


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.2562  
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

หน่วยงานที่รบัผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตรท์ี่  1  ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
1.1 แผนงานสาธารณสุข 21 5.82 870,000 0.45 เทศบาลนครนครสวรรค์
1.2 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 5 1.39 1,800,000 0.94 เทศบาลนครนครสวรรค์
1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5 1.39 360,000 0.19 เทศบาลนครนครสวรรค์

รวม 31 8.59 3,030,000 1.58 เทศบาลนครนครสวรรค์

ยุทธศาสตรท์ี่  2  ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
2.1 แผนงานการศึกษา 27 7.48 78,386,041 40.80 เทศบาลนครนครสวรรค์
2.2 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 15 4.16 5,780,000 3.01 เทศบาลนครนครสวรรค์
2.4 แผนงานบริหารงานทั่วไป 5 1.39 360,000 0.19 เทศบาลนครนครสวรรค์

รวม 47 13.02 84,526,041 44.00 เทศบาลนครนครสวรรค์

ยุทธศาสตรท์ี่  3  ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน
3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 19 5.26 4,600,000 2.39 เทศบาลนครนครสวรรค์
3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 11 3.05 1,850,000 0.96 เทศบาลนครนครสวรรค์

รวม 30 8.31 6,450,000 3.36 เทศบาลนครนครสวรรค์

บญัชีสรปุจ านวนโครงการและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2562

  เทศบาลนครนครสวรรค์ (งบประมาณเทศบาล) แบบ ผด. 01 
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ยุทธศาสตร ์/ แผนงาน
จ านวน

โครงการที่
ด าเนินการ

 คิดเปน็
รอ้ยละของ
โครงการ
ทั้งหมด

จ านวน
งบประมาณ

 รอ้ยละ
ของ

งบประมาณ
ทั้งหมด

หน่วยงานที่รบัผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตรท์ี่  4  ด้านพัฒนากายภาพเมือง
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 12 3.32 50,041,400 26.05 เทศบาลนครนครสวรรค์
4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 1 0.28 200,000 0.10 เทศบาลนครนครสวรรค์
4.3 แผนงานการพาณิชย์ 1 0.28 1,800,000 0.94 เทศบาลนครนครสวรรค์

รวม 14 3.88 52,041,400 27.09 เทศบาลนครนครสวรรค์
ยุทธศาสตรท์ี่  5  ด้านการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยและความมั่นคง
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 4 1.11 12,580,000 6.55 เทศบาลนครนครสวรรค์
5.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 13 3.60 580,000 0.30 เทศบาลนครนครสวรรค์
5.3 แผนงานสาธารณสุข 1 0.28 432,000 0.22 เทศบาลนครนครสวรรค์

รวม 18 4.99 13,592,000 7.08 เทศบาลนครนครสวรรค์
ยุทธศาสตรท์ี่  6  ด้านการบรหิารจัดการที่ดี
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 13 3.60 11,172,000 5.82 เทศบาลนครนครสวรรค์
6.2 แผนงานการพาณิชย์ 6 1.66 1,737,000 0.90 เทศบาลนครนครสวรรค์
6.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 0.55 350,000 0.18 เทศบาลนครนครสวรรค์
6.7 แผนงานการศึกษา 1 0.28 70,000 0.04 เทศบาลนครนครสวรรค์

รวม 22 6.09 13,329,000 6.94 เทศบาลนครนครสวรรค์
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ยุทธศาสตร ์/ แผนงาน
จ านวน

โครงการที่
ด าเนินการ

 คิดเปน็
รอ้ยละของ
โครงการ
ทั้งหมด

จ านวน
งบประมาณ

 รอ้ยละ
ของ

งบประมาณ
ทั้งหมด

หน่วยงานที่รบัผิดชอบหลัก

ผ.02 อุดหนุนหน่วยงานอ่ืน
ผ.02 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 189 52.35 1,260,000 0.66 เทศบาลนครนครสวรรค์
ผ.02 แผนงานการศึกษา 2 0.55 15,252,000 7.94 เทศบาลนครนครสวรรค์
ผ.02 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 0.28 2,000,000 1.04 เทศบาลนครนครสวรรค์
ผ.02 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3 0.83 630,000 0.33 เทศบาลนครนครสวรรค์

