




คํานํา 

แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 1 จัดทําข้ึนเนื่องจาก
เทศบาลนครนครศรีธรรมราชได,มีการประชุมสภาเทศบาล เม่ือวันท่ี 26 พฤศจิกายน  2563  ท่ีประชุมมีมติ
เห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ7ายประจําป�งบประมาณพ.ศ.2564 ไปต้ังจ7ายเป8นรายการใหม7 และอนุมัติใช,
จ7ายเงินสะสม เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจึงต,องจัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2564 
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว7าด,วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค=กรปกครองส7วนท,องถ่ิน พ.ศ.2548 และท่ีแก,ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข,อ 27   

 

กองวิชาการและแผนงาน 

เทศบาลนครนครศรธีรรมราช 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             สารบัญ       

  เร่ือง          หน�า   
บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาท,องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ (ผ.01)       1    
 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท,องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ (ผ.02)                   
        

   -   ยุทธศาสตร=ท่ี 1  ด,านการบริหารจัดการ          3 
 

  -   ยุทธศาสตร=ท่ี 4  ด,านสาธารณูปโภคและโครงสร,างพ้ืนฐาน       4 
 

  -   ยุทธศาสตร=ท่ี 6  ด,านสาธารณสุขและสิ่งแวดล,อม      12 
     

  บัญชีจํานวนครุภัณฑ=สําหรับไม7ได,ดําเนินการตาโครงการพัฒนาท,องถ่ิน (ผด.02/1)    25  

  ภาคผนวก                          

 

 

 

 



 

 

 

 

แบบ ผด.01 

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 



แบบ ผด.01

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

1   ยุทธศาสตร�ด�านการเมืองการบริหาร
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  -  -  -  -
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 1.96               498,000       1.70                 

รวม 1 498,000      1.70                 
2.  ยุทธศาสตร�ด�านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานงบกลาง  -  -  -  -
2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  -  -  -  -
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห6  -  -  -  -
2.4 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน  -  -  -  -
2.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  -  -  -  -

รวม  -  -  -  -
3.  ยุทธศาสตร�ด�านการศึกษา   ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม
     และประเพณี
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  -  -  -  -
3.2 แผนงานการศึกษา  -  -  -  -
3.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  -  -  -  -
3.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  -  -  -  -

รวม  -  -  -  -

 - สํานักปลัดเทศบาล

 -                             1 -

ยุทธศาสตร6/แผนงาน
หน>วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนการดําเนินงาน  ประจําป?งบประมาณ  พ.ศ.2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช



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

4.  ยุทธศาสตร�ด�านสาธารณูปโภคและโครงสร�างพื้นฐาน   
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 20 39.22             10,845,900  37.03                - สํานักการช>าง
4.2 แผนงานการพาณิชย6 2 3.92               2,074,800    7.08                  - สํานักการประปา

รวม 22 43.14            12,920,700 44.12              
5.  ยุทธศาสตร�ด�านเศรษฐกิจ
5.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  -  -  -  -

รวม
6.  ยุทธศาสตร�ด�านสาธารณสุข  และสิ่งแวดล�อม
6.1 แผนงานสาธารณสุข 28 54.90             15,868,565  54.18                - กองทุนหลักประกันสุขภาพ ทน.นศ.

 - รพ.เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
 - ศูนย6พัฒนาแด็กเล็ก ทน.นศ.
 - โรงเรียนในสังกัด ทน.นศ.
 - ชุมชนในเขต ทน.นศ.
 - ชมรมร�านอาหาร ทน.นศ.
 - ศูนย6พัฒนาผู�สูงอายุ
 - หน>วยงานสาธารณสุขที่เกี่ยวข�อง

6.2 แผนงานเคหะและชุมชน  -  -  -  -
6.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  -  -  -  -

รวม 28 54.90 15,868,565 54.18              
รวมทั้งสิ้น 51 100.00            29,287,265   100.00                

ยุทธศาสตร6/แผนงาน
หน>วยงาน

รับผิดชอบหลัก

 - 2 -



 

 

 

แบบ ผด.02 

จํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 



                                                                        

1. ยุทธศาสตรด�านการเมืองการบริหาร
1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน'วยงาน พ.ศ.2563
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 ปรับปรุงหลังคา อาคาร ปรับปรุงหลังคา อาคารจอดรถ 498,000     อาคารจอดรถ 5 ชั้น สํานักปลัด
จอดรถ  5 ชั้น 5 ชั้น หลังคาเหล็กรีดลอน เคลือบ สํานักงานเทศบาลนคร เทศบาล

สีแดง ความหนาไม'น�อยกว'า 0.4 นครศรีธรรมราช
มม. กว�างประมาณ 19 เมตร
ยาวประมาณ 27 เมตร หรือ
พื้นที่ไม'น�อยกว'า 413 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการของ
เทศบาล

498,000     

แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําป@งบประมาณ  พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ
พ.ศ.2564

                           - 3 -

รวม 1 โครงการ



4. ยุทธศาสตรด�านสาธารณูปโภคและโครงสร�างพื้นฐาน
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน'วยงาน พ.ศ.2563
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ก'อสร�างถนน ค.ส.ล. ก'อสร�างถนน ค.ส.ล. ถนน ค.ส.ล. 355,200     ซอยชุมแสงจากถนน สํานักการช'าง
ซอยชุมแสง หนา 0.15 เมตร กว�าง 4.20- ค.ส.ล.เดิมไปถึงสามแยก

4.50 เมตร ยาว 105.00 เมตร ซอยต�นหว�า
หรือมีพื้นที่ไม'น�อยกว'า 444.00
ตารางเมตร ตามรูปแบบและ
รายการของเทศบาล

2 ก'อสร�างถนน ค.ส.ล. ก'อสร�างถนน ค.ส.ล. ถนน ค.ส.ล. 492,800     ซอยโรงพระ 3 สํานักการช'าง
ซอยโรงพระ 3 หนา 0.15 เมตร กว�าง 4.00 

เมตร ยาว 154.00 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม'น�อยกว'า 616.00 
ตารางเมตร ตามรูปแบบและ
รายการของเทศบาล

3 ก'อสร�างถนน ค.ส.ล. ก'อสร�างถนน ค.ส.ล.ถนน ค.ส.ล. 310,400     ซอยโรงพระ 3 แยก 1 สํานักการช'าง
ซอยโรงพระ 3 แยก 1 หนา 0.15 เมตร กว�าง 4.00 

เมตร ยาว  97.00 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม'น�อยกว'า 388.00
ตารางเมตร ตามรูปแบบและ
รายการของเทศบาล

พ.ศ.2564

                          - 4 - แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําป@งบประมาณ  พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน'วยงาน พ.ศ.2563
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 ก'อสร�างรางระบายน้ํา รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ด�านทิศ 280,000     ซอยบุญพา 9 สํานักการช'าง
ค.ส.ล.ซอยบุญพา 9 ตะวันตก ภายใน  กว�าง 0.40

เมตร  ยาว 80.00  เมตร
ตามรูปแบบและรายการของ
เทศบาล

5 ก'อสร�างถนน ค.ส.ล. ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 500,000     ซอยร'วมอุทิศ สํานักการช'าง
และท'อระบายน้ํา กว�าง 3.00 เมตร ยาว 70.00
ค.ส.ล.ซอยร'วมอุทิศ เมตร หรือมีพื้นที่ไม'น�อยกว'า

197.00 ตารางเมตร และ
ท'อระบายน้ํา ค.ส.ล.ขนาดเส�นผ'า
ศูนยกลาง 0.40 เมตร ฝาบ'อพัก
เหล็กรังผึ้งทุกระยะ 10.00 เมตร
ยาว 75.00 เมตร ตามรูปแบบ
และรายการของเทศบาล

