






ส�วนท่ี 1 
บทนํา 

  “แผนการดําเนินงาน”    หมายความว�า    แผนการดําเนินงานขององค�กรปกครองส�วน 
ท�องถ่ิน   ท่ีแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน    โครงการพัฒนา    และกิจกรรม   ท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ี
ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินประจําป(งบประมาณ   นั้น 
 

  จุดมุ�งหมายของแผนการดาํเนินงาน 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
พ.ศ. 2548  และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ.2559   กําหนดให�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินจัดทํา
แผนพัฒนา  และแผนการดําเนินงาน  สําหรับแผนการดําเนินงานนั้น   มีจุดมุ�งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียด
แผนงาน โครงการพัฒนา และกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน    ประจําป(
งบประมาณนั้น   ทําให�แนวทางในการดําเนินงานในป(งบประมาณนั้นขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน มีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน   มีการประสานงาน  และบูรณาการการทํางานกับหน�วยงานและการจําแนก
รายละเอียดต�างๆ ของแผนงาน / โครงการ แผนการดําเนินงานจะทําให�การติดตามประเมินผลเม่ือสิ้นป( 
งบประมาณมีความสะดวกมากข้ึนอีกด�วย 
 

  ข้ันตอนในการจัดทําแผนการดาํเนินงาน 
  จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
พ.ศ. 2548 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559   (หมวด  5  ข�อ  26)  ได�กําหนดให�องค�กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ินจัดทําแผนการดําเนินงาน  โดยมีข้ันตอนดําเนินการ   ดังนี้ 
  1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา
ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน   หน�วยราชการส�วนกลาง        ส�วนภูมิภาค   รัฐวิสาหกิจและหน�วยงานอ่ืนๆ 

ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน   แล�วจัดทําร�างแผนการดําเนินงาน    เสนอคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน 

  2.   คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินพิจารณาร�างแผนการดําเนินงาน แล�วเสนอผู�บริหารท�องถ่ิน 
ประกาศเป9นแผนการดําเนินงาน    ท้ังนี้ให�ป:ดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบห�าวันนับแต�วันท่ีประกาศ     
เพ่ือให�ประชาชนในท�องถ่ินทราบโดยท่ัวกัน  และต�องป:ดประกาศไว�อย�างน�อยสามสิบวัน 
 

  ระยะเวลาในการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
  แผนการดําเนินงานให�จัดทําให�แล�วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต.วันท่ีประกาศใช�งบประมาณ
รายจ.ายประจําป2 งบประมาณรายจ.ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม     หรือได�รับแจ�งแผนงาน/โครงการ
จากหน.วยงานราชการส.วนกลาง   ส.วนภูมิภาค   รัฐวิสาหกิจ   หรือหน.วยงานอ่ืนๆ    ท่ีต�องดําเนินการในพ้ืนท่ี
องค<กรปกครองส.วนท�องถ่ินในป2งบประมาณนั้น 
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  ประโยชน�ในการจัดทําแผนการดําเนนิงาน 
1.  ทําให�ทราบรายละเอียดแผนงาน /  โครงการ  รายละเอียดกิจกรรม  งบประมาณ  ระยะ 

เวลาท่ีชัดเจน   ท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีของเทศบาล 
2. แผนการดําเนินงานประจําป(ทําให�การติดตามและประเมินผล  สามารถติดตามและ

ตรวจสอบความก�าวหน�าในการดําเนินงาน    และประเมินโครงการได�อย�างมีประสิทธิภาพ   มีความสะดวก  
รวดเร็ว    และชัดเจนมากข้ึน   รวมท้ังสามารถนําข�อมูลท่ีได�รับไปรายงานให�ผู�บริหารทราบถึงความก�าวหน�า  
รวมท้ังป=ญหา   และอุปสรรคในการดําเนินงานต�อไป 

3.  แผนการดําเนินงานทําให�ผู�มีหน�าท่ีกํากับดูแลโครงการ  หรือผู�มีหน�าท่ีรับผิดชอบโครงการ
สามารถตรวจสอบโครงการได�ง�ายข้ึน 
 
 
 
 
 

 



แบบ ผด.01

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

1   ยุทธศาสตร�ด�านการเมืองการบริหาร
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 10 5.68                 16,100,000        4.23                   - กองวิชาการฯ

 - สํานักการคลัง
 - สํานักปลัดเทศบาล

1.2 แผนงานการพาณิชย4 1 0.57                 480,000             0.13                   - สถานธนานุบาล
1.3 แผนงานเคหะและชุมชน 1 0.57                 100,000             0.03                   - สํานักการช�าง
1.4 แผนงานสาธารณสุข 2 1.14                 400,000             0.11                   - กองการแพทย4

 - กองสาธารณสุขฯ
รวม 14 7.96                17,080,000        4.50                 

2.  ยุทธศาสตร�ด�านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานงบกลาง 3 1.70                 115,956,000      30.50                 - กองสวัสดิการสังคม
2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3 1.70                 600,000             0.16                   - สํานักปลัดเทศบาล
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห4 9 5.11                 2,200,000          0.58                   - กองสวัสดิการสังคม
2.4 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 15 8.52                 8,080,000          2.12                   - กองสวัสดิการสังคม

รวม 30 17.03              126,836,000     33.36               
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บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําป@งบประมาณ  พ.ศ.2561
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร4/แผนงาน



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

3.  ยุทธศาสตร�ด�านการศึกษา   ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม
     และประเพณี
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 3 1.70                 2,800,000          0.74                   - กองวิชาการฯ
3.2 แผนงานการศึกษา 46 26.15               165,167,600      43.43                 - สํานักการศึกษา
3.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 19 10.80               7,412,000          1.95                   - สํานักการศึกษา

รวม 68 38.65              175,379,600     46.12               
4.  ยุทธศาสตร�ด�านสาธารณูปโภคและโครงสร�างพื้นฐาน   
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 39 22.16               39,940,400        10.51                 - สํานักการช�าง

รวม 39 22.16              39,940,400        10.51               
5.  ยุทธศาสตร�ด�านเศรษฐกิจ
5.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1 0.57                 4,700,000          1.24                   - สํานักปลัดเทศบาล

รวม 1 0.57                4,700,000          1.24                 
6.  ยุทธศาสตร�ด�านสาธารณสุข  และสิ่งแวดล�อม
6.1 แผนงานสาธารณสุข 20 11.36               5,835,000          1.53                   - กองการแพทย4

 - กองสาธารณสุขฯ
6.2 แผนงานเคหะและชุมชน 4 2.27                 10,400,000        2.74                   - กองสาธารณสุขฯ

รวม 24 13.63              16,235,000        4.27                 
รวมทั้งสิ้น 176 100.00            380,171,000     100.00             

ยุทธศาสตร4/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 สถานีวิทยุกระจายเสียง  - จัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ� 100,000             สถานีวิทยุกระจายเสียง กองวิชาการ
เทศบาลนคร ถ*ายทอดการกระจายเสียง เทศบาลนคร และแผนงาน
นครศรีธรรมราช  - จัดกิจกรรมดีเจน�อยเมืองลิกอร� นครศรีธรรมราช

แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําป9งบประมาณ  พ.ศ. 2561

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

2 ประชาสัมพันธ�กิจกรรม  - จัดแถลงข*าวเทศบาลพบสื่อ 4,000,000          เขตเทศบาลนคร กองวิชาการ
ของเทศบาล มวลชน นครศรีธรรมราช และแผนงาน

 - จัดทําเอกสาร วารสาร เว็บไซต�
ป>ายประชาสัมพันธ�  เพื่อเผยแพร*
ประชาสัมพันธ�กิจกรรมของเทศบาล
 - ประชาสัมพันธ�กิจกรรมเทศบาล
โดยรถเคลื่อนที่
 - ออกอากาศทางสถานีวิทยุ
โทรทัศน�



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

3 เลือกตั้งนายกเทศมนตรี จัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 200,000             เขตเทศบาลนคร สํานักปลัด  -------------------------รอกฏหมายเลือกตั้งกําหนด-----------------------------
และสมาชิกสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล นครศรีธรรมราช เทศบาล
นครนครศรีธรรมราช นครนครศรีธรรมราช

4 อบรมสัมมนาบุคลากร จัดอบรมสัมมนาแก*ผู�บริหาร 500,000             สํานักงานเทศบาล สํานักปลัด
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน นครนครศรีธรรมราช เทศบาล

เทศบาลและลูกจ�าง เพื่อพัฒนา และสถานที่ภายนอก
ศักยภาพบุคลากร  และส*งเสริม ตามความเหมาะสม
ด�านคุณธรรมจริยธรรม

โครงการ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
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ที่

ด�านคุณธรรมจริยธรรม



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

5 จัดเก็บภาษีนอกสถานที่  - ประชาสัมพันธ�และจัดเก็บ 100,000             เขตเทศบาลนคร สํานักการคลัง
ภาษีถึงบ�านถึงพื้นที่  ภายใน นครศรีธรรมราช
เขตเทศบาล    โดยมีกลุ*ม
เป>าหมาย ดังนี้
 -  ประชาสัมพันธ�การจัดเก็บภาษี
โรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบํารุง
ท�องที่   และภาษีป>าย กรณีไม*ยื่น
แบบภายในระยะเวลาที่กําหนด

โครงการ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
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ที่

แบบภายในระยะเวลาที่กําหนด
ของการชําระภาษีของแต*ละ
ประเภท
 - ตรวจสอบข�อมูลเพิ่มเติมข�อมูล
ใหม*    และข�อมูลที่เปลี่ยนแปลง
ของโรงเรือน ป>าย และที่ดิน
 - เร*งรัดจัดเก็บภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน ภาษีป>ายที่ไม*มาชําระภาษี
ภายในกําหนด
 - ตรวจสอบสภาพที่เปFนจริง
ของการใช�ประโยชน�ในอาคาร
การเปลี่ยนแปลงป>าย การใช�
ประโยชน�ในที่ดิน และนําข�อมูลมา
ปรับปรุงให�เปFนปGจจุบัน



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

6 ประชาสัมพันธ�การ  - ประชาสัมพันธ�การจัดเก็บ 100,000             เขตเทศบาลนคร สํานักการคลัง
จัดเก็บภาษี ภาษีทั้ง ๓ ประเภท  ภายใน นครศรีธรรมราช

เขตเทศบาล คือ  ภาษีโรงเรือน
และที่ดิน   ภาษีบํารุงท�องที่
ภาษีป>าย  โดย
 - จัดทําคัทเฮาท�   ขนาด 
๓.๖๐ ม. x ๔.๘๐ ม. 
จํานวน  2 จุด  บริเวณหน�า

โครงการ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
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ที่

จํานวน  2 จุด  บริเวณหน�า
สํานักงานเทศบาลฯ   และ
บริเวณถนนพัฒนาการคูขวาง
 - จัดทําแผ*นพับประชาสัมพันธ�
เพื่อแนะนําขั้นตอนการชําระ
ภาษี

7 ฝRกอบรมพนักงาน จัดประชุม อบรมสัมมนาเกี่ยวกับ 500,000              - ห�องประชุมสํานักงาน สํานักการคลัง
และลูกจ�าง ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข�องกับ เทศบาลนครนคร

การปฏิบัติงานและศึกษาดูงาน ศรีธรรมราช
 - ศึกษาดูงานภาคเหนือ



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

8 จัดทําแผนพัฒนา  - จัดประชุมประชาคมระดับพื้นที่ 700,000              - โรงแรมทวินโลตัส กองวิชาการ
งบประมาณ  และการ และระดับเทศบาลนคร  เพื่อนํา จังหวัดนครศรีธรรมราช และแผนงาน
ติดตามประเมินผล ปGญหามาพิจารณาจัดทําแผนพัฒนา  - ชุมชนเขตเทศบาล

เทศบาล นครนครศรีธรรมราช
 - จัดทําเอกสารแผนพัฒนาเทศบาล  - สํานักงานเทศบาล
และแผนฯ เพิ่มเติม จํานวน 200 เล*ม นครนครศรีธรรมราช
 - จัดทําเอกสารแผนพัฒนาชุมชน
จํานวน 200 เล*ม

โครงการ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
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ที่

จํานวน 200 เล*ม
 - จัดทําเอกสารแผนการดําเนินงาน
และเอกสารแผนการดําเนินงาน 
เพิ่มเติม จํานวนรวม 200 เล*ม
 - ติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
ป9ละ  4 ครั้ง
 - จัดทําเอกสารเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ*าย ประจําป9
จํานวน 350 เล*ม

9 ฝRกอบรมให�ความรู� จัดฝRกอบรมสัมมนาให�ความรู� 100,000             สํานักงานเทศบาล กองวิชาการ
พัฒนาศักยภาพและ เกี่ยวกับระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข�อง นครนครศรีธรรมราช และแผนงาน
เพิ่มประสิทธิภาพ ให�กับบุคลากรกองวิชาการและ
บุคลากรกองวิชาการ แผนงานและเจ�าหน�าที่ที่เกี่ยวข�อง
และแผนงาน



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

10 ติดตั้งกล�องโทรทัศน� ติดตั้งกล�องโทรทัศน�วงจรปTดชนิด 10,000,000         - ซอยต�นหว�า 1 กองวิชาการ
วงจรปTด เครือข*ายแบบมุมมองคงที่สําหรับ  - ซอยต�นหว�า 2 และแผนงาน

ติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor  - ซอยต�นหว�า 3
Fixed Network Camera)  - ซอยต�นหว�า 4
แบบที่ 3 พร�อมเสากล�องโทรทัศน�  - ซอยต�นหว�า 6
วงจรปTดสูงไม*น�อยกว*า 4 เมตร  - ซอยสวนแก�ว 1
อุปกรณ�สําหรับจัดเก็บข�อมูลภาพ  - ซอยชุมแสงแยก 1 ใน
บันทึกกล�องวงจรปTดโปรแกรม  - หน�าวิทยาลัยเทคนิค

ที่ โครงการ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
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บันทึกกล�องวงจรปTดโปรแกรม  - หน�าวิทยาลัยเทคนิค
บริหารจัดการระบบบันทึกภาพและ นครศรีธรรมราช
อุปกรณ�อื่นๆ จํานวนไม*น�อยกว*า  - หน�าโรงเรียนศรี- 
74 กล�อง  ติดตั้ง 34 จุด ธรรมราช(แผนกอนุบาล)

 - หน�าโรงเรียนเทศบาล
วัดใหญ*
 - หน�าโรงเรียนเทศบาล
วัดศรีทวี
 - หน�าโรงเรียนเทศบาล
วัดเสาธงทอง
 - หน�าโรงเรียนเทศบาล
วัดมเหยงคณ�



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.

 - หน�าโรงเรียนอนุบาล
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ณ นครอุทิศ
 - หน�าโรงเรียนเทศบาล
วัดเสมาเมือง
 - หน�าโรงเรียนเทศบาล
วัดท�าวโคตร
 - หน�าโรงเรียนสาธิต

โครงการที่
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
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 - หน�าโรงเรียนสาธิต
เทศบาลวัดเพชรจริก
 - หน�าโรงเรียน
สิทธิทาภัทร�
 - หน�าโรงเรียนเทศบาล
วัดศาลามีชัย
 - หน�าโรงเรียนจรัส
พิชากร
 - หน�าโรงเรียนมารีย�
พิทักษ�
 - หน�าเขตพื้นที่การ
ศึกษา
 - หน�าสวนสาธารณะ 
ร.9



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.

