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ค าน า 
 
  แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
จัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน
มากขึ้น พร้อมท้ังเป็นการประสานและบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงาน โดยเสนอในรูปแบบรายละเอียด
แผนงาน /โครงการ ซึ่งเป็นแผนท่ีครอบคลุมแผนงาน / งาน / โครงการและกิจกรรมท่ีด าเนินการจริงท้ังหมดใน
พื้นท่ีของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการบริหาร  การบริการขั้นพื้นฐาน 
และการจัดการส่ิงแวดล้อม การจ าแนกรายละเอียดของแผนงาน / โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้การ
ติดตามผลและประเมินผลมีความสะดวกยิ่งขึ้น   ท้ังนี้ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ไว้  6 ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย 

 ยุทธศาสตร์ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร    
 ยุทธศาสตร์ 2 ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต   
 ยุทธศาสตร์ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี  
 ยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน 
 ยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
  

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช จะเป็นประโยชน์ในการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ในพื้นท่ีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
อย่างบูรณาการ ตลอดจนการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานต่อไป 
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ส่วนที่ 1 

 

บทน า 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงาน
ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ท่ีต้องด าเนินการในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  
ส าหรับแผนการด าเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมการพัฒนาท่ีด าเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น    
เพื่อให้แนวทางการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากขึ้น  ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ   มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนก
รายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการด าเนินงาน 

แผนการด าเนินงานจะก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีด าเนินการ         
ในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีบรรจุในแผนการด าเนินงานจะมี
ท่ีมาจาก 

1. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   (รวมท้ังเงินอุดหนุนท่ี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ) 

2. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ (ถ้ามี) 

3. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ  ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  หรือหน่วยงาน
อื่นๆ  ท่ีด าเนินการในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   (ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้รวบรวม
ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ  ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  หรือหน่วยงานอื่น ๆ                    
ท่ีมีลักษณะการด าเนินงานครอบคลุมพื้นท่ีหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ / กิจกรรมการ
พัฒนาท่ีมีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น )  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดหรืออาจสอบไปยังหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

4. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพื้นท่ี 
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วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
 การจัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช       
มีวัตถุประสงค์ท่ีส าคัญดังนี้ 

1. เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานท่ีจะด าเนินการในพื้นท่ีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
2. เพื่อให้การด าเนินงานของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม 

งบประมาณ  ระยะเวลาด าเนินงานท่ีชัดเจนและแสดงถึงการด าเนินงานจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตาม
กรอบการพัฒนาของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

3. เพื่อให้ทราบโครงการกิจกรรม ท่ีจะด าเนินการในพื้นท่ีเทศบาลนครนครศรีธรรมราชในปีงบประมาณนั้น 
4. เพื่อน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน และติดตามประเมินผลการพัฒนา               

ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 (หมวด 5 ข้อ 26)  การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการ 
ตามระเบียบนี้ โดยมีข้ันตอนด าเนินการ  ดังนี้ 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ                           
ท่ีต้องการด าเนินการในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าร่างแผนการ
ด าเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น
ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรครองส่วนท้องถิ่น โดยท่ีเค้าโครงแผนปฏิบัติการ 2  ส่วนคือ 

ส่วนท่ี 1   บทน า 
ส่วนท่ี 2   บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น น าร่างแผนการด าเนินงานเสนอต่อ
คณะกรรมการการพัฒนาท้องถิ่น 

4. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินการ  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้
ความเห็นชอบ   เมื่อผู้บริหารให้ความเห็นชอบร่างแผนการด าเนินงานแล้ว ให้ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน
โดยให้ปิดประกาศแผนด าเนินงานภายใน 15 วัน นับแต่วันท่ีประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัว
กัน และติดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน 
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แผนภูมิขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ 

                          - องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
                          - หน่วยราชการส่วนราชการ ส่วนภูมิภาค 
                            รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
- พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

                  - เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
- จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 
- เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

 

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

ปีงบประมาณ จึงเป็นประโยชน์และมีความส าคัญต่อองค์กรในภาพรวม เพราะแผนการด าเนินงานเกิดจากการ
วิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาท่ีมีอยู่จริง และแนวทางแก้ไขปัญหา ด้วยการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรซึ่งสามารถกล่าวได้ว่าแผนการด าเนินงานมีประโยชน์ต่อองค์กร ดังนี้ 

1. เป็นเครื่องมือช่วยให้การบริหารจัดการพัฒนาท้องถิ่น  ได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

2. สามารถน าแผนงาน/โครงการไปปฏิบัติได้จริง เป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับแผนพัฒนา          
ในระดับต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. ท าให้ทราบถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมการพัฒนาท่ีด าเนินการจริง
ท้ังหมดในพื้นท่ีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

4. การด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีความชัดเจน         
ในการปฏิบัติมากขึ้น 

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

6.การบริหารงานของ ผู้บริการท้องถิ่น ในการควบคุมการด าเนินงานมีความเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

7.  การบริหารงบประมาณมีความเหมาะสมตามงบประมาณท่ีได้รับ 
 
 
 

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

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 

  การจัดท าโครงการ/กิจกรรมในแผนการด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564             
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบโครงการ/กิจกรรม ท่ีเกิดขึ้นในพื้ นท่ีของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช                
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ซึ่งจะน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหาร ประสานงานและติดตามประเมินผล
การพัฒนาท้องถิ่น 
  2.1  บัญชสีรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (ผด.0๑) 
  2.2  บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (ผด.02) 
  2.3  จ านวนบัญชีครุภัณฑ์ ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (ผด.02/1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.01 
บัญชีสรุปจ านวนโครงการพฒันาท้องถิน่ กิจกรรมและงบประมาณ (ผด.01) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จ านวนโครงการ คิดเป็นรอ้ยละของ จ านวนงบประมาณ คิดเป็นรอ้ยละของ หน่วยงาน
ที่ด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณทั้งหมด รบัผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อปท. ที่ ๑. ยุทธศาสตรด้์านการเมอืงการบรหิาร
๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 9 ๕.๙๖ 6,960,000.00 ๑.๓๖  - กองวิชาการและแผนงาน

 - ส านักปลัดเทศบาล
รวมยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อปท. ที่ ๑ 9 ๕.๙๖ 6,960,000.00 ๑.๓๖

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อปท. ที่ ๒. ยุทธศาสตรด้์านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต
๒.๑ แผนงานงบกลาง ๓ ๑.๙๙ ๑๓๘,๖๒๕,๑๐๐ ๒๖.๙๙  - กองสวัสดิการสังคม
๒.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๔ ๒.๖๕ ๙๙๐,๐๐๐ ๐.๑๙  - ส านักปลัดเทศบาล
๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๖ ๓.๙๗ ๑,๓๓๐,๐๐๐ ๐.๒๖  - กองสวัสดิการสังคม
๒.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๑๒ ๗.๙๕ ๕,๓๖๐,๐๐๐ ๑.๐๔  - กองสวัสดิการสังคม
๒.๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๑ ๐.๖๖ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๐.๙๗  - ส านักปลัดเทศบาล

รวมยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อปท. ที่ ๒ ๒๖ ๑๗.๒๒ ๑๕๑,๓๐๕,๑๐๐ ๒๙.๔๕

ยุทธศาสตร/์แผนงาน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลนครนครศรธีรรมราช จังหวัดนครศรธีรรมราช

บัญชีสรปุจ านวนโครงการและงบประมาณ
แบบ ผด.๐๑ - ๖ - 



จ านวนโครงการ คิดเป็นรอ้ยละของ จ านวนงบประมาณ คิดเป็นรอ้ยละของ หน่วยงาน
ที่ด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณทั้งหมด รบัผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อปท. ที่ ๓.  ยุทธศาสตรด้์านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป ๓ ๑.๙๙ ๑,๙๐๐,๐๐๐ ๐.๓๗  - กองวิชาการและแผนงาน
๓.๒ แผนงานการศึกษา ๕๔ ๓๕.๗๖ 169,526,800 ๓๓.๐๑  - ส านักการศึกษา
๓.๓ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ๑๖ ๑๐.๖๐ ๖,๙๓๒,๐๐๐ ๑.๓๕  - ส านักการศึกษา

 - ส านักปลัดเทศบาล
๓.๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๒ ๑.๓๒ ๖๕๒,๐๐๐ ๐.๑๓  - กองวิชาการและแผนงาน

รวมยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อปท. ที่ ๓ ๗๕ ๔๙.๖๗ ๑๗๙,๐๑๐,๘๐๐ ๓๔.๘๖

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อปท. ที่ ๔. ยุทธศาสตรด้์านสาธาณูปโภคและโครงสรา้งพ้ืนฐาน
๔.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๑๘ ๑๑.๙๒ ๔๘,๔๒๒,๖๐๐ ๙.๔๓  - ส านักการช่าง
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (หน่วยงานอื่น) ๒ ๑.๓๒ 87,631,835.59 ๑๗.๐๖  - กฟภ.นศ. , บริษัท ทโีอทฯี
๔.๒ แผนงานการพาณิชย์ ๓ ๑.๙๙ 20,402,200.00 ๓.๙๗  - ส านักการประปา

รวมยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อปท. ที่ ๔ ๒๓ ๑๕.๒๓ 156,456,635.59 ๓๐.๔๖

๕.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๔ ๒.๖๕ ๒,๖๓๐,๐๐๐ ๐.๕๑  - ส านักปลัดเทศบาล
รวมยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อปท. ที่ ๕ ๔ ๒.๖๕ ๒,๖๓๐,๐๐๐ ๐.๕๑

เทศบาลนครนครศรธีรรมราช จังหวัดนครศรธีรรมราช

ยุทธศาสตร/์แนวทาง

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อปท. ที่ ๕. ยุทธศาสตรด้์านเศรษฐกิจ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
บัญชีสรปุจ านวนโครงการและงบประมาณ แบบ ผ.๐๑ 

- ๗ - 



จ านวนโครงการ คิดเป็นรอ้ยละของ จ านวนงบประมาณ คิดเป็นรอ้ยละของ หน่วยงาน
ที่ด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณทั้งหมด รบัผิดชอบหลัก

๖.๑ แผนงานสาธารณสุข ๑๑ ๗.๒๘ ๕,๓๗๐,๕๐๐ ๑.๐๕  - กองการแพทย์
 - กองสาธารณสุขฯ

๖.๒ แผนงานการเคหะและชุมชน ๑ ๐.๖๖ ๑๐๐,๐๐๐ ๐.๐๒  - กองสาธารณสุขฯ
๖.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๒ ๑.๓๒ ๑๑,๗๗๐,๐๐๐ ๒.๒๙  - กองสาธารณสุขฯ

รวมยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อปท. ที่ ๖ ๑๔ ๙.๒๗ ๑๗,๒๔๐,๕๐๐ ๓.๓๖

รวมทั้งสิ้น 6 ยุทธศาสตร์ ๑๕๑ ๑๐๐.๐๐ 513,603,035.59 ๑๐๐.๐๐

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อปท. ที่ ๖. ยุทธศาสตรด้์านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

บัญชีสรปุจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร/์แนวทาง

เทศบาลนครนครศรธีรรมราช จังหวัดนครศรธีรรมราช

แบบ ผ.๐๑ 

- ๘ - 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 
บัญชีจ านวนโครงการพฒันาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (ผด.02) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                        

1. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร
1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกดิขึน้จากโครงการ (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 สถานีวิทยุกระจายเสียง  - จัดกจิกรรมมวลชนสัมพนัธ์ ถา่ยทอด 10,000          สถานีวิทยุกระจายเสียง กองวิชาการ
เทศบาลนคร การกระจายเสียง เทศบาลนคร และแผนงาน
นครศรีธรรมราช  - จัดกจิกรรมดีเจน้อยเมืองลิกอร์ นครศรีธรรมราช

2 จัดท าแผนพฒันา  - จัดประชมุประชาคมระดับพื้นที่ 600,000         - ส านักงานเทศบาล กองวิชาการ
งบประมาณ  และการ และระดับเทศบาลนคร  เพื่อน าปัญหา นครนครศรีธรรมราช และแผนงาน
ติดตามประเมินผล มาพจิารณาจัดท าแผนพฒันาท้องถิน่  - ห้องประชมุเพชรลดา

 - จัดท าเอกสารแผนพฒันาท้องถิน่ โรงเรียนสาธิตเทศบาล
และแผนฯ เพิ่มเติม จ านวน 200 เล่ม วัดเพชรจริก
 - จัดท าเอกสารแผนพฒันาชมุชน  - ชมุชนในเขตเทศบาล
จ านวน 200 เล่ม นครนครศรีธรรมราช
 - จัดท าเอกสารแผนการด าเนินงาน
และเอกสารแผนการด าเนินงาน 
เพิ่มเติม จ านวนรวม 200 เล่ม
 - ติดตามประเมินผลแผนพฒันา
ปีละ  4 คร้ัง
 - จัดท าเอกสารเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
จ านวน 350 เล่ม
 - จ้างประเมินความพงึพอใจด้าน
การบริการประชาชนและด้านการ
บริการสาธารณะ

                      - 9 - แบบ ผด.02

บัญชจี านวนโครงการพฒันาท้องถิน่ กจิกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



1. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร
1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกดิขึน้จากโครงการ (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 เลือกต้ังนายกเทศมนตรี จัดการเลือกต้ังนายกเทศมนตรี 5,000,000     เขตเทศบาลนคร ส านักปลัด
และสมาชกิสภาเทศบาล และสมาชกิสภาเทศบาล นครศรีธรรมราช เทศบาล
นครนครศรีธรรมราช นครนครศรีธรรมราช

4 อบรมสัมมนาบุคลากร จัดอบรมสัมมนาให้ความรู้เพื่อพฒันา 800,000        ส านักงานเทศบาล ส านักปลัด
เทศบาล ศักยภาพบุคลากร การอบรมสัมมนา นครนครศรีธรรมราช เทศบาล

เพื่อพฒันาองค์กร การอบรมส่งเสริม และสถานที่ภายนอก
ด้านการป้องกนัและต่อต้านการทุจริต ตามความเหมาะสม

5 วันท้องถิน่ไทย  - จัดพธีิถวายราชสักการะและกล่าว 80,000           - ส านักงานเทศบาล ส านักปลัด
ถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระ นครนครศรีธรรมราช เทศบาล
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  - เขตเทศบาลนคร
 - จัดกจิกรรมสาธารณประโยชน์ นครศรีธรรมราช

6 จัดพธีิถวายราชสักการะ  - ท าพธีิถวายราชสักการะพระราชา 100,000        สวนศรีธรรมาโศกราช ส านักปลัด
พระราชานุสาวรีย์ พระเจ้า นุสาวรีย์พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช ดังนี้ เทศบาล
ศรีธรรมาโศกราช  - ท าพธีิบวงสรวง

 - ท าพธีิทางสงฆ์
 - พธีิสรงน้ าพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช

7 เฉลิมพระเกยีรติสมเด็จ  - จัดพธีิถวายราชสักการะและถวาย 80,000          สวนหิน สวนสมเด็จ ส านักปลัด
พระศรีนครินทราบรมราช ราชสดุดี พระศรีนครินทร์ 84 เทศบาล
ชนนีเนือ่งในวันคล้าย  - กจิกรรมตรวจวัดความดันผู้เขา้ร่วม (ทุ่งท่าลาด)
วันพระราชสมภพ กจิกรรม
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ที่ โครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02



1. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร
1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกดิขึน้จากโครงการ (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 วันเทศบาล จัดกจิกรรมวันเทศบาล โดย 90,000          ส านักงานเทศบาล ส านักปลัด
 - ท าพธีิท าบุญตักบาตรพระสงฆ์ นครนครศรีธรรมราช เทศบาล
 - พธีีไหว้ศาลพระภูมิ
 - พธีิอา่นสารรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย 
 - พธีิกรรมทางศาสนาพทุธและ
ศาสนาอสิลาม
 - รับฟงันโยบายจากผู้บริหาร
 - กจิกรรมสาธารณประโยชน์

9 จิตอาสา "เราท าความ ดี  - พฒันาและปรับปรุงสถานที่สาธารณะ 200,000        เขตเทศบาลนคร ส านักปลัด
ด้วยหัวใจ" ทางเดิน ถนน คู คลอง ล าห้วยต่างๆ นครนครศรีธรรมราช เทศบาล

ในเขตเทศบาล
 - ท าความสะอาดดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ในสวน
สาธารณะต่างๆ ในเขตเทศบาล

6,960,000    

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ที่
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โครงการ

แบบ ผด.02

รวม    9     โครงการ



                                                                        

2. ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชวิีต
2.1  แผนงานงบกลาง

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกดิขึน้จากโครงการ (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 เบี้ยยังชพีคนพกิาร จ่ายเป็นเบี้ยยังชพีคนพกิาร 31,008,000   กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการ
คนละ 800 บาท/เดือน จ านวน สังคม
2,584 คน

2 เบี้ยยังชพีผู้สูงอายุ จ่ายเป็นเบี้ยยังชพีผู้สูงอายุ 105,265,100   กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการ
คนละ 600-1,000 บาท/เดือน สังคม
จ านวน 13,439 คน

3 เบี้ยยังชพีผู้ปุวยเอดส์ จ่ายเป็นเบี้ยยังชพีผู้ปุวยเอดส์ 2,352,000     กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการ
คนละ 500 บาท/เดือน สังคม
จ านวน 392 คน

138,625,100  

                      - 12 - แบบ ผด.02

บัญชจี านวนโครงการพฒันาท้องถิน่ กจิกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

รวม   3   โครงการ



2. ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชวิีต
2.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกดิขึน้จากโครงการ (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 จัดต้ังและฝึกอบรมอาสา จัดฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกนัภัยฝุาย 500,000        สวนสมเด็จพระศรีนค ส านักปลัด
สมัครปูองกนัภัยฝุาย พลเรือน จ านวน 100 คน และจัดต้ัง รินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) เทศบาล
พลเรือน ศูนย์พร้อมเคร่ืองมือและอปุกรณ์ในการ

ฝึกอบรม
2 ฝึกอบรมอาสาสมัคร จัดฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกนั 200,000        สวนสมเด็จพระศรีนค ส านักปลัด

ปูองกนัสาธารณภัย สาธารณภัยในชมุชน  การฝึกอบรม รินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) เทศบาล
ในชมุชน อาสาสมัครปูองกนัสาธารณภัยด้าน

อทุกภัยและอคัคีภัย
3 ต้ังจุดบริการด้านความ ต้ังจุดบริการความปลอดภัยทางถนน 140,000        ถนนออ้มค่าย ส านักปลัด

ปลอดภัยทางถนนชว่ง ดังนี้ เทศบาล
เทศกาลต่างๆ  - ชว่งเทศกาลปีใหม่ 1  จุดๆ ละ 5  วัน 

 - ชว่งเทศกาลสงกรานต์  1  จุดๆ  ละ
5 วัน

4 จัดต้ังชดุปฏิบัติการดับ จัดฝึกอบรมชดุปฏิบัติการดับเพลิงและ 150,000        สวนสมเด็จพระศรีนค ส านักปลัด
เพลิงและกูภั้ยชัน้สูง กูภั้ยชัน้สูง รินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) เทศบาล

990,000       

แบบ ผด.02

ที่ โครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

รวม   4      โครงการ
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2. ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชวิีต
2.3  แผนงานสังคมสงเคราะห์

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกดิขึน้จากโครงการ (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 โรงเรียนวัยใสเทศบาล  - จัดการเรียนการสอนหลักสูตร 300,000         - ศูนย์ผู้สูงอายุ เทศบาล กองสวัสดิการ
นครนครศรีธรรมราช ส าหรับผู้สูงอายุ นครนครศรีธรรมราช สังคม

 - จัดกจิกรรมเสริมสร้างสุขภาพ  - โรงเรียนวัยใสเทศบาล
ทางกายและจิตใจแกผู้่สูงอายุ นครนครศรีธรรมราช

2 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและ ส่งเสริมการจัดกจิกรรมดูแลสุขภาพ 700,000        ศูนย์ผู้สูงอายุ เทศบาล กองสวัสดิการ
พฒันาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล กจิกรรม นครนครศรีธรรมราช สังคม

นันทนาการ อาชวีบ าบัด ธรรมะบ าบัด
แพทย์แผนไทย การฟื้นฟสุูขภาพด้าน
ร่างกาย การอบรมสัมมนาทัศนศึกษา  
นอกสถานที่

3 จัดหากายอปุกรณ์ จัดหากายอปุกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับ 30,000          เขตเทศบาลนคร กองสวัสดิการ
ส าหรับผู้พกิาร/ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร/ผู้สูงอายุที่ยากไร้  ให้สามารถ   นครศรีธรรมราช สังคม
ที่ยากไร้ ด าเนินชวิีตประจ าวันได้สะดวก

4 สงเคราะห์ครอบครัว ชว่ยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย 100,000        เขตเทศบาลนคร กองสวัสดิการ
ผู้ประสบสาธารณภัย และครอบครัวผู้ยากไร้ในชมุชน นครศรีธรรมราช สังคม
และผู้ยากไร้ในชมุชน โดยจ่ายเป็นส่ิงของวัสดุกอ่สร้าง

เคร่ืองอปุโภค บริโภค และค่าใช้
จ่ายอืน่ๆ  ที่จ าเป็น

แบบ ผด.02
 - 14 -

ที่ โครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



2. ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชวิีต
2.3  แผนงานสังคมสงเคราะห์

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกดิขึน้จากโครงการ (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 เย่ียมผู้ยากไร้ในชมุชน เพื่อชว่ยเหลือผู้ยากไร้ในชมุชน จัดซ้ือ 100,000         - เขตเทศบาลนครนคร กองสวัสดิการ
เคร่ืองอปุโภค บริโภคที่จ าเป็น ศรีธรรมราช สังคม
ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

6 อบรมเพื่อปูองกนัและ จัดอบรมให้ความรู้เพื่อปูองกนัและ 100,000        เขตเทศบาลนครนคร กองสวัสดิการ
แกไ้ขปัญหาทางสังคม แกไ้ขปัญหาทางสังคมให้กบัคณะ ศรีธรรมราช สังคม

กรรมการชมุชนในเขตเทศบาล

 

1,330,000    รวม   6      โครงการ
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ที่ โครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02



2. ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชวิีต
2.4  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกดิขึน้จากโครงการ (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 ฝึกอบรมส่งเสริมและ ส่งเสริมและฝึกอาชพีให้กบั 200,000        ชมุชนในเขตเทศบาลนคร กองสวัสดิการ
พฒันาอาชพีให้กบั ประชาชนในเขตเทศบาล นครศรีธรรมราช สังคม
ประชาชนในเขตเทศบาล นครนครศรีธรรมราช

2 พฒันาศักยภาพองค์กร จัดอบรมส่งเสริมพฒันาองค์กรสตรี 300,000         - เขตเทศบาลนครนคร กองสวัสดิการ
สตรีในเขตเทศบาล การเสริมสร้างความเขม้แขง็ของบทบาท ศรีธรรมราช สังคม

สตรี และทัศนศึกษาดูงาน  - ศึกษาดูงานพื้นที่
ภายนอกตามความ
เหมาะสม

3 การจัดกจิกรรมชมุชน ส่งเสริมการจัดกจิกรรมทางศาสนา 50,000          ชมุชนในเขตเทศบาล กองสวัสดิการ
เพื่อส่งเสริมประเพณี ประเพณี  วัฒนธรรมและการ นครนครศรีธรรมราช สังคม
ศาสนา วัฒนธรรม ท่องเที่ยวต่างๆให้แกช่มุชน
และท่องเที่ยว

4 เสริมสร้างความเขม้แขง็ จัดกจิกรรมอบรมให้ความรู้และจัดเวที 300,000         - เขตเทศบาลนครนคร กองสวัสดิการ
ของสถาบันครอบครัว เรียนรู้เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ของสมาชกิ ศรีธรรมราช สังคม
ในเขตเทศบาล ในครอบครัว (พอ่ แม่ ลูก ปูุ ย่า ตา ยาย)  - ศึกษาดูงานพื้นที่

ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ภายนอกตามความ
เหมาะสม

5 สัมมนาและพฒันา จัดอบรมและศึกษาดูงานของผู้น าชมุชน 1,600,000      - เขตเทศบาลนครนคร กองสวัสดิการ
ศักยภาพชมุชน และคณะกรรมการชมุชนในเขต ศรีธรรมราช สังคม

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  - ศึกษาดูงานพื้นที่
ภายนอกตามความ
เหมาะสม
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ที่ โครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02



2. ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชวิีต
2.4  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกดิขึน้จากโครงการ (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 เทศบาลพบประชาชน จัดกจิกรรมออกหน่วยให้บริการ 300,000        เขตเทศบาลนคร กองสวัสดิการ
เพื่อบริการและพฒันา เคล่ือนที่ด้านต่างๆ   แกป่ระชาชนในเขต นครศรีธรรมราช สังคม

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
7 พฒันาและฝึกอบรม จัดฝึกอบรมอาสาสมัครพลังแผ่นดินเอา 300,000         - เขตเทศบาลนครนคร กองสวัสดิการ

อาสาสมัครพลังแผ่นดิน ชนะยาเสพติดและสมัชชาชมุชนในเขต ศรีธรรมราช สังคม
เอาชนะยาเสพติดและ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  - ศึกษาดูงานพื้นที่
สมัชชาชมุชนในเขต ภายนอกตามความ
เทศบาล เหมาะสม

8 สภาเด็กและเยาวชน จัดอบรมคณะบริหารสภาเด็กและ 100,000         - เขตเทศบาลนครนคร กองสวัสดิการ
ในระดับเทศบาล เยาวชน/สมาชกิเด็กเยาวชนเทศบาล ศรีธรรมราช สังคม

นครนครศรีธรรมราช  - ศึกษาดูงานพื้นที่ภาย

นอกตามความเหมาะสม

9 พฒันาและสนับสนุน จัดประชมุผู้น าชมุชนในเขต 150,000        ส านักงานเทศบาล กองสวัสดิการ
การท างานขององค์กร เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นครนครศรีธรรมราช สังคม
ชมุชน เดือนละ 1 คร้ัง

10 ส่งเสริมสุขภาพและ จัดการแขง่ขนักฬีาเด็กและเยาวชน 1,000,000      - สนามกฬีาจังหวัด กองสวัสดิการ
การแขง่ขนักฬีาชมุชน ตลอดจนประชาชนทุกเพศทุกวัยในชมุชน นครศรีธรรมราช สังคม

ในเขตเทศบาล  - ชมุชนเขตเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช

11 ส่งเสริมแม่บ้านและ จัดเวทีการแสดงให้ชมุชนในเขตเทศบาล 1,000,000     สวนสมเด็จพระศรี กองสวัสดิการ
เยาวชนจัดกจิกรรม นครศรีธรรมราช  โรงเรียน ศูนย์พฒันา นครินทร์ 84 สังคม
งานประเพณีเดือนสิบ เด็กเล็กจัดกจิกรรมการแสดงที่อนุรักษไ์ว้ (ทุ่งท่าลาด)

ซ่ึงขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิน่
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ที่ โครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02



2. ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชวิีต
2.4  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกดิขึน้จากโครงการ (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.

12 รักษาส่ิงแวดล้อมและ  - จัดกจิกรรมพฒันา  แหล่งน้ า คูคลอง 60,000          เขตเทศบาลนคร กองสวัสดิการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสถานที่ที่เป็นสาธารณะประโยชน์ นครศรีธรรมราช สังคม

ในชมุชน
 - เด็กและเยาวชน คณะกรรมการชมุชน
และประชาชนในเขตเทศบาล

 

5,360,000    

ที่ โครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

รวม     12     โครงการ

 - 18 -
แบบ ผด.02



2. ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชวิีต
2.5  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกดิขึน้จากโครงการ (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 กอ่สร้างอาคารสถานี กอ่สร้างอาคาร ค.ส.ล. 2 ชัน้ กว้าง 5,000,000     ศูนย์รถยนต์สาธารณะ ส านักปลัด
ดับเพลิงเทศบาลนคร ประมาณ 24.00 เมตร ยาวประมาณ นครศรีธรรมราช เทศบาล
นครศรีธรรมราช 28.00 เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า (คิวรถแท็กซ่ีเกา่)

576.00 เมตร ประกอบด้วย อาคาร
ส านักงาน อาคารจอดรถดับเพลิง ตาม
รูปแบบและรายการของเทศบาล

5,000,000    
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ที่ โครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

รวม     1     โครงการ

แบบ ผด.02



3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกดิขึน้จากโครงการ (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 บริหารจัดการอทุยาน จัดกจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ต่างๆ 800,000        กองวิชาการ
การเรียนรู้ ดังนี้ และแผนงาน

 - การเรียนรู้โซนตะลอนเน็ต ส่งเสริม
การเรียนรู้ การใชง้านคอมพวิเตอร์ 
พร้อมกจิกรรมแบบฝึกหัด/เล่นเกมส์
ตอบค าถาม
 - การเรียนรู้ห้องสมาธิ IT 
จัดกจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู้การใชง้าน
คอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก โปรแกรมต่างๆ 
Microsoft office ,Paint
กจิกรรมแบบฝึกหัด/เกมส์ตอบค าถาม      อทุยานการเรียนรู้
 - การเรียนรู้ห้องปัญญามาโชว์ จัด     เมืองนครศรีธรรมราช
ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านส่ือนิทรรศการ 
ต่างๆ พร้อมตอบค าถาม
จัดกจิกรรมเชงิปฏิบัติการสร้างสรรค์
ผลงานจากการประดิษฐ์ต่างๆ 
 - การเรียนรู้ห้องเรียนวัยตุ๊กตา
จัดกจิกรรมการเสริมสร้างทักษะ
พฒันาความคิดจากงานประดิษฐ์ 
การระบายสีภาพตามจินตนาการ

                      - 20 - แบบ ผด.02

บัญชจี านวนโครงการพฒันาท้องถิน่ กจิกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกดิขึน้จากโครงการ (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.