รวม 195 54.02 19,142,000 9.96 เทศบาลนครนครสวรรค์
ผ.06 โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ
ผ.06 แผนงานสาธารณสุข 2 0.55 0 0.00 เทศบาลนครนครสวรรค์
ผ.06 แผนงานบริหารงานทั่วไป 2 0.55 0 0.00 เทศบาลนครนครสวรรค์

รวม 4 1.11 0 0.00 เทศบาลนครนครสวรรค์
รวมโครงการทั้งสิ้น 361 100.00 192,110,441 100.00 เทศบาลนครนครสวรรค์

ผ.08 ครภุณัฑ์
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 44 33.59 1,737,400 4.75 เทศบาลนครนครสวรรค์
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 11 8.40 2,274,400 6.21 เทศบาลนครนครสวรรค์
3. แผนงานการศึกษา 28 21.37 1,581,100 4.32 เทศบาลนครนครสวรรค์
4 แผนงานสาธารณสุข 10 7.63 3,707,600 10.13 เทศบาลนครนครสวรรค์
5. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 4 3.05 1,414,000 3.86 เทศบาลนครนครสวรรค์
6. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 24 18.32 17,973,300 49.10 เทศบาลนครนครสวรรค์
7. แผนงานการพาณิชย์ 10 7.63 7,918,000 21.63 เทศบาลนครนครสวรรค์

รวม 131 100.00 36,605,800 100.00 เทศบาลนครนครสวรรค์
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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.

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไข ครัง้ที่ 1 พ.ศ.2560
1 คัดกรองมะเร็งเต้านมและ

มะเร็งปากมดลูก
ตรวจสตรีอายุ 25 ขึ้นไป จ านวน
 200 คน

70,000 ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 1

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

2 บริการอนามัยโรงเรียน นักเรียนชั้น ป.1, ป.3, ป.5 ม.1, 
ม.4 จ านวน 2,500 คน

20,000 โรงเรียนสังกัด
เทศบาล 8 แหง่ 
โรงเรียนสังกัด
การศึกษาเอกชน 1
 แหง่

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

3 อบรมอาสาสมัครสาธารณสุข
เทศบาลนครนครสวรรค์ 
(อสม.ใหม)่

อสม.ใหม่ จ านวน 40 คน 80,000 เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

4 ประชุมวชิาการเนื่องในวนั
อาสาสมัครสาธารณสุขแหง่ชาติ

อสม. จ านวน 715 คน 70,000 เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

5 สร้างสุขภาวะผู้สูงอายุติดบา้น
ติดเตียงในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์

ผู้สูงอายุติดบา้นติดเตียง จ านวน
 71 คน

56,730

350,400

ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 1

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 1 ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2562 เทศบาลนครนครสวรรค์

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2561

(สปสช.) 

(สปสช.) 

(สปสช.) 

(กองทุน LTC) 

แบบ ผด. 02 
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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.
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 1 ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2561

แบบ ผด. 02 

ผู้สูงอายุติดบา้นติดเตียง จ านวน
 19 คน

15,580

111,360

ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 2

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

ผู้สูงอายุติดบา้นติดเตียง จ านวน
 21 คน

6,000

284,960

ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 3

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

ผู้สูงอายุติดบา้นติดเตียง จ านวน
 25 คน

14,720

119,040

ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 4

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

6 งดเหล้าเข้าพรรษา ประชาชนในชุมชนที่สมัครใจ 
จ านวน 50 คน

20,000 เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

7 ปรับเปล่ียนพฤติกรรมลด/ละ/
เลิกบหุร่ี

ประชาชนในชุมชนที่สมัครใจ 
จ านวน 50 คน

15,000 เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

8 ส่ือสารสองวยั เพื่อพฒันา
ทกัษะชีวติคิดรอบด้าน

พอ่แม่ ผู้ปกครองเด็กนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1-6 
และประชาชนผู้สนใจ จ านวน 2 
รุ่นๆละ 40 คน

50,000 เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

(สปสช.) 

