ราง

แผนการดําเนินงาน
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลนครชัยศรี
อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

คํานํา
การปฏิบัตงิ านของเทศบาลตําบลนครชัยศรีมีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอการพัฒนาทองถิ่น
และการพัฒนาประเทศโดยสวนรวม ทั้งนีเ้ นื่องจากการปฏิบตั ิงานของเทศบาลตําบลนครชัยศรีจะสงผลโดยตรง
ตอการบริการประชาชนและชีวิตความเปนอยูของประชาชน
เทศบาลจึงไดจัดทําแผนการดําเนินงานเทศบาล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งเปนแนวทางในการ
ดําเนินการโครงการ/กิจกรรมใหมปี ระสิทธิภาพ สอดคลองรายไดของเทศบาลทีจ่ ัดเก็บไดในแตละชวงเวลา และ
สามารถเบิกจายไดตามเปาหมายในแตละไตรมาสเพื่อใหการดําเนินการตางๆ มีประสิทธิภาพ ไมไปรวมอยูใน
ชวงเวลาใดเวลาหนึง่ โดยเฉพาะชวงปลายปงบประมาณ ซึง่ จะทําใหการเบิกจายไมทันในปงบประมาณ และ
สงผลกระทบตอการพัฒนาของเทศบาล และปญหาความเดือดรอนของประชาชนในทองถิ่น
แผนการดําเนินงานจึงเปนการกําหนดชวงเวลาในการดําเนินการปฏิบัตงิ านโดยใชการบริหาร
จัดการทรัพยากรตางๆ ที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสงู สุด
จึงหวังเปนอยางยิ่งวาแผนการดําเนินงานเทศบาลตําบลนครชัยศรี ป พ.ศ. ๒๕๕๖ จะเปน
คูมือในการพัฒนาทองถิ่น ใหเกิดประโยชนสุขกับประชาชนและความเจริญกาวหนาอยางยัง่ ยืน และสมดุล
ตลอดจนสนองตอบตอความตองการของประชาชนในทองถิน่ อยางแทจริง
***********************

สารบัญ
หนา

๑. บทนํา
๒. บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
๓. บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
****************************************

๑
๒
๓

สวนที่ ๑ บทนํา
๑. บทนํา
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนยุทธศาสตร แผนพัฒนาสามป และแผนการ
ดําเนินงาน สําหรับแผนการดําเนินงานนั้นตองจัดทําใหเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปงบประมาณนั้น หรือ
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ตั้งงบประมาณดําเนินการ ถาไมอาจดําเนินการใหเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาว
ใหขอขยายเวลาการจัดทําแผนดําเนินงานจากผูบริหารทองถิน่
๒. วัตถุประสงคของแผนดําเนินงาน
๑. เพื่อใหทราบถึงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินการในปงบประมาณนั้นๆ
๒. เพื่อใหทราบถึงวิธีการบริหารจัดการและหนวยงานทีร่ ับผิดชอบ
๓. เพื่อใหมีการประสานและบูรณาการการทํางานระหวางหนวยงานในเทศบาลดวยกันและ
ระหวางเทศบาลกับองคกรอื่นๆ
๔. เพื่อใหทราบถึงเปาหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาที่ชัดเจน
และแสดงถึงการทํางานจริง
๕. เพื่อใหทราบถึงขอมูลแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทีจ่ ะดําเนินการในพื้นที่ของเทศบาล
๖. เพื่อใหมีการตรวจสอบผลการดําเนินกิจกรรม/โครงการ วาไดมีการปฏิบัติตามขั้นตอนที่
กําหนดไวอยางถูกตอง และมีการใชทรัพยากรอยางเหมาะสมหรือไม
๗. เพื่อวัดระดับความสําเร็จและความลมเหลวของการนําแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนา
ไปปฏิบัติ
๓. ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
๑. การเก็บรวบรวมขอมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาเทศบาล เก็บรวบรวมขอมูลโครงการ/กิจกรรมที่
จะดําเนินการจริงในพื้นที่ของเทศบาล ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมของเทศบาล และโครงการ/กิจกรรมที่
หนวยงานอื่นเขามาดําเนินการในพื้นที่ของเทศบาล เพื่อใหเกิดการบูรณาการ
๒. การจัดทํารางแผนดําเนินงาน
คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาเทศบาล จัดทํารางแผนการดําเนินงานโดย
พิจารณาจัดหมวดหมูใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาของเทศบาลที่กําหนดไวในแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาล โดยเคาโครงแผนการดําเนินงานจะประกอบดวยสองสวน คือ
๒.๑ บทนํา
๒.๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม

๓. การดําเนินการตามระเบียบฯ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๕ ขอ ๒๖ ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนดําเนินงานโดยมี
ขั้นตอน ดังนี้
๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นรวบรวมแผนงานโครงการ
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงาน
อื่นๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงานเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
๒. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหาร
ทองถิ่น ประกาศเปนแผนดําเนินงาน ทั้งนี้ใหปดประกาศแผนดําเนินงานภายในภายในสิบหาวันนับแตวันที่
ประกาศ เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน
๔. ประโยชนของแผนการดําเนินงาน
๑. เปนเครื่องมือในการบริหารแผนงาน/โครงการใหบรรลุเปาหมาย วัตถุประสงคอยางมี
ประสิทธิภาพประหยัดทั้งเวลา บุคลากร ทรัพยากรตางๆ
๒. ทําใหทราบถึงแนวทางการใชทรัพยากรตางๆ ในการบริหารอยางมีประสิทธิภาพ
๓. ชวยในการประสานงานและบูรณาการการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานในเทศบาล
และระหวางเทศบาลกับองคกรอื่นๆ
๔. ทําใหการบริหารงบประมาณรายจายเกิดประสิทธิภาพ เปนไปตามแผนที่กําหนดไว
๕. การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสามารถทําไดงายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
*****************************

ส่ วนที ๒
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการดําเนินงาน ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลนครชัยศรี
ยุทธศาสตร์ /แนวทาง

จํานวนโครงการที
ดําเนินการ

คิดเป็ นร้ อยละของ
โครงการทังหมด

ร้ อยละของ
งบประมาณ

หน่ วยดําเนินการ

๑๕
๑๕

๒๔.๕๙

๗๔.๑๗

กองชาง

๒๔.๕๙

๑๒,๑๖๘,๐๐๐
๑๒,๑๖๘,๐๐๐

๑

๑.๖๔

๕๐,๐๐๐

๐.๓๐

๑

๑.๖๔

๕๐,๐๐๐

๐.๓๐

๕

๘.๒๐

๕๓๐,๐๐๐

๓.๒๓

จํานวนงบประมาณ

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
๑.๑ แนวทางการสรางบูรณะและการปรับปรุงสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ, ไฟฟา,ถนน, การคมนาคม และการจราจร
รวม

๗๔.๑๗

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
๒.๑ แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สงเสริมอาชีพและเพิ่มรายได
ใหกับประชาชน
รวม

กองสวัสดิการฯ

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม
๓.๑ แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเขมแข็งของชุมชน
หางไกลยาเสพติด
๓.๒ แนวทางการพัฒนาปองกันรักษา และสงเสริมสุขภาพอนามัย
ของประชาชน
รวม

สํานักปลัดฯ/
กองสวัสดิการฯ

๗

๑๑.๔๘

๔๙๕,๐๐๐

๓.๐๒

๑๒

๑๙.๖๗

๑,๐๒๕,๐๐๐

๖.๒๕

กองสาธารณสุขฯ

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการดําเนินงาน ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลนครชัยศรี
ยุทธศาสตร/แนวทาง

จํานวนโครงการที่
ดําเนินการ

คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด

จํานวนงบประมาณ

รอยละของงบประมาณ

หนวยดําเนินการ

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา กีฬา
และศิลปวัฒนธรรม
๔.๑ แนวทางการพัฒนาการศึกษา ศาสนา การกีฬาและวัฒนธรรม
ในชุมชน

สํานักปลัดฯ/
๑๖

๒๖.๒๓

๒,๔๘๕,๒๐๐

๑๕.๑๕

๑๖

๒๖.๒๓

๒,๔๘๕,๒๐๐

๑๕.๑๕

๑

๑.๖๔

๒๐,๐๐๐

๐.๑๒

๑

๑.๖๔

๒๐,๐๐๐

๐.๑๒

๕

๘.๒๐

๔๓๐,๐๐๐

๒.๖๒

หนวยงานตางๆ

๑๑

๑๘.๐๓

๒๒๖,๕๐๐

๑.๓๘

หนวยงานตางๆ

รวม

๑๖

๒๖.๒๓

๖๕๖,๕๐๐

๔.๐๐

รวมทั้งสิ้น

๖๑

๑๐๐.๐๐

๑๖,๔๐๔,๗๐๐

๑๐๐.๐๐

รวม

กองการศึกษา

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
๕.๑ แนวทางการพัฒนาสุขาภิบาลชุมชนและการปรับปรุงการ
จัดระบบกําจัดขยะมูลฝอย และปฏิกูลเพื่อสิ่งแวดลอม
รวม