 - การเรียนรู้ห้องสีสันอกัษร การ
ส่งเสริมรักการอา่น 
 - การเรียนรู้ห้องวิกวิบวับ จัดกจิรรม
เกีย่วกบัการฉายหนังส้ันให้ความรู้ผ่าน
หัวขอ้  ภาพยนตร์เฉลิมพระเกยีรติ ,
งานประเพณีต่างๆ,นิทานไทยพื้นบ้าน,
วิทยาศาสตร์,เสริมสร้างจิตส านึกโตไปไม่
โกง,รณรงค์ลดภาวะโลกร้อนลดพลังงาน
ชดุออมไว้สร้างก าไรชวิีต,ปลูกจิตส านึก
ต้านภัยยาเสพติด,การ์ตูนนิทานอสีป
คติสอนใจ,ประกวดหนังส้ัน      อทุยานการเรียนรู้
 - การเรียนรู้ห้องพายุสมอง จัด     เมืองนครศรีธรรมราช
กจิกรรมฉายภาพยนตร์ 3 มิติ
ภาพยนตร์การบันเทิงทั่วไป
 - จัดกจิกรรมวันเด็กแห่งชาติ
 - จัดเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อ
การเรียนรู้ คร้ังที่ 16
 - อบรมให้ความรู้หลักการวางแผน
วิธีออม กา้วขา้มวิกฤต
 - อบรมให้ความรู้ศาสตร์พระราชา
"ตามรอยปรัชญาเศรฐกจิพอเพยีง"
 -อบรมเชงิปฎิบัติการการใชโ้ปรแกรม-
กราฟกิเพื่อการสร้างส่ือประชาสัมพนัธ์
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ที่ โครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02



3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกดิขึน้จากโครงการ (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.

 -อบรมการผลิตส่ือรูปแบบคลิปวีดีโอ
ผ่านสมาร์ทโฟน
 -อบรมให้ความรู้ปลูกจิตส านึกเยาวชน
รณรงค์ขบัขีป่ลอดภัย
 - อบรมให้ความรู้เพื่อพฒันาทักษะ
และเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี
"หลักสูตร การพดูต่อหน้าชมุชน"
 - อบรมเชงิปฏิบัติการเทคโนโลยี
สารสนเทศ หัวขอ้ "ชอ่งทางการท าเงิน
ผ่านระบบออนไลน์"
 - อบรมให้ความรู้เกีย่วกบัโรคติด      อทุยานการเรียนรู้
เชือ้ไวรัสโควิด 2019     เมืองนครศรีธรรมราช
 - อบรมให้ความรู้หัวขอ้"พลังงานรอบตัว"
 - อบรมให้ความรู้เพื่อพฒันาศักยภาพ
บุคลากร On  The Job Trainning
 - อบรมให้ความรู้สร้างแรงบันดาลใจ
 สู่พลังขบัเคล่ือนความส าเร็จสร้าง
สุขภาพจิตที่ดี
 - อบรมให้ความรู้ หัวขอ้ เร่ือง "สนุกคิด
 กบัวิทยาศาสตร์"
 - อบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน
เพื่อสร้างความสัมพนัธ์พนัธมิตรเครือ
ขา่ยเมืองแห่งการเรียนรู้

แบบ ผด.02
 - 22 -

ที่ โครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกดิขึน้จากโครงการ (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 บริหารจัดการพพิธิภัณฑ์ จัดกจิกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ และ 800,000        กองวิชาการ
เมือง เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ ดังนี้ และแผนงาน

 - จัดกจิกรรมวันเด็ก ประจ าปี
2564
 - พพิธิภัณฑ์สัญจร 
 - จัดอบรมยุวมัคคุเทศก์
 - นัง่สามล้อกนิลม ชมสวนสมเด็จ
และกจิกรรมเสริมสร้างความเขม้แขง็       พพิธิภัณฑ์เมือง
และอนุรักษส์ามล้อถบีเมืองคอน      (ทุ่งท่าลาด)
 - จัดซ้ือหนังสือเอกสารประวัติศาสตร์
และจัดพมิพห์นังสือศูนย์ศึกษา
สืบค้นประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
 - จัดท าสารานุกรมเมืองนคร
ศรีธรรมราช
 - Walk Rally ศึกษาประวัติศาสตร์
 - จัดนิทรรศการหมุนเวียน
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ที่ โครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02



3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกดิขึน้จากโครงการ (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 บริหารจัดการหอศิลป์ จัดกจิกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ และ 300,000         - อทุยานการเรียนรู้ กองวิชาการ
ร่วมสมัยเมืองคอน เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ ดังนี้ เมืองนครศรีธรรมราช และแผนงาน

 - จัดนิทรรศการหมุนเวียน
 - ประกวดภาพระบายสี
จัดอบรมศิลปะ ดังนี ้
 - อบรมให้ความรู้ “ศิลปะมีชวิีต”
 - อบรมให้ความรู้ “ศิลปะภาษา กวีน้อย
ในท้องถิน่”
 - อบรมให้ความรู้“กา้วแรกสู่งานศิลป์
 (First Arts)”

1,900,000    รวม     3   โครงการ
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ที่ โครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02



3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
3.2  แผนงานการศึกษา

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกดิขึน้จากโครงการ (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 ฝึกอบรมทักษะกระบวน น านักเรียนระดับมัธยมศึกษา 1,000,000     มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ส านักการศึกษา
การทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก 

ฝึกอบรมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ จ านวน ๓๐ สัปดาห์

2 ปฐมนิเทศพนักงานครู จัดประชมุปฐมนิเทศพนักงาน 300,000        ห้องประชมุโรงแรม ส านักการศึกษา
เทศบาล ครูเทศบาล ครูอตัราจ้าง และ

บุคลากรทางการศึกษา
ปีการศึกษาละ 1 คร้ัง

3 ปรับปรุงหลักสูตร จัดประชมุสัมมนาเชงิปฏิบัติการ 200,000        สถานศึกษาโรงเรียน ส านักการศึกษา
สถานศึกษาของโรงเรียน พนักงานครูเทศบาลเพื่อจัดท าและ ในสังกดัเทศบาล
สังกดัเทศบาล ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของ

โรงเรียนในสังกดัเทศบาล ให้สอด
คล้องกบัหลักสูตรแกนกลางการ
ศึกษาขัน้พื้นฐาน พทุธศักราช 2551

4 สงเคราะห์เด็กยากไร้ใน จัดการเรียนการสอนส าหรับเด็ก 200,000        อาคารศูนย์ศิลปาชพี ส านักการศึกษา
ชมุชนและเด็กเร่ร่อน ด้อยโอกาสและเด็กเร่ร่อนภายใน

เขตเทศบาล และสนับสนุนค่าอาหาร
กลางวันและค่าเคร่ืองบริโภค ปัจจัย
ต่างๆ  ส าหรับเด็กผู้ด้อย
โอกาส และเด็กเร่ร่อนภายใน
เขตเทศบาล 
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
3.2  แผนงานการศึกษา

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกดิขึน้จากโครงการ (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 อบรมส่งเสริมคุณภาพ จัดอบรมให้ความรู้แกเ่ด็กเยาวชน 300,000         - วัดไม้เสียบ อ าเภอ ส านักการศึกษา
ชวิีตเยาวชน การศึกษานอกระบบโรงเรียน ชะอวด

จ านวน 2 รุ่น ใชเ้วลาในการอบรม
รุ่นละ 2 คืน 3 วัน 

6 จัดการศึกษานอกระบบ  - จัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน 400,000        อาคารศูนย์ศิลปาชพี ส านักการศึกษา
โรงเรียน ระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน (กศน.)

ระดับชัน้ ม.ต้น / ม.ปลาย ให้แก่
เยาวชนที่พลาดโอกาสในการศึกษาใน
ระบบการศึกษาขัน้พื้นฐาน  
 - เชญิวิทยากรจากสถาบันการศึกษา
ต่างๆมาสอนในฐานะอาจารย์พเิศษ

7 แขง่ขนัทักษะทาง  - จัดสอบแขง่ขนัทักษะทางวิชาการ 2,000,000      - สนามหน้าเมือง ส านักการศึกษา
วิชาการ และประกวดกจิกรรมในแต่ละกลุ่ม  - อทุยานการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้ให้กบันักเรียน เมืองนครศรีธรรมราช
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  นักเรียน  - สถานศึกษาโรงเรียน
ชัน้อนุบาล - ม.6 ในสังกดัเทศบาล
 - จัดสอบแขง่ขนัคัดเลือกนักเรียน  - สถานศึกษาโรงเรียน
โรงเรียนในสังกดั ชัน้ ป.5 ชัน้ ม.2 ในสังกดัเทศบาล
และ ม.5  ใน 5 กลุ่มสาระ   
ประกอบด้วย คณิตศาสตร์   
ภาษาไทย วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา   และภาษาองักฤษ 
เป็นตัวแทนเทศบาล
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ที่ โครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02



3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
3.2  แผนงานการศึกษา

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกดิขึน้จากโครงการ (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.

 - จัดส่งนักเรียนตัวแทนเทศบาล ตามที่เจ้าภาพระดับ
พร้อมครูฝึกสอนเขา้ร่วมการแขง่ขนั ประเทศก าหนด
ในโครงการแขง่ขนัทักษะทางวิชาการ
ระดับประเทศที่กรมส่งเสริมการปกครองฯ

8 แขง่ขนัคนเกง่เทศบาล จัดสอบแขง่ขนัเพื่อคัดเลือกนักเรียน 150,000        ตามที่ส านักงานท้องถิน่ ส านักการศึกษา
ระดับประเทศ โรงเรียนในสังกดัเทศบาล ชัน้ ป.5 จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชัน้ ม.2 และ ชัน้ ม.5  ชัน้ละ 5 คน และกรมส่งเสริมการ
ใน 5 กลุ่มสาระ  ประกอบด้วย ปกครองท้องถิน่ก าหนด
คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ 
สังคมศึกษา และภาษาองักฤษ เป็น
นักเรียนตัวแทนเทศบาล เขา้แขง่ขนั  
คนเกง่เทศบาล ระดับประเทศ 
พร้อมครูฝึก  และบุคลากรทางการ
ศึกษา

9 พฒันาพนักงานครูของ จัดฝึกอบรมสัมมนาให้กบัพนักงาน 1,365,000     สถานศึกษาโรงเรียน ส านักการศึกษา
โรงเรียนในสังกดั ครูสถานศึกษาโรงเรียนในสังกดั ในสังกดัเทศบาล
เทศบาล เทศบาล

10 อนิเตอร์เน็ตโรงเรียน เชือ่มต่ออนิเตอร์เน็ตของโรงเรียน 1,118,000     สถานศึกษาโรงเรียน ส านักการศึกษา
ในสังกดัเทศบาล ในสังกดัเทศบาล
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
3.2  แผนงานการศึกษา

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกดิขึน้จากโครงการ (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 ส่งเสริมกจิกรรมรัก  - พฒันาบุคลากรในสังกดั 100,000        สถานศึกษาโรงเรียน ส านักการศึกษา
การอา่นในสถานศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถใน ในสังกดัเทศบาล
อปท. ด้านการจัดกจิกรรมส่งเสริม

การอา่น
 - สร้างเสริมประสิทธิภาพ
การเรียนการสอนด้วย
กจิกรรมส่งเสริมการอา่น

12 พฒันา/ปรับปรุงห้อง จัดซ้ือหนังสือให้กบัห้องสมุด 1,000,000     สถานศึกษาโรงเรียน ส านักการศึกษา
สมุดโรงเรียน โรงเรียนในสังกดัเทศบาล ในสังกดัเทศบาล

13 อดุหนุนค่าอาหารกลางวัน อดุหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนสังกดั 25,854,600   สถานศึกษาโรงเรียน ส านักการศึกษา
โรงเรียนสังกดั สพฐ. สพฐ. จ านวน 4 โรงเรียน และโรงเรียน สังกดั สพฐ และโรงเรียน
โรงเรียนสังกดั กองบัญชา สังกดักองบัญชาการต ารวจตะเวน สังกดักองบัญชาการ
การต ารวจตะเวนชายแดน ชายแดน(อ าเภอทุ่งส่ง) ต ารวจตะเวนชายแดน

14 การพฒันาการจัดการ  - จัดกจิกรรมเพื่อพฒันาการจัด 5,000,000     สถานศึกษาโรงเรียน ส านักการศึกษา
ศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็น การศึกษา เชน่ ส่งเสริมภูมิปัญญา ในสังกดัเทศบาล
ฐานในการพฒันาท้องถิน่ ท้องถิน่เศรษฐกจิพอเพยีงตามแนว
(SBMLD) พระราชด าริ  ส่งเสริมอาชพีระหว่าง

เรียน  หรือกจิกรรมอืน่ๆ ที่เกีย่วขอ้ง
สถานศึกษา
 - จัดส่งโรงเรียนสมัครเขา้ร่วมและ
เขา้ประกวดโรงเรียน SBMLD ดีเด่น

แบบ ผด.02

ที่ โครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
3.2  แผนงานการศึกษา

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกดิขึน้จากโครงการ (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 พฒันาแหล่งเรียนรู้ใน จัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์สนับสนุนแหล่ง 500,000        สถานศึกษาโรงเรียน ส านักการศึกษา
โรงเรียน เรียนรู้ของโรงเรียนในสังกดัเทศบาล ในสังกดัเทศบาล

 จ านวน  10  โรงเรียน
16 อาหารกลางวัน สนับสนุนอาหารกลางวัน 42,824,000   สถานศึกษาโรงเรียน ส านักการศึกษา

เด็กนักเรียน เด็กนักเรียนโรงเรียนสังกดัเทศบาล ในสังกดัเทศบาล
9  โรงเรียน   และศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก   จ านวน 13 ศูนย์

17 ค่าปัจจัยพื้นฐาน สนับสนุนปัจจัยพื้นฐานส าหรับ 2,000,000     สถานศึกษาโรงเรียน ส านักการศึกษา
ส าหรับนักเรียนยากจน นักเรียนยากจนนักเรียนประถม ในสังกดัเทศบาล

ศึกษา โรงเรียนในสังกดัเทศบาล
18 จัดการเรียนการสอน จัดการเรียนการสอนนักเรียนระดับ 19,182,800   สถานศึกษาโรงเรียน ส านักการศึกษา

(รายหัว) ปฐมวัย อนุบาล และประถมศึกษา ในสังกดัเทศบาล
19 หนังสือเรียน สนับสนุนหนังสือเรียนให้กบั 6,410,300     สถานศึกษาโรงเรียน ส านักการศึกษา

นักเรียนระดับอนุบาล และประถม ในสังกดัเทศบาล
ศึกษา

20 อปุกรณ์การเรียน สนับสนุนอปุกรณ์การเรียน 3,800,700     สถานศึกษาโรงเรียน ส านักการศึกษา
การสอน การสอนนักเรียนระดับอนุบาล ในสังกดัเทศบาล

และประถมศึกษา 
21 เคร่ืองแบบนักเรียน สนับสนุนเคร่ืองแบบนักเรียนระดับ 3,681,300     สถานศึกษาโรงเรียน ส านักการศึกษา

อนุบาล และประถมศึกษา ในสังกดัเทศบาล
22 ค่ากจิกรรมพฒันา จัดกจิกรรมเพื่อพฒันาผู้เรียน 4,851,300     สถานศึกษาโรงเรียน ส านักการศึกษา

คุณภาพผู้เรียน ตามหลักสูตร ในสังกดัเทศบาล

 - 29 -

ที่ โครงการ
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
3.2  แผนงานการศึกษา

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกดิขึน้จากโครงการ (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 อาหารเสริมนม เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) 33,765,400   สถานศึกษาโรงเรียน ส านักการศึกษา
ดังนี้ ในสังกดัเทศบาล
 - โรงเรียนสังกดัเทศบาล จ านวน
8 โรงเรียน
 - โรงเรียนสังกดั  สพฐ. จ านวน
4  โรงเรียน
 - ศูนย์การศึกษาพเิศษประจ าจังหวัด
 - ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก จ านวน 
13  ศูนย์

24 เสริมสร้างการเรียนรู้  - ดูแลด้านการบริโภคและ 150,000        ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ส านักการศึกษา
และพฒันาเด็กในศูนย์ สุขภาพเด็กในศูนย์พฒันาเด็ก เทศบาลนคร
พฒันาเด็กเล็ก เล็กให้สามารถมีพฒันาการ  นครศรีธรรมราช

ตามวัยและเตรียมความพร้อม
เขา้สู่การศึกษาภาคบังคับ
 - ค่าเชา่ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
จ านวน 1 ศูนย์

25 ประกนัคุณภาพการ จัดประชมุประกนัคุณภาพ 100,000         - สถานศึกษาโรงเรียน ส านักการศึกษา
ศึกษา การศึกษาตามมาตรฐานการ ในสังกดัเทศบาล

ศึกษาที่ อปท.ก าหนด ระดับการ  - ห้องประชมุโรงแรม
ศึกษาขัน้พื้นฐาน

แบบ ผด.02
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
3.2  แผนงานการศึกษา

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกดิขึน้จากโครงการ (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.

