




 

 

 

คํานํา 

ตามท่ี  เทศบาลนครนครศรีธรรมราชได�ประกาศใช�แผนการดําเนินงาน  ประจําป�งบประมาณ  
พ.ศ.2561  เม่ือวันท่ี 6  ตุลาคม  2560  ไปแล�ว  นั้น 

 

เนื่องจาก  เทศบาลนครนครศรีธรรมราชได�มีการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ   สมัยแรก     
ประจําป� พ.ศ.2561 เม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ2 2561 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ6าย ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปต้ังจ6ายรายการใหม6  เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจึงต�องจัดทํา 
แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2561  เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพ่ือ
แสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน / โครงการท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีเทศบาล อีกท้ังมีความชัดเจนใน
การปฏิบัติมากข้ึนลดความซํ้าซ�อนของโครงการโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว6าด�วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค2กรปกครองส6วนท�องถ่ิน พ.ศ.2548 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ข�อ 27   

 

คณะผู�จัดทํา 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา 

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สารบัญ 
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า 
บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาท�องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ       1   
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ        

 -  ยุทธศาสตร&ด�านการเมืองการบริหาร         3 
 -  ยุทธศาสตร&ด�านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี      4 

-  ยุทธศาสตร&ด�านสาธารณูปโภคและโครงสร�างพ้ืนฐาน                 5  

  บัญชีจํานวนครุภัณฑ2สําหรับท่ีไม6ได�ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท�องถ่ิน                7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ ผด.01

จํานวนโครงการ คิดเป�นร�อยละของ จํานวน คิดเป�นร�อยละของ หน�วยงาน
ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด รับผิดชอบหลัก

1   ด�านการเมืองการบริหาร
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 2 33.33 247,400      0.70  - สํานักการคลัง

 - สํานักปลัดเทศบาล
1.2 แผนงานการพาณิชย1 0 0 0 0
1.3 แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 0 0

รวม 2 33.33 247,400      0.70                 
2.  ด�านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานงบกลาง 0 0 0 0
2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 0 0 0
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห1 0 0 0 0
2.4 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 0 0 0 0

รวม 0 0 0 0
3.  ด�านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0
3.2 แผนงานการศึกษา 1 16.67 419000 1.19                  - สํานักการศึกษา
3.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0 0 0 0  -

รวม 1 16.67 419,000      1.19                 

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําป>งบประมาณ  พ.ศ.2561  เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร1/แผนงาน



จํานวนโครงการ คิดเป�นร�อยละของ จํานวน คิดเป�นร�อยละของ หน�วยงาน
ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด รับผิดชอบหลัก

4.  ด�านสาธารณูปโภคและโครงสร�างพื้นฐาน   
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 2 33.33              34,477,000 97.83                - สํานักการช�าง
4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 16.67 100000 0.28                     - สํานักปลัดเทศบาล

รวม 3 50.00             34,577,000 98.11               
5.  ด�านเศรษฐกิจ
5.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0 0 0 0

รวม 0 0 0 0
6.  ด�านสาธารณสุข  และสิ่งแวดล�อม
6.1 แผนงานสาธารณสุข 0 0 0 0
6.2 แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 0 0

รวม 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 6 100.00           35,243,400 100.00             

ยุทธศาสตร1/แผนงาน
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1. ยุทธศาสตร�ด�านการเมืองการบริหาร
1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

1 ปรับปรุงอาคารเก็บ ปรับปรุงอาคารเก็บเอกสาร 153,000       บริเวณศูนย�จักรกล สํานักการคลัง
เอกสารทางการเงินและ ทางการเงินและบัญชี พร�อม เทศบาลนครนครศรี
บัญชี ชั้นวางเอกสาร ขนาดอาคาร ธรรมราช

4.00x10.00 เมตร ชั้นวาง
เอกสาร ขนาดไม*น�อยกว*า
0.75x2.40 เมตร จํานวน
5 ชุด

2 จัดทําป>ายเทศบาลนคร ป>ายอักษรโลหะยกกล*อง หน�า 94,400         หน�าอาคารสํานักงาน สํานักปลัดเทศบาล
นครศรีธรรมราช อะคริลิคใส*ไฟ LED ขนาดไม* เทศบาลนครนครศรี
(Nakhon Si Thammaratน�อยกว*าความหนา 5 ซม. ธรรมราช
Municipality) อักษรสูง 36 ซม. พร�อมติดตั้ง

จํานวน 1 ชุด

รวม 2 247,400       

แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําป[งบประมาณ  พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
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3. ยุทธศาสตร�ด�านการศึกษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
3.1 แผนงานการศึกษา 

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

1 ขยายเขตระบบจําหน*าย ขยายเขตระบบจําหน*ายไฟฟ>า 419,000       โรงเรียนเทศบาลวัดท*าโพธิ์ สํานักการศึกษา
ไฟฟ>าและติดตั้งหม�อ และติดตั้งหม�อแปลงไฟฟ>า
แปลงไฟฟ>า ขนาด 250 KVA 3 เฟส 