(สปสช.) 

(สปสช.) 

(สปสช.) 

(กองทุน LTC) 

(สปสช.) 

(กองทุน LTC) 

(สปสช.) 

(กองทุน LTC) 

(สปสช.) 

(กองทุน LTC) 

(สปสช.) 

(กองทุน LTC) 

(สปสช.) 

(กองทุน LTC) 

6



7

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.
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 1 ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2561

แบบ ผด. 02 

9 ปอ้งกันและควบคุมการ
ระบาดของโรคติดต่อในเขต
เทศบาล

ประชาชนในชุมชน 71 ชุมชน 
และโรงเรียนในเขตเทศบาล 33 
แหง่

200,000 เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

10 ควบคุมและปอ้งกันโรคพษิ
สุนัขบา้และคุมก าเนิดสุนัขใน
เขตเทศบาล

ด าเนินการควบคุมและปอ้งกัน
โรคพษิสุนัขบา้ในเขตเทศบาล

180,000 พื้นที่ในเขตเทศบาล ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

11 TO BE NUMBER ONE ใน
โรงเรียน

แกนน านักเรียน TO BE 
NUMBER ONE ของโรงเรียน
สังกัดเทศบาล จ านวน 80 คน

20,000 เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

12 พฒันาตลาดสดน่าซ้ือในเขต
เทศบาล

พฒันาตลาดสดในเขตเทศบาล 
ใหผ่้านเกณฑ์มาตรฐานตลาดสด
น่าซ้ือ จ านวน 3 แหง่ และจัด
อบรมผู้ประกอบการจ านวน 120
 คน

20,000 ตลาดสดในเขต
เทศบาล จ านวน 3
 แหง่

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

13 เฝ้าระวงัคุณภาพสุขาภบิาล
อาหารในสถานศึกษาในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์

ตรวจสอบ เฝ้าระวงัคุณภาพ
สุขาภบิาลอาหารใหไ้ด้มาตรฐาน 
โดยสถานศึกษาในเขตเทศบาล
ทกุแหง่ ได้รับการตรวจ
มาตรฐานสุขาภบิาลอาหาร และ
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

50,000 สถานศึกษาในเขต
เทศบาล จ านวน 29
 แหง่

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

(สปสช.) 

(สปสช.) 

(สปสช.) 
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8

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.
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 1 ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2561

แบบ ผด. 02 

14 เฝ้าระวงัคุณภาพน้ าด่ืม-น้ าใช้
ในสถานศึกษาในเขตเทศบาล
นครนครสวรรค์

ตรวจสอบ เฝ้าระวงัคุณภาพน้ า
ด่ืม - น้ าใช้ในสถานศึกษาในเขต
เทศบาล ใหไ้ด้มาตรฐาน ผ่าน
การตรวจแบคทเีรียในน้ าด่ืมตาม
เกณฑ์มาตรฐาน

10,000 สถานศึกษาในเขต
เทศบาล จ านวน 29
 แหง่

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

15 พฒันาผู้ประกอบการร้านแต่ง
ผมเสริมสวย

จัดอบรมผู้ประกอบการร้านแต่ง
ผมเสริมสวย ใหก้ับ
ผู้ประกอบการในเขตเทศบาล 
ใหม้ีการปฏบิติัอย่างถูกหลัก
สุขาภบิาล

