




ส่วนที ่ 1 
บทน ำ 

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ก าหนด
แนวทางปฏิบัติ ในการจัดท าแผนการด า เนินงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นตามระเบียบ
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.2561  
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 ประชำชนได้รับประโยชน์สูงสุดมีข้อมูลจากหน่วยงานอ่ืนที่จะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่เทศบาล 
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ยุทธศาสตร ์/ แผนงาน
จ านวน

โครงการที่
ด าเนินการ

 คิดเปน็
รอ้ยละของ
โครงการ
ทั้งหมด

จ านวน
งบประมาณ

 รอ้ยละ
ของ

งบประมาณ
ทั้งหมด

หน่วยงานที่รบัผิดชอบ
หลัก

ยุทธศาสตรท์ี่  1  ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
1.1 แผนงานสาธารณสุข 23 12.78 2,924,150 1.29 เทศบาลนครนครสวรรค์
1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 0.56 200,000 0.09 เทศบาลนครนครสวรรค์
1.5 แผนงานเคหะและชุมชน 1 0.56 50,000 0.02 เทศบาลนครนครสวรรค์
1.7 แผนงานบริหารงานทั่วไป 2 1.11 600,000 0.26 เทศบาลนครนครสวรรค์

รวม 27 15.00 3,774,150 1.66 เทศบาลนครนครสวรรค์

ยุทธศาสตรท์ี่  2  ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
2.1 แผนงานการศึกษา 32 17.78 94,141,509 41.38 เทศบาลนครนครสวรรค์
2.2 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 7 3.89 5,850,000 2.57 เทศบาลนครนครสวรรค์
2.4 แผนงานบริหารงานทั่วไป 6 3.33 400,000 0.18 เทศบาลนครนครสวรรค์

รวม 45 25.00 100,391,509 44.12 เทศบาลนครนครสวรรค์

ยุทธศาสตรท์ี่  3  ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน
3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 20 11.11 6,200,000 2.72 เทศบาลนครนครสวรรค์
3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 11 6.11 1,950,000 0.86 เทศบาลนครนครสวรรค์

รวม 31 17.22 8,150,000 3.58 เทศบาลนครนครสวรรค์

บญัชีสรปุจ านวนโครงการและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2561

  เทศบาลนครนครสวรรค์ (งบประมาณเทศบาล) ผด. 1 
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ยุทธศาสตร ์/ แผนงาน
จ านวน

โครงการที่
ด าเนินการ

 คิดเปน็
รอ้ยละของ
โครงการ
ทั้งหมด

จ านวน
งบประมาณ

 รอ้ยละ
ของ

งบประมาณ
ทั้งหมด

หน่วยงานที่รบัผิดชอบ
หลัก

ยุทธศาสตรท์ี่  4  ด้านพัฒนากายภาพเมือง
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7 3.89 68,014,400 29.89 เทศบาลนครนครสวรรค์
4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 1 0.56 200,000 0.09 เทศบาลนครนครสวรรค์
4.3 แผนงานการพาณิชย์ 3 1.67 7,428,000 3.26 เทศบาลนครนครสวรรค์

รวม 11 6.11 75,642,400 33.25 เทศบาลนครนครสวรรค์
ยุทธศาสตรท์ี่  5  ด้านการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยและความมั่นคง
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 5 2.78 6,480,000 2.85 เทศบาลนครนครสวรรค์
5.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 14 7.78 920,000 0.40 เทศบาลนครนครสวรรค์
5.3 แผนงานสาธารณสุข 1 0.56 432,000 0.19 เทศบาลนครนครสวรรค์

รวม 20 11.11 7,832,000 3.44 เทศบาลนครนครสวรรค์
ยุทธศาสตรท์ี่  6  ด้านการบรหิารจัดการที่ดี
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 17 9.44 21,772,000 9.57 เทศบาลนครนครสวรรค์
6.2 แผนงานการพาณิชย์ 7 3.89 2,710,000 1.19 เทศบาลนครนครสวรรค์
6.3 แผนงานการรักษาความสลบภายใน 3 1.67 890,000 0.39 เทศบาลนครนครสวรรค์
6.6 แผนงานสาธารณสุข 2 1.11 153,000 0.07 เทศบาลนครนครสวรรค์
6.7 แผนงานการศึกษา 1 0.56 150,000 0.07 เทศบาลนครนครสวรรค์
6.8 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2 1.11 500,000 0.22 เทศบาลนครนครสวรรค์

รวม 32 17.78 26,175,000 11.50 เทศบาลนครนครสวรรค์
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ยุทธศาสตร ์/ แผนงาน
จ านวน

โครงการที่
ด าเนินการ

 คิดเปน็
รอ้ยละของ
โครงการ
ทั้งหมด

จ านวน
งบประมาณ

 รอ้ยละ
ของ

งบประมาณ
ทั้งหมด

หน่วยงานที่รบัผิดชอบ
หลัก

ผ.02 อุดหนุนหน่วยงานอ่ืน
ผ.02 แผนงานสาธารณสุข 1 0.56 1,065,000 0.47 เทศบาลนครนครสวรรค์
ผ.02 แผนงานการศึกษา 3 1.67 1,399,900 0.62 เทศบาลนครนครสวรรค์
ผ.02 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 0.56 2,000,000 0.88 เทศบาลนครนครสวรรค์
ผ.02 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5 2.78 1,093,000 0.48 เทศบาลนครนครสวรรค์

รวม 10 5.56 5,557,900 2.44 เทศบาลนครนครสวรรค์
ผ.06 โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ
ผ.06 แผนงานสาธารณสุข 2 1.11 0 0.00 เทศบาลนครนครสวรรค์
ผ.06 แผนงานบริหารงานทั่วไป 2 1.11 0 0.00 เทศบาลนครนครสวรรค์

รวม 4 2.22 0 0.00 เทศบาลนครนครสวรรค์
รวมทั้งสิ้น 180 100.00 227,522,959 100.00 เทศบาลนครนครสวรรค์

ผ.08 ครภุณัฑ์
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 45 20.27 3,353,100 10.02 เทศบาลนครนครสวรรค์
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 16 7.21 1,192,000 3.56 เทศบาลนครนครสวรรค์
3. แผนงานการศึกษา 55 24.77 2,009,900 6.00 เทศบาลนครนครสวรรค์
4 แผนงานสาธารณสุข 66 29.73 3,459,450 10.33 เทศบาลนครนครสวรรค์
5. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 12 5.41 1,885,500 5.63 เทศบาลนครนครสวรรค์
6. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 9 4.05 9,210,400 27.51 เทศบาลนครนครสวรรค์
7. แผนงานการพาณิชย์ 19 8.56 12,363,800 36.94 เทศบาลนครนครสวรรค์

รวม 222 100.00 33,474,150 100.00 เทศบาลนครนครสวรรค์
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ผด.2
1.1 แผนงานสาธารณสุข

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 350 คน

85,650 ศูนย์บริการ   
สาธารณสุข

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

2 บริการอนามัยโรงเรียน นักเรียนชั้นประถม 1,3,5 มัธยม 
1,4 ในโรงเรียนที่รับผิดชอบ 9 
แหง่ จ านวน 2,500 คน

70,000 โรงเรียนสังกัด
เทศบาล 8 แหง่     
โรงเรียนสังกัด
การศึกษา เอกชน 1
 แหง่

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

3 อบรมอาสาสมัครสาธารณสุข
เทศบาลนครนครสวรรค์     
(อสม.ใหม)่

อสม. จ านวน 100 คน 80,000 เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

4 ประชุมวชิาการเนื่องในวนั
อาสาสมัครสาธารณสุข
แหง่ชาติจังหวดันครสวรรค์

อสม. จ านวน 728 คน 73,500 เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

5 สร้างสุขภาวะผู้สูงอายุติดบา้น
ติดเตียงในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์

ผู้สูงอายุติดบา้นติดเตียง จ านวน
 128 คน

1,500,000 เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

6 งดเหล้าเข้าพรรษา ประชาชนในชุมชนที่สมัครใจ 
จ านวน 50 คน

20,000 เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

ที่ โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 1 ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2561 เทศบาลนครนครสวรรค์

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2560รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2561
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ผด.2
1.1 แผนงานสาธารณสุข

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

 งบประมาณ
(บาท)

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 1 ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2560รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2561

7 ปรับเปล่ียนพฤติกรรม ลด / 
ละ / เลิกบหุร่ี

ประชาชนในชุมชนที่สมัครใจ 
จ านวน 50 คน

15,000 เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

8 ส่ือสาร สองวยัเพื่อพฒันา
ทกัษะชีวติคิดรอบด้าน

พอ่แม่ ผู้ปกครองและนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา ปทีี่ 1-6 
(โรงเรียนสังกัดเทศบาล) และ
ประชาชนผู้สนใจ จ านวน 2 
รุ่น ๆ ละ 40 คน

50,000 โรงเรียน ท.1 - ท.8
 และโรงเรียนวชิาวดี

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

9 ปอ้งกันและควบคุมการ
ระบาดของโรคติดต่อในเขต
เทศบาล

ประชาชนในชุมชนเขตเทศบาล
ทั้ง 74 ชุมชน และโรงเรียนใน
เขตเทศบาล 33 แหง่

200,000 พื้นที่ในเขต
เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

10 ปอ้งกันและควบคุมโรคพษิ
สุนัขบา้และคุมก าเนิดสุนัขใน
เขตเทศบาล

ด าเนินการควบคุมและปอ้งกัน
โรคพษิสุนัขบา้ในเขตเทศบาล

220,000 พื้นที่ในเขต
เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

11 TO BE NUMBER ONE ใน
โรงเรียน

แกนน านักเรียน TO BE 
NUMBER ONE ของโรงเรียน
สังกัดเทศบาล จ านวน 80 คน
ชมรม TO BE NUMBER ONE 
ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล แหง่ละ
 1 ชมรม

20,000 โรงเรียน ท.1 - ท.8
 และโรงเรียนวชิาวดี

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

6



7

ผด.2
1.1 แผนงานสาธารณสุข

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

 งบประมาณ
(บาท)

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 1 ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2560รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2561

12 มหกรรมอาหารและของดี
เมืองปากน้ าโพ

สนับสนุนการด าเนินการ
จ าหน่ายอาหารในเขตเทศบาล 
โดยมีการจัดกิจกรรมมหกรรม
อาหาร เพื่อเปน็การสนับสนุน
ผู้ประกอบการจ าหน่ายอาหารใน
เขตเทสบาล จ านวน 70 ร้าน

10,000 พื้นที่ในเขต
เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

13 พฒันาตลาดสดน่าซ้ือในเขต
เทศบาล

พฒันาตลาดสดในเขตเทศบาล 
ได้รับการตรวจเฝ้าระวงั
สุขาภบิาล จ านวน 3 แหง่

20,000 ตลาดสดในเขต
เทศบาล จ านวน 3
 แหง่

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

14 เฝ้าระวงัคุณภาพสุขาภบิาล
อาหารในสถานศึกษา ในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์

ตรวจสอบ เฝ้าระวงัคุณภาพ
สุขาภบิาลอาหารในสถานศึกษา
ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์

50,000 สถานศึกษาในเขต
เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

15 เฝ้าระวงัคุณภาพน้ าด่ืม - น้ าใช้
ในสถานศึกษา ในเขตเทศบาล
นครนครสวรรค์

ตรวจสอบ เฝ้าระวงัคุณภาพน้ า
ด่ืม - น้ าใช้ในสถานศึกษาในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์

10,000 สถานศึกษาในเขต
เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

16 พฒันาผู้ประกอบการร้านแต่ง
ผมเสริมสวย

จัดอบรมผู้ประกอบการร้านแต่ง
ผมเสริมสวย ใหก้ับ
ผู้ประกอบการในเขตเทศบาลให้
มีการปฏบิติัอย่างถูกหลัก
สุขาภบิาล

50,000 พื้นที่ในเขต
เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

7



8

ผด.2
1.1 แผนงานสาธารณสุข

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

 งบประมาณ
(บาท)

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 1 ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2560รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2561

17 ตรวจสอบเฝ้าระวงัการใช้
น้ ามันทอดอาหาร

ผู้ประกอบการจ าหน่ายอาหาร
เฉพาะผู้ที่มีการทอดอาหาร มี
การสุ่มตรวจหาสารโพลาร์โดยใช้
ชุดทดสอบเบื้องต้น อย่างน้อย 2
 คร้ัง / ราย

50,000 พื้นที่ในเขต
เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

18 เฝ้าระวงัคุณภาพ
ผู้ประกอบการจ าหน่ายอาหาร
ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์

จัดอบรมผู้ประกอบการจ าหน่าย
อาหารในเขตเทศบาล เฝ้าระวงั
คุณภาพอาหารในเขตเทศบาล
ใหม้ีการปฏบิติัอย่างถูกหลัก
สุขาภบิาล

200,000 พื้นที่ในเขต
เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

19 รณรงค์ลด ละเวน้ การใช้โฟม
บรรจุอาหาร

รณรงค์ลด ละเวน้ การใช้โฟม
บรรจุอาหารในเขตเทศบาล ชี้ให้
ประชาชนเหน็ถึงอันตรายของ
การใช้โฟมบรรจุอาหาร

30,000 พื้นที่ในเขต
เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

20 อบรมใหค้วามรู้ด้านความ
ปลอดภยัในสถานประกอบการ

อบรมด้านอาชีวอนามัย พนักงาน
 เข้าของสถานประกอบการ 
จ านวน 50 คน

20,000 พื้นที่ในเขต
เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

21 อาสาสมัครพทิกัษส่ิ์งแวดล้อม สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมใหก้ับเยาวชนในเขต
เทศบาล

50,000 โรงเรียนในสังกัด
เทศบาล

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

22 น้ าหมักจุลินทรีย์ชีวภาพ จัดอบรมประชาชนในเขต
เทศบาล โดยการสาธติวธิที าน้ า
หมักชีวภาพ

50,000 งานบริการรักษา
ความสะอาด

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

8



9

ผด.2
1.1 แผนงานสาธารณสุข

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

 งบประมาณ
(บาท)

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 1 ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2560รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2561

23 ปุ๋ยหมักอินทรีย์ จัดอบรมประชาชนในเขต
เทศบาล โดยการสาธติวธิกีาร
หมักปุ๋ย

50,000 งานบริการรักษา
ความสะอาด

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

23 2,924,150

9



10

ผด.2
1.4 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

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
แก้ไขปญัหายาเสพติดในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์และ
ศึกษาดูงาน

จัดอบรม ประชาชน เยาวชน 
และเด็ก จ านวนประมาณ 200 
คน

200,000 เขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์

กองสวสัดิการสังคม

1 200,000

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 1 ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

10



11

ผด.2
1.5 แผนงานเคหะและชุมชน

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 รณรงค์ประชาสัมพนัธก์ารเสีย
ค่าธรรมเนียม การบ้าบดัน ้า
เสียภายในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์

จัดกิจกรรมจัดประชุมสัมมนาดู
งาน ท้าเอกสารเผยแพร่

50,000 เขตเทศบาล ส้านักการช่าง

1 50,000

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 1 ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

11



12

ผด.2
1.7 แผนงานบรหิารงานทั่วไป

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 ปั่นวดัใจมังกรปากน ้าโพ
ครั งที่ 3

จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน จ้านวน 
5,000 คน

500,000 ภายในจังหวดั
นครสวรรค์

กองวชิาการและ
แผนงาน

2 จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้
จักรยาน

จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน Car 
Free Day ปลีะ 1 ครั ง และจัด
กิจกรรมปั่นจักรยาน 12 ครั ง

100,000 ภายในเขตเทศบาล กองวชิาการและ
แผนงาน

2 600,000

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 1 ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

12



13

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ผด.2
2.1 แผนงานการศึกษา

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 สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ค่าอาหารอาหารเสริม (นม) ร.ร.
จัดสรรใหเ้ด็กเล็ก เด็กอนุบาล 
และเด็ก ป.1-ป.6 คนละ 7.37 
บาท จ านวน 260 วนั

17,431,800 1.ร.ร.สังกัดเทศบาล
 8 แหง่
2.ศพด.ในสังกัด
เทศบาล 12 ศูนย์
3.ร.ร.สังกัดสพฐ. 2
 แหง่

 ส านักการศึกษา

2 สนับสนุนอาหารกลางวนั ค่าอาหารกลางวนั จัดสรรใหเ้ด็ก
เล็ก เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6
 มื้อละ 20 บาทต่อคน

