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ค ำน ำ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม (ครั้งท่ี 1) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเอกสารท่ีได้รวบรวมโครงการ กิจกรรมการพัฒนาต่างๆ ท่ีสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีมติเห็นชอบใช้จ่ายเงินทุนส ารองสะสม จ านวน 59 โครงการ           
วงเงินงบประมาณ 247,403,000.- ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยท่ี 1 ประจ าปี 2565 เมื่อวันท่ี 10 
มีนาคม 2565 และโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ เพื่อพัฒนาความสารถและทักษะในด้านต่างๆ ให้แก่นักเรียนซึ่งพิจารณาใช้เงินเหลือจ่าย ซึ่งได้
อนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2565 ครั้งท่ี 8/2565 และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง    
ได้ลงนามประกาศใช้เมื่อวันท่ี 29 มีนาคม 2565 จ านวน 1 โครงการ วงเงินงบประมาณ 990,00.- นั้น 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติม (ครั้งท่ี 1) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ด าเนินการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.3/ว 6732 ลง
วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการด าเนินการตามแผนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่น ได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม ดังนี้ การ
จัดท าแผนการด าเนินงานเพิ่มเติมให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่นส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช ด าเนินการจริงเท่านั้น  
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้และหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าเอกสารเอกสารเล่มนี้จะเป็นประโยชน์สูงสุดตอองค์กร เพื่อใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหาร
ของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการด าเนินงานให้เป็นอย่างเหมาะสม  

       องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
         เมษายน 2565 



สารบัญ 

                  หน้า 

ส่วนที่ 1 บทน า 
ส่วนที่ 2 บญัชีโครงการ  
  แบบ ผด.01 บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ    1-2 
  แบบ ผด.02 บัญชีโครงการ กิจกรรม และงบประมาณ 
   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการท่องเท่ียวและกีฬา     3-4 
   ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน  5-5 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการท่องเท่ียวและกีฬา     6-24 
แบบ ผด.02/1 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้จัดท าเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น 25-31 
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|P a

บญัชีจ านวนโครงการพฒันาทอ้งถิน่กจิกรรมและงบประมาณ 
  2. ยุทธศาสตรด์า้นการท่องเที่ยวและการกฬีา 

 2.1 แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ                             

ที่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิข้ึนจาก

โครงการ 
งบประมาณ ขัน้ตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผูร้บัผิดชอบ หมายเหต ุ

1 โครงการก่อสรา้ง/ปรบัปรุงสนามกฬีา

ลานกฬีาชมุชนในพื้นทีจ่งัหวดั

นครศรธีรรมราช   

[แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) 

เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง (ครัง้ที ่1) พ.ศ.2565 

หนา้ 21 ขอ้ 1] 

ปรบัปรุงลูว่ ิง่กรฑีาและสนามฟตุบอล

พรอ้มระบบระบายน า้ สนามฟตุบอลและ

ลูย่างโรงเรยีนไมเ้รยีงประชาสรรค ์ 

อ าเภอฉวาง จงัหวดันครศรธีรรมราช  

10,655,000 1. ขออนุมตัซิื้อ/จา้ง,แต่งต ัง้

คณะกรรมการ TOR 

เม.ย.65-ม.ิย.65 ฝ่ายบรหิารการศึกษา/ 

กองการศึกษา 

 

2. เหน็ชอบราคากลาง ก.ค.65 ฝ่ายอาคารฯ/กองช่าง 

3. ประกาศจดัซื้อ/จดัจา้ง ส.ค.65 กองพสัดุและทรพัยส์นิ 

4. ประกาศผูช้นะ ก.ย.65 กองพสัดุและทรพัยส์นิ 

5. ลงนามสญัญาจา้ง ก.ย.65 กองพสัดุและทรพัยส์นิ 

6. เบกิจ่ายเงนิ ม.ีค.66-เม.ย.66 ฝ่ายการกฬีา/กองการท่องเทีย่วฯ 

2 โครงการปรบัปรุงสนามเทนนิสองคก์าร

บรหิารส่วนจงัหวดันครศรธีรรมราช  

(ชาตติระการโกศล)  

[แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) 

เพิม่เติม เปลีย่นแปลง (ครัง้ที ่1) พ.ศ.2565 

หนา้ 3 ขอ้ 1]  

 

 

ปรบัปรุงสนามเทนนิสองคก์ารบรหิารส่วน

จงัหวดันครศรธีรรมราช (ชาตติระการ

โกศล) ต าบลท่าวงั อ าเภอเมอืง  

จงัหวดันครศรธีรรมราช ขนาดมาตรฐาน 

4 คอรด์ พรอ้มตดิต ัง้ไฟฟ้าส่องสนาม  

8,800,000 
 

 

 

 

 

 

 

1. ขออนุมตัซิื้อ/จา้ง,แต่งต ัง้

คณะกรรมการ TOR 

เม.ย.-พ.ค. 65 ฝ่ายการกฬีา/กองการท่องเทีย่วฯ  

2. เหน็ชอบราคากลาง พ.ค. 65 ฝ่ายอาคารฯ/กองช่าง 

3. ประกาศจดัซื้อ/จดัจา้ง พ.ค.-ม.ิย.65 กองพสัดุและทรพัยส์นิ 

4. ประกาศผูช้นะ ก.ค.65 กองพสัดุและทรพัยส์นิ 

5. ลงนามสญัญา ก.ค.65 กองพสัดุและทรพัยส์นิ 

6. เบกิจ่าย 

 

   

 

 

 

ก.ย.65 ฝ่ายการกฬีา/กองการท่องเทีย่วฯ 
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ที่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิข้ึนจาก

โครงการ 
งบประมาณ ขัน้ตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผูร้บัผิดชอบ หมายเหต ุ

3 โครงการปรบัปรุงสนามเทนนิสองคก์าร

บรหิารส่วนจงัหวดันครศรธีรรมราช    

(สนามหนา้เมอืงนครศรธีรรมราช) 

[แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) 

เพิม่เติม เปลีย่นแปลง (ครัง้ที ่1) พ.ศ.2565 

หนา้ 3 ขอ้ 2] 

ปรบัปรุงสนามเทนนิสองคก์ารบรหิารส่วน

จงัหวดันครศรธีรรมราช (สนามหนา้เมอืง

นครศรธีรรมราช) ต าบลคลงั อ าเภอเมอืง 

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

11,000,000 1. ขออนุมตัซิื้อ/จา้ง,แต่งต ัง้

คณะกรรมการ TOR 

เม.ย.-พ.ค. 65 ฝ่ายการกฬีา/กองการท่องเทีย่วฯ  

2. เหน็ชอบราคากลาง พ.ค.65 ฝ่ายอาคารฯ/กองช่าง 

3. ประกาศจดัซื้อ/จดัจา้ง พ.ค.-ม.ิย.65 กองพสัดุและทรพัยส์นิ 

4. ประกาศผูช้นะ ก.ค.65 กองพสัดุและทรพัยส์นิ 

5. ลงนามสญัญา ก.ค.65 กองพสัดุและทรพัยส์นิ 

6. เบกิจ่าย ก.ย.65 ฝ่ายการกฬีา/กองการท่องเทีย่วฯ 

4 โครงการปรบัปรุงสนามกฬีาองคก์าร

บรหิารส่วนจงัหวดันครศรธีรรมราช  

อ าเภอสชิล  

[แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) 

เพิม่เติม เปลีย่นแปลง (ครัง้ที ่1) พ.ศ.2565 

หนา้ 4 ขอ้ 3] 

ปรบัปรุงลูว่ ิง่ลานกรฑีาและสนามฟตุบอล 

พรอ้มระบบระบายน า้ สนามกฬีาองคก์าร

บรหิารส่วนจงัหวดันครศรธีรรมราช 

อ าเภอสชิล 

34,889,000 1. ขออนุมตัซิื้อ/จา้ง, 

แต่งต ัง้คณะกรรมการ TOR 

เม.ย.-พ.ค. 65 ฝ่ายการกฬีา/กองการท่องเทีย่วฯ  

2. เหน็ชอบราคากลาง พ.ค. 65 ฝ่ายอาคารฯ/กองช่าง 

3. ประกาศจดัซื้อ/จดัจา้ง พ.ค.-ม.ิย.65 กองพสัดุและทรพัยส์นิ 

4. ประกาศผูช้นะ ก.ค.65 กองพสัดุและทรพัยส์นิ 

5. ลงนามสญัญา ก.ค.65 กองพสัดุและทรพัยส์นิ 

6. เบกิจ่าย ก.ย.65 ฝ่ายการกฬีา/กองการท่องเทีย่วฯ 

5 โครงการปรบัปรุงอาคารอเนกประสงค์

บรเิวณแหลง่ท่องเทีย่วเขาพลายด า 

อ าเภอขนอม จงัหวดันครศรธีรรมราช   

[แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) 

เพิม่เติม เปลีย่นแปลง (ครัง้ที ่1) พ.ศ.2565 

หนา้ 5 ขอ้ 4] 

ปรบัปรุงโครงสรา้งหลงัคา ต่อเตมิหอ้ง

ประชมุย่อยและหอ้งน า้ พรอ้มตกแต่ง

ภายในและภายนอกอาคารอเนกประสงค์

บรเิวณแหลง่ท่องเทีย่วเขาพลายด า 

อ าเภอขนอม จงัหวดันครศรธีรรมราช 

5,500,000 1. ขออนุมตัจิา้ง/แต่งต ัง้

คณะกรรมการ TOR/ราคากลาง 

เม.ย.65 ฝ่ายการกฬีา/กองการท่องเทีย่วฯ  

2. เหน็ชอบราคากลาง พ.ค.65 ฝ่ายอาคารฯ/กองช่าง 

3. ประกาศจดัซื้อ/จดัจา้ง พ.ค.65 กองพสัดุและทรพัยส์นิ 

4. ประกาศผูช้นะ ม.ิย.65 กองพสัดุและทรพัยส์นิ 

5. ลงนามสญัญาจา้ง ม.ิย.65 กองพสัดุและทรพัยส์นิ 

6. เบกิจ่ายเงนิ ก.ย.65 ฝ่ายการกฬีา/กองการท่องเทีย่วฯ 

 



 

   แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิม่เตมิ (คร ัง้ที1่) องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครศรีธรรมราช 
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5. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน  

5.1 แผนงานการเกษตร      

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 โครงการขุดลอกคลองบางน้้าเค็ม  
หมู่ที่ 7,9 ต้าบลปากพูน อ้าเภอเมอืง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช  
[แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) 
 พ.ศ.2565 หน้า 22 ข้อ 1] 
 
 
 
 

ขุดลอกคลองบางน้้าเคม็ ปากคลอง
กว้างเฉลี่ย 16 เมตร ท้องคลองกว้าง
เฉลี่ย 8.50 เมตร ยาว 1,200 เมตร  

486,000 1. ขออนุมัติซื้อ/จ้าง,แต่งตั้ง   
   คณะกรรมการ TOR 

ก.พ.65 ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาต/ิ 
กองทรัพยากรธรรมชาติฯ 

 