50,000 พื้นที่ในเขตเทศบาล ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

16 ตรวจสอบเฝ้าระวงัการใช้
น้ ามันทอดอาหาร

ผู้ประกอบการจ าหน่ายอาหาร
เฉพาะผู้ที่มีการทอดอาหาร มี
การสุ่มตรวจหาสารโพลาร์โดยใช้
ชุดทดสอบเบี้องต้น อย่างน้อย 2
 คร้ัง/ราย

50,000 เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

17 เฝ้าระวงัคุณภาพ
ผู้ประกอบการจ าหน่ายอาหาร
ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์

จัดอบรมผู้ประกอบการจ าหน่าย
อาหารในเขตเทศบาล เฝ้าระวงั
คุณภาพอาหารในเขตเทศบาล 
ใหม้ีการปฏบิติัอย่างถูกหลัก
สุขาภบิาล

200,000 พื้นที่ในเขตเทศบาล ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

(สปสช.) 

(สปสช.) 

(สปสช.) 
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9

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.
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2562
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 1 ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2561

แบบ ผด. 02 

18 รณรงค์ลด ละเวน้ การใช้โฟม
บรรจุอาหาร

รณรงค์ลด ละเวน้ การใช้โฟม
บรรจุอาหารในเขตเทศบาล ชี้ให้
ประชาชนเหน็ถึงอันตรายของ
การใช้โฟมบรรจุอาหาร

20,000 พื้นที่ในเขตเทศบาล ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

19 น้ าหมักจุลินทรีย์ชีวภาพ 1.จัดอบรมประชาชนและ
นักเรียน โดย การสาธติวธิกีาร
ท าน้ าหมักจุลินทรีย์ชีวภาพ     
2.จัดซ้ืออุปกรณ์ส าหรับด าเนิน
โครงการ เช่น ถังหมัก  
กากน้ าตาล เปน็ต้น

50,000 เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

20 ปุ๋ยหมักอินทรีย์ 1. จัดอบรมประชาชนและ
นักเรียน โดย การสาธติวธิกีาร
หมักปุ๋ยอินทรีย์
2. จัดซ้ืออุปกรณ์ส าหรับด าเนิน
โครงการ  เช่น  ถังขยะส าหรับ
ใส่ขยะอินทรีย์ เปน็ต้น

50,000 เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 3 พ.ศ.2561
21 พฒันาศักยภาพ อสม.ไทย

แลนด์ 4.0
อสม. จ านวน 715 คน 150,000 เทศบาลนคร

นครสวรรค์
ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

21 870,000
1,828,790

9



10

1.2 แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ

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

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 3 พ.ศ.2561
1 ปั่นวดัใจมังกรปากน ้าโพ

เทศบาลนครนครสวรรค์
จัดกิจกรรมส่งเสริมการปั่น
จักรยาน เพื่อรณรงค์ลดโลกร้อน
และส่งเสริมการออกก้าลังกาย
อย่างต่อเนื่อง โดยเชิญชวน
ประชาชนกลุ่มนักปั่นจักรยาน 
ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล 
ข้าราชการ พนักงานหน่วยงาน
ต่าง ๆ และประชาชนทั่วไป  
จ้านวน 1 ครั ง

        500,000 สนามหน้าเทศบาล
นครนครสวรรค์
เส้นทางในเขตและ
นอกเขตเทศบาลฯ

ส้านักการศึกษา

2 แข่งขันกีฬาอนุบาลในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์

จัดการแข่งขันกีฬาอนุบาลใหก้ับ
เด็กในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์ จ้านวน 600 คน

        250,000  สนามกีฬาจังหวดั
นครสวรรค์

ส้านักการศึกษา

3 อุทยานสวรรค์ชอนตะวนั
มาราธอนเทศบาลนคร
นครสวรรค์

จัดกิจกรรมวิง่มินิมาราธอน  
มาราธอน ในเขตเทศบาลและ
นอกเขตเทศบาลนครนครสวรรค์
 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ประกอบด้วยเยาวชน ประชาชน
 จ้านวน 1,000 คน

