


 

 

                          
 
 

           
 

ราง  
 

แผนการดำเนินงาน 
 ประจำป พ.ศ. ๒๕๖5 

 

เทศบาลตำบลนครชัยศรี 
อำเภอนครชยัศรี   จังหวดันครปฐม 



คำนำ 
   

 
การปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลนครชัยศรีมีความสำคัญเปนอยางยิ่งตอการพัฒนาทองถิ่น

และการพัฒนาประเทศโดยสวนรวม ทั้งนี้เนื่องจากการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลนครชัยศรีจะสงผลโดยตรง
ตอการบริการประชาชนและชีวิตความเปนอยูของประชาชน 

เทศบาลจึงไดจัดทำแผนการดำเนินงานเทศบาล ป พ.ศ. ๒๕๖5  ซึ่งเปนแนวทางในการ
ดำเนินการโครงการ/กิจกรรมใหมีประสิทธิภาพ สอดคลองรายไดของเทศบาลที่จัดเก็บไดในแตละชวงเวลา และ
สามารถเบิกจายไดตามเปาหมายในแตละไตรมาสเพื่อใหการดำเนินการตางๆ มีประสิทธิภาพ ไมไปรวมอยูใน
ชวงเวลาใดเวลาหนึ่งโดยเฉพาะชวงปลายปงบประมาณ ซึ่งจะทำใหการเบิกจายไมทันในปงบประมาณ      และ
สงผลกระทบตอการพัฒนาของเทศบาล และปญหาความเดือดรอนของประชาชนในทองถิ่น 

แผนการดำเนินงานจึงเปนการกำหนดชวงเวลาในการดำเนินการปฏิบัติงานโดยใชการบริหาร
จัดการทรัพยากรตางๆ ที่มีอยูอยางจำกัดใหเกิดประโยชนสูงสุด 
  จึงหวังเปนอยางยิ่งวาแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลนครชัยศรี  ป พ.ศ. ๒๕๖5  จะเปน
คูมือในการพัฒนาทองถิ่น ใหเกิดประโยชนสุขกับประชาชนและความเจริญกาวหนาอยางยั่งยืน และสมดุล 
ตลอดจนสนองตอบตอความตองการของประชาชนในทองถิ่นอยางแทจริง 
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สวนที่ ๑ บทนำ 
 
๑. บทนำ 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
พ.ศ. ๒๕๔๘ (แกไข/เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561)  ไดกำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทำ
แผนพัฒนาสีป่ และแผนการดำเนินงาน  สำหรับแผนการดำเนินงานนั้นตองจัดทำใหเสร็จภายในสามสิบวันนับ
แตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจายประจำป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือ
ไดรับแจงแผนงานและโครงการจากหนวยงานสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นๆ ที่ตอง
ดำเนินการในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณ นั้น  ถาไมอาจดำเนินการใหเสร็จภายใน
ระยะเวลาดังกลาว การขยายเวลาจัดทำแผนดำเนินงานเปนอำนาจของผูบริหารทองถิ่น  
  
๒.  วัตถุประสงคของแผนดำเนินงาน 
  ๑.  เพื่อใหทราบถึงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีจะดำเนินการในปงบประมาณนั้นๆ 
  ๒.  เพื่อใหทราบถึงวิธีการบริหารจัดการและหนวยงานที่รับผิดชอบ 
  ๓.  เพื่อใหมีการประสานและบูรณาการการทำงานระหวางหนวยงานในเทศบาลดวยกันและ
ระหวางเทศบาลกับองคกรอ่ืนๆ  
  ๔.  เพื่อใหทราบถึงเปาหมาย  รายละเอียดกิจกรรม  งบประมาณ  และระยะเวลาที่ชัดเจน 
และแสดงถึงการทำงานจริง 
  ๕.  เพื่อใหทราบถึงขอมูลแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในพื้นที่ของเทศบาล 
  ๖.  เพื่อใหมีการตรวจสอบผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ วาไดมีการปฏิบัติตามขั้นตอนที่
กำหนดไวอยางถูกตอง และมีการใชทรัพยากรอยางเหมาะสมหรือไม 
  ๗.  เพื่อวัดระดับความสำเร็จและความลมเหลวของการนำแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนา 
ไปปฏิบัติ 
 