2. เห็นชอบราคากลาง มิ.ย.65 ฝ่ายทรพัยากรธรรมชาต/ิ 

กองทรพัยากรธรรมชาตฯิ 

 

3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง ก.ค.65 กองพสัดุและทรพัยส์นิ  
4. ประกาศผู้ชนะ ส.ค.65 กองพสัดุและทรพัยส์นิ  
5. ลงนามสัญญา ก.ย.65 กองพสัดุและทรพัยส์นิ  
6. เบิกจ่าย 
 
 
 

ต.ค.-ธ.ค.65 ฝ่ายทรพัยากรธรรมชาต/ิ 

กองทรพัยากรธรรมชาตฯิ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิม่เตมิ (คร ัง้ที1่) องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครศรีธรรมราช 

 แบบ ผด.02 
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6.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

   6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 โครงการบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ 
ดินสิ่งก่อสรา้งถนนตามภารกิจถ่ายโอน 
[แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 
เพิ่มเตมิ เปลี่ยนแปลง แก้ไข พ.ศ.2563 
หน้า 184 ข้อ 2] 

      

 (1) โครงการบ ารุงรักษาถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรตีสายวัดตรีนมิิตร-
สะพานชะเมา (นศ.ถ1-0072 )  
อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

บ ารุงรักษาถนนลาดยางแอสฟลัท์ 
ติกคอนกรีตขนาดผิวจราจรกว้าง  
6.00 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกวา่ 
2,400 ตารางเมตร 

1,000,000 1. ขออนุมัติซื้อ/จ้าง,แต่งตั้ง   
   คณะกรรมการ TOR 

เม.ย. 65 ฝ่ายทางหลวง/กองช่าง  

2. เห็นชอบราคากลาง พ.ค. 65 ฝ่ายทางหลวง/กองช่าง 
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง พ.ค. 65 กองพัสดุฯ 
4. ประกาศผู้ชนะ มิ.ย. 65 กองพัสดุฯ 
5. ลงนามสัญญา ก.ค. 65 กองพัสดุฯ 
6. เบิกจ่าย พ.ย. 65 ฝ่ายทางหลวง/กองช่าง 

 (2) โครงการบ ารุงรักษาถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรตีถนนเลียบคลอง
ชลประทานท่าดี (ฝั่งซ้าย) ต าบลไชย
มนตรี (อบจ.นศ.1110 ) หมู่ที่ 5  
ต าบลไชยมนตรี อ าเภอเมือง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

บ ารุงรักษาถนนลาดยางแอสฟลัท์ 
ติกคอนกรีตแบบ Pavement In-
Place Recycling ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 700 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
4,200 ตารางเมตร 

2,000,000 1. ขออนุมัติซื้อ/จ้าง,แต่งตั้ง   
   คณะกรรมการ TOR 

เม.ย. 65 ฝ่ายทางหลวง/กองช่าง  

2. เห็นชอบราคากลาง พ.ค. 65 ฝ่ายทางหลวง/กองช่าง 
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง พ.ค. 65 กองพัสดุฯ 
4. ประกาศผู้ชนะ มิ.ย. 65 กองพัสดุฯ 
5. ลงนามสัญญา ก.ค. 65 กองพัสดุฯ 
6. เบิกจ่าย 
 

พ.ย. 65 ฝ่ายทางหลวง/กองช่าง 



 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิม่เตมิ (คร ัง้ที1่) องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครศรีธรรมราช 

 แบบ ผด.02 

7 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

 (3) โครงการบ ารุงรักษาถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรตีสายแยกทาง  
หลวง 41-บ้านอัมพวัน (นศ.ถ1-0039)  
อ าเภอทุ่งสง อ าเภอนาบอน  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

บ ารุงรักษาถนนลาดยางแอสฟลัท์ 
ติกคอนกรีตแบบ Overlay  ขนาดผิว
จราจรกว้าง 8.00 เมตร ยาว 1,550 
เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่ลาดยางไม่
น้อยกว่า 12,400 ตารางเมตร 

4,000,000  1. ขออนุมัติซื้อ/จ้าง,แต่งตั้ง   
   คณะกรรมการ TOR 

เม.ย. 65 ฝ่ายทางหลวง/กองช่าง  

2. เห็นชอบราคากลาง พ.ค. 65 ฝ่ายทางหลวง/กองช่าง 
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง พ.ค. 65 กองพัสดุฯ 
4. ประกาศผู้ชนะ มิ.ย. 65 กองพัสดุฯ 
5. ลงนามสัญญา ก.ค. 65 กองพัสดุฯ 
6. เบิกจ่าย ก.ย. 65 ฝ่ายทางหลวง/กองช่าง 

 (4) โครงการบ ารุงรักษาถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรตีสายบ้านคูใหม-่
บ้านคลองเกราะ (นศ.ถ1-0065)  
ต าบลดอนตะโก อ าเภอท่าศาลา  
จังหวัดนครศรีธรรมราช   

บ ารุงรักษาถนนลาดยางแอสฟลัท์ 
ติกคอนกรีตแบบ Pavement In-
Place Recycling ขนาดผิวจราจร
กว้าง 7.00 เมตร ยาว 290 เมตร หนา 
0.04 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
2,030 ตารางเมตร 

1,000,000 1. ขออนุมัติซื้อ/จ้าง,แต่งตั้ง   
   คณะกรรมการ TOR 

เม.ย. 65 ฝ่ายทางหลวง/กองช่าง  

2. เห็นชอบราคากลาง พ.ค. 65 ฝ่ายทางหลวง/กองช่าง 
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง พ.ค. 65 กองพัสดุฯ 
4. ประกาศผู้ชนะ มิ.ย. 65 กองพัสดุฯ 
5. ลงนามสัญญา ก.ค. 65 กองพัสดุฯ 
6. เบิกจ่าย พ.ย. 65 ฝ่ายทางหลวง/กองช่าง 

 (5) โครงการบ ารุงรักษาถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรตีสายสุขาภิบาล
อ าเภอชะอวด - บ้านขอนหาด  
(นศ.ถ1-0115 ) ต าบลท่าเสมด็  
ต าบลนางหลง อ าเภอชะอวด  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
 

บ ารุงรักษาถนนลาดยางแอสฟลัท์ 
ติกคอนกรีตแบบ Pavement In-
Place Recycling ขนาดผิวจราจร
กว้าง 8.00 เมตร ยาว 1,070 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
8,560 ตารางเมตร 
 
 

5,100,000 1. ขออนุมัติซื้อ/จ้าง,แต่งตั้ง   
   คณะกรรมการ TOR 

เม.ย. 65 ฝ่ายทางหลวง/กองช่าง  

2. เห็นชอบราคากลาง พ.ค. 65 ฝ่ายทางหลวง/กองช่าง 
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง พ.ค. 65 กองพัสดุฯ 
4. ประกาศผู้ชนะ มิ.ย. 65 กองพัสดุฯ 
5. ลงนามสัญญา ก.ค. 65 กองพัสดุฯ 
6. เบิกจ่าย 
 
 

พ.ย. 65 ฝ่ายทางหลวง/กองช่าง 



 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิม่เตมิ (คร ัง้ที1่) องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครศรีธรรมราช 

 แบบ ผด.02 

8 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

 (6) โครงการบ ารุงรักษาถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรตีสายแยกทางหลวง 
4110 – บ้านพอโกบ (อบจ.นศ.6203) 
ต าบลบางรปู อ าเภอทุ่งใหญ่  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

บ ารุงรักษาถนนลาดยางแอสฟลัท์ติก 
คอนกรีตขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.04 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 4,800 ตาราง
เมตร 

3,000,000 1. ขออนุมัติซื้อ/จ้าง,แต่งตั้ง   
   คณะกรรมการ TOR 

เม.ย. 65 ฝ่ายทางหลวง/กองช่าง  

2. เห็นชอบราคากลาง พ.ค. 65 ฝ่ายทางหลวง/กองช่าง 
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง พ.ค. 65 กองพัสดุฯ 
4. ประกาศผู้ชนะ มิ.ย. 65 กองพัสดุฯ 
5. ลงนามสัญญา ก.ค. 65 กองพัสดุฯ 
6. เบิกจ่าย 
 

พ.ย. 65 ฝ่ายทางหลวง/กองช่าง 

 (7) โครงการบ ารุงรักษาถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรตีสายบ้านหัวแรด-
บ้านอ่าวยางแดง (นศ.ถ1-0077 )  
ต าบลเปลี่ยน อ าเภอสิชล  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

บ ารุงรักษาถนนลาดยางแอสฟลัท์ 
ติกคอนกรีต แบบ Pavement In-
Place Recycling ขนาดผิวจราจร
กว้าง 7.50 เมตร ยาว 790 เมตร  
หนา 0.04 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
5,925 ตารางเมตร 

3,000,000 1. ขออนุมัติซื้อ/จ้าง,แต่งตั้ง   
   คณะกรรมการ TOR 

เม.ย. 65 ฝ่ายทางหลวง/กองช่าง  

2. เห็นชอบราคากลาง พ.ค. 65 ฝ่ายทางหลวง/กองช่าง 
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง พ.ค. 65 กองพัสดุฯ 
4. ประกาศผู้ชนะ มิ.ย. 65 กองพัสดุฯ 
5. ลงนามสัญญา ก.ค. 65 กองพัสดุฯ 
6. เบิกจ่าย พ.ย. 65 ฝ่ายทางหลวง/กองช่าง 

 (8) โครงการบ ารุงรักษาถนนลาดยาง
แอสฟัทล์ติกคอนกรตีสายบ้านห้วย 
น้ าเย็น-บ้านเขาพังไกร (นศ.ถ1-0106) 
ต าบลทรายขาว ต าบลเขาพังไกร 
อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
 

บ ารุงรักษาถนนลาดยางแอสฟลัท ์
ติกคอนกรีตขนาดผิวจราจรกว้าง  
6.00 เมตร ยาว 1,100 เมตร      
หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
6,600 ตารางเมตร 

4,500,000 1. ขออนุมัติซื้อ/จ้าง,แต่งตั้ง   
   คณะกรรมการ TOR 

เม.ย. 65 ฝ่ายทางหลวง/กองช่าง  

2. เห็นชอบราคากลาง พ.ค. 65 ฝ่ายทางหลวง/กองช่าง 
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง พ.ค. 65 กองพัสดุฯ 
4. ประกาศผู้ชนะ มิ.ย. 65 กองพัสดุฯ 
5. ลงนามสัญญา ก.ค. 65 กองพัสดุฯ 
6. เบิกจ่าย 
 

พ.ย. 65 ฝ่ายทางหลวง/กองช่าง 



 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิม่เตมิ (คร ัง้ที1่) องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครศรีธรรมราช 

 แบบ ผด.02 

9 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

 (9) โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตสายสถานีรถไฟบ้านทุ่ง
หล่อ-บ้านห้วยไม้แก่น (นศ.ถ1-0091) 
ต าบลควนชุม ต าบลหินตก  
อ าเภอร่อนพิบูลย ์
จังหวัดนครศรีธรรมราช   