ที่ โครงการ
พ.ศ.2564

 - 5 -



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน'วยงาน พ.ศ.2563
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 ก'อสร�างถนน ค.ส.ล. ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 384,500     ซอยยายปลอด สํานักการช'าง
และท'อระบายน้ํา กว�าง 3.00 เมตร ยาว 49.00
ค.ส.ล.ซอยยายปลอด เมตร หรือมีพื้นที่ไม'น�อยกว'า

143.00 ตารางเมตร และ
ท'อระบายน้ํา ค.ส.ล.ขนาดเส�นผ'า
ศูนยกลาง 0.40 เมตร ฝาบ'อพัก
เหล็กรังผึ้งทุกระยะ 10.00 เมตร
ยาว 54.00 เมตร ตามรูปแบบ
และรายการของเทศบาล

7 ปรับปรุงอนุสรณสถาน  - ปรับปรุงตัวอาคารพื้นที่ไม'น�อย 497,000     ถนนสะพานยาว สํานักการช'าง
สะพานยาว กว'า 7.5 ตารางเมตร

 - ปรับปรุงฐานพระหินอ'อนสีเทา
ไม'น�อยกว'า 2.50 ตารางเมตร
ตามรูปแบบและรายการของ
เทศบาล

8 ก'อสร�างถนน ค.ส.ล. ก'อสร�างถนน ค.ส.ล.  หนา 0.15 495,000     ซอยลําเหมืองจากถนน สํานักการช'าง
ซอยลําเหมือง จากถนน เมตร กว�าง 3.10-4.00 เมตร ศรีธรรมโศก 6 ไปทาง
ศรีธรรมโศก 6 ไปทาง ยาว  158.00 เมตร หรือมีพื้นที่ ทิศใต�ถึงถนนศรีธรรม
ทิศใต�ถึงถนนศรีธรรมโศก ไม'น�อยกว'า 624.00 ตารางเมตร โศก 3
3 ตามรูปแบบและรายการของ

เทศบาล

ที่ โครงการ
พ.ศ.2564

 - 6 -



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน'วยงาน พ.ศ.2563
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 ก'อสร�างถนน ค.ส.ล. ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 269,000     .ซอยแยกจากถนน สํานักการช'าง
และรางระบายน้ํา กว�าง 2.65-3.65 เมตร ยาว ชาววังไปทางทิศเหนือ
ค.ส.ล.ซอยแยกจากถนน 43.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม'น�อย
ชาววังไปทางทิศเหนือ กว'า 129.00 ตารางเมตร และ

รางระบายน้ํา ค.ส.ล.ภายในกว�าง
0.40 เมตร ยาว 43.00 เมตร
ตามรูปแบบและรายการของ
เทศบาล

10 ก'อสร�างถนนผิวแอส ถนนผิวแอสฟIลทติกคอนกรีต หนา 414,000     ซอยอัศวรักษ 1 สํานักการช'าง
ฟIลทติกคอนกรีต 0.05 เมตร กว�าง 5.00-5.80
ซอยอัศวรักษ 1 เมตร ยาว 162.00 เมตร หรือ

พื้นที่ไม'น�อยกว'า 869.00
ตารางเมตร ตามรูปแบบและ
รายการของเทศบาล

11 ก'อสร�างถนน ค.ส.ล. ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 191,000     ซอยไม'มีชื่อจากซอย สํานักการช'าง
ซอยไม'มีชื่อจากซอย กว�าง 3.45-7.00 เมตร ยาว  ประชาสามัคคีไปทาง
ประชาสามัคคีไปทาง 43.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม' ทิศใต�ถึงซอยบุญนารอบ
ทิศใต�ถึงซอยบุญนารอบ น�อยกว'า 214.80 ตารางเมตร 

ตามรูปแบบและรายการของ
เทศบาล

ที่ โครงการ
พ.ศ.2564
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน'วยงาน พ.ศ.2563
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.

12 ก'อสร�างปูยางแอสฟIลท ถนนแอสฟIลทติกคอนกรีต หนา 310,000     ซอยนิยมสุข  3 สํานักการช'าง
ติกคอนกรีตซอยนิยมสุข 0.05 เมตร กว�าง 4.00-5.00
3 เมตร ยาว 167.80 เมตร หรือ

พื้นที่ไม'น�อยกว'า 767.94
ตารางเมตร ตามรูปแบบและ
รายการของเทศบาล

13 ก'อสร�างถนน ค.ส.ล. ก'อสร�างถนน ค.ส.ล.ซอยสิทธิศักดิ์ 130,000     ซอยสิทธิศักดิ์ สํานักการช'าง
ซอยสิทธิศักดิ์ ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 

กว�าง 3.85-4.93 เมตร ยาว  
45.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม'
น�อยกว'า 197.55 ตารางเมตร 
ตามรูปแบบและรายการของ
เทศบาล

14 ก'อสร�างถนน ค.ส.ล. ก'อสร�างถนน ค.ส.ล.ซอยท'าซัก 2 496,000     ซอยท'าซัก 2 สํานักการช'าง
ซอยท'าซัก 2 ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 

กว�าง 6.00 เมตร ยาว  
92.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม'
น�อยกว'า 522.00 ตารางเมตร 
ตามรูปแบบและรายการของ
เทศบาล

พ.ศ.2564
ที่ โครงการ
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน'วยงาน พ.ศ.2563
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.

15 ก'อสร�างผนังกันดิน ก'อสร�างผนังกันดิน คลองทุ'งปรัง 425,600      (บริเวณหลังวัดโคกธาตุ) สํานักการช'าง
คลองทุ'งปรัง (บริเวณ (บริเวณหลังวัดโคกธาตุ) ก'อสร�าง
หลังวัดโคกธาตุ) Gabion ยาวไม'น�อยกว'า 20.00

ตามรูปแบบและรายการของ
เทศบาล

16 ก'อสร�างถนน ค.ส.ล. ก'อสร�างถนน ค.ส.ล.ซอยเบญจนคร 495,400     ซอยเบญจนคร สํานักการช'าง
ซอยเบญจนคร ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 

กว�าง 5.00-5.50 เมตร ยาว  
106.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม'
น�อยกว'า 556.00 ตารางเมตร 
ตามรูปแบบและรายการของ
เทศบาล

17 ก'อสร�างถนน ค.ส.ล. ก'อสร�างถนน ค.ส.ล.และฝาปRดท'อ 500,000     ซอยลําเหมืองจาก สํานักการช'าง
และฝาปRดท'อบล็อก บล็อก ค.ส.ล. ฝาปRดท'อบล็อก หนา บริเวณซอยพรหม
ค.ส.ล.ซอยลําเหมือง 0.25 เมตร กว�าง 1.80 เมตร โชติชัยไปทางทิศใต�
จากบริเวณซอยพรหม ยาว  70.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม'
โชติชัยไปทางทิศใต� น�อยกว'า 130.00 ตารางเมตร 

และถนน ค.ส.ล.ขนานข�างทั้ง 2
ฝISง หนา 0.15 เมตร กว�าง 1.00
 -2.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม'น�อยกว'า 194.00 
ตารางเมตร ตามรูปแบบ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2564
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน'วยงาน พ.ศ.2563
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.

