


สวนที่  1 
บทนํา 

  หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 4298 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2548 กําหนด

แนวทางปฏิบัติในการจัดทาํแผนการดําเนนิงานขององคกรปกครองสวนทองถิน่ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทาํแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 โดยใหองคกร

ปกครองสวนทองถิน่จัดทําแผนการดําเนนิงาน ตามระเบียบฯขอ 26 และ 27 เปนไปในแนวทางเดียวกนั 

วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน 
1. เพื่อแสดงรายละเอยีดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดําเนิน 

การจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลในปงบประมาณ พ.ศ.2550  

2. เพื่อใหแนวทางการดําเนนิงานในปงบประมาณนัน้ ๆ ของเทศบาลมีความชัดเจนในการ 

ปฏิบัติมากขึ้น  

3. เพื่อลดความซ้ําซอนโครงการ มกีารประสานและบูรณาการการทาํงานกับหนวยงาน 

และจําแนกรายละเอียดตางๆของแผนงาน/โครงการในแผนการดําเนนิงาน 

4. เพื่อใชเปนเครื่องมือที่สําคัญในการบรหิารงานของผูบริหารในการควบคุมการดาํเนนิ 

งานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนนิงาน 
  1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาํแผนพัฒนาทองถิน่รวบรวมแผนงาน โครงการพฒันา

ของเทศบาล หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวสิาหกจิและหนวยงานอืน่ๆที่ดําเนินการในพืน้ที่ของ

เทศบาล แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิน่ 

  2. คณะกรรมการพัฒนาทองถิน่พิจารณารางแผนการดําเนนิงาน แลวเสนอผูบริหาร

ทองถิน่ ประกาศเปนแผนการดําเนินงาน ทั้งนี้ใหปดประกาศแผนการดําเนนิงานภายในสิบหาวนันบัแตวนัที่

ประกาศ เพื่อใหประชาชนในทองถิน่ทราบโดยทั่วกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน 
ประโยชนของแผนการดําเนินงาน 
  1. เทศบาลมแีผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเปนแผนดาํเนนิการ (Action 

Plan) 

  2. เปนแผนที่แสดงถึงเปาหมาย  รายละเอยีด  กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน  

และแสดงถึงการดําเนนิงานจริง 

  3. มีขอมูลจากหนวยงานอืน่ที่จะเขามาดาํเนนิการในพืน้ที่เทศบาล 



โครงการ

จํานวน

โครงการที่

ดําเนินการ

 คิดเปน

รอยละของ

โครงการ

ทั้งหมด

จํานวน

งบประมาณ

 คิดเปน

รอยละของ

งบประมาณ

ทั้งหมด

หนวยดําเนินการ

ยุทธศาสตรที่  1  ดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

แนวทางที่  1  สงเสริม สนับสนุน  ใหเด็ก เยาวชน และประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพ และการปองกันควบคุมโรคที่เหมาะสม  และ

จัดบริการดานสุขภาพใหครอบคลุมทั่วถึง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2 1.18 700,000 0.21 เทศบาลนครนครสวรรค

แนวทางที่ 2  พัฒนาระบบเครือขายการสรางเสริมสุขภาพ เพื่อความมั่นคงของชีวิต ครอบครัว  สังคม 4 2.37 1,400,000 0.42 เทศบาลนครนครสวรรค

แนวทางที่ 3  เพิ่มความรูความเขาใจ และปลูกฝงจิตสํานึก ใหตระหนักถึงพิษภัยของ ยาเสพตดิ ใหแกเด็ก เยาวชน และประชาชน 2 1.18 550,000 0.17 เทศบาลนครนครสวรรค

แนวทางที่ 4  เสริมสราง  สนับสนุน ระบบคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพใหมีประสิทธิภาพ 4 2.37 480,000 0.15 เทศบาลนครนครสวรรค

แนวทางที่ 5  สงเสริม  พัฒนา  สรางจิตสํานึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการปองกันและลด

ปญหามลพิษ

5 2.96 3,270,000 0.99 เทศบาลนครนครสวรรค

รวม 17 10.06 6,400,000 1.94

ยุทธศาสตรที่  2  ดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

แนวทางที่  1  พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู และความเทาเทียมกันทางการศึกษาของนักเรียนทุกระดับ 9 5.33 8,906,600 2.69 เทศบาลนครนครสวรรค

แนวทางที่  2  พัฒนาวิชาการและสงเสริมการเรียนรูดวยสื่ออิเล็คทรอนิค (E-Learning) 3 1.78 1,525,000 0.46 เทศบาลนครนครสวรรค

แนวทางที่  3  พัฒนาสงเสริมใหนักเรียนสื่อสารได 3 ภาษา 1 0.59 150,000 0.05 เทศบาลนครนครสวรรค

แนวทางที่ 4   สงเสริม สนับสนุนใหเด็ก เยาวชน และประชาชน มีความรูความสามารถ   เปนเลิศทางดานกีฬา ดนตรี และนันทนาการ 6 3.55 11,050,000 3.34 เทศบาลนครนครสวรรค

แนวทางที่ 5  สงเสริม สนับสนุนดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นกิจกรรมพระราชพิธี รัฐพิธี และการทองเที่ยว 7 4.14 6,710,000 2.03 เทศบาลนครนครสวรรค

แนวทางที่ 6  สงเสริม สนับสนุนเด็ก เยาวชน และประชาชน รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน 2 1.18 600,000 0.18 เทศบาลนครนครสวรรค

รวม 28 16.57 28,941,600 8.75

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2550  เทศบาลนครนครสวรรค

สวนที่  2
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โครงการ

จํานวน

โครงการที่

ดําเนินการ

 คิดเปน

รอยละของ

โครงการ

ทั้งหมด

จํานวน

งบประมาณ

 คิดเปน

รอยละของ

งบประมาณ

ทั้งหมด

หนวยดําเนินการ

ยุทธศาสตรที่  3  ดานสวัสดิการสังคมและชุมชน

แนวทางที่  1  สงเสริม และสนับสนุน การแกไขปญหาความยากจน 6 3.55 3,500,000 1.06 เทศบาลนครนครสวรรค

แนวทางที่ 2  พัฒนาสังคมและชุมชน  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 4 2.37 1,300,000 0.39 เทศบาลนครนครสวรรค

แนวทางที่ 3  เสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน 3 1.78 605,000 0.18 เทศบาลนครนครสวรรค

แนวทางที่ 4  สงเคราะห ผูดอยโอกาสทางสังคม และผูประสบภัยพิบัติ เพื่อบรรเทาความเดือดรอนเบื้องตน 2 1.18 5,000,000 1.51 เทศบาลนครนครสวรรค

แนวทางที่ 5 สงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาศักยภาพของชุมชน 4 2.37 7,500,000 2.27 เทศบาลนครนครสวรรค

รวม 19 11.24 17,905,000 5.41

ยุทธศาสตรที่  4  ดานพัฒนากายภาพเมือง

แนวทางที่  1  ปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ 33 19.53 61,305,900 18.54 เทศบาลนครนครสวรรค

แนวทางที่  2  พัฒนาระบบการจราจร 10 5.92 171,141,249 51.76 แขวงการทางนครสวรรคที่ 1

แนวทางที่  3  ปรับปรุงภูมิทัศน แหลงทองเที่ยว พื้นที่นันทนาการ และสวนสาธารณะ 5 2.96 7,150,000 2.16 เทศบาลนครนครสวรรค

แนวทางที่  4   ปรับปรุงและขยายระบบการผลิตและจําหนายน้ําประปา พัฒนาคุณภาพน้ําประปา 2 1.18 2,694,000 0.81 เทศบาลนครนครสวรรค

แนวทางที่ 5  ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ําและการปองกันน้ําทวม 3 1.78 10,700,000 3.24 เทศบาลนครนครสวรรค

รวม 53 31.36 252,991,149 76.51

ยุทธศาสตรที่  5  ดานการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง

แนวทางที่  1  การสนับสนุน สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น 3 1.78 1,340,000 0.41 เทศบาลนครนครสวรรค

แนวทางที่  2  การรักษาความสงบเรียบรอย ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 2 1.18 3,880,000 1.17 เทศบาลนครนครสวรรค

รวม 5 2.96 5,220,000 1.58
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โครงการ

จํานวน

โครงการที่

ดําเนินการ

 คิดเปน

รอยละของ

โครงการ

ทั้งหมด

จํานวน

งบประมาณ

 คิดเปน

รอยละของ

งบประมาณ

ทั้งหมด

หนวยดําเนินการ

ยุทธศาสตรที่  6  ดานการบริหารจัดการที่ดี

แนวทางที่  1  พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนอยางเสมอภาค เกิดความพึงพอใจสูงสุด 1 0.59 200,000 0.06 เทศบาลนครนครสวรรค

แนวทางที่  2  บริหารงบประมาณอยางโปรงใส ถูกตองตามระเบียบกฎหมาย และพัฒนาใหเกิดความคุมคา 2 1.18 1,400,000 0.42 เทศบาลนครนครสวรรค

แนวทางที่  3  เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดอยางทั่วถึง  และเปนธรรม 1 0.59 0 0 เทศบาลนครนครสวรรค

แนวทางทิ่  4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการประชาสัมพันธ ใหสะดวก รวดเร็ว อยางมีประสิทธิภาพ 4 2.37 1,570,000 0.47 เทศบาลนครนครสวรรค

แนวทางที่  5  พัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่  เครื่องมือ  เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน 39 23.08 16,041,760 4.85 เทศบาลนครนครสวรรค

รวม 47 27.81 19,211,760 5.81

รวม (หนวยงานอื่น) 10 5.92 171,141,249 51.76

รวม (เทศบาลฯ) 159 94.08 159,528,260 48.24

รวมทั้งสิ้น 169 100.00 330,669,509 100.00
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ยุทธศาสตรที่  1  ดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

แนวทางที่  1 สงเสริม สนับสนุน ใหเด็ก เยาวชน และประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพ และการปองกันควบคุมโรคที่เหมาะสมและจัดบริการดานสุขภาพใหครอบคลุมทั่วถึง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

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

1 โครงการปองกันและควบคุมโรคติดตอ (เสนอโดย ชุมชนหนองผักตบ) ประชาชนไดรับขาวสารความรูเรื่อง

การปองกันควบคุมโรคติดตอ และ

ประชาชนในชุมชนเขตเทศบาล ผาน

การอบรมเรื่องการปองกันโรคติดตอ 

1,500 คน

          200,000 เขตเทศบาล  สํานักการสาธารณสุขฯ

2 โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสขุชุมชน อสม. ในเขตเทศบาล จํานวน 1,000 คน           500,000 เขตเทศบาล  สํานักการสาธารณสุขฯ

ยุทธศาสตรที่  1  ดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

แนวทางที่  2  พัฒนาระบบเครือขายการสรางเสริมสุขภาพ เพื่อความมั่นคงของชีวิต ครอบครัว  สังคม

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

1 โครงการสุขภาพครอบครัว (เสนอโดยชุมชนเขาโกรกพมา)  ใหบริการประชาชนในชุมชนดาน

สุขภาพ จํานวน 58 ชุมชน

500,000         เขตเทศบาล สํานักการสาธารณสุขฯ

2 โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ (เสนอโดยโรงเรียนลาซาลโชติรวี)  พัฒนานักเรียนใหมีสุขภาพแข็งแรง มี

พัฒนาการสมวยัไมนอยกวา รอยละ 75

100,000         เขตเทศบาล สํานักการสาธารณสุขฯ

3 โครงการพัฒนาเครือขายสุขภาพชุมชน  จัดอบรม อสม.จํานวน 950 คน   

พัฒนาศูนย ศสมช. 58 แหง

600,000         เขตเทศบาล สํานักการสาธารณสุขฯ

4 โครงการออกกําลังกาย (เสนอโดยชุมชนตลาดลาว)  จัดตั้งชมรมสรางสุขภาพ 3 ชมรมและ

มีการจัดกิจกรรมออกกําลังกาย 

สัปดาหละไมนอยกวา 3 วัน วันละไม

นอยกวา 30 นาที

200,000         เขตเทศบาล สํานักการสาธารณสุขฯ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2550 เทศบาลนครนครสวรรค

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ พื้นที่ หนวยดําเนินการ
พ.ศ.2549 พ.ศ.2550