๓.  ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
  ๑.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
   คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาเทศบาล เก็บรวบรวมขอมูลโครงการ/กิจกรรมที่
จะดำเนินการจริงในพื้นที่ของเทศบาล ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมของเทศบาล และโครงการ/กิจกรรมที่
หนวยงานอื่นเขามาดำเนินการในพื้นที่ของเทศบาล เพื่อใหเกิดการบูรณาการ 
  ๒.  การจัดทำรางแผนดำเนินงาน 
   คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาเทศบาล จัดทำรางแผนการดำเนินงานโดย
พิจารณาจัดหมวดหมูใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาของเทศบาลที่กำหนดไวในแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาล โดยเคาโครงแผนการดำเนินงานจะประกอบดวยสองสวน  คือ 

๒.๑ บทนำ 
๒.๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
 
 
 



  ๓.  การดำเนินการตามระเบียบฯ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  (แกไข/เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561)  หมวด ๕ ขอ  ๒๖  ไดกำหนดใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจัดทำแผนดำเนินงานโดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

๑.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นรวบรวมแผนงานโครงการ
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานราชการสวนกลาง  สวนภูมิภาค  รัฐวสิาหกิจและหนวยงาน
อื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แลวจัดทำรางแผนการดำเนินงานเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

๒.  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนการดำเนินงาน แลวเสนอผูบริหาร
ทองถิ่น ประกาศเปนแผนดำเนินงาน  ทั้งนี้ใหปดประกาศแผนดำเนินงานภายในภายในสิบหาวันนับแตวันที่
ประกาศ เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน 

 
๔.  ประโยชนของแผนการดำเนินงาน 
  ๑.  เปนเครื่องมือในการบริหารแผนงาน/โครงการใหบรรลุเปาหมาย วัตถุประสงคอยางมี
ประสิทธิภาพประหยัดทั้งเวลา บุคลากร  ทรัพยากรตางๆ 
  ๒.  ทำใหทราบถึงแนวทางการใชทรัพยากรตางๆ ในการบริหารอยางมีประสิทธิภาพ 
  ๓.  ชวยในการประสานงานและบูรณาการการทำงานรวมกันระหวางหนวยงานในเทศบาล 
และระหวางเทศบาลกับองคกรอื่นๆ 
  ๔.  ทำใหการบริหารงบประมาณรายจายเกิดประสิทธิภาพ เปนไปตามแผนที่กำหนดไว 
  ๕.  การติดตาม ตรวจสอบ  และประเมินผลสามารถทำไดงายและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
***************************** 



(แบบ ผด.01)

ยุทธศาสตร/แผนงาน
จํานวนโครงการที่

ดําเนินการ
คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด

จํานวนงบประมาณ
คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หนวยงานรับผิดชอบ
หลัก

๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม

๑.๑ แผนงานบริหารทั่วไป 5 11.36 140,000 0.83 สํานักปลัดฯ

๑.๑ แผนงานการศึกษา 3 6.82 3,005,000 17.81 กองการศึกษา

๑.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 2 4.55 88,000 0.52 กองการศึกษา

รวม 5 11.36 3,233,000 18.33

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ   

๒.๑  แผนงานสังคมสงเคราะห 1 2.27 10,000 0.06 กองสวัสดิการฯ

๒.2  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1 2.27 10,000 0.06 กองสวัสดิการฯ

รวม 2 4.55 20,000 0.12

สวนที่ ๒

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรม และงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5

เทศบาลตําบลนครชัยศรี



ยุทธศาสตร/แนวทาง
จํานวนโครงการที่

ดําเนินการ
คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด

จํานวนงบประมาณ
รอยละของ
งบประมาณ

หนวยดําเนินการ

๓.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม

๓.๑  แผนงานบริหารทั่วไป 1 2.27 10,000 0.06 สํานักปลัดฯ

๓.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 5 11.36 362,000 2.15 สํานักปลัดฯ

