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ส่วนที่ 1 บทน ำ 
 
1.1 บทน ำ 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง          
ส่วนท้องถิ ่น พ .ศ . 2548 ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถิ่น แผนการพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นกรอบและ    
แนวทางการพัฒนาด้านต่างๆ แผนพัฒนาสี ่ป ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ซึ ่ง เป็นแผนที่
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ในห้วงระยะเวลา 4 ปี เป็นแผนที่มีการก าหนด 
แผนงาน / โครงการพัฒนาที่สามารถน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือด าเนินการพัฒนาแก้ไขปัญหาและสนองตอบ
กับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การน าแผนพัฒนาสี่ปีมาปฏิบัติแต่ละช่วงปีงบประมาณตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น พ.ศ. 2548 ต้องมีการจัดท าแผนการ
ด าเนินงานประจ าปีของแต่ละปีงบประมาณนั้น เพ่ือแสดงโครงการ / กิจกรรมของเทศบาลต าบลนครชุม  
ที่ได้จัดท าและของหน่วยงานต่างๆ ที่ได้จัดท าขึ้นในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลนครชุมในปีงบประมาณนั้น 
การจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณจึงเป็นประโยชน์ในด้านการติดตามและประเมินผล
และเพ่ือให้ทราบผลการบรรลุวัตถุประสงค์ตามแนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนารวมทั้งท าให้
ทราบข้อมูลเพ่ือการทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลนครชุมให้มีประสิทธิภาพและ
สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.2 วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน  
 

วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงานของเทศบาลต าบลนครชุม  มีดังนี้ 
1. เพ่ือให้ทราบรายละเอียดของแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ตามแนวทางการพัฒนา

และยุทธศาสตร์ ที่เทศบาลต าบลนครชุมจัดท าขึ้นในช่วงปีงบประมาณ 
2. เพ่ือให้ทราบจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการจริงกับงบประมาณที่ก าหนดไว้ในแต่ละ

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม  
3. เพ่ือให้ทราบจ านวนโครงการ / กิจกรรม ที่ได้ปฏิบัติจริง และโครงการ / กิจกรรม ที่ได้

ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลนครชุม 
4. เพ่ือให้ทราบข้อมูลการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ เพ่ือใช้

ในการปรับปรุงและทบทวนแผนพัฒนาในปีงบประมาณต่อไป 
5. เพ่ือเป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการควบคุมการปฏิบัติงานการพัฒนาของเทศบาล      

ต าบลนครชุม 
6. เพ่ือเป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบล  

นครชุมมาใช้ ให้มีความสะดวกมากยิ่งข้ึน 
 
1.3 ขั้นตอนในกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง          
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (ข้อ 26) ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงาน      
โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนารวบรวม แผนงาน / โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้อง
ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน โดยพิจารณา แผนงาน / โครงการ จากแผนงาน / โครงการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ 

3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น น าร่างแผนการด าเนินงานเสนอ
ต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

4. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงานแล้วเสนอผู้บริหาร    
ท้องถิ่นเพ่ือให้ความเห็นชอบ 

5. เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการด าเนินงานแล้วให้ประกาศเป็น       
แผนด าเนินงานโดยปิดประกาศแผนด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพ่ือให้ประชาชน       
ในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 



แผนภูมิขั้นตอนกำรจัดท ำแผนด ำเนินงำน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวบรวมโครงการ / กิจกรรม 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หน่วยงานอ่ืน 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

   จัดท าร่างแผนด าเนินงาน 

  เสนอร่างแผนด าเนินงาน 

 พิจารณาร่างแผนด าเนินงาน 

เสนอร่างฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

 ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ 

  ประกาศใช้ 



1.4 ประโยชน์ของแผนด ำเนินงำน 
 

1. ท าให้ทราบรายละเอียดของแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ตามแนวทางการพัฒนา
และยุทธศาสตร์ ที่เทศบาลต าบลนครชุมจัดท าขึ้นในช่วงปีงบประมาณ 

2. ท าให้ทราบจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการจริงกับงบประมาณที่ก าหนดไว้ในแต่ละ
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม  

3. ท าให้ทราบจ านวนโครงการ / กิจกรรม ที่ได้ปฏิบัติจริง และโครงการ / กิจกรรม         
ที่ได้ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลนครชุม 

4. ท าให้ทราบข้อมูลการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ เพ่ือการ
ใช้ปรับปรุงและทบทวนแผนพัฒนาในปีงบประมาณต่อไป 

5. เป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการควบคุมการปฏิบัติงานการพัฒนาของเทศบาลต าบล
นครชุม 

6. เป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลนครชุม
มาใช้ ให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น 

 



แบบ ผด.01

จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน ร้อยละของ
ท่ีด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณ

1) กำรจัดวำงผังเมืองและพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
  1.1 ส ำรวจ ตรวจสอบ ก่อสร้ำง ปรับปรุง บ ำรุงรักษำและซ่อมแซมถนนสะพำนทำงเท้ำ 4 3.28 4,110,200.00 16.91 กองช่ำง
และเกำะกลำงถนน รวมท้ังระบบกำรระบำยน้ ำ
  1.2 ส ำรวจ ตรวจสอบ ก่อสร้ำง ปรับปรุง บ ำรุงรักษำสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร 2 1.64 250,000.00 1.03 กองกำรศึกษำ
  1.3 พัฒนำปรับปรุงสถำนีขนส่งและระบบจรำจร - - - -
  1.4 กำรสร้ำงและพัฒนำแหล่งน้ ำให้เช่ือมโยงเป็นเครือข่ำยท่ีเอ้ือต่อกำรเกษตร - - - -
  1.5 กำรวำงแผนและสนับสนุนกำรจัดท ำผังเมือง - - - -

รวม 6 4.92 4,360,200.00 17.94
2) กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมอย่ำงย่ังยืน
  2.1 กำรส่งเสริม และสนับสนุนกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีป่ำไม้ ท่ีดินและทรัพยำกรธรรมชำติ 2 1.64 40,000.00 0.16 กองสำธำรณสุขฯ
อย่ำงย่ังยืน
  2.2 กำรส่งเสริม สนับสนุนกำรวำงแผนกำรบริหำรจัดกำรขยะและของเสียอันตรำย 10 8.20 200,000.00 0.82 กองสำธำรณสุขฯ
  2.3 กำรส่งเสริม สนับสนุนมำตรกำรประหยัดพลังงำนและกำรส่งเสริมพลังงำนทดแทน 2 1.64 40,000.00 0.16 กองสำธำรณสุขฯ
จำกธรรมชำติท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

รวม 14 11.48 280,000.00 1.15
3) กำรยกระดับคุณภำพแหล่งท่องเท่ียวและส่งเสริมกำรท่องเท่ียว
  3.1 กำรพัฒนำ ปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียว - - - -
  3.2 กำรส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรท่องเท่ียวให้เป็นสำกลรองรับ AEC - - - -
เพ่ือกำรพัฒนำท่ีม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืน
  3.3 กำรส่งเสริมกำรท่องเท่ียวแบบบูรณำกำร เป็นเอกภำพ ครบวงจร และเป็นสำกล - - - -

ยุทธศำสตร์ / แนวทำง หน่วยด ำเนินกำร

ส่วนท่ี 2
2.1 บัญชีสรุปโครงกำร / กิจกรรม

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561
เทศบำลต ำบลนครชุม

อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร   จังหวัดก ำแพงเพชร



แบบ ผด.01

จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน ร้อยละของ
ท่ีด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณ

ยุทธศำสตร์ / แนวทำง หน่วยด ำเนินกำร

ส่วนท่ี 2
2.1 บัญชีสรุปโครงกำร / กิจกรรม

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561
เทศบำลต ำบลนครชุม

อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร   จังหวัดก ำแพงเพชร

  3.4 กำรพัฒนำกำรประชำสัมพันธ์กำรท่องเท่ียวทุกรูปแบบให้ทันสมัย เป็นสำกล - - - -
รวม

4) กำรส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถ่ิน
  4.1 กำรส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำทุกเพศทุกวัยและบุคลำกร 11 9.02 2,483,526.00 10.22 กองกำรศึกษำ
ทำงกำรศึกษำ เพ่ือสร้ำงโอกำสท่ีมีคุณภำพ
  4.2 กำรส่งเสริม สนับสนุนกำรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี 7 5.74 290,000.00 1.19 ทุกกอง
ของท้องถ่ิน
  4.3 กำรส่งเสริมทะนุบ ำรุงพระพุทธศำสนำให้เป็นองค์กรทำงศำสนำท่ีมีบทบำทส ำคัญ 1 0.82 0.00 0.00 กองกำรศึกษำ
ในกำรปลูกฝังคุณธรรมและปรองดองสมำนฉันท์
  4.4 กำรส่งเสริมควำมร่วมมือและเสริมสร้ำงควำมม่ันคงของประชำคมอำเซียน - - - -
  4.5 กำรส่งเสริมสนับสนุนกำรกีฬำอย่ำงครบวงจร 2 1.64 200,000.00 0.82 กองกำรศึกษำ
  4.6 ส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำลอย่ำงมีประสิทธิภำพ 3 2.46 2,152,800.00 8.86 กองกำรศึกษำ
และภำพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร

รวม 24 19.67 5,126,326.00 21.09
5) กำรส่งเสริมสุขภำพอนำมัย คุณภำพชีวิตของประชำชนและสังคมท่ีเข้มแข็ง
  5.1 กำรส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรสำธำรณสุขและกิจกรรม 5 4.10 630,000.00 2.59 กองสำธำรณสุขฯ
กำรสร้ำงเสริมสุขภำพกีฬำและนันทนำกำร
  5.2 กำรส่งเสริมกำรสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้และพัฒนำกำรรวมกลุ่ม/องค์กร เพ่ือกำรพัฒนำ 4 3.28 63,880.00 0.26 ส ำนักปลัดฯ
คุณภำพชีวิตของประชำชน
  5.3 กำรส่งเสริม และสนับสนุนกำรพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้และกำรมีส่วนร่วมของ - - - -
ประชำชน เพ่ือเสริมสร้ำงควำมม่ันคงสถำบันหลักของชำติ



แบบ ผด.01

จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน ร้อยละของ
ท่ีด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณ

ยุทธศำสตร์ / แนวทำง หน่วยด ำเนินกำร

ส่วนท่ี 2
2.1 บัญชีสรุปโครงกำร / กิจกรรม

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561
เทศบำลต ำบลนครชุม

อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร   จังหวัดก ำแพงเพชร

  5.4 กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 2 1.64 200,000.00 0.82 ส ำนักปลัดฯ
  5.5 กำรส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสุขำภิบำลให้ได้มำตรฐำน 5 4.10 160,000.00 0.66 กองสำธำรณสุขฯ

รวม 16 13.11 1,053,880.00 4.34
6) กำรส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนำกำรเกษตรปลอดภัย
  6.1 กำรส่งเสริมและสนับสนุนให้รู้จักด ำรงตนเองตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 2 1.64 360,000.00 1.48 ส ำนักปลัดฯ
  6.2  กำรส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตในกำรพัฒนำกำรผลิตเกษตรปลอดภัย - - - -
  6.3  กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดต้ังกลุ่มเครือข่ำยเพ่ือบริหำรจัดกำรกำรผลิตเกษตร 1 0.82 50,000.00 0.21 ส ำนักปลัดฯ
ปลอดภัย

รวม 3 2.46 410,000.00 1.69
7) กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีประสิทธิภำพ
และธรรมำภิบำล
  7.1 กำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล 10 8.20 1,354,000.00 5.57 ทุกกอง
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
  7.2 กำรส่งเสริมและสนับสนุนสมรรถนะหลักของบุคลำกรท้องถ่ินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ 49 40.16 11,722,000.00 48.23 ทุกกอง
กำรปฏิบัติงำน

รวม 59 48.36 13,076,000.00 53.80
รวมท้ังส้ิน 122 100.00 24,306,406.00 100.00



แบบ ผด.02

1. การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 ส้ารวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาและซ่อมแซมถนนสะพานทางเท้าและเกาะกลางถนน รวมท้ังระบบการระบายน้้า

ล้าดับ รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
ท่ี (ผลผลิต/งบประมาณ) ด้าเนินการ 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 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซ่มผิวจราจร 1,986,000 กองช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนครชุม 1 
(ทางหลวงหมาย 1078) มีความยาว  
2,850 เมตร ผ่านพ้ืนท่ีหมู่ท่ี 2 หมู่ท่ี 3 
หมู่ท่ี 4 หมู่ท่ี 5 ต าบลนครชุม

2 โครงการปรับปรุง และซ่อมแซ่มผิวจราจร 520,000 กองช่าง
คอนกรีต ถนนราษฏร์ประสงค์ หมู่ท่ี 5 
ต าบลนครชุม

3 โครงการปรับปรุง และซ่อมแซ่มถนนคอนกรีต 424,200 กองช่าง
เสริมเหล็กทางเช่ือมถนนนครชุม ซอย 4 
(ซอยวินัย) ถึงนครชุม ซอย 6 (ซอยอนุสรณ์) 
ต าบลนครชุม

4 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคลองสวนหมาก 1,180,000 กองช่าง
ฝ่ังตะวันตก (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ท่ี 3

4,110,200

2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
แผนการด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เทศบาลต้าบลนครชุม
อ้าเภอเมืองก้าแพงเพชร  จังหวัดก้าแพงเพชร

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561



แบบ ผด.02

1.2 ส้ารวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ล้าดับ รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย

ท่ี (ผลผลิต/งบประมาณ) ด้าเนินการ 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 โครงการติดต้ังมุ้งลวดรอบห้องเรียน 50,000 กองการศึกษา

อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.นครชุม

2 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน 200,000 กองการศึกษา
และอาคารประกอบของโรงเรียนเทศบาล 1
(คลองสวนหมาก)

250,000

1.3 พัฒนาปรับปรุงสถานีขนส่งและระบบจราจร
ล้าดับ รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย

ท่ี (ผลผลิต/งบประมาณ) ด้าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
- - - -

1.4 การสร้างและพัฒนาแหล่งน้้าให้เช่ือมโยงเป็นเครือข่ายท่ีเอ้ือต่อการเกษตร
ล้าดับ รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย

ท่ี (ผลผลิต/งบประมาณ) ด้าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
- - - -

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561



แบบ ผด.02

1.5 การวางแผนและสนับสนุนการจัดท้าผังเมือง
ล้าดับ รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย

ท่ี (ผลผลิต/งบประมาณ) ด้าเนินการ 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. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน
2.1 การส่งเสริม และสนับสนุนการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีป่าไม้ ท่ีดินและทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน

ล้าดับ รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
ท่ี (ผลผลิต/งบประมาณ) ด้าเนินการ 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 โครงการรณรงค์ให้ความรู้เร่ืองกฎหมาย 20,000 กองสาธารณสุขฯ

การรักษาความสะอาดและส่ิงแวดล้อม

2 โครงการสร้างจิตส านึกอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 20,000 กองสาธารณสุขฯ
ในชุมชน

40,000

2.2 การส่งเสริม สนับสนุนการวางแผนการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย
ล้าดับ รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย

ท่ี (ผลผลิต/งบประมาณ) ด้าเนินการ 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 โครงการอบรมให้ความรู้การก าจัดน้ าเสีย 20,000 กองสาธารณสุขฯ