กองสาธารณสุขฯ

๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร
๖.๑ แนวทางการพัฒนาสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
๖.๒ แนวทางการพัฒนาการปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช
และสถานที่ปฏิบัติงาน

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลนครชัยศรี
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
๑.๑ แนวทางการสรางบูรณะและการปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ไฟฟา ถนน การคมนาคม และการจราจร
ลําดับ
ที่
๑

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

โครงการกอสรางถนน คสล. พรอม

- กอสรางถนน คสล. ขนาดผิวจราจรรวมรางวี

วางทอระบายน้ําคอนกรีต และ

ทั้งสองขางกวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๙.๐๐ เมตร

บอพักคอนกรีต บริเวณซอยหลัง

หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่รวมไมนอยกวา

กรีนเฮาส หมูที่ ๓ ตําบลบางกระเบา

๑๕๖.๐๐ ตร.ม. พรอมวางทอระบายน้ําคอนกรีต
ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร บอพักคอนกรีต ๑๐ ม./บอ
และบอพักคสล. รับน้ําจากชุมชน
ตามแบบแปลนเทศบาลฯ

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

๒๔๒,๐๐๐ เขตเทศบาล

หนวย
พ.ศ. ๒๕๕๕
พ.ศ. ๒๕๕๖
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองชาง



ลําดับ
ที่
๒

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

โครงการกอสรางถนน คสล. พรอม

- กอสรางถนน คสล. ขนาดผิวจราจรรวมรางวี

วางทอระบายน้ําคอนกรีตและ

ทั้งสองขางกวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๖.๐๐ เมตร

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หนวย
พ.ศ. ๒๕๕๕
พ.ศ. ๒๕๕๖
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๒๔๕,๐๐๐ เขตเทศบาล

กองชาง

๕๔๘,๐๐๐ เขตเทศบาล

กองชาง



บอพักคอนกรีต บริเวณถนนทางหลวง หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่รวมไมนอยกวา
๓๐๙๔ ซอย ๗ (บานปศุสัตว)แยกขวา ๑๘๐.๐๐ ตร.ม. พรอมวางทอระบายน้ําคอนกรีต
หมูที่ ๓ ตําบลบางกระเบา

Ø ๐.๖๐ เมตร บอพักคอนกรีต ๑๐ ม. /บอ
และบอพักคสล. รับน้ําจากชุมชน
ตามแบบแปลนเทศบาลฯ

๓

โครงการกอสรางถนน คสล. พรอม

- กอสรางถนน คสล. ขนาดผิวจราจรรวมรางวี

วางทอระบายน้ําคอนกรีตและบอพัก

ทั้งสองขางกวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร

คอนกรีต บริเวณถนนเทศบาล ๑

หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่รวมไมนอยกวา

ซอยสาธารณะประโยชน (บานลุงลอง) ๔๐๐.๐๐ ตร.ม. พรอมวางทอระบายน้ําคอนกรีต
หมูที่ ๓ ตําบลบางกระเบา

Ø ๐.๖๐ เมตร บอพักคอนกรีต ๑๐ ม./บอ
และบอพักคสล. รับน้ําจากชุมชน
ตามแบบแปลนเทศบาลฯ



ลําดับ
ที่
๔

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

โครงการกอสรางถนน คสล. พรอม

- กอสรางถนน คสล. ขนาดผิวจราจรรวมรางวี

วางทอระบายน้ําคอนกรีตและ

ทั้งสองขางกวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๕.๐๐

บอพักคอนกรีต บริเวณทาง

เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่รวมไมนอยกวา

สารธารณะประโยชน หมูบาน

๑,๗๔๓.๕๐ ตร.ม. พรอมวางทอระบายน้ํา

นครชัยศรีวิลลา หมูที่ ๓

คอนกรีต Ø ๐.๖๐ เมตร บอพักคอนกรีต

ตําบลบางกระเบา

๑๐ ม./บอ และบอพักคสล. รับน้ําจากชุมชน

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หนวย
พ.ศ. ๒๕๕๕
พ.ศ. ๒๕๕๖
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๒,๑๔๗,๐๐๐ เขตเทศบาล

กองชาง

๒๔๐,๐๐๐ เขตเทศบาล

กองชาง



๔๒๑,๐๐๐ เขตเทศบาล

กองชาง





ตามแบบแปลนเทศบาลฯ
๕

โครงการกอสรางถนน คสล. พรอม

- กอสรางถนน คสล. ขนาดผิวจราจรรวมรางวี

วางทอระบายน้ําคอนกรีตและ

ทั้งสองขางกวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๘.๕๐ เมตร

บอพักคอนกรีต บริเวณถนนทางหลวง หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่รวมไมนอยกวา
๓๐๙๔ ซอย ๑๑ (ตนนุน) แยกขวา