พ.ศ.2549 พ.ศ.2550
หนวยดําเนินการที่ โครงการ งบประมาณ พื้นที่รายละเอียดของโครงการ

4



ยุทธศาสตรที่  1  ดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

แนวทางที่  3 การเพิ่มความรูความเขาใจ และปลูกฝงจิตสํานึกใหตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดใหแกเด็ก เยาวชน และประชาชน

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

1 โครงการรณรงคปองกันยาเสพติด (เสนอโดยชมรมเขากบ) ผูผานการอบรม 1,000 คน  ผูไดรับ

ความรูจากสื่อประชาสัมพันธ จํานวน 

30,000 คน ศูนยเพื่อนใจวัยรุน 6 ศูนย

          200,000 เขตเทศบาล สํานักการสาธารณสุขฯ

2 โครงการอบรมและรณรงคปองกันยาเสพติดกบัประชาชนในชุมชน 

(เสนอโดยวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค)

จัดการอบรมใหกับประชาชนและ

เยาวชนในชุมชนจํานวน 1,770  คน

          350,000 เขตเทศบาล  กองสวัสดิการฯ

ยุทธศาสตรที่  1  ดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

แนวทางที่  4  เสริมสราง  สนับสนุน ระบบคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพใหมีประสิทธิภาพ 

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

1 โครงการพัฒนารานคาและแผงลอยมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร     (เสนอ

โดยชุมชนหนองผักตบ)

จัดอบรม ออกตรวจ และแจกปาย

ใหแกรานคาและแผงลอย จํานวน 170 

รานคา

          200,000 เขตเทศบาล สํานักการสาธารณสุขฯ

2 โครงการมหกรรมอาหารและของดีเมืองปากน้ําโพ จัดงานมหกรรมออกรานจําหนาย

อาหาร จํานวน 1 ครั้ง

          100,000 เขตเทศบาล สํานักการสาธารณสุขฯ

3 โครงการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการสถานที่จําหนายน้ํามัน จัดอบรมผูประกอบการน้ํามัน 1 ครั้ง 

จํานวน 50 คน

            30,000 เขตเทศบาล สํานักการสาธารณสุขฯ

4 โครงการพัฒนาตลาดสดนาซื้อในเขตเทศบาล ตรวจประเมินดานความปลอดภัยของ

อาหาร ในตลาดสดในเขตเทศบาล 

จํานวน 3 แหง

          150,000 เขตเทศบาล สํานักการสาธารณสุขฯ

พื้นที่ หนวยดําเนินการ
พ.ศ.2549 พ.ศ.2550

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ พื้นที่ หนวยดําเนินการ
พ.ศ.2549 พ.ศ.2550

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ

5



ยุทธศาสตรที่  1  ดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

แนวทางที่  5 สงเสริม  พัฒนา  สรางจิตสํานึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการปองกันและลดปญหามลพิษ 

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

1 โครงการจัดการขยะอยางเปนระบบในโรงเรียนและชุมชน (เสนอโดย

ชุมชนฟาใหม)

จัดอบรมโรงเรียนในเขตเทศบาลและ

ชุมชนขางเคียงใหมีการคัดแยกขยะ 

และสงเสริมการผลิตสาร EM  ใน

โรงเรียนและชุมชน

          200,000 เขตเทศบาล  สํานักการสาธารณสุขฯ

2 โครงการกอสรางเมรุพรอมเตาเผาแบบปลอดมลพิษ กอสรางเมรุพรอมเตาเผาแบบปลอด

มลพิษ 1 แหง  ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

       1,900,000 เขตเทศบาล  กองสวัสดิการฯ

3 โครงการเขาคายพักแรมเยาวชนเพื่ออนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จัดอบรมใหความรูดานทฤษฎีและ

ทัศนศึกษาแหลงธรรมชาติ จํานวน

ประมาณ 100 คน

            50,000 เขตเทศบาล  สํานักการศึกษา

4 โครงการเฝาระวังคุณภาพน้ํา เก็บตัวอยางน้ําตรวจสอบคุณภาพ             20,000 เขตเทศบาล  สํานักการชาง

5 โครงการติดตั้งเครื่องเติมอากาศภายในอุทยานสวรรค ติดตั้งกังหันน้ํา ทําดวย Stainless steel 

จํานวน 2 เครื่อง และเครื่องกลเติม

อากาศแบบอัดอากาศและดูดน้ํา Rx-5e

 จํานวน 6 เครื่อง

       1,100,000 เขตเทศบาล  สํานักการชาง

ยุทธศาสตรที่  2 ดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  

แนวทางที่  1 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู และความเทาเทียมกันทางการศึกษาของนักเรียนทุกระดับ

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

1 โครงการสนับสนุนการเขาสูเกณฑมาตรฐานการศึกษาในโรงเรียนสังกัด

เทศบาล (เสนอโดยชุมชนเขาโรงครัว ชุมชนชัยศิริ หอการคาจังหวัด)

โรงเรียนเทศบาล ไดรับงบประมาณ

สนับสนุนจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนทุกกลุมสาระ จํานวน 6,583 คน

       1,316,600 เขตเทศบาล  สํานกัการศึกษา

พื้นที่ หนวยดําเนินการ
พ.ศ.2549 พ.ศ.2550

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ

พื้นที่ หนวยดําเนินการ
พ.ศ.2549 พ.ศ.2550

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ

6



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

2 โครงการอบรมครูเพื่อพัฒนาวิชาการ  (เสนอโดยชุมชนเขาโกรกพมา 

สโมสรโรตารี่ นว. โรงเรียนลาซาลโชติรวี)

จัดอบรมสัมมนาครู และบุคคลที่

เกี่ยวของดานการศึกษา จํานวนปละ  

250   คน

          400,000 เขตเทศบาล  สํานักการศึกษา

3 โครงการปฐมนิเทศผูปกครอง จัดประชุมผูปกครองนกัเรียนที่เขา

เรียนใหม ปการศึกษาละ 500 คน

            50,000 เขตเทศบาล  สํานักการศึกษา

4 โครงการอบรมความรูคูคุณธรรม จัดอบรมและฝกปฏิบัติธรรม นักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ทั้ง 8 

โรงเรียนปการศึกษาละ 560 คน

          240,000 เขตเทศบาล  สํานักการศึกษา

5 โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา จัดทํา /จัดหาขอสอบและแบบประเมิน

คุณภาพ นักเรียน ผูบริหาร ครู  และ

ชุมชนทั้ง 8 โรงเรียน

          250,000 เขตเทศบาล  สํานักการศึกษา

6 โครงการจัดหาหนังสอืเรียนใหนักเรียนระดับอนุบาล ประถมศึกษา และ

มัธยมศึกษา

จัดหาหนังสือเรียนใหนักเรียน

ระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษาทั้ง  8  โรงเรียน

       5,920,000 เขตเทศบาล  สํานักการศึกษา

7 โครงการรวมมือจัดการเรียนการสอนระดับ ปวช., ปวส. ระหวางเทศบาล

 กับสถาบันอาชีวศึกษา (เสนอโดยโรงเรียนลาซาลโชติรวี)

สนับสนุนการศึกษาตอในระดับ ปวช. 

ของนักเรียน จํานวนประมาณ 100 คน

          200,000 เขตเทศบาล  สํานักการศึกษา

8 โครงการประกวดครูผูสอนดีเดน ครูเขารวมประกวดประมาณปละ      

100 คน

            30,000 เขตเทศบาล  สํานักการศึกษา

9 โครงการสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัด

เทศบาลนครนครสวรรค

160  คน           500,000 เขตเทศบาล  สํานักการศึกษา

พื้นที่ หนวยดําเนินการ
พ.ศ.2549 พ.ศ.2550

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ

7



ยุทธศาสตรที่  2 ดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  

แนวทางที่  2   พัฒนาวิชาการและสงเสริมการเรียนรูดวยสื่ออิเล็คทรอนิค (e-learning)            

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

1 โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนระดับทองถิ่น ระดับกลุม

การศึกษาทองถิ่นที่ 7 และระดับภาค(เสนอโดยชุมชนหนองผักตบ 

หอการคาจ.นครสวรรค สโมสรโรตารี่ นว.)

ครูและนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาล

ไดเขารวมและเปนเจาภาพจัด

นิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน

1,000,000      เขตเทศบาล  สํานักการศึกษา

2 โครงการพัฒนาคุณภาพดานวิชาการของนักเรียน 200 คน 500,000         เขตเทศบาล  สํานักการศึกษา

3 โครงการจัดทําเอกสารเผยแพรขาวสารทางวิชาการ   (เสนอโดย สโมสร  

 โรตารี่นครสวรรค)

จัดทําเอกสาร จํานวนปละ 600 ฉบับ 25,000           เขตเทศบาล  สํานักการศึกษา

ยุทธศาสตรที่  2 ดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  

แนวทางที่  3  พัฒนาสงเสริมใหนักเรียนสื่อสารได 3 ภาษา

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

1 โครงการแขงขันคนเกงระดับเทศบาลกลุมการศึกษาทองถิ่นที่ 7  และ

ระดับประเทศ

จัดสอบแขงขันนักเรียนคนเกงทุก

ระดับชั้น ทุกกลุมสาระ

150,000         เขตเทศบาล  สํานักการศึกษา

ยุทธศาสตรที่  2 ดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  

แนวทางที่  4  สงเสริม สนับสนุนใหเด็ก เยาวชน และประชาชน มีความรูความสามารถ เปนเลิศทางดานกีฬา ดนตรี และนันทนาการ 

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

1 โครงการพัฒนานักเรียนดานกีฬากรีฑาและดนตรีสูความเปนเลิศ เก็บตัวฝกซอม เพื่อเขารวมแขงขัน 

และจัดการแขงขันกีฬา-กรีฑาและ

ดนตรีกลุมโรงเรียนเทศบาลทุกระดับ

การแขงขัน

1,500,000      เขตเทศบาล  สํานักการศึกษา

พื้นที่ หนวยดําเนินการ
พ.ศ.2549 พ.ศ.2550

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ

พื้นที่ หนวยดําเนินการ
พ.ศ.2549 พ.ศ.2550

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ

พื้นที่ หนวยดําเนินการ
พ.ศ.2549 พ.ศ.2550

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ

8



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

2 โครงการสนับสนุนการจัดการแขงขันกีฬาและการออกกําลังกายจังหวัด

นครสวรรค

จัดการแขงขัน เขารวมการแขงขัน 

และสนับสนุนการแขงขัน กีฬาและ

การออกกําลังกาย  ไดแก กีฬาฟุตบอล,

 กีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน(ขาม

ป), การแขงขันวิ่งเขากบมินิฮาลฟ

มาราธอน, กีฬายกน้ําหนัก, กีฬา

อุทยานสวรรค, กีฬาตะกรอ, กีฬาวาย

้ ่

6,000,000      เขตเทศบาล  สํานักการศึกษา

3 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จัดกิจกรรมการประกวดรองเพลง เตน

แดนเซอร แขงขันกีฬา  ตอบปญหา 

เลนเกม จัดปายนิทรรศการ  มอบ

ทุนการศึกษา

500,000         เขตเทศบาล  สํานักการศึกษา

4 โครงการแขงขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ จัดการแขงขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ

ระหวางเทศบาล

1,000,000      เขตเทศบาล  สํานักการศึกษา

5 โครงการดนตรีเพื่อประชาชน จัดแสดงดนตรี  ประกวดรองเพลง

ประกวดเตนแดนเซอร ประกวดวง

50,000           เขตเทศบาล  สํานักการศึกษา

6 โครงการชุมชนสัมพันธในเขตเทศบาล (เสนอโดยชุมชนหนาผา ชุมชน

วิมานลอย)

จัดการแขงขันกีฬา และกิจกรรม

นันทนาการ ระหวางชุมชนในเขต

เทศบาลเด็ก เยาวชน และประชาชน 

จํานวน   21,000 คน

2,000,000      เขตเทศบาล  กองสวัสดิการฯ

ยุทธศาสตรที่  2 ดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  

แนวทางที่  5  สงเสริม สนับสนุนดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นกิจกรรมพระราชพิธี รัฐพิธี และการทองเที่ยว

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

1 โครงการประกวดมารยาท จัดประกวดมารยาทนักเรียนทั้ง8 

โรงเรียน ทุกชวงชั้น จํานวน 200 คน

30,000           เขตเทศบาล  สํานักการศึกษา

พื้นที่ หนวยดําเนินการ
พ.ศ.2549 พ.ศ.2550

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ พื้นที่ หนวยดําเนินการ
พ.ศ.2549 พ.ศ.2550

