แบบ ผด.๐๑

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
จํานวนโครงการ
คิดเป็นร้อยละ
จํานวนงบประมาณ
ที่ดําเนินการ ของโครงการทั้งหมด

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๑. แผนงาน - การศึกษา
๒. แผนงาน - การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

รวม
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๑. แผนงาน - อุตสาหกรรมและการโยธา
รวม

ร้อยละของ
งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษาฯ
สํานักปลัดฯ
กองช่าง
กองการศึกษาฯ

1
8

0.62
4.94

1,500,000
2,300,000

0.26
0.40

9

5.56

3,800,000

0.66

10

6.17

102,416,000

17.98

10

6.17

102,416,000

17.98

กองช่าง

จํานวนโครงการ
คิดเป็นร้อยละ
จํานวนงบประมาณ
ที่ดําเนินการ ของโครงการทั้งหมด

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
๑. แผนงาน - บริหารงานทั่วไป
๒. แผนงาน - การรักษาความสงบภายใน

ร้อยละของ
งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ
กองช่าง
สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ
กองช่าง
สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ

2
3

1.23
1.85

3,850,000
1,170,000

0.68
0.21

๓. แผนงาน - สาธารณสุข
๔. แผนงาน - สังคมสงเคราะห์

2
7

1.23
4.32

5,300,000
2,050,000

0.93
0.36

๕. แผนงาน - สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
๖. แผนงาน - การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

1
1

0.62
0.62

300,000
700,000

0.05
0.12

16

9.87

13,370,000

2.35

1
6
2

0.62
3.70
1.23

1,000,000
2,300,000
200,000

0.18
0.40
0.04

9

5.55

3,500,000

0.62

รวม
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
๑. แผนงาน - เคหะและชุมชน
๑. แผนงาน - สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
๒. แผนงาน - การเกษตร
รวม

กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

จํานวนโครงการ
คิดเป็นร้อยละ
จํานวนงบประมาณ
ที่ดําเนินการ ของโครงการทั้งหมด

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
๑. แผนงาน - บริหารงานทั่วไป
๒. แผนงาน - งบกลาง
รวม
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ
๑. แผนงาน - เคหะและชุมชน
๒. แผนงาน - อุตสาหกรรมและการโยธา
๓. แผนงาน - การเกษตร
รวม

รวมทั้งสิ้น

ร้อยละของ
งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

สํานักปลัดฯ , กองกิจฯ
กองแผนฯ , กองช่าง
สํานักปลัดฯ

17

10.49

19,550,000

3.43

1

0.62

741,000

0.13

18

11.11

20,291,000

3.56

3
66
31

1.85
40.74
19.14

4,973,344
342,442,000
78,729,000

0.87
60.13
13.82

100

61.73

426,144,344

74.82

162

100

569,521,344

100

กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

แบบ ผด.๐๒

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม)
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
แผนงาน – การศึกษา
ลําดับ
ที่
1

โครงการ
โครงการค่ายคุณธรรม - จริยธรรม

งบประมาณ

สถานที่

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

ดําเนินการ

รับผิดชอบหลัก ต.ค. – ธ.ค.

1,500,000

จ.นครปฐม

กองการศึกษาฯ

- ค่าใช้จ่ายตามโครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนในจังหวัดนครปฐม เพื่อ
ส่งเสริมการพัฒนานักเรียน เยาวชน ให้มี
ศักยภาพในการพัฒนาตนเอง รวมทั้งเป็นการ
ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการเสียสละเพื่อประโยชน์
ส่วนรวม และความสามัคคีในหมู่คณะ
(หน้า ๖๘ ข้อ ๒.๒.๓)

รวม

๑ โครงการ

1,500,000

หน่วยงาน

พ.ศ.๒๕๖๑

รายละเอียดของกิจกรรม

พ.ศ.๒๕๖๒
ม.ค. – มี.ค.

เม.ย. – มิ.ย.

ก.ค. – ก.ย.

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
แผนงาน – การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ลําดับ
ที่
1

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

ดําเนินการ

500,000

จ.นครปฐม

สํานักปลัดฯ

100,000

จ.นครปฐม

กองช่าง

โครงการจัดงานพิธีทางศาสนา

- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีทางศาสนา

งานราชพิธี งานรัฐพิธี งานรับเสด็จฯ

งานศาสนพิธี งานราชพิธี งานรัฐพิธี เช่น ค่าจัดทํา

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ต.ค. – ธ.ค.

และพิธีการตามประเพณีต่างๆ ในพื้นที่ พวงมาลา ค่าใช้จ่ายในการบันทึกเทปถวายพระพร
จังหวัดนครปฐม

สิ่งพิมพ์ถวายพระพร ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิล
ค่าติดตั้งเครื่องขยายเสียง ค่าเช่าจอ LED
ค่าจัดทําพานพุ่ม ค่าน้ําดื่ม ค่าเช่าเต็นท์ ฯลฯ
(หน้า ๘๓ ข้อ ๑.๑.๑)
- ค่าใช้จ่ายจัดทําป้าย ตราสัญลักษณ์ราชวงศ์
และตราสัญลักษณ์ต่างๆ ฯลฯ เพื่อใช้ในงาน
พิธีทางศาสนา งานศาสนพิธี งานราชพิธี และ
พิธีการตามประเพณีต่างๆ ฯลฯ
(หน้า ๘๓ ข้อ ๑.๑.๒)

พ.ศ.๒๕๖๑

พ.ศ.๒๕๖๒
ม.ค. – มี.ค.

เม.ย. – มิ.ย.

ก.ค. – ก.ย.

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
แผนงาน – การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ลําดับ
ที่
2

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

ดําเนินการ

300,000

จ.นครปฐม

สํานักปลัดฯ

300,000

จ.นครปฐม

สํานักปลัดฯ

โครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ - ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการวันสําคัญของ
พระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระบรม

ชาวไทย (วันพ่อแห่งชาติ) เช่น ค่าจัดทําพวงมาลา

ราชินีนาถฯ และพระบรมวงศานุวงศ์

ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิล ค่าติดตั้งเครื่อง

และการปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา

ขยายเสียง ค่าเช่าจอ LED ค่าจัดทําพานพุ่ม

และพระมหากษัตริย์

ค่าน้ําดื่ม ค่าเช่าเต็นท์ ฯลฯ เพื่อน้อมรําลึกใน

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ต.ค. – ธ.ค.

พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
(หน้า ๘๓ ข้อ ๒.๑.๑)
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการวันแม่แห่งชาติ
๑๒ สิงหาคม เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิล
ค่าติดตั้งเครื่องขยายเสียง ค่าเช่าจอ LED
ค่าจัดทําพานพุ่ม ค่าน้ําดื่ม ค่าเช่าเต็นท์ และอื่นๆ
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช (หน้า ๘๔ ข้อ ๒.๑.๒)

พ.ศ.๒๕๖๑

พ.ศ.๒๕๖๒
ม.ค. – มี.ค.

เม.ย. – มิ.ย.

ก.ค. – ก.ย.

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
แผนงาน – การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ลําดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

ดําเนินการ

300,000

จ.นครปฐม

สํานักปลัดฯ

150,000

จ.นครปฐม

กองการศึกษาฯ

โครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ - ค่าใช้จ่ายในการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระบรม

พระเจ้าอยู่หัวฯ เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิล

ราชินีนาถฯ และพระบรมวงศานุวงศ์

ค่าติดตั้งเครื่องขยายเสียง ค่าเช่าจอ LED

และการป้องกันสถาบันชาติ ศาสนา

ค่าจัดทําพานพุ่ม ค่าน้ําดื่ม ค่าเช่าเต็นท์ และอื่นๆ

และพระมหากษัตริย์

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ต.ค. – ธ.ค.

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ ๒๘ กรกฎาคม
เพื่อแสดงความจงรักภักดีในการปกป้อง และ
เทิดทูนสถาบันหลักของชาติให้ธํารงอยู่เป็น
ศูนย์รวมจิตใจ อันนํามาซึ่งความรักความสามัคคี
ของประชาชนชาวไทย (หน้า ๘๔ ข้อ ๒.๑.๓)
3

โครงการอนุรักษ์ ส่งเสริมและฟื้นฟู

- ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานอนุรักษ์

วัฒนธรรมประเพณีลาวครั่ง

ส่งเสริม และฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีลาวครั่ง
เช่น ค่าเวที ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเครื่องกําเนิด
ไฟฟ้า ค่าเช่าเต็นท์ ค่าไฟฟ้าประดับบริเวณงาน
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
(หน้า ๘๔ ข้อ ๒.๑.๔)

พ.ศ.๒๕๖๒

พ.ศ.๒๕๖๑
ม.ค. – มี.ค.

เม.ย. – มิ.ย.

ก.ค. – ก.ย.

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
แผนงาน – การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ลําดับ
ที่
4

หน่วยงาน

งบประมาณ

สถานที่

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

ดําเนินการ

รับผิดชอบหลัก ต.ค. – ธ.ค.

โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม

- ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานอนุรักษ์

400,000

จ.นครปฐม

กองการศึกษาฯ

สืบสานประเพณีไทยทรงดํา

ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม สืบสานประเพณีไทยทรงดํา

250,000

จ.นครปฐม

กองการศึกษาฯ

เช่น ค่าเวที ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเครื่องกําเนิด
ไฟฟ้า ค่าเช่าเต็นท์ ค่าไฟฟ้าประดับบริเวณงาน
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาํ เป็น ฯลฯ
(หน้า ๘๔ ข้อ ๒.๑.๕)
5

โครงการอนุรักษ์ และส่งเสริมวัฒนธรรม - ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานอนุรักษ์
การจัดงานบุญประเพณี "อัฏฐมีบูชา"

และส่งเสริมวัฒนธรรม การจัดงานบุญประเพณี
"อัฏฐมีบูชา" เช่น ค่าเวที ค่าเช่าเครื่องเสียง
ค่าเช่าเครื่องกําเนิดไฟฟ้า ค่าเช่าเต็นท์ ค่าไฟฟ้า
ประดับบริเวณงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น
ฯลฯ (หน้า ๘๕ ข้อ ๒.๑.๖)

รวม

พ.ศ.๒๕๖๑

รายละเอียดของกิจกรรม

โครงการ

๘ โครงการ

2,300,000

พ.ศ.๒๕๖๒
ม.ค. – มี.ค.

เม.ย. – มิ.ย.

ก.ค. – ก.ย.

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ)
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แผนงาน – อุตสาหกรรมและการโยธา
ลําดับ
ที่
1

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

ดําเนินการ

7,110,000

ต.คลองใหม่

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง

- ถนน อบจ.นฐ. ๐๐๒๕ บ้านคลองใหม่ -

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต

บ้านคลองทางหลวง ต.คลองใหม่ อ.สามพราน,

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ต.ค. – ธ.ค.
กองช่าง

อ.สามพราน

ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๑๔,๑๓๒ ตารางเมตร (หน้า ๑๐๐ ข้อ ๑.๒.๑)
- ถนน อบจ.นฐ. ๐๐๒๘ บ้านศรีมหาโพธิ์ -

8,844,000

บ้านลานแหลม ต.ศรีมหาโพธิ์, ต.วัดละมุด

ต.ศรีมหาโพธิ์

กองช่าง

อ.นครชัยศรี

อ.นครชัยศรี ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗,๑๕๐
ตารางเมตร (หน้า ๑๐๐ ข้อ ๑.๒.๒)
- ถนน อบจ.นฐ. ๐๐๓๖ บ้านหัวทราย บ้านไผ่คอกวัว ต.ดอนตูม อ.บางเลน ขนาดพื้นที่
ไม่น้อยกว่า ๑๗,๕๑๐ ตารางเมตร
(หน้า ๑๐๐ ข้อ ๑.๒.๓)

9,124,000

ต.ดอนตูม
อ.บางเลน

พ.ศ.๒๕๖๑

กองช่าง

พ.ศ.๒๕๖๒
ม.ค. – มี.ค.

เม.ย. – มิ.ย.

ก.ค. – ก.ย.

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แผนงาน – อุตสาหกรรมและการโยธา
ลําดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

ดําเนินการ

18,042,000

ต.ดอนตูม

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง

- ถนน อบจ.นฐ. ๐๐๔๐ บ้านลาดสะแก -

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ไผ่งาม ต.ดอนตูม อ.บางเลน ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ต.ค. – ธ.ค.
กองช่าง

อ.บางเลน

๓๖,๕๒๒ ตารางเมตร (หน้า ๑๐๐ ข้อ ๑.๒.๔)
- ถนน อบจ.นฐ. ๐๐๑๙ บ้านห้วยพลู -

11,601,000

บ้านบางแก้วฟ้า ต.ห้วยพลู, ต.บางแก้วฟ้า

ต.ห้วยพลู

กองช่าง

อ.นครชัยศรี

อ.นครชัยศรี ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒,๗๒๐
ตารางเมตร (หน้า ๑๐๑ ข้อ ๑.๒.๗)
- ถนน อบจ.นฐ. ๐๐๑๘ บ้านไผ่คอกวัว -

16,151,000

บ้านไผ่หูช้าง ต.บางเลน, ต.ไผ่หูช้าง อ.บางเลน

ต.ไผ่หูช้าง

กองช่าง

อ.บางเลน

ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๓,๖๐๐ ตารางเมตร
(หน้า ๑๐๑ ข้อ ๑.๒.๘)
- ถนน อบจ.นฐ. ๐๐๔๒ บ้านลานแหลม บ้านโคกเขมา ต.วัดละมุด, ต.แหลมบัว
อ.นครชัยศรี ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๙,๖๐๐
ตารางเมตร (หน้า ๑๐๒ ข้อ ๑.๒.๙)

14,647,000

ต.วัดละมุด
อ.นครชัยศรี

กองช่าง

พ.ศ.๒๕๖๒

พ.ศ.๒๕๖๑
ม.ค. – มี.ค.

เม.ย. – มิ.ย.

ก.ค. – ก.ย.

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แผนงาน – อุตสาหกรรมและการโยธา
ลําดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

ดําเนินการ

5,900,000

ต.บ้านยาง

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง

- ถนน อบจ.นฐ.๐๐๓๒ บ้านทัพยายท้าว -

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต

บ้านยาง ต.บ้านยาง อ.เมืองฯ ขนาดพื้นที่

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ต.ค. – ธ.ค.
กองช่าง

อ.เมืองฯ

ไม่น้อยกว่า ๑๒,๕๖๕ ตารางเมตร
(หน้า ๑๐๖ ข้อ ๑.๒.๒๗)
- ถนน อบจ.นฐ. ๐๐๐๑ แยกทางหลวงหมายเลข

4,268,000

๓๒๑ - บ้านหนองงูเหลือม ต.ทัพหลวง,

ต.ทัพหลวง

กองช่าง

อ.เมืองฯ

ต.หนองงูเหลือม อ.เมืองฯ ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๕,๖๐๐ ตารางเมตร (หน้า ๑๐๗ ข้อ ๑.๒.๒๙)
- ถนน อบจ.นฐ. ๐๐๒๐ บ้านทัพหลวง -

6,729,000

บ้านหนองงูเหลือม ต.ทัพหลวง,

อ.เมืองฯ

ต.หนองงูเหลือม อ.เมืองฯ ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๘,๘๐๐ ตารางเมตร (หน้า ๑๐๗ ข้อ ๑.๒.๓๐)

รวม

๑๐ โครงการ

ต.ทัพหลวง

102,416,000

พ.ศ.๒๕๖๑

กองช่าง

พ.ศ.๒๕๖๒
ม.ค. – มี.ค.