        250,000  อุทยานสวรรค์ ส้านักการศึกษา

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2562 เทศบาลนครนครสวรรค์

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 1 ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด. 02 

10



11

1.2 แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ

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.2561 พ.ศ.2562

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 1 ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด. 02 

4 แข่งขันแบดมินตันเทศบาล
นครนครสวรรค์

จัดการแข่งขันแบดมินตัน
เทศบาลนครนครสวรรค์ มี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน 
ประกอบด้วยยุวชน  เยาวชน 
ประชาชน จ้านวน 1,000 คน

        500,000  สนามกีฬาจังหวดั
นครสวรรค์

ส้านักการศึกษา

5 จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้
จักรยานเทศบาลนคร
นครสวรรค์

จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้
จักรยานในชีวติประจ้าวนัและ
พฒันาเปน็เมืองคาร์บอนต้่า โดย
รณรงค์การใช้จักรยานในเขต
เมืองโดยมีผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาล ข้าราชการ พนักงาน
หน่วยงานต่าง ๆ และประชาชน
ทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมทกุเดือน  
จ้านวน 12 ครั ง

        300,000 สนามหน้าเทศบาล
นครนครสวรรค์
เส้นทางในเขตและ
นอกเขตเทศบาลฯ

ส้านักการศึกษา

5 1,800,000

11



12

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.

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไข ครัง้ที่ 1 พ.ศ.2560
1 อบรมรณรงค์ปอ้งกันและ

แก้ไขปญัหายาเสพติดในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์

จัดอบรมประชาชนในเขต
เทศบาลฯ ประมาณ 200 คน

200,000 เขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์

กองสวสัดิการสังคม

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 3 พ.ศ.2561
2 ถนอมอาหารไข่เค็มเสริม

ไอโอดีน
จัดอบรมประชาชนในเขต
เทศบาล ประมาณ 50 คน

40,000 เขตเทศบาลฯ กองสวสัดิการสังคม

3 ท าผลิตภณัฑ์ใช้ในครัวเรือน 
(น  ายาล้างจานจากมะนาวและ
มะกรูด)

จัดอบรมประชาชนในเขต
เทศบาล ประมาณ 50 คน

40,000 เขตเทศบาลฯ กองสวสัดิการสังคม

4 ผลิตภณัฑ์น  าหมักชีวภาพเพื่อ
ลดมลพษิทางส่ิงแวดล้อม

จัดอบรมประชาชนในเขต
เทศบาล ประมาณ 50 คน

40,000 เขตเทศบาลฯ กองสวสัดิการสังคม

5 ปลูกผัก ปลูกสมุนไพร
ปลอดภยัสารเคมี ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีง

จัดอบรมประชาชนในเขต
เทศบาล ประมาณ 50 คน

40,000 เขตเทศบาลฯ กองสวสัดิการสังคม

5 360,000

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 1 ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด. 02 
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13

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
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.

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไข ครัง้ที่ 1 พ.ศ.2560
1 สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ค่าอาหารอาหารเสริม (นม) ร.ร.

จัดสรรใหเ้ด็กเล็ก เด็กอนุบาล 
และเด็ก ป.1-ป.6 คนละ 7.37 
บาท จ านวน 260 วนั

16,109,495 รร.สังกัดเทศบาล 8
 แหง่
ศพด.ในสังกัด
เทศบาล 12 แหง่
รร.สังกัดสพฐ. 2 
แหง่

 ส านักการศึกษา

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

18,715,300 รร.สังกัดเทศบาล 8
 แหง่
ศพด.ในสังกัด
เทศบาล 12 แหง่

 ส านักการศึกษา

3 ส่งเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษาของทอ้งถิ่น

เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา
ด้านบคุลากร ส่งเสริมการศึกษา
จัดหาอุปกรณ์การศึกษาที่
เพยีงพอและส่งเสริมการศึกษา
ทกุระดับใหม้ีคุณภาพและ
ประสิทธภิาพ

8,791,400 รร.สังกัดเทศบาล 8
 แหง่

ส านักการศึกษา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.
2561-2564) เพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 3 พ.ศ.
2561

ค่าใช้จ่ายในการพฒันา
ข้าราชการครูของโรงเรียนใน
สังกัด

900,000 รร.สังกัดเทศบาล 8
 แหง่

ส านักการศึกษา

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด. 02 

13



14

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
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.2561 พ.ศ.2562
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด. 02 

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

2,496,000 รร.สังกัดเทศบาล 8
 แหง่

 ส านักการศึกษา

5 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แบง่เปน็ค่าจัดการเรียนการสอน 
(รายหวั) ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน
ค่าหนังสือเรียน ค่าเคร่ือง 
อุปกรณ์การเรียน และค่า
กิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน

    26,927,336 รร.สังกัดเทศบาล 8
 แหง่

 ส านักการศึกษา

6 สนับสนุนการจัดการศึกษาแก่
เด็กด้อยโอกาส

จ่ายเปน็ค่าวสัดุการศึกษาและ
ค่าพฒันาครูอาสาสอนเด็กด้อย
โอกาส

          16,000 ส านักการศึกษา ส านักการศึกษา

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

1,178,600      ส านักการศึกษา
สนามกีฬากลาง

ส านักการศึกษา

14



15

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
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.2561 พ.ศ.2562
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด. 02 

8 สนับสนุนศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
(เงินอุดหนุน)

แบง่เปน็ค่าจัดการเรียนการสอน 
(รายหวั) และทนุการศึกษา
ส าหรับครูผู้ดูแลเด็ก

640,900        ศพด.ในสังกัด
เทศบาล 12 แหง่

ส านักการศึกษา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.
2561-2564) เพ่ิมเติม

ค่าหนังสือเรียน 75,400          ศพด.ในสังกัด
เทศบาล 12 แหง่

ส านักการศึกษา

เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 3 พ.ศ.
2561

ค่าอุปกรณ์การเรียน 75,400          ศพด.ในสังกัด
เทศบาล 12 แหง่

ส านักการศึกษา

ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 113,100        ศพด.ในสังกัด
เทศบาล 12 แหง่

ส านักการศึกษา

ค่ากิจกรรมพฒันาผู้เรียน 162,110        ศพด.ในสังกัด
เทศบาล 12 แหง่

ส านักการศึกษา

9 พฒันาการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ

 - การอบรมเชิงปฏบิติัการ 
จ านวน 1 คร้ัง
- การศึกษาดูงาน จ านวน 1 คร้ัง
- การประชุมสัมมนาทางวชิาการ
 จ านวน 2 คร้ัง

80,000          สนง.เทศบาล
รร.สังกัดเทศบาล 8
 แหง่
แหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่

ส านักการศึกษา

15



16

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
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.2561 พ.ศ.2562
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด. 02 

10 ประเมินคุณภาพสถานศึกษา  - การอบรมเชิงปฏบิติัการ 
จ านวน 1 คร้ัง
- การศึกษาดูงาน  จ านวน 1 คร้ัง
 - การประชุมสัมมนาทาง
วชิาการ จ านวน 2 คร้ัง

          50,000 สนง.เทศบาล
รร.สังกัดเทศบาล 8
 แหง่

ส านักการศึกษา

11 พฒันาศักยภาพครูผู้สอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ/สุข
ศึกษาและพลศึกษา

 - การอบรมเชิงปฏบิติัการ 
จ านวน 1 คร้ัง
 - การประชุมสัมมนาทาง
วชิาการ จ านวน 2 คร้ัง