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัท์ติก 
คอนกรีตแบบ Overlay  
ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 
เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.04 
เมตร พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 17,500 
ตารางเมตร  
ช่วงท่ี 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 10.00 
เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.04 เมตร 
พื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,100 ตาราง
เมตร หรือพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 
18,600 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้าง
สะพานคอนกรตีเสริมเหล็กข้ามคลอง 
เถลิงในถนนสายสถานีรถไฟบา้นทุ่งหล่อ 
-บ้านห้วยไม้แก่น (นศ.ถ1-0091) ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 9.00 เมตร ยาว 50 
เมตร ชนิดไม่มีทางเท้า 

12,820,000 1. ขออนุมัติซื้อ/จ้าง,แต่งตั้ง   
   คณะกรรมการ TOR 

เม.ย. 65 ฝ่ายทางหลวง/กองช่าง  

2. เห็นชอบราคากลาง พ.ค. 65 ฝ่ายทางหลวง/กองช่าง 
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง พ.ค. 65 กองพัสดุฯ 
4. ประกาศผู้ชนะ มิ.ย. 65 กองพัสดุฯ 
5. ลงนามสัญญา ก.ค. 65 กองพัสดุฯ 
6. เบิกจ่าย ธ.ค. 65 ฝ่ายทางหลวง/กองช่าง 

 (10) โครงการบ ารุงรักษาถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรตีสายบ้านเกาะรุ้ง – 
บ้านบางซอย (นศ.ถ1-0093)  
ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากพนัง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
 

บ ารุงรักษาถนนลาดยางแอสฟลัท์ 
ติกคอนกรีตแบบ Overlay ขนาดผิว
จราจรกว้าง 8.00 เมตร ยาว 865 เมตร 
หนา 0.05 เมตร พื้นที่ลาดยางไมน่้อย
กว่า 6,920 ตารางเมตร 

3,000,000 1. ขออนุมัติซื้อ/จ้าง,แต่งตั้ง   
   คณะกรรมการ TOR 

เม.ย. 65 ฝ่ายทางหลวง/กองช่าง  

2. เห็นชอบราคากลาง พ.ค. 65 ฝ่ายทางหลวง/กองช่าง 
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง พ.ค. 65 กองพัสดุฯ 
4. ประกาศผู้ชนะ มิ.ย. 65 กองพัสดุฯ 
5. ลงนามสัญญา ก.ค. 65 กองพัสดุฯ 
6. เบิกจ่าย ก.ย. 65 ฝ่ายทางหลวง/กองช่าง 



 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิม่เตมิ (คร ัง้ที1่) องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครศรีธรรมราช 

 แบบ ผด.02 

10 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

 (11) โครงการบ ารุงรักษาถนนลาด 
ยางแอสฟัลท์ติกคอนกรตีสายบ้านคลอง
น้อย-บ้านหัวป่าขลู (นศ.ถ1-0062) 
ต าบลคลองกระบือ ต าบลบ้านใหม่ 
อ าเภอปากพนัง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

บ ารุงรักษาถนนลาดยางแอสฟลัท์ 
ติกคอนกรีตแบบ Pavement In 
Place Recycling ขนาดผิวจราจร
กว้าง 7.00 เมตร ยาว 700 เมตร  
หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
4,900 ตารางเมตร 

3,000,000 1. ขออนุมัติซื้อ/จ้าง,แต่งตั้ง   
   คณะกรรมการ TOR 

เม.ย. 65 ฝ่ายทางหลวง/กองช่าง  

2. เห็นชอบราคากลาง พ.ค. 65 ฝ่ายทางหลวง/กองช่าง 
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง พ.ค. 65 กองพัสดุฯ 
4. ประกาศผู้ชนะ มิ.ย. 65 กองพัสดุฯ 
5. ลงนามสัญญา ก.ค. 65 กองพัสดุฯ 
6. เบิกจ่าย พ.ย. 65 ฝ่ายทางหลวง/กองช่าง 

 (12) โครงการบ ารุงรักษาถนนลาดยาง
แอสฟลัท์ติกคอนกรตีสายแยกทางหลวง 
4015-บ้านนางเอื้อย (นศ.ถ1-0113) 
ต าบลนาแว อ าเภอฉวาง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

บ ารุงรักษาถนนลาดยางแอสฟลัท์ 
ติกคอนกรีตแบบ Overlay ขนาดผิว
จราจรกว้าง 8.00 เมตร ยาว 1,100 
เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่ลาดยางไม่
น้อยกว่า 8,800 ตารางเมตร 

3,000,000 1. ขออนุมัติซื้อ/จ้าง,แต่งตั้ง   
   คณะกรรมการ TOR 

เม.ย. 65 ฝ่ายทางหลวง/กองช่าง  

2. เห็นชอบราคากลาง พ.ค. 65 ฝ่ายทางหลวง/กองช่าง 
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง พ.ค. 65 กองพัสดุฯ 
4. ประกาศผู้ชนะ มิ.ย. 65 กองพัสดุฯ 
5. ลงนามสัญญา ก.ค. 65 กองพัสดุฯ 
6. เบิกจ่าย ก.ย. 65 ฝ่ายทางหลวง/กองช่าง 

 (13) โครงการบ ารุงรักษาถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรตีสายแยกทางหลวง 
4228 – บ้านโคกพะยอม  
(นศ.ถ1-0043) อ าเภอฉวาง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
 
 
 

บ ารุงรักษาถนนลาดยางแอสฟลัท์ 
ติกคอนกรีตแบบ Overlay ขนาดผิว
จราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,500 
เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่ลาดยางไม่
น้อยกว่า 9,000 ตารางเมตร 

3,000,000 1. ขออนุมัติซื้อ/จ้าง,แต่งตั้ง   
   คณะกรรมการ TOR 

เม.ย. 65 ฝ่ายทางหลวง/กองช่าง  

2. เห็นชอบราคากลาง พ.ค. 65 ฝ่ายทางหลวง/กองช่าง 
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง พ.ค. 65 กองพัสดุฯ 
4. ประกาศผู้ชนะ มิ.ย. 65 กองพัสดุฯ 
5. ลงนามสัญญา ก.ค. 65 กองพัสดุฯ 
6. เบิกจ่าย 
 

ก.ย. 65 ฝ่ายทางหลวง/กองช่าง 



 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิม่เตมิ (คร ัง้ที1่) องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครศรีธรรมราช 

 แบบ ผด.02 

11 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

 (14) โครงการบ ารุงรักษาถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรตีสายวัดคลอง
เมียด-บ้านน้ าขาว (นศ.ถ1-0052)  
ต าบลอินครีี อ าเภอพรหมคีรี  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

บ ารุงรักษาถนนลาดยางแอสฟลัท์ 
ติกคอนกรีตแบบ Overlay ขนาดผิว
จราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 990 
เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพ้ืนท่ีรวม
ไม่น้อยกว่า 5,940 ตารางเมตร 

2,000,000 1. ขออนุมัติซื้อ/จ้าง,แต่งตั้ง   
   คณะกรรมการ TOR 

เม.ย. 65 ฝ่ายทางหลวง/กองช่าง  

2. เห็นชอบราคากลาง พ.ค. 65 ฝ่ายทางหลวง/กองช่าง 
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง พ.ค. 65 กองพัสดุฯ 
4. ประกาศผู้ชนะ มิ.ย. 65 กองพัสดุฯ 
5. ลงนามสัญญา ก.ค. 65 กองพัสดุฯ 
6. เบิกจ่าย ก.ย. 65 ฝ่ายทางหลวง/กองช่าง 

 (15) โครงการบ ารุงรักษาถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรตีสายแยก ทล.(กม.
ที่ 254+800)-บ้านปลายเส  
(นศ.ถ1-0112) ต าบลปลายเส  
อ าเภอถ้ าพรรณรา  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

บ ารุงรักษาถนนลาดยางแอสฟลัท์ 
ติกคอนกรีตแบบ Pavement In Place 
Recycling ขนาดผิวจราจรกว้าง  
6.00 เมตร ยาวรวม 1,250 เมตร  
หนา 0.04 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
7,500 ตารางเมตร 

4,000,000 1. ขออนุมัติซื้อ/จ้าง,แต่งตั้ง   
   คณะกรรมการ TOR 

เม.ย. 65 ฝ่ายทางหลวง/กองช่าง  

2. เห็นชอบราคากลาง พ.ค. 65 ฝ่ายทางหลวง/กองช่าง 
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง พ.ค. 65 กองพัสดุฯ 
4. ประกาศผู้ชนะ มิ.ย. 65 กองพัสดุฯ 
5. ลงนามสัญญา ก.ค. 65 กองพัสดุฯ 
6. เบิกจ่าย พ.ย. 65 ฝ่ายทางหลวง/กองช่าง 

 (16) โครงการบ ารุงรักษาถนนลาด 
ยางแอสฟัลท์ติกคอนกรตีสายบ้าน 
ท่าพุด-บ้านอู่ทอง (นศ.ถ1-0057) ) 
ต าบลกะหรอ ต าบลนาเหรง  
อ าเภอนบพิต า  
จังหวัดนครศรีธรรมราช   
 
 
 

บ ารุงรักษาถนนลาดยางแอสฟลัท์ 
ติกคอนกรีตแบบ Pavement In-Place 
Recycling ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 510 เมตร หนา 0.04 เมตร 
แบบ Overlay ขนาดผิวจราจรกวา้ง 
8.00 เมตร ยาว 545 เมตร หนา 0.04 
เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 7,420 
ตารางเมตร 
 

3,000,000 1. ขออนุมัติซื้อ/จ้าง,แต่งตั้ง   
   คณะกรรมการ TOR 

เม.ย. 65 ฝ่ายทางหลวง/กองช่าง  

2. เห็นชอบราคากลาง พ.ค. 65 ฝ่ายทางหลวง/กองช่าง 
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง พ.ค. 65 กองพัสดุฯ 
4. ประกาศผู้ชนะ มิ.ย. 65 กองพัสดุฯ 
5. ลงนามสัญญา ก.ค. 65 กองพัสดุฯ 
6. เบิกจ่าย พ.ย. 65 ฝ่ายทางหลวง/กองช่าง 



 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิม่เตมิ (คร ัง้ที1่) องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครศรีธรรมราช 

 แบบ ผด.02 

12 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

 (17) โครงการบ ารุงรักษาถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรตีสายบ้านเจดยี์พ่อ
ท่านคล้าย-บ้านท่าจีน  
(นศ.ถ1-0085) ต าบลหลักช้าง  
อ าเภอช้างกลาง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

บ ารุงรักษาถนนลาดยางแอสฟลัท์ 
ติกคอนกรีตแบบ Overlay ขนาดผิว
จราจรกว้าง 7.50 เมตร ยาว 1,200 
เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 9,000 ตารางเมตร 