๑๕๔.๐๐ ตร.ม. พรอมวางทอระบายน้ําคอนกรีต

หมูที่ ๒ ตําบลทาตําหนัก

Ø ๐.๖๐ เมตร บอพักคอนกรีต ๑๐ ม./บอ
และบอพักคสล. รับน้ําจากชุมชน
ตามแบบแปลนเทศบาลฯ

๖

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา

- กอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยู คสล.

รูปตัวยู คสล. บริเวณทารถตู

ขนาด ๐.๔๐ X ๐.๖๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร

นครชัยศรี หางพาตา หมูที่ ๓

ตามแปลนเทศบาลฯ

ตําบลบางกระเบา

ลําดับ
ที่
๗

๘

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

โครงการปรับปรุงทางเทา คสล.

- ปรับปรุงทางเทา คสล. กวาง ๒.๔๐ เมตร

บริเวณทางเทาถนนเพชรเกษม

ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร

หมูที่ ๓ ตําบลทาตําหนัก

ตามแบบแปลนเทศบาลฯ

โครงการปรับปรุงสะพาน บริเวณ
สะพานตนสน หมูที่ ๑

- ปรับปรุงสะพานกวาง ๒.๐๐ เมตร

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หนวย
พ.ศ. ๒๕๕๕
พ.ศ. ๒๕๕๖
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑๓๕,๐๐๐ เขตเทศบาล

กองชาง

๑๖๖,๐๐๐ เขตเทศบาล

กองชาง

๑,๙๐๐,๐๐๐ เขตเทศบาล

กองชาง



๓,๖๖๙,๐๐๐ เขตเทศบาล

กองชาง



๑๘๔,๐๐๐ เขตเทศบาล

กองชาง







ยาว ๒๔.๐๐ เมตร ตามแปลนเทศบาลฯ

ตําบลนครชัยศรี
๙

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนเกาะกลาง
ถนนภายในเขตเทศบาลฯ

- ปรับปรุงภูมิทัศนเกาะกลาง
ถนนทางหลวง ๓๐๙๔

๑๐ โครงการกอสรางกําแพงกันดิน

- กอสรางกําแพงกันดินกวาง ๑.๕๐ เมตร

บริเวณคลองบางแกว หมูที่ ๒

ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร ตามแปลนเทศบาลฯ

ตําบลบางกระเบา
๑๑ โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน

- ปรับปรุงถนน คสล.กวาง ๔.๐๐ เมตร

คสล. ถนนเลียบทางรถไฟ บริเวณบาน ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
ผญ.เปยก หมูที่ ๑ ตําบลวัดแค

พื้นที่รวมไมนอยกวา ๒๔๐.๐๐ ตร.ม.
พรอมวางทอระบายน้ํา PVC Ø ๐.๒๐ ม.
และบอพักคสล. รับน้ําจากชุมชน

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๑๒ โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
ภายในเขตเทศบาล ฯ

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
- ขยายเขตไฟฟาสาธารณะบริเวณซอย

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หนวย
พ.ศ. ๒๕๕๕
พ.ศ. ๒๕๕๖
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๗๐๐,๐๐๐ เขตเทศบาล

กองชาง

๓๓๑,๐๐๐ เขตเทศบาล

กองชาง

๑,๐๐๐,๐๐๐ เขตเทศบาล

กองชาง

๒๔๐,๐๐๐ เขตเทศบาล

กองชาง



ปาเล็กออรคิด,ซอยรวมใจ, ซอยเมลทอล,
ซอยปูนาค, ซอยโพธิ์ทอง และพื้นที่อื่นๆ
ภายในเขตเทศบาล ฯ

๑๓ โครงการขุดลอกคลองบริเวณคลอง

- ขุดลอกคลอง ดวยเรือขุด ขนาดกวาง ๔ เมตร

บางกระเบา หมูที่ ๓

ระยะทางยาว ๒๘๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุด

ตําบลบางกระเบา

ไมนอยกวา ๒,๘๐๐ ลูกบาศกเมตร

๑๔ โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา
เครื่องยนตดีเซล
๑๕ โครงการจัดซื้อโคมไฟไฮเพสเชอร
โซเดียมขนาด 250วัตต

- จัดซื้อเครื่องสูบน้ําเครื่องยนตดีเซล





จํานวน ๔ เครื่อง
- จัดซื้อโคมไฟไฮเพสเชอรโซเดียม
ขนาด ๒๕๐ วัตต พรอมติดตั้งจํานวน ๒๐ ชุด



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลนครชัยศรี
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
๒.๑ แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สงเสริมอาชีพ และเพิ่มรายไดใหกับประชาชน

ลําดับที่
๑

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

โครงการสงเสริมการฝกอบรม

- จัดฝกอบรมอาชีพระยะสั้น ใหกับ

วิชาชีพระยะสั้นหรือพัฒนา

กลุมแมบาน แกนนําและกรรมการชุมชน

อาชีพกลุมสตรี

กลุมสตรี แมบาน เยาวชน ผูวางงาน
ผูตกงาน และประชาชนในพื้นที่
ที่มีความสนใจ

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

๕๐,๐๐๐ เทศบาลฯ

หนวย
ดําเนินการ
กอง
สวัสดิการฯ

พ.ศ. ๒๕๕๕

พ.ศ. ๒๕๕๖

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลนครชัยศรี
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม
๓.๑ แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเขมแข็งของชุมชน หางไกลยาเสพติด
ลําดับ
ที่
๑

๒

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ

- ใหการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสที่มี

ผูปวยเอดส

รายไดไมเพียงพอ แกการยังชีพ ถูกทอดทิ้ง

โครงการอมรมสัมมนาและทัศน

- จัดอบรมใหความรูกับแกนนํา ผูนําชุมชน

ศึกษาดูงานของชุมชน

และพาทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อนํา

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

๓๐,๐๐๐ เขตเทศบาลฯ

หนวย
พ.ศ. ๒๕๕๕
พ.ศ. ๒๕๕๖
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กอง

           

สวัสดิการฯ
๓๐๐,๐๐๐ เทศบาลฯ

กอง



สวัสดิการฯ

ความรูมาใชในการพัฒนาชุมชนในทองถิ่น
๓

โครงการจัดประชุมประชาคม

- จัดเวทีประชาคม เพื่อจัดทําแผนชุมชน

ชุมชน

โดยจัดเวทีประชาคมในการสงเสริมการมี
สวนรวมของประชาชน เพื่อพัฒนาชุมชนใหมี
ความเจริญอยางยั่งยืนและเขมแข็ง สามารถ
พึ่งพาตนเองได

๕๐,๐๐๐ เทศบาลฯ

กอง
สวัสดิการฯ

 

ลําดับ
ที่
๔

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

โครงการอมรมและทัศนศึกษา

- จัดอบรมใหความรูเรื่องตางๆ และพา

ดูงานของผูสูงอายุ

ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ของผูสูงอายุ

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

๑๐๐,๐๐๐ เทศบาลฯ

หนวย
พ.ศ. ๒๕๕๕
พ.ศ. ๒๕๕๖
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กอง

 

สวัสดิการฯ

ในเขตเทศบาลฯ
๕

โครงการฝกอบรมอาสาสมัคร

- จัดฝกอบรมเพื่อพัฒนาความรู

ปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)

ความสามารถของอาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือน(อปพร.)

๕๐,๐๐๐ เทศบาลฯ

สํานักปลัดฯ



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลนครชัยศรี
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม
๓.๒ แนวทางการพัฒนาปองกันรักษา และสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
ลําดับ
ที่
๑

๒

๓

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

โครงการรณรงคปองกันโรคไข

- จัดกิจกรรมรณรงคปองกันไขเลือดออก

เลือดออกปลอดยุงลายทุกพื้นที่

ใหกับประชาชนในเขตเทศบาล

โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน

- จัดฝกอบรมพัฒนาศักยภาพดาน

ของบุคลากรและอาสาสมัคร

สาธารณสุขมูลฐาน และการศึกษาดูงาน

สาธารณสุขในเขตเมือง (อสม.)

ใหกับอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน(อสม.)

โครงการอบรมกลุมเสี่ยง

- จัดอบรมใหความรูกับประชาชนในงาน

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

๒๐,๐๐๐ เทศบาลฯ

โครงการสงเสริมสุขภาพประชาชน

- จัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพใหกับประชาชน

กอง

           

สาธารณสุขฯ
๑๓๐,๐๐๐ เทศบาลฯ

กอง

 

สาธารณสุขฯ

๕๐,๐๐๐ เทศบาลฯ

ปองกันและควบคุมโรคกลุมเปาหมาย
๔

หนวย
พ.ศ. ๒๕๕๕
พ.ศ. ๒๕๕๖
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กอง