26 จัดการเรียนการสอน  - จัดการเรียนการสอนภาษาองักฤษ 200,000         - สถานศึกษาโรงเรียน ส านักการศึกษา
ภาษาองักฤษ (English  (English  For Child) ระดับชัน้อนุบาล ในสังกดัเทศบาล
For Child) ระดับชัน้  - ห้องประชมุโรงแรม
อนุบาล  - จัดอบรมเชงิปฏิบัติการการจัดท า

หลักสูตรสถานศึกษาประถมศึกษา
หลักสูตรMEP (Mini English Program)

27 รณรงค์การป้องกนั จัดกจิกรรมรณรงค์ป้องกนั 283,000        สถานศึกษาโรงเรียน ส านักการศึกษา
ยาเสพติดในสถานศึกษา ยาเสพติดโรงเรียนในสังกดั ในสังกดัเทศบาล

เทศบาล  10  โรงเรียน
28 จัดการเรียนการสอน  - จัดการเรียนการสอนภาษาองักฤษ 200,000        สถานศึกษาโรงเรียน ส านักการศึกษา

ภาษาองักฤษ (English  (English  For Child) ระดับชัน้ประถม ในสังกดัเทศบาล
For Child) ระดับชัน้ ศึกษา
ประถมศึกษา  - จัดอบรมเชงิปฏิบัติการการจัดท า

หลักสูตรสถานศึกษาประถมศึกษา
หลักสูตรMEP (Mini English Program)

29 ฝึกอบรมทบทวนแผน จัดฝึกอบรมทบทวนแผนพฒันาการ 150,000        ห้องประชมุโรงแรม ส านักการศึกษา
พฒันาการศึกษา ศึกษาให้กบัพนักงาน เจ้าหน้าที่ส านัก

การศึกษา จ านวน 1 คร้ัง/ปี
30 พฒันาบุคลากรครูสอน จัดส่งครูสอนเด็กด้อยโอกาส 6,000            ตามที่กรมส่งเสริมการ ส านักการศึกษา

เด็กด้อยโอกาส เขา้รับการอบรมสัมมนาตามที่ ปกครองท้องถิน่ก าหนด
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
จัดอบรม  ปีการศึกษาละ 1 คร้ัง
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ที่ โครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02



3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
3.2  แผนงานการศึกษา

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกดิขึน้จากโครงการ (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 ฝึกอบรมประชมุการ จัดฝึกอบรมประชมุการสอนแบบ 100,000        ห้องประชมุโรงแรม ส านักการศึกษา
สอนแบบโครงงาน โครงงานให้แกผู้่บริหารสถานศึกษา

และพนักงานครูเทศบาล
ปีการศึกษาละ 1 คร้ัง

32 จัดกจิกรรมวันครู จัดกจิกรรมวันครู 50,000          ห้องประชมุโรงแรม ส านักการศึกษา
จ านวน 150 คน

33 ฝึกอบรมสัมมนา จัดอบรมสัมมนาพนักงานครูเทศบาล 150,000        ห้องประชมุโรงแรม ส านักการศึกษา
พนักงานครูเทศบาลตาม ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน 2 คร้ังๆละ 150 คน

34 ประชมุฝึกอบรมสัมมนา จัดอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน เพื่อพฒันา 300,000        สถานศึกษาโรงเรียน ส านักการศึกษา
ศึกษาดูงานการศึกษา การเรียนรู้ประสบการณ์ จ านวน 2 ที่มีชือ่เสียงในระดับ
ภายในประเทศและต่าง คร้ัง/ปี ประเทศ
ประเทศ

35 พฒันาการจัดการเรียน จัดอบรมเชงิปฏิบัติการและศึกษา 50,000          สถานศึกษาโรงเรียน ส านักการศึกษา
การสอน "โรงเรียน ดูงานเพื่อพฒันาหลักสูตรให้กบัผู้บริหาร ในสังกดัเทศบาล
พอเพยีงท้องถิน่" สถานศึกษา ครูวิชาการ หัวหน้าสายชัน้

รวม 150 คน
36 ประกวดส่ือนวัตกรรม จัดประกวดส่ือนวัตกรรมทางการศึกษา 100,000         - สถานศึกษาโรงเรียน ส านักการศึกษา

ทางการศึกษา ระดับปฐมวัย  ประถมศึกษา  และระดับ ในสังกดัเทศบาล
มัธยมศึกษา   - ห้องประชมุโรงแรม

37 ฝึกอบรมเชงิปฏิบัติการ จัดอบรมเชงิปฏิบัติการครูผู้สอน 150,000        ห้องประชมุโรงแรม ส านักการศึกษา
ครูผู้สอนศูนย์พฒันา ศูนย์พฒันาเด็กเล็กสังกดัเทศบาล
เด็กเล็ก ปีการศึกษาละ 1 คร้ัง
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แบบ ผด.02

ที่ โครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
3.2  แผนงานการศึกษา

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกดิขึน้จากโครงการ (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.

38 ประชมุสัมมนาคณะ จัดประชมุสัมมนาคณะ 150,000        ห้องประชมุโรงแรม ส านักการศึกษา
กรรมการการศึกษา กรรมการสถานศึกษาขัน้
ระดับท้องถิน่และสถาน พื้นฐานโรงเรียนในสังกดั
ศึกษา

39 ฝึกอบรมเชงิปฏิบัติการ จัดฝึกอบรมเชงิปฏิบัติการครูผู้สอน 150,000        ห้องประชมุโรงแรม ส านักการศึกษา
ครูผู้สอนระดับปฐมวัย ระดับปฐมวัยทุกคนเพื่อพฒันา

ความรู้ตามหลักสูตร จ านวน 1 คร้ัง
40 ส่งเสริมองค์กรปกครอง โรงเรียนในสังกดัเทศบาล 100,000        สถานศึกษาโรงเรียน ส านักการศึกษา

ส่วนท้องถิน่ที่จัดท า ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก และส านัก ในสังกดัเทศบาล
แผนพฒันาการศึกษา การศึกษา   จัดส่งแผนพฒันา
ดีเด่น การศึกษาเขา้ประกวดแขง่ขนั

แผนพฒันาการศึกษาดีเด่นใน
ระดับประเทศ

41 อบรมสัมนา"การจัดระบบ จัดอบรมสัมนา"การจัดระบบการศึกษา 22,000          สถานศึกษาโรงเรียน ส านักการศึกษา
การศึกษาภายในสถาน ภายในสถานศึกษาปฐมวัย ของ อปท. ในสังกดัเทศบาล
ศึกษาปฐมวัย ของ อปท. จ านวน 1 คร้ัง หรือห้องประชมุโรงแรม

42 อบรมวิชาผู้ก ากบัลูกเสือ จัดอบรมวิชาผู้ก ากบัลูกเสือส ารอง-สามัญ 150,000        หอประชมุเมือง ส านักการศึกษา
ส ารอง-สามัญชัน้ความรู้ ชัน้ความรู้เบื้องต้นให้กบัครู จ านวน สวนสมเด็จพระศรีนค
เบื้องต้น 80 คน รินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)

43 ฝึกอบรมสัมมนาเชงิ จัดประชมุสัมมนาครูผู้สอนระดับมัธยม 200,000        สถานศึกษาโรงเรียน ส านักการศึกษา
ปฏิบัติการครูผู้สอน ศึกษาเพื่อพฒันาความรู้ จ านวน 1 คร้ัง/ ในสังกดัเทศบาล
ระดับมัธยมศึกษา ปี

ที่ โครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02
 - 33 -



3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
3.2  แผนงานการศึกษา

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกดิขึน้จากโครงการ (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.

44 กจิกรรมพฒันาคุณภาพ จัดกจิกรรมเพื่อพฒันาผู้เรียน 1,362,400     ร.ร.สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ส านักการศึกษา
ผู้เรียน ตามหลักสูตร มัธยมศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดท่าโพธ์ิ

45 เคร่ืองแบบนักเรียน สนับสนุนเคร่ืองแบบนักเรียนระดับ 626,200        ร.ร.สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ส านักการศึกษา
มัธยมศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดท่าโพธ์ิ

46 จัดการเรียนการสอน จัดการเรียนการสอน ระดับ 5,441,600     ร.ร.สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ส านักการศึกษา
(รายหัว) มัธยมศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดท่าโพธ์ิ

47 ค่าปัจจัยพื้นฐาน สนับสนุนปัจจัยพื้นฐานส าหรับ 300,000        ร.ร.สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ส านักการศึกษา
ส าหรับนักเรียนยากจน นักเรียนยากจน ระดับมัธยมศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดท่าโพธ์ิ

48 หนังสือเรียน สนับสนุนหนังสือเรียนให้กบันักเรียน 1,400,000     ร.ร.สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ส านักการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดท่าโพธ์ิ

49 อปุกรณ์การเรียน สนับสนุนอปุกรณ์การเรียน 575,200        ร.ร.สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ส านักการศึกษา
การสอน การสอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดท่าโพธ์ิ

50 พฒันาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่ออบรมพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา 121,000        สถานศึกษาโรงเรียน ส านักการศึกษา
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีวั้ด ในสังกดัเทศบาล
และตัวชีวั้ด ฉบับปรังปรุง ฉบับปรังปรุง พ.ศ.2560 ของส านักการ หรือห้องประชมุโรงแรม
พ.ศ.2560 ศึกษา 1 คน และโรงเรียนในสังกดั

แห่งละ 1 คน

แบบ ผด.02
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ที่ โครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
3.2  แผนงานการศึกษา

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกดิขึน้จากโครงการ (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.
51 เสริมสร้างคุณธรรมจริย เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสถาน 24,000          สถานศึกษาโรงเรียน ส านักการศึกษา

ธรรมในสถานศึกษาสังกดั ศึกษาสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในสังกดัเทศบาล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แห่งละ 6 คนๆ ละ 4,000 บาท

52 อบรมเชงิปฏิบัติการ "การ เพื่อจัดอบรมเชงิปฏิบัติการ "การจัดท า 230,000        สถานศึกษาโรงเรียน ส านักการศึกษา
จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการ ในสังกดัเทศบาล
ตามหลักสูตรการศึกษา ศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ของสถาน หรือห้องประชมุโรงแรม
ปฐมวัย พ.ศ. 2560 ศึกษาสังกดัอปท.ฯ แหล่งละ 10,000 บ.

53 อบรมเชงิปฏิบัติการเพื่อ เพื่อจัดอบรมเชงิปฏิบัติการเพื่อจัดท า 220,000        สถานศึกษาโรงเรียน ส านักการศึกษา
จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการ ในสังกดัเทศบาล
ตามหลักสูตรการศึกษา ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐานปรับ หรือห้องประชมุโรงแรม
หลักสูตรการศึกษาขัน้พื้น ปรุงใหม่ ของส านักการศึกษา และสถาน
ฐานปรับปรุงใหม่ ศึกษา แห่งละ 20,000 บาท

54 อบรมสัมมนา "การจัด ค่าจัดอบรมสัมนา "การจัดระบบประกนั 462,000        สถานศึกษาโรงเรียน ส านักการศึกษา
ระบบประกนัคุณภาพการ คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ในสังกดัเทศบาล
ศึกษาภายในสถานศึกษา ขัน้พื้นฐาน ของ อปท. ตามกฏกระทรวง หรือห้องประชมุโรงแรม
ขัน้พื้นฐาน ของ อปท. การประกนัคุณภาพการศึกษาพ.ศ.2561

แห่งละ 2 คน และสถานศึกษา แห่งละ
4 คน ๆ ละ 11,000 บาท

169,526,800  
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แบบ ผด.02

ที่ โครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

รวม    54   โครงการ



3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
3.3  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกดิขึน้จากโครงการ (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 จัดการแขง่ขนักฬีา จัดการแขง่ขนักฬีาระหว่างนักเรียน 700,000        สนามกฬีาจังหวัด ส านักการศึกษา
นักเรียนกลุ่มโรงเรียน โรงเรียนสังกดัเทศบาล ปีการศึกษาละ นครศรีธรรมราช
เทศบาล 1 คร้ัง ประเภทกฬีา ดังนี้

 - ฟตุบอล
 - ฟตุซอล
 - วอลเลย์บอล
 - เทเบิลเทนนิส
 - เซปักตะกร้อ
 - เปตอง
 - กรีฑา

2 พฒันาบุคลากร จัดส่งเจ้าหน้าที่อบรม 12,000          ตามที่กรมส่งเสริม ส านักการศึกษา
(เจ้าหน้าที่) ด้านการกฬีา   ปีละ 1 คร้ัง การปกครองท้องถิน่ก าหนด

3 จัดส่งนักกฬีาเขา้ร่วม จัดส่งนักกฬีาเขา้ร่วมแขง่ขนั 3,000,000     ตามที่กรมส่งเสริม ส านักการศึกษา
แขง่ขนักฬีากรมส่งเสริม กบัหน่วยงานอืน่ๆ  ซ่ึงจัดโดย การปกครองท้องถิน่
การปกครองส่วนท้องถิน่ กรมส่งเสริมการปกครองส่วน ก าหนด

ท้องถิน่  ระดับภาค และระดับ
ประเทศ

4 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ จัดกจิกรรมส่งเสริมให้เด็ก 400,000        ตลาดริมน้ าเมืองลิกอร์ ส านักการศึกษา
และเยาวชนได้มีประสบการณ์ หรือสถานที่เหมาะสม
ทั้งด้านทักษะ ความรู้ ความคิด
ความสามารถ การแสดงออก
และการบันเทิง
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ที่ โครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02



3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
3.3  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกดิขึน้จากโครงการ (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 วงนครออร์เคสตร้า จัดฝึกซ้อมเด็กและเยาวชนที่สนใจ 300,000        โรงเรียนนานาชาติ ส านักการศึกษา
และสมัครเขา้ร่วมวงดนตรีนคร เทศบาลนคร
ออร์เคสตร้า  และการจัดแสดง นครศรีธรรมราช
คอนเสิร์ต

6 จัดงานประเพณี จัดกจิกรรมส่งเสริมประเพณี 300,000         - วัดพระมหาธาตุฯ ส านักการศึกษา
บุญสารทเดือนสิบ บุญสารทเดือนสิบ ประจ าปี  - ศาลาประดู่หก

2563
7 จัดงานประเพณีลอย จัดกจิกรรมส่งเสริมประเพณี 600,000        สวนศรีธรรมาโศกราช ส านักการศึกษา

กระทง ลอยกระทง 
8 จัดงานวันขึน้ปีใหม่ จัดกจิกรรมส่งเสริมประเพณี 70,000          วัดพระมหาธาตุฯ ส านักการศึกษา

วันขึน้ปีใหม่ ประจ าปี 2563
9 จัดงานฉลองตรุษจีน จัดกจิกรรมส่งเสริมประเพณี 150,000        บริเวณวงเวียนหน้า ส านักการศึกษา

ไซน่าทาวน์ ตรุษจีน ประจ าปี 2563 สถานีรถไฟนครศรีฯ
10 จัดงานมาฆบูชาแห่ผ้า จัดกจิกรรมส่งเสริมประเพณี 200,000         - วัดพระมหาธาตุฯ ส านักการศึกษา

ขึน้ธาตุ แห่ผ้าขึน้ธาตุ ประจ าปี 2563  - ศาลาประดู่หก

11 จัดงานเทศกาลมหา จัดกจิกรรมส่งเสริมประเพณี 600,000        สนามหน้าเมือง ส านักการศึกษา
สงกรานต์ มหาสงกรานต์  ประจ าปี 2563

12 จัดงานวันวิสาขบูชา จัดกจิกรรมส่งเสริมประเพณี 100,000        สวนพทุธภูมิ ส านักการศึกษา
วันวิสาขบูชา ประจ าปี 2563 (ทุ่งท่าลาด)
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ที่ โครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02



3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
3.3  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกดิขึน้จากโครงการ (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.