๓.3  แผนงานสาธารณสุข 3 6.82 104,000 0.62 กองสาธารณสุขฯ

3.4  แผนงานสังคมสงเคราะห 2 4.55 120,000 0.71 กองสวัสดิการฯ

3.5  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 6 13.64 136,000 0.81 กองสวัสดิการฯ/

กองการศึกษา/

สํานักปลัดฯ

3.6  แผนงานงบกลาง 5 11.36 14,742,000 87.37 กองสวัสดิการฯ/

กองสาธารณสุขฯ/

สํานักปลัดฯ

รวม 22 50.00 732,000 4.34

๔.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ

๔.๑ แผนงานเคะหะและชุมชน 3 6.82 4,217,000 24.99 กองสาธารณสุขฯ

๔.2 แผนงานการเกษตร 2 4.55 13,000 0.08 กองสาธารณสุขฯ

รวม 5 11.36 4,230,000 25.07



ยุทธศาสตร/แนวทาง
จํานวนโครงการที่

ดําเนินการ
คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด

จํานวนงบประมาณ
รอยละของ
งบประมาณ

หนวยดําเนินการ

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร

๕.๑  แผนงานบริหารทั่วไป 3 6.82 235,000 1.39 สํานักปลัดฯ/

กองยุทธศาสตรฯ

๕.2  แผนงานเคหะและชุมชน 2 4.55 4,100,000 24.30 กองสาธารณสุขฯ

รวม 5 11.36 4,335,000 25.69

๖.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริการสาธารณะ

๖.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5 11.36 4,324,000 25.63 กองชาง

รวม 5 11.36 4,324,000 25.63

รวมทั้งหมด 44 100.00 16,874,000 100.00



๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม

    ๑.1   แผนงานบริหารทั่วไป

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 โครงการจัดงานวันคลายวันพระบรม  - จัดงานวันคลายวันพระบรมราชสมภพของ 20,000 เทศบาลฯ สํานักปลัดฯ 

ราชสมภพของพระบาทสมเด็จ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพอแหงชาติ

วันชาติ และวันพอแหงชาติ

2 โครงการจัดงานวันคลายวันเฉลิม  - จัดงานวันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 20,000 เทศบาลฯ สํานักปลัดฯ 

พระชนมพรรษาสมเด็จพระบรม สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปหลวง 

ราชชนนีพันปหลวง และวนัแมแ่หง่ชาติ

และวนัแมแ่หง่ชาติ

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕๖5

(แบบ ผด.02)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5

เทศบาลตําบลนครชัยศรี

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)



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 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนม  - จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท 50,000 เทศบาลฯ สํานักปลัดฯ 

พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ 

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย บดินทรเทพยวรางกูร

วรางกูร

4 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนม  - จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท 20,000 เทศบาลฯ สํานักปลัดฯ 

พรรษาสมเด็จพระนางเจาสุทิดาฯ สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ 

พระบรมราชินี ในรัชกาล 10 บดินทรเทพยวรางกูร

5 โครงการจัดงานวันสําคัญตางๆ  - จัดงานวันสําคัญตางๆ ของชาติ 30,000 เทศบาลฯ สํานักปลัดฯ   

ของชาติ

รวม 5 โครงการ รวมเปนเงิน 140,000

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕๖5



๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม

    ๑.2   แผนงานการศึกษา

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 โครงการอาหารเสริม(นม)  - เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) 976,000 เทศบาลฯ กองการศึกษา            

สนับสนุนใหกับโรงเรียนวัดทาตําหนัก 

2 โครงการอุดหนุนโครงการอาหาร  - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการอาหาร 2,016,000 เทศบาลฯ กองการศึกษา            

กลางวัน กลางวันใหกับโรงเรียนวัดทาตําหนัก

3 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ  - จัดกิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติ 13,000 เทศบาลฯ กองการศึกษา 

