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ส่วนที่ 1 

 

บทนำ 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน
ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ท่ีต้องดำเนินการในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 
สำหรับแผนการดำเนินงานนั้น  มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมการพัฒนาท่ีดำเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น    
เพื่อให้แนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากขึ้น  ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ   มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนก
รายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน 

แผนการดำเนินงานจะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีดำเนินการ         
ในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมี
ท่ีมาจาก 

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   (รวมท้ังเงินอุดหนุนท่ี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ) 

2. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ (ถ้ามี) 

3. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ  ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  หรือหน่วยงาน
อื่นๆ  ท่ีดำเนินการในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   (สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้รวบรวม
ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ  ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  หรือหน่วยงานอื่น ๆ                    
ท่ีมีลักษณะการดำเนินงานครอบคลุมพื้นท่ีหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ / กิจกรรมการ
พัฒนาท่ีมีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบไปยังหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

4. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นท่ี 
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วัตถุประสงคข์องแผนการดำเนินงาน 
 การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช       
มีวัตถุประสงค์ท่ีสำคัญดังนี้ 

1. เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานท่ีจะดำเนินการในพื้นท่ีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
2. เพื่อให้การดำเนินงานของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม 

งบประมาณ  ระยะเวลาดำเนินงานท่ีชัดเจนและแสดงถึงการดำเนินงานจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตาม
กรอบการพัฒนาของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

3. เพื่อให้ทราบโครงการกิจกรรม ท่ีจะดำเนินการในพื้นท่ีเทศบาลนครนครศรีธรรมราชในปีงบประมาณนั้น 
4. เพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน และติดตามประเมินผลการพัฒนา               

ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น         
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 (หมวด 5 ข้อ 26)  การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการ 
ตามระเบียบนี้ โดยมีข้ันตอนดำเนินการ  ดังนี้ 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่ วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ                           
ท่ีต้องการดำเนินการในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำร่างแผนการ
ดำเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น
กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรครองส่วนท้องถิ่น โดยท่ีเค้าโครงแผนปฏิบัติการ 2  ส่วนคือ 

ส่วนท่ี 1   บทนำ 
ส่วนท่ี 2   บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น นำร่างแผนการดำเนินงานเสนอต่อ
คณะกรรมการการพัฒนาท้องถิ่น 

4. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินการ  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้
ความเห็นชอบ   เมื่อผู้บริหารให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้ว ให้ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน
โดยให้ปิดประกาศแผนดำเนินงานภายใน 15 วัน นับแต่วันท่ีประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัว
กัน และติดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน 
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แผนภูมิขั้นตอนการจดัทำแผนการดำเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
รวบรวมแผนงาน โครงการพฒันาของ 

                          - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                          - หน่วยราชการส่วนราชการ ส่วนภูมิภาค 
                            รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
- พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน 

                  - เสนอร่างแผนการดำเนินงาน 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิน่ 
- จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน 
- เสนอร่างแผนการดำเนินงาน 

 

ผู้บริหารท้องถิ่น 
- ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน 
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ประโยชนข์องแผนการดำเนินงาน 
แผนการดำเนินงานแสดงถึงรายละเอียด แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดำเนินการจริงของ

ปีงบประมาณ จึงเป็นประโยชน์และมีความสำคัญต่อองค์กรในภาพรวม เพราะแผนการดำเนินงานเกิดจากการ
วิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาท่ีมีอยู่จริง และแนวทางแก้ไขปัญหา ด้วยการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจำกัดให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรซึ่งสามารถกล่าวได้ว่าแผนการดำเนินงานมีประโยชน์ต่อองค์กร ดังนี้ 

1. เป็นเครื่องมือช่วยให้การบริหารจัดการพัฒนาท้องถิ่น  ได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

2. สามารถนำแผนงาน/โครงการไปปฏิบัติได้จริง เป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับแผนพัฒนา          
ในระดับต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. ทำให้ทราบถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมการพัฒนาท่ีดำเนินการจริง
ท้ังหมดในพื้นท่ีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

4. การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีความชัดเจน         
ในการปฏิบัติมากขึ้น 

5. ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ  มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนก
รายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน 

6.การบริหารงานของผู้บริการท้องถิ่น  ในการควบคุมการดำเนินงานมีความเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

7.  การบริหารงบประมาณมีความเหมาะสมตามงบประมาณท่ีได้รับ 
 
 
 

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

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 

  การจัดทำโครงการ/กิจกรรมในแผนการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565             
มีวัตถุประสงค์เพื่ อให้ทราบโครงการ/กิจกรรม ท่ีเกิดขึ้น ในพื้ น ท่ีของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช                
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   ซึ่งจะนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหาร ประสานงานและติดตามประเมินผล
การพัฒนาท้องถิ่น 
  2.1  บัญชสีรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (ผด.0๑) 
  2.2  บัญชจีำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (ผด.02) 
  2.3  จำนวนบัญชีครุภัณฑ์ สำหรับท่ีไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (ผด.02/1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.01 
บัญชสีรุปจำนวนโครงการพฒันาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (ผด.01) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ท่ี ๑. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำร
๑.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 9 5.45 2,133,600.00 0.56  - ส านักปลัดเทศบาล

 - กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 0.61 90,000.00 0.02  - ส านักปลัดเทศบาล

รวมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ท่ี ๑ 10 6.06 2,223,600.00 0.58

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ท่ี ๒. ยุทธศำสตร์ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 42 25.45 39,848,000 10.47  - ส านักช่าง

๒.๒ แผนงานการพาณิชย์ 5 3.03 4,072,000 1.07  - ส านักการประปา

รวมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ท่ี ๒ 47 28.48 43,920,000 11.54

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ท่ี ๓.  ยุทธศำสตร์ด้ำนส่ิงแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ
๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 1 0.61 90,000 0.02  - กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

รวมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ท่ี ๓ 1 0.61 90,000 0.02

ยุทธศำสตร์/แผนงำน

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เทศบำลนครนครศรีธรรมรำช จังหวัดนครศรีธรรมรำช

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ 
แบบ ผด.๐๑- ๖ -



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

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ท่ี ๔. ยุทธศำสตร์ด้ำนสังคม กำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
๔.๑ แผนงานงบกลาง 3 1.82 141,646,800 37.22  - กองสวัสดิการสังคม

๔.๒ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 3 1.82 1,900,000 0.50  - กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

๔.๓ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4 2.42 600,000 0.16  - ส านักปลัดเทศบาล

๔.๔ แผนงานการศึกษา 38 23.03 172,235,400 45.25  - ส านักการศึกษา

๔.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์ 10 6.06 1,360,000 0.36  - กองสวัสดิการสังคม

๔.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 16 9.70 5,160,000 1.36  - กองสวัสดิการสังคม

4.7 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 17 10.30 4,212,000 1.11  - ส านักการศึกษา

๔.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2 1.21 991,000 0.26  - ส านักการศึกษา

รวมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ท่ี ๔ 93 56.36 328,105,200.00 86.21

๕.๑ แผนงานสาธารณสุข 9 5.46 4,150,000 1.09  - กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

รวมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ท่ี ๕ 9 5.46 4,150,000 1.09

เทศบำลนครนครศรีธรรมรำช จังหวัดนครศรีธรรมรำช

ยุทธศำสตร์/แนวทำง

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ท่ี ๕. ยุทธศำสตร์ด้ำนสำธำรณสุข และกำรกีฬำ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ 

แบบ ผ.๐๑- ๗ -



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

๖.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 5 3.03 2,120,000 0.56  - ส านักปลัดเทศบาล

รวมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ท่ี ๖ 5 3.03 2,120,000 0.56

รวมท้ังส้ิน 6 ยุทธศำสตร์ 165 100.00 380,608,800.00 100.00

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ท่ี ๖. ยุทธศำสตร์ด้ำนเศรษฐกิจ

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศำสตร์/แนวทำง

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ผ.๐๑- ๘ -



 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 
บัญชจีำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (ผด.02) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                        

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 จัดซ้ือระบบสารบรรณ เพ่ือจัดซ้ือระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 500,000         ส านักงานเทศบาลนคร ส านักปลัด
อิเล็กทรอนิกส์ ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงาน นครศรีธรรมราช เทศบาล

เอกสาร

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

ในเขตเทศบาล
 - ท าความสะอาดดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ในสวน
สาธารณะต่างๆ ในเขตเทศบาล

4 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ  - จัดพิธีถวายราชสักการะและถวาย 90,000           สวนหิน สวนสมเด็จ ส านักปลัด
พระศรีนครินทราบรมราช ราชสดุดี พระศรีนครินทร์ 84 เทศบาล
ชนนีเน่ืองในวันคล้าย  - กิจกรรมตรวจวัดความดันผู้เข้าร่วม (ทุ่งท่าลาด)
วันพระราชสมภพ กิจกรรม

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

                      - 9 - แบบ ผด.02
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565
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.

5 ปรับปรุงระบบโทรศัพท์ ปรับปรุงระบบโทรศัพท์ภายในส าหรับ 113,600         ส านักงานเทศบาลนคร ส านักปลัด
ภายในส าหรับระบบ ระบบภายในส าหรับระบบ cloud PBX นครศรีธรรมราช เทศบาล
cloud PBX ในการจัดหาเคร่ืองโทรศัพท์ไอพีโฟน

ส าหรับหมายเลขภายใน แบบต้ังโต๊ะ
จ านวน 75 ชุด และชนิดรองรับ WIFI
แบบแท่นชาร์ต และมีแบตเตอร์ร่ีในตัว
จ านวน 5 ชุด

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

 - 10 -
แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



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 อบรมสัมมนาบุคลากร จัดอบรมสัมมนาให้ความรู้เพ่ือพัฒนา 500,000         ส านักงานเทศบาล ส านักปลัด
เทศบาล ศักยภาพบุคลากร การอบรมสัมมนา นครนครศรีธรรมราช เทศบาล

เพ่ือพัฒนาองค์กร การอบรมส่งเสริม และสถานท่ีภายนอก
ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ตามความเหมาะสม

9 จัดท าแผนพัฒนา  - จัดประชุมประชาคมระดับพ้ืนท่ี 500,000          - ส านักงานเทศบาล กองยุทธศาสตร์
งบประมาณ  และการ และระดับเทศบาลนคร  เพ่ือน าปัญหา นครนครศรีธรรมราช และงบประมาณ
ติดตามประเมินผล มาพิจารณาจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน  - ห้องประชุมเพชรลดา

 - จัดท าเอกสารแผนพัฒนาท้องถ่ิน โรงเรียนสาธิตเทศบาล
และแผนฯ เพ่ิมเติม จ านวน 200 เล่ม วัดเพชรจริก
 - จัดท าเอกสารแผนพัฒนาชุมชน  - ชุมชนในเขตเทศบาล
จ านวน 200 เล่ม นครนครศรีธรรมราช
 - 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

2,133,600     รวม    9     โครงการ
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แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



1. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร
1.2  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 ปรับปรุงพ้ืน ค.ส.ล. ช้ัน 1 ปรับปรุงพ้ืน ค.ส.ล. ช้ัน 1 90,000           สถานธนานุบาลเทศบาล ส านักปลัด
สถานธนานุบาลเทศบาล สถานธนานุบาลขนาดพ้ืนท่ีรวมไม่ นครนครศรีธรรมราช เทศบาล
นครนครศรีธรรมราช น้อยกว่า 58 ตร.ม. ตามรูปแบบ

และรายการของเทศบาล

90,000          รวม    1     โครงการ

แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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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 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 672,000        ซอยอู่ไข่ ถนนท่าขนอน ส านักช่าง
รางระบายน้ า ค.ส.ล. ซอย กว้าง 4.00 เมตร ยาว 82.00 เมตร
อู่ไข่ ถนนท่าขนอน หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า   328.00

 ตารางเมตร  และรางระบายน้ า ค.ส.ล.
ภายในกว้าง 0.40 เมตร
ยาว 174.00 เมตร  ตามรูปแบบและ
รายการของเทศบาล

