


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/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดาํเนิน 

การจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลในปงบประมาณ พ.ศ.2551  

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 ทั้งนี้ใหปดประกาศแผนการดําเนนิงานภายในสิบหาวนันบัแตวันที่

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  

และจัดบริการดานสุขภาพใหครอบคลุมทั่วถึง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

8 5.26 2,640,000 2.19 เทศบาลนครนครสวรรค

แนวทางที่ 2  พัฒนาระบบเครือขายการสรางเสริมสุขภาพ เพื่อความมั่นคงของชีวิต ครอบครัว  สังคม 3 1.97 2,277,400 1.89 เทศบาลนครนครสวรรค

แนวทางที่ 3  เพิ่มความรูความเขาใจ และปลูกฝงจิตสํานึก ใหตระหนักถึงพิษภัยของ ยาเสพติด ใหแกเด็ก เยาวชน และประชาชน 2 1.32 600,000 0.50 เทศบาลนครนครสวรรค

แนวทางที่ 4  เสริมสราง  สนับสนุน ระบบคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพใหมีประสิทธิภาพ 4 2.63 500,000 0.41 เทศบาลนครนครสวรรค

แนวทางที่ 5  สงเสริม  พัฒนา  สรางจิตสํานึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการปองกันและ

ลดปญหามลพิษ

6 3.95 16,140,000 13.39 เทศบาลนครนครสวรรค

รวม 23 13.94 22,157,400 14.84

ยุทธศาสตรที่  2  ดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

แนวทางที่  1  พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู และความเทาเทียมกันทางการศึกษาของนักเรียนทุกระดับ 11 7.24 8,975,800 7.45 เทศบาลนครนครสวรรค

แนวทางที่  2  พัฒนาวิชาการและสงเสริมการเรียนรูดวยสื่ออิเล็คทรอนิค (E-Learning) 4 2.63 1,165,000 0.97 เทศบาลนครนครสวรรค

แนวทางที่  3  พัฒนาสงเสริมใหนักเรียนสื่อสารได 3 ภาษา 2 1.32 200,000 0.17 เทศบาลนครนครสวรรค

แนวทางที่ 4   สงเสริม สนับสนุนใหเด็ก เยาวชน และประชาชน มีความรูความสามารถ เปนเลิศทางดานกีฬา ดนตรี และนันทนาการ 7 4.61 5,200,000 4.31 เทศบาลนครนครสวรรค

แนวทางที่ 5  สงเสริม สนับสนุนดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นกิจกรรมพระราชพิธี รัฐพิธี และการ

ทองเที่ยว

9 5.92 5,890,000 4.89 เทศบาลนครนครสวรรค

แนวทางที่ 6  สงเสริม สนับสนุนเด็ก เยาวชน และประชาชน รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน 4 2.63 440,000 0.37 เทศบาลนครนครสวรรค

แนวทางที่  7  สงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมของภาครัฐและเอกชนในการจัดการศึกษาทองถิ่น 1 0.66 200,000 0.17 เทศบาลนครนครสวรรค

รวม 38 23.03 22,070,800 14.78

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2551  เทศบาลนครนครสวรรค (งบประมาณเทศบาล)

สวนที่  2
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บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2551  เทศบาลนครนครสวรรค (งบประมาณเทศบาล)

สวนที่  2

ยุทธศาสตรที่  3  ดานสวัสดิการสังคมและชุมชน

แนวทางที่  1  สงเสริม และสนับสนุน การแกไขปญหาความยากจน 6 3.95 2,580,000 2.14 เทศบาลนครนครสวรรค

แนวทางที่ 2  พัฒนาสังคมและชุมชน  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 4 2.63 1,370,000 1.14 เทศบาลนครนครสวรรค

แนวทางที่ 3  เสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน 2 1.32 450,000 0.37 เทศบาลนครนครสวรรค

แนวทางที่ 4  สงเคราะห ผูดอยโอกาสทางสังคม และผูประสบภัยพิบัติ เพื่อบรรเทาความเดือดรอนเบื้องตน 2 1.32 5,500,000 4.56 เทศบาลนครนครสวรรค

แนวทางที่ 5 สงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาศักยภาพของชุมชน 3 1.97 4,000,000 3.32 เทศบาลนครนครสวรรค

รวม 17 10.30 13,900,000 9.31

ยุทธศาสตรที่  4  ดานพัฒนากายภาพเมือง

แนวทางที่  1  ปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ 7 4.61 10,802,000 8.96 เทศบาลนครนครสวรรค

แนวทางที่  2  พัฒนาระบบการจราจร 0 0.00 0 0.00

แนวทางที่  3  ปรับปรุงภูมิทัศน แหลงทองเที่ยว พื้นที่นันทนาการ และสวนสาธารณะ 1 0.66 4,500,000 3.73 เทศบาลนครนครสวรรค

แนวทางที่  4   ปรับปรุงและขยายระบบการผลิตและจําหนายน้ําประปา พัฒนาคุณภาพน้ําประปา 7 4.61 4,543,000 3.77 เทศบาลนครนครสวรรค

แนวทางที่ 5  ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ําและการปองกันน้ําทวม 1 0.66 1,500,000 1.24 เทศบาลนครนครสวรรค

รวม 16 9.70 21,345,000 14.30

ยุทธศาสตรที่  5  ดานการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง

แนวทางที่ 1  การสนับสนุน สงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิ เสรีภาพ ของประชาชน 1 0.66 4,500,000 3.73 เทศบาลนครนครสวรรค

แนวทางที่ 2 การสนับสนุน สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น 3 1.97 1,150,000 0.95 เทศบาลนครนครสวรรค

แนวทางที่  3  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 5 3.29 380,000 0.32 เทศบาลนครนครสวรรค

แนวทางที่  4  การรักษาความสงบเรียบรอย ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 6 3.95 5,280,000 4.38 เทศบาลนครนครสวรรค

รวม 15 9.09 11,310,000 7.57
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บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2551  เทศบาลนครนครสวรรค (งบประมาณเทศบาล)

สวนที่  2

ยุทธศาสตรที่  6  ดานการบริหารจัดการที่ดี

แนวทางที่  1  การสงเสริมกระบวนการบริหารจัดการ โดยการมีสวนรวม และความรับผิดชอบการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล

การบริหารงานอยางตอเนื่อง

1 0.66 200,000 0.17 เทศบาลนครนครสวรรค

แนวทางที่ 2   การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนอยางเสมอภาค เกิดความพึงพอใจสูงสุด 1 0.66 0 0 เทศบาลนครนครสวรรค

แนวทางที่  3  บริหารงบประมาณอยางโปรงใส ถูกตองตามระเบียบกฎหมาย และพัฒนาใหเกิดความคุมคา 0 0 0 0 เทศบาลนครนครสวรรค

แนวทางที่ 4   การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดอยางทั่วถึง และเปนธรรม 2 1.32 250,000 0.21 เทศบาลนครนครสวรรค

แนวทางที่ 5  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการประชาสัมพันธ ใหสะดวก รวดเร็ว อยางมีประสิทธิภาพ 2 1.32 1,922,000 1.59 เทศบาลนครนครสวรรค

แนวทางที่ 6  การพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน 37 24.34 27,368,150 22.71 เทศบาลนครนครสวรรค

รวม 43 26.06 29,740,150 19.92

รวม(งบประมาณเทศบาล) 152 92.12 120,523,350 80.72
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สวนที่  2

บัญชีสรปจํานวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2551  เทศบาลนครนครสวรรค (งบเงนอุดหนุน)

โครงการ

จํานวน

โครงการที่

ดําเนินการ

 คดเปน

รอยละของ

โครงการ

ทงหมด

จํานวน

งบประมาณ

 คดเปน

รอยละของ

งบประมาณ

ทงหมด

หนวยดําเนินการ

ยทธศาสตรท  6  ดานการบริหารจัดการที่ดี

แนวทางที่ 6  การพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน 13 7.88 28,794,500 19.28 เทศบาลนครนครสวรรค

รวม(เงนอุดหนุน) 13 7.88 28,794,500 19.28

รวมทั้งสิ้น 165 100.00 149,317,850 100.00
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ยุทธศาสตรที่  1  ดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

แนวทางที่  1 สงเสริม สนับสนุน ใหเด็ก เยาวชน และประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพ และการปองกันควบคุมโรคที่เหมาะสม และจัดบริการดานสุขภาพใหครอบคลุมทั่วถึง 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 พัฒนาชุมชนเพื่อทุกคนสุขภาพดี 1. ประเมินภาวะสุขภาพของประชาชน

ในชุมชน  2. จัดกิจกรรมสุขภาพเพื่อ

แกไขปญหาที่พบ  3. สนับสนุนการ

จัดตั้งชมรมเพื่อสุขภาพอยางนอย 1 

ชมรม

         400,000 เขตเทศบาล  สํานักการสาธารณสุขฯ

2 สํารวจขอมูลสุขภาพประชาชน ชุมชนในเขตเทศบาล จํานวน 61 ชุมชน          400,000 เขตเทศบาล  สํานักการสาธารณสุขฯ

3 โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ เด็กไทยทําได จัดอบรมนักเรียนตั้งแตระดับชั้น

ประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสังกัด

เทศบาล 8 แหง และโรงเรียนเอกชน 1 

แหง (จํานวนหองเรียนละ 2 คน)  

จัดตั้งชมรมเด็กไทยทําได และมีการ

จัดกิจกรรม 3 ดาน ในโรงเรียน

         100,000 เขตเทศบาล สํานักการสาธารณสุขฯ

4 เฝาระวังปองกันและควบคุมโรคติดตอในเขตเทศบาลนครนครสวรรค จัดกิจกรรม 3 กิจกรรม คือ กาวยาง

อยางมั่นใจปองกันภัยโรคติดตอ อบรม

การปองกันและควบคุมโรคติดตอใน

ชุมชน และการปองกันและควบคุม

โรคไขหวัดนก

         300,000 เขตเทศบาล  สํานักการสาธารณสุขฯ

5 ปองกันสุขภาพชองปากในเด็กนักเรียน 1. ตรวจประเมินสุขภาพฟนและชอง

ปาก พรอมใหความรูเกี่ยวกับการดูแล

สุขภาพชองปากใหกับนักเรียน

ระดับชั้น ป.1 - ป.6 โรงเรียนสังกัด

เทศบาล จํานวน 8 แหง   2. ในรายที่

ตรวจพบความผิดปกติแนะนํา

ผูปกครองเพื่อรับการรักษาตอเนื่อง

         400,000 เขตเทศบาล  สํานักการสาธารณสุขฯ

พ.ศ.2550 พ.ศ.2551
หนวยดําเนินการที่ โครงการ งบประมาณ พื้นที่รายละเอียดของโครงการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2551 เทศบาลนครนครสวรรค
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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.