9



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

2 โครงการสนับสนุน สงเสริม งานรัฐพิธี ราชพิธี และงานประเพณีทองถิ่น งานวันขึ้นปใหม วันสงกรานต วัน

ลอยกระทง ฯลฯ    งานแหเทียนจํานํา

พรรษา ฯลฯ     งานเฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 

"80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550    งาน

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา

สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน

วโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

"12สิงหามหาราชินี" งานเฉลิมพระ

เกียรติพระบรมวงศานุวงศ

2,000,000      เขตเทศบาล  สํานักการศึกษา

3 โครงการจัดงานมหกรรมไมดอกไมประดับเมืองรอน ประชาชนเขารวม จํานวน 35,000  คน 100,000         เขตเทศบาล  สํานักการศึกษา

4 โครงการอบรมลูกเสือจราจร นักเรียนเขาอบรม จํานวนปละ 120 คน 80,000           เขตเทศบาล  สํานักการศึกษา

5 โครงการสงเสริมกิจกรรมชุมชน (เสนอโดยชุมชนปอมหนึ่ง ชุมชนฟา

ใหม)

ประชาชนเขารวมกิจกรรมจํานวน 

52,500 คน

2,000,000      เขตเทศบาล  กองสวัสดิการฯ

6 โครงการอบรมจริยธรรมในชุมชน (เสนอโดยชุมชนหนาปายอุทยาน มีประชาชนในชุมชนเขารับการอบรม 500,000         เขตเทศบาล  กองสวัสดิการฯ

7 อุดหนุนโครงการอนุรักษและสงเสริมงานประเพณีแหเจาพอ-เจาแม     

ปากน้ําโพ

อุดหนุนงบประมาณงานประเพณีแห

เจาพอ – เจาแมฯ

2,000,000      เขตเทศบาล  สํานักปลัดฯ

ยุทธศาสตรที่  2 ดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  

แนวทางที่  6  สงเสริม สนับสนุนเด็ก เยาวชน และประชาชน รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน

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

1 โครงการสงเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล  (เสนอโดย

ชุมชนเขาโกรกพมา ชุมชนหนองผักตบ)

จัดอบรม กิจกรรม โดยมีผูเขารวมปละ

ไมนอยกวา 400 คน

400,000         เขตเทศบาล  กองสวัสดิการฯ

2 โครงการจัดกิจกรรมเด็กเล็กและสงเสริมศูนยพัฒนาเดก็เล็ก (เสนอโดย

ชุมชนยุวบัณฑิต)

ศูนยพัฒนาด็กเล็ก จํานวน 5 ศูนย 200,000         เขตเทศบาล  กองสวัสดิการฯ

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ พื้นที่ หนวยดําเนินการ
พ.ศ.2549 พ.ศ.2550

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ พื้นที่ หนวยดําเนินการ
พ.ศ.2549 พ.ศ.2550
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ยุทธศาสตรที่  3  ดานสวัสดิการสังคมและชุมชน         

แนวทางที่  1  สงเสริม และสนับสนุน การแกไขปญหาความยากจน

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

1 โครงการสงเสริมอาชีพประชาชน  (เสนอโดยชุมชนตลาดตายอม ชุมชน

หลวงปูทาว ชุมชนเขาโรงครัว)

จัดฝกอบรมอาชีพ จํานวนไมนอยกวา 

800 คน

       1,000,000 เขตเทศบาล  กองสวัสดิการฯ

2 โครงการสงเสริมผลิตภัณฑลานคาชุมชน หนึ่งชุมชนหนึ่งผลติภัณฑ 

(เสนอโดยชุมชนเจาพอเศรษฐี ชุมชนถาวรพัฒนา ชุมชนหนาโรงเกลือ)

จัดลานคาบริเวณอาคารสหกรณชุมชน

เมือง และบริเวณขางอาคารสํานักงาน

เทศบาล พรอมจัดกิจกรรม เพื่อ

สนับสนุน การจําหนายสินคาใหกับ

ประชาชนไมนอยกวาปละ1ครั้ง

1,000,000      เขตเทศบาล กองสวัสดิการฯ

3 โครงการแกไขปญหาความยากจนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค (เสนอ

โดยชุมชนฟาใหม ชุมชนเขาโกรกพมา)

เพื่อสงเสริม สนับสนุนการแกไข

ปญหาความยากจน ปญหาคนเรรอน 

ปญหาที่อยูอาศยั และซอมแซมที่อยู

อาศัย ใหกับผูจดทะเบียนคนจน และ

ใหนักเรียนมีรายไดระหวางปดภาคเรียน

1,000,000      เขตเทศบาล กองสวัสดิการฯ

4 โครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการและสมาชิกกลุมออมทรัพย (เสนอ

โดยชุมชนหนองผักตบ ชุมชนฟาใหม)

จัดอบรมสัมมนาปละ1 ครั้ง 300,000         เขตเทศบาล กองสวัสดิการฯ

5 โครงการชวยเหลือคาใชจายในระหวางเจ็บปวยของผูยากไรในเขต

เทศบาล (เสนอโดยชุมชนเขาโกรกพมา ร.ร.โชติรวี)

ผูจดทะเบียนคนจนในเขตเทศบาลโดย

ผานศูนยสงเคราะห หรือผาน

คณะกรรมการชุมชนไดรับความ

ชวยเหลอืรายละไมเกิน 2000 บาท

100,000         เขตเทศบาล กองสวัสดิการฯ

6 โครงการชวยเหลือฌาปนกิจศพผูยากไรอนาถา (เสนอโดยชุมชนเขา  

โกรกพมา)

ประชาชนผูยากจนไดรับความ

ชวยเหลือฌาปนกิจศพ รายละไมต่ํากวา

 2,000 บาท

100,000         เขตเทศบาล กองสวัสดิการฯ

พื้นที่ หนวยดําเนินการ
พ.ศ.2549 พ.ศ.2550

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ
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ยุทธศาสตรที่  3  ดานสวัสดิการสังคมและชุมชน         

แนวทางที่  2 พัฒนาสังคมและชุมชน  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

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

1 โครงการเทศบาลพบประชาชน (เสนอโดยชุมชนตลาดลาว ชุมชนฟา

ใหม)

ประชาชนในชุมชนไดรับบริการดาน

ตาง ๆ ของเทศบาลจํานวน 58 ชุมชน

600,000         เขตเทศบาล กองสวัสดิการฯ

2 โครงการประกวดชุมชนพัฒนาดีเดนและคัดเลือกคณะกรรมการชุมชน

ตัวอยาง (เสนอโดยชุมชนนวมินทร ชุมชนสุขสวัสดิ์ ชุมชนไชยศิริ)

คัดเลือกคณะกรรมการชุมชน ตัวอยาง 

ชุมชนละ 3 คน และชุมชนดีเดน 

จํานวน 5 ชุมชน

          100,000 เขตเทศบาล  กองสวัสดิการฯ

3 โครงการสํารวจ จปฐ. ชุมชนในเขตเทศบาล (เสนอโดยชุมชนฟาใหม) จัดเก็บขอมูลพื้นฐานปละ 1 ครั้ง           300,000 เขตเทศบาล  กองสวัสดิการฯ

4 โครงการอบรมสัมมนา  คณะกรรมการ เจาหนาที่ และสมาชิกฌาปนกิจ อบรมคณะกรรมการและเจาหนาที่ 

รวมทั้งสมาชิกสมาคมฌาปณกิจปละ

ประมาณ 150 คน

          300,000 เขตเทศบาล  กองสวัสดิการฯ

ยุทธศาสตรที่  3  ดานสวัสดิการสังคมและชุมชน         

แนวทางที่  3  เสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน

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

1 โครงการครอบครัวผาสุก (เสนอโดยชุมชนฟาใหม) จัดอบรม จํานวนปละ 200 ครอบครัว           100,000 เขตเทศบาล กองสวัสดิการฯ

2 โครงการเงินอุดหนุนกองทุนสงเสริมและสงเคราะหพลเมืองดีจังหวัด

นครสวรรค (กสพ. จ.นครสวรรค)

ใหการสงเคราะหประชาชนที่ทําความดี

 ป ละ 1 ราย

              5 ,000 เขตเทศบาล กองสวัสดิการฯ

3 โครงการอบรมกฎหมายจราจรสําหรับผูนําและสมาชิกในชุมชน (เสนอ

โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค)

มีผูเขารับการอบรมปละประมาณ  250

 คน

          500,000 เขตเทศบาล กองสวัสดิการฯ

ยุทธศาสตรที่  3  ดานสวัสดิการสังคมและชุมชน         

แนวทางที่  4  สงเคราะห ผูดอยโอกาสทางสังคม และผูประสบภัยพิบัติ เพื่อบรรเทาความเดือดรอนเบื้องตน 

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

1 โครงการสงเคราะหผูดอยโอกาสในเขตเทศบาล (เสนอโดยชุมชนสถานี

รถไฟ ชุมชนรณชัย ชุมชนตลาดตายอม)

ผูดอยโอกาสที่ไดรับการชวยเหลือปละ

ไมนอยกวา 400 คน

4,000,000      เขตเทศบาล กองสวัสดิการฯ

พื้นที่ หนวยดําเนินการ
พ.ศ.2549 พ.ศ.2550

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ

พื้นที่ หนวยดําเนินการ
พ.ศ.2549 พ.ศ.2550

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ

พื้นที่ หนวยดําเนินการ
พ.ศ.2549 พ.ศ.2550

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 โครงการสงเคราะหผูประสบภัย (เสนอโดยชุมชนรณชัย ชุมชนเขาโกรก

พมา ชุมชนฟาใหม)

ผูประสบภัยไดรับการสงเคราะห 

จํานวน 58 ชุมชน

1,000,000      เขตเทศบาล กองสวัสดิการฯ

ยุทธศาสตรที่  3  ดานสวัสดิการสังคมและชุมชน         

แนวทางที ่5  สงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาศักยภาพของชุมชน

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

1 โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน คณะกรรมการและสมาชิก

กลุมสตรีชุมชน (เสนอโดยชุมชนหนาปายอุทยานฯ ชุมชนเขาโรงครัว)

จัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน

สําหรับคณะกรรมการและสมาชิก

กลุมสตรีปละ 1 ครั้ง

       2,500,000 เขตเทศบาล กองสวัสดิการฯ

2 โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน คณะกรรมการ  อนุกรรมการ

 ที่ปรึกษา และสมาชิกชุมชน (เสนอโดยชุมชนหนาปายอุทยานฯ ชุมชน

เขาโรงครัว)

จัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน

สําหรับคณะกรรมการ อนุกรรมการ ที่

ปรึกษา และสมาชิกชุมชน ปละ 1 ครั้ง

       4,000,000 เขตเทศบาล กองสวัสดิการฯ

3 โครงการเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพและแกไขปญหาความ

ตองการของชุมชน (เสนอโดยชุมชนเกาะยม ชุมชนหลังอูทันจิตต ชุมชน

ชอนตะวัน)

จัดการพัฒนาศักยภาพ และดําเนินการ

แกไขปญหาของชุมชน โดยเนนการมี

สวนรวมของประชาชนในชุมชนยดึ

หลักประชาธิปไตยจํานวน 58 ชุมชน

          500,000 เขตเทศบาล กองสวัสดิการฯ

4 โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนและกลุมสตรี จัดประชุมใหกับคณะกรรมการชุมชน 

กลุมสตรี อนุกรรมการ ที่ปรึกษา 

สมาชิกชุมชน จํานวน 58 ชุมชน ไม

นอยกวา 12 ครั้ง

          500,000 เขตเทศบาล กองสวัสดิการฯ

แนวทางที่  1  ปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ

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

1 โครงการเงินสมทบคากอสรางระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย กอสรางระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย      14,485,000 เขตเทศบาล สํานักการชาง

หนวยดําเนินการ
พ.ศ.2549 พ.ศ.2550

พื้นที่ หนวยดําเนินการ
พ.ศ.2549 พ.ศ.2550

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ

ยุทธศาสตรที่ 4  ดานพัฒนากายภาพเมือง

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ พื้นที่

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ พื้นที่ หนวยดําเนินการ
พ.ศ.2549 พ.ศ.2550
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 โครงการจัดหาที่ดิน เวนคืนที่ดิน เพื่อกอสรางเขื่อนปองกันน้ําทวม ถนน