21,340,400 1.ร.ร.สังกัดเทศบาล
 8 แหง่
2.ศพด.ในสังกัด
เทศบาล 12 ศูนย์

 ส านักการศึกษา

3 ส่งเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษาของทอ้งถิ่น

ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จ านวน 14 
รายการ

11,941,400 โรงเรียนในสังกัด
เทศบาล 8 แหง่

ส านักการศึกษา

4 ส่งเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษาของทอ้งถิ่น 
(ปจัจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียน
 ยากจน)

จัดสรรส าหรับนักเรียนใน
โรงเรียนสังกัด อปท.ที่บดิา/
มารดา มีรายได้ต่อครัวเรือนไม่
เกิน 40,000 บาท/ป ีระดับ
ประถมศึกษา คนละ 500 บาท
ต่อภาคเรียน ไม่เกินร้อยละ 40 
บาท ระดับมัธยมต้น คนละ 
1,500 บาทต่อภาคเรียน ไม่เกิน
ร้อยละ 30 บาทของจ านวน
นักเรียนมัธยมต้น

2,819,900 โรงเรียนในสังกัด
เทศบาล 8 แหง่

 ส านักการศึกษา

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

13



14

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ผด.2
2.1 แผนงานการศึกษา

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

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

5 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แบง่เปน็ค่าจัดการเรียนการสอน 
(รายหวั) ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน
ค่าหนังสือเรียน ค่าเคร่ือง 
อุปกรณ์การเรียน และค่า
กิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน

    32,614,809 โรงเรียนในสังกัด
เทศบาล 8 แหง่

 ส านักการศึกษา

6 ค่าใช้จ่ายในการจ้างพฒันา
ระบบการบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส์ขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น เพื่อเข้า
สู่ประเทศไทย 4.0

เพื่อสนับสนุนส่งเสริมและพฒันา
ระบบการบริหารจัดการ
การศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ และ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
จัดสรรใหร้ะดับสถานศึกษา ๆ 
ละ 450,000 บาท ระดับองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น ๆ ละ 450 
บาท

      4,050,000  ส านักการศึกษา ส านักการศึกษา

7 สนับสนุนการจัดการศึกษาแก่
เด็กด้อยโอกาส

จ่ายเปน็ค่าวสัดุการศึกษาและ
ค่าพฒันาครูอาสาสอนเด็กด้อย
โอกาส

16,000          ส านักการศึกษา ส านักการศึกษา

8 สนับสนุนการบริหารสนามกีฬา แบง่เปน็ค่าตอบแทนรายเดือน 
ค่าสาธารณูปโภค ค่าปรับปรุง
บ ารุงรักษาสนามกีฬา และค่า
พฒันาบคุลากร (ครูอาสา
พฒันาการกีฬา)

950,000        ส านักการศึกษา ,
สนามกีฬากลาง

ส านักการศึกษา

14
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ผด.2
2.1 แผนงานการศึกษา

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

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

9 สนับสนุนศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
(เงินอุดหนุน)

แบง่เปน็ค่าจัดการเรียนการสอน 
(รายหวั) และทนุการศึกษา
ส าหรับครูผู้ดูแลเด็ก

877,200        ศพด.ในสังกัด
เทศบาล 12 ศูนย์

ส านักการศึกษา

10 พฒันาการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ

อบรมเชิงปฏบิติัการ/ สัมมนา
วชิาการนอกสถานที่/ ศึกษาดู
งาน/ประกวดผลงานวชิาการ
ส าหรับครู และนักเรียน จ านวน 
250 คน

        100,000 โรงเรียนในสังกัด 
ท.นว. 8 ร.ร.

ส านักการศึกษา

11 ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา

การประเมินมาตรฐานการจัด
การศึกษา และการวเิคราะห์
ประมวลผลการจัดการศึกษา 8 
โรงเรียน

          50,000 โรงเรียนในสังกัด 
ท.นว. 8 ร.ร.

ส านักการศึกษา

12 พฒันาสมรรถนะการวจิัยในชั้น
เรียนของพนักงานครู สังกัด
เทศบาลนครนครสวรรค์

อบรมเชิงปฏบิติัการ/ สัมมนา
วชิาการนอกสถานที่/ ศึกษาดู
งาน/ประกวดผลงานวชิาการ
ส าหรับครู จ านวน 275 คน

          50,000 โรงเรียนในสังกัด 
ท.นว. 8 ร.ร.

ส านักการศึกษา

13 พฒันาศักยภาพครูผู้สอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ/สุข
ศึกษาและพลศึกษา

อบรมเชิงปฏบิติัการ/ศึกษาดู
งาน/สัมมนาวชิาการนอก
สถานที่ครูผู้สอนศิลปะ/สุขศึกษา
และพลศึกษา    จ านวน 80 คน

        100,000 โรงเรียนในสังกัด 
ท.นว. 8 ร.ร.

ส านักการศึกษา
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ผด.2
2.1 แผนงานการศึกษา

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

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

14 ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ที่
เข้าเรียนในปกีารศึกษาใหม่ 
จ านวน 1,950 คน

          80,000 เทศบาลนคร
นครสวรรค์ ชั้น 5

ส านักการศึกษา

15 อบรมทกัษะวชิาการแสดงผล
งานนิทรรศการการศึกษา
ระดับทอ้งถิ่นระดับกลุ่ม
การศึกษาและระดับประเทศ

จัดแข่งขันทกัษะทางวชิาการใน
แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ใน
สังกัดเทศบาลทั้ง 8 ร.ร. และ
ประกวดผลงานของครูผู้สอน 
แระดับเทศบาล ระดับภาค และ
ระดับประเทศ ครุและนักเรียน 
จ านวน 340 คน

        300,000 เทศบาลนคร
นครสวรรค์ ชั้น 5

ส านักการศึกษา

16 พฒันาปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา

เพื่ออบรมครูเชิงปฏบิติัการใน
การปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาของสถานศึกษาใน
สังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ 
จ านวน 100 คน

        100,000 หอ้งประชุม ทน.นว. ส านักการศึกษา

16
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ผด.2
2.1 แผนงานการศึกษา

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

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

17 แข่งขันคนเก่งในโรงเรียน
ทอ้งถิ่น

1.จัดสอบแข่งขันนักเรียน ชั้น ป.
4, ม.1 และ ม.4 5 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คือ ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ และสังคม ศาสนา
 และวฒันธรรม ร.ร.ในสังกัด 
ทน.นว.  จ านวน 8 โรงเรียน 
จ านวน 1 คร้ัง

        350,000 โรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครสวรรค์

ส านักการศึกษา

2.ส่ง นร.ตัวแทนเทศบาลจ านวน
 15 คน เข้าสอบแข่งขัน ระดับ
กลุ่มจังหวดัการศึกษาทอ้งถิ่น 
จ านวน 1 คร้ัง และเปน็เจ้าภาพ
ระดับกลุ่มจังหวดัการศึกษา
ทอ้งถิ่นที่ 18 ปงีบประมาณ 2561

ส านักงานเทศบาล
นครนครสวรรค์

ส านักการศึกษา

3.ส่ง นร.ตัวแทนเทศบาลจ านวน
 15 คน แข่งขันระดับประเทศ 
จ านวน 15 คร้ัง

กรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถิ่น

ส านักการศึกษา
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ผด.2
2.1 แผนงานการศึกษา

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

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

18 ส่งเสริมค้นพบการสร้างอาชีพ
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น

1.จัดการเรียนและฝึกทกัษะวชิา
อาชีพร่วมกับวทิยาลัยการอาชีพ
นครสวรรค์
2.จัดหาวสัดุอุปกรณ์สนับสนุน
การเรียนใหน้ักเรียน ระดับชั้น 
ม.ต้อน ร.ร.สังกัด ทน.นว. ทั้ง 8 
ร.ร. จ านวน 380 คน  ปลีะ 2 
คร้ัง

        100,000  -โรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครสวรรค์
- วทิยาลัยการ
อาชีพนครสวรรค์

ส านักการศึกษา

19 เรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา
กับมัธยมศึกษาตอนปลาย

1.จัดการเรียนหลักสูตรทวศึิกษา
ด้านอาชีพระดับประกาศนียบตัร
วชิาชีพคุ่กับการเรียนสายสามัญ
ร่วมกับวทิยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์
2.จัดหาวสัดุอุปกรณ์สนับสนุน
การเรียนใหน้ักเรียน ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ร.ร.ใน
สังกัด ทน.นว. จ านวน 92 คน ปี
ละ 2 คร้ัง

        100,000  -โรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครสวรรค์
- วทิยาลัยการ
อาชีพนครสวรรค์
- ส านักงาน
เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านักการศึกษา
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ผด.2
2.1 แผนงานการศึกษา

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

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

20 พฒันาโภชนาการในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลฯ และศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก

จัดอบรมครูศูนย์เด็กเล็กและครู
โภชนาการในโรงเรียนเทศบาลทั้ง
 8 โรงเรียน และศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก 12 แหง่ เกี่ยวกับ
สุขลักษณะอาหารโภชนาการ
ตามวยัของเด็ก 1 คร้ัง ผู้เข้า
อบรม 40 คน

          80,000 หอ้งประชุมชั้น 5 
สนง.เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านักการศึกษา

21 มอบประกาศนียบตัรแก่
นักเรียนของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลฯ

มอบประกาศนียบตัรใหแ้ก่
นักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ใน
สังกัดเทศบาลฯ ทั้ง 8 แหง่

          50,000 หอ้งประชุมชั้น 5 
สนง.เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านักการศึกษา

22 การแข่งขันทกัษะทางวชิาการ 
ศิลปหตัถกรรมนักเรียน

เพื่อใหน้ักเรียน ครู ได้เข้าร่วม
การแข่งขันทกัษะทางวชิาการ
ศิลปหั้ตถกรรมนักเรียน จ านวน 
150 คน

        100,000 โรงเรียนในสังกัด 
ท.นว. 8 ร.ร.

ส านักการศึกษา

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

          40,000  โรงเรียนในสังกัด
เทศบาล 8 โรงเรียน

ส านักการศึกษา

24 อบรมพฒันาครูและบคุลากร
ทางการศึกษา และศึกษาดูงาน

จัดอบรมครูในสังกัดเทศบาลฯ  
จ านวน 439 คน ทกุกลุ่มสาระ
การเรียนรู้

          50,000  หอ้งประชุมชั้น 5 
สนง.เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านักการศึกษา
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ผด.2
2.1 แผนงานการศึกษา

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

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

25 อบรมเชิงปฏบิติัการจัดท า
แผนพฒันาการศึกษา

เพื่ออบรมครูในการจัดท า
แผนพฒันาการศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล
นครนครสวรรค์ จ านวน 100 คน

          30,000 หอ้งประชุมชั้น 5 
สนง.เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านักการศึกษา

26 อบรมผู้บงัคับบญัชาลูกเสือ จัดอบรมผู้บงัคับบญัชาลูกเสือใน
สังกัดเทศบาลฯ ไม่ต่ ากวา่ 3 วนั 
จ านวน 60-70 คน

        100,000 หอ้งประชุมชั้น 5 
สนง.เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านักการศึกษา

27 ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และ
ผู้บงัคับบญัชายุวกาชาด

จัดอบรมเจ้าหน้าที่และ
ผู้บงัคับบญัชายุวกาชาดในสังกัด
เทศบาลฯ ไม่ต่ ากวา่ 3 วนั  
จ านวน 60-70 คน

        100,000 หอ้งประชุมชั้น 5 
สนง.เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านักการศึกษา

28 จัดงานวนัครู จัดกิจกรรมวนัครู พนักงานครู
และบคุลากรทางการศึกษาใน
สังกัดเทศบาลฯ จ านวน 400 คน

        100,000 หอ้งประชุมชั้น 5 
สนง.เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านักการศึกษา

29 อบรมครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พฒันา
เด็กเล็กเพื่อพฒันาวชิาการ

จัดอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับการ
ด าเนินงานของศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กและงานวชิาการใหแ้ก่ครู
ผู้ดูแลเด็กศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
จ านวน 50 คน

          20,000  ส านักการศึกษา
เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านักการศึกษา
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ผด.2
2.1 แผนงานการศึกษา

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

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

30 อบรมพฒันาการอ่านการเขียน
 การคิดวเิคราะหภ์าษาไทย
และทกัษะคณิตศาสตร์

เพื่ออบรมพฒันาครุและประเมิน
นักเรียนการอ่าน การเขียน การ
คิดวเิคราะหภ์าษาไทยและ
ทกัษะทางคณิตศาสตร์ ชั้นป.1 -
 ป.6  ทั้ง 8 ร.ร.

          30,000  โรงเรียนในสังกัด 
ท.1- ท.8

ส านักการศึกษา

31 การพฒันาศักยภาพการจัดการ
เรียนรู้ 3 ภาษา

เพื่อพฒันาครูและนักเรียนใน
การจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ควบคู่
กับภาษาไทยของสถานศึกษาใน
สังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ 
จ านวน 250 คน และการ
สนทนาภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 
เพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั
ของนักเรียนชั้น ป.1- ม.3 ทั้ง 8 
โรงเรียน

          20,000  หอ้งประชุม
เทศบาลนคร
นครสวรรค์ และ
โรงเรียนในสังกัด 
ทน.นว.

ส านักการศึกษา

32 อบรมลูกเสือ-เนตรนารีจราจร จัดอบรมลูกเสือ เนตรนารี และ
ยุวกาชาด ในสังกัดเทศบาลฯ  
จ านวน 160 คน จ านวน 3 วนั

          50,000 หอ้งประชุมชั้น 5 
สนง.เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านักการศึกษา

32 94,141,509    
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22

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ผด.2
2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

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 -กรีฑา พฒันาทกัษะการกีฬา กรีฑา เพื่อ
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน
ขององค์กรปกครองทอ้งถิ่น

     4,000,000  เขตเทศบาลฯ ร.ร.
ในสังกัดเทศบาลฯ 
อปท.ทั่วประเทศ

ส านักการศึกษา

2 ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์

จัดการแข่งขันกีฬาในเขต
เทศบาลฯ

        500,000  เขตเทศบาลฯ ร.ร.
ในสังกัดเทศบาลฯ

ส านักการศึกษา

3 ส่งเสริม พฒันาเยาวชน จัดกิจกรรมสันทนาการ เพื่อให้
เด็กได้แสดงความสามารถในทาง
สร้างสรรค์ส าหรับนักเรียนใน
สังกัดโรงเรียนเทศบาล ทั้ง 8 แหง่

        200,000  โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลฯ ทั้ง 8 แหง่

ส านักการศึกษา

4 ดนตรีเพื่อประชาชน จัดกิจกรรมการประกวดร้อง
เพลงและเต้นหางเคร่ืองเพลงไท
ลูกทุ่ง การประกวดร าวง
มาตรฐานประเภททมี การ
ประกวดร าไทยต่าง ๆ การ
ประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์

        100,000  ริมเขื่อนต้นแม่น้ า
เจ้าพระยา

ส านักการศึกษา

พ.ศ.2561
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2560รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ผด.2
2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

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.2561
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2560รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

5 สนันสนุน ส่งเสริม งานราชพธิี
 รัฐพธิ ีท านุบ ารุงศาสนา 
อนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม 
ประเพณีและภมูิปญัญาทอ้งถิ่น

จัดโครงการ / กิจกรรม อย่าง
น้อยปลีะ  6  คร้ัง

     1,000,000  เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านักการศึกษา

6 อบรมคุณธรรมน าชีวติความรู้
เสริมสร้างปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีง

จัดอบรมคุณธรรมใหก้ับนักเรียน
ชั้น ม.1  ในสังกัดเทศบาลฯ 
จ านวน 950 คน

         20,000  สถาบนัพลังจิตานุ
ภาพ สาขา 101  
วดัพทุธมงคลนิมิต

ส านักการศึกษา

7 อบรมส่งเสริมการเรียนรู้
ส าหรับเด็กนอกระบบ

จัดโครงการ/กิจกรรม/อบรม 
คุณธรรมจริยธรรมพฒันาการ
ด้านจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์ ศึกษาจากแหล่ง
เรียนรู้จริงในทอ้งถิ่น จ านวน 50
 คน

         30,000 ส านักการศึกษา
เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านักการศึกษา

7 5,850,000     
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ผด.2
2.4 แผนงานบรหิารงานทั่วไป