3,000,000 1. ขออนุมัติซื้อ/จ้าง,แต่งตั้ง   
   คณะกรรมการ TOR 

เม.ย. 65 ฝ่ายทางหลวง/กองช่าง  

2. เห็นชอบราคากลาง พ.ค. 65 ฝ่ายทางหลวง/กองช่าง 
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง พ.ค. 65 กองพัสดุฯ 
4. ประกาศผู้ชนะ มิ.ย. 65 กองพัสดุฯ 
5. ลงนามสัญญา ก.ค. 65 กองพัสดุฯ 
6. เบิกจ่าย ก.ย. 65 ฝ่ายทางหลวง/กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายทุ่งแย้ - โพธิ์เสดจ็ หมู่ที่ 6  
ต าบลโพธิเ์สดจ็ อ าเภอเมือง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช  
[แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)  
พ.ศ.2565 หน้า 24 ข้อ 3]  

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 194 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 323 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีรวมกันไม่น้อยกว่า 2,391 
ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง
เฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร 

1,614,000 1. ขออนุมัติซื้อ/จ้าง,แต่งตั้ง   
   คณะกรรมการ TOR 

เม.ย. 65 ฝ่ายส ารวจฯ/กองช่าง  

2. เห็นชอบราคากลาง พ.ค. 65 ฝ่ายส ารวจฯ/กองช่าง 
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง มิ.ย. 65 กองพัสดุฯ 
4. ประกาศผู้ชนะ ก.ค. 65 กองพัสดุฯ 
5. ลงนามสัญญา ส.ค. 65 กองพัสดุฯ 
6. เบิกจ่าย พ.ย. 65 ฝ่ายส ารวจฯ/กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายซอยณรงคล์ีลาศ หมู่ที่ 4 
ต าบลท่าซัก อ าเภอเมือง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช  
[แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
หน้า 307 ข้อ 74] 
 

 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร ไหลท่าง
หินคลุกกว้างเฉลีย่ข้างละ 0.50 เมตร 

3,000,000 1. ขออนุมัติซื้อ/จ้าง,แต่งตั้ง
คณะกรรมการ TOR 

เม.ย. 65 ฝ่ายส ารวจฯ/กองช่าง  

2. เห็นชอบราคากลาง พ.ค. 65 ฝ่ายส ารวจฯ/กองช่าง 
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง มิ.ย. 65 กองพัสดุฯ 
4. ประกาศผู้ชนะ ก.ค. 65 กองพัสดุฯ 
5. ลงนามสัญญา ส.ค. 65 กองพัสดุฯ 
6. เบิกจ่าย 
 

ธ.ค. 65 ฝ่ายส ารวจฯ/กองช่าง 



 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิม่เตมิ (คร ัง้ที1่) องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครศรีธรรมราช 

 แบบ ผด.02 

13 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

4 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต
เสรมิเหล็กข้ามคลองท่าดี หมู่ท่ี 5  
ต าบลไชยมนตรี อ าเภอเมือง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

[แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)  
พ.ศ.2565 หน้า 24 ข้อ 2] 

สะพานคอนกรตีเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกว้าง 7.00 เมตร ยาว 50 เมตร 
(ไม่มีทางเท้า) 

4,990,000 1. ขออนุมัติซื้อ/จ้าง,แต่งตั้ง
คณะกรรมการ TOR 

พ.ค. 65 ฝ่ายส ารวจฯ/กองช่าง  

2. เห็นชอบราคากลาง มิ.ย. 65 ฝ่ายส ารวจฯ/กองช่าง 
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง ก.ค. 65 กองพัสดุฯ 
4. ประกาศผู้ชนะ ส.ค. 65 กองพัสดุฯ 
5. ลงนามสัญญา ก.ย. 65 กองพัสดุฯ 
6. เบิกจ่าย ก.พ. 66 ฝ่ายส ารวจฯ/กองช่าง 

5 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตสายมะม่วงทอง 
(Overlay) หมู่ที่ 7,9  
ต าบลปากพูน อ าเภอเมือง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

[แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)  
พ.ศ.2565 หน้า 23 ข้อ 1]  

ถนนลาดยางผิวแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 835 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือ
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,175 ตารางเมตร 
พร้อมตีเส้นจราจร 

1,500,000 1. ขออนุมัติซื้อ/จ้าง,แต่งตั้ง
คณะกรรมการ TOR 

เม.ย. 65 ฝ่ายส ารวจฯ/กองช่าง  

2. เห็นชอบราคากลาง พ.ค. 65 ฝ่ายส ารวจฯ/กองช่าง 
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง มิ.ย. 65 กองพัสดุฯ 
4. ประกาศผู้ชนะ ก.ค. 65 กองพัสดุฯ 
5. ลงนามสัญญา ส.ค. 65 กองพัสดุฯ 
6. เบิกจ่าย พ.ย. 65 ฝ่ายส ารวจฯ/กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตสายในทับพัฒนา  
หมู่ที่ 5 ต าบลนาไม้ไผ่ อ าเภอทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

[แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)  
พ.ศ.2565 หน้า 31 ข้อ 14] 
 
 

ถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรตี 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 1,120 เมตร หนา 0.04 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,600 
ตารางเมตร 
 

3,000,000 
 
 
 
 
 
 

1. ขออนุมัติซื้อ/จ้าง,แต่งตั้ง
คณะกรรมการ TOR 

พ.ค. 65 ฝ่ายส ารวจฯ/กองช่าง  

2. เห็นชอบราคากลาง มิ.ย. 65 ฝ่ายส ารวจฯ/กองช่าง 
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง ก.ค. 65 กองพัสดุฯ 
4. ประกาศผู้ชนะ ส.ค. 65 กองพัสดุฯ 
5. ลงนามสัญญา ก.ย. 65 กองพัสดุฯ 
6. เบิกจ่าย ม.ค. 66 ฝ่ายส ารวจฯ/กองช่าง 



 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิม่เตมิ (คร ัง้ที1่) องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครศรีธรรมราช 

 แบบ ผด.02 

14 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

7 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต
เสรมิเหล็กข้ามคลองวังหีบ หมู่ที่ 6 

ต าบลหนองหงส์  อ าเภอทุ่งสง จังหวดั
นครศรีธรรมราช  
[แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)  
พ.ศ.2565 หน้า 30 ข้อ 13] 

สะพานคอนกรตีเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 20 เมตร 
(ไม่มีทางเท้า) 

2,160,000 1. ขออนุมัติซื้อ/จ้าง,แต่งตั้ง
คณะกรรมการ TOR 

พ.ค. 65 ฝ่ายส ารวจฯ/กองช่าง  

2. เห็นชอบราคากลาง มิ.ย. 65 ฝ่ายส ารวจฯ/กองช่าง 
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง ก.ค. 65 กองพัสดุฯ 
4. ประกาศผู้ชนะ ส.ค. 65 กองพัสดุฯ 
5. ลงนามสัญญา ก.ย. 65 กองพัสดุฯ 
6. เบิกจ่าย ก.พ. 66 ฝ่ายส ารวจฯ/กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายนาเพชรคง-น้ าตกวังปริง  
หมู่ที่ 1 ต าบลถ้ าใหญ-่หมู่ที่ 2  
ต าบลนาหลวงเสน อ าเภอทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

[แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)  
พ.ศ.2565 หน้า 17 ข้อ 14] 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิว
จราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 500 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร ไหลท่าง
หินคลุกกว้างเฉลีย่ข้างละ 0.30 เมตร 

1,930,000 1. ขออนุมัติซื้อ/จ้าง,แต่งตั้ง
คณะกรรมการ TOR 

พ.ค. 65 ฝ่ายส ารวจฯ/กองช่าง  

2. เห็นชอบราคากลาง มิ.ย. 65 ฝ่ายส ารวจฯ/กองช่าง 
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง ก.ค. 65 กองพัสดุฯ 
4. ประกาศผู้ชนะ ส.ค. 65 กองพัสดุฯ 
5. ลงนามสัญญา ก.ย. 65 กองพัสดุฯ 
6. เบิกจ่าย ม.ค. 66 ฝ่ายส ารวจฯ/กองช่าง 

9 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมก่อสร้าง
สะพานคอนกรตีเสริมเหล็กสาย  
หมู่ที่ 4 ต าบลที่วัง เช่ือมต่อหมู่ที่ 10 
ต าบลกะปาง อ าเภอทุ่งสง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

[แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)  
พ.ศ.2565 หน้า 16 ข้อ 13] 

ถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรตี 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 410 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,640 ตารางเมตร 
พร้อมก่อสร้างสะพานคอนกรตีเสรมิ
เหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร 
ยาว 30 เมตร 

3,630,000 
 
 
 
 
 

1. ขออนุมัติซื้อ/จ้าง,แต่งตั้ง
คณะกรรมการ TOR 

พ.ค. 65 ฝ่ายส ารวจฯ/กองช่าง  

2. เห็นชอบราคากลาง มิ.ย. 65 ฝ่ายส ารวจฯ/กองช่าง 
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง ก.ค. 65 กองพัสดุฯ 
4. ประกาศผู้ชนะ ส.ค. 65 กองพัสดุฯ 
5. ลงนามสัญญา ก.ย. 65 กองพัสดุฯ 
6. เบิกจ่าย มี.ค. 66 ฝ่ายส ารวจฯ/กองช่าง 



 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิม่เตมิ (คร ัง้ที1่) องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครศรีธรรมราช 

 แบบ ผด.02 

15 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายมะขามป้อม หมู่ที่ 3  
ต าบลท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

[แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)  
พ.ศ.2565 หน้า 17 ข้อ 15] 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 990 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลีย่ ข้างละ 0.50 
เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 238 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยขา้งละ 
0.20 เมตร หรือพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 
4,912 ตารางเมตร 

6,000,000 1. ขออนุมัติซื้อ/จ้าง,แต่งตั้ง
คณะกรรมการ TOR 

พ.ค. 65 ฝ่ายทางหลวง/กองช่าง  

2. เห็นชอบราคากลาง มิ.ย. 65 ฝ่ายทางหลวง/กองช่าง 
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง มิ.ย. 65 กองพัสดุฯ 
4. ประกาศผู้ชนะ ก.ค. 65 กองพัสดุฯ 
5. ลงนามสัญญา ก.ค. 65 กองพัสดุฯ 
6. เบิกจ่าย ม.ค. 66 ฝ่ายทางหลวง/กองช่าง 

11 โครงการปรับปรุงบ ารุงรักษา
ถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรตีสาย
โคกเหล็ก 1 หมู่ที่ 5,9  
ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา  
จังหวัดนครศรีธรรมราช  
[แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2565 
หน้า 18 ขอ้ 16] 

ถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรตี 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 1,300 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,200 ตารางเมตร 

2,000,000 1. ขออนุมัติซื้อ/จ้าง,แต่งตั้ง
คณะกรรมการ TOR 

พ.ค. 65 ฝ่ายทางหลวง/กองช่าง  

2. เห็นชอบราคากลาง มิ.ย. 65 ฝ่ายทางหลวง/กองช่าง 
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง มิ.ย. 65 กองพัสดุฯ 
4. ประกาศผู้ชนะ ก.ค. 65 กองพัสดุฯ 
5. ลงนามสัญญา ก.ค. 65 กองพัสดุฯ 
6. เบิกจ่าย พ.ย. 65 ฝ่ายทางหลวง/กองช่าง 