 - สามแยกหลังวัด
พระมหาธาตุ
 - หน�าสํานักงานอัยการ
จังหวัด
 - สามแยกเทวราช
 - สามแยกท*าด*าน
 - หน�าเคหะชุมชน
สะพานยาว

ที่
พ.ศ.2560

โครงการ
พ.ศ.2561
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สะพานยาว
 - ซอยสระเรียง
 - สามแยกมะขามชุม
 - ถนนข�างสนามกีฬา
สวนสมเด็จพระศรี
นครินทร� 84
 - สามแยกท*าช�าง
 - หน�าตลาดสดคูขวาง
 - บริเวณสํานักงาน
เทศบาลนครนครศรี-
ธรรมราช

รวม 10 16,100,000       



1.2 แผนงานการพาณิชย�

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน*วยงาน ศ.2560 พ.ศ.2561
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 ปรับปรุงอาคารสถาน ปรับปรุงอาคารสถานธนานุบาล 480,000             สถานธนานุบาลเทศบาล สถานธนานุบาล
ธนานุบาล เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นครนครศรีธรรมราช เทศบาลนคร

โดยทําการปรับปรุงยกพื้นผิว ผนัง นครศรีธรรมราช

และห�องน้ํา พื้นที่อาคารที่ทําการ
ปรับปรุงไม*น�อยกว*า 130.00
ตารางเมตร
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ที่ โครงการ

รวม 1 480,000            

1.3 แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน*วยงาน ศ.2560 พ.ศ.2561
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 อบรมสัมมนาบุคลากร จัดฝRกอบรมสัมมนาเกี่ยวกับ 100,000             ห�องประชุมชั้น 5 สํานักการช*าง
ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข�องให�กับ สํานักงานเทศบาล
บุคลากรสํานักการช*าง และเจ�าหน�าที่ นครนครศรีธรรมราช
ที่เกี่ยวข�อง

รวม 1 100,000            

ที่ โครงการ



1.4 แผนงานสาธารณสุข
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน*วยงาน ศ.2560 พ.ศ.2561
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 พัฒนาศักยภาพบุคลากร จัดฝRกอบรมให�แก*พนักงานและ 100,000             สถานที่เอกชนภายใน กองสาธารณสุข
ด�านสุขาภิบาลและ ผู�รับจ�างเหมาบริการที่ปฏิบัติงาน จังหวัดนครศรีธรรมราช และสิ่งแวดล�อม
อนามัยสิ่งแวดล�อม เกี่ยวกับงานด�านสุขาภิบาลและ

อนามัยสิ่งแวดล�อม
2 อบรมสัมมนาบุคลากร จัดอบรมสัมมนาให�ความรู�แก* 300,000              - โรงพยาบาลเทศบาล กองการแพทย�

เพื่อยกระดับการบริการ บุคลากรทางการแพทย� และ นครนครศรีธรรมราช
เจ�าหน�าที่ที่เกี่ยวข�องและทัศนศีกษา  - ศึกษาดูงานภาคกลาง
ดูงาน
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ที่ โครงการ

ดูงาน

รวม 2 400,000            



                                                                          - 15 -

2. ยุทธศาสตร�ด�านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต
2.1  แผนงานงบกลาง

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 เบี้ยยังชีพผู�สูงอายุ จ*ายเปFนเบี้ยยังชีพผู�สูงอายุ 91,027,200        กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการ
คนละ 600-1,000 บาท/เดือน สังคม
จํานวน 11,303 คน

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ จ*ายเปFนเบี้ยยังชีพคนพิการ 21,868,800        กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการ

โครงการ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําป9งบประมาณ  พ.ศ. 2561

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ จ*ายเปFนเบี้ยยังชีพคนพิการ 21,868,800        กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการ
คนละ 800 บาท/เดือน จํานวน สังคม
2,278 คน

3 เบี้ยยังชีพผู�ปgวยเอดส� จ*ายเปFนเบี้ยยังชีพผู�ปgวยเอดส� 3,060,000          กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการ
คนละ 500 บาท/เดือน สังคม
จํานวน 510 คน

รวม 3 115,956,000     



2.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

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 ป>องกันอัคคีภัยในชุมชน  - จัดหาเครื่องดับเพลิงเคมี 200,000             เขตเทศบาลนคร สํานักปลัด
พร�อมตู�ใส*ให�ชุมชน นครศรีธรรมราช เทศบาล
 - อัดเครื่องดับเพลิงเคมีที่ใช�แล�ว
ให�กับชุมชน
 - ประชาสัมพันธ�การป>องกัน
อัคคีภัยโดยจัดทําสติกเกอร�
หมายเลขโทรศัพท�แจ�งเหตุ

พ.ศ.2561
โครงการ

พ.ศ.2560
ที่
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หมายเลขโทรศัพท�แจ�งเหตุ
เพลิงไหม�

2 ฝRกอบรมอาสาสมัคร จัดฝRกอบรมอาสาสมัครป>องกัน 200,000             สวนสมเด็จพระศรี สํานักปลัด
ป>องกันสาธารณภัย สาธารณภัยในชุมชน  จํานวน นครินทร� 84 เทศบาล
ในชุมชน ป9ละ 2 ครั้ง ผู�เข�าร*วมอบรม (ทุ*งท*าลาด)

ครั้งละ 300 คน
3 ตั้งจุดบริการด�านความ ตั้งจุดบริการความปลอดภัย 200,000             เขตเทศบาลนคร สํานักปลัด

ปลอดภัยทางถนนช*วง ทางถนน    ดังนี้ นครศรีธรรมราช เทศบาล
เทศกาลต*างๆ  - ช*วงเทศกาลป9ใหม* 

2  จุดๆ  ละ  5  วัน 
 - ช*วงเทศกาลสงกรานต�
2  จุดๆ  ละ 3 วัน

รวม 3 600,000            



2.3  แผนงานสังคมสงเคราะห�

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

1 โรงเรียนวัยใสเทศบาล  - เปTดการเรียนการสอนหลักสูตร 400,000             อาคารโอทอป กองสวัสดิการ
นครนครศรีธรรมราช สําหรับผู�สูงอายุ สวนศรีธรรมาโศกราช สังคม

 - จัดกิจกรรมเสริมสร�างสุขภาพ
ทางกายและจิตใจแก*ผู�สูงอายุ

2 ศูนย�ส*งเสริมสุขภาพและ จัดกิจกรรมนันทนาการพิธีกรรม 1,000,000          ศูนย�ผู�สูงอายุ เทศบาล กองสวัสดิการ
พัฒนาศักยภาพผู�สูงอายุ ทางศาสนา   การอบรมสัมมนา นครนครศรีธรรมราช สังคม

ที่ โครงการ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
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ทัศนศึกษา  นอกสถานที่
3 เตรียมความพร�อมก*อน  - จัดอบรมให�ความรู�ความเข�าใจ 50,000               สํานักงานเทศบาลนคร กองสวัสดิการ

เข�าสู*วัยผู�สูงอายุ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด�าน นครศรีธรรมราช หรือ สังคม
ร*างกาย  อารมณ� และสังคมก*อน สถานที่ในเขตเทศบาล
สู*วัยผู�สูงอายุ นครนครศรีธรรมราช
 - ส*งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ผู�สูงอายุในการช*วยเหลือตนเอง
และสังคม

4 จัดหากายอุปกรณ� จัดหากายอุปกรณ�ที่จําเปFนสําหรับ 50,000               เขตเทศบาลนคร กองสวัสดิการ
สําหรับผู�พิการ/ผู�สูงอายุ ผู�พิการที่ยากไร�  ให�สามารถ   นครศรีธรรมราช สังคม
ที่ยากไร� ดําเนินชีวิตประจําวันได�สะดวก



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

5 อบรมอาสาสมัครดูแล จัดอบรม อผส.ชุมชนละ 1 คน 200,000             สํานักงานเทศบาล กองสวัสดิการ
ผู�สูงอายุที่บ�าน (อผส.) เพื่อทราบบทบาทหน�าที่ในการ นครนครศรีธรรมราช สังคม

ดูแลผู�สูงอายุที่บ�าน
6 เสริมสร�างพัฒนาสภาพ จัดอบรมสัมมนาผู�ประกอบการ 50,000               สํานักงานเทศบาลนคร กองสวัสดิการ

แวดล�อมเอื้อต*อการดํารง ภาคเอกชนเพื่อให�ความรู�และ นครศรีธรรมราช หรือ สังคม
ชีวิตผู�สูงอายุ/ผู�พิการใน ขอความร*วมมือปรับปรุงอาคาร สถานที่ในเขตเทศบาล
สังคมของภาคเอกชน สถานที่ประกอบการสภาพ นครนครศรีธรรมราช

แวดล�อมที่เอื้อต*อการดํารงชีวิต
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พ.ศ.2561
ที่ โครงการ

พ.ศ.2560

แวดล�อมที่เอื้อต*อการดํารงชีวิต
ของผู�สูงอายุ / ผู�พิการ

7 ส*งเสริมและพัฒนาการ จัดอบรมให�ความรู�ด�านการ 100,000             สํานักงานเทศบาลนคร กองสวัสดิการ
เรียนรู�ด�านการประกอบ ประกอบอาชีพกลุ*มแม*วัยใสในเขต นครศรีธรรมราช หรือ สังคม
อาชีพกลุ*มแม*วัยใส เทศบาล   จํานวน 100  คน สถานที่ในเขตเทศบาล
(แม*มือใหม*) นครนครศรีธรรมราช

8 อบรมและฟijนฟูศักยภาพ อบรมให�ความรู�และฟijนฟูศักยภาพ 50,000               สํานักงานเทศบาลนคร กองสวัสดิการ
ในการประกอบอาชีพ ของคนพิการได�ประกอบอาชีพ นครศรีธรรมราช หรือ สังคม
ของคนพิการในเขต ตามความถนัด และผู�ดูแลคนพิการ สถานที่ในเขตเทศบาล
เทศบาล จํานวน 100 คน นครนครศรีธรรมราช



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

9 สงเคราะห�ครอบครัว ช*วยเหลือผู�ประสบสาธารณภัย 300,000             เขตเทศบาลนคร กองสวัสดิการ
ผู�ประสบสาธารณภัย และครอบครัวผู�ยากไร�ในชุมชน นครศรีธรรมราช สังคม
และผู�ยากไร�ในชุมชน โดยจ*ายเปFนสิ่งของวัสดุก*อสร�าง

เครื่องอุปโภค  บริโภค  การ
สงเคราะห�จัดการศพผู�ยากไร�
และค*าใช�จ*ายอื่นๆ  ที่จําเปFน
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โครงการ
พ.ศ.2560

ที่
พ.ศ.2561

รวม 9 2,200,000          



2.4  แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน

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 พัฒนาศักยภาพองค�กร จัดกิจกรรมส*งเสริมพัฒนา 300,000              สํานักงานเทศบาล กองสวัสดิการ
สตรีในเขตเทศบาล องค�กรสตรี   การเสริมสร�าง นครนครศรีธรรมราช สังคม

ความเข�มแข็งของบทบาท และศึกษาดูงานพื้นที่
สตรี และทัศนศึกษาดูงาน ภายนอก

2 สัมมนาและพัฒนา  - จัดอบรมสัมมนากรรมการ 2,000,000           สํานักงานเทศบาล กองสวัสดิการ
ศักยภาพชุมชน ชุมชน 62 ชุมชน  ตามหลัก นครนครศรีธรรมราช สังคม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และศึกษาดูงานพื้นที่
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ที่ โครงการ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และศึกษาดูงานพื้นที่
และทัศนศึกษาดูงาน ภายนอกตามความ
 - จัดตั้งคณะกรรมการ เหมาะสม
กลุ*มต*างๆ  ในชุมชน

3 สํารวจและจัดเก็บข�อมูล จัดซื้อแบบสํารวจฯ จ�าง 30,000               ชุมชนในเขตเทศบาล กองสวัสดิการ
ความจําเปFนพื้นฐานเพื่อ เจ�าหน�าที่สํารวจและบันทึก นครนครศรีธรรมราช สังคม
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ประมวลผลข�อมูลครัวเรือน
ประชาชนในเขตเทศบาล ภายในเขตเทศบาล

4 ฝRกอบรมส*งเสริมและ ส*งเสริมและฝRกอาชีพให�กับ 250,000             ชุมชนในเขตเทศบาล กองสวัสดิการ
พัฒนาอาชีพให�กับ ประชาชนในเขตเทศบาล นครนครศรีธรรมราช สังคม
ประชาชนในเขตเทศบาล นครนครศรีธรรมราช



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

5 พัฒนาและฝRกอบรม จัดฝRกอบรม และทัศนศึกษา 300,000              สํานักงานเทศบาล กองสวัสดิการ
อาสาสมัครพลังแผ*นดิน ดูงานแก*อาสาสมัครในชุมชน  นครนครศรีธรรมราช สังคม
เอาชนะยาเสพติดและ 62 ชุมชน ป9ละ 1 รุ*น จํานวน และศึกษาดูงานพื้นที่
สมัชชาชุมชนในเขต ประมาณ  200 คน ภายนอกตามความ
เทศบาล เหมาะสม

6 เสริมสร�างความเข�มแข็ง จัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ� 400,000              สํานักงานเทศบาล กองสวัสดิการ
ของสถาบันครอบครัว โดยมีตัวแทนครอบครัวจาก นครนครศรีธรรมราช สังคม
ในเขตเทศบาล ชุมชนเข�าร*วมกิจกรรม และศึกษาดูงานพื้นที่
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โครงการ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ที่

ในเขตเทศบาล ชุมชนเข�าร*วมกิจกรรม และศึกษาดูงานพื้นที่
ภายนอกตามความ
เหมาะสม

7 พัฒนาศักยภาพเครือข*าย ฝRกอบรมและพัฒนาศักยภาพ 500,000              สํานักงานเทศบาล กองสวัสดิการ
องค�กรศาสนาในเขต องค�กรศาสนาในเขตเทศบาล นครนครศรีธรรมราช สังคม
เทศบาล นครนครศรีธรรมราช และ และศึกษาดูงานพื้นที่

ทัศนศึกษาดูงาน ภายนอกตามความ
เหมาะสม

8 พัฒนาและสนับสนุน จัดประชุมผู�นําชุมชนในเขต 150,000             สํานักงานเทศบาล กองสวัสดิการ
การทํางานขององค�กร เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นครนครศรีธรรมราช สังคม
ชุมชน เดือนละ 1 ครั้ง



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

9 ป>องกันและแก�ไขปGญหา สร�างภูมิคุ�มกันและป>องกันปGญหา 50,000               เขตเทศบาลนคร กองสวัสดิการ
ยาเสพติด ยาเสพติดในกลุ*มเด็กและเยาวชนทั้ง นครศรีธรรมราช สังคม

ในสถานศึกษาและนอกสถาน
ศึกษาในชุมชนเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช

10 สภาเด็กและเยาวชน ดําเนินการฝRกอบรมและสนับ 200,000             เขตเทศบาลนคร กองสวัสดิการ
ในระดับเทศบาล สนุนการดําเนินงานของสภา นครศรีธรรมราชและ สังคม

เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล ศึกษาดูงานนอกพื้นที่

ที่
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พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
โครงการ

เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล ศึกษาดูงานนอกพื้นที่
ตามความเหมาะสม

11 ส*งเสริมสุขภาพและ  - จัดการแข*งขันกีฬาชุมชน 2,800,000           - สนามกีฬาจังหวัด กองสวัสดิการ
การแข*งขันกีฬาชุมชน และเยาวชนชุมชนในเขตเทศบาล นครศรีธรรมราช สังคม

จํานวน 62 ชุมชน  - ชุมชนเขตเทศบาล
 - สนับสนุนครูนําเต�นแอโรบิค นครนครศรีธรรมราช
 - จัดซื้อวัสดุอุปกรณ�กีฬา

12 ส*งเสริมแม*บ�านและ สนับสนุนให�ชุมชนในเขตเทศบาล 100,000             สวนสมเด็จพระศรี กองสวัสดิการ
เยาวชนจัดกิจกรรม 62  ชุมชน  จัดกิจกรรมการแสดง นครินทร� 84 สังคม
งานประเพณีเดือนสิบ ที่อนุรักษ�ไว�ซึ่งขนบธรรมเนียม (ทุ*งท*าลาด)

ประเพณีท�องถิ่น



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.

