ราง

แผนการดําเนินงาน
ประจําป พ.ศ. ๒๕๖3
เทศบาลตําบลนครชัยศรี
อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

คํานํา
การปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลนครชัยศรีมีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอการพัฒนาทองถิ่น
และการพัฒนาประเทศโดยสวนรวม ทั้งนี้เนื่องจากการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลนครชัยศรีจะสงผลโดยตรง
ตอการบริการประชาชนและชีวิตความเปนอยูของประชาชน
เทศบาลจึงไดจัดทําแผนการดําเนินงานเทศบาล ป พ.ศ. ๒๕๖3 ซึ่งเปนแนวทางในการ
ดําเนินการโครงการ/กิจกรรมใหมีประสิทธิภาพ สอดคลองรายไดของเทศบาลที่จัดเก็บไดในแตละชวงเวลา และ
สามารถเบิกจายไดตามเปาหมายในแตละไตรมาสเพื่อใหการดําเนินการตางๆ มีประสิทธิภาพ ไมไปรวมอยูใน
ชวงเวลาใดเวลาหนึ่งโดยเฉพาะชวงปลายปงบประมาณ ซึ่งจะทําใหการเบิกจายไมทันในปงบประมาณ และ
สงผลกระทบตอการพัฒนาของเทศบาล และปญหาความเดือดรอนของประชาชนในทองถิ่น
แผนการดําเนินงานจึงเปนการกําหนดชวงเวลาในการดําเนินการปฏิบัติงานโดยใชการบริหาร
จัดการทรัพยากรตางๆ ที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด
จึงหวังเปนอยางยิ่งวาแผนการดําเนินงานเทศบาลตําบลนครชัยศรี ป พ.ศ. ๒๕๖3 จะเปน
คูมือในการพัฒนาทองถิ่น ใหเกิดประโยชนสุขกับประชาชนและความเจริญกาวหนาอยางยั่งยืน และสมดุล
ตลอดจนสนองตอบตอความตองการของประชาชนในทองถิ่นอยางแทจริง
***********************

สารบัญ
หนา

๑. บทนํา
๒. บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรม และงบประมาณ
๓. บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
****************************************

๑
3
6

สวนที่ ๒
(แบบ ผด.01)

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรม และงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
เทศบาลตําบลนครชัยศรี
ยุทธศาสตร/แผนงาน
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๑.๑ แผนงานการศึกษา
๑.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
รวม
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
๒.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห
๒.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
รวม

จํานวนโครงการที่
ดําเนินการ

คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด

๓
๙

๕.๕๖
๑๖.๖๗

๒,๗๑๙,๒๐๐
๒๘๘,๕๐๐

๑๗.๐๙
๑.๘๑

๑๒

๒๒.๒๒

๓,๐๐๗,๗๐๐

๑๘.๙๑

๑
๑
๒

๑.๘๕
๑.๘๕
๓.๗๐

๒๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐

๐.๑๓
๐.๐๖
๐.๑๙

จํานวนงบประมาณ

คิดเปนรอยละของ หนวยงานรับผิดชอบ
งบประมาณทั้งหมด
หลัก
กองการศึกษา
สํานักปลัดฯ/
กองการศึกษา

กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ

จํานวนโครงการที่
ดําเนินการ

คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม
๓.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

๑

๑.๘๕

๒๐,๐๐๐

๐.๑๓

๓.2
๓.3
3.4
3.5

๓
๔
๒
๖

๕.๕๖
๗.๔๑
๓.๗๐
๑๑.๑๑

๑๒๕,๐๐๐
๓๐๗,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๑๖๖,๐๐๐

๐.๗๙
๑.๙๓
๑.๒๖
๑.๐๔

3.6 แผนงานงบกลาง

๕

๙.๒๖

๑๔,๗๔๒,๐๐๐

๙๒.๖๗

รวม
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
๔.๑ แผนงานเคะหะและชุมชน