เม.ย. – มิ.ย.

ก.ค. – ก.ย.

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม)
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม
แผนงาน – บริหารงานทั่วไป
ลําดับ
ที่
1

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

ดําเนินการ

โครงการต่อเติมห้องกายภาพบําบัด

- ค่าก่อสร้างต่อเติมห้องกายภาพบําบัด

ของสถานสงเคราะห์คนชราฯ

ของสถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม ม.๕

1,200,000

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ต.ค. – ธ.ค.

สถานสงเคราะห์ สํานักปลัดฯ
คนชรานครปฐม

ต.สนามจันทร์ อ.เมืองฯ กว้าง ๑๕ เมตร
ยาว ๑๕ เมตร (หน้า ๔๔ ข้อ ๒.๑.๒)
2

โครงการปูพื้นตัวหนอนของ

- ค่าก่อสร้างปูพื้นบล็อกคอนกรีตของ

สถานสงเคราะห์คนชราฯ

สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม ม.๕

2,650,000

ต.สนามจันทร์ อ.เมืองฯ ขนาดพื้นที่ ๒,๑๗๕
ตารางเมตร (หน้า ๔๔ ข้อ ๒.๒)

รวม

๒ โครงการ

สถานสงเคราะห์ สํานักปลัดฯ
คนชรานครปฐม

3,850,000

พ.ศ.๒๕๖๑

พ.ศ.๒๕๖๒
ม.ค. – มี.ค.

เม.ย. – มิ.ย.

ก.ค. – ก.ย.

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม
แผนงาน – การรักษาความสงบภายใน
ลําดับ
ที่
1

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

ดําเนินการ

20,000

จ.นครปฐม

สํานักปลัดฯ

1,000,000

จ.นครปฐม

กองช่าง

150,000

จ.นครปฐม

กองช่าง

โครงการป้องกันตน และลดอุบัติเหตุ

- ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ ป้องกันและลด

ทางถนน

อุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดนครปฐม เช่น

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ต.ค. – ธ.ค.

ค่าจ้างพิมพ์สื่อรณรงค์ ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน ค่าติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกี่ยวกับการรณรงค์ ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน ฯลฯ
(หน้า ๖๕ ข้อ ๑.๑)
- ค่าติดตั้งสัญญาณไฟจราจรในจุดเสี่ยงต่างๆ
เช่น บริเวณทางแยกหรือจุดตัดถนน วัด โรงเรียน
เขตชุมชน ฯลฯ (หน้า ๗๕ ข้อ ๑.๑.๑)
2

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย

- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการ

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

พัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พร้อมฝึกซ้อมความ
พร้อมในการป้องกันและระงับอัคคีภัย ตลอดจน
ค่าใช้สอยและวัสดุในการปฏิบัติงาน และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นตามโครงการ ฯลฯ
(หน้า ๖๖ ข้อ ๑.๑)

รวม

๓ โครงการ

1,170,000

พ.ศ.๒๕๖๑

พ.ศ.๒๕๖๒
ม.ค. – มี.ค.

เม.ย. – มิ.ย.

ก.ค. – ก.ย.

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม
แผนงาน – สาธารณสุข
ลําดับ
ที่
1

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

ดําเนินการ

300,000

จ.นครปฐม

สํานักปลัดฯ

5,000,000

จ.นครปฐม

สํานักปลัดฯ

โครงการสนับสนุนการป้องกัน เฝ้าระวัง - ค่าใช้จ่ายในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์
และควบคุมโรคระบาด โรคติดต่ออื่นๆ

เพื่อรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพควบคุมและป้องกัน

เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ โรคไข้เลือดออก

โรคต่างๆ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ไข้ซิกา ไข้ปวดข้อยุงลาย โรคเอดส์

การระบาดของโรคต่างๆ โดยเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ

โรคไข้หวัดนก ฯลฯ

ตามโครงการ (หน้า ๗๒ ข้อ ๒.๑)
- ค่าจัดซื้อวัสดุหรือสารเคมีในการป้องกัน
โรคระบาดที่มียุงเป็นพาหะ เพื่อใช้ในการ
ป้องกันโรคระบาดต่างๆ ที่มียุงเป็นพาหะ ทั้งนี้
เพื่อเป็นเกราะป้องกันและลดความเสี่ยงการ
เกิดโรคให้กับประชาชน ส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนผาสุกและปลอดภัย
(หน้า ๗๒ ข้อ ๓.๑)

รวม

๒ โครงการ

5,300,000

หน่วยงาน

พ.ศ.๒๕๖๑

รับผิดชอบหลัก ต.ค. – ธ.ค.

พ.ศ.๒๕๖๒
ม.ค. – มี.ค.

เม.ย. – มิ.ย.

ก.ค. – ก.ย.

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม
แผนงาน – สังคมสงเคราะห์
รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

ดําเนินการ

โครงการสูงวัยสุขภาพดี ชีวีมีสุข

- ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสูงวัยสุขภาพดี

70,000

ของสถานสงเคราะห์คนชราฯ

ชีวีมีสุข ประกอบด้วย ค่าอาหารปิ่นโตถวายพระ

ลําดับ
ที่
1

โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ต.ค. – ธ.ค.

สถานสงเคราะห์ สํานักปลัดฯ
คนชราฯ

ค่าไทยธรรม ค่าดอกไม้สดถวายพระและจัดแจกัน
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ แบ่งเป็น
๑. สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม ๓๐,๐๐๐ บาท
๒. สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี
๔๐,๐๐๐ บาท (หน้า ๗๓ ข้อ ๑.๑.๑)
2

โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยจากการ - ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการช่วยเหลือสงเคราะห์
เป็นพลเมืองดี ผู้ยากไร้ ผู้พิการ

30,000

จ.นครปฐม

สํานักปลัดฯ

200,000

จ.นครปฐม

สํานักปลัดฯ

ผู้ประสบภัยจากการเป็นพลเมืองดี ผู้ยากไร้

ผู้ด้อยโอกาส และผู้ได้รับความเดือดร้อน ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาส เพื่อ
ในพื้นที่

ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต
(หน้า ๗๓ ข้อ ๑.๑.๒)
- ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ตามหนังสือ
จังหวัดนครปฐม ด่วนที่สุด ที่ นฐ ๐๐๒๓.๓ /
ว ๔๕๕๘ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐
(หน้า ๑๒๑ ข้อ ๕.๒)

พ.ศ.๒๕๖๑

พ.ศ.๒๕๖๒
ม.ค. – มี.ค.

เม.ย. – มิ.ย.

ก.ค. – ก.ย.

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม
แผนงาน – สังคมสงเคราะห์
รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

ดําเนินการ

โครงการฝึกอบรมสัมมนาคนพิการ

- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคนพิการหรือผู้ทําการ

200,000

จ.นครปฐม

สํานักปลัดฯ

จังหวัดนครปฐม

จัดกลุ่มคนพิการต่าง ๆ ฯลฯ

1,000,000

จ.นครปฐม

กองช่าง

500,000

จ.นครปฐม

สํานักปลัดฯ

50,000

จ.นครปฐม

สํานักปลัดฯ

ลําดับ
ที่
3

โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ต.ค. – ธ.ค.

(หน้า ๗๓ ข้อ ๑.๑.๓)
4

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย เช่น

- ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย

อุทกภัย วาตภัย อัคคีภยั ภัยแล้ง

เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ตลอดจนภัยอื่นๆ

ตลอดจนภัยอื่นๆ ในจังหวัด

ภายในจังหวัดนครปฐม ฯลฯ เพื่อส่งเสริม และ
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต
(หน้า ๗๔ ข้อ ๑.๑.๔)

5

6

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ

- ค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ

เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน

เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้สูงอายุ

ของชมรมผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่จังหวัด

ในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม

นครปฐม

(หน้า ๘๐ ข้อ ๑.๒.๒)

โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

- ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
(หน้า ๘ ข้อ ๒.๒.๖)

รวม

๗ โครงการ

2,050,000

พ.ศ.๒๕๖๒

พ.ศ.๒๕๖๑
ม.ค. – มี.ค.

เม.ย. – มิ.ย.

ก.ค. – ก.ย.

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม
แผนงาน – สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลําดับ
ที่
1

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

ดําเนินการ

300,000

จ.นครปฐม

โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการป้องกัน - ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานป้องกันและแก้ไข
และแก้ไขปัญหายาเสพติด การรักษา

ปัญหายาเสพติดของ อบจ.นฐ. (ศพส.อบจ.)

ความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัย เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในพื้นที่

การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจน
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในจังหวัดนครปฐม ฯลฯ
(หน้า ๘๑ ข้อ ๑.๒.๓)

รวม

๑ โครงการ

300,000

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ต.ค. – ธ.ค.
สํานักปลัด

พ.ศ.๒๕๖๒

พ.ศ.๒๕๖๑
ม.ค. – มี.ค.

เม.ย. – มิ.ย.

ก.ค. – ก.ย.

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม
แผนงาน – การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ลําดับ
ที่
1

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

ดําเนินการ

700,000

จ.นครปฐม

โครงการส่งเสริม / สนับสนุนการแข่งขัน - ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาภายในเขต
กีฬาต่างๆ ให้กับส่วนราชการ ชมรม

จังหวัดนครปฐม เช่น ค่าตอบแทนกรรมการ

กลุ่มองค์กรต่างๆ ในจังหวัดนครปฐม

ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา
ค่าถ้วยรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ
การจัดการแข่งขัน ฯลฯ (หน้า ๘๒ ข้อ ๑.๑)

รวม

๑ โครงการ

700,000

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ต.ค. – ธ.ค.
สํานักปลัดฯ

พ.ศ.๒๕๖๒

พ.ศ.๒๕๖๑
ม.ค. – มี.ค.

เม.ย. – มิ.ย.

ก.ค. – ก.ย.

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว)
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
แผนงาน – เคหะและชุมชน
ลําดับ
ที่
1

โครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สาธารณประโยชน์

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

ดําเนินการ

1,000,000

จ.นครปฐม

- ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน และพื้นที่ที่อยู่ใน

ถนน และพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ของ อบจ.นฐ.

รวม

นครปฐม (หน้า ๗๗ ข้อ ๑.๑)

๑ โครงการ

1,000,000

หน่วยงาน

พ.ศ.๒๕๖๑

รับผิดชอบหลัก ต.ค. – ธ.ค.
กองช่าง

พ.ศ.๒๕๖๒
ม.ค. – มี.ค.

เม.ย. – มิ.ย.

ก.ค. – ก.ย.

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
แผนงาน – สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลําดับ
ที่
1

โครงการ
โครงการคัดแยกขยะ

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

ดําเนินการ

100,000

จ.นครปฐม

กองช่าง

1,000,000

จ.นครปฐม

กองช่าง

- ค่าใช้จ่ายตามโครงการคัดแยกขยะ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ต.ค. – ธ.ค.

สร้างจิตสํานึกที่ดีและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรในการคัดแยกขยะภายใน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม, สถาน
สงเคราะห์คนชรานครปฐม, สถานสงเคราะห์
คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)
(หน้า ๗๘ ข้อ ๑.๑.๑)
2

โครงการจ้างเหมากําจัดขยะอันตาย

- ค่าใช้จ่ายตามโครงการกําจัดขยะอันตราย
สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยก
ขยะอันตรายภายในชุมชน ซึ่งเป็นการลดการ
ปนเปื้อนสารพิษจากขยะอันตรายสู่ประชาชน
และสิ่งแวดล้อม ภายในจังหวัดนครปฐม
(หน้า ๗๘ ข้อ ๑.๑.๒)

พ.ศ.๒๕๖๒

พ.ศ.๒๕๖๑
ม.ค. – มี.ค.

เม.ย. – มิ.ย.

ก.ค. – ก.ย.

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
แผนงาน – สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

ดําเนินการ

200,000

จ.นครปฐม

กองช่าง

300,000

จ.นครปฐม

กองช่าง

200,000

จ.นครปฐม

กองช่าง

ลําดับ
ที่

โครงการ

3

โครงการรณรงค์งดใช้พลาสติกและโฟม

- ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์งดใช้พลาสติก

ในการบรรจุอาหาร

และโฟม ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ต.ค. – ธ.ค.

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เกิดความ
ตระหนักถึงอันตรายจากการใช้พลาสติกและโฟม
และสามารถเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ปลอดภัย
ในชีวิตประจําวัน (หน้า ๗๘ ข้อ ๑.๑.๓)
4

โครงการสร้างบ่อดักไขมัน

- ค่าใช้จา่ ยตามโครงการสร้างบ่อดักไขมัน
ภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ม.๕ ต.สนามจันทร์ อ.เมืองฯ จ.นครปฐม
(หน้า ๗๙ ข้อ ๑.๑)

5

โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์งานที่

- ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์งาน

เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และงานป้องกัน

เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และงานป้องกันบรรเทา

บรรเทาสาธารณภัย / อุบัติภัย

สาธารณภัย พร้อมทั้งอุบัติภยั ของ อบจ.นฐ.
(หน้า ๘๐ ข้อ ๑.๑)

พ.ศ.๒๕๖๒

พ.ศ.๒๕๖๑
ม.ค. – มี.ค.

เม.ย. – มิ.ย.

ก.ค. – ก.ย.

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
แผนงาน – สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลําดับ
ที่
6

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

ดําเนินการ

500,000

จ.นครปฐม

โครงการพัฒนาและบํารุงรักษา

- ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาและบํารุงรักษา

สิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม

สิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม เพื่อสร้างจิตสํานึก
ที่ดีและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ
ตามโครงการ เช่น ค่าวิทยากร, ค่าเช่าสถานที่,
ค่าวัสดุ, อุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น
(หน้า ๘๐ ข้อ ๑.๒.๑)

รวม

๖ โครงการ

2,300,000

หน่วยงาน

พ.ศ.๒๕๖๑

รับผิดชอบหลัก ต.ค. – ธ.ค.
กองช่าง

พ.ศ.๒๕๖๒
ม.ค. – มี.ค.

เม.ย. – มิ.ย.

ก.ค. – ก.ย.

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
แผนงาน – การเกษตร
ลําดับ
ที่
1

โครงการ
โครงการปลูกหญ้าแฝก

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

ดําเนินการ

100,000

จ.นครปฐม

กองช่าง

100,000

จ.นครปฐม

กองช่าง

- ค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกหญ้าแฝก เพื่อลด

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ต.ค. – ธ.ค.

การพังทลายของหน้าดิน และส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน
(หน้า ๑๐๙ ข้อ ๑.๑.๑)
2

โครงการปล่อยปลาคืนสู่แหล่งน้ํา

- ค่าใช้จ่ายตามโครงการปล่อยปลาคืนสู่

ธรรมชาติ

แหล่งน้ําธรรมชาติ เพื่อรักษาสมดุลให้กับ
ธรรมชาติและเป็นแหล่งอาหารในชุมชนภายใน
จังหวัดนครปฐม (หน้า ๑๐๙ ข้อ ๑.๑.๒)

รวม

๒ โครงการ

200,000

พ.ศ.๒๕๖๑

พ.ศ.๒๕๖๒
ม.ค. – มี.ค.

เม.ย. – มิ.ย.

ก.ค. – ก.ย.

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี)
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
แผนงาน – บริหารงานทั่วไป
ลําดับ
ที่
1

โครงการ
การจัดการเลือกตั้ง

งบประมาณ

สถานที่

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

ดําเนินการ

รับผิดชอบหลัก ต.ค. – ธ.ค.

22,000,000

จ.นครปฐม

กองกิจการสภาฯ

- ค่าตอบแทนบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติ
หน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครปฐม หรือนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครปฐมแทนตําแหน่งที่ว่าง เช่น
กกต.ท้องถิ่น ผอ.กกต.ท้องถิ่น นายอําเภอ
นายทะเบียนอําเภอ นายทะเบียนท้องถิ่น
อนุกรรมการ กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง
ฯลฯ และค่าอาหารทําการนอกเวลาสําหรับ
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ฯลฯ
(หน้า ๔ ข้อ ๑.๑.๗)

หน่วยงาน

พ.ศ.๒๕๖๑

รายละเอียดของกิจกรรม

พ.ศ.๒๕๖๒
ม.ค. – มี.ค.

เม.ย. – มิ.ย.

ก.ค. – ก.ย.

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
แผนงาน – บริหารงานทั่วไป
ลําดับ
ที่

โครงการ
การจัดการเลือกตั้ง

งบประมาณ

สถานที่

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

ดําเนินการ

รับผิดชอบหลัก ต.ค. – ธ.ค.

10,000,000

จ.นครปฐม

กองกิจการสภาฯ

10,000

จ.นครปฐม

กองกิจการสภาฯ

10,000

จ.นครปฐม

กองกิจการสภาฯ

- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ

หน่วยงาน

พ.ศ.๒๕๖๑

รายละเอียดของกิจกรรม

หรือ นายก อบจ. แทนตําแหน่งที่ว่าง เช่น
ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการ
เลือกตั้ง ค่าจัดทําป้ายประกาศผลคะแนน
ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะของ กกต.ท้องถิ่น
ฯลฯ (หน้า ๘ ข้อ ๒.๒.๗)
- ค่ากระแสไฟฟ้า ซึ่งใช้ในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาฯ หรือนายก อบจ.นฐ.
(หน้า ๑๖ ข้อ ๔.๑.๒)
- ค่าน้ําประปา และค่าบริการอันเกี่ยวกับ
การประปา ซึ่งใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา
หรือนายก อบจ. (หน้า ๑๖ ข้อ ๔.๒.๒)

พ.ศ.๒๕๖๒
ม.ค. – มี.ค.

เม.ย. – มิ.ย.

ก.ค. – ก.ย.

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
แผนงาน – บริหารงานทั่วไป
ลําดับ
ที่

โครงการ
การจัดการเลือกตั้ง

งบประมาณ

สถานที่

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

ดําเนินการ

รับผิดชอบหลัก ต.ค. – ธ.ค.

30,000

จ.นครปฐม

กองกิจการสภาฯ

2,400,000

จ.นครปฐม

กองกิจการสภาฯ

300,000

จ.นครปฐม

กองกิจการสภาฯ

- ค่าโทรศัพท์ ซึ่งใช้ในการเลือกตั้งสมาชิก

หน่วยงาน

สภาฯ หรือนายก อบจ.นฐ.
(หน้า ๑๗ ข้อ ๔.๓.๒)
- ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตรา
ไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ และสื่อสาร
อื่น ๆ ซึ่งใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ
หรือนายก อบจ.นฐ. (หน้า ๑๗ ข้อ ๔.๔.๒)
2

พ.ศ.๒๕๖๑

รายละเอียดของกิจกรรม

ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย

- ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับ

และกฎหมายให้ประชาชนในท้องถิ่น

ประชาธิปไตย และการเลือกตั้งฯ การมีส่วนร่วม
ของประชาชน โดยเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น
ค่าห้องประชุม ค่าวิทยากร ค่าอาหาร จัดทํา
หนังสือ วารสาร โปสเตอร์ สติกเกอร์ ป้าย
ฯลฯ (หน้า ๙ ข้อ ๒.๒.๘)

พ.ศ.๒๕๖๒
ม.ค. – มี.ค.

เม.ย. – มิ.ย.

ก.ค. – ก.ย.

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
แผนงาน – บริหารงานทั่วไป
ลําดับ
ที่

โครงการ

งบประมาณ

สถานที่

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

ดําเนินการ

รับผิดชอบหลัก ต.ค. – ธ.ค.

50,000

จ.นครปฐม

กองกิจการสภาฯ

150,000

จ.นครปฐม

กองกิจการสภาฯ

500,000

จ.นครปฐม

กองแผนฯ

ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย

- ค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้ด้านระเบียบ

และกฎหมายให้ประชาชนในท้องถิ่น

กฎหมายท้องถิ่นของ นายก อบจ. รองนายก อบจ.

หน่วยงาน

เลขานุการนายก อบจ. ที่ปรึกษานายก อบจ.
สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้างของ อบจ. ฯลฯ โดยเป็นค่าใช้จ่าย
ต่างๆ เช่น ค่าห้องประชุม ค่าวิทยากร ค่าอาหาร
สติกเกอร์ ป้าย ฯลฯ (หน้า ๙ ข้อ ๒.๒.๑๐)
3

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

- ค่าใช้จา่ ยในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา

ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ศักยภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดนครปฐม

จังหวัดนครปฐม โดยเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น
ค่าห้องประชุม ค่าวิทยากร ค่าอาหาร สติกเกอร์
ป้าย ฯลฯ (หน้า ๑๐ ข้อ ๒.๒.๑๑)

4

พ.ศ.๒๕๖๑

รายละเอียดของกิจกรรม

โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไข

- ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของศูนย์เครือข่าย

ปัญหา และส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน

เพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน

การพัฒนาท้องถิ่น หรือ Clinic Center การพัฒนาท้องถิ่น (Clinic Center) ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
(หน้า ๔๗ ข้อ ๒.๓.๕)

พ.ศ.๒๕๖๒
ม.ค. – มี.ค.

เม.ย. – มิ.ย.

ก.ค. – ก.ย.

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
แผนงาน – บริหารงานทั่วไป
ลําดับ
ที่
5

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

ดําเนินการ

500,000

จ.นครปฐม

กองแผนฯ

1,000,000

อบจ.นฐ.

สํานักปลัดฯ

โครงการประชาคมท้องถิ่น

- ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุม และการ

เพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น

จัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ต.ค. – ธ.ค.

ของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนชุมชน ตลอดจนการสร้างภาคีเครือข่ายการ
พัฒนา ความตระหนักรู้และความสามัคคีร่วมใจ
ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความผาสุก
(หน้า ๔๖ ข้อ ๒.๓.๑)
6

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม - จริยธรรม

- ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมคุณธรรม

ของผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และ

จริยธรรมของ อบจ.นฐ. ประกอบด้วย นายกฯ

พนักงานจ้างของ อบจ.นฐ.

รองนายกฯ เลขานุการฯ ที่ปรึกษาฯ สมาชิกสภาฯ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของ
อบจ.นฐ. (หน้า ๗ ข้อ ๒.๒.๒)

พ.ศ.๒๕๖๑

พ.ศ.๒๕๖๒
ม.ค. – มี.ค.

เม.ย. – มิ.ย.

ก.ค. – ก.ย.

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
แผนงาน – บริหารงานทั่วไป
ลําดับ
ที่
7

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

ดําเนินการ

800,000

อบจ.นฐ.

สํานักปลัดฯ

1,000,000

อบจ.นฐ.

กองกิจการสภาฯ

โครงการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษา

- ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมสัมมนา

ดูงานของคณะผู้บริหาร อบจ.

และศึกษาดูงานของ อบจ.นฐ. ประกอบด้วย

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ต.ค. – ธ.ค.

สมาชิกสภาฯ อบจ. ข้าราชการ ลูกจ้าง นายกฯ รองนายกฯ เลขานุการนายกฯ
พนักงานจ้าง ฯลฯ ทั้งในประเทศและ

ที่ปรึกษานายกฯ ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา

ต่างประเทศ

และพนักงานจ้างของ อบจ.นฐ.
(หน้า ๗ ข้อ ๒.๒.๓)
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา และ
ศึกษาดูงานของ อบจ.นฐ. ประกอบด้วย นายก
อบจ.นฐ. รองนายก อบจ.นฐ. เลขานุการนายก
อบจ.นฐ. ที่ปรึกษานายก อบจ.นฐ. สมาชิกสภา
อบจ.นฐ. ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
(หน้า ๙ ข้อ ๒.๒.๙)

พ.ศ.๒๕๖๑

พ.ศ.๒๕๖๒
ม.ค. – มี.ค.

เม.ย. – มิ.ย.

ก.ค. – ก.ย.

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
แผนงาน – บริหารงานทั่วไป
ลําดับ
ที่
8

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

ดําเนินการ

โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์

- ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว

500,000

อบจ.นฐ.

สํานักปลัดฯ

กิจกรรม / ผลงานต่างๆ ขององค์การ

และกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์

800,000

ต.พระประโทน

สํานักปลัดฯ

โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ต.ค. – ธ.ค.

บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และท้องถิ่น แหล่งท่องเที่ยว และข่าวสารของทางราชการ
การจัดพิมพ์วารสารเผยแพร่ผลงาน กิจกรรม
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมทางสื่อ
ต่างๆ จัดทําหนังสือ วารสาร โปสเตอร์ สติกเกอร์
ป้าย เอกสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ เพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยว และยกระดับการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของชุมชนในจังหวัดนครปฐม
(หน้า ๘๖ ข้อ ๑.๑)
9

โครงการต่อเติมห้องเก็บเอกสาร

- ค่าก่อสร้างต่อเติมห้องเก็บเอกสาร บริเวณ

บริเวณศูนย์บรรเทาสาธารณภัย

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วน

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จังหวัดนครปฐม กว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๑๐ เมตร
(หน้า ๔๔ ข้อ ๒.๑.๑)

อ.เมืองฯ

พ.ศ.๒๕๖๒

พ.ศ.๒๕๖๑
ม.ค. – มี.ค.

เม.ย. – มิ.ย.

ก.ค. – ก.ย.

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
แผนงาน – บริหารงานทั่วไป
ลําดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

ดําเนินการ

1,500,000

ต.ไทยาวาส

10 โครงการก่อสร้างห้องสุขา บริเวณอาคาร - ค่าก่อสร้างห้องสุขา บริเวณอาคารตลาดกลาง
ตลาดกลาง ขององค์การบริหารส่วน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ต.ไทยาวาส

จังหวัดนครปฐม

อ.นครชัยศรี กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑ เมตร

อ.นครชัยศรี

(หน้า ๔๔ ข้อ ๒.๑.๓)

รวม

๑๗ โครงการ

19,550,000

หน่วยงาน

พ.ศ.๒๕๖๑

รับผิดชอบหลัก ต.ค. – ธ.ค.
กองช่าง

พ.ศ.๒๕๖๒
ม.ค. – มี.ค.

เม.ย. – มิ.ย.

ก.ค. – ก.ย.

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
แผนงาน – งบกลาง
ลําดับ
ที่
1

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

ดําเนินการ

741,000

อบจ.นครปฐม

โครงการค่าบํารุงสมาคมองค์การบริหาร - ค่าบํารุงสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย

แห่งประเทศไทย และส่งเสริมกิจการ รวมถึงการ
ดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็น
สมาชิก (หน้า ๑๒๐ ข้อ ๕.๑)

รวม

๑ โครงการ

741,000

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ต.ค. – ธ.ค.
สํานักปลัดฯ

พ.ศ.๒๕๖๒

พ.ศ.๒๕๖๑
ม.ค. – มี.ค.

เม.ย. – มิ.ย.

ก.ค. – ก.ย.

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ)
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ
แผนงาน – เคหะและชุมชน
ลําดับ
ที่
1

โครงการ
โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

ดําเนินการ

2,957,000

ต.ทุ่งลูกนก

- ข้ามคลองท่าสาร - บางปลา ม.๑๘

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ต.ค. – ธ.ค.
กองช่าง

อ.กําแพงแสน

ต.ทุ่งลูกนก อ.กําแพงแสน กว้าง ๖ เมตร

ยาว ๓๐ เมตร (หน้า ๗๕ ข้อ ๑.๑.๒)
- ข้ามคลองกํานันขาว ม.๒ ต.มหาสวัสดิ์

1,967,000

อ.พุทธมณฑล กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๒ เมตร

ต.มหาสวัสดิ์

กองช่าง

อ.พุทธมณฑล

(หน้า ๗๕ ข้อ ๑.๑.๓)
2

โครงการเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง

- เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญา

49,344

(ค่า K) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด แบบปรับราคาได้ (ค่า K) ให้แก่ผู้ประกอบอาชีพ
นครปฐม

งานก่อสร้าง ตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง
การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงาน
ก่อสร้าง (หน้า ๗๖ ข้อ ๑.๑.๔)

รวม

๓ โครงการ

4,973,344

จ.นครปฐม

กองช่าง

พ.ศ.๒๕๖๒

พ.ศ.๒๕๖๑
ม.ค. – มี.ค.

เม.ย. – มิ.ย.

ก.ค. – ก.ย.

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ
แผนงาน – อุตสาหกรรมและการโยธา
ลําดับ
ที่
1

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

ดําเนินการ

5,505,000

ต.วังตะกู

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

- สายเลียบคลองเจดีย์บูชา ม.๓,๔,๕ ต.วังตะกู

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต

เชื่อมต่อ ม.๘ ต.ทัพหลวง อ.เมืองฯ กว้าง ๖ เมตร

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ต.ค. – ธ.ค.
กองช่าง

อ.เมืองฯ

ยาว ๑,๔๐๔ เมตร (หน้า ๘๘ ข้อ ๑.๑.๕)
- สาย ม.๒ ต.ถนนขาด เชื่อมต่อ ต.ธรรมศาลา

1,425,000

อ.เมืองฯ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๓๐ เมตร

ต.ถนนขาด

กองช่าง

อ.เมืองฯ

(หน้า ๘๘ ข้อ ๑.๑.๖)
- สายเ ม.๑๑ ต.ดอนข่อย เชื่อมต่อ ต.สระสี่มุม

1,649,000

อ.กําแพงแสน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร

ต.ดอนข่อย

กองช่าง

อ.กําแพงแสน

(หน้า ๘๙ ข้อ ๑.๑.๗)
- สายเลียบคลองเจริญสุข ม.๑,๒,๓,๔ ต.ห้วยม่วง
เชื่อมต่อ ต.สระพัฒนา อ.กําแพงแสน
กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๗๐๐ เมตร
(หน้า ๘๙ ข้อ ๑.๑.๘)

10,555,000

ต.ห้วยม่วง
อ.กําแพงแสน

พ.ศ.๒๕๖๑

กองช่าง

พ.ศ.๒๕๖๒
ม.ค. – มี.ค.

เม.ย. – มิ.ย.

ก.ค. – ก.ย.

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ
แผนงาน – อุตสาหกรรมและการโยธา
ลําดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

ดําเนินการ

2,992,000

ต.รางพิกุล

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

- สายบ้านทุ่งประดู่ ม.๓ ต.รางพิกุล เชื่อมต่อ

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ม.๗ ต.ทุ่งบัว อ.กําแพงแสน กว้าง ๖ เมตร

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ต.ค. – ธ.ค.
กองช่าง

อ.กําแพงแสน

ยาว ๖๙๐ เมตร (หน้า ๘๙ ข้อ ๑.๑.๙)
- สายเลียบคลองตาพลอย ม.๑๙ ต.บางหลวง

6,170,000

เชื่อมต่อ ม.๙ ต.หินมูล อ.บางเลน กว้าง ๖ เมตร

ต.บางหลวง

กองช่าง

อ.บางเลน

ยาว ๑,๓๙๐ เมตร (หน้า ๙๐ ข้อ ๑.๑.๑๐)
- สายเลียบคลองท่าสาร - บางปลา ม.๑

12,268,000

ต.ลําลูกบัว อ.ดอนตูม เชื่อมต่อ ต.ดอนข่อย

ต.ลําลูกบัว

กองช่าง

อ.ดอนตูม

อ.กําแพงแสน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๑๖๕ เมตร
(หน้า ๙๐ ข้อ ๑.๑.๑๑)
- สาย ม.๑๑ ต.นราภิรมย์ เชื่อมต่อ ม.๑๑
ต.ลําพญา อ.บางเลน กว้าง ๖ เมตร ยาว
๑,๑๙๕ เมตร (หน้า ๙๐ ข้อ ๑.๑.๑๒)

5,080,000

ต.นราภิรมย์
อ.บางเลน

พ.ศ.๒๕๖๑

กองช่าง

พ.ศ.๒๕๖๒
ม.ค. – มี.ค.

เม.ย. – มิ.ย.

ก.ค. – ก.ย.

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ
แผนงาน – อุตสาหกรรมและการโยธา
ลําดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

ดําเนินการ

8,272,000

ต.ไผ่หูช้าง

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

- สายปากกะทา ม.๗,๑ ต.ไผ่หูช้าง เชื่อมต่อ

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ม.๒๐ ต.บางหลวง อ.บางเลน กว้าง ๖ เมตร

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ต.ค. – ธ.ค.
กองช่าง

อ.บางเลน

ยาว ๑,๙๕๐ เมตร (หน้า ๙๑ ข้อ ๑.๑.๑๓)
- สายเลียบคลองคูเมือง ม.๓ ต.ไผ่หูช้าง

6,066,000

เชื่อมต่อ ม.๑๑ ต.หินมูล อ.บางเลน กว้าง ๖ เมตร

ต.ไผ่หูช้าง

กองช่าง

อ.บางเลน

ยาว ๑,๔๐๐ เมตร (หน้า ๙๑ ข้อ ๑.๑.๑๔)
- สาย ม.๖ ต.สามง่าม เชื่อมต่อ ม.๔ - ๕

2,998,000

ต.ลําลูกบัว อ.ดอนตูม กว้าง ๖ เมตร ยาว

ต.สามง่าม

กองช่าง

อ.ดอนตูม

๗๙๐ เมตร (หน้า ๙๑ ข้อ ๑.๑.๑๕)
- สายเลียบคลองชลประทาน ๕ซ - ๒ซ - ๑ซ ๑ข - ๕ซ ม.๒ ต.ห้วยพระ เชื่อมต่อ ทต.สามง่าม
อ.ดอนตูม กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๓๕ เมตร
(หน้า ๙๒ ข้อ ๑.๑.๑๖)

2,995,000

ต.ห้วยพระ
อ.ดอนตูม

พ.ศ.๒๕๖๑

กองช่าง

พ.ศ.๒๕๖๒
ม.ค. – มี.ค.

เม.ย. – มิ.ย.

ก.ค. – ก.ย.

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ
แผนงาน – อุตสาหกรรมและการโยธา
ลําดับ
ที่
2

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

ดําเนินการ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง

- สาย ม.๔ ต.นครปฐม เชื่อมต่อ ม.๙ ต.มาบแค

1,498,000

ต.นครปฐม

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต

อ.เมืองฯ ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๐๐ ตร.ม.

โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ต.ค. – ธ.ค.
กองช่าง

อ.เมืองฯ

(หน้า ๙๒ ข้อ ๑.๑.๑๗)
- สาย ม.๑ ต.มาบแค เชื่อมต่อ ต.ตาก้อง

4,250,000

อ.เมืองฯ ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๘๓๐ ตร.ม.

ต.มาบแค

กองช่าง

อ.เมืองฯ

(หน้า ๙๒ ข้อ ๑.๑.๑๘)
- สายบ้านวังไทร ม.๓ ต.ถนนขาด เชื่อมต่อ

5,714,000

ต.พระประโทน, ต.ห้วยจรเข้ อ.เมืองฯ

ต.ถนนขาด

กองช่าง

อ.เมืองฯ

ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๓๕๔ ตารางเมตร
(หน้า ๙๓ ข้อ ๑.๑.๑๙)
- สายเลียบคลองท่าเรือ - บางพระ ม.๕
ต.ทุ่งน้อย เชื่อมต่อ ต.มาบแค อ.เมืองฯ
ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๕๑๐ ตารางเมตร
(หน้า ๙๓ ข้อ ๑.๑.๒๐)

4,177,000

ต.ทุ่งน้อย
อ.เมืองฯ

พ.ศ.๒๕๖๑

กองช่าง

พ.ศ.๒๕๖๒
ม.ค. – มี.ค.

เม.ย. – มิ.ย.

ก.ค. – ก.ย.

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ
แผนงาน – อุตสาหกรรมและการโยธา
ลําดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

ดําเนินการ

6,012,000

ต.ทัพหลวง

โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง

- สาย ม.๑๐,๖ ต.ทัพหลวง อ.เมืองฯ เชื่อมต่อ

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ต.ห้วยขวาง อ.กําแพงแสน ขนาดพื้นที่

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ต.ค. – ธ.ค.
กองช่าง

อ.เมืองฯ

ไม่น้อยกว่า ๑๐,๙๘๐ ตารางเมตร
(หน้า ๙๓ ข้อ ๑.๑.๒๑)
- สาย ม.๖ ต.นครปฐม เชื่อมต่อ ต.ทัพหลวง

1,502,000

อ.เมืองฯ ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๙๐

ต.นครปฐม

กองช่าง

อ.เมืองฯ

ตารางเมตร (หน้า ๙๔ ข้อ ๑.๑.๒๒)
- สาย ม.๓,๔,๑๐ ต.บ้านยาง เชื่อมต่อ

4,694,000

ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมืองฯ ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า

ต.บ้านยาง

กองช่าง

อ.เมืองฯ

๙,๑๖๐ ตารางเมตร (หน้า ๙๔ ข้อ ๑.๑.๒๓)
- สาย ม.๒ ต.ตาก้อง เชื่อมต่อ ต.มาบแค
อ.เมืองฯ ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๒๘๐ ตร.ม.
(หน้า ๙๔ ข้อ ๑.๑.๒๔)

1,723,000

ต.ตาก้อง
อ.เมืองฯ

พ.ศ.๒๕๖๑

กองช่าง

พ.ศ.๒๕๖๒
ม.ค. – มี.ค.

เม.ย. – มิ.ย.

ก.ค. – ก.ย.

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ
แผนงาน – อุตสาหกรรมและการโยธา
ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

ดําเนินการ

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง

- สายคันบึง - พาดหมอน ม.๕ ต.โคกพระเจดีย์

5,379,000

ต.โคกพระเจดีย์

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต

อ.นครชัยศรี เชื่อมต่อ ม.๑๐ ต.คลองจินดา

โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ต.ค. – ธ.ค.
กองช่าง

อ.นครชัยศรี

อ.สามพราน ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๓๐๐
ตารางเมตร (หน้า ๙๔ ข้อ ๑.๑.๒๕)
- สายบางระกําน้อย ม.๓ ต.บางระกํา เชื่อมต่อ

2,232,000

ต.โคกพระเจดีย์ อ.นครชัยศรี ขนาดพื้นที่

ต.บางระกํา

กองช่าง

อ.นครชัยศรี

ไม่น้อยกว่า ๓,๖๙๐ ตารางเมตร
(หน้า ๙๕ ข้อ ๑.๑.๒๖)
- สายเจดีย์สามองค์ ม.๓ ต.คลองใหม่ เชื่อมต่อ

2,995,000

ม.๕ ต.คลองจินดา อ.สามพราน ขนาดพื้นที่

ต.คลองใหม่

กองช่าง

อ.สามพราน

ไม่น้อยกว่า ๘,๔๓๐ ตารางเมตร
(หน้า ๙๕ ข้อ ๑.๑.๒๗)
- สายปรีดาราม - บางช้าง ม.๓,๘,๑
ต.คลองจินดา เชื่อมต่อ ต.บางช้าง อ.สามพราน
ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ตารางเมตร
(หน้า ๙๕ ข้อ ๑.๑.๒๘)

7,006,000

ต.คลองจินดา
อ.สามพราน

พ.ศ.๒๕๖๑

กองช่าง

พ.ศ.๒๕๖๒
ม.ค. – มี.ค.

เม.ย. – มิ.ย.

ก.ค. – ก.ย.

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ
แผนงาน – อุตสาหกรรมและการโยธา
ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

ดําเนินการ

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง

- สายเลียบคลองชลประทาน ม.๖,๗,๘,๑๐,๑๑

15,000,000

ต.วังน้ําเขียว

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ต.วังน้ําเขียว เชื่อมต่อ ม.๑๑ ต.ห้วยขวาง

โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ต.ค. – ธ.ค.
กองช่าง

อ.กําแพงแสน

อ.กําแพงแสน ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘,๓๒๐
ตารางเมตร (หน้า ๙๕ ข้อ ๑.๑.๒๙)
- สาย ม.๑๑ ต.สระพัฒนา เชื่อมต่อ ม.๘

16,136,000

ต.ห้วยม่วง อ.กําแพงแสน ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า

ต.สระพัฒนา

กองช่าง

อ.กําแพงแสน

๒๙,๙๑๐ ตารางเมตร (หน้า ๙๖ ข้อ ๑.๑.๓๐)
- สาย ม.๒ ต.ทุ่งบัว เชื่อมต่อ ต.สระสี่มุม

7,031,000

อ.กําแพงแสน ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๘๒๒

ต.ทุ่งบัว

กองช่าง

อ.กําแพงแสน

ตารางเมตร (หน้า ๙๖ ข้อ ๑.๑.๓๑)
- สายเลียบคลองลาดเต่าดํา ม.๑๖,๓,๑๕
ต.ดอนข่อย เชื่อมต่อ ม.๑๒ ต.วังน้ําเขียว
อ.กําแพงแสน ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๓๒๕
ตารางเมตร (หน้า ๙๖ ข้อ ๑.๑.๓๒)

1,335,000

ต.ดอนข่อย
อ.กําแพงแสน

พ.ศ.๒๕๖๑

กองช่าง

พ.ศ.๒๕๖๒
ม.ค. – มี.ค.

เม.ย. – มิ.ย.

ก.ค. – ก.ย.

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ
แผนงาน – อุตสาหกรรมและการโยธา
ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

ดําเนินการ

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง

- สายบ้านทุ่งอีเทศ ม.๔ ต.กําแพงแสน เชื่อมต่อ

1,761,000

ต.กําแพงแสน

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ทต.กําแพงแสน อ.กําแพงแสน ขนาดพื้นที่

โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ต.ค. – ธ.ค.
กองช่าง

อ.กําแพงแสน

ไม่น้อยกว่า ๓,๐๙๐ ตารางเมตร
(หน้า ๙๖ ข้อ ๑.๑.๓๓)
- สาย ม.๔ ต.ทุ่งกระพังโหม เชื่อมต่อ ต.ทุ่งขวาง

6,014,000

อ.กําแพงแสน ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๘๐

ต.ทุ่งกระพังโหม

กองช่าง

อ.กําแพงแสน

ตารางเมตร (หน้า ๙๗ ข้อ ๑.๑.๓๔)
- สาย ม.๓ ต.นิลเพชร เชื่อมต่อ ม.๔

5,825,000

ต.บัวปากท่า อ.บางเลน ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า

ต.นิลเพชร

กองช่าง

อ.บางเลน

๑๑,๒๗๓ ตารางเมตร (หน้า ๙๗ ข้อ ๑.๑.๓๕)
- สายกลาง ม.๓,๔ ต.คลองใหม่ เชื่อมต่อ
ต.คลองจินดา อ.สามพราน ขนาดพื้นที่
ไม่น้อยกว่า ๑๔,๐๘๐ ตารางเมตร
(หน้า ๙๗ ข้อ ๑.๑.๓๖)

8,270,000

ต.คลองใหม่
อ.สามพราน

พ.ศ.๒๕๖๑

กองช่าง

พ.ศ.๒๕๖๒
ม.ค. – มี.ค.

เม.ย. – มิ.ย.

ก.ค. – ก.ย.