สาธารณสุขฯ
๕๐,๐๐๐ เทศบาลฯ

กอง
สาธารณสุขฯ



ลําดับ
ที่
๕

โครงการ/กิจกรรม
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
- จัดอบรมใหความรูกับกลุมผูประกอบการ

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

๕๐,๐๐๐ เทศบาลฯ

กลุมผูประกอบการในงานสุขาภิบาล อาหารในเรื่องสุขาภิบาลอาหาร

หนวย
พ.ศ. ๒๕๕๔
พ.ศ. ๒๕๕๕
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กอง

 

สาธารณสุขฯ

อาหาร
๖

โครงการปองกันและแกไขปญหา

- จัดกิจกรรม คัดกรองผูติดยา ผูปวย

ยาเสพติด

เพื่อเขาคายบําบัด และรักษาตัวผูปวย

๑๗๕,๐๐๐ เทศบาลฯ

กอง



สาธารณสุขฯ

ใหกลับคืนสูชุมชน
๗

โครงการจัดซื้อเครื่องวัดระดับ

- จัดซื้อเครื่องวัดระดับน้ําตาลในเลือด

น้ําตาลในเลือด

จํานวน ๕ เครื่อง เพื่อใชในการตรวจสุขภาพ
ประชาชนในเบื้องตน

๒๐,๐๐๐ เทศบาลฯ

กอง
สาธารณสุขฯ



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลนครชัยศรี
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา กีฬา และศิลปวัฒนธรรม
๔.๑ แนวทางการพัฒนาการศึกษา ศาสนา กีฬา และวัฒนธรรมในชุมชน

ลําดับที่
๑

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

โครงการ/กิจกรรม
โครงการจัดงานวันเทศบาล

- จัดงานวันเทศบาล ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕

งบประมาณ
๔๐,๐๐๐

สถานที่
ดําเนินการ
เทศบาลฯ

โดยทําพิธีทางศาสนา และกิจกรรมตางๆ

หนวย
พ.ศ. ๒๕๕๕
พ.ศ. ๒๕๕๖
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานัก



ปลัดเทศบาล

ที่เกี่ยวของ
๒

โครงการปกปองสถาบันสําคัญ

จัดกิจกรรมปกปองสถาบันสําคัญของชาติ

ของชาติ

เพื่อรณรงคสงเสริมใหประชาชนเกิด

๕๐,๐๐๐

เทศบาลฯ

สํานัก



ปลัดเทศบาล

จิตสํานึก และรวมกันเห็นถึงความสําคัญ
ในสถาบันสําคัญของชาติ
๓

โครงการจัดงานวันสําคัญตาง ๆ

- จัดงานวันสําคัญตางๆ ของชาติ และวัน

ของชาติและวันสําคัญทางศาสนา

สําคัญทางศาสนา เชน วันปยมหาราช
วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ เปนตน

๑๐๐,๐๐๐

เทศบาลฯ

กองการศึกษา 





โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

โครงการจัดงานประเพณีลอย

- จัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง

ลําดับที่
๔

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หนวย
พ.ศ. ๒๕๕๕
พ.ศ. ๒๕๕๖
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑๕๐,๐๐๐

เทศบาลฯ

กองการศึกษา

๓๐,๐๐๐

เทศบาลฯ

กองการศึกษา







กระทง
๕

โครงการจัดงานวันปใหม

- จัดกิจกรรมงานวันปใหม เชน การทําบุญ
ตักบาตร เปนตน

๖

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ

- จัดกิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติ

๑๐๐,๐๐๐

เทศบาลฯ

กองการศึกษา

๗

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต

- จัดงานประเพณีสงกรานต และกิจกรรม

๑๐๐,๐๐๐

เทศบาลฯ

กองการศึกษา

และวันผูสูงอายุ

สําหรับผูสูงอายุ

๘

โครงการแหเทียนเขาพรรษา

- จัดงานประเพณีแหเทียนเขาพรรษา

๒๐,๐๐๐

เทศบาลฯ

กองการศึกษา

๙

โครงการอบรมสงเสริมดาน

- จัดกิจกรรมอบรมดานคุณธรรมจริยธรรม

๕๐,๐๐๐

เทศบาลฯ

กองการศึกษา



คุณธรรมจริยธรรม บวชสามเณร

และพิธีบวชสามเณรภาคฤดูรอน
๕๐,๐๐๐

เทศบาลฯ

กองการศึกษา







ภาคฤดูรอน
๑๐ โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด

- จัดกิจกรรมสงเสริมใหประชาชนเลนกีฬา
ตางๆ ใชเวลาวางใหเปนประโยชน

ลําดับที่

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

โครงการ/กิจกรรม

๑๑ โครงการสงเสริมกิจกรรมพัฒนา
เยาวชน
๑๒ โครงการรณรงคเพื่อปองกัน
ยาเสพติด

- จัดกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาเยาวชน

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หนวย
พ.ศ. ๒๕๕๕
พ.ศ. ๒๕๕๖
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๕๐,๐๐๐