6 พัฒนาผูนําการออกกําลังกายและสงเสริมการออกกําลังกายของ

ประชาชน

 ชุมชนในเขตเทศบาลฯ จํานวน  61 

ชุมชน มีการรวมกลุมเครือขายการ

ออกกําลังกายอยางนอย 40 กลุม

         400,000 เขตเทศบาล  สํานักการสาธารณสุขฯ

7 สื่อประชาสัมพันธดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จัดทําสื่อประชาสัมพันธรูปแบบตางๆ 

สําหรับประชาชนในเขตเทศบาล

         400,000 เขตเทศบาล  สํานักการสาธารณสุขฯ

8 พัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุข จัดอบรมใน 3 กลุม คือ 1. ดาน

สุขาภิบาลอาหารในกลุม

ผูประกอบการรานคาแผงลอย  2. การ

ตรวจมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเตานม

 ในสตรีอายุ 35 ป ขึ้นไป  3. 

โรคติดตอทางเพศสัมพันธและโรค

เอดส  ในกลุมวัยทํางาน

         240,000 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 พัฒนาศักยภาพ อสม.  อบรมเชิงปฏิบัติการ  อสม.ใหม 1 ครั้ง 

 จํานวน 280 คน และอบรมฟนฟู

ความรูให อสม.เกา 1 ครั้ง จํานวน 670

 คน  ศึกษาดูงาน 1 ครั้ง จํานวน 610 

คน นิเทศงาน ปละ 12 ครั้ง

1,467,400     เขตเทศบาล สํานักการสาธารณสุขฯ

2 ศูนยกลางการพัฒนาการเรียนรูเพื่อชุมชน  1. ประเมินความตองการการเรียนรู

ดานสาธารณสุขของประชาชนใน

ชุมชน  2. จัดอบรมใหความรูตาม

ความตองการอยางนอย 1 ครั้ง/ป  3. 

สนับ สนุนการจัดตั้งชุมชนแหงการ

เรียนรูเพื่อสุขภาพ

200,000        เขตเทศบาล สํานักการสาธารณสุขฯ

พื้นที่ หนวยดําเนินการ
พ.ศ.2550 พ.ศ.2551

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ พื้นที่ หนวยดําเนินการ
พ.ศ.2550 พ.ศ.2551
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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 พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล  สนับสนุนการพัฒนางานดาน

สาธารณสุขมูลฐานตามความตองการ

ของชุมชน ภายใต 3 กลุมกิจกรรม  คือ 

 การพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุข  

การแกไขปญหาสาธารณสุขในชุมชน 

 และการบริการสุขภาพเบื้องตนใน

ศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน

610,000        เขตเทศบาล สํานักการสาธารณสุขฯ

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 ปองกันการกลับมาของยาเสพติดในสถานศึกษา จัดอบรมนักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสังกัด

เทศบาล 8 แหง จํานวน 750 คน

         100,000 เขตเทศบาล สํานักการสาธารณสุขฯ

2 รณรงคและปองกันยาเสพติดกับประชาชนในชุมชน จัดการอบรมใหกับผูนําชุมชน  

เยาวชนและประชาชนในชุมชน

ประมาณ 610 คน/ป

         500,000 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 พัฒนาศักยภาพผูประกอบการจําหนายอาหาร จัดอบรม 2 ครั้งๆละ 550 คน      

(ผูประกอบการรานอาหาร/แผงลอย 

และผูประกอบการฯใน

สถาบันการศึกษา

         150,000 เขตเทศบาล สํานักการสาธารณสุขฯ

2 พัฒนาศักยภาพผูประกอบการแตงผมเสริมสวย จัดอบรม 1 ครั้ง  จํานวน 200 คน            30,000 เขตเทศบาล สํานักการสาธารณสุขฯ

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ

พื้นที่ หนวยดําเนินการ
พ.ศ.2550 พ.ศ.2551

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ

พื้นที่ หนวยดําเนินการ
พ.ศ.2550 พ.ศ.2551

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ พื้นที่ หนวยดําเนินการ
พ.ศ.2550 พ.ศ.2551

7



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 มหกรรมอาหารและของดีเมืองปากน้ําโพ จัดงาน 1 ครั้ง ระยะเวลาประมาณ 10 

วัน

         100,000 เขตเทศบาล สํานักการสาธารณสุขฯ

4 พัฒนาตลาดสดนาซื้อในเขตเทศบาล จัดอบรม 1 ครั้ง จํานวน 200 คน  

ศึกษาดูงาน 1 ครั้ง

         220,000 เขตเทศบาล สํานักการสาธารณสุขฯ

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 การจัดการขยะอยางเปนระบบในโรงเรียน ชุมชน วัด และเทศบาล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 1ครั้ง จํานวน 

100 คน   โรงเรียน ชุมชน และวัด เปน

ตนแบบในการจัดการขยะอยางเปน

ระบบ ปละ 1 แหง

         200,000 เขตเทศบาล  สํานักการสาธารณสุขฯ

2 บอดักไขมันธรรมชาติเพื่อสิ่งแวดลอม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 1 ครั้ง จํานวน 

80 คน  โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 

จํานวน 4 โรงเรียน

           50,000 เขตเทศบาล  สํานักการสาธารณสุขฯ

3 กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําในเขตเทศบาล กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ํา 

ขนาด Ø 0.60 - 1.00 ม. จํานวนอยาง

นอย  1  แหง  ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

           90,000 เขตเทศบาล  สํานักการชาง

4 เงินสมทบคากอสรางระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย สมทบคากอสรางระบบรวบรวมและ

บําบัดน้ําเสยี

    15,000,000 เขตเทศบาล  สํานักการชาง

5 กอสรางบอดักไขมันภายในเขตเทศบาล กอสรางหรือติดตั้งบอดักไขมันภายใน

เขตเทศบาล ปละไมนอยกวา 4 แหง

ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

         200,000 เขตเทศบาล  สํานักการชาง

6 ติดตั้งระบบตรวจวิเคราะหการใชพลังงานไฟฟาภายในอาคาร ติดตั้งระบบวิเคราะหการใชพลังงาน

ไฟฟาภายในอาคาร ประมาณ 10 จุด

         600,000 เขตเทศบาล  กองวิชาการฯ

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ พื้นที่ หนวยดําเนินการ
พ.ศ.2550 พ.ศ.2551

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ พื้นที่ หนวยดําเนินการ
พ.ศ.2550 พ.ศ.2551

8



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 สัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดเทศบาล

นครนครสวรรค

จัดอบรม สัมมนา และทัศนศึกษาดูงาน

 คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ ทั้งใน 

และตางประเทศ จํานวน 160 คน 1 

ครั้ง/ป

         500,000 เขตเทศบาล  สํานักการศึกษา

2 สนับสนุนการเขาสูเกณฑมาตรฐานการศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาล โรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ ไดรับ

งบประมาณสนับสนุนจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนทุกกลุมสาระ (6,604 คน)

      1,320,800 เขตเทศบาล  สํานักการศึกษา

3 บัณฑิตนอย จัดพิธีมอบสัมฤทธิบัตรนักเรียนที่จบ

การศึกษาระดับชั้นอนุบาล   จํานวน 

450 คน

           50,000 เขตเทศบาล  สํานักการศึกษา

4 อบรมครูเพื่อพัฒนาวิชาการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ปละ 3 ครั้ง

สัมมนา และทัศนศึกษาดูงาน ปละ 1 

ครั้ง ใหกับพนักงานครู และบุคลากร

ทางการศึกษา  จํานวน 400 คน

600,000        เขตเทศบาล  สํานักการศึกษา

5 แขงขันคนเกง ระดับเทศบาลกลุมการศึกษาทองถิ่นที่ 7 และ

ระดับประเทศ

จัดการสอบแขงขันนักเรียนในสังกัด

เทศบาลฯ ทุกระดับชั้น 5 กลุมวิชา 

(ภาษาไทย ภาษาตางประเทศ  สังคม

วิทยาศาสตร คณิตศาสตร) จํานวน 360

 คน

         100,000 เขตเทศบาล  สํานักการศึกษา

6 ปฐมนิเทศผูปกครองนักเรียน จัดประชุมผูปกครองนักเรียนที่เขา

เรียนใหมใน ระดับชั้นอนุบาล ประถม

 และมัธยม ปละ 1 ครั้ง จํานวน 600 คน

           60,000 เขตเทศบาล  สํานักการศึกษา

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ พื้นที่ หนวยดําเนินการ
พ.ศ.2550 พ.ศ.2551

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.

7 คุณธรรมนําความรู จัดกิจกรรมเขาคายคุณธรรม จริยธรรม

 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

จํานวน 2 คืน 3 วัน จํานวน 3 รุนๆละ 

200 คน

         150,000 เขตเทศบาล  สํานักการศึกษา

8 ประกวดครูดีเดน จัดประเมินพนักงานครูในสังกัด

เทศบาลฯ ดานการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูทุกกลุมสาระ คุณธรรม 

จริยธรรม และผลสัมฤทธิ์นักเรียน 

ระดับอนุบาล ประถม และมัธยม 

35,000          เขตเทศบาล  สํานักการศึกษา

9 ประกวดโรงเรียนดีเดน จัดการประกวดโรงเรียนในสังกัด

เทศบาลฯ ตามเกณฑมาตรฐานของ

สํานักการศึกษา

           40,000 เขตเทศบาล  สํานักการศึกษา

10 จัดหาหนังสือเรียนใหนักเรียนระดับอนุบาลศึกษา ประถมศึกษา และ

มัธยมศึกษา

จัดหาหนังสือเรียนใหแกนักเรยีนทุก

ระดับชั้น ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ

      6,100,000 เขตเทศบาล  สํานักการศึกษา

11 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประเมินตนเอง ดานปจจัย กระบวนการ

 และผลผลิต ในโรงเรียนสังกัด

เทศบาลฯ และผานเกณฑมาตรฐาน

รอยละ 80 (24 มาตรฐาน)

           20,000 เขตเทศบาล  สํานักการศึกษา

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 นิทรรศการผลงานและประกวดผลงานการศึกษาระดับทองถิ่น 

ระดับประเทศ

จัดการประกวดโครงงาน/กิจกรรมดาน

วิชาการตามกลุมสาระการเรียนรู การ

จัดปายนิเทศ และการจัดแสดงผลงาน

ทางวิชาการของโรงเรียนในสังกัด

เทศบาลฯ

1,000,000     เขตเทศบาล  สํานักการศึกษา

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ พื้นที่ หนวยดําเนินการ
พ.ศ.2550 พ.ศ.2551

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ พื้นที่ หนวยดําเนินการ
พ.ศ.2550 พ.ศ.2551

10



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 พัฒนาคุณภาพวิชาการ จัดกวดวิชาติวเขมในวิชาหลัก วิทย/

คณิต/ไทย/สังคม นักเรียนคนเกงของ

ทั้ง 8 โรงเรียน

100,000        เขตเทศบาล  สํานักการศึกษา

3 ผลิตและประกวดสื่อการเรียนการสอน  ผลิตสื่อการเรียนการสอน ทุกกลุม

สาระการเรียนรู    จํานวนไมนอยกวา  

24  ชิ้น

40,000          เขตเทศบาล  สํานักการศึกษา

4 จัดทําเอกสารเผยแพรขาวสารทางวิชาการ   จัดทําเอกสารเผยแพรขาวสารทาง

วิชาการ เทอมละ 2 ครั้งๆละ 300 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 มัคคุเทศกนอย อบรม เขาคาย 3 ภาษา ทัศนศึกษาดู

งานและปฏิบัติจริง นักเรียนในสังกัด

เทศบาลฯ จํานวน 360 คน

100,000        เขตเทศบาล  สํานักการศึกษา

2 คลินิก 3 ภาษา  - นักเรียนในสังกัดเทศบาลที่เขารวม

กิจกรรมเสริมทักษะ ทั้ง 3 ภาษา 

จํานวน 2 รุนๆละ 240 คน  - อบรม 

และฝกทักษะพนักงานครู บุคลากร

ทางการศึกษา พนักงานเทศบาล และ

ชุมชนในเขตเทศบาล สัปดาหละ 3 วัน

 จํานวน 60 คน

100,000        เขตเทศบาล  สํานักการศึกษา

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ พื้นที่ หนวยดําเนินการ
พ.ศ.2550 พ.ศ.2551

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ พื้นที่ หนวยดําเนินการ
พ.ศ.2550 พ.ศ.2551
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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 พัฒนานักเรียนดานกีฬากรีฑาและดนตรีสูความเปนเลิศ ฝกซอม เทคนิค และทักษะ กีฬา กรีฑา

 และดนตรี กลุมโรงเรียนสังกัด

เทศบาลฯ ทุกระดับการแขงขัน(1.จัด

กีฬากลุม 2.รวมกีฬานักเรียนเทศบาล

และเมืองพัทยา ภาคและประเทศ 3.

รวมกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดฯ  4.

ฝกซอมนักกีฬาและกรีฑา 5.จัดกีฬายก

น้ําหนัก 6.รวมแขงขันกีฬา

2,000,000     เขตเทศบาล  สํานักการศึกษา

2 วันเด็กแหงชาติ จัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ นักเรียน

ในสังกัดเทศบาลฯ

500,000        เขตเทศบาล  สํานักการศึกษา

3 แขงขันกีฬาสัมพันธ พนักงาน พนักงานจางของเทศบาลในจังหวัด

นครสวรรค

จัดการแขงขันกีฬา พนักงาน พนักงาน

จาง เทศบาลในจังหวัดนครสวรรค 

จํานวน 18 เทศบาล

100,000        เขตเทศบาล  สํานักการศึกษา

4 ดนตรีเพื่อประชาชน จัดแสดงดนตรี  ประกวดรองเพลง 

ประกวดวงดนตรี ประกวด แดนเซอร 

ประกวดลิปซิง

100,000        เขตเทศบาล  สํานักการศึกษา

5 แขงขันกีฬาอนุบาล จัดการแขงขันกีฬา กรีฑานักเรียน

ระดับชั้นอนุบาล โรงเรียนในเขต

เทศบาล

300,000        เขตเทศบาล  สํานักการศึกษา

6 เทศบาลนครนครสวรรคคัพ (แขงขันฟุตซอล) จัดการแขงขันกีฬาฟุตซอล เด็ก เยาวชน

 และประชาชน ในเขตเทศบาลฯ

200,000        เขตเทศบาล  สํานักการศึกษา

7 ชุมชนสัมพันธในเขตเทศบาล (เสนอโดยชุมชนสุขสวัสดิ์ , ชุมชน

สถานีรถไฟ , ชุมชนไชยศิริ )

จัดการแขงขันกีฬา และกิจกรรม

นันทนาการ ระหวางชุมชนในเขต

เทศบาล ประมาณ 7,000 คน / ป ใหกับ

เด็ก เยาวชนและประชาชน

2,000,000     เขตเทศบาล  กองสวัสดิการฯ

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ พื้นที่ หนวยดําเนินการ
พ.ศ.2550 พ.ศ.2551
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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 อุดหนุนโครงการอนุรักษและสงเสริมงานประเพณีแหเจาพอ เจาแม

ปากน้ําโพ

สนับสนุนงบประมาณ ปละ 1 ครั้ง 2,000,000     เขตเทศบาล  สํานักปลัดฯ

2 จัดงานวันครู จัดกิจกรรมวันครู พนักงานครู และ

บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด

เทศบาลฯ จํานวน 400 คน

           40,000 เขตเทศบาล  สํานักการศึกษา

3 ประกวดมารยาท จัดประกวดมารยาททั้ง 8 โรงเรียน ทุก

ชวงชั้นจํานวน 200 คน

30,000          เขตเทศบาล  สํานักการศึกษา

4 สนับสนุน สงเสริม งานรัฐพิธี ราชพิธี และงานประเพณีทองถิ่น จัด/รวมงานวันขึ้นปใหม วันสงกรานต

 วันลอยกระทง  แหเทียนจํานําพรรษา 

งานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาส

เฉลิมพระชนมพรรษา "80 พรรษา 5 

ธันวาคม 2551  งานเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวัน

เฉลิมพระชนมพรรษา "12สิงหามหา

ราชินี

1,000,000     เขตเทศบาล  สํานักการศึกษา

5 อบรมผูบังคับบัญชาลูกเสือ จัดอบรมผูบังคับบัญชาลูกเสือ ในสังกัด

เทศบาลฯ ไมต่ํากวา 5 วัน จํานวน 60 

คน

150,000        เขตเทศบาล  สํานักการศึกษา

6 เขาคายลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค จัดกิจกรรมเขาคายลูกเสือ-เนตรนารี 

สามัญและสามัญรุนใหญ โรงเรียน

สังกัดเทศบาลฯ  จํานวน 2 รุน (500 คน)

150,000        เขตเทศบาล  สํานักการศึกษา

7 ประกวดสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะ นักเรียนที่เขารวมโครงการจํานวน 400

 คน (เงินอุดหนุน)

20,000          เขตเทศบาล  สํานักการศึกษา

พ.ศ.2551
ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ พื้นที่ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2550

13



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 สงเสริมกิจกรรมชุมชม ใหเด็กและเยาวชนในชุมชนรวมกันทํา

กิจกรรมตางๆ ใหเกิดความสามัคคีใน

ชุมชน

2,000,000     เขตเทศบาล  กองสวัสดิการฯ

9 อบรมจริยธรรมในชุมชน ประมาณ 430  คน / ป 500,000        เขตเทศบาล  กองสวัสดิการฯ

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 สงเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล จัดอบรม และจัดกิจกรรม จํานวนปละ

ประมาณ 250 คน

200,000        เขตเทศบาล  กองสวัสดิการฯ

2 จัดกิจกรรมเด็กเล็กและสงเสริมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จัดกิจกรรมเด็กเล็กและสงเสริมศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

150,000        เขตเทศบาล  กองสวัสดิการฯ

3 ทักษะอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฝกงานศิลปะ สรางงานฝมือ นักเรียน

ในสังกัดเทศบาลฯ จํานวน  50 คน 

ชวงเวลาปดภาคเรียน

50,000          เขตเทศบาล  สํานักการศึกษา

4 จัดกิจกรรมวันเยาวชน จัดกิจกรรมรักษาความสะอาด 

สาธารณประโยชน ปลูกตนไม และ

พัฒนาสิ่งแวดลอม โรงเรียนในสังกัด

เทศบาลฯ  วัด และชุมชน

           40,000 เขตเทศบาล  สํานักการศึกษา

ยุทธศาสตรที่  2 ดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  

แนวทางที่  7  สงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมของภาครัฐและเอกชนในการจัดการศึกษาทองถิ่น

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 เครือขายความรวมมือจัดการเรียนการสอน ระดับ ปวช. , ปวส. 

ระหวางเทศบาลฯและสถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 2  จังหวัด

นครสวรรค

ใหทุนการศึกษาแกนักเรียนโรงเรียน

สังกัดเทศบาลฯ   จํานวน 100 คน

200,000        เขตเทศบาล  สํานักการศึกษา

พ.ศ.2551
ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ

พ.ศ.2551
ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ พื้นที่ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2550

พื้นที่ หนวยดําเนินการ
พ.ศ.2550

พ.ศ.2551
พื้นที่ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2550
ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ
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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 สงเสริมอาชีพประชาชน จัดฝกอบรมอาชีพ จํานวนไมนอยกวา 

250 คน/ป และสนับสนุนกลุมอาชีพ

ในชุมชนอยางนอย 1 กลุมอาชีพ

         500,000 เขตเทศบาล  กองสวัสดิการฯ

2 สงเสริมผลิตภัณฑลานคาชุมชน หนึ่งชุมชนหนึ่งผลิตภัณฑ จัดตั้งศูนยจําหนายสินคาในและนอก

อาคารสํานักงานเทศบาล , อาคาร

สหกรณชุมชนเมืองพรอมจัดกิจกรรม 

เพื่อสนับสนุนการจําหนายสินคา

ใหกับประชาชน

600,000        เขตเทศบาล กองสวัสดิการฯ

3 แกไขปญหาความยากจนในเขตเทศบาล ใหความชวยเหลือและสนับสนุนการ

แกไขปญหาความยากจน ปญหาคน

เรรอน ปญหาที่อยูอาศัยใหกับ

ประชาชนในเขตเทศบาล

500,000        เขตเทศบาล กองสวัสดิการฯ

4 อบรมสัมมนาคณะกรรมการและสมาชิกกลุมออมทรัพย จัดอบรมสัมมนาปละ 1 ครั้ง 400,000        เขตเทศบาล กองสวัสดิการฯ

5 ชวยเหลือคาใชจายในระหวางเจ็บปวยของผูยากไรในเขตเทศบาล ผูจดทะเบียนคนจนในเขตเทศบาลโดย

ผานศูนยสงเคราะห หรือผาน

คณะกรรมการชุมชนไดรับความ

ชวยเหลือรายละไมเกิน 2000 บาท

30,000          เขตเทศบาล กองสวัสดิการฯ

6 ชวยเหลือฌาปนกิจศพผูยากไรอนาถา ประชาชนผูยากจนไดรับความ

ชวยเหลือฌาปนกิจศพ รายละไมต่ํากวา

 2,000 บาท

50,000          เขตเทศบาล กองสวัสดิการฯ

7 พัฒนาชุมชนประชาชนอยูดีมีสุขตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สงเสริมและสนับสนุนการสรางงาน 

สรางรายไดใหกับประชาชนในชุมชน 

จํานวน 61 ชุมชน

500,000        เขตเทศบาล กองสวัสดิการฯ

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ พื้นที่ หนวยดําเนินการ
พ.ศ.2550 พ.ศ.2551

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 เทศบาลพบประชาชน ออกหนวยใหบริการประชาชนในดาน

ตาง ๆ และรับทราบปญหาของ

ประชาชน

700,000        เขตเทศบาล กองสวัสดิการฯ

2 ประกวดชุมชนพัฒนาดีเดนและคัดเลือกคณะกรรมการชุมชนตัวอยาง คัดเลือกคณะกรรมการชุมชน ตัวอยาง 

ชุมชนละ 3 คน และชุมชนดีเดน 

จํานวน 5 ชุมชน

         120,000 เขตเทศบาล  กองสวัสดิการฯ

3 สํารวจ จปฐ.ชุมชนในเขตเทศบาล จัดเก็บขอมูลพื้นฐานปละ 1 ครั้ง          350,000 เขตเทศบาล  กองสวัสดิการฯ

