ราง

แผนการดําเนินงาน
ประจําป พ.ศ. ๒๕๖2
เทศบาลตําบลนครชัยศรี
อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

คํานํา
การปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลนครชัยศรีมีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอการพัฒนาทองถิ่น
และการพัฒนาประเทศโดยสวนรวม ทั้งนี้เนื่องจากการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลนครชัยศรีจะสงผลโดยตรง
ตอการบริการประชาชนและชีวิตความเปนอยูของประชาชน
เทศบาลจึงไดจัดทําแผนการดําเนินงานเทศบาล ป พ.ศ. ๒๕๖2 ซึ่งเปนแนวทางในการ
ดําเนินการโครงการ/กิจกรรมใหมีประสิทธิภาพ สอดคลองรายไดของเทศบาลที่จัดเก็บไดในแตละชวงเวลา และ
สามารถเบิกจายไดตามเปาหมายในแตละไตรมาสเพื่อใหการดําเนินการตางๆ มีประสิทธิภาพ ไมไปรวมอยูใน
ชวงเวลาใดเวลาหนึ่งโดยเฉพาะชวงปลายปงบประมาณ ซึ่งจะทําใหการเบิกจายไมทันในปงบประมาณ และ
สงผลกระทบตอการพัฒนาของเทศบาล และปญหาความเดือดรอนของประชาชนในทองถิ่น
แผนการดําเนินงานจึงเปนการกําหนดชวงเวลาในการดําเนินการปฏิบัติงานโดยใชการบริหาร
จัดการทรัพยากรตางๆ ที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด
จึงหวังเปนอยางยิ่งวาแผนการดําเนินงานเทศบาลตําบลนครชัยศรี ป พ.ศ. ๒๕๖2 จะเปน
คูมือในการพัฒนาทองถิ่น ใหเกิดประโยชนสุขกับประชาชนและความเจริญกาวหนาอยางยั่งยืน และสมดุล
ตลอดจนสนองตอบตอความตองการของประชาชนในทองถิ่นอยางแทจริง
***********************

สารบัญ
หนา

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

๑
3
6

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

๓. การดําเนินการตามระเบียบฯ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (แกไข/เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561) หมวด ๕ ขอ ๒๖ ไดกําหนดใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนดําเนินงานโดยมีขั้นตอน ดังนี้
๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นรวบรวมแผนงานโครงการ
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค 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
*****************************

สวนที่ ๒
(แบบ ผด.01)

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรม และงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
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
๗

๖.๕๒
๑๕.๒๒

๒,๗๑๙,๒๐๐
๓๔๐,๕๐๐

๑๙.๑๑
๒.๓๙

๑๐

๒๑.๗๔

๓,๐๕๙,๗๐๐

๒๑.๕๐

๑
๑
๒

๒.๑๗
๒.๑๗
๔.๓๕

๒๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐

๐.๑๔
๐.๐๗
๐.๒๑

จํานวนงบประมาณ

คิดเปนรอยละของ หนวยงานรับผิดชอบ
งบประมาณทั้งหมด
หลัก
กองการศึกษา
สํานักปลัดฯ/
กองการศึกษา

กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ

จํานวนโครงการที่
ดําเนินการ

คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม
๓.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

๒

๔.๓๕

๕,๒๒๐,๐๐๐

๓๖.๖๘

๓.2
๓.3
3.4
3.5

๔
๓
๒
๕

๘.๗๐
๖.๕๒
๔.๓๕
๑๐.๘๗

๑๐๒,๐๐๐
๒๔๗,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๑๑๓,๐๐๐

๐.๗๒
๑.๗๔
๑.๔๑
๐.๗๙

๑๖

๓๔.๗๘

๕,๘๘๒,๐๐๐

๔๑.๓๓

๑
๓

๒.๑๗
๖.๕๒

๒๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

๐.๑๔
๐.๐๗

๔

๘.๗๐

๓๐,๐๐๐

๐.๒๑

ยุทธศาสตร/แนวทาง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

รวม
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
๔.๑ แผนงานเคะหะและชุมชน
๔.๒ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

