


 

 

คํานํา 

แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 3 จัดทําข้ึนเนื่องจาก
เทศบาลนครนครศรีธรรมราชได+มีการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เม่ือวันท่ี 27 ธันวาคม 2564   

ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ6าย ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2565 ไปต้ังจ6ายเป7นรายการใหม6 
และโครงการท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ดังนั้น เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจึงต+องจัดทํา
แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว6าด+วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค<กรปกครองส6วนท+องถ่ิน พ.ศ.2548 
และท่ีแก+ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข+อ 27   

 

กองยุทธศาสตร<และงบประมาณ 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                             สารบัญ       

  เรื่อง          หน�า   
บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาท+องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ (ผด.01)       1    
 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท+องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ (ผด.02)                   
          

  -   ยุทธศาสตร<ท่ี 5  ด+านสาธารณสุขและการกีฬา         4 
     

  บัญชีจํานวนครุภัณฑ<สําหรับไม6ได+ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท+องถ่ิน (ผด.02/1)      35  

                          

 

 

 

 



แบบ ผด.01

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

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

  -   -   -   -
รวม   -   -   -   -

2.) ยุทธศาสตร(ด�านโครงสร�างพื้นฐาน
   2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   -   -   -   -
   2.2  แผนงานการพาณิชย%   -   -   -   -

รวม   -   -   -   -
3.) ยุทธศาสตร(ด�านสิ่งแวดล�อม  และทรัพยากรธรรมชาติ
     3.1แผนงานเคหะและชุมชน   -   -   -   -

รวม   -   -   -   -

      - 1 -

ยุทธศาสตร(/แผนงาน
หน2วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนการดําเนินงาน  ประจําป3งบประมาณ  พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช



จํานวนโครงการ คิดเป+นร,อยละของ จํานวน คิดเป+นร,อยละของ
ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด

4.) ยุทธศาสตร(ด�านสังคม  การศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม
   4.1  แผนงานงบกลาง   -   -   -   -
   4.2  แผนงานบริหารงานทั่วไป   -   -   -   -
   4.3  แผนงานการรักษาความสงบภายใน   -   -   -   -
   4.4  แผนงานการศึกษา   -   -   -   -
   4.5  แผนงานสังคมสงเคราะห%   -   -   -   -
   4.6  แผนงานสร,างความเข,มแข็งของชุมชน   -   -   -   -
   4.7  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ   -   -   -   -
   4.8  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   -   -   -   -

รวม   -   -   -   -
5.) ยุทธศาสตร(ด�านสาธารณสุข  และการกีฬา
   5.1  แผนงานสาธารณสุข 1 9.09 1,306,575      49.22 กองการแพทย%
   5.2  แผนงานการศึกษา 10 90.91 1,348,140     50.78 รร.เทศบาลวัดเสมาเมือง

รร.เทศบาลวัดมเหยงคณ%
รร.เทศบาลวัดเสมาเมือง
รร.เทศบาลวัดใหญ@

  - รร.เทศบาลวัดเสมาเมือง
รร.เทศบาลวัดท,าวโคตร

  - รร.เทศบาลวัดท@าโพธิ์
รร.เทศบาลวัดศรีทวี
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ยุทธศาสตร%/แผนงาน
หน@วยงาน

รับผิดชอบหลัก



จํานวนโครงการ คิดเป+นร,อยละของ จํานวน คิดเป+นร,อยละของ
ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด

รร.เทศบาลวัดเสาธงทอง
รร.เทศบาลวัดศาลามีชัย
รร.เทศบาลนานาชาติเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช
รร.เบญจมราชูทิศ

รวม 11 100.00 2,654,715    100.00
6.) ยุทธศาสตร(ด�านเศรษฐกิจ
   6.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  -  -  -  -

รวม  -  -  -  -
รวมทั �งสิ�น 11 100.00 2,654,715    100.00

ยุทธศาสตร%/แผนงาน
หน@วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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5. ยุทธศาสตรด�านสาธารณสุขและการกีฬา
5.2 แผนงานสาธารณสุข

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

1 เสริมสร�างสมรรถนะทางร&างกาย 1. ให�ความรู�เรื่องการปรับเปลี่ยน 1,306,575  เขตเทศบาลนคร กองการแพทย
และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร พฤติกรรมสุขภาพ นครศรีธรรมราช

ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 2. กิจกรรมออกกําลังกาย

1,306,575 

        4 - แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปAงบประมาณ  พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

รวม 1 โครงการ



                                                                        

5. ยุทธศาสตรด�านสาธารณสุขและการกีฬา
5.2 แผนงานการศึกษา

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

1 คัดกรองผู�มีความเสี่ยงในการติดเชื้อ 1.ประชุมทีมงาน ครูโรงเรียน 198,240    โรงเรียน โรงเรียนเทศบาล
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เจ�าหน�าที่สาธารณสุขอําเภอ เจ�า เทศบาล วัดเสมาเมือง

 โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง หน�าที่หน&วยบริการและผู�เกี่ยวข�อง วัดเสมาเมือง
เพื่อชี้แจงกระบวนการและมาตร
การป�องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019

นําไปดําเนินการตามโครงการ
2.โรงเรียนออกคําสั่งแต&งตั้งเจ�าหน�า
ที่หน&วยบริการและผู�ที่เกี่ยวข�อง
เปGนผู�ปฏิบัติหน�าที่ร&วมควบคุมโรค
ติดต&อในพื้นที่ โดยการดําเนินการ
คัดกรองเชิงรุกด�วย ATK ให�นักเรียน
และบุคลากรในโรงเรียน
3.โรงเรียนดําเนินการร&วมกับหน&วย
บริการในพื้นที่ โดยประสานนักเรียน
และบุคลากรในโรงเรียนให�เข�าสู&การ
คัดกรองเชิงรุกจากหน&วย
บริการสาธารณสุข จัดทําทะเบียน

        - 5 - แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปAงบประมาณ  พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



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

ผู�รับการคัดกรองประกอบด�วยข�อมูล
ชื่อ สกุล เลขบัตรประชาชน คนที่
ตรวจ 
4.ทําความสะอาดฆ&าเชื้อโรคใน
โรงเรียนโดยวิธีเช็ด ถูตามที่กรม
ควบคุมโรคกําหนด
5.โรงเรียนดําเนินกิจกรรมติดตาม
เฝOาระวังนักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนต&อเนื่อง โดยการให�ความรู�
สร�างความตระหนักในการปOองกัน
โรค จัดหาวัสดุปOองกันโรค หน�ากาก
อนามัย เจลแอลกอฮอล วัดไข�ใน
โรงเรียนอย&างต&อเนื่อง
6.โรงเรียนมีการติดตาม สุ&มตรวจ
นักเรียน 10% ของนักเรียนกลุ&ม
เปOาหมายทั้งหมดทุกสัปดาห จํานวน
7 ครั้ง ตามคําแนะนําของคณะ
กรรมการตรวจประเมินสถานศึกษา
เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
7.หากพบผลการตรวจ ATK

ที่ โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

  - 6 -



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

เปGนบวก ให�พิจาราณาประสาน
หน&วยบริการในการเข�าระบบ
Community Isolation หรือ
Home Isolation เพื่อการดูแลรัก
ษาตามมาตรฐานต&อไป
8.มีมาตรการทางสังคมแก&นักเรียน
และสร�างความเข�าใจในการกักกัน
ตัวเพื่อลดความกังวลจากนักเรียน
หรือประสานหน&วยงานที่เกี่ยวข�อง
ในการดูแลสุขภาพจิต
9.สรุปผลดําเนินงานโครงการนําส&ง
คณะกรรมการกองทุน
(นักเรียนชั้นประถมศึกษาปAที่ 6 
จํานวน 337 คน
ครูและเจ�าหน�าที่ผู�เกี่ยวข�อง
จํานวน 145 คน
รวม 482 คน)

ที่ โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

  - 7 -



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

2 คัดกรองผู�มีความเสี่ยงในการติดเชื้อ 1.ประชุมทีมงาน ครูโรงเรียน 159,105    โรงเรียน โรงเรียนเทศบาล
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เจ�าหน�าที่สาธารณสุขอําเภอ เจ�า เทศบาล วัดมเหยงคณ

 โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ หน�าที่หน&วยบริการและผู�เกี่ยวข�อง วัดมเหยงค
เพื่อชี้แจงกระบวนการและมาตร
การปOองกันโรคไวรัสโคโรนา 2019

นําไปดําเนินการตามโครงการ
2.โรงเรียนออกคําสั่งแต&งตั้งเจ�าหน�า
ที่หน&วยบริการและผู�ที่เกี่ยวข�อง
เปGนผู�ปฏิบัติหน�าที่ร&วมควบคุมโรค
ติดต&อในพื้นที่ โดยการดําเนินการ
คัดกรองเชิงรุกด�วย ATK ให�นักเรียน
และบุคลากรในโรงเรียน
3.โรงเรียนดําเนินการร&วมกับหน&วย
บริการในพื้นที่ โดยประสานนักเรียน
และบุคลากรในโรงเรียนให�เข�าสู&การ
คัดกรองเชิงรุกจากหน&วย
บริการสาธารณสุข จัดทําทะเบียน
ผู�รับการคัดกรองประกอบด�วยข�อมูล
ชื่อ สกุล เลขบัตรประชาชน คนที่
ตรวจ 