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ
แผนงาน – อุตสาหกรรมและการโยธา
ลําดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

ดําเนินการ

2,854,000

ต.บางระกํา

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง

- สาย ม.๒ ต.บางระกํา อ.บางเลน เชื่อมต่อ

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ต.ค. – ธ.ค.
กองช่าง

อ.บางเลน

๕,๗๐๐ ตารางเมตร (หน้า ๑๐๑ ข้อ ๑.๒.๕)
- สายเลียบคลองบางบอน - ชัยขันธ์ ม.๑๓

4,485,000

ต.บางระกํา อ.บางเลน เชื่อมต่อ ม.๒

ต.บางระกํา

กองช่าง

อ.บางเลน

ต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๙,๐๐๐ ตารางเมตร (หน้า ๑๐๑ ข้อ ๑.๒.๖)
- สาย ม.๕ ต.ดอนข่อย เชื่อมต่อ ม.๕

2,451,000

ต.สระสี่มุม อ.กําแพงแสน ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า

ต.ดอนข่อย

กองช่าง

อ.กําแพงแสน

๔,๗๐๔ ตารางเมตร (หน้า ๑๐๒ ข้อ ๑.๒.๑๐)
- สายบ้านหนองต้มเหล้า ม.๑๐ ต.กําแพงแสน
เชื่อมต่อ ม.๑๒ ต.วังน้ําเขียว อ.กําแพงแสน
ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๖๙๐ ตารางเมตร
(หน้า ๑๐๒ ข้อ ๑.๒.๑๑)

3,368,000

ต.กําแพงแสน
อ.กําแพงแสน

พ.ศ.๒๕๖๑

กองช่าง

พ.ศ.๒๕๖๒
ม.ค. – มี.ค.

เม.ย. – มิ.ย.

ก.ค. – ก.ย.

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ
แผนงาน – อุตสาหกรรมและการโยธา
ลําดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

ดําเนินการ

4,025,000

ต.บางปลา

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง

- สายเลียบคลองไทรงาม ม.๑๕ ต.บางปลา

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต

เชื่อมต่อ ม.๙ ต.ดอนตูม อ.บางเลน

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ต.ค. – ธ.ค.
กองช่าง

อ.บางเลน

ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๐๔๐ ตารางเมตร
(หน้า ๑๐๒ ข้อ ๑.๒.๑๒)
- สายหลวงพ่อแช่ม ม.๙ ต.ตลาดจินดา

6,372,000

อ.สามพราน เชื่อมต่อ ม.๘ ต.ดอนยายหอม

ต.ตลาดจินดา

กองช่าง

อ.สามพราน

อ.เมืองฯ ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๔๙๘ ตร.ม.
(หน้า ๑๐๓ ข้อ ๑.๒.๑๓)
- สาย ม.๒ ต.นราภิรมย์ เชื่อมต่อ ม.๕

1,693,000

ต.บางระกํา อ.บางเลน ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า

ต.นราภิรมย์

กองช่าง

อ.บางเลน

๓,๓๖๐ ตารางเมตร (หน้า ๑๐๓ ข้อ ๑.๒.๑๔)
- สายเลียบคลองชลประทาน ๑ ซ้าย ๒ ซ้าย
๕ ซ้าย ม.๕,๖ ต.ห้วยพระ อ.ดอนตูม เชื่อมต่อ
ต.ตาก้อง, ต.มาบแค อ.เมืองฯ ขนาดพื้นที่
ไม่น้อยกว่า ๑๓,๘๐๐ ตารางเมตร
(หน้า ๑๐๓ ข้อ ๑.๒.๑๕)

6,820,000

ต.ห้วยพระ
อ.ดอนตูม

พ.ศ.๒๕๖๑

กองช่าง

พ.ศ.๒๕๖๒
ม.ค. – มี.ค.

เม.ย. – มิ.ย.

ก.ค. – ก.ย.

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ
แผนงาน – อุตสาหกรรมและการโยธา
ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

ดําเนินการ

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง

- สายเลียบคลองพิสมัยฝั่งใต้ ม.๔ ต.บางไทรป่า

10,343,000

ต.บางไทรป่า

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต

เชื่อมต่อ ต.บางภาษี อ.บางเลน ขนาดพื้นที่

โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ต.ค. – ธ.ค.
กองช่าง

อ.บางเลน

ไม่น้อยกว่า ๒๑,๑๔๒ ตารางเมตร
หน้า ๑๐๓ ข้อ ๑.๒.๑๖)
- สาย ม.๑๙ ต.บางหลวง เชื่อมต่อ ต.หินมูล

1,457,000

อ.บางเลน ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๙๔๐ ตร.ม.

ต.บางหลวง

กองช่าง

อ.บางเลน

(หน้า ๑๐๔ ข้อ ๑.๒.๑๗)
- สาย ม.๑๐ ต.ไทรงาม เชื่อมต่อ ต.นิลเพชร

9,105,000

อ.บางเลน ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘,๖๐๐ ตร.ม.

ต.ไทรงาม

กองช่าง

อ.บางเลน

(หน้า ๑๐๔ ข้อ ๑.๒.๑๘)
- สาย ม.๓,๕ ต.บางปลา อ.บางเลน
ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๗๙๐ ตารางเมตร
(หน้า ๑๐๔ ข้อ ๑.๒.๑๙)

3,449,000

ต.บางปลา
อ.บางเลน

พ.ศ.๒๕๖๑

กองช่าง

พ.ศ.๒๕๖๒
ม.ค. – มี.ค.

เม.ย. – มิ.ย.

ก.ค. – ก.ย.

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ
แผนงาน – อุตสาหกรรมและการโยธา
ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

ดําเนินการ

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง

- สาย ม.๔ ต.ดอนยายหอม เชื่อมต่อ ต.ถนนขาด

2,582,000

ต.ดอนยายหอม

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต

อ.เมืองฯ ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๒๘๙ ตร.ม.

โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ต.ค. – ธ.ค.
กองช่าง

อ.เมืองฯ

(หน้า ๑๐๔ ข้อ ๑.๒.๒๐)
- สายวัดเสถียร - ทุ่งน้อย ม.๒ ต.แหลมบัว

6,611,000

เชื่อมต่อ ต.ศรีมหาโพธิ์ อ.นครชัยศรี

ต.แหลมบัว

กองช่าง

อ.นครชัยศรี

ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๕๒๐ ตารางเมตร
(หน้า ๑๐๕ ข้อ ๑.๒.๒๑)
- สาย ม.๙,๖,๗ ต.ทุ่งขวาง เชื่อมต่อ

2,937,000

ถนน อบจ.นฐ. ๐๐๑๗ ค่ายลูกเสือ - กําแพงแสน

ต.ทุ่งกระพังโหม

กองช่าง

อ.กําแพงแสน

ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กําแพงแสน ขนาดพื้นที่
ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร
(หน้า ๑๐๕ ข้อ ๑.๒.๒๒)
- สาย ม.๑๒ บ้านแหลมมะเกลือ ต.สามง่าม
อ.ดอนตูม เชื่อมต่อ ต.ดอนข่อย อ.กําแพงแสน
ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๗๐๐ ตารางเมตร
(หน้า ๑๐๕ ข้อ ๑.๒.๒๓)

5,807,000

ต.สามง่าม
อ.ดอนตูม

พ.ศ.๒๕๖๑

กองช่าง

พ.ศ.๒๕๖๒
ม.ค. – มี.ค.

เม.ย. – มิ.ย.

ก.ค. – ก.ย.

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ
แผนงาน – อุตสาหกรรมและการโยธา
ลําดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

ดําเนินการ

4,460,000

ต.นิลเพชร

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง

- สาย ม.๖ ต.นิลเพชร เชื่อมต่อ ม.๑๐

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ต.บัวปากท่า อ.บางเลน ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ต.ค. – ธ.ค.
กองช่าง

อ.บางเลน

๘,๙๔๐ ตารางเมตร (หน้า ๑๐๕ ข้อ ๑.๒.๒๔)
- สาย ม.๘ ต.บางภาษี เชื่อมต่อ ต.ไทรงาม

3,301,000

อ.บางเลน ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๖๐๐ ตร.ม.

ต.บางภาษี

กองช่าง

อ.บางเลน

(หน้า ๑๐๖ ข้อ ๑.๒.๒๕)
- ถนน อบจ.นฐ. ๐๐๓๔ บ้านบางระกํา -

7,607,000

บ้านหลวง ต.บางระกํา อ.บางเลน, ต.บ้านหลวง,

ต.บางระกํา

กองช่าง

อ.บางเลน

ต.ดอนพุทรา อ.ดอนตูม ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๑๓,๔๒๐ ตารางเมตร (หน้า ๑๐๖ ข้อ ๑.๒.๒๖)
- สายเลียบคลองดิน ร๓ช ม.๑๕,๕
ต.โพรงมะเดื่อ เชื่อมต่อ ม.๓ ต.หนองปากโลง
อ.เมืองฯ ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๖๐๐ ตร.ม.
(หน้า ๑๐๖ ข้อ ๑.๒.๒๘)

5,097,000

ต.โพรงมะเดื่อ
อ.เมืองฯ

พ.ศ.๒๕๖๑

กองช่าง

พ.ศ.๒๕๖๒
ม.ค. – มี.ค.

เม.ย. – มิ.ย.

ก.ค. – ก.ย.

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ
แผนงาน – อุตสาหกรรมและการโยธา
ลําดับ
ที่
3

โครงการ
โครงการก่อสร้างถนน คสล.

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

ดําเนินการ

800,000

ต.บางแขม

- ภายในบริเวณศูนย์เครื่องจักรกล
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ต.ค. – ธ.ค.
กองช่าง

อ.เมืองฯ

กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๔๘ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร
(หน้า ๘๘ ข้อ ๑.๑.๔)
- สาย ม.๖,๑๐ ต.ห้วยหมอนทอง เชื่อมต่อ

1,872,000

ม.๖ ต.ทุ่งขวาง อ.กําแพงแสน กว้าง ๖ เมตร

ต.ห้วยหมอนทอง

กองช่าง

อ.กําแพงแสน

ยาว ๒๘๘ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร
(หน้า ๙๗ ข้อ ๑.๑.๓๗)
4

โครงการปรับปรุงถนน คสล.

- สาย ม.๓,๕ ต.สวนป่าน เชื่อมต่อ

7,681,000

ต.สระกะเทียม เมืองฯ ขนาดพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า

ต.สวนป่าน

กองช่าง

อ.เมืองฯ

๙,๐๐๐ ตารางเมตร หนา ๐.๒๐ เมตร
(หน้า ๙๘ ข้อ ๑.๑.๓๘)
- สายเลียบคลองท่าผา - บางแก้ว ม.๗
ต.บางแขม เชื่อมต่อ ต.วังเย็น อ.เมืองฯ
ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๖๕๘ ตารางเมตร
หนา ๐.๒๐ เมตร (หน้า ๙๘ ข้อ ๑.๑.๓๙)

4,905,000

ต.บางแขม
อ.เมืองฯ

พ.ศ.๒๕๖๑

กองช่าง

พ.ศ.๒๕๖๒
ม.ค. – มี.ค.

เม.ย. – มิ.ย.

ก.ค. – ก.ย.

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ
แผนงาน – อุตสาหกรรมและการโยธา
ลําดับ
ที่

โครงการ
โครงการปรับปรุงถนน คสล.

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

ดําเนินการ

5,784,000

ต.คลองนกกระทุง

- สายร่วมใจพัฒนา ม.๑๑,๙,๑๐
ต.คลองนกกระทุง เชื่อมต่อ ต.บางภาษี อ.บางเลน

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ต.ค. – ธ.ค.
กองช่าง

อ.บางเลน

ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๖๙๐ ตารางเมตร
หนา ๐.๒๐ เมตร (หน้า ๙๘ ข้อ ๑.๑.๔๐)
- สาย ม.๓ - ๗ ต.บางเตย เชื่อมต่อ ต.ไร่ขิง

15,842,000

อ.สามพราน ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘,๒๗๐

ต.บางเตย

กองช่าง

อ.สามพราน

ตารางเมตร หนา ๐.๒๐ เมตร
(หน้า ๙๘ ข้อ ๑.๑.๔๑)
- สายตลาดใหม่ - ทรงคนอง ม.๙ - ๑๐

6,811,000

ต.ท่าตลาด เชื่อมต่อ ต.หอมเกร็ด อ.สามพราน

ต.ท่าตลาด

กองช่าง

อ.สามพราน

ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๗๙๘ ตารางเมตร
หนา ๐.๒๐ เมตร (หน้า ๙๙ ข้อ ๑.๑.๔๒)
- สายร่วมใจพัฒนา ม.๒,๙,๑๐
ต.คลองนกกระทุง เชื่อมต่อ ต.บางภาษี อ.บางเลน
ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๗๔๐ ตารางเมตร
หนา ๐.๒๐ เมตร (หน้า ๙๙ ข้อ ๑.๑.๔๓)

9,121,000

ต.คลองนกกระทุง
อ.บางเลน

พ.ศ.๒๕๖๑

กองช่าง

พ.ศ.๒๕๖๒
ม.ค. – มี.ค.

เม.ย. – มิ.ย.

ก.ค. – ก.ย.

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ
แผนงาน – อุตสาหกรรมและการโยธา
ลําดับ
ที่

โครงการ
โครงการปรับปรุงถนน คสล.

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

ดําเนินการ

11,589,000

ต.ไทรงาม

- สาย ม.๗ ต.ไทรงาม เชื่อมต่อ ต.นิลเพชร
อ.บางเลน ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๔๓๐ ตร.ม.

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ต.ค. – ธ.ค.
กองช่าง

อ.บางเลน

หนา ๐.๒๐ เมตร (หน้า ๙๙ ข้อ ๑.๑.๔๔)
5

โครงการเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง

- เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญา

2,034,000

จ.นครปฐม

กองช่าง

1,650,000

จ.นครปฐม

กองช่าง

(ค่า K) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด แบบปรับราคาได้ (ค่า K) ให้แก่ผู้ประกอบอาชีพ
นครปฐม

งานก่อสร้าง ตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง
การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงาน
ก่อสร้าง (หน้า ๙๙ ข้อ ๑.๑.๔๕)
- เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญา
แบบปรับราคาได้ (ค่า K) ให้แก่ผู้ประกอบอาชีพ
งานก่อสร้าง ตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง
การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงาน
ก่อสร้าง (หน้า ๑๐๗ ข้อ ๑.๒.๓๑)

พ.ศ.๒๕๖๑

พ.ศ.๒๕๖๒
ม.ค. – มี.ค.

เม.ย. – มิ.ย.

ก.ค. – ก.ย.

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ
แผนงาน – อุตสาหกรรมและการโยธา
ลําดับ
ที่
6

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

ดําเนินการ

2,000,000

จ.นครปฐม

กองช่าง

2,000,000

จ.นครปฐม

กองช่าง

1,000,000

จ.นครปฐม

กองช่าง

จ้างเหมาจัดทําวิศวกรรมจราจรทางบก / - ค่าจัดทํางานวิศวกรรมจราจรทางบก โดย
งานจราจรสงเคราะห์

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ต.ค. – ธ.ค.