13 การจัดกิจกรรมชุมชน ส*งเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนา 500,000             ชุมชนในเขตเทศบาล กองสวัสดิการ
เพื่อส*งเสริมประเพณี ประเพณี  วัฒนธรรมและการ นครนครศรีธรรมราช สังคม
ศาสนา วัฒนธรรม ท*องเที่ยวต*างๆ ของชุมชน จํานวน 62 ชุมชน
และท*องเที่ยว

14 รักษาสิ่งแวดล�อมและ จัดกิจกรรมพัฒนา   อนุรักษ� 100,000             เขตเทศบาลนคร กองสวัสดิการ
ทรัพยากรธรรมชาติ คูคลอง   และสิ่งแวดล�อมใน นครศรีธรรมราช สังคม

เขตเทศบาล และการส*งเสริม
ชุมชน    องค�กรที่จัดกิจกรรม

ที่ โครงการ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
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ชุมชน    องค�กรที่จัดกิจกรรม
พัฒนาชุมชนด�านสิ่งแวดล�อม

15 เทศบาลพบประชาชน จัดกิจกรรมออกหน*วยให�บริการ 400,000             เขตเทศบาลนคร กองสวัสดิการ
เพื่อบริการและพัฒนา ด�านต*างๆ   แก*ประชาชนในเขต นครศรีธรรมราช สังคม

เทศบาล

                                                                        

รวม 15 8,080,000          
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3. ยุทธศาสตร�ด�านการศึกษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

1 บริหารจัดการหอศิลปl  - ผลิตกิจกรรมส*งเสริมการเรียนรู� 300,000             อุทยานการเรียนรู� กองวิชาการ
ร*วมสมัยเมืองคอน ทางด�านศิลปะ เทศบาลนครนครศรี และแผนงาน

 - จัดนิทรรศการผลงานด�านศิลปะ ธรรมราช
และเผยแพร*ผลงานที่มีคุณค*าต*อ

ที่ โครงการ

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําป9งบประมาณ  พ.ศ. 2561

และเผยแพร*ผลงานที่มีคุณค*าต*อ
สาธารณชน
 - สร�างเครือข*ายและพันธมิตร
ทางด�านศิลปะ

2 บริหารจัดการอุทยาน จัดกิจกรรมส*งเสริมการเรียนรู�ต*างๆ 1,500,000          อุทยานการเรียนรู� กองวิชาการ
การเรียนรู� เช*น โซนตะลอนเน็ต ห�องสมาธิไอที เทศบาลนคร และแผนงาน

ห�องเรียนขาลุย  ห�องสมุด ห�อง นครศรีธรรมราช
เด็กเล็ก ห�องฉายภาพยนต�วิกวิบวับ
ห�องฉายภาพยนต�สามมิติ



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

3 บริหารจัดการพิพิธภัณฑ�  - จัดกิจกรรมเพื่อส*งเสริมความรู� 1,000,000          พิพิธภัณฑ�เมือง กองวิชาการ
เมือง และเผยแพร*ประชาสัมพันธ� สวนสมเด็จพระ และแผนงาน

พิพิธภัณฑ�เมือง เช*น จ�ดทําเอกสาร ศรีนครินทร� 84
เผยแพร*ฯ (ทุ*งท*าลาด)
 - จัดนิทรรศการถาวรและจัด
นิทรรศการหมุนเวียน

โครงการ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
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ที่

รวม 3 2,800,000          



3.2  แผนงานการศึกษา

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

1 แข*งขันทักษะทาง  - จัดสอบแข*งขันทักษะทางวิชาการ 2,000,000           - สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศึกษา
วิชาการ และประกวดกิจกรรมในแต*ละกลุ*ม ในสังกัดเทศบาลนคร

สาระการเรียนรู�ให�กับนักเรียน นครศรีธรรมราช
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก  นักเรียน  - สนามหน�าเมือง
ชั้นอนุบาล - ม.6
 - จัดสอบแข*งขันคัดเลือกนักเรียน  - ห�องประชุมเพชรลดา
โรงเรียนในสังกัด ชั้น ป.5 ชั้น ม.2 โรงเรียนสาธิตเทศบาล

โครงการ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
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ที่

โรงเรียนในสังกัด ชั้น ป.5 ชั้น ม.2 โรงเรียนสาธิตเทศบาล
และ ม.5  ใน 5 กลุ*มสาระ   วัดเพชรจริก
ประกอบด�วย คณิตศาสตร�   
ภาษาไทย วิทยาศาสตร�
สังคมศึกษา   และภาษาอังกฤษ 
เปFนตัวแทนเทศบาล
 - จัดส*งนักเรียนตัวแทนเทศบาล  - ตามที่กรมส*งเสริมการ
พร�อมครูฝRกสอนเข�าร*วมการแข*งขัน ปกครองท�องถิ่นกําหนด
ในโครงการการแข*งขันคนเก*งใน
โรงเรียนท�องถิ่นระดับประเทศ



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

2 จัดการเรียนการสอน จัดการเรียนการสอนภาษาจีน 300,000             สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศึกษา
ภาษาจีนระดับการ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดเทศบาลนคร
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล นครศรีธรรมราช

3 จัดการเรียนการสอน จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 500,000             สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศึกษา
ภาษาอังกฤษ (English  (English  For Child) ระดับ ในสังกัดเทศบาลนคร
For Child) ชั้นอนุบาล นครศรีธรรมราช

4 จัดทําแผนพัฒนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การ 150,000             ห�องประชุมเทศบาล สํานักการศึกษา
การศึกษา จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา นครนครศรีธรรมราช

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
ที่

 - 27 -

โครงการ

การศึกษา จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา นครนครศรีธรรมราช
ของสํานักการศึกษา  การทบ
ทวนแผนพัฒนาการศึกษา
ของสํานักการศึกษา การจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาของสถาน
ศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

5 ประกันคุณภาพการ จัดทําแบบทดสอบและ 100,000             สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศึกษา
ศึกษา เครื่องมือการประกันคุณภาพ ในสังกัดเทศบาลนคร

การศึกษาตามมาตรฐานการ นครศรีธรรมราช
ศึกษาที่ อปท.กําหนด จํานวน
16 มาตรฐาน อนุบาล 4
มาตรฐาน



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

6 ประชุมปฐมนิเทศ จัดประชุมปฐมนิเทศพนักงาน 300,000             ห�องประชุมโรงแรม สํานักการศึกษา
พนักงานครูเทศบาล ครูเทศบาล ครูอัตราจ�าง และ

บุคลากรทางการศึกษา
ป9การศึกษาละ 1 ครั้ง

7 ประชุมสัมมนา จัดประชุมสัมมนาคณะ 100,000             ห�องประชุมโรงแรม สํานักการศึกษา
คณะกรรมการ กรรมการสถานศึกษาขั้น
สถานศึกษาขั้น พื้นฐานโรงเรียนในสังกัด
พื้นฐาน

ที่
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โครงการ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

พื้นฐาน
8 ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู� 50,000               ห�องประชุมโรงแรม สํานักการศึกษา

ติดตามผลการสอบ นักเรียน ผู�ปกครองนักเรียนที่มี
O-NET คะแนนเต็มร�อยจากการสอบ

O-NET กับคณะครูผู�บริหารและ
บุคลากรที่เกี่ยวข�อง เพื่อสะท�อน
กลยุทธ�สู*ความสําเร็จ

9 ปรับปรุงภูมิทัศน�ใน ตกแต*งภายในโรงเรียนด�วย 180,000              - สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศึกษา
โรงเรียน ไม�ดอกไม�ประดับ สวนหย*อม ในสังกัดเทศบาลนคร

และอื่นๆ ให�สวยงาม เพื่อสร�าง นครศรีธรรมราช
บรรยากาศเอื้ออํานวยในการเรียน  - ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก
การสอนของโรงเรียนในสังกัด 20 ศูนย�
10 โรงเรียน  และศูนย�พัฒนา
เด็กเล็ก  20  ศูนย�



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

10 ฝRกอบรมสัมมนา จัดอบรมสัมมนาพนักงานครู 150,000             ห�องประชุมโรงแรม สํานักการศึกษา
พนักงานครูเทศบาลตาม เทศบาล ครูอัตราจ�าง บุคลากร
กลุ*มประสบการณ�เรียนรู� สนับสนุนการสอน และบุคลากร
8 กลุ*มสาระ สายงานการศึกษา

11 พัฒนาการจัดการเรียน จัดการเรียนการสอนกิจกรรม 150,000             สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศึกษา
การสอนกิจกรรมลด ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู� และจัด ในสังกัดเทศบาลนคร
เวลาเรียนเพิ่มเวลารู� อบรมให�ความรู�แก*ครูและผู�บริหาร นครศรีธรรมราช

ที่
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โครงการ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

เวลาเรียนเพิ่มเวลารู� อบรมให�ความรู�แก*ครูและผู�บริหาร นครศรีธรรมราช
สถานศึกษา  - ห�องประชุมโรงแรม

12 พัฒนาการจัดการเรียน การจัดการศึกษาโดยให�ผู�เรียน 150,000             สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศึกษา
การสอน "สะเต็มศึกษา" เกิดการเรียนรู� และสามารถ ในสังกัดเทศบาลนคร
(STEM Education) บูรณาการความรู�ทางวิทยาศาสตร� นครศรีธรรมราช

เทคโนโลยี กระบวนการทาง  - ห�องประชุมโรงแรม
วิศวกรรม และคณิตศาสตร�ไปใช�
ในการเชื่อมโยงและแก�ปGญหาใน
ชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนา
กระบวนการเพื่อผลผลิตใหม*
ควบคู*ไปกับการพัฒนาทักษะ
แห*งศตวรรษที่ 21 และจัดอบรม
ให�ความรู�แก*ครูและผู�บริหาร
สถานศึกษา



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.

13 ประชุมฝRกอบรมสัมมนา จัดอบรมสัมมนาพนักงานครู 500,000             ห�องประชุม สํานักงาน สํานักการศึกษา
ศึกษาดูงาน แหล*งเรียนรู� เทศบาล ครูอัตราจ�าง บุคลากร เทศบาลนคร
การศึกษาภายใน สนับสนุนการสอนและบุคลากร นครศรีธรรมราช
ประเทศและต*างประเทศ สายงานการศึกษา และศึกษา

ดูงานภายในประเทศและต*าง
ประเทศ

14 ประชุมสัมมนาและ จัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน 200,000             ห�องประชุมโรงแรม สํานักการศึกษา
ศึกษาดูงานคณะกรรมการคณะกรรมการประสานงาน

พ.ศ.2561
ที่
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โครงการ
พ.ศ.2560

ศึกษาดูงานคณะกรรมการคณะกรรมการประสานงาน
ประสานงานวิชาการฯ วิชาการฯ ระดับท�องถิ่น
ระดับท�องถิ่น

15 ฝRกอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู�สอน 150,000             ห�องประชุมโรงแรม สํานักการศึกษา
ครูผู�สอนระดับก*อน ระดับก*อนประถมศึกษา
ประถมศึกษา ป9การศึกษาละ 1 ครั้ง

16 ฝRกอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู�สอน 150,000             ห�องประชุมโรงแรม สํานักการศึกษา
ครูผู�สอนศูนย�พัฒนา ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล
เด็กเล็ก ป9การศึกษาละ 1 ครั้ง

17 พัฒนาการศึกษาส*งเสริม จัดอบรมครูชั้น ป.1 - ป.4 โรงเรียน 150,000             ห�องประชุมโรงแรม สํานักการศึกษา
การอ*านออกเขียนได� ในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

18 Active Learning จัดอบรมครูผู�สนอนชั้นอนุบาลและ 200,000             ห�องประชุมโรงแรม สํานักการศึกษา
ตามศาสตรพระราชา ครูประถมศึกษาโรงเรียนในสังกัด

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช



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

19 พัฒนาการเรียนการ จัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุgน 200,000             สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศึกษา
สอนภาษาญี่ปุgน นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ในสังกัดเทศบาลนคร

นครนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

20 พัฒนาการจัดการเรียน จัดการเรียนการสอนตามนโยบาย 200,000             สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศึกษา
การสอน "โรงเรียน รัฐบาล "โรงเรียนพอเพียงท�องถิ่น" ในสังกัดเทศบาลนคร
พอเพียงท�องถิ่น" (Local Sufficiency School) นครศรีธรรมราช

การจัดอบรมให�ความรู�แก*ครู

โครงการ
พ.ศ.2561

ที่
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พ.ศ.2560

การจัดอบรมให�ความรู�แก*ครู
และผู�บริหารสถานศึกษา

21 วัดผลและประเมินผล จัดสอบวัดผลนักเรียนโรงเรียน 100,000             สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศึกษา
การศึกษา ในสังกัดเทศบาลทุกคน ป9การ ในสังกัดเทศบาล

ศึกษาละ 2 ครั้ง นครนครศรีธรรมราช



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

22 การพัฒนาการจัดการ  - จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการจัด 4,500,000          สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศึกษา
ศึกษาโดยใช�โรงเรียนเปFน การศึกษา เช*น ส*งเสริม ในสังกัดเทศบาล
ฐานในการพัฒนาท�องถิ่น ภูมิปGญญาท�องถิ่นเศรษฐกิจ นครนครศรีธรรมราช
(SBMLD) พอเพียงตามแนวพระราชดําริ

ส*งเสริมอาชีพระหว*างเรียน
หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข�อง
สถานศึกษา
 - จัดส*งโรงเรียนสมัครเข�าร*วมและ

โครงการที่
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พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

 - จัดส*งโรงเรียนสมัครเข�าร*วมและ
เข�าประกวดโรงเรียน SBMLD ดีเด*น

23 พัฒนาห�องสมุด จัดซื้อหนังสือให�กับห�องสมุด 1,000,000          สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศึกษา
โรงเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ในสังกัดเทศบาล

นครนครศรีธรรมราช
24 กิจกรรมพัฒนา นักเรียนระดับอนุบาล 5,891,120          สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศึกษา

คุณภาพผู�เรียน ประถมศึกษา  และระดับ ในสังกัดเทศบาล
มัธยมศึกษา นครนครศรีธรรมราช

25 เครื่องแบบนักเรียน ระดับอนุบาลประถมศึกษา 4,110,460          สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศึกษา
และระดับมัธยมศึกษา ในสังกัดเทศบาล

นครนครศรีธรรมราช
26 จัดการเรียนการสอน  นักเรียนระดับอนุบาล ประถม 24,129,700        สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศึกษา

(รายหัว) ศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และ ในสังกัดเทศบาล
เด็กในศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล นครนครศรีธรรมราช



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน*วยงาน ศ.2560 พ.ศ.2561
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

27 ปรับปรุงหลักสูตร จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 200,000             สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศึกษา
สถานศึกษาของโรงเรียน พนักงานครูเทศบาลเพื่อพัฒนา ในสังกัดเทศบาล
สังกัดเทศบาล หลักสูตรสถานศึกษาของ นครนครศรีธรรมราช

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 10
โรงเรียน

28 การพัฒนาประสิทธิภาพ พัฒนาประสิทธิภาพ 160,000             ห�องประชุมโรงแรม สํานักการศึกษา
ของครูและบุคลากร ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในระดับ ทางการศึกษาในระดับ
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ที่ โครงการ

ทางการศึกษาในระดับ ทางการศึกษาในระดับ
กลุ*มจังหวัดการศึกษา กลุ*มจังหวัดการศึกษา
ท�องถิ่นที่ 6 ภาคใต�ฝG�ง ท�องถิ่นที่ 6 ภาคใต�ฝG�ง
อ*าวไทย อ*าวไทย

29 พัฒนาแหล*งเรียนรู�ใน จัดทําข�อมูลแหล*งเรียนรู�ของ 500,000             สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศึกษา
โรงเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ในสังกัดเทศบาล

 จํานวน  10  โรงเรียน นครนครศรีธรรมราช
30 รณรงค�การป>องกัน จัดกิจกรรมรณรงค�ป>องกัน 283,000             สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศึกษา

ยาเสพติดในสถานศึกษา ยาเสพติดโรงเรียนในสังกัด ในสังกัดเทศบาล
เทศบาล  10  โรงเรียน นครนครศรีธรรมราช



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน*วยงาน ศ.2560 พ.ศ.2561
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.