2 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 420,000        ซอยทุ่งข่า 2 แยก 3 ส านักช่าง
ซอยทุ่งข่า 2 แยก 3 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 107.00 เมตร

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  428.00 
ตารางเมตร  ตามรูปแบบและรายการ
ของเทศบาล

3 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 1,756,000      ซอยเสรี ส านักช่าง
ซอยเสรี กว้าง 4.00 เมตร ยาว 490.00 เมตร

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  1,960.00 
ตารางเมตร  ตามรูปแบบและรายการ
ของเทศบาล

       - 13 - แบบ ผด.02
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



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. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 376,000        ซอยหนองคล้า แยก 2 ส านักช่าง
ซอยหนองคล้า แยก 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  320.00 
ตารางเมตร  ตามรูปแบบและรายการ
ของเทศบาล

5 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 640,000        บริเวณท้ายซอย - ส านักช่าง
บริเวณท้ายซอยไทยสมุทร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร ไทยสมุทร
(ต่อจากถนนเดิม) หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  640.00 

ตารางเมตร  ตามรูปแบบและรายการ
ของเทศบาล

6 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 338,000        บริเวณท้ายซอย - ส านักช่าง
บริเวณท้ายซอยราชนิคม 7 กว้าง 8.00 เมตร ยาว 52.00 เมตร ราชนิคม 7

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  416.00 
ตารางเมตร  ตามรูปแบบและรายการ
ของเทศบาล

7 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 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.
เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อม
บ่อพัก ค.ส.ล. และฝาเหล็กรังผ้ิงทุกระยะ
10.00 เมตร ยาว 175.00 เมตร  
ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล
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แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



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 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 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.
เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อม
บ่อพัก ค.ส.ล. และฝาเหล็กรังผ้ิงทุกระยะ
10.00 เมตร ยาว  375.00 เมตร  
ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล

9 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 1,042,800      ซอยม่ิงมงคล แยก 1 ส านักช่าง
ท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ซอย กว้าง 2.60-3.00 เมตร ยาว 136.00 
ม่ิงมงคล แยก 1 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 366.00

 ตารางเมตร  และท่อระบายน้ า ค.ส.ล.
เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อม
บ่อพัก ค.ส.ล. และฝาเหล็กรังผ้ิงทุกระยะ
10.00 เมตร ยาว  139.00 เมตร  
ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล

10 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 840,000        ซอยร่วมฤดี ส านักช่าง
ท่อระบายน้ า ค.ส.ล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 82.00 เมตร
ซอยร่วมฤดี หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  402.00

 ตารางเมตร  และท่อระบายน้ า ค.ส.ล.
เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
ฝาเหล็กรังผ้ิงทุกระยะ 10.00 เมตร 
ยาว 83.00 เมตร  ตามรูปแบบและ
รายการของเทศบาล

 - 15 -
แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



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.

11 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 1,010,000      ซอยศิริพันธ์ ส านักช่าง
ท่อระบายน้ า ค.ส.ล. กว้าง 2.80-5.60 เมตร ยาว 96.00 
ซอยศิริพันธ์ เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  362.00

 ตารางเมตร  และท่อระบายน้ า ค.ส.ล.
เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
ฝาเหล็กรังผ้ิงทุกระยะ 10.00 เมตร 
ยาว 96.00 เมตร  ตามรูปแบบและ
รายการของเทศบาล

12 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 450,000        ซอยต้นหว้า 5 ส านักช่าง
รางระบายน้ า ค.ส.ล. กว้าง 2.50-3.00 เมตร ยาว 60.00
ซอยต้นหว้า 5 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 160.00

ตารางเมตร  และรางระบายน้ า ค.ส.ล.
ภายในกว้าง 0.40 เมตร
ยาว 60.00 เมตร  ตามรูปแบบและ
รายการของเทศบาล

13 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 213,000        ซอยบางงัน 2 ส านักช่าง
รางระบายน้ า ค.ส.ล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร
ซอยบางงัน 2 หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 120.00

ตารางเมตร  และรางระบายน้ า ค.ส.ล.
(ทิศตะวันตก) ภายในกว้าง 0.40 เมตร
ยาว 40.00 เมตร  ตามรูปแบบและ
รายการของเทศบาล
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แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



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.

14 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 1,004,000      ซอยประชุมพร 1 ส านักช่าง
รางระบายน้ า ค.ส.ล. ซอย กว้าง 4.50 เมตร ยาว 94.00 เมตร ถนนล าเหมืองไป 
ประชุมพร 1 หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 423.00 ทางทิศตะวันตก
ถนนล าเหมืองไป ตารางเมตร  และรางระบายน้ า ค.ส.ล.
ทางทิศตะวันตก (ท้ังสองฝ่ัง) ภายในกว้าง 0.40 เมตร

ยาว 196.00 เมตร  ตามรูปแบบและ
รายการของเทศบาล

15 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 844,600        ซอยปรางเพชร แยก 1 ส านักช่าง
รางระบายน้ า ค.ส.ล. ซอย กว้าง 3.00 เมตร ยาว 103.00 เมตร
ปรางเพชร แยก 1 หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 309.00

ตารางเมตร  และรางระบายน้ า ค.ส.ล.
ภายในกว้าง 0.40 เมตร
ยาว 103.00 เมตร  ตามรูปแบบและ
รายการของเทศบาล

16 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 780,000        ซอยพาณิช เช่ือมซอย ส านักช่าง
รางระบายน้ า ค.ส.ล. ซอย กว้าง 5.20 เมตร ยาว 114.00 เมตร ทรัพย์ไพศาล
พาณิช เช่ือมซอยทรัพย์ หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 592.00
ไพศาล ตารางเมตร  และรางระบายน้ า ค.ส.ล.

ภายในกว้าง 0.40 เมตร
ยาว 121.00 เมตร  ตามรูปแบบและ
รายการของเทศบาล

 - 17 -
แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



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.

17 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 879,000        ซอยแม่พร้อม ต่อจาก ส านักช่าง
รางระบายน้ า ค.ส.ล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร ถนนเดิม ถึงซอย
ซอยแม่พร้อม ต่อจากถนน หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 510.00 เอกรินทร์
เดิม ถึงซอยเอกรินทร์ ตารางเมตร  และรางระบายน้ า ค.ส.ล.

ภายในกว้าง 0.40 เมตร
ยาว 170.00 เมตร  ตามรูปแบบและ
รายการของเทศบาล

18 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  และ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 643,300        บริเวณซอย ตรงข้าม ส านักช่าง
รางระบายน้ า ค.ส.ล. ซอย กว้าง 1.50-2.00 เมตร ยาว 104.00 ป้ัม ปตท.หัวถนน)
ไม่มีช่ือ (ตรงข้ามป๊ัม ปตท. เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 141.00
หัวถนน) ตารางเมตร  และรางระบายน้ า ค.ส.ล.

ภายในกว้าง 0.40 เมตร
ยาว 104.00 เมตร  ตามรูปแบบและ
รายการของเทศบาล

19 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 321,100        ซอยไม่มีช่ือ ส านักช่าง
รางระบายน้ า ค.ส.ล. กว้าง 0.80-1.80 เมตร ยาว 51.00 (ตรงข้ามแฟลตต ารวจ)
ซอยไม่มีช่ือ เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 81.00
(ตรงข้ามแฟลตต ารวจ) ตารางเมตร  และรางระบายน้ า ค.ส.ล.

(ฝ่ังทิศใต้) ภายในกว้าง 0.40 เมตร
ยาว 51.00 เมตร  ตามรูปแบบและ
รายการของเทศบาล

 - 18 -
แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



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.

20 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 2,355,000      ซอยสันติธรรม ส านักช่าง
รางระบายน้ า ค.ส.ล. ซอย กว้าง 3.00-5.00 เมตร ยาว 280.00 
สันติธรรม เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,235.00

ตารางเมตร  และรางระบายน้ า ค.ส.ล.
ภายในกว้าง 0.40 เมตร
ยาว 280.00 เมตร  ตามรูปแบบและ
รายการของเทศบาล

21 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 714,000        ซอยหลังสมาคมโผวเล้ง ส านักช่าง
รางระบายน้ า ค.ส.ล. ซอย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 115.00 เมตร
หลังสมาคมโผวเล้ง หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 575.00

ตารางเมตร  และรางระบายน้ า ค.ส.ล.
ภายในกว้าง 0.40 เมตร
ยาว 118.00 เมตร  ตามรูปแบบและ
รายการของเทศบาล

22 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 664,900        ซอยหอไตร 4 ส านักช่าง
รางระบายน้ า ค.ส.ล. ซอย กว้าง 4.00-4.50 เมตร ยาว 46.00 
หอไตร 4 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 194.00

ตารางเมตร  และรางระบายน้ า ค.ส.ล.
(ฝ่ังทิศเหนือ) ภายในกว้าง 0.40 เมตร
ยาว 58.00 เมตร   (ฝ่ังทิศใต้) ภายใน
กว้าง 0.40 เมตร ยาว 46.00 เมตร 
ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล
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แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



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.

23 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 88,600           ซอยวิบาก 1 ส านักช่าง
วิบาก 1 กว้าง 3.00-3.80 เมตร ยาว 33.00 

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 112.30
ตารางเมตร  ตามรูปแบบและรายการ
ของเทศบาล

24 ก่อสร้างถนนผิวแอสฟัลท์ ก่อสร้างถนนผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 1,386,000      ซอยกอบสุขจากถนน ส านักช่าง
ติกคอนกรีต ซอยกอบสุข หนา 0.05 เมตร กว้าง 4.00 เมตร พัฒนาการคูขวางไป
จากถนนพัฒนาการคูขวาง ยาว 520.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย ทางทิศตะวันตก ถึง
ไปทางทิศตะวันตก ถึง กว่า 2,080.00 ตารางเมตร ถนนกรแก้ว
ถนนกรแก้ว ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล

25 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก ก่อสร้างถนนผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  450,000        ซอยทรัพย์เจริญ ส านักช่าง
คอนกรีต ซอยทรัพย์เจริญ หนา 0.05 เมตร กว้าง 5.00-7.35 

เมตร ยาว 192.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 1,175.15 ตารางเมตร  
ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล

26 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก ก่อสร้างถนนผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  1,714,000      ถนนมะขามชุม ส านักช่าง
คอนกรีต ถนนมะขามชุม หนา 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
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แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



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.

27 ก่อสร้างท่อระบายน้ า ก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาด 800,000        ซอยหนองคล้า แยก 3 ส านักช่าง
ค.ส.ล. ซอยหนองคล้า เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร ฝาเหล็ก
แยก 3 รังผ้ึงทุกระยะ 10 เมตร ยาว 80.00

เมตร ตามรูปแบบและรายการของ
เทศบาล

28 ก่อสร้างบานประตูระบาย ก่อสร้างบานประตูระบายน้ าแบบบาน  496,000        บริเวณท้ายซอยตันภาษี ส านักช่าง
น้ า เปิด-ปิด (Flap Gate) Flap Gate ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า1.00
คลองท่าวัง บริเวณท้าย เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร หรือ
ซอยตันภาษี มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2.00 ตารางเมตร 

จ านวน 2 บาน ตามรูปแบบและรายการ
ของเทศบาล

29 ก่อสร้างบุกเบิกถนนซอย ก่อสร้าง - บุกเบิกเกรดเกล่ียถนน กว้าง 1,500,000      ซอยสวนหลวงออก - ส านักช่าง
สวนหลวงออก - ถนน 14 เมตร ยาว 485.00 เมตร หรือมีพ้ืน ถนนพัฒนาการคูขวาง
พัฒนาการคูขวาง ท่ีไม่น้อยกว่า 6,790.00 ตารางเมตร 

 - ผิวจราจรหินคลุกเกรดเกล่ียบดอัดเรียบ
ถนนกว้าง 12.00 เมตร ยาว 485.00
เมตร หนาไม่น้อยกว่า0.20 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า5,820.00 ตารางเมตร
ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล
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แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



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.

30 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

31 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
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แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



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.