ระบบ 33 K จํานวน 1 ชุด

รวม 1 419,000       

แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําป[งบประมาณ  พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
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4. ยุทธศาสตร�ด�านสาธารณูปโภคและโครงสร�างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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

1 ปรับปรุงผิวถนนพารา ปรับปรุงผิวถนนพาราแอสฟcลท� 21,680,000  ถนนราชดําเนิน จุดเริ่มต�น สํานักการช*าง
แอสฟcลท�ติกคอนกรีต ติกคอนกรีต กว�าง 12.20 - สี่แยกพระเงินถึงสนาม

33.30 เมตร ยาว 2,416.00 กีฬาฯ สุดเขตเทศบาล
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
พื้นมีพื้นที่ไม*น�อยกว*า
43,680.00 ตารางเมตร

2 ปรับปรุงผิวถนนแอสฟcลท� ปรับปรุงผิวถนนแอสฟcลท�ติก 12,797,000  ถนนราชดําเนินจากบริเวณสํานักการช*าง
ติกคอนกรีต คอนกรีต กว�าง 12.60 - วัดท�าวโคตรถึงสี่แยก

16.90 เมตร ยาว 2,639.00 ศาลามีชัย
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม*น�อยกว*า 
35,608.00 ตารางเมตร

รวม 2 34,477,000  

แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําป[งบประมาณ  พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561



4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

1 ก*อสร�างปรับปรุงห�องน้ํา ก*อสร�างปรับปรุงห�องน้ํา 100,000       บริเวณอาคารโรงอาหาร สํานักการช*าง
ขนาด 1.80x4.00 เมตร ศูนย�จักรกล
หรือมีพื้นที่ไม*น�อยกว*า
7.00 ตารางเมตร พร�อม
อุปกรณ�

รวม 1 100,000       

 - 6 -

ที่ โครงการ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561



                - 7 - แบบ ผด.02/1

1 ครุภัณฑ�สํานักงาน
1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

1 เก�าอี้บุนวม จัดซื้อเก�าอี้บุนวมมีโชiคปรับ 11,000        ห�องผู�อํานวยการ สํานักการคลัง
เอนหลัง มีโชiคปรับสูง - ต่ํา สํานักการคลัง
ขนาดไม*น�อยกว*า 70x65x
122 ซม. จํานวน 1 ตัว

รวม 1 11,000       

แผนการดําเนินงาน  ประจําป[งบประมาณ  พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ�
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

บัญชีจํานวนครุภัณฑ�สําหรับที่ไม*ได�ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท�องถิ่น



1 ครุภัณฑ�สํานักงาน
1.2 แผนงานการศึกษา

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

1 ตู�เอกสารกระจก จัดซื้อตู�เอกสารกระจก 25,000        สํานักการศึกษา สํานักการศึกษา
บานเลื่อน บานเลื่อน ขนาด  1185x

407x880 มม.  จํานวน 
5 ตู�

2 โตiะคอมพิวเตอร� จัดซื้อโตiะคอมพิวเตอร� 6,000          สํานักการศึกษา สํานักการศึกษา
ขนาด 50x80x75 ซม.
จํานวน 3 ตัว 

รวม 2 31,000       

ครุภัณฑ�ที่ รายละเอียดของครุภัณฑ�
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
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2 ครุภัณฑ�การศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

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

1 โตiะ-เก�าอี้นักเรียน จัดซื้อโตiะ-เก�าอี้นักเรียน 336,000      โรงเรียนเทศบาลวัดท*าโพธิ์ สํานักการศึกษา
ขาเหล็ก แบบ A4 ขนาดโตiะ
60x42x81 ซม. จํานวน
200 ชุด

รวม 1 336,000     

 - 9 -

ที่ ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ�
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561



3.1 แผนงานการศึกษา

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

1 เครื่องคอมพิวเตอร� จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร� 48,000        สํานักการศึกษา สํานักการศึกษา
สําหรับงานสํานักงาน จอ
ขนาดไม*น�อยกว*า 19 นิ้ว
จํานวน 3 เครื่อง

2 เครื่องพิมพ� จัดซื้อเครื่องพิมพ� 27,000        สํานักการศึกษา สํานักการศึกษา
Multifunction Multifunction ชนิดเลเซอร�

หรือชนิด LED ขาวดํา 
จํานวน 3 เครื่อง

รวม 2 75,000       
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ที่ โครงการ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

3.ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�



3.2 แผนงานเคหะและชุมชน

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

1 เครื่องพิมพ� ชนิดเลเซอร� หรือชนิด LED 17,000        สํานักการช*าง สํานักการช*าง
Multifunction สี จํานวน 1 เครื่อง

รวม 1 17,000       

ที่ โครงการ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
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3. ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�










