




ส่วนที่  1 
บทน ำ 

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ก าหนด
แนวทางปฏิบั ติ ใน การจัดท าแผนการด าเนิ น งานขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  โดย
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงาน ตามระเบียบฯ ข้อ 26 และ 27 เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน 

วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
1. เพ่ือแสดงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการ

จริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของเทศบาลในปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
2. เพ่ือให้แนวทางการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้น ๆ ของเทศบาลมีความชัดเจนในการ

ปฏิบัติมากขึ้น  
3. เพ่ือลดความซ้ าซ้อนโครงการ มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและ

จ าแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงาน 
4. เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารในการควบคุมการด าเนินงาน

ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
  1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา
ของเทศบาล หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ของ
เทศบาล แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ 
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
  1. เทศบาลมีแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเป็นแผนด าเนินการ (Action Plan) 
  2. เป็นแผนที่แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียด กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และ    
แสดงถึงการด าเนินงานจริง 
  3. ท ำให้เกิดควำมร่วมมืออันดีระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ  ส่วนกลำง  ส่วนภูมิภำค และส่วน
ท้องถิ่น สำมำรถประสำนงำนได้อย่ำงบูรณำกำร ท ำให้เกิดกำรท ำงำนร่วมกันอย่ำงมีประสิทธิภำพ และ
ประสิทธิผล ประชำชนได้รับประโยชน์สูงสุดมีข้อมลูจากหน่วยงานอ่ืนที่จะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่เทศบาล 
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ยุทธศาสตร ์/ แนวทางการพัฒนา
จ านวน

โครงการที่
ด าเนินการ

 คิดเปน็
รอ้ยละของ
โครงการ
ทั้งหมด

จ านวน
งบประมาณ

 คิดเปน็
รอ้ยละของ
งบประมาณ

ทั้งหมด

หน่วยด าเนินการ

ยุทธศาสตรท์ี่  1  ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนใหเ้ด็ก เยาวชน และประชาชน มีพฤติกรรมสุขภาพ และการปอ้งกันควบคุมโรคที่เหมาะสมและ
พฒันาระบบเครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพ ใหค้รอบคลุมทั่วถึง เพื่อคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น

8 5.26 1,860,650 0.87 เทศบาลนครนครสวรรค์

แนวทางที่ 2  เพิ่มความรู้ความเข้าใจ และปลูกฝังจิตส านึก ใหต้ระหนักถึงพษิภยัของยาเสพติด ใหแ้ก่เด็กเยาวชนและประชาชน 1 0.66 200,000 0.09 เทศบาลนครนครสวรรค์

แนวทางที่ 3 เสริมสร้าง สนับสนุน ระบบคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพใหม้ีประสิทธภิาพ 9 5.92 360,000 0.17 เทศบาลนครนครสวรรค์
แนวทางที่ 4 ส่งเสริม พฒันา สร้างจิตส านึกในการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการปอ้งกันและ
ลดปญัหามลพษิ และระบบปรับปรุงคุณภาพน้ า

3 1.97 700,000 0.33 เทศบาลนครนครสวรรค์

รวม 21 13.82 3,120,650 1.45

ยุทธศาสตรท์ี่  2  ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
แนวทางที่ 1พฒันาระบบการบริหารจัดการศึกษาและพฒันาแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อสร้างสรรค์ใหท้อ้งถิ่นเปน็สังคมแหง่
การเรียนรู้ตลอดชีวติ

16 10.53 60,613,693 28.21 เทศบาลนครนครสวรรค์

แนวทางที่ 2  พฒันาคุณภาพของครูและบคุลากรทางการศึกษา 7 4.61 240,000 0.11 เทศบาลนครนครสวรรค์
แนวทางที่ 3 พฒันาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมใหส่ื้อสารได้ 3 ภาษา 2 1.32 50,000 0.02 เทศบาลนครนครสวรรค์
แนวทางที่ 4 ส่งเสริมและพฒันากีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็กเยาวชน และประชาชน 6 3.95 8,650,000 4.03 เทศบาลนครนครสวรรค์
แนวทางที่ 5 การอนุรักษแ์ละส่งเสริมศิลปวฒันธรรม ประเพณี ทอ่งเที่ยว ภมูิปญัญาทอ้งถิ่น การด าเนินชีวติตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีงและความเปน็ไทย

6 3.95 3,530,000 1.64 เทศบาลนครนครสวรรค์

รวม 37 24.34 73,083,693 34.01

ส่วนที่  2
บญัชีสรปุจ านวนโครงการและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2560  เทศบาลนครนครสวรรค์ (งบประมาณเทศบาล)
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ยุทธศาสตร ์/ แนวทางการพัฒนา
จ านวน

โครงการที่
ด าเนินการ

 คิดเปน็
รอ้ยละของ
โครงการ
ทั้งหมด

จ านวน
งบประมาณ

 คิดเปน็
รอ้ยละของ
งบประมาณ

ทั้งหมด

หน่วยด าเนินการ

ยุทธศาสตรท์ี่  3  ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน
แนวทางที่ 1  น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวติของประชาชน 1 0.66 200,000 0.09 เทศบาลนครนครสวรรค์
แนวทางที่ 2  เสริมสร้างความเข้มแข็งใหก้ับชุมชน 24 15.79 12,400,000 5.77 เทศบาลนครนครสวรรค์
แนวทางที่ 3 จัดสวสัดิการใหก้ับประชาชนอย่างเสมอภาคและเปน็ธรรม 6 3.95 700,000 0.33 เทศบาลนครนครสวรรค์

รวม 31 20.39 13,300,000 6.19

ยุทธศาสตรท์ี่  4  ด้านพัฒนากายภาพเมือง
แนวทางที่ 1  พฒันาระบบคมนาคม การจราจรและขนส่ง ติดต้ังระบบไฟฟา้สาธารณะ 4 2.63 20,600,000 9.59 เทศบาลนครนครสวรรค์
แนวทางที่ 2 ปรับปรุงภมูิทศัน์พฒันาแหล่งทอ่งเที่ยว พื้นที่นันทนาการ และสวนสาธารณะ 2 1.32 27,550,000 12.82 เทศบาลนครนครสวรรค์
แนวทางที่ 3 ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธภิาพ การขยายระบบผลิต และจ าหน่ายน้ าประปา พร้อมพฒันาคุณภาพน้ าประปา 4 2.63 4,773,000 2.22 เทศบาลนครนครสวรรค์
แนวทางที่ 4 ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธภิาพระบบระบายน้ า ระบบปอ้งกันน้ าทว่ม / และแก้ไขปญัหาน้ าทว่ม 2 1.32 13,500,000 6.28 เทศบาลนครนครสวรรค์

รวม 12 7.89 66,423,000 30.91
ยุทธศาสตรท์ี่  5  ด้านการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยและความมั่นคง
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมประชาธปิไตย ความเสมอภาค  สิทธ ิเสรีภาพ ของประชาชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันา
ทอ้งถิ่น

3 2 4,100,000 1.91 เทศบาลนครนครสวรรค์

แนวทางที่ 2 พฒันาระบบการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยัการรักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สิน

11 7.24 8,310,000 3.87 เทศบาลนครนครสวรรค์

รวม 14 9.21 12,410,000 5.78
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ยุทธศาสตร ์/ แนวทางการพัฒนา
จ านวน

โครงการที่
ด าเนินการ

 คิดเปน็
รอ้ยละของ
โครงการ
ทั้งหมด

จ านวน
งบประมาณ

 คิดเปน็
รอ้ยละของ
งบประมาณ

ทั้งหมด

หน่วยด าเนินการ

ยุทธศาสตรท์ี่  6  ด้านการบรหิารจัดการที่ดี
แนวทางที่ 1  ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล 2 1.32 0 0.00 เทศบาลนครนครสวรรค์
แนวทางที่ 2  พฒันาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศใหม้ีประสิทธภิาพ 1 0.66 150,000 0.07 เทศบาลนครนครสวรรค์
แนวทางที่ 3  ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรการบริหาร ใหม้ีประสิทธภิาพและได้มาตรฐาน 34 22 46,404,290 21.59 เทศบาลนครนครสวรรค์

รวม 37 24.34 46,554,290 21.66
รวมทั้งสิ้น 152 100.00 214,891,633 100.00
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ผด.2
แนวทางที่ 1 ส่งเสรมิ สนับสนุนใหเ้ด็ก เยาวชน และประชาชน มีพฤติกรรมสุขภาพ และการปอ้งกันควบคุมโรคที่เหมาะสม
                และพัฒนาระบบเครอืข่ายการสรา้งเสรมิสุขภาพ ใหค้รอบคลุมทั่วถึง เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

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

1 คัดกรองมะเร็งเต้านม และ
มะเร็งปากมดลูก

สตรีกลุ่มเปา้หมาย               
จ านวน 200 คน

55,650 ศูนย์บริการ   
สาธารณสุข

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

2 บริการอนามัยโรงเรียน โรงเรียนสังกัดเทศบาล 8 แหง่ 
โรงเรียนสังกัดการศึกษา   
เอกชน 1 แหง่                   
จ านวน 2,500 คน

20,000 โรงเรียนสังกัด
เทศบาล 8 แหง่     
โรงเรียนสังกัด
การศึกษา เอกชน 1
 แหง่

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

3 อบรมอาสาสมัครสาธารณสุข
เทศบาลนครนครสวรรค์     
(พฒันาศักยภาพอสม.)

อสม. จ านวน 50 คน 80,000 ศูนย์บริการ  
สาธารณสุข 
เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

4 เด็กไทยฉลาดสมวยั
ด้วยไอโอดีน

ส่งเสริมใหค้รูและผู้ปกครอง มี
ความรู้และควบคุมปอ้งกัน      
การขาดสารไอโอดีน
ใหเ้ด็กปฐมวยัได้รับสารไอโอดีน
เพยีงพอ

200,000 โรงเรียนสังกัด
เทศบาล 8 แหง่

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

5 พฒันางานสาธารณสุข
มูลฐานในเขตเทศบาลฯ

ชุมชนจ านวน 71 ชุมชน 1,065,000 ชุมชนจ านวน 71 
ชุมชน

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

งบประมาณ

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2560 เทศบาลนครนครสวรรค์

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.2559
รายละเอียดของโครงการ

พ.ศ.2560
ที่ โครงการ
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ผด.2
แนวทางที่ 1 ส่งเสรมิ สนับสนุนใหเ้ด็ก เยาวชน และประชาชน มีพฤติกรรมสุขภาพ และการปอ้งกันควบคุมโรคที่เหมาะสม
                และพัฒนาระบบเครอืข่ายการสรา้งเสรมิสุขภาพ ใหค้รอบคลุมทั่วถึง เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
งบประมาณ

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.2559
รายละเอียดของโครงการ

พ.ศ.2560
ที่ โครงการ

6 อาสาสมัครพทิกัษส่ิ์งแวดล้อม
ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล

จัดอบรมเยาวชน นักเรียน ในเขต
เทศบาล เพื่อใหเ้กิดจิตส านึกใน
การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

50,000 พื้นที่ในเขตเทศบาล ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

7 ควบคุมและปอ้งกันโรคพษิ
สุนัขบา้ในเขตเทศบาล

ด าเนินการควบคุมและปอ้งกัน
โรคพษิสุนัขบา้ในเขตเทศบาล

220,000 พื้นที่ในเขตเทศบาล ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

8 สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
วยัเรียน  วยัใสพฒันาทกัษะ
ชีวติ

พฒันาทกัษะชีวติ ปรับเปล่ียน
ทศันคติ ค่านิยมในเร่ืองเพศ 
นักเรียนในสังกัดเทศบาล ทั้ง 8 
แหง่

        170,000 ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
ภายในจังหวดั
นครสวรรค์

ส านักการศึกษา

8 1,860,650

6



7

ผด.2
แนวทางที่ 2 เพ่ิมความรูค้วามเข้าใจ และปลูกฝังจิตส านึก ใหต้ระหนักถึงพิษภยัของยาเสพติด ใหแ้ก่เด็กเยาวชนและประชาชน

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

1 อบรมรณรงค์ปอ้งกันและ
แก้ไขปญัหายาเสพติดในชุมชน
เขตเทศบาลนครนครสวรรค์ 
และทศันศึกษาดูงาน

จัดอบรมเด็ก เยาวชน ประชาชน
 ประมาณ 300 คน

200,000 เขตเทศบาล กองสวสัดิการสังคม

1 200,000        

รายละเอียดของโครงการ

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
ที่ โครงการ งบประมาณ

7



8

ผด.2

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

1 มหกรรมอาหารและของดี
เมืองปากน ้าโพ

สนับสนุนการด้าเนินการ
จ้าหน่ายอาหารในเขตเทศบาล 
โดยมีการจัดกิจกรรมมหกรรม
อาหาร เพื่อเปน็การสนับสนุน
ผู้ประกอบการจ้าหน่ายอาหารใน
เขตเทศบาล จ้านวน 70 ร้าน