32 ก่อสร้างปูยางแอสฟัลท์ติก ก่อสร้างปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน 950,000        ซอยก้าวหน้า 1/3 ส านักช่าง
คอนกรีต และรางระบายน้ า หนา 0.05 เมตร กว้าง 3.50-6.00
ค.ส.ล. ซอยก้าวหน้า 1/3 เมตร ยาว 87.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่

น้อยกว่า 350.00 ตารางเมตร พร้อม
ตีเส้นจราจร และรางระบายน้ า ค.ส.ล. 
(ฝ่ังทิศตะวันออก) ภายในกว้าง 0.40
เมตร ยาว 87.00 เมตร รางระบายน้ า 
ค.ส.ล. (ฝ่ังทิศตะวันตก) ภายในกว้าง 
0.40 เมตร ยาว 87.00 เมตร พร้อม
วางท่อเมนประปา ท้ัง 2 ฝ่ัง ตามรูปแบบ
และรายการของเทศบาล

33 ก่อสร้างปูยางแอสฟัลท์ติก ก่อสร้างปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน 772,500        ซอยก้าวหน้า แยก 4 ส านักช่าง
คอนกรีต และรางระบายน้ า หนา 0.05 เมตร กว้าง 4.00-4.50
ค.ส.ล. ซอยก้าวหน้า แยก 4 เมตร ยาว 112.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่

น้อยกว่า 450.00 ตารางเมตร พร้อม
ตีเส้นจราจร และรางระบายน้ า ค.ส.ล. 
(ฝ่ังทิศใต้) ภายในกว้าง 0.40 เมตร 
ยาว 112.00 เมตร พร้อมวางท่อเมน
ประปา ท้ัง 2 ฝ่ัง  ตามรูปแบบและ
รายการของเทศบาล

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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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.

34 ก่อสร้างปูยางแอสฟัลท์ติก ก่อสร้างปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน 1,200,000      ซอยก้าวหน้า 1/2 ส านักช่าง
คอนกรีต และรางระบายน้ า หนา 0.05 เมตร กว้าง 3.80-4.00
ค.ส.ล. ซอยก้าวหน้า 1/2 เมตร ยาว 93.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่

น้อยกว่า 362.00 ตารางเมตร และ
รางระบายน้ า ค.ส.ล. (ฝ่ังทิศตะวันออก) 
ภายในกว้าง 0.40 เมตร ยาว 93.00 
เมตร รางระบายน้ า ค.ส.ล. 
(ฝ่ังทิศตะวันตก)ภายในกว้าง 0.40 เมตร
ยาว 86.00 เมตร พร้อมวางท่อเมน
ประปา ท้ัง 2 ฝ่ัง ตามรูปแบบและ
รายการของเทศบาล

35 ก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ า ก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ ารูปตัวยู กว้าง 178,200        ศาลาชุมชนตลาดหัวอิฐ ส านักช่าง
รูปตัวยู คลองอิฐ บริเวณ 1.50-1.90เมตร ยาว 124.00 เมตร  
ด้านทิศตะวันออกของ หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 224.00 
ศาลาชุมชนตลาดหัวอิฐ ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการ
(ต่อจากของเดิม) ของเทศบาล

       - 24 - แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



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.

36 ก่อสร้างรางระบายน้ า ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.ภายในกว้าง 352,000        ถนนหลังวัดท่าโพธ์ิ ส านักช่าง
ค.ส.ล. ถนนหลังวัดท่าโพธ์ิ 0.40 เมตร ยาว 121.00 เมตร จากซอยไพศาลสถิตย์
จากซอยไพศาลสถิตย์ ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล ถึงซอยทรัพย์เจริญ
ถึงซอยทรัพย์เจริญ

37 ก่อสร้างรางระบายน้ า ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.ภายในกว้าง 176,000        ซอยศรีธรรมโศก 2 ส านักช่าง
ค.ส.ล. ซอยศรีธรรมโศก 2 0.40 เมตร ยาว 52.00 เมตร
แยก 2 ฝ่ังทิศเหนือ จาก ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล
รางระบายน้ าเดิมไปทาง
ทิศตะวันออก

38 ก่อสร้างรางระบายน้ า ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. ภายในกว้าง 1,932,000      ซอยอัครศรีวิชัย ส านักช่าง
ค.ส.ล. ซอยอัครศรีวิชัย 0.40 เมตร   ยาว 568.00 เมตร

ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล

39 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

40 ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ก่อสร้างปักเสา 27,500           ซอยหนองคล้า ส านักช่าง
แรงต่ า ซอยหนองคล้า พาดสายไฟฟ้า ระยะทาง 100.00 เมตร

ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล
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แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



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.

41 ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ก่อสร้างปักเสา 22,000           บริเวณปลายซอย ส านักช่าง
แรงต่ า บริเวณปลาย พาดสายไฟฟ้า ระยะทาง 110.00 เมตร ไสเจริญ ถึงถนน
ซอยไสเจริญ ถึงถนน ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล ชลประทาน 4 ขวา
ชลประทาน 4 ขวา

42 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

39,848,000   
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แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

รวม    42     โครงการ



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 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
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
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แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



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.

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

แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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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 90,000           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

90,000          

                      - 29 - แบบ ผด.02
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

รวม    1     โครงการ



                                                                        

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 เบ้ียยังชีพคนพิการ เพ่ือจ่ายเป็นเบ้ียยังชีพคนพิการท่ีได้รับ 26,997,600    กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการ
สวัสดิการจากภาครัฐ จ านวน 2,760 คน สังคม

2 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ือจ่ายเป็นเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุท่ีได้รับ 112,045,200   กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการ
สวัสดิการจากภาครัฐ จ านวน 14,012 คน สังคม

3 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพ่ือจ่ายเป็นเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 2,604,000      กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการ
คนละ 500 บาท/เดือน สังคม
จ านวน 434 คน

141,646,800   

           - 30 - แบบ ผด.02
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

รวม   3   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.

1 บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความรู้ และ 900,000         กองยุทธศาสตร์
เมือง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ดังน้ี และงบประมาณ

 - จัดกิจกรรมวันเด็ก ประจ าปี
2565
 - พิพิธภัณฑ์สัญจร 
 - จัดอบรมยุวมัคคุเทศก์
 - น่ังสามล้อกินลม ชมสวนสมเด็จฯ
และกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็ง       พิพิธภัณฑ์เมือง
และอนุรักษ์สามล้อถีบเมืองคอน      (ทุ่งท่าลาด)
 - จัดท าหนังสือของศูนย์ศึกษาสืบค้น
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
 - จัดท าสารานุกรมเมืองนคร
ศรีธรรมราช
 - Walk Rally ศึกษาประวัติศาสตร์
 - จัดนิทรรศการหมุนเวียน
"ท่าวังเมืองเก่า"
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แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



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 800,000          - อุทยานการเรียนรู้ กองยุทธศาสตร์
การเรียนรู้ ดังน้ี เมืองนครศรีธรรมราช และงบประมาณ

 - การเรียนรู้โซนตะลอนเน็ต ส่งเสริม
การเรียนรู้ การใช้งานคอมพิวเตอร์ 
พร้อมกิจกรรมแบบฝึกหัด/เล่นเกมส์
ตอบค าถาม
 - การเรียนรู้ห้องสมาธิ IT 
จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการผ่าน
โปรแกรม Paint,PhotoScape,กิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก โปรแกรม Microsoft Word
Microsoft Excel ฯลฯ พร้อมกิจกรรม
แบบฝึกหัด/เกมส์ตอบค าถาม
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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.

3 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 จัดกิจรรม
เก่ียวกับการฉายหนังส้ันให้ความรู้ผ่าน
หัวข้อ  ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ ,
งานประเพณีต่างๆ,นิทานไทยพ้ืนบ้าน,
วิทยาศาสตร์

 - การเรียนรู้ห้องพายุสมอง จัดกิจกรรม
ฉายภาพยนตร์ 3 มิติ  ภาพยนตร์การ
บันเทิงท่ัวไปส่งเสริมการเรียนรู้
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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.

3 บริหารจัดการอุทยาน  - จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565
การเรียนรู้ (ต่อ)  - จัดเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพ่ือ

การเรียนรู้ คร้ังท่ี 17
 - อบรมให้ความรู้การป้องกันโรคติดต่อ
ของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 Covid-19
 - อบรมให้ความรู้ หัวข้อเร่ือง "การใช้
พลังงานอย่างคุ้มค่า"
 -อบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ"GISTDA DAY"
 -อบรมให้ความรู้ ปลูกฝังคุณธรรม 
สร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย
"ตามรอยปรัชญาความพอเพียง"
 -อบรมให้ความรู้ หัวข้อเร่ือง 
"วิทยาศาสตร์มหัสจรรย์" 
 -อบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ พัฒนา
ด้านการผลิตส่ือรูปแบบคลิปวีดีโอผ่าน
สมาร์ทโฟน
 -อบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการใช้
โปรแกรมกราฟิกเพ่ือการสร้างส่ือ
ประชาสัมพันธ์
 -อบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการเทคโนโลยี
สารสนเทศ หัวข้อเร่ือง "ช่องทางท าเงิน
ผ่านระบบออนไลน์
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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.

3 บริหารจัดการอุทยาน  - อบรมให้ความรู้ เยาวชนไทยพ้นภัย
การเรียนรู้ (ต่อ) จากยาเสพติด

 - อบรมให้ความรู้ เยาวชนพัฒนาความรู้
ทักษะชีวิตเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทัน
ส่ือในยุคดิจิทัล
 - อบรมให้ความรู้การสร้างแรงบันดาลใจ
 สู่พลังขับเคล่ือนความส าเร็จสร้าง
สุขภาพจิตท่ีดี
 - อบรมให้ความรู้ ก้าวแรกสู่วัยรุ่นหล่อ
สวยไม่ขอเส่ียง
 - อบรมให้ความรู้ การเรียนรู้ร่วมกันตาม
แผนประเทศไทย 4.0
 - อบรมให้ความรู้เยาวชนกับการมี
ส่วนร่วมจิตอาสาในระบอบประชาธิปไตย
 - อบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน
"สร้างความสัมพันธ์พันธมิตรเครือข่าย
ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัล"

1,900,000     
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รวม    3     โครงการ



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)

ฝึกอบรม

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 150,000         สวนสมเด็จพระศรีนค ส านักปลัด
ป้องกันสาธารณภัย สาธารณภัยในชุมชน  การฝึกอบรม รินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) เทศบาล
ในชุมชน อาสาสมัครป้องกันสาธารณภัยด้าน

อุทกภัยและอัคคีภัย

600,000        
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รวม     4     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.

1 จัดกิจกรรมวันครู จัดกิจกรรมวันครู จ านวน 150 คน 50,000           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
 - จัดส่งนักเรียนตัวแทนเทศบาล ตามท่ีเจ้าภาพระดับ
พร้อมครูฝึกสอนเข้าร่วมการแข่งขัน ประเทศก าหนด
ในโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ระดับประเทศท่ีกรมส่งเสริมการปกครองฯ
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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.