31 ส*งเสริมกิจกรรมรัก  - พัฒนาบุคลากรในสังกัด 100,000             สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศึกษา
การอ*านในสถานศึกษา ให�มีความรู�ความสามารถใน ในสังกัดเทศบาล
อปท. ด�านการจัดกิจกรรมส*งเสริม นครนครศรีธรรมราช

การอ*าน
 - สร�างเสริมประสิทธิภาพ
การเรียนการสอนด�วย
กิจกรรมส*งเสริมการอ*าน

32 ส*งเสริม อปท.ที่จัดทํา โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 100,000             สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศึกษา
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ที่ โครงการ

32 ส*งเสริม อปท.ที่จัดทํา โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 100,000             สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษา ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก และสํานัก ในสังกัดเทศบาล
ดีเด*น การศึกษา   จัดส*งแผนพัฒนา นครนครศรีธรรมราช

การศึกษาเข�าประกวดแข*งขัน
แผนพัฒนาการศึกษาดีเด*นใน
ระดับประเทศ

33 เชื่อมต*อเครือข*าย  - เชื่อมต*ออินเตอร�เน็ตความเร็ว 1,186,800          สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศึกษา
อินเตอร�เน็ต สูงสําหรับสถานศึกษาโรงเรียน ในสังกัดเทศบาล

ในสังกัดเทศบาล นครนครศรีธรรมราช
 - จ*ายค*าอินเตอร�เน็ตของโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาล

34 ค*าปGจจัยพื้นฐาน นักเรียนประถมศึกษาและมัธยม 4,142,000          สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศึกษา
สําหรับนักเรียนยากจน ศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ในสังกัดเทศบาล

นครนครศรีธรรมราช



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน*วยงาน ศ.2560 พ.ศ.2561
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.

35 หนังสือเรียน สนับสนุนหนังสือเรียนให�กับ 7,326,190          สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศึกษา
นักเรียนระดับอนุบาล ประถม ในสังกัดเทศบาล
ศึกษาและระดับ  มัธยมศึกษา นครนครศรีธรรมราช

36 อาหารกลางวัน เพื่อจ*ายเปFนค*าอาหารกลางวัน 42,579,800           สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศึกษา
เด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาล ในสังกัดเทศบาล และ
8  โรงเรียน   และศูนย�พัฒนา ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก
เด็กเล็ก   จํานวน 20 ศูนย�

37 อุปกรณ�การเรียน สนับสนุนอุปกรณ�การเรียน 4,138,730          สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศึกษา
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ที่ โครงการ

37 อุปกรณ�การเรียน สนับสนุนอุปกรณ�การเรียน 4,138,730          สถานศึกษาโรงเรียน สํานักการศึกษา
การสอน การสอนนักเรียนระดับอนุบาล ในสังกัดเทศบาล

ประถมศึกษา และระดับ นครนครศรีธรรมราช
มัธยมศึกษา



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน*วยงาน ศ.2560 พ.ศ.2561
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.

38 อาหารเสริมนม เพื่อจ*ายเปFนค*าอาหารเสริม (นม) 33,653,800           โรงเรียนหรือสถานศึกษา สํานักการศึกษา
ดังนี้ ที่ได�รับการจัดสรรเงิน
 - โรงเรียนสังกัดเทศบาล จํานวน อุดหนุนค*าอาหาร
8 โรงเรียน เสริม (นม) 
 - โรงเรียนสังกัด  สพฐ. จํานวน
4  โรงเรียน
 - ศูนย�การศึกษาพิเศษ
ประจําจังหวัด
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ที่ โครงการ

ประจําจังหวัด
 - ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 
20  ศูนย�

39 เสริมสร�างการเรียนรู�  - ดูแลด�านการบริโภคและ 100,000             ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก สํานักการศึกษา
และพัฒนาเด็กในศูนย� สุขภาพเด็กในศูนย�พัฒนาเด็ก เทศบาลนคร

พัฒนาเด็กเล็ก เล็กให�สามารถมีพัฒนาการ  นครศรีธรรมราช

ตามวัยและเตรียมความพร�อม
เข�าสู*การศึกษาภาคบังคับ
 - ค*าเช*าศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 1 ศูนย�

40 ก*อสร�างอาคารเรียน ก*อสร�างอาคารชนิดคอนกรีต 25,000,000        โรงเรียนเทศบาลวัด สํานักการศึกษา
ระดับปฐมวัย โรงเรียน เสริมเหล็ก 3 ขั้น  พื้นที่อาคารไม* ท�าวโคตร
เทศบาลวัดท�าวโคตร น�อยกว*า 2,400.00 ตารางเมตร

จํานวน 1 หลัง



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน*วยงาน ศ.2560 พ.ศ.2561
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.

41 บริหารจัดการศึกษา สนับสนุนการจัดการเรียน 600,000             โรงเรียนเทศบาลวัด สํานักการศึกษา
โรงเรียนเทศบาล การสอนของโรงเรียน ท*าโพธิ์
วัดท*าโพธิ์ เทศบาลวัดท*าโพธิ์ (ระดับมัธยม

ศึกษา)
42 ฝRกอบรมทักษะกระบวน นํานักเรียนระดับมัธยมศึกษา 630,000             มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ� สํานักการศึกษา

การทางวิทยาศาสตร� โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัด
เพชรจริก ฝRกอบรมทักษะ
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ที่ โครงการ

เพชรจริก ฝRกอบรมทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร�
ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ� 
จํานวน ๓๐ สัปดาห�

43 จัดการศึกษานอกระบบ จัดการศึกษานอกระบบ และ 500,000             อาคารศิลปชีพ สํานักการศึกษา
โรงเรียน ตามอัธยาศัย ระดับการศึกษา เทศบาลนคร

ขั้นพื้นฐาน (กศน.)  ให�แก* นครศรีธรรมราช
เยาวชนที่พลาดโอกาสในการ
ศึกษาในระบบการศึกษา   
ขั้นพื้นฐาน



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.

44 สงเคราะห�เด็กยากไร�ใน จัดการศึกษาและสนับสนุน 100,000             อาคารศิลปชีพ สํานักการศึกษา
ชุมชนและเด็กเร*ร*อน ค*าพาหนะ ค*าอาหารกลางวัน เทศบาลนคร

และค*าเครื่องบริโภค ปGจจัย นครศรีธรรมราช
ต*างๆ  สําหรับเด็กผู�ด�อย
โอกาส และเด็กเร*ร*อนภายใน
เขตเทศบาล จํานวน 25 คน

45 พัฒนาครูอาสา จัดส*งครูสอนเด็กเร*ร*อนเข�ารับ 6,000                 กรุงเทพมหานคร สํานักการศึกษา
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พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
ที่ โครงการ

45 พัฒนาครูอาสา จัดส*งครูสอนเด็กเร*ร*อนเข�ารับ 6,000                 กรุงเทพมหานคร สํานักการศึกษา
การอบรมสัมมนาตามที่
กรมส*งเสริมจัดอบรม  ป9การ
ศึกษาละ 1 ครั้ง

46 กิจกรรมวันครู จัดกิจกรรมวันครูในโรงเรียน 50,000               หอประชุมเมือง สวน สํานักการศึกษา
สังกัดเทศบาล สมเด็จพระศรีนครินทร�

84 (ทุ*งท*าลาด)

รวม 46 165,167,600     



3.3  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

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 จัดการแข*งขันกีฬา จัดการแข*งขันกีฬาประเภท 700,000             สนามกีฬาจังหวัด สํานักการศึกษา
นักเรียนกลุ*มโรงเรียน กรีฑา ระหว*างนักเรียนโรงเรียน นครศรีธรรมราช
เทศบาล สังกัดเทศบาล 8  โรงเรียน

ป9การศึกษาละ 1 ครั้ง
2 จัดส*งนักกีฬาเข�าร*วม จัดส*งนักกีฬาเข�าร*วมแข*งขัน 2,500,000           - ระดับภาคจังหวัด สํานักการศึกษา

แข*งขันกีฬากรมส*งเสริม กับหน*วยงานอื่นๆ  ซึ่งจัดโดย พัทลุง
การปกครองส*วนท�องถิ่น กรมส*งเสริมการปกครองส*วน  - ระดับประเทศจังหวัด
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โครงการ
พ.ศ.2560

ที่
พ.ศ.2561

การปกครองส*วนท�องถิ่น กรมส*งเสริมการปกครองส*วน  - ระดับประเทศจังหวัด
ท�องถิ่น  ระดับภาค และระดับ ภูเก็ต
ประเทศ

3 พัฒนาบุคลากร จัดส*งเจ�าหน�าที่อบรม 12,000               กรุงเทพมหานคร สํานักการศึกษา
(เจ�าหน�าที่) ด�านการกีฬา   ป9ละ 1 ครั้ง

4 วงนครออร�เคสตร�า จัดฝRกซ�อมเด็กและเยาวชนที่สนใจ 1,500,000           - โรงเรียนนานาชาติ สํานักการศึกษา
และสมัครเข�าร*วมวงดนตรีนคร เทศบาลนคร
ออร�เคสตร�า  และการจัดแสดง นครศรีธรรมราช
คอนเสิร�ต  - ชุมชนในเขตเทศบาล

นครนครศรีธรรมราช
5 จัดงานฉลองเทศกาล จัดกิจกรรมงานฉลองเทศกาล 100,000             ลานคนเมือง สํานักการศึกษา

คริสต�มาส คริสต�มาส ประจําป9 2560



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

6 จัดงานฉลองเทศกาล จัดกิจกรรมส*งเสริมประเพณี 200,000             วงเวียนหน�าสถานีรถไฟ สํานักการศึกษา
ตรุษจีนไชน*าทาวน�เมือง ตรุษจีนไชน*าทาวน�เมืองนคร นครศรีธรรมราช
นคร ประจําป9 2561

7 จัดงานฉลองสมโภช จัดกิจกรรมส*งเสริมวัฒนธรรม 500,000             ศาลหลักเมืองจังหวัด สํานักการศึกษา
ศาลหลักเมืองนคร ทางพุทธศาสนาฉลองสมโภช นครศรีธรรมราช
ศรีธรรมราช ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช

ประจําป9 2561
8 จัดงานถือศีลกินเจ จัดกิจกรรมส*งเสริมประเพณี 100,000             ศาลเจ�ากวนอู สํานักการศึกษา
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ที่ โครงการ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

8 จัดงานถือศีลกินเจ จัดกิจกรรมส*งเสริมประเพณี 100,000             ศาลเจ�ากวนอู สํานักการศึกษา
ถือศีลกินเจ  ประจําป9 2561

9 จัดงานเทศกาลมหา จัดกิจกรรมส*งเสริมประเพณี 500,000             สนามหน�าเมือง สํานักการศึกษา
สงกรานต� มหาสงกรานต�  ประจําป9 2561

10 จัดงานประเพณี จัดกิจกรรมส*งเสริมประเพณี 50,000               ศาลาประดู*หก สํานักการศึกษา
บุญสารทเดือนสิบ บุญสารทเดือนสิบ ประจําป9 

2561
11 จัดงานประเพณีลอย จัดกิจกรรมส*งเสริมประเพณี 500,000             สวนศรีธรรมาโศกราช สํานักการศึกษา

กระทง ลอยกระทง ประจําป9 2561
12 จัดงานมาฆบูชาแห*ผ�า จัดกิจกรรมส*งเสริมประเพณี 300,000              - สนามหน�าเมือง สํานักการศึกษา

ขึ้นธาตุ แห*ผ�าขึ้นธาตุ ประจําป9 2561  - วัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร

13 จัดงานวันขึ้นป9ใหม* จัดกิจกรรมส*งเสริมประเพณี 100,000             หน�าวัดพระมหาธาตุ สํานักการศึกษา
วันขึ้นป9ใหม* ประจําป9 2561 วรมหาวิหาร



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.