10,000 พื นที่ในเขตเทศบาล ส้านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

2 พฒันาตลาดสดน่าซื อในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์

พฒันาตลาดสดในเขตเทศบาล 
ใหผ่้านเกณฑ์มาตรฐานตลาดสด
น่าซื อ จ้านวน 3 แหง่ และจัด
อบรมผู้ประกอบการจ้านวน 120
 คน

20,000 ตลาดสดในเขต
เทศบาล จ้านวน 3
 แหง่

ส้านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

3 เฝ้าระวงัคุณภาพสุขาภบิาล
อาหารในสถานศึกษาในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์

ตรวจสอบ เฝ้าระวงัคุณภาพ
สุขาภบิาลอาหารสถานศึกษาใน
เขตเทศบาลนครนครสวรรค์

5,000 สถานศึกษาในเขต
เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส้านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

4 เฝ้าระวงัคุณภาพ น ้าด่ืม-น ้าใช้
ในสถานศึกษา ในเขตเทศบาล
นครนครสวรรค์

ตรวจสอบ เฝ้าระวงัคุณภาพน ้า
ด่ืม-น ้าใช้ในสถานศึกษาในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์

5,000 สถานศึกษาในเขต
เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส้านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

5 พฒันาผู้ประกอบการร้านแต่ง
ผมเสริมสวย

จัดอบรมผู้ประกอบการร้านแต่ง
ผมเสริมสวย ใหก้ับ
ผู้ประกอบการในเขตเทศบาล 
ใหม้ีการปฏบิติัอย่างถูกหลัก
สุขาภบิาล

50,000 พื นที่ในเขตเทศบาล ส้านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดของโครงการ
พ.ศ.2560

ที่ โครงการ งบประมาณ

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 3 เสรมิสรา้ง สนับสนุน ระบบคุ้มครองผู้บรโิภคด้านสุขภาพใหม้ีประสิทธิภาพ

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.2559

8



9

ผด.2

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รายละเอียดของโครงการ

พ.ศ.2560
ที่ โครงการ งบประมาณ

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 3 เสรมิสรา้ง สนับสนุน ระบบคุ้มครองผู้บรโิภคด้านสุขภาพใหม้ีประสิทธิภาพ

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.2559

6 ตรวจสอบเฝ้าระวงัการใช้
น ้ามันทอดอาหาร

ผู้ประกอบการจ้าหน่ายอาหาร
เฉพาะผู้ที่มีการทอดอาหาร มี
การสุ่มตรวจหาสารโพลาร์โดยใช้
ชุดทดสอบเบื องต้น อย่างน้อย 2
 ครั ง/ราย

30,000 พื นที่ในเขตเทศบาล ส้านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

7 เฝ้าระวงัคุณภาพ
ผู้ประกอบการจ้าหน่ายอาหาร

จัดอบรมผู้ประกอบการจ้าหน่าย
อาหารในเขตเทศบาล เฝ้าระวงั
คุณภาพอาหารในเขตเทศบาล 
ใหม้ีการปฏบิติัอย่างถูกหลัก
สุขาภบิาล

200,000 พื นที่ในเขตเทศบาล ส้านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

8 รณรงค์ลด ละเวน้ การใช้โฟม
บรรจุอาหาร

รณรงค์ลด ละเวน้ การใช้โฟม
บรรจุอาหารในเขตเทศบาล ชี ให้
ประชาชนเหน็ถึงอันตรายของ
การใช้โฟมบรรจุอาหาร

20,000 พื นที่ในเขตเทศบาล ส้านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

9 อบรมใหค้วามรู้ด้านความ
ปลอดภยัในสถานประกอบการ

อบรมด้านอาชีวอนามัย        
พนักงาน เจ้าของสถาน         
ประกอบการ                   
จ้านวน 50 คน

20,000 พื นที่ในเขตเทศบาล ส้านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

9 360,000

9



10

ผด.2
แนวทางที่ 4 ส่งเสรมิ พัฒนา สรา้งจิตส้านึกในการดูแลรกัษาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรพัยากรธรรมชาติเพ่ือการปอ้งกันและลดปญัหามลพิษ และระบบปรบัปรงุคุณภาพน ้า

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

1 สร้างจิตส านึกในการจัดการ
ขยะมูลฝอย

 ประชาชนมีจิตส านึกในการ
จัดการขยะในครัวเรือนของ
ตนเอง และลดปริมาณขยะที่
เกิดขึ้นภายในเขตเทศบาลฯ

50,000 ชุมชนในเขตเทศบาล ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

2 ปั่นวดัใจมังกรปากน้ าโพ
คร้ังที่ 3

จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน จ านวน 
2,000 คน

500,000 ภายในจังหวดั
นครสวรรค์

กองวชิาการและ
แผนงาน

3 จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้
จักรยาน

จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน Car 
Free Day ปลีะ 1 คร้ัง และจัด
กิจกรรมปั่นจักรยาน 12 คร้ัง

150,000 ภายในเขตเทศบาล กองวชิาการและ
แผนงาน

3 700,000

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สถานที่ด้าเนินการ
 หน่วย

ด้าเนินการ

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
ที่ โครงการ งบประมาณรายละเอียดของโครงการ

10



11

ผด.2
แนวทางที่ 1 พัฒนาระบบการบรหิารจัดการศึกษาและพัฒนาแหล่งการเรยีนรูท้ี่หลากหลายเพ่ือสรา้งสรรค์ใหท้อ้งถ่ินเปน็สังคมแหง่การเรยีนรูต้ลอดชีวิต

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

1 เงินอุดหนุนส ำหรับกำรจัด
กำรศึกษำ

เงินค่ำอำหำรกลำงวนั จัดสรรให้
เด็กเล็ก เด็กอนุบำล และเด็ก ป.
1-ป.6 มื้อละ 20 บำทต่อคน 
จ ำนวน 200 วนั

19,452,000
(เงินอุดหนุน)

โรงเรียนในสังกัด
เทศบำล ทั้ง 8 
โรงเรียน

 ส ำนักกำรศึกษำ

2 เงินอุดหนุนทั่วไปส ำหรับ ศูนย์
พฒันำเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น

ค่ำใช้จ่ำยทั่วไปด้ำนกำรศึกษำ 
ของศูนย์พฒันำเด็กเล็ก จ ำนวน 
9 รำยกำร

23,193,693
(เงินอุดหนุน)

ศูนย์พฒันำเด็กเล็ก
ในสังกัดกเทศบำล 
12 ศูนย์

 ส ำนักกำรศึกษำ

3 เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุน
อำหำรกลำงวนัเด็กนักเรียน
สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (สพฐ.)

เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุน
อำหำรกลำงวนั จัดสรรใหเ้ด็กเล็ก
 เด็กอนุบำล และเด็ก ป.1-ป.6 
มื้อละ 20 บำทต่อคน จ ำนวน 
200 วนั

15,268,000
(เงินอุดหนุน)

โรงเรียนสังกัด  
สพฐ. 2 โรงเรียน

ส ำนักกำรศึกษำ

4 ค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุง
ซ่อมแซมอำคำรเรียนและ
อำคำรประกอบ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุง
ซ่อมแซมอำคำรเรียนและอำคำร
ประกอบ จัดสรรใหโ้รงเรียนละ 
200,000 บำท

1,600,000
(เงินอุดหนุน)

โรงเรียนในสังกัด
เทศบำล ทั้ง 8 
โรงเรียน

 ส ำนักกำรศึกษำ

5 ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในสถำนศึกษำ

ทกุกิจกรรมด ำเนินกำร  ทั้ง  8  
โรงเรียน

          50,000  เทศบำลนคร
นครสวรรค์

 ส ำนักกำรศึกษำ

6 อบรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง
นักเรียน

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น อ.
1,  ป.1, ม.1 , ม.4 ที่เข้ำเรียนปี
กำรศึกษำใหม่  จ ำนวน 1,250 คน

        100,000  เทศบำลนคร
นครสวรรค์ ชั้น 5

ส ำนักกำรศึกษำ

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
ที่ โครงการ งบประมาณรายละเอียดของโครงการ

11



12

ผด.2
แนวทางที่ 1 พัฒนาระบบการบรหิารจัดการศึกษาและพัฒนาแหล่งการเรยีนรูท้ี่หลากหลายเพ่ือสรา้งสรรค์ใหท้อ้งถ่ินเปน็สังคมแหง่การเรยีนรูต้ลอดชีวิต

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

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
ที่ โครงการ งบประมาณรายละเอียดของโครงการ

7 อบรมทกัษะวชิำกำรแสดงผล
งำนนิทรรศกำรกำรศึกษำ
ระดับทอ้งถิ่น ระดับกลุ่ม
กำรศึกษำและระดับประเทศ

จัดแข่งขันทกัษะทำงวชิำกำรใน
แต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ใน
สังกัดเทศบำลทั้ง 8 โรงเรียน 
ระดับเทศบำล  ระดับภำค และ
ระดับประเทศ

        300,000  เทศบำลนคร
นครสวรรค์ ชั้น 5

ส ำนักกำรศึกษำ

8 พฒันำปรับปรุงหลักสูตร
สถำนศึกษำ

ผู้บริหำร ครู และบคุลำกร
ทำงกำรศึกษำ สังกัดเทศบำล
นครนครสวรรค์ จ ำนวน 200 คน

        120,000  เทศบำลนคร
นครสวรรค์

ส ำนักกำรศึกษำ

12



13

ผด.2
แนวทางที่ 1 พัฒนาระบบการบรหิารจัดการศึกษาและพัฒนาแหล่งการเรยีนรูท้ี่หลากหลายเพ่ือสรา้งสรรค์ใหท้อ้งถ่ินเปน็สังคมแหง่การเรยีนรูต้ลอดชีวิต

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

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
ที่ โครงการ งบประมาณรายละเอียดของโครงการ

9 แข่งขันคนเก่งในโรงเรียน
ทอ้งถิ่น

1.จัดสอบแข่งขันนักเรียน ชั้น ป.
4,  ม.1  5 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
คือภำษำไทย คณิตศำสตร์ 
วทิยำศำสตร์  ภำษำอังกฤษ 
และสังคมศำสนำและวฒันธรรม 
โรงเรียนสังกัดเทศบำลนคร
นครสวรรค์ จ ำนวน 8 โรงเรียน  
1 คร้ัง
2. ส่งนักเรียนตัวแทนเทศบำล
จ ำนวน 10 คน เข้ำสอบแข่งขัน 
 - ระดับกลุ่มจังหวดักำรศึกษำ
ทอ้งถิ่นที่ 18 จ ำนวน 1 คร้ัง
 -  ระดับประเทศจ ำนวน 10  คร้ัง

        150,000   - โรงเรียนสังกัด
เทศบำล ฯ           
 - ส ำนักงำน
เทศบำลฯ            
 - กรมส่งเสริมฯ

ส ำนักกำรศึกษำ

13



14

ผด.2
แนวทางที่ 1 พัฒนาระบบการบรหิารจัดการศึกษาและพัฒนาแหล่งการเรยีนรูท้ี่หลากหลายเพ่ือสรา้งสรรค์ใหท้อ้งถ่ินเปน็สังคมแหง่การเรยีนรูต้ลอดชีวิต

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

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
ที่ โครงการ งบประมาณรายละเอียดของโครงการ

10 ส่งเสริมค้นพบกำรสร้ำงอำชีพ
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษำ
ตอนต้น

1. จัดกำรเรียนและฝึกทกัษะ
วชิำอำชีพร่วมกับวทิยำลัยกำร
อำชีพนครสวรรค์
2. จัดหำวสัดุอุปกรณ์สนับสนุน
กำรเรียนใหน้ักเรียน ระดับชั้น
มัธยมศึกษำปทีี่ 3 โรงเรียนสังกัด
เทศบำลนครนครสวรรค์ ทั้ง 8 
โรงเรียน จ ำนวน 380 คน ปลีะ 2
 คร้ัง

          50,000   - โรงเรียนสังกัด
เทศบำล ฯ           
 - ส ำนักงำน
เทศบำลฯ            
 - วทิยำลัยกำร
อำชีพนครสวรรค์

ส ำนักกำรศึกษำ

11 เรียนร่วมหลักสูตรอำชีวศึกษำ
กับมัธยมศึกษำตอนปลำย

1.จัดหลักสูตรกำรเรียนทวศึิกษำ
ด้ำนอำชีพระดับประกำศนียบตัร
วชิำชีพคู่กับกำรเรียนสำยสำมัญ
ร่วมกับวทิยำลัยเทคนิค
นครสวรรค์
2.จัดหำวสัดุอุปกรณ์สนับสนุน
กำรเรียนใหน้ักเรียน ระดับชั้น
มัธยมศึกษำตอนปลำย โรงเรียน
สังกัดเทศบำลนครนครสวรรค์ 
จ ำนวน 104 คน ปลีะ 2 คร้ัง