4 จัดการเรียนการสอน  - จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 150,000         สถานศึกษาโรงเรียน ส านักการศึกษา
ภาษาอังกฤษ (English  (English  For Child) ระดับช้ันประถม ในสังกัดเทศบาล
For Child) ระดับช้ัน ศึกษา
ประถมศึกษา  - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท า

หลักสูตรสถานศึกษาประถมศึกษา
หลักสูตรMEP (Mini English Program)

5 จัดการเรียนการสอน  - จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 150,000          - สถานศึกษาโรงเรียน ส านักการศึกษา
ภาษาอังกฤษ (English  (English  For Child) ระดับช้ันอนุบาล ในสังกัดเทศบาล
For Child) ระดับช้ัน  - ห้องประชุมโรงแรม
อนุบาล  - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท า

หลักสูตรสถานศึกษาประถมศึกษา
หลักสูตรMEP (Mini English Program)

6 ปฐมนิเทศพนักงานครู จัดประชุมปฐมนิเทศพนักงาน 100,000         ห้องประชุมโรงแรม ส านักการศึกษา
เทศบาล ครูเทศบาล ครูอัตราจ้าง และ

บุคลากรทางการศึกษา
ปีการศึกษาละ 1 คร้ัง

7 ประกันคุณภาพการ จัดประชุมประกันคุณภาพ 50,000            - สถานศึกษาโรงเรียน ส านักการศึกษา
ศึกษา การศึกษาตามมาตรฐานการ ในสังกัดเทศบาล

ศึกษาท่ี อปท.ก าหนด ระดับการ  - ห้องประชุมโรงแรม
ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
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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 ประชุมสัมมนาคณะ จัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถาน 100,000         ห้องประชุมโรงแรม ส านักการศึกษา
กรรมการการศึกษาระดับ ศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนในสังกัด
ท้องถ่ินและสถานศึกษา

9 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอน 100,000         ห้องประชุมโรงแรม ส านักการศึกษา
ครูผู้สอนระดับปฐมวัย ระดับปฐมวัยทุกคนเพ่ือพัฒนา

ความรู้ตามหลักสูตร จ านวน 1 คร้ัง
10 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอน 100,000         ห้องประชุมโรงแรม ส านักการศึกษา

ครูผู้สอนศูนย์พัฒนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล
เด็กเล็ก ปีการศึกษาละ 1 คร้ัง

11 ฝึกอบรมทบทวนแผน จัดฝึกอบรมทบทวนแผนพัฒนาการ 100,000         ห้องประชุมโรงแรม ส านักการศึกษา
พัฒนาการศึกษา ศึกษาให้กับพนักงาน เจ้าหน้าท่ีส านัก

การศึกษา จ านวน 1 คร้ัง/ปี
12 ฝึกอบรมประชุมการ จัดฝึกอบรมประชุมการสอนแบบ 100,000         ห้องประชุมโรงแรม ส านักการศึกษา

สอนแบบโครงงาน โครงงานให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา
และพนักงานครูเทศบาล
ปีการศึกษาละ 1 คร้ัง

13 พัฒนาการจัดการเรียน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษา 50,000           สถานศึกษาโรงเรียน ส านักการศึกษา
การสอน "โรงเรียนพอเพียง ดูงานเพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้กับผู้บริหาร ในสังกัดเทศบาล
ท้องถ่ิน" สถานศึกษา ครูวิชาการ หัวหน้าสายช้ัน

รวม 150 คน
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ท่ี โครงการ
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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.

14 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 5,062,100      สถานศึกษาโรงเรียน ส านักการศึกษา
บริหารสถานศึกษา ตามหลักสูตร ในสังกัดเทศบาล
(ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน) 

15 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ สนับสนุนเคร่ืองแบบนักเรียนระดับ 3,756,200      สถานศึกษาโรงเรียน ส านักการศึกษา
บริหารสถานศึกษา อนุบาล และประถมศึกษา ในสังกัดเทศบาล
(ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน)

16 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ จัดการเรียนการสอนนักเรียนระดับ 20,033,700    สถานศึกษาโรงเรียน ส านักการศึกษา
บริหารสถานศึกษา ปฐมวัย อนุบาล และประถมศึกษา ในสังกัดเทศบาล
(ค่าจัดการเรียนการสอน 
รายหัว)

17 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ เช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตของโรงเรียน 1,118,000      สถานศึกษาโรงเรียน ส านักการศึกษา
บริหารสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาล ในสังกัดเทศบาล
(ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต 
โรงเรียน)

18 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ สนับสนุนปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับ 3,576,000      สถานศึกษาโรงเรียน ส านักการศึกษา
บริหารสถานศึกษา นักเรียนยากจนนักเรียนประถม ในสังกัดเทศบาล
(ค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับ ศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นักเรียนยากจน)

19 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ สนับสนุนหนังสือเรียนให้กับ 6,860,100      สถานศึกษาโรงเรียน ส านักการศึกษา
บริหารสถานศึกษา นักเรียนระดับอนุบาล และประถม ในสังกัดเทศบาล
(ค่าหนังสือเรียน) ศึกษา

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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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.

20 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ สนับสนุนอาหารกลางวัน 47,038,900    สถานศึกษาโรงเรียน ส านักการศึกษา
บริหารสถานศึกษา เด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาล ในสังกัดเทศบาล
(ค่าอาหารกลางวันเด็ก 9  โรงเรียน   และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
นักเรียน) จ านวน 13 ศูนย์

21 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ สนับสนุนอุปกรณ์การเรียน 3,844,900      สถานศึกษาโรงเรียน ส านักการศึกษา
บริหารสถานศึกษา การสอนนักเรียนระดับอนุบาล ในสังกัดเทศบาล
(ค่าอุปกรณ์การเรียน) และประถมศึกษา 

22 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ จัดฝึกอบรมสัมมนาให้กับพนักงาน 1,374,000      สถานศึกษาโรงเรียน ส านักการศึกษา
บริหารสถานศึกษา ครูสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด ในสังกัดเทศบาล
(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา เทศบาล
พนักงานครูของโรงเรียน
ในสังกัด อปท.)

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

พร้อมเข้าสู่การศึกษาภาคบังคับ
 -ค่าเช่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวน 1 ศูนย์

24 ห้องสมุดดิจิตอลออนไลน์ เพ่ือด าเนินการห้องสมุดดิจิตอลออนไลน์ 300,000         สถานศึกษาโรงเรียน ส านักการศึกษา
ส าหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ในสังกัดเทศบาล
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โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

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.

25 อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด 28,568,400    สถานศึกษาโรงเรียน ส านักการศึกษา
โรงเรียนสังกัด สพฐ. สพฐ. จ านวน 4 โรงเรียน และโรงเรียน สังกัดสพฐ และโรงเรียน
โรงเรียนสังกัด กองบัญชา สังกัดกองบัญชาการต ารวจตะเวน สังกัดกองบัญชาการ
การต ารวจตะเวนชายแดน ชายแดน(อ าเภอทุ่งส่ง) ต ารวจตะเวนชายแดน

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

ฝึกอบรมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ จ านวน ๓๐ สัปดาห์

27 ฝึกอบรมสัมมนาเชิง จัดประชุมสัมมนาครูผู้สอนระดับมัธยม 100,000         สถานศึกษาโรงเรียน ส านักการศึกษา
ปฏิบัติการครูผู้สอน ศึกษาเพ่ือพัฒนาความรู้ จ านวน 1 คร้ัง/ ในสังกัดเทศบาล
ระดับมัธยมศึกษา ปี

28 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 1,496,500       ร.ร.สาธิตเทศบาล ส านักการศึกษา
บริหารสถานศึกษา ตามหลักสูตร มัธยมศึกษา วัดเพชรจริก
(ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ร.ร.เทศบาลวัดท่าโพธ์ิ
ผู้เรียน)

29 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ สนับสนุนเคร่ืองแบบนักเรียนระดับ 771,400          ร.ร.สาธิตเทศบาล ส านักการศึกษา
บริหารสถานศึกษา มัธยมศึกษา วัดเพชรจริก
(ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน) ร.ร.เทศบาลวัดท่าโพธ์ิ

30 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ จัดการเรียนการสอน ระดับ 5,961,200       ร.ร.สาธิตเทศบาล ส านักการศึกษา
บริหารสถานศึกษา มัธยมศึกษา วัดเพชรจริก
(ค่าจัดการเรียนการสอน ร.ร.เทศบาลวัดท่าโพธ์ิ
รายหัว)
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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.

31 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ สนับสนุนปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับ 1,110,000       ร.ร.สาธิตเทศบาล ส านักการศึกษา
บริหารสถานศึกษา นักเรียนยากจน ระดับมัธยมศึกษา วัดเพชรจริก
(ค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับ ร.ร.เทศบาลวัดท่าโพธ์ิ
นักเรียนยากจน)

32 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ สนับสนุนหนังสือเรียนให้กับนักเรียน 1,678,200       ร.ร.สาธิตเทศบาล ส านักการศึกษา
บริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา วัดเพชรจริก
(ค่าหนังสือเรียน) ร.ร.เทศบาลวัดท่าโพธ์ิ

33 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ สนับสนุนอุปกรณ์การเรียน 717,100          ร.ร.สาธิตเทศบาล ส านักการศึกษา
บริหารสถานศึกษา การสอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา วัดเพชรจริก
(ค่าอุปกรณ์การเรียน) ร.ร.เทศบาลวัดท่าโพธ์ิ

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

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

35 พัฒนาบุคลากรครูสอน จัดส่งครูสอนเด็กด้อยโอกาส 6,000             ตามท่ีกรมส่งเสริมการ ส านักการศึกษา
เด็กด้อยโอกาส เข้ารับการอบรมสัมมนาตามท่ี ปกครองท้องถ่ินก าหนด

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
จัดอบรม  ปีการศึกษาละ 1 คร้ัง
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แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



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.

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

เขตเทศบาล และสนับสนุนค่าอาหาร
กลางวันและค่าเคร่ืองบริโภค ปัจจัย
ต่างๆ  ส าหรับเด็กผู้ด้อย
โอกาส และเด็กเร่ร่อนภายใน
เขตเทศบาล 

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

จ านวน 2 รุ่น ใช้เวลาในการอบรม
รุ่นละ 2 คืน 3 วัน 

38 อาหารเสริม(นม) เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) 34,712,700    สถานศึกษาโรงเรียน ส านักการศึกษา
ดังน้ี ในสังกัดเทศบาล
 - โรงเรียนสังกัดเทศบาล จ านวน
9 โรงเรียน
 - โรงเรียนสังกัด  สพฐ. จ านวน
4  โรงเรียน
 - ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 
13  ศูนย์

172,235,400   รวม    38     โครงการ

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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แบบ ผด.02



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 ปรับปรุงซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัยขอเด็ก สตรี 100,000         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
5 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมดูแลสุขภาพ 500,000         ศูนย์ผู้สูงอายุ เทศบาล กองสวัสดิการ

พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล กิจกรรม นครนครศรีธรรมราช สังคม
นันทนาการ อาชีวบ าบัด ธรรมะบ าบัด
แพทย์แผนไทย การฟ้ืนฟูสุขภาพด้าน
ร่างกาย การอบรมสัมมนาทัศนศึกษา  
นอกสถานท่ี
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แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



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.

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
9 อบรมและฟ้ืนฟูศักยภาพ จัดอบรมให้ความรู้แก่คนพิการและผู้ดูแล 50,000           เขตเทศบาลนคร กองสวัสดิการ

ในการประกอบอาชีพของ คนพิการด้านการส่งเสริมการประกอบ นครศรีธรรมราช สังคม
คนพิการและผู้ดูเลคนพิการ อาชีพ จ านวน 2 รุ่นๆละ 20 คน
ในชุมชน

10 อบรมอาสาสมัครบริบาล  - จัดให้มีอาสาสมัครบริบาลผู้สูงอายุ 100,000         เขตเทศบาลนคร กองสวัสดิการ
ผู้สูงอายุ เทศบาลนคร  เป็นผู้สนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ีใน นครศรีธรรมราช สังคม
นครศรีธรรมราช การดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง

 - เพ่ือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช

1,360,000     
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แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

รวม    10     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.