 และระบบสาธารณูปโภคภายในเขตเทศบาล

ดําเนินการจัดซื้อและจายคาทดแทน

ที่ดินและสิ่งปลูกสราง ตามแนว

กอสรางเขื่อนปองกันน้ําทวม ถนน 

และระบบสาธารณปูโภค ตาม

โครงการของเทศบาล

     15,000,000 เขตเทศบาล  สํานักการชาง

3 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ําและถนน คสล. ถนนโกสียตั้งแตปาก

ซอยโกสีย 12 ถึงปากซอยโกสีย 8/1

กอสรางทอ คสล.  0.60 เมตร พรอม

บอพัก คสล. ความยาวรวม 250 เมตร 

และถนน คสล.หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่

ไมนอยกวา 470 ตารางเมตร ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

       1,130,000 เขตเทศบาล  สํานักการชาง

4 โครงการกอสรางถนน คสล. แยกถนนไกรลาศ (RB7) เขาศาลอุทธรณภาค กอสรางผิวจราจรแอสฟลทติก 

คอนกรีต กวาง 6.00 เมตร ยาว 570 

เมตร  พื้นที่รวมไหลทางไมนอยกวา 

5,130 ตารางเมตร ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

       7,500,000 เขตเทศบาล  สํานักการชาง

5 โครงการกอสรางทางเทาภายในเขตเทศบาล กอสรางทางเทาภายในเขตเทศบาล 

พื้นที่ 7,500 ตารางเมตร ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

       2,000,000 เขตเทศบาล  สํานักการชาง

6 โครงการติดตั้งเสาไฟฟา พรอมดวงโคมถนนดาวดึงส ตั้งแตแยกถนน

มาตุลี ถึงแยกถนนสวรรควิถี

ติดตั้งเสาไฟฟาชนิดโคมเดี่ยวสูง 7.00 

เมตร ดวงโคมชนิด HIGH  

PRESSURE  SODIUM  ขนาด  250 

วัตต   จํานวน  80  ตน ถนนแยกถนน

มาตุลี ถึงแยกถนนสวรรควิถี  ตาม

       2,840,000 เขตเทศบาล  สํานักการชาง

7 โครงการคาโคมไฟประดับเมือง (เต็งลั้ง) จัดซื้อ จัดหา โคมไฟประดับเมือง 

ประมาณ 1000 โคม ตามรูปแบบ

รายละเอียดที่เทศบาลกําหนด

          400,000 เขตเทศบาล  สํานักการชาง

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ พื้นที่ หนวยดําเนินการ
พ.ศ.2549 พ.ศ.2550
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8 โครงการกอสรางผิวจราจร คสล.พรอมทอระบายน้ําถนนหนาน้ําตาล

แมนชั่น  เริ่มจากทางหลวงหมายเลข 117 ถึงถนนหมูบานจาเสงี่ยม ( 

เสนอโดยชุมชนเจาพอเศรษฐี )

กอสรางถนน คสล.หนา 0.15 เมตร 

กวาง 6.00 - 15.00 เมตร  ยาว  570 

เมตร  พรอมทอระบายน้ํา 

เสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

       4,900,000 เขตเทศบาล  สํานักการชาง

9 โครงการปรับปรุงรั้วรอบอุทยานสวรรค ปรับปรุงรั้วเดิมรอบอุทยานสวรรค 

โดยทําเหล็กลูกกรงรั้ว เสารั้ว รูปแบบ

เกงจีนพรอมทาสี  และติดตั้งประตูรั้ว

ใหมแทนประตูรั้วเดิม ความยาว

ประมาณ 2,950 เมตร  ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

       2,000,000 เขตเทศบาล  สํานักการชาง

10 โครงการจัดหาที่ดิน เวนคืนที่ดินและสิ่งกอสรางในเขตเทศบาล จัดหาที่ดินเพื่อใชกอสรางถนน

สาธารณูปโภคอื่น ๆ รวมถึงคาที่ดิน

สวนที่เหลือจากรังวัดเวนคืน

       9,750,000 เขตเทศบาล  สํานักการชาง

11 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ ซอยคริสตจักร ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ โดย

ดําเนินการ 1.พาดสายไฟถนน 25 

ต.มม.จํานวน 1 เสน ระยะทาง 280 

เมตร  2.ติดตั้งโคมไฟฟา ขนาด 2x36 

วัตต จํานวน 7 ชุด         3.ติดตั้งชุด

ควบคุมพลังงานแสง  จํานวน 1 ชุด

            30,100 เขตเทศบาล  สํานักการชาง

12 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ หมูที่ 3 (จุดที่ 1 )  (เสนอโดยชมุชน

สุขสวัสดิ์)

ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ โดย

ดําเนินการ  1.พาดสายไฟถนน 25 

ต.มม. จํานวน 1 เสน ระยะทาง 40 

เมตร    2.ติดตั้งโคมไฟฟา ขนาด 2 x 36

 วัตต จํานวน 3 ชุด

            11,800 เขตเทศบาล  สํานักการชาง

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ พื้นที่ หนวยดําเนินการ
พ.ศ.2549 พ.ศ.2550
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

13 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะทางเขาหมูบานศิริทิพย (เสนอโดย

ชุมชนหนองปลาแหง)

ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ โดย

ดําเนินการ  1.พาดสายอะลูมิเนียม

เปลือย 50 ต.มม. จํานวน 1 เสน 

ระยะทาง 80 เมตร   2.พาดสายไฟถนน

 25 ต.มม. จํานวน 1 เสน ระยะทาง 

2,640 เมตร  3.ติดตั้งโคมไฟฟา ขนาด 2

 x 36 วัตต  จํานวน 34 ชุด  4.ติดตั้งชุด

ควบคุมพลังงานแสง  จํานวน 2  ชุด

          180,200 เขตเทศบาล  สํานักการชาง

14 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ ชุมชนชอนตะวัน 1  (เสนอโดยชุมชน

ชอนตะวัน)

ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ โดย

ดําเนินการ 1.ปกเสา คอร.ขนาด 8.9 

เมตร 3.1 ตน  2.พาดสายอะลูมิเนียม

เปลือย 50 A ต.มม.จํานวน 1 เสน 

ระยะทาง 100 เมตร  3.พาดสานไฟ

ถนน 25 ต.มม.จํานวน 1 เสน ระยะทาง

 160 เมตร  4.ติดตั้งโคมไฟฟา ขนาด  

2x36 วัตต  จํานวน 5 ชุด

            38,800 เขตเทศบาล  สํานักการชาง

15 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ ชุมชนชอนตะวัน 2 (เสนอโดยชุมชน

ชอนตะวัน)

ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ โดย

ดําเนินการ 1.พาดสายไฟถนน 25 

ต.มม. จํานวน 1 เสน   ระยะทาง960 

เมตร   2.ติดตั้งโคมไฟฟา ขนาด 2x36 

วัตต  จํานวน 7 ชุด

            49,900 เขตเทศบาล  สํานักการชาง

16 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ ซอยสวรรควิถี 57 (เสนอโดยชุมชน

หนองผักตบ)

ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ โดย

ดําเนินการ 1.พาดสายไฟถนน 50 

ต.มม.จํานวน 1 เสน   ระยะทาง 200 

เมตร  2.พาดสายไฟถนน 25 ต.มม.

จํานวน 1เสน ระยะทาง 660 เมตร   3.

ติดตั้งโคมไฟฟา ขนาด 2x36 วัตต 

จํานวน 11 ชุด

            65,200 เขตเทศบาล  สํานักการชาง

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ พื้นที่ หนวยดําเนินการ
พ.ศ.2549 พ.ศ.2550
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

17 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ   ซอยเจาแมศรีจันทร 3 (เสนอโดย

ชุมชนเจาแมศรีจันทร)

ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ โดย

ดําเนินการ  1.พาดสายไฟถนน 25 

ต.มม.จํานวน 1 เสน ระยะทาง 1,600 

เมตร  2.ติดตั้งโคมไฟฟา ขนาด 2x36 

วัตต  จํานวน 24 ชุด     3.ติดตั้งชุด

ควบคุมพลังงานแสง จํานวน 1 ชุด

          118,200 เขตเทศบาล  สํานักการชาง

18 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ ชุมชนชอนตะวัน 3  (เสนอโดยชุมชน

เจาแมศรีจันทร)

ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ โดย

ดําเนินการ 1.พาดสายไฟถนน 25 

ต.มม.จํานวน 1 เสน ระยะทาง 2,200 

เมตร   2.ติดตั้งโคมไฟฟา ขนาด 2x36 

วัตต จํานวน 24 ชุด   3.ติดตั้งชุด

ควบคุมพลังงานแสง   จํานวน 1 ชุด

          132,700 เขตเทศบาล  สํานักการชาง

19 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะซอยขางศูนยทารถ  (เสนอโดยชุมชน

สุขสวัสดิ์ (ศูนยทารถ)

ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ โดย

ดําเนินการ  1.พาดสายไฟถนน 25 

ต.มม. จํานวน 1 เสน ระยะทาง 840 

เมตร   2.ติดตั้งโคมไฟฟา ขนาด 2x36 

วัตต จํานวน 12 ชุด

            60,400 เขตเทศบาล  สํานักการชาง

20 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะซอยสวรรควิถี 50   (เสนอโดยชุมชน

ตลาดสะพานดํา)

ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ โดย

ดําเนินการ  1.พาดสายไฟถนน 25 

ต.มม.จํานวน 1 เสน ระยะทาง 200 

เมตร 2.ติดตั้งโคมไฟฟา ขนาด 2x36 

วัตต    จํานวน 10 ชุด

            33,100 เขตเทศบาล  สํานักการชาง

พื้นที่ หนวยดําเนินการ
พ.ศ.2549 พ.ศ.2550

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

21 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ ซอยเจาแมศรีจันทร 2  ต.(เสนอโดย

ชุมชนเจาแมเศรีจันทร)

ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ โดย

ดําเนินการ  1.พาดสายอะลูมิเนียม

เปลือย 50 A ต.มม. จํานวน 1 เสน 

ระยะทาง 120 เมตร  2.พาดสายไฟถนน

 25 ต.มม. จํานวน 1 เสน ระยะทาง 

          133,700 เขตเทศบาล  สํานักการชาง

22 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะซอยตรงขาม NSC (เสนอโดยชุมชน

หนองผักตบ)

ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ โดย

ดําเนินการ    1.พาดสายไฟถนน 25 

ต.มม.จํานวน 1 เสน ระยะทาง 1060 

เมตร 2.ติดตั้งโคมไฟฟา ขนาด 2x36 

วัตต จํานวน 10 ชุด    3.ติดตั้งชุด

            67,400 เขตเทศบาล  สํานักการชาง

23 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะชุมชนหนาปายอุทยานสวรรค (เสนอ

โดยชุมชนหนาปายอุทยานฯ)

ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ โดย

ดําเนินการ    1.พาดสายไฟถนน 25 

ต.มม.จํานวน 1 เสน ระยะทาง 1120 

เมตร  2.ติดตั้งโคมไฟฟา ขนาด 2x36 

            75,600 เขตเทศบาล  สํานักการชาง

24 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะบริเวณหนาบานพักรองผูวาฯ   (เสนอ

โดยวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค)

ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ โดย

ดําเนินการ 1.ติดตั้งโคมไฟฟา ขนาด 2 

x 36 วัตต จํานวน 2 ชุด

              5 ,200 เขตเทศบาล  สํานักการชาง

25 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะซอยโกดังนานาภัณฑ   (เสนอโดย

โรงเรียนลาซาลโชติรวี)

ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ โดย

ดําเนินการ  1.พาดสายไฟถนน 25 

ต.มม. จํานวน 1 เสน ระยะทาง 200 

เมตร 2.ติดตั้งโคมไฟฟา ขนาด 2 x 36 

วัตต จํานวน 4 ชุด

            17,100 เขตเทศบาล  สํานักการชาง

26 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ ชุมชนโรงเกลือ  (เสนอโดยชุมชนเขา

โรงครัว)