13 เฉลิมฉลองวันตรุษ จัดกจิกรรมส่งเสริมประเพณี 100,000        สนามหน้าเมือง ส านักการศึกษา
อด้ิีลอฎัฮา  วันตรุษอด้ิิลอฎัฮา ประจ าปี 

2564 (ฮ.ศ.1442)

14 จัดงานวันอาสาฬบูชา จัดกจิกรรมส่งเสริมประเพณี 100,000        สวนพทุธภูมิ ส านักการศึกษา
และเขา้พรรษา วันอาสาฬบูชา และวันเขา้พรรษา (ทุ่งท่าลาด)

ประจ าปี 2564

15 พทุธภูมิ  - จัดกจิกรรมร่วมปฏิบัติธรรม 200,000        สวนพทุธภูมิ ส านักการศึกษา
ประจ าเดือน (ทุ่งท่าลาด)
 - จัดท าเอกสารประชาสัมพนัธ์
พทุธภูมิ

16 จัดงานฉลองสมโภชศาล จัดกจิกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมทาง 100,000        ศาลหลักเมืองจังหวัด  - ส านักปลัด
หลักเมืองนครศรีธรรมราช พทุธศาสนาฉลองสมโภชศาลหลักเมือง นครนครศรีธรรมราช เทศบาล

เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกจิกรรมอย่าง
ทั่วถงึ

6,932,000    

ที่ โครงการ
พ.ศ.2563
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พ.ศ.2564

รวม     16    โครงการ

แบบ ผด.02



3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกดิขึน้จากโครงการ (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 ปรับปรุงห้องจัดฉาย ปรับปรุงห้องจัดฉายภาพยนตร์ (ห้องวิก 460,000        อทุยานการเรียนรู้ กองวิชาการและ
ภาพยนตร์ วิบวับ) อทุยานการเรียนรู้ ขนาด 7.35x เมืองนครศรีธรรมราช แผนงาน

12.60 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
92.61 ตารางเมตร  โดยท าการยก
ระดับพื้น  ปรับฝ้าเพดาน ปูพรม และ
งานอืน่ๆ ตามรูปแบบและรายการของ
เทศบาล

2 ปรับปรุงซ่อมแซมสระน้ าพุ ปรับปรุงซ่อมแซมสระน้ าพพุพิธิภัณฑ์เมือง 192,000        พพิธิภัณฑ์เมือง กองวิชาการและ
พพิธิภัณฑ์เมือง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12.00 เมตร แผนงาน

โดยท าการปูกระเบื้องพื้นสระ ติดต้ังปั๊มน้ า
มอเตอร์แบบหอยโขง่ ติดต้ังไฟใต้น้ าและ
ซ่อมแซมระบบน้ าพ ุตามรูปแบบและ
รายการของเทศบาล

652,000       รวม     2   โครงการ

 - 39 -

ที่ โครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

3.4 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด.02



4. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกดิขึน้จากโครงการ (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 กอ่สร้างถนนแอสฟลัท์ติก กอ่สร้างถนนแอสฟลัท์ติกคอนกรีต หนา 1,433,700     ซอยกา้วหน้า 3 ส านักการชา่ง
คอนกรีต และราง 0.05 เมตร กว้าง 3.00-4.80 เมตร
ระบายน้ า ค.ส.ล.พร้อม ยาว (ไปทางทิศตะวันออก) 209.00
วางท่อเมนประปา เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 780.00
ซอยกา้วหน้า 3 ตารางเมตร กว้าง 3.20-4.00 เมตร

ยาว (ไปทางทิศใต้) 41.00 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 151.00 ตารางเมตร
และรางระบายน้ า ค.ส.ล. (ฝ่ังทิศเหนือ) 
ภายในกว้าง 0.40 เมตร ยาว 181.00
เมตร รางระบายน้ า ค.ส.ล.  (ฝ่ังทิศ
ตะวันออก) ภายในกว้าง 0.40 เมตร 
ยาว 45.00 เมตร ยกฝาระบายน้ าเดิม 
(ฝ่ังทิศใต้) ยาว 169.00 เมตร และวาง
ท่อเมนประปาพร้อมประสานเขา้
มาตรวัดน้ าเดิม ยาว 436.00 เมตร
ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล

ที่ โครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

                     - 40 - แบบ ผด.02

บัญชจี านวนโครงการพฒันาท้องถิน่ กจิกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช



4. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกดิขึน้จากโครงการ (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 กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. และ กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 500,000        ซอยร่วมพฒันา ส านักการชา่ง
รางระบายน้ า ค.ส.ล. กว้าง 5 เมตร ยาว 87.00 เมตร
ซอยร่วมพฒันา หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 435.00

ตารางเมตร และรางระบายน้ า ค.ส.ล.
ภายในกว้าง 0.40 เมตร ยาว 87.00
เมตร ตามรูปแบบและรายการของ
เทศบาล

3 กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. และ กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 2,914,200     ซอยทุ่งขา่ 6/1 ส านักการชา่ง
ท่อระบายน้ า ค.ส.ล.พร้อม กว้าง 4.00-5.00 เมตร ยาว 306.00
วางท่อเมนประปา เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
ซอยทุ่งขา่ 6/1 1,363.00 ตารางเมตร และท่อ

ระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.60 เมตร ฝาเหล็กรังผ้ึงทุกระยะ 
10 เมตร ยาว 306.00 เมตร
พร้อมวางท่อเมนประปา ยาว 612.00
เมตร ตามรูปแบบและรายการ
ของเทศบาล
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แบบ ผด.02

ที่ โครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



4. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกดิขึน้จากโครงการ (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 กอ่สร้างปูยางแอสฟลัท์ติก กอ่สร้างปูยางแอสฟลัท์ติกคอนกรีต หนา 1,176,200     ซอยกา้วหน้า 1/2 ส านักการชา่ง
คอนกรีต และ 0.05 เมตร กว้าง 3.80-4.00 เมตร
รางระบายน้ า ค.ส.ล. ยาว 93.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
(ทั้งสองฝ่ัง) พร้อมวาง น้อยกว่า 362.00 ตารางเมตร และราง
ท่อเมนประปา ระบายน้ า ค.ส.ล. (ฝ่ังทิศตะวันออก) 
ซอยกา้วหน้า 1/2 ภายในกว้าง 0.40 เมตร ยาว 93.00

เมตร รางระบายน้ า ค.ส.ล .(ฝ่ังทิศ
ตะวันตก) ภายในกว้าง 0.40 เมตร ยาว
86.00 เมตร และวางท่อเมนประปา
พร้อมประสานเขา้มาตรวัดน้ าเดิม ยาว 
192.00 เมตร ตามรูปแบบและ
รายการของเทศบาล

5 กอ่สร้างถนนแอสฟลัท์ติก กอ่สร้างปูยางฯ หนา 0.05 เมตร 1,987,700     ซอยกา้วหน้า แยก 3 - ส านักการชา่ง
คอนกรีต และราง กว้าง 2.80-4.00 เมตร  ยาว ซอยตีนเป็ด
ระบายน้ า ค.ส.ล.(ทั้งสองฝ่ัง) 215.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
พร้อมวางท่อเมนประปา กว่า 790.00 ตารางเมตร
ซอยกา้วหน้า แยก 3 - รางระบายน้ า ค.ส.ล. (ฝ่ังทิศเหนือ) 
ซอยตีนเป็ด ภายในกว้าง 0.40 เมตร ยาว 223.00

เมตร รางระบายน้ า ค.ส.ล. (ฝ่ังทิศใต้) 
ภายในกว้าง 0.40 เมตร ยาว 220.00
เมตร และวางท่อเมนประปาพร้อม
ประสานเขา้มาตรวัดน้ าเดิม ยาว
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ที่ โครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02



4. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกดิขึน้จากโครงการ (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.

436.00 เมตร ตามรูปแบบและ
รายการของเทศบาล

6 กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. และ กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 4,141,000     ซอยปิยะมิตร ส านักการชา่ง
รางระบายน้ า ค.ส.ล.พร้อม กว้าง 4.85-6.65 เมตร ยาว 529.00
วางท่อเมนประปา เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,041.00

ซอยปิยะมิตร ตารางเมตร และรางระบายน้ า ค.ส.ล.
ภายในกว้าง 0.40 เมตร ยาว 534.00
เมตร  และวางท่อเมนประปา
พร้อมประสานเขา้มาตรวัดน้ าเดิม ยาว
1,058.00 เมตร ตามรูปแบบและ
รายการของเทศบาล

7 กอ่สร้างถนน ค.ส.ล.พร้อม กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 2,100,000     ซอยทิพย์จักษุ ส านักการชา่ง
วางท่อเมนประปา เมตร กว้าง 3.94-5.75 เมตร ยาว
ซอยทิพย์จักษุ 523.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า

2,596.00 ตารางเมตร และวางท่อเมน
ประปา พร้อมประสานเขา้มาตร
วัดน้ าเดิม ยาว 1,046.00 เมตร
ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล
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ที่ โครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02



4. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกดิขึน้จากโครงการ (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 กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 4,080,000     ซอยทางเขา้โรงเรียน ส านักการชา่ง
พร้อมวางท่อเมนประปา กว้าง 6.00-7.00 เมตร ยาว 791.00 ชศิูลป์
ซอยทางเขา้โรงเรียน เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,207.00

ชศิูลป์ ตารางเมตร และงานวางท่อเมนประปา 
พร้อมประสานเขา้มาตรวัดน้ าเดิม ยาว
785.00 เมตร ตามรูปแบบและรายการ
ของเทศบาล

9 กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 2,316,400     ซอยผดุงกจิ ส านักการชา่ง
และท่อระบายน้ า ค.ส.ล. 0.15 เมตร กว้าง 2.60-4.90 เมตร
ซอยผดุงกจิ ยาว 238.00เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 

834.00 ตารางเมตร และท่อระบายน้ า
คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร
พร้อมฝาท่อเหล็กรังผ้ิงทุกระยะ 10.00
เมตร ยาว 238.00 เมตร
ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล
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ที่ โครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02



4. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกดิขึน้จากโครงการ (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 กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. และ ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 1,153,000      ซอยทุ่งขา่ 8 (สาย A) ส านักการชา่ง
รางระบายน้ า ค.ส.ล. 5.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร
พร้อมวางท่อเมนประปา หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 
ซอยทุ่งขา่ 8 (สาย A) ตารางเมตร และรางระบายน้ า ค.ส.ล.

ภายในกว้าง 0.40 เมตร ยาว 110.00
เมตร (ฝ่ังทิศใต้) พร้อมวางท่อเมนประปา
ยาว 240.00 เมตร ตามรูปแบบและ
รายการของเทศบาล

11 กอ่สร้างถนนปูยาง ถนนแอสฟลัท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 1,600,000      ซอยเสรีภาพ ส านักการชา่ง
แอสฟลัท์ติกคอนกรีต และ เมตร กว้าง 4.65-7.30 เมตร  ยาว
ยกระดับฝาบ่อพกัถนน 702.40 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
ล าเหมือง จากถนนปาก 3,985.23 เมตร ตารางเมตร พร้อม
นคร-ถนนบ่ออา่ง ซอย ยกระดับฝ่าบ่อพกั  -
เสรีภาพ ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล

12 กอ่สร้างรางระบายน้ า รางระบายน้ า ค.ส.ล.ภายในกว้าง 0.40 3,492,700     ซอยประชาพฒันา จาก ส านักการชา่ง
 ค.ส.ล. ซอยประชาพฒันา เมตร ยาว 870.00 เมตร แยกทางเขา้โรงแรม
จากแยกทางเขา้โรงแรม ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล ชมดาว-ถนนชลประทาน
ชมดาว-ถนนชลประทาน 4 ขวา
4 ขวา

โครงการ
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ที่
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02



4. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกดิขึน้จากโครงการ (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.

13 ปรับปรุงถนนผิวพารา ถนนผิวทางพาราแอสฟลัท์ติกคอนกรีต 3,068,200     ซอยบุญพา ส านักการชา่ง
แอสฟลัท์ติกคอนกรีต พร้อมงานตีเส้นจราจร หนา 0.05 เมตร
พร้อมวางท่อเมนประปา กว้าง 3.00-5.50 เมตร ยาว 893.00
ซอยบุญพา เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,430.00

ตารางเมตร และวางท่อเมนประปา
พร้อมประสานเขา้มาตรวัดน้ าเดิม ยาว  -
2,248.00 เมตร ตามรูปแบบและ
รายการของเทศบาล

14 กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. และ กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 2,160,000     ซอย 87 แยก 1 ส านักการชา่ง
รางระบายน้ า ค.ส.ล.พร้อม กว้าง 3.00-5.00 เมตร ยาว 165.00
วางท่อเมนประปา เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
ซอย 87 แยก 1 700.00 ตารางเมตร และรางระบายน้ า

ค.ส.ล.ภายในกว้าง 0.40 เมตร  ยาว 
250.00 เมตร และวางท่อเมนประปา
พร้อมประสานเขา้มาตรวัดน้ าเดิม ยาว
430.00 เมตร ตามรูปแบบและรายการ
ของเทศบาล

15 กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. และ ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 9,495,700     ซอยตาเย่ียม ส านักการชา่ง
ท่อบล็อก ค.ส.ล. 3.50 - 5.50 เมตร ยาว 425.00 
ซอยตาเย่ียม เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า

1,839.00 ตารางเมตร และท่อบล็อก
ค.ส.ล. ภายในขนาด 1.80x1.80x1.00
เมตร ยาว 338.000 เมตร
ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล
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ที่ โครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02



4. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกดิขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

16 กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. และ กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 1,427,800     ซอยกามาลุดดีน 1 ส านักการชา่ง
รางระบายน้ า ค.ส.ล.พร้อม กว้าง 3.30 เมตร ยาว 211.00 เมตร (ฝ่ังทิศเหนือ)
วางท่อเมนประปา หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 696.00 
ซอยกามาลุดดีน 1 ตารางเมตร และรางระบายน้ า ค.ส.ล.
(ฝ่ังทิศเหนือ) ภายในกว้าง 0.40 เมตร ยาว 211.00

เมตร และวางท่อเมนประปา พร้อม
ประสานเขา้มาตรวัดน้ าเดิม ยาว 
422.00 เมตร ตามรูปแบบและ
รายการของเทศบาล

17 กอ่สร้างสถานีสูบน้ าบริเวณ  -บ่อรับน้ า ค.ส.ล. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6.00 3,876,000     บริเวณด้านขา้ง ส านักการชา่ง
ด้านขา้งวัดท่าโพธ์ิ ตารางเมตร พร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า วัดท่าโพธ์ิ

แบบมอเตอร์ไฟฟา้ชนิดจุ่มน้ า ท่อดูด-ส่ง
ไม่น้อยกว่า 8 นิว้ จ านวน 1 เคร่ือง
 -บ่อดักขยะ ค.ส.ล.พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
4.00 ตารางเมตร จ านวน 1 บ่อ
 - ตู้ควบคุมเคร่ืองสูบน้ า และอปุกรณ์
ประกอบการท างานของเคร่ืองสูบน้ า
 - ติดต้ังสายไฟและสายสัญญาณเคร่ือง
สูบน้ ามายังตู้ควบคุมเคร่ืองสูบน้ า
ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล

แบบ ผด.02
 - 47 -

พ.ศ.2564
ที่ โครงการ

พ.ศ.2563



4. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกดิขึน้จากโครงการ (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.