1 การจัดกิจกรรมชุมชน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนา 40,000           ชุมชนในเขตเทศบาล กองสวัสดิการ
เพ่ือส่งเสริมประเพณี ประเพณี  วัฒนธรรมและการ นครนครศรีธรรมราช สังคม
ศาสนา วัฒนธรรม ท่องเท่ียวต่างๆให้แก่ชุมชน
และท่องเท่ียว

2 จัดต้ังชุมชนและเลือก จัดต้ังชุมชนย่อยและประชุมเลือก 400,000         ชุมชนในเขตเทศบาล กองสวัสดิการ
กรรมการชุมชนในเขต กรรมการชุมชนในเขตเทศบาล นครนครศรีธรรมราช สังคม
เทศบาลนครนครศรี
ธรรมราช

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

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

4 ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมและฝึกอาชีพให้กับ 270,000         ชุมชนในเขตเทศบาลนคร กองสวัสดิการ
ส าหรับประชาชน ประชาชนในเขตเทศบาล นครศรีธรรมราช สังคม

นครนครศรีธรรมราช
5 พัฒนาและฝึกอบรม จัดฝึกอบรมอาสาสมัครพลังแผ่นดินเอา 200,000          - เขตเทศบาลนครนคร กองสวัสดิการ

อาสาสมัครพลังแผ่นดิน ชนะยาเสพติดในเขตเทศบาล  ท้ัง ศรีธรรมราช สังคม
เอาชนะยาเสพติดในเขต  67  ชุมชน  - ศึกษาดูงานพ้ืนท่ี
เทศบาล ภายนอกตามความ

เหมาะสม
6 พัฒนาและสนับสนุน จัดประชุมผู้น าชุมชนในเขต 50,000           ส านักงานเทศบาล กองสวัสดิการ

การท างานขององค์กร เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นครนครศรีธรรมราช สังคม
ชุมชน เดือนละ 1 คร้ัง

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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แบบ ผด.02

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  -  กิจกรรมเพ่ิมพ้ืนท่ีสร้างสรรค์เยาวชน

พันธ์ุใหม่
 -  กิจกรรมจิตอาสา ช่วยเหลือสังคมและ
กิจกรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

9 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน - จัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เพ่ือเป็นศูนย์ 100,000          - เขตเทศบาลนครนคร กองสวัสดิการ
กลางรวบรวมข้อมูลข่าวสารความรู้และ ศรีธรรมราช สังคม
สารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
 - เพ่ือเป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านอาชีพและ
แหล่งเสริมสร้างกิจกรรมการเรียนรู้
อ่ืนๆ ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชน
 - เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการด าเนิน
กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีก่อให้เกิดการเรียนรู้
ร่วมกัน
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ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



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.

10 ส่งเสริม อนุรักษ์ ทรัพยากร  - จัดอบรมให้ความรู้และปลูกจิตส านึกใน 100,000          - เขตเทศบาลนครนคร กองสวัสดิการ
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ ศรีธรรมราช สังคม

ส่ิงแวดล้อม
 - จัดกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

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

ประเพณีท้องถ่ิน
12 ส่งเสริมสุขภาพและ จัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน 900,000          - สนามกีฬาจังหวัด กองสวัสดิการ

การแข่งขันกีฬาชุมชน ตลอดจนประชาชนทุกเพศทุกวัยในชุมชน นครศรีธรรมราช สังคม
ในเขตเทศบาล  - ชุมชนเขตเทศบาล

นครนครศรีธรรมราช
13 สภาเด็กและเยาวชน จัดอบรมคณะบริหารสภาเด็กและ 100,000          - เขตเทศบาลนครนคร กองสวัสดิการ

ในระดับเทศบาล เยาวชน/สมาชิกเด็กเยาวชนเทศบาล ศรีธรรมราช สังคม
นครนครศรีธรรมราช  - ศึกษาดูงานพ้ืนท่ี

ภายนอกตามความ
เหมาะสม

14 สัมมนาและพัฒนาศักยภาพ จัดอบรมและศึกษาดูงานของผู้น าชุมชน 500,000          - เขตเทศบาลนครนคร กองสวัสดิการ
คณะกรรมการชุมชน และคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล ศรีธรรมราช สังคม

นครนครศรีธรรมราช  - ศึกษาดูงานพ้ืนท่ี
ภายนอกตามความ
เหมาะสม

แบบ ผด.02
 - 49 -

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



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

ของชุมชนในเขตเทศบาลนครนคร ภายนอกตามความ
ศรีธรรมราช เหมาะสม

16 เสริมสร้างความเข้มแข็ง จัดกิจกรรมให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน 1,000,000      เขตเทศบาลนครนคร กองสวัสดิการ
ในชุมชน การพัฒนาชุมชน   ชุมชนคิดแผนงาน ศรีธรรมราช สังคม

โครงการท่ีตอบสนองและแก้ไขปัญหา
ด้วยชุมชนเอง

5,160,000     

 - 50 -
แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

รวม    16     โครงการ



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 1,000,000      ตามท่ีกรมส่งเสริม ส านักการศึกษา
แข่งขันกีฬากรมส่งเสริม กับหน่วยงานอ่ืนๆ  ซ่ึงจัดโดย การปกครองท้องถ่ิน
การปกครองส่วนท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองส่วน ก าหนด

ท้องถ่ิน  ระดับภาค และระดับ
ประเทศ

3 จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ จัดส่งนักกีฬาสังกัดเทศบาลเข้าร่วมการ 100,000          - พ้ืนท่ีภายในจังหวัด ส านักการศึกษา
แข่งขันกีฬากับหน่วยงาน แข่งขันกีฬาท่ีหน่วยงานอ่ืน ๆจัด นครศรีธรรมราช 
อ่ืน ระดับภาคใต้  ระดับ  

ประเทศ  หน่วยงานอ่ืน
ภายนอกตามความ
เหมาะสม
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แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



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.

4 พัฒนาบุคลากร จัดส่งเจ้าหน้าท่ีอบรมด้านการกีฬา 12,000           ตามท่ีกรมส่งเสริม ส านักการศึกษา
(เจ้าหน้าท่ี)  ปีละ 1 คร้ัง การปกครองท้องถ่ิน

ก าหนด
5 วงนครออร์เคสตร้า จัดฝึกซ้อมเด็กและเยาวชนท่ีสนใจ 150,000         โรงเรียนนานาชาติ ส านักการศึกษา

และสมัครเข้าร่วมวงดนตรีนคร เทศบาลนคร
ออร์เคสตร้า  และการจัดแสดง นครศรีธรรมราช
คอนเสิร์ต

6 จัดงานฉลองตรุษจีน จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีตรุษจีน 100,000         บริเวณวงเวียนหน้า ส านักการศึกษา
 ไชน่าทาวน์ ไซน่าทาวน์เมืองนคร ประจ าปี 2565 สถานีรถไฟนครศรีฯ
7 จัดงานฉลองสมโภชศาล จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมทาง 300,000         ศาลหลักเมืองจังหวัด ส านักการศึกษา

หลักเมืองนครศรีธรรมราช พุทธศาสนาฉลองสมโภชศาลหลักเมือง นครนครศรีธรรมราช
เพ่ือให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมอย่าง
ท่ัวถึง

8 จัดงานเฉลิมฉลองวันตรุษ จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีตรุษ 90,000           สนามหน้าเมือง ส านักการศึกษา
อีด้ิลอัฎฮา  อิด้ิลอัฎฮา ประจ าปี 2565

(ฮ.ศ.1443)
9 จัดงานเทศกาลมหา จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณี 500,000         สนามหน้าเมือง ส านักการศึกษา

สงกรานต์ มหาสงกรานต์  ประจ าปี 2565
10 จัดงานประเพณี จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณี 200,000          - วัดพระมหาธาตุฯ ส านักการศึกษา

บุญสารทเดือนสิบ บุญสารทเดือนสิบ ประจ าปี 2565  - ศาลาประดู่หก

แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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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.

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

12 จัดงานมาฆบูชาแห่ผ้า จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณี 150,000          - วัดพระมหาธาตุฯ ส านักการศึกษา
ข้ึนธาตุ แห่ผ้าข้ึนธาตุ ประจ าปี 2565  - ศาลาประดู่หก

13 จัดงานวันข้ึนปีใหม่ จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณี 70,000           วัดพระมหาธาตุฯ ส านักการศึกษา
วันข้ึนปีใหม่ ประจ าปี 2565

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

15 จัดงานวันวิสาขบูชา จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณี 90,000           สวนพุทธภูมิ ส านักการศึกษา
วันวิสาขบูชา ประจ าปี 2565 (ทุ่งท่าลาด)

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

ประจ าปี 2564
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แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



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.

17 ส่งเสริมพัฒนาจิตและ จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาจิต และ 60,000           สวนพุทธภูมิ ส านักการศึกษา
คุณธรรมจริยธรรม จริยธรรม  ให้กับเด็ก เยาวชน และ (ทุ่งท่าลาด)

ประชาชน  เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามทางศาสนา

4,212,000     รวม    17     โครงการ
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แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



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 โครงการซ่อมแซมเปล่ียน ปรับปรุงหลังคาเหล็กรีดลอนโครงสร้าง 600,000         โรงเรียนเทศบาล ส านักการศึกษา
หลังคาโรงอาหาร เหล็ก พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 265 ตร.ม. วัดศรีทวี

ตามรูปแบบรายการของเทศบาล

2 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ า ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ านักเรียนภายใน 391,000         โรงเรียนเทศบาล ส านักการศึกษา
นักเรียนภายในอาคาร อาคารเรียน 2  ดังน้ี วัดศาลามีชัย
เรียน 2 1.ร้ือถอนกระเบ้ืองผนังเดิมพ้ืนท่ีไม่

น้อยกว่า132 ตร.ม.
2.งานผนังกรุกระเบ้ืองเคลือบ 8x10 น้ิว
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า168ตร.ม.
3.งานปูกระเบ้ืองเคลือบ 12x12 น้ิว 
พ้ืนท่ี ไม่น้อยกว่า 31 ตร.ม.
ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล

991,000        รวม    2   โครงการ

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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แบบ ผด.02



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 ยกระดับโรงพยาบาลให้ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ต่างๆ 150,000         กองการแพทย์
เป็นโรงพยาบาลท่ีผ่าน ดังน้ี
รับรองคุณภาพฯ และ  - จัดอบรมให้ความรู้เร่ืองระบบยาแก่ โรงพยาบาลเทศบาลฯ
การบริการได้รับความ พนักงาน เภสัชกร และพยาบาล
ไว้วางใจจากประชาชน วิชาชีพ

 - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึก โรงพยาบาลเทศบาลฯ
การตรวจสอบข้อมูล ส าหรับผู้ใช้
HOSxp ให้แก่พนักงานท่ีจุดบริการ
และผู้รับการจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลเทศบาลฯ
 - จัดอบรมให้ความรู้เร่ืองการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์ โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
 - จัดอบรมด้านการจัดการด้านความเส่ียง โรงพยาบาลเทศบาลฯ
แก่พนักงานปฏิบัติงานทุกคน
 - จัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับระเบียบฯ โรงพยาบาลเทศบาลฯ
 ในการปฏิบัติงานให้แก่พนักงาน

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565
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.

2 สร้างเสริมและส่งเสริม จัดกิจกรรม ดังน้ี 800,000         กองการแพทย์
ศักยภาพการด าเนินงาน  - อสม.นักสร้างเสริมสุขภาพ ลดโรค โรงพยาบาลเทศบาลฯ
อาสาสมัครสาธารณสุข ชะลอวัย จิตแจ่มใสด้วยภูมิปัญญาไทย

"ฤาษีดัดตน"
 - อสม.กับงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน โรงพยาบาลเทศบาลฯ
พฤติกรรมสุขภาพ
 - เสริมสร้างพลังชุมชน อสม.แกนน า โรงพยาบาลเทศบาลฯ
เครือข่ายโรคหัวใจและหลอดเลือด
 - การประชุมประจ าเดือน อสม. โรงพยาบาลเทศบาลฯ
 - บทบาท อสม.ในการเฝ้าระวัง และ โรงพยาบาลเทศบาลฯ
ป้องกันควบคุมโรคในท้องถ่ิน
 - ฝึกอบรมแลกเปล่ียนเรียนรู้และ โรงพยาบาลนอกพ้ืนท่ี
ศึกษาดูงาน

3 อุดหนุนการด าเนินงาน จ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการ 1,320,000      ชุมชนในเขตเทศบาล กองการแพทย์
ตามแนวทางโครงการ ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ นครนครศรีธรรมราช
พระราชด าริด้าน พระราชด าริด้านสาธารณสุขให้แก่
สาธารณสุขให้แก่ชุมชน ชุมชนในเขตเทศบาล ในการจัดกิจกรรม

เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข
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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.