12 โครงการบ ารุงรักษาถนนลาดยาแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตสายทุ่งพันธ-์ชะอม หมู่
ที่ 1 ต าบลตลิ่งชัน อ าเภอท่าศาลา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

[แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2565 
หน้า 30 ขอ้ 12] 

ถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรตี 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 1,950 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,800 ตารางเมตร 

3,000,000 1. ขออนุมัติซื้อ/จ้าง,แต่งตั้ง
คณะกรรมการ TOR 

พ.ค. 65 ฝ่ายทางหลวง/กองช่าง  

2. เห็นชอบราคากลาง มิ.ย. 65 ฝ่ายทางหลวง/กองช่าง 
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง มิ.ย. 65 กองพัสดุฯ 
4. ประกาศผู้ชนะ ก.ค. 65 กองพัสดุฯ 
5. ลงนามสัญญา ก.ค. 65 กองพัสดุฯ 
6. เบิกจ่าย พ.ย. 65 ฝ่ายทางหลวง/กองช่าง 



 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิม่เตมิ (คร ัง้ที1่) องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครศรีธรรมราช 

 แบบ ผด.02 

16 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายถนนเอเชีย 41-มัสยดิ- 
หัวสะพานนาทองหวาน หมู่ที่ 7  
ต าบลวังอ่าง อ าเภอชะอวด  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

[แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2565 
หน้า 27 ขอ้ 7] 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 325 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 1,625 ตารางเมตร ไหล่ทาง
กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร 

1,000,000 1. ขออนุมัติซื้อ/จ้าง,แต่งตั้ง
คณะกรรมการ TOR 

เม.ย. 65 ฝ่ายส ารวจฯ/กองช่าง  

2. เห็นชอบราคากลาง พ.ค. 65 ฝ่ายส ารวจฯ/กองช่าง 
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง มิ.ย. 65 กองพัสดุฯ 
4. ประกาศผู้ชนะ ก.ค. 65 กองพัสดุฯ 
5. ลงนามสัญญา ส.ค. 65 กองพัสดุฯ 
6. เบิกจ่าย พ.ย. 65 ฝ่ายส ารวจฯ/กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตสายบ้านอวดพัน-บ้านห้วย
ใหญ่ หมู่ที่ 8 ต าบลปริก อ าเภอทุ่งใหญ่  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
[แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2565 
หน้า 10  ข้อ 1] 

ถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรตี
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
865 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ 
ไม่น้อยกว่า 4,325 ตารางเมตร ไมม่ีไหล่
ทาง พร้อมตีเส้นจราจร 

3,000,000 1. ขออนุมัติซื้อ/จ้าง,แต่งตั้ง   
   คณะกรรมการ TOR 

เม.ย. 65 ฝ่ายส ารวจฯ/กองช่าง  

2. เห็นชอบราคากลาง พ.ค. 65 ฝ่ายส ารวจฯ/กองช่าง 
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง มิ.ย. 65 กองพัสดุฯ 
4. ประกาศผู้ชนะ ก.ค. 65 กองพัสดุฯ 
5. ลงนามสัญญา ส.ค. 65 กองพัสดุฯ 
6. เบิกจ่าย ธ.ค. 65 ฝ่ายส ารวจฯ/กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตสายบ้านคอกช้าง-คลองกรุง
หยัน หมู่ที่ 8 ต าบลปริก อ าเภอทุ่งใหญ่  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
[แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2565 
หน้า 10 ขอ้ 2] 
 
 

ถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรตี
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
910 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 4,550 ตารางเมตร ไมม่ี
ไหล่ทาง พร้อมตีเส้นจราจร 

3,000,000 1. ขออนุมัติซื้อ/จ้าง,แต่งตั้ง   
   คณะกรรมการ TOR 

เม.ย. 65 ฝ่ายส ารวจฯ/กองช่าง  

2. เห็นชอบราคากลาง พ.ค. 65 ฝ่ายส ารวจฯ/กองช่าง 
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง มิ.ย. 65 กองพัสดุฯ 
4. ประกาศผู้ชนะ ก.ค. 65 กองพัสดุฯ 
5. ลงนามสัญญา ส.ค. 65 กองพัสดุฯ 
6. เบิกจ่าย ธ.ค. 65 ฝ่ายส ารวจฯ/กองช่าง 



 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิม่เตมิ (คร ัง้ที1่) องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครศรีธรรมราช 

 แบบ ผด.02 

17 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายถ้ าน้ ามนต์ หมู่ที่ 3  
ต าบลสี่ขีด อ าเภอสิชล  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
[แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
หน้า 523 ข้อ 7] 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 556 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
2,780 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลกุ
กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร 

2,000,000 1. ขออนุมัติซื้อ/จ้าง,แต่งตั้ง   
   คณะกรรมการ TOR 

เม.ย. 65 ฝ่ายส ารวจฯ/กองช่าง  

2. เห็นชอบราคากลาง พ.ค. 65 ฝ่ายส ารวจฯ/กองช่าง 
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง มิ.ย. 65 กองพัสดุฯ 
4. ประกาศผู้ชนะ ก.ค. 65 กองพัสดุฯ 
5. ลงนามสัญญา ส.ค. 65 กองพัสดุฯ 
6. เบิกจ่าย ธ.ค. 65 ฝ่ายส ารวจฯ/กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสาย 3067 (เขาฝ้าย-เขาใหญ่)  
หมู่ที่ 11 ต าบลสี่ขีด เชื่อมต่อต าบล 
เขาน้อย อ าเภอสิชล  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
[แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2565 
หน้า 16 ขอ้ 12] 
 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 957 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
5,742 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลกุ
กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร 
 

4,100,000 
 
 
 
 
 

1. ขออนุมัติซื้อ/จ้าง,แต่งตั้ง   
   คณะกรรมการ TOR 

เม.ย. 65 ฝ่ายส ารวจฯ/กองช่าง  
 
 
 
 
 

2. เห็นชอบราคากลาง พ.ค. 65 ฝ่ายส ารวจฯ/กองช่าง 
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง มิ.ย. 65 กองพัสดุฯ 
4. ประกาศผู้ชนะ ก.ค. 65 กองพัสดุฯ 
5. ลงนามสัญญา ส.ค. 65 กองพัสดุฯ 
6. เบิกจ่าย ม.ค. 66 ฝ่ายส ารวจฯ/กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 
เหล็กสายเหมืองลอยบ้านไชยราม- 
หน้าแค้มป์ หมู่ที่ 5 ต าบลเกาะเพชร 
อ าเภอหัวไทร  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
[แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
หน้า 398 ข้อ 22] 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิว
จราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 622 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 3,110 ตารางเมตร ไหลท่าง
หินคลุกกว้างเฉลีย่ข้างละ 0.50 เมตร 

2,950,000 1. ขออนุมัติซื้อ/จ้าง,แต่งตั้ง   
   คณะกรรมการ TOR 

เม.ย. 65 ฝ่ายสาธารณูปโภค/กองช่าง  

2. เห็นชอบราคากลาง มิ.ย. 65 ฝ่ายสาธารณูปโภค/กองช่าง 
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง ก.ค. 65 กองพัสดุฯ 
4. ประกาศผู้ชนะ ก.ย. 65 กองพัสดุฯ 
5. ลงนามสัญญา ก.ย. 65 กองพัสดุฯ 
6. เบิกจ่าย 
 

ม.ค. 66 ฝ่ายสาธารณูปโภค/กองช่าง 



 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิม่เตมิ (คร ัง้ที1่) องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครศรีธรรมราช 

 แบบ ผด.02 

18 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

19 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายห้วยพิปูน หมู่ที่ 2,1  
ต าบลควนกลาง อ าเภอพิปูน  
จังหวัดนครศรีธรรมราช   
[แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2565 
หน้า 29 ขอ้ 11] 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,080 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 4,320 ตารางเมตร พร้อมวาง
ท่อระบายน้ าคอนกรตีเสริมเหล็ก ช้ัน 3 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง0.80x1.00 เมตร 
จ านวน 1 จุด ไหล่ทางหินคลุกกว้าง
เฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร 

3,000,000 
 
 
 
 

1. ขออนุมัติซื้อ/จ้าง,แต่งตั้ง   
   คณะกรรมการ TOR 

เม.ย. 65 ฝ่ายผังเมือง/กองช่าง  

2. เห็นชอบราคากลาง พ.ค. 65 ฝ่ายผังเมือง/กองช่าง 
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง พ.ค. 65 กองพัสดุฯ 
4. ประกาศผู้ชนะ มิ.ย. 65 กองพัสดุฯ 
5. ลงนามสัญญา ก.ค. 65 กองพัสดุฯ 
6. เบิกจ่าย ก.ย. 65 ฝ่ายผังเมือง/กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านสวน-ทุ่งทับควาย  
หมู่ที่ 6,8 ต าบลวังหิน อ าเภอบางขัน 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
[แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2565 
หน้า 27 ขอ้ 8] 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิว
จราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหนิ
คลุกกว้างเฉลี่ยขา้งละ 0.50 เมตร 
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,000 
ตารางเมตร 

3,260,000 1. ขออนุมัติซื้อ/จ้าง,แต่งตั้ง   
   คณะกรรมการ TOR 

เม.ย. 65 ฝ่ายผังเมือง/กองช่าง  

2. เห็นชอบราคากลาง พ.ค. 65 ฝ่ายผังเมือง/กองช่าง 
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง พ.ค. 65 กองพัสดุฯ 
4. ประกาศผู้ชนะ มิ.ย. 65 กองพัสดุฯ 
5. ลงนามสัญญา ก.ค. 65 กองพัสดุฯ 
6. เบิกจ่าย ก.ย. 65 ฝ่ายผังเมือง/กองช่าง 

21 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายควนกรวด-ไสม่วง หมู่ที่ 3  
ต าบลสามต าบล อ าเภอจุฬาภรณ์ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
[แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
แก้ไข (ครั้งที่ 2) พ.ศ.2565 หน้า 1 ขอ้ 1] 
 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 332 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 1,328 ตารางเมตร ไหลท่าง
หินคลุกกว้างเฉลีย่ข้างละ 0.50 เมตร 

1,000,000 1. ขออนุมัติซื้อ/จ้าง,แต่งตั้ง   
   คณะกรรมการ TOR 

เม.ย. 65 ฝ่ายก่อสร้างฯ/กองช่าง  

2. เห็นชอบราคากลาง พ.ค. 65 ฝ่ายก่อสร้างฯ/กองช่าง 
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง มิ.ย. 65 กองพัสดุฯ 
4. ประกาศผู้ชนะ ก.ค. 65 กองพัสดุฯ 
5. ลงนามสัญญา ก.ย. 65 กองพัสดุฯ 
6. เบิกจ่าย 
 

ธ.ค. 65 ฝ่ายก่อสร้างฯ/กองช่าง 



 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิม่เตมิ (คร ัง้ที1่) องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครศรีธรรมราช 