ขยายเขตไฟฟาสาธารณะโดย

ดําเนินการ  1.พาดสายอะลูมิเนียม

เปลือย 50 ต.มม.จํานวน 1 เสน 

ระยะทาง 120 เมตร  2.พาดสายไฟถนน

 25 ต.มม.จํานวน 1 เสนระยะทาง 880 

เมตร  3.ติดตั้งโคมไฟฟา ขนาด 2x36 

วัตต จํานวน 15 ชุด

            71,900 เขตเทศบาล  สํานักการชาง

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ พื้นที่ หนวยดําเนินการ
พ.ศ.2549 พ.ศ.2550
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

27 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ ซอยขางอูสมเดช   (เสนอโดย

หอการคาจังหวัดนครสวรรค)

ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ โดย

ดําเนินการ  1.พาดสายไฟถนน 25 

ต.มม. จํานวน 1 เสน ระยะทาง 580 

เมตร  2.ติดตั้งโคมไฟฟา ขนาด 2x36 

วัตต จํานวน 8 ชดุ   3.ติดตั้งชุดควบ

ตุมพลังงานแสง จํานวน 1 ชุด

            44,700 เขตเทศบาล  สํานักการชาง

28 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ ขางวัดพุทธมงคลนิมิตร    (เสนอโดย

ชุมชนวัดพุทธ)

ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ โดย

ดําเนินการ  1.พาดสายไฟถนน 25 

ต.มม.จํานวน 1 เสน   ระยะทาง 220 

เมตร  2.ติดตั้งโคมไฟฟา ขนาด 2x36 

วัตต  จํานวน 5 ชุด

            19,600 เขตเทศบาล  สํานักการชาง

29 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะซอยโกสีย (เสนอโดยชุมชนปากน้ําโพ) ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ โดย

ดําเนินการ   1.พาดสายไฟถนน 25 

ต.มม. จํานวน 1 เสน ระยะทาง 240 

เมตร  2.ติดตั้งโคมไฟฟา ขนาด 2x36 

วัตต  จํานวน 5 ชุด

            20,900 เขตเทศบาล  สํานักการชาง

30 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะหมูบานมนตสวรรค (เสนอโดยชุมชน

หนองผักตบ)

ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ โดย

ดําเนินการ 1.พาดสายไฟถนน 25 

ต.มม. จํานวน 1 เสน ระยะทาง 420 

เมตร  2.ติดตั้งโคมไฟฟา ขนาด 2x36 

วัตต  จํานวน 8 ชุด

            34,300 เขตเทศบาล  สํานักการชาง

31 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะซอยปาไม  (เสนอโดยชุมชนปาไม) ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ โดย

ดําเนินการ  1.พาดสายไฟถนน 25 

ต.มม.จํานวน 1 เสน ระยะทาง 480 

เมตร 2.ติดตั้งโคมไฟฟา ขนาด 2x36 

วัตต

            38,500 เขตเทศบาล  สํานักการชาง

พื้นที่ หนวยดําเนินการ
พ.ศ.2549 พ.ศ.2550

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

32 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะชุมชนเขาโรงครัว  (เสนอโดยชุมชน

เขาโรงครัว)

ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ โดย

ดําเนินการ  1.พาดสายไฟถนน 25 

ต.มม.จํานวน 1 เสน ระยะทาง 160 

เมตร  2.ติดตั้งโคมไฟฟา ขนาด 2x36 

วัตต   จํานวน 8 ชุด

            25,100 เขตเทศบาล  สํานักการชาง

33 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะซอยขางธนาคารกรุงไทย  (เสนอโดย

ชุมชนรณชัย)

ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ โดย

ดําเนินการ  1.พาดสายไฟถนน 25 

ต.มม.จํานวน 1 เสน ระยะทาง 400 

เมตร 2.ติดตั้งโคมไฟฟา ขนาด 2x36 

วัตตจํานวน 4 ชุด   3.ติดตั้งชุดควบคุม

พลังงานแสง จํานวน 1 ชุด

            26,500 เขตเทศบาล  สํานักการชาง

แนวทางที่  2 พัฒนาระบบการจราจร

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

1 กิจกรรมบํารุงรักษาทางหลวง งานเสริมผิวแอสฟลทงานบูรณะทาง

ผิวแอสฟลท

145,000,000  เขตเทศบาล  แขวงการทาง

นครสวรรคที่ 1

2 กิจกรรมอํานวยความปลอดภัย งานเปลี่ยนชุดโคมไฟ 569,000         เขตเทศบาล  แขวงการทาง

นครสวรรคที่ 1

3 กิจกรรมบํารุงรักษาทางหลวง เสริมผิวแอสฟลท 5,400,000      เขตเทศบาล  แขวงการทาง

นครสวรรคที่ 1

4 กิจกรรมอํานวยความปลอดภัย งานเปลี่ยนชุดโคมไฟ           766,000 เขตเทศบาล  แขวงการทาง

นครสวรรคที่ 1

5 กิจกรรมอํานวยความปลอดภัย งานปรับปรุงสถานที่อันตราย   9,806,135.45 เขตเทศบาล  แขวงการทาง

นครสวรรคที่ 1

6 กิจกรรมอํานวยความปลอดภัย งานปรับปรุงสถานที่อันตราย   5,954,547.52 เขตเทศบาล  แขวงการทาง

นครสวรรคที่ 1

พ.ศ.2550
ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ พื้นที่ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2549

ยุทธศาสตรที่ 4  ดานพัฒนากายภาพเมือง

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ พื้นที่ หนวยดําเนินการ
พ.ศ.2549 พ.ศ.2550
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 กิจกรมอํานวยความปลอดภัย งานติดตั้งเครื่องหมายนําทางบนผิว

ทางจราจร

          417,730 เขตเทศบาล  แขวงการทาง

นครสวรรคที่ 1

8 กิจกรรมอํานวยความปลอดภัย งานตีเสนบนทางหลวง        1,994,186 เขตเทศบาล  แขวงการทาง

นครสวรรคที่ 1

9 กิจกรรมอํานวยความปลอดภัย งานติดตั้งไฟฟาแสงสวางชนิดกิ่งเดี่ยว           877,250 เขตเทศบาล  แขวงการทาง

นครสวรรคที่ 1

10 กิจกรรมอํานวยความปลอดภัย งานติดตั้งไฟสัญญาณจราจรแบบ

กระพริบเตือน (สีเหลือง,สีแดง)

          356,400 เขตเทศบาล  แขวงการทาง

นครสวรรคที่ 1

แนวทางที่  3  ปรับปรุงภูมิทัศน แหลงทองเที่ยว พื้นที่นันทนาการ และสวนสาธารณะ

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

1 โครงการจางที่ปรึกษาสํารวจออกแบบพัฒนาตนแมน้ําเจาพระยา คาจางบริษัทที่ปรึกษาสํารวจออกแบบ

พัฒนาตนแมน้ําเจาพระยา

3,500,000      เขตเทศบาล  สํานักการชาง

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน สระหลวงพอทอง (เสนอโดยชุมชนวัดไทรใต 

       ชุมชนวรนาถ)

ปรับปรุงเชิงลาดของสระ กอสราง

ศาลากลางน้ําและปรับปรุงพื้นที่

โดยรอบสระพื้นที่ประมาณ 1,600  

       2,000,000 เขตเทศบาล  สํานักการชาง

3 โครงการกอสรางปายประชาสัมพันธ ปายโครงเหล็กพื้นที่ปายไมนอยกวา 20 

 ตารางเมตร จํานวน 2 ปาย ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

500,000         เขตเทศบาล  สํานักการชาง

4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนหนองผักตบ จัดทางเดินแบบทุนลอยโดยรอบ 

จํานวนไมนอยกวา 609 ทุน  (เงิน

อุดหนุน 8,000,000 บาท เทศบาล

สมทบ 1,000,000 บาท)

1,000,000      เขตเทศบาล  สํานักการชาง

5 โครงการปรับปรุงเกาะกลางถนนไกรลาส รื้อคันหินเกาะกลางเดิม และปรับแก

คันหินเกาะกลางใหม  ความยาว 70 

เมตร ตามแบบแปลนรายละเอียดของ

150,000         เขตเทศบาล  สํานักการชาง

พ.ศ.2550

ยุทธศาสตรที่ 4  ดานพัฒนากายภาพเมือง

งบประมาณ พื้นที่ หนวยดําเนินการ
พ.ศ.2549

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ พื้นที่ หนวยดําเนินการ
พ.ศ.2549 พ.ศ.2550

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ
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แนวทางที่  4  ปรับปรุงและขยายระบบการผลิตและจําหนายน้ําประปา พัฒนาคุณภาพน้ําประปา

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

1 โครงการกอสรางแทนน้ําดื่ม  (เสนอโดยวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค) กอสรางแทนน้ําดื่มชนิดติดตั้งอยูกับที่ 

จํานวน  33  จุด

       1,980,000 เขตเทศบาล  สํานักการประปา

2 โครงการวางทอเมนประปาถนนสวรรควิถี - ถนนดาวดึงส (เสนอโดย

หอการคาจังหวัดนครสวรรค)

วางทอเมนประปาถนนสวรรควิถี - 

ถนนดาวดึงส โดยวางทอพีวีซี ขนาด 6

 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 13.5 ชนิด  ตอดวย

แหวนยางประสานจากทอขนาด 300 

มม.  ถนนสวรรควิถีไปตามถนน

ดาวดึงส ความยาวประมาณ 510 เมตร 

พรอมประสานทอที่วางใหม ใหกับ

          714,000 เขตเทศบาล  สํานักการประปา

แนวทางที่  5 ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ําและการปองกันน้ําทวม

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

1 โครงการกอสรางระบบระบายน้ําทายซอยสวรรควิถี  65  เชื่อมลงแมน้ํา

เจาพระยา

กอสรางทอระบาย คสล.   ความยาว

ประมาณ  27    เมตร    พรอมบอพัก  

ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

100,000         เขตเทศบาล สํานักการชาง

2 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ํา ถนนยานชุมชนถนนพหลโยธิน จาก

ศูนยทารถถึงโรงแรมวัชระ

กอสรางทอระบายน้ํา แบบทอเหลี่ยม

ขนาด 2.10 x 2.10 เมตร ยาว 51 เมตร 

และทอระบายน้ํา คสล.ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 1 เมตร ยาว 78 เมตร 

พรอมซอมแซมปรับปรุงผิวจราจรและ

ทางเทา  ตามแบบแปลนรายละเอียด

ของเทศบาล

2,600,000      เขตเทศบาล สํานักการชาง

พ.ศ.2550

หนวยดําเนินการ
พ.ศ.2549 พ.ศ.2550

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ พื้นที่ หนวยดําเนินการ
พ.ศ.2549

ที่

ยุทธศาสตรที่ 4  ดานพัฒนากายภาพเมือง

ยุทธศาสตรที่ 4  ดานพัฒนากายภาพเมือง

โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ พื้นที่
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 โครงการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่ง บริเวณศาลเจาพอ - เจาแมทับทิม   

(เสนอโดยชุมชนหนองผักตบ)

กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งความยาว

ประมาณ 110 เมตร และกอสรางปาย

สัญลักษณตนแมน้ําเจาพระยา และ

ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณลานบนสัน

เขื่อน พื้นที่ประมาณ 500 ตารางเมตร 

ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

8,000,000      เขตเทศบาล สํานักการชาง

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

1 โครงการวันเทศบาล ทําบุญเลี้ยงเพลพระ  จัดนิทรรศการ

ผลงานเทศบาล  จัดกิจกรรมนันทนาการ

140,000         เขตเทศบาล สํานักปลัดฯ

2 โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ จัดจางหนวยงานหรือสถาบันที่เปน

กลางสํารวจความพึงพอใจของผูมารับ

บริการของเทศบาล ในประเด็นหลักๆ 

ไดแก ดานกระบวนการขั้นตอนการ

ใหบริการ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ฯลฯ

200,000         เขตเทศบาล สํานักปลัดฯ

3 โครงการอุดหนุนหนวยงานของรัฐหรือองคกรเอกชนในกิจกรรมอัน

เปนสาธารณประโยชน

หนวยงานหรือองคกร  ที่ขอรับการ

สนับสนุน

1,000,000      เขตเทศบาล สํานักปลัดฯ

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ พื้นที่ หนวยดําเนินการ
พ.ศ.2549 พ.ศ.2550

พ.ศ.2550
โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ พื้นที่ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2549
ที่

ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง

แนวทางที ่1  การสนับสนุน สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น 
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดระเบียบการจําหนายสินคาในที่สาธารณะและใหความรูแก

ผูประกอบการคา (เสนอโดยชุมชนหนาผา)