รวม

จํานวนงบประมาณ

รอยละของ
งบประมาณ

หนวยดําเนินการ
สํานักปลัดฯ/
กองวิชาการฯ
สํานักปลัดฯ
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ/
กองการศึกษา

กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ

จํานวนโครงการที่
ดําเนินการ

คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด

๔

๘.๗๐

๓๐๕,๐๐๐

๒.๑๔

5.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
รวม
๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริการสาธารณะ

๒

๔.๓๕
๑๓.๐๔

๑,๐๐๐
๓๐๖,๐๐๐

๐.๐๑
๒.๑๕

๖.๑ แผนงานเคะหะและชุมชน

๘

๔,๙๒๔,๐๐๐
๔,๙๒๔,๐๐๐

๓๔.๖๐
๓๔.๖๐

๑๔,๒๓๑,๗๐๐

๑๐๐.๐๐

ยุทธศาสตร/แนวทาง
๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร
๕.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

๖

รวม

๘

๑๗.๓๙
๑๗.๓๙

รวม

๔๖

๑๐๐.๐๐

จํานวนงบประมาณ

รอยละของ
งบประมาณ

หนวยดําเนินการ
สํานักปลัดฯ/
กองวิชาการฯ
สํานักปลัดฯ

กองชาง

(แบบ ผด.02)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
เทศบาลตําบลนครชัยศรี
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๑.1 แผนงานการศึกษา

ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

สถานที่
ดําเนินการ

พ.ศ. ๒๕61
พ.ศ. ๒๕๖2
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. ๒๕๖2
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. ๒๕61
พ.ศ. ๒๕๖2
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.

๑๔๐,๐๐๐

เทศบาลฯ

กองการศึกษา

๑๒,๐๐๐

เทศบาลฯ

สํานัก
ปลัดเทศบาล

๘,๕๐๐

เทศบาลฯ

กองการศึกษา

งบประมาณ
(บาท)







ที่
๔

๕

๖

๗

รวม

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

โครงการจัดงานวันคลายวัน
พระราชสมภพของพระบาทสมเด็จ

จัดงานในวันคลายพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

พระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9

อดุลยเดช เพื่อนอมรําลึกถึงคุณความดี
ของพระองคทานที่มีตอประเทศชาติ

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนม
พรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์

จัดงานและกิจกรรมในวันวันเฉลิมพระชนม
พรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรม

พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

ราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เพื่อสรางจิตสํานึก
และความสามัคคีในหมูประชาชน

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนม
พรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัว

จัดงานและกิจกรรมในวันวันเฉลิมพระชนม
พรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ

มหาวิชราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร

บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อสรางจิตสํานึก
และความสามัคคีในหมู ประชาชนในการ
เทิดทูนสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ

โครงการจัดงานวันสําคัญตาง ๆ
ของชาติ

- จัดงานวันสําคัญตางๆ ของชาติ
เชน วันปยมหาราช เปนตน

7 โครงการ

รวมเปนเงิน

สถานที่
ดําเนินการ

พ.ศ. ๒๕61
พ.ศ. ๒๕๖2
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.

๕๐,๐๐๐

เทศบาลฯ

สํานักปลัดฯ

๕๐,๐๐๐

เทศบาลฯ

สํานักปลัดฯ

๕๐,๐๐๐

เทศบาลฯ

สํานักปลัดฯ

๓๐,๐๐๐

เทศบาลฯ

สํานักปลัดฯ

งบประมาณ
(บาท)

340,500















(แบบ ผด.02)

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรม และงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
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. ๒๕61
พ.ศ. ๒๕๖2
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. ๒๕61
พ.ศ. ๒๕๖2
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
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม
๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๑

โครงการอบรมใหความรูเรื่อง
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารฯ

2

โครงการจัดซื้อพรอมติดตั้ง
ระบบกลองวงจรปด

รวม

2 โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
- จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารฯ กับประชาชนในทองถิ่น
เพื่อใหรับรูถึงสิทธิ ขั้นตอน กระบวนการ
เขาถึงขอมูลขาวสารตางๆ ของทางราชการ
- จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบกลองวงจรปด
ในเขตเทศบาลตามจุดตางๆ ที่สําคัญเพื่อ
ปองกันปญหาอาชญากรรม และสรางความ
มั่นใจใหกับประชาชนในดานความปลอดภัย

รวมเปนเงิน

พ.ศ. ๒๕61
พ.ศ. ๒๕๖2
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
กอง

วิชาการฯ

งบประมาณ
(บาท)

๕,๒๐๐,๐๐๐ เทศบาลฯ

สํานัก
ปลัดเทศบาล



5,220,000
(แบบ ผด.02)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
เทศบาลตําบลนครชัยศรี
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม
๓.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

๑

โครงการความปลอดภัยดานถนน

- รณรงคเรื่องการขับขี่รถยนต จัดรยานยนต
ตามทองถนนในชวงเทศกาลเพื่อลดอัตราการ
เกิดอุบัติเหตุ และการเสียชีวิตบนทองถนน

๑๓,๐๐๐ เทศบาลฯ

พ.ศ. ๒๕61
พ.ศ. ๒๕๖2
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

โครงการฝกอบรมการปองกันและ
ระงับอัคคีภัยในชุมชน

- เพื่ออบรมใหความรูในการปองกันและ
ระงับอัคคีภัยกับประชาชนในเขตเทศบาลฯ

๒๐,๐๐๐ เทศบาลฯ

สํานักปลัดฯ

- ฝกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน(อปพร.)

๔๕,๐๐๐ เทศบาลฯ

สํานักปลัดฯ

- จัดอบรมฝกซอมแผนปองกันฯ เพื่อเตรียม
ความพรอมเมื่อมีเหตุสาธารณภัยขึ้น
รวมเปนเงิน

๒๔,๐๐๐ เทศบาลฯ

สํานักปลัดฯ

ลําดับ
ที่

๓

โครงการ/กิจกรรม

โครงการฝกอบรมทบทวนอาสา
สมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
(อปพร.)
๔ โครงการฝกซอมแผนปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
รวม
4 โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ

102,000

สถานที่
ดําเนินการ







(แบบ ผด.02)

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรม และงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
เทศบาลตําบลนครชัยศรี
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม
๓.3 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ. ๒๕61
พ.ศ. ๒๕๖2
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

โครงการสัตวปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบาใน
เขตเทศบาล

- ปองกันและควบคุมโรคจากสัตวเลี้ยง
สัตวจรจัด ดวยการใหความรู ฉีดวัคซีน
ปองกันโรค

๖๐,๐๐๐ เทศบาลฯ

กอง
สาธารณสุขฯ

รวม

3 โครงการ

รวมเปนเงิน

247,000







(แบบ ผด.02)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
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. ๒๕61
พ.ศ. ๒๕๖2
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. ๒๕๖2
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. ๒๕61
พ.ศ. ๒๕๖2
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



ที่

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

รวม

5 โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

รวมเปนเงิน

พ.ศ. ๒๕61
พ.ศ. ๒๕๖2
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


งบประมาณ
(บาท)

๗,๐๐๐ เทศบาลฯ กองการศึกษา

113,000



(แบบ ผด.02)

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรม และงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
เทศบาลตําบลนครชัยศรี
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
๔.๑ แผนงานเคะหะและชุมชน
ที่
๑

รวม

โครงการ/กิจกรรม
โครงการรณรงครักษาความสะอาด
และความเปนระเบียบเรียบรอย
ในเขตเทศบาล

5 โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ
- จัดกิจกรรมรณรงคใหคนนครชัยศรี
ชวยกันรักษาความสะอาด ลดมลพิษ
เพื่อสิ่งแวดลอมที่ดีภายในเขตเทศบาล

รวมเปนเงิน

งบประมาณ
สถานที่
หนวยงาน
พ.ศ. ๒๕61
พ.ศ. ๒๕๖2
รั
บ
ผิ
ด
ชอบหลั
ก
(บาท)
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.