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 ส่งเสริมการทอ่งเที่ยว จัดโครงการส่งเสริมการทอ่งเที่ยว
โครงการย่อย 4 โครงการ

        150,000 ในเขตเทศบาลฯ ส านักปลัดเทศบาล

2 ถนนคนเดิน จัดกิจกรรมถนนคนเดิน ภายใน
เขตเทศบาล จ านวน 80 คร้ัง

        250,000 ในเขตเทศบาลฯ ส านักปลัดเทศบาล

6 400,000        

พ.ศ.2561
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2560รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
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25

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 3 ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน ผด.2
3.1 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

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 อบรม จ านวน
ประมาณ 200 คน

        200,000 เขตเทศบาล กองสวสัดิการสังคม

2 ส่งเสริม สนับสนุน หนึ่งชุมชน
 หนึ่งผลิตภณัฑ์ และออกแบบ
บรรจุภณัฑ์

มีการจัดแสดงสินค้า OTOP มี
ผู้เข้าร่วมงานประมาณ 80 ร้าน

        300,000 เขตเทศบาลฯ กองสวสัดิการสังคม

3 ส่งเสริม สนับสนุนสืบสานงาน
ประเพณีวนัลอยกระทงกะลา
สายกะลาสีของชุมชนในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์

จัดกิจกรรมพร้อมการประกวด
นางนพมาศ ผู้เข้าร่วมงาน
ประมาณ 300 คน

        200,000 เขตเทศบาลฯ กองสวสัดิการสังคม

4 ส่งเสริม สนับสนุนสืบสานงาน
ประเพณีวนัสงกรานต์ของ
ชุมชนในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์

จัดกิจกรรมพร้อมการประกวด
นางสงกรานต์ ผู้เข้าร่วมงาน
ประมาณ 500 คน

     2,000,000 เขตเทศบาลฯ กองสวสัดิการสังคม

5 ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรม
วนัพอ่ วนัแม่ แหง่ชาติ

จัดกิจกรรมส่งเสริมใหบ้ตุรหลาน
ตระหนักถึงพระคุณ พอ่แม่ เกิด
ความเคารพเทดิทนู และตอบ
แทนพระคุณ

        500,000 เขตเทศบาลฯ กองสวสัดิการสังคม

6 ส่งเสริม การแสดงออกถึง
ความจงรักภกัดีต่อชาติ ศาสนา
 พระมหากษตัริย์ และศึกษาดู
งาน

กิจกรรมถวายความจงรักภกัดี 
ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน ประมาณ 
300 คน

        500,000 เขตเทศบาลฯ กองสวสัดิการสังคม

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 3 ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน ผด.2
3.1 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

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 พ.ศ.2561
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

7 อบรม ส่งเสริม คุณธรรม 
จริยธรรม ศีลธรรม ส าหรับ 
ประชาชนในเขตเทศบาลฯ
และศึกษาดูงาน

อบรมธรรมะ ผู้เข้าร่วมฝึกปฎบิติั
ธรรม ประมาณ 100 คน

        150,000 เขตเทศบาลฯ กองสวสัดิการสังคม

8 เทศบาลพบประชาชน จัดกิจกรรมสัญจร ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมประมาณ 300 คน/คร้ัง

        500,000 เขตเทศบาลฯ กองสวสัดิการสังคม

9 ส่งเสริมพฒันาเพิ่มศักยภาพ
และอบรมสัมมนาของผู้น า
ชุมชน คณะกรรมการชุมชน 
อนุกรรมการ ที่ปรึกษา และ
สมาชิกชุมชน และศึกษาดูงาน

จัดอบรม ผู้น าชุมชน 
คณะกรรมการชุมชน 
อนุกรรมการ ที่ปรึกษาและ
สมาชิก ประมาณ 300 คน

        300,000 เขตเทศบาลฯ กองสวสัดิการสังคม

10 ส่งเสริมกีฬาชุมชนสัมพนัธ ์
ต้านยาเสพติด

จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา เด็ก 
เยาวชน ประชาชน ประมาณ 
300 คน

        200,000 เขตเทศบาลฯ กองสวสัดิการสังคม

11 ส่งเสริม สนับสนุนกองทนุ
สวสัดิการชุมชนและศึกษาดูงาน

จัดต้ังกองทนุสวสัดิการชุมชนใน
เขตเทศบาลฯ และจัดอบรม 1 
คร้ัง/ปี

         50,000 เขตเทศบาลฯ กองสวสัดิการสังคม

12 ส่งเสริมอบรมคณะกรรมการ
กองทนุชุมชนเมือง สมาชิก
กองทนุและศึกษาดูงาน

จัดอบรมสัมมนา และศึกษาดูงาน
 ประมาณ 1 คร้ัง/ปี

         50,000 เขตเทศบาลฯ กองสวสัดิการสังคม
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27

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 3 ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน ผด.2
3.1 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

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 พ.ศ.2561
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

13 สนับสนุนการจัดประชุม
ประชาคมคณะกรรมการ
จัดท าแผนพฒันาชุมชนและ
ศึกษาดูงาน

จัดประชุมประชาคม
คณะกรรมการจัดท าแผน 
จ านวนประมาณ 61 ชุมชน

        200,000 เขตเทศบาลฯ กองสวสัดิการสังคม

14 อบรม สัมมนาคณะกรรมการ
พฒันาสตรีและสมาชิกสตรี
ชุมชน และศึกษาดูงาน

จัดอบรม สัมมนา และ/หรือ
ศึกษาดูงานคณะกรรมการฯ 
จ านวน 1 คร้ัง/ปี

        300,000 เขตเทศบาลฯ กองสวสัดิการสังคม

15 คัดเลือกคณะกรรมการพฒันา
สตรีดีเด่นสมาชิกสตรีดีเด่นใน
เขตเทศบาลนครนครสวรรค์

จัดกิจกรรมมอบเกียรติบตัร
คณะกรรมการสตรีดีเด่น 1 
คร้ัง/ปี

        100,000 เขตเทศบาลฯ กองสวสัดิการสังคม

16 อบรม ส่งเสริม สนับสนุน
กิจกรรมศูนย์พฒันาครอบครัว
ชุมชนในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์ และศึกษาดูงาน

จัดกิจกรรมคณะกรรมการ
คณะท างานศูนย์พฒันา
ครอบครัว 1 คร้ัง/ปี

        150,000 เขตเทศบาลฯ กองสวสัดิการสังคม

17 รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก 
สตรี คนชรา และครอบครัว

จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความ
รุนแรง 1 คร้ัง/ปี

        100,000 เขตเทศบาลฯ กองสวสัดิการสังคม

18 ประกวดชุมชนพฒันาดีเด่น
และคัดเลือกคณะกรรมการ
ตัวอย่าง

มอบเกียรติบตัร คณะกรรมการ 
จ านวนประมาณ 200 คน

        100,000 เขตเทศบาลฯ กองสวสัดิการสังคม
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 3 ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน ผด.2
3.1 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

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 พ.ศ.2561
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

19 ส่งเสริม อบรม ความรู้
เกี่ยวกับการพทิกัษค์วามเสมอ
ภาคและคุ้มครองสิทธสิตรี
และครอบครัว และศึกษาดูงาน

จัดอบรมสัมมนา และมอบ
เกียรติบตัร วนัสตรีสากล จ านวน
 1 คร้ัง/ปี

        100,000 เขตเทศบาลฯ กองสวสัดิการสังคม

20 ส่งเสริม สนับสนุนอบรม การ
ด าเนินกิจการหอพกั ภายใน
เขตเทศบาลนครนครสวรรค์

จัดประชุมผู้ประกอบการหอพกั 
จ านวน 1 คร้ัง/ปี

        200,000 เขตเทศบาลฯ กองสวสัดิการสังคม

20 6,200,000     
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 3 ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน ผด.2
3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

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 จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชนใน

เขตเทศบาล
จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชนในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์ จ านวน
ประมาณ 10,000 ครัวเรือน

        100,000 เขตเทศบาลฯ กองสวสัดิการสังคม

2 ส่งเสริมอาชีพประชาชน จัดฝึกอบรมอาชีพประชาชนใน
เขตเทศบาลฯ ประมาณ 200 คน

        200,000 เขตเทศบาลฯ กองสวสัดิการสังคม

3 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม
งานวนัเด็ก

จัดกิจกรรมใหเ้ด็กภายในชุมชน 
จ านวนประมาณ 500 คน

        200,000 เขตเทศบาลฯ กองสวสัดิการสังคม

4 อบรมส่งเสริม กิจกรรมเด็ก
และเยาวชน สภาวะผู้น าเด็ก
และสมาชิกเด็กและเยาวชน

จัดกิจกรรมถนนเด็กเดิน
ประมาณ 10 คร้ัง/ปี

        500,000 เขตเทศบาลฯ กองสวสัดิการสังคม

5 วยัรุ่นยุคใหม่กับปญัหา
เพศสัมพนัธก์่อนวยัอันสมควร
และศึกษาดูงาน

จัดอบรมพร้อมท ากิจกรรม 
ผู้เข้าร่วมประมาณ 250 คน

        100,000 เขตเทศบาลฯ กองสวสัดิการสังคม

6 ส่งเสริมคุณภาพชีวติผู้สูงอายุ 
อบรมสัมมนา และศึกษาดูงาน

ผู้สูงอายุในชุมชน จ านวน 500 
คน

        150,000 เขตเทศบาลฯ กองสวสัดิการสังคม

7 ช่วยเหลือผู้ประสบภยัพบิติั ช่วยเหลือ ประชาชน 
ผู้ประสบภยัพบิติัภายในเขต
เทศบาลฯ

        300,000 เขตเทศบาลฯ กองสวสัดิการสังคม

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
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30

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 3 ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน ผด.2
3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

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 พ.ศ.2561

ที่ โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

8 จัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
ปลอดภยัส าหรับผู้สูงอายุ ผู้
พกิาร ผู้ด้อยโอกาส

ปรับปรุงสภาพแวดล้อมบา้นพกั 
ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร และ
ผู้ด้อยโอกาส 5 หลังคาเรือน

        100,000 เขตเทศบาลฯ กองสวสัดิการสังคม

9 ส่งเสริม สนับสนุน อบรม
คณะกรรมการเจ้าหน้าที่งาน
ด้านฌาปนกิจสงเคราะห์

จัดอบรม เจ้าหน้าที่ฌาปนกิจ
สงเคราะห ์จ านวน 100 คน

         50,000 เขตเทศบาลฯ กองสวสัดิการสังคม

10 แก้ไขปญัหาความยากจน จัดอบรม ฝึกอาชีพ ใหแ้ก่
ประชาชน จ านวนประมาณ 250
 คน

         50,000 เขตเทศบาลฯ กองสวสัดิการสังคม

11 สงเคราะหผู้์ด้อยโอกาสและผู้
ไร้ที่พึ่ง

ผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลฯ 
จ านวน 100 คน

        200,000 เขตเทศบาลฯ กองสวสัดิการสังคม

11      1,950,000
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 4 ด้านพัฒนากายภาพเมือง ผด.2
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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. 
ถนนพทุธมงคล

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.20 
เมตร พื้นที่ 15,936 ตารางเมตร

     9,094,400 ถนนพทุธมงคล ส านักการช่าง

2 ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมทอ่ระบายน้ า ถนนข้าง
ร้ัวโรงปรับปรุงคุณภาพน้ าจาก
แยกถนนเจ้าส่ีพระยาถึงซอย
โกสีย์ 33

ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 
0.15 เมตร กวา้ง 5.00 เมตร 
ยาว 170 เมตร พร้อมทอ่ระบาย
น้ าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 
เมตร

     1,160,000  ถนนข้างร้ัวโรง
ปรับปรุงคุณภาพ
น้ าจากแยกถนน
เจ้าส่ีพระยาถึงซอย
โกสีย์ 34

ส านักการช่าง

3 จัดหาที่ดินเวนคืนหรือจ่าย
ค่าชดเชยกรรมสิทธิท์ี่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง ตามแนวก่อสร้าง
ระบบปอ้งกันน้ าทว่มเขื่อน
ปอ้งกันตล่ิง ถนนสะพานและ
ส่ิงก่อสร้างในเขตเทศบาล

ด าเนินการจัดซ้ือและจ่ายค่า
ทดแทนกรรมสิทธิท์ี่ดินส่วนปลูก
สร้างตามโครงการเทศบาลหรือ
โครงการที่เทศบาลร้องขอให้
หน่วยงานอื่นด าเนินการ

        500,000 เขตเทศบาล ส านักการช่าง

4 ปรับปรุงทางเทา้ภายในเขต
เทศบาล

ปรับปรุงทางเทา้ภายในเขต
เทศบาล พื้นที่รวม 3,000 ตาราง
เมตร

     4,500,000 ทางเทา้ภายในเขต
เทสบาล

ส านักการช่าง

5 ปรับปรุงหอ้งน้ าใต้อัฒจันทร์
ตรงข้ามเกาะกลางทางร่วม
ถนนอรรถกวแีละมาตุลี

ปรับปรุงกั้นหอ้งน้ าชาย - หญิง 
การร้ือถอนและติดต้ังสุขภณัฑ์
ใหม่ พื้นที่ประมาณ 120 ตาราง
เมตร

        960,000 เกาะกลางถนน
อรรถกวแีละมาตุลี

ส านักการช่าง

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 4 ด้านพัฒนากายภาพเมือง ผด.2
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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 พ.ศ.2561
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

6 ปรับปรุงอาคารแสดงดนตรี
ภายในอุทยานสวรรค์

ปรับปรุงทางขึ้นด้านหน้าและ
ด้านข้าง ผนังด้านข้าง กันสาด
ผิวพื้น ระบบไฟฟา้แสงสวา่งและ
ลานด้านหน้าอาคาร

     1,800,000 อาคารแสดงดนตรี
อุทยานสวรรค์

ส านักการช่าง

7 ก่อสร้างระบบระบายน้ าและ
รวบรวมน้ าเสียพร้อมปรับปรุง
ผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนจักรวาล
 เร่ิมต้ังแต่แยกทางเข้า NSC 
ถึงแยกนวมินทร์และทางหลวง
แผ่นดินและทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 117 จากแยก    
นวมินทร์ถึงใต้สะพานพษิณุโลก

ก่อสร้างทอ่ระบายน้ า ค.ส.ล. 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 
เมตร ยาว 911 เมตร ระบบ
รวบรวมน้ าเสียและผิวจราจร ค.
ส.ล. หนา 0.20 เมตร กวา้ง 9.00
 - 11.00 เมตร ยาว 825 เมตร

   50,000,000 ถนนจักรวาล เร่ิม
ต้ังแต่แยกทางเข้า 
NSC ถึงแยกนวมิ
นทร์และทางหลวง
แผ่นดินและทาง
หลวงแผ่นดิน
หมายเลข 117 
จากแยก    นวมิ
นทร์ถึงใต้สะพาน
พษิณุโลก

ส านักการช่าง

7 68,014,400   
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 4 ด้านพัฒนากายภาพเมือง ผด.2
4.2 แผนงานเคหะและชุมชน

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 การปรับปรุงผังเมืองรวมเมือง
นครสวรรค์ คร้ังที่ 4 ตาม
กระบวนการและขั้นตอนตาม
กฎหมาย

1.จัดประชุมคณะที่ปรึกษา
2.จัดประชุมคณะอนุกรรมการผัง
เมือง 
3.จัดประชุมรับฟงัความคิดเหน็
ของประชาชนและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการด าเนินการแก้ไข
กฎกระทรวงใหใ้ช้บงัคับผังเมือง
รวม (ไม่น้อยกวา่ 1-2 คร้ัง)
4.ปดิประกาศพร้อมข้อก าหนด 
90 วนั

200,000        เขตเทศบาล ส านักการช่าง

1 200,000        

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 4 ด้านพัฒนากายภาพเมือง ผด.2
4.3 แผนงานการพาณชิย์

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 วางทอ่เมนประปาชุมชนไชยศิริ วางทอ่ PVC ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มิลลิเมตร
 ชั้นคุณภาพ 8.5 ชนิดต่อด้วย
แหวนยาง ความยาว 170 เมตร

        218,000 ชุมชนไชยศิริ ส านักการประปา

2 วางทอ่เมนประปาจากประปา
แควใหญ่ - โรงเรียนวชิาวดี

วางทอ่ PVC ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มิลลิเมตร
 ชั้นคุณภาพ 8.5 ชนิดต่อด้วย
แหวนยาง ความยาว 560 เมตร