        120,000   - โรงเรียนสังกัด
เทศบำล ฯ
- ส ำนักงำน
เทศบำลฯ 
 - วทิยำลัยเทคนิค
นครสวรรค์

ส ำนักกำรศึกษำ

14



15

ผด.2
แนวทางที่ 1 พัฒนาระบบการบรหิารจัดการศึกษาและพัฒนาแหล่งการเรยีนรูท้ี่หลากหลายเพ่ือสรา้งสรรค์ใหท้อ้งถ่ินเปน็สังคมแหง่การเรยีนรูต้ลอดชีวิต

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

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
ที่ โครงการ งบประมาณรายละเอียดของโครงการ

12 พฒันำโภชนำกำรในโรงเรียน
สังกัดเทศบำลฯ และศูนย์
พฒันำเด็กเล็ก

ส่งเสริมและพฒันำด้ำน
โภชนำกำรใหก้ับเด็กนักเรียน ใน
โรงเรียนสังกัดเทศบำล จ ำนวน 8
 โรงเรียน และศูนย์พฒันำเด็ก
เล็ก จ ำนวน 12 แหง่

          80,000  โรงเรียนสังกัด
เทศบำล จ ำนวน 8 
โรงเรียน และศูนย์
พฒันำเด็กเล็ก 
จ ำนวน 12 แหง่

ส ำนักกำรศึกษำ

13 มอบประกำศนียบตัรแก่
นักเรียนของโรงเรียนในสังกัด
เทศบำลนครนครสวรรค์

จัดพธิมีอบประกำศนียบตัรแก่
นักเรียนที่ส ำเร็จกำรศึกษำใน
ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบำลฯ  
จ ำนวน 8 โรงเรียน

          70,000  เทศบำลนคร
นครสวรรค์

ส ำนักกำรศึกษำ

14 ส่งเสริมและพฒันำหอ้งสมุด
เทศบำลนครนครสวรรค์

จัดหำวสัดุ อุปกรณ์ ส่ือ หนังสือ 
ต ำรำ ใหแ้ก่หอ้งสมุดเทศบำล
นครนครสวรรค์ จ ำนวน 1 แหง่

          20,000  หอ้งสมุดเทศบำล
นครนครสวรรค์

ส ำนักกำรศึกษำ

15 ฝึกอบรมเชิงปฏบิติักำรพฒันำ
กิจกรรมแนะแนวเพื่อพฒันำ
ผู้เรียน

จัดอบรมนักเรียน จ ำนวน 8 
โรงเรียน

          20,000  เทศบำลนคร
นครสวรรค์

ส ำนักกำรศึกษำ

16 กำรแข่งขันทกัษะทำงวชิำกำร 
ศิลปหตัถกรรมนักเรียน

นักเรียน ครู และบคุลำกร
ทำงกำรศึกษำ สังกัดเทศบำล
นครนครสวรรค์  จ ำนวน 100 
คน ปลีะ 1 คร้ัง

          20,000  เทศบำลนคร
นครสวรรค์

ส ำนักกำรศึกษำ

16 60,613,693    
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ผด.2
แนวทางที่ 1 พัฒนาระบบการบรหิารจัดการศึกษาและพัฒนาแหล่งการเรยีนรูท้ี่หลากหลายเพ่ือสรา้งสรรค์ใหท้อ้งถ่ินเปน็สังคมแหง่การเรยีนรูต้ลอดชีวิต

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

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
ที่ โครงการ งบประมาณรายละเอียดของโครงการ

17 พฒันำคุณภำพกำรศึกษำด้วย
เทคโนโลยีสำรสนเทศ DLIT
(แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.
2560 - 2562) เพ่ิมเติม 
ฉบบัที่ 3)

ชุดอุปกรณ์ส ำหรับหอ้งเรียน
คุณภำพแหง่กำรเรียนรู้ด้ำนส่ือ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ DLIT 
ร.ร.ท.1 - ท.8

        771,200  ท.1 - ท.8 ส ำนักกำรศึกษำ

16



16

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ผด.2
แนวทางที่ 2 พัฒนาคุณภาพของครแูละบคุลากรทางการศึกษา

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

1 คัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น คัดเลือกครูผู้ปฏบิติัหน้าที่และมี
ผลงานดีเด่นตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 8 กลุ่ม และปฐมวยั, 
กิจกรรมพฒันาผู้เรียน จ านวน 
10 ประเภท (80 คน)

         20,000  โรงเรียนในสังกัด
เทศบาล 8 โรงเรียน

ส านักการศึกษา

2 อบรมเชิงปฏบิติัการจัดท า
แผนพฒันาการศึกษา

อบรมฯ ครูและบคุลากรทางการ
ศึกษา สังกัดเทศบาลนคร
นครสวรรค์ จ านวน 150 คน

         30,000  หอ้งประชุม
เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านักการศึกษา

3 การประชุมครู  - เพื่อจัดประชุมครูและ
เจ้าหน้าที่ของส านักการศึกษา 
ทน.นว. อย่างน้อยภาคเรียนละ  
1 คร้ัง

         10,000  หอ้งประชุม
เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านักการศึกษา

พ.ศ.2560
ที่ โครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

 หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2559
รายละเอียดของโครงการ

16
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ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ผด.2
แนวทางที่ 2 พัฒนาคุณภาพของครแูละบคุลากรทางการศึกษา

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

พ.ศ.2560
ที่ โครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

 หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2559
รายละเอียดของโครงการ

4 ส่งเสริมการนิเทศ เพื่อพฒันา
คุณภาพการศึกษา

1.จัดท ารูปแบบการพฒันานิเทศ
การศึกษาภายในสถานศึกษา 
สร้าง Best Practices ด้านการ
นิเทศการศึกษา
2. จัดหาเคร่ืองมือวสัดุอุปกรณ์
สนับสนุนการด าเนินการ
ศึกษานิเทศก์ 4 คน โรงเรียน
สังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ 
จ านวน 5 โรงเรียน ปลีะ 4 คร้ัง

         40,000   - โรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ
- ส านักงาน
เทศบาลฯ

ส านักการศึกษา

5 ขยายผลการอบรมสัมมนาสู่
พนักงานครูเทศบาลส านัก
การศึกษาเทศบาลนคร
นครสวรรค์

1. จัดขยายผลน าสู่การปฏบิติัให้
ครูตัวแทน/แกนน าที่ได้รับการ
อบรมสัมมนา ใหพ้นักงานครู
ผู้ดูแลศูนย์พฒันาเด็กเล็ก สังกัด
ส านักการศึกษา เทศบาลนคร
นครสวรรค์ จ านวน 8 โรงเรียน 
12 ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
2.จัดหาเคร่ืองมือวสัดุอุปกรณ์
สนับสนุนการด าเนินการ 
จ านวนปลีะ 2 คร้ัง

         20,000   - โรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ
- ส านักงาน
เทศบาลฯ

ส านักการศึกษา

17
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ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ผด.2
แนวทางที่ 2 พัฒนาคุณภาพของครแูละบคุลากรทางการศึกษา

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

พ.ศ.2560
ที่ โครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

 หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2559
รายละเอียดของโครงการ

6 จัดงานวนัครู จัดพธิที าบญุเล้ียงเพลพระ เพื่อ
ระลึกถึงพระคุณบรูพคณาจารย์ 
โดยพนักงานและบคุลากร
ทางการศึกษา  จ านวน
ผู้ร่วมงานประมาณ 400 คน

        100,000  เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านักการศึกษา

7 อบรมครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พฒันา
เด็กเล็กเพื่อพฒันาวชิาการ

อบรมครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พฒันา
เด็กเล็กเพื่อพฒันาวชิาการ 
จ านวน 12 แหง่

         20,000  เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านักการศึกษา

7 240,000        

18
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ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ผด.2
แนวทางที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรยีนและส่งเสรมิใหส้ื่อสารได้ 3 ภาษา

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

1 อบรมพฒันาการอ่านการเขียน
 การคิดวเิคราะหภ์าษาไทย
และทกัษะคณิตศาสตร์

 - เพื่อพฒันาทกัษะ การอ่าน 
การเขียน การคิดวเิคราะห์
ภาษาไทย และทกัษะทางคณิต
- เพื่ออบรมพฒันาครูใหม้ีทกัษะ
การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน สังกัดเทศบาลนคร
นครสวรรค์ ภาคเรียนละ  1  คร้ัง

         30,000   - โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนคร
นครสวรรค์ 
- หอ้งประชุม
เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านักการศึกษา

2 การพฒันาศักยภาพการจัดการ
เรียนรู้ 3 ภาษา

 - เพื่อใหค้รูและนักเรียนเข้าค่าย
พฒันาทกัษะภาษาไทย อังกฤษ 
จีน
- เพื่อฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ 
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
นครสวรรค์  ภาคเรียนละ 1 คร้ัง

         20,000   - โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนคร
นครสวรรค์
- หอ้งประชุม
เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านักการศึกษา

2 50,000         

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
ที่ โครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

 หน่วย
ด าเนินการ

รายละเอียดของโครงการ
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20

ผด.2
แนวทางที่ 4 ส่งเสรมิและพัฒนากีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็กเยาวชน และประชาชน

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

1 พฒันานักเรียนด้านกีฬา และ
กรีฑา

นักกีฬาในสังกัดโรงเรียน
เทศบาลฯ จ านวน 1,000คน

3,000,000      หน่วยงาน อปท.ที่
เปน็เจ้าภาพจัด
แข่งขันกีฬาและ
หน่วยงานอื่น ๆ

ส านักการศึกษา

2 ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์

จัดการแข่งขันกีฬาในเขต
เทศบาล มีเยาวชนและประชาชน
เข้าร่วม จ านวน 10,000 คน

     2,000,000  สนามกีฬาจังหวดั
นครสวรรค์และ
สนามกีฬาต่าง ๆ 
ในจังหวดั

ส านักการศึกษา

3 เก็บตัวพฒันากีฬา กรีฑา 
นักเรียนในสังกัดโรงเรียน
เทศบาลนครนครสวรรค์

เปน็ตัวแทนนักกีฬา-กรีฑา 
นักเรียนในโรงเรียนสังกัด
เทศบาล เข้าร่วมการแข่งขัน
รายการต่าง ๆ ทั้งระดับจังหวดั
ระดับภาค ระดับประเทศ และ
อื่น ๆ

     3,000,000  โรงเรียนเทศบาล
วดัจอมคีรีนาคพรต
และสนามกีฬา
จังหวดั

ส านักการศึกษา

4 ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพฒันา
เยาวชน

จัดกิจกรรมสันทนาการเพื่อให้
เด็กได้แสดงความสามารถในทาง
สร้างสรรค์ส าหรับนักเรียนใน
สังกัดโรงเรียนเทศบาลทั้ง 8 แหง่

        450,000  โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลฯ ทั้ง 8 แหง่

ส านักการศึกษา

5 ดนตรีเพื่อประชาชน จัดกิจกรรมการประกวดร้อง
เพลงไทยลูกทุ่งรุ่นอายุไม่เกิน 30
 ป ีและรุ่นเยาวชน อายุ 8-15 ป ี
 จ านวน  2  รุ่น

        150,000  ริมเขื่อนต้นแม่น้ า
เจ้าพระยา

ส านักการศึกษา

พ.ศ.2560
ที่ โครงการ งบประมาณ

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.2559
รายละเอียดของโครงการ
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ผด.2
แนวทางที่ 4 ส่งเสรมิและพัฒนากีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็กเยาวชน และประชาชน

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

พ.ศ.2560
ที่ โครงการ งบประมาณ

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.2559
รายละเอียดของโครงการ

6 แข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพนัธ์ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง 
จ านวน 600คน  เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพนัธ์

         50,000 เขตเทศบาล/สนาม
กีฬาจังหวดั
นครสวรรค์

ส านักปลัดเทศบาล

6 8,650,000     
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ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ผด.2
แนวทางที่ 5 การอนุรกัษ์และส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรม ประเพณ ีทอ่งเที่ยว ภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน การด าเนินชีวิตตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงและความเปน็ไทย

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

1 สนันสนุน ส่งเสริม งานราชพธิี
 รัฐพธิ ีท านุบ ารุงศาสนา 
อนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม 
ประเพณีและภมูิปญัญาทอ้งถิ่น

จัดโครงการ / กิจกรรม อย่าง
น้อยปลีะ  6  คร้ัง

     1,000,000  เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านักการศึกษา

2 อบรมคุณธรรมน าชีวติความรู้
เสริมสร้างปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีง

จัดอบรมคุณธรรมใหก้ับนักเรียน
ชั้น ม.1  ในสังกัดเทศบาลฯ 
จ านวน 730 คน

         50,000  สถาบนัพลังจิตานุ
ภาพ สาขา 101  
วดัพทุธมงคลนิมิต

ส านักการศึกษา

3 อบรมทกัษะการเปน็เจ้าบา้น
น้อยน าเที่ยวเชิงวฒันธรรม

นักเรียนโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครนครสวรรค์ จ านวน 
 100 คน

         80,000  ส านักการศึกษา 
เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านักการศึกษา

4 ส่งเสริมการทอ่งเที่ยว จัดโครงการส่งเสริมการทอ่งเที่ยว
โครงการย่อย 4 โครงการ

        150,000 ในเขตเทศบาลฯ ส านักปลัดเทศบาล

5 ถนนคนเดิน จัดกิจกรรมถนนคนเดิน ภายใน
เขตเทศบาล ไม่น้อยกวา่ 50 คร้ัง

        250,000 ในเขตเทศบาลฯ ส านักปลัดเทศบาล

6 อุดหนุนโครงการอนุรักษแ์ละ
ส่งเสริมงานประเพณีแหเ่จ้าพอ่
เจ้าแม่ปากน้ าโพ

สนับสนุนงานประเพณีแหเ่จ้าพอ่
เจ้าแม่ปากน้ าโพ ปลีะ 1 คร้ัง

     2,000,000 ในเขตเทศบาลฯ ส านักปลัดเทศบาล

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
ที่ โครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

 หน่วย
ด าเนินการ

รายละเอียดของโครงการ
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ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน ผด.2
แนวทางที่ 1 น้อมน าหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

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

1 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม
เศรษฐกิจพอเพยีงภมูิปญัญา
ทอ้งถิ่นแหล่งเรียนรู้ และ
ศึกษาดูงาน

จัดกิจกรรม ส่งเสริมโดยให้
ประชาชนในเขตเทศบาล เข้า
ร่วมโครงการ จ านวน 67 ชุมชน

        200,000 เขตเทศบาล กองสวสัดิการสังคม

1 200,000        

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
ที่ โครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

 หน่วย
ด าเนินการ

รายละเอียดของโครงการ
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24

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน ผด.2
แนวทางที่ 2 เสรมิสรา้งความเข้มแข็งใหกั้บชุมชน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ส่งเสริม สนับสนุน หนึ่งชุมชน

 หนึ่งผลิตภณัฑ์ และออกแบบ
บรรจุภณัฑ์

มีการจัดแสดงสินค้า OTOP มี
ผู้เข้าร่วมงานประมาณ 1,500 คน

        300,000 เขตเทศบาลฯ กองสวสัดิการสังคม

2 ส่งเสริม สนับสนุนสืบสานงาน
ประเพณีวนัลอยกระทงกะลา
สายกะลาสีของชุมชนในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์

จัดกิจกรรมพร้อมการประกวด
นางนพมาศ ผู้เข้าร่วมงาน
ประมาณ 1,000 คน

        300,000 เขตเทศบาลฯ กองสวสัดิการสังคม

3 ส่งเสริม สนับสนุนสืบสานงาน
ประเพณีวนัสงกรานต์ของ
ชุมชนในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์

จัดกิจกรรมพร้อมการประกวด
นางสงกรานต์ ผู้เข้าร่วมงาน
ประมาณ 3,000 คน

     4,000,000 เขตเทศบาลฯ กองสวสัดิการสังคม

4 ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรม
วนัพอ่ วนัแม่ แหง่ชาติ

จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
จ านวนประมาณ 1,000 คน

        500,000 เขตเทศบาลฯ กองสวสัดิการสังคม

5 ส่งเสริม การแสดงออกถึง
ความจงรักภกัดีต่อชาติ ศาสนา
 พระมหากษตัริย์ และศึกษาดู
งาน

กิจกรรมถวายความจงรักภกัดี 
ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน ประมาณ 
1,000 คน

        500,000 เขตเทศบาลฯ กองสวสัดิการสังคม

6 อบรม ส่งเสริม คุณธรรม 
จริยธรรม ศีลธรรม ส าหรับ 
ประชาชนในเขตเทศบาลฯ
และศึกษาดูงาน

อบรมธรรมะ ผู้เข้าร่วมฝึกปฎบิติั
ธรรม ประมาณ 100 คน

        150,000 เขตเทศบาลฯ กองสวสัดิการสังคม

7 เทศบาลพบประชาชน จัดกิจกรรมสัญจร ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมประมาณ 8,000 คน

     1,000,000 เขตเทศบาลฯ กองสวสัดิการสังคม

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
ที่ โครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

 หน่วย
ด าเนินการ

รายละเอียดของโครงการ
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ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน ผด.2
แนวทางที่ 2 เสรมิสรา้งความเข้มแข็งใหกั้บชุมชน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

ที่ โครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ
 หน่วย

ด าเนินการ
รายละเอียดของโครงการ

8 ส่งเสริมพฒันาเพิ่มศักยภาพ
และอบรมสัมมนาของผู้น า
ชุมชน คณะกรรมการชุมชน 
อนุกรรมการ ที่ปรึกษา และ
สมาชิกชุมชน และศึกษาดูงาน

จัดอบรม ผู้น าชุมชน 
คณะกรรมการชุมชน 
อนุกรรมการ ที่ปรึกษาและ
สมาชิก ประมาณ 1,000 คน

        300,000 เขตเทศบาลฯ กองสวสัดิการสังคม

9 จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชนใน
เขตเทศบาล

จัดอบรม ผู้จัดเก็บข้อมูลและ
ส ารวจข้อมูลพื้นฐาน

        300,000 เขตเทศบาลฯ กองสวสัดิการสังคม

10 ส่งเสริมกีฬาชุมชนสัมพนัธ ์
ต้านยาเสพติด

จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา เด็ก 
เยาวชน ประชาชน ประมาณ 
7,000 คน

     2,000,000 เขตเทศบาลฯ กองสวสัดิการสังคม

11 ส่งเสริม สนับสนุนกองทนุ
สวสัดิการชุมชนและศึกษาดูงาน

จัดอบรมใหค้วามรู้คณะกรรมการ
ในเขตเทศบาลฯ จ านวน 71 
ชุมชน

        200,000 เขตเทศบาลฯ กองสวสัดิการสังคม

12 ส่งเสริมอบรมคณะกรรมการ
กองทนุชุมชนเมือง สมาชิก
กองทนุและศึกษาดูงาน

จัดอบรมคณะกรรมการฯ และ
ศึกษาดูงาน ประมาณ 200 คน

        100,000 เขตเทศบาลฯ กองสวสัดิการสังคม

13 สนับสนุนการจัดประชุม
ประชาคมคณะกรรมการ
จัดท าแผนพฒันาชุมชนและ
ศึกษาดูงาน

จัดประชุมประชาคมจ านวน 71 
ชุมชน

        300,000 เขตเทศบาลฯ กองสวสัดิการสังคม

25



26

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน ผด.2
แนวทางที่ 2 เสรมิสรา้งความเข้มแข็งใหกั้บชุมชน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

ที่ โครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ
 หน่วย

ด าเนินการ
รายละเอียดของโครงการ

14 ส่งเสริมอาชีพประชาชน จัดฝึกอบรมอาชีพประชาชนใน
เขตเทศบาลฯ ประมาณ 500 คน

        200,000 เขตเทศบาลฯ กองสวสัดิการสังคม

15 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม
งานวนัเด็ก

จัดกิจกรรมใหเ้ด็ก เยาวชน 
ประชาชน 5,000 คน

        400,000 เขตเทศบาลฯ กองสวสัดิการสังคม

16 อบรมส่งเสริม กิจกรรมเด็ก
และเยาวชน สภาวะผู้น าเด็ก
และสมาชิกเด็กและเยาวชน

จัดกิจกรรมถนนเด็กเดินเดือนละ
 1 คร้ัง มีผู้เข้าร่วมคร้ังละ 400 
คน

        500,000 เขตเทศบาลฯ กองสวสัดิการสังคม

17 วยัรุ่นยุคใหม่กับปญัหา
เพศสัมพนัธก์่อนวยัอันสมควร
และศึกษาดูงาน

จัดอบรมพร้อมท ากิจกรรม 
ผู้เข้าร่วมประมาณ 250 คน

        100,000 เขตเทศบาลฯ กองสวสัดิการสังคม

18 อบรม สัมมนาคณะกรรมการ
พฒันาสตรีและสมาชิกสตรี
ชุมชน และศึกษาดูงาน

จัดอบรมคณะกรรมการฯ 
พฒันาสตรีและสมาชิก จ านวน 
60 ชุมชน

        300,000 เขตเทศบาลฯ กองสวสัดิการสังคม

19 คัดเลือกคณะกรรมการพฒันา
สตรีดีเด่นสมาชิกสตรีดีเด่นใน
เขตเทศบาลนครนครสวรรค์

จัดประชุมคัดเลือก
คณะกรรมการพฒันาสตรี 
จ านวน 420 คน

        100,000 เขตเทศบาลฯ กองสวสัดิการสังคม
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27

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน ผด.2
แนวทางที่ 2 เสรมิสรา้งความเข้มแข็งใหกั้บชุมชน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

ที่ โครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ
 หน่วย

ด าเนินการ
รายละเอียดของโครงการ

20 อบรม ส่งเสริม สนับสนุน
กิจกรรมศูนย์พฒันาครอบครัว
ชุมชนในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์ และศึกษาดูงาน

จัดอบรม คณะกรรมการพฒันา
สตรี และสมาชิก จ านวน 60 
ชุมชน

        150,000 เขตเทศบาลฯ กองสวสัดิการสังคม

21 รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก 
สตรี คนชรา และครอบครัว

อบรมประชาชน ผู้เข้าร่วม
จ านวน 250 คน

        100,000 เขตเทศบาลฯ กองสวสัดิการสังคม

22 ประกวดชุมชนพฒันาดีเด่น
และคัดเลือกคณะกรรมการ
ตัวอย่าง

คัดเลือกชุมชนและ
คณะกรรมการใหเ้ปน็ชุมชนดีเด่น
 จ านวน 10 ชุมชน

        100,000 เขตเทศบาลฯ กองสวสัดิการสังคม

23 ส่งเสริม อบรม ความรู้
เกี่ยวกับการพทิกัษค์วามเสมอ
ภาคและคุ้มครองสิทธสิตรี
และครอบครัว และศึกษาดูงาน

จัดอบรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ
การพทิกัษค์วามเสมอภาคของ
สตรี จ านวน 60 ชุมชน

        200,000 เขตเทศบาลฯ กองสวสัดิการสังคม

24 ส่งเสริม สนับสนุนอบรม การ
ด าเนินกิจการหอพกั ภายใน
เขตเทศบาลนครนครสวรรค์

จัดประชุมผู้ประกอบการหอพกั 
จ านวน 150 คน

        300,000 เขตเทศบาลฯ กองสวสัดิการสังคม

24    12,400,000
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ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน ผด.2
แนวทางที่ 3 จัดสวัสดิการใหกั้บประชาชนอย่างเสมอภาคและเปน็ธรรม

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

1 ส่งเสริมคุณภาพชีวติผู้สูงอายุ 
อบรมสัมมนา และศึกษาดูงาน

ผู้สูงอายุในชุมชน จ านวน 500 
คน

        150,000 เขตเทศบาลฯ กองสวสัดิการสังคม

2 ช่วยเหลือผู้ประสบภยัพบิติั ประชาชนในเขตเทศบาล จ านวน
 71 ชุมชน

         50,000 เขตเทศบาลฯ กองสวสัดิการสังคม

3 จัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
ปลอดภยัส าหรับผู้สูงอายุ ผู้
พกิาร ผู้ด้อยโอกาส

ปรับปรุงสภาพแวดล้อมบา้นพกั 
ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร และ
ผู้ด้อยโอกาส 5 หลังคาเรือน

        200,000 เขตเทศบาลฯ กองสวสัดิการสังคม

4 ส่งเสริม สนับสนุน อบรม
คณะกรรมการเจ้าหน้าที่งาน
ด้านฌาปนกิจสงเคราะห์

จัดอบรม เจ้าหน้าที่ฌาปนกิจ
สงเคราะห ์จ านวน 100 คน

         50,000 เขตเทศบาลฯ กองสวสัดิการสังคม

5 แกไ้ขปัญหาความยากจน จัดอบรม ฝึกอาชีพ จ านวน 100
 คน

         50,000 เขตเทศบาลฯ กองสวสัดิการสังคม

6 สงเคราะหผู้์ด้อยโอกาสและผู้
ไร้ที่พึ่ง

ผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลฯ 
จ านวน 100 คน

        200,000 เขตเทศบาลฯ กองสวสัดิการสังคม

6         700,000

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
ที่ โครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

 หน่วย
ด าเนินการ

รายละเอียดของโครงการ
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29

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ด้านพัฒนากายภาพเมือง ผด.2
แนวทางที่ 1 พัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนส่ง ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ

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

1 ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมทอ่ระบายน ้าซอยมาตุลี 
35 ช่วงที่ 2

ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 
0.15 เมตร กวา้ง 6.00 เมตร 
ยาว 140 เมตร พร้อมทอ่ระบาย
น ้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 
เมตร

     1,250,000 ซอยมาตุลี 35 ช่วง
ที่ 2

ส้านักการช่าง

2 ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมทอ่ระบายน ้าซอยรวมใจ
พฒันา 8

ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 
0.15 เมตร กวา้ง 4.50 เมตร 
ยาว 120 เมตร พร้อมทอ่ระบาย
น ้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 
เมตร

     1,030,000 ซอยรวมใจพฒันา 8 ส้านักการช่าง

3 ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมทอ่ระบายน ้าซอยโกสีย์ 
38/2

ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 
0.15 เมตร กวา้ง 3.00 เมตร 
ยาว 175 เมตร พร้อมทอ่ระบาย
น ้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 
เมตร

     1,100,000 ซอยโกสีย์ 38/2 ส้านักการช่าง

4 ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมทอ่ระบายน ้า แยกถนน
ไกรลาศข้างสาธติราชภฎัถึง
ถนนก้าลังพล

ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 
0.20 เมตร กวา้ง 7.00 เมตร 
ยาว 1,008 เมตร พร้อมทอ่
ระบายน ้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
 0.40 เมตร และ 0.60 เมตร

   17,220,000 ถนนไกรลาศข้าง
สาธติราชภฎัถึง
ถนนก้าลังพล

ส้านักการช่าง

4 20,600,000   

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
ที่ โครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

 หน่วย
ด าเนินการ

รายละเอียดของโครงการ
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30

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ด้านพัฒนากายภาพเมือง ผด.2
แนวทางที่ 2 ปรบัปรงุภมูิทศัน์พัฒนาแหล่งทอ่งเที่ยว พ้ืนที่นันทนาการ และสวนสาธารณะ

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

1 ขุดลอกและปรับปรุงภมูิทศัน์
ตามแนวร่องน ้าเกาะญวนกับ
ถนนเจ้าส่ีพระยา

ก่อสร้างสะพานข้ามคลอง
ที่ระดับถนนรอบเกาะกับทางเทา้
ริมเขื่อนถนน
เจ้าส่ีพระยา จ้านวน 1 แหง่

25,000,000   เกาะญวนกับ
ถนนเจ้าส่ีพระยา

ส้านักการช่าง

2 ปรับปรุงเขื่อนปอ้งกันตล่ิง
บริเวณต้นแม่น ้าเจ้าพระยา
หน้าศาลเจ้าพอ่เทพารักษแ์ละ
เจ้าแม่ทบัทมิ

ปรับปรุงเขื่อนปอ้งกันตล่ิง โดย
ปรับปรุงผิวพื นหนิทั งหน้าเขื่อน
พื นที่ประมาณ 975 ตารางเมตร

     2,550,000 หน้าศาลเจ้าพอ่
เทพารักษแ์ละเจ้า
แม่ทบัทมิ

ส้านักการช่าง

2 27,550,000   

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
ที่ โครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

 หน่วย
ด าเนินการ

รายละเอียดของโครงการ
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ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ด้านพัฒนากายภาพเมือง ผด.2
แนวทางที่ 3 ปรบัปรงุและเพ่ิมประสิทธิภาพ การขยายระบบผลิต และจ้าหน่ายน ้าประปา พรอ้มพัฒนาคุณภาพน ้าประปา

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

1 จัดท ำแผนแม่บท (Master 
Plan)  ศึกษำควำมเหมำะสม 
(Feasibility Study) และ
ออกแบบรำยละเอียด (Detail
 Design) โครงกำรปรับปรุง
ระบบประปำเทศบำลนคร
นครสวรรค์

รำยงำนกำรจัดท ำแผนแม่บท 
(Master Plan) ปรับปรุงระบบ
ประปำระยะส้ันและระยะยำว 
ผลกำรศึกษำควำมเหมำะสม 
(Feasilibility study) ในกำร
จัดท ำแผนกำรลงทนุและแบบ
แปลนรำยละเอียดพร้อมเอกสำร
ที่ใช้กำรจัดจ้ำง ปรับปรุง ระบบ
ประปำในพื้นที่เทศบำลฯ 
ระยะเวลำ 10 ป ีที่มีควำม
เหมำะสมและกำรยอมรับจำก
ชุมชนตำมขอบเขตงำนจ้ำงที่
ปรึกษำของเทศบำล

     3,000,000 ในเขตเทศบำล ส ำนักกำรประปำ

2 วำงทอ่เมนประปำถนน ชุมชน
หลังเจ้ำพอ่โกมินทร์

วำงทอ่ PVC ขนำด 
เส้นผ่ำศูนย์กลำง 100 มม. ชนิด
ต่อด้วยแหวนยำง   ควำมยำว
รวม 364 เมตร ตำมแบบแปลน
รำยละเอียดของเทศบำล

        423,000 ถนนชุมชนหลังศำล
เจ้ำพอ่โกมินทร์

ส ำนักกำรประปำ

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด้าเนินการ

 หน่วย
ด้าเนินการ
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ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ด้านพัฒนากายภาพเมือง ผด.2
แนวทางที่ 3 ปรบัปรงุและเพ่ิมประสิทธิภาพ การขยายระบบผลิต และจ้าหน่ายน ้าประปา พรอ้มพัฒนาคุณภาพน ้าประปา

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

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด้าเนินการ

 หน่วย
ด้าเนินการ

3 ปรับปรุงอำคำรประกอบ
ภำยใน โรงผลิตน้ ำโกสีย์

ปรับปรุงกั้นหอ้งปฏบิติังำนเก็บ
ของ หอ้งน้ ำภำยในอำคำร
ส ำนักงำน พื้นที่ไม่น้อยกวำ่ 86 
ตร.ม. ก่อสร้ำงปอ้มยำม พื้นที่ไม่
น้อยกวำ่ 15 ตร.ม. ทำสีร้ัว
ด้ำนหน้ำ ควำมยำวรวมประตู 
ไม่น้อยกวำ่ 32 เมตร

     1,000,000 ส ำนักกำรประปำ ส ำนักกำรประปำ

4 ก่อสร้ำงพื้นที่จอดรถและ
กั้นหอ้งเก็บวสัดุ อุปกรณ์ 
ระหวำ่งโรงกรองน้ ำ 2 และ 3

ก่อสร้ำงพื้น ค.ส.ล. หนำ 0.20 
เมตร พื้นที่ไม่น้อยกวำ่ 165 
ตำรำงเมตร  พร้อมฝำรำง
ระบำยน้ ำ,ผนังและประตูกั้นหอ้ง

        350,000 ส ำนักกำรประปำ ส ำนักกำรประปำ

4 4,773,000     
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33

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ด้านพัฒนากายภาพเมือง ผด.2
แนวทางที่ 4 ปรบัปรงุ และเพ่ิมประสิทธิภาพระบบระบายน ้า ระบบปอ้งกันน ้าทว่ม / และแก้ไขปญัหาน ้าทว่ม

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

1 ก่อสร้างเขื่อนปอ้งกันตล่ิง
พร้อมปรับปรุงภมูิทศัน์หลัง
เขื่อนริมแม่น ้าน่านบริเวณ
เกาะยมจากจุดสิ นสุดโครงการ
อาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น ้า
เจ้าพระยาถึงพื นที่จอดรถ

ก่อสร้างเขื่อนปอ้งกันตล่ิงและ
ปรับปรุงภมูิทศัน์หลังเขื่อน ยาว 
100 เมตร

   12,000,000 อาคารสัญลักษณ์
ต้นแม่น ้า
เจ้าพระยาถึงพื นที่
จอดรถ

ส้านักการช่าง

2 วางทอ่ส่งน ้าจากโรงปรับปรุง
คุณภาพน ้าเข้าอุทยานสวรรค์

วางทอ่ PVC ชั นคุณภาพ 8.5 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 250 
มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์ ยาว
รวม630 เมตร จากโรงบ้าบดัน ้า
เสียผ่านถนนโกสีย์ 33 ถึง
อุทยานสวรรค์

     1,500,000 โรงปรับปรุง
คุณภาพน ้าเข้า
อุทยานสวรรค์

ส้านักการช่าง

2 13,500,000   

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
ที่ โครงการ งบประมาณ สถานที่ด้าเนินการ

 หน่วย
ด้าเนินการ

รายละเอียดของโครงการ
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ยุทธศาสตรที่ 5 ด้านการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยและความมั่นคง ผด.2
แนวทางที่ 1 ส่งเสรมิประชาธิปไตย ความเสมอภาค  สิทธิ เสรภีาพ ของประชาชน และการมีส่วนรว่มของประชาชนในการพัฒนาทอ้งถ่ิน

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

1 วนัเทศบาล (ตามนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย)

ท าบญุเล้ียงเพลพระ จัด
นิทรรศการผลงานเทศบาล จัด
กิจกรรมนันทนาการ จ านวน 1 
คร้ัง

         50,000 ภายในเขตเทศบาล
นครนครสวรรค์

ส านักปลัดเทศบาล

2 เลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาล
และนายกเทศมนตรีเทศบาล
นครนครสวรรค์

จัดการเลือกต้ังสมาชิกสภา
เทศบาลและนายกเทศมนตรี
นครนครสวรรค์

     4,000,000 ภายในเขตเทศบาล
นครนครสวรรค์

ส านักปลัดเทศบาล

3 ส ารวจความพงึพอใจของ
ผู้รับบริการ

จ้างหน่วยงานหรือสถาบนัที่เปน็
กลางส ารวจความ พงึพอใจของ
ผู้รับบริการของเทศบาล

         50,000 เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านักปลัดเทศบาล

3 4,100,000     

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
ที่ โครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

 หน่วย
ด าเนินการ

รายละเอียดของโครงการ
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ยุทธศาสตรที่ 5 ด้านการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยและความมั่นคง ผด.2
แนวทางที่ 2 พัฒนาระบบการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยัการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย ความมั่นคงปลอดภยัในชีวิตและทรพัย์สิน

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

1 สัปดาหป์อ้งกันอัคคีภยั จัดเจ้าหน้าที่ปอ้งกัน ฯ ออก
ตรวจถังเคมีดับเพลิง , มอบสติก
เกอร์เบอร์โทรศัพทฉ์ุกเฉินมอบ
ถังดับเพลิงเคมีแหง้ใหชุ้มชนพื้นที่
เส่ียง

         90,000 ภายในเขตเทศบาลฯ ส านักปลัดเทศบาล

2 รณรงค์ปอ้งกันสาธารณภยั จัดเจ้าหน้าที่ปอ้งกัน ฯ , อปพร. ,
 ร่วมกับต ารวจ , จนท.การไฟฟา้
 ท าการฝึกซ้อมแผนในชุมชน
พื้นที่เส่ียงภยั ภายในเขต พร้อม
ติดต้ังปา้ยรณรงค์ ปอ้งกันเหตุ
เพลิงไหม้

         50,000 ภายในเขตเทศบาลฯ ส านักปลัดเทศบาล

3 ตรวจร่วมเพื่อความปลอดภยั จัดเจ้าหน้าที่ อปพร. ร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ต ารวจออกตรวจพื้นที่
เส่ียงต่ออาชญากรรมและพื้นที่
เส่ียงต่อการเกิดเหตุ   เพลิงไหม้

         90,000 ชุมชนภายในเขต
เทศบาลฯ

ส านักปลัดเทศบาล

4 ประกวดการปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภยัดีเด่น

จัดใหม้ีการจัดเตรียมอุปกรณ์การ
ฝึกซ้อมพร้อมรถ พร้อมคน เพื่อ
ท าการฝึกซ้อมและสาธติการเข้า
ดับไฟในอาคารสูง โดยใช้สถานที่
จริง

         30,000 อาคารงานปอ้งกันฯ
 หรืออาคารในเขต
เทศบาลฯ

ส านักปลัดเทศบาล

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
ที่ โครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

 หน่วย
ด าเนินการ

รายละเอียดของโครงการ

35



36

ยุทธศาสตรที่ 5 ด้านการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยและความมั่นคง ผด.2
แนวทางที่ 2 พัฒนาระบบการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยัการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย ความมั่นคงปลอดภยัในชีวิตและทรพัย์สิน

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

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
ที่ โครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

 หน่วย
ด าเนินการ

รายละเอียดของโครงการ

5 ปอ้งกันและลดอุบติัเหตุบน
ทอ้งถนนช่วงเทศกาลส าคัญ

จัดเจ้าหน้าที่กู้ชีพ กู้ภยั ของงาน
ปอ้งกัน ฯ  เตรียมพร้อม และ
จัดท าแผ่นปา้ย แผ่นพบัติดต้ัง 
แจกจ่ายประชาสัมพนัธ ์รณรงค์
เพื่อลดอุบติัเหตุ