18 ปรับปรุงยกระดับฝาราง กอ่สร้างฝารางระบายน้ า ค.ส.ล. กว้าง 1,500,000     ซอยพฒันา 3 ส านักการชา่ง
ระบายน้ า ค.ส.ล. 0.64 เมตร หนา 0.15 เมตร  ฝาราง
ซอยพฒันา 3 ฝ่ังทิศเหนือ ยาว 359.00 เมตร

และฝารางฝ่ังทิศใต้ยาว 288.00 เมตร
หรือมีความยาวรวมไม่น้อยกว่า 
647.00 เมตร ตามรูปแบบและรายการ
ของเทศบาล

48,422,600  
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ที่ โครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02

รวม   18      โครงการ



4. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน
4.2 แผนงานการพาณิชย์

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกดิขึน้จากโครงการ (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 กอ่สร้างหอถงัสูง ขนาด กอ่สร้างหอถงัสูง  ขนาด  500 9,020,000     โรงกรองน้ าทวดทอง ส านักการประปา

500 ลูกบาศกเ์มตร ลูกบาศกเ์มตร เพื่อกกัเกบ็และสูบจ่ายน้ า

2 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาเทศบาล 9,882,200     ภายในเขตเทศบาลนคร ส านักการประปา
ประปาเทศบาล วางท่อเมนรองภายในเขตเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราชและยกเลิกท่อเมนเกา่
 - วางท่อเมนรอง ซอยขา้งเทคนิคสองฝ่ัง
ระยะทาง 2,800 เมตร
 - วางท่อเมนรอง ถนนบ่ออา่งทั้งสองฝ่ัง
ระยะทาง 1,700 เมตร
 - วางท่อเมนรอง ซอยพะเนียดทั้งสองฝ่ัง
ระยะทาง 1,878 เมตร
 - วางท่อเมนรอง ซอยรามราชท้ายน้ า
ทั้งสองฝ่ัง ระยะทาง 1,560 เมตร
 - วางท่อเมนรอง ถนนศรีปราชญ์
ทิศตะวันตก ระยะทาง 2,200 เมตร

3 ซ่อมแซมอาคารโรง ซ่อมแซมปรับปรุงเปล่ียนกระเบื้อง 1,500,000     อาคารโรงกรองน้ า ส านักการประปา

กรองน้ าทวดทอง มุมหลังคาเปล่ียนฝ้าเพดาน และเปล่ียน ทวดทอง
ทรายกรองพร้อมหัวเตนเนอร์ โรงกรอง
ที่ 1 และ โรงกรองที่ 2

20,402,200  
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แบบ ผด.02

ที่ โครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

รวม   3      โครงการ



4. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกดิขึน้จากโครงการ (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 ปรับปรุงระบบไฟฟา้เป็น ปรับปรุงระบบไฟฟา้เป็นเคเบิลใต้ดิน 40,077,000   บริเวณถนนเฉลิมพระ กฟภ.นศ.
เคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด บริเวณถนนเฉลิมพระเกยีรติ เกยีรติ (หน้าโรงเรียน
1 ถนน เพื่อเฉลิม (หน้าโรงเรียนเบญจมราชทูิศ) เบญจมราชทูิศ)
พระเกยีรติ  จังหวัดนคร ระยะทาง 800 เมตร
ศรีธรรมราช

2 จัดระเบียบสายส่ือสารลง กอ่สร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดินและ 47,554,835.59 บริเวณส่ีแยกตลาดแขก บริษทั ทีโอที
ใต้ดิน บ่อพกัเส้นทางถนนราชด าเนิน ต้ังแต่ ถงึสนามกฬีา จ ากดั(มหาชน)

บริเวณส่ีแยกตลาดแขกถงึสนามกฬีา

87,631,835.59

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช (หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกจิหรือหน่วยงานอืน่ๆ )

ที่ โครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

รวม  2    โครงการ

บัญชจี านวนโครงการพฒันาท้องถิน่ กจิกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564
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5. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกจิ
5.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกดิขึน้จากโครงการ (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 เทศกาลมหาสงกรานต์  - จัดการแสดงแสงสีเสียงส่ือผสม 2,000,000     สวนศรีธรรมาโศกราช ส านักปลัด
แห่นางดานเมืองนคร  - จัดกจิกรรมแห่นางดาน เทศบาล

 - จัดนิทรรศการแห่นางดาน
2 ประชาสัมพนัธ์และการ  - จัดกจิกรรมเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ 250,000         - ตลาดริมน้ าเมืองลิกอร์ ส านักปลัด

ตลาดเชงิรุกด้านการ แหล่งท่องเที่ยว กจิกรรมเกีย่วกบั  - เขตเทศบาลนคร เทศบาล
ท่องเที่ยว การท่องเที่ยวประเพณีวัฒนธรรม นครศรีธรรมราช

 - จัดกจิกรรมแถลงขา่วมหาสงกรานต์
แห่นางดานร่วมกบั ททท.
 - จัดกจิกรรม นัง่รถชมเมืองเล่าเร่ือง
ลิกอร์
 - การประกวดถา่ยภาพกบัการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว

3 อบรมให้ความรู้เพื่อ จัดอบรมให้ความรู้เพื่อส่งเสริม 180,000        เขตเทศบาลนคร ส านักปลัด
ส่งเสริมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช ดังนี้ นครศรีธรรมราช เทศบาล
นครศรีธรรมราช  - อบรมอาสาสมัครการให้บริการ และศึกษาดูงานสถานที่

ด้านการท่องเที่ยว ภายนอกตามความ
 - อบรมภาษาองักฤษพื้นฐานเพื่อ เหมาะสม
การท่องเที่ยว
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บัญชจี านวนโครงการพฒันาท้องถิน่ กจิกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



5. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกจิ
5.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกดิขึน้จากโครงการ (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 ตลาดริมน้ าเมืองลิกอร์  - จัดกจิกรรมส่งเสริมอาชพีชมุชน 200,000        ตลาดริมน้ าเมืองลิกอร์ ส านักปลัด
โดยการน าผลิตภัณฑ์ในชมุชนร่วม เทศบาล
จ าหน่ายที่ตลาดริมน้ า
 - จัดกจิกรรมการเรียนรู้ เดือนละ
1 คร้ัง

2,630,000    รวม   4      โครงการ

แบบ ผด.02
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ที่ โครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



6.  ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
6.1 แผนงานสาธารณสุข

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกดิขึน้จากโครงการ (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 การบริการกายภาพ อบรมให้ความรู้ประชาชนในเขต 50,000          ชมุชนในเขตเทศบาล กองการแพทย์
บ าบัดในสถานพยาบาล เทศบาลฯ ให้สามารถกายภาพบ าบัด นครนครศรีธรรมราช
สู่ชมุชน ให้กบัผู้ปุวยในครอบครัวเบื้องต้นได้

อย่างถกูต้อง
2 การบริการแพทย์ อบรมให้ความรู้ประชาชนในเขต 50,000          ชมุชนในเขตเทศบาล กองการแพทย์

แผนไทยในสถาน เทศบาลฯ ให้สามารถจัดท าลูกประคบ นครนครศรีธรรมราช
พยาบาลสู่ชมุชน ผู้ปุวยในครอบครัวเบื้องต้นได้

3 สร้างเสริมและส่งเสริม จัดกจิกรรม ดังนี้ 2,010,500     กองการแพทย์
ศักยภาพการด าเนินงาน  - อสม.นักสร้างเสริมสุขภาพ ลดโรค โรงพยาบาลเทศบาลฯ
อาสาสมัครสาธารณสุข ชะลอวัย จิตแจ่มใสด้วยภูมิปัญญาไทย

"ฤาษดัีดตน"
 - อสม.กบังานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน โรงพยาบาลเทศบาลฯ
พฤติกรรมสุขภาพ
 - เสริมสร้างพลังชมุชน อสม.แกนน า โรงพยาบาลเทศบาลฯ
เครือขา่ยโรคหัวใจและหลอดเลือด
 - การประชมุประจ าเดือน อสม. โรงพยาบาลเทศบาลฯ
 - บทบาท อสม.ในการเฝูาระวัง และ โรงพยาบาลเทศบาลฯ
ปูองกนัควบคุมโรคในท้องถิน่
 - ฝึกอบรมแลกเปล่ียนเรียนรู้และ โรงพยาบาลนอกพื้นที่
ศึกษาดูงาน
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บัญชจี านวนโครงการพฒันาท้องถิน่ กจิกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



6.  ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
6.1 แผนงานสาธารณสุข

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกดิขึน้จากโครงการ (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 ยกระดับโรงพยาบาลให้ จัดกจิกรรมอบรมให้ความรู้ต่างๆ 300,000        กองการแพทย์
เป็นโรงพยาบาลที่ผ่าน ดังนี้
รับรองคุณภาพฯ และ  - จัดอบรมให้ความรู้เร่ืองยาแก่ โรงพยาบาลเทศบาลฯ
การบริการได้รับความ พนักงาน เภสัชกร และพยาบาล
ไว้วางใจจากประชาชน วิชาชพี

 - จัดอบรมการฟื้นคืนชพีแกพ่นักงาน โรงพยาบาลเทศบาลฯ
และผู้รับการจ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติงานทุกคน
 - จัดอบรมเชงิปฏิบัติการการบันทึก โรงพยาบาลเทศบาลฯ
การตรวจสอบขอ้มูล ส าหรับผู้ใช้
HOSxp ให้แกพ่นักงานที่จุดบริการ
และผู้รับการจ้างเหมาบริการ
 - จัดอบรมด้านการจัดท าแผน โรงพยาบาลเทศบาลฯ
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
 - จัดอบรมด้านการจัดการด้านความเส่ียง โรงพยาบาลเทศบาลฯ
แกพ่นักงานปฏิบัติงานทุกคน
 - จัดอบรมให้ความรู้เกีย่วกบั โรงพยาบาลเทศบาลฯ
ระเบียบฯ ในการปฏิบัติงานให้แกพ่นักงาน
 - จัดอบรมการสร้างความพร้อมในการ โรงพยาบาลเทศบาลฯ
เป็นโรงพยาบาลต้นแบบและมาตรฐาน
คุณภาพ

แบบ ผด.02
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ที่ โครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



6.  ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
6.1 แผนงานสาธารณสุข

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกดิขึน้จากโครงการ (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 อบรมสัมมนาบุคลากร จัดอบรมสัมมนาบุคลากร เพื่อยกระดับ 300,000        โรงพยาบาลนอกพื้นที่ กองการแพทย์
เพื่อยกระดับการบริการ การบริการและการศึกษาดูงาน

6 อดุหนุนการด าเนินงาน จ่ายเป็นเงินอดุหนุนในการ 1,260,000     ชมุชนในเขตเทศบาล กองการแพทย์
ตามแนวทางโครงการ ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ นครนครศรีธรรมราช
พระราชด าริด้าน พระราชด าริด้านสาธารณสุขให้แก่
สาธารณสุขให้แกช่มุชน ชมุชนในเขตเทศบาล ในการจัดกจิกรรม

เพื่อพฒันาศักยภาพด้านสาธารณสุข

7 ปูองกนั  ควบคุมโรค  - ฉดีวัคซีนปูองกนัโรคพษิสุนัขบ้า 500,000        สถานพยาบาลสัตว์และ กองสาธารณสุข
พษิสุนัขบ้า และลด ในสุนัข   และแมว ที่ท าการชมุชนภายใน และส่ิงแวดล้อม
จ านวนประชากรสุนัข  - ฉดียาคุมก าเนิดสุนัข และแมว เขตเทศบาลนคร
จรจัด  - ผ่าตัดท าหมันสุนัข  และแมว นครศรีธรรมราช

 - จัดท าทะเบียนประวัติสัตว์
สุนัขในเขตเทศบาล
 - สุ่มตรวจหัวสุนัขและแมว
 - ออกหน่วยบริการฉดีวัคซีนปูองกนั
โรคพษิสุนัขบ้า จ านวน 63 ชมุชน
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ที่ โครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02



6.  ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
6.1 แผนงานสาธารณสุข

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกดิขึน้จากโครงการ (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 เมืองนครอาหาร สุ่มเกบ็และตรวจตัวอย่างอาหารด้วย 200,000        สถานที่จ าหน่ายอาหาร กองสาธารณสุข
ปลอดภัย ชดุทดสอบอาหารเบื้องต้นทางด้าน ในเขตเทศบาลนคร และส่ิงแวดล้อม

เคมีและชวีภาพจากกลุ่มเปูาหมาย นครศรีธรรมราช
คือ ตลาด ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า
 แผงลอยจ าหน่ายอาหาร และ
สถานศึกษาภายในเขตเทศบาล
 - ตรวจสอบด้านสุขลักษณะ
ทางกายภาพของกลุ่มเปูาหมาย
รวมถงึการให้ค าแนะน าตามหลัก
สุขาภิบาลอาหาร

9 ส่งเสริมและพฒันา  - จัดอบรมสุขาภิบาลอาหารและ 100,000        ตลาดสดประเภทที่ 1 กองสาธารณสุข
ตลาดสดน่าซ้ือ อนามัยส่ิงแวดล้อมให้แกผู้่ประกอบ ทุกตลาดในเขตเทศบาล และส่ิงแวดล้อม

การในตลาดสด นครนครศรีธรรมราช
 - การประเมินการพฒันาและยก
ระดับตลาดสดน่าซ้ือ
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ที่ โครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02



6.  ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
6.1 แผนงานสาธารณสุข

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกดิขึน้จากโครงการ (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 โครงการส่งเสริมความ ฝึกอบรมให้ความรู้ (เชงิปฏิบัติการ) แกผู้่ 100,000        สถานประกอบการ กองสาธารณสุข
ปลอดภัยและสุขอนามัย ประกอบกจิการที่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ กจิการที่เป็นอนัตรายต่อ และส่ิงแวดล้อม
ในการท างาน และผู้ปฏิบัติงาน จ านวน 100 คน ใน สุขภาพในเขตเทศบาล