๒๑

๓๘.๘๙

๘๑๘,๐๐๐

๕.๑๔

๒

๓.๗๐

๑,๙๕๓,๐๐๐

๑๒.๒๘

๔.๒ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
รวม

๓
๕

๕.๕๖
๙.๒๖

๑๔,๐๐๐
๑,๙๖๗,๐๐๐

๐.๐๙
๑๒.๓๗

ยุทธศาสตร/แนวทาง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

จํานวนงบประมาณ

รอยละของ
งบประมาณ

หนวยดําเนินการ
สํานักปลัดฯ/
กองวิชาการฯ
สํานักปลัดฯ
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ/
กองการศึกษา/
สํานักปลัดฯ
กองสวัสดิการฯ/
กองสาธารณสุขฯ/
สํานักปลัดฯ

กองชาง/
กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ

จํานวนโครงการที่
ดําเนินการ

คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด

๔

๗.๔๑

๓๖๕,๐๐๐

๒.๒๙

๕.2 แผนงานเคหะและชุมชน
5.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
รวม
๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริการสาธารณะ

๒
๑

๓.๗๐
๑.๘๕
๑๒.๙๖

๓,๗๓๔,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๔,๑๐๙,๐๐๐

๒๓.๔๗
๐.๐๖
๒๕.๘๓

๖.๑ แผนงานเคะหะและชุมชน

๗

๕,๙๗๖,๐๐๐
๕,๙๗๖,๐๐๐

๓๗.๕๗
๓๗.๕๗

๑๕,๙๐๗,๗๐๐

๑๐๐.๐๐

ยุทธศาสตร/แนวทาง
๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร
๕.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

๗

รวม

๗

๑๒.๙๖
๑๒.๙๖

รวมทั้งหมด

๕๔

๑๐๐.๐๐

จํานวนงบประมาณ

รอยละของ
งบประมาณ

หนวยดําเนินการ
สํานักปลัดฯ/
กองวิชาการฯ
กองสาธารณสุขฯ
สํานักปลัดฯ

กองชาง

(แบบ ผด.02)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
เทศบาลตําบลนครชัยศรี
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๑.1 แผนงานการศึกษา

ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

สถานที่
ดําเนินการ

พ.ศ. ๒๕62
พ.ศ. ๒๕๖3
หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๘๖๖,๒๐๐

เทศบาลฯ

กองการศึกษา

















































งบประมาณ
(บาท)

๑

โครงการอาหารเสริม(นม)

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)
สนับสนุนใหกับโรงเรียนวัดทาตําหนัก

๒

โครงการอุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวัน

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันใหกับโรงเรียนวัดทาตําหนัก

๑,๘๔๐,๐๐๐

เทศบาลฯ

กองการศึกษา

๓

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ

- จัดกิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติ
เพื่อใหตระหนักถึงความสําคัญของอนาคต
ชาติ

๑๓,๐๐๐

เทศบาลฯ

กองการศึกษา

รวม

3 โครงการ

รวมเปนเงิน

2,719,200



(แบบ ผด.02)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
เทศบาลตําบลนครชัยศรี
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๑.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

๑

โครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง

- จัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง

๒

โครงการจัดงานวันเทศบาล

- จัดงานวันเทศบาล ๒๔ เมษายน ๒๕๖1
โดยทําพิธีทางศาสนา และกิจกรรมตางๆ
ที่เกี่ยวของ

๓

โครงการพานองทองธรรมะ

- จัดกิจกรรมพานองทองธรรมะเพื่อใหเด็ก
และเยาวชนมีบทบาท และมีโอกาสฝกปฏิบัติ
ทํากิจกรรมรวมกันอันกอใหเกิดความสัมพันธ
ที่ดี มีจิตใจที่ออนโยน มีคุณธรรม

สถานที่
ดําเนินการ

พ.ศ. ๒๕62
พ.ศ. ๒๕๖3
หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑๐๐,๐๐๐

เทศบาลฯ

กองการศึกษา

๓๐,๐๐๐

เทศบาลฯ

สํานัก
ปลัดเทศบาล

๘,๕๐๐

เทศบาลฯ

กองการศึกษา

งบประมาณ
(บาท)