4 ป้องกันควบคุมสัตว์  - ก าจัดและท าลายแหล่งเพาะพันธ์ุ 500,000         พ้ืนท่ีเขตเทศบาลนคร กองสาธารณสุข
และแมลงพาหะน าโรค สัตว์และแมลงท่ีเป็นพาหะน าโรค นครศรีธรรมราช ได้แก่ และส่ิงแวดล้อม

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

5 ป้องกันและควบคุมโรค  - ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 800,000         สถานพยาบาลสัตว์และ กองสาธารณสุข
พิษสุนัขบ้า และลด ในสุนัข   และแมว ท่ีท าการชุมชนภายใน และส่ิงแวดล้อม
จ านวนประชากรสุนัขจรจัด  - ฉีดยาคุมก าเนิดสุนัข และแมว เขตเทศบาลนคร

 - ผ่าตัดท าหมันสุนัข  และแมว นครศรีธรรมราช
 - จัดท าทะเบียนประวัติสัตว์
สุนัขในเขตเทศบาล
 - สุ่มตรวจหัวสุนัขและแมว
 - ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า จ านวน 67 ชุมชน

6 เฝ้าระวัง ป้องกันและ  - ด าเนินการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม 200,000         พ้ืนท่ีเขตเทศบาลนคร กองสาธารณสุข
ควบคุมโรคติดเช้ือไวรัส  โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 นครศรีธรรมราช และส่ิงแวดล้อม
โคโรนา 2019โรคระบาด (COVID-19) และโรคระบาดหรือ
หรือโรคและติดต่ออุบัติใหม่ โรคติดต่ออุบัติใหม่ภายในพ้ืนท่ีเขต
ในเขตเทศบาลนครนคร เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ได้แก่ 
ศรีธรรมราช ชุมชนภายในเขตเทศบาลนครนครศรี

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

7 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

8 ส่งเสริมความปลอดภัยและ ฝึกอบรมให้ความรู้ (เชิงปฏิบัติการ) แก่ผู้ 90,000           สถานประกอบการ กองสาธารณสุข
สุขอนามัยในการท างาน ประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อ และส่ิงแวดล้อม

และผู้ปฏิบัติงาน จ านวน 100 คน ใน สุขภาพในเขตเทศบาล
เขตพ้ืนท่ีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช นครนครศรีธรรมราช
ปีละ 1 คร้ัง

9 ส่งเสริมและพัฒนา  - จัดอบรมสุขาภิบาลอาหารและ 90,000           ตลาดสดประเภทท่ี 1 กองสาธารณสุข
ตลาดสดน่าซ้ือ อนามัยส่ิงแวดล้อมให้แก่ผู้ประกอบ ทุกตลาดในเขตเทศบาล และส่ิงแวดล้อม

การในตลาดสด นครนครศรีธรรมราช
 - การประเมินการพัฒนาและยก
ระดับตลาดสดน่าซ้ือ

4,150,000       รวม    9   โครงการ
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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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บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
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เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
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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 70,000           เขตเทศบาลนคร ส านักปลัด
ส่งเสริมการท่องเท่ียว การท่องเท่ียวนครศรีธรรมราช ดังน้ี นครศรีธรรมราช เทศบาล
นครศรีธรรมราช  - อบรมอาสาสมัครการให้บริการ และศึกษาดูงานสถานท่ี

ด้านการท่องเท่ียว ภายนอกตามความ
 - อบรมภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเพ่ือ เหมาะสม
การท่องเท่ียว

2,120,000     รวม    5     โครงการ

 - 62 -
แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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จำนวนบัญชีครุภัณฑ์ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 ำนักงำน  - เก้ำอ้ีส ำนักงำน จ ำนวน 5 ตัว 29,000         กองกำรเจ้ำหน้ำท่ี กองกำรเจ้ำหน้ำท่ี
รำคำตัวละ 3,900 บำท จ ำนวน
19,500 บำท
 - เก้ำอ้ีผู้บริหำร จ ำนวน 1 ตัว
รำคำตัวละ 9,500 บำท จ ำนวน
9,500 บำท
(ส ำหรับกองกำรเจ้ำหน้ำท่ี)

2 เคร่ืองถ่ำยเอกสำร เคร่ืองถ่ำยเอกสำรระบบดิจิตอล (ขำว - 105,000       กองกำรเจ้ำหน้ำท่ี กองกำรเจ้ำหน้ำท่ี
ด ำ) ควำมเร็ว 30 แผ่นต่อนำที จ ำนวน
1 เคร่ือง

3 เคร่ืองปรับอำกำศ 1) เคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน 212,400       ส ำนักงำนเทศบำล ส ำนักปลัด
(รำคำรวมค่ำติดต้ัง) แบบต้ังพ้ืนหรือ นครนครศรีธรรมรำช เทศบำล
แบบแขวน ขนำดไม่น้อยกว่ำ 24,000
บีทียู เคร่ืองละ 32,400 บำท
2) เคร่ืองปรับอำกำศ (พร้อมติดต้ัง)
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 100,000 บีทียู
จ ำนวน 1 เคร่ือง เคร่ืองละ 180,00
บำท  

                     - 63 - แบบ ผด.02/1
บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565
เทศบำลนครนครศรีธรรมรำช

ท่ี ครุภัณฑ์
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



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.

4 โต๊ะท ำงำน  - โต๊ะท ำงำนผู้บริหำร ขนำด 180 52,000         กองกำรเจ้ำหน้ำท่ี กองกำรเจ้ำหน้ำท่ี
เซนติเมตร จ ำนวน 1 ชุด รำคำ 
19,500 บำท
 - โต๊ะท ำงำน ขนำด 150 เซนติเมตร
จ ำนวน 5 ชุด  รำคำชุดะ 6,500 บำท
รำคำ 32,500 บำท

5 เคร่ืองปรับอำกำศ เคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน 450,000        อุทยำนกำรเรียนรู้ กองยุทธศำสตร์
(รำคำรวมค่ำติดต้ัง) ขนำดไม่น้อยกว่ำ เมืองนครศรีธรรมรำช และงบประมำณ
60,000 บีทียู
 - ชนิดแขวนใต้ฝ้ำ
 - ควบคุมควำมเย็นด้วยรีโมทไร้สำย
 - ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์
อุตสำหกรรม
 - เป็นเคร่ืองปรับอำกำศประกอบส ำเร็จ
รูปท้ังชุด ท้ังหน่วยส่งควำมเย็นและ
หน่วยระบำยควำมร้อน
 - มีควำมหน่วงเวลำกำรท ำงำนของ
คอมเพรสเซอร์ 
จ ำนวน 6 เคร่ือง เคร่ืองละ 75,000 
บำท

                     - 64 - แบบ ผด.02/1
บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565
เทศบำลนครนครศรีธรรมรำช

ท่ี ครุภัณฑ์
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



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.

6 เคร่ืองถ่ำยเอกสำร เคร่ืองถ่ำยเอกสำรระบบดิจิตอล (ขำว - 500,000       ส ำนักคลัง ส ำนักคลัง
ด ำและสี) ควำมเร็ว 30 แผ่นต่อนำที 
จ ำนวน 2  เคร่ือง รำคำเคร่ืองละ
250,000 บำท

1,348,400   

                     - 65 - แบบ ผด.02/1
บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565
เทศบำลนครนครศรีธรรมรำช

ท่ี ครุภัณฑ์
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

รวม      6     ครุภัณฑ์



1. ครุภัณฑ์ส ำนักงำน
1.2  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 เคร่ืองปรับอำกำศ เคร่ืองปรับอำกำศ ชนิดติดผนัง 217,200       โรงพยำบำลเทศบำล กองกำรแพทย์
ขนำด 26,000 บีทียู  พร้อมติดต้ัง นครนครศรีธรรมรำช
รำคำเคร่ืองละ 36,200 บำท จ ำนวน
6 เคร่ือง

217,200      

ท่ี ครุภัณฑ์
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

รวม      1     ครุภัณฑ์
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1. ครุภัณฑ์ส ำนักงำน
1.3  แผนงำนกำรพำนิชย์

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 โต๊ะท ำงำน โต๊ะท ำงำน ขนำด 60×120×75 ซม. 5,000           ส ำนักกำรประปำ ส ำนักกำรประปำ
มีล้ินชัก 2 ล้ินชัก ประตู 1 บำน จ ำนวน
1 ตัว

2 โต๊ะคอมพิวเตอร์ โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนำด 50×100×75 6,000           ส ำนักกำรประปำ ส ำนักกำรประปำ
ซม. จ ำนวน 3 ตัว

3 เก้ำอ้ีพักคอย 4 ท่ีน่ัง เก้ำอ้ีพักคอย 4 ท่ีน่ัง ขนำดกว้ำง 15,800         ส ำนักกำรประปำ ส ำนักกำรประปำ
225× ลึก 54× สูง 78 ซม.
ขำชุบเหล็กโครเม่ียม คำนพ่นสี ขำต้ัง 
2 แฉก ท้ังสองฝ่ังท่ีน่ังและพนักพิงท ำ
จำกพลำสติก PP จ ำนวน 2 ชุด

4 เก้ำอ้ีท ำงำนมีพนักพิง เก้ำอ้ีท ำงำนมีพนักพิง ขนำด 10,800         ส ำนักกำรประปำ ส ำนักกำรประปำ
58×59×90-102 ซม.
ชนิดบุนวม ปรับระดับสูงต่ ำได้ จ ำนวน
6 ตัว 

5 เก้ำอ้ีมีพนักพิง เก้ำอ้ีมีพนักพิง ชนิดบุนวมแบบขำต้ัง 5,400           ส ำนักกำรประปำ ส ำนักกำรประปำ
2 ข้ำง ขนำด 56×62×97 ซม.
จ ำนวน 3 ตัว

6 เก้ำอ้ีท ำงำนมีพนักพิง เก้ำอ้ีท ำงำนมีพนักพิงสูง ขนำด 4,800           ส ำนักกำรประปำ ส ำนักกำรประปำ
สูง 40×42×95-105 ซม.

ชนิดบุนวม ปรับระดับสูงต่ ำได้ จ ำนวน
1 ตัว 
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ท่ี ครุภัณฑ์
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



1. ครุภัณฑ์ส ำนักงำน
1.3  แผนงำนกำรพำนิชย์

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.

7 เก้ำอ้ีส ำหรับห้อง เก้ำอ้ีส ำหรับห้องประชุม มีพนักพิงกลำง 19,080         ส ำนักกำรประปำ ส ำนักกำรประปำ
ประชุม ขนำด 58×60×88 ซม. ชนิดบุหนัง

ปรับระดับสูงต่ ำได้ จ ำนวน 12 ตัว
8 ชุดโต๊ะห้องประชุม ชุดโต๊ะห้องประชุม ขนำด 12 ท่ีน่ัง 17,900         ส ำนักกำรประปำ ส ำนักกำรประปำ

ขนำด 12 ท่ีน่ัง  - โต๊ะโล่งขนำด 210×60×75 ซม
จ ำนวน 2 ตัว
 - โต๊ะโล่งขนำด 80×60×75 ซม
จ ำนวน 2 ตัว
 - โต๊ะเข้ำมุมขนำด 130×60×75 ซม
จ ำนวน 2 ตัว
จ ำนวน 1 ชุด

9 ตู้เหล็กแบบ 2 บำน ตู้เหล็กแบบ 2 บำน 5,900           ส ำนักกำรประปำ ส ำนักกำรประปำ
 - มีมือจับชนิดบิด
 - มีแผ่นช้ันปรับระดับ 3 ช้ิน
 - คุณสมบัติตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์
   อุตสำหกรรม (มอก.)
จ ำนวน 1 ตู้

10 เคร่ืองถ่ำยเอกสำร เคร่ืองถ่ำยเอกสำร ระบบดิติตอล 120,000       ส ำนักกำรประปำ ส ำนักกำรประปำ
ชนิดขำว-ด ำ  สี 
 - ควำมเร็ว 20 แผ่นต่อนำที
 - เป็นระบบมัลติฟังช่ัน
 - เป็นระบบกระดำษธรรมดำ ชนิดหมึก
ผง  ย่อ-ขยำยได้  จ ำนวน 1 เคร่ือง