แก่ชุมชน

2 โครงการรณรงค์สร้างจิตส านึกแก่นักเรียน 30,000 กองสาธารณสุขฯ
และประชาชนในการแยกขยะมูลฝอย

50,000

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561



แบบ ผด.02

2.2 การส่งเสริม สนับสนุนการวางแผนการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย
ล้าดับ รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย

ท่ี (ผลผลิต/งบประมาณ) ด้าเนินการ 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 โครงการรสร้างจิตส านึกมิให้ท้ิงขยะ 20,000 กองสาธารณสุขฯ

มูลฝอยและส่ิงปฏิกูลในแหล่งน้ าสาธารณะ

4 โครงการส่งเสริมร้านค้าศูนย์บาทในชุมชน 20,000 กองสาธารณสุขฯ

5 โครงการรณรงค์สร้างจิตส านึกในการ 30,000 กองสาธารณสุขฯ
คัดแยกขยะจากครัวเรือน

6 โครงการถนนปลอดถังขยะ 10,000 กองสาธารณสุขฯ

7 โครงการอบรมเร่ืองการบ าบัดน้ าเสียด้วย 20,000 กองสาธารณสุขฯ
ภูมิปํญญาท้องถ่ิน

8 โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าในโรงเรียน 20,000 กองสาธารณสุขฯ

9 โครงการใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก 30,000 กองสาธารณสุขฯ

150,000

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561



แบบ ผด.02

2.3 การส่งเสริม สนับสนุนมาตรการประหยัดพลังงานและการส่งเสริมพลังงานทดแทนจากธรรมชาติท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
ล้าดับ รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย

ท่ี (ผลผลิต/งบประมาณ) ด้าเนินการ 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 โครงการรณรงค์ลดเมืองร้อนด้วยมือเรา 30,000 กองสาธารณสุขฯ

2 โครงการลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟม 10,000 กองสาธารณสุขฯ
บรรจุอาหารในหน่วยงาน

40,000

3. การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวและส่งเสริมการท่องเท่ียว
3.1 การพัฒนา ปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียว

ล้าดับ รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
ท่ี (ผลผลิต/งบประมาณ) ด้าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
- - - -

3.2 การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเท่ียวให้เป็นสากลรองรับ AEC เพ่ือการพัฒนาท่ีม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืน
ล้าดับ รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย

ท่ี (ผลผลิต/งบประมาณ) ด้าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
- - - -

3.3 การส่งเสริมการท่องเท่ียวแบบบูรณาการ เป็นเอกภาพ ครบวงจร และเป็นสากล 
ล้าดับ รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย

ท่ี (ผลผลิต/งบประมาณ) ด้าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
- - - -

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561



แบบ ผด.02

3.4 การพัฒนาการประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวทุกรูปแบบให้ทันสมัย เป็นสากล
ล้าดับ รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย

ท่ี (ผลผลิต/งบประมาณ) ด้าเนินการ 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. การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
4.1 การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาทุกเพศทุกวัยและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือสร้างโอกาสท่ีมีคุณภาพ

ล้าดับ รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
ท่ี (ผลผลิต/งบประมาณ) ด้าเนินการ 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) แก่เด็กนักเรียน 1,268,526 กองการศึกษา

 โรงเรียนเทศบาล 1 (คลองสวนหมาก)
ศพด.ทต.นครชุม และโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
จ านวน 2 แห่ง

2 โครงการจัดท าอาหารกลางวันนักเรียน 160,000 กองการศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 1 (คลองสวนหมาก)

3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 113,200 กองการศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 1 (คลองสวนหมาก)

4 ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 20,000 กองการศึกษา

5 โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 100,000 กองการศึกษา

6 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน 50,000 กองการศึกษา

1,711,726

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561



แบบ ผด.02

4.1 การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาทุกเพศทุกวัยและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือสร้างโอกาสท่ีมีคุณภาพ
ล้าดับ รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย

ท่ี (ผลผลิต/งบประมาณ) ด้าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
7 โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 20,000 กองการศึกษา

8 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 21,000 กองการศึกษา
ในสถานศึกษา

9 โครงการจัดท าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา 431,200 กองการศึกษา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลนครชุม

10 โครงการจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 149,600 กองการศึกษา
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

11 โครงการจัดค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชนตามรอย 150,000 กองการศึกษา
พระราชด าริ

771,800

4.2 การส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและประเพณีของท้องถ่ิน
ล้าดับ รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย

ท่ี (ผลผลิต/งบประมาณ) ด้าเนินการ 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 ค่าใช้จ่ายในงานราชพิธีและรัฐพิธี 10,000 ส านักปลัดฯ

10,000

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561



แบบ ผด.02

4.2 การส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและประเพณีของท้องถ่ิน
ล้าดับ รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย

ท่ี (ผลผลิต/งบประมาณ) ด้าเนินการ 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 อุดหนุนโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี 30,000 ส านักปลัดฯ

และการละเล่นท้องถ่ินอ าเภอเมือง กพ.