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

4.ทําความสะอาดฆ&าเชื้อโรคใน
โรงเรียนโดยวิธีเช็ด ถูตามที่กรม
ควบคุมโรคกําหนด
5.โรงเรียนดําเนินกิจกรรมติดตาม
เฝOาระวังนักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนต&อเนื่อง โดยการให�ความรู�
สร�างความตระหนักในการปOองกัน
โรค จัดหาวัสดุปOองกันโรค หน�ากาก
อนามัย เจลแอลกอฮอล วัดไข�ใน
โรงเรียนอย&างต&อเนื่อง
6.โรงเรียนมีการติดตาม สุ&มตรวจ
นักเรียน 10% ของนักเรียนกลุ&ม
เปOาหมายทั้งหมดทุกสัปดาห จํานวน
7 ครั้ง ตามคําแนะนําของคณะ
กรรมการตรวจประเมินสถานศึกษา
เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
7.หากพบผลการตรวจ ATK
เปGนบวก ให�พิจาราณาประสาน
หน&วยบริการในการเข�าระบบ
Community Isolation หรือ

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

Home Isolation เพื่อการดูแลรัก
ษาตามมาตรฐานต&อไป
8.มีมาตรการทางสังคมแก&นักเรียน
และสร�างความเข�าใจในการกักกัน
ตัวเพื่อลดความกังวลจากนักเรียน
หรือประสานหน&วยงานที่เกี่ยวข�อง
ในการดูแลสุขภาพจิต
9.สรุปผลดําเนินงานโครงการนําส&ง
คณะกรรมการกองทุน
(นักเรียนชั้นประถมศึกษาปAที่ 6 
จํานวน 247 คน
ครูและเจ�าหน�าที่ผู�เกี่ยวข�อง
จํานวน 94 คน
รวม 341 คน)

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

3 คัดกรองผู�มีความเสี่ยงในการติดเชื้อ 1.ประชุมทีมงาน ครูโรงเรียน 98,370      โรงเรียน โรงเรียนเทศบาล
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เจ�าหน�าที่สาธารณสุขอําเภอ เจ�า เทศบาล วัดใหญa

 โรงเรียนเทศบาลวัดมใหญ& หน�าที่หน&วยบริการและผู�เกี่ยวข�อง วัดใหญ&
เพื่อชี้แจงกระบวนการและมาตร
การปOองกันโรคไวรัสโคโรนา 2019

นําไปดําเนินการตามโครงการ
2.โรงเรียนออกคําสั่งแต&งตั้งเจ�าหน�า
ที่หน&วยบริการและผู�ที่เกี่ยวข�อง
เปGนผู�ปฏิบัติหน�าที่ร&วมควบคุมโรค
ติดต&อในพื้นที่ โดยการดําเนินการ
คัดกรองเชิงรุกด�วย ATK ให�นักเรียน
และบุคลากรในโรงเรียน
3.โรงเรียนดําเนินการร&วมกับหน&วย
บริการในพื้นที่ โดยประสานนักเรียน
และบุคลากรในโรงเรียนให�เข�าสู&การ
คัดกรองเชิงรุกจากหน&วย
บริการสาธารณสุข จัดทําทะเบียน
ผู�รับการคัดกรองประกอบด�วยข�อมูล
ชื่อ สกุล เลขบัตรประชาชน คนที่
ตรวจ 

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

4.ทําความสะอาดฆ&าเชื้อโรคใน
โรงเรียนโดยวิธีเช็ด ถูตามที่กรม
ควบคุมโรคกําหนด
5.โรงเรียนดําเนินกิจกรรมติดตาม
เฝOาระวังนักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนต&อเนื่อง โดยการให�ความรู�
สร�างความตระหนักในการปOองกัน
โรค จัดหาวัสดุปOองกันโรค หน�ากาก
อนามัย เจลแอลกอฮอล วัดไข�ใน
โรงเรียนอย&างต&อเนื่อง
6.โรงเรียนมีการติดตาม สุ&มตรวจ
นักเรียน 10% ของนักเรียนกลุ&ม
เปOาหมายทั้งหมดทุกสัปดาห จํานวน
7 ครั้ง ตามคําแนะนําของคณะ
กรรมการตรวจประเมินสถานศึกษา
เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
7.หากพบผลการตรวจ ATK
เปGนบวก ให�พิจาราณาประสาน
หน&วยบริการในการเข�าระบบ
Community Isolation หรือ

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

Home Isolation เพื่อการดูแลรัก
ษาตามมาตรฐานต&อไป
8.มีมาตรการทางสังคมแก&นักเรียน
และสร�างความเข�าใจในการกักกัน
ตัวเพื่อลดความกังวลจากนักเรียน
หรือประสานหน&วยงานที่เกี่ยวข�อง
ในการดูแลสุขภาพจิต
9.สรุปผลดําเนินงานโครงการนําส&ง
คณะกรรมการกองทุน
(นักเรียนชั้นประถมศึกษาปAที่ 6 
จํานวน 149 คน
ครูและเจ�าหน�าที่ผู�เกี่ยวข�อง
จํานวน 69 คน
รวม 218 คน)

