราช
ธรรมราช จํานวน 
50 คน

500,000

ที่ โครงการ
พ.ศ.2564

รวม 1 โครงการ
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พ.ศ.2565



4. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.8  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

1 ปรับปรุงภูมิทัศนพื้นที่ ปรับปรุงพื้นที่และภูมิทัศน 500,000           ปรับปรุงพื้นที่ กองสวัสดิการ
อาคารชุมชนทวดทอง บริเวณอาคารชุมชน ภูมิทัศนบริเวณ สังคม

ทวดทอง ขนาดพื้นที่ไม+ อาคารชุมชนทวด
น�อยกว+า 2,600 ตาราง ทอง ตําบล
เมตร โพธิ์เสด็จ

500,000          

โครงการ
พ.ศ.2565พ.ศ.2564
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รวม 1 โครงการ

ที่



5. ยุทธศาสตรด�านสาธารณสุขและการกีฬา
5.1 แผนงานสาธารณสุข

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

1 บริหารจัดการกองทุน 1. บริหารจัดการกองทุนให� 880,560           เทศบาลนคร กองทุนหลัก 

หลักประกันสุขภาพ มีประสิทธิภาพมีวัสดุอุปกรณ นครศรีธรรมราช ประกันสุขภาพ 

เทศบาลนครนคร เหมาะสมเพียงพอต+อการใช� ทน.นศ. 

ศรีธรรมราช งานโดยการสนับสนุนครุภัณฑ

ปCงบประมาณ พ.ศ. วัสดุอุปกรณสํานักงานโนjตบุjค 

2565 น้ําหมึกเครื่องพิมพ (Printer)

2.บริหารจัดการงบ
ประมาณในการดําเนินการ
จัดการกองทุนฯ ให�เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด เปfนไป
ตามระเบียบข�อกําหนดฯ 
3.จัดทําแผนการดําเนิน

งานกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ ประจําปCงบ
ประมาณ  พ.ศ. 2566

2 เฝlาระวังประชากรกลุ+ม 1. เฝlาระวังประชากรกลุ+ม 23,244             ชุมชนมะขามชุม ชุมชนมะขามชุม
เสี่ยงสูง คัดกรองและ เสี่ยงสูงต่ําภายในเขตชุมชน
ออกตรวจเยี่ยมประชากร 2. เจ�าหน�าที่ อสม. ลงพื้นที่
ในชุมชนมะขามชุม คัดกรองประชาชนกลุ+ม
เพื่อปlองกันและควบคุม เสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 3. เจ�าหน�าที่ อสม.ให�ความ
2019 (Covid-19) รู�เรื่องการปlองกันควบคุม

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

ที่ โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน+วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2019  (Covid-19)

3 เฝlาระวังประชากรกลุ+ม 1. เฝlาระวังประชากรกลุ+ม 23,244             ชุมชนคูขวาง ชุมชนคูขวาง
เสี่ยงสูง คัดกรองและ เสี่ยงสูง,ต่ําภายในเขต ท+าวังเขต 1 ท+าวังเขต 1
ออกตรวจเยี่ยมประชา ชุมชน
กรในชุมชนคูขวาง 1 2. เจ�าหน�าที่ อสม.ลงพื้นที่
เพื่อปlองกันและควบคุม คัดกรองประชาชนกลุ+ม
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา เสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (Covid-19) 3. เจ�าหน�าที่ อสม.ให�ความ

รู�เรื่องการปlองกันควบคุม
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019  (Covid-19)

4 เฝlาระวังประชากรกลุ+ม 1. เฝlาระวังประชากรกลุ+ม 23,244             ชุมชนคูขวาง ชุมชนคูขวาง
เสี่ยงสูง คัดกรองและ เสี่ยงสูง,ต่ําภายในเขต ท+าวังเขต 2 ท+าวังเขต 2
ออกตรวจเยี่ยมประชากร ชุมชน
ในชุมชนคูขวาง 2 เพื่อ 2. เจ�าหน�าที่ อสม.ลงพื้นที่
ปlองกันควบคุมโรคติด คัดกรองประชาชนกลุ+ม
เชื้อไวรัสโคโรนา เสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (Covid-19) 3. เจ�าหน�าที่ อสม.ให�ความ

รู�เรื่องการปlองกันควบคุม
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019  (Covid-19)