         50,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล

6 ชุมชนปลอดภยัร่วมใจลด
อุบติัเหตุทางถนน

จัดกิจกรรมรณรงค์ปอ้งกัน
อุบติัเหตุทางถนนในชุมชน 
พร้อมติดต้ังปา้ยหา้ม,ปา้ยเตือน
บริเวณพื้นที่เส่ียงต่อการเกิด
อุบติัเหตุภายในชุมชน

         50,000 ชุมชนเขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล

7 ติดต้ังกล้องโทรทศัน์วงจรปดิ 
ระบบดิจิตอล ภายในสนาม
กีฬากลาง จังหวดันครสวรรค์

จัดหา และติดต้ังกล้องโทรทศัน์
วงจรปดิแบบดิจิตอล จ านวน 16
 ตัว พร้อมติดต้ังโครงข่าย เคร่ือง
บนัทกึภาพ และอุปกรณ์เชื่อมต่อ
สัญญาณ

     2,500,000 สนามกีฬากลาง 
จังหวดันครสวรรค์

กองวชิาการและ
แผนงาน

8 ปรับปรุงกล้องโทรทศัน์วงจร
ปดิ ระบบดิจิตอล ระยะที่ 5

จัดหา และติดต้ังกล้องโทรทศัน์
วงจรปดิแบบดิจิตอล ทดแทน
ของเดิม จ านวน 32 จุด พร้อม
ปรับปรุงโครงข่ายไฟเบอร์
ออฟติกเคร่ืองบนัทกึภาพ และ
อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ

     2,000,000 ภายในเขตเทศบาล กองวชิาการและ
แผนงาน
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ยุทธศาสตรที่ 5 ด้านการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยและความมั่นคง ผด.2
แนวทางที่ 2 พัฒนาระบบการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยัการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย ความมั่นคงปลอดภยัในชีวิตและทรพัย์สิน

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

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
ที่ โครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

 หน่วย
ด าเนินการ

รายละเอียดของโครงการ

9 กล้องโทรทศัน์วงจรปดิ ระบบ
ดิจิตอล ชนิดไร้สาย แบบ
เคล่ือนที่

ติดต้ังกล้องโทรทศัน์วงจรปดิและ
โครงข่าย จ านวน 4 กล้อง พร้อม
ระบบส่งสัญญาณไร้สาย จ านวน 
1 ชุด

        450,000 ภายในเขตเทศบาล กองวชิาการและ
แผนงาน

10 ปรับปรุงกล้องวงจรปดิรอบ
อาคารส านักงานเทศบาลนคร
นครสวรรค์

จัดหา และติดต้ัง กล้องโทรทศัน์
วงจรปดิแบบดิจิตอล ทดแทน
ของเดิม จ านวน 16 จุด พร้อม
ปรับปรุงระบบบนัทกึภาพและ
อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ

     1,000,000 อาคารเทศบาล
นครนครสวรรค์

กองวชิาการและ
แผนงาน

11 ปรับปรุงระบบบนัทกึภาพ 
กล้องวงจรปดิ

จัดหาอุปกรณ์บนัทกึข้อมูลภาพ 
จ านวน 1 ระบบ และปรับปรุง
เคร่ืองบนัทกึภาพ (NVR) จ านวน
 1 ระบบ ทดแทนของเดิม

     2,000,000 หอ้งศูนย์ข้อมูลกลาง กองวชิาการและ
แผนงาน

11 8,310,000     
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ยุทธศาสตรที่ 6 ด้านการบรหิารจัดการที่ดี ผด.2
แนวทางที่ 1 ส่งเสรมิการบรหิารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล

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

1 บริการประชาชนด้านทะเบยีน
ราษฎรด้วยความรวดเร็ว

บริการลดขั้นตอนและระยะเวลา
ในการใหบ้ริการเหลือ 10 - 15 
นาท ีต่อราย

               -   งานทะเบยีนราษฎร  ส านักปลัดเทศบาล

2 บริการประชาชนด้านบตัร
ประจ าตัวประชาชนด้วยความ
รวดเร็ว

บริการลดขั้นตอนและระยะเวลา
ในการใหบ้ริการเหลือ 10 นาท ี
ต่อราย

               -   งานทะเบยีนราษฎร  ส านักปลัดเทศบาล

2 -              

ยุทธศาสตรที่ 6 ด้านการบรหิารจัดการที่ดี
แนวทางที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศใหม้ีประสิทธิภาพ

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

1 จัดหาอุปกรณ์ส าหรับจัดเก็บ
ข้อมูลแบบภายนอก

จัดหาอุปกรณ์ส าหรับจัดเก็บ
ข้อมูลแบบภายนอก (NAS 
Storage) ขนาดไม่น้อยกวา่
8 ยูนิต HDD จ านวน 1 เคร่ือง

        150,000 หอ้งศูนย์ข้อมูลกลาง กองวชิาการและ
แผนงาน

1         150,000

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
ที่ โครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

 หน่วย
ด าเนินการ

รายละเอียดของโครงการ

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
ที่ โครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

 หน่วย
ด าเนินการ

รายละเอียดของโครงการ
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ยุทธศาสตรที่ 6 ด้านการบรหิารจัดการที่ดี ผด.2
แนวทางที่ 3 ส่งเสรมิและพัฒนาทรพัยากรการบรหิาร ใหม้ีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

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

1 อบรมสัมมนาสมาชิกสภา
เทศบาล คณะผู้บริหาร 
พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้าง

จัดอบรมและศึกษาดูงาน         300,000 เทศบาลนคร
นครสวรรค์และ
ภายในประเทศ

ส านักปลัดเทศบาล

2 ฝึกอบรม และฝึกทบทวน
อปพร.

จัดฝึกอบรมบคุคลภายนอก  เข้า
ฝึกอบรมเปน็ อปพร. หรือท า
การฝึกอบรมทบทวนใหก้ับผู้ที่
ผ่านการฝึกอบรมไปแล้ว ปลีะ 1
 คร้ัง

        100,000 ชุมชนภายในเขต
เทศบาลฯ

ส านักปลัดเทศบาล

3 ฝึกซ้อมแผนปอ้งกันภยัฝ่ายพล
เรือน

จัดฝึกซ้อมแผนปอ้งกันภยั เช่น 
แผนปอ้งกันน้ าทว่ม ช่วยเหลือผู้
ประสบอุทกภยั และซ้อมแผน
อุบติัภยั

         50,000 เทศบาลนคร
นครสวรรค์และ
ภายในประเทศ

ส านักปลัดเทศบาล

4 ชุมชนเรียนรู้เกี่ยวกับการ
ปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั

จัดแหล่งเรียนรู้ของประชาชน
เกี่ยวกับการปอ้งกันและระงับ    
      สาธารณภยั

         90,000 เทศบาลนคร
นครสวรรค์และ
ภายในประเทศ

ส านักปลัดเทศบาล

5 จิตอาสา ช่วยดับไฟเบื้องต้น มอบถังดับเพลิงใหก้ับประชาชน
ที่อาสาสมัครเปน็จิตอาสาช่วยดับ
ไฟเบื้องต้น

         90,000 เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านักปลัดเทศบาล

6 ซ่อมแซมหอ้งน้ าชั้น 1 
ส านักงานเทศบาลนคร
นครสวรรค์

ซ่อมแซมหอ้งน้ า ชั้น 1 อาคาร
ส านักงานเทศบาลนคร
นครสวรรค์ใหอ้ยู่สภาพใช้การได้ดี

        250,000 เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านักปลัดเทศบาล

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
ที่ โครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

 หน่วย
ด าเนินการ

รายละเอียดของโครงการ
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ยุทธศาสตรที่ 6 ด้านการบรหิารจัดการที่ดี ผด.2
แนวทางที่ 3 ส่งเสรมิและพัฒนาทรพัยากรการบรหิาร ใหม้ีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

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

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
ที่ โครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

 หน่วย
ด าเนินการ

รายละเอียดของโครงการ

7 เปล่ียนผ้าม่านหอ้งประชุมสภา
เทศบาลนครนครสวรรค์

เปล่ียนผ้าม่านปอ้งกัน UV 
พร้อมอุปกรณ์เปดิ - ปดิ ด้วย
รีโมทคอนโทรล

        300,000 หอ้งประชุมสภา
เทศบาล

ส านักปลัดเทศบาล

8 บ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภณัฑ์ส านักปลัดเทศบาล

บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์
ส านักปลัดเทศบาล

     1,000,000 ส านักปลัดเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล

9 จัดหาครุภณัฑ์ส านัก
ปลัดเทศบาล

จ านวน 13 รายการ         884,800 ส านักปลัดเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล

เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
แบบฉายประชิดภาพ จ านวน 1 
เคร่ือง

        100,000 งานธรุการ ส านักปลัดเทศบาล

เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
ระดับ XGA จ านวน 1 เคร่ือง

         39,000 งานธรุการ ส านักปลัดเทศบาล

ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบาน
เล่ือนกระจก จ านวน 2 ตู้

           7,500 งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับ
ส านักงาน จ านวน 2 ชุด

32,000         งานการเจ้าหน้าที่
งานส่งเสริมการ
ทอ่งเที่ยว

ส านักปลัดเทศบาล

เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก    
(Inkjet Printer) จ านวน 3 เคร่ือง

         12,900 งานการเจ้าหน้าที่
งานส่งเสริมการ
ทอ่งเที่ยว

ส านักปลัดเทศบาล

เคร่ืองส ารองไฟคอมพวิเตอร์ 
จ านวน 2 เคร่ือง

           6,400 งานการเจ้าหน้าที่
งานส่งเสริมการ
ทอ่งเที่ยว

ส านักปลัดเทศบาล
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เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ค 
ส าหรับส านักงาน จ านวน 2 
เคร่ือง

         32,000 งานการเจ้าหน้าที่
งานส่งเสริมการ
ทอ่งเที่ยว

ส านักปลัดเทศบาล

ระบบเสียงตามสายภายใน
อาคารหอชมเมืองพร้อมการ
ติดต้ัง จ านวน 1 ระบบ

         35,000 งานส่งเสริมการ
ทอ่งเที่ยว

ส านักปลัดเทศบาล

เคร่ืองตรวจวดัการร่ัวของก๊าซ
ไวไฟ และก๊าซพษิแบบ
เคล่ือนย้ายได้ พร้อมอุปกรณ์

        175,000 งานปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

ส านักปลัดเทศบาล

 หวัฉีดดับเพลิงในอาคาร จ านวน
 2 ชุด

         90,000 งานปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

ส านักปลัดเทศบาล

ชุดดับเพลิงในอาคาร (เส้ือคลุม,
กางเกง,รองเทา้, ถุงมือ,ฮู๊ด ,
หมวก) พร้อม หน้ากากปอ้งกัน
แก๊สพษิ จ านวน 1 ชุด

         90,000 งานปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

ส านักปลัดเทศบาล

ถังอากาศเคร่ืองช่วยหายใจ 
ส าหรับดับเพลิงในอาคาร พร้อม
หน้ากากและอุปกรณ์ จ านวน 1 
 ชุด

        175,000 งานปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

ส านักปลัดเทศบาล

เคร่ืองตัดแต่งกิ่งไม้ แบบ
เคร่ืองยนต์ จ านวน 2 เคร่ือง

90,000 งานปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

ส านักปลัดเทศบาล
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รายละเอียดของโครงการ

10 ปรับปรุงสถานที่ท างานฝ่าย
บริการและเผยแพร่วชิาการ

ติดต้ังกระจกอลูมิเนียมพร้อมติด
สต๊ิกเกอร์ฝ้า ขนาด 5.50x2.20 
เมตร จ านวน 3 ชุด

         70,500 งานบริการข้อมูลฯ กองวชิาการและ
แผนงาน

11 จัดหาครุภณัฑ์กองวชิาการ
และแผนงาน

 จ านวน 24 รายการ      1,172,400 กองวชิาการและ
แผนงาน

กองวชิาการและ
แผนงาน

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน
ชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ ากวา่ 
60,000 บทียีู จ านวน 3 เคร่ือง 
พร้อมติดต้ัง

        255,000 งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
งานธรุการ
งานประชาสัมพนัธ์

กองวชิาการและ
แผนงาน

 เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน
ชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ ากวา่ 
36,000 บทียีู จ านวน 1 เคร่ือง 
พร้อมติดต้ัง

         44,000 งานร้องทกุข์
ร้องเรียน

กองวชิาการและ
แผนงาน

 ตู้เก็บเอกสารชนิดบานเปดิ 2 
บาน จ านวน 1 ตู้

           4,500 งานร้องทกุข์
ร้องเรียน

กองวชิาการและ
แผนงาน

กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 
 ความละเอียดไม่น้อยกวา่ 20 
ล้านพกิเซล  จ านวน 1 เคร่ือง 
(ราคานอกมาตรฐาน)