 จัดระเบียบและจัดทําเอกสารเผยแพร

ในการจําหนายสินคาในที่สาธารณะทั้ง

ในจุดผอนผัน 19 จุด และนอกจุดผอน

ผัน

30,000           เขตเทศบาล สํานักปลดัฯ

2 โครงการติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปดภายในเขตเทศบาล ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด

บริเวณถนนหรือสถานที่สําคัญโดย

ควบคุมสั่งการทางอินเทอรเน็ตผาน

โครงขายสัญญาณใยแกวนําแสง

3,850,000      เขตเทศบาล สํานักปลัดฯ

แนวทางที่  1   พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนอยางเสมอภาค เกิดความพึงพอใจสูงสุด

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

1 โครงการจัดทําของที่ระลึกมอบแกผูเสียภาษี จัดทําของที่ระลึก จํานวนประมาณ   

2000  ชุด

200,000         เขตเทศบาล สํานักการคลัง

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

1 โครงการบริการประชาชนดานทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัว

ประชาชนดวยความรวดเร็ว

ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการ

ใหบริการเหลือ 10-15 นาที ตอราย

-                 เขตเทศบาล สํานักปลัดฯ

2 โครงการจัดตั้งศูนยบริการรวมดานทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัว

ประชาชน

จัดหาอุปกรณคอมพิวเตอรและระบบ

คําสั่งควบคุมการทํางานพรอมติดตั้ง

1,400,000      เขตเทศบาล สํานักปลัดฯ

แนวทางที ่2 บริหารงบประมาณอยางโปรงใส ถูกตองตามระเบียบกฎหมาย และพัฒนาใหเกิดความคุมคา

พ.ศ.2550

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ พื้นที่ หนวยดําเนินการ
พ.ศ.2549 พ.ศ.2550

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ พื้นที่ หนวยดําเนินการ
พ.ศ.2549

ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการบริหารจัดการที่ดี

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ พื้นที่ หนวยดําเนินการ
พ.ศ.2549 พ.ศ.2550

แนวทางที ่2 การรักษาความสงบเรียบรอย ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง

ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการบริหารจัดการที่ดี
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แนวทางที่  3  เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดอยางทั่วถึง และเปนธรรม          

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

1 โครงการประเมินการบริการจัดเก็บภาษี แบบสอบถามจํานวน  2,000   ชุด                    -   เขตเทศบาล  สํานักการคลัง

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

1 โครงการจัดทําวารสารเทศบาล (บานเรา) จัดทําวารสารบานเรารายเดือน ๆ ละ 800,000         เขตเทศบาล  กองวิชาการฯ

2 โครงการจัดทําเอกสารรายงานผลการดําเนินงานประจําป จัดทําเอกสารรายงานกิจการเทศบาล ป

ละ 1 ครั้ง

500,000         เขตเทศบาล  กองวิชาการฯ

3 โครงการประชาสัมพันธการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน คาโฆษณาประชาสัมพันธ ตู ปณ. 999 

ในหนังสือพิมพทองถิ่น ประมาณ 10 

ฉบับตอเดือน

120,000         เขตเทศบาล  กองวิชาการฯ

4 โครงการสภาประชาชนเทศบาลนครนครสวรรค จัดประชุม สัมมนา  สํารวจความ

คิดเห็น ฯลฯ

150,000         เขตเทศบาล  กองวิชาการฯ

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

1  โครงการอบรมสัมมนาสมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหาร พนักงาน

เทศบาล และพนักงานจาง

อบรม / ศึกษาดูงาน จํานวน 5 ครั้ง 1,400,000      เขตเทศบาล  สํานักปลัดฯ

2 โครงการอบรมความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ การปฏิบัติหนาที่

ดานคุณธรรมและจริยธรรม

อบรม / ศึกษาดูงาน 3 ครั้ง 600,000         เขตเทศบาล  สํานักปลัดฯ

3 โครงการฝกอบรม และฝกทบทวน อปพร. ฝกอบรม 1 รุน จํานวน 100 คน และ

ฝกทบทวน 1 รุน  จํานวน 100 คน

200,000         เขตเทศบาล  สํานักปลัดฯ

แนวทางที ่5 พัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่  เครื่องมือ  เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

แนวทางที ่4 การพัฒนาแนวทางพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการประชาสัมพันธ ใหสะดวก รวดเร็ว อยางมีประสิทธิภาพ

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ พื้นที่ หนวยดําเนินการ
พ.ศ.2549 พ.ศ.2550

พ.ศ.2549 พ.ศ.2550
รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ พื้นที่ หนวยดําเนินการ

พื้นที่ หนวยดําเนินการ
พ.ศ.2549 พ.ศ.2550

ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการบริหารจัดการที่ดี

ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการบริหารจัดการที่ดี

ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการบริหารจัดการที่ดี

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ

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

4 โครงการฝกซอมแผนปองกันภัยฝายพลเรือน 2 ครั้ง 50,000           เขตเทศบาล  สํานักปลัดฯ

5 โครงการรณรงคปองกันอัคคีภัยและสาธารณภัย จัดกิจกรรมรณรงค จํานวนไมนอยกวา

 10ครั้ง

100,000         เขตเทศบาล  สํานักปลัดฯ

6 โครงการตรวจรวมเพื่อความปลอดภัย จัดกําลัง เจาหนาที่ปองกันฯ และอป

พร. ออกตรวจรวมกับเจาหนาที่ตํารวจ

50,000           เขตเทศบาล  สํานักปลัดฯ

7 โครงการกอสรางที่จอดรถบันไดเลื่อนและรถหอน้ํา อาคารโครงสรางเหล็ก 1 หลัง ตาม

แบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

500,000         เขตเทศบาล  สํานักปลัดฯ

8 โครงการติดตั้งโครงหลังคาและกันสาดอาคารสํานักงานและพัสดุงาน

ควบคุมโรคติดตอ

ปรับปรุงอาคารสํานักงานและพัสดุ

งานควบคุมโรคติอตอตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล จํานวน 1 แหง

680,000         เขตเทศบาล  สํานักการสาธารณสุขฯ

9 โครงการกั้นหองโถงชั้นลางอาคารศูนยบริการสาธารณสุข 2 กั้นหองขนาดพื้นที่ประมาณ  140 ตร.ม. 350,000         เขตเทศบาล  สํานักการสาธารณสุขฯ

10 โครงการกอสราง ลานกีฬา - สนามวอลเลยบอล - สนามเซปกตะกรอ  

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต (ท. 1)

ครู  นักเรียน จํานวน 710 คน  และ

บุคคลในชุมชนไดใชลานกีฬาเปน

สถานที่ออกกําลังกาย

337,600         เขตเทศบาล  สํานักการศึกษา

11 โครงการกอสรางหองสวมครู  โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต (ท. 1) กอสรางหองสวมครู  ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

50,000           เขตเทศบาล  สํานักการศึกษา

12 โครงการปรับปรุงหองสหการโรงเรียน เทศบาลวัดปากน้ําโพใต (ท. 2) ปรับปรุงหองสหการ กวาง 4.40 เมตร

ยาว 10 เมตร ตามรายละเอียดแบบ

แปลนของเทศบาล

150,000         เขตเทศบาล  สํานักการศึกษา

13 โครงการปรับปรุงหองคอมพิวเตอร ชั้น 2  อาคาร 3 โรงเรียน เทศบาลวัด

ปากน้ําโพใต (ท. 2)

ปรับปรุงหองคอมพิวเตอร กวาง 3.70 

เมตร  ยาว 10 เมตร ตามรายละเอียด

แบบแปลนของเทศบาล

100,000         เขตเทศบาล  สํานักการศึกษา

14 โครงการปรับปรุงหองนาฎศิลป โรงเรียน เทศบาลวัดปากน้ําโพใต (ท. 2) บี๊วฝาผนังทําเปนตูเก็บชุดนาฎศิลปและ

เครื่องดนตรี ขนาดพื้นที่กวาง0.80 เมตร

 ยาว 7.70 เมตร สูง 2.10 เมตร ตาม

รายละเอียดแบบแปลนของเทศบาล

100,000         เขตเทศบาล  สํานักการศึกษา

พื้นที่ หนวยดําเนินการ
พ.ศ.2549 พ.ศ.2550

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

15 โครงการปรับปรุงรั้วพรอมปายชื่อโรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส (ท.3ปรับปรุงรั้วยาวประมาณ  90  เมตร 

่

631,600         เขตเทศบาล  สํานักการศึกษา

16 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 3 โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถพรต (ท.4) อาคาร 3 มีขนาดกวาง 14 เมตรยาว 40 

เมตร ชั้นลางเปนหองสมุดชั้น 2,3 เปน

หองเรียน สภาพสีซีดรอน  การทาสีทั้ง

ภายใน ภายนอกโดยทาสีน้ํามัน สูง

จากพื้น 1 เมตร จากนั้นทาสี Plastic 

สวนที่เปนไมทาสีน้ํามัน

200,000         เขตเทศบาล  สํานักการศึกษา

17 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 5  โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต (ท.4) อาคาร 5 มีขนาดกวาง 14 เมตรยาว 36 

เมตร ชั้นลางเปนหองประชุมจะ

ปรับปรุงเปนหองเกียรติยศ แสดง

ผลงานและรางวัลในอนาคตชั้นบน

เปนหองเรียนมัธยม สภาพ สีซีดเกา

ควรทาสีทั้งภายในและภายนอก โดย

ทาสีน้ํามัน สูงจากพื้น 1 เมตร 

นอกจากนั้นทาสีน้ํา  สวนที่เปนไม

200,000         เขตเทศบาล  สํานักการศึกษา

18 โครงการปรับปรุงชั้นลาง อาคารเรียน 2  โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถ

บรรพต  (ท.4)

เวทีการแสดง ขนาดพื้นที่ไมนอยกวา 

80 ตาตรางเมตร พรอมกอสราง

หองน้ําหองสวม 1 ที่  รายละเอียดตาม

แบบแปลนของเทศบาล

643,000         เขตเทศบาล  สํานักการศึกษา

19 โครงการปรับปรุงรั้วพรอมปายชื่อ โรงเรียนเทศบาลวัดชองคีรีศรีสิทธิว

ราราม (ท.5)

ปรับปรุงรั้วยาวประมาณ 100 เมตร 

พรอมปายชื่อโรงเรียน 1 แหง

700,000         เขตเทศบาล  สํานักการศึกษา

20 โครงการปรับปรุงหองสมุด  E-Learning โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรี

นาคพรต (ท.6)

กั้นหอง E-Learning หองสมุด ขนาด  

2.5 เมตร x 10 เมตร ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

41,000           เขตเทศบาล  สํานักการศึกษา

พื้นที่ หนวยดําเนินการ
พ.ศ.2549 พ.ศ.2550

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

21 โครงการกอสรางสถานที่ฝกกีฬายกน้ําหนัก โรงเรียนเทศบาลวัดไทร

เหนือ (ท.8)

อาคาร คสล. 1 ชั้น ขนาดกวาง 4เมตร  

ยาว  11  เมตร  1  หลัง  ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

500,000         เขตเทศบาล  สํานักการศึกษา

22 โครงการอบรมครูศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชนเพื่อพัฒนาวิชาการ มีการอบรมครูศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

จํานวน 12 คน จาก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

40,000           เขตเทศบาล  กองสวัสดิการฯ

23 โครงการกอสรางปายชื่อชุมชน กอสรางปายชื่อชุมชน จํานวน  19 ปาย

 ตามแบบแปลนรายละเอียดของ

133,000         เขตเทศบาล  กองสวัสดิการฯ

24 โครงการกอสรางหองน้ําศูนยพัฒนาเด็กกอนเกณฑวัดพรหมจริยาวาส กอสรางหองน้ํา จํานวน 3 หอง ตาม

แบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

110,000         เขตเทศบาล  กองสวัสดิการฯ

25 โครงการจัดหาครุภัณฑ สํานักปลัดฯ คอมพิวเตอรโนตบุคพรอมอุปกรณ  2             90,000 เขตเทศบาล  สํานักปลัดฯ