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

4 คัดกรองผู�มีความเสี่ยงในการติดเชื้อ 1.ประชุมทีมงาน ครูโรงเรียน 76,560      โรงเรียน โรงเรียนเทศบาล
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เจ�าหน�าที่สาธารณสุขอําเภอ เจ�า เทศบาล วัดท�าวโคตร

 โรงเรียนเทศบาลวัดท�าวโคตร หน�าที่หน&วยบริการและผู�เกี่ยวข�อง วัดท�าวโคตร
เพื่อชี้แจงกระบวนการและมาตร
การปOองกันโรคไวรัสโคโรนา 2019

นําไปดําเนินการตามโครงการ
2.โรงเรียนออกคําสั่งแต&งตั้งเจ�าหน�า
ที่หน&วยบริการและผู�ที่เกี่ยวข�อง
เปGนผู�ปฏิบัติหน�าที่ร&วมควบคุมโรค
ติดต&อในพื้นที่ โดยการดําเนินการ
คัดกรองเชิงรุกด�วย ATK ให�นักเรียน
และบุคลากรในโรงเรียน
3.โรงเรียนดําเนินการร&วมกับหน&วย
บริการในพื้นที่ โดยประสานนักเรียน
และบุคลากรในโรงเรียนให�เข�าสู&การ
คัดกรองเชิงรุกจากหน&วย
บริการสาธารณสุข จัดทําทะเบียน
ผู�รับการคัดกรองประกอบด�วยข�อมูล
ชื่อ สกุล เลขบัตรประชาชน คนที่
ตรวจ 

ที่ โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

  - 14 -



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

4.ทําความสะอาดฆ&าเชื้อโรคใน
โรงเรียนโดยวิธีเช็ด ถูตามที่กรม
ควบคุมโรคกําหนด
5.โรงเรียนดําเนินกิจกรรมติดตาม
เฝOาระวังนักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนต&อเนื่อง โดยการให�ความรู�
สร�างความตระหนักในการปOองกัน
โรค จัดหาวัสดุปOองกันโรค หน�ากาก
อนามัย เจลแอลกอฮอล วัดไข�ใน
โรงเรียนอย&างต&อเนื่อง
6.โรงเรียนมีการติดตาม สุ&มตรวจ
นักเรียน 10% ของนักเรียนกลุ&ม
เปOาหมายทั้งหมดทุกสัปดาห จํานวน
7 ครั้ง ตามคําแนะนําของคณะ
กรรมการตรวจประเมินสถานศึกษา
เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
7.หากพบผลการตรวจ ATK
เปGนบวก ให�พิจาราณาประสาน
หน&วยบริการในการเข�าระบบ
Community Isolation หรือ

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

Home Isolation เพื่อการดูแลรัก
ษาตามมาตรฐานต&อไป
8.มีมาตรการทางสังคมแก&นักเรียน
และสร�างความเข�าใจในการกักกัน
ตัวเพื่อลดความกังวลจากนักเรียน
หรือประสานหน&วยงานที่เกี่ยวข�อง
ในการดูแลสุขภาพจิต
9.สรุปผลดําเนินงานโครงการนําส&ง
คณะกรรมการกองทุน
(นักเรียนชั้นประถมศึกษาปAที่ 6 
จํานวน 81 คน
ครูและเจ�าหน�าที่ผู�เกี่ยวข�อง
จํานวน 59 คน
รวม 140 คน)

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

5 คัดกรองผู�มีความเสี่ยงในการติดเชื้อ 1.ประชุมทีมงาน ครูโรงเรียน 150,980    โรงเรียน โรงเรียนเทศบาล
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เจ�าหน�าที่สาธารณสุขอําเภอ เจ�า เทศบาล วัดท&าโพธิ์

 โรงเรียนเทศบาลวัดท&าโพธิ์ หน�าที่หน&วยบริการและผู�เกี่ยวข�อง วัดท&าโพธิ์
เพื่อชี้แจงกระบวนการและมาตร
การปOองกันโรคไวรัสโคโรนา 2019

นําไปดําเนินการตามโครงการ
2.โรงเรียนออกคําสั่งแต&งตั้งเจ�าหน�า
ที่หน&วยบริการและผู�ที่เกี่ยวข�อง
เปGนผู�ปฏิบัติหน�าที่ร&วมควบคุมโรค
ติดต&อในพื้นที่ โดยการดําเนินการ
คัดกรองเชิงรุกด�วย ATK ให�นักเรียน
และบุคลากรในโรงเรียน
3.โรงเรียนดําเนินการร&วมกับหน&วย
บริการในพื้นที่ โดยประสานนักเรียน
และบุคลากรในโรงเรียนให�เข�าสู&การ
คัดกรองเชิงรุกจากหน&วย
บริการสาธารณสุข จัดทําทะเบียน
ผู�รับการคัดกรองประกอบด�วยข�อมูล
ชื่อ สกุล เลขบัตรประชาชน คนที่
ตรวจ 