 แบบ ผด.02 

19 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

22 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายสระไคร หมู่ที่ 13 ต าบลสวน
หลวง อ าเภอเฉลิมพระเกียรต-ิ 
ต าบลควนพัง อ าเภอร่อนพิบูลย์  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
[แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2565 
หน้า 31 ขอ้ 15] 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิว
จราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,415 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 7,075 ตารางเมตร ไหลท่าง
หินคลุกกว้างเฉลีย่ข้างละ 0.50 เมตร 

5,335,000 1. ขออนุมัติซื้อ/จ้าง,แต่งตั้ง   
   คณะกรรมการ TOR 

พ.ค. 65 ฝ่ายสาธารณูปโภค/กองช่าง  

2. เห็นชอบราคากลาง มิ.ย. 65 ฝ่ายสาธารณูปโภค/กองช่าง 
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง ก.ค. 65 กองพัสดุฯ 
4. ประกาศผู้ชนะ ก.ย. 65 กองพัสดุฯ 
5. ลงนามสัญญา ก.ย. 65 กองพัสดุฯ 
6. เบิกจ่าย ม.ค. 66 ฝ่ายสาธารณูปโภค/กองช่าง 

23 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตสายสุขาภิบาลร่อนพิบูลย์ – 
สายบ้านเถลิง (นศ.ถ 158-07)  หมู่ที่ 3  
ต าบลร่อนพิบูลย์ อ าเภอร่อนพิบูลย์ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
[แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2565 
หน้า 15 ขอ้ 10] 

ถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรตี 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 9.00 เมตร  
ยาว 1,780 เมตร หนา 0.05 เมตร 

11,000,000 1. ขออนุมัติซื้อ/จ้าง,แต่งตั้ง   
   คณะกรรมการ TOR 

พ.ค. 65 ฝ่ายทางหลวง/กองช่าง  

2. เห็นชอบราคากลาง มิ.ย. 65 ฝ่ายทางหลวง/กองช่าง 
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง มิ.ย. 65 กองพัสดุฯ 
4. ประกาศผู้ชนะ ก.ค. 65 กองพัสดุฯ 
5. ลงนามสัญญา ก.ค. 65 กองพัสดุฯ 
6. เบิกจ่าย พ.ย. 65 ฝ่ายทางหลวง/กองช่าง 

24 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสรมิ
เหล็กทางเข้าตลาดโคกคราม  
หมู่ที่ 5 ต าบลเสาธง อ าเภอร่อนพิบูลย์ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

[แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)  
พ.ศ.2565 หน้า 15 ข้อ 11] 

สะพานคอนกรตีเสริมเหล็กขนาดผิว
จราจรกว้าง 7.00 เมตร ยาว 35 เมตร 
ชนิดไม่มีทางเท้า 

3,230,000 1. ขออนุมัติซื้อ/จ้าง,แต่งตั้ง   
   คณะกรรมการ TOR 

พ.ค. 65 ฝ่ายทางหลวง/กองช่าง  

2. เห็นชอบราคากลาง มิ.ย. 65 ฝ่ายทางหลวง/กองช่าง 
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง มิ.ย. 65 กองพัสดุฯ 
4. ประกาศผู้ชนะ ก.ค. 65 กองพัสดุฯ 
5. ลงนามสัญญา ก.ค. 65 กองพัสดุฯ 
6. เบิกจ่าย 
 

ธ.ค. 65 ฝ่ายทางหลวง/กองช่าง 



 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิม่เตมิ (คร ัง้ที1่) องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครศรีธรรมราช 

 แบบ ผด.02 

20 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

25 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตสายนาพร-ุศูนย์ราชการนา
สาร (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 1,7 ต าบลนาพรุ 
อ าเภอพระพรหม  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

[แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)  
พ.ศ.2565 หน้า 28 ข้อ 9] 

ถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรตี 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 380 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,900 ตารางเมตร 

 

 

3,000,000 
 
 
 
 
 

1. ขออนุมัติซื้อ/จ้าง,แต่งตั้ง   
   คณะกรรมการ TOR 

พ.ค. 65 ฝ่ายทางหลวง/กองช่าง  
 
 
 
 
 

 

2. เห็นชอบราคากลาง มิ.ย. 65 ฝ่ายทางหลวง/กองช่าง 
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง มิ.ย. 65 กองพัสดุฯ 
4. ประกาศผู้ชนะ ก.ค. 65 กองพัสดุฯ 
5. ลงนามสัญญา ก.ค. 65 กองพัสดุฯ 
6. เบิกจ่าย พ.ย. 65 ฝ่ายทางหลวง/กองช่าง 

26 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายชลประทานมะม่วงขาว-ถนน
รถไฟ หมู่ที่ 4 ต าบลนาสาร  
อ าเภอพระพรหม  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

[แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) 
 พ.ศ.2565 หน้า 29 ข้อ 10] 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 710 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ี ไม่น้อยกว่า 
3,550 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลกุ
กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร   
 

3,000,000 
 
 
 
 
 
 

1. ขออนุมัติซื้อ/จ้าง,แต่งตั้ง   
   คณะกรรมการ TOR 

พ.ค. 65 ฝ่ายทางหลวง/กองช่าง  

2. เห็นชอบราคากลาง มิ.ย. 65 ฝ่ายทางหลวง/กองช่าง 
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง มิ.ย. 65 กองพัสดุฯ 
4. ประกาศผู้ชนะ ก.ค. 65 กองพัสดุฯ 
5. ลงนามสัญญา ก.ค. 65 กองพัสดุฯ 
6. เบิกจ่าย พ.ย. 65 ฝ่ายทางหลวง/กองช่าง 

27 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนาตีน หมู่ที่ 2  
ต าบลคลองกระบือ อ าเภอปากพนัง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

[แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) 
 พ.ศ.2565 หน้า 25 ข้อ 5] 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตรยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 3,720 ตาราง
เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ย 

ข้างละ 0.50 เมตร 

3,000,000 1. ขออนุมัติซื้อ/จ้าง,แต่งตั้ง   
   คณะกรรมการ TOR 

เม.ย. 65 ฝ่ายทางหลวง/กองช่าง  

2. เห็นชอบราคากลาง พ.ค. 65 ฝ่ายทางหลวง/กองช่าง 
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง พ.ค. 65 กองพัสดุฯ 
4. ประกาศผู้ชนะ มิ.ย. 65 กองพัสดุฯ 
5. ลงนามสัญญา ก.ค. 65 กองพัสดุฯ 
6. เบิกจ่าย พ.ย. 65 ฝ่ายทางหลวง/กองช่าง 



 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิม่เตมิ (คร ัง้ที1่) องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครศรีธรรมราช 

 แบบ ผด.02 

21 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

28 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายโรงเรียนบา้นเกาะทวด-  
บ้านนายวิรัตน์ หมู่ที่ 3  
ต าบลเกาะทวด อ าเภอปากพนัง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

[แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2565   
หน้า 11 ขอ้ 3] 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 860 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
3,720 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลกุ
กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร       

3,000,000 1. ขออนุมัติซื้อ/จ้าง,แต่งตั้ง   
   คณะกรรมการ TOR 

เม.ย. 65 ฝ่ายทางหลวง/กองช่าง  

2. เห็นชอบราคากลาง พ.ค. 65 ฝ่ายทางหลวง/กองช่าง 
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง พ.ค. 65 กองพัสดุฯ 
4. ประกาศผู้ชนะ มิ.ย. 65 กองพัสดุฯ 
5. ลงนามสัญญา ก.ค. 65 กองพัสดุฯ 
6. เบิกจ่าย พ.ย. 65 ฝ่ายทางหลวง/กองช่าง 

29 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายสะพานบางปอ-บ้านหนอง
เสมด็ หมู่ที่ 9 ต าบลป่าระก า  
อ าเภอปากพนัง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

[แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)  
พ.ศ.2565 หน้า 26 ข้อ 6] 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 800 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
4,000 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลกุ
กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร 

3,000,000 
 
 
 
 
 

1. ขออนุมัติซื้อ/จ้าง,แต่งตั้ง   
   คณะกรรมการ TOR 

เม.ย. 65 ฝ่ายทางหลวง/กองช่าง  

2. เห็นชอบราคากลาง พ.ค. 65 ฝ่ายทางหลวง/กองช่าง 
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง พ.ค. 65 กองพัสดุฯ 
4. ประกาศผู้ชนะ มิ.ย. 65 กองพัสดุฯ 
5. ลงนามสัญญา ก.ค. 65 กองพัสดุฯ 
6. เบิกจ่าย พ.ย. 65 ฝ่ายทางหลวง/กองช่าง 

30 โครงการบ ารุงรักษาถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านบางแรด  
หมู่ที่ 1 ต าบลบ้านเพิง อ าเภอปากพนัง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

[แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)  
พ.ศ.2565 หน้า 25 ข้อ 4] 

บ ารุงรักษาถนนลาดยางแอสฟลัท์ติก 

คอนกรีตขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 820 เมตร หนา 0.05 เมตร 
พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 4,100 ตาราง
เมตร   

2,000,000 1. ขออนุมัติซื้อ/จ้าง,แต่งตั้ง   
   คณะกรรมการ TOR 

เม.ย. 65 ฝ่ายทางหลวง/กองช่าง  

2. เห็นชอบราคากลาง พ.ค. 65 ฝ่ายทางหลวง/กองช่าง 
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง พ.ค. 65 กองพัสดุฯ 
4. ประกาศผู้ชนะ มิ.ย. 65 กองพัสดุฯ 
5. ลงนามสัญญา ก.ค. 65 กองพัสดุฯ 
6. เบิกจ่าย 
 

พ.ย. 65 ฝ่ายทางหลวง/กองช่าง 



 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิม่เตมิ (คร ัง้ที1่) องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครศรีธรรมราช 

 แบบ ผด.02 

22 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

31 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต
เสรมิเหล็กถนนสายวดัวอ-โคจร  
หมู่ที่ 2 ต าบลท่าดี อ าเภอลานสกา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

[แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิม่เติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2565 
หน้า 12 ขอ้ 5] 

สะพานคอนกรตีเสริมเหล็กขนาดผิว
จราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 76 เมตร 
(ไม่มีทางเท้า) 

5,120,000 1. ขออนุมัติซื้อ/จ้าง,แต่งตั้ง   
   คณะกรรมการ TOR 

มิ.ย. 65 ฝ่ายสาธารณูปโภค/กองช่าง  

2. เห็นชอบราคากลาง ก.ค. 65 ฝ่ายสาธารณูปโภค/กองช่าง 
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง ก.ย. 65 กองพัสดุฯ 
4. ประกาศผู้ชนะ พ.ย. 65 กองพัสดุฯ 
5. ลงนามสัญญา พ.ย. 65 กองพัสดุฯ 
6. เบิกจ่าย ก.พ. 66 ฝ่ายสาธารณูปโภค/กองช่าง 

32 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบทางรถไฟ
โคกคราม หมู่ที่ 4 ต าบลทางพูน 
อ าเภอเฉลมิพระเกียรติ  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

[แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) 
 พ.ศ.2565 หน้า 12 ข้อ 6] 

ถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรตี 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 860 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,300 ตารางเมตร 

 

2,780,000 
 
 
 
 

1. ขออนุมัติซื้อ/จ้าง,แต่งตั้ง   
   คณะกรรมการ TOR 

พ.ค. 65 ฝ่ายสาธารณูปโภค/กองช่าง  

2. เห็นชอบราคากลาง มิ.ย. 65 ฝ่ายสาธารณูปโภค/กองช่าง 
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง ก.ค. 65 กองพัสดุฯ 
4. ประกาศผู้ชนะ ก.ย. 65 กองพัสดุฯ 
5. ลงนามสัญญา ก.ย. 65 กองพัสดุฯ 
6. เบิกจ่าย ธ.ค. 65 ฝ่ายสาธารณูปโภค/กองช่าง 

33 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนายชีพ-บ้านนายสมปอง 
หมู่ที่ 7 ต าบลไสหมาก อ าเภอเชียรใหญ่  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

[แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2565 
หน้า 13 ขอ้ 8] 
 
 

 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
800 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร  
ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 520 ตารางเมตร 
ความยาวรวม 930 เมตร หรือพ้ืนที่
รวมไม่น้อยกว่า 3,720 ตารางเมตร 

3,000,000 1. ขออนุมัติซื้อ/จ้าง,แต่งตั้ง   
   คณะกรรมการ TOR 

เม.ย. 65 ฝ่ายก่อสร้างฯ/กองช่าง  

2. เห็นชอบราคากลาง พ.ค. 65 ฝ่ายก่อสร้างฯ/กองช่าง 
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง มิ.ย. 65 กองพัสดุฯ 
4. ประกาศผู้ชนะ ก.ค. 65 กองพัสดุฯ 
5. ลงนามสัญญา ก.ย. 65 กองพัสดุฯ 
6. เบิกจ่าย ธ.ค. 65 ฝ่ายก่อสร้างฯ/กองช่าง 



 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิม่เตมิ (คร ัง้ที1่) องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครศรีธรรมราช 

 แบบ ผด.02 

23 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

34 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรตีสายขุนทะเล-
เรือนจ ากลาง หมู่ที่ 4,5  

ต าบลขุนทะเล อ าเภอลานสกา  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

[แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  (ครั้งที่ 1)  
พ.ศ.2565 หน้า 11 ข้อ 4] 

ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตขนาดผิวจราจรกว้าง 
6.00 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.05 
เมตร ไหล่ทางกว้าง ข้างละ 1.00 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีปูผิวแอสฟัลทต์ิกคอนกรตีไม่
น้อยกว่า 7,200 ตารางเมตร 

3,064,000 1. ขออนุมัติซื้อ/จ้าง,แต่งตั้ง   
   คณะกรรมการ TOR 

พ.ค. 65 ฝ่ายสาธารณูปโภค/กองช่าง  

2. เห็นชอบราคากลาง มิ.ย. 65 ฝ่ายสาธารณูปโภค/กองช่าง 
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง ก.ค. 65 กองพัสดุฯ 
4. ประกาศผู้ชนะ ก.ย. 65 กองพัสดุฯ 
5. ลงนามสัญญา ก.ย. 65 กองพัสดุฯ 
6. เบิกจ่าย ธ.ค. 65 ฝ่ายสาธารณูโภค/กองช่าง 

35 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์
คอนกรีตสายบ้านบางทองค า  
หมู่ที่ 9,10 ต าบลบ้านเนิน  
อ าเภอเชียรใหญ่  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

[แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง   (ครั้งที่ 1)  
พ.ศ.2565 หน้า 13 ข้อ 7] 

 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  
ยาว 802 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,812 ตารางเมตร            

3,000,000 1. ขออนุมัติซื้อ/จ้าง,แต่งตั้ง   
   คณะกรรมการ TOR 

เม.ย. 65 ฝ่ายก่อสร้างฯ/กองช่าง  

2. เห็นชอบราคากลาง พ.ค. 65 ฝ่ายก่อสร้างฯ/กองช่าง 
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง มิ.ย. 65 กองพัสดุฯ 
4. ประกาศผู้ชนะ ก.ค. 65 กองพัสดุฯ 

5. ลงนามสัญญา ก.ย. 65 กองพัสดุฯ 
6. เบิกจ่าย ธ.ค. 65 ฝ่ายก่อสร้างฯ/กองช่าง 

36 โครงการปรับปรุงถนนสายคลองขยัน
จากสามแยกทางหลวงชนบท-สาม
แยกบ้านนายสนิท หมู่ที่ 4  
ต าบลบ้านกลาง อ าเภอเชียรใหญ่ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

[แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)  
พ.ศ.2565 หน้า 14 ข้อ 9] 

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัท์คอน 

กรีตขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 448 เมตร หนา 0.05 เมตร และ
ขยายพื้นถนนคอสะพานจ านวน 8.00 
ตารางเมตร พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2,248 
ตารางเมตร พร้อมท าผิวจราจรลาดยาง
แอสฟัลท์คอนกรีตแบบ Overlay ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 473 

2,990,000 1. ขออนุมัติซื้อ/จ้าง,แต่งตั้ง   
   คณะกรรมการ TOR 

เม.ย. 65 ฝ่ายก่อสร้างฯ/กองช่าง  

2. เห็นชอบราคากลาง พ.ค. 65 ฝ่ายก่อสร้างฯ/กองช่าง 
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง มิ.ย. 65 กองพัสดุฯ 
4. ประกาศผู้ชนะ ก.ค. 65 กองพัสดุฯ 
5. ลงนามสัญญา ก.ย. 65 กองพัสดุฯ 
6. เบิกจ่าย ธ.ค. 65 ฝ่ายก่อสร้างฯ/กองช่าง 



 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิม่เตมิ (คร ัง้ที1่) องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครศรีธรรมราช 
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24 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมปผูิวบน
พื้นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 
45 ตารางเมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,937 
ตารางเมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 
4,185 ตารางเมตร 

37 โครงการบ ารุงรักษาถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตสายอัครวิถี หมู่ที ่1 
ต าบลขนอม อ าเภอขนอม  
จังหวัดนครศรีธรรมราช   
[แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)  
พ.ศ.2565 หน้า 18 ข้อ 17] 

บ ารุงรักษาถนนลาดยางแอสฟลัท์ 
ติกคอนกรีต 

1. งานเสริมผิวจราจร (แบบ Overlay) 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 19.50 เมตร ยาว 
363 เมตร หนา 0.04 เมตร  
2. งานเสริมผิวจราจร (แบบ Overlay) 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 9.60 เมตร ยาว 
85 เมตร หนา 0.04 เมตร  
3. งานเสริมผิวจราจรคอสะพาน (แบบ 
Overlay) กว้าง 9.00-19.50 เมตร ยาว 
46 เมตร หนา 0.04 เมตร และทาง
เชื่อมขนาดกว้าง 5.00 - 8.00 เมตร 
ยาว 20 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 
8,558.50 ตารางเมตร 

3,000,000 1. ขออนุมัติซื้อ/จ้าง,แต่งตั้ง   
   คณะกรรมการ TOR 

เม.ย. 65 ฝ่ายทางหลวง/กองช่าง  

2. เห็นชอบราคากลาง พ.ค. 65 ฝ่ายทางหลวง/กองช่าง 
3. ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง พ.ค. 65 กองพัสดุฯ 
4. ประกาศผู้ชนะ มิ.ย. 65 กองพัสดุฯ 
5. ลงนามสัญญา ก.ค. 65 กองพัสดุฯ 
6. เบิกจ่าย พ.ย. 65 ฝ่ายทางหลวง/กองช่าง 

 



 

 

 

 

 

 

บัญชคีรุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เพิ่มเตมิ (ครั้งที ่1) พ.ศ.2565 
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        บัญชีครุภัณฑ์ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

    1.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค  
ส าหรับประมวลผล จ านวน 2 เครือ่ง 
[แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  (ครั้งที่ 1)  
พ.ศ. 2565 หน้า 20 ข้อ 1] 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค 
ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 2 
เครื่อง เพื่อใช้ตามโครงการส่งเส ริม
การใช้เทคโนโลยีในการจัดการ
เ รียนการสอนส าหรับโรงเรยีนสาธิต
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1  
(บ้านท่าเรือมิตรภาพท่ี 30) 

44,000 1. ขออนุมัติงบประมาณ พ.ค. 65  ฝ่ายส่งเสรมิคุณภาพการศึกษา/
กองการศึกษา 

 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการ TOR พ.ค. 65 
3. เห็นชอบร่าง TOR มิ.ย. 65 
4. ด าเนินการจดัซื้อและลงนาม  
ในสัญญา 

ก.ค. 65 

5. ส่งมอบพัสด ุ ส.ค. 65 
6. เบิกจ่ายเงิน ส.ค. 65 

2 เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บแล็ต  
จ านวน 2 เครื่อง 
[แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)  
พ.ศ.2565 หน้า 20 ข้อ 2] 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต  
แบบท่ี 2 จ านวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ตาม
โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
ในการจัดการเรียนการสอน
ส าหรับโรงเรียนสาธิตองค์การบรหิาร
ส่วนจังหวัด 1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30) 
 
 
 
 
 

40,000 
 
 
 
 
 
 
 

1. ขออนุมัติงบประมาณ พ.ค. 65  ฝ่ายส่งเสรมิคุณภาพการศึกษา/
กองการศึกษา 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการ TOR พ.ค. 65 
3. เห็นชอบร่าง TOR มิ.ย. 65 
4. ด าเนินการจดัซื้อและลงนาม  
ในสัญญา 

ก.ค. 65 

5. ส่งมอบพัสด ุ ส.ค. 65 

6. เบิกจ่ายเงิน ส.ค. 65 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

3 
 
 
 
 

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ  
(L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง  
แบบท่ี 1 จ านวน 2 ชุด   
[แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  (ครั้งที่ 1)  
พ.ศ.2565 หน้า 20 ข้อ 3] 

จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสญัญาณ  
(L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1 
จ านวน 2 ชุด เพื่อใช้ตามโครงการ
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี ในการ
จัดการเรียนการสอนส าหรับ
โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วน
จังหวัด 1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30) 

9,000 1. ขออนุมัติงบประมาณ พ.ค. 65  ฝ่ายส่งเสรมิคุณภาพการศึกษา/
กองการศึกษา 

 
 
 

 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการ TOR พ.ค. 65 
3. เห็นชอบร่าง TOR มิ.ย. 65 
4. ด าเนินการจดัซื้อและลงนาม  
ในสัญญา 

ก.ค. 65 

5. ส่งมอบพัสด ุ ส.ค. 65 

6. เบิกจ่ายเงิน ส.ค. 65 

 

2. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
    2.2 แผนงานการศึกษา  

ที ่
 
 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 เครื่องบันทึกระบบการเรยีนการสอน 
จ านวน  2 เครื่อง  
[แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  (ครั้งที่ 1)  
พ.ศ.2565 หน้า 20 ข้อ 4] 