และรายการของเทศบาล
18 ก'อสร�างถนน ค.ส.ล. ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 500,000     ซอยลําเหมืองแยกจาก สํานักการช'าง

และรางระบายน้ํา กว�าง 3.40-5.30 เมตร ยาว ซอยหัวหลางไปทาง
ค.ส.ล.ซอยลําเหมือง 75.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม'น�อย ทิศเหนือ
แยกจากซอยหัวหลาง กว'า 363.00 ตารางเมตร และ
ไปทางทิศเหนือ รางระบายน้ํา ค.ส.ล.ภายในกว�าง

0.40 เมตร ยาว 75.00 เมตร
ตามรูปแบบและรายการของ
เทศบาล

19 ก'อสร�างท'อระบายน้ํา ท'อระบายน้ํา ค.ส.ล.ขนาดเส�นผ'า 1,300,000  ซอยเชื่อมกับซอยหลัง สํานักการช'าง
ค.ส.ล.เชื่อมกับซอยหลัง ศูนยกลาง 1.00 เมตร ฝาบ'อพัก บ.ข.ส.
บ.ข.ส. ค.ส.ล.ทุกระยะ 10.00 เมตร

ยาว 180.00 เมตร ตามรูปแบบ
และรายการของเทศบาล

20 ก'อสร�างท'อลอดเหลี่ยม ท'อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. ขนาด 2,500,000  บริเวณคลองแดง สํานักการช'าง
ค.ส.ล.บริเวณคลองแดง 2.10x2.10x1.00x0.20 เมตร

ยาวไม'น�อยกว'า 80.00 เมตร
ตามรูปแบบและรายการ
ของเทศบาล

10,845,900   

ที่ โครงการ
พ.ศ.2564

รวม 20 โครงการ
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4. ยุทธศาสตรด�านสาธารณูปโภคและโครงสร�างพื้นฐาน
4.2 แผนงานการพาณิชย

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน'วยงาน พ.ศ.2563
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 วางท'อเมนรอง พร�อม วางท'อเมนรอง  PVC 4 " พร�อม 1,378,800  ซอยหัวหลาง สํานักการ
ยกเลิกท'อเมนเก'า ประสานเข�ามาตรวัดน้ําและยก ประปา
ซอยหัวหลาง เลิกท'อจ'ายน้ําเดิม

2 ตัดประสานท'อจาก ตัดประสานท'อจากโรงกรองน้ําที่ 696,000     โรงกรองน้ําทวดทอง สํานักการ
โรงกรองน้ําที่ 6,7 6,7 เข�าถังน้ําใส ขนาด 2,000 ประปา
เข�าถังน้ําใส ลบ.ม. โรงกรองน้ําทวดทอง

2,074,800  

พ.ศ.2564

รวม 1 โครงการ

ที่ โครงการ

แบบ ผด.02          - 11 -



6.  ยุทธศาสตรด�านสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม
6.1 แผนงานสาธารณสุข

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน'วยงาน พ.ศ.2563
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 บริหารจัดการกองทุน ครุภัณฑ 900,000     กองทุนหลัก ประเภทที่ 4/
หลักประกันสุขภาพ กองทุนฯ ประกันสุขภาพ กองทุนหลัก

เทศบาลนครนครศรี- ให�เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตาม ทน.นศ. ประกันสุขภาพฯ

ธรรมราชป@งบฯ 2564 ระเบียบข�อกําหนด ทน.นศ.
3. จัดทําแผนพัฒนาศักยภาพการ
ดําเนินงานกองทุนฯ ประจําป@ 
2564

2 พัฒนาศักยภาพคณะ 1. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ 350,000     จังหวัดสุราษฎรธานี ประเภทที่ 4/
กรรมการกองทุนฯและ ให�คณะกรรมการฯ และผู�มีส'วน กองทุนหลัก

ผู�มีส'วนเกี่ยวข�อง เกี่ยวข�องเข�าใจระเบียบในการ ประกันสุขภาพฯ

ในงานกองทุนฯ บริหารจัดการกองทุน ทน.นศ.
2. เรียนรู�หลักสูตรเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการกองทุนให�มี
ประสิทธิภาพ การเบิกจ'าย
งบประมาณให�เป̂นไปตามวัตถุ
ประสงคของกองทุนฯ

    \     - 12 - แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําป@งบประมาณ  พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ
พ.ศ.2564



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน'วยงาน พ.ศ.2563
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 รู�เท'าทันสื่อเพื่อ 1.คัดเลือกตัวแทนแต'ละชุมชน 124,935     เขตเทศบาลนคร ประเภทที่ 4/
สุขภาพกับนักสื่อสาร จากผู�แทนชุมชนและอสม.ทั้งหมด นครศรีธรรมราช กองทุนหลัก

สุขภาพ ชุมชนละ 2 คน ประกันสุขภาพฯ

2.จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร ทน.นศ.
นักสื่อสารสุขภาพ
3.สํารวจข�อมูลพื้นฐานด�านสุขภาพ
ของศูนยบริการสาธารณสุข ทั้ง 5 
แห'งและโรงพยาบาล
4.สัมมนาเครือข'ายนักสื่อสาร
สุขภาพเพื่อเชื่อมโยงข�อมูล
5.จัดทําสื่อสุขภาพเพื่อเผยแพร'
ประชาสัมพันธข�อมูลข'าวสาร
เกี่ยวกับสุขภาพของชุมชน

4 เฝ`าระวังโภชนาการ 1.คัดกรองหญิงตังครรภที่มีปIญหา 555,645     โรงพยาบาลเทศบาลนคร ประเภทที่ 1/
และปIญหาภาวะ ภาวะโลหิตจางและมีภาวะ นครศรีธรรมราช โรงพยาบาล
โลหิตจางในหญิง โภชนาการต่ํากว'าเกณฑขนาด เทศบาลนคร

ตั้งครรภ และเด็กอายุ หน�าท�องไม'สัมพันธกับอายุครรภ นครศรีธรรมราช

6 เดือน - 5 ป@ 2.คัดกรองเด็กอายุ 6 เดือน- 5ป@
ที่มีภาวะกว'าเกณฑ
3.ทําทะเบียนรายชื่อและออก
ใบนัดเพื่อดําเนินกิจกรรมรับไข'
นม เดือนละ 1 ครั้ง

พ.ศ.2564
ที่ โครงการ
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน'วยงาน พ.ศ.2563
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.ประเมินภาวะสุขภาพทุก3เดือน
5 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1. จัดมาตรการป̀องกันการเกิด 133,511     ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ประเภทที่ 3/

(ดําเนินการโดยศูนย โรคในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 9 โรค  13 ศูนย ศูนยพัฒนา
พัฒนาเด็กเล็ก 13 ศูนย  ประกอบด�วย โรคหวัด,โรคมือ เด็กเล็ก

13 โครงการ) เท�าปาก,โรคอุจจาระร'วง,
โรคอีสุกอีใส,โรคคางทูม,โรค
ตาแดงหรือเยื่อบุตาอักเสบ,โรคพิษ
สุนัขบ�าหรือโรคกลัวน้ํา,โรค
ไข�เลือดออก,โรคผิวหนังอักเสบ
จากแบคทีเรีย
2.ให�ความรู�แก'ครูศูนยพัฒนา
เด็กเล็กและผู�ปกครองในการ
ป̀องกันโรคในเด็ก

6 เฝ`าระวังและส'งเสริม 1. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องดูแล 110,000     ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ประเภทที่ 3/
ทันตสุขภาพศูนย สุขภาพช'องปากให�กับผู�ปกครองและครู  13 ศูนย ศูนยพัฒนา
พัฒนาเด็กเล็ก 2. จัดนิทรรศการดูแลสุขภาพ เด็กเล็ก

(ดําเนินการโดยศูนย ช'องปาก
พัฒนาเด็กเล็ก 13 3. ประสานทันตภิบาลจากหน'วย
ศูนย 13 โครงการ) บริการตรวจสุขภาพช'องปากและ