ที่
๔

5

6

7

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

โครงการจัดงานวันคลายวันพระบรม - จัดงานวันคลายวันพระบรมราชสมภพของ
ราชสมภพของพระบาทสมเด็จ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพอแหงชาติ

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพอแหงชาติ

โครงการจัดงานวันคลายวันเฉลิม

- จัดงานวันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระชนมพรรษาสมเด็จพระบรม
ราชชนนีพันปหลวง
และวันแม่แห่งชาติ

สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปหลวง
และวันแม่แห่งชาติ

โครงการจัดงานวันคลายวันสวรรคต

- จัดงานวันคลายวันสวรรคตของพระบาทสม

ของพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

เด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล
อดุลยเดชฯ

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนม
- จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท
พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย
วรางกูร

บดินทรเทพยวรางกูร

สถานที่
ดําเนินการ

พ.ศ. ๒๕62
พ.ศ. ๒๕๖3
หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๒๐,๐๐๐

เทศบาลฯ

สํานักปลัดฯ

๒๐,๐๐๐

เทศบาลฯ

สํานักปลัดฯ

๒๐,๐๐๐

เทศบาลฯ

สํานักปลัดฯ

๕๐,๐๐๐

เทศบาลฯ

สํานักปลัดฯ

งบประมาณ
(บาท)









ที่
๘

9

รวม

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนม
พรรษาสมเด็จพระนางเจาสุทิดาฯ

- จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ

พระบรมราชินี ในรัชกาล 10

บดินทรเทพยวรางกูร

โครงการจัดงานวันสําคัญตางๆ
ของชาติ

- จัดงานวันสําคัญตางๆ ของชาติ

9 โครงการ

รวมเปนเงิน

สถานที่
ดําเนินการ

พ.ศ. ๒๕62
พ.ศ. ๒๕๖3
หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๒๐,๐๐๐

เทศบาลฯ

สํานักปลัดฯ

๒๐,๐๐๐

เทศบาลฯ

สํานักปลัดฯ

งบประมาณ
(บาท)

288,500









(แบบ ผด.02)

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรม และงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
เทศบาลตําบลนครชัยศรี
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
๒.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห

ที่
๑

รวม

โครงการ/กิจกรรม
โครงการสงเสริมการฝกอบรม
วิชาชีพระยะสั้นหรือพัฒนา
อาชีพกลุมสตรี ผูสูงอายุ
คนพิการ

1 โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ
- จัดฝกอบรมอาชีพระยะสั้น ใหกับ
กลุมแมบาน แกนนําและกรรมการชุมชน
กลุมสตรี แมบาน เยาวชน ผูวางงาน
ผูตกงาน และประชาชนในพื้นที่
ที่มีความสนใจ

รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

๒๐,๐๐๐ เทศบาลฯ

20,000

พ.ศ. ๒๕62
พ.ศ. ๒๕๖3
หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กอง
สวัสดิการฯ



(แบบ ผด.02)

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรม และงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
เทศบาลตําบลนครชัยศรี
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
๒.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่
๑

รวม

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

โครงการสงเสริมการดําเนินชีวิต - จัดโครงการสงเสริมใหประชาชน
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช
ในชีวิตประจําวัน

1 โครงการ

รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

๑๐,๐๐๐ เทศบาลฯ

10,000

พ.ศ. ๒๕62
พ.ศ. ๒๕๖3
หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กอง
สวัสดิการฯ



(แบบ ผด.02)

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรม และงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
เทศบาลตําบลนครชัยศรี
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม
๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่
๑

รวม

โครงการ/กิจกรรม
โครงการอบรมกฎหมายและการ
เขาถึงความยุติธรรมในชุมชน

1 โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
- จับอมรมใหความรู กฎหมายที่จําเปน
ในการดําเนินชีวิต และความรูในการเขาถึง
กระบวนการยุติธรรม เบื้องตน

รวมเปนเงิน

พ.ศ. ๒๕62
พ.ศ. ๒๕๖3
สถานที่
หนวยงาน
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๒๐,๐๐๐ เทศบาลฯ กองวิชาการฯ


งบประมาณ
(บาท)

20,000

(แบบ ผด.02)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
เทศบาลตําบลนครชัยศรี
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม
๓.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