4 อบรมสัมมนาคณะกรรมการ เจาหนาที่ และสมาชิกฌาปนกิจ อบรมคณะกรรมการและเจาหนาที่ 

รวมทั้งสมาชิกสมาคมฌาปณกิจปละ

ประมาณ 240 คน

         200,000 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 ครอบครัวผาสุก จัดอบรม จํานวนปละ 200 ครอบครัว          150,000 เขตเทศบาล กองสวัสดิการฯ

2 อบรมกฎหมายจราจรสําหรับผูนําและสมาชิกในชุมชน มีผูเขารับการอบรมปละประมาณ  250

 คน

         300,000 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 สงเคราะหผูดอยโอกาสในเขตเทศบาล ชวยเหลือผูดอยโอกาสปละไมนอยกวา

 400 คน

3,000,000     เขตเทศบาล กองสวัสดิการฯ

2 สงเคราะหผูประสบภัย สงเคราะหผูประสบภัย จํานวน 61

ชุมชน

2,500,000     เขตเทศบาล กองสวัสดิการฯ

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ พื้นที่ หนวยดําเนินการ
พ.ศ.2550 พ.ศ.2551

พ.ศ.2551

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ พื้นที่ หนวยดําเนินการ
พ.ศ.2550 พ.ศ.2551

รายละเอียดของโครงการ
พ.ศ.2550

งบประมาณ พื้นที่ หนวยดําเนินการที่ โครงการ
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ยุทธศาสตรที่  3  ดานสวัสดิการสังคมและชุมชน         

แนวทางที่ 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 อบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน คณะกรรมการและสมาชิกกลุม

สตรีชุมชน

จัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ปละ 

1 ครั้ง

      1,500,000 เขตเทศบาล กองสวัสดิการฯ

2 อบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน คณะกรรมการ  อนุกรรมการ ที่

ปรึกษา และสมาชิกชุมชน

จัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ปละ 

1 ครั้ง

      2,000,000 เขตเทศบาล กองสวัสดิการฯ

3 สงเสริมการมีสวนรวมขององคกรชุมชนในเขตเทศบาล จัดประชุมใหกับคณะกรรมการชุมชน 

กลุมสตรี อนุกรรมการ ที่ปรึกษา 

สมาชิกชุมชน คณะกรรมการศูนย

สงเคราะห คณะกรรมการหอกระจาย

ขาว คณะกรรมการบริหารโครงการ

กีฬา คณะกรรมการกลุมออมทรัพย  

จํานวน 61 ชุมชน

         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 กอสรางศาลาที่พักรอรถโดยสาร กอสรางศาลาที่พัก ขนาดกวาง 4.00  

เมตร ยาว 4.00 เมตร  จํานวน  1  หลัง  

ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

           80,000 เขตเทศบาล  สํานักการชาง

2 กอสรางผิวจราจรพรอมทอระบายน้ําซอยแยกจากซอยปาริชาติ ขาง

บานเลขที่ 102/158

กอสรางผิวจราจร คสล. หนา 0.15 

เมตร กวาง 4-5 เมตร ยาว 80 เมตร 

พรอมทอระบายน้ํา ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

         572,000 เขตเทศบาล  สํานักการชาง

ที่ โครงการ

พ.ศ.2550

หนวยดําเนินการ
พ.ศ.2550

รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ
พ.ศ.2551

รายละเอียดของโครงการ
พ.ศ.2551

ยุทธศาสตรที่ 4  ดานพัฒนากายภาพเมือง

งบประมาณ พื้นที่

ที่ โครงการ หนวยดําเนินการพื้นที่
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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 จัดซื้อที่ดิน กอสรางสะพานขามแมน้ํานาน  บริเวณวัดปากน้ําโพเหนือ จัดซื้อที่ดินที่อยูตามแนวกอสราง

สะพาน ตามแบบแปลนรายละเอียด

กรมทางหลวงชนบท

      3,000,000 เขตเทศบาล  สํานักการชาง

4 กอสรางระบบระบายน้ํา ถนนพุทธมงคล  - เชื่อมถนนสายพิษณุโลก กอสรางทอระบายน้ํา คสล.ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร พรอมบอ

พัก  คสล. ความยาวรวม 1,345 เมตร 

และกอสรางถนนแอสฟลทติกคอนก

รีต หนา 0.05 เมตร  มีพื้นที่ไมนอยกวา

 1,860 ตารางเมตร  รายละเอียดตาม

แบบแปลนของเทศบาล

      4,600,000 เขตเทศบาล  สํานักการชาง

5 กอสรางทางเทาภายในเขตเทศบาล กอสรางทางเทาภายในเขตเทศบาล 

พื้นที่รวม 7,500 ตารางเมตร ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

      1,500,000 เขตเทศบาล  สํานักการชาง

6 ปรับปรุงเกาะกลางถนนภายในเขตเทศบาล ปรับปรุงเกาะกลางถนนภายในเขต

เทศบาล  พื้นที่รวม  7,500  ตารางเมตร

 ตามแบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

         490,000 เขตเทศบาล  สํานักการชาง

7 กอสรางผิวจราจร พรอมทอระบายน้ํา ซอยแยกจากซอยปาริชาติขาง

บานเลขที่ 102/154

กอสรางผิวจราจร คสล. หนา 0.15 

เมตร กวาง 4-5 เมตร ยาว 75 เมตร 

พรอมทอระบายน้ํา ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

         560,000 เขตเทศบาล  สํานักการชาง

โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ พื้นที่ หนวยดําเนินการ
พ.ศ.2550 พ.ศ.2551

ที่
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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 ปรับปรุงรั้วรอบอุทยานสวรรค ปรับปรุงรั้วเดิมรอบอุทยานสวรรค 

โดยทําเหล็กลูกกรงรั้ว เสารั้ว รูปแบบ

เกงจีนพรอมทาสี  และติดตั้งประตูรั้ว

ใหมแทนประตูรั้วเดิม ความยาว

ประมาณ 2,500 เมตร  ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

      4,500,000 เขตเทศบาล  สํานักการชาง

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 วางทอเมนประปาถนนมาตุลี - ถนนดาวดึงส วางทอพีวีซีขนาด 6 นิ้วชั้นคุณภาพ 

13.5  ชนิดตอดวยแหวนยาง ประสาน

จากทอ 400 มม. ถนนมาตุลี ไปตาม

ถนนดาวดึงส ความยาวประมาณ 900 

ม. พรอมประสานทอที่วางใหมใหกับ

ผูใชน้ําเดิม

      1,260,000 เขตเทศบาล  สํานักการประปา

2 วางทอเมนประปา ซอยมาตุลี 26 วางทอพีวีซี ขนาด 4 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 

13.5 ความยาว ประมาณ 300 ม. แลว

ตอดวยทอพีวีซีขนาด Ø 2 นิ้ว ยาว

ประมาณ 410 ม. ไปตามแนวรั้วหลัง

โรงเรียนวิริยาลัยรวมความยาวทั้งสิ้น 

710 ม.

         393,000 เขตเทศบาล  สํานักการประปา

3 วางทอเมนฝงตรงขามหมูบานการุณรังษีตลาดใต วางทอ pvc ขนาด Ø 2 นิ้ว จากซอย

สวรรควิถี 67 ผานบญุชัยคอนกรีตไป

สิ้นสุดบริเวณหนาบานเลขที่ 207 ถนน

สวรรควิถีความยาวประมาณ 640 ม.

         200,000 เขตเทศบาล  สํานักการประปา

งบประมาณรายละเอียดของโครงการ

หนวยดําเนินการ
พ.ศ.2550 พ.ศ.2551

พื้นที่งบประมาณ

พ.ศ.2551

ยุทธศาสตรที่ 4  ดานพัฒนากายภาพเมือง

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ

พ.ศ.2550
หนวยดําเนินการโครงการ พื้นที่ที่

ยุทธศาสตรที่ 4  ดานพัฒนากายภาพเมือง
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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 วางทอเมนประปาถนนหนาโรงเรียนนวมินทรฯ วางทอพีวีซีขนาด  6 นิ้วชั้นคุณภาพ 

13.5  ชนิดตอดวยแหวนยางประสาน

จากทอเดิมขนาด 250 มม. ผานหนา 

รร.นวมินทร ไปสิ้นสุดที่มุมถนนโกสีย

 ความยาวประมาณ 760 ม. พรอมตั้ง

เสารองรับทอในชวงที่ผานแองน้ํา

      1,140,000 เขตเทศบาล  สํานักการประปา

5 ติดตั้งเครื่องสูบจายปูนขาว จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบจายปูนขาว

ขนาดแรงดันไมนอยกวา 3 BAR 

สามารถสูบจายปูนขาวไดไมนอยกวา 

600 ลิตร/ชม. ขับดวยมอเตอร ขนาด

ไมนอยกวา 1/2 แรงมา ชนิด 3 สาย 

จํานวน 2 ชุด

         450,000 เขตเทศบาล  สํานักการประปา

6 ติดตั้งเครื่องจายคลอรีนแกส จัดหาและติดตั้งเครื่องจายคลอรีนแกส

 ชนิดติดตั้งกับถงั ขนาด 1 ตัน สามารถ

จายคลอรีนไมนอยกวา 2 ชุด

         520,000 เขตเทศบาล  สํานักการประปา

7 ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ํา จัดหาเครื่องมือวัดคุณภาพน้ําประปา

โดยตรวจวัดคาคลอรีนอิสระ คาความ

ขุน คา PH ของน้ําที่กรองแลวอยาง

ตอเนื่อง ปรากฏคาตาง ๆ รวมอยูใน

หนาจอเดียวกัน จํานวน 1 ชุด

         580,000 เขตเทศบาล  สํานักการประปา

พ.ศ.2551
โครงการที่ งบประมาณ พื้นที่ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2550
รายละเอียดของโครงการ
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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 ซอมแซมปรับปรุงระบบระบายน้ําและผิวจราจร บริเวณถนน

พหลโยธิน

กอสรางทอสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด 

1.20x1.20 เมตร พรอมบอพัก คสล. 