๒๐,๐๐๐ เขตเทศบาลฯ
กอง
สาธารณสุขฯ

20,000

(แบบ ผด.02)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
เทศบาลตําบลนครชัยศรี
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
๔.๒ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ
- จัดกิจกรรมรณรงคใหประชาชน
มีสวนรวมอนุรักษแมน้ํา คู คลอง
ภายในเขตเทศบาล

งบประมาณ
สถานที่
พ.ศ. ๒๕61
พ.ศ. ๒๕๖2
หนวยงาน
รั
บ
ผิ
ด
ชอบหลั
ก
(บาท)
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.

๑,๐๐๐ เขตเทศบาลฯ
กอง
สาธารณสุขฯ

๑

โครงการกําจัดวัชพืช และผักตบชวา
คลองสาธารณะ

๒

โครงการปลูกตนไมเพื่อเพิ่ม
พื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกรอน

- จัดกิจกรรมใหประชาชนรวมกันปลูก
ตนไม เพื่อตระหนักถึงคุณคาของ
สิ่งแวดลอมในทองถิ่น

๑,๐๐๐ เขตเทศบาลฯ

กอง
สาธารณสุขฯ

3

โครงการสงเสริมอนุรักษฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ลอม แหลงทองเที่ยว และ
ภูมิทัศนในชุมชน

- จัดกิจกรรมรวมกันรักษา
สิ่งแวดลอม ในชุมชนเขตเทศบาล
ทั้งหมด

๘,๐๐๐ เขตเทศบาลฯ

กอง
สาธารณสุขฯ

รวม

3 โครงการ

รวมเปนเงิน

10,000





(แบบ ผด.02)

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรม และงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
เทศบาลตําบลนครชัยศรี
๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง - การบริหาร
๕.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

พ.ศ. ๒๕61
พ.ศ. ๒๕๖2
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

๒๕๐,๐๐๐

เทศบาลฯ

สํานักปลัดฯ

๒

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
แกผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
และพนักงานเทศบาล

- จัดอบรมใหความรู สรางจิสํานึกดาน
คุณธรรม จริยธรรม การปองกันการ
ทุจจริต และการมีผลประโยชนทับซอน

๑๕,๐๐๐

เทศบาลฯ

สํานักปลัดฯ





รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

ที่

โครงการ/กิจกรรม

๓

โครงการจัดประชุมประชาคม
ทองถิ่นในนโยบายสําคัญๆ
ของเทศบาล

- เพื่อจัดประชุมประชาคมทองถิ่น ให
ประชาชนมีสวนรวมในนโยบายสําคัญๆ
ของเทศบาลในโครงการขนาดใหญ
มีผลกระทบตอประชาชน ใชงบประมาณสูง

๔

โครงการจัดประชุมประชาคม
ทองถิ่น ระดับตําบล

- จัดเวทีประชาคมเพื่อรวมรับฟงความคิด
เห็นของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่นกรณีมีความจําเปนเพื่อประโยชน
ของประชาชน ในการเพิ่มเติมโครงการ

รวม

4 โครงการ

รวมเปนเงิน

สถานที่
ดําเนินการ

พ.ศ. ๒๕61
พ.ศ. ๒๕๖2
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

กอง
วิชาการฯ

งบประมาณ
(บาท)

305,000





(แบบ ผด.02)

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรม และงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
เทศบาลตําบลนครชัยศรี
๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง - การบริหาร
๕.2 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. ๒๕61
พ.ศ. ๒๕๖2
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.