๑

โครงการฝกอบรมการปองกันและ
ระงับอัคคีภัยในชุมชน

- เพื่ออบรมใหความรูในการปองกันและ
ระงับอัคคีภัยกับประชาชนในเขตเทศบาลฯ

๒๐,๐๐๐ เทศบาลฯ

พ.ศ. ๒๕62
พ.ศ. ๒๕๖3
หนวย
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.
สํานักปลัดฯ


๒

โครงการฝกอบรมอาสา
สมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
(อปพร.) รุนที่ 2

- ฝกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน(อปพร.)

๘๐,๐๐๐ เทศบาลฯ

สํานักปลัดฯ

๓

โครงการฝกซอมแผนปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

- จัดอบรมฝกซอมแผนปองกันฯ เพื่อเตรียม
ความพรอมเมื่อมีเหตุสาธารณภัยขึ้น

๒๕,๐๐๐ เทศบาลฯ

สํานักปลัดฯ

ลําดับ
ที่

รวม

โครงการ/กิจกรรม

3 โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

รวมเปนเงิน

งบประมาณ

125,000

สถานที่
ดําเนินการ





(แบบ ผด.02)

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรม และงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
เทศบาลตําบลนครชัยศรี
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม
๓.3 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ. ๒๕62
พ.ศ. ๒๕๖3
สถานที่
หนวยงาน
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑๘๐,๐๐๐ เทศบาลฯ
กอง
  
สาธารณสุขฯ

งบประมาณ
(บาท)

๑

โครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข

- เพื่อสงเสริมใหชุมชนรวมกันคิด รวมกันทํา
รวมกันบริหาร เสนอโครงการดานสาธารณสุข
เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ มา
ดําเนินการเอง ชุมชนละ 20,0000 บาท

๒

โครงการรณรงคปองกันโรคไข
เลือดออก

- จัดกิจกรรมรณรงคปองกันไขเลือดออก
ใหกับประชาชนในเขตเทศบาล

๗,๐๐๐ เทศบาลฯ

กอง
สาธารณสุขฯ

๓

โครงการปลอดโรค ควบคุม
และปองกันโรคพิษสุนัขบา
ในเขตเทศบาล

- ปองกันและควบคุมโรคจากสัตวเลี้ยง
สัตวจรจัด ดวยการใหความรู ฉีดวัคซีน
ปองกันโรค

๗๐,๐๐๐ เทศบาลฯ

กอง
สาธารณสุขฯ















(แบบ ผด.02)

ที่
๔

รวม

โครงการ/กิจกรรม
โครงการวัยใส รักปลอดภัย
หางไกลโรคติดตอทางเพศ
สัมพันธ และโรคเอดส

4 โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
- จัดอบรมใหความรูเรื่อง ความรักที่เหมาะสม
ความสัมพันธทางเพศ การปองกัน การแก
ปญหา เพื่อลด ปญหาสังคมในหมูวัยเรียน

รวมเปนเงิน

พ.ศ. ๒๕62
พ.ศ. ๒๕๖3
สถานที่
หนวยงาน
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๕๐,๐๐๐ เทศบาลฯ
กอง

สาธารณสุขฯ

งบประมาณ
(บาท)

307,000

(แบบ ผด.02)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
เทศบาลตําบลนครชัยศรี
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม
๓.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๑

โครงการจัดกิจกรรมสําหรับ
คนพิการในเขตเทศบาลฯ

- จัดกิจกรรมสําหรับชมรมคนพิการใน
เขตเทศบาลฯ เพื่อสรางเครือขายกลุมคนพิการ
ใหมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมตางๆ

๒

โครงการอมรมสัมมนา และทัศน
ศึกษาดูงานผูสูงอายุ

- จัดอบรมใหความรูเรื่องตางๆ และพา
ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ของผูสูงอายุ
ในเขตเทศบาลฯ

รวม

2 โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

รวมเปนเงิน

พ.ศ. ๒๕62
พ.ศ. ๒๕๖3
สถานที่
หนวยงาน
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑๐๐,๐๐๐ เทศบาลฯ
กอง