        410,000 ประปาแควใหญ่ - 
โรงเรียนวชิาวดี

ส านักการประปา

3 วางทอ่เมนประปาถนน
มหาเทพ จากแยกพหลโยธนิ
ถึงแยกถนนไกรลาศ

วางทอ่ PVC ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 250 มิลลิเมตร
 ชั้นคุณภาพ 8.5 ชนิดต่อด้วย
แหวนยาง ความยาวสองฝ่ันถนน
 3,710 เมตร

     6,800,000 ถนนมหาเทพ จาก
แยกพหลโยธนิถึง
แยกถนนไกรลาศ

ส านักการประปา

3 7,428,000     

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 5 ด้านการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยและความมั่นคง ผด.2
5.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป

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

         30,000 เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านักปลัดเทศบาล

4 ปรับปรุงระบบกล้องโทรทศัน์
วงจรปดิระยะที่ 1

จัดหาและติดต้ังกล้องโทรทศัน์
วงจรปดิแบบดิจิตอล ทดแทน
ของเดิมจ านวน 32 ชุด

     2,000,000 ภายในเขตเทศบาล
นครนครสวรรค์

กองวชิาการและ
แผนงาน

5 จัดหากล้องโทรทศัน์วงจรปดิ
ระบบดิจิตอลชนิดไร้สาย

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

        400,000 ภายในเขตเทศบาล
นครนครสวรรค์

กองวชิาการและ
แผนงาน

5 6,480,000     

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 5 ด้านการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยและความมั่นคง ผด.2
5.2 แผนงานรกัษาความสงบภายใน

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 จัดระเบยีบการจ าหน่ายสินค้า
ในที่ทางสาธารณะและให้
ความรู้แก่ผู้ประกอบการค้า

จัดหาสีพร้อมอุปกรณ์ส าหรับตี
เส้นจุดผ่อนผันทั้ง 23 จุด

         50,000 จุดผ่อนผันทั้งทั้ง 23
 จุด ภายในเขต
เทศบาล

ส านักปลัดเทศบาล

2 คืนความสุขใหผู้้ใช้ทางเทา้ เดินแนะน าประชาสัมพนัธ ์
ตักเตือนผู้ต้ังวางส่ิงของบนทางเทา้

         50,000 ทางเทา้ภายในเขต
เทศบาล

ส านักปลัดเทศบาล

3 จัดระเบยีบการโฆษณาด้วย
ใบปลิว แผ่นประกาศ และ
เคร่ืองขยายเสียงในที่สาธารณะ

จัดท าตราสัญลักษณ์เทศกิจ 
จัดหาสีสเปรย์เพื่อประทบับน
แผ่นโฆษณา

         50,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล

4 อบรมพฒันาเพิ่มประสิทธภิาพ
และศึกษาดูงานผู้ปฏบิติังาน
ด้านเทศกิจ

อบรมใหค้วามรู้และศึกษาดูงาน
ด้านงานเทศกิจ จ านวน 50 คน

        150,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล

5 สัปดาหป์อ้งกันอัคคีภยั จัดเจ้าหน้าที่ปอ้งกัน ฯ ออก
ตรวจถังเคมีดับเพลิง , มอบสติก
เกอร์เบอร์โทรศัพทฉ์ุกเฉินมอบ
ถังดับเพลิงเคมีแหง้ใหชุ้มชนพื้นที่
เส่ียง

         90,000 ภายในเขตเทศบาลฯ ส านักปลัดเทศบาล

6 รณรงค์ปอ้งกันสาธารณภยั จัดท าแผ่นปา้ยรณรงค์ปอ้งกัน
อัคคีภยัติดต้ังในบริเวณชุมชน 
และพื้นที่เส่ียงต่อการเกิดอัคคีภยั

         50,000 ภายในเขตเทศบาลฯ ส านักปลัดเทศบาล

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 5 ด้านการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยและความมั่นคง ผด.2
5.2 แผนงานรกัษาความสงบภายใน

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 พ.ศ.2561
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

7 ตรวจร่วมเพื่อความปลอดภยั จัดเจ้าหน้าที่ปอ้งกัน และอปพร.
 ออกตรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่
ต ารวจในบริเวณพื้นที่เส่ียงต่อการ
เกิดอาชญากรรมและพื้นที่เส่ียง
ต่อการเกิดเหตุเพลิงไหม้

         60,000 ชุมชนภายในเขต
เทศบาลฯ

ส านักปลัดเทศบาล

8 ชุมชนเรียนรู้เกี่ยวกับการ
ปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั

จัดท าโครงการในชุมชนพื้นที่
เส่ียงภยั โดยต้ังเต้นท ์จัดกลุ่ม
สาธติการใช้แก๊สหงุต้มอย่าง
ปลอดภยั

         90,000 เทศบาลนคร
นครสวรรค์และ
ภายในเขตเทศบาล

ส านักปลัดเทศบาล

9 ประกวดการปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภยัดีเด่น

จัดใหม้ีการจัดเตรียมอุปกรณ์การ
ฝึกซ้อมพร้อมรถ พร้อมคน เพื่อ
ท าการฝึกซ้อมและสาธติการเข้า
ดับไฟในอาคารสูง โดยใช้สถานที่
จริง

         30,000 อาคารงานปอ้งกันฯ
 หรืออาคารในเขต
เทศบาลฯ

ส านักปลัดเทศบาล

10 ฝึกซ้อมแผนปอ้งกันภยัฝ่ายพล
เรือน

จัดฝึกซ้อมแผนปอ้งกันภยั เช่น 
แผนปอ้งกันน้ าทว่ม ช่วยเหลือผู้
ประสบอุทกภยั และซ้อมแผน
อุบติัภยั

         50,000 เทศบาลนคร
นครสวรรค์และ
ภายในเขตเทศบาล

ส านักปลัดเทศบาล

11 ปอ้งกันและลดอุบติัเหตุบน
ทอ้งถนนช่วงเทศกาลส าคัญ

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

         50,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 5 ด้านการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยและความมั่นคง ผด.2
5.2 แผนงานรกัษาความสงบภายใน

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 พ.ศ.2561
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

12 ชุมชนปลอดภยัร่วมใจลด
อุบติัเหตุทางถนน

จัดกิจกรรมรณรงค์ปอ้งกัน
อุบติัเหตุทางถนนในชุมชน 
พร้อมติดต้ังปา้ยหา้ม,ปา้ยเตือน
บริเวณพื้นที่เส่ียงต่อการเกิด
อุบติัเหตุภายในชุมชน

         50,000 ชุมชนเขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล

13 ถนนปลอดภยั จัดเจ้าหน้าที่ปอ้งกันฯ และ
วทิยากรจากภายนอก บรรยาย 
สาธติ ทั้งภาคทฤษฎแีละ
ภาคปฏบิติั และจัดซ้ือวสัดุ 
อุปกรณ์เกี่ยวกับการจราจร และ
จัดท าแผ่นสติกเกอร์

         60,000 อาคารงานปอ้งกันฯ
 หรืออาคาร
อเนกประสงค์
บริเวณเกาะกลาง
อุทยานสวรรค์

ส านักปลัดเทศบาล

14 จิตอาสา ช่วยดับไฟเบื้องต้น มอบถังดับเพลิงใหก้ับประชาชน
ที่อาสาสมัครเปน็จิตอาสาช่วยดับ
ไฟเบื้องต้น

         90,000 ชุมชนภายในเขต
เทศบาลฯ

ส านักปลัดเทศบาล

14 920,000        
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 5 ด้านการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยและความมั่นคง ผด.2
5.3 แผนงานสาธารณสุข

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 จ้างเหมาดูแลรักษาความ
ปลอดภยัอาคารศูนย์บริการ
สาธารณสุข

จ้างเหมาดูแลรักษาความ
ปลอดภยัอาคารศูนย์บริการ
สาธารณสุข จ านวน 4 แหง่

        432,000 ศูนย์บริการ
สาธารณสุข ทั้ง 4 
แหง่

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

1 432,000        

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
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40

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 6 ด้านการบรหิารจัดการที่ดี ผด.2
6.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป

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 ฝึกอบรมการพฒันาศักยภาพ
สมาชิกสภาเทศบาลนคร
นครสวรรค์

อบรมสมาชิกสภาเทศบาล 
จ านวน 24 คน

10,000          เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านักปลัดเทศบาล

2 ฝึกอบรมและทศันศึกษาดูงาน
การปฏบิติังานรับเร่ือง
ร้องเรียนร้องทกุข์ของเทศบาล
นครนครสวรรค์

อบรมพนักงานเทศบาล จ านวน 
100 คน

        100,000 เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านักปลัดเทศบาล

3 อบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่และสิทธิ
ประโยชน์ของพนักงานจ้าง

อบรมพนักงานเทศบาล จ านวน 
200 คน

         50,000 เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านักปลัดเทศบาล

4 อบรมใหค้วามรู้ด้านการ
บริหารงานบคุคลแก่
ข้าราชการลูกจ้างประจ า

อบรมพนักงานเทศบาล จ านวน 
200 คน

        100,000 เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านักปลัดเทศบาล

5 อบรมพนักงานศักยภาพ
ผู้ปฏบิติังานของเทศบาลและ
ศึกษาดูงาน

อบรมพนักงานเทศบาล จ านวน 
100 คน

        100,000 เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านักปลัดเทศบาล

6 อบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับการ
ปฏบิติัตาม พรบ. ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

อบรมพนักงานเทศบาล จ านวน 
100 คน

         30,000 เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านักปลัดเทศบาล

7 อบรมใหค้วามรู้ด้านการจัด
องค์ความรู้ในองค์กร (KM)

อบรมพนักงานเทศบาล จ านวน 
50 คน

         50,000 เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านักปลัดเทศบาล

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
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41

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 6 ด้านการบรหิารจัดการที่ดี ผด.2
6.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป

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 พ.ศ.2561
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

8 กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนยก
ย่องบคุคลต้นแบบด้าน
คุณธรรมจริยธรรมภายใน
องค์กร

จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนยก
ย่องบคุคลต้นแบบด้านคุณธรรม
จริยธรรมภายในองค์กร จ านวน 
200 คน

         10,000 เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านักปลัดเทศบาล

9 พฒันาบคุลากรด้านการ
ประชาสัมพนัธ์

อบรมบคุลากรของเทศบาล ครู
และบคุลากรทางการศึกษาและ
ประชาชน จ านวน 120 คน

         22,000 เทศบาลนคร
นครสวรรค์

 กองวชิาการและ
แผนงาน

10 พฒันาศักยภาพส าหรับ
บคุลากรเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ
ในการปฏบิติังานตามภารกิจ
หน้าที่

จัดอบรมบคุลากรในสังกัด
เทศบาล จ านวน 100 คน

         50,000 หอ้งประชุม 3/3 
ส านักงานเทสบาล
นครนครสวรรค์

 หน่วยตรวจสอบ
ภายใน

11 อบรมเชิงปฏบิติัการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน
และการบริหารความเส่ียง

จัดอบรมบคุลากรในสังกัด
เทศบาล จ านวน 100 คน

         50,000 หอ้งประชุม 3/3 
ส านักงานเทสบาล
นครนครสวรรค์

 หน่วยตรวจสอบ
ภายใน

12 จัดซ้ือระบบโครงข่าย
สายโทรศัพทเ์ดิม

จัดหาและติดต้ังโครงข่ายสาย
ระบบโทรศัพทแ์บบดิจิตอลใหม่
แทนระบบเดิม จ านวนไม่น้อย
กวา่ 200 คู่สาย

        300,000 ภายในส านักงาน
เทศบาล

 กองวชิาการและ
แผนงาน

13 จัดซ้ือระบบบริหารจัดการ
ภาพกล้องวงจรปดิ

จัดหาระบบบริหารจัดการ
ข้อมูลภาพ และอุปกรณ์เชื่อมต่อ
 จ านวน 1 ระบบ

     2,500,000 ภายในเขตเทศบาล  กองวชิาการและ
แผนงาน
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 6 ด้านการบรหิารจัดการที่ดี ผด.2
6.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป

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 พ.ศ.2561
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

14 อบรมสัมมนาสมาชิกสภา
เทศบาล คณะผู้บริหาร 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง

อบรมสมาชิกสภาเทศบาล คณะ
ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
จ านวน 3 โครงการ

        100,000 เทศบาลนคร
นครสวรรค์

 ส านักปลัดเทศบาล

15 ก าหนดประโยชน์ตอบแทนอื่น
เปน็กรณีพเิศษอันมีลักษณะ
เปน็เงินรางวลัประจ าปสี าหรับ
พนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง

จ่ายเปน็ค่าประโยชน์ตอบแทน
อื่นเปน็กรณีพเิศษอันมีลักษณะ
เปน็เงินรางวลัประจ าปสี าหรับ
พนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง

        200,000 เทศบาลนคร
นครสวรรค์

 ส านักปลัดเทศบาล

16 จัดท าส่ือมัลติมีเดีย อาคาร
สัญลักษณ์ต้นแม่น้ าเจ้าพระยา

จัดหาระบบฉายภาพ ระบบเสียง
 และส่ือผสม และจัดท าส่ือผสม
มัลติมีเดีย ส าหรับใช้งานภายใน
อาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ า
เจ้าพระยา

   18,000,000 ภายในอาคาร
สัญลักษณ์ต้นแม่น้ า
เจ้าพระยา

 กองวชิาการและ
แผนงาน

17 มอบโล่เกียรติคุณเชิดชูเกียรติ
แก่ผู้ช าระภาษถีูกต้องประจ าปี

มอบโล่เกียรติคุณเชิดชูเกียรติแก่
ผู้ช าระภาษถีูกต้องประจ าป ี
จ านวน 50 ชุด

        100,000 เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านักการคลัง

17 21,772,000   
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 6 ด้านการบรหิารจัดการที่ดี
6.2 แผนงานการพาณชิย์

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 ก ำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่น
เปน็กรณีพเิศษ (เงินรำงวลั
ประจ ำปี) พนักงำนจ้ำง

จ่ำยเปน็ค่ำตอบแทนอื่น กรณี
พเิศษใหก้ับพนักงำนจ้ำง สถำนี
ขนส่ง

         40,000 งำนสถำนีขนส่ง
ผู้โดยสำร

ส ำนักปลัดเทศบำล

2 เพิ่มประสิทธภิำพกำร
ปฏบิติังำนของส ำนักกำร
สำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม

จ้ำงเหมำบคุคลเพื่อปฏบิติังำน 
งำนบริกำรรักษำควำมสะอำด 
จ ำนวน 15 คน

     1,620,000 เทศบำลนคร
นครสวรรค์

ส ำนักกำร
สำธำรณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

3 อบรมสัมมนำทศันศึกษำดูงำน
พนักงำนเทศบำลและพนักงำน
จ้ำง ส ำนักกำรประปำ

อบรมทศันศึกษำดูงำน จ ำนวน 
200 คน

        200,000 เทศบำลนคร
นครสวรรค์

ส ำนักกำรประปำ

4 ก ำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่น
เปน็กรณีพเิศษ อันมีลักษณะ
เปน็เงินรำงวลัประจ ำป ี
ส ำหรับพนักงำนเทศบำล 
ลูกจ้ำงประปำ และพนักงำน
จ้ำง ส ำนักกำรประปำ

จ่ำยเปน็ค่ำตอบแทนอื่น กรณี
พเิศษใหก้ับพนักงำนเทศบำล 
ลูกจ้ำงประปำ และพนักงำนจ้ำง
ของส ำนักกำรประปำ

        800,000 ส ำนักกำรประปำ ส ำนักกำรประปำ

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 6 ด้านการบรหิารจัดการที่ดี
6.2 แผนงานการพาณชิย์

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 พ.ศ.2561
ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

5 กิจกรรมวนัที่ระลึกกำรก่อต้ัง
กิจกำรสถำนธนำนุบำล 1

จัดกิจกรรมวนัที่ระลึกกำรก่อต้ัง
กิจกำรสถำนธนำนุบำล จ ำนวน 3
 กิจกรรม
1. จัดพธิที ำบญุทำงศำสนำ
2. บริจำคเงิน / ส่ิงของ เพื่อ
กิจกำรสำธำรณกุศล
3. จัดท ำของที่ระลึก จ ำนวน 300
 ชิ้น