เพื่อใหตระหนักถึงความสําคัญของอนาคต

ชาติ

รวม 3 โครงการ รวมเปนเงิน 3,005,000

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5

เทศบาลตําบลนครชัยศรี

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)

(แบบ ผด.02)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
สถานที่

ดําเนินการ

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕๖5



๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม

    ๑.3   แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  

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 โครงการจัดงานประเพณีลอย  - จัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง 80,000 เทศบาลฯ กองการศึกษา 

กระทง

2 โครงการพานองทองธรรมะ  - จัดกิจกรรมพานองทองธรรมะเพื่อใหเด็ก 8,000 เทศบาลฯ กองการศึกษา 

และเยาวชนมีบทบาท และมีโอกาสฝกปฏิบัติ

ทํากิจกรรมรวมกันอันกอใหเกิดความสัมพันธ 

ที่ดี มีจิตใจที่ออนโยน มีคุณธรรม

รวม 2 โครงการ รวมเปนเงิน 88,000

พ.ศ. ๒๕๖5

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5

เทศบาลตําบลนครชัยศรี

(แบบ ผด.02)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕64



๒.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

      ๒.๑  แผนงานสังคมสงเคราะห

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 โครงการสงเสริมการฝกอบรม  - จัดฝกอบรมอาชีพระยะสั้น ใหกับ 10,000 เทศบาลฯ กอง 

วิชาชีพระยะสั้นหรือพัฒนา กลุมแมบาน แกนนําและกรรมการชุมชน สวัสดิการฯ

อาชีพกลุมสตรี ผูสูงอายุ กลุมสตรี แมบาน เยาวชน ผูวางงาน 

คนพิการ ผูตกงาน และประชาชนในพื้นท่ี 

ที่มีความสนใจ 

รวม 1 โครงการ รวมเปนเงิน 10,000

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕๖5
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

(แบบ ผด.02)

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

สถานที่
ดําเนินการ

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรม และงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5

เทศบาลตําบลนครชัยศรี

ที่



๒.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

      ๒.2  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

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 โครงการสงเสริมการดําเนินชีวิต  - จัดโครงการสงเสริมใหประชาชน 10,000 เทศบาลฯ กอง 

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช สวัสดิการฯ

ในชีวิตประจําวัน

รวม 1 โครงการ รวมเปนเงิน 10,000

พ.ศ. ๒๕๖5
ที่ โครงการ/กิจกรรม

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรม และงบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

เทศบาลตําบลนครชัยศรี

พ.ศ. ๒๕64

(แบบ ผด.02)



๓.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม

    ๓.1   แผนงานบริหารทั่วไป

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 โครงกาอุดหนุนศูนยปฏิบัตการรวม  - เพื่ออุดหนุนงบประมาณใหกับ 10,000 อบต. สํานักปลัดฯ 

ในการชวยเหลือประชาชนของ อบต.วัดละมุด ในการจัดตั้งศูนยปฏิบัตการรวม วัดละมุด

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการชวยเหลือประชาชนของ

ระดับอําเภอ อําเภอนครชัยศรี องคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับอําเภอ

อําเภอนครชัยศรี

รวม 1 โครงการ รวมเปนเงิน 10,000

หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ. ๒๕64

(แบบ ผด.02)

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรม และงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5

เทศบาลตําบลนครชัยศรี

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
              รายละเอียดของกิจกรรม            

 (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

พ.ศ. ๒๕๖5



๓.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม

    ๓.2   แผนงานการรักษาความสงบภายใน

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 โครงการฝกอบรมการปองกันและ  - เพื่ออบรมใหความรูในการปองกันและ 15,000 เทศบาลฯ สํานักปลัดฯ 

ระงับอัคคีภัยในชุมชน ระงับอัคคีภัยกับประชาชนในเขตเทศบาลฯ

2 โครงการฝกซอมแผนปองกันและ  - จัดอบรมฝกซอมแผนปองกันฯ เพื่อเตรียม 15,000 เทศบาลฯ สํานักปลัดฯ  