เขตพื้นที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นครนครศรีธรรมราช
ปีละ 1 คร้ัง

11 ปูองกนัควบคุมสัตว์  - ก าจัดและท าลายแหล่งเพาะพนัธ์ุ 500,000        พื้นที่เขตเทศบาลนคร กองสาธารณสุข
และแมลงพาหะน าโรค สัตว์และแมลงที่เป็นพาหะน าโรค นครศรีธรรมราช ได้แก่ และส่ิงแวดล้อม

เชน่  หนู ยุง ลูกน้ ายุงลาย  เป็นต้น ชมุชนในเขตเทศบาล
 - รณรงค์ปูองกนัและควบคุมโรค สถานศึกษา วัด 
และให้ความรู้แกป่ระชาชนในการ สถานที่ราชการ  หรือ
ก าจัดสัตว์และแมลงพาหะน าโรค เอกชน
 - ควบคุมท าลายตัวแกยุ่งโดย
การพน่สารเคมีด้วยหมอก
ควันหรือการพน่ฝอยละออง
 - สอบสวนรายผู้ปุวย และให้ค า
แนะน าในการควบคุมปูองกนัโรค
 - พน่ยาฆา่เชือ้เพื่อปูองกนั
ควบคุมโรคที่เกดิจากสัตว์
และแมลงพาหะน าโรค
 - พน่เคมีก าจัดยุงตามค าร้อง
ของประชาชนในเขตเทศบาล

5,370,500    รวม    11    โครงการ
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ที่ โครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02



6.  ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
6.2 แผนงานเคหะและชมุชน

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกดิขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 รณรงค์การรักษาความ  - รณรงค์ท าความสะอาด กวาด 100,000        ถนนสาธารณะ ทางเท้า กองสาธารณสุข
สะอาดในที่สาธารณะ ขยะ ถางหญ้า ก าจัดวัชพชื ตามสวน คลอง ล าเหมือง ในเขต และส่ิงแวดล้อม

สาธารณะ  สถานที่ต่างๆ  ในโอกาส เทศบาลฯ  และสถานที่
วันส าคัญ สาธารณะ
 - จัดกจิกรรมท าความสะอาดในที่
สาธารณะ
 - ประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรักษา
ความสะอาดหน้าบ้านตนเอง
 - จัดอบรมให้ความรู้ประชาชนในการ
ลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะ 
ณ  แหล่งก าเนิด

100,000       

ที่ โครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02

รวม     1     โครงการ
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6.  ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
6.3 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกดิขึน้จากโครงการ (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 กอ่สร้างระบบบ าบัด กอ่สร้างระบบบ าบัดส่ิงปฏิกลูด้วยระบบ 8,900,000     สวนสมเด็จพระศรีนค กองสาธารณสุข
ส่ิงปฏิกลูด้วยระบบไฟฟาู ไฟฟาู รายละเอยีด ดังนี้ รินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) และส่ิงแวดล้อม

 - บ่อพกัน้ าใส ขนาดกว้าง 3.00 เมตร
ยาว 10.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร
 - ติดต้ังเคร่ืองบ าบัดน้ าเสียด้วยไฟฟาู
จ านวน 4 ชดุ
 - หม้อแปลงไฟฟาู ขนาดไม่น้อยกว่า
100 KVA จ านวน 1 ชดุ
พร้อมสายไฟฟาู ความยาวไม่น้อยกว่า 
50.00 เมตร ตามรูปแบบและรายการ
ของเทศบาล

2 กอ่สร้างอาคารส านักงาน กอ่สร้างอาคาร ค.ส.ล. ชัน้เดียว มีพื้นที่ 2,870,000     ศูนย์รถยนต์สาธารณะ กองสาธารณสุข
สถานพยาบาลสัตว์ ไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร นครศรีธรรมราช และส่ิงแวดล้อม

ประกอบด้วย ห้องส านักงาน ห้องผ่าตัด (คิวรถแท็กซ่ีเกา่)
ท าหมัน ห้องฉดีวัคซีน ห้องพกัสัตวแพทย์
ห้องพกัสุนัข ห้องน้ า ห้องเกบ็ของ และ
งานอืน่ๆ ตามรูปแบบและรายการของ
เทศบาล

11,770,000  
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ที่ โครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02

รวม     2  โครงการ



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แบบ ผด.02/1 

จ านวนบัญชีครภุัณฑ์ ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนนิการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ครุภัณฑ์ส านักงาน
1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

รายละเอยีดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ 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 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบต้ัง 282,000              พพิธิภัณฑ์เมือง กองวิชาการ
แบบแยกส่วน แบบต้ังพื้น พื้น หรือแบบแขวน ขนาด 36,000      (ทุ่งท่าลาด) และแผนงาน
หรือแบบแขวน บีทียู   จ านวน 6 เคร่ือง

282,000       

ที่ ครุภัณฑ์
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

                     - 60 - แบบ ผด.02/1

บัญชจี านวนครุภัณฑ์ส าหรับไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพฒันาท้องถิน่
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รวม      1    ครภัุณฑ์



1. ครุภัณฑ์ส านักงาน
1.2  แผนงานการพานิชย์

รายละเอยีดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ 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 โต๊ะท างาน โต๊ะท างาน ขนาด 60×120×75 ซม. 20,000          ส านักการประปา ส านักการประปา
มีล้ินชกั 2 ล้ินชกั ประตู 1 บาน จ านวน
 4 ตัว

2 โต๊ะคอมพวิเตอร์ โต๊ะคอมพวิเตอร์ ขนาด 2,000            ส านักการประปา ส านักการประปา
650×100×75 ซม จ านวน 1 ตัว

3 เกา้อีเ้อนกประสงค์ เกา้อีเ้อนกประสงค์ มีพนักพงิสามเหล่ียม 5,000            ส านักการประปา ส านักการประปา
ขาชบุโครเมียมซ้อนเกบ็ได้ จ านวน 10 ตัว

4 เกา้อีท้ างานมีพนักพงิ เกา้อีท้ างานมีพนักพงิ 14,400          ส านักการประปา ส านักการประปา
ขนาด 58×59×90-102 ซม.
ชนิดบุนวมปรับระดับสูงต่ าได้ จ านวน
8 ตัว

5 เกา้อีท้ างานมีพนักพงิสูง เกา้อีท้ างานมีพนักพงิสูง 4,800            ส านักการประปา ส านักการประปา
ขนาด 40×42×95-105 ซม.
ชนิดบุนวมปรับระดับสูงต่ าได้ จ านวน
1 ตัว

6 เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบ 92,000          ส านักการประปา ส านักการประปา
ติดต้ังพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 13,000
BTU จ านวน 4 เคร่ือง

ที่ ครุภัณฑ์
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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1. ครุภัณฑ์ส านักงาน
1.2  แผนงานการพานิชย์

รายละเอยีดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ 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.

7 เคร่ืองนับธนบัตร เคร่ืองนับธนบัตร จ านวน 1 เคร่ือง 53,000          สถานธนานุบาล สถานธนานุบาล
 - เป็นชนิดต้ังโต๊ะ
 - เป็นระบบอเิล็กทรอนิกส์
 - ความเร็วในการนับไม่น้อยกว่า
100 ใบต่อ 4 วินาที

8 เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 2 เคร่ือง 74,700          สถานธนานุบาล สถานธนานุบาล
 - ขนาด 32000 บีทียู จ านวน 1 เคร่ือง

 - ขนาด 24000 บีทียู จ านวน 1 เคร่ือง

265,900       
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ที่ ครุภัณฑ์
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

รวม      8   ครภัุณฑ์



2. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
2.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

รายละเอยีดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ 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 เคร่ืองกระจายเสียง เคร่ืองกระจายเสียง (ปรับปรุงความถี่) 308,800        สถานีวิทยุกระจายเสียง กองวิชาการ
(ปรับปรุงความถี่)  - เคร่ืองกระจายเสียง เคร่ืองส่ง เปล่ียน เทศบาลนคร และแผนงาน

ความถี ่พร้อมอพัเดทซอฟต์แวร์  จ านวน นครศรีธรรมราช
1 เคร่ือง เคร่ืองละ 5,000 บาท 
 - เคร่ืองรับเปล่ียนอปุกรณ์บนบอร์ด 
(จูนเนอร์) ภาครับสัญญาณและอปุกรณ์
บนบอร์ด(จูนเนอร์) ภาคถอดรหัสพร้อม
อฟัเดทซอฟต์แวร์ จ านวน 62 เคร่ือง
เคร่ืองละ 4,900 บาท 

308,800       

                     - 63 - แบบ ผด.02/1

บัญชจี านวนครุภัณฑ์ส าหรับไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพฒันาท้องถิน่
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ ครุภัณฑ์
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

รวม      1    ครภัุณฑ์



3. ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์
3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

รายละเอยีดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เคร่ืองส ารองไฟฟา้ เคร่ืองส ารองไฟฟา้ 6 KVA 110,000        ศูนย์ ICT เทศบาลนคร กองวิชาการ
 - มีก าลังไฟฟา้ด้านนอก 6 KVA(5400 นครศรีธรรมราช และแผนงาน
 Watts)
 - ชว่งแรงดันไฟฟา้ขาเขา้ 120- 276
VAC
 - ชว่งความถีข่าเขา้ 50/60 HZ+-
10% (Auto sensing)
 - ระบบไฟฟา้ 1 เฟส
 - ชว่งแรงดันไฟฟา้ขาออก 208/220/
230/2540 VAC+-1%

110,000       รวม      1     ครภัุณฑ์

                     - 64 - แบบ ผด.02/1

บัญชจี านวนครุภัณฑ์ส าหรับไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพฒันาท้องถิน่
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ ครุภัณฑ์
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



3. ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์
3.2  แผนงานการพานิชย์

รายละเอยีดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ 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 เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์หรือ LED ขาวด า 5,200            ส านักการประปา ส านักการประปา

หรือ LED ขาวด า (18 หน้า/นาที)  จ านวน 2 เคร่ือง
(18 หน้า/นาที) 

จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกจิและ
สังคม ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563

2 เคร่ืองส ารองไฟฟา้ เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 800 VA 12,500          ส านักการประปา ส านักการประปา

จ านวน 5 เคร่ือง
จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกจิและ
สังคม ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563

3 จอแสดงภาพขนาดไม่ จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้ 2,800            ส านักการประปา ส านักการประปา

น้อยกว่า 19 นิว้ จ านวน 1 เคร่ือง
จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกจิและ
สังคม ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563

ครุภัณฑ์
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ที่
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3. ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์
3.2  แผนงานการพานิชย์

รายละเอยีดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ 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 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานประมวล 60,000          ส านักการประปา ส านักการประปา

ผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิว้) จ านวน 2 เคร่ือง
จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกจิและ
สังคม ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563

5 เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน 22,000          ส านักการประปา ส านักการประปา

ประมวลผล  จ านวน 1 เคร่ือง

6 เคร่ืองพมิพแ์บบพกพา เคร่ืองพมิพแ์บบพกพา แบบไร้สาย 150,000        ส านักการประปา ส านักการประปา

แบบไร้สาย จ านวน 5 เคร่ือง 
 -  หน่วยความจ าภายใน 128 MB(Flash)

     ,128 MB (RAM)

 - หน้ากว้างในการพมิพ ์2.9 นิว้/
    7.73 มิลลิเมตร พมิพต่์อเนือ่ง

ที่ ครุภัณฑ์
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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3. ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์
3.2  แผนงานการพานิชย์

รายละเอยีดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ 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.

7 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานประมวล 90,000          สถานธนานุบาล สถานธนานุบาล
ผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิว้) จ านวน 3 เคร่ือง
จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกจิและ
สังคม ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563

8 อปุกรณ์กระจายสัญญาณ อปุกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) 2,800            สถานธนานุบาล สถานธนานุบาล
(L2 Switch) ขนาด ขนาด 16 ชอ่ง จ านวน 1 เคร่ือง
16 ชอ่ง

จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกจิและ
สังคม ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563

9 เคร่ืองพมิพช์นิด Dot เคร่ืองพมิพช์นิด Dot Matrix Printer 66,000          สถานธนานุบาล สถานธนานุบาล
Matrix Printer แบบ แบบแคร่ส้ัน จ านวน 3 เคร่ือง
แคร่ส้ัน

จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกจิและ
สังคม ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563

ที่ ครุภัณฑ์ พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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3. ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์
3.2  แผนงานการพานิชย์

รายละเอยีดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ 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.

10  เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ หรือ  เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ หรือ LED ขาวด า 15,000          สถานธนานุบาล สถานธนานุบาล
LED ขาวด า ชนิด Network ชนิด Network แบบที่ 2(38 หน้า/นาที)

แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) จ านวน 1 เคร่ือง
จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกจิและ
สังคม ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563

11 ชดุโปรแกรมระบบปฏิบัติ ชดุโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับ 28,000          สถานธนานุบาล สถานธนานุบาล
การส าหรับเคร่ืองคอมพวิ เคร่ืองคอมพวิเตอร์แม่ขา่ย (Server)
เตอร์แม่ขา่ย (Server) จ านวน 1 ชดุ

ที่มีลิขสิทธ์ิถกูต้องตามกฎหมาย
จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกจิและ
สังคม ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563

ที่ ครุภัณฑ์
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

                     - 68 - แบบ ผด.02/1



3. ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์
3.2  แผนงานการพานิชย์

รายละเอยีดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ 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.

12 ชดุโปรแกรมจัดการส านัก ชดุโปรแกรมจัดการส านักงาน ที่มีลิขสิทธ์ิ 12,000          สถานธนานุบาล สถานธนานุบาล
งานที่มีลิขสิทธ์ิถกูต้องตาม ถกูต้องตามกฎหมาย จ านวน 1 ชดุ
กฎหมาย

จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกจิและ
สังคม ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563

13 ชุดโปรแกรมระบบ ชดุโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับ 7,600            สถานธนานุบาล สถานธนานุบาล
ปฏิบติัการส าหรับเคร่ือง เคร่ืองคอมพวิเตอร์และเคร่ืองคอมพิวเตอร์

คอมพวิเตอร์ และ โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใชง้านประเภท
เคร่ืองคอมพวิเตอร์ โน้ตบุ๊ก ติดต้ังมาจากโรงงาน (OEM)
แบบสิทธิการใช้ ที่มีลิขสิทธ์ิถกูต้องตามกฎหมาย
งานประเภทติดต้ังมา จ านวน 2 ชดุ
จากโรงงาน (OEM)

จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกจิและ
สังคม ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
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พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



3. ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์
3.2  แผนงานการพานิชย์

รายละเอยีดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ 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.

14 ชดุโปรแกรมป้องกนัไวรัส ชดุโปรแกรมป้องกนัไวรัส จ านวน 3 ชดุ 2,100            สถานธนานุบาล สถานธนานุบาล
จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกจิและ
สังคม ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563

15 เคร่ืองส ารองไฟฟา้ เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 800 VA 7,500            สถานธนานุบาล สถานธนานุบาล
จ านวน 3 เคร่ือง
จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกจิและ
สังคม ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563

16 อปุกรณ์อา่นบัตรแบบ อปุกรณ์อา่นบัตรแบบอเนกประสงค์ 1,400            สถานธนานุบาล สถานธนานุบาล
อเนกประสงค์ (Smart (Smart Card Reader)จ านวน 2 เคร่ือง
Card Reader)

จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกจิและ
สังคม ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563

ที่ ครุภัณฑ์
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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3. ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์
3.2  แผนงานการพานิชย์

รายละเอยีดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ 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.