         30,000 กิจกำรสถำนธนำนุ
บำล 1 และสถำน
สงเครำะห์

สถำนธนำนุบำล 1

6 กิจกรรมวนัที่ระลึกกำรก่อต้ัง
กิจกำรสถำนธนำนุบำล 2

จัดกิจกรรมวนัที่ระลึกกำรก่อต้ัง
กิจกำรสถำนธนำนุบำล จ ำนวน 3
 กิจกรรม
1. จัดพธิที ำบญุทำงศำสนำ
2. บริจำคเงิน / ส่ิงของ เพื่อ
กิจกำรสำธำรณกุศล
3. จัดท ำของที่ระลึก จ ำนวน 300
 ชิ้น

         10,000 กิจกำรสถำนธนำนุ
บำล 1 และสถำน
สงเครำะห์

สถำนธนำนุบำล 1

7 กิจกรรมวนัที่ระลึกกำรก่อต้ัง
กิจกำรสถำนธนำนุบำล 3

จัดกิจกรรมวนัที่ระลึกกำรก่อต้ัง
กิจกำรสถำนธนำนุบำล จ ำนวน 3
 กิจกรรม
1. จัดพธิที ำบญุทำงศำสนำ
2. บริจำคเงิน / ส่ิงของ เพื่อ
กิจกำรสำธำรณกุศล
3. จัดท ำของที่ระลึก จ ำนวน 300
 ชิ้น

         10,000 กิจกำรสถำนธนำนุ
บำล 1 และสถำน
สงเครำะห์

สถำนธนำนุบำล 1
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 6 ด้านการบรหิารจัดการที่ดี
6.2 แผนงานการพาณชิย์

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 พ.ศ.2561
ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

7      2,710,000
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 6 ด้านการบรหิารจัดการที่ดี ผด.2
6.3 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

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 ฝึกอบรม อปพร. และฝึก
ทบทวน อปพร. และน ำสมำชิก
 อปพร. สัมมนำทศันศึกษำดู
งำน

จัดฝึกอบรมบคุคลภำยนอก  เข้ำ
ฝึกอบรมเปน็ อปพร. หรือท ำ
กำรฝึกอบรมทบทวนใหก้ับผู้ที่
ผ่ำนกำรฝึกอบรมไปแล้ว ปลีะ 1
 คร้ัง

        500,000 เทศบำลนคร
นครสวรรค์

ส ำนักปลัดเทศบำล

2 ฝึกอบรมพฒันำประสิทธภิำพ
เจ้ำหน้ำที่ปอ้งกันฯ และ
พนักงำนดับเพลิง

จัดฝึกอบรมพฒันำประสิทธภิำพ
เจ้ำหน้ำที่ปอ้งกันฯ และ
พนักงำนดับเพลิง ปลีะ 1 คร้ัง

         90,000 เทศบำลนคร
นครสวรรค์

ส ำนักปลัดเทศบำล

3 ก่อสร้ำงหลังคำที่จอดรถและ
หอ้งซ่อมบ ำรุง

ก่อสร้ำงหลังคำที่จอดรถและ
หอ้งซ่อมบ ำรุง จ ำนวน 1 แหง่

        300,000 เทศบำลนคร
นครสวรรค์

ส ำนักปลัดเทศบำล

3         890,000

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 6 ด้านการบรหิารจัดการที่ดี ผด.2
6.6 แผนงานสาธารณสุข

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 ปรับปรุงซ่อมแซม (ทาสี) 
อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข
 1

จัดใหม้ีการปรับปรุงซ่อมแซม 
(ทาสี) อาคารศูนย์บริการ
สาธารณสุข 1 จ านวน 1 หลัง

         93,000 ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 1

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

2 ต่อเติมท าหลังคาโครงเหล็กที่
ด้านข้างอาคารพสัดุงาน
ควบคุมโรคติดต่อ (ชั้น 1)

หลังคาโครงเหล็ก ขนาด 7.5 x 3
 เมตร จ านวน 1 หลัง

         60,000 กลุ่มงานปอ้งกัน
และควบคุม
โรคติดต่อ

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

2         153,000

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 6 ด้านการบรหิารจัดการที่ดี ผด.2
6.7 แผนงานการศึกษา

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 ทางเชื่อมต่ออาคารเรียน (ท.8) ก่อสร้างทางเชื่อมต่ออาคารเรียน
 1 และอาคารเรียน 2 จ านวน 1
 แหง่

        150,000 โรงเรียนเทศบาลวดั
ไทรเหนือ

โรงเรียนเทศบาลวดั
ไทรเหนือ

1         150,000

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 6 ด้านการบรหิารจัดการที่ดี ผด.2
6.8 แผนงานสังคมสงเคราะห์

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 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์
สาธติแสดงสินค้า

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์
สาธติแสดงสินค้า

        400,000 อาคารศูนย์สาธติ
แสดงแสดงสินค้า

กองสวสัดิการสังคม

2 ปรับปรุงซ่อมแซมบ ารุงรักษา
หอกระจายข่าวประจ า
หมู่บา้น/ชุมชน

ปรับปรุงซ่อมแซมบ ารุงรักษาหอ
กระจายข่าว

        100,000 หอกระจายข่าว
ประจ าหมู่บา้น

กองสวสัดิการสังคม

2         500,000

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 1 ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผด.2
1.1 แผนงานสาธารณสุข

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 พฒันางานสาธารณสุขมูลฐาน
ในเขตเทศบาล

ชุมชน จ านวน 71 ชุมชน      1,065,000 เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

1 1,065,000     

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2561 เทศบาลนครนครสวรรค์

ส าหรบั อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ องค์กรประชาชน (แบบ ผ.02)

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ผด.2
2.1 แผนงานการศึกษา

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 ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟา้ 
โรงเรียนเทศบาลวดัวรนาถ
บรรพต (ท.4)

ขยายเขตไฟฟา้หม้อแปลง         485,000 ท.4 ส านักการศึกษา

2 ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟา้ 
โรงเรียนเทศบาลวดัเขาจอม
คีรีนาคพรต (ท.6)

ขยายเขตไฟฟา้หม้อแปลง         450,300 ท.6 ส านักการศึกษา

3 ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟา้ 
โรงเรียนเทศบาลวดัไทรเหนือ 
(ท.4)

ขยายเขตไฟฟา้หม้อแปลง         464,600 ท.8 ส านักการศึกษา

3 1,399,900     

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ผด.2
2.2 แผนงานบรหิารงานทั่วไป

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 อุดหนุนโครงการอนุรักษแ์ละ
ส่งเสริมงานประเพณีแหเ่จ้าพอ่
เจ้าแม่ปากน  าโพ

สนับสนุนงานประเพณีแหเ่จ้าพอ่
เจ้าแม่ปากน  าโพ ปลีะ 1 ครั ง

     2,000,000 ในเขตเทศบาลฯ ส านักปลัดเทศบาล

1 2,000,000     

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2561 เทศบาลนครนครสวรรค์

ส าหรบั อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ องค์กรประชาชน (แบบ ผ.02)

ที่ โครงการ

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 4 ด้านการพัฒนากายภาพเมือง ผด.2
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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 ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟา้
สาธารณะบริเวณ 
ม.12 ต.วดัไทร อ.เมือง 
จ.นครสวรรค์ ซอยหลัง
หมู่บา้นทรัพย์ทวี

ปกัเสาพาดสาย พร้อมติดต้ังชุด
โคมไฟสาธารณะ 2x36 w (LT) 
จ านวน 3 ชุด บริเวณซอยหลัง
หมู่บา้นทรัพย์ทว ีรายละเอียด
ตามหนังสือแจ้งค่าใช้จ่ายของ
ไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดั
นครสวรรค์

         62,000 ซอยหลังหมู่บา้น
ทรัพย์ทวี

ส านักการช่าง

2 ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟา้
สาธารณะบริเวณ 
ม.12 ต.วดัไทร อ.เมือง 
จ.นครสวรรค์ ชุมชนเจ้าแม่ศรี
จันทร์

ปกัเสาพาดสาย พร้อมติดต้ังชุด
โคมไฟสาธารณะ 2x36 w (LT) 
จ านวน 13 ชุด บริเวณชุมชนเจ้า
แม่ศรีจันทร์ รายละเอียดตาม
หนังสือแจ้งค่าใช้จ่ายของไฟฟา้
ส่วนภมูิภาคจังหวดันครสวรรค์

        190,000 ชุมชนเจ้าแม่ศรี
จันทร์

ส านักการช่าง

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2561 เทศบาลนครนครสวรรค์

ส าหรบั อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ องค์กรประชาชน (แบบ ผ.02)

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 4 ด้านการพัฒนากายภาพเมือง ผด.2
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

3 ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟา้
สาธารณะบริเวณ 
ม.12 ต.วดัไทร อ.เมือง 
จ.นครสวรรค์ โค้งตาเพง็

ปกัเสาพาดสาย พร้อมติดต้ังชุด
โคมไฟสาธารณะ 2x36 w (LT) 
จ านวน 3 ชุด ติดต้ังชุดโคมไฟ
สาธารณะ 2x36 w (HT) จ านวน
 2 ชุด บริเวณโค้งตาเพง็ 
รายละเอียดตามหนังสือแจ้ง
ค่าใช้จ่ายของไฟฟา้ส่วนภมูิภาค
จังหวดันครสวรรค์

         90,000 โค้งตาเพง็ ส านักการช่าง

4 ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟา้
สาธารณะบริเวณ 
ม.10 ต.วดัไทร อ.เมือง 
จ.นครสวรรค์ ฝ่ังตรงข้าม
หมู่บา้นการเคหะ

ปกัเสาพาดสาย พร้อมติดต้ังชุด
โคมไฟสาธารณะ 2x36 w (LT) 
จ านวน 4 ชุด บริเวณฝ่ังตรงข้าม
หมู่บา้นการเคหะ รายละเอียด
ตามหนังสือแจ้งค่าใช้จ่ายของ
ไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดั
นครสวรรค์

         51,000 ฝ่ังตรงข้ามหมู่บา้น
การเคหะ

ส านักการช่าง

5 อุดหนุนขยายเขตไฟฟา้และ
ติดต้ังโคมไฟถนนผังเมืองถึง
บริเวณที่ก่อสร้างอาคาร
สัญลักษณ์ต้นแม่น้ าเจ้าพระยา

ปกัเสาพาดสายพร้อมขยายไฟฟา้
 พร้อมติดต้ังโคมไฟถนนความ
ยาว 800 เมตร

        700,000 ถนนผังเมืองถึงที่
ก่อสร้างอาคาร
สัญลักษณ์ต้นแม่น้ า
เจ้าพระยา

ส านักการช่าง

5 1,093,000     
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 1 ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผด.2
1.1 แผนงานสาธารณสุข

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 ส่งเสริมพฒันาการในเด็ก
ปฐมวยัด้วย DSPM

พฒันาการเด็กอายุ 42 เดือนใน
โรงเรียน ท.1 - ท.8 และ
โรงเรียนวชิาวดี

               -   โรงเรียน ท.1 - ท.8
 และโรงเรียนวชิาวดี

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

2 ติดตามประเมินการใช้เกลือ
ไอโอดีนในโรงเรียน

โรงเรียน ท.1 - ท.8 และ
โรงเรียนวชิาวดี

               -   โรงเรียน ท.1 - ท.8
 และโรงเรียนวชิาวดี

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

2 -              

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2561 เทศบาลนครนครสวรรค์

ส าหรบั โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ (แบบ ผ.06)

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 6 ด้านการบรหิารจัดการที่ดี ผด.2
6.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป

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 -              

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2561 เทศบาลนครนครสวรรค์

ส าหรบั โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ (แบบ ผ.06)

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
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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.

แผนงานบรหิารงานทั่วไป

1 จัดหาครุภณัฑ์ส านัก
ปลัดเทศบาล

จ านวน 10 รายการ         884,800 ส านักปลัดเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล

ไมโครเวฟ จ านวน 1 เคร่ือง          13,000 งานธรุการ ส านักปลัดเทศบาล
เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงาน
ส านักงาน จ านวน 1 เคร่ือง

         16,000 งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล

เคร่ืองสแกนเนอร์ส าหรับงานเก็บ
เอกสารระดับศูนย์บริการแบบที่ 
2 จ านวน 1 เคร่ือง

         29,000 งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล

เก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง จ านวน 8 ชุด          40,000 งานทะเบยีนราษฎร ส านักปลัดเทศบาล

เก้าอี้บาร์ จ านวน 7 ชุด 10,500         งานทะเบยีนราษฎร ส านักปลัดเทศบาล

รถยนต์ส่วนกลาง เปน็รถบรรทกุ 
(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากวา่ 2,300 ซีซี
 แบบดับเบิ้ลแค็บ เกียร์อัตโนมัติ

        895,000 งานธรุการ ส านักปลัดเทศบาล

ไฟ Beam 230 จ านวน 2 ดวง 
กล่องแร็ค ตัวควบคุม พร้อม
อุปกรณ์

         51,900 งานส่งเสริมการ
ทอ่งเที่ยว

ส านักปลัดเทศบาล

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2561 เทศบาลนครนครสวรรค์

ค่าบ ารงุรกัษาและปรบัปรงุครภุณัฑ์  (แบบ ผ.08)

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
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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.
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ค่าบ ารงุรกัษาและปรบัปรงุครภุณัฑ์  (แบบ ผ.08)

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

ไฟพาร์ LED 54 x 3 w Full 
Color 3 in 1 สีเต็ม 8 โดม 
พร้อมแร็คบอร์ดควบคุม ขาต้ัง
ไฟพาร์ LED แบบมีรอกมือ
สายสัญญาณและอุปกรณ์

         49,500 งานส่งเสริมการ
ทอ่งเที่ยว

ส านักปลัดเทศบาล

ล าโพงอเนกประสงค์มีแอมปใ์น
ตัวพร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด

         99,000 งานส่งเสริมการ
ทอ่งเที่ยว

ส านักปลัดเทศบาล

บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์
ของส านักปลัดเทศบาล

        500,000 งานธรุการ ส านักปลัดเทศบาล

แผนงานการรกัษาความสงบ
ภายใน

จ านวน 16 รายการ      2,192,200

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

         47,000 งานรักษาความสงบ
เรียบร้อย

ส านักปลัดเทศบาล

โต๊ะคอมพวิเตอร์ จ านวน 2 ตัว            4,000 งานรักษาความสงบ
เรียบร้อย

ส านักปลัดเทศบาล

เก้าอี้ผู้มาติดต่อ จ านวน 20 ตัว          11,000 งานรักษาความสงบ
เรียบร้อย

ส านักปลัดเทศบาล

รถบรรทกุ (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
ปริมาณกระบอกสูบไม่น้อยกวา่ 
2,400 ซีซี ขับเคล่ือน 2 ล้อแบบ
ธรรมดา จ านวน 1 คัน

555,000 งานรักษาความสงบ
เรียบร้อย

ส านักปลัดเทศบาล
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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.
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ค่าบ ารงุรกัษาและปรบัปรงุครภุณัฑ์  (แบบ ผ.08)

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

หลังคารถบรรทกุ ขนาด 1 ตัน 
ชนิดอลูมิเนียม จ านวน 1 หลัง

16,000 งานรักษาความสงบ
เรียบร้อย

ส านักปลัดเทศบาล

เคร่ืองรับส่งวทิยุระบบ VHF/FM
 ชนิดติดรถยนต์ 25 วตัต์ จ านวน
 1 เคร่ือง

24,000 งานรักษาความสงบ
เรียบร้อย

ส านักปลัดเทศบาล

ไฟสัญญาณวบัวาบ พร้อม
สัญญาณเสียงครวญคราง และ
ไมค์ประกาศ จ านวน 1 ชุด

27,700 งานรักษาความสงบ
เรียบร้อย

ส านักปลัดเทศบาล

คอมพวิเตอร์ส านักงาน พร้อม
เคร่ืองปร้ินเตอร์และอุปกรณ์ 
จ านวน 1 เคร่ือง

16,000 งานปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

ส านักปลัดเทศบาล

เคร่ืองพมิพ ์Multifunction 
แบบฉีดหมึก (Inkjet) จ านวน 1 
เคร่ือง

7,700 งานปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

ส านักปลัดเทศบาล

เคร่ืองส ารองไฟคอมพวิเตอร์ 
จ านวน 1 เคร่ือง

2,800 งานปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

ส านักปลัดเทศบาล

ชุดดับเพลิงในอาคาร (เส้ือคลุม,
กางเกง,หมวก,รองเทา้,ฮู๊ด) 
พร้อมหน้ากากปอ้งกันควนัพษิ 
จ านวน 1 ชุด