         99,000 ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วชิาการ

กองวชิาการและ
แผนงาน

เคาน์เตอร์ประชาสัมพนัธ ์ขนาด
ไม่น้อยกวา่ 1 เมตร จ านวน 1 ตัว

           9,800 ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วชิาการ

กองวชิาการและ
แผนงาน
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เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงาน
ส านักงาน จ านวน 2 เคร่ือง

         32,000 งานจัดท า
งบประมาณ

กองวชิาการและ
แผนงาน

เคร่ืองส ารองไฟคอมพวิเตอร์ 
จ านวน 2 เคร่ือง

           6,400 งานจัดท า
งบประมาณ

กองวชิาการและ
แผนงาน

เคร่ืองพมิพม์ัลติฟงัก์ชั่น 3 เคร่ือง          23,700 งานจัดท า
งบประมาณ 
งานวเิคราะห์
นโยบายและแผน

กองวชิาการและ
แผนงาน

เก้าอี้ผู้บริหารพนักสูง ขาเหล็ก 
จ านวน 1 ตัว

           5,000 ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ

กองวชิาการและ
แผนงาน

เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ค
ส านักงาน จ านวน 1 เคร่ือง

         16,000 งานจัดท า
งบประมาณ

กองวชิาการและ
แผนงาน

เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ค
ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 
3 เคร่ือง

         63,000 งานวเิคราะห์
นโยบายและแผน
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วชิาการ

กองวชิาการและ
แผนงาน

เคร่ืองคอมพวิเตอร์เน็ตบุ๊ค 
จ านวน 1 เคร่ือง

         10,000 งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

กองวชิาการและ
แผนงาน

รถเข็นอเนกประสงค์แบบพบัได้ 
ขนาด 910 X 610 X 875 ซม. 
จ านวน 1 คัน

           5,000 งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

กองวชิาการและ
แผนงาน
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อุปกรณ์ Router Board ชนิด 1
 CPU Ram แรมไม่น้อยกวา่ 256
 MB  จ านวน 4 ตัว

         20,000 งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

กองวชิาการและ
แผนงาน

เคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ 
ระดับ XGA ความสวา่งไม่น้อย
กวา่ 3,500 ANSI Lumens 
จ านวน 2 เคร่ือง

         78,000 งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

กองวชิาการและ
แผนงาน

สวา่นไฟฟา้ชนิดมือถือใช้
พลังงานจากแบตเตอร่ี จ านวน 1
 ตัว

           6,500 งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

กองวชิาการและ
แผนงาน

อุปกรณ์ Gigabit Network 
Switch L2 ขนาดไม่น้อยกวา่ 24
 ช่องสัญญาณ จ านวน 4 เคร่ือง

         96,000 งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

กองวชิาการและ
แผนงาน

อุปกรณ์ Poe Network Switch
 ขนาดไม่น้อยกวา่ 8 
ช่องสัญญาณ  จ านวน 4 เคร่ือง

         36,000 งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

กองวชิาการและ
แผนงาน

เคร่ืองพมิพ ์Network Printer 
จ านวน 1 เคร่ือง

           6,500 งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

กองวชิาการและ
แผนงาน

การ์ดระบบโทรศัพทไ์อพ ีจ านวน
 1 ชุด

         95,000 งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

กองวชิาการและ
แผนงาน
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รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่น้อย
กวา่ 120 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ
 จ านวน 1 คัน

         55,000 งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

กองวชิาการและ
แผนงาน

เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 3 KVA 2
 u rack จ านวน 3 เคร่ือง

        135,000 หอ้งศูนย์ข้อมูลกลาง กองวชิาการและ
แผนงาน

จอฉายโปรเจคเตอร์แบบติดต้ัง
กลางแจ้ง ขนาดไม่น้อยกวา่ 180
 นิ้ว จ านวน 1 จอ

         65,000 งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

กองวชิาการและ
แผนงาน

จอคอมพวิเตอร์ LED จ านวน 1 
จอ

           6,000 งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

กองวชิาการและ
แผนงาน

12 บ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภณัฑ์ของส านักการคลัง

บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์
ของส านักการคลัง

        500,000 ส านักการคลัง ส านักการคลัง

13 จัดหาครุภณัฑ์ส านักการคลัง จ านวน 10 รายการ 203,500        ส านักการคลัง ส านักการคลัง
จอคอมพวิเตอร์ LED ขนาดไม่
น้อยกวา่ 21 นิ้ว จ านวน 1 จอ

           4,500 ส านักการคลัง ส านักการคลัง

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงาน
ส านักงาน จ านวน 1 เคร่ือง

         16,000 ส านักการคลัง ส านักการคลัง

เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) จ านวน 1 เคร่ือง

           4,300 ส านักการคลัง ส านักการคลัง

เคร่ืองส ารองไฟฟา้ จ านวน  1  
เคร่ือง

           3,200 ส านักการคลัง ส านักการคลัง
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ตู้เก็บเอกสาร 4 ล้ินชัก จ านวน 1
 ตู้

           6,000 ส านักการคลัง ส านักการคลัง

กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 
 ความละเอียดไม่น้อยกวา่ 16 
ล้านพกิเซล  จ านวน 2 เคร่ือง

         20,000 ส านักการคลัง ส านักการคลัง

บอร์ด ขนาด 1.20x2.40 ม. 
จ านวน 3 บอร์ด

         45,000 ส านักการคลัง ส านักการคลัง

รถจักรยานยนต์ ขนาดปริมาณ
กระบอกสูบไม่ต่ ากวา่ 110 ซีซี 
แบบเกียร์อัตโนมัติ จ านวน 2 คัน

         88,000 ส านักการคลัง ส านักการคลัง

ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเล่ือน
กระจก จ านวน 2 ตู้

           7,500 ส านักการคลัง ส านักการคลัง

ตู้เหล็กบานพบั ชนิด 2 บานเปดิ
 จ านวน 2 ตู้

           9,000 ส านักการคลัง ส านักการคลัง

14 ก่อสร้างปา้ยประชาสัมพนัธ์
แบบจอ LED บริเวณร้ัว
โรงปรับปรุงคุณภาพน้ า
ต้นแม่น้ าเจ้าพระยา

ก่อสร้างปา้ย LED 
ขนาดกวา้ง 3.84 เมตร 
ยาว 5.76 เมตร พร้อมโครงปา้ย
ระบบควบคุมและงานเชื่อมต่อ
ระบบไฟฟา้

2,500,000     บริเวณร้ัวโรง
ปรับปรุงคุณภาพน้ า
ต้นแม่น้ าเจ้าพระยา

ส านักการช่าง

15 บ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภณัฑ์ ส านักการช่าง

บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์
 ส านักการช่าง

     4,000,000 ส านักการช่าง ส านักการช่าง

16 จัดหาครุภณัฑ์ส านักการช่าง จ านวน 27 รายการ      5,879,200 ส านักการช่าง ส านักการช่าง
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คอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ค ส าหรับงาน
ประมวลผล จ านวน 1 เคร่ือง

         21,000 ส านักการช่าง ส านักการช่าง

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงาน
ส านักงาน จ านวน 2 เคร่ือง

         32,000 ส านักการช่าง ส านักการช่าง

เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) จ านวน 2 เคร่ือง

         12,900 ส านักการช่าง ส านักการช่าง

เคร่ืองส ารองไฟฟา้ จ านวน 3 
เคร่ือง

           9,600 ส านักการช่าง ส านักการช่าง

โต๊ะคอมพวิเตอร์ จ านวน 1 ตัว            3,500 ส านักการช่าง ส านักการช่าง
รถขุดตีนตะขาบ จ านวน 1 คัน 4,500,000     ส านักการช่าง ส านักการช่าง
รถมอเตอร์ไซค์ 3 ล้อ จ านวน 1 
คัน

90,000         ส านักการช่าง ส านักการช่าง

ตู้เชื่อมกระแสไฟฟา้ จ านวน 1
เคร่ือง

           6,500 ส านักการช่าง ส านักการช่าง

กบไฟฟา้ แบบมือถือ จ านวน 1 
ตัว

         12,000 ส านักการช่าง ส านักการช่าง

เคร่ืองสกัดท าลาย จ านวน 1 
เคร่ือง

         29,000 ส านักการช่าง ส านักการช่าง

สวา่นโรตาร่ี จ านวน 1 ตัว          14,000 ส านักการช่าง ส านักการช่าง
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เคร่ืองขัดกระดาษทราย 
มือถือแบบส่ัน จ านวน 1 เคร่ือง

5,800           ส านักการช่าง ส านักการช่าง

สวา่นไร้สายระบบชาร์จไฟ 
จ านวน 1 เคร่ือง

7,500           ส านักการช่าง ส านักการช่าง

รถเข็น จ านวน 5 คัน          10,000 ส านักการช่าง ส านักการช่าง
สวา่นหวังอ จ านวน 1 ตัว 2,000           ส านักการช่าง ส านักการช่าง
เคร่ืองปั๊มลม รุ่นสายพาน จ านวน
 1 เคร่ือง

110,000        ส านักการช่าง ส านักการช่าง

เล่ือยสายพาน จ านวน 1 เคร่ือง 64,000         ส านักการช่าง ส านักการช่าง

ปนืขาเด่ียว จ านวน 1 ตัว 1,700           ส านักการช่าง ส านักการช่าง
เคร่ืองปั่นไฟ จ านวน 1 เคร่ือง 63,000         ส านักการช่าง ส านักการช่าง
เคร่ืองชาร์จแบตเตอร่ี จ านวน 1 
เคร่ือง

36,000         ส านักการช่าง ส านักการช่าง

เล่ือยยนต์ จ านวน 2 เคร่ือง 38,000         ส านักการช่าง ส านักการช่าง
เคร่ืองวดัค่า BOD จ านวน 1 ชุด 130,000        ส านักการช่าง ส านักการช่าง
สายดูดดินเลน จ านวน 1 เส้น 45,000         ส านักการช่าง ส านักการช่าง
ตู้บานเล่ือนกระจก จ านวน 1 ตู้ 4,200           ส านักการช่าง ส านักการช่าง
เต็นทผ้์าใบทรงจั่ว จ านวน 20 
หลัง

600,000        ส านักการช่าง ส านักการช่าง

เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 
จ านวน 1 เคร่ือง

9,500           ส านักการช่าง ส านักการช่าง
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เคร่ืองตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน 
จ านวน 2 เคร่ือง

22,000         ส านักการช่าง ส านักการช่าง

17 เพิ่มประสิทธภิาพการ
ปฏบิติังานของส านักการ
สาธารณสุขฯ

จ้างเหมาบคุคลเพื่อปฏบิติังาน 
งานบริการรักษาความสะอาด 
จ านวน 15 คน

1,620,000     ส านักการ
สาธารณสุขฯ

ส านักการ
สาธารณสุขฯ

18 จ้างเหมาดูแลรักษาความ
ปลอดภยัอาคารศูนย์บริการ
สาธารณสุข

จ้างเหมาดูแลรักษาความ
ปลอดภยัอาคารศูนย์บริการ
สาธารณสุข จ านวน 4 แหง่

432,000        ส านักการ
สาธารณสุขฯ

ส านักการ
สาธารณสุขฯ

19 อบรมพนักงานขับรถยนต์
ส านักการสาธารณสุขฯ

ใหพ้นักงานขับรถยนต์ได้รับ
ความรู้ และมีการปฏบิติังานที่
ถูกต้อง

10,000         ส านักการ
สาธารณสุขฯ

ส านักการ
สาธารณสุขฯ

20 ก่อสร้างอาคารศูนย์พฒันา
คุณภาพชีวติผู้สูงอายุ

อาคารชั้นเดียวยกพื้นสูง ขนาด
พื้นที่ 525 ตรม. จ านวน 1 อาคาร

6,300,000     ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 3

ส านักการ
สาธารณสุขฯ

21 ก่อสร้างโรงจอดรถพร้อมค่าร้ือ
ถอน

ขนาดกวา้ง 6.5 x ยาว 20 เมตร 
(ย้ายโรงรถเดิม เพื่อใช้พื้นที่สร้าง
อาคารผู้สูงอาย)ุ

220,000        ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 3

ส านักการ
สาธารณสุขฯ

22 จัดหาครุภณัฑ์ส านักการ
สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

จ านวน 19 รายการ      6,375,700 ส านักการ
สาธารณสุขฯ

ส านักการ
สาธารณสุขฯ

รถจักรยานยนต์ แบบเกียร์
อัตโนมัติ ปริมาตรกระบอกสูบ
ขั้นต่ า 110  ซีซี  จ านวน 1 คัน

         44,000 ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 4

ส านักการ
สาธารณสุขฯ
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ตู้เก็บเอกสาร 2 ล้ินชัก    จ านวน
 1 ตู้