14 จัดงานวันเด็กแห*งชาติ จัดกิจกรรมส*งเสริมให�เด็ก 400,000             สวนสมเด็จพระศรี สํานักการศึกษา
และเยาวชนได�มีประสบการณ� นครินทร� 84
ทั้งด�านทักษะ ความรู� ความคิด (ทุ*งท*าลาด)
ความสามารถ การแสดงออก
และการบันเทิง

15 จัดงานวันวิสาขบูชา จัดกิจกรรมส*งเสริมประเพณี 100,000             พุทธภูมิ สวนสมเด็จ สํานักการศึกษา
วันวิสาขบูชา ประจําป9 2561 พระศรีนครินทร� 84

(ทุ*งท*าลาด)

โครงการ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ที่
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(ทุ*งท*าลาด)
16 จัดงานวันอาสาฬบูชา จัดกิจกรรมส*งเสริมประเพณี 200,000             พุทธภูมิ สวนสมเด็จ สํานักการศึกษา

และเข�าพรรษา วันอาสาฬบูชา และวันเข�าพรรษา พระศรีนครินทร� 84
ประจําป9 2561 (ทุ*งท*าลาด)

17 จัดงานสานสัมพันธ�เดือน จัดกิจกรรมส*งเสริมประเพณี 100,000             ศาลาประชาคม สํานักการศึกษา
รอมฎอน เดือนรอมฏอน ประจําป9 2561 สนามหน�าเมือง

18 เฉลิมฉลองวันตรุษ จัดกิจกรรมส*งเสริมประเพณี 100,000             สนามหน�าเมือง สํานักการศึกษา
อีดิ้ลอัฎฮา  วันตรุษอิดิ้ลอัฎฮา ประจําป9 

2561 (ฮ.ศ.1439)
19 พุทธภูมิ  - จัดกิจกรรมร*วมปฏิบัติธรรม 200,000             บริเวณพุทธภูมิ สํานักการศึกษา

ประจําเดือน สวนสมเด็จพระศรี
 - จัดทําเอกสารประชาสัมพันธ� นครินทร� 84
พุทธภูมิ (ทุ*งท*าลาด)

รวม 19 7,412,000         
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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 ก*อสร�างถนน ค.ส.ล. ก*อสร�างถนน ค.ส.ล.กว�าง 5.00- 400,000             ซอยเก�าเจ็ด สํานักการช*าง
5.50 เมตร หนา 0.15 เมตร
ยาว 88.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม*
น�อยกว*า 450.00 ตารางเมตร

แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําป9งบประมาณ  พ.ศ. 2561

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

โครงการ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ที่

น�อยกว*า 450.00 ตารางเมตร
และยกฝาบ*อพัก  จํานวน 1 สาย

2 ก*อสร�างถนน ค.ส.ล. ก*อสร�างถนน ค.ส.ล.กว�าง 3.00- 478,000             ซอยไกรพลดาน สํานักการช*าง
4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ยาว 130.00 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม*น�อยกว*า 577.00 ตารางเมตร
และยกฝาบ*อพัก  จํานวน 1 สาย

3 ก*อสร�างถนน ค.ส.ล. ก*อสร�างถนน ค.ส.ล.กว�าง 5.00 1,298,000          ซอยจันทพันธ� สํานักการช*าง
เมตร หนา 0.15 เมตร
ยาว 320.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม*
น�อยกว*า 1,600.00 ตารางเมตร
และยกฝาบ*อพัก  จํานวน 1 สาย



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

4 ก*อสร�างถนน ค.ส.ล. ก*อสร�างถนน ค.ส.ล.กว�าง 4.00- 430,000             ซอยชลเฉนียน สํานักการช*าง
5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ยาว 117.00 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม*น�อยกว*า 505.00 ตารางเมตร
และยกฝาบ*อพัก  จํานวน 1 สาย

5 ก*อสร�างถนน ค.ส.ล. ก*อสร�างถนน ค.ส.ล.กว�าง 4.00- 399,000             ซอยตากล่ํา สํานักการช*าง
5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ยาว 92.00 เมตร หรือมีพื้นที่

ที่
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โครงการ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ยาว 92.00 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม*น�อยกว*า 408.00 ตารางเมตร
และยกฝาบ*อพัก  จํานวน 1 สาย

6 ก*อสร�างถนน ค.ส.ล. ก*อสร�างถนน ค.ส.ล.กว�าง 2.50- 372,000             ซอยทวดจริกออก สํานักการช*าง
3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร
ยาว 150.00 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม*น�อยกว*า 487.00 ตารางเมตร
และยกฝาบ*อพัก  จํานวน 1 สาย

7 ก*อสร�างถนน ค.ส.ล. ก*อสร�างถนน ค.ส.ล.กว�าง 5.00- 226,000             ซอยทวีทรัพย� สํานักการช*าง
6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ยาว 46.00 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม*น�อยกว*า 273.00 ตารางเมตร
และยกฝาบ*อพัก  จํานวน 1 สาย



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

8 ก*อสร�างถนน ค.ส.ล. ก*อสร�างถนน ค.ส.ล.กว�าง 5.50- 428,000             ซอยเบญจธารา สํานักการช*าง
6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ยาว 90.00 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม*น�อยกว*า 515.00 ตารางเมตร
และยกฝาบ*อพัก  จํานวน 1 สาย

9 ก*อสร�างถนน ค.ส.ล. ก*อสร�างถนน ค.ส.ล.กว�าง 2.50- 362,000             ซอยพระเสด็จ สํานักการช*าง
3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ยาว 135.00 เมตร หรือมีพื้นที่

ที่
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โครงการ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ยาว 135.00 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม*น�อยกว*า 435.00 ตารางเมตร
และยกฝาบ*อพัก  จํานวน 1 สาย

10 ก*อสร�างถนน ค.ส.ล. ก*อสร�างถนน ค.ส.ล.กว�าง 2.00- 214,000             ซอยเพชรสงค� สํานักการช*าง
3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ยาว 88.00 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม*น�อยกว*า 260.00 ตารางเมตร
และยกฝาบ*อพัก  จํานวน 1 สาย

11 ก*อสร�างถนน ค.ส.ล. ก*อสร�างถนน ค.ส.ล.กว�าง 6.00- 374,000             ซอยภูเขาดิน สํานักการช*าง
11.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ยาว 46.00 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม*น�อยกว*า 420.00 ตารางเมตร
และยกฝาบ*อพัก  จํานวน 1 สาย



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

12 ก*อสร�างถนน ค.ส.ล. ก*อสร�างถนน ค.ส.ล.กว�าง 3.00- 199,000             ซอยไม*มีชื่อ (เชื่อม สํานักการช*าง
4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระหว*างถนนนครศรี-
ยาว 65.00 เมตร หรือมีพื้นที่ ปากพนังไปซอยชายทุ*ง
ไม*น�อยกว*า 240.00 ตารางเมตร แยก 3)
และยกฝาบ*อพัก  จํานวน 1 สาย

13 ก*อสร�างถนน ค.ส.ล. ก*อสร�างถนน ค.ส.ล.กว�าง 4.70 1,826,700          ซอยรามราชท�ายน้ํา สํานักการช*าง
เมตร หนา 0.15 เมตร
ยาว 513.00 เมตร หรือมีพื้นที่

โครงการ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ที่
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ยาว 513.00 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม*น�อยกว*า 2,346.00 ตารางเมตร
และยกฝาบ*อพัก  จํานวน 1 สาย

14 ก*อสร�างถนน ค.ส.ล. ก*อสร�างถนน ค.ส.ล.กว�าง 2.70- 203,000             ซอยหนึ่งเก�าสี่ สํานักการช*าง
4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ยาว 73.00 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม*น�อยกว*า 245.00 ตารางเมตร
และยกฝาบ*อพัก  จํานวน 1 สาย

15 ก*อสร�างถนน ค.ส.ล. ก*อสร�างถนน ค.ส.ล.กว�าง 4.00 238,000             ซอยอาบาคัส ด�านข�าง สํานักการช*าง
เมตร  หนา 0.15 เมตร สวนสาธารณะคูขวาง
ยาว 80.00 เมตร หรือมีพื้นที่ (แยกจากซอยอุดมทรัพย�
ไม*น�อยกว*า 320.00 ตารางเมตร ไปทางทิศเหนือ)
จํานวน 1 สาย



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

16 ก*อสร�างถนน ค.ส.ล. ก*อสร�างถนน ค.ส.ล.กว�าง 4.00- 1,890,000          ซอยประชาพัฒนา - สํานักการช*าง
พร�อมรางระบายน้ํา 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร โรงแรมชมดาว
ค.ส.ล. ยาว 225.00 เมตร หรือมีพื้นที่ (ฝG�งทิศตะวันออก)

ไม*น�อยกว*า 1,030.00 ตารางเมตร
และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.ภายใน
กว�าง 0.40 เมตร ยาว 290.00
เมตร จํานวน 1 สาย

17 ก*อสร�างถนน ค.ส.ล. ก*อสร�างถนน ค.ส.ล.กว�าง 4.50 1,907,800          ซอยอินทนิน สํานักการช*าง

โครงการ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ที่
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17 ก*อสร�างถนน ค.ส.ล. ก*อสร�างถนน ค.ส.ล.กว�าง 4.50 1,907,800          ซอยอินทนิน สํานักการช*าง
และรางระบายน้ํา เมตร  หนา 0.15 เมตร
ค.ส.ล. ยาว 270.00 เมตร หรือมีพื้นที่

ไม*น�อยกว*า 1,215.00 ตารางเมตร
และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.ภายใน
กว�าง 0.40 เมตร ยาว 540.00
เมตร จํานวน 1 สาย

18 ก*อสร�างถนน ค.ส.ล. ก*อสร�างถนน ค.ส.ล.กว�างประมาณ 500,000             ซอยข�างร�านอาหาร สํานักการช*าง
และรางระบายน้ํา 2.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว จ*าหอยจากถนนเทวบุรี
ค.ส.ล. ประมาณ 93.00 เมตร หรือมีพื้นที่ ไปทางทิศตะวันตกจน

ไม*น�อยกว*า 260.00 ตารางเมตร สุดซอย
และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.ภายใน
กว�าง 0.40 เมตร ยาวประมาณ
93.00 เมตร  จํานวน 1 สาย



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.

19 ก*อสร�างถนน ค.ส.ล. ก*อสร�างถนน ค.ส.ล.กว�าง 3.30 1,622,000          ซอยต�นหว�า 7 สํานักการช*าง
และรางระบายน้ํา เมตร หนา 0.15 เมตร (ซอยลุงหั้ว)
ค.ส.ล. ยาว 230.00 เมตร หรือมีพื้นที่

ไม*น�อยกว*า 759.00 ตารางเมตร
และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.ภายใน
กว�าง 0.40 เมตร ยาว 230.00
เมตร จํานวน 1 สาย

20 ก*อสร�างถนน ค.ส.ล. ก*อสร�างถนน ค.ส.ล.กว�าง 4.00 910,000             ซอยเหมทานนท� สํานักการช*าง

ที่
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โครงการ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

20 ก*อสร�างถนน ค.ส.ล. ก*อสร�างถนน ค.ส.ล.กว�าง 4.00 910,000             ซอยเหมทานนท� สํานักการช*าง
และรางระบายน้ํา เมตร หนา 0.15 เมตร
ค.ส.ล. ยาว 178.00 เมตร หรือมีพื้นที่

ไม*น�อยกว*า 712.00 ตารางเมตร
และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.ภายใน
กว�าง 0.40 เมตร ยาว 135.00
เมตร จํานวน 1 สาย

21 ก*อสร�างถนนปูยาง ก*อสร�างถนนแอสฟGลท�ติกคอนกรีต 2,910,000          ซอยทวดทอง 1 สํานักการช*าง
แอสฟGลท�ติกคอนกรีต กว�าง 4.00-6.00 เมตร ยาว จากถนนกะโรมถึงถนน
พร�อมรางระบายน้ํา 983.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ชลประทาน 4 ขวา
ค.ส.ล. หรือมีพื้นที่ไม*น�อยกว*า 5,403.00

ตารางเมตร และรางระบายน้ํา 
ค.ส.ล. ภายในกว�าง 0.40 เมตร 
ยาว 150.00 เมตร จํานวน 1 สาย



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

22 ก*อสร�างถนนผิว ก*อสร�างถนนแอสฟGลท�ติกคอนกรีต 771,700             ซอยเอกมหาชัย สํานักการช*าง
แอสฟGลท�ติกคอนกรีต กว�าง 6.00 เมตร ยาว 310.00

เมตร หนา 0.05 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม*น�อยกว*า 
1,860.00 ตารางเมตร 
จํานวน 1 สาย

23 ก*อสร�างถนนผิว ก*อสร�างปูยางแอสฟGลท�ติกคอนกรีต 293,000             ถนนพระคลัง สํานักการช*าง
แอสฟGลท�ติกคอนกรีต กว�าง 4.40-5.90เมตร ยาว 

ที่
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โครงการ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

แอสฟGลท�ติกคอนกรีต กว�าง 4.40-5.90เมตร ยาว 
149.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม*น�อยกว*า 
729.00 ตารางเมตร 
จํานวน 1 สาย

24 ก*อสร�างถนนผิว ก*อสร�างปูยางแอสฟGลท�ติกคอนกรีต 534,200             ถนนเสมาชัย สํานักการช*าง
แอสฟGลท�ติกคอนกรีต กว�าง 5.05-7.60 เมตร ยาว

234.50 เมตร หนา 0.05 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม*น�อยกว*า 
1,295.00 ตารางเมตร 
จํานวน 1 สาย



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

25 ก*อสร�างถนนแอสฟGลท� ก*อสร�างถนนแอสฟGลท�ติกคอนกรีต 212,000             ซอยเตาหม�อ สํานักการช*าง
ติกคอนกรีต กว�าง 5.00 เมตร ยาว 92.00

เมตร หนา 0.05 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม*น�อยกว*า 
460.00 ตารางเมตร 
จํานวน 1 สาย

26 ก*อสร�างถนนแอสฟGลท� ก*อสร�างถนนแอสฟGลท�ติกคอนกรีต 280,000             ซอยอินบํารุง สํานักการช*าง
ติกคอนกรีต กว�าง 5.00-7.00  เมตร

ที่
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โครงการ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ติกคอนกรีต กว�าง 5.00-7.00  เมตร
ยาว 93.00เมตร หนา 0.05 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม*น�อยกว*า 
558.00 ตารางเมตร 
จํานวน 1 สาย

27 ก*อสร�างปรับปรุงขยาย ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 425,000             ซอยปากพลี สํานักการช*าง
ถนน ค.ส.ล. กว�างประมาณ 1.50-2.00 เมตร จากถนนสายนาพรุ-

ยาวประมาณ 314.00 เมตร ปากพูน ไปทางทิศ
หรือมีพื้นที่ไม*น�อยกว*า 498.00 ตะวันตกจนสุดซอย
ตารางเมตร  จํานวน 1 สาย



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.

28 ก*อสร�างปูยางแอสฟGลท� ก*อสร�างปูยางแอสฟGลท�ติกคอนกรีต 2,515,000          ซอยประชาพัฒนา จาก สํานักการช*าง
ติกคอนกรีต กว�าง 4.00-7.00  เมตร ถนนกะโรม - ถนน

ยาว 1,117.00 เมตร หนา ชลประทาน 4 ขวา
 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม*น�อยกว*า 
5,421.00 ตารางเมตร 
จํานวน 1 สาย

29 ก*อสร�างฝาปTดท*อบล็อค ก*อสร�างฝาท*อบล็อค ค.ส.ล. 500,000             ซอยลําเหมือง สํานักการช*าง
พร�อมถนน ค.ส.ล. กว�าง 2.20-3.20  เมตร (ระหว*างซอยแม*อ*างทอง

โครงการ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ที่
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พร�อมถนน ค.ส.ล. กว�าง 2.20-3.20  เมตร (ระหว*างซอยแม*อ*างทอง
ยาว 79.00 เมตร หนา 0.25 2-ซอยศรีธรรมโศก 1)
เมตร หรือมีพื้นที่ไม*น�อยกว*า 
350.00 ตารางเมตร 
จํานวน 1 สาย

30 ก*อสร�างรางระบายน้ํา ก*อสร�างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 677,000             ถนนยมราชฝG�ง สํานักการช*าง
ค.ส.ล ภายในกว�าง 0.40 เมตร ยาว ทิศตะวันตกตรงข�าม

216.00 เมตร จํานวน 1 สาย ธนาคารออมสิน-วงเวียน
หน�าวัดศรีทวี

31 ก*อสร�างรางระบายน้ํา ก*อสร�างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 111,000             ท�ายซอยมหรรนพ สํานักการช*าง
ค.ส.ล. ภายในกว�าง 0.40 เมตร ยาว

30.00 เมตร จํานวน 1 สาย



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.