สวัสดิการฯ

งบประมาณ
(บาท)

๑๐๐,๐๐๐ เทศบาลฯ

200,000

กอง
สวัสดิการฯ



(แบบ ผด.02)

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรม และงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
เทศบาลตําบลนครชัยศรี
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม
๓.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๑

โครงการจัดประชุมประชาคม
ชุมชน

- จัดเวทีประชาคม เพื่อจัดทําแผนชุมชน
โดยจัดเวทีประชาคมในการสงเสริมการมี
สวนรวมของประชาชน เพื่อพัฒนาชุมชนใหมี
ความเจริญอยางยั่งยืนและเขมแข็ง สามารถ
พึ่งพาตนเองได

๒

โครงการอมรมสัมมนาและทัศน

- จัดอบรมใหความรูกับแกนนํา ผูนําชุมชน

ศึกษาดูงานของชุมชน

และพาทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อนํา
ความรูมาใชในการพัฒนาชุมชนในทองถิ่น

โครงการธรรมะอารมณดีนําทาง
ชีวิตที่ดีสูชุมชนโดยหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง

- จัดอบรมธรรมะอารมณดีนําทางชีวิตที่ดี
สูชุมชนโดยหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ใหกับประชาชนในทองถิ่น

๓

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ. ๒๕62
พ.ศ. ๒๕๖3
สถานที่
หนวยงาน
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑๕,๐๐๐ เทศบาลฯ
กอง

สวัสดิการฯ

งบประมาณ
(บาท)

๕๐,๐๐๐ เทศบาลฯ

กอง



สวัสดิการฯ

๕,๐๐๐ เทศบาลฯ

กอง
สวัสดิการฯ



พ.ศ. ๒๕62
พ.ศ. ๒๕๖3
สถานที่
หนวยงาน
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๓๖,๐๐๐ เทศบาลฯ กองการศึกษา


โครงการ/กิจกรรม

๔

โครงการรณรงคเพื่อปองกัน
ยาเสพติด

- จัดอบรมใหความรูเพื่อรณรงคปองกัน
ยาเสพติดใหกับประชาชน เยาวชนในเขต
เทศบาลฯ

๕

โครงการภูมิคุมกันทางสังคมให
เด็ก และเยาวชนเทศบาลตําบล
นครชัยศรี (กิจกรรม "โตไปไมโกง")

- จับอมรมใหความรู พรอมกิจกรรมเพื่อ
สงเสริมทัศนคติ จิตสํานึกที่ ในดานความ
สุจริต ซื่อตรง ซื่อสัตย ไมคดโกงใหกับเด็ก
เยาวชนในเขตเทศบาล

๑๐,๐๐๐ เทศบาลฯ กองการศึกษา

๖

โครงการรฝกอบรมปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดในเขต
เทศบาลฯ

- จัดอบรมใหความรูเพื่อปองกัน และแกไข
ปญหายาเสพติดใหกับประชาชนในชุมชน

๕๐,๐๐๐ เทศบาลฯ

รวม

6 โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ที่

รวมเปนเงิน

166,000

สํานักปลัดฯ





(แบบ ผด.02)

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรม และงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
เทศบาลตําบลนครชัยศรี
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม
๓.6 แผนงานงบกลาง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ

2

โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพคน
พิการ

- จายสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ที่มีอายุ
60 ป และมีคุณสมบัติตามเกณฑ ของทาง
ราชการ
- จายสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูพิการ/ทุพพลภาพ
ซึ่งมีคุณสมบัติตามเกณฑ ของทางราชการ

๓

โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพ

- จายสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส

ผูปวยเอดส

ซึ่งมีคุณสมบัติตามเกณฑ ของทางราชการ

โครงการสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่

- เพื่อสงเงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับพื้นที่ ในการสงเสริมกิจกรรม
ดานสาธารณสุข ตามหลักเกณฑของกองทุนฯ

๔

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ. ๒๕62
พ.ศ. ๒๕๖3
สถานที่
หนวยงาน
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑๒,๐๐๐,๐๐๐ เขตเทศบาลฯ
กอง
           