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

4.ทําความสะอาดฆ&าเชื้อโรคใน
โรงเรียนโดยวิธีเช็ด ถูตามที่กรม
ควบคุมโรคกําหนด
5.โรงเรียนดําเนินกิจกรรมติดตาม
เฝOาระวังนักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนต&อเนื่อง โดยการให�ความรู�
สร�างความตระหนักในการปOองกัน
โรค จัดหาวัสดุปOองกันโรค หน�ากาก
อนามัย เจลแอลกอฮอล วัดไข�ใน
โรงเรียนอย&างต&อเนื่อง
6.โรงเรียนมีการติดตาม สุ&มตรวจ
นักเรียน 10% ของนักเรียนกลุ&ม
เปOาหมายทั้งหมดทุกสัปดาห จํานวน
7 ครั้ง ตามคําแนะนําของคณะ
กรรมการตรวจประเมินสถานศึกษา
เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
7.หากพบผลการตรวจ ATK
เปGนบวก ให�พิจาราณาประสาน
หน&วยบริการในการเข�าระบบ
Community Isolation หรือ

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

Home Isolation เพื่อการดูแลรัก
ษาตามมาตรฐานต&อไป
8.มีมาตรการทางสังคมแก&นักเรียน
และสร�างความเข�าใจในการกักกัน
ตัวเพื่อลดความกังวลจากนักเรียน
หรือประสานหน&วยงานที่เกี่ยวข�อง
ในการดูแลสุขภาพจิต
9.สรุปผลดําเนินงานโครงการนําส&ง
คณะกรรมการกองทุน
(นักเรียนชั้นประถมศึกษาปAที่ 6 
จํานวน 103 คน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปAที่ 3
จํานวน 123 คน
ครูและเจ�าหน�าที่ผู�เกี่ยวข�อง
จํานวน 86 คน
รวม 312 คน)

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

6 คัดกรองผู�มีความเสี่ยงในการติดเชื้อ 1.ประชุมทีมงาน ครูโรงเรียน 63,720      โรงเรียน โรงเรียนเทศบาล
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เจ�าหน�าที่สาธารณสุขอําเภอ เจ�า เทศบาล วัดศรีทวี

 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี หน�าที่หน&วยบริการและผู�เกี่ยวข�อง วัดศรีทวี
เพื่อชี้แจงกระบวนการและมาตร
การปOองกันโรคไวรัสโคโรนา 2019

นําไปดําเนินการตามโครงการ
2.โรงเรียนออกคําสั่งแต&งตั้งเจ�าหน�า
ที่หน&วยบริการและผู�ที่เกี่ยวข�อง
เปGนผู�ปฏิบัติหน�าที่ร&วมควบคุมโรค
ติดต&อในพื้นที่ โดยการดําเนินการ
คัดกรองเชิงรุกด�วย ATK ให�นักเรียน
และบุคลากรในโรงเรียน
3.โรงเรียนดําเนินการร&วมกับหน&วย
บริการในพื้นที่ โดยประสานนักเรียน
และบุคลากรในโรงเรียนให�เข�าสู&การ
คัดกรองเชิงรุกจากหน&วย
บริการสาธารณสุข จัดทําทะเบียน
ผู�รับการคัดกรองประกอบด�วยข�อมูล
ชื่อ สกุล เลขบัตรประชาชน คนที่
ตรวจ 

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

4.ทําความสะอาดฆ&าเชื้อโรคใน
โรงเรียนโดยวิธีเช็ด ถูตามที่กรม
ควบคุมโรคกําหนด
5.โรงเรียนดําเนินกิจกรรมติดตาม
เฝOาระวังนักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนต&อเนื่อง โดยการให�ความรู�
สร�างความตระหนักในการปOองกัน
โรค จัดหาวัสดุปOองกันโรค หน�ากาก
อนามัย เจลแอลกอฮอล วัดไข�ใน
โรงเรียนอย&างต&อเนื่อง
6.โรงเรียนมีการติดตาม สุ&มตรวจ
นักเรียน 10% ของนักเรียนกลุ&ม
เปOาหมายทั้งหมดทุกสัปดาห จํานวน
7 ครั้ง ตามคําแนะนําของคณะ
กรรมการตรวจประเมินสถานศึกษา
เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
7.หากพบผลการตรวจ ATK
เปGนบวก ให�พิจาราณาประสาน
หน&วยบริการในการเข�าระบบ
Community Isolation หรือ