จํานวน 3 แหง และกอสรางกําแพงกัน

ดิน คสล. สูง 6 เมตร ความยาว 30 เมตร

 ซอมแซมทางเทาพื้นที่ไมนอยกวา 95 

ตร.ม. และปูผิวจราจรแอสฟลทติกคอ

นกรีต หนา 0.10 ม. พื้นที่ไมนอยกวา 

90 ตร.ม. ตามแบบแปลนรายละเอียด

ของเทศบาล

      1,500,000 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 เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และผูบริหารเทศบาล จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล

และผูบริหารเทศบาล

4,500,000     เขตเทศบาล สํานักปลัดฯ

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 วันเทศบาล  ทําบุญเลี้ยงพระ  จัดนิทรรศการผลงาน

เทศบาล  กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ

50,000          เขตเทศบาล สํานักปลัดฯ

2 อุดหนุนหนวยงานของรัฐหรือองคกรเอกชนในกิจกรรมอันเปน

สาธารณประโยชน

สนับสนุนงบประมาณใหหนวยงานที่

เสนอขอ

1,000,000     เขตเทศบาล สํานักปลัดฯ

แนวทางที่ 1  การสนับสนุน สงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิ เสรีภาพ ของประชาชน

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ

โครงการ

ยุทธศาสตรที่ 4  ดานพัฒนากายภาพเมือง

พ.ศ.2551พ.ศ.2550
หนวยดําเนินการ

งบประมาณ พื้นที่
พ.ศ.2551

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ

ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง

พ.ศ.2550
พื้นที่ หนวยดําเนินการ

แนวทางที่ 2 การสนับสนุน สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น 

พ.ศ.2551

หนวยดําเนินการ
พ.ศ.2550

พื้นที่

ที่ รายละเอียดของโครงการ

ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง
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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 สํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ จัดจางหนวยงานหรือสถาบันที่เปน

กลางสํารวจความพึงพอใจของ

ผูรับบริการของเทศบาลในประเด็น

หลักๆ ไดแก ดานกระบวนการ

ขั้นตอนการใหบริการดานสิ่งอํานวย

ความสะดวก ฯลฯ อยางนอย 2 ครั้งตอป

100,000        เขตเทศบาล สํานักปลัดฯ

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 ฝกอบรมและฝกทบทวน  อปพร.  จํานวน 1 รุน 200,000        เขตเทศบาล สํานักปลัดฯ

2 ฝกซอมแผนปองกันภัยฝายพลเรือน จํานวนไมนอยกวา 1 ครั้ง 50,000          เขตเทศบาล สํานักปลัดฯ

3 สัปดาหปองกันอัคคีภัย จัดกิจกรรมรณรงคปองกันอัคคีภัย

ชุมชนในเขตเทศบาล

50,000          เขตเทศบาล สํานักปลัดฯ

4 รณรงคปองกันสาธารณภัย จัดกิจกรรมรณรงคปองกันสาธารณภัย

 อุบัติเหตุชุมชนในเขตเทศบาล

30,000          เขตเทศบาล สํานักปลัดฯ

5 เยาวชนปองกันสาธารณภัย จัดกิจกรรมใหเด็กและเยาวชนรูวิธีการ

ปองกันสาธารณภัยและระงับภัย รุนละ

 80 คน จํานวน 3 รุน

50,000          เขตเทศบาล สํานักปลัดฯ

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 จัดระเบียบการจําหนายสินคาในที่สาธารณะและใหความรูแก

ผูประกอบการคา

จัดอบรมใหความรูผูประกอบการคา 

ประมาณ 80 ราย

           30,000 เขตเทศบาล  สํานักปลัดฯ

พ.ศ.2551

พ.ศ.2551

ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง

พื้นที่ หนวยดําเนินการที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ

งบประมาณ

แนวทางที่ 4 การรักษาความสงบเรียบรอย ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ

ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง

พื้นที่

พ.ศ.2550

หนวยดําเนินการ
พ.ศ.2550

แนวทางที่ 3 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ พื้นที่ หนวยดําเนินการ
พ.ศ.2550 พ.ศ.2551
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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 ยุวเทศกิจ รุนที่ 1 ใหความรูแกเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับ

การจัดระเบียบรานคา ในระดับป.5 ถึง

 ม.3 สังกัดโรงเรียนเทศบาลผูเขารับ 

จํานวนประมาณ 80 คน

           50,000 เขตเทศบาล  สํานักปลัดฯ

3 ตรวจรวมเพื่อความปลอดภัย จัดกําลัง อปพร. ออกตรวจรวมกับ

หนวยงานของตํารวจ

           50,000 เขตเทศบาล  สํานักปลัดฯ

4 ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปดภายในเขตเทศบาลนครนครสวรรค

 ระยะที่ 2

 ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด 

เพิ่มเติม จํานวน 32 กลอง

      4,000,000 เขตเทศบาล  กองวิชาการฯ

5 สนับสนุนการรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน  ติดตั้งอุปกรณแปลงสัญญาณ 

คอมพิวเตอรแมขาย จอรับภาพ และ

เชื่อมตอสัญญาณผานสายเคเบิ้ลใยแกว

นําแสงจากหางรานที่เขารวมโครงการ

ไปยังสถานีตํารวจ

         350,000 เขตเทศบาล  กองวิชาการฯ

6 ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปดภายในบริเวณสถานีขนสง

ผูโดยสารจังหวัดนครสวรรค

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด 

จํานวน 16 จุด

         800,000 เขตเทศบาล  สถานีขนสงผูโดยสาร

แนวทางที่  1  การสงเสริมกระบวนการบริหารจัดการ โดยการมีสวนรวม และความรับผิดชอบการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลการบริหารงานอยางตอเนื่อง

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 รับฟงความคิดเห็นของประชาชน โฆษณาประชาสัมพันธ ตู ปณ. 999 

ในหนังสือพิมพทองถิ่น จัด

ประชุมสัมมนา รับฟงความคิดเห็น 

สํารวจ ปญหาความตองการของ

ประชาชน ฯลฯ

200,000        เขตเทศบาล กองวิชาการฯ

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ พื้นที่ หนวยดําเนินการ
พ.ศ.2550 พ.ศ.2551

ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการบริหารจัดการที่ดี

พ.ศ.2551
ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ พื้นที่ หนวยดําเนินการ

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.

1 บริการประชาชนดานทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน

ดวยความรวดเร็ว

ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการ

ใหบริการเหลือ 10-15 นาที ตอราย

- เขตเทศบาล สํานักปลัดฯ

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 จัดทําของที่ระลึกและรางวัลมอบแกผูเสียภาษี จัดทําของที่ระลึกและรางวัล จํานวน

ประมาณ 2000 ชุด

         200,000 เขตเทศบาล  สํานักการคลัง

2 จัดหาผลประโยชนในที่สาธารณสมบัติของแผนดิน จัดประโยชนที่ดินที่มีราษฎรบุกรุกอยู

เดิม ใหเชาตามหลักเกณฑที่กําหนด 

จํานวน 527 ราย

           50,000 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 จัดทําวารสารเทศบาล จัดทําวารสารบานเรารายเดือน ๆ ละ 

10,000 ฉบับ และฉบับพิเศษ 1 เดือน 

จํานวน 10,000 ฉบับ และรายงานผล

การดําเนินงานประจําปของเทศบาล

นครนครสวรรค ปละ 1 ครั้ง

1,700,000     เขตเทศบาล  กองวิชาการฯ

2 ติดตั้งระบบใหบริการอินเตอรเน็ตสาธารณะ ติดตั้งระบบอินเตอรเน็ตสาธารณะ

ชนิดไรสาย ไมนอยกวา 3 จุด

222,000        เขตเทศบาล  กองวิชาการฯ

ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการบริหารจัดการที่ดี

พื้นที่ หนวยดําเนินการ
พ.ศ.2550 พ.ศ.2551

แนวทางที่ 5  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการประชาสัมพันธ ใหสะดวก รวดเร็ว อยางมีประสิทธิภาพ

ที่

ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการบริหารจัดการที่ดี

ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการบริหารจัดการที่ดี

รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ

โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ

ที่ โครงการ หนวยดําเนินการ
พ.ศ.2550

หนวยดําเนินการ
พ.ศ.2550

พ.ศ.2551
พื้นที่

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ
พ.ศ.2551

แนวทางที่ 2 การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนอยางเสมอภาค เกิดความพึงพอใจสูงสุด

แนวทางที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดอยางทั่วถึง และเปนธรรม

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.

1 อบรมสัมมนาสมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหาร พนักงานเทศบาล 

และพนักงานจาง

อบรมและศึกษาดูงาน อยางนอยปละ 1

 ครั้ง

      2,000,000 เขตเทศบาล สํานักปลัดฯ

2 อบรมความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ การปฏิบัติหนาที่ดาน

คุณธรรมและจริยธรรม

อบรมและศึกษาดูงาน อยางนอยปละ 1

 ครั้ง

         500,000 เขตเทศบาล สํานักปลัดฯ

3 ปรับปรุงบานพักปลัดเทศบาล ปรับปรุงบานพักปลัดเทศบาล ตาม

รายละเอียดแบบแปลนของเทศบาล

         500,000 เขตเทศบาล สํานักปลัดฯ

4 กอสรางที่จอดรถดับเพลิงหนวยเรือดับเพลิงวัดตะแบก จํานวน 1 หลัง          150,000 เขตเทศบาล สํานักปลัดฯ

5 ปรับปรุงรั้วบริเวณ สถานีดับเพลิง(งานปองกันฯ) จํานวน 1 หลัง          100,000 เขตเทศบาล สํานักปลัดฯ

6 พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรม ศึกษาดูงานไมนอยกวา 1 ครั้ง 100,000        เขตเทศบาล  กองวิชาการฯ

7 รวมศูนยระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เชื่อมโยงระบบเครือขายผานสายเคเบิ้ล

ใยแกวนําแสงจํานวน 18 แหงๆละ 

170,000 บาท เชื่อมโยงระบบโทรศัพท

ผานสายเคเบิ้ลใยแกวนําแสง จํานวน 

18 แหงๆละ 35,000 บาท

3,690,000     เขตเทศบาล  กองวิชาการฯ

8 ติดตั้งระบบปองกันไวรัสคอมพิวเตอร ติดตั้งอุปกรณระบบปองกันไวรัส

คอมพิวเตอร 1 ระบบ

600,000        เขตเทศบาล  กองวิชาการฯ

9 จัดหาเครื่องผลิตกระแสไฟฟาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ เครื่องผลิตกระแสไฟฟาขนาด 30 KVA

 3 เฟส ชนิดกระแสสลับ

1,000,000     เขตเทศบาล  กองวิชาการฯ

10 สถานที่ทํางานนาอยูนาทํางาน จัดประกวดสถานที่ทํางานนาอยูนา

ทํางานในสํานักงานเทศบาลฯ  ปละ 1 

ครั้ง

50,000          เขตเทศบาล  สํานักการสาธารณสุขฯ

11 สุขานาใช พัฒนา ปรับปรุงหองน้ําหองสวมและ

จัดประกวดอยางนอยปละ 1 ครั้ง

60,000          เขตเทศบาล  สํานักการสาธารณสุขฯ

12 กอสรางอัฒจันทรเคลื่อนที่ กอสรางอัฒจันทรเคลื่อนที่ ขนาด กวาง

 3 เมตร ยาว 6 เมตร สูง 3 เมตร จํานวน

 10 อัฒจรรย ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

650,000        เขตเทศบาล  สํานักการศึกษา

ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการบริหารจัดการที่ดี

พ.ศ.2551

แนวทางที่ 6 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

งบประมาณ พื้นที่ หนวยดําเนินการ
พ.ศ.2550

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ
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13 ปรับปรุงอาคารสนามฟุตบอล สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค ปรับปรุง หองตางๆ ภายในสนาม

ฟุตบอล ตามแบบแปลนรายละเอียด

ของเทศบาล      ดังนี้ -หองกรรมการผู

ตัดสิน กั้นหอง เปลี่ยนฝา ทาสี ปู

กระเบื้องเดินสายไฟ พรอมหองน้ํา 

ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 10 เมตร -หอง

โถง กั้นหองกระจก จัดทําฝา ทาสี ปู

พรม เดินสายไฟ ขนาดกวาง 6 เมตร 

ยาว 20 เมตร    -หองเก็บอุปกรณ 

กั้นหอง เปลี่ยนฝา ทาสี  เดินสายไฟ 

ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 6 เมตร

500,000        เขตเทศบาล  สํานักการศึกษา

14 ปรับปรุงหองน้ําดานขางอาคารสนามฟุตบอล สนามกีฬาจังหวัด

นครสวรรค

ปรับปรุงทาสี ระบบน้ํา ภายในหองน้ํา 

ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว  10 เมตร ชั้น 1

 และชั้น 2 จํานวน 12 หอง ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

300,000        เขตเทศบาล  สํานักการศึกษา

15 ปรับปรุงอุปกรณระบบสงน้ําภายในสระวายน้ําสนามกีฬากลาง

จังหวัดนครสวรรค

ปรับปรุงอุปกรณ และระบบ

บํารุงรักษาน้ํา สระวายน้ําภายในสนาม

กีฬาจังหวัดนครสวรรค ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

150,000        เขตเทศบาล  สํานักการศึกษา

16 ปรับปรุงระบบไฟฟาสนามฟุตบอล เดินสายไฟ NNYY พรอมทอฝงดิน

รอบสนามฟุตบอล ประมาณ 400 เมตร

 ตามแบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

500,000        เขตเทศบาล  สํานักการศึกษา

17 กอสรางอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต (ท.1) กอสราง อาคารเรียน คสล. 4 ชั้น ใต

ถุนโลง (4/12) แบบมีเสาเข็มตามแบบ

แปลนของ สน.ศท.