ที่ โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

 - 10 -



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

5 เฝlาระวังประชากรกลุ+ม 1. เฝlาระวังประชากรกลุ+ม 23,244             ชุมชนคูขวาง ชุมชนคูขวาง
เสี่ยงสูง คัดกรองและ เสี่ยงสูง,ต่ําภายในเขต คลัง เขต 3 คลัง เขต 3
ออกตรวจเยี่ยมประชากร ชุมชน
ในชุมชนคูขวาง 3 เพื่อ 2. เจ�าหน�าที่ อสม.ลงพื้นที่
ปlองกันควบคุมโรคติด คัดกรองประชาชนกลุ+ม
เชื้อไวรัสโคโรนา เสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (Covid-19) 3. เจ�าหน�าที่ อสม.ให�ความ

รู�เรื่องการปlองกันควบคุม
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019  (Covid-19)

6 เฝlาระวังประชากรกลุ+ม 1. เฝlาระวังประชากรกลุ+ม 23,244             ชุมชนหน�า ชุมชนหน�า
เสี่ยงสูง คัดกรองและ เสี่ยงสูง,ต่ําภายในเขต แขวงการทาง แขวงการทาง
ออกตรวจเยี่ยมประชากร ชุมชน
ในชุมชนหน�าแขวงการ 2. เจ�าหน�าที่ อสม.ลงพื้นที่
ทาง เพื่อปlองกันควบคุม คัดกรองประชาชนกลุ+ม
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา เสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (Covid-19) 3. เจ�าหน�าที่ อสม.ให�ความ

รู�เรื่องการปlองกันควบคุม
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019  (Covid-19)

ที่ โครงการ

 - 11 -

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



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

7 เฝlาระวังประชากรกลุ+ม 1. เฝlาระวังประชากรกลุ+ม 23,244             ชุมชนหน�าสถานี ชุมชนหน�า
เสี่ยงสูง คัดกรองและ เสี่ยงสูง,ต่ําภายในเขต รถไฟเขตนอกโคก สถานีรถไฟ
ออกตรวจเยี่ยมประชากร ชุมชน เขตนอกโคก
ในชุมชนหน�าสถานี 2. เจ�าหน�าที่ อสม.ลงพื้นที่
รถไฟเขตนอกโคก เพื่อ คัดกรองประชาชนกลุ+ม
ปlองกันควบคุมโรคติด เสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

เชื้อไวรัสโคโรนา 3. เจ�าหน�าที่ อสม.ให�ความ
2019 (Covid-19) รู�เรื่องการปlองกันควบคุม

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019  (Covid-19)

8 เฝlาระวังประชากรกลุ+ม 1. เฝlาระวังประชากรกลุ+ม 29,066             ชุมชนศาลามีชัย ชุมชนศาลามีชัย
เสี่ยงสูง คัดกรองและ เสี่ยงสูง,ต่ําภายในเขต
ออกตรวจเยี่ยมประชากร ชุมชน
ในชุมชนศาลามีชัยเพื่อ 2. เจ�าหน�าที่ อสม.ลงพื้นที่
ปlองกันควบคุมโรคติด คัดกรองประชาชนกลุ+ม
เชื้อไวรัสโคโรนา เสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (Covid-19) 3. เจ�าหน�าที่ อสม.ให�ความ

รู�เรื่องการปlองกันควบคุม
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019  (Covid-19)

 - 12 -

ที่ โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



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

9 เฝlาระวังประชากรกลุ+ม 1. เฝlาระวังประชากรกลุ+ม 23,244             ชุมชนต�นหว�า ชุมชนต�นหว�า
เสี่ยงสูง คัดกรองและ เสี่ยงสูง,ต่ําภายในเขต
ออกตรวจเยี่ยมประชากร ชุมชน
ในชุมชนต�นหว�า เพื่อ 2. เจ�าหน�าที่ อสม.ลงพื้นที่
ปlองกันควบคุมโรคติด คัดกรองประชาชนกลุ+ม
เชื้อไวรัสโคโรนา เสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (Covid-19) 3. เจ�าหน�าที่ อสม.ให�ความ

รู�เรื่องการปlองกันควบคุม
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019  (Covid-19)

10 เฝlาระวังประชากรกลุ+ม 1. เฝlาระวังประชากรกลุ+ม 23,244             ชุมชนหน�าสถานี ชุมชนหน�า
เสี่ยงสูง คัดกรองและ เสี่ยงสูง,ต่ําภายในเขต รถไฟเขต สถานีรถไฟ
ออกตรวจเยี่ยมประชากร ชุมชน สะพานยาว เขตสะพานยาว
ในชุมชนหน�าสถานีรถ 2. เจ�าหน�าที่ อสม.ลงพื้นที่
ไฟเขตาสะพานยาวเพื่อ คัดกรองประชาชนกลุ+ม
ปlองกันควบคุมโรคติด เสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