ทาฟลูออไรดวานิชแก'เด็กอายุ 
24 ,36และ 42 เดือนและตรวจ
ติดตามทุก 1 เดือน

ที่ โครงการ
พ.ศ.2564
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน'วยงาน พ.ศ.2563
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 เคลือบหลุมร'องฟIน 1. ครูตรวจสุขภาพฟIนเด็กเบื้องต�น 110,000     ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ประเภทที่ 3/
เด็กเล็กและเด็ก 2.ทันตแพทยทําการตรวจสุขภาพ  13 ศูนย ศูนยพัฒนา
ก'อนวัยเรียนศูนยพัฒนา ฟIนและเคลือบหลุมร'องฟIนกราม เด็กเล็ก

เด็กเล็ก 13 ศูนย น้ํานมแก'เด็ก
3.ให�ความรู�ในการดูแลฟIนเด็กแก'
ผู�ปกครอง

8 ส'งเสริมพัฒนาการ 1.อบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการ 110,000     ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ประเภทที่ 3/
สมวัยในเด็กก'อนวัย ส'งเสริมพัฒนาการเด็กแก'ผู�ปกครอง  13 ศูนย ศูนยพัฒนา
เรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2.ประเมินพัฒนาการของเด็ก เด็กเล็ก

13 ศูนย ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
3.จัดกิจกรรมส'งเสริมพัฒนาการ
เด็กในศูนยพัฒนาการเด็กเล็ก

9 ตรวจวัดและคัดกรอง 1.ตรวจคัดกรองโรคตาและวัด VA สายตา700,000     โรงเรียนสังกัด ประเภทที่ 2/
ความผิดปกติด�านการ เด็กนักเรียน เทศบาลนคร โรงเรียนสังกัด
มองเห็นของนักเรียน 2. สนับสนุนแว'นสายตาให�แก' นครศรีธรรมราช เทศบาลนคร

โรงเรียนในเขตเทศบาล นักเรียนที่มีปIญหาด�านสายตา นครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ
พ.ศ.2564
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน'วยงาน พ.ศ.2563
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 สร�างเสริมทักษะ อบรมหลักสูตรเอาชีวิตรอด 760,000     โรงเรียนสังกัด ประเภทที่ 2/
การว'ายน้ําเพื่อเอาชีวิต จากการจมน้ําให�แก'นักเรียนที่ เทศบาลนคร โรงเรียนสังกัด
รอดในเด็กนักเรียน เข�าร'วมโครงการ นครศรีธรรมราช เทศบาลนคร

โรงเรียนสังกัดเทศบาล นครศรีธรรมราช

นครนครศรีธรรมราช 
10 โรงเรียน

11 นักเรียนพันธุใหม'ห'าง 1. รับสมัครคัดเลือกนักเรียน 737,452     โรงเรียนสังกัด ประเภทที่ 2/
ไกลยาเสพติด โรงเรียน แกนนําป̀องกันและแก�ไขปIญหา เทศบาลนคร โรงเรียนสังกัด
ในสังกัดเทศบาลนคร ยาเสพติด นครศรีธรรมราช เทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช 2. จัดกิจกรรมอบรมเพื่อให�ความรู� นครศรีธรรมราช

เกี่ยวกับยาเสพติด
3.จัดกิจกรรมประกวดสื่อวัยรุ'น
วัยใสห'างไกลยาเสพติด

12 โรงเรียนร'วมใจทําลาย 1. ให�ความรู�เกี่ยวกับการป̀องกัน 500,000     โรงเรียนในเขต ประเภทที่ 2/
แหล'งเพาะพันธุยุงลาย โรคไข�เลือดออกและทําลายแหล'ง เทศบาลนคร โรงเรียนสังกัด
และป̀องกันภัยโรค เพาะพันธุและกําจัดลูกน้ํายุงลาย นครศรีธรรมราช เทศบาลนคร

ไข�เลือดออก 2. รณรงคในหมู'บ�านพร�อมสํารวจ นครศรีธรรมราช

ทําลายแหล'งเพาะพันธุและกําจัด
ลูกน้ํายุงลาย

ที่ โครงการ
พ.ศ.2564
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน'วยงาน พ.ศ.2563
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

13 คัดกรองมะเร็ง 1. สํารวจภาวะสุขภาพและ 1,200,000  เขตเทศบาลนคร ประเภทที่ 1/
ลําไส�ประชาชนในเขต ค�นหาผู�มีภาวะเสี่ยง นครศรีธรรมราช โรงพยาบาล
เทศบาลนครนครศรี 2. คัดกรองกลุ'มเป̀าหมาย เทศบาลนคร

ธรรมราช 3. แจ�งผลการคัดกรอง สําหรับ นครศรีธรรมราช

ผู�ที่มีภาวะเสี่ยงให�ทําการส'งต'อไป
โรงพยาบาลตามสิทธิ

14 คัดกรองมะเร็งตับ 1. สํารวจภาวะสุขภาพและ 1,000,000  เขตเทศบาลนคร ประเภทที่ 1/
ประชาชนในเขตเทศบาลค�นหาผู�มีภาวะเสี่ยง นครศรีธรรมราช โรงพยาบาล
นครนครศรีธรรมราช 2. คัดกรองกลุ'มเป̀าหมาย เทศบาลนคร

3. แจ�งผลการคัดกรอง สําหรับผู�ที่ นครศรีธรรมราช

มีภาวะเสี่ยงให�ทําการส'งต'อไป
โรงพยาบาลตามสิทธิ

15 คัดกรองมะเร็งเต�านม 1. สํารวจภาวะสุขภาพและ 500,000     เขตเทศบาลนคร ประเภทที่ 1/
ประชาชนในเขตเทศบาลค�นหาผู�มีภาวะเสี่ยง นครศรีธรรมราช โรงพยาบาล
นครนครศรีธรรมราช 2. คัดกรองกลุ'มเป̀าหมาย เทศบาลนคร

3. แจ�งผลการคัดกรอง สําหรับ นครศรีธรรมราช

ผู�ที่มีภาวะเสี่ยงให�ทําการส'งต'อไป
โรงพยาบาลตามสิทธิ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2564
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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.

16 คัดกรองมะเร็ง 1. สํารวจภาวะสุขภาพและ 1,200,000  เขตเทศบาลนคร ประเภทที่ 1/
ปากมดลูกประชาชน ค�นหาผู�มีภาวะเสี่ยง นครศรีธรรมราช โรงพยาบาล
ในเขตเทศบาลนคร 2. คัดกรองกลุ'มเป̀าหมาย เทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช 3. แจ�งผลการคัดกรอง สําหรับ นครศรีธรรมราช

ผู�ที่มีภาวะเสี่ยงให�ทําการส'งต'อไป
โรงพยาบาลตามสิทธิ

17 คัดกรองมะเร็งต'อม 1. สํารวจภาวะสุขภาพและ 1,200,000  เขตเทศบาลนคร ประเภทที่ 1/
ลูกหมากประชาชนใน ค�นหาผู�มีภาวะเสี่ยง นครศรีธรรมราช โรงพยาบาล
เขตเทศบาลนคร 2. คัดกรองกลุ'มเป̀าหมาย เทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช 3. แจ�งผลการคัดกรอง สําหรับ นครศรีธรรมราช

ผู�ที่มีภาวะเสี่ยงให�ทําการส'งต'อไป
โรงพยาบาลตามสิทธิ

18 ประชารัฐร'วมใจป`องกัน 1. อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนา 1,500,000  ชุมชนในเขตเทศบาล ประเภทที่ 2/
ควบคุมโรคไข�เลือดออก ความรู�เรื่องโรคไข�เลือดออก นครนครศรีธรรมราช ชุมชนในเขต
พื้นที่เสี่ยงสูงเทศบาล 2. รณรงคจิตอาสาปราบยุงลาย เทศบาลนคร