ทําให้ปรากฎงานตีเส้นจราจรในทางที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของ อบจ.นฐ.
(หน้า ๘๗ ข้อ ๑.๑.๑)
- ค่าจัดทํางานจราจรสงเคราะห์ โดยการติดตั้ง
หรือทําให้ปรากฎซึ่งสัญญาณจราจรในทางที่อยู่
ในความรับผิดชอบของ อบจ.นฐ. เช่น
ราวกันชน ป้ายจราจร เสาหลักโค้ง ฯลฯ
(หน้า ๘๗ ข้อ ๑.๑.๒)

7

จ้างเหมาทําป้ายชื่อถนน และป้ายแนะนํา - ค่าจัดทําป้ายชื่อถนน และป้ายแนะนํา
สายทาง

สายทาง เช่น ป้ายหมู่บ้าน ป้ายบังคับ ป้าย
เตือน ฯลฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.
(หน้า ๘๗ ข้อ ๑.๑.๓)

รวม

๖๖ โครงการ

342,442,000

พ.ศ.๒๕๖๑

พ.ศ.๒๕๖๒
ม.ค. – มี.ค.

เม.ย. – มิ.ย.

ก.ค. – ก.ย.

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ
แผนงาน - การเกษตร
ลําดับ
ที่
1

โครงการ
โครงการก่อสร้างกําแพงกันดิน คสล.

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

ดําเนินการ

3,000,000

ต.ดอนยายหอม

- เลียบคลองผู้ใหญ่มัย ม.๙ ต.ดอนยายหอม
อ.เมืองฯ สูง ๒ เมตร ยาว ๔๐๘ เมตร

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ต.ค. – ธ.ค.
กองช่าง

อ.เมืองฯ

(หน้า ๑๐๙ ข้อ ๑.๑.๑)
- เลียบคลองรางจิก ม.๒ ต.หนองปากโลง

2,991,000

อ.เมืองฯ สูง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๘๘ เมตร

ต.หนองปากโลง

กองช่าง

อ.เมืองฯ

(หน้า ๑๑๐ ข้อ ๑.๑.๒)
- เลียบคลอง ม.๗ ต.ดอนยายหอม อ.เมืองฯ

4,421,000

สูง ๒ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร

ต.ดอนยายหอม

กองช่าง

อ.เมืองฯ

(หน้า ๑๑๐ ข้อ ๑.๑.๓)
- เลียบคลอง ม.๒ ต.บ้านใหม่ อ.สามพราน

920,000

สูง ๒ เมตร ยาว ๑๒๓ เมตร

ต.บ้านใหม่

กองช่าง

อ.สามพราน

(หน้า ๑๑๐ ข้อ ๑.๑.๔)
- เลียบคลอง ม.๒ ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน
สูง ๒ เมตร ยาว ๑๔๑ เมตร
(หน้า ๑๑๑ ข้อ ๑.๑.๕)

1,599,000

ต.ตลาดจินดา
อ.สามพราน

พ.ศ.๒๕๖๑

กองช่าง

พ.ศ.๒๕๖๒
ม.ค. – มี.ค.

เม.ย. – มิ.ย.

ก.ค. – ก.ย.

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ
แผนงาน - การเกษตร
ลําดับ
ที่

โครงการ
โครงการก่อสร้างกําแพงกันดิน คสล.

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

ดําเนินการ

4,776,000

ต.คลองใหม่

- เลียบถนน ม.๕ ต.คลองใหม่ อ.สามพราน
สูง ๒ เมตร ยาว ๖๓๙ เมตร

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ต.ค. – ธ.ค.
กองช่าง

อ.สามพราน

(หน้า ๑๑๑ ข้อ ๑.๑.๖)
- เลียบคลอง ม.๑,๗ ต.ดอนยายหอม อ.เมืองฯ

10,555,000

สูง ๒ เมตร ยาว ๑,๔๕๘ เมตร

ต.ดอนยายหอม

กองช่าง

อ.เมืองฯ

(หน้า ๑๑๑ ข้อ ๑.๑.๗)
- เลียบคลองคันราง ม.๒ ต.ศีรษะทอง

7,610,000

อ.นครชัยศรี สูง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๗๓๕ เมตร

ต.ศีรษะทอง

กองช่าง

อ.นครชัยศรี

(หน้า ๑๑๒ ข้อ ๑.๑.๘)
- เลียบคลองสัมปทวน ม.๔ ต.วัดแค

800,000

อ.นครชัยศรี สูง ๒ เมตร ยาว ๑๐๘ เมตร

ต.วัดแค

กองช่าง

อ.นครชัยศรี

(หน้า ๑๑๒ ข้อ ๑.๑.๙)
- เลียบคลองสัมปทวน ม.๘,๒,๑ ต.แหลมบัว
อ.นครชัยศรี สูง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๘๘ เมตร
(หน้า ๑๑๒ ข้อ ๑.๑.๑๐)

2,990,000

ต.แหลมบัว
อ.นครชัยศรี

พ.ศ.๒๕๖๑

กองช่าง

พ.ศ.๒๕๖๒
ม.ค. – มี.ค.

เม.ย. – มิ.ย.

ก.ค. – ก.ย.

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ
แผนงาน - การเกษตร
ลําดับ
ที่

โครงการ
โครงการก่อสร้างกําแพงกันดิน คสล.

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

ดําเนินการ

- เลียบคลองพลู ม.๑ ต.ห้วยพลู อ.นครชัยศรี

749,000

ต.ห้วยพลู

สูง ๒ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ต.ค. – ธ.ค.
กองช่าง

อ.นครชัยศรี

(หน้า ๑๑๓ ข้อ ๑.๑.๑๑)
- เลียบคลองบางกระอุ่น ม.๕ ต.สัมปทวน

1,992,000

อ.นครชัยศรี สูง ๒ เมตร ยาว ๒๗๓ เมตร

ต.สัมปทวน

กองช่าง

อ.นครชัยศรี

(หน้า ๑๑๓ ข้อ ๑.๑.๑๒)
- เลียบคลองท่าทราย ม.๑ ต.ศีรษะทอง

1,194,000

อ.นครชัยศรี สูง ๒ เมตร ยาว ๑๖๒ เมตร

ต.ศีรษะทอง

กองช่าง

อ.นครชัยศรี

(หน้า ๑๑๓ ข้อ ๑.๑.๑๓)
- เลียบคลองเหมืองนา ม.๕ ต.บางแก้วฟ้า

1,567,000

อ.นครชัยศรี สูง ๒ เมตร ยาว ๒๑๓ เมตร

ต.บางแก้วฟ้า

กองช่าง

อ.นครชัยศรี

(หน้า ๑๑๔ ข้อ ๑.๑.๑๔)
- เลียบคลองใหม่ ม.๒ ต.ดอนแฝก อ.นครชัยศรี
สูง ๒ เมตร ยาว ๑๗๑ เมตร
(หน้า ๑๑๔ ข้อ ๑.๑.๑๕)

1,260,000

ต.ดอนแฝก
อ.นครชัยศรี

พ.ศ.๒๕๖๑

กองช่าง

พ.ศ.๒๕๖๒
ม.ค. – มี.ค.

เม.ย. – มิ.ย.

ก.ค. – ก.ย.

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ
แผนงาน - การเกษตร
ลําดับ
ที่

โครงการ
โครงการก่อสร้างกําแพงกันดิน คสล.

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

ดําเนินการ

- เลียบคลองรางบางเสือ ฒ.๓ ต.โคกพระเจดีย์

6,328,000

ต.ดคกพระเจดีย์

อ.นครชัยศรี สูง ๒ เมตร ยาว ๘๖๗ เมตร

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ต.ค. – ธ.ค.
กองช่าง

อ.นครชัยศรี

(หน้า ๑๑๔ ข้อ ๑.๑.๑๖)
- เลียบคลองบางสะบ้า ม.๓ ต.ลานตากฟ้า

1,992,000

อ.นครชัยศรี สูง ๒ เมตร ยาว ๒๗๓ เมตร

ต.ลานตากฟ้า

กองช่าง

อ.นครชัยศรี

(หน้า ๑๑๕ ข้อ ๑.๑.๑๗)
- เลียบคลองบางปลาดุก ม.๕ ต.ห้วยพลู

1,476,000

อ.นครชัยศรี สูง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๑ เมตร

ต.ห้วยพลู

กองช่าง

อ.นครชัยศรี

(หน้า ๑๑๕ ข้อ ๑.๑.๑๘)
- เลียบคลอง ม.๒ - ๓ ต.งิ้วราย อ.นครชัยศรี

1,008,000

สูง ๒ เมตร ยาว ๑๓๘ เมตร

ต.งิ้วราย

กองช่าง

อ.นครชัยศรี

(หน้า ๑๑๕ ข้อ ๑.๑.๑๙)
- เลียบคลอง ม.๕ ต.วัดละมุด อ.นครชัยศรี
สูง ๒ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร

2,217,000

ต.วัดละมุด
อ.นครชัยศรี

พ.ศ.๒๕๖๑

กองช่าง

พ.ศ.๒๕๖๒
ม.ค. – มี.ค.

เม.ย. – มิ.ย.

ก.ค. – ก.ย.

(หน้า ๑๑๖ ข้อ ๑.๑.๒๐)

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ
แผนงาน - การเกษตร
ลําดับ
ที่

โครงการ
โครงการก่อสร้างกําแพงกันดิน คสล.

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

ดําเนินการ

455,000

ต.บางแก้วฟ้า

- เลียบถนนสายแหลมไร่ ม.๒ ต.บางแก้วฟ้า
อ.นครชัยศรี สูง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๗๘ เมตร

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ต.ค. – ธ.ค.
กองช่าง

อ.นครชัยศรี

(หน้า ๑๑๖ ข้อ ๑.๑.๒๑)
- เลียบคลองหลังเมรุ ม.๑,๔ ต.ท่ากระชับ

1,992,000

อ.นครชัยศรี สูง ๒ เมตร ยาว ๒๗๓ เมตร

ต.ท่ากระชับ

กองช่าง

อ.นครชัยศรี

(หน้า ๑๑๖ ข้อ ๑.๑.๒๒)
- เลียบคลองบางพระ ม.๔ ต.บางพระ

1,476,000

อ.นครชัยศรี สูง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๑ เมตร

ต.บางพระ

กองช่าง

อ.นครชัยศรี

(หน้า ๑๑๗ ข้อ ๑.๑.๒๓)
- เลียบคลองดอนตาแก้ว ม.๓ ต.ศรีมหาโพธิ์

1,992,000

อ.นครชัยศรี สูง ๒ เมตร ยาว ๒๗๓ เมตร

ต.ศรีมหาโพธิ์

กองช่าง

อ.นครชัยศรี

(หน้า ๑๑๗ ข้อ ๑.๑.๒๔)
- เลียบคลองสองสาม ม.๒ ต.ท่าพระยา
อ.นครชัยศรี สูง ๒ เมตร ยาว ๒๗๓ เมตร

1,992,000

ต.ท่าพระยา
อ.นครชัยศรี

พ.ศ.๒๕๖๑

กองช่าง

พ.ศ.๒๕๖๒
ม.ค. – มี.ค.

เม.ย. – มิ.ย.

ก.ค. – ก.ย.

(หน้า ๑๑๗ ข้อ ๑.๑.๒๕)

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ
แผนงาน - การเกษตร
ลําดับ
ที่

โครงการ
โครงการก่อสร้างกําแพงกันดิน คสล.

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

ดําเนินการ

1,992,000

ต.บางระกํา

- เลียบคลอรางบอน ม.๔ ต.บางระกํา
อ.นครชัยศรี สูง ๒ เมตร ยาว ๒๗๓ เมตร

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ต.ค. – ธ.ค.
กองช่าง

อ.นครชัยศรี

(หน้า ๑๑๘ ข้อ ๑.๑.๒๖)
- เลียบคลองวัว - วัดสิงห์ ม.๑,๔ ต.บางแก้ว

1,670,000

อ.นครชัยศรี สูง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๒๙๒ เมตร

ต.บางแก้ว

กองช่าง

อ.นครชัยศรี

(หน้า ๑๑๘ ข้อ ๑.๑.๒๗)
- เลียบคลองบางแก้ว ม.๒,๓,๔ ต.พะเนียด

1,992,000

อ.นครชัยศรี สูง ๒ เมตร ยาว ๒๗๓ เมตร

ต.พะเนียด

กองช่าง

อ.นครชัยศรี

(หน้า ๑๑๘ ข้อ ๑.๑.๒๘)
- เลียบคลองตาหลี ม.๑,๒ ต.ศาลายา

2,995,000

อ.พุทธมณฑล สูง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๘๘ เมตร
(หน้า ๑๑๙ ข้อ ๑.๑.๒๙)
- เลียบคลอง ม.๔ ต.พะเนียด อ.นครชัยศรี

ต.ศาลายา

กองช่าง

อ.พุทธมณฑล

2,008,000

ต.พะเนียด

พ.ศ.๒๕๖๑

กองช่าง

พ.ศ.๒๕๖๒
ม.ค. – มี.ค.

เม.ย. – มิ.ย.

ก.ค. – ก.ย.

สูง ๒ เมตร ยาว ๒๐๑ เมตร
(หน้า ๑๑๙ ข้อ ๑.๑.๓๐)

อ.นครชัยศรี

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ
แผนงาน - การเกษตร
ลําดับ
ที่
2

โครงการ
โครงการเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

ดําเนินการ

720,000

จ.นครปฐม

- เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญา

(ค่า K) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด แบบปรับราคาได้ (ค่า K) ให้แก่ผู้ประกอบอาชีพ
นครปฐม

งานก่อสร้าง ตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง
การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงาน
ก่อสร้าง (หน้า ๑๑๙ ข้อ ๑.๑.๓๑)

รวม

๓๑ โครงการ

78,729,000

หน่วยงาน

พ.ศ.๒๕๖๑

รับผิดชอบหลัก ต.ค. – ธ.ค.
กองช่าง

พ.ศ.๒๕๖๒
ม.ค. – มี.ค.

เม.ย. – มิ.ย.

ก.ค. – ก.ย.

บัญชีสรุปจํานวนครุภัณฑ์สําหรับที่ไม่ได้ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ประเภทครุภัณฑ์
๑. ครุภัณฑ์สํานักงาน

จํานวนครุภัณฑ์
22

คิดเป็นร้อยละ
จํานวนงบประมาณ
ของครุภัณฑ์ทั้งหมด
29.33
1,072,400

ร้อยละของ
งบประมาณ
2.72

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัดฯ,กองกิจฯ
กองแผนฯ,กองคลัง
กองช่าง,กองการศึกษาฯ

๒. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
๓. ครุภัณฑ์การเกษตร
๔. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
๕. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
๖. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
๗. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
๘. ครุภัณฑ์โรงงาน
๙. ครุภัณฑ์กีฬา
๑๐. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

2
2
1
2
8
2
1
7
27

2.67
2.67
1.33
2.67
10.67
2.67
1.33
9.33
36.00

11,645,000
15,000
11,000,000
8,560,000
1,157,500
32,000
55,000
335,200
502,000

29.58
0.04
27.94
21.74
2.94
0.08
0.14
0.85
1.27

กองพัสดุฯ
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
สํานักปลัดฯ
กองช่าง
กองช่าง
สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ, กองกิจฯ
กองแผนฯ,กองคลัง
กองช่าง,กองการศึกษาฯ

๑๑. ครุภัณฑ์อื่นๆ
รวมทั้งสิ้น

1

1.33

5,000,000

12.70

75

100

39,374,100

100

กองพัสดุฯ
กองช่าง

แบบ ผด.๐๒ / ๑

บัญชีจํานวนครุภัณฑ์สําหรับที่ไม่ได้ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
๑. ประเภทครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์สํานักงาน
แผนงาน – บริหารงานทั่วไป
ลําดับ
ที่
1

โครงการ
โต๊ะวางของหน้ากระจก

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

ดําเนินการ

- โต๊ะวางของหน้ากระจก ชนิดโต๊ะไม้หน้ากระจก

7,200

อบจ.นครปฐม

สํานักปลัดฯ

9,000

อบจ.นครปฐม

สํานักปลัดฯ

66,000

อบจ.นครปฐม

สํานักปลัดฯ

120,000

อบจ.นครปฐม

สํานักปลัดฯ

รับผิดชอบหลัก ต.ค. – ธ.ค.