80,000 งานปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

ส านักปลัดเทศบาล
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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.
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ค่าบ ารงุรกัษาและปรบัปรงุครภุณัฑ์  (แบบ ผ.08)

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

ถังอากาศเคร่ืองช่วยหายใจ
พร้อมหน้ากาก ส าหรับใช้กับชุด
ดับเพลิงในอาคาร พร้อมอุปกรณ์
 จ านวน 1 ชุด

175,000 งานปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

ส านักปลัดเทศบาล

เคร่ืองตรวจวดัการร่ัวของก๊าซ
ไวไฟ และแก๊สพษิ แบบ
เคล่ือนย้ายได้ พร้อมอุปกรณ์ 
จ านวน 1 ชุด

175,000 งานปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

ส านักปลัดเทศบาล

เคร่ืองฉีดน้ าแรงดันสูง จ านวน 1 
เคร่ือง

6,000 งานปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

ส านักปลัดเทศบาล

เคร่ืองตัดแต่งกิ่งไม้ แบบ
เคร่ืองยนต์ จ านวน 1 ชุด

45,000 งานปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

ส านักปลัดเทศบาล
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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.
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ค่าบ ารงุรกัษาและปรบัปรงุครภุณัฑ์  (แบบ ผ.08)

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

แผนงานบรหิารงานทั่วไป บ ารุงรักษา/ซ่อมแซมหรือ
ปรับปรุงครุภณัฑ์ของงาน
ปอ้งกันฯ ที่มีวงเงินเกินกวา่ 
5,000 บาท ประกอบด้วย
1. ซ่อมใหญ่รถยนต์บนัไดเล่ือน
อัตโนมัติ หมายเลขทะเบยีน 
81-8192 (เบอร์ 10)
2. ซ่อมใหญ่รถยนต์ดับเพลิง
หมายเลขทะเบยีน ป-5558 
(เบอร์ 14)
3. ซ่อมใหญ่รถยนต์บรรทกุน้ า
หมายเลขทะเบยีน 81-8189 
(เบอร์ 15)
4. ซ่อมใหญ่รถยนต์ดับเพลิง
หมายเลขทะเบยีน บท-4307 
(เบอร์ 18)

1,000,000 งานปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

ส านักปลัดเทศบาล

2 จัดหาครุภณัฑ์กองวชิาการ
และแผนงาน

 จ านวน 21 รายการ         757,900 กองวชิาการและ
แผนงาน

กองวชิาการและ
แผนงาน

ตู้เหล็ก 4 ล้ินชัก จ านวน 1 ตู้            7,900 ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วชิาการ

กองวชิาการและ
แผนงาน

 ตู้เหล็ก 2 บาน จ านวน 1 หลัง            5,500 งานร้องทกุข์
ร้องเรียน

กองวชิาการและ
แผนงาน

 โต๊ะคอมพวิเตอร์ ชนิดเหล็ก 
จ านวน 1 ตัว

           3,900 งานจัดท า
งบประมาณ

กองวชิาการและ
แผนงาน
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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.
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ค่าบ ารงุรกัษาและปรบัปรงุครภุณัฑ์  (แบบ ผ.08)

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

เคร่ืองพมิพ ์Multifunction 
จ านวน 3 เคร่ือง

         23,100 งานธรุการ (2)
งานวเิคราะหฯ์ (1)

กองวชิาการและ
แผนงาน

เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก   
ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 
1 เคร่ือง

         21,000 งานวเิคราะหฯ์ กองวชิาการและ
แผนงาน

เคร่ืองส ารองไฟฟา้ จ านวน 1 
เคร่ือง

           2,800 งานวเิคราะหฯ์ กองวชิาการและ
แผนงาน

เคร่ืองพมิพ ์Multifunction 
แบบฉีดหมึก (Inkjet) จ านวน 2 
เคร่ือง

         15,400 งานจัดท า
งบประมาณ (1)
งานนิติการ (1)

กองวชิาการและ
แผนงาน

เคร่ืองพมิพ ์Multifunction 
แบบฉีดหมึก (Inkjet) จ านวน 1 
เคร่ือง

           7,700 ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วชิาการ

กองวชิาการและ
แผนงาน

อุปกรณ์ I/O Module Network
 10 G for Blade Server 
จ านวน 1 ชุด

         50,000 งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

กองวชิาการและ
แผนงาน

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

         20,000 งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

กองวชิาการและ
แผนงาน

อุปกรณ์ Poe Network Switch
 ขนาดไม่น้อยกวา่ 8 
ช่องสัญญาณ จ านวน 4 เคร่ือง

         36,000 งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

กองวชิาการและ
แผนงาน
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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.
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ค่าบ ารงุรกัษาและปรบัปรงุครภุณัฑ์  (แบบ ผ.08)

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 จอภาพ
ขนาดไม่น้อยกวา่ 19 นิ้ว จ านวน
 1 เคร่ือง

         30,000 งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

กองวชิาการและ
แผนงาน

ตู้เหล็ก 4 ล้ินชัก จ านวน 1 ตู้            7,900 งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

กองวชิาการและ
แผนงาน

ตู้เก็บเอกสาร 1 บานประตู 4 
ล้ินชัก จ านวน 1 ตู้

           4,200 งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

กองวชิาการและ
แผนงาน

ตู้เก็บเอกสาร 1 บานประตู 6 
ล้ินชัก จ านวน 1 ตู้

           4,500 งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

กองวชิาการและ
แผนงาน

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

        180,000 งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

กองวชิาการและ
แผนงาน

อุปกรณ์ Net work SFP+10GB
 จ านวน 6 ตัว

         36,000 งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

กองวชิาการและ
แผนงาน

เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 3 Kva
 2 U rack mount จ านวน 3 
เคร่ือง

        135,000 งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

กองวชิาการและ
แผนงาน

เคร่ือง MacBook Air จ านวน 2 
เคร่ือง

         39,000 งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

กองวชิาการและ
แผนงาน

เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 800 
VA จ านวน 10 เคร่ือง

         28,000 งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

กองวชิาการและ
แผนงาน
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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.
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ค่าบ ารงุรกัษาและปรบัปรงุครภุณัฑ์  (แบบ ผ.08)

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์
ของกองวชิาการและแผนงาน

        100,000 งานธรุการ กองวชิาการและ
แผนงาน

แผนงานบรหิารงานทั่วไป
3 จัดหาครุภณัฑ์ส านักการคลัง จ านวน 7 รายการ 551,000        ส านักการคลัง ส านักการคลัง

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผลแบบที่ 1 จ านวน 6 
เคร่ือง

        132,000 งานธรุการ/พสัดุ/
สถิติ

ส านักการคลัง

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงาน
ส านักงาน จ านวน 2 เคร่ือง

         32,000 ฝ่ายการเงินฯ ส านักการคลัง

เคร่ืองส ารองไฟฟา้ จ านวน 11 
เคร่ือง

         30,800 การเงิน/สถิติ/
ธรุการ/พสัดุ

ส านักการคลัง

เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์หรือชนิด
 LED ขาวด า จ านวน 5 เคร่ือง

         39,500 การเงิน/ธรุการ/
พสัดุ

ส านักการคลัง

เคร่ืองพมิพ ์Multifunction 
แบบฉีดหมึก (Inkjet) จ านวน 1 
เคร่ือง

           7,700 การเงิน ส านักการคลัง

เคร่ืองพมิพ ์Multifunction ชนิด
เลเซอร์หรือชนิด LED ขาวด า 
จ านวน 1 เคร่ือง

           9,000 ฝ่ายสถิติ ส านักการคลัง
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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.
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ค่าบ ารงุรกัษาและปรบัปรงุครภุณัฑ์  (แบบ ผ.08)

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์
ของส านักการคลัง

        300,000 งานธรุการ ส านักการคลัง

4 จัดหาครุภณัฑ์กองสารสนเทศ
ภาษแีละทรัพย์สิน

จ านวน 6 รายการ         159,400 กองสารสนเทศ
ภาษแีละทรัพย์สิน

กองสารสนเทศ
ภาษแีละทรัพย์สิน

ตู้เหล็ก ขนาด 4 ล้ินชัก จ านวน 7
 ตู้

         55,300 กองสารสนเทศ
ภาษแีละทรัพย์สิน

กองสารสนเทศ
ภาษแีละทรัพย์สิน

เก้าอี้ส านักงาน หลังพงิต่ าหุ้ม
เบาะหนัง จ านวน 1 ตัว

           3,100 กองสารสนเทศ
ภาษแีละทรัพย์สิน

กองสารสนเทศ
ภาษแีละทรัพย์สิน

เก้าอี้ส านักงาน หลังพงิต่ าหุ้มผ้า 
จ านวน 2 ตัว

           5,600 กองสารสนเทศ
ภาษแีละทรัพย์สิน

กองสารสนเทศ
ภาษแีละทรัพย์สิน

ตู้เย็น ขนาดความจุ 7 คิวบกิฟตุ 
จ านวน 1 เคร่ือง

           9,400 กองสารสนเทศ
ภาษแีละทรัพย์สิน

กองสารสนเทศ
ภาษแีละทรัพย์สิน

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส านักงาน
ประมวลผลแบบที่ 2 จ านวน 2 
เคร่ือง

         60,000 กองสารสนเทศ
ภาษแีละทรัพย์สิน

กองสารสนเทศ
ภาษแีละทรัพย์สิน

เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 2 Kva
 จ านวน 2 เคร่ือง

         26,000 กองสารสนเทศ
ภาษแีละทรัพย์สิน

กองสารสนเทศ
ภาษแีละทรัพย์สิน

แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา

5 จัดหาครุภณัฑ์ส านักการช่าง จ านวน 9 รายการ      9,210,400 ส านักการช่าง ส านักการช่าง
เคร่ืองพมิพดี์ดไฟฟา้ จ านวน 2 
เคร่ือง

         44,000 ส านักการช่าง ส านักการช่าง
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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.
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ค่าบ ารงุรกัษาและปรบัปรงุครภุณัฑ์  (แบบ ผ.08)

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

เคร่ืองพมิพส์ าเนาระบบดิจิตอล
ความละเอียด 300x400 จุดต่อ
ตารางนิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง

        130,000 ส านักการช่าง ส านักการช่าง

ถังน้ าแบบไฟเบอร์กลาส ขนาด
ความจุ 2,500 ลิตร จ านวน 6 ถัง

         65,400 ส านักการช่าง ส านักการช่าง

รถบรรทกุ (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6
 ล้อ จ านวน 1 คัน

     1,075,000 ส านักการช่าง ส านักการช่าง

เคร่ืองผสมยางแอสฟสัท ์ขนาด 
12 ตันต่อชั่วโมง พร้อมสายพาน
ล าเลียง จ านวน 1 เคร่ือง

     4,000,000 ส านักการช่าง ส านักการช่าง

เคร่ืองปั้มลม จ านวน 1 เคร่ือง 50,000         ส านักการช่าง ส านักการช่าง
แทน่ปนืฉีดน้ า พร้อมหวัฉีด 
จ านวน 1 ชุด

23,000         ส านักการช่าง ส านักการช่าง

แทน่ตัดไฟเบอร์ จ านวน 1 เคร่ือง          23,000 ส านักการช่าง ส านักการช่าง

บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์
 ส านักการช่าง

     3,800,000 ส านักการช่าง ส านักการช่าง

แผนงานสาธารณสุข
6 จัดหาครุภณัฑ์ส านักการ

สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
จ านวน 66 รายการ      3,459,450 ส านักการ

สาธารณสุขฯ
ส านักการ
สาธารณสุขฯ
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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.
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ค่าบ ารงุรกัษาและปรบัปรงุครภุณัฑ์  (แบบ ผ.08)

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

ตู้เอกสาร ชนิดตู้บานเล่ือน
กระจก จ านวน 4 ตู้

         18,000 กลุ่มงานปอ้งกัน
และควบคุม
โรคติดต่อ

ส านักการ
สาธารณสุขฯ

ตู้เอกสาร ชนิดตู้ 2 บานเปดิ มือ
จับฝัง จ านวน 1 ตู้

           5,000 กลุ่มงานปอ้งกัน
และควบคุม
โรคติดต่อ

ส านักการ
สาธารณสุขฯ

โต๊ะพบัเหล็ก จ านวน 1 ตัว            3,700 กลุ่มงานปอ้งกัน
และควบคุม
โรคติดต่อ

ส านักการ
สาธารณสุขฯ

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงาน
ส านักงาน จ านวน 1 เคร่ือง

         16,000 กลุ่มงานปอ้งกัน
และควบคุม
โรคติดต่อ

ส านักการ
สาธารณสุขฯ

เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 800 
VA จ านวน 1 เคร่ือง

2,800           กลุ่มงานปอ้งกัน
และควบคุม
โรคติดต่อ

ส านักการ
สาธารณสุขฯ

เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึกพร้อม
ติดต้ังถังหมึกพมิพ ์(Ink Tank 
Printer) จ านวน 1 เคร่ือง

           4,300 กลุ่มงานปอ้งกัน
และควบคุม
โรคติดต่อ

ส านักการ
สาธารณสุขฯ

ชุดเคร่ืองเสียงติดรถยนต์ จ านวน
 1 ชุด

         30,000 กลุ่มงานปอ้งกัน
และควบคุม
โรคติดต่อ

ส านักการ
สาธารณสุขฯ

โต๊ะปนูหน้าหนิอ่อนพร้อมเก้าอี้ 
จ านวน 2 ชุด

17,000         กลุ่มงานปอ้งกัน
และควบคุม
โรคติดต่อ

ส านักการ
สาธารณสุขฯ
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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.
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ค่าบ ารงุรกัษาและปรบัปรงุครภุณัฑ์  (แบบ ผ.08)

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงาน
ส านักงาน จ านวน 1 เคร่ือง

16,000         ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 1

ส านักการ
สาธารณสุขฯ

เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 800 
VA จ านวน 1 เคร่ือง

2,800           ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 1

ส านักการ
สาธารณสุขฯ

เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึกพร้อม
ติดต้ังถังหมึกพมิพ ์(Ink Tank 
Printer) จ านวน 1 เคร่ือง

4,300           ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 1

ส านักการ
สาธารณสุขฯ

โคมไฟผ่าตัดเล็ก จ านวน 1 เคร่ือง 20,000         ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 4

ส านักการ
สาธารณสุขฯ

เคร่ืองวดัความดันโลหติต้ังพื้น
แบบเข็ม จ านวน 1 เคร่ือง

5,000           ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 4

ส านักการ
สาธารณสุขฯ

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงาน
ส านักงาน จ านวน 1 เคร่ือง

16,000 ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 4

ส านักการ
สาธารณสุขฯ

เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 800 
VA จ านวน 1 เคร่ือง

2,800 ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 4

ส านักการ
สาธารณสุขฯ

เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึกพร้อม
ติดต้ังถังหมึกพมิพ ์(Ink Tank 
Printer) จ านวน 1 เคร่ือง

4,300 ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 4

ส านักการ
สาธารณสุขฯ

เก้าอี้ประชุม จ านวน 10 ตัว 6,000 ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 4

ส านักการ
สาธารณสุขฯ

โต๊ะท างาน จ านวน 1 ตัว 4,100 ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 3

ส านักการ
สาธารณสุขฯ
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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.
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ค่าบ ารงุรกัษาและปรบัปรงุครภุณัฑ์  (แบบ ผ.08)

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

เก้าอี้บนุวมมีล้อเล่ือน จ านวน 18
 ตัว

30,600 ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 3และ
ศูนย์พฒันาฯ

ส านักการ
สาธารณสุขฯ

โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้ส านักงาน 
จ านวน 2 ชุด

11,600 ศูนย์พฒันา
คุณภาพชีวติผู้สูงอายุ

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

บอร์ดส่ือสารใหค้วามรู้และ
ประชาสัมพนัธ ์จ านวน 1 บอร์ด

4,600 ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 3

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

เก้าอี้บนุวมขาเหล็ก จ านวน 200
 ตัว

98,000 ศูนย์พฒันา
คุณภาพชีวติผู้สูงอายุ

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

โต๊ะพบัเหล็ก จ านวน 6 ตัว 22,200 ศูนย์พฒันา
คุณภาพชีวติผู้สูงอายุ

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

โพเดียม (สแตน) จ านวน 1 ตัว 6,000 ศูนย์พฒันา
คุณภาพชีวติผู้สูงอายุ

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

กระดานไวทบ์อร์ดพร้อมขามี
ล้อเล่ือน จ านวน 1 ชุด

4,250 ศูนย์พฒันา
คุณภาพชีวติผู้สูงอายุ

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

ชุดรับแขกพร้อมโต๊ะกลาง 
จ านวน 1 ชุด

13,000 ศูนย์พฒันา
คุณภาพชีวติผู้สูงอายุ

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม
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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.
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ค่าบ ารงุรกัษาและปรบัปรงุครภุณัฑ์  (แบบ ผ.08)