เทศบาลฯ

กองการศึกษา



๒๐,๐๐๐

เทศบาลฯ

กองการศึกษา



๒๐,๐๐๐

เทศบาลฯ

กองการศึกษา

๓๐,๐๐๐

เทศบาลฯ

กองการศึกษา

๖๘๙,๘๐๐

เทศบาลฯ

กองการศึกษา            

๙๘๕,๔๐๐

เทศบาลฯ

กองการศึกษา            

ในเขตเทศบาล
- จัดอบรมใหความรูเพื่อรณรงคปองกัน
ยาเสพติดใหกับประชาชน เยาวชนในเขต
เทศบาลฯ

๑๓ โครงการอบจริยธรรม ใหกับ
ประชาชนในเขตเทศบาล

- จัดอบรมใหความรู ดานคุณธรรม จริยธรรม



ใหกับประชาชนในชุมชนตางๆ
ภายในเขตเทศบาลฯ

๑๔ โครงการแขงขันกีฬาเพื่อเชื่อม

- การเตรียมพรอมเพื่อเขารวมแขงขันกีฬา

ความสัมพันธและไมตรีระหวาง

เชื่อมความสัมพันธระหวางองคกรปกครอง

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

สวนทองถิ่นในเขตอําเภอนครชัยศรี

๑๕ โครงการอาหารเสริม(นม)

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)



สนับสนุนใหกับโรงเรียนวัดทาตําหนัก
๑๖ โครงการอุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวัน

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันใหกับโรงเรียนวัดทาตําหนัก

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลนครชัยศรี
๕. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านการจัดการคุณภาพสิงแวดล้ อมและการจัดการทรั พยากรธรรมชาติ
๕.๑ แนวทางการพัฒนาการสุขาภิบาลชุมชน และการปรับปรุงการจัดระบบกําจัดขยะมูลฝอยและปฏิกลู เพือสิงแวดล้ อม

ลําดับที
๑

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

โครงการรณรงค์นครชัยศรีเมือง

- จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ คนนครชัยศรี

สะอาดปราศจากมลพิษ

ช่วยกันรักษาความสะอาด ลดมลพิษ
เพือสิงแวดล้ อมทีดีภายในเขตเทศบาล

งบประมาณ

สถานที
ดําเนินการ

๒๐,๐๐๐ เขตเทศบาลฯ

พ.ศ. ๒๕๕๕
พ.ศ. ๒๕๕๖
หน่ วย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กอง
สาธารณสุขฯ



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลนครชัยศรี
๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง - การบริหาร
๖.๑ แนวทางการพัฒนาสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

ลําดับที่
๑

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

โครงการ/กิจกรรม
โครงการฝกอบรมเพิ่ม

- จัดอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อ

ประสิทธิภาพพนักงานและลูกจาง

พัฒนาความรู ความสามารถ ทักษะตางๆ

ของเทศบาลแยกตามหลักสูตร

ในการปฏิบัติงานของผูบริหารทองถิ่น

สถานที่
ดําเนินการ

หนวย
พ.ศ. ๒๕๕๕
พ.ศ. ๒๕๕๖
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๓๐๐,๐๐๐

เทศบาลฯ

สํานักปลัดฯ

๓๐,๐๐๐

เทศบาลฯ

สํานักปลัดฯ

งบประมาณ



สมาชิกสภาเทศบาล ขาราชการ พนักงาน
จาง
๒

โครงการฝกอบรมพนักงานปองกัน

- จัดฝกอบรมใหความรูดานการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย

และบรรเทาสาธารณภัยแกพนักงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย



ลําดับที่
๓

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่

- จัดหนวยบริการในดานตางๆ เชน

๖๐,๐๐๐ ชุมชนตางๆ

พบประชาชน

การตรวจรักษาโรคเบื้องตน การฉีดวัคซีน

ในเขต

สุนัข การใหคําปรึกษาในดานตางๆ เกี่ยวกับ

เทศบาล

หนวย
พ.ศ. ๒๕๕๕
พ.ศ. ๒๕๕๖
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานัก



ปลัดเทศบาล

การติดตอราชการ โดยออกบริการกับ
ประชาชนตามชุมชนตางๆ
๔

โครงการจัดประชุมประชาคม

- จัดเวทีประชาคมเพื่อรวมรับฟงความคิด

ทองถิ่น

เห็นของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา

๒๐,๐๐๐

เทศบาลฯ

กอง



วิชาการ

เทศบาลสามป (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙)
๕

โครงการจัดทําปายประชาสัมพันธ

- จัดทําปายประชาสัมพันธระยะเวลาใน

ระยะเวลาในการยื่นแบบประเมิน

การยื่นแบบประเมินและชําระภาษี

และชําระภาษี

๒๐,๐๐๐

เทศบาลฯ

กองคลัง



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เทศบาลตําบลนครชัยศรี
๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง - การบริหาร
๖.๒ แนวทางการพัฒนาการปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฏิบัติงาน

ลําดับที่
๑

๒

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

โครงการจัดซื้อโตะ - เกาอี้ทํางาน

- จัดซื้อโตะ - เกาอี้ ทํางาน ระดับ ๓ – ๖

ระดับ ๓ – ๖

จํานวน ๑ ชุด

โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ

- จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน

ชนิดแขวน ขนาด ๑๕,๐๐๐ BTU

(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๑๕,๐๐๐ BTU

สถานที่
ดําเนินการ

หนวย
พ.ศ. ๒๕๕๕
พ.ศ. ๒๕๕๖
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๘,๐๐๐

เทศบาลฯ

สํานักปลัดฯ

๒๖,๐๐๐

เทศบาลฯ

สํานักปลัดฯ



๓๗,๕๐๐

เทศบาลฯ

สํานักปลัดฯ



งบประมาณ



และมีฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5
พรอมคาติดตั้ง จํานวน 1 เครื่อง
๓

โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต

- จัดซื้อรถจักรยานยนต ขนาด ๑๑๐ ซีซี

ใชในราชการ

จํานวน ๑ คัน

ลําดับที่
๔

๕

๖

๗

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ

- จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction

Multifunction แบบฉีดหมึก

แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน ๑ เครื่อง

(Inkjet)

สําหรับตอพวงกับเครื่องคอมพิวเตอร

โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา

- จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด ๗๕๐ VA

สําหรับใชกับเครื่องคอมพิวเตอร

จํานวน ๒ เครื่อง

โครงการจัดซื้อเกาอี้ทํางาน

- จัดซื้อเกาอืทํางาน ระดับ ๓ – ๖

ระดับ ๓ – ๖

จํานวน ๓ ตัว

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร

- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ

พรอมอุปกรณตอพวงที่จําเปน

ตอพวงที่จําเปน เชน เครื่องพริ้นเตอร

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หนวย
พ.ศ. ๒๕๕๕
พ.ศ. ๒๕๕๖
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๕,๔๐๐

เทศบาลฯ

กองคลัง



๓,๖๐๐

เทศบาลฯ

กองคลัง



๓,๖๐๐

เทศบาลฯ

กอง



การศึกษา
๓๓,๒๐๐

เทศบาลฯ

กอง



สาธารณสุขฯ

เครื่องสํารองไฟ จํานวน ๑ ชุด
๘

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร

- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ

พรอมอุปกรณตอพวงที่จําเปน

ตอพวงที่จําเปน เชน เครื่องพริ้นเตอร
เครื่องสํารองไฟ จํานวน ๑ ชุด

๓๓,๒๐๐

เทศบาลฯ

กอง
สวัสดิการฯ



ลําดับที่
๙

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

โครงการจัดซื้อกลองถายภาพนิ่ง

- จัดซื้อกลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล

ระบบดิจิตอล

มีความละเอียดไมนอยกวา ๑๒ ลานพิกเซล

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หนวย
พ.ศ. ๒๕๕๕
พ.ศ. ๒๕๕๖
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๗,๐๐๐

เทศบาลฯ

กองชาง



๓๔,๐๐๐

เทศบาลฯ

กองชาง



๓๕,๐๐๐

เทศบาลฯ

กองชาง



จํานวน ๑ เครื่อง
๑๐ โครงการจัดซื้อกลองระดับ
ชนิดอัตโนมัติ พรอมขากลอง
๑๑ โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร มัลติฟงกชั่น ขาวดํา
ชนิดเลเซอร

- จัดซื้อกลองระดับ ชนิดอัตโนมัติ
พรอมขากลอง จํานวน 1 ชุด
- จัดซื้อเครื่องพิมพคอมพิวเตอร มัลติฟงกชั่น
ขาวดํา ชนิดเลเซอร จํานวน ๑ เครื่อง