สวัสดิการฯ
งบประมาณ
(บาท)

๒,๔๐๐,๐๐๐ เขตเทศบาลฯ

๔๒,๐๐๐ เทศบาลฯ

กอง
สวัสดิการฯ

























กอง

























สวัสดิการฯ
๒๐๐,๐๐๐ เทศบาลฯ
๑๔,๖๔๒,๐๐๐

กอง
สาธารณสุขฯ



ที่
๕

รวม

โครงการ/กิจกรรม
โครงการในกิจการจราจร

5 โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
- เพื่อดําเนินการดานกิจการจราจร
ภายในเขตเทศบาล เพื่อความปลอดภัย
ในการสัญจรไปมาของ ประชาชนทั่วไป

รวมเปนเงิน

พ.ศ. ๒๕62
พ.ศ. ๒๕๖3
สถานที่
หนวยงาน
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑๐๐,๐๐๐ เทศบาลฯ สํานักปลัดฯ


งบประมาณ
(บาท)

14,742,000

(แบบ ผด.02)

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรม และงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
เทศบาลตําบลนครชัยศรี
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
๔.๑ แผนงานเคะหะและชุมชน

ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

๑

โครงการรณรงครักษาความสะอาด
และความเปนระเบียบเรียบรอย
ในเขตเทศบาล

- จัดกิจกรรมรณรงคใหคนนครชัยศรี
ชวยกันรักษาความสะอาด ลดมลพิษ
เพื่อสิ่งแวดลอมที่ดีภายในเขตเทศบาล

๗,๐๐๐ เขตเทศบาลฯ

๒

โครงการกอสรางกําแพงกันดิน
คสล.ชุมชนวัดทาตําหนัก

- เพื่อจายคากอสรางกําแพงกันดิน
คสล. ขนาดกวาง 1.50 เมตร

๑,๙๔๖,๐๐๐ เขตเทศบาล

ยาว 150.00 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบล
นครชัยศรี

รวม

5 โครงการ

รวมเปนเงิน

1,953,000

พ.ศ. ๒๕62
พ.ศ. ๒๕๖3
หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กอง
สาธารณสุขฯ

กองชาง





(แบบ ผด.02)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
เทศบาลตําบลนครชัยศรี
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
๔.๒ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

พ.ศ. ๒๕62
พ.ศ. ๒๕๖3
หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑

โครงการกําจัดวัชพืช และผักตบชวา
คลองสาธารณะ

- จัดกิจกรรมรณรงคใหประชาชน
มีสวนรวมอนุรักษแมน้ํา คู คลอง
ภายในเขตเทศบาล

๕,๐๐๐ เขตเทศบาลฯ

กอง
สาธารณสุขฯ

๒

โครงการปลูกตนไมเพื่อเพิ่ม
พื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกรอน

- จัดกิจกรรมใหประชาชนรวมกันปลูก
ตนไม เพื่อตระหนักถึงคุณคาของ

๑,๐๐๐ เขตเทศบาลฯ

กอง
สาธารณสุขฯ

๘,๐๐๐ เขตเทศบาลฯ

กอง
สาธารณสุขฯ





สิ่งแวดลอมในทองถิ่น
3

โครงการสงเสริมอนุรักษฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด

ลอม แหลงทองเที่ยว และ
ภูมิทัศนในชุมชน
รวม
3 โครงการ

- จัดกิจกรรมรวมกันรักษา
สิ่งแวดลอม ในชุมชนเขตเทศบาล
ทั้งหมด
รวมเปนเงิน

14,000



(แบบ ผด.02)

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรม และงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
เทศบาลตําบลนครชัยศรี
๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง - การบริหาร
๕.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

พ.ศ. ๒๕62
พ.ศ. ๒๕๖3
หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑

โครงการฝกอบรมสัมมนา และศึกษา
ดูงานของคณะผูบริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล
และลูกจาง

- จัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อ
พัฒนาความรู ความสามารถ ทักษะตางๆ
ทัศนคติ ในการปฏิบัติงานของผูบริหาร
ทองถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล ขาราชการ
ลูกจางประจํา พนักงานจาง