3 โครงการงานประเพณีวันข้ึนปีใหม่ 30,000 ส านักปลัดฯ

4 โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และ 100,000 กองการศึกษา
วันผู้สูงอายุแห่งชาติ

5 โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 50,000 กองการศึกษา

6 โครงการส่งเสริมกินแกงข้ีเหล็ก เพ็ญเดือน 12 20,000 กองการศึกษา

7 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง 50,000 กองการศึกษา

280,000

4.3 การส่งเสริมทะนุบ้ารุงพระพุทธศาสนาให้เป็นองค์กรทางศาสนาท่ีมีบทบาทส้าคัญในการปลูกฝังคุณธรรมและปรองดองสมานฉันท์
ล้าดับ รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย

ท่ี (ผลผลิต/งบประมาณ) ด้าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
- - - -

0

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561



แบบ ผด.02

4.4 การส่งเสริมความร่วมมือและเสริมสร้างความม่ันคงของประชาคมอาเซียน
ล้าดับ รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย

ท่ี (ผลผลิต/งบประมาณ) ด้าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
- - - -

4.5 การส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาอย่างครบวงจร
ล้าดับ รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย

ท่ี (ผลผลิต/งบประมาณ) ด้าเนินการ 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 โครงการแข่งขันกีฬาภายในเทศบาล 100,000 กองการศึกษา

สัมพันธ์ชุมชน

2 โครงการร่วมแข่งขันกีฬาของพนักงานเทศบาล, 100,000 กองการศึกษา
ชุมชน กับหน่วยงานต่างๆ

200,000

4.6 ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพและภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร
ล้าดับ รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย

ท่ี (ผลผลิต/งบประมาณ) ด้าเนินการ 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 โครงการอินเตอร์เนตโรงเรียนระบบ ADSL 16,800 กองการศึกษา

และ Wifi

2 โครงการอาหารกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียน 912,000 กองการศึกษา
สาธิตวัดพระบรมธาตุ

928,800

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561



แบบ ผด.02

4.6 ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพและภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร
ล้าดับ รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย

ท่ี (ผลผลิต/งบประมาณ) ด้าเนินการ 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 โครงการอาหารกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียน 1,224,000 กองการศึกษา

อนุบาลเมืองก าแพงเพชร (บ้านนครชุม)

1,224,000

5. การส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมท่ีเข้มแข็ง
5.1 การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการให้บริการธารณสุข และกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ

ล้าดับ รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
ท่ี (ผลผลิต/งบประมาณ) ด้าเนินการ 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 โครงการส่งเสริมการออกก าลังกาย 50,000 กองสาธารณสุขฯ

เพ่ือสุขภาพ (แอโรบิค)

2 โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกัน 300,000 กองสาธารณสุขฯ
สุขภาพเทศบาลต าบลนครชุม

3 โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพแกนน าชุมชน 100,000 กองสาธารณสุขฯ

4 โครงการองค์กรดูแล ห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันเอดส์ 30,000 กองสาธารณสุขฯ
ในท่ีท างาน

5 เงินทุนหมุนเวียนส าหรับศูนย์บริการสาธารณสุข 50,000 กองสาธารณสุขฯ

530,000

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561



แบบ ผด.02

5.2 การส่งเสริมการสร้างงาน สร้างรายได้และพัฒนาการรวมกลุ่ม/องค์กร เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ล้าดับ รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย

ท่ี (ผลผลิต/งบประมาณ) ด้าเนินการ 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 สนับสนุนเบ้ียยังชีพแก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ 30,000 ส านักปลัดฯ

(โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง)

2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรี 14,250 ส านักปลัดฯ
"การส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายท่ีสตรี
ควรรู้และการส่งเสริมอาชีพ" 

3 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ 9,680 ส านักปลัดฯ
รุ่นท่ี 1 "การท าพิมเสนน้ า"

4 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ 9,950 ส านักปลัดฯ
รุ่นท่ี 2 "การท ายาหม่องสมุนไพร"

63,880

5.3 การส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงสถาบันหลักของชาติ
ล้าดับ รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย

ท่ี (ผลผลิต/งบประมาณ) ด้าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
- - - -

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561



แบบ ผด.02

5.4 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ล้าดับ รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย

ท่ี (ผลผลิต/งบประมาณ) ด้าเนินการ 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 อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา 50,000 ส านักปลัดฯ

ยาเสพติด

2 อุดหนุนโครงการสนับสนุนการป้องกันและ 150,000 ส านักปลัดฯ
แก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดก าแพงเพชร

200,000

5.5 การส่งเสริมการพัฒนาหลักสุขาภิบาลให้ได้มาตรฐาน 
ล้าดับ รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย

ท่ี (ผลผลิต/งบประมาณ) ด้าเนินการ 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 โครงการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ 10,000 กองสาธารณสุขฯ

บ้านเมือง

2 โครงการอบรมกลุ่มผู้ประกอบการในงาน 60,000 กองสาธารณสุขฯ
สุขาภิบาลอาหาร

3 โครงการควบคุมและก าจัดแมลงพาหะน าโรค 10,000 กองสาธารณสุขฯ
 (แมลงวัน,หนู,แมลงสาบ ฯลฯ)

4 โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด 50,000 กองสาธารณสุขฯ
ของโรคไข้หวัดนกและโรคติดต่ออ่ืนๆ