โตะทํางานพรอมเกาอี้ จํานวน 5 ชุด             19,000 เขตเทศบาล  สํานักปลัดฯ

ตูเก็บเอกสาร 2 บาน จํานวน 1  ตู               3 ,800 เขตเทศบาล  สํานักปลัดฯ

เกาอี้ผูบริหารพนักสูงไมนอยกวา 110 

ซม. จํานวน 4 ตัว

              8 ,400 เขตเทศบาล  สํานักปลัดฯ

เกาอี้ผูบริหารพนักสูงไมนอยกวา 90 

ซม. จํานวน 24 ตัว

            38,400 เขตเทศบาล  สํานักปลัดฯ

เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนขนาดไม

ต่ํากวา 12,000 บีทียู พรอมติดตั้ง 

จํานวน 1 เครื่อง

            24,500 เขตเทศบาล  สํานักปลัดฯ

เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนขนาดไม

ต่ํากวา 24,000 บีทียู พรอมติดตั้ง 

จํานวน 1 เครื่อง

            35,000 เขตเทศบาล  สํานักปลัดฯ

เครื่องโทรสาร จํานวน 1 เครื่อง             18,000 เขตเทศบาล  สํานักปลัดฯ

เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ พรอม

อุปกรณ จํานวน 2 เครื่อง

            70,000 เขตเทศบาล  สํานักปลัดฯ

เครื่องทําน้ํารอน น้ําเย็น จํานวน 1               5 ,500 เขตเทศบาล  สํานักปลัดฯ

เครื่องดูดฝุน ขนาดไมนอยกวา 25 ลิตร

 จํานวน 1 เครื่อง

            15,000 เขตเทศบาล  สํานักปลัดฯ

พื้นที่ หนวยดําเนินการ
พ.ศ.2549 พ.ศ.2550

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ
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หมอตมน้ํารอน จํานวน 2 ใบ             16,000 เขตเทศบาล  สํานักปลัดฯ

เครื่องรับสงวิทยุมือถือ ขนาดกําลังสง

ไมนอยกวา 5 วัตต จํานวน 7 เครื่อง

            84,000 เขตเทศบาล  สํานักปลัดฯ

เครื่องขยายเสียงแบบมือถือ จํานวน 5 

เครื่อง

            16,000 เขตเทศบาล  สํานักปลัดฯ

โทรทัศนสี 21 นิ้ว จํานวน 1  เครื่อง               5 ,500 เขตเทศบาล  สํานักปลัดฯ

ปายชื่อสํานักงานเทศกิจ 1 ปาย             12,000 เขตเทศบาล  สํานักปลัดฯ

26 โครงการจัดหาครุภัณฑ กองวิชาการและแผนงาน คอมพิวเตอร เครื่องพิมพพรอมอุปกรณ

 จํานวน 2 ชุด

            70,000 เขตเทศบาล กองวิชาการฯ

คอมพิวเตอรโนตบุคพรอมอุปกรณ      

จํานวน  2 ชุด

            90,000 เขตเทศบาล กองวิชาการฯ

เครื่องสํารองขอมูล แบบ Network 

Server พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด

            25,000 เขตเทศบาล กองวิชาการฯ

ตูเก็บเอกสาร  2  บาน  2  หลัง               7 ,600 เขตเทศบาล กองวิชาการฯ

ตูบานเลื่อนกระจกพรอมขารอง  1  หลัง               3 ,700 เขตเทศบาล กองวิชาการฯ

โทรทัศนสีจอแบน ขนาด 25 นิ้ว  

จํานวน  1  เครื่อง

            10,000 เขตเทศบาล กองวิชาการฯ

ขาตั้งกลองวีดีโอ ขนาดใหญ 1 ตัว             10,000 เขตเทศบาล กองวิชาการฯ

รถจักรยานยนตไฟฟา จํานวน  1  คัน             35,000 เขตเทศบาล กองวิชาการฯ

กลองถายรูปดิจิตอล ความละเอียดไม

นอยกวา 10 ลานพิกเซล พรอมอุปกรณ

 1 ชุด

            90,000 เขตเทศบาล กองวิชาการฯ

27 โครงการจัดหาครุภัณฑ สํานักการคลัง รถจักรยานยนตไฟฟา  จํานวน  3  คัน           105,000 เขตเทศบาล สํานักการคลัง

ตูเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก จํานวน  4   ตู             14,000 เขตเทศบาล สํานักการคลัง

28 โครงการจัดหาครุภัณฑ สํานักชาง เครื่องวัดคาพิกัดดวยสัญญาณดาวเทียม

 2 เครื่อง  ใชในการสํารวจ

          100,000 เขตเทศบาล สํานักการชาง

กลองถายรูปดิจิตอล 5 ลานพิเซล

จํานวน  1 เครื่อง

            13,000 เขตเทศบาล สํานักการชาง

พื้นที่ หนวยดําเนินการ
พ.ศ.2549 พ.ศ.2550

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ
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โปรแกรมสําเร็จรูปดานงานวิศวกรรม 

 จํานวน  1  ชุด

          100,000 เขตเทศบาล สํานักการชาง

เครื่องตกแตงกิ่งไม ขนาดโซและ

สเตอรเฟอง 3 หุน ความยาวแกนไม

นอยกวา 3.9 กก.บารสแตนดารด 8 " 

            25,000 เขตเทศบาล สํานักการชาง

เครื่องตกแตงกิ่งไม น้ําหนัก  5.5 กก. 

บารสแตนดารด 10 "  ถังน้ํามัน 53 ลิตร

 จํานวน 5 เครื่อง

            35,000 เขตเทศบาล สํานักการชาง

สวานไฟฟา ขนาดดอกสวาน  12  

มิลลิเมตร  จํานวน  1  เครื่อง

              7 ,500 เขตเทศบาล สํานักการชาง

ตูชารทแบตเตอรี่  ขนาด  30  แอมแปร 

 จํานวน   1  เครื่อง

              4 ,200 เขตเทศบาล สํานักการชาง

เครื่องตัดหญา ชนิดสะพายไหล แบบ

ใชใบมีดติด ชนิดเปนจานกลม  จํานวน

  1 เครื่อง

            11,500 เขตเทศบาล สํานักการชาง

มอเตอรพรอมปมน้ํา ขนาด 20 แรงมา  

ไฟฟา  380  โวลท และตูควบคุมพรอม

อุปกรณอื่น ๆ ครบชุดตามกําหนด  

จํานวน  4  ชุด

          600,000 เขตเทศบาล สํานักการชาง

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค  จํานวน  1  

เครื่อง

            45,000 เขตเทศบาล สํานักการชาง

29 โครงการจัดหาครุภัณฑ สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เครื่องปรับอากาศ ขนาดไมต่ํากวา 

12,000 บีทียู พรอมติดตั้งจํานวน 1 

            24,500 เขตเทศบาล สํานักการสาธารณสุขฯ

เครื่องปรับอากาศขนาดไมต่ํากวา 

18,000 บีทียู พรอมติดตั้ง จํานวน 2 

            57,000 เขตเทศบาล สํานักการสาธารณสุขฯ

พัดลมโคจรแบบติดผนัง 4 เครื่อง               4 ,400 เขตเทศบาล สํานักการสาธารณสุขฯ

พื้นที่ หนวยดําเนินการ
พ.ศ.2549 พ.ศ.2550

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ

30



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

พัดลมติดเพดานขนาดไมนอยกวา 48 

นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง

              2 ,000 เขตเทศบาล สํานักการสาธารณสุขฯ

พัดลมชนิดตั้งพื้น ขนาด 16 นิ้ว จํานวน

 6 เครื่อง

              8 ,400 เขตเทศบาล สํานักการสาธารณสุขฯ

เครื่องพิมพดีดไฟฟาชนิดไมมี

หนวยความจํา จํานวน 1 เครื่อง

            19,500 เขตเทศบาล สํานักการสาธารณสุขฯ

เครื่องโทรศัพท จํานวน 1 เครื่อง                  900 เขตเทศบาล สํานักการสาธารณสุขฯ

เครื่องตรวจธนบัตร จํานวน 1 เครื่อง               2 ,200 เขตเทศบาล สํานักการสาธารณสุขฯ

เครื่องขยายเสียงพรอมอุปกรณ จํานวน

 1 ชุด

            23,000 เขตเทศบาล สํานักการสาธารณสุขฯ

โทรทัศนสีจอแบนขนาดไมนอยกวา 25

 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง

            10,000 เขตเทศบาล สํานักการสาธารณสุขฯ

กลองดิจิตอล ขนาดไมนอยกวา 4 ลาน

พิกเซล จํานวน 1 เครื่อง

            10,000 เขตเทศบาล สํานักการสาธารณสุขฯ

คอมพิวเตอรและเครื่องพิมพพรอม

อุปกรณ จํานวน 1 ชุด

            35,000 เขตเทศบาล สํานักการสาธารณสุขฯ

ชุดรับแขก 1 ชุด             12,000 เขตเทศบาล สํานักการสาธารณสุขฯ

โตะเอนกประสงคขนาด 75x180x75 

ซมจํานวน 10 ตัว

            25,000 เขตเทศบาล สํานักการสาธารณสุขฯ

เกาอี้ทํางาน 3 ตัว               6 ,300 เขตเทศบาล สํานักการสาธารณสุขฯ

เกาอี้ประชุม 50 ตัว             27,500 เขตเทศบาล สํานักการสาธารณสุขฯ

โตะทํางานพรอมเกาอี้จํานวน 4 ชุด             15,200 เขตเทศบาล สํานักการสาธารณสุขฯ

โตะประชุมขนาด 8 คน จํานวน 1 ชุด               8 ,100 เขตเทศบาล สํานักการสาธารณสุขฯ

เกาอี้พักคอย 5 ชุด             10,500 เขตเทศบาล สํานักการสาธารณสุขฯ

ตูแบบฟอรม 15 ลิ้นชักจํานวน 3 ตู               9 ,600 เขตเทศบาล สํานักการสาธารณสุขฯ

แมแรงตะเฆ 1 ตัว             25,000 เขตเทศบาล สํานักการสาธารณสุขฯ

ผามานพรอมอุปกรณ  จํานวน 1 ชุด             14,500 เขตเทศบาล สํานักการสาธารณสุขฯ

ผามานปรับแสงและโปรงแสงพรอม

อุปกรณ

            98,240 เขตเทศบาล สํานักการสาธารณสุขฯ

พื้นที่ หนวยดําเนินการ
พ.ศ.2549 พ.ศ.2550

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ
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เครื่องทําน้ําเย็นแบบใชขวด จํานวน      

   2  เครื่อง

              6 ,400 เขตเทศบาล สํานักการสาธารณสุขฯ

ตูเย็นขนาด 5 คิว 1 ตู               5 ,200 เขตเทศบาล สํานักการสาธารณสุขฯ

ตูเย็นขนาด 7 คิว 1 ตู               7 ,000 เขตเทศบาล สํานักการสาธารณสุขฯ

เครื่องกรองน้ํา 1 เครื่อง               5 ,000 เขตเทศบาล สํานักการสาธารณสุขฯ

หมอตมน้ําไฟฟา 1 ใบ               6 ,000 เขตเทศบาล สํานักการสาธารณสุขฯ

เครื่องชวยหายใจชนิดมือบีบสําหรับ

ผูใหญ1 เครื่อง

              4 ,000 เขตเทศบาล สํานักการสาธารณสุขฯ

เครื่องชวยหายใจชนิดมือบีบสําหรับ

เด็ก1 เครื่อง

              5 ,000 เขตเทศบาล สํานักการสาธารณสุขฯ

เกาอี้นวดฝาเทา 2 ชุด               9 ,000 เขตเทศบาล สํานักการสาธารณสุขฯ

เครื่องวัดความดันโลหิตแบบกระเปา 5 

เครื่อง

              3 ,000 เขตเทศบาล สํานักการสาธารณสุขฯ

เครื่องวัดความดันโลหิตแบบตั้งพื้น 2 

เครื่อง

            14,000 เขตเทศบาล สํานักการสาธารณสุขฯ

โตะแสตนเลส 1 ตัว             10,000 เขตเทศบาล สํานักการสาธารณสุขฯ

เครื่องมือผาตัดเล็ก 1 ชุด             20,000 เขตเทศบาล สํานักการสาธารณสุขฯ

เตียงตรวจภายในแบบเคลื่อนที่ได 

จํานวน 1 ชุด

            14,000 เขตเทศบาล สํานักการสาธารณสุขฯ

โคมไฟสองตรวจจํานวน 1 ชุด               8 ,000 เขตเทศบาล สํานักการสาธารณสุขฯ

เครื่องชั่งน้ําหนักแบบยืนจํานวน 1               2 ,500 เขตเทศบาล สํานักการสาธารณสุขฯ

เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

สิ่งแวดลอมพรอมอุปกรณ

          110,000 เขตเทศบาล สํานักการสาธารณสุขฯ

รถบรรทุกดีเซลแบบดับเบิลแคป 1 คัน           600,000 เขตเทศบาล สํานักการสาธารณสุขฯ

ใบมีดดันหนาพรอมอุปกรณครบชุด 

จํานวน 1 ชุด

            44,000 เขตเทศบาล สํานักการสาธารณสุขฯ

พื้นที่ หนวยดําเนินการ
พ.ศ.2549 พ.ศ.2550

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ
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30 โครงการจัดหาครุภัณฑ สํานักการศึกษา กลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล ความ

ละเอียดไมนอยกวา 4 ลานพิกเซล 

จํานวน 1 เครื่อง

            10,000 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค พรอม

อุปกรณ จํานวน 1 ชุด

            45,000 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

เครื่องคอมพิวเตอร ความเร็วไมต่ํากวา 

3.0 GHz เครื่องพิมพ พรอมอุปกรณ 

จํานวน 4 ชุด

          140,000 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

เครื่องฉีดพนยาฆาหญา จํานวน 2 ตัว               5 ,000 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาดไม

ต่ํากวา 24,000 บีทียู พรอมคาติดตั้ง

จํานวน 3 เครื่อง

          105,000 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาดไม

ต่ํากวา 32,000 บีทียู พรอมคาติดตั้ง

จํานวน 2 เครื่อง

            90,000 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

เครื่องเลน DVD  จํานวน 1 ชุด               5 ,000 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

ตูเสื้อผา จํานวน 20 ตู             30,000 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

ตูเหล็กเก็บเอกสาร 2 ตอน บานเลื่อน

กระจกใส จํานวน 4 ชุด

            24,000 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

เตียงเหล็กพรอมเครื่องนอน จํานวน 40

 ชุด

          140,000 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

โตะหมูบูชา ชุด 9 จํานวน 1 ชุด             10,000 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

โทรทัศนสี ชนิดจอแบน ขนาด 29 นิ้ว 

พรอมที่แขวน จํานวน 1 ชุด

            16,500 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

รถจักรยานยนต ไฟฟา จํานวน 1 คัน             35,000 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

31 โครงการจัดหาครุภัณฑ โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต (ท. 1) กลองใหญ ขนาด18,20,22,24 นิ้ว 

พรอมแคริเออรสะพายบา จํานวน 1 ชุด

            25,500 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

แซ็กโซโฟนอัลโต  Emreror 1 เครื่อง             13,000 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

แซ็กโซโฟนเทนเนอร 1 เครื่อง             15,000 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

พื้นที่ หนวยดําเนินการ
พ.ศ.2549 พ.ศ.2550

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ
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ทรัมเปท Emreror จํานวน 1 เครื่อง               5 ,000 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ 

XGA ไมนอยกวา 2,000 ANSI 

LUMENS พรอมจอรับภาพชนิดมือดึง

 ขนาด 100 นิ้ว จํานวน 1 ชุด

          118,400 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

เครื่องขยายเสียง 1 เครื่อง               9 ,500 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

เครื่องขยายเสียงแบบมือถือ 1 เครื่อง               3 ,400 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

กลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล ความ

ละเอียดไมนอยกวา 4 ลานพิกเซล 

จํานวน  1 เครื่อง

            10,000 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

32 โครงการจัดหาครุภัณฑ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ําโพใต (ท. 2) กลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล ความ

ละเอียดไมนอยกวา 4 ลานพิกเซล 

จํานวน  1 เครื่อง

            10,000 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

เครื่องขยายเสียงแบบมือถือ จํานวน 1 

เครื่อง

              3 ,400 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

ตูเหล็กเก็บเอกสาร 2 ตอน ชั้นบนเปน

กระจก ชั้นลางบานเลื่อน จํานวน 1 ตู

              6 ,000 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

โทรทัศนสี ชนิดจอแบน ขนาด 21 นิ้ว 

จํานวน 3 เครื่อง

            16,500 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

เครื่องเลน DVD จํานวน 3 เครื่อง             15,000 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

33 โครงการจัดหาครุภัณฑ โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส (ท. 3) เครื่องซักผา ขนาดไมนอยกวา 7 ก.ก.

จํานวน  2  เครื่อง

            16,000 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

เครื่องขยายเสียงแบบมือถือ จํานวน  3 

เครื่อง

            10,200 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

เครื่องพิมพสําเนาระบบดิจิตอล ความ

ละเอียดไมนอยกวา 300x400 จุด/ตร.

นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง

          120,000 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

34 โครงการจัดหาครุภัณฑ โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต (ท. 6) ตูเหล็กเก็บเอกสาร 2 ตอน บานเลื่อน

กระจกใส จํานวน 4 หลัง

            24,000 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

พื้นที่ หนวยดําเนินการ
พ.ศ.2549 พ.ศ.2550

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ
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โตะเกาอี้นักเรียนชนิดเดี่ยวระดับ

ประถมศึกษา จํานวน 80 ชุด

            54,400 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

โตะเกาอี้นักเรียนชนิดเดี่ยวระดับ

มัธยมศึกษา จํานวน 80 ชุด

            54,400 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

โตะหินขัดพรอมมานั่ง จํานวน 10 ชุด             20,000 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

โตะทํางานพรอมเกาอี้ จํานวน 4 ชุด             15,200 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

โทรทัศนสี ชนิดจอแบน ขนาด 25 นิ้ว 

จํานวน 3 เครื่อง

            30,000 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาดไม

ต่ํากวา 24,000 บีทียู พรอมคาติดตั้ง 

จํานวน 1 เครื่อง

            35,000 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

เครื่องคอมพิวเตอร ความเร็วไมต่ํากวา 

3.0 GHz เครื่องพิมพ พรอมอุปกรณ 

จํานวน 6 ชุด

          210,000 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

เครื่องคอมพิวเตอร ความเร็วไมต่ํากวา 

2.8 GHz  พรอมอุปกรณ จํานวน 10 ชุด

          250,000 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

กลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความ

ละเอียดไมนอยกวา 4 ลานพิกเซล 

จํานวน 1 เครื่อง

            10,000 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

เครื่องตัดมุมทํากรอบรูป 45 องศา             17,000 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

เครื่องเขามุมทํากรอบรูป 45 องศา             38,000 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

ปมลม 1/4 ขนาด 36 ลิตร               5 ,000 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

35 โครงการจัดหาครุภัณฑ โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม (ท. 7) โตะเกาอี้นักเรียนชนิดเดี่ยวระดับ

ประถมศึกษา จํานวน 100 ชุด

            68,000 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

โตะเกาอี้นักเรียนชนิดเดี่ยวระดับ

มัธยมศึกษา จํานวน 100 ชุด

            68,000 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

พื้นที่ หนวยดําเนินการ
พ.ศ.2549 พ.ศ.2550

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ
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เครื่องคอมพิวเตอร ความเร็วไมต่ํากวา 

3.0 GHz เครื่องพิมพ พรอมอุปกรณ 

            35,000 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาดไม

ต่ํากวา 24,000 บีทียู พรอมคาติดตั้ง 

จํานวน 2 เครื่อง

            70,000 เขตเทศบาล สาํนักการศึกษา

ตูเหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน ประตู

ทึบ จํานวน 8 หลัง

            30,400 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

รถเข็นดิน  จํานวน 3 คัน               3 ,600 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

แทนตัดไฟเบอร  ขนาด 16 นิ้ว มอเตอร

 3 HP  220  V.  จํานวน  1  เครื่อง

              9 ,500 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

เครื่องเจียรไฟฟา ขนาด 4 นิ้ว จํานวน 1

 ตัว

              7 ,500 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

สวานไฟฟา ชนิด 2 ระบบ เจาะ

คอนกรีตได  จํานวน  1  ตัว

              8 ,500 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

เลื่อยจิกซอร  จํานวน 1 เครื่อง               6 ,000 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

เครื่องขัดไม  จํานวน 1 เครื่อง               6 ,000 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

แอมปกีตาร จํานวน 1 เครื่อง             21,000 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

แอมปเบส จํานวน 1 เครื่อง             29,500 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

เอ็ฟเฟค จํานวน 1 เครื่อง               7 ,800 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

ทรัมเปท จํานวน 1 เครื่อง               5 ,000 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

แซ็กอัลโต จํานวน 1 เครื่อง             13,000 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

แซ็กเทนเนอร จํานวน 1 เครื่อง             15,000 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

ยูโฟเนียม จํานวน 1 เครื่อง             11,000 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

กลองไฟฟา จํานวน 1 เครื่อง             13,500 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

เครื่องซักผา ขนาดไมนอยกวา 7 ก.ก. 

จํานวน 1 เครื่อง

              8 ,000 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

เครื่องปนน้ําผลไม จํานวน 1 เครื่อง               5 ,000 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

พื้นที่ หนวยดําเนินการ
พ.ศ.2549 พ.ศ.2550

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ
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36 โครงการจัดหาครุภัณฑ โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ (ท. 8) ตูเหล็กเก็บเอกสาร 2 ตอน ชั้นบนเปน

กระจก ชั้นลางทึบ จํานวน 1 ตู

              6 ,000 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

37 โครงการจัดหาครุภัณฑ กองสวัสดิการสังคม โตะทํางานพรอมเกาอี้จํานวน 2 ชุด               7 ,600 เขตเทศบาล กองสวัสดิการฯ

ตูเหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน จํานวน

 6  ตู

            22,800 เขตเทศบาล กองสวัสดิการฯ

ตูบานเลื่อนทึบจํานวน 6 ตู             20,400 เขตเทศบาล กองสวัสดิการฯ

เครื่องพิมพดีดธรรมดาขนาด 18 " 

จํานวน 1 เครื่อง

            11,500 เขตเทศบาล กองสวัสดิการฯ

โตะพิมพดีดพรอมเกาอี้ จํานวน 2 ชุด               2 ,800 เขตเทศบาล กองสวัสดิการฯ

พัดลมโคจรติดเพดานขนาด 16 นิ้ว 

จํานวน 6 เครื่อง

              8 ,400 เขตเทศบาล กองสวัสดิการฯ

เครื่องทําน้ําเย็น แบบใชขวด จํานวน 4 

เครื่อง

            12,800 เขตเทศบาล กองสวัสดิการฯ

กลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอลความ

ละเอียดไมนอยกวา 5 ลานพิกเซล 

จํานวน 1 เครื่อง

            13,000 เขตเทศบาล กองสวัสดิการฯ

โตะเทเบิลเทนนิส จํานวน 12 ตัว             55,200 เขตเทศบาล กองสวัสดิการฯ

เครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ

จํานวน 4 ชุด

          140,000 เขตเทศบาล กองสวัสดิการฯ

เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา 

(PocketPC ) จํานวน 10 เครื่อง

          190,000 เขตเทศบาล กองสวัสดิการฯ

เครื่องเลน ดีวีดี  จํานวน 58 เครื่อง           290,000 เขตเทศบาล กองสวัสดิการฯ

เครื่องขยายเสียง พรอมอุปกรณ จํานวน

 6 ชุด

          322,920 เขตเทศบาล กองสวัสดิการฯ

38 โครงการจัดหาครุภัณฑ สํานักการประปา เครื่องสแกนบารโคด อานหนวยน้ํา 

จํานวน 2 เครื่อง

          120,000 เขตเทศบาล สํานักการประปา

รถยนตบรรทุก (ดีเซล) แบบธรรมดา  

จํานวน 3 คัน

       1,320,000 เขตเทศบาล สํานักการประปา

พื้นที่ หนวยดําเนินการ
พ.ศ.2549 พ.ศ.2550

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หัวเจาะคอนกรีตชนิดอัดลม ขนาด

แรงอัดไมนอยกวา 1.6 ลูกบาศกเมตร/

นาทีจํานวน 2 ตัว

          190,000 เขตเทศบาล สํานักการประปา

39 โครงการจัดหาครุภัณฑ สถานีขนสง เครื่องโทรศัพท จํานวน 1 เครื่อง 900                เขตเทศบาล สถานีขนสง

พื้นที่ หนวยดําเนินการ
พ.ศ.2549 พ.ศ.2550

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ
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