นครนครศรีธรรมราช ในชุมชน วัด มัสยิด โรงเรียน นครศรีธรรมราช

(ชุมชนในเขตเทศบาล) พร�อมสํารวจลูกน้ํายุงลาย 
เดือนละ 1 ครั้ง
3.ดําเนินกิจกรรมบ�านคนเมือง
ปลอดลูกน้ํายุงลาย
4.สื่อสารความเสี่ยงเรื่องโรค
ไข�เลือดออก

ที่ โครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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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.ดําเนินการควบคุมโรคเบื้องต�น
กรณีเกิดโรคไข�เลือดออกในชุมชน

19 ออกกําลังกายเต�น 1. วัดดัชนีมวลกายผู�เข�าร'วมกิจกรรม 30,000       ชุมชนในเขตเทศบาล ประเภทที่ 2/
บาสโลป ชุมชนในเขต ก'อนและหลังดําเนินโครงการ นครนครศรีธรรมราช ชุมชนในเขต
เทศบาลนคร 2. อบรมให�ความรู�ผู�เข�าร'วม เทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช โครงการ นครศรีธรรมราช

3. จัดกิจกรรมออกกําลังกายด�วย
การเต�นบาสโลปสัปดาหละ 5 วัน

20 กําจัดเหาชุมชนในเขต 1. สํารวจกลุ'มเป̀าหมาย 40,000       ชุมชนในเขตเทศบาล ประเภทที่ 2/
เทศบาลนคร 2. ให�ความรู�และวิธีป̀องกันการ นครนครศรีธรรมราช ชุมชนในเขต
นครศรีธรรมราช กําจัดเหาที่ถูกต�องและฝbกปฏิบัติ เทศบาลนคร

การกําจัดอย'างถูกวิธี นครศรีธรรมราช

21 พัฒนาศักยภาพ 1.ประชาสัมพันธและรับสมัครร�าน 450,000     ร�านจําหน'ายอาหาร/ ประเภทที่ 2/
ผู�ประกอบการร�าน ค�าในเขตเทศบาลที่สนใจเข�าร'วม โรงแรมในเขตเทศบาล ชมรมร�าน
อาหารเทศบาลนคร โครงการ นครนครศรีธรรมราช อาหารเทศบาล
นครศรีธรรมราช 2.อบรมร�านอาหารพร�อมทําMOU นครศรีธรรมราช

ร�านค�าที่เข�าร'วมกิจกรรมร�าน
อาหารปลอดโฟม
3. จัดกิจกรรมประกวดร�านอาหาร

5 ดาวด�านสุขาภิบาล

ที่ โครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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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.

22 จัดตั้งศูนยพัฒนาและ 1. จัดตั้งศูนยส'งเสริมการจัด 110,000     ศูนยพัฒนาคุณภาพ ประเภทที่ 3/
ฟfgนฟูคุณภาพชีวิต กิจกรรมของผู�สูงอายุและผู�ด�อย ผู�สูงอายุ(โรงเรียนวัยใส) ศูนยพัฒนา
ผู�สูงอายุและผู�พิการ โอกาสหรือผู�พิการได�มีสถานที่ใน ผู�สูงอายุ

การจัดกิจกรรมและบริการ
2. ส'งเสริมกลุ'มกิจกรรมของ
ผู�สูงอายุและผู�ด�อยโอกาสหรือ
ผู�พิการ เพื่อเสริมสร�างสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตโดยส'งเสริมให�มี
ส'วมร'วมในการดูแลสุขภาพ 
ร'วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
การออกกําลังกายบริการตรวจ
สุขภาพ บริการด�านการฟfgนฟู
สมรรถภาพการนวดแผนไทย 
ส'งเสริมการป̀องกันและการดูแล
สุขภาพตนเอง
3. ส'งเสริมการศึกษาสื่อสารข�อมูล
ข'าวสารที่เป̂นประโยชนสําหรับ
ผู�สูงอายุและผู�ด�อยโอกาส

โครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ที่
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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.

23 คัดกรองมวลกระดูก 1. ทําการสํารวจภาวะสุขภาพและ 1,000,000  เขตเทศบาลนคร ประเภทที่ 1/
โรคกระดูกพรุน ค�นหาผู�มีภาวะเสี่ยง นครศรีธรรมราช โรงพยาบาล
ประชาชนเขตเทศบาล 2. ให�บริการตรวจคัดกรองกลุ'ม เทศบาลนคร

นครนครศรีธรรมราช เป̀าหมาย นครศรีธรรมราช

3. แจ�งผลการคัดกรองสําหรับผู�
ที่มีภาวะเสี่ยงให�ทําการส'งต'อไป
โรงพยาบาลตามสิทธิ

24 ตรวจวัดและคัดกรอง 1.ประชาสัมพันธและคัดกรองกลุ'ม 600,000     เขตเทศบาลนคร ประเภทที่ 1/
ความผิดปกติด�านการ เป̀าหมายที่เข�าร'วมโครงการ นครศรีธรรมราช โรงพยาบาล
มองเห็นของประชาชน 2. คัดกรองความผิดปกติด�านการ เทศบาลนคร

ในเขตเทศบาลนคร มองเห็นผู�ที่มีสายตาผิดปกติด�าน นครศรีธรรมราช

นครนครศรีธรรมราช การมองเห็นเพื่อส'งตัวต'อเพื่อรักษา
ตามสิทธิ์และสนับสนุนแว'นสายตา
เพื่อช'วยการมองเห็น
3.อบรมให�ความรู�แก'ผู�ที่ได�รับ
การสนับสนุนแว'นตา
4. ประเมินและสรุปผลการ
ดําเนินโครงการ
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ที่ โครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



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.

25 รณรงคขับขี่ปลอดภัย 1. สํารวจพฤติกรรมการขับรถ 200,000     ชุมชนในเขตเทศบาล ประเภทที่ 2/
(ชุมชนในเขตเทศบาล มอเตอรไซคของประชาชนใน นครนครศรีธรรมราช ชุมชนในเขต
นครนครศรีธรรมราช) ชุมชนได�แก' การปฎิบัติตาม เทศบาลนคร

กฎจราจรการสวมหมวกกันน็อค นครศรีธรรมราช

(ก'อน-หลังดําเนินโครงการ)
2. กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ
ความปลอดภัยจากการจราจร
3. กิจกรรมการรณรงคสวม
หมวกกันน็อค

ที่ โครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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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.

26 จัดการขยะต�นทาง 1. รับสมัครครัวเรือนในชุมชนที่ 1,000,000  ชุมชนต�นแบบ ประเภทที่ 2/
โดยชุมชน (ชุมชนใน สนใจเข�าร'วมโครงการ ได�แก' 11 ชุมชน ชุมชนในเขต
เขตเทศบาลนคร 2. ทดสอบความรู�ความเข�าใจด�าน 1.ชุมแสง 2.ตลาดหัวอิฐ เทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช ชุมชน การจัดการขยะก'อน-หลังอบรม 3.บุญพาสันติ 4.ทวดทอง นครศรีธรรมราช

ต�นแบบ 11 ชุมชน) 3. อบรมการจัดการขยะต�นทาง 5.ประตูขาว 6.ตลาดแขก

การแยกขยะและการแปรรูปขยะ 7.นิยมสุข 8.เพชรจริก
อินทรียให�มูลค'า 9.ประตูชัย 
4. สาธิตการทําน้ําหมักชีวภาพ 10.บุญนารอบ
และผลิตภัณฑจากขยะอินทรีย 11.ท�าวโคตร
เช'นสบู'เหลว น้ํายาเอนกประสงค
5. จัดตั้งศูนยกลางชุมชนเพื่อทํา
กิจกรรมที่เกี่ยวข�องกับการจัดการ
ขยะ เช'น ทําปุjยหมัก สาธิตการทํา
น้ํายาเอนกประสงค 
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ที่ โครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



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.