จํานวน ๒ ตัว ๆ ละ ๓,๖๐๐ บาท
(หน้า ๑๘ ข้อ ๑.๑.๑)
2

ตู้วางของ

- ตู้วางของ วัสดุทําด้วยไม้อัด จํานวน ๒ ตัว
ตัวละ ๔,๕๐๐ บาท (หน้า ๑๘ ข้อ ๑.๑.๓)

3

โซฟา

- โซฟาหุ้มหนัง PVC หรือดีกว่า จํานวน ๒ ตัว
ตัวละ ๓๓,๐๐๐ บาท (หน้า ๑๙ ข้อ ๑.๑.๕)

4

เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล

- เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล
(ขาว-ดํา และสี) ความเร็ว ๒๐ แผ่นต่อนาที
จํานวน ๑ เครื่อง (หน้า ๑๙ ข้อ ๑.๑.๖)

พ.ศ.๒๕๖๑

พ.ศ.๒๕๖๒
ม.ค. – มี.ค.

เม.ย. – มิ.ย.

ก.ค. – ก.ย.

แผนงาน – บริหารงานทั่วไป
ลําดับ
ที่

โครงการ
เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

ดําเนินการ

120,000

อบจ.นครปฐม

กองพัสดุฯ

47,000

อบจ.นครปฐม

สํานักปลัดฯ

235,000

สถานสงเคราะห์ สํานักปลัดฯ

- เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ต.ค. – ธ.ค.

(ขาว-ดํา) ความเร็ว ๓๐ แผ่นต่อนาที
จํานวน ๑ เครื่อง (หน้า ๕๘ ข้อ ๑.๑.๗)
5

เครื่องปรับอากาศ

- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดแขวน
(มีระบบฟอกอากาศ) พร้อมติดตั้ง
จํานวน ๑ เครื่อง (หน้า ๒๐ ข้อ ๑.๑.๗)
- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดแขวน
(มีระบบฟอกอากาศ) พร้อมติดตั้ง

คนชรานครปฐม

จํานวน ๕ เครื่อง ๆ ละ ๔๗,๐๐๐ บาท
(หน้า ๒๐ ข้อ ๑.๑.๘)
- เครื่องปรับอากาศ ชนิดเคลื่อนที่

36,000

อบจ.นครปฐม

สํานักปลัดฯ

106,600

อบจ.นครปฐม กองกิจการสภาฯ

ขนาดไม่ตํา่ กว่า ๑๒,๐๐๐ บีทียู จํานวน ๒ เครื่อง
เครื่องละ ๑๘,๐๐๐ บาท (หน้า ๒๑ ข้อ ๑.๑.๙)
- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดแขวน
พร้อมติดตั้ง จํานวน ๒ เครื่องๆ ละ ๕๓,๓๐๐ บาท
(หน้า ๒๑ ข้อ ๑.๑.๑๐)

พ.ศ.๒๕๖๑

พ.ศ.๒๕๖๒
ม.ค. – มี.ค.

เม.ย. – มิ.ย.

ก.ค. – ก.ย.

แผนงาน – บริหารงานทั่วไป
ลําดับ
ที่

โครงการ
เครื่องปรับอากาศ

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

ดําเนินการ

- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดแขวน

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ต.ค. – ธ.ค.

30,600

อบจ.นครปฐม กองกิจการสภาฯ

85,800

อบจ.นครปฐม

กองแผนฯ

94,000

อบจ.นครปฐม

กองพัสดุฯ

26,000

อบจ.นครปฐม

กองช่าง

18,000

อบจ.นครปฐม

กองพัสดุฯ

พร้อมติดตั้ง จํานวน ๑ เครื่อง สําหรับติดตั้ง
ในห้องประธานสภาฯ (หน้า ๒๒ ข้อ ๑.๑.๑๑)
- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดแขวน
พร้อมติดตั้ง จํานวน ๓ เครื่อง ๆ ละ ๒๘,๖๐๐
บาท (หน้า ๔๘ ข้อ ๑.๑.๒)
- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดแขวน
พร้อมติดตั้ง จํานวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๔๗,๐๐๐
บาท (หน้า ๕๘ ข้อ ๑.๑.๘)
6

โต๊ะทํางาน

- โต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด ๕ ฟุต พร้อมกระจก
จํานวน ๔ ตัว ๆ ละ ๖,๕๐๐ บาท
(หน้า ๑๘ ข้อ ๑.๑.๒)
- โต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด ๕ ฟุต พร้อมกระจก
จํานวน ๓ ตัว ๆ ละ ๖,๐๐๐ บาท
(หน้า ๕๖ ข้อ ๑.๑.๑)

พ.ศ.๒๕๖๑

พ.ศ.๒๕๖๒
ม.ค. – มี.ค.

เม.ย. – มิ.ย.

ก.ค. – ก.ย.

แผนงาน – บริหารงานทั่วไป
ลําดับ
ที่
7

โครงการ
เก้าอี้ทํางาน

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

ดําเนินการ

24,000

อบจ.นครปฐม

กองช่าง

12,000

อบจ.นครปฐม

กองแผนฯ

10,500

อบจ.นครปฐม

กองคลัง

4,500

อบจ.นครปฐม

กองคลัง

- เก้าอี้ทํางาน เบาะหุ้มด้วยหนังเทียม สามารถ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ต.ค. – ธ.ค.

ปรับระดับสูง - ต่ําได้ มีที่วางแขน ๒ ข้าง
จํานวน ๘ ตัว ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท
(หน้า ๑๙ ข้อ ๑.๑.๔)
- เก้าอี้ทํางาน มีพนักพิง สามารถปรับระดับ
สูง - ต่ําได้ มีที่วางแขน ๒ ข้าง ขาเก้าอี้มีล้อเลื่อน
๕ ล้อ จํานวน ๔ ตัว ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท
(หน้า ๔๘ ข้อ ๑.๑.๑)
- เก้าอี้ทํางาน แบบมีพนักพิง สามารถปรับระดับ
สูง - ต่ําได้ มีที่วางแขน ๒ ข้าง ขาเหล็ก ๕ ล้อ
จํานวน ๓ ตัว ๆ ละ ๓,๕๐๐ บาท
(หน้า ๕๗ ข้อ ๑.๑.๓)
- เก้าอี้ทํางาน แบบมีพนักพิง สามารถปรับระดับ
สูง - ต่ําได้ มีที่วางแขน ๒ ข้าง เป็นเหล็กชุบ
โครเมียมกันสนิม ขาเหล็ก ๕ ล้อ เป็นเหล็กชุบ
โครเมียมกันสนิม โครงสร้างเป็นไม้บุฟองน้ํา ฯลฯ
จํานวน ๑ ตัว (หน้า ๕๗ ข้อ ๑.๑.๔)

พ.ศ.๒๕๖๑

พ.ศ.๒๕๖๒
ม.ค. – มี.ค.

เม.ย. – มิ.ย.

ก.ค. – ก.ย.

แผนงาน – บริหารงานทั่วไป
ลําดับ
ที่

โครงการ
เก้าอี้ทํางาน

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

ดําเนินการ

- เก้าอี้ทํางาน แบบมีพนักพิง สามารถปรับระดับ

9,000

อบจ.นครปฐม

กองพัสดุฯ

6,000

อบจ.นครปฐม

กองพัสดุฯ

3,900

อบจ.นครปฐม

กองพัสดุฯ

1,300

อบจ.นครปฐม กองการศึกษาฯ

รับผิดชอบหลัก ต.ค. – ธ.ค.

สูง - ต่ําได้ มีที่วางแขน ๒ ข้าง ขาเก้าอี้มีล้อเลื่อน
๕ ล้อ จํานวน ๓ ตัว ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท
(หน้า ๕๗ ข้อ ๑.๑.๕)
8

โต๊ะวางคอมพิวเตอร์

- โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จํานวน ๓ ตัว ๆ ละ
๒,๐๐๐ บาท (หน้า ๕๗ ข้อ ๑.๑.๒)

9

เก้าอี้คอมพิวเตอร์

- เก้าอี้คอมพิวเตอร์ แบบมีพนักพิง มีที่วางแขน
๒ ข้าง ขาเก้าอี้มีล้อเลื่อน ๕ ล้อ จํานวน ๓ ตัว
ตัวละ ๑,๓๐๐ บาท (หน้า ๕๘ ข้อ ๑.๑.๖)
- เก้าอี้คอมพิวเตอร์ แบบมีพนักพิง มีที่วางแขน
๒ ข้าง ขาเก้าอี้มีล้อเลื่อน ๕ ล้อ จํานวน ๑ ตัว
(หน้า ๖๙ ข้อ ๑.๑.๑)

รวม

๒๒ รายการ

1,072,400

พ.ศ.๒๕๖๑

พ.ศ.๒๕๖๒
ม.ค. – มี.ค.

เม.ย. – มิ.ย.

ก.ค. – ก.ย.

๒. ประเภทครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
แผนงาน – บริหารงานทั่วไป
ลําดับ
ที่
1

โครงการ
รถบรรทุก

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

ดําเนินการ

2,145,000

อบจ.นฐ.

กองช่าง

9,500,000

อบจ.นฐ.

กองช่าง

- รถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน ๓ คัน ๆ ละ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ต.ค. – ธ.ค.

๗๑๕,๐๐๐ บาท (หน้า ๒๓ ข้อ ๑.๒.๑)
1

รถสุขาเคลื่อนที่

- รถสุขาเคลื่อนที่ ชนิด ๖ ล้อ จํานวน ๑ คัน
(หน้า ๒๓ ข้อ ๑.๒.๒)

รวม

๒ รายการ

11,645,000

พ.ศ.๒๕๖๒

พ.ศ.๒๕๖๑
ม.ค. – มี.ค.

เม.ย. – มิ.ย.

ก.ค. – ก.ย.

๓. ประเภทครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์การเกษตร
แผนงาน – บริหารงานทั่วไป
ลําดับ
ที่
1

โครงการ
เครื่องปั๊มน้ําอัตโนมัติ

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

ดําเนินการ

6,000

อบจ.นฐ.

กองช่าง

9,000

อบจ.นฐ.

กองช่าง

- เครื่องปั๊มน้ําอัตโนมัติ ขนาด ๑๕๐ วัตต์

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ต.ค. – ธ.ค.

จํานวน ๑ เครื่อง (หน้า ๒๔ ข้อ ๑.๓.๑)
- เครื่องปั๊มน้ําอัตโนมัติ ขนาด ๓๕๐ วัตต์
จํานวน ๑ เครื่อง (หน้า ๒๔ ข้อ ๑.๓.๒)

รวม

๒ รายการ

15,000

พ.ศ.๒๕๖๑

พ.ศ.๒๕๖๒
ม.ค. – มี.ค.

เม.ย. – มิ.ย.

ก.ค. – ก.ย.

๔. ประเภทครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
แผนงาน – บริหารงานทั่วไป
ลําดับ
ที่
1

โครงการ
รถแทรกเตอร์ดันดินตีนเป็ด

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

ดําเนินการ

11,000,000

อบจ.นฐ.

- รถแทรกเตอร์ดันดินตีนเป็ด เครื่องยนต์
ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ แรงม้า จํานวน ๑ คัน
(หน้า ๒๕ ข้อ ๑.๔)

รวม

๑ รายการ

11,000,000

หน่วยงาน

พ.ศ.๒๕๖๑

รับผิดชอบหลัก ต.ค. – ธ.ค.
กองช่าง

พ.ศ.๒๕๖๒
ม.ค. – มี.ค.

เม.ย. – มิ.ย.

ก.ค. – ก.ย.

๕. ประเภทครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
แผนงาน – บริหารงานทั่วไป
ลําดับ
ที่
1

โครงการ
โคมไฟถนนแอลอีดี

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

ดําเนินการ

7,560,000

อบจ.นฐ.

กองช่าง

1,000,000

อบจ.นฐ.

กองช่าง

- โคมไฟถนนแอลอีดี (LED Street light)

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ต.ค. – ธ.ค.

ECO - TWO ๑๑๐W จํานวน ๔๐๐ โคม
(หน้า ๒๖ ข้อ ๑.๕.๑)
2

กิ่งโคมไฟถนน

- กิ่งโคมไฟถนน ท่อเหล็กชุบกัลวาไนซ์
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖๐ มิลลิเมตร
ความหนา ๓.๒ มิลลิเมตร ความยาวไม่นอ้ ยกว่า
๓.๐๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์จับก้านโคมไฟถนน
แบบปรับมุมเอนได้ จํานวน ๔๐๐ ชุด
(หน้า ๒๖ ข้อ ๑.๕.๒)

รวม

๒ รายการ

8,560,000

พ.ศ.๒๕๖๑

พ.ศ.๒๕๖๒
ม.ค. – มี.ค.

เม.ย. – มิ.ย.

ก.ค. – ก.ย.