เชื้อไวรัสโคโรนา  3. เจ�าหน�าที่ อสม.ให�ความ
2019 (Covid-19) รู�เรื่องการปlองกันควบคุม

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019  (Covid-19)
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ที่ โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



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

11 เฝlาระวังประชากรกลุ+ม 1. เฝlาระวังประชากรกลุ+ม 23,244             ชุมชนกรแก�ว ชุมชนกรแก�ว
เสี่ยงสูง คัดกรองและ เสี่ยงสูง,ต่ําภายในเขต
ออกตรวจเยี่ยมประชากร ชุมชน
ในชุมชนกรแก�วเพื่อปlอง 2. เจ�าหน�าที่ อสม.ลงพื้นที่
กันควบคุมโรคติดเชื้อ คัดกรองประชาชนกลุ+ม
ไวรัสโคโรนา 2019 เสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (Covid-19) 3. เจ�าหน�าที่ อสม.ให�ความ

รู�เรื่องการปlองกันควบคุม
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019  (Covid-19)

12 เฝlาระวังประชากรกลุ+ม 1. เฝlาระวังประชากรกลุ+ม 17,422             ชุมชนไทยสมุทร ชุมชนไทยสมุทร
เสี่ยงสูง คัดกรองและ เสี่ยงสูง,ต่ําภายในเขต
ออกตรวจเยี่ยมประชากร ชุมชน
ในชุมชนไทยสมุทรเพื่อ 2. เจ�าหน�าที่ อสม.ลงพื้นที่
ปlองกันควบคุมโรคติด คัดกรองประชาชนกลุ+ม
เชื้อไวรัสโคโรนา เสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (Covid-19) 3. เจ�าหน�าที่ อสม.ให�ความ

รู�เรื่องการปlองกันควบคุม
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019  (Covid-19)
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ที่ โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



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

13 พัฒนาศักยภาพและ 1. จัดกิจกรรมอบรมส+งเสริม 59,309             เขตเทศบาลนคร กองสาธารณสุช
ยกระดับมาตรฐาน ความรู�ด�านการสุขาภิบาล นครศรีธรรมราช และสิ่งแวดล�อม
ตลาดสดตามหลัก ตลาดแก+ผู�ประกอบกิจการ ทน.นศ.

สุขาภิบาล ประจําปC ตลาดตามกฎหมายว+าด�วย
งบประมาณ พ.ศ. การสาธารณสุข
2565 2.จัดกิจกรรมการรับรอง

มาตรฐานตลาดรับรอง
มาตรฐาน "ตลาดสดน+าซื้อ" 
"ตลาดนัดน+าซื้อ"

14 จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม 1. รณรงคเรื่องการปlองกัน 1,497,620        ศูนยพักพิงร+วมใจ กองแพทยการ
และศูนยพักคอย การแพร+ระบาดของโรคติด อุ+นไอรัก ม.2 เทศบาลนคร

(Community เทศบาล เชื้อไวรัสโคโรนา2019 ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช
นครนครศรีธรรมราช เพื่อให�ประชาชน รับรู� อ.เมือง จ.นคร-
และองคการบริหาร ข�อมูล สถานการณ ศรีธรรมราช
ส+วนตําบลปากนคร 2. จัดหาอุปกรณในการดูแล
กรณีการระบาดของ และรักษาประชาชนผู�ติด
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา เชื้อระหว+างรอเตียงเพื่อ
2019 (Covid-19) ส+งต+อโรงพยาบาล

2,669,929       รวม 14 โครงการ
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ที่ โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



1 ครุภัณฑสํานักงาน
1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

1 ตู�เหล็ก แบบ 2 บาน ตู�เหล็ก แบบ 2 บาน ขนาด 11,800             ฝqายอํานวยการ สํานักปลัด
ไม+น�อยกว+า (W x D x H) สํานักปลัด เทศบาล
913x457x1,830 มม. เทศบาล
จํานวน 2 ตู� จัดซื้อตาม
ราคามาตรฐานครุภัณฑ
ฉบับเดือนธันวาคม 2563
ของสํานักงบประมาณ

2 ตู�เตี้ยบานเปuด ตู�เตี้ยบานเปuด ขนาด 24,500             ฝqายอํานวยการ สํานักปลัด
ไม+น�อยกว+า (W x D x H) สํานักปลัด เทศบาล
80x40x81 ชม. เทศบาล
จํานวน 7 ตู� จัดซื้อตาม
ราคามาตรฐานครุภัณฑ
ฉบับเดือนธันวาคม 2563
ของสํานักงบประมาณ