 8,307,000  

(งบอุดหนุน)

เขตเทศบาล  สํานักการศึกษา

18 กอสรางอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต (ท.1) กอสรางอาคารเรียนอนุบาล สน.ศท. 

อนุบาล 8  จํานวน 1 อาคาร

 5,266,800  

(เงินอุดหนุน)

เขตเทศบาล  สํานักการศึกษา

พื้นที่ หนวยดําเนินการ
พ.ศ.2550 พ.ศ.2551

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ
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19 ปรับปรุงหองสมุด โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ําโพใต (ท.2) ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน ขนาด

กวางประมาณ 3 เมตร ยาวประมาณ 12 

เมตร พื้นที่ 36 ตารางเมตร ติดตั้ง

ประตูบานเลื่อนและหนาตางบานเลื่อน

 พรอมปรับระดับพื้น  ปูพื้นหินขัด 

รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล

140,000        เขตเทศบาล  สํานักการศึกษา

20 ปรับปรุงอาคารเรียน1ชั้นลาง โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส (ท. 3)ปรับปรุงอาคารเรียนชั้นลาง 1ขนาด

ยาวประมาณ 36 เมตรกวาง 10.50 เมตร

 เปนสถานที่ประกอบและจําหนาย

อาหาร  ตามแบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

800,000        เขตเทศบาล  สํานักการศึกษา

21 กอสรางโรงจอดรถ โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส (ท.3) กอสรางที่จอดรถโครงเหล็กหลังคามุง

กระเบื้อง ขนาดยาวประมาณ 17.50 

เมตร กวางประมาณ 5.50 เมตร ตาม

แบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

156,000        เขตเทศบาล  สํานักการศึกษา

22 ปรับปรุงโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต (ท.4) กอสรางโครงหลังคาเหล็ก พรอมมุง

กระเบื้อง พื้นที่ประมาณ 295 ตร.ม.   

เชื่อมจากโครงหลังคาเดิมไปสุดริม

บริเวณโรงเรียน  พื้นปูกระเบื้องเสมอ

กับโรงอาหารเดิม  ติดพัดลม ไฟนีออน

 ทําเคานเตอร

1,365,000     เขตเทศบาล  สํานักการศึกษา

23 ปรับปรุงอาคารเรียน 1 ชั้นลาง โรงเรียนเทศบาลวัดชองคีรีศรีสิทธิวรา

ราม (ท.5)

ปรับปรุงอาคารเรียน 1 ชั้นลางเปน

หองเรียน จํานวน 1 หองขนาดกวาง 

8.20 ม.x 8.25 ม.  สูง 3.40 ม.และ

หองสมุดขนาดกวาง 8.20 ม.x 23.80 

ม.สูง 3.40 ม. พื้นหินขัด และเดิน

ระบบสายไฟ พรอมหองน้ําหองสวม 1 

 หอง ตามแบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

600,000        เขตเทศบาล  สํานักการศึกษา

พื้นที่ หนวยดําเนินการ
พ.ศ.2550 พ.ศ.2551

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ
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24 ปรับปรุงอาคาร 2 ชั้น 4 โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต (ท.6) ปูกระเบื้อง ขนาดกวาง 8 เมตร ยาว 8 

เมตร จํานวน 3 หอง รายละเอียดตาม

แบบแปลนของเทศบาล

90,000          เขตเทศบาล  สํานักการศึกษา

25 ปรับปรุงโรงอาหาร  โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต (ท.6) ปรับปรุงดานหลังโรงอาหาร เปนที่

ประกอบอาหาร ขนาดกวาง 5.5 เมตร 

ยาว 5.5 เมตร สูง 3.5 เมตรจํานวน 1 

หอง  รายละเอียดตามแบบแปลนของ

เทศบาล

61,000          เขตเทศบาล  สํานักการศึกษา

26 กอสรางทอระบายน้ํา โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม (ท.7) กอสรางทอระบายน้ํา พรอมบอพัก 

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 60 ซม. ยาว

ประมาณ 200เมตร ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

400,000        เขตเทศบาล  สํานักการศึกษา

27 ปรับปรุงหองเรียนอนุบาล โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม (ท.7) ปูกระเบื้องขนาด 12 x 12 นิ้วจํานวน  3

 หอง พื้นที่รวมประมาณ 170 ตร.ม   

ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

75,000          เขตเทศบาล  สํานักการศึกษา

28 กอสรางอาคารอเนกประสงคชั้นลอย โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม 

(ท.7)

กอสรางอาคารอเนกประสงคชั้นลอย

(สน.ศท. ชั้นลอย)จํานวน 1 อาคาร

 5,600,000   

(เงินอุดหนุน)

เขตเทศบาล  สํานักการศึกษา

29 ปรับปรุงระบบไฟฟาอาคาร 1 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ (ท.8) ปรับปรุงระบบไฟฟา ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

           25,000 เขตเทศบาล  สํานักการศึกษา

30 ปรับปรุงซอมฝาเพดาน อาคาร 1 ชั้น 3 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ 

(ท.8)

ซอมฝาเพดานอาคาร 1 ขนาด 414 

ตารางเมตร

 300,000       

(เงินอุดหนุน)

เขตเทศบาล  สํานักการศึกษา

31 ทาสีภายนอกอาคารเรียน(อาคารบุญจง) โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ 

 (ท.8)

ทาสีภายนอกอาคารบุญจงขนาด  450 

ตารางเมตร

 160,000       

 (เงินอุดหนุน)

เขตเทศบาล  สํานักการศึกษา

32 อบรมครูศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชนเพื่อพัฒนาวิชาการ อบรมครูศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวนป

ละ1 หลักสูตร

           40,000 เขตเทศบาล  กองสวัสดิการฯ

33 กอสรางปายชุมชน กอสรางปายชื่อชุมชน จํานวน 9 ปาย 

ตามแบบแปลน รายละเอียดของ

เทศบาล

21,000          เขตเทศบาล  กองสวัสดิการฯ

พื้นที่ หนวยดําเนินการ
พ.ศ.2550 พ.ศ.2551

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ
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34 จัดหาครุภัณฑ สํานักปลัดฯ รถยนตบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ล

แค็บ จํานวน 1 คัน

         600,000 เขตเทศบาล  สํานักปลัดฯ

ตูเก็บเอกสารบานเลื่อน จํานวน 1 หลัง             3,800 เขตเทศบาล  สํานักปลัดฯ

เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ พรอม

อุปกรณ จํานวน 2 ชุด

           70,000 เขตเทศบาล  สํานักปลัดฯ

โตะประชุมพรอมเกาอี้ขนาด 12 คน  1

 ชุด

           19,500 เขตเทศบาล  สํานักปลัดฯ

ตูเอกสาร 4 ลิ้นชัก 1 ตู             3,500 เขตเทศบาล  สํานักปลัดฯ

ตูล็อคเกอร 12 ชอง 2 ตู            15,200 เขตเทศบาล  สํานักปลัดฯ

เครื่องรับ - สงวิทยุ ติดตั้งใน

ยานพาหนะ จํานวน  3 เครื่อง

           72,000 เขตเทศบาล  สํานักปลัดฯ

หัวฉีดดับไฟในอาคารสูงและอาคาร

ขนาดใหญพรอมอุปกรณ จํานวน  2  ชุด

         100,000 เขตเทศบาล  สํานักปลัดฯ

ปมลมสูบยาง พรอมอุปกรณ จํานวน  1 

 เครื่อง

           20,000 เขตเทศบาล  สํานักปลัดฯ

โทรศัพทมือถือพรอมอุปกรณ จํานวน 7

 เครื่อง

         100,000 เขตเทศบาล  สํานักปลัดฯ

เครื่องปรับอากาศแบบฝงฝาพรอม

ติดตั้ง 1 เครื่อง

         100,000 เขตเทศบาล  สํานักปลัดฯ

วิทยุสื่อสารขนาดไมต่ํากวา 5 วัตต 

จํานวน 15  เครื่อง

         180,000 เขตเทศบาล  สํานักปลัดฯ

เครื่องตรวจวัดระดับเสียง จํานวน 1 

เครื่อง

            7,500 เขตเทศบาล  สํานักปลัดฯ

รถยนตบรรทุกน้ําดับเพลิงขนาดจุน้ํา

ไมนอยกวา 5,000 ลิตร จํานวน  1 คัน

      1,750,000 เขตเทศบาล  สํานักปลัดฯ

ที่ โครงการ รายละเอยีดของโครงการ งบประมาณ หนวยดําเนินการพื้นที่
พ.ศ.2550 พ.ศ.2551
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35 จัดหาครุภัณฑ กองวิชาการและแผนงาน คอมพิวเตอร พริ้นเตอร จํานวน 16 ชุด 