27 จัดการขยะในโรงเรียน 1. ประชาสัมพันธความรู�เกี่ยวกับ 200,000     โรงเรียนสังกัดเทศบาล ประเภทที่ 2/
(โรงเรียนสังกัดเทศบาล การจัดการขยะที่ถูกต�องตามหลัก นครนครศรีธรรมราช โรงเรียนสังกัด
10 โรงเรียน) สุขาภิบาล 10 โรงเรียน เทศบาลนคร

2. จัดตั้งสถานที่รวบรวมขยะ นครศรีธรรมราช

รีไซเคิล
3. จัดหาถังขยะแต'ละประเภท
เพื่อเป̂นถังต�นแบบการคัดแยกขยะ
4. นักเรียนแกนนําสํารวจ
สถานการณและปริมาณขยะก'อน
หลังทําโครงการ

28 สนับสนุนและส'งเสริม 1. ดําเนินการสนับสนุนส'งเสริม 1,147,022  พื้นที่ในเขตเทศบาล ประเภทที่ 5/
กิจกรรมกรณีเกิดโรค กิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือ นครนครศรีธรรมราช หน'วยงาน
ระบาดหรือภัยพิบัติ ใน ภัยพิบัติในพื้นที่ในการป̀องกัน สาธารณสุขที่

การป̀องกันและแก�ไข และแก�ไขปIญหาสาธารณสุข เกี่ยวข�อง
ปIญหาสาธารณสุขได�

15,868,565  รวม   28   โครงการ
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ที่ โครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



1 ครุภัณฑสํานักงาน
1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

1 โตkะทํางาน โตkะทํางาน ขนาดไม'น�อยกว'า 6,900         สํานักปลัด สํานักปลัด
(WxDxH) 150x80x75 ซม. เทศบาล เทศบาล
จํานวน 1 ตัว

2 เก�าอี้สํานักงาน เก�าอี้สํานักงานพนักพิงสูง ขาแบบ 4,900         สํานักปลัด สํานักปลัด
พนักพิงสูง 5 แฉก ทําด�วยอลูมิเนียม ขนาด เทศบาล เทศบาล

ไม'น�อยกว'า (WxDxH) 
65x75x118 ซม.จํานวน 1 ตัว

3 โตkะวางคอมพิวเตอร โตkะวางคอมพิวเตอร ขนาดไม' 2,900         ฝoายสถิติการคลัง สํานักการคลัง
น�อยกว'า (WxDxH) 80x60x75 สํานักการคลัง
ซม. จํานวน 1 ตัว

4 โตkะเข�ามุม โตkะเข�ามุม ขนาดไม'น�อยกว'า 2,900         ฝoายพัฒนารายได� สํานักการคลัง
(WxDxH) 65x65x75 ซม. สํานักการคลัง
จํานวน 1 ตัว

5 เก�าอี้สํานักงาน เก�าอี้สํานักงานล�อเลื่อนมีพนักพิง 39,200        - ฝoายพัฒนารายได� สํานักการคลัง
ล�อเลื่อนมีพนักพิงกลาง กลาง ขนาดไม'น�อยกว'า  - ฝoายผลประโยชนฯ

(WxDxH) 62x67x95-107  - งานธุรการ
ซม. จํานวน 8 ตัว สํานักการคลัง

ที่ โครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

          - 25 - แบบ ผด.02/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับไม'ได�ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท�องถิ่น
แผนการดําเนินงาน  ประจําป@งบประมาณ  พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช



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 เก�าอี้สํานักงาน เก�าอี้สํานักงาน ขนาดไม'น�อยกว'า 5,800         งานธุรการ สํานักการคลัง
(WxDxH) 59x62x88-100 สํานักการคลัง
ซม.  จํานวน 2 ตัว

7 ตู�เหล็กเก็บเอกสาร ตู�เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ 4,800         ฝoายการเงินและบัญชี สํานักการคลัง
บานเลื่อนทึบ ขนาดไม'น�อยกว'า (WxDxH) สํานักการคลัง

1,187x408x878 มม.
จํานวน 1 ตู�

8 ตู�เหล็กเก็บเอกสาร ตู�เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ 4,200         ฝoายการเงินและบัญชี สํานักการคลัง
บานเลื่อนทึบ ขนาดไม'น�อยกว'า (WxDxH) สํานักการคลัง

877x408x878 มม.
จํานวน 1 ตู�

9 ตู�อเนกประสงค ตู�อเนกประสงค 3 ลิ้นชักมี 3,500         ฝoายสถิติการคลัง สํานักการคลัง
3 ลิ้นชัก มีล�อเลื่อน ล�อเลื่อนทึบ ขนาดไม'น�อยกว'า สํานักการคลัง

(WxDxH) 42x60x65 ซม.
จํานวน 1 ตู�

10 ตู�เตี้ยบานเปRด ตู�เตี้ยบานเปRด ขนาดไม'น�อยกว'า 3,500         งานธุรการ สํานักการคลัง
(WxDxH) 80x40x81 ซม. สํานักการคลัง
จํานวน 1 ตู�

11 เครื่องตรวจนับ เครื่องตรวจนับธนาบัตร ขนาด 9,460         ฝoายพัฒนารายได� สํานักการคลัง
ธนาบัตร ไม'น�อยกว'า (WxDxH) สํานักการคลัง

28.2x20.4x31.3 ซม.
จํานวน 1 เครื่อง

ที่ โครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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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.

12 เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส'วน 42,000       อุทยานการเรียนรู�เมือง กองวิชาการ
แบบแยกส'วน ชนิดแบบติดผนัง ขนาด 18,000 นครศรีธรรมราช และแผนงาน

บีทียู จํานวน 2 เครื่อง

130,060     รวม 12 โครงการ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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1 ครุภัณฑสํานักงาน
1.3  แผนงานสังคมสงเคราะห

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 โตkะวางคอมพิวเตอร โตkะวางคอมพิวเตอร ขนาด 3,000         ฝoายสังคมสงเคราะห กองสวัสดิการ
80x60x75 ซม. จํานวน 1 ตัว กองสวัสดิการสังคม สังคม

3,000         

ที่ โครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

รวม 1 โครงการ

แบบ ผด.02/1           - 28 -



2 ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร'
2.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

1 เครื่องมิลดิมีเดีย เครื่องมิลดิมีเดียโปรเจคเตอร 42,500       พิพิธภัณฑเมือง กองวิชาการ
โปรเจคเตอร ระดับ XGA 4000ANST และแผนงาน

พร�อมติดตั้ง  Lumens 
จํานวน 1 เครื่อง

2 โทรทัศนแอลอีดี โทรทัศนแอลอีดี (LED TV) แบบ 8,600         พิพิธภัณฑเมือง กองวิชาการ
(LED TV) แบบ Smart Smart TV ระดับความละเอียด และแผนงาน
TV จอภาพ 1,366x768 พิกเซล 

ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง

51,100       

แผนการดําเนินงาน  ประจําป@งบประมาณ  พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบบ ผด.02/1           - 29 -

โครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ที่

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับไม'ได�ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท�องถิ่น

รวม 2 โครงการ



2 ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร'
2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห

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 โทรทัศนแอลอีดี โทรทัศนแอลอีดี (LED TV) แบบ 17,600       ฝoายสังคมสงเคราะห กองสวัสดิการ
(LED TV) แบบ Smart Smart TV ระดับความละเอียด กองสวัสดิการสังคม สังคม
TV จอภาพ 1,920x1,080 พิกเซล 