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

ตู้เหล็กเก็บเคร่ืองเสียง จ านวน 1
 ตู้

12,500 ศูนย์พฒันา
คุณภาพชีวติผู้สูงอายุ

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

พดัลมแบบแขวนติดผนัง   
พร้อมติดต้ัง ขนาดไม่น้อยกวา่ 
16 นิ้ว  จ านวน 7 ตัว

14,000 ศูนย์พฒันา
คุณภาพชีวติ
ผู้สูงอายุ  
ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 3

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

พดัลมเพดานพร้อมติดต้ัง ขนาด
ไม่น้อยกวา่ 56 นิ้ว จ านวน 6 ตัว 

15,000 ศูนย์พฒันา
คุณภาพชีวติผู้สูงอายุ

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

พดัลมต้ังพื้น ขนาดไม่น้อยกวา่ 
22 นิ้ว จ านวน 2 ตัว

4,380 ศูนย์พฒันา
คุณภาพชีวติผู้สูงอายุ

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน
ชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ ากวา่ 
48,000 บทียีู รวมค่าติดต้ัง
จ านวน 3 เคร่ือง

167,700 ศูนย์พฒันา
คุณภาพชีวติผู้สูงอายุ

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม
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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.
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ค่าบ ารงุรกัษาและปรบัปรงุครภุณัฑ์  (แบบ ผ.08)

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน
ชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ ากวา่ 
15,000 บทียีู รวมค่าติดต้ัง 
จ านวน 1 เคร่ือง

25,900 ศูนย์พฒันา
คุณภาพชีวติผู้สูงอายุ

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

ระบบควบคุมเคร่ืองเสียง     
จ านวน 1 ชุด

163,000 ศูนย์พฒันา
คุณภาพชีวติผู้สูงอายุ

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

โทรทศัน์ แอล อี ดี  (LED TV) 
ขนาดไม่น้อยกวา่ 48 นิ้ว จ านวน
 1 เคร่ือง

23,000 ศูนย์พฒันา
คุณภาพชีวติผู้สูงอายุ

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
ระดับ XGA พร้อมจอรับภาพ 
ชนิดมอเตอร์ไฟฟา้ จ านวน 1 ชุด

56,000 ศูนย์พฒันา
คุณภาพชีวติผู้สูงอายุ

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล
ความละเอียดไม่น้อยกวา่ 16
ล้านพกิเซล จ านวน 1 ตัว

9,000 ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 3

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

คอมพวิเตอร์โน๊ตบุ๊ค ส าหรับงาน
ประมวลผล จ านวน 1 เคร่ือง

21,000 ศูนย์พฒันา
คุณภาพชีวติผู้สูงอายุ

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม
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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.
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ค่าบ ารงุรกัษาและปรบัปรงุครภุณัฑ์  (แบบ ผ.08)

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึกพร้อม
ติดต้ังถังหมึกพมิพ ์(Ink Tank 
Printer) จ านวน 1 เคร่ือง

4,300 ศูนย์พฒันา
คุณภาพชีวติผู้สูงอายุ

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

ตู้เย็น ขนาดไม่น้อยกวา่ 13 
คิวบกิฟตุ จ านวน 1 เคร่ือง

19,000 ศูนย์พฒันา
คุณภาพชีวติผู้สูงอายุ

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

คูลเลอร์น้ าร้อน ขนาดความจุไม่
น้อยกวา่ 20 ลิตร จ านวน 1 ใบ

4,090 ศูนย์พฒันา
คุณภาพชีวติผู้สูงอายุ

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

คูลเลอร์น้ าเย็น ขนาดความจุไม่
น้อยกวา่  50 ลิตร จ านวน 1 ใบ

5,800 ศูนย์พฒันา
คุณภาพชีวติผู้สูงอายุ

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

เตาแก๊ส 2 หวั จ านวน 1 เตา 2,400 ศูนย์พฒันา
คุณภาพชีวติผู้สูงอายุ

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

ผ้าม่านปรับแสงในอาคารศูนย์
พฒันาคุณภาพชีวติผู้สูงอายุ

36,000 ศูนย์พฒันา
คุณภาพชีวติผู้สูงอายุ

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

ผ้าม่านปรับแสงในหอ้งประชุม
อาคารศูนย์พฒันาคุณภาพชีวติ
ผู้สูงอายุ

13,400 ศูนย์พฒันา
คุณภาพชีวติผู้สูงอายุ

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

 เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก
ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 1 
เคร่ือง

16,000 กลุ่มงานส่งเสริม
ส่ิงแวดล้อม

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม
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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.
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ค่าบ ารงุรกัษาและปรบัปรงุครภุณัฑ์  (แบบ ผ.08)

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงาน
ส านักงาน จ านวน 1 เคร่ือง

16,000 กลุ่มงานส่งเสริม
ส่ิงแวดล้อม

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึกพร้อม
ติดต้ังถังหมึกพมิพ ์(Ink Tank 
Printer)   จ านวน 1 เคร่ือง

4,300 กลุ่มงานส่งเสริม
ส่ิงแวดล้อม

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

เต็นทผ้์าใบ 6 ขา จ านวน 4 เต็นท์ 120,000 งานบริการรักษา
ความสะอาด

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

เก้าอี้พลาสติก จ านวน 300 ตัว 90,000 งานบริการรักษา
ความสะอาด

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

โต๊ะท างานพนักงาน จ านวน 2 ตัว 13,000 งานบริการรักษา
ความสะอาด

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

รถจักรยานยนต์ขนาดไม่ต่ ากวา่ 
120 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา  
จ านวน 2 คัน

102,000 งานบริการรักษา
ความสะอาด

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

รถบรรทกุ (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
ปริมาณกระบอกสูบไม่น้อยกวา่ 
2,300 ซีซี แบบดับเบิ้ลแคบ 
เกียร์อัตโนมัติ จ านวน 1 คัน

895,000 งานบริการรักษา
ความสะอาด

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม
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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.
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ค่าบ ารงุรกัษาและปรบัปรงุครภุณัฑ์  (แบบ ผ.08)

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

เคร่ืองช๊อตสุกรสลบด้วยไฟฟา้ 
จ านวน 1 เคร่ือง

62,000 งานสัตวแพทย์ ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

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

32,400 กลุ่มงานส่งเสริม
สุขภาพ

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

ตู้เก็บเอกสารชนิด 2 ตอน 
จ านวน 6 ชุด

41,400 กลุ่มงานส่งเสริม
สุขภาพ

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

เก้าอี้บนุวมขาเหล็ก จ านวน 30 
ตัว

14,700 กลุ่มงานส่งเสริม
สุขภาพ

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

กระดานไวทบ์อร์ดพร้อมขามี
ล้อเล่ือน จ านวน 1 บอร์ด

4,250 กลุ่มงานส่งเสริม
สุขภาพ

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

บอร์ดส่ือสารประชาสัมพนัธ ์
จ านวน 1 บอร์ด

4,600 กลุ่มงานส่งเสริม
สุขภาพ

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้ส านักงาน 
จ านวน 3 ชุด

17,400 กลุ่มงานส่งเสริม
สุขภาพ

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม
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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.
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ค่าบ ารงุรกัษาและปรบัปรงุครภุณัฑ์  (แบบ ผ.08)

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก   
ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 
1 เคร่ือง

21,000 กลุ่มงานส่งเสริม
สุขภาพ

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงาน
ส านักงาน จ านวน 1 เคร่ือง

16,000 กลุ่มงานส่งเสริม
สุขภาพ

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

ตู้ล าโพงพร้อมเคร่ืองขยายเสียง 
จ านวน 1 เคร่ือง

8,000 กลุ่มงานส่งเสริม
สุขภาพ

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

พดัลมต้ังพื้น ขนาดไม่น้อยกวา่ 
22 นิ้ว จ านวน 2 ตัว

4,380 กลุ่มงานส่งเสริม
สุขภาพ

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึกพร้อม
ติดต้ังถังหมึกพมิพ ์(Ink Tank 
Printer) จ านวน 1 เคร่ือง

4,300 งานธรุการ ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์หรือชนิด
 LED ขาวด า ชนิด Network 
แบบที่ 1 จ านวน 1 เคร่ือง

7,900 งานธรุการ ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภณัฑ์

1,000,000 ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

แผนงานการศึกษา
7 จัดหาครุภณัฑ์ส านักการศึกษา จ านวน 11 รายการ 651,100 ส านักการศึกษา ส านักการศึกษา
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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.
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ค่าบ ารงุรกัษาและปรบัปรงุครภุณัฑ์  (แบบ ผ.08)

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

ตู้เหล็ก 2 บาน จ านวน 4 ตู้ 22,000 ส านักการศึกษา ส านักการศึกษา
ตู้เหล็ก 2 ล้ินชัก จ านวน 1 ตู้ 3,500 ส านักการศึกษา ส านักการศึกษา
โต๊ะคอมพวิเตอร์ ขนาด 1 เมตร 
พร้อมเก้าอี้

3,200 ส านักการศึกษา ส านักการศึกษา

พดัลมต้ังพื้นปรับระดับได้ ขนาด
ใบพดัไม่ต่ ากวา่ 18 นิ้ว จ านวน 2
 ตัว

4,000 ส านักการศึกษา ส านักการศึกษา

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงาน
ส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 
19 นิ้ว จ านวน 3 เคร่ือง

48,000 ส านักการศึกษา ส านักการศึกษา

เคร่ืองพมิพ ์Mulifunction แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet) จ านวน 3 เคร่ือง

23,100 ส านักการศึกษา ส านักการศึกษา

เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์ หรือชนิด
 LED ขาวด า ชนิด Network 
แบบที่ 1 (27 หน้า/นาท)ี จ านวน
 1 เคร่ือง

7,900 ส านักการศึกษา ส านักการศึกษา

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 จอภาพ
ขนาดไม่น้อยกวา่ 19 นิ้ว จ านวน
 1 เคร่ือง

22,000 ส านักการศึกษา ส านักการศึกษา

เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 800 
VA จ านวน 3 เคร่ือง

8,400 ส านักการศึกษา ส านักการศึกษา
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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.
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ค่าบ ารงุรกัษาและปรบัปรงุครภุณัฑ์  (แบบ ผ.08)

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

เคร่ืองพมิพ ์Mulifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า 
จ านวน 1 เคร่ือง

9,000 ส านักการศึกษา ส านักการศึกษา

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภณัฑ์

500,000 ส านักการศึกษา ส านักการศึกษา

8 จัดหาครุภณัฑ์โรงเรียน
เทศบาลวดัไทรใต้

จ านวน 7 รายการ 128,500 ท.1 ส านักการศึกษา

พดัลมโคจร ขนาดใบพดัไม่น้อย
กวา่ 18 นิ้ว จ านวน 6 ตัว

12,000 ท.1 ส านักการศึกษา

พดัลมติดเพดาน ขนาดใบพดัไม่
น้อยกวา่ 48 นิ้ว จ านวน 6 ตัว

10,800 ท.1 ส านักการศึกษา

ถังน้ าแบบไฟเบอร์กลาส ขนาด
ความจุ 1,500 ลิตร จ านวน 2 ถัง

15,000 ท.1 ส านักการศึกษา

เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI 
Lumens จ านวน 1 เคร่ือง

36,000 ท.1 ส านักการศึกษา

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 จอภาพ
ขนาดไม่น้อยกวา่ 19 นิ้ว จ านวน
 1 เคร่ือง

30,000 ท.1 ส านักการศึกษา
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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.
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ค่าบ ารงุรกัษาและปรบัปรงุครภุณัฑ์  (แบบ ผ.08)

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

เคร่ืองพมิพ ์Mulifunction แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet) จ านวน 1 เคร่ือง

7,700 ท.1 ส านักการศึกษา

เคร่ืองพมิพ ์Mulifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด LED สี จ านวน
 1 เคร่ือง

17,000 ท.1 ส านักการศึกษา

9 จัดหาครุภณัฑ์โรงเรียน
เทศบาลวดัปากน้ าโพใต้

จ านวน 5 รายการ 135,600 ท.2 ส านักการศึกษา

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน
ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด 24,000 บทียีู 
จ านวน 1 เคร่ือง

28,000 ท.2 ส านักการศึกษา

เคร่ืองถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล 
(ขาว-ด า) ความเร็ว 10 แผ่นต่อ
นาท ีจ านวน 1 เคร่ือง

50,000 ท.2 ส านักการศึกษา

ตู้เหล็ก 2 บาน จ านวน 6 ตู้ 33,000 ท.2 ส านักการศึกษา
เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึกพร้อม
ติดต้ังถังหมึกพมิพ ์(Ink Tank 
Printer) จ านวน 2 ชุด

8,600 ท.2 ส านักการศึกษา

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงาน
ส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 
19 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง

16,000 ท.2 ส านักการศึกษา
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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.
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ค่าบ ารงุรกัษาและปรบัปรงุครภุณัฑ์  (แบบ ผ.08)

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

10 จัดหาครุภณัฑ์โรงเรียน
เทศบาลวดัพรหมจริยาวาส

จ านวน 1 รายการ 140,000 ท.3 ส านักการศึกษา

โต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียน ระดับ
มัธยมศึกษา จ านวน 100 ชุด

140,000 ท.3 ส านักการศึกษา

11 จัดหาครุภณัฑ์โรงเรียน
เทศบาลวดัวรนาถบรรพต

จ านวน 1 รายการ 130,000 ท.4 ส านักการศึกษา

เคร่ืองพมิพส์ าเนาระบบดิจิตอล
ความละเอียด 300x400 จุดต่อ
ตารางนิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง

130,000 ท.4 ส านักการศึกษา

12 จัดหาครุภณัฑ์โรงเรียน
เทศบาลวดัช่องคีรีศรีสิทธวิรา
ราม

จ านวน 5 รายการ 90,100 ท.5 ส านักการศึกษา

ตู้เหล็ก ชนิด 2 ตอนชั้นบน
กระจกบานเล่ือน ชั้นล่างบาน
เล่ือนทบึ จ านวน 5 ชุด

35,000 ท.5 ส านักการศึกษา

เคร่ืองปั้มน้ าอัตโนมัติ ขนาดก าลัง
ไม่ต่ ากวา่ 750 วตัต์ จ านวน 1 
เคร่ือง

11,000 ท.5 ส านักการศึกษา

เคร่ืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 
จ านวน 1 เคร่ือง

9,500 ท.5 ส านักการศึกษา
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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.
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ค่าบ ารงุรกัษาและปรบัปรงุครภุณัฑ์  (แบบ ผ.08)

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

เคร่ืองตัดเหล็ก (ไฟเบอร์) แบบ
แทน่ขนาดไม่น้อยกวา่ 14 นิ้ว 
จ านวน 1 เคร่ือง

4,600 ท.5 ส านักการศึกษา

เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ชนิด LED 
ขาวด า แบบ Network (33 
หน้า/นาท)ี จ านวน 2 เคร่ือง

30,000 ท.5 ส านักการศึกษา

13 จัดหาครุภณัฑ์โรงเรียน
เทศบาลวดัเขาจอมคีรีนาคพรต

จ านวน 1 รายการ 188,000 ท.6 ส านักการศึกษา

โต๊ะอาหารพร้อมม้านั่ง ระดับชั้น
มัธยมศึกษา จ านวน 40 ชุด

188,000 ท.6 ส านักการศึกษา

14 จัดหาครุภณัฑ์โรงเรียน
เทศบาลวดัสุคตวราราม

จ านวน 1 รายการ 195,000 ท.7 ส านักการศึกษา

โต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียน ระดับ
ประถมศึกษา จ านวน 150 ชุด

195,000 ท.7 ส านักการศึกษา

15 จัดหาครุภณัฑ์ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กโรงเรียนเทศบาลวดัไทรใต้

จ านวน 4 รายการ 30,600 ศพด.ร.ร.ท.1 ส านักการศึกษา

ตู้เหล็ก ชนิด 2 ตอนชั้นบน
กระจกบานเล่ือน ชั้นล่างบาน
เล่ือนทบึ จ านวน 1 ชุด

7,000 ศพด.ร.ร.ท.1 ส านักการศึกษา
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79