และเครื่องสแกน จํานวน 2 ชุด

         630,000 เขตเทศบาล กองวิชาการฯ

คอมพิวเตอร Server แบบ RACK 

ขนาด 2 U  พรอม HDD ขนาดความจุ

ไมนอยกวา 2x500 GB พรอมอุปกรณ 

จํานวน 1 ชุด

         300,000 เขตเทศบาล กองวิชาการฯ

จอคอมพิวเตอร LCD ขนาด 19 นิ้ว 

จํานวน 1 จอ

            9,000 เขตเทศบาล กองวิชาการฯ

เครื่องสํารองไฟ ขนาดไมนอยกวา 600

 VA จํานวน 1 เครื่อง

            2,000 เขตเทศบาล กองวิชาการฯ

เกาอี้บุนวม จํานวน 5 ตัว             5,250 เขตเทศบาล กองวิชาการฯ

ชั้นวางของ  จํานวน 2 ชุด             2,600 เขตเทศบาล กองวิชาการฯ

ชั้นวางเอกสาร จํานวน 2 ตู             2,600 เขตเทศบาล กองวิชาการฯ

เครื่องทําน้ําเย็น จํานวน 1 เครื่อง             5,000 เขตเทศบาล กองวิชาการฯ

เกาอี้ผูบริหาร 1 ตัว             2,500 เขตเทศบาล กองวิชาการฯ

เกาอี้สํานักงาน 1 ตัว             2,000 เขตเทศบาล กองวิชาการฯ

เกาอี้แบบมีพนักพิง จํานวน 5 ตัว             2,300 เขตเทศบาล กองวิชาการฯ

โตะพับเอนกประสงค ขนาด 60 x150 

นิ้ว จํานวน 2 ตัว

            3,600 เขตเทศบาล กองวิชาการฯ

เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพพรอม

อุปกรณ 3 ชุด

         105,000 เขตเทศบาล กองวิชาการฯ

ตูบานเลื่อนกระจกพรอมขารอง 1 หลัง             3,700 เขตเทศบาล กองวิชาการฯ

สวานไฟฟาพรอมอุปกรณ 1 ชุด             8,000 เขตเทศบาล กองวิชาการฯ

36 จัดหาครุภัณฑ สํานักการคลัง รถจักรยานยนต ขนาดไมนอยกวา 120

 ซีซี จํานวน 3 คัน

         120,000 เขตเทศบาล สํานักการคลัง

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ พื้นที่ หนวยดําเนินการ
พ.ศ.2550 พ.ศ.2551
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คอมพิวเตอรสํานักงาน เครื่องพิมพ 

พรอมอุปกรณ จํานวน 3 เครื่อง

         105,000 เขตเทศบาล สํานักการคลัง

คอมพิวเตอรโนตบุคพรอมอุปกรณ  2 

 ชุด

           90,000 เขตเทศบาล สํานักการคลัง

เครื่องปรับอากาศขนาดไมต่ํากวา 

60,000 บีทียู พรอมติดตั้ง จํานวน 4 

เครื่อง

         300,000 เขตเทศบาล สํานักการคลัง

37 จัดหาครุภัณฑ สํานักการชาง เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู 

ชนิดติดตั้งหรือชนิดแขวน พรอมติดตั้ง 

 จํานวน  1  เครื่อง

           44,000 เขตเทศบาล สํานักการชาง

กลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความ

ละเอียดไมนอยกวา 7  ลานพิกเซล  

จํานวน 1 เครื่อง

           11,000 เขตเทศบาล สํานักการชาง

38 จัดหาครุภัณฑ สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม โตะอเนกประสงค ขนาด 75*180*75 

ซม.  จํานวน 2 ตัว

            5,000 เขตเทศบาล สํานักการสาธารณสุขฯ

เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนังขนาด

ไมต่ํากวา 24,000 บีทียู พรอมติดตั้ง  

จํานวน 1 เครื่อง

           41,000 เขตเทศบาล สํานักการสาธารณสุขฯ

เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนขนาดไม

ต่ํากวา 18,000 บีทียู พรอมติดตั้ง  

จํานวน 2 เครื่อง

           58,000 เขตเทศบาล สํานักการสาธารณสุขฯ

เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดตั้งพื้น  

จํานวน 1 เครื่อง

            7,000 เขตเทศบาล สํานักการสาธารณสุขฯ

เครื่องปดผนึกซองบรรจุเวชภัณฑ  

จํานวน 1 เครื่อง

           25,000 เขตเทศบาล สํานักการสาธารณสุขฯ

อุปกรณงานทันตกรรม จํานวน 1 ชุด            84,600 เขตเทศบาล สํานักการสาธารณสุขฯ

ถังบรรจุสิ่งปฏิกูลขนาด 6000 ลิตร  

พรอมอุปกรณครบชุด  จํานวน 2 ถัง

      1,500,000 เขตเทศบาล สํานักการสาธารณสุขฯ

ปมน้ําชนิด 2 ใบพัด  จํานวน 1 ตัว            24,500 เขตเทศบาล สํานักการสาธารณสุขฯ

พื้นที่ หนวยดําเนินการ
พ.ศ.2550

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ
พ.ศ.2551

งบประมาณ
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คาซอมใหญยานพาหนะ 1,500,000     เขตเทศบาล สํานักการสาธารณสุขฯ

เครื่องขยายเสียง ขนาดไมต่ํากวา 100 

วัตต  จํานวน 1 เครื่อง

            4,200 เขตเทศบาล สํานักการสาธารณสุขฯ

เครื่องยอยกิ่งไมขนาดเสนผาศูนยกลาง

ไมนอยกวา 4 นิ้ว ติดตั้งบนเทรอเลอร

ลากจูง 2 ลอ เครื่องยนตมีกําลังไมนอย

กวา 15 แรงมา จํานวน 1 เครื่อง

450,000        เขตเทศบาล สํานักการสาธารณสุขฯ

โทรทัศนสีจอแบน ขนาดไมต่ํากวา 29

 นิ้ว  จํานวน  1 เครื่อง

           10,000 เขตเทศบาล สํานักการสาธารณสุขฯ

39 จัดหาครุภัณฑ สํานักการศึกษา เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ พรอม

อุปกรณ จํานวน 2 ชุด

           70,000 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

เครื่องพิมพ All in  one (ถาย, สแกน

ภาพ,พิมพภาพ) จํานวน 1 ชุด

            8,000 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

ชั้นวางหนังสือสูง แบบ 2 หนา 2 ชวง 

ใชวางแบบ 2 ดาน มีลวดกั้น จํานวน 2

 ชุด

           30,000 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

จอคอมพิวเตอร LCD ขนาด 17 นิ้ว 

จํานวน 1 เครื่อง

            6,000 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

รถจักรยานยนต ขนาดไมนอยกวา 120

 ซีซี จํานวน 1 คัน

           40,000 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

โตะรับแขก พรอมโตะกลาง จํานวน 1

 ชุด

           20,000 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

เกาอี้บุนวม จํานวน 20 ตัว            13,000 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

ตูล็อกเกอร 18 ชอง จํานวน 2 ตู            20,000 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

เกาอี้นั่งอัฒจันทรภายในสนามฟุตบอล

 พรอมติดตั้ง จํานวน 200 ตัว

           50,000 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

เครื่องปรับอากาศ ขนาดไมนอยกวา 

36,000 บีทียู พรอมติดตั้งจํานวน 3 

เครื่อง

         132,000 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

หนวยดําเนินการ
พ.ศ.2551

ที่ โครงการ
พ.ศ.2550

รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ พื้นที่
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40 จัดหาครุภัณฑ โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต (ท. 1) เพาเวอร  ขนาดไมนอยกวา 1,500 วัตต

 จํานวน 1 เครื่อง

           22,000 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

ตูลําโพง 15 นิ้ว พรอมขาตั้ง จํานวน 2 ตู            15,150 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

มิกซเซอร ขนาด 6 ชอง input  4 ชุด 

อีควอไลทเซอร และเอฟเฟกต จํานวน 

1 เครื่อง

           15,000 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

โทรทัศนสี ชนิดจอแบน ขนาด ไมต่ํา

กวา 29 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง

           10,000 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

เครื่องเลน DVD จํานวน 3 เครื่อง             9,000 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

เครื่องขยายเสียงแบบมือถือ จํานวน 1 

เครื่อง

            3,400 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

เครื่องคอมพิวเตอร พรอมอุปกรณ ชุด

ละ 25,000 บาทจํานวน 18 ชุด

         450,000 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

เครื่องพิมพ ชนิดพนหมึก จํานวน 5 

เครื่อง

           15,000 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

เกาอี้ฟงบรรยาย จํานวน 50 ตัว            30,000 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

โตะ- เกาอี้นักเรียนเดี่ยวประถม จํานวน

 50 ชุด

 50,000    

(เงินอุดหนุน)

เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

โตะ- เกาอี้นักเรียนเดี่ยวมัธยมจํานวน 

50 ชุด

 50,000    

(เงินอุดหนุน)

เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

ครุภัณฑ อุปกรณวิทยาศาสตร 1 ชุด  194,000      

(เงินอุดหนุน)

เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

ครุภัณฑหองปฏิบัติการทางภาษา ขนาด

 40 ที่

 472,000       

(เงินอุดหนุน)

เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

อุปกรณวิชาชีพผาและการตัดเย็บ 

จํานวน 1 ชุด

 68,500       

(เงินอุดหนุน)

เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

อุปกรณอาหารและโภชนาการ จํานวน

 1 ชุด

 58,000        

(เงินอุดหนุน)

เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ พื้นที่ หนวยดําเนินการ
พ.ศ.2550 พ.ศ.2551
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40 จัดหาครุภัณฑ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ําโพใต (ท. 2) โทรทัศนสีจอแบน ขนาดไมต่ํากวา 29

 นิ้ว  จํานวน 1 เครื่อง

           10,000 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวนขนาดไม

ต่ํากวา 24000 บีทียู พรอมติดตั้ง จํานวน

 4 เครื่อง

         140,000 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

กลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความ

ละเอียดไมนอยกวา 7 ลานพิกเซล 

จํานวน 1 ตัว

           11,000 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ 

XGA ไมนอยกวา 2,000 ANSI 

LUMENS พรอมจอรับภาพชนิดมือดึง

 ขนาด 100 นิ้ว จํานวน 1 ชุด

           80,000 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

เครื่องเลน DVD จํานวน 1 เครื่อง             3,000 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

อุปกรณสนามเด็กเลน  425,000  

(เงินอุดหนุน)

เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

กลองจุลทรรศนอิเล็คตรอน จํานวน 1 

ตัว

 9,000       

(เงินอุดหนุน)

เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

โตะนักเรียนเดี่ยวประถม จํานวน 50 ชุด  50,000        

(เงินอุดหนุน)

เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

โตะนักเรียนเดี่ยวมัธยม จํานวน 50 ชุด  50,000        

(เงินอุดหนุน)

เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

อุปกรณวิชาพลานามัย จํานวน 1 ชุด  51,600         

(เงินอุดหนุน)

เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

42 จัดหาครุภัณฑ โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส (ท. 3) โตะเกาอี้นักเรียนเดี่ยวประถม  จํานวน 

 100 ชุด

100,000      

(เงินอุดหนุน)

เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

โตะเกาอี้นักเรียนเดี่ยวระดับ

มัธยมศึกษา จํานวน   100 ชุด

100,000     

(เงินอุดหนุน)

เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

อุปกรณอาหารและโภชนาการ จํานวน

 1 ชุด

 58,000     

(เงินอุดหนุน)

เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ พื้นที่ หนวยดําเนินการ
พ.ศ.2550 พ.ศ.2551
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อุปกรณวิชาชีพผาและการตัดเย็บ 

จํานวน 1 ชุด

 68,500     

(เงินอุดหนุน)

เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

อุปกรณวิชาพลานามัย จํานวน 1 ชุด  51,600      

(เงินอุดหนุน)

เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

เครื่องออกกําลังกาย  จํานวน   1 ชุด  2,000,000    

 (เงินอุดหนุน)

เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

43 จัดหาครุภัณฑ โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต (ท. 4) อุปกรณอาหารและโภชนาการ จํานวน

 1 ชุด

 58,000     

(เงินอุดหนุน)

เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

อุปกรณวิชาชีพผาและการตัดเย็บ 

จํานวน 1 ชุด

 68,500      

(เงินอุดหนุน)

เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

อุปกรณวิชาพลานามัย จํานวน 1 ชุด  51,600      

(เงินอุดหนุน)

เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

โตะเกาอี้นักเรียนเดี่ยวประถม จํานวน 

100 ชุด

 100,000      

(เงินอุดหนุน)

เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

โตะเกาอี้นักเรียนเดี่ยวมัธยม จํานวน 50

 ชุด

 50,000      

(เงินอุดหนุน)

เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

ครุภัณฑหองวิทยาศาสตรจํานวน 1 ชุด  194,000      

(เงินอุดหนุน)

เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

คาเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 40 เครื่อง  1,400,000  

(เงินอุดหนุน)

เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

โตะอาหารพรอมเกาอี้ จํานวน 10 ชุด  35,000      

(เงินอุดหนุน)

เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

44 จัดหาครุภัณฑ โรงเรียนเทศบาลวัดชองคีรีศรีสิทธิวราราม (ท.5) กลอง Bass Dump  ขนาด 18 นิ้ว 

จํานวน 1 ชุด

            6,500 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

กลอง Bass Dump  ขนาด 20 นิ้ว 

จํานวน 1 ชุด

            6,800 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

กลอง Bass Dump  ขนาด 22 นิ้ว 

จํานวน 1 ชุด

            7,000 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ พื้นที่ หนวยดําเนินการ
พ.ศ.2550 พ.ศ.2551
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กลอง Bass Dump  ขนาด 26 นิ้ว 

จํานวน 1 ชุด

            7,300 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

กลองสแนร ขนาด 14 นิ้ว  จํานวน 1  

ชุด

            4,500 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

เตาอบแกส 4 หัวเตา จํานวน  1  ชุด             7,400 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

ระนาดเดินแถวพรอมชุด สะพายไหล 

จํานวน 1 ชุด

            7,000 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

กลองควอททอม 4 ใบ  พรอมชุด

สะพายไหล  จํานวน 1 ชุด

            7,000 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

โตะทํางานพรอมเกาอี้  จํานวน  1  ชุด             3,800 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

ตูเหล็กเก็บเอกสาร บานทึบ 2 บาน 

จํานวน 1 หลัง

            3,800 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาดไม

ต่ํากวา 24000 บีทียู พรอมติดตั้ง จํานวน

 2 เครื่อง

           70,000 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

ครุภัณฑหองปฏิบัติการทางภาษา ขนาด

 40 ที่

472,000      

(เงินอุดหนุน)

เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

โตะเกาอี้นักเรียนเดี่ยวประถม จํานวน 

80 ชุด

80,000      

(เงินอุดหนุน)

เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

โตะเกาอี้นักเรียนเดี่ยวมัธยมจํานวน 80

 ชุด

80,000      

(เงินอุดหนุน)

เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

อุปกรณอาหารและโภชนาการ จํานวน

 1 ชุด

 58,000      

(เงินอุดหนุน)

เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

อุปกรณวิชาชีพผาและการตัดเย็บ 

จํานวน 1 ชุด

 68,500      

(เงินอุดหนุน)

เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

อุปกรณวิชาพลานามัย จํานวน 1 ชุด  51,600      

(เงินอุดหนุน)

เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

พื้นที่ หนวยดําเนินการ
พ.ศ.2550 พ.ศ.2551

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ
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45 จัดหาครุภัณฑ โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต (ท. 6) ตูเก็บเอกสาร 2 ตอน ชั้นบนเปนกระจก

  ชั้นลางทึบ จํานวน 4 หลัง

           24,000 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

ตูเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน จํานวน 5 

หลัง

           19,000 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

โตะเกาอี้นักเรียนชนิดเดี่ยวระดับ

ประถมศึกษา  จํานวน 80 ชุด

           54,400 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

โตะเกาอี้นักเรียนชนิดเดี่ยวระดับ

มัธยมศึกษา จํานวน 80 ชุด

           54,400 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

ตูล็อคเกอร 18 ชอง จํานวน 5 หลัง            50,000 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

เครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ 

จํานวน 10 ชุด

         250,000 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

เครื่องพิมพ ชนิดเลเซอร จํานวน 4 

เครื่อง

           20,000 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

เครื่องชวยสอน จํานวน 10  ชุด            40,000 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอรระดับ 

XGA ขนาดไมนอยกวา 2,000 ANSI 

LUMENS พรอมจอรับภาพชนิดมือดึง

 ขนาด 100 นิ้ว   จํานวน 1 เครื่อง

           80,000 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

การดตัดตอ จํานวน 1 ชุด             5,000 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

เครื่องขยายเสียง ขนาด 500 w 4 OHM

 จํานวน 2 เครื่อง

           27,000 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

เครื่องขยายเสียง ขนาด 300 วัตต 

จํานวน 1 เครื่อง

           10,000 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

อุปกรณวิชาพลานามัย จํานวน 1 ชุด  51,600     

(เงินอุดหนุน)

เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

46 จัดหาครุภัณฑ โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม (ท. 7) โตะเกาอี้นักเรียนเดี่ยวประถม จํานวน 

30 ชุด

 30,000    

(เงินอุดหนุน)

เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

ครุภัณฑหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

จาํนวน 1 ชุด

 667,000     

(เงินอุดหนุน)

เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

พื้นที่ หนวยดําเนินการ
พ.ศ.2550 พ.ศ.2551

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ
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ครุภัณฑหองปฏิบัติการทางภาษา 

จํานวน 1 ชุด

 472,000    

(เงินอุดหนุน)

เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

ครุภัณฑหองวิทยาศาสตรจํานวน 1 ชุด  194,000    

(เงินอุดหนุน)

เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

อุปกรณอาหารและโภชนาการ จํานวน

 1 ชุด

 58,000    

(เงินอุดหนุน)

เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

อุปกรณวิชาพลานามัย จํานวน 1 ชุด  51,600    

(เงินอุดหนุน)

เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

47 จัดหาครุภัณฑ โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ (ท. 8) โทรทัศนสีจอแบน ขนาดไมต่ํากวา 29

 นิ้ว พรอมเสาอากาศ จํานวน 8 ชุด

           80,000 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

เครื่องเลน DVD พรอมไมโครโฟน 

จํานวน  8  ชุด

           24,000 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

ตูเก็บเอกสาร 2 ตอน ดานบนเปน

กระจก ดานลางทึบ  จํานวน 20 หลัง

         120,000 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

โตะเกาอี้นักเรียน ชนิดเดี่ยว ระดับ

มัธยมศึกษา จํานวน 60 ชุด

           40,800 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

เครื่องดนตรีไทย จํานวน 1 ชุด  15,000    

(เงินอุดหนนุ)

เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

ตูไมเก็บอุปกรณการสอน  5,000      

(เงินอุดหนุน)

เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

โตะเกาอี้นักเรียนเดี่ยว ระดับ

มัธยมศึกษา จํานวน 50 ชุด

 50,000    

(เงินอุดหนุน)

เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

โตะอาหารพรอมเกาอี้ จํานวน 10 ชุด  35,000    

(เงินอุดหนุน)

เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

ครุภัณฑหองคอมพิวเตอร จํานวน 20 

ชุด

 700,000    

(เงินอุดหนุน)

เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

อุปกรณวิชาพลานามัย จํานวน 1 ชุด  51,600    

(เงินอุดหนุน)

เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

พื้นที่ หนวยดําเนินการ
พ.ศ.2550 พ.ศ.2551

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ
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อุปกรณอาหารและโภชนาการ จํานวน

 1 ชุด

 58,000    

(เงินอุดหนุน)

เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

อุปกรณวิชาชีพผาและการตัดเย็บ 

จํานวน 1 ชุด

 68,500    

(เงินอุดหนุน)

เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

48 จัดหาครุภัณฑ กองสวัสดิการสังคม โตะทํางานพรอมเกาอี้ จํานวน 3 ชุด            11,400 เขตเทศบาล กองสวัสดิการฯ

เตาแกส แบบ 1 หัว มีขาตั้ง พรอมถัง

แกส จํานวน 39  ชุด

         109,200 เขตเทศบาล กองสวัสดิการฯ

คอมพิวเตอรสํานักงาน และเครื่องพิมพ

 พรอมอุปกรณจํานวน 4 ชุด

         140,000 เขตเทศบาล กองสวัสดิการฯ

เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา 

(PocketPC ) จํานวน  10 เครื่อง

         260,000 เขตเทศบาล กองสวัสดิการฯ

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคพรอม

อุปกรณ จํานวน 1 เครื่อง

           45,000 เขตเทศบาล กองสวัสดิการฯ

เครื่องขยายเสียง พรอมอุปกรณ จํานวน

 3 ชุด

         201,000 เขตเทศบาล กองสวัสดิการฯ

รถยนตบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ล

แคบ จํานวน 1 คัน

         600,000 เขตเทศบาล กองสวัสดิการฯ

โตะเทเบิลเทนนิส ขนาดไมนอยกวา 15

 มิลลิเมตร จํานวน 12 ตัว

           55,200 เขตเทศบาล กองสวัสดิการฯ

49 จัดหาครุภัณฑ สํานักการประปา เครื่องสแกนบารโคด อานหนวยน้ํา 

จํานวน 4 เครื่อง

         250,000 เขตเทศบาล สํานักการประปา

รถยนตบรรทุก (ดีเซล) แบบธรรมดา 

จํานวน 2 คัน

         900,000 เขตเทศบาล สํานักการประปา

รถยนตบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน 4 

ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 

2,700 ซีซี . จํานวน 1 คัน

         720,000 เขตเทศบาล สํานักการประปา

ฮารดดิสกชนิด SCSI ความจุไมนอย

กวา 70 GB จํานวน 2 ลูก

           40,000 เขตเทศบาล สํานักการประปา

คอมพิวเตอรสํานักงานและเครื่องพิมพ

 พรอมอุปกรณ ตอพวง  จํานวน 5 ชุด

         230,000 เขตเทศบาล สํานักการประปา

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ พื้นที่ หนวยดําเนินการ
พ.ศ.2550 พ.ศ.2551
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 เครื่องเจาะและเครื่องใส ขนาดเจาะ

ไดสูงสุด 2 นิ้ว  ขับดวยมอเตอร ไฟฟา 

ขนาดไมนอยกวา 2 แรงมา จํานวน 1 

เครื่อง

         185,000 เขตเทศบาล สํานักการประปา

50 จัดหาครุภัณฑ สถานีขนสง คอมพิวเตอร พรอมอุปกรณ จํานวน 3 

ชุด

105,000        เขตเทศบาล สถานีขนสง

พื้นที่ หนวยดําเนินการ
พ.ศ.2550 พ.ศ.2551

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ
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