32 ก*อสร�างอาคารศาลาที่ ก*อสร�างอาคาร ขนาด 2.00x 950,000             บริเวณริมทางเท�าสี่แยก สํานักการช*าง
พักผู�โดยสาร 4.00 เมตร พื้นที่หลังละ 8.00 เบญจมราชูทิศ

ตารางเมตร ชนิดโครงสร�างเหล็ก
หลังคากระเบื้องลอนคู* จํานวน 
4 หลัง

33 ปรับปรุงขยายผิวจราจร ปรับปรุงถนน ค.ส.ล.หนา 0.25 500,000             ถนนกะโรม บริเวณถนน สํานักการช*าง
เมตร หรือมีพื้นที่ไม*น�อยกว*า สะพานยาวเชื่อมกับถนน
275.00 ตารางเมตร และ เทวบุรี

โครงการ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
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ที่

275.00 ตารางเมตร และ เทวบุรี
ก*อสร�างคันหินพร�อมตีเส�นจราจร

34 ปรับปรุงถนนผิวทาง ก*อสร�างปรับปรุงถนนผิวทาง 12,676,000        ถนนศรีปราชญ� สํานักการช*าง
พาราแอสฟGลท�ติก พาราแอสฟGลท�ติกคอนกรีตพร�อม จุดเริ่มต�นโครงการ
คอนกรีต งานตีเส�นจราจร จุดเริ่มต�น เชิงสะพานราเมศวร�-

โครงการเชิงสะพานราเมศวร�ถนน เชิงสะพานคลองหน�า
ศรีปราชญ� ถนนชมพูพล ถนน เมือง
บูรณาราม ถนนพระเงิน จุดสิ้น
สุดโครงการเชิงสะพานคลอง
หน�าเมือง ถนนกว�าง 7.50 -
14.50 เมตร หนา 0.05 เมตร
ยาว 2,605.50 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม*น�อยกว*า 21,371.00
ตารางเมตร



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.

35 ปรับปรุงยกระดับฝา ปรับปรุงยกระดับฝารางระบายน้ํา 387,000             ถนนวัดคิด สํานักการช*าง
รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ค.ส.ล.ภายในกว�าง 0.40 เมตร 

ยาว 319.00 เมตร จํานวน
1 สาย

36 เปลี่ยนหลอดไฟ เปลี่ยนหลอดไฟแสงสว*างจาก 644,000             ถนนบ*ออ*าง สํานักการช*าง
แสงสว*าง หลอดแอลอีดี ขนาด 150 วัตต�

จํานวน 22 หลอด
37 เปลี่ยนหลอดไฟ เปลี่ยนหลอดไฟแสงสว*างจาก 925,000             ถนนราชนิคม สํานักการช*าง

โครงการ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ที่
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37 เปลี่ยนหลอดไฟ เปลี่ยนหลอดไฟแสงสว*างจาก 925,000             ถนนราชนิคม สํานักการช*าง
แสงสว*าง หลอดแอลอีดี ขนาด 150 วัตต�

จํานวน 32 หลอด
38 ยกระดับถนนผิว ยกระดับถนนผิวแอสฟGลท�ติก 2,049,000          หน�าวัดศรีทวี - สะพาน สํานักการช*าง

แอสฟGลท�ติกคอนกรีต คอนกรีต กว�าง 9.50- คลองทุ*งปรัง 
16.00 เมตร ยาว 209.00 (สะพานยาว)
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม*น�อยกว*า 2,601.00
ตารางเมตร  จํานวน 1 สาย



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.

39 ก*อสร�างลานกีฬา ก*อสร�างลานกีฬา ค.ส.ล. หนา 600,000             ชุมชนหัวท*า สํานักการช*าง
พร�อมติดตั้งเครื่อง 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม*น�อย
ออกกําลังกาย กว*า 150.00 ตารางเมตร และ

ติดตั้งเครื่องออกกําลังกาย จํานวน
18 รายการ เช*น เครื่องออก
กําลังกายข�อเข*า เครื่องออกกําลัง
กายแขนขา ลดหน�าท�อง เครื่อง
ซิทอัพหน�าท�อง เครื่องแก�ปวด

ที่ โครงการ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
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ซิทอัพหน�าท�อง เครื่องแก�ปวด
ข�อเข*า เครื่องบริหารข�อสะโพก
ลู*วิ่งอเนกประสงค� ฯลฯ

รวม 39 39,940,400       
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5. ยุทธศาสตร�ด�านเศรษฐกิจ
5.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

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 พัฒนาและส*งเสริม  - จัดงานเทศกาลมหาสงกรานต� 4,700,000           - สนามหน�าเมือง สํานักปลัด
การท*องเที่ยว และแห*นางดานเมืองนคร เทศบาล

 - จัดกิจกรรมตลาดริมน้ําเมือง  - ริมคลองหน�าเมือง
ลิกอร�

โครงการ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําป9งบประมาณ  พ.ศ. 2561

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่

ลิกอร�
 - จัดทําสื่อประชาสัมพันธ�การ  - สํานักงานเทศบาลนคร

ท*องเที่ยวนครศรีธรรมราช เช*น นครศรีธรรมราช
เอกสาร ป>าย ชุดนิทรรศการ
 - ประชาสัมพันธ�และการตลาด  - สํานักงานเทศบาลนคร

เชิงรุกด�านการท*องเที่ยว เช*น นครศรีธรรมราช
จัดแถลงข*าว จ�างทํา Booth
Knock Down กิจกรรม "นั่งรถ
ชมเมืองเล*าเรื่องลิกอร�"
 - อบรมให�ความรู�เพื่อส*งเสริม  - สํานักงานเทศบาลนคร

การท*องเที่ยว เช*น อบรมอาสา นครศรีธรรมราช
สมัครยุวมัคคุเทศก�เล*าเรื่องเมือง
ลิกอร�

รวม 1 4,700,000          
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6.  ยุทธศาสตร�ด�านสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม
6.1 แผนงานสาธารณสุข

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

1 ป>องกันควบคุมดูแล  - ค�นหา  ดูแล  รักษา และ 200,000             เขตเทศบาลนคร กองการแพทย�
รักษาผู�ปgวยและผู�ติดเชื้อ ป>องกันควบคุมโรคในผู�ปgวย นครศรีธรรมราช
เอชไอวี เอดส�

 - รณรงค�ควบคุมป>องกัน เพื่อ

แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําป9งบประมาณ  พ.ศ. 2561

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

โครงการ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ที่

 - รณรงค�ควบคุมป>องกัน เพื่อ
ลดอัตราผู�ปgวยเอดส�
 - ให�ยาต�านไวรัสในผู�ปgวยเอดส�

2 ดูแลผู�ปgวยวัณโรคแบบ  - ดูแลรักษา ฟijนฟูสภาพ 50,000               เขตเทศบาลนคร กองการแพทย�
มีพี่เลี้ยง ของผู�ปgวยวัณโรค   และการ นครศรีธรรมราช

ควบคุมป>องกัน
 - ติดตามผลการรักษาผู�ปgวย
วัณโรค
 - นัดผู�ปgวยตรวจหาเสมหะ
และพบแพทย�กินยาต*อหน�า
เจ�าหน�าที่ทุกวัน



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

3 รณรงค�ป>องกันโรคติดต*อ   - ป>องกันการระบาดของ 30,000               เขตเทศบาลนคร กองการแพทย�
โรคติดต*อ นครศรีธรรมราช
 - จัดกิจกรรมรณรงค�ป>องกัน
โรคติดต*อต*างๆ

4 ส*งเสริมทันตสุขภาพ  - ออกตรวจสุขภาพปากเด็ก 50,000                - โรงพยาบาลเทศบาล กองการแพทย�
นักเรียนในเขตเทศบาลฯ นครนครศรีธรรมราช
 - ส*งเสริมการป>องกันและ  - ศูนย�บริการ
รักษาสุขภาพในช*องปาก สาธารณสุข 5 ศูนย�

โครงการ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
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ที่

รักษาสุขภาพในช*องปาก สาธารณสุข 5 ศูนย�
 - โรงเรียนในเขต
เทศบาล 13 โรง
 - ศูนย�ส*งเสริมสุขภาพ
ผู�สูงอายุ

5 โรงพยาบาล ออกเยี่ยมผู�ปgวยในโครงการ 20,000               เขตเทศบาลนคร กองการแพทย�
30,000 เตียง ถึงบ�าน   และบริการรักษา นครศรีธรรมราช

ผู�ปgวยถึงบ�าน การส*งเสริมสุขภาพ
การควบคุมป>องกันโรคและการ
ฟijนฟูสภาพฯ



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

6 ส*งเสริมสนับสนุน  - หน*วยงานภายใน สร�าง 100,000             โรงพยาบาลเทศบาล กองการแพทย�
การสร�างนวัตกรรม นวัตกรรมใหม*ๆ อย*างน�อย นครนครศรีธรรมราช
อย*างเปFนระบบ หน*วยงานละ 1 นวัตกรรม

 - จัดประกวดนวัตกรรมของ
หน*วยงานภายในโรงพยาบาลฯ
อย*างน�อยป9ละ 1 ครั้ง

7 ยกระดับโรงพยาบาลให� จัดกิจกรรมอบรมให�ความรู�ต*างๆ 300,000             โรงพยาบาลเทศบาล กองการแพทย�
เปFนโรงพยาบาลที่ผ*าน เพื่อให�เปFนไปตามมาตรฐานของ นครนครศรีธรรมราช

โครงการ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
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ที่

เปFนโรงพยาบาลที่ผ*าน เพื่อให�เปFนไปตามมาตรฐานของ นครนครศรีธรรมราช
รับรองคุณภาพฯ สถาบันรับรองคุณภาพสถาน

พยาบาลฯ
8 พัฒนางานสาธารณสุข จัดประชุมให�ความรู�แก*ชุมชน 465,000             ชุมชนในเขตเทศบาล กองการแพทย�

มูลฐานในเขตเทศบาล ด�านสาธารณสุขในเรื่องต*างๆ นครนครศรีธรรมราช
และจัดบริการสุขภาพ
เบื้องต�นในศูนย� ศสมช.

9 ประชาสัมพันธ�  - จัดทําวารสารประชาสัมพันธ� 100,000             โรงพยาบาลเทศบาล กองการแพทย�
โรงพยาบาลเทศบาล โรงพยาบาลฯ ป9ละ 2 ครั้ง นครนครศรีธรรมราช
นครนครศรีธรรมราช  - ออกบูทเนื่องในโอกาสต*างๆ

เพื่อประชาสัมพันธ�โรงพยาบาล
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช



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

10 การบริการแพทย� พัฒนาบริการงานแพทย�แผน 100,000             โรงพยาบาลเทศบาล กองการแพทย�
แผนไทยในสถาน ไทยในสถานพยาบาลไปสู* นครนครศรีธรรมราช
พยาบาลสู*ชุมชน ชุมชน

11 การบริการกายภาพ จัดกิจกรรมบริการกายภาพ 100,000             โรงพยาบาลเทศบาล กองการแพทย�
บําบัดในสถานพยาบาล บําบัดในสถานพยาบาลสู* นครนครศรีธรรมราช
สู*ชุมชน ชุมชน โดยการออกเยี่ยมบ�าน

ผู�ปgวยร*วมกับโครงการ
30,000 เตียง
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โครงการ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ที่

30,000 เตียง
12 พัฒนาศักยภาพ อสม.  - จัดประชุมให�ความรู�แก* อสม. 2,300,000           - โรงพยาบาลเทศบาล กองการแพทย�

และการประชุม ในเขตเทศบาล   นครนครศรีธรรมราช
วิชาการเนื่องในวัน อสม.  - จัดอบรมฟijนฟูประจําป9  - สถานที่ภายนอก

การแลกเปลี่ยนเรียนรู�สัมมนา ตามความเหมาะสม
 ศึกษาดูงาน 
 - จัดกิจกรรมวัน อสม.ประจําป9
จัดนิทรรศการ การคัดเลือก
อสม.ดีเด*น



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.

13 เมืองนครอาหาร สุ*มเก็บและตรวจตัวอย*างอาหาร 300,000             ตลาด ร�านอาหาร แผง กองสาธารณสุข
ปลอดภัย ด�วยชุดทดสอบอาหารเบื้องต�น ลอยจําหน*ายอาหาร ห�าง และสิ่งแวดล�อม

จากกลุ*มเป>าหมาย คือ ตลาด สรรพสินค�า และสถาน
ร�านอาหาร ห�างสรรพสินค�า แผงลอย ศึกษาภายในเขต
จําหน*ายอาหาร และสถานศึกษา เทศบาลนครนคร
ภายในเขตเทศบาล ศรีธรรมราช
 - ตรวจสอบด�านสุขลักษณะ
ทางกายภาพของกลุ*มเป>าหมาย
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โครงการ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ที่

ทางกายภาพของกลุ*มเป>าหมาย
รวมถึงการให�คําแนะนําตามหลัก
สุขาภิบาลอาหาร

14 ป>องกันควบคุมสัตว�  - กําจัดและทําลายแหล*งเพาะพันธุ� 800,000             พื้นที่เขตเทศบาลนคร กองสาธารณสุข
และแมลงพาหะนําโรค สัตว�และแมลงที่เปFนพาหะนําโรค นครศรีธรรมราช ได�แก* และสิ่งแวดล�อม

เช*น  หนู ยุง ลูกน้ํายุงลาย  เปFนต�น ชุมชน 62 ชุมชน
 - รณรงค�ป>องกันและควบคุมโรค สถานศึกษา วัด สถานที่
และให�ความรู�แก*ประชาชนในการ ราชการ  หรือเอกชน
กําจัดสัตว�และแมลงพาหะนําโรค
 - ควบคุมทําลายตัวแก*ยุงโดย
การพ*นสารเคมีด�วยหมอก
ควันหรือการพ*นฝอยละออง
 - สอบสวนรายผู�ปgวย และให�คํา
แนะนําในการควบคุมป>องกันโรค



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.

 - พ*นยาฆ*าเชื้อเพื่อป>องกัน
ควบคุมโรคที่เกิดจากสัตว�
และแมลงพาหะนําโรค
 - พ*นเคมีกําจัดยุงตามคําร�อง
ของประชาชนในเขตเทศบาล

15 ร�านอาหารปลอดภัย  - ตรวจประเมินสุขลักษณะทางด�าน 250,000              - สถานประกอบกิจการ กองสาธารณสุข
ใส*ใจสุขภาพ กายภาพและสุ*มตรวจด�านเคมีและ ร�านอาหาร ศูนย�อาหาร และสิ่งแวดล�อม

ชีวภาพ ในพื้นที่เขตเทศบาล
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โครงการ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ที่

ชีวภาพ ในพื้นที่เขตเทศบาล
 - อบรมผู�ประกอบกิจการร�าน นครนครศรีธรรมราช
อาหาร ศูนย�อาหารในพื้นที่เขต  - จัดประชุม/อบรมใน
เทศบาลฯ เกี่ยวกับการสุขาภิบาล สถานที่ราชการหรือ
อาหาร เอกชนภายในเขต
 - สถานประกอบกิจการร�านอาหาร เทศบาล
ที่ผ*านตามหลักเกณฑ�การรับรอง
มาตรฐานฯ ของเทศบาลได�รับป>าย
รับรองมาตรฐาน "อาหารสะอาด
ปลอดภัย ใส*ใจผู�บริโภค" (Clean 
Food Good Health)
 - จัดตั้งชมรม และดําเนินการจัด
ประชุมคณะกรรมการชมรมฯ



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

16 ส*งเสริมและพัฒนา  - ตรวจประเมินตลาด 100,000              - ตลาดสดเทศบาลนคร กองสาธารณสุข
ตลาดสดน*าซื้อ  - แต*งตั้งคณะทํางานและประกาศ นครศรีธรรมราชและ และสิ่งแวดล�อม

แต*งตั้งคณะกรรมการชมรมผู� ตลาดในเขตเทศบาล
ประกอบการตลาด นครนครศรีธรรมราช
 - จัดประชุมคณะทํางาน/คณะ ที่มีโครงสร�างอาคาร
กรรมการชมรมฯ  - จัดอบรม/สัมมนา
 - ประชาสัมพันธ�โครงการฯ ในสถานที่ราชการหรือ
 - จัดอบรม/สัมมนาแก*ผู�ประกอบ เอกชนภายในเขต
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ที่

 - จัดอบรม/สัมมนาแก*ผู�ประกอบ เอกชนภายในเขต
กิจการตลาด/ตัวแทนผู�ขายของใน เทศบาล
ตลาด/หน*วยงานที่เกี่ยวข�อง
 - ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงตลาด

17 พัฒนามาตรฐานการ  - ตรวจประเมินสุขลักษณะ 200,000              - โรงอาหารในสถาน กองสาธารณสุข
สุขาภิบาลอาหารใน ทางด�านกายภาพและสุ*มตรวจ ศึกษาพื้นที่เขต และสิ่งแวดล�อม
สถานศึกษา ตัวอย*างอาหาร ภาชนะ เทศบาลนคร

อุปกรณ� และมือผู�สัมผัสอาหาร นครศรีธรรมราช
เพื่อตรวจวิเคราะห�ในด�านเคมี  - ฝRกอบรม ณ สถานที่
และชีวภาพ ราชการหรือเอกชน
 - อบรมเกี่ยวกับการสุขาภิบาล ภายในเขตเทศบาล
อาหาร จํานวน 1 ครั้งต*อป9
 - สถานที่จําหน*ายอาหาร
ในสถานศึกษาที่ผ*านตาม



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.