๓๐๐,๐๐๐

เทศบาลฯ

สํานักปลัดฯ

๒

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
แกผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
และพนักงานเทศบาล

- จัดอบรมใหความรู สรางจิสํานึกดาน
คุณธรรม จริยธรรม การปองกันการ
ทุจจริต และการมีผลประโยชนทับซอน

๑๕,๐๐๐

เทศบาลฯ

สํานักปลัดฯ





ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

พ.ศ. ๒๕62
พ.ศ. ๒๕๖3
หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๓

โครงการจางสถาบันภายนอก
สํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ

- จางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล
สํารวจความพึงพอใจของผูมารับบริการ
ตางๆ

๓๐,๐๐๐

เทศบาลฯ

สํานักปลัดฯ

๔

โครงการจัดประชุมประชาคม
ทองถิ่น ระดับตําบล

- จัดเวทีประชาคมเพื่อรวมรับฟงความคิด
เห็นของประชาชนในการจัดทํา/ทบทวน
เพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่น กรณีมีความ
จําเปนเพื่อประโยชนของประชาชน

๒๐,๐๐๐

เทศบาลฯ

กอง
วิชาการฯ

รวม

4 โครงการ

รวมเปนเงิน

365,000





(แบบ ผด.02)

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรม และงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
เทศบาลตําบลนครชัยศรี
๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง - การบริหาร
๕.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

พ.ศ. ๒๕62
พ.ศ. ๒๕๖3
หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑

โครงการจางเหมาบุคคลธรรมดา
(เปนรายบุคคล) สําหรับ
ประจําทายรถบรรทุกขยะ

- เพื่อจางบุคคลธรรมดาสําหรับการ
ปฏิบัติงานประจําทายรถบรรทุกขยะ
จํานวน ๙ คน

๑,๑๓๔,๐๐๐

เทศบาลฯ

กอง
สาธารณสุขฯ

๒

โครงการจางเหมาเอกชน
รักษาความสะอาดถนน
ทางเทา และพื้นที่สาธารณะ

- จางเหมาเอกชนทําความสะอาดถนน
ทางเทา พื้นที่สาธารณะภายในเขตเทศบาล
ตามที่เทศบาลกําหนด

๒,๖๐๐,๐๐๐

เทศบาลฯ

กอง
สาธารณสุขฯ

รวม

2 โครงการ

รวมเปนเงิน

3,734,000















































(แบบ ผด.02)

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรม และงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
เทศบาลตําบลนครชัยศรี
๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง - การบริหาร
๕.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่

โครงการ/กิจกรรม

๑

โครงการเทศบาลพบประชาชน
เพื่อใหบริการและพัฒนา

รวม

1 โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ
- จัดหนวยบริการในดานตางๆ เชน
การตรวจรักษาโรคเบื้องตน การฉีดวัคซีน
สุนัข การใหคําปรึกษาในดานตางๆ เกี่ยวกับ
การติดตอราชการ โดยออกบริการกับ
ประชาชนตามชุมชนตางๆ

รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

พ.ศ. ๒๕62
พ.ศ. ๒๕๖3
หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑๐,๐๐๐ ชุมชนตางๆ
สํานัก
ในเขต
ปลัดเทศบาล
เทศบาล

10,000



(แบบ ผด.02)

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรม และงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
เทศบาลตําบลนครชัยศรี
๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริการสาธารณะ
๖.๑ แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

๑ โครงการติดตั้งกระจกโคง
สะทอนแสงตามแยกตามโคง
ภายในเขตเทศบาล

- เพื่อจายเปนคาติดตั้งกระจกโคงตามแยก
ตามโคงภายในเขตเทศบาลตําบลนครชัยศรี
จํานวน 12 ชุด

๒ โครงการปรับปรุงซอมแซม

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. ขนาด

ถนน คสล.พรอมวางทอระบาย

ผิวจราจรรวมรางวีทั้งสองขางกวาง 4.00 เมตร

น้ําคอนกรีตและบอพัก

ยาว 408.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

คอนกรีตบริเวณถนน
ทางหลวง 3094 ซอย 10

พื้นที่รวมไมนอ ยกวา 1,632.00 ตารางเมตร
ทอระบายน้ําคอนกรีต Ø 0.60 ม.