ขนาด 48 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง

17,600       

ที่ โครงการ
พ.ศ.2563

รวม 1 โครงการ

พ.ศ.2564
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3 ครุภัณฑคอมพิวเตอร
3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

1 เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน 22,000       สํานักปลัด สํานักปลัด
สําหรับงานประมวลผล ประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดง เทศบาล เทศบาล
แบบที่ 1 ภาพจอขนาดไม'น�อยกว'า 19 นิ้ว)

จํานวน 1 เครื่อง
2 เครื่องพิมพ เครื่องพิมพ  Multifunction 7,500         สํานักปลัด สํานักปลัด

Multifunction แบบฉีดหมึกพร�อมติดตั้งถังหมึก เทศบาล เทศบาล
แบบฉีดหมึก พิมพ (Ink Tank Printer)

จํานวน 1 เครื่อง
3 เครื่องสํารองไฟ เครื่องสํารองไฟฟ̀า ขนาด 800 2,500         สํานักปลัด สํานักปลัด

VA  จํานวน 1 เครื่อง เทศบาล เทศบาล
4 เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร ชุดประมวลผล 90,000       ฝoายแผนที่ภาษีฯ สํานักการคลัง

ชุดประมวลผลแบบที่ 2 แบบที่ 2 (จอแสดงภาพจอขนาด สํานักการคลัง
ไม'น�อยกว'า 19 นิ้ว)
จํานวน 3  ชุด

5 เครื่องพิมพชนิด เครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิด 10,400        - ฝoายแผนที่ภาษีฯ สํานักการคลัง
เลเซอรหรือชนิด LED LED ขาวดํา  จํานวน 5 เครี่อง  - ฝoายพัฒนารายได�

6 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ เครื่องสํารองไฟฟ̀า ขนาด 800 7,500         ฝoายแผนที่ภาษีฯ สํานักการคลัง
VA  จํานวน 3 เครื่อง สํานักการคลัง

ที่ โครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับไม'ได�ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท�องถิ่น
แผนการดําเนินงาน  ประจําป@งบประมาณ  พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
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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 เครื่องพิมพชนิด เครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิด 8,900          - ฝoายพัฒนารายได� สํานักการคลัง
เลเซอรหรือชนิด LED LED ขาวดํา Network จํานวน สํานักการคลัง

 5 เครี่อง
8 เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร All In One 69,000       ฝoายแผนงานและ กองวิชาการ

 All In One สําหรับ สําหรับงานประมวลผล มีจอแสดง งบประมาณ และแผนงาน
งานประมวลผล ภาพในตัว และมีขนาดไม'น�อยกว'า กองวิชาการและ

21 นิ้ว) จํานวน 3 เครื่อง แผนงาน

215,300     รวม 8 โครงการ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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3 ครุภัณฑคอมพิวเตอร
3.2  แผนงานการพาณิชย

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 เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน 30,000       กองสาธารณสุข กองสาธารณสุข
สําหรับงานประมวลผล ประมวลผลแบบที่ 2 (จอแสดง และสิ่งแวดล�อม และสิ่งแวดล�อม
แบบที่ 2 ภาพจอขนาดไม'น�อยกว'า 19 นิ้ว)

จํานวน 1 เครื่อง
2 เครื่องพิมพชนิด เครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิด 2,600         กองสาธารณสุข กองสาธารณสุข

เลเซอรหรือชนิด LED LED ขาวดํา  (18 หน�า/นาที) และสิ่งแวดล�อม และสิ่งแวดล�อม
ขาวดํา จํานวน 1 เครี่อง

3 เครื่องสํารองไฟ เครื่องสํารองไฟฟ̀า ขนาด 800 2,500         กองสาธารณสุข กองสาธารณสุข
VA  จํานวน 1 เครื่อง และสิ่งแวดล�อม และสิ่งแวดล�อม

35,100       

ที่ โครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

รวม 3 โครงการ
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3. ครุภัณฑคอมพิวเตอร
3.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน'วยงาน พ.ศ.2563
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 เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน 30,000       กองสาธารณสุข กองสาธารณสุข
สําหรับงานประมวลผล ประมวลผลแบบที่ 2 (จอแสดง และสิ่งแวดล�อม และสิ่งแวดล�อม
แบบที่ 2 ภาพจอขนาดไม'น�อยกว'า 19 นิ้ว)

จํานวน 1 เครื่อง
2 เครื่องพิมพชนิด Dot เครื่องพิมพชนิด Dot Matrix 22,000       กองสาธารณสุข กองสาธารณสุข

Matrix Printer แบบ Printer แบบแคร'สั้น และสิ่งแวดล�อม และสิ่งแวดล�อม
แคร'สั้น จํานวน 1 เครื่อง

3 เครื่องสํารองไฟ เครื่องสํารองไฟฟ̀า ขนาด 800 2,500         กองสาธารณสุข กองสาธารณสุข
VA  จํานวน 1 เครื่อง และสิ่งแวดล�อม และสิ่งแวดล�อม

54,500       

พ.ศ.2564

รวม 3 โครงการ
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3. ครุภัณฑคอมพิวเตอร
3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน'วยงาน พ.ศ.2563
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 เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน 66,000        - ฝoายสังคมสงเคราะห กองสวัสดิการ
สําหรับงานประมวลผล ประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดง  - ศูนยฟfgนฟูผู�สูงอายุ สังคม
แบบที่ 1 ภาพจอขนาดไม'น�อยกว'า 19 นิ้ว) กองสวัสดิการสังคม

จํานวน 3 เครื่อง
2 เครื่องพิมพ เครื่องพิมพ Multifunction 7,500         ฝoายสังคมสงเคราะห กองสวัสดิการ

Multifunction แบบฉีดหมึกพร�อมติดตั้งถังหมึก กองสวัสดิการสังคม สังคม
แบบฉีดหมึก พิมพ (Ink Tank Printer)

จํานวน 1 เครื่อง

73,500       

พ.ศ.2564

รวม 2 โครงการ
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5. ครุภัณฑก'อสร�าง
5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน'วยงาน พ.ศ.2563
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 เครื่องผลิตแอส คุณลักษณะของเครื่อง 4,954,100  เขตเทศบาลนคร สํานักการช'าง
ฟIลทติกคอนกรีต แบบ  - ความจุของถึงไม'น�อยกว'า นครศรีธรรมราช
railerAsphalt 1,000 ลิตร
Recycling  - ปริมาณการผลิตต'อเนื่องไม'

น�อยกว'า 2,400 กิโลกรัมต'อชั่วโมง

 - ถึงน้ํามันดีเซลไม'น�อยกว'า
80 ลิตร
 - มีระบบขับเคลื่อนถังโดยเกียร
ลดไฟฟ̀า
คุณลักษณะของถังทําความร#อน

แอสฟ(ลท)ติกและฉนวนป.องกัน

การสูญเสียความร#อน

 - ปริมาตรไม'น�อยกว'า 150 ลิตร
 - ใช�ปI�มภายนอกในการส'ง
แอสฟIลทติก
 - ฉนวนกันความร�อน มีความหนา
ไม'น�อยกว'า 50 มิลลิเมตร
 - การควบคุมปI�มแบบไทมเมอรรีเลย

คุณลักษณะของท3อทําความร#อน

ที่ โครงการ
พ.ศ.2564

          - 36 - แบบ ผด.02/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับไม'ได�ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท�องถิ่น
แผนการดําเนินงาน  ประจําป@งบประมาณ  พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน'วยงาน พ.ศ.2563
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.