หลักเกณฑ�การรับรอง
มาตรฐานฯ ของเทศบาล
ได�รับป>ายรับรองมาตรฐาน
 "อาหารสะอาด ปลอดภัย
ใส*ใจผู�บริโภค" (Clean 
Food Good Health)

18 พัฒนามาตรฐานการ  - ตรวจประเมินสุขลักษณะ 200,000              - สถานที่จําหน*าย กองสาธารณสุข
สุขาภิบาลอาหาร ทางด�านกายภาพเคมีและชีวภาพ อาหารริมบาทวิถีใน และสิ่งแวดล�อม

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
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สุขาภิบาลอาหาร ทางด�านกายภาพเคมีและชีวภาพ อาหารริมบาทวิถีใน และสิ่งแวดล�อม
ริมบาทวิถี และสุ*มตรวจตัวอย*างอาหารภาชนะ พื้นที่เขตเทศบาลนคร

อุปกรณ� และมือของผู�สัมผัสอาหาร นครศรีธรรมราช
 - อบรมเกี่ยวกับสุขาภิบาลอาหาร  - จัดอบรม ณ สถานที่
ให�แก*ผู�จําหน*ายอาหารริมบาทวิถี ราชการหรือเอกชน
ในเขตเทศบาลฯ จํานวน 1 ครั้ง/ป9 ภายในเขตเทศบาล
 - สถานที่จําหน*ายอาหารริมบาท
วิถีที่ผ*านตามหลักเกณฑ�การรับรอง
มาตรฐานฯ ของเทศบาลได�รับป>าย
รับรองมาตรฐาน "อาหารสะอาด 
ปลอดภัยใส*ใจผู�บริโภค"   (Clean 
Food Good Health)



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.

19 ป>องกัน  ควบคุมโรค  - ฉีดวัคซีนป>องกันโรคพิษ 300,000             เขตเทศบาลนคร กองสาธารณสุข
พิษสุนัขบ�า และลด สุนัขบ�าในสุนัข   และแมว นครศรีธรรมราช และสิ่งแวดล�อม
จํานวนประชากรสุนัข จํานวน  2,000  ตัว
จรจัด  - ฉีดยาคุมกําเนิดสุนัข และ

แมวเพศเมีย  1,000  ตัว
 - ผ*าตัดทําหมันสุนัข  และแมว
จํานวน 400 ตัว
 - จัดทําทะเบียนประวัติสัตว�

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
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 - จัดทําทะเบียนประวัติสัตว�
สุนัขในเขตเทศบาล
 - สุ*มตรวจหัวสุนัขและแมว

20 เขียงจําหน*ายเนื้อสัตว�  - สํารวจข�อมูลผู�ค�า   หรือ 100,000           เขตเทศบาลนคร กองสาธารณสุข

อนามัย   และตลาดสด ผู�ประกอบการที่มีการจําหน*าย นครศรีธรรมราช และสิ่งแวดล�อม

ถูกสุขลักษณะ เนื้อสัตว�ในตลาดทั้งหมดในเขต
เทศบาล
 - สุ*มเก็บตัวอย*าง  ปGสสาวะ 
และเนื้อสัตว� เพื่อนํามาตรวจ
สารเร*งเนื้อแดง ยาปฏิชีวนะ
สัปดาห�ละ  1  ครั้ง
 - ตรวจให�คําแนะนําทางด�านสุขา
ภิบาล สถานที่จําหน*ายเนื้อสัตว�

รวม 20 5,835,000        



6.2 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 เก็บขนขยะมูลฝอย จ�างเหมาองค�กรเอกชนเก็บขน 8,000,000             เขตเทศบาลนคร กองสาธารณสุข
โดยเอกชน ขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล นครศรีธรรมราช และสิ่งแวดล�อม

2 จ�างตัดหญ�าโดยเอกชน จ�างเหมาองค�กรเอกชนตัดหญ�า 2,000,000          เขตเทศบาลนคร กองสาธารณสุข
ตามถนน ตรอก ซอยต*างๆ และ นครศรีธรรมราช และสิ่งแวดล�อม
ไหล*ถนน ภายในเขตเทศบาล

3 บําบัดน้ําเสียและลด  - บําบัดน้ําเสียคลองในเขต 300,000             คลองในเขตเทศบาล ๕ กองสาธารณสุข
ภาวะด�านกลิ่นโดยใช� เทศบาล ๕ สาย สถานที่กําจัด สาย สถานที่กําจัดขยะ และสิ่งแวดล�อม

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
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ภาวะด�านกลิ่นโดยใช� เทศบาล ๕ สาย สถานที่กําจัด สาย สถานที่กําจัดขยะ และสิ่งแวดล�อม
จุลินทรีย�ธรรมชาติ ขยะมูลฝอย โรงฆ*าสัตว� บริเวณ มูลฝอย โรงฆ*าสัตว�

ภายในสวนสัตว� และชุมชน บริเวณภายในสวนสัตว�
ต*างๆ และชุมชนต*างๆ
 - ลดตัวอ*อนของแมลงที่เกิด
จากแหล*งน้ํา  เช*น  ยุง โดยใช�
จุลินทรีย�ธรรมชาติเพื่อป>องกัน
การเกิดโรคที่เกิดจากแมลง

4 รณรงค�การรักษาความ  - รณรงค�ทําความสะอาด กวาด 100,000             ถนนสาธารณะ ทางเท�า กองสาธารณสุข
สะอาดในที่สาธารณะ ขยะ ถางหญ�า ตามสวน คลอง ลําเหมือง ในเขต และสิ่งแวดล�อม

สาธารณะ  สถานที่ต*างๆ  ใน เทศบาลฯ  และสถานที่
โอกาสวันสําคัญ สาธารณะ
  - ลอกผักตบชวา และกําจัด
วัชพืชคลองในเขตเทศบาล

รวม 4 10,400,000       



           - 65 - 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�าอี้ทํางาน บุหนัง จัดซื้อเก�าอี้ทํางาน บุหนังทรงสูง 3,700                 สํานักปลัดเทศบาล สํานักปลัด
ทรงสูง ปรับระดับสูงต่ําด�วยระดับไฮโดรลิค เทศบาล

ขนาด ไม*น�อยกว*า 64x70x116
ซม. จํานวน 1 ตัว

2 เก�าอี้ทํางาน บุหนัง จัดซื้อเก�าอี้ทํางาน  บุหนังทรงสูง 19,000               สํานักปลัดเทศบาล สํานักปลัด

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

บัญชีจํานวนครุภัณฑ�สําหรับที่ไม*ได�ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท�องถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําป9งบประมาณ พ.ศ.2561

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ�

2 เก�าอี้ทํางาน บุหนัง จัดซื้อเก�าอี้ทํางาน  บุหนังทรงสูง 19,000               สํานักปลัดเทศบาล สํานักปลัด
ทรงสูง ปรับระดับสูงต่ําด�วยระดับแกนแก�ส เทศบาล

ขนาดไม*น�อยกว*า 65x72x114-
126 ซม. จํานวน 2 ตัว

3 โต�ะทํางาน จัดซื้อโต�ะทํางาน มีลิ้นชัก ขนาด 16,800               สํานักปลัดเทศบาล สํานักปลัด
ไม*น�อยกว*า 160x85x77  ซม. เทศบาล
จํานวน 1 ตัว 

4 โต�ะทํางาน จัดซื้อโต�ะทํางาน มีลิ้นชัก ขนาด 7,800                 สํานักปลัดเทศบาล สํานักปลัด
ไม*น�อยกว*า 150x75x75  ซม. เทศบาล
จํานวน 1 ตัว 

รวม 4 47,300              



1.2 แผนงานการพาณิชย�
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�เก็บทรัพย�รับจํานํา จัดซื้อตู�เก็บทรัพย�รับจํานํา ขนาด 40,000               สถานธนานุบาลเทศบาล สถานธนานุบาล
379x459x1,319 มม. จํานวน นครนครศรีธรรมราช
5 ตู�

2 เครื่องโทรสาร จัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช� 30,000               สถานธนานุบาลเทศบาล สถานธนานุบาล
กระดาษธรรมดา ส*งเอกสารได� นครนครศรีธรรมราช
ครั้งละไม*น�อยกว*า 30 แผ*น 
จํานวน 1 เครื่อง

3 โต�ะทํางาน จัดซื้อโต�ะทํางานหน�าเหล็ก PVC 7,900                 สถานธนานุบาลเทศบาล สถานธนานุบาล
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3 โต�ะทํางาน จัดซื้อโต�ะทํางานหน�าเหล็ก PVC 7,900                 สถานธนานุบาลเทศบาล สถานธนานุบาล
ขนาด 5 ฟุต  จํานวน 1 ตัว นครนครศรีธรรมราช

4 เครื่องปรับอากาศ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 42,300               สถานธนานุบาลเทศบาล สถานธนานุบาล
32,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง นครนครศรีธรรมราช

5 ตู�เหล็กบานเลื่อน 2 บาน จัดซื้อตู�เหล็กบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต 22,000               สํานักการประปา สํานักการ
จํานวน 4 ตัว ประปา

6 โต�ะคอมพิวเตอร� จัดซื้อโต�ะคอมพิวเตอร� ขนาด 3,000                 สํานักการประปา สํานักการ
120x60x75 เซนติเมตร ประปา
จํานวน 1 ตัว

7 เก�าอี้ มีพนักพิง ชนิด จัดซื้อเก�าอี้มีพนักพิง ชนิดบุนวม 3,600                 สํานักการประปา สํานักการ
บุนวม แบบขาตั้ง 2 ข�าง จํานวน 2 ตัว ประปา



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.

8 โต�ะทํางาน จัดซื้อโต�ะทํางาน ขนาด 60x120 5,000                 สํานักการประปา สํานักการ
x75 เซนติเมตร มีลิ้นชัก 2 ลิ้นชัก ประปา
ประตู 1 บาน   จํานวน 1 ตัว

9 เก�าอี้ มีพนักพิงชนิด จัดซื้อเก�าอี้มีพนักพิง ชนิดบุนวม 7,200                 สํานักการประปา สํานักการ
บุนวม แบบล�อหมุน แบบล�อหมุน จํานวน 4 ตัว ประปา

รวม 9 161,000            
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1.3 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน
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 กระดานไวท�บอร�ด จัดซื้อกระดานไวท�บอร�ด มีขาตั้ง 3,500                 กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการ
ล�อเลื่อนชนิดหน�าเดียว ขนาดไม* สังคม
น�อยกว*า 80x120 เซนติเมตร
จํานวน 1 ตัว

2 เก�าอี้จัดเลี้ยง จัดซื้อเก�าอี้จัดเลี้ยงขาเหล็กชุบ 62,800               กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการ
โครเมี่ยม ขนาดไม*น�อยกว*า 480x สังคม
570x900 มม. จํานวน 50 ตัว

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



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.

3 ตู�เก็บเอกสาร จัดซื้อตู�เก็บเอกสารอเนกประสงค� 14,700               กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการ
ขนาดไม*น�อยกว*า 120x38x สังคม
203 ซม. จํานวน 3 ตู�

4 ตู�บานเลื่อนกระจก จัดซื้อตู�บานเลื่อนกระจก ขนาด 36,000               กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการ
ไม*น�อยกว*า 1,185x407x888 สังคม
มม. จํานวน 6 ตู�

5 โต�ะอเนกประสงค� จัดซื้อโต�ะอเนกประสงค� ขนาด 40,000               กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการ
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พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
ที่ ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ�

5 โต�ะอเนกประสงค� จัดซื้อโต�ะอเนกประสงค� ขนาด 40,000               กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการ
ไม*น�อยกว*า 1,830x600x750 สังคม
มม. จํานวน 20 ตัว

6 พัดลม จัดซื้อพัดลมตั้งพื้น ขนาดไม*น�อย 10,500               กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการ
กว*า 22 นิ้ว จํานวน 3 ตัว สังคม

รวม 6 167,500            



1.4 แผนงานสาธารณสุข
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 โต�ะทํางาน จัดซื้อโต�ะทํางาน ทําด�วยไม� 18,000               โรงพยาบาลเทศบาล กองการแพทย�
ขนาดไม*น�อยกว*า  60x120x75 นครนครศรีธรรมราช
ซม. จํานวน 4 ตัว

2 เก�าอี้ทํางาน จัดซื้อเก�าอี้ทํางานบุนวม มีที่ 22,500               โรงพยาบาลเทศบาล กองการแพทย�
วางแขน ขนาดไม*น�อยกว*า นครนครศรีธรรมราช
60x57x80-90  ซม. 
จํานวน 9 ตัว

3 โต�ะทํางาน จัดซื้อโต�ะทํางาน ทําด�วยไม� 5,800                 โรงพยาบาลเทศบาล กองการแพทย�
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พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
ที่ ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ�

3 โต�ะทํางาน จัดซื้อโต�ะทํางาน ทําด�วยไม� 5,800                 โรงพยาบาลเทศบาล กองการแพทย�
ขนาดไม*น�อยกว*า  80x150x75 นครนครศรีธรรมราช
ซม. จํานวน 1 ตัว

รวม 3 46,300              



2.ครุภัณฑ�คอมพิเตอร�
2.1  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 เครื่องคอมพิวเตอร� จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร� สําหรับ 22,000               ฝgายป>องกันและบรรเทา สํานักปลัด
สําหรับงานประมวลผล งานประมวลผล  แบบที่ 1 จอ สาธารณภัย เทศบาล
แบบที่ 1 ขนาดไม*น�อยกว*า 19 นิ้ว

จํานวน 1 เครื่อง
2 เครื่องสํารองไฟ จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ>า ขนาด 2,800                 ฝgายป>องกันและบรรเทา สํานักปลัด

800 VA  จํานวน 1 เครื่อง สาธารณภัย เทศบาล
3 เครื่องคอมพิวเตอร� จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร�แม*ข*าย 650,000             สํานักงานเทศบาลนคร กองวิชาการ