           2,900 ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 4

ส านักการ
สาธารณสุขฯ

ตู้เก็บเอกสาร 3 ล้ินชัก    จ านวน
 1 ตู้

           3,600 ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 4

ส านักการ
สาธารณสุขฯ

ตู้เก็บเอกสารชนิด 2 ตอน      
ชั้นบนเปน็กระจกบานเล่ือน ชั้น
ล่างเปน็บานเล่ือนทบึ จ านวน 1 
ชุด

         17,000 ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 4

ส านักการ
สาธารณสุขฯ

ตู้ล าโพงพร้อมเคร่ืองขยายเสียง
ในตัว 500 วตัต์ ขนาดไม่ต่ ากวา่ 
15 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง

8,000           ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 4

ส านักการ
สาธารณสุขฯ

เคร่ืองพน่สารเคมีชนิดฝอย
ละอองติดรถยนต์                
จ านวน 1 เคร่ือง

     1,000,000 ส านักการ
สาธารณสุขฯ

ส านักการ
สาธารณสุขฯ

เคร่ืองพน่สารเคมีชนิดฝอย
ละอองสะพายหลัง (ULV)      
จ านวน 1 เคร่ือง

         95,000 ส านักการ
สาธารณสุขฯ

ส านักการ
สาธารณสุขฯ

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน
ชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ ากวา่ 
30,000 บทียีู พร้อมติดต้ัง  
จ านวน 1 เคร่ือง

37,000         ส านักการ
สาธารณสุขฯ

ส านักการ
สาธารณสุขฯ

คอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊คส าหรับ
ส านักงาน จ านวน 1 เคร่ือง

16,000         ส านักการ
สาธารณสุขฯ

ส านักการ
สาธารณสุขฯ
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คอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊คส าหรับงาน
ประมวลผล จ านวน 1 เคร่ือง

21,000         ส านักการ
สาธารณสุขฯ

ส านักการ
สาธารณสุขฯ

เคร่ืองสแกนเนอร์ ส าหรับงาน
เก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ  
จ านวน 1 เคร่ือง

29,000         ส านักการ
สาธารณสุขฯ

ส านักการ
สาธารณสุขฯ

เต็นท ์ขนาดไม่น้อยกวา่  3 x 3 
เมตร จ านวน 10 เต็นท์

55,000         ส านักการ
สาธารณสุขฯ

ส านักการ
สาธารณสุขฯ

รถยกถังคอนเทนเนอร์ ถัง
บรรทกุมูลฝอยมีขนาดความจุไม่
น้อยกวา่ 8 ลูกบาศก์เมตร ตัวถัง
บรรทกุท าด้วยสแตนเลส  
จ านวน 1 คัน

3,900,000     ส านักการ
สาธารณสุขฯ

ส านักการ
สาธารณสุขฯ

ซ่อมเปล่ียนแปลงรถเปล จ านวน
 2 คัน ทะเบยีน 82-1330 แปลง
เปน็รถยกถังคอนเทนเนอร์ และ
ทะเบยีน 82-4125 แปลงเปน็รถ
ขยะ

500,000        ส านักการ
สาธารณสุขฯ

ส านักการ
สาธารณสุขฯ

รถตัดหญ้า จ านวน  1  คัน 95,000         ส านักการ
สาธารณสุขฯ

ส านักการ
สาธารณสุขฯ

ซ่อมใหญ่รถยกถังคอนเทนเนอร์
ทะเบยีน 81-8611 จ านวน 1 คัน

500,000        ส านักการ
สาธารณสุขฯ

ส านักการ
สาธารณสุขฯ
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เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงาน
ส านักงาน  จ านวน 1 เคร่ือง

16,000         ส านักการ
สาธารณสุขฯ

ส านักการ
สาธารณสุขฯ

เคร่ืองส ารองไฟฟา้  จ านวน 1 
เคร่ือง

           3,200 ส านักการ
สาธารณสุขฯ

ส านักการ
สาธารณสุขฯ

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน
ชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ ากวา่ 
24,000 บทียีู พร้อมติดต้ัง  
จ านวน 1 เคร่ือง

         33,000 ส านักการ
สาธารณสุขฯ

ส านักการ
สาธารณสุขฯ

23 บ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภณัฑ์ส านักการศึกษา

บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์
ของส านักการศึกษา

50,000         ส านักการศึกษา ส านักการศึกษา

24 ก่อสร้างสนามฟตุบอลหญ้า
เทยีม โรงเรียนเทศบาลวดั
จอมคีรีนาคพรต (ท.6)

ก่อสร้างสนามฟตุบอลหญ้าเทยีม
 พร้อมโครงหลังคาและระบบ
ไฟฟา้ จ านวน  1  แหง่

9,000,000     ท.6 ส านักการศึกษา

25 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์
สาธติแสดงสินค้า

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์
สาธติแสดงสินค้า

300,000        ศูนย์สาธติแสดง
สินค้า

กองสวสัดิการสังคม

26 บ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภณัฑ์ กองสวสัดิการสังคม

บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์
ของกองสวสัดิการสังคม

400,000        กองสวสัดิการสังคม กองสวสัดิการสังคม

27 จัดหาครุภณัฑ์กองสวสัดิการ
สังคม

จ านวน 12 รายการ 870,900        กองสวสัดิการสังคม กองสวสัดิการสังคม

โต๊ะหมู่บชูา หมู่ 9 9,900           กองสวสัดิการสังคม กองสวสัดิการสังคม
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ยุทธศาสตรที่ 6 ด้านการบรหิารจัดการที่ดี ผด.2
แนวทางที่ 3 ส่งเสรมิและพัฒนาทรพัยากรการบรหิาร ใหม้ีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

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

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
ที่ โครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

 หน่วย
ด าเนินการ

รายละเอียดของโครงการ

เก้าอี้บนุวม 200 ตัว 190,000        กองสวสัดิการสังคม กองสวสัดิการสังคม

เก้าอี้พลาสติก 1,000 ตัว 300,000        กองสวสัดิการสังคม กองสวสัดิการสังคม

ชุดรับแขกพร้อมโต๊ะกลางชุด
ใหญ่ 1 ชุด

15,000         กองสวสัดิการสังคม กองสวสัดิการสังคม

ไมค์ลอย 1 ชุด 26,000         กองสวสัดิการสังคม กองสวสัดิการสังคม

ก่อสร้างปา้ยชุมชน 10 ปา้ย 100,000        กองสวสัดิการสังคม กองสวสัดิการสังคม

เคร่ืองขยายเสียงกีต้าร์ไฟฟา้ 
จ านวน 2 ตู้

50,000         กองสวสัดิการสังคม กองสวสัดิการสังคม

เคร่ืองขยายเสียงกีต้าร์เบสไฟฟา้
 จ านวน 1 ตู้

25,000         กองสวสัดิการสังคม กองสวสัดิการสังคม

เคร่ืองขยายเสียงคีย์บอร์ด 
จ านวน 1 ตู้

25,000         กองสวสัดิการสังคม กองสวสัดิการสังคม

เคร่ืองผสมสัญญาณเสียงดิจิตอล
 พร้อมอุปกรณ์ต่อพว่ง จ านวน 1
 ชุด

100,000        กองสวสัดิการสังคม กองสวสัดิการสังคม

โทรทศัน์ แอล อี ดี ขนาดไม่น้อย
กวา่ 40 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง

17,000         กองสวสัดิการสังคม กองสวสัดิการสังคม
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ยุทธศาสตรที่ 6 ด้านการบรหิารจัดการที่ดี ผด.2
แนวทางที่ 3 ส่งเสรมิและพัฒนาทรพัยากรการบรหิาร ใหม้ีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

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

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
ที่ โครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

 หน่วย
ด าเนินการ

รายละเอียดของโครงการ

เตาอบไมโครเวฟ จ านวน 1 
เคร่ือง

13,000         กองสวสัดิการสังคม กองสวสัดิการสังคม

28 อบรมสัมมนาทศันศึกษาดูงาน
พนักงานเทศบาลและพนักงาน
จ้าง ส านักการประปา

อบรมและทศันศึกษา ดูงาน 
จ านวน 200 คน

        200,000 ส านักการประปา ส านักการประปา

29 บ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภณัฑ์ของส านักการประปา

บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์
ของส านักการประปา

     3,047,690 ส านักการประปา ส านักการประปา

30 จัดหาครุภณัฑ์หน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน

จ านวน 2 รายการ 26,000         หน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน

หน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน

เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ค
ส าหรับส านักงาน จ านวน 1 
เคร่ือง

         16,000 หน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน

หน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน

กล้องถ่ายรูปดิจิตอล ความ
ละเอียด 16 ล้านพกิเซล จ านวน
 1 เคร่ือง

         10,000 หน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน

หน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน

31 กิจกรรมวนัที่ระลึกการก่อต้ัง
กิจการสถานธนานุบาลของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
วนัที่ 12 พฤษภาคม ของทกุปี

จัดกิจกรรมวนัที่ระลึกการก่อต้ัง
กิจการสถานธนานุบาล

30,000         สถานธนานุบาล 1 สถานธนานุบาล 1
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ยุทธศาสตรที่ 6 ด้านการบรหิารจัดการที่ดี ผด.2
แนวทางที่ 3 ส่งเสรมิและพัฒนาทรพัยากรการบรหิาร ใหม้ีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

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

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
ที่ โครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

 หน่วย
ด าเนินการ

รายละเอียดของโครงการ

32 กิจกรรมวนัที่ระลึกการก่อต้ัง
กิจการสถานธนานุบาลของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
วนัที่ 12 พฤษภาคม ของทกุปี

จัดกิจกรรมวนัที่ระลึกการก่อต้ัง
กิจการสถานธนานุบาล

         10,000 สถานธนานุบาล 2 สถานธนานุบาล 2

33 จัดหาครุภณัฑ์สถานธนานุบาล
 2

จ านวน 2 รายการ 57,600         สถานธนานุบาล 2 สถานธนานุบาล 2

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับ
ส านักงาน จ านวน 3 เคร่ือง

         48,000 สถานธนานุบาล 2 สถานธนานุบาล 2

เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 800 
VA จ านวน 3 เคร่ือง

           9,600 สถานธนานุบาล 2 สถานธนานุบาล 2

34 จัดหาครุภณัฑ์สถานธนานุบาล
 3

จ านวน 6 รายการ 64,000         สถานธนานุบาล 3 สถานธนานุบาล 3

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 
ชนิดแขวนขนาดไม่ต่ ากวา่ 
13,000 บทียีู จ านวน 1 เคร่ือง

         23,000 สถานธนานุบาล 3 สถานธนานุบาล 3

พดัลมติดเพดานขนาดใบพดัไม่
ต่ ากวา่ 56 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง

           1,000 สถานธนานุบาล 3 สถานธนานุบาล 3

พดัลมโคจรติดผนังขนาดใบพดั
ไม่ต่ ากวา่ 16 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง

           2,000 สถานธนานุบาล 3 สถานธนานุบาล 3
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ยุทธศาสตรที่ 6 ด้านการบรหิารจัดการที่ดี ผด.2
แนวทางที่ 3 ส่งเสรมิและพัฒนาทรพัยากรการบรหิาร ใหม้ีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

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

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
ที่ โครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

 หน่วย
ด าเนินการ

รายละเอียดของโครงการ

เคร่ืองชั่งทองระบบดิจิตอล
พร้อมกล่องกันลม 1 เคร่ือง

         25,000 สถานธนานุบาล 3 สถานธนานุบาล 3

ตู้ใส่เอกสาร 15 ช่อง จ านวน 2 ตู้            8,000 สถานธนานุบาล 3 สถานธนานุบาล 3

เก้าอี้ผู้บริหาร จ านวน 1 ตัว            5,000 สถานธนานุบาล 3 สถานธนานุบาล 3

56



57

ยุทธศาสตรที่ 6 ด้านการบรหิารจัดการที่ดี
แนวทางที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศใหม้ีประสิทธิภาพ

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

1 แผนงานขยายการใหบ้ริการ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ระบบ
เคเบลิใยแก้ว (FTTx) ทดแทน
การใหบ้ริการระบบเดิม

ติดต้ังใหบ้ริการอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง

 700,000
(งบประมาณ

TOT)

เขตเทศบาล โทรศัพทจ์ังหวดั
นครสวรรค์ (TOT)

2 แผนงานเพิ่มประสิทธภิาพการ
ใหบ้ริการอินเตอร์เน็ตฯ

 500,000
(งบประมาณ

TOT)

เขตเทศบาล โทรศัพทจ์ังหวดั
นครสวรรค์ (TOT)

3 แผนงานปรับปรุงส่ือสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตฯ

 800,000
(งบประมาณ

TOT)

เขตเทศบาล โทรศัพทจ์ังหวดั
นครสวรรค์ (TOT)

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

 หน่วย
ด าเนินการ
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