3 โตjะทํางาน 2 ลิ้นชัก โตjะทํางาน 2 ลิ้นชัก ขนาด 4,500               ฝqายอํานวยการ สํานักปลัด
ไม+น�อยกว+า (W x D x H) สํานักปลัด เทศบาล
1,200x600x750 มม. เทศบาล
จํานวน 1 ตัว

รายละเอียดของครุภัณฑ

                       - 16 -

ที่ ครุภัณฑ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แบบ ผด.02/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับไม+ได�ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท�องถิ่น
แผนการดําเนินงาน  ประจําปCงบประมาณ  พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช



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

4 เก�าอี้สํานักงานล�อเลื่อน เก�าอี้สํานักงานล�อเลื่อน 29,950             ฝqายอํานวยการ สํานักปลัด
ขนาดไม+น�อยกว+า สํานักปลัด เทศบาล
(W x D x H) 64x70x เทศบาล
107 ซม. จํานวน 1 ตัว

70,750            
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ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

รวม 4 รายการ



1 ครุภัณฑสํานักงาน
1.4  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

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

1 เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ แบบ 54,200             พุทธภูมิ สํานักการศึกษา
แบบแยกส+วน แบบ แยกส+วน แบบตั้งพื้นหรือ สวนสมเด็จพระ
ตั้งพื้น หรือแบบแขวน แบบแขวน (ระบบ Inverter) ศรีนครินทร 84
(ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู (ทุ+งท+าลาด)

จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑของสํานัก
งบประมาณ ฉบับ
เดือนธันวาคม 2563

54,200            

ที่
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

รวม 1 รายการ

ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ
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2. ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
2.5  แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

1 อุปกรณกระจาย อุปกรณกระจายสัญญาณ 2,800               ฝqายอํานวยการ สํานักปลัด
สัญญาณ (L2 Switch) (L2 Switch) ขนาด 16 สํานักปลัด เทศบาล

ช+อง จํานวน 1 เครื่อง เทศบาล
2 อุปกรณกระจาย อุปกรณกระจายสัญญาณ 6,000               ฝqายอํานวยการ สํานักปลัด

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

3 เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ 90,000             ศูนยเทคโนโลยี กองยุทธศาสตร
สําหรับงานประมวลผล งานประมวลผล แบบที่ 2 สารสนเทศ และงบประมาณ
แบบที่ 2 จอแสดงภาพขนาดไม+น�อย ICT & CCTV

กว+า 19 นิ้ว จํานวน 3
เครื่อง จัดซื้อตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานการจัดหาครุภัณฑ
และระบบคอมพิวเตอร
กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับ
เดือนพฤษภาคม 2563

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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งบประมาณ สถานที่ หน+วยงาน
(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรโนjตบุjค 44,000             ศูนยเทคโนโลยี กองยุทธศาสตร
โนjตบุjค สําหรับงาน สําหรับงานประมวลผล สารสนเทศ และงบประมาณ
ประมวลผล จํานวน 2 เครื่อง จัดซื้อ ICT & CCTV

ตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ฉบับเดือนพฤษภาคม
2563

46,800            รวม 4 รายการ
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ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



2. ครุภัณฑงานบ�านงานครัว
7.2  แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

1 เครื่องทําน้ําร�อน- เครื่องทําน้ําร�อน-น้ําเย็น 5,800               ฝqายอํานวยการ สํานักปลัด
น้ําเย็นแบบถังคว่ํา แบบถังคว่ํา สามารถทํา สํานักปลัด เทศบาล

น้ําเย็นได� 1 ลิตร/ชั่วโมง เทศบาล
สามารถทําน้ําร�อนได�
5 ลิตร/ชั่วโมง มีกําลัง
ไฟฟlาทําความร�อน 420
วัตต มีกําลังทําความเย็น
135 วัตต ใช�ไฟฟlา AC
220 โวลต 50 เฮิรตช
จํานวน 1 เครื่อง

2 เครื่องตัดหญ�าแบบ เครื่องตัดหญ�าแบบข�อแข็ง 19,000             ฝqายอํานวยการ สํานักปลัด
ข�อแข็ง  - เปfนเครื่องตัดหญ�าแบบ สํานักปลัด เทศบาล

สะพาย เทศบาล
 - เครื่องยนตขนาดไม+
น�อยกว+า 1.4 แรงม�า
 - ปริมาตรกระบอกสูบไม+
น�อยกว+า 30 ซีซี
พร�อมใบมีด จํานวน 2
เครื่อง

24,800            

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

รวม 2 รายการ
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