๖. ประเภทครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
แผนงาน – บริหารงานทั่วไป
ลําดับ
ที่
1

โครงการ
เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติ

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

ดําเนินการ

- เครืองดึงคอและหลังอัตโนมัติ พร้อมเตียงปรับ

375,000

ระดับได้ จํานวน ๑ เครื่อง (หน้า ๒๗ ข้อ ๑.๖.๑)
2

เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น

- เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น จํานวน ๑ เครื่อง

375,000

หม้อต้มแผ่นความร้อน

- หม้อต้มแผ่นความร้อน จํานวน ๑ เครื่อง
(หน้า ๒๗ ข้อ ๑.๖.๓)

4

ถุงทราย

- ถุงทราย ขนาด ๐.๕ - ๓.๐ กิโลกรัม

หม้อแช่พาราฟิน

- หม้อแช่พาราฟิน จํานวน ๑ หม้อ

6,500

ชุดออกกําลังกายโดยวิธีการแขวน

- ชุดออกกําลังกายโดยวิธีการแขวนและพยุง

และพยุงแบบพิเศษ

แบบพิเศษ จํานวน ๑ ชุด (หน้า ๒๘ ข้อ ๑.๖.๖)

สถานสงเคราะห์ สํานักปลัดฯ

สถานสงเคราะห์ สํานักปลัดฯ
คนชรานครปฐม

54,000

(หน้า ๒๘ ข้อ ๑.๖.๕)
6

สถานสงเคราะห์ สํานักปลัดฯ

คนชรานครปฐม

จํานวน ๑ ชุด (หน้า ๒๘ ข้อ ๑.๖.๔)
5

สถานสงเคราะห์ สํานักปลัดฯ

คนชรานครปฐม
97,000

สถานสงเคราะห์ สํานักปลัดฯ
คนชรานครปฐม

65,000

สถานสงเคราะห์ สํานักปลัดฯ
คนชรานครปฐม

พ.ศ.๒๕๖๑

รับผิดชอบหลัก ต.ค. – ธ.ค.

คนชรานครปฐม

(หน้า ๒๗ ข้อ ๑.๖.๒)
3

หน่วยงาน

พ.ศ.๒๕๖๒
ม.ค. – มี.ค.

เม.ย. – มิ.ย.

ก.ค. – ก.ย.

แผนงาน – บริหารงานทั่วไป
รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

ดําเนินการ

เครื่องให้การบําบัดรักษาด้วยคลื่น

- เครืองให้การบําบัดรักษาด้วยคลื่นอัลตราซาวด์

99,000

อัลตราซาวด์

จํานวน ๑ ชุด (หน้า ๒๙ ข้อ ๑.๖.๗)

เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า

- เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า

ลําดับ
ที่
7

8

โครงการ

86,000

๘ รายการ

สถานสงเคราะห์ สํานักปลัดฯ

สถานสงเคราะห์ สํานักปลัดฯ
คนชรานครปฐม

1,157,500

พ.ศ.๒๕๖๑

รับผิดชอบหลัก ต.ค. – ธ.ค.

คนชรานครปฐม

จํานวน ๑ ชุด (หน้า ๒๙ ข้อ ๑.๖.๘)

รวม

หน่วยงาน

พ.ศ.๒๕๖๒
ม.ค. – มี.ค.

เม.ย. – มิ.ย.

ก.ค. – ก.ย.

๗. ประเภทครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
แผนงาน – บริหารงานทั่วไป
ลําดับ
ที่
1

โครงการ
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

ดําเนินการ

19,000

อบจ.นฐ.

กองช่าง

13,000

อบจ.นฐ.

กองช่าง

- เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน ๒ เครื่อง

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ต.ค. – ธ.ค.

เครื่องละ ๙,๕๐๐ บาท (หน้า ๒๙ ข้อ ๑.๗.๑)
2

เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น

- เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น จํานวน ๑ เครื่อง
(หน้า ๒๙ ข้อ ๑.๗.๒)

รวม

๒ รายการ

32,000

พ.ศ.๒๕๖๑

พ.ศ.๒๕๖๒
ม.ค. – มี.ค.

เม.ย. – มิ.ย.

ก.ค. – ก.ย.

๘. ประเภทครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์โรงงาน
แผนงาน – บริหารงานทั่วไป
ลําดับ
ที่
1

โครงการ
ชุดปั๊มดูดจ่ายน้ํามัน

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

ดําเนินการ

55,000

อบจ.นฐ.

- ชุดปั๊มดูดจ่ายน้ํามัน จํานวน ๑ เครื่อง
(หน้า ๓๐ ข้อ ๑.๘)

รวม

๑ รายการ

55,000

หน่วยงาน

พ.ศ.๒๕๖๑

รับผิดชอบหลัก ต.ค. – ธ.ค.
กองช่าง

พ.ศ.๒๕๖๒
ม.ค. – มี.ค.

เม.ย. – มิ.ย.

ก.ค. – ก.ย.

๙. ประเภทครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์กีฬา
แผนงาน – บริหารงานทั่วไป
ลําดับ
ที่
1

โครงการ
ลู่วิ่งไฟฟ้า

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

ดําเนินการ

65,800

อบจ.นฐ.

สํานักปลัดฯ

47,800

อบจ.นฐ.

สํานักปลัดฯ

27,900

อบจ.นฐ.

สํานักปลัดฯ

139,000

อบจ.นฐ.

สํานักปลัดฯ

7,900

อบจ.นฐ.

สํานักปลัดฯ

5,900

อบจ.นฐ.

สํานักปลัดฯ

- ลู่วิ่งไฟฟ้า จํานวน ๒ เครื่อง

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ต.ค. – ธ.ค.

(หน้า ๓๑ ข้อ ๑.๙.๑)
2

จักรยานนั่งตรง

- จักรยานนั่งตรง จํานวน ๒ ตัว
(หน้า ๓๒ ข้อ ๑.๙.๒)

3

เครื่องเดินวงรี

- เครื่องเดินวงรี จํานวน ๑ ตัว
(หน้า ๓๒ ข้อ ๑.๙.๓)

4

เครื่องฝึกกล้ามเนื้อ

- เครื่องฝึกกล้ามเนื้อ รวม ๖ สถานี
จํานวน ๑ ตัว (หน้า ๓๓ ข้อ ๑.๙.๔)

5

ม้าเอียงโค้งฝึกกล้ามเนื้อท้อง

- ม้าเอียงโค้งฝึกกล้ามเนื้อท้อง จํานวน ๑ ตัว
(หน้า ๓๓ ข้อ ๑.๙.๕)

6

ม้าราบฝึกเล่นดัมเบลล์

- ม้าราบฝึกเล่นดัมเบลล์ จํานวน ๑ ตัว
(หน้า ๓๓ ข้อ ๑.๙.๖)

พ.ศ.๒๕๖๑

พ.ศ.๒๕๖๒
ม.ค. – มี.ค.

เม.ย. – มิ.ย.

ก.ค. – ก.ย.

แผนงาน – บริหารงานทั่วไป
ลําดับ
ที่
7

โครงการ
ดัมเบลล์หุ้มยาง พร้อมชั้นวางแนวตั้ง

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

ดําเนินการ

40,900

อบจ.นฐ.

- ดัมเบลล์หุ้มยาง พร้อมชั้นวางแนวตั้ง
จํานวน ๑ ชุด (หน้า ๓๔ ข้อ ๑.๙.๗)

รวม

๗ รายการ

335,200

หน่วยงาน

พ.ศ.๒๕๖๑

รับผิดชอบหลัก ต.ค. – ธ.ค.
สํานักปลัดฯ

พ.ศ.๒๕๖๒
ม.ค. – มี.ค.

เม.ย. – มิ.ย.

ก.ค. – ก.ย.

๑๐. ประเภทครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
แผนงาน – บริหารงานทั่วไป
ลําดับ
ที่
1

โครงการ
เครื่องคอมพิวเตอร์

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

ดําเนินการ

- เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์

41,000

อบจ.นฐ.

สํานักปลัดฯ

19,800

อบจ.นฐ.

กองกิจการสภาฯ

67,600

อบจ.นฐ.

กองช่าง

25,800

อบจ.นฐ.

กองแผนฯ

22,000

อบจ.นฐ.

กองคลัง

รับผิดชอบหลัก ต.ค. – ธ.ค.

และชุดโปรแกรม จํานวน ๒ ชุด
(หน้า ๓๕ ข้อ ๑.๑๐.๑)
- เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์
และชุดโปรแกรม จํานวน ๑ ชุด
(หน้า ๓๘ ข้อ ๑.๑๐.๖)
- เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์
และชุดโปรแกรม จํานวน ๒ ชุด
(หน้า ๓๙ ข้อ ๑.๑๐.๙)
- เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์
และชุดโปรแกรม จํานวน ๑ ชุด
(หน้า ๔๙ ข้อ ๑.๒.๑)
- เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์
สําหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จํานวน ๑ เครื่อง
(หน้า ๕๙ ข้อ ๑.๒.๑)

พ.ศ.๒๕๖๑

พ.ศ.๒๕๖๒
ม.ค. – มี.ค.

เม.ย. – มิ.ย.

ก.ค. – ก.ย.

แผนงาน – บริหารงานทั่วไป
ลําดับ
ที่

โครงการ
เครื่องคอมพิวเตอร์

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

ดําเนินการ

- เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์

66,000

อบจ.นฐ.

กองพัสดุฯ

25,800

อบจ.นฐ.

กองการศึกษาฯ

15,800

อบจ.นฐ.

สํานักปลัดฯ

7,900

อบจ.นฐ.

กองกิจการสภาฯ

7,900

อบจ.นฐ.

กองแผนฯ

รับผิดชอบหลัก ต.ค. – ธ.ค.

จํานวน ๓ ชุด (หน้า ๖๒ ข้อ ๑.๒.๕)
- เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์
และชุดโปรแกรม จํานวน ๑ ชุด
(หน้า ๗๐ ข้อ ๑.๒.๑)
2

เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์

- เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED
ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๗ หน้า / นาที)
จํานวน ๒ เครื่อง (หน้า ๓๖ ข้อ ๑.๑๐.๒)
- เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED
ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๗ หน้า / นาที)
จํานวน ๑ เครื่อง (หน้า ๓๘ ข้อ ๑.๑๐.๗)
- เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED
ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๗ หน้า / นาที)
พร้อมชุดคอมพิวเตอร์ จํานวน ๑ เครื่อง
(หน้า ๕๐ ข้อ ๑.๒.๒)

พ.ศ.๒๕๖๑

พ.ศ.๒๕๖๒
ม.ค. – มี.ค.

เม.ย. – มิ.ย.

ก.ค. – ก.ย.

แผนงาน – บริหารงานทั่วไป
ลําดับ
ที่

โครงการ
เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

ดําเนินการ

15,800

อบจ.นฐ.

กองแผนฯ

7,900

อบจ.นฐ.

กองคลัง

2,600

อบจ.นฐ.

กองคลัง

23,700

อบจ.นฐ.

กองพัสดุฯ

7,900

อบจ.นฐ.

กองการศึกษาฯ

- เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ต.ค. – ธ.ค.

ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๗ หน้า / นาที)
จํานวน ๒ เครื่อง (หน้า ๕๑ ข้อ ๑.๒.๔)
- เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED
ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๗ หน้า / นาที)
จํานวน ๑ เครื่อง (หน้า ๖๐ ข้อ ๑.๒.๒)
- เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED
ขาวดํา (๑๘ หน้า/นาที) จํานวน ๑ เครื่อง
(หน้า ๖๑ ข้อ ๑.๒.๔)
- เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED
ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๗ หน้า / นาที)
จํานวน ๓ เครื่อง (หน้า ๖๓ ข้อ ๑.๒.๖)
- เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED
ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๗ หน้า / นาที)
จํานวน ๑ เครื่อง (หน้า ๗๑ ข้อ ๑.๒.๒)

พ.ศ.๒๕๖๑

พ.ศ.๒๕๖๒
ม.ค. – มี.ค.

เม.ย. – มิ.ย.

ก.ค. – ก.ย.

แผนงาน – บริหารงานทั่วไป
ลําดับ
ที่
3

โครงการ
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

ดําเนินการ

8,600

อบจ.นฐ.

กองช่าง

8,600

อบจ.นฐ.

กองช่าง

5,000

อบจ.นฐ.

สํานักปลัดฯ

2,500

อบจ.นฐ.

กองกิจการสภาฯ

11,800

อบจ.นฐ.

กองช่าง

- เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้ง

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ต.ค. – ธ.ค.

ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
พร้อมชุดคอมพิวเตอร์ จํานวน ๒ เครื่อง
(หน้า ๔๑ ข้อ ๑.๑๐.๑๐)
- เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
จํานวน ๒ เครื่อง (หน้า ๔๒ ข้อ ๑.๑๐.๑๒)
4

เครื่องสํารองไฟ

- เครื่องสํารองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA
จํานวน ๒ เครื่อง (หน้า ๓๖ ข้อ ๑.๑๐.๓)
- เครื่องสํารองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA
จํานวน ๑ เครื่อง (หน้า ๓๙ ข้อ ๑.๑๐.๘)
- เครื่องสํารองไฟ ขนาด ๑ kVA
จํานวน ๒ เครื่อง (หน้า ๔๑ ข้อ ๑.๑๐.๑๑)

พ.ศ.๒๕๖๑

พ.ศ.๒๕๖๒
ม.ค. – มี.ค.

เม.ย. – มิ.ย.

ก.ค. – ก.ย.

แผนงาน – บริหารงานทั่วไป
ลําดับ
ที่

โครงการ
เครื่องสํารองไฟ

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

ดําเนินการ

2,500

อบจ.นฐ.

กองแผนฯ

2,500

อบจ.นฐ.

กองคลัง

7,500

อบจ.นฐ.

กองพัสดุฯ

2,500

อบจ.นฐ.

กองการศึกษาฯ

57,000

อบจ.นฐ.

สํานักปลัดฯ

18,000

อบจ.นฐ.

สํานักปลัดฯ

- เครื่องสํารองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ต.ค. – ธ.ค.

จํานวน ๑ เครื่อง (หน้า ๕๐ ข้อ ๑.๒.๓)
- เครื่องสํารองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA
จํานวน ๑ เครื่อง (หน้า ๖๐ ข้อ ๑.๒.๓)
- เครื่องสํารองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA
จํานวน ๓ เครื่อง (หน้า ๖๓ ข้อ ๑.๒.๗)
- เครื่องสํารองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA
จํานวน ๑ เครื่อง (หน้า ๗๑ ข้อ ๑.๒.๓)
5

อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย

- อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย
(Access Point) แบบที่ ๑ จํานวน ๑๐ เครื่อง
(หน้า ๓๗ ข้อ ๑.๑๐.๔)

6

สแกนเนอร์

- สแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสาร
ระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๑ จํานวน ๑ เครื่อง
(หน้า ๓๗ ข้อ ๑.๑๐.๕)

พ.ศ.๒๕๖๑

พ.ศ.๒๕๖๒
ม.ค. – มี.ค.

เม.ย. – มิ.ย.

ก.ค. – ก.ย.

แผนงาน – บริหารงานทั่วไป
ลําดับ
ที่

โครงการ
สแกนเนอร์

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

ดําเนินการ

18,000

อบจ.นฐ.

- สแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสาร
ระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๑ จํานวน ๑ เครื่อง
(หน้า ๖๔ ข้อ ๑.๒.๘)

รวม

๒๗ รายการ

502,000

หน่วยงาน

พ.ศ.๒๕๖๑

รับผิดชอบหลัก ต.ค. – ธ.ค.
กองพัสดุฯ

พ.ศ.๒๕๖๒
ม.ค. – มี.ค.

เม.ย. – มิ.ย.

ก.ค. – ก.ย.