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

Home Isolation เพื่อการดูแลรัก
ษาตามมาตรฐานต&อไป
8.มีมาตรการทางสังคมแก&นักเรียน
และสร�างความเข�าใจในการกักกัน
ตัวเพื่อลดความกังวลจากนักเรียน
หรือประสานหน&วยงานที่เกี่ยวข�อง
ในการดูแลสุขภาพจิต
9.สรุปผลดําเนินงานโครงการนําส&ง
คณะกรรมการกองทุน
(นักเรียนชั้นประถมศึกษาปAที่ 6 
จํานวน 42 คน
ครูและเจ�าหน�าที่ผู�เกี่ยวข�อง
จํานวน 50 คน
รวม 92 คน)

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

7 คัดกรองผู�มีความเสี่ยงในการติดเชื้อ 1.ประชุมทีมงาน ครูโรงเรียน 71,845      โรงเรียน โรงเรียนเทศบาล
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เจ�าหน�าที่สาธารณสุขอําเภอ เจ�า เทศบาล วัดเสาธงทอง

 โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง หน�าที่หน&วยบริการและผู�เกี่ยวข�อง วัดศรีทวี
เพื่อชี้แจงกระบวนการและมาตร
การปOองกันโรคไวรัสโคโรนา 2019

นําไปดําเนินการตามโครงการ
2.โรงเรียนออกคําสั่งแต&งตั้งเจ�าหน�า
ที่หน&วยบริการและผู�ที่เกี่ยวข�อง
เปGนผู�ปฏิบัติหน�าที่ร&วมควบคุมโรค
ติดต&อในพื้นที่ โดยการดําเนินการ
คัดกรองเชิงรุกด�วย ATK ให�นักเรียน
และบุคลากรในโรงเรียน
3.โรงเรียนดําเนินการร&วมกับหน&วย
บริการในพื้นที่ โดยประสานนักเรียน
และบุคลากรในโรงเรียนให�เข�าสู&การ
คัดกรองเชิงรุกจากหน&วย
บริการสาธารณสุข จัดทําทะเบียน
ผู�รับการคัดกรองประกอบด�วยข�อมูล
ชื่อ สกุล เลขบัตรประชาชน คนที่
ตรวจ 

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

4.ทําความสะอาดฆ&าเชื้อโรคใน
โรงเรียนโดยวิธีเช็ด ถูตามที่กรม
ควบคุมโรคกําหนด
5.โรงเรียนดําเนินกิจกรรมติดตาม
เฝOาระวังนักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนต&อเนื่อง โดยการให�ความรู�
สร�างความตระหนักในการปOองกัน
โรค จัดหาวัสดุปOองกันโรค หน�ากาก
อนามัย เจลแอลกอฮอล วัดไข�ใน
โรงเรียนอย&างต&อเนื่อง
6.โรงเรียนมีการติดตาม สุ&มตรวจ
นักเรียน 10% ของนักเรียนกลุ&ม
เปOาหมายทั้งหมดทุกสัปดาห จํานวน
7 ครั้ง ตามคําแนะนําของคณะ
กรรมการตรวจประเมินสถานศึกษา
เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
7.หากพบผลการตรวจ ATK
เปGนบวก ให�พิจาราณาประสาน
หน&วยบริการในการเข�าระบบ
Community Isolation หรือ

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

Home Isolation เพื่อการดูแลรัก
ษาตามมาตรฐานต&อไป
8.มีมาตรการทางสังคมแก&นักเรียน
และสร�างความเข�าใจในการกักกัน
ตัวเพื่อลดความกังวลจากนักเรียน
หรือประสานหน&วยงานที่เกี่ยวข�อง
ในการดูแลสุขภาพจิต
9.สรุปผลดําเนินงานโครงการนําส&ง
คณะกรรมการกองทุน
(นักเรียนชั้นประถมศึกษาปAที่ 6 
จํานวน 83 คน
ครูและเจ�าหน�าที่ผู�เกี่ยวข�อง
จํานวน 38 คน
รวม 121 คน)

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

8 คัดกรองผู�มีความเสี่ยงในการติดเชื้อ 1.ประชุมทีมงาน ครูโรงเรียน 173,435    โรงเรียน โรงเรียนเทศบาล
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เจ�าหน�าที่สาธารณสุขอําเภอ เจ�า เทศบาล วัดศาลามีชัย

 โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย หน�าที่หน&วยบริการและผู�เกี่ยวข�อง วัดศาลามีชัย
เพื่อชี้แจงกระบวนการและมาตร
การปOองกันโรคไวรัสโคโรนา 2019

นําไปดําเนินการตามโครงการ
2.โรงเรียนออกคําสั่งแต&งตั้งเจ�าหน�า
ที่หน&วยบริการและผู�ที่เกี่ยวข�อง
เปGนผู�ปฏิบัติหน�าที่ร&วมควบคุมโรค
ติดต&อในพื้นที่ โดยการดําเนินการ
คัดกรองเชิงรุกด�วย ATK ให�นักเรียน
และบุคลากรในโรงเรียน
3.โรงเรียนดําเนินการร&วมกับหน&วย
บริการในพื้นที่ โดยประสานนักเรียน
และบุคลากรในโรงเรียนให�เข�าสู&การ
คัดกรองเชิงรุกจากหน&วย
บริการสาธารณสุข จัดทําทะเบียน
ผู�รับการคัดกรองประกอบด�วยข�อมูล
ชื่อ สกุล เลขบัตรประชาชน คนที่
ตรวจ 

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

4.ทําความสะอาดฆ&าเชื้อโรคใน
โรงเรียนโดยวิธีเช็ด ถูตามที่กรม
ควบคุมโรคกําหนด
5.โรงเรียนดําเนินกิจกรรมติดตาม
เฝOาระวังนักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนต&อเนื่อง โดยการให�ความรู�
สร�างความตระหนักในการปOองกัน
โรค จัดหาวัสดุปOองกันโรค หน�ากาก
อนามัย เจลแอลกอฮอล วัดไข�ใน
โรงเรียนอย&างต&อเนื่อง
6.โรงเรียนมีการติดตาม สุ&มตรวจ
นักเรียน 10% ของนักเรียนกลุ&ม
เปOาหมายทั้งหมดทุกสัปดาห จํานวน
7 ครั้ง ตามคําแนะนําของคณะ
กรรมการตรวจประเมินสถานศึกษา
เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
7.หากพบผลการตรวจ ATK
เปGนบวก ให�พิจาราณาประสาน
หน&วยบริการในการเข�าระบบ
Community Isolation หรือ

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

Home Isolation เพื่อการดูแลรัก
ษาตามมาตรฐานต&อไป
8.มีมาตรการทางสังคมแก&นักเรียน
และสร�างความเข�าใจในการกักกัน
ตัวเพื่อลดความกังวลจากนักเรียน
หรือประสานหน&วยงานที่เกี่ยวข�อง
ในการดูแลสุขภาพจิต
9.สรุปผลดําเนินงานโครงการนําส&ง
คณะกรรมการกองทุน
(นักเรียนชั้นประถมศึกษาปAที่ 6 
จํานวน 283 คน
ครูและเจ�าหน�าที่ผู�เกี่ยวข�อง
จํานวน 110 คน
รวม 393 คน)

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

9 คัดกรองผู�มีความเสี่ยงในการติดเชื้อ 1.ประชุมทีมงาน ครูโรงเรียน 81,045      โรงเรียนนานา โรงเรียนนานา
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เจ�าหน�าที่สาธารณสุขอําเภอ เจ�า ชาติ เทศบาล ชาติเทศบาลนคร

 โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนคร หน�าที่หน&วยบริการและผู�เกี่ยวข�อง นครนคร นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช เพื่อชี้แจงกระบวนการและมาตร ศรีธรรมราช

การปOองกันโรคไวรัสโคโรนา 2019

นําไปดําเนินการตามโครงการ
2.โรงเรียนออกคําสั่งแต&งตั้งเจ�าหน�า
ที่หน&วยบริการและผู�ที่เกี่ยวข�อง
เปGนผู�ปฏิบัติหน�าที่ร&วมควบคุมโรค
ติดต&อในพื้นที่ โดยการดําเนินการ
คัดกรองเชิงรุกด�วย ATK ให�นักเรียน
และบุคลากรในโรงเรียน
3.โรงเรียนดําเนินการร&วมกับหน&วย
บริการในพื้นที่ โดยประสานนักเรียน
และบุคลากรในโรงเรียนให�เข�าสู&การ
คัดกรองเชิงรุกจากหน&วย
บริการสาธารณสุข จัดทําทะเบียน
ผู�รับการคัดกรองประกอบด�วยข�อมูล
ชื่อ สกุล เลขบัตรประชาชน คนที่
ตรวจ 

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

4.ทําความสะอาดฆ&าเชื้อโรคใน
โรงเรียนโดยวิธีเช็ด ถูตามที่กรม
ควบคุมโรคกําหนด
5.โรงเรียนดําเนินกิจกรรมติดตาม
เฝOาระวังนักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนต&อเนื่อง โดยการให�ความรู�
สร�างความตระหนักในการปOองกัน
โรค จัดหาวัสดุปOองกันโรค หน�ากาก
อนามัย เจลแอลกอฮอล วัดไข�ใน
โรงเรียนอย&างต&อเนื่อง
6.โรงเรียนมีการติดตาม สุ&มตรวจ
นักเรียน 10% ของนักเรียนกลุ&ม
เปOาหมายทั้งหมดทุกสัปดาห จํานวน
7 ครั้ง ตามคําแนะนําของคณะ
กรรมการตรวจประเมินสถานศึกษา
เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
7.หากพบผลการตรวจ ATK
เปGนบวก ให�พิจาราณาประสาน
หน&วยบริการในการเข�าระบบ
Community Isolation หรือ
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ที่ โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