5 โครงการรณรงค์โรคเอดส์ในสถานศึกษา 30,000 กองสาธารณสุขฯ

160,000

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561



แบบ ผด.02

6. การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาการเกษตรปลอดภัย
6.1 การส่งเสริมและสนับสนุนให้รู้จักด้ารงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ล้าดับ รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
ท่ี (ผลผลิต/งบประมาณ) ด้าเนินการ 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 โครงการถนนคนเดินและเทศกาล 350,000 ส านักปลัดฯ

อาหารไทย (ตลาดย้อนยุค)

2 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้มีจิตสาธารณะ 10,000 ส านักปลัดฯ
ผู้ท าคุณประโยชน์ ผู้ประพฤติตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

360,000

6.2  การส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการพัฒนาการผลิตเกษตรปลอดภัย
ล้าดับ รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย

ท่ี (ผลผลิต/งบประมาณ) ด้าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
- - - -

6.3  การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดต้ังกลุ่มเครือข่ายเพ่ือบริหารจัดการการผลิตเกษตรปลอดภัย
ล้าดับ รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย

ท่ี (ผลผลิต/งบประมาณ) ด้าเนินการ 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 โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 50,000 ส านักปลัดฯ

และศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน 

50,000

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561



แบบ ผด.02

7. การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล
7.1 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ

ล้าดับ รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย
ท่ี (ผลผลิต/งบประมาณ) ด้าเนินการ 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 โครงการเล้ียงรับรองคณะบุคคล 50,000 ส านักปลัดฯ

ของเทศบาลต่าง ๆ และการประชุมสภา ฯ

2 โครงการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม 100,000 ส านักปลัดฯ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล
และศึกษาดูงาน

3 ค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกต้ังขององค์กร 150,000 ส านักปลัดฯ
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

4 โครงการอบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูล 10,000 ส านักปลัดฯ
ข่าวสารของราชาการ 

5 โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของ 30,000 ส านักปลัดฯ
พนักงานเทศบาล

6 โครงการอบรมความรู้เก่ียวกับประชาธิปไตย 10,000 ส านักปลัดฯ
และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาท้องถ่ิน

7 โครงการจัดท าเวทีประชาคมชุมชน และ 50,000 ส านักปลัดฯ
การประชุมระดับชุมชน

8 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 40,000 ส านักปลัดฯ
ในช่วงเทศกาลส าคัญ 440,000

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561



แบบ ผด.02

7.1 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ
ล้าดับ รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย

ท่ี (ผลผลิต/งบประมาณ) ด้าเนินการ 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 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา 50,000 ส านักปลัดฯ

สาธารณภัย (การควบคุมและระงับอัคคีภัย)

10 โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน 864,000 ส านักปลัดฯ
เขตเทศบาลต าบลนครชุม

914,000

7.2 การส่งเสริมและสนับสนุนสมรรถนะหลักของบุคลากรท้องถ่ินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ล้าดับ รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย

ท่ี (ผลผลิต/งบประมาณ) ด้าเนินการ 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 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 200,000 ส านักปลัดฯ

2 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 120,000 ส านักปลัดฯ

3 วัสดุส านักงาน 100,000 ส านักปลัดฯ

4 วัสดุงานบ้านงานครัว 40,000 ส านักปลัดฯ

5 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000 ส านักปลัดฯ

6 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 380,000 ส านักปลัดฯ

7 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 20,000 ส านักปลัดฯ
910,000

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561



แบบ ผด.02

7.2 การส่งเสริมและสนับสนุนสมรรถนะหลักของบุคลากรท้องถ่ินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ล้าดับ รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย

ท่ี (ผลผลิต/งบประมาณ) ด้าเนินการ 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 วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 ส านักปลัดฯ

9 ค่าจ้างเหมาบริการ 250,000 ส านักปลัดฯ

10 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 110,000 กองคลัง

11 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 50,000 กองคลัง

12 ค่าจ้างเหมาบริการ 50,000 กองคลัง

13 วัสดุส านักงาน 70,000 กองคลัง

14 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 20,000 กองคลัง
600,000

15 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 30,000 กองคลัง

16 วัสดุคอมพิวเตอร์ 40,000 กองคลัง

17 วัสดุอ่ืน 10,000 กองคลัง

18 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 30,000 ส านักปลัดฯ

19 วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 70,000 ส านักปลัดฯ

20 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 120,000 กองการศึกษา
1,500,000

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561



แบบ ผด.02

7.2 การส่งเสริมและสนับสนุนสมรรถนะหลักของบุคลากรท้องถ่ินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ล้าดับ รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย

ท่ี (ผลผลิต/งบประมาณ) ด้าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
21 ค่าจ้างเหมาบริการ 150,000 กองการศึกษา

22 วัสดุส านักงาน 25,000 กองการศึกษา

23 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 100,000 กองการศึกษา

24 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 20,000 กองการศึกษา

25 วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 กองการศึกษา

26 วัสดุงานบ้านงานครัว 90,000 กองการศึกษา

27 ค่าจ้างเหมาบริการ 4,542,000 กองสาธารณสุขฯ

28 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 100,000 กองสาธารณสุขฯ

29 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 400,000 กองสาธารณสุขฯ

30 วัสดุส านักงาน 80,000 กองสาธารณสุขฯ

31 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000 กองสาธารณสุขฯ

32 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 100,000 กองสาธารณสุขฯ

33 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 510,000 กองสาธารณสุขฯ
6,152,000