(ปาชั้น)

บอพักคอนกรีต 10 เมตร/บอ และบอพัก คสล.
รับน้ําจากชุมชน รายละเอียดตามแบบแปลน
ของเทศบาลตําบลนครชัยศรี

พ.ศ. ๒๕62
พ.ศ. ๒๕๖3
สถานที่
หนวยงาน
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๙๘,๐๐๐ เขตเทศบาล กองชาง


งบประมาณ
(บาท)

๑,๗๘๑,๐๐๐ เขตเทศบาล

กองชาง



ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

๓ โครงการปรับปรุงผิวจราจร
- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงผิวจราจรถนน
ลาดยางพาราแอสฟสติกคอนกรีต ลาดยางพาราแอสฟลทตกิ คอนกรีต
บริเวณทางหลวง 3094
ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร
ซ. 2/5 (ชาญกิจ)
ยาว 535.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร

พ.ศ. ๒๕62
พ.ศ. ๒๕๖3
สถานที่
หนวยงาน
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑,๐๒๕,๐๐๐ เขตเทศบาล กองชาง


งบประมาณ
(บาท)

หรือพื้นที่ไมนอ ยกวา 2,675.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล
ตําบลนครชัยศรี
ของเทศบาลตําบลนครชัยศรี
๔ โครงการปรับปรุงฝา
ทอระบายน้ําถนนซอย
ขางไปรษณีย

- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงฝาทอระบายน้ํา
คสล. ขนาด 0.50 x 1.00 เมตร
จํานวน 160 ฝา รายละเอียดตามแบบแปลน
ของเทศบาลตําบลนครชัยศรี

๑๗๒,๐๐๐ เขตเทศบาล

กองชาง

5 โครงการลงหินคลุกในเขต
เทศบาล ฯ

- เพื่อจายเปนคาลงหินคลุกภายในเขต
เทศบาลตําบลนครชัยศรี

๑๐๐,๐๐๐ เขตเทศบาล

กองชาง





ที่

โครงการ/กิจกรรม

๖ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
เกาะกลางถนนทางหลวง
หมายเลข 4 (เพชรเกษม)

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงภูมิทัศนเกาะกลาง
ถนนทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม)
โดยกอสรางคันกันดิน คสล.
ขนาด 0.15 x 0.40 เมตร พรอมทัง้ กอสราง

พ.ศ. ๒๕62
พ.ศ. ๒๕๖3
สถานที่
หนวยงาน
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑,๗๐๐,๐๐๐ เขตเทศบาล กองชาง

งบประมาณ
(บาท)

งานประติมากรรมสวนสัตวในวรรณคดี , น้ําพุ ,
สวนหิน และปลูกตนไมชนิดตาง ๆ
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล
ตําบลนครชัยศรี
๗ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
ถนนทางหลวง 3094

รวม

7 โครงการ

- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงภูมิทัศนเกาะกลาง
ถนนทางหลวง 3094 โดยกอสรางคันกันดิน
คสล. ขนาด 0.15 x 0.40 เมตร พรอมทัง้
ปลูกตนไมชนิดตาง ๆ รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาลตําบลนครชัยศรี

รวมเปนเงิน

๑,๑๐๐,๐๐๐ เขตเทศบาล

5,976,000

กองชาง



(แบบ ผด.02/1)

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
เทศบาลตําบลนครชัยศรี
1. ประเภทครุภัณฑ การเกษตร
1.1 เคหะและชุมชน

ที่
๑

รวม

ครุภัณฑ
จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา แบบจุม (ไดโว)

1 โครงการ

รายละเอียดของครุภัณฑ
- จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา แบบจุม (ไดโว)
จํานวน 2 เครื่อง

รวมเปนเงิน

งบประมาณ
(บาท)
๗,๖๐๐

7,600

สถานที่
ดําเนินการ
เทศบาลฯ

พ.ศ. ๒๕62
พ.ศ. ๒๕๖3
หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองชาง