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.
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ค่าบ ารงุรกัษาและปรบัปรงุครภุณัฑ์  (แบบ ผ.08)

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้ จ านวน 1
 ชุด

6,500 ศพด.ร.ร.ท.1 ส านักการศึกษา

ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบกิฟตุ จ านวน
 1 ตู้

9,400 ศพด.ร.ร.ท.1 ส านักการศึกษา

เคร่ืองพมิพ ์Mulifunction แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet) จ านวน 1 เคร่ือง

7,700 ศพด.ร.ร.ท.1 ส านักการศึกษา

16 จัดหาครุภณัฑ์ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กโรงเรียนเทศบาลวดัปากน้ า
โพใต้

จ านวน 2 รายการ 18,000 ศพด.ร.ร.ท.2 ส านักการศึกษา

มุ้งลวดพร้อมอุปกรณ์รวมติดต้ัง 
ขนาด 110 x 80 ซม. จ านวน 12
 ช่อง

9,000 ศพด.ร.ร.ท.2 ส านักการศึกษา

พดัลมติดผนัง ขนาดไม่น้อยกวา่ 
18 นิ้ว จ านวน 6 ตัว

9,000 ศพด.ร.ร.ท.2 ส านักการศึกษา

17 จัดหาครุภณัฑ์ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กโรงเรียนเทศบาลวดัพรหม
จริยาวาส

จ านวน 1 รายการ 28,600 ศพด.ร.ร.ท.3 ส านักการศึกษา

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน
ชนิดแขวน ขนาด 18,000 บทียีู 
จ านวน 1 เคร่ือง

28,600 ศพด.ร.ร.ท.3 ส านักการศึกษา

18 จัดหาครุภณัฑ์ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กโรงเรียนเทศบาลวดัวร
นาถบรรพรต

จ านวน 1 รายการ 57,200 ศพด.ร.ร.ท.4 ส านักการศึกษา
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80

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.
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ค่าบ ารงุรกัษาและปรบัปรงุครภุณัฑ์  (แบบ ผ.08)

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน
ชนิดแขวน ขนาด 18,000 บทียีู 
จ านวน 2 เคร่ือง

57,200 ศพด.ร.ร.ท.4 ส านักการศึกษา

19 จัดหาครุภณัฑ์ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กโรงเรียนเทศบาลวดัช่อง
คีรีศรีสิทธวิราราม

จ านวน 2 รายการ 19,400 ศพด.ร.ร.ท.5 ส านักการศึกษา

ตู้เหล็ก 2 บาน จ านวน 2 ตู้ 11,000 ศพด.ร.ร.ท.5 ส านักการศึกษา
โต๊ะเอนกประสงค์ขาเหล็ก พบัได้
 (หน้าโฟเมก้า) ขนาดไม่น้อยกวา่
 กวา้ง 75 ยาว 120 สูง 45 ซม. 
จ านวน 4 ตัว

8,400 ศพด.ร.ร.ท.5 ส านักการศึกษา

20 จัดหาครุภณัฑ์ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กเทศบาลวดัเขาจอมคีรี
นาคพรต

จ านวน 2 รายการ 25,000 ศพด.ร.ร.ท.6 ส านักการศึกษา

ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง จ านวน 2 ตู้ 14,000 ศพด.ร.ร.ท.6 ส านักการศึกษา

ตู้เหล็ก 2 บาน จ านวน 2 ตู้ 11,000 ศพด.ร.ร.ท.6 ส านักการศึกษา
21 จัดหาครุภณัฑ์ศูนย์พฒันาเด็ก

เล็กเทศบาลวดัสุคตวราราม
จ านวน 3 รายการ 40,000 ศพด.ร.ร.ท.7 ส านักการศึกษา

ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง จ านวน 1 ตู้ 14,000 ศพด.ร.ร.ท.7 ส านักการศึกษา

ตู้เหล็ก 2 บาน จ านวน 2 ตู้ 11,000 ศพด.ร.ร.ท.7 ส านักการศึกษา
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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.
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ค่าบ ารงุรกัษาและปรบัปรงุครภุณัฑ์  (แบบ ผ.08)

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

เคร่ืองท าน้ าเย็นแบบต่อทอ่ 
ขนาด 2 ก๊อก จ านวน 1 เคร่ือง

15,000 ศพด.ร.ร.ท.7 ส านักการศึกษา

22 จัดหาครุภณัฑ์ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กเทศบาลวดัปากน้ าโพใต้

จ านวน 1 รายการ 15,000 ศพด.ร.ร.ท.8 ส านักการศึกษา

เคร่ืองท าน้ าเย็นแบบต่อทอ่ 
ขนาด 2 ก๊อก จ านวน 1 เคร่ือง

15,000 ศพด.ร.ร.ท.8 ส านักการศึกษา

23 จัดหาครุภณัฑ์ศูนย์พฒันาเด็ก
ชุมชนชอนตะวนั

จ านวน 2 รายการ 19,500 ศพด.ชุมชนชอน
ตะวนั

ส านักการศึกษา

โต๊ะเอนกประสงค์ขาเหล็ก พบัได้
 (หน้าโฟเมก้า) ขนาดไม่น้อยกวา่
 กวา้ง 75 ยาว 120 สูง 45 ซม. 
จ านวน 5 ตัว

10,500 ศพด.ชุมชนชอน
ตะวนั

ส านักการศึกษา

เคร่ืองพมิพ ์Mulifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า 
จ านวน 1 เคร่ือง

9,000 ศพด.ชุมชนชอน
ตะวนั

ส านักการศึกษา

24 จัดหาครุภณัฑ์ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กชุมชนพระบางมงคล

จ านวน 2 รายการ 27,000 ศพด.ชุมชนพระ
บางมงคล

ส านักการศึกษา

เคร่ืองซักผ้าแบบธรรมดาขนาด 
15 กก. จ านวน 1 เคร่ือง

18,000 ศพด.ชุมชนพระ
บางมงคล

ส านักการศึกษา

เคร่ืองพมิพ ์Mulifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า 
จ านวน 1 เคร่ือง

9,000 ศพด.ชุมชนพระ
บางมงคล

ส านักการศึกษา
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82

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.
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ค่าบ ารงุรกัษาและปรบัปรงุครภุณัฑ์  (แบบ ผ.08)

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

25 จัดหาครุภณัฑ์ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กเทศบาลนครนครสวรรค์

จ านวน 2 รายการ 64,600 ศพด.ทน.นว. ส านักการศึกษา

เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน
ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด 24,000 บทียีู 
จ านวน 2 เคร่ือง

56,000 ศพด.ทน.นว. ส านักการศึกษา

โต๊ะเอนกประสงค์ขาเหล็ก พบัได้
 (หน้าโฟเมก้า) ขนาดไม่น้อยกวา่
 กวา้ง 75 ยาว 180 สูง 73 ซม. 
จ านวน 4 ตัว

8,600 ศพด.ทน.นว. ส านักการศึกษา

26 จัดหาครุภณัฑ์ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กวดัพรหมจริยาวาส

จ านวน 1 รายการ 6,700 ศพด.วดัพรหมฯ ส านักการศึกษา

เคร่ืองปั้มน้ าอัตโนมัติ ขนาดก าลัง
ไม่ต่ ากวา่ 305 วตัต์ จ านวน 1 
เคร่ือง

6,700 ศพด.วดัพรหมฯ ส านักการศึกษา

แผนงานสังคมสงเคราะห์
27 จัดหาครุภณัฑ์กองสวสัดิการ

สังคม
จ านวน 19 รายการ 1,885,500     กองสวสัดิการสังคม กองสวสัดิการสังคม

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงาน
ส านักงาน จ านวน 5 เคร่ือง

80,000         กองสวสัดิการสังคม กองสวสัดิการสังคม

เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก 
จ านวน 2 เคร่ือง

42,000         กองสวสัดิการสังคม กองสวสัดิการสังคม
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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.
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ค่าบ ารงุรกัษาและปรบัปรงุครภุณัฑ์  (แบบ ผ.08)

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

เคร่ืองส ารองไฟฟา้ขนาด 2 KVA
 จ านวน 10 เคร่ือง

130,000        กองสวสัดิการสังคม กองสวสัดิการสังคม

เคร่ืองพมิพ ์Multifunction 
แบบฉีดหมึก (Inkjet) จ านวน 5 
เคร่ือง

38,500         กองสวสัดิการสังคม กองสวสัดิการสังคม

พดัลมอุตสาหกรรม ขนาดใบพดั
ไม่น้อยกวา่ 25 นิ้ว จ านวน 5 
เคร่ือง

15,000         กองสวสัดิการสังคม กองสวสัดิการสังคม

พดัลมต้ังพื้น ขนาดใบพดัไม่น้อย
กวา่ 16 นิ้ว จ านวน 5 เคร่ือง

7,500           กองสวสัดิการสังคม กองสวสัดิการสังคม

โต๊ะพบัเอนกประสงค์ จ านวน 
200 ตัว

640,000        กองสวสัดิการสังคม กองสวสัดิการสังคม

กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล
ความละเอียดไม่น้อยกวา่ 16
ล้านพกิเซล จ านวน 4 เคร่ือง

18,000         กองสวสัดิการสังคม กองสวสัดิการสังคม

โทรทศัน์สี LED ขนาดจอภาพไม่
น้อยกวา่ 40 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง

15,000         กองสวสัดิการสังคม กองสวสัดิการสังคม

เคร่ืองขยายเสียง (หอกระจาย
ข่าว) พร้อมอุปกรณ์และรวม
ติดต้ัง จ านวน 5 ชุด

360,000        กองสวสัดิการสังคม กองสวสัดิการสังคม
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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.
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ค่าบ ารงุรกัษาและปรบัปรงุครภุณัฑ์  (แบบ ผ.08)

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

สายล าโพง จ านวน 2 เส้น 20,000         กองสวสัดิการสังคม กองสวสัดิการสังคม

กลองชุด 1 ชุด พร้อมฉาบและ
อุปกรณ์

30,000         กองสวสัดิการสังคม กองสวสัดิการสังคม

กีต้าร์ไฟฟา้ จ านวน 2 ตัว พร้อม
อุปกรณ์

22,000         กองสวสัดิการสังคม กองสวสัดิการสังคม

กีต้าร์เบส จ านวน 1 ตัว พร้อม
อุปกรณ์

11,000         กองสวสัดิการสังคม กองสวสัดิการสังคม

กีต้าร์โปร่งไฟฟา้ จ านวน 1 ตัว 
พร้อมอุปกรณ์

7,500           กองสวสัดิการสังคม กองสวสัดิการสังคม

อีเลคโทน จ านวน 1 ตัว พร้อม
อุปกรณ์

22,000         กองสวสัดิการสังคม กองสวสัดิการสังคม

แอ็ฟแฟค็ กีต้าร์ไฟฟา้ จ านวน 1
 ตัว

12,000         กองสวสัดิการสังคม กองสวสัดิการสังคม

ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบกิฟตุ จ านวน
 1 เคร่ือง

15,000         กองสวสัดิการสังคม กองสวสัดิการสังคม

บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์
ของกองสวสัดิการสังคม

400,000        กองสวสัดิการสังคม กองสวสัดิการสังคม

แผนงานการพาณชิย์
28 จัดหาครุภณัฑ์ส านักการประปา จ านวน 4 รายการ    12,000,000 ส านักการประปา ส านักการประปา
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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.
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ค่าบ ารงุรกัษาและปรบัปรงุครภุณัฑ์  (แบบ ผ.08)

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

รถบรรทกุไฮดรอลิกแบบ
ตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกวา่ 5 
ตัน และไม่น้อยกวา่ 38 แรงม้า 
จ านวน 1 คัน

     1,600,000 ส านักการประปา ส านักการประปา

รถบรรทกุตีนตะขาบแบบลากจูง
เทเลอร์ต่อพว่ง ขนาดบรรทกุไม่
น้อยกวา่ 5 ตัน จ านวน 1 คัน

        200,000 ส านักการประปา ส านักการประปา

เคร่ืองสูบน้ าแบบเทอร์ไบน์ 
ขับเคล่ือนด้วยมอเตอร์ไฟฟา้สูบ
น้ าได้ไม่น้อยกวา่ 1,500 ลบ.ม./
ซม. จ านวน 1ชุด

     7,900,000 ส านักการประปา ส านักการประปา

บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์
ของส านักการประปา

     2,300,000 ส านักการประปา ส านักการประปา

29 จัดหาครุภณัฑ์สถานธนานุบาล
 1

จ านวน 1 รายการ 44,000         สถานธนานุบาล 1 สถานธนานุบาล 1

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผล จ านวน 2 เคร่ือง

         44,000 สถานธนานุบาล 1 สถานธนานุบาล 1

บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์
ของสถานธนานุบาล 1

         20,000 สถานธนานุบาล 1 สถานธนานุบาล 1

30 จัดหาครุภณัฑ์สถานธนานุบาล
 2

จ านวน 8 รายการ 220,000        สถานธนานุบาล 2 สถานธนานุบาล 2
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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.
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ค่าบ ารงุรกัษาและปรบัปรงุครภุณัฑ์  (แบบ ผ.08)

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

เคร่ืองโทรสาร จ านวน 1 เคร่ือง            5,000 สถานธนานุบาล 2 สถานธนานุบาล 2

ตู้เอกสาร 15 ล้ินชัก จ านวน 7 ตู้          28,000 สถานธนานุบาล 2 สถานธนานุบาล 2

ผ้าม่านปรับแสงใบอลูมิเนียม 
พร้อมอุปกรณ์รวมค่าติดต้ัง 
ขนาด 3.46x2.02 หลา 1 ช่อง 
ขนาด 3.52x2.02 หลา 1 ช่อง

         20,000 สถานธนานุบาล 2 สถานธนานุบาล 2

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผลแบบที่ 1 จ านวน 1 
เคร่ือง

         22,000 สถานธนานุบาล 2 สถานธนานุบาล 2

เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ LED ขาวด า 
ชนิด Network แบบที่ 2 จ านวน
 1 เคร่ือง

         15,000 สถานธนานุบาล 2 สถานธนานุบาล 2

เคร่ืองสแกนลายนิ้วมือ จ านวน 2
 เคร่ือง

         30,000 สถานธนานุบาล 2 สถานธนานุบาล 2

ระบบเชื่อมโยงระบบหน้าร้าน
และระบบบญัชี

         50,000 สถานธนานุบาล 2 สถานธนานุบาล 2
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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.
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ค่าบ ารงุรกัษาและปรบัปรงุครภุณัฑ์  (แบบ ผ.08)

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

กล้องโทรทศัน์วงจรปดิ 8 ชุด 
พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง 
ประกอบด้วย เคร่ืองบนัทกึภาพ
ดิจิตอล 1 เคร่ือง เคร่ืองส ารอง
กระแสไฟ 1 เคร่ือง โทรทศัน์สี
แอลอีดีขนาดไม่น้อยกวา่ 19 นิ้ว
 1 เคร่ือง

         50,000 สถานธนานุบาล 2 สถานธนานุบาล 2

31 จัดหาครุภณัฑ์สถานธนานุบาล
 3

จ านวน 6 รายการ 99,800         สถานธนานุบาล 3 สถานธนานุบาล 3

เก้าอี้ท างานไม้ทรงสูงมีพนักพงิ
หลัง จ านวน 3 ตัว

8,000           สถานธนานุบาล 3 สถานธนานุบาล 3

เคร่ืองโทรสาร จ านวน 1 เคร่ือง          18,000 สถานธนานุบาล 3 สถานธนานุบาล 3

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส านักงาน
ประมวลผลแบบ 2 จ านวน 1 
เคร่ือง

         30,000 สถานธนานุบาล 3 สถานธนานุบาล 3

เคร่ืองส ารองไฟฟา้ จ านวน 1 
เคร่ือง

           2,800 สถานธนานุบาล 3 สถานธนานุบาล 3

เคร่ืองพมิพแ์คร่ส้ัน จ านวน 1 
เคร่ือง

         22,000 สถานธนานุบาล 3 สถานธนานุบาล 3

ตู้ปา้ยไฟขนาดไม่น้อยกวา่ 1x1.5
 เมตร จ านวน 1 ตู้

         19,000 สถานธนานุบาล 3 สถานธนานุบาล 3
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 5 ด้านการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยและความมั่นคง ผด.2
5.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป

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)

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2561 เทศบาลนครนครสวรรค์

ส าหรบั หน่วยงานภายนอก

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
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