210,680      

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

รวม      10     ครุภัณฑ์
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ท่ี ครุภัณฑ์



2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
2.1  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 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 22,000         ส านักงานเทศบาล ส านักปลัด
แบบท่ี 1 จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า นครนครศรีธรรมราช เทศบาล
19 น้ิว  จ านวน 1 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ
22,000 บาท

22,000        
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รวม      1     ครุภัณฑ์

แบบ ผด.02/1
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ท่ี ครุภัณฑ์
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



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 88,000         กองสาธารณสุข กองสาธารณสุข
แบบท่ี 1 จอแสดงภาพขนาดไม่ และส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม
น้อยกว่า 19 น้ิว  จ านวน 4 เคร่ือง
ราคาเคร่ืองละ 22,000 บาท

2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 66,000         โรงพยาบาลเทศบาล กองการแพทย์
แบบท่ี 1 จอแสดงภาพขนาดไม่ นครนครศรีธรรมราช
น้อยกว่า 19 น้ิว  จ านวน 3 เคร่ือง
ราคาเคร่ืองละ 22,000 บาท

154,000      
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ท่ี ครุภัณฑ์
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

รวม      2     ครุภัณฑ์

แบบ ผด.02/1
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช



2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
2.3  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 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 66,000         กองสวัสดิการ กองสวัสดิการ
แบบท่ี 1 จอแสดงภาพขนาดไม่ สังคม สังคม
น้อยกว่า 19 น้ิว  จ านวน 3 เคร่ือง
ราคาเคร่ืองละ 22,000 บาท

66,000        

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

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ท่ี ครุภัณฑ์
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

รวม     1    ครุภัณฑ์



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 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวด า 5,200           ส านักการประปา ส านักการประปา

LED ขาวด า (18 หน้า (18 หน้า/นาที) จ านวน 2 เคร่ือง
/นาที) เคร่ืองละ 2,600 บาท

 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 
600x600 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ  
A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
 - มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่
น้อยกว่า 8 MB
 - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB
2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า150แผ่น
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal 
และ Custom

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ท่ี ครุภัณฑ์
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

                                  - 72 - แบบ ผด.02/1
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 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล 150,000       ส านักการประปา ส านักการประปา

แบบท่ี 2  (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า
 19 น้ิว)  จ านวน 5 เคร่ือง 
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อย
กว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกา พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 
3.0 GHz 
 - และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้
ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถใน การ
ประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย
 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วย
ความจ าแบบCache Memoryรวมในระดับ
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า12 MB
 - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมี
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงหรือดีกว่าดังน้ี 
   1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจาก
แผงวงจรหลักท่ีมีหน่วยความจ าขนาดไม่
น้อยกว่า 2 GB หรือ 

(มีต่อหน้าถัดไป)

ท่ี ครุภัณฑ์
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

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

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช



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 เคร่ืองคอมพิวเตอร์   2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดต้ัง
(ต่อ) อยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ 

Graphics Processing Unit ท่ีสามารถใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
   3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมี
ความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลัก
ในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
 - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4
หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ
ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ 
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 480 GB จ านวน 1 หน่วย
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
 - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย(Network  
Interface) แบบ 10/100/1000
 Base-T หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 
1 ช่อง

(มีต่อหน้าถัดไป)

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

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ท่ี ครุภัณฑ์
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



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 เคร่ืองคอมพิวเตอร์  - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB
(ต่อ)  2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 

 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
 - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว
จ านวน 1 หน่วย

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

ขนาด 800 VA จ านวน 5 เคร่ือง
 - มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 
 800 VA (480 Watts) 
 - สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า
15 นาที

4 เคร่ืองพิมพ์แบบพกพา เคร่ืองพิมพ์แบบพกพา แบบไร้สาย 150,000       ส านักการประปา ส านักการประปา

แบบไร้สาย จ านวน 5 เคร่ือง เคร่ืองละ 30,000 บาท
 - หน่วยความภายใน 128 MB
(Flash), 128 MB (RAM)
 - หน้ากว้างในการพิมพ์ 2.9 น้ิว/
7.73 มิลลิเมตร พิมพ์ต่อเน่ือง

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ท่ี ครุภัณฑ์
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

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

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565



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.

5 เคร่ืองพิมพ์  ชนิด Dot เคร่ืองพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer 17,000         ส านักการประปา ส านักการประปา

Matrix Printer แบบแคร่ส้ัน  จ านวน 2 เคร่ือง
ราคาเคร่ืองละ 8,500 บาท
-มีจ านวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า 24 เข็ม
-มีความเร็วขณะพิมพ์ร่างความเร็วสูง
 ขนาด 10 ตัวอักษรต่อน้ิว ได้ไม่น้อยกว่า
300 ตัวอักษร ต่อวินาที
-มีหน่วยความจ าไม่น้อยกว่า 128 KB
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ
Parallel หรือ USB 1.1 หรือดีกว่า
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

334,700      

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

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ท่ี ครุภัณฑ์
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

รวม    5   ครุภัณฑ์



3. ครุภัณฑ์โรงงาน
3.1  แผนงานการพานิชย์

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 เคร่ืองสกัดท าลาย เคร่ืองสกัดท าลาย จ านวน 2 เคร่ือง 160,000       ส านักการประปา ส านักการประปา
ราคาเคร่ืองละ 80,000 บาท
ขนาดไม่น้อยกว่า 29 กิโลกรัม ใช้ก าลัง
ไฟฟ้า 2000 w อัตรากระแทกไม่
น้อยกว่า 800 คร้ัง/นาที

160,000      

ท่ี ครุภัณฑ์
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

รวม      1  ครุภัณฑ์

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

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช



4. ครุภัณฑ์การศึกษา
4.1  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 โต๊ะ-เก้าอ้ีนักเรียน โต๊ะ-เก้าอ้ีนักเรียนขาเหล็ก แบบ A4 869,000       โรงเรียนในสังกัด ส านักการศึกษา
ระดับประถมศึกษา จ านวน 550 ชุด เทศบาลนครนคร
ชุดละ 1,580 บาท ศรีธรรรมราช

869,000      รวม      1     ครุภัณฑ์

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

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ท่ี ครุภัณฑ์
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



5. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
5.1  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 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 Andriod และ Windows
จ านวน30 ชุด ชุดละ 250,000 บาท

7,500,000   

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

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ท่ี ครุภัณฑ์
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

รวม      1    ครุภัณฑ์



6. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
6.1  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 รถบรรทุก รถบรรทุก ชนิดขับเคล่ือน 2 ล้อ เคร่ือง 770,000       ในเขตเทศบาลฯ ส านักช่าง
ยนต์ 4 สูบ 4 จังหวะ ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่น้อยกว่า 1,400 ซีซี บรรทุกน  าหนักได้
ไม่น้อยกว่า 900 กิโลกรัม กระบะบรรทุก
เปิดได้ 3 ด้าน จ านวน 2 คัน คันละ
385,000 บาท 

2 รถบรรทุก (ดีเซล) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 3,500,000    ในเขตเทศบาลฯ ส านักช่าง
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี
หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 170
กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน  าความจุไม่น้อยกว่า
8,000 ลิตร จ านวน 1 คัน

3 ตู้คอนเทนเนอร์บรรทุก ตู้คอนเทนเนอร์บรรทุกขยะ  มีปริมาตร 720,000       กองสาธารณสุข กองสาธารณสุข

ขยะ ความจุไม่น้อยกว่า 4 ลบ.ม จ านวน 6 ตู้ และส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม

ตู้ละ 120,000 บาท

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

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ท่ี ครุภัณฑ์
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



6. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
6.1  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.

4 รถบรรทุกขยะ รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบยกภาชนะ 3,500,000    กองสาธารณสุข กองสาธารณสุข

รองรับมูลฝอย ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า และส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม

4 ลบ.ม. ตัวรถชนิด 6 ล้อ เคร่ืองยนต์
ดีเซล จ านวน 4 สูบ 4จังหวะ ก าลังแรงม้า
130 แรงม้า จ านวน 1 คัน

5 เรือไฟเบอร์กลาส เรือไฟเบอร์กลาส ท้องเรือรูปตัววี ขนาดยาว 200,000       บ่อบ าบัดน  าเสีย ส านักช่าง
ไม่น้อยกว่า 390.00 เซนติเมตร  กว้าง สวนสมเด็จพระศรี
ไม่น้อยกว่า 144.00 เซนติเมตร พร้อม นครินทร์ 84
เคร่ืองยนต์เบนซินเกาะท้ายขนาดไม่น้อย (ทุ่งท่าลาด)
กว่า 9.5 แรงม้า จ านวน 1 ล า

8,690,000   

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

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

รวม      5   ครุภัณฑ์

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ท่ี ครุภัณฑ์
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



6. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
6.2  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 ถังเก็บเชื อเพลิง ถังน  ามันบนดิน สามารถบรรจุน  ามัน 800,000       ศูนย์จักรกล ส านักช่าง
เชื อเพลิงได้ไม่น้อยกว่า 20,000 ลิตร เทศบาลนครนคร
พร้อมตู้จ่ายน  ามันเชื อเพลิง และหัวจ่าย ศรีธรรมราช
อัตโนมัติ จ านวน 1 ถัง

2 รถบรรทุก รถบรรทุก ชนิดขับเคล่ือน 2 ล้อ เคร่ือง 385,000       ในเขตเทศบาลฯ ส านักช่าง
ยนต์ 4 สูบ 4 จังหวะ ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่น้อยกว่า 1,400 ซีซี บรรทุกน  าหนักได้
ไม่น้อยกว่า 900 กิโลกรัม กระบะบรรทุก
เปิดได้ 3 ด้าน จ านวน 1 คัน 

3 รถบรรทุก (ดีเซล) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 2,125,000    ในเขตเทศบาลฯ ส านักช่าง
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี
หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 170
กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย จ านวน 1 คัน

4 รถบรรทุก (ดีเซล) รถบรรทุก (ดีเซล) ชนิด 6 ล้อ เคร่ืองยนต์ 1,600,000    ในเขตเทศบาลฯ ส านักช่าง
ดีเซล 4 จังหวะเกียร์ธรรมดา ความจุ
กระบอกสูบไม่น้อยกว่า 5,100 ซีซี
ก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110
กิโลวัตต์ กระบะบรรทุกเปิดได้ 3 ด้าน
จ านวน 1 คัน

4,910,000   

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ท่ี ครุภัณฑ์
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

รวม      4   ครุภัณฑ์

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

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565



7. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
7.1  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 เคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้ เคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้ แบบเคร่ืองยนต์เบนซิน 44,000         ในเขตเทศบาลฯ ส านักช่าง
2 จังหวะ ก าลังเคร่ืองยนต์ไม่น้อยกว่า
0.68 กิโลวัตต์ ความจุไม่น้อยกว่า0.4 ลิตร
ความยาวใบมีดไม่น้อยกว่า 500 มิลลิเมตร
จ านวน 2 ตัว ตัวละ 22,000 บาท

44,000        รวม      1   ครุภัณฑ์

ท่ี ครุภัณฑ์
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

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

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช



8. ครุภัณฑ์กีฬา
8.1  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 ชุดเคร่ืองออกก าลังกาย ชุดเคร่ืองออกก าลังกาย 599,400           ในเขตเทศบาลนคร กองสวัสดิการ
1) เคร่ืองออกก าลังกายอุปกรณ์บริหารไหล่ นครศรีธรรมราช สังคม
และขาขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 80 ซม.
ยาว 100 ซม. สูง 160 ซม. จ านวน
6 ชุด ชุดละ 18,000 บาท จ านวน
108,000 บาท
2) เคร่ืองออกก าลังกายอุปกรณ์บริหาร
ข้อเข่าแบบจักรยานล้อเหล็ก ขนาด
ไม่น้อยกว่า กว้าง 80 ซม. ยาว 100 ซม.
 สูง 100 ซม. จ านวน 6 ชุด ๆ ละ
16,450 บาท จ านวน 98,700 บาท
3) เคร่ืองออกก าลังกายอุปกรณ์บริหาร
ขา-ข้อสะโพก ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง
80 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 120 ซม.
จ านวน 6 ชุด ๆ ละ 16,500 บาท
จ านวน 99,000 บาท
4) เคร่ืองออกก าลังกายอุปกรณ์บริหาร
กล้ามเน้ือแขน-หัวไหล่แบบดึง

(มีต่อหน้าถัดไป)

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

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ท่ี ครุภัณฑ์
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



8. ครุภัณฑ์กีฬา
8.1  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 ชุดเคร่ืองออกก าลังกาย ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 80 ซม.
(ต่อ) ยาว 100 ซม. สูง 170 ซม.