แม*ข*าย แบบที่ 1 แบบที่ 1 จํานวน 5 ชุด นครศรีธรรมราช และแผนงาน
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พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

แม*ข*าย แบบที่ 1 แบบที่ 1 จํานวน 5 ชุด นครศรีธรรมราช และแผนงาน

รวม 3 674,800            



2.2 แผนงานการพาณิชย�
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 เครื่องจดหน*วยน้ําแบบ จัดซื้อเครื่องจดหน*วยน้ําแบบมือถือ 325,000             เขตเทศบาลนคร สํานักการ
มือถือ ซีพียูอย*างน�อย 600 MHz หน*วย นครศรีธรรมราช ประปา

ความจําภายใน 1 GB  (Flash)
ภายนอก 256 MB (RAM) หน�าจอ
อย*างน�อย 2.8 นิ้ว  ความละเอียด
ไม*น�อยกว*า 320x240 แบบ 
QVGA จํานวน  5 เครื่อง

2 เครื่องพิมพ�แบบพกพา จัดซื้อเครื่องพิมพ�แบบพกพา แบบ 150,000             เขตเทศบาลนคร สํานักการ
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ที่ ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ�
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2 เครื่องพิมพ�แบบพกพา จัดซื้อเครื่องพิมพ�แบบพกพา แบบ 150,000             เขตเทศบาลนคร สํานักการ
ไร�สาย หน*วยความจําภายใน 128 นครศรีธรรมราช ประปา
MB  (Flash) 128 MB (RAM)
หน�ากว�างในการพิมพ�  2.9 นิ้ว/
7.73 มม. พิมพ�ต*อเนื่อง จํานวน
5 เครื่อง

3 เครื่องคอมพิวเตอร� จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร� สําหรับ 60,000               สํานักการประปา สํานักการ
งานประมวลผล แบบที่ 2 จอขนาด ประปา
ไม*น�อยกว*า 19 นิ้ว  จํานวน
2 เครื่อง

รวม 3 535,000            



2.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน
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 เครื่องคอมพิวเตอร� จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร� สําหรับ 22,000               สํานักปลัดเทศบาล สํานักปลัด
สําหรับงานประมวลผล งานประมวลผล แบบที่ 1 จอ เทศบาล
แบบที่ 1 ขนาดไม*น�อยกว*า 19 นิ้ว จํานวน

1 เครื่อง
2 เครื่องสํารองไฟ จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ>า ขนาด 2,800                 สํานักปลัดเทศบาล สํานักปลัด

800 VA  จํานวน 1 เครื่อง เทศบาล
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รวม 2 24,800              



3. ครุภัณฑ�ไฟฟ>าและวิทยุ
3.1  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 กล�องโทรทัศน�วงจรปTด จัดซื้อกล�องโทรทัศน�วงจรปTดชนิด 430,000             เขตเทศบาลนคร กองวิชาการ
เครือข*ายแบบมุมมองคงที่สําหรับ นครศรีธรรมราช และแผนงาน
ติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor
Fixed Network Camera) แบบที่
3 จํานวน 10 กล�อง

รวม 1 430,000            
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ที่ ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ�
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

3.2  แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน
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 เครื่องขยายเสียง จัดซื้อเครื่องขยายเสียงมิกเซอร� 30,000               กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการ
ขนาดไม*น�อยกว*า 250  วัตต� สังคม
ลําโพงห�องประชุมชนิดแขวนผนัง
ขนาดไม*น�อยกว*า 8 นิ้ว พร�อม
อุปกรณ�ครบชุด จํานวน 1 ชุด

รวม 1 30,000              

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



4. ครุภัณฑ�โรงงาน
4.1  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 เครื่องเชื่อมต*อสายไฟ จัดซื้อเครื่องเชื่อมต*อสายไฟ 500,000             สํานักงานเทศบาลนคร กองวิชาการ
เบอร�ออฟติก เบอร�ออฟติก มีคุณสมบัติ ดังนี้ นครศรีธรรมราช และแผนงาน

 - อุปกรณ�จะต�องมีความทนทาน
เพียงพอต*อการใช�งานในสภาพ
ภูมิอากาศของประเทศไทย ซึ่งมี
ความชื้นสัมพัทธ� 90 % และ
อุณหภูมิ 0-45 องศาเซลเซียส

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

 - 74 -

อุณหภูมิ 0-45 องศาเซลเซียส
 - ตัวเครื่องสามารถปรับระบบ
ทํางานได� 3 แกน X,Y และ Z
 - สามาถใช�ระบบไฟฟ>า AC 220
V ต*อกับตัวเครื่องโดยตรง โดย
ไม*มีอุปกรณ�ต*อพ*วง และทําการ
ซาร�จกับแบตเตอรี่ที่อยู*ในตัว
เครื่องโดยตรงได�ทันทีขณะเครื่อง
กําลังทํางาน

รวม 1 500,000            



4.2 แผนงานการพาณิชย�
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 เครื่องเจาะกระแทก จัดซื้อเครื่องเจาะกระแทก ใช� 164,000             เขตเทศบาลนคร สํานักการ
กําลังไฟ 2,000 W อัตรา นครศรีธรรมราช ประปา
กระแทก 0-1,000 ครั้ง/นาที
จํานวน 2 เครื่อง

2 เครื่องปG�นไฟ จัดซื้อเครื่องปG�นไฟ ใช�เครื่องยนต� 70,000               เขตเทศบาลนคร สํานักการ
เบนซิน ขนาดไม*น�อยกว*า 10 นครศรีธรรมราช ประปา
แรงม�า จํานวน 1 เครื่อง

3 เครื่องสูบน้ํา จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา สูบน้ําได�ไม* 1,998,000          โรงกรองน้ําทวดทอง สํานักการ
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ที่
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ�

3 เครื่องสูบน้ํา จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา สูบน้ําได�ไม* 1,998,000          โรงกรองน้ําทวดทอง สํานักการ
น�อยกว*า 750 ลบ.ม./ชม. สูบ ประปา
ส*งน้ําได�สูง 30 ม.ใช�มอเตอร�
ไฟฟ>าขับเคลื่อนสูบ จํานวน 1 ชุด
พร�อมติดตั้ง

4 เครื่องสูบน้ํา จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา สูบน้ําได�ไม* 1,793,600          โรงกรองน้ําประตูชัย สํานักการ
น�อยกว*า 500 ลบ.ม./ชม. สูบ ประปา
ส*งน้ําได�สูง 45 ม.ใช�มอเตอร�
ไฟฟ>าขับเคลื่อนสูบ จํานวน 1 ชุด
พร�อมติดตั้ง

รวม 4 4,025,600          



5. ครุภัณฑ�วิทยาศาสตร�หรือการแพทย�
4.1 แผนงานการพาณิชย�

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 ปG�มสูบจ*ายสารเคมี จัดซื้อปG�มสูบจ*ายสารเคมี สามารถ 1,185,000           - โรงกรองน้ําทวดทอง สํานักการ
สูบจ*ายได�ไม*น�อยกว*า 500 ลิตร/  - โรงกรองน้ําประตูชัย ประปา
ชั่วโมง จํานวน 6 เครื่อง

2 เครื่องวัดความขุ*น จัดซื้อเครื่องวัดความขุ*น แบบ 100,000              - โรงกรองน้ําทวดทอง สํานักการ
ตั้งโต�ะ มีช*วงการวัดตั้งแต*  - โรงกรองน้ําประตูชัย ประปา
0-1,000 NTU จํานวน 2 
เครื่อง

3 เครื่องวัดความเปFนกรด- จัดซื้อเครื่อวัดความเปFนกรด-ด*าง 90,000                - โรงกรองน้ําทวดทอง สํานักการ

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

3 เครื่องวัดความเปFนกรด- จัดซื้อเครื่อวัดความเปFนกรด-ด*าง 90,000                - โรงกรองน้ําทวดทอง สํานักการ
ด*าง (PH) (PH) มีช*วงการวัดตั้งแต* 0-14  - โรงกรองน้ําประตูชัย ประปา

จํานวน 2 เครื่อง

รวม 3 1,375,000         



5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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 เครื่องเจาะไฟฟ>า จัดซื้อเครื่องเจาะไฟฟ>า กําลัง 3,500                 เขตเทศบาลนคร สํานักการช*าง
ไฟฟ>าไม*น�อยกว*า 800 วัตต� นครศรีธรรมราช
จํานวน 1 เครื่อง

2 เครื่องเชื่อมไฟฟ>า จัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ>า แรงดัน 20,400               เขตเทศบาลนคร สํานักการช*าง
ไฟฟ>า 220 โวลต� จํานวน 1 นครศรีธรรมราช
เครื่อง

3 เครื่องตัดพลาสม*า จัดซื้อเครื่องตัดพลาสม*า แรงดัน 60,000               เขตเทศบาลนคร สํานักการช*าง
ไฟฟ>า 220 โวลต� กระแสตัด นครศรีธรรมราช

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

ไฟฟ>า 220 โวลต� กระแสตัด นครศรีธรรมราช
10-80 แอมปl จํานวน 1 เครื่อง

4 เครื่องตัดไฟเบอร� จัดซื้อเครื่องตัดไฟเบอร� กําลัง 5,200                 เขตเทศบาลนคร สํานักการช*าง
ไฟฟ>าไม*น�อยกว*า 2,100 วัตต� นครศรีธรรมราช
เส�นผ*าศูนย�กลาง 355 มม.
จํานวน 1 เครื่อง

รวม 4 68,700              



6. ครุภัณฑ�ยานพาหนะและขนส*ง
6.1 แผนงานการพาณิชย�

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 รถบรรทุกดีเซล ขนาด จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 555,000             เขตเทศบาลนคร สํานักการ
1 ตัน 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ นครศรีธรรมราช ประปา

ไม*ต่ํากว*า 2,400 ซีซี
ขับเครื่อน 2 ล�อแบบธรรมดา
จํานวน 1 คัน

2 รถจักรยานยนต� จัดซื้อรถจักรยานยนต� ขนาด 38,000               สํานักการประปา สํานักการ
110 ซีซี แบบเกียร�ธรรมดา ประปา
จํานวน 1 คัน

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

จํานวน 1 คัน

รวม 2 593,000            



6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน
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 รถตรวจการณ�ดับเพลิง จัดซื้อรถตรวจการณ�ดับเพลิง 4,000,000          เขตเทศบาลนคร สํานักปลัด
แบบธรรมดา แบบธรรมดา เครื่องยนต�ดีเซล นครศรีธรรมราช เทศบาล

ขนาดไม*น�อยกว*า 4 สูบ ปริมาตร
กระบอกสูบไม*น�อยกว*า 2,400
ซีซี มีถังน้ําในตัว ไม*น�อยกว*า
800 ลิตร ตอนท�ายหลังเก�งติด
ตั้งกระบะบรรทุก ภายในติดตั้ง
เครื่องสูบน้ําดับเพลิงชนิดหาบหาม

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

เครื่องสูบน้ําดับเพลิงชนิดหาบหาม
ขนาดไม*น�อยกว*า 15 แรงม�า
มีเบาะหนังพร�อมพนักพิงสามารถ
พับเก็บได� จํานวน 2 คัน

รวม 1 4,000,000          



6.3 แผนงานเคหะและชุมชน
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 รถบรรทุกดีเซล จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1,075,000          เขตเทศบาลนคร สํานักการช*าง
3 ตัน 6 ล�อ ปริมาตรกระบอก นครศรีธรรมราช
สูบไม*ต่ํากว*า 3,000 ซีซี หรือ
กําลังเครื่องยนต�สูงสุดไม*ต่ํากว*า
80 กิโลวัตต� จํานวน 1 คัน

2 รถบรรทุกขยะ จัดซื้อรถบรรทุกขยะ 6 ล�อ ขนาด 2,000,000          เขตเทศบาลนคร กองสาธารณสุข
บรรจุไม*น�อยกว*า 5 ลบ.ม. แบบ นครศรีธรรมราช และสิ่งแวดล�อม
อัดท�าย จํานวน 1 คัน

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
ที่
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อัดท�าย จํานวน 1 คัน

รวม 2 3,075,000         

7. ครุภัณฑ�โฆษณาและเผยแพร*
7.1 แผนงานการพาณิชย�

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 กล�องดิจิตอล จัดซื้อกล�องดิจิตอล ขนาดหน�าจอ 35,000               สํานักการประปา สํานักการ
ไม*น�อยกว*า 3 นิ้ว ความละเอียด ประปา
ไม*น�อยกว*า MP SD 256 GB
จํานวน 1 ตัว

รวม 1 35,000              

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



7.2 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน
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 เครื่องมัลติมีเดีย จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร� 58,000               กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการ
โปรเจคเตอร� ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI สังคม

Lumens จํานวน 1 เครื่อง

ที่ ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ�
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
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รวม 1 58,000              



8. ครุภัณฑ�งานบ�านงานครัว
8.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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 เครื่องตัดแต*งพุ*มไม� จัดซื้อเครื่องตัดแต*งพุ*มไม� ขนาด 52,800               เขตเทศบาลนคร สํานักการช*าง
ไม*น�อยกว*า 29.5 นิ้ว ชนิดใช� นครศรีธรรมราช
เครื่องยนต�แบบมือถือ เครื่องยนต�
ขนาดไม*น�อยกว*า 0.9 แรงม�า
จํานวน 3 เครื่อง

2 เครื่องตัดหญ�า จัดซื้อเครื่องตัดหญ�าแบบข�อแข็ง 142,500             เขตเทศบาลนคร สํานักการช*าง
จํานวน 15 เครื่อง นครศรีธรรมราช

3 รถเข็นเก็บขยะ จัดซื้อรถเข็นเก็บขยะ ทําจาก 50,000               เขตเทศบาลนคร สํานักการช*าง

ที่ ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ�
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
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3 รถเข็นเก็บขยะ จัดซื้อรถเข็นเก็บขยะ ทําจาก 50,000               เขตเทศบาลนคร สํานักการช*าง
สแตนเลสทั้งคัน ขนาดไม*น�อย นครศรีธรรมราช
กว*า 65 ลิตร เส�นผ*าศูนย�กลาง
15 นิ้ว ล�อเข็นระบบลูกปiน
360 องศา จํานวน 10 คัน

รวม 3 245,300            



8.2 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน
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 เตียง จัดซื้อเตียงไม�เนื้อแข็ง ขนาดไม* 175,000             กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการ
น�อยกว*า 114x229x90 ซม. สังคม
จํานวน 25 เตียง

รวม 1 175,000            

ที่ ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ�
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
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9. ครุภัณฑ�การเกษตร
9.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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 เครื่องเติมอากาศแบบ จัดซื้อเครื่องเติมอากาศแบบกังหัน 150,000             เขตเทศบาลนคร สํานักการช*าง
กังหันตีน้ํา 4 ใบพัด ตีน้ํา 4 ใบพัด ขับด�วยมอเตอร� นครศรีธรรมราช

ไฟฟ>าไม*น�อยกว*า 2 แรงม�า 
จํานวน 10 เครื่อง

รวม 1 150,000            

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



10. ครุภัณฑ�ก*อสร�าง
10.1 แผนงานการพาณิชย�

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 รถตักหน�าขุดหลัง จัดซื้อรถตักหน�าขุดหลัง ชนิด 2,800,000          เขตเทศบาลนคร สํานักการ
ขับเคลื่อน 2 ล�อ จํานวน 1 คัน นครศรีธรรมราช ประปา

ที่ ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ�
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
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รวม 1 2,800,000          