บรรเทาสาธารณภัย ความพรอมเมื่อมีเหตุสาธารณภัยขึ้น

3 โครงการชวยเหลือ ประชาชน  - เพื่อชวยเหลือประชาชน กรณีไดรับผล 30,000 เทศบาลฯ สํานักปลัดฯ            

กรณีเกิดสาธารณภัยตางๆ กระทบ จากเหคุการณสาธารณภัยตางๆ

4 โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการ  - เพื่อฝกอบรมใหความรู จิตอาสา ในการ 287,000 เทศบาลฯ สํานักปลัดฯ 

จิตอาสา ภัยพิบัติ ออกปฏิบัติงานจิตอาสา เมื่อเกิดภัยพิบัติ

สาธารณภัย อยางถูกตอง ปลอดภัย

สถานที่
ดําเนินการ

(แบบ ผด.02)

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรม และงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5

เทศบาลตําบลนครชัยศรี

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
              รายละเอียดของกิจกรรม            

 (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕๖5



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 โครงการความปลอดภัย ทางถนน  - จัดอบรมใหความรู เกี่ยวกับสํานึก 15,000 เทศบาลฯ สํานักปลัดฯ   

กฎ วินัย ในการใชถนน เพื่อความปลอดภัย

บนทองถนน ชวงเทศกาลวันหยุดตางๆ

รวม 5 โครงการ รวมเปนเงิน 362,000

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕๖5ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
              รายละเอียดของกิจกรรม            

 (ผลผลิต/งบประมาณ)
งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ



๓.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม

    ๓.3   แผนงานสาธารณสุข

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 โครงการสงเสริมการ จัดการ  - เพื่ออบรมใหความรู สงเสริมการจัดการ 27,000 เทศบาลฯ กอง  

สุขาภิบาลอาหาร สุขาภิบาลอาหาร กับผุประกอบการเพื่อ สาธารณสุขฯ

สุขอนามัยที่ถูกตอง

2 โครงการรณรงคปองกันโรคไข  - จัดกิจกรรมรณรงคปองกันไขเลือดออก 7,000 เทศบาลฯ กอง 

เลือดออก ใหกับประชาชนในเขตเทศบาล สาธารณสุขฯ

3 โครงการปลอดโรค ควบคุม  - ปองกันและควบคุมโรคจากสัตวเลี้ยง 70,000 เทศบาลฯ กอง      

และปองกันโรคพิษสุนัขบา สัตวจรจัด ดวยการใหความรู ฉีดวัคซีน สาธารณสุขฯ

ในเขตเทศบาล ปองกันโรค

รวม 3 โครงการ รวมเปนเงิน 104,000

สถานที่
ดําเนินการ

ที่
พ.ศ. ๒๕๖5

(แบบ ผด.02)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕64
โครงการ/กิจกรรม

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรม และงบประมาณ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5

เทศบาลตําบลนครชัยศรี



๓.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม

    ๓.4   แผนงานสังคมสงเคราะห 

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 โครงการจัดกิจกรรมสําหรับ  - จัดกิจกรรมสําหรับชมรมคนพิการใน 20,000 เทศบาลฯ กอง  

คนพิการในเขตเทศบาลฯ เขตเทศบาลฯ เพื่อสรางเครือขายกลุมคนพิการ สวัสดิการฯ

ใหมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมตางๆ 

2 โครงการอมรมสัมมนา และทัศน  - จัดอบรมใหความรูเรื่องตางๆ  และพา 100,000 เทศบาลฯ กอง 

ศึกษาดูงานผูสูงอายุ   ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานท่ีของผูสูงอายุ สวัสดิการฯ

ในเขตเทศบาลฯ 

รวม 2 โครงการ รวมเปนเงิน 120,000

เทศบาลตําบลนครชัยศรี

ที่

(แบบ ผด.02)

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕๖5

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5



๓.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม

    ๓.6   แผนงานงบกลาง

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 โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพ  - จายสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ที่มีอายุ 13,200,000 เขตเทศบาลฯ กอง            