จ านวน 6 ชุด ๆ ละ 18,500 บาท
จ านวน 111,000 บาท
5) เคร่ืองออกก าลังกายอุปกรณ์ซิทอัพ -
บริหารหน้าท้อง  ขนาดไม่น้อยกว่า
กว้าง 80 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 60 ซม
จ านวน 6 ชุด ๆ ละ 15,450 บาท
จ านวน 92,700 บาท
6) เคร่ืองออกก าลังกายอุปกรณ์บริหาร
ข้อสะโพก ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 80 ซม.
ยาว 100 ซม. สูง 100 ซม.
จ านวน 6 ชุด ๆ ละ 15,000 บาท
จ านวน 90,000 บาท

599,400          

                     - 85 - แบบ ผด.02/1

ท่ี ครุภัณฑ์
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

รวม      1   ครุภัณฑ์



9. ครุภัณฑ์การเกษตร
9.1  แผนงานอุตสากรรมและการโยธาแผนงานอุตสากรรมและการโยธา

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 เคร่ืองสูบน  า เคร่ืองสูบน  า แบบมอเตอร์ไฟฟ้า ชนิดจุ่ม 500,000       ในเขตเทศบาลฯ ส านักช่าง
น  าสูบได้ไม่น้อยกว่า 250 ลบ.ม./ชม. 
ท่อดูดส่งไม่น้อยกว่า 8 นิ ว พร้อมตู้ควบคุม
และอุปกรณ์ จ านวน 1 เคร่ือง

500,000      

ท่ี ครุภัณฑ์
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

รวม      1   ครุภัณฑ์

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

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช



9. ครุภัณฑ์การเกษตร
9.2  แผนงานการพานิชย์แผนงานการพานิชย์

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 เคร่ืองสูบน  า เคร่ืองสูบน  า แบบจุ่ม จ านวน 2 เคร่ือง 28,000         ส านักการประปา ส านักการประปา

 - ใช้มอเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 1 HP
(750W) ระบบไฟ 220-230 โวลล์
 - ท่อส่งน  าขนาด 3 นิ ว
 - สามารถสูบน  าได้ไม่น้อยกว่า 300 ลิตร
ต่อนาที

28,000        รวม      1   ครุภัณฑ์

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ท่ี ครุภัณฑ์
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

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

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565



10. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
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 เคร่ืองผสมยาง เคร่ืองซ่อมผิวแอสฟัลท์ติก แบบ 1,850,000    ในเขตเทศบาลฯ ส านักช่าง
แอสฟัลท์ Mobile Hot Recycling (ตัวเล็ก)

 - ชุดแผ่นท าความร้อนขนาดไม่น้อยกว่า
1.5 ตารางเมตร
 - ชุดเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อย
กว่า 4.0 กิโลวัตต์
 - ถังแอสฟัลท์ติกมีขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 25 ลิตร
จ านวน 1 เคร่ือง

2 รถขุดตีนตะขาบ รถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ 1,500,000    ในเขตเทศบาลฯ ส านักช่าง
ขนาดไม่น้อยกว่า 27.5 แรงม้า
มีระยะขุดลึกไม่น้อย 3.11 เมตร
มีความเร็วในการหมุนได้ไม่น้อย
8.6 รอบต่อนาที  จ านวน 1 คัน

3,350,000   
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บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รวม      2   ครุภัณฑ์

ท่ี ครุภัณฑ์
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



11. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
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 เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ 55,500         ส านักการประปา ส านักการประปา
จ านวน 1 เคร่ือง
 - ไฟ AC  220 โวลต์ ชนิดยกเดียว
50 เฮิรตซ์
 - มีเคร่ืองควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ
(Automatic Voltage Regulation 
Control)
 - สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีมีค่า
Power Factor ต้ังแต่ร้อยละ 80 ข้ึนไป
 - เคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำทุกขนำดส่งก ำลัง
ขับโดยตรง (Direct Coupling)

2 ชุดเคร่ืองเสียงห้อง ชุดเคร่ืองเสียงห้องประชุม จ านวน 1 ชุด 44,550         ส านักการประปา ส านักการประปา
ประชุม  - ชุดไมค์ประชุมไร้สาย ชุด 8 ตัว

 - เพำเวอร์มิกเซอร์ 1 เคร่ือง
 - ล ำโพงติดฝำผนัง ขนำด 6 น้ิว
 - สายล าโพง 20 เมตร
 - อุปกรณ์พร้อมติดต้ัง

100,050      รวม      2   ครุภัณฑ์

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

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ท่ี ครุภัณฑ์
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



12. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
12.1  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 เคร่ืองวัดอัตราการไหล เคร่ืองวัดอัตราการไหลอัลตร้าโซนิค 350,000       ส านักการประปา ส านักการประปา
อัลตร้าโซนิค โฟล โฟลมิเตอร์ (Ultrasonic Flow Meter
มิเตอร์ Clamp on) แบบติดต้ังผนังตายตัว

(Fixed Type) จ านวน 1 ชุด
- แหล่งพลังงานไฟฟ้า 220 VAC
- ค่าความแม่นย า +-1 ถึง 2% ของ
ค่าท่ีอ่านได้
-หัววัดแบบกันน้ า IP 67 
และใช้กับ DN 50 - 1200 mm.
- ตัวเคร่ืองสามารถส่งและรับสัญญาณ
ได้เกิน 150 ม.พร้อมติดต้ัง

2 ป๊ัมสูบจ่ายสารเคมี ป๊ัมสูบจ่ายสารเคมี จ านวน 18 เคร่ือง 1,800,000    ส านักการประปา ส านักการประปา
ราคาเคร่ืองละ 100,000 บาท
แบบสูบอัด motor driven Diaphragm
metering pump ชนิด manual 
control แบบ single head
- มอเตอร์ขับเคล่ือนเป็นชนิดสามเฟส
 มีก าลังไม่น้อยกว่า 0.75 kw
- สามารถสูบจ่ายได้ไม่น้อยกว่า
500 ลิตร/ชม. แรงดันไม่น้อยกว่า
5 บาร์ พร้อมตู้ควบคุม

2,150,000   รวม      2   ครุภัณฑ์
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แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ท่ี ครุภัณฑ์
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



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 เคร่ืองอัดอากาศส าหรับ เคร่ืองอัดอากาศ (SCBA)จ านวน 1 เคร่ือง 380,000       ส านักงานเทศบาล ส านักปลัด
ชุดช่วยหายใจ  - อัดอากาศขนาด 200 หรือ 300 บาร์ นครนครศรีธรรมราช เทศบาล

 - แรงดันสูงขนาด 4 ลูกสูบ
 - ใช้เคร่ืองมอเตอร์ไฟฟ้า  230 โวลด์เคร่ือง
1 เฟส ขนาด 2.2 กิโลวัตต์
 - ให้ปริมาณอากาศ 90 ลิตร/นาที 
(5.4 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง)
 - มีวาล์วนิรภัย 1 ตัว เพ่ือความปลอดภัย
 - มีหัวอัด 1 หัว พร้อม สายจ่ายอากาศ
ในการอัด 1 เส้น
 - มีมาตรวัดแรงดันขนาด 330 บาร์
 - มีข้อต่อส าหรับอัดเข้าถังอากาศเป็น
แบบส าหรบถังอากาศท่ีใช้ในการ
ผจญเพลิง - ด าน  า และข้อต่อรับช่วงพิเศษ
 - น  าหนัก 39.5 กิโลกรัม
 - ควรใช้เคร่ืองอุปกรณ์ป้องกันเสียง 91
เดซิเบล-ISO3746 ขณะใช้
มีขนาด 73 ซม. × 37 ซม. × 47 ซม.

380,000      รวม      1     ครุภัณฑ์
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แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ท่ี ครุภัณฑ์
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
เร่ือง  ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
-------------------------------- 

 

  ด้วยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้จ ัดทำแผนการดำเน ินงาน ประจำปีงบประมาณ             
พ.ศ. 2565  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ ่มเติม (ฉบับที ่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 27  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นจัดทำ              
แผนการดำเนินงาน  ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง            
ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื ่นๆ ที ่ต้องดำเนินการในพื ้นที ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นในปี    
งบประมาณนั้น 

  อาศัยอำนาจตามข้อ 26(2)  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา   
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช            
จึงขอประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕65 ต่อไป  

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน  
 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  28  กันยายน  พ.ศ. 2564 
 

        
              (นายภาวินทร์  ณ พัทลุง) 
     รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน 
                 นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเภท/แผนงาน จ ำนวนรำยกำร จ ำนวนงบประมำณ

1 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 17 1,776,280
1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 6 1,348,400
1.2 แผนงานสาธารณสุข 1 217,200
1.3 แผนงานการพาณิชย์ 10 210,680

ประเภท/แผนงาน จ ำนวนรำยกำร จ ำนวนงบประมำณ

2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 9 576,700
2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 1 22,000
2.2 แผนงานสาธารณสุข 2 154,000
2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 66,000
2.4 แผนงานการพาณิชย์ 5 334,700

ประเภท/แผนงาน จ ำนวนรำยกำร จ ำนวนงบประมำณ
3. ครุภัณฑ์โรงงำน 1 160,000
3.1 แผนงานการพาณิชย์ 1 160,000

ประเภท/แผนงาน จ ำนวนรำยกำร จ ำนวนงบประมำณ
4. ครุภัณฑ์กำรศึกษำ 1 869,000
4.1 แผนงานการศึกษา 1 869,000

ประเภท/แผนงาน จ ำนวนรำยกำร จ ำนวนงบประมำณ
5. ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ 1 7,500,000
5.1 แผนงานการศึกษา 1 7,500,000

ประเภท/แผนงาน จ ำนวนรำยกำร จ ำนวนงบประมำณ
6. ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง 9 13,600,000
6.1 แผนงานเคหะและชุมชน 5 8,690,000
6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4 4,910,000

บัญชีสรุปครุภัณฑ์ แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ .ศ. 2565
เทศบำลนครนครศรีธรรมรำช



ประเภท/แผนงาน จ ำนวนรำยกำร จ ำนวนงบประมำณ
7. ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว 1 44,000
7.1 แผนงานเคหะและชุมชน 1 44,000

ประเภท/แผนงาน จ ำนวนรำยกำร จ ำนวนงบประมำณ
8. ครุภัณฑ์กีฬำ 1 599,400
8.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 599,400

ประเภท/แผนงาน จ ำนวนรำยกำร จ ำนวนงบประมำณ
9. ครุภัณฑ์กำรเกษตร 2 528,000
9.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 500,000
9.2 แผนงานการพาณิชย์ 1 28,000

ประเภท/แผนงาน จ ำนวนรำยกำร จ ำนวนงบประมำณ
10. ครุภัณฑ์ก่อสร้ำง 2 3,350,000
10.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2 3,350,000

ประเภท/แผนงาน จ ำนวนรำยกำร จ ำนวนงบประมำณ
11. ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ 2 100,050
11.1 แผนงานการพาณิชย์ 2 100,050

ประเภท/แผนงาน จ ำนวนรำยกำร จ ำนวนงบประมำณ
12. ครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 2 2,150,000
12.1 แผนงานการพาณิชย์ 2 2,150,000

ประเภท/แผนงาน จ ำนวนรำยกำร จ ำนวนงบประมำณ
13. ครุภัณฑ์อ่ืนๆ 1 380,000
13.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 1 380,000

รวม 49 31,633,430
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