๑,๐๐๐ ชุมชนตางๆ
สํานัก
ในเขต
ปลัดเทศบาล
เทศบาล

1,000



(แบบ ผด.02)

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรม และงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
เทศบาลตําบลนครชัยศรี
๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริการสาธารณะ
๖.๑ แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๑ โครงการกอสรางถนน คสล.
พรอมวางทอระบายน้ํา
คอนกรีตและบอพักคอนกรีต
ถนนเทศบาล 1 ซอย 7

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
- เพื่อกอสรางถนน คสล.ขนาดผิวจราจร
รวมรางวีทั้งสองขางกวาง 3.00 – 4.00 เมตร
ยาว 259.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
พื้นที่ไมนอ ยกวา 982.00 ตร.ม. ทอระบายน้ํา

(ปามะลิ) หมู 2 ต.บางกระบา

คอนกรีต Ø 0.60 ม. บอพักคอนกรีต 10 ม./บอ

อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

และบอพัก คสล.รับน้ําจากชุมชน รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลนครชัยศรี

พ.ศ. ๒๕61
พ.ศ. ๒๕๖2
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.
๑,๑๘๘,๐๐๐ เขตเทศบาล กองชาง

งบประมาณ
(บาท)

ที่

โครงการ/กิจกรรม

๒ โครงการกอสรางถนน คสล.
พรอมวางทอระบายน้ํา
คอนกรีตและบอพักคอนกรีต
ถนนทางหลวง 3094

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
- เพื่อกอสรางถนน คสล. ขนาดผิวจราจร
รวมรางวีทั้งสองขาง กวาง 4.00 เมตร
ยาว 57 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่รวม
ไมนอยกวา 228.00 ตร.ม. ทอระบายน้ํา

ซอย 9/2 (นัทธีศรี) หมู 3

คอนกรีต Ø 0.60 ม. บอพักคอนกรีต 10 ม./บอ

ต.บางกระบา อ.นครชัยศรี
จ.นครปฐม

และบอพัก คสล.รับน้ําจากชุมชน
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล
ตําบลนครชัยศรี

๓ โครงการกอสรางถนน คสล.
พรอมวางทอระบายน้ําคอนกรีต
และบอพักคอนกรีต
ถนนเทศบาล 1 ซอย 11/1
หมู 3 ต.บางกระบา
อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

เพื่อกอสรางถนน คสล. ขนาดผิวจราจรรวม
รางวีทงั้ สองขาง กวาง 4.00 เมตร
ยาว 220.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
พื้นที่ไมนอ ยกวา 880.00 ตร.ม. ทอระบายน้ํา
คอนกรีต Ø 0.60 ม. บอพักคอนกรีต 10 ม./บอ
และบอพัก คสล.รับน้ําจากชุมชน
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล
ตําบลนครชัยศรี

พ.ศ. ๒๕61
พ.ศ. ๒๕๖2
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.
๒๗๑,๐๐๐ เขตเทศบาล กองชาง


งบประมาณ
(บาท)

๑,๐๓๔,๐๐๐ เขตเทศบาล

กองชาง



ที่

โครงการ/กิจกรรม

๔ โครงการกอสรางถนน คสล.
พรอมวางทอระบายน้ํา
คอนกรีตและบอพักคอนกรีต
ถนนเทศบาล 1

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
- เพื่อกอสรางถนน คสล. ขนาดผิวจราจร
รวมรางวีทั้งสองขาง กวาง 3.00 - 5.00 เมตร
ยาว 68 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่รวม
ไมนอยกวา 270.00 ตร.ม. ทอระบายน้ํา

ซอย 14/1 (สุขาภิบาล 4)

คอนกรีต Ø 0.60 ม. บอพักคอนกรีต 10 ม./บอ

หมู 2 ต.ทาตําหนัก
อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

และบอพัก คสล.รับน้ําจากชุมชน
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล
ตําบลนครชัยศรี

๕ โครงการกอสรางถนน คสล.
พรอมวางทอระบายน้ําคอนกรีต
และบอพักคอนกรีต
ถนนเทศบาล 1 ซอย 19
(ซอยบานกํานันนอย) หมู 2
ต.ทาตําหนัก อ.นครชัยศรี
จ.นครปฐม