ผูสูงอายุ 60 ป และมีคุณสมบัติตามเกณฑ ของทาง สวัสดิการฯ

ราชการ

2 โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพคน  - จายสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูพิการ/ทุพพลภาพ 2,280,000 เขตเทศบาลฯ กอง            

พิการ ซึ่งมีคุณสมบัติตามเกณฑ ของทางราชการ สวัสดิการฯ

3 โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพ  - จายสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส 42,000 เทศบาลฯ กอง            

ผูปวยเอดส ซึ่งมีคุณสมบัติตามเกณฑ ของทางราชการ สวัสดิการฯ

4 โครงการสมทบกองทุนหลักประกัน  - เพื่อสงเงินสมทบกองทุนหลักประกัน 200,000 เทศบาลฯ กอง 

สุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพื้นท่ี สุขภาพในระดับพื้นที่ ในการสงเสริมกิจกรรม สาธารณสุขฯ

ดานสาธารณสุข ตามหลักเกณฑของกองทุนฯ 15,722,000

(แบบ ผด.02)

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรม และงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5

เทศบาลตําบลนครชัยศรี

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕๖5



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 โครงการในกิจการจราจร  - เพื่อดําเนินการดานกิจการจราจร 20,000 เทศบาลฯ สํานักปลัดฯ 

ภายในเขตเทศบาล เพื่อความปลอดภัย

ในการสัญจรไปมาของ ประชาชนทั่วไป

รวม 5 โครงการ รวมเปนเงิน 14,742,000

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕๖5



๔.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ

    ๔.๑   แผนงานเคะหะและชุมชน

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 โครงการรณรงครักษาความสะอาด  - จัดกิจกรรมรณรงคใหคนนครชัยศรี 7,000 เขตเทศบาลฯ กอง 

และความเปนระเบียบเรียบรอย ชวยกันรักษาความสะอาด ลดมลพิษ สาธารณสุขฯ

ในเขตเทศบาล เพื่อสิ่งแวดลอมที่ดีภายในเขตเทศบาล

2 โครงการคัดแยกขยะในชุมชน  - เพ่ือใหความรู สงเสรมิการคัดแยก 10,000 เขตเทศบาล กอง 

ขยะในชุมชนใหกับประชาชนในเขต สาธารณสุขฯ

เทศบาล

3 โครงการจางเหมาทิง้ขยะ  - เพ่ือจางเหมาทิง้ขยะในเขต 4,200,000 เขตเทศบาล กอง            

ของเทศบาล เทศบาลฯ สาธารณสุขฯ

รวม 3 โครงการ รวมเปนเงิน 4,217,000

เทศบาลตําบลนครชัยศรี

ที่ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. ๒๕๖5งบประมาณ

(บาท)
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

(แบบ ผด.02)

สถานที่
ดําเนินการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

พ.ศ. ๒๕64

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรม และงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5



๔.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ

    ๔.๒   แผนงานการเกษตร

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 โครงการรณรงค และปองกันปญหา  - จัดกิจกรรมรณรงคใหประชาชน 5,000 เขตเทศบาลฯ กอง 

ฝุนละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในการปองกันฝุนละอองขนาดเล็ก สาธารณสุขฯ

(PM 2.5) เพื่อใหประชาชนเรียนรู

และปองกัน

2 โครงการสงเสริมอนุรักษฟนฟู  - จัดกิจกรรมรวมกันรักษา 8,000 เขตเทศบาลฯ กอง 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด สิ่งแวดลอม ในชุมชนเขตเทศบาล สาธารณสุขฯ

ลอม แหลงทองเที่ยว และ ทั้งหมด

ภูมิทัศนในชุมชน

รวม 2 โครงการ รวมเปนเงิน 13,000

เทศบาลตําบลนครชัยศรี

พ.ศ. ๒๕64
ที่ โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. ๒๕๖5หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

(แบบ ผด.02)

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

สถานที่
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท)