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561



แบบ ผด.02

7.2 การส่งเสริมและสนับสนุนสมรรถนะหลักของบุคลากรท้องถ่ินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ล้าดับ รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย

ท่ี (ผลผลิต/งบประมาณ) ด้าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
34 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 270,000 กองสาธารณสุขฯ

35 วัสดุการเกษตร 100,000 กองสาธารณสุขฯ

36 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 40,000 กองสาธารณสุขฯ

37 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 70,000 กองสาธารณสุขฯ

38 วัสดุคอมพิวเตอร์ 80,000 กองสาธารณสุขฯ

39 ค่าจ้างเหมาบริการ 60,000 กองช่าง

40 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 50,000 กองช่าง

41 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 1,330,000 กองช่าง

42 วัสดุส านักงาน 20,000 กองช่าง

43 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 500,000 กองช่าง

44 วัสดุก่อสร้าง 300,000 กองช่าง

45 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000 กองช่าง

46 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 190,000 กองช่าง
3,060,000

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561



แบบ ผด.02

7.2 การส่งเสริมและสนับสนุนสมรรถนะหลักของบุคลากรท้องถ่ินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ล้าดับ รายละเอียดของกิจกรรม หน่วย

ท่ี (ผลผลิต/งบประมาณ) ด้าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
47 วัสดุการเกษตร 50,000 กองช่าง

48 วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 กองช่าง

49 วัสดุอ่ืน 30,000 กองช่าง

100,000

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนท่ี
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561



แบบ ผด.02/1

1.ประเภทครุภัณฑ์กีฬา
1.1 แผนงานสาธารณสุข

รายละเอียดของ สถานท่ี หน่วยงาน
ครุภัณฑ์ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เคร่ืองออกก ำลังกำย เคร่ืองออกก ำลังกำยกลำงแจ้ง 100,000 ชุมชนในเขต กองสำธำรณสุขฯ
ส ำหรับชุมชน ทต.นครชุม

2.ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน
2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รายละเอียดของ สถานท่ี หน่วยงาน
ครุภัณฑ์ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เก้ำอ้ีส ำนักงำน เก้ำอ้ีส ำหรับผู้บริหำร 6,000 ส ำนักงำน ส ำนักปลัดฯ
ทต.นครชุม

2.2 แผนงานการศึกษา
รายละเอียดของ สถานท่ี หน่วยงาน

ครุภัณฑ์ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ตู้หนังสือ ตู้หนังสือประจ ำห้องสมุดของ 30,000 โรงเรียนเทศบำล 1 กองกำรศึกษำ

โรงเรียนเทศบำล1 (คลองสวนหมำก)
(คลองสวนหมำก)

2.2 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เทศบาลต าบลนครชุม
อ าเภอเมืองก าแพงเพชร  จังหวัดก าแพงเพชร

พ.ศ.2561

ครุภัณฑ์ งบประมาณ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ท่ี

ท่ี ครุภัณฑ์ งบประมาณ
พ.ศ.2560

ท่ี ครุภัณฑ์ งบประมาณ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561



แบบ ผด.02/1

2.3 แผนงานสาธารณสุข
รายละเอียดของ สถานท่ี หน่วยงาน

ครุภัณฑ์ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เก้ำอ้ีท ำงำน เก้ำอ้ีท ำงำน 6,000 ส ำนักงำน กองสำธำรณสุขฯ

ทต.นครชุม

2 เคร่ืองเคลือบบัตร เคร่ืองเคลือบบัตร (ส ำหรับ 10,000 ศูนย์บริกำรชุมชน กองสำธำรณสุขฯ
ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข) ทต.นครชุม

3.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รายละเอียดของ สถานท่ี หน่วยงาน
ครุภัณฑ์ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 30,000 ห้องประชุมสภำฯ ส ำนักปลัดฯ
ขนำด 3,000 ANSI Lumens ทต.นครชุม

2 จอรับภำพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้ำ จอรับภำพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้ำ 32,000 ห้องประชุมสภำฯ ส ำนักปลัดฯ
ขนำดเส้นทแยงมุม 180 น้ิว ทต.นครชุม

3 เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ 30,000 ส ำนักงำน ส ำนักปลัดฯ
หรือ LED ขำวด ำ LED ขำวด ำ ชนิด Network ทต.นครชุม

แบบท่ี 2 (33 หน้ำ/นำที)
(จ ำนวน 2 เคร่ือง)

4 คอมพิวเตอร์ส ำนักงำน คอมพิวเตอร์ส ำนักงำนส ำหรับ 44,000 ส ำนักงำน กองคลัง
งำนประมวลผล แบบท่ี 1 ทต.นครชุม
(จ ำนวน 2 เคร่ือง)
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รายละเอียดของ สถานท่ี หน่วยงาน
ครุภัณฑ์ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 3,300 ส ำนักงำน กองคลัง
ชนิด LED ขำวด ำ ชนิด LED ขำวด ำ ทต.นครชุม

(18 หน้ำ/นำที)
6 เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก 7,900 ส ำนักงำน กองคลัง