- เพื่อกอสรางถนน คสล. ขนาดผิวจราจร
รวมรางวีทั้งสองขาง กวาง 3.00 เมตร
ยาว 240.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่รวม
ไมนอยกวา 720.00 ตร.ม. ทอระบายน้ํา
คอนกรีต Ø 0.60 ม. บอพักคอนกรีต 10 ม./บอ
และบอพัก คสล.รับน้ําจากชุมชน
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล
ตําบลนครชัยศรี

พ.ศ. ๒๕61
พ.ศ. ๒๕๖2
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.
๓๑๘,๐๐๐ เขตเทศบาล กองชาง


งบประมาณ
(บาท)

๙๘๖,๐๐๐ เขตเทศบาล

กองชาง



ที่

โครงการ/กิจกรรม

๖

โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํารูปตัวยู บริเวณ
ตลาดทานา หมู 1
ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
- เพื่อกอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยู คสล.
ขนาด 0.40 X 0.60 เมตร ยาว 54.00 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล
ตําบลนครชัยศรี

พ.ศ. ๒๕61
พ.ศ. ๒๕๖2
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.
๒๒๗,๐๐๐ เขตเทศบาล กองชาง


งบประมาณ
(บาท)

จ.นครปฐม
๗ โครงการกอสรางอาคาร
อเนกประสงค
บริเวณตลาดทานา หมู 1
ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี
จ.นครปฐม

- เพื่อกอสรางอาคารอเนกประสงค
ขนาด 6.00 X 14.00 เมตร และหองน้ํา
พรอมเทพื้น คสล.
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล
ตําบลนครชัยศรี

๘๐๐,๐๐๐ เขตเทศบาล

กองชาง

๘ โครงการลงหินคลุกตามถนน
ในซอยตาง ๆ ภายในเขต
เทศบาลตําบลนครชัยศรี

เพื่อลงหินคลุกตามถนน ซอยตางๆ ในเขตเทศบาล
ตําบลนครชัยศรี

๑๐๐,๐๐๐ เขตเทศบาล

กองชาง

รวม

8 โครงการ

รวมเปนเงิน

4,924,000





(แบบ ผด.02/1)

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
เทศบาลตําบลนครชัยศรี
1. ประเภทครุภัณฑ คอมพิวเตอร
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ที่

ครุภัณฑ

รายละเอียดของครุภัณฑ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

พ.ศ. ๒๕61
พ.ศ. ๒๕๖2
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

จัดซื้อคอมพิวเตอรสําหรับงาน
ประมวลผล แบบ ๑

- จัดซื้อคอมพิวเตอรสําหรับงาน
ประมวลผล แบบ ๑ จํานวน ๑ เครื่อง

๒๒,๐๐๐

เทศบาลฯ

กอง
วิชาการฯ



2

จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction

- จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction

๙,๐๐๐

เทศบาลฯ

กอง



ชนิดเลเซอรหรือชนิด LED ขาวดํา

ชนิดเลเซอรหรือชนิด LED ขาวดํา
จํานวน 1 เครื่อง

รวม

2 โครงการ

รวมเปนเงิน

วิชาการฯ

31,000

(แบบ ผด.02/1)

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
เทศบาลตําบลนครชัยศรี
2. ประเภทครุภัณฑ สํารวจ
2.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ลําดับที่
๑

โครงการ/กิจกรรม
จัดซื้อเครื่องวัดระยะดวยแสงเลเซอร
แบบมือถือ

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
- จัดซื้อเครื่องวัดระยะดวยแสงเลเซอร
แบบมือถือ จํานวน 1 เครื่อง
เพื่อใชในการคํานวณ ปายโฆษณาตางๆ
เพื่อประสิทธิภาพ และความแมนยําใน

งบประมาณ
๖๕,๐๐๐

การจัดเก็บภาษี

รวม

1 โครงการ

รวมเปนเงิน

65,000

สถานที่
ดําเนินการ
เทศบาลฯ

พ.ศ. ๒๕61
พ.ศ. ๒๕๖2
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.
กองคลัง