๕.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง - การบริหาร

    ๕.๑   แผนงานบริหารทั่วไป

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 โครงการฝกอบรมสัมมนา และศึกษา  -  จัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อ 200,000 เทศบาลฯ สํานักปลัดฯ 

ดูงานของคณะผูบริหาร สมาชิกสภา พัฒนาความรู ความสามารถ ทักษะตางๆ

เทศบาล พนักงานเทศบาล ทัศนคติ ในการปฏิบัติงานของผูบริหาร

และลูกจาง ทองถ่ิน สมาชิกสภาเทศบาล  ขาราชการ

ลูกจางประจํา  พนักงานจาง 

2 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม  - จัดอบรมใหความรู สรางจิสํานึกดาน 15,000 เทศบาลฯ สํานักปลัดฯ 

แกผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล คุณธรรม จริยธรรม การปองกันการ

และพนักงานเทศบาล ทุจจริต และการมีผลประโยชนทับซอน

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕๖5

(แบบ ผด.02)

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรม และงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5

เทศบาลตําบลนครชัยศรี

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ
หนวยงาน

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 โครงการจัดประชุมประชาคม  - จัดเวทีประชาคมเพื่อรวมรับฟงความคิด 20,000 เทศบาลฯ กอง 

ทองถ่ิน ระดับตําบล เห็นของประชาชนในการจัดทํา/ทบทวน ยุทธศาสตรฯ

เพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถ่ิน กรณีมีความ

จําเปนเพื่อประโยชนของประชาชน

รวม 3 โครงการ รวมเปนเงิน 235,000

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕๖5



๕.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง - การบริหาร

    ๕.2   แผนงานเคหะและชุมชน

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 โครงการจางเหมาเอกชน  - เพื่อจางเอกชน (บุคคล) สําหรับการ 1,500,000 เทศบาลฯ กอง            

สําหรับประจํารถบรรทุกขยะ ปฏิบัติงานประจําทายรถบรรทุกขยะ สาธารณสุขฯ

2 โครงการจางเหมาเอกชน  - จางเหมาเอกชนทําความสะอาดถนน 2,600,000 เทศบาลฯ กอง            

รักษาความสะอาดถนน ทางเทา พ้ืนที่สาธารณะภายในเขตเทศบาล สาธารณสุขฯ

ทางเทา และพื้นท่ีสาธารณะ ตามที่เทศบาลกําหนด

รวม 2 โครงการ รวมเปนเงิน 4,100,000

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕๖5

(แบบ ผด.02)

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรม และงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5

เทศบาลตําบลนครชัยศรี

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก



๖.   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริการสาธารณะ

    ๖.๑    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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 โครงการกอสรางถนน คสล.  - เพ่ือจายเปนคากอสรางถนน คสล. ขนาด 2,000,000 เขตเทศบาล กองชาง 

บริเวณทางออกชลประทาน ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร

หมู 2 ต.ทาตําหนัก ยาว 400.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม พื้นท่ีรวมไมนอยกวา 2400.00 ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล

ตําบลนครชัยศรี

2 โครงการกอสรางอาคารอเนก  - เพ่ือจายเปนคากอสรางอาคารอเนกประสงค 1,446,000 เขตเทศบาล กองชาง 

ประสงคบริเวณตลาดทานา 2 ชัน้ ขนาดกวาง 6.00 เมตร 

หมูท่ี 1 ต.นครชัยศรี ยาว 14.000 เมตร 

อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล

ตําบลนครชัยศรี

เทศบาลตําบลนครชัยศรี

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(แบบ ผด.02)

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรม และงบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕๖5

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5



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 โครงการติดตั้งกระจกโคง  - เพ่ือจายเปนคาโครงการติดตั้งกระจกโคง 200,000 เขตเทศบาล กองชาง 

สะทอนแสงตามแยก ตามโคง สะทอนแสงตามแยก ตามโคงภายในเขต

ภายในเขตเทศบาลตําบล เทศบาลตําบลนครชัยศรี

นครชัยศรี รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล

ตําบลนครชัยศรี

4 โครงการติดตั้งประตูระบายนํ้า  - เพ่ือจายเปนคาติดต้ังประตูเปด - ปด 578,000 เขตเทศบาล กองชาง 

แบบ Flap Valve จํานวน ทอระบายนํ้าแบบ Flap Valve จํานวน  9 จุด

9 จุด ภายในเขตเทศบาลฯ ภายในเขตเทศบาลฯ

5 โครงการลงหินคลุกในเขต  - เพ่ือจายเปนคาลงหินคลุกภายในเขต 100,000 เขตเทศบาล กองชาง 

เทศบาล ฯ เทศบาลตําบลนครชัยศรี

รวม 5 โครงการ รวมเปนเงิน 4,324,000

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕๖5

ที่



1.  ประเภทครุภัณฑ สํานักงาน

    1.1  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

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 จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน  - จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน แบบพนักพิงสูง 15,000 เทศบาลฯ กอง 

และมีที่วางแขน มีลอเลื่อน ปรับระดับ สวัสดิการฯ

สูงต่ําดวยโชค จํานวน 4 ตัว

2 จัดซื้อโตะเหล็ก PVC สํานักงาน  - จัดซื้อโตะเหล็ก PVC สํานักงาน 4,900 เทศบาลฯ กอง 

จํานวน 1 ตัว สวัสดิการฯ

3 จัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อนกระจก  - จัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อนกระจก 6,900 เทศบาลฯ กอง 

แบบเตี้ย ขนาด 4 ฟุต ชนิดเหล็ก สวัสดิการฯ

จํานวน 2 ตู

(แบบ ผด.02/1)

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5

เทศบาลตําบลนครชัยศรี

ที่ ครุภัณฑ       รายละเอียดของครุภัณฑ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕๖5



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 จัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อนทึบ  - จัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อนทึบ แบบเตี้ย 6,700 เทศบาลฯ กอง 

แบบเตี้ย แบบเตี้ย ขนาด 4 ฟุต ชนิดเหล็ก สวัสดิการฯ

จํานวน 2 ตู

รวม 4 โครงการ รวมเปนเงิน 33,500

ที่
พ.ศ. ๒๕64

(แบบ ผด.02/1)

พ.ศ. ๒๕๖5สถานที่
ดําเนินการ

      รายละเอียดของครุภัณฑ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ
(บาท)

ครุภัณฑ



2.  ประเภทครุภัณฑ ยานพาหนะและขนสง

    2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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 จัดซื้อรถยนตบรรทุก (ดีเซล)  - จัดซื้อรถยนตบรรทุก (ดีเซล) 1,092,000 เทศบาลฯ กองชาง 

ขนาด 1 ตัน ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ

ไมต่ํากวา 2,400 ซีซี

จํานวน 1 คัน

2 จัดซื้อรถยนตบรรทุก (ดีเซล)  - จัดซื้อรถยนตบบรทุก (ดีเซล) 2,800,000 เทศบาลฯ กองชาง 

ขนาด 6 ตัน ชนิด 6 ลอ ขนาด 6 ตัน ชนิด 6 ลอ  ปริมาตร

กระบอกสูบไมต่ํากวา 6,000 ซีซี

จํานวน 1 คัน

รวม 2 โครงการ รวมเปนเงิน 3,892,000

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕๖5
ที่ ครุภัณฑ       รายละเอียดของครุภัณฑ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

(แบบ ผด.02/1)

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5

เทศบาลตําบลนครชัยศรี



3.  ประเภทครุภัณฑ คอมพิวเตอร

    3.1  แผนงานบริหารทั่วไป

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 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน  - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน 30,000 เทศบาลฯ กองคลัง 

ประมวลผล แบบที่ 2 ประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง

รวม 1 โครงการ รวมเปนเงิน 30,000

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5

เทศบาลตําบลนครชัยศรี

ที่ ครุภัณฑ       รายละเอียดของครุภัณฑ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕๖5