(Inkjet Printer)  (Inkjet Printer) ส ำหรับ ทต.นครชุม
กระดำษ A3

3.2 แผนงานเคหะและชุมชน
รายละเอียดของ สถานท่ี หน่วยงาน

ครุภัณฑ์ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 คอมพิวเตอร์ส ำหรับงำน คอมพิวเตอร์ส ำหรับงำน 30,000 ส ำนักงำน กองช่ำง

ประมวลผลแบบท่ี 2 ประมวลผลแบบท่ี 2 ทต.นครชุม

2 เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก 7,900 ส ำนักงำน กองช่ำง
(Inkjet Printer) (Inkjet Printer) ส ำหรับ ทต.นครชุม

กระดำษ A3

4.ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร
4.1 แผนงานสาธารณสุข

รายละเอียดของ สถานท่ี หน่วยงาน
ครุภัณฑ์ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เคร่ืองสูบน้ ำ เคร่ืองสูบน้ ำแบบหอยโข่ง 45,000 ชุมชนในเขต กองสำธำรณสุขฯ
เคร่ืองยนต์ดีเซล ทต.นครชุม
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4.2 แผนงานเคหะและชุมชน
รายละเอียดของ สถานท่ี หน่วยงาน

ครุภัณฑ์ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เคร่ืองสูบน้ ำ (ซัมเมอร์ส) เคร่ืองสูบน้ ำ (ซัมเมอร์ส) ใช้ไฟ 40,000 ชุมชนในเขต กองช่ำง

220 V 1 เฟส ขนำด 1.5 ทต.นครชุม
แรงม้ำ

2 เคร่ืองสูบน้ ำมอร์เตอร์ไฟฟ้ำ เคร่ืองสูบน้ ำมอร์เตอร์ไฟฟ้ำ 11,000 ส ำนักงำน กองช่ำง
สูบน้ ำได้ไม่ต่ ำกว่ำ 450 ลิตร ทต.นครชุม
ต่อนำที เป็นเคร่ืองสูบน้ ำแบบ
หอยโข่ง ใช้มอร์เตอร์ไฟฟ้ำ
ขนำดท่อส่งน้ ำไม่น้อยกว่ำ
2 น้ิว ส่งน้ ำได้สูงไม่น้อยกว่ำ 
9 เมตร

5.ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง
5.1 แผนงานสาธารณสุข

รายละเอียดของ สถานท่ี หน่วยงาน
ครุภัณฑ์ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 รอกโซ่ รอกโซ่ ขนำด 1 ตัน 5,000 ชุมชนในเขต กองสำธำรณสุขฯ
ทต.นครชุม
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5.2 แผนงานเคหะและชุมชน
รายละเอียดของ สถานท่ี หน่วยงาน

ครุภัณฑ์ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เคร่ืองตบดิน ใช้เคร่ืองยนต์เบนซิน น้ ำหนัก 21,000 ชุมชนในเขต กองช่ำง

ของเคร่ืองตบดินไม่น้อยกว่ำ ทต.นครชุม
80 กิโลกรม แรงบดอัดไม่น้อย
กว่ำ 5 ตัน ควำมเร็วในกำรตบ
ไม่น้อยกว่ำ 5,000 คร้ังต่อนำที

6.ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
6.1 แผนงานสาธารณสุข

รายละเอียดของ สถานท่ี หน่วยงาน
ครุภัณฑ์ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 พัดลม ขนำด 26 น้ิว พัดลม ขนำด 26 น้ิว 40,000 ชุมชนในเขต กองสำธำรณสุขฯ
(จ ำนวน 6 ตัว) ทต.นครชุม

7.ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
7.1 แผนงานสาธารณสุข

รายละเอียดของ สถานท่ี หน่วยงาน
ครุภัณฑ์ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 รถเข็นล้อแม๊ค รถเข็นล้อแม๊ค (จ ำนวน 5 คัน) 20,000 ชุมชนในเขต กองสำธำรณสุขฯ
ทต.นครชุม
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8.ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
8.1 แผนงานสาธารณสุข

รายละเอียดของ สถานท่ี หน่วยงาน
ครุภัณฑ์ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เคร่ืองวัดควำมดันโลหิต เคร่ืองวัดควำมดันโลหิต 10,000 ศูนย์บริกำรชุมชน กองสำธำรณสุขฯ
แบบต้ังโต๊ะ แบบต้ังโต๊ะ (ส ำหรับ ทต.นครชุม

ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข)

9.ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน
9.1 แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดของ สถานท่ี หน่วยงาน
ครุภัณฑ์ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เคร่ืองสว่ำนโรตำรี 3 ระบบ เคร่ืองสว่ำนโรตำรี 3 ระบบ 12,000 ส ำนักงำน กองช่ำง
คือ ระบบสว่ำนธรรมดำ ระบบ ทต.นครชุม
สว่ำนโรตำร่ี และระบบสกัด
หมุนเข้ำและออกใช้ก ำลัง
เท่ำกันด้วย Brush Holder
Unit เปล่ียนดอกได้ง่ำยด้วย
ระบบ one Touch Silding
มีปุ่ม Lock On ส ำหรับงำน
ต่อเน่ือง มีไฟแสงสว่ำง LED
แบบ Built In ปรับหมุนซ้ำย-
ขวำได้
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