 - มีความยาวไม'น�อยกว'า 4.8 เมตร

 - มีขนาดไม'น�อยกว'า 0.9 กิโลวัตต

 - ใช�ชุดควบคุมอุณหภูมิ
คุณลักษณะของระบบสเปรย)ยาง

 - ปริมาตรถึงยางไม'น�อยกว'า 10
ลิตร
 - แรงดันไม'น�อยกว'า 0.2 Mpa
 - ใช�ปI�มลมไม'น�อยกว'า 12 V
ไม'ฌครนิวเมติกปI�ม
คุณลักษณะของเครื่องกําเนิดไฟฟ.า

 - เครื่องกําเนิดไฟฟ̀าแกkสโซลีน
สตารทด�วยไฟฟ̀า
 - พลังงานไฟฟ̀าไม'น�อยกว'า
13 KW
 - แรงดันไฟฟ̀าไม'น�อยกว'า 380/
220 V
คุณลักษณะของระบบหมุนเวียน

อากาศร#อนและการกรอง

 - พลังงานขับเคลื่อนไม'น�อยกว'า
1.5 KW/380 V
 - มีชุดกรองฝุoนแบบไซโคลน
คุณลักษณะของอุปกรณ)อื่นๆ
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ที่ โครงการ
พ.ศ.2564



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน'วยงาน พ.ศ.2563
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.

 - มีแชลสีหางลากพ'วง 2 ล�อ 
ขนาดล�อยางไม'น�อยกว'า 7.5
จํานวน 1 เครื่อง

4,954,100  รวม 1 โครงการ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2564
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6. ครุภัณฑงานบ�านงานครัว
6.2  แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน'วยงาน พ.ศ.2563
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 เตาอบไฟฟ̀า เตาอบไฟฟ̀าบอดี้ทําจากแสตนเลศ 50,000       ศูนยฟfgนฟูสุขภาพพัฒนา กองสวัสดิการ
ด�านหน�าปรับอุณหภูมิมิได� 30- ศักยภาพผู�สูงอายุและ สังคม
300 องศา ขนาดถาด 40x60 ศูนยการเรียนรู�ชุมชน
ซม. ขนาดเครื่อง (WxDxH)
1,220x880x1,160 มม.
กําลังไฟ 13.2 KW จํานวน
1 เครื่อง

50,000       

แบบ ผด.02/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับไม'ได�ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท�องถิ่น
แผนการดําเนินงาน  ประจําป@งบประมาณ  พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่

         - 39 -

โครงการ
พ.ศ.2564

รวม 1 โครงการ



7. ครุภัณฑไฟฟ̀าและวิทยุ
7.1  แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน'วยงาน พ.ศ.2563
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 ชุดเครื่องขยายเสียง ชุดเครื่องขยายเสียงกลางแจ�ง 105,900     ชุมชนในเขตเทศบาล กองสวัสดิการ
กลางแจ�ง จํานวน 3 ชุด แต'ละชุดประกอบ นครนครศรีธรรมราช สังคม

ด�วย ตู�ลําโพง ขนาด 15 นิ้ว 2 ใบ
ขาตั้งตู�ลําโพง 2 ตัว แอมป�ขยาย
เสียง 1 เครื่อง ไมคลอยเกี่ยว
ศรีษะ 1 ชุด สายลําโพง 12 เมตร
2 ชุด สายสัญญาณ 1 ชุด

105,900     

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับไม'ได�ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท�องถิ่น
แผนการดําเนินงาน  ประจําป@งบประมาณ  พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ
พ.ศ.2564

แบบ ผด.02/1         - 40 -

รวม 1 โครงการ



7. ครุภัณฑไฟฟ̀าและวิทยุ
7.2  แผนงานบริหารงานทั่วไป

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน'วยงาน พ.ศ.2563
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 ไมคสถานีวิทยุ 2 ด�าน ไมคสถานีวิทยุ 2 ด�าน ประเภท 18,800       สถานีวิทยุเทศบาลนคร กองวิชาการ
ไมโครโฟน คอนเดนเซอร รูปแบบ นครศรีธรรมราช และแผนงาน
ขั้ว  Cardioid Omni ขนาด
ไดอะแฟรม 1 นิ้ว (25.4 มม.)
การตอบสนองต'อความถี่ 20 Hz-
20 kHz SPL สูงสุด 138 dB
ความต�านทานขาออก 100 โอหม
อัตราส'วนสัญญาณต'อเสียงรบกวน
770 dB (ถ'วงน้ําหนัก) เสียง
รบกวนตนเอง 170 B (ถ'วงน้ําหนัก)

ตัวกรอง Low Cut 150 Hz 
(-6dB / octave) ตัวเชื่อมต'อ 
XLR น้ําหนัก 1.2 ปอนด พร�อม
อุปกรณต'อพ'วงครบชุด
จํานวน 2 ตัว

พ.ศ.2564
ที่ โครงการ
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รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน'วยงาน พ.ศ.2563
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 ไมคสถานีวิทยุ 1 ด�าน ไมคสถานีวิทยุ 1 ด�าน ประเภท 15,400       สถานีวิทยุเทศบาลนคร กองวิชาการ
ไมโครโฟน คอนเดนเซอร รูปแบบ นครศรีธรรมราช และแผนงาน
ขั้ว  Cardioid  ขนาด
ไดอะแฟรม 1 นิ้ว (25.4 มม.)
การตอบสนองต'อความถี่ 20 Hz-
20 kHz SPL สูงสุด 138 dB
ความต�านทานขาออก 50 โอหม
อัตราส'วนสัญญาณต'อเสียงรบกวน
81 dB (ถ'วงน้ําหนัก) เสียง
รบกวนตนเอง 13 dB (ถ'วง
น้ําหนัก) ฟRลเตอรตัดต่ํา 75 Hz 
(-6dB / octave) ตัวเชื่อมต'อ 
XLR น้ําหนัก 1 ปอนด พร�อม
อุปกรณต'อพ'วงครบชุด
จํานวน 2 ตัว

34,200       

ที่ โครงการ
พ.ศ.2564

 - 42 -

รวม 2 โครงการ



9. ครุภัณฑยานพาหนะและขนส'ง
9.1  แผนงานการพาณิชย

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน'วยงาน พ.ศ.2563
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 รถบรรทุก (ดีเซล) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 1,980,000  เขตเทศบาลนคร สํานักการ
ขนาด 6 ตัน 6 ล�อ 6 ล�อ ปริมาตรกระบอกสูบไม'ต่ํา นครศรีธรรมราช ประปา

กว'า 6,000 ซีซี หรือกําลังเครื่อง
ยนตสูงสุดไม'ต่ํากว'า 170 กิโลวัตต

แบบกระบะเทท�าย จํานวน 1 คัน

1,980,000  

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับไม'ได�ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท�องถิ่น

รวม 1 โครงการ

แผนการดําเนินงาน  ประจําป@งบประมาณ  พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ
พ.ศ.2564

แบบ ผด.02/1         - 43 -



10. ครุภัณฑการเกษตร
10.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน'วยงาน พ.ศ.2563
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 เครื่องสูบน้ํา ขนิด เครื่องสูบน้ํา ชนิดหอยโข'งเทเลอร 3,000,000  เขตเทศบาลนคร สํานักการช'าง
หอยโข'ง ลากจูง เครื่องยนตดีเซล 6 สูบ นครศรีธรรมราช

4 จังหวะ ขนาดท'อดูด-ส'ง
ไม'น�อยกว'า 12 นิ้ว จํานวน 2
เครื่อง

3,000,000  รวม 1 โครงการ

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับไม'ได�ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท�องถิ่น
แผนการดําเนินงาน  ประจําป@งบประมาณ  พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ
พ.ศ.2564

แบบ ผด.02/1         - 44 -
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