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

Home Isolation เพื่อการดูแลรัก
ษาตามมาตรฐานต&อไป
8.มีมาตรการทางสังคมแก&นักเรียน
และสร�างความเข�าใจในการกักกัน
ตัวเพื่อลดความกังวลจากนักเรียน
หรือประสานหน&วยงานที่เกี่ยวข�อง
ในการดูแลสุขภาพจิต
9.สรุปผลดําเนินงานโครงการนําส&ง
คณะกรรมการกองทุน
(นักเรียนชั้นประถมศึกษาปAที่ 6 
จํานวน 91 คน
ครูและเจ�าหน�าที่ผู�เกี่ยวข�อง
จํานวน 64 คน
รวม 155 คน)

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

10 คัดกรองผู�มีความเสี่ยงในการติดเชื้อ 1.ประชุมทีมงาน ครูโรงเรียน 272,890    โรงเรียนเบจม โรงเรียนเบญจม
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เจ�าหน�าที่สาธารณสุขอําเภอ เจ�า ราชูทิศ ราชูทิศ

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ หน�าที่หน&วยบริการและผู�เกี่ยวข�อง
เพื่อชี้แจงกระบวนการและมาตร
การปOองกันโรคไวรัสโคโรนา 2019

นําไปดําเนินการตามโครงการ
2.โรงเรียนออกคําสั่งแต&งตั้งเจ�าหน�า
ที่หน&วยบริการและผู�ที่เกี่ยวข�อง
เปGนผู�ปฏิบัติหน�าที่ร&วมควบคุมโรค
ติดต&อในพื้นที่ โดยการดําเนินการ
คัดกรองเชิงรุกด�วย ATK ให�นักเรียน
และบุคลากรในโรงเรียน
3.โรงเรียนดําเนินการร&วมกับหน&วย
บริการในพื้นที่ โดยประสานนักเรียน
และบุคลากรในโรงเรียนให�เข�าสู&การ
คัดกรองเชิงรุกจากหน&วย
บริการสาธารณสุข จัดทําทะเบียน
ผู�รับการคัดกรองประกอบด�วยข�อมูล
ชื่อ สกุล เลขบัตรประชาชน คนที่
ตรวจ 
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ที่ โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



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

4.ทําความสะอาดฆ&าเชื้อโรคใน
โรงเรียนโดยวิธีเช็ด ถูตามที่กรม
ควบคุมโรคกําหนด
5.โรงเรียนดําเนินกิจกรรมติดตาม
เฝOาระวังนักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนต&อเนื่อง โดยการให�ความรู�
สร�างความตระหนักในการปOองกัน
โรค จัดหาวัสดุปOองกันโรค หน�ากาก
อนามัย เจลแอลกอฮอล วัดไข�ใน
โรงเรียนอย&างต&อเนื่อง
6.โรงเรียนมีการติดตาม สุ&มตรวจ
นักเรียน 10% ของนักเรียนกลุ&ม
เปOาหมายทั้งหมดทุกสัปดาห จํานวน
7 ครั้ง ตามคําแนะนําของคณะ
กรรมการตรวจประเมินสถานศึกษา
เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
7.หากพบผลการตรวจ ATK
เปGนบวก ให�พิจาราณาประสาน
หน&วยบริการในการเข�าระบบ
Community Isolation หรือ

  - 33 -

ที่ โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



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

Home Isolation เพื่อการดูแลรัก
ษาตามมาตรฐานต&อไป
8.มีมาตรการทางสังคมแก&นักเรียน
และสร�างความเข�าใจในการกักกัน
ตัวเพื่อลดความกังวลจากนักเรียน
หรือประสานหน&วยงานที่เกี่ยวข�อง
ในการดูแลสุขภาพจิต
9.สรุปผลดําเนินงานโครงการนําส&ง
คณะกรรมการกองทุน
(นักเรียน จํานวน 2,826 คน
ครูและเจ�าหน�าที่ผู�เกี่ยวข�อง
จํานวน 350 คน
รวม 3,176 คน)

1,346,190  รวม 10 โครงการ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2564
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พ.ศ.2565



2. ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
2.3 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของขุมชน

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

1 เครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED เครื่องพิมพเลเซอรหรือLED ขาวดํา 26,000      กองสวัสดิการ กองสวัสดิการ
ขาวดํา จํานวน 10 เครื่อง (จัดซื้อตาม สังคม สังคม

เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐาน การจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอรของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563)

26,000      

รายละเอียดของครุภัณฑที่ ครุภัณฑ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

รวม 1 รายการ

          35 - แบบ ผด.02/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับไม&ได�ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท�องถิ่น
แผนการดําเนินงาน  ประจําปAงบประมาณ  พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช






























