17 เคร่ืองอา่นบาร์โค้ตชนิด เคร่ืองอา่นบาร์โค้ตชนิดมือถอื จ านวน 11,800          สถานธนานุบาล สถานธนานุบาล
มือถอื 2 เคร่ือง 

 - มีหัวอา่นเป็น Linear lmaging,
   มีความเร็ว 100 สแกน/วินาที
 - มีความสามารถในการอา่นบาร์โค๊ต 1D

   2D (คิวอาร์โค๊ต)
 - หน้ากว้างในการอา่นบาร์โค๊ต 
   1280×800 pixel array
 - มีระบบการเชือ่มต่อ (lnterface)
   เป็นชนิดแบบUSE 2.0 

18 PRIT SERVER 1 PORT PRIT SERVER 1 PORT จ านวน 3 เคร่ือง 5,670            สถานธนานุบาล สถานธนานุบาล
 - มีชอ่งเชือ่มต่อ(Interface) แบบ
   Parallel จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ชอ่ง
 - มีชอ่งเชือ่มต่อเครือขา่ย(NETWORK
  INTERFACE) แบบ 10/100 Base-T
  จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ชอ่ง
 - สามารถบริหารจัดการอปุกรณ์ผ่าน
   ทางโปรแกรม Wed Browser ได้
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3. ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์
3.2  แผนงานการพานิชย์

รายละเอยีดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ 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.

19 HARDDISK EXTERNAL HARDDISK EXTERNAL USB 3.0 1TB 1,540            สถานธนานุบาล สถานธนานุบาล
USB 3.0 1 TB จ านวน 1 เคร่ือง

 - เป็นหน่วยจัดเกบ็ขอ้มูลแบบภายนอก
(HARDDISK EXTERNAL) มีขนาดไม่
น้อยกว่า 1 TB
 - มีระบบการเชือ่มต่อ(Interface)
   เป็นชนิดแบบ USB 3.0

20 เคร่ืองอา่นลายมือแบบ เคร่ืองอา่นลายมือแบบความเร็วสูง 5,800            สถานธนานุบาล สถานธนานุบาล
ความเร็วสูง จ านวน 2 เคร่ือง

 - สามารถเกบ็ลายนิว้มือได้ทั้ง 10 นิว้
 - สามารถสแกนลายมือได้ 360 องศา
 - ตัวเคร่ืองมีขนาดเล็ก รูปทรงสวยงาม
 - สามารถส่งขอ้มูลออกเป็น Text Files
 - ความสามารถของหัวอา่นในการแยก
   จุดถงึ 512 dpi
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3. ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์
3.2  แผนงานการพานิชย์

รายละเอยีดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ 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.

21 โปรแกรมคอมพวิเตอร์ โปรแกรมคอมพวิเตอร์ระบบงานสถาน 192,790        สถานธนานุบาล สถานธนานุบาล
ระบบงานสถานธนานุบาล ธนานุบาล จ านวน 1 ระบบ

702,500       รวม      21     ครภัุณฑ์
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ที่ ครุภัณฑ์
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



4. ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง
4.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

รายละเอยีดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ 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 บันไดดับเพลิง บันไดดับเพลิง แบบมีตะขอ ความสูง 36,000          ส านักปลัดเทศบาล ส านักปลัด
ไม่น้อยกว่า 3 เมตร รับน  าหนักได้ไม่ เทศบาล
น้อยกว่า 130 Kg จ านวน 4 ตัว

2 หัวฉดีน  าดับเพลิง หัวฉดีน  าดับเพลิง ท าด้วยอลูมิเนียมอลัลอย 120,000        ส านักปลัดเทศบาล ส านักปลัด
ปรับอตัราการฉดีได้ 4 ระดับ จ านวน เทศบาล
4 ตัว

156,000       

ที่ ครุภัณฑ์
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

                     - 74 - แบบ ผด.02/1

บัญชจี านวนครุภัณฑ์ส าหรับไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพฒันาท้องถิน่
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รวม      2   ครภัุณฑ์



5. ครุภัณฑ์กอ่สร้าง
5.1  แผนงานเคหะและชมุชน

รายละเอยีดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ 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 รถเขน็เกบ็ขยะ รถเขน็เกบ็ขยะ ขนาดกว้าง 70 ซม. 330,000        กองสาธารณสุข กองสาธารณสุข
ยาว 122 ซม. สูง 50 ซม. และส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม
*โครงสร้างท าด้วยเหล็กฉาก 1"×1"
หนา 6 มม. 
*ฝาขา้งท าด้วยแผ่นเหล็กซิงค์ เบอร์ 18 
*ล้อยางตันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
16 นิว้ จ านวน 30 คัน คันละ 11,000
บาท

330,000       
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บัญชจี านวนครุภัณฑ์ส าหรับไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพฒันาท้องถิน่
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ ครุภัณฑ์
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

รวม      1   ครภัุณฑ์



5. ครุภัณฑ์กอ่สร้าง
5.2  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ 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 โรงผสมแอสฟลัท์ติก โรงผสมแอสฟลัท์ติกคอนกรีตแบบควบคุม 12,000,000   ศูนย์จักรกล เทศบาลนคร ส านักการชา่ง
คอนกรีต แบบควบคุม อตัโนมัติ จ านวน 1 โรง นครศรีธรรมราช
อตัโนมัติ  -  สามารถผสมแอสฟลัท์ฯ ได้ไม่น้อยกว่า

60-80 ตันต่อชัว่โมง
 - ชดุล าเลียงหิน ความจุไม่น้อยกว่า
6 ลูกบาศกเ์มตร จ านวนไม่น้อยกว่า
3 กโิลวัตต์
 -  สายพานล าเลียงแนวนอนและแนวต้ัง
ขนาดมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 3 กโิลวัตต์
 - หม้อเผา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่
น้อยกว่า 1.60 เมตร ความยาวไม่น้อย
กว่า 7 เมตร
 - ปั้มน้ ามันเชือ้เพลิง ขนาดมอเตอร์ไม่
น้อยกว่า 5 มิโลวัตต์
 -  ปั้มลม ขนาดมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 7.5
กโิลวัตต์
 -  ตู้ควบคุม จ านวน 1 ตู้

12,000,000  

ครุภัณฑ์
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

รวม      1   ครภัุณฑ์
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ที่



6 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
6.1  แผนงานเคหะและชมุชน

รายละเอยีดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ 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 ถงัขยะเหล็กแบบใช้ ถงัขยะเหล็กแบบใชร้ถเครนยกเท 500,000        กองสาธารณสุข กองสาธารณสุข
รถเครนยกเท ขนาด 120×120×120 ซม. และส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม

โครงถงัท าด้วยเหล็กฉากหนาไม่น้อยกว่า
8 มม. ผนังและพื้นบุด้วยแผนสแตนเลส
อย่างต่ าหนาไม่น้อยกว่า 3 มม. เกรด
304 จ านวน 10 ใบ

500,000       

ที่ ครุภัณฑ์
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

                     - 77 - แบบ ผด.02/1

บัญชจี านวนครุภัณฑ์ส าหรับไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพฒันาท้องถิน่
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รวม      1   ครภัุณฑ์



7. ครุภัณฑ์ไฟฟา้และวิทยุ
7.1  แผนงานเคหะและชมุชนแผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

รายละเอยีดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ 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 ติดต้ังกล้องวงจรปิด ติดต้ังกล้องวงจรปิดชนิดเครือขา่ย  แบบ 3,898,000     บริเวณชมุชนต่างๆใน กองสวัสดิการ
CCTV ชมุชน มุมมองคงที่ส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร เขตเทศบาล สังคม

ส าหรับใชใ้นงานรักษาความปลอดภัย
ทั่วไป จ านวน 48 กล้อง ติดต้ัง 23 จุด
พร้อมเสากล้องโทรทัศน์วงจรปิดสูงไม่น้อย
กว่า4 เมตร อปุกรณ์ส าหรับจัดเกบ็ขอ้มูล
ภาพบันทึกกล้องวงจรปิดโปรแกรม
บริหารจัดการระบบบันทึกภาพ
และอปุกรณ์อืน่ๆ ตามรายการและ
รายละเอยีดของเทศบาล ดังนี้
* ชมุชนหลังวัดพระธาตุ จ านวน 2 จุด 
4 ตัว
* ชมุชนท่าม้า จ านวน 1 จุด 3 ตัว
* ชมุชนกรแกว้ จ านวน 2 จุด 4 ตัว
* ชมุชนปิยะสุข จ านวน 3 จุด 6 ตัว
* ชมุชนบุญนารอบ จ านวน 3 จุด 6 ตัว
* ชมุชนสวนป่าน จ านวน 2 จุด 5 ตัว
* ชมุชนศรีธรรมโศก จ านวน 1 จุด 2 ตัว
* ชมุชนมุมป้อม จ านวน 1 จุด 2 ตัว

                     - 78 - แบบ ผด.02/1

บัญชจี านวนครุภัณฑ์ส าหรับไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพฒันาท้องถิน่
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ ครุภัณฑ์
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



7 ครุภัณฑ์ไฟฟา้และวิทยุ
7.1  แผนงานเคหะและชมุชนแผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

รายละเอยีดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ 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 ติดต้ังกล้องวงจรปิด (ต่อ)
CCTV ชมุชน (ต่อ) * ชมุชนนิยมสุข จ านวน 4 จุด 8 ตัว

* ชมุชนราชนิคม จ านวน 3 จุด 6 ตัว
* ชมุชนบ่อทรัพย์ จ านวน 1 จุด 2 ตัว

500,000       

ครุภัณฑ์
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

รวม      1   ครภัุณฑ์
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ที่



8. ครุภัณฑ์โรงงาน
8.1  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

รายละเอยีดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ 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 เคร่ืองสกดัคอนกรีตไฟฟา้ เคร่ืองสกดัคอนกรีตไฟฟา้ ก าลังไฟฟา้ 25,000          ส านักการชา่ง ส านักการชา่ง
ไม่น้อยกว่า 1,500 วัตต์ อตัราการเจาะ
กระแทกไม่น้อยกว่า1,400 รอบต่อนาที
จ านวน 1 เคร่ือง

25,000         

ที่ ครุภัณฑ์
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

                     - 80 - แบบ ผด.02/1

บัญชจี านวนครุภัณฑ์ส าหรับไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพฒันาท้องถิน่
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รวม      1   ครภัุณฑ์



8. ครุภัณฑ์โรงงาน
8.2  แผนงานการพานิชย์

รายละเอยีดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ 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 เคร่ืองสกดัท าลาย เคร่ืองสกดัท าลาย จ านวน 1 เคร่ือง 160,000        ส านักการประปา ส านักการประปา
 - ขนาด 30 กโิลกรัม ใชก้ าลังไฟฟา้
2000 w พลังงานการกระแทกไม่น้อย
กว่า 72.8j อตัรากระแทกไม่น้อยกว่า
0-1000 คร้ัง/นาที

160,000       รวม      1  ครภัุณฑ์
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ที่ ครุภัณฑ์
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



9. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
1.1  แผนงานการพาณิชย์

รายละเอยีดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ 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 (ดีเซล) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด  1 ตัน 575,000        ส านักการประปา ส านักการประปา

 ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ ากว่า
 2400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด
ไม่ต่ ากว่า 110 กโิลวัตต์ ขบัเคล่ือน 2 ล้อ 
แบบธรรมดา จ านวน 1 คัน

2 รถบรรทุก (ดีเซล) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด  1 ตัน 854,000        ส านักการประปา ส านักการประปา

 ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ ากว่า
 2400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด
ไม่ต่ ากว่า 110 กโิลวัตต์ ขบัเคล่ือน 2 ล้อ 
แบบดับเบิ้ลแค็บ จ านวน 1 คัน

3 รถจักรยานยนต์ รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี 89,600          ส านักการประปา ส านักการประปา

แบบเกยีร์ธรรมดา จ านวน 2 คัน

1,518,600    รวม      3    ครภัุณฑ์

                     - 82 - แบบ ผด.02/1

บัญชจี านวนครุภัณฑ์ส าหรับไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพฒันาท้องถิน่
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ ครุภัณฑ์
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



9. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
1.2  แผนงานสาธารณสุข

รายละเอยีดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ 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 รถบรรทุกขยะ รถบรรทุก ขนาด  6 ตัน 2,400,000     กองสาธารณสุขและ กองสาธารณสุข
 ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ ากว่า ส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม
 6,000 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด
ไม่ต่ ากว่า 170 กโิลวัตต์ แบบอดัท้าย
จ านวน 1 คัน

2,400,000    

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

รวม      1    ครภัุณฑ์
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บัญชจี านวนครุภัณฑ์ส าหรับไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพฒันาท้องถิน่
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ ครุภัณฑ์



10. ครุภัณฑ์การเกษตร
1.1  แผนงานการพาณิชย์

รายละเอยีดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ 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  าแบบจุ่ม เคร่ืองสูบน  าแบบจุ่ม จ านวน 2 เคร่ือง 20,400          ส านักการประปา ส านักการประปา

 - ใชม้อเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 1 hp
(750w) ระบบไฟฟา้ 220-230 โวลล์
 - ท่อส่งน  า ขนาด 3 นิ ว
 - สามารถสูบน  าได้ไม่น้อยกว่า 300
ลิตรต่อนาที

20,400         รวม      1    ครภัุณฑ์

ที่ ครุภัณฑ์
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

                     - 84 - แบบ ผด.02/1

บัญชจี านวนครุภัณฑ์ส าหรับไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพฒันาท้องถิน่
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช



11. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
1.1  แผนงานการพาณิชย์

รายละเอยีดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ 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 เคร่ืองจ่ายแกส๊คลอรีน เคร่ืองจ่ายแกส๊คลอรีน จ านวน 4 เคร่ือง 280,000        ส านักการประปา ส านักการประปา

 - แบบมีมอเตอร์วัดปริมาณแกส๊คลอรีน
ในตัวเรือน
 - Integra meter tube gas 
chlorinator design
 - option built - in rate vale
วาล์วในตัวแบบปรับได้
 - capacities up to 100 PPD
(2 กโิลกรัม/ชัว่โมง)
 - พร้อมอปุกรณ์ Ejector และสายต่อ

2 ปั้มสูบจ่ายสารเคมี ปั้มสูบจ่ายสารเคมี จ านวน 4 เคร่ือง 1,185,000     ส านักการประปา ส านักการประปา

 - แบบสูบอดั Daiphragm type ชนิด
manual control
 - แบบ single head มอเตอร์ขบัเคล่ือน
เป็นชนิดสามเฟส
 - ก าลังไม่น้อยกว่า 0.75 KW สามารถ
สูบจ่ายได้ไม่น้อยกว่า 550 ลบ.ม./ซม.
แรงดันสูงสุด 6 บาร์

1,465,000    รวม      2   ครภัุณฑ์

ที่ ครุภัณฑ์
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

                     - 85 - แบบ ผด.02/1

บัญชจี านวนครุภัณฑ์ส าหรับไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพฒันาท้องถิน่
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
เร่ือง  ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

-------------------------------- 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ข้อ 27 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผน          
การด าเนินงาน  ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง            
ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ท่ีต้องด าเนินการในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ
นั้น 

  บัดนี้  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ        
พ.ศ. ๒๕64 ต่อไป   
 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี   12   ตุลาคม  พ.ศ. 2563 
 

        
               (นายครรชิต  มนูญผล) 
      รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน 
                  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
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