จัดซื้อเครื่องบันทึกระบบการเรียนการ
สอน มี hard disk ภายในตัวเครื่องขนาด   
ไม่น้อยกว่า 2 TB จ านวน 2 เครื่อง  
เพื่อใช้ตามโครงการส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีในการจัดการเ รียนการ
สอนส าหรับโรงเรยีนสาธติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 1  
(บ้านท่าเรือมิตรภาพท่ี 30) 

300,000 1. ขออนุมัติงบประมาณ พ.ค. 65  ฝ่ายส่งเสรมิคุณภาพการศึกษา/
กองการศึกษา 

 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ TOR พ.ค. 65 
3. เห็นชอบร่าง TOR มิ.ย. 65 
4. ด าเนินการจดัซื้อและลงนาม  
ในสัญญา 

ก.ค. 65 

5. ส่งมอบพัสด ุ ส.ค. 65 
6. เบิกจ่ายเงิน ส.ค. 65 



 

 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิม่เตมิ (คร ัง้ที ่1) องคก์ารบริหารสว่นจงัหวดันครศรีธรรมราช  
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ที ่
 
 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

2 กล้องบันทึกติดตามผู้บรรยาย
อัตโนมัติ  จ านวน 2 ตัว  
[แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)  
พ.ศ.2565 หน้า 20 ข้อ 5] 

จัดซื้อกล้องบันทึกติดตามผู้บรรยาย
อัตโนมัติ เป็นกล้องชนิด Auto 
Tracking ความละเอียดสูง ให้
คุณภาพที่คมชัด จ านวน 2 ตัว เพื่อใช้
ตามโครงการส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีในการจัดการเ รียน
การสอนส าหรับโรงเรียนสาธติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1      
(บ้านท่าเรือมิตรภาพท่ี 30) 

212,000 1. ขออนุมัติงบประมาณ พ.ค. 65  ฝ่ายส่งเสรมิคุณภาพการศึกษา/
กองการศึกษา 

 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการ TOR พ.ค. 65 
3. เห็นชอบร่าง TOR มิ.ย. 65 
4. ด าเนินการจดัซื้อและลงนาม  
ในสัญญา 

ก.ค. 65 

5. ส่งมอบพัสด ุ ส.ค. 65 
6. เบิกจ่ายเงิน ส.ค. 65 

3 กล้องบันทึกดูภาพรวมบรรยากาศ
ของห้องเรียน จ านวน 2 ตัว  
[แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2565 
หน้า 20 ขอ้ 6] 

 
 

จัดซื้อกล้องบันทึกดูภาพรวม
บรรยากาศของห้องเรียน ความ
ละเอียดสูง ให้มีคณุภาพที่คมชัด ไม่
น้อยกว่า 2 ล้าน Pixels จ านวน 2 ตัว 
เพื่อใช้ตามโครงการส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีในการจัดการเ รียน
การสอนส าหรับโรงเรียนสาธติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
(บ้านท่าเรือมิตรภาพท่ี 30) 
 
 
 
 

104,000 
 
 
 
 
 
 
 

1. ขออนุมัติงบประมาณ พ.ค. 65  ฝ่ายส่งเสรมิคุณภาพการศึกษา/
กองการศึกษา 

 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ TOR พ.ค. 65 
3. เห็นชอบร่าง TOR มิ.ย. 65 
4. ด าเนินการจดัซื้อและลงนาม  
ในสัญญา 

ก.ค. 65 

5. ส่งมอบพัสด ุ ส.ค. 65 
6. เบิกจ่ายเงิน ส.ค. 65 
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ที ่
 
 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

4 จออัจฉริยะ Interactive 
Multimedia Display 
ขนาด 65 น้ิว พร้อมขาเลื่อน  
จ านวน 2 เครื่อง 
[แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  (ครั้งที่ 1)  
พ.ศ.2565 หน้า 20 ข้อ 7] 

จัดซื้อจออัจฉริยะ Interactive 
Multimedia Display ขนาด 65 นิ้ว 
จ านวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ตามโครงการ
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี ในการ
จัดการเรียนการสอนส าหรับ
โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วน
จังหวัด 1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30)   

200,000 1. ขออนุมัติงบประมาณ พ.ค. 65  ฝ่ายส่งเสรมิคุณภาพการศึกษา/
กองการศึกษา 

 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการ TOR พ.ค. 65 
3. เห็นชอบร่าง TOR มิ.ย. 65 
4. ด าเนินการจดัซื้อและลงนาม  
ในสัญญา 

ก.ค. 65 

5. ส่งมอบพัสด ุ ส.ค. 65 
6. เบิกจ่ายเงิน ส.ค. 65 

3. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
    3.1 แผนงานการศึกษา 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 ล าโพงพร้อมอุปกรณ์ จ านวน  2 ชุด  
[แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)  
พ.ศ.2565 หน้า 20 ข้อ 8] 

จัดซื้อล าโพงพร้อมอุปกรณ ์เป็นเครื่อง
ขยายเสยีงและผสมสญัญาณเสียง
ก าลังขยายไม่น้อยกว่า 80 วัตต์ 
จ านวน 2 ชุด เพื่อใช้ตามโครงการ
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี ในการ
จัดการเรียนการสอนส าหรับ
โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วน 
จังหวัด 1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30)  

81,000 1. ขออนุมัติงบประมาณ พ.ค. 65  ฝ่ายส่งเสรมิคุณภาพการศึกษา/
กองการศึกษา 

 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการ TOR พ.ค. 65 
3. เห็นชอบร่าง TOR มิ.ย. 65 
4. ด าเนินการจดัซื้อและลงนาม 
 ในสัญญา 

ก.ค. 65 

5. ส่งมอบพัสด ุ ส.ค. 65 
6. เบิกจ่ายเงิน ส.ค. 65 
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4. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้
จากโครงการ 

งบประมาณ ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 รถบรรทุกดเีซล 10 ล้อ พร้อมติดตั้ง
ชุดโรยปูนซเีมนต์ จ านวน 1 คัน 
(โอนเงินงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2565 
ครั้งที่ 8/2565 และการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ค าชี้แจงประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 10/2565
หน้า 14 ขอ้ 13) 

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาดน ้าหนัก 
บรรทุกไม่น้อยกว่า 25 ตัน 10 ล้อ 
พร้อม ติดตั้งชุดโรยปูนซเีมนต์ จ านวน 
1 คัน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของ กองช่างองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด นครศรีธรรมราช 

4,500,000 1. ขออนุมัติด าเนินการ เม.ย. 65 ฝ่ายเครื่องจักรกล/กองช่าง  
2. แต่งตั้งคณะคณะกรรมการ TOR เม.ย. 65 
3. เห็นชอบร่าง TOR พ.ค. 65 
4. เบิกจ่าย ก.ค. 65 

2 รถบรรทุกดเีซล ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 
แบบกระบะเทท้ายจ านวน 2 คัน 
(โอนเงินงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2565 
ครั้งที่ 8/2565 และการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ค าชี้แจงประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 10/2565
หน้า 15 ขอ้ 14) 

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน  
6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย จ านวน 2 คัน 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกจิของ 
กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวดั 
นครศรีธรรมราช 

4,252,000 1. ขออนุมัติด าเนินการ เม.ย. 65 ฝ่ายเครื่องจักรกล/กองช่าง  

2. แต่งตั้งคณะคณะกรรมการ TOR เม.ย. 65 
3. เห็นชอบร่าง TOR พ.ค. 65 
4. เบิกจ่าย ก.ค. 65 

3 รถบรรทุกดเีซล ขนาดไม่น้อยกว่า 6 
ตัน 6 ล้อ พร้อมติดตั้งเครน ขนาดไม่
น้อยกว่า 5 ตัน จ านวน 1 คัน 
(โอนเงินงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2565 
ครั้งที่ 8/2565 และการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ค าชี้แจงประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 10/2565
หน้า 17 ขอ้ 15) 
 

จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาดไม่น้อย
กว่า 6 ตัน 6 ล้อ พร้อมติดตั้งเครน 
ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ตัน จ านวน 1 คัน 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกจิ 
ของกองช่างองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2,800,000 
 
 
 

1. ขออนุมัติด าเนินการ เม.ย. 65 ฝ่ายเครื่องจักรกล/กองช่าง  
2. แต่งตั้งคณะคณะกรรมการ TOR เม.ย. 65 
3. เห็นชอบร่าง TOR พ.ค. 65 
4. เบิกจ่าย ส.ค. 65 
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บัญชีครุภัณฑ์ทีไ่ม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
    1.1 แผนงานการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้
จากโครงการ 

งบประมาณ ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 
30,000 บีทียู  
(โอนเงินงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2565 
ครั้งที่ 8/2565 และการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
ค าชี้แจงประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 คร้ังที่ 10/2565     
หน้า 5 ขอ้ 4) 

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 
30,000 บีทียู จ านวน 4 เครื่อง 
ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานในภารกิจ
ของโรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วน
จังหวัด 1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30) 
 

166,000 1. ขออนุมัติงบประมาณ เม.ย. 65 ฝ่ายบรหิารการศึกษา/ 
กองการศึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 

 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการ TOR เม.ย. 65 
3. เห็นชอบร่าง TOR พ.ค. 65 
4. ด าเนินการจดัซื้อและลงนาม  
ในสัญญา 

มิ.ย. 65 

5. ส่งมอบพัสด ุ ก.ค. 65 
6. เบิกจ่ายเงิน ส.ค. 65 
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2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 

    2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บแล็ต      
แบบท่ี 2 จ านวน 3 เครื่อง 
(โอนเงินงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2565 
ครั้งที่ 8/2565 และการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
ค าชี้แจงประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 คร้ังที่ 10/2565     
หน้า 1 ขอ้ 1) 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บแลต็      
แบบท่ี 2 จ านวน 3 เครื่อง เพื่อใช้ใน 
การปฏิบัติงานในภารกิจ ส าหรับ  
- ส านักปลัด จ านวน 1 เครื่อง  
- ส านักงานเลขานุการ จ านวน 1 เครื่อง  
- กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
จ านวน 1 เครื่อง 

60,000 1. ขออนุมัติด าเนินการ เม.ย. 65 กองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ 

 

2. แต่งตั้งคณะคณะกรรมการ TOR เม.ย. 65 
3. เห็นชอบร่าง TOR พ.ค. 65 
4. เบิกจ่าย พ.ค. 65 

2 จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
 21.5 นิ้ว จ านวน 30 เครื่อง 
(โอนเงินงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2565 
ครั้งที่ 8/2565 และการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ค าชี้แจงประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 10/2565
หน้า 3 ขอ้ 2) 

จัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
 21.5 นิ้ว จ านวน 30 เครื่อง เพื่อใช้ใน 
การปฏิบัติงานในภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
จ านวน 30 จอ 

96,000 1. ขออนุมัติด าเนินการ พ.ค. 65 กองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ 

 
 
 
 
 

 

2. แต่งตั้งคณะคณะกรรมการ TOR พ.ค. 65 
3. เห็นชอบร่าง TOR มิ.ย. 65 
4. เบิกจ่าย 
 

 

 
 
 
 

 