        100,000 สนง.เทศบาล
รร.สังกัดเทศบาล 8
 แหง่

ส านักการศึกษา

12 ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ที่
เข้าเรียนในปกีารศึกษาใหม่ 
จ านวน 1,100 คน

          40,000 เทศบาลนคร
นครสวรรค์ ชั้น 5

ส านักการศึกษา

13 อบรมทกัษะวชิาการแสดงผล
งานนิทรรศการการศึกษา
ระดับทอ้งถิ่นระดับกลุ่ม
การศึกษาและระดับประเทศ

จัดแข่งขันทกัษะทางวชิาการใน
แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ใน
สังกัดเทศบาลทั้ง 8 ร.ร. และ
ประกวดผลงานของครูผู้สอน 
แระดับเทศบาล ระดับภาค และ
ระดับประเทศ ครูและนักเรียน 
จ านวน 450 คน

        500,000 เทศบาลนคร
นครสวรรค์ ชั้น 5

ส านักการศึกษา

16



17

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
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.2561 พ.ศ.2562
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด. 02 

14 แข่งขันคนเก่งในโรงเรียน
ทอ้งถิ่น

 - ระดับเทศบาล จัดการ
สอบแข่งขันคัดเลือกนักเรียน
เปน็ตัวแทนเทศบาล ระดับชั้นป.
4 ม.1 และ ม.4
- ระดับกลุ่มจังหวดัการศึกษา
ทอ้งถิ่นที่ 18 ส่งนักเรียนตัวแทน
เทศบาลระดับชั้น ป.4  ม.1 และ
 ม.4 เข้าร่วมการสอบแข่งขัน
- ระดับจังหวดั ส่งนักเรียน
ตัวแทนเทศบาล ระดับชั้นป.5  
ม.2 และ ม.5 เข้าร่วมการ
สอบแข่งขัน
- ระดับประเทศ ส่งนักเรียน
ตัวแทนเทศบาล ระดับชั้น ป.5  
ม.2 และ ม.5 เข้าร่วมการ
สอบแข่งขัน

        200,000  - เทศบาลนคร
นครสวรรค์
- รร.สังกัดเทศบาล
- กลุ่มจังหวดั
การศึกษาทอ้งถิ่นที่
 18
- กรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถิ่น

ส านักการศึกษา

17



18

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
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.2561 พ.ศ.2562
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด. 02 

15 ส่งเสริมค้นพบการสร้างอาชีพ
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น

 - นักเรียนชั้น ป.3 ปกีารศึกษา 
2562 โรงเรียนสังกัดเทศบาล
นครนครสวรรค์ จ านวน 380 
คนต่อภาคเรียน
- ครูผู้รับผิดชอบการจัดการ
เรียนรู้ กลุ่มสาระการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ระดับชั้น ม.ต้น 
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร
นครสวรรค์ จ านวน 16คนต่อ
ภาคเรียน

        100,000  - รร.สังกัดเทศบาล
- วทิยาลัยการ
อาชีพนครสวรรค์

ส านักการศึกษา

16 มอบประกาศนียบตัรแก่
นักเรียนของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลฯ

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

          50,000 หอ้งประชุมชั้น 5 
สนง.เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านักการศึกษา

17 คัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น คัดเลือกครูผู้ปฏบิติัหน้าที่และมี
ผลงานดีเด่นตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 8 กลุ่ม และปฐมวยั, 
กิจกรรมพฒันาผู้เรียน จ านวน 
10 ประเภท (100 คน)

          20,000  โรงเรียนในสังกัด
เทศบาล 8 โรงเรียน

ส านักการศึกษา

18 อบรมพฒันาครูและบคุลากร
ทางการศึกษา และศึกษาดูงาน

จัดอบรมครูในสังกัดเทศบาลฯ  
จ านวน 350 คน ทกุกลุ่มสาระ
การเรียนรู้

          50,000  หอ้งประชุมชั้น 5 
สนง.เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านักการศึกษา

18



19

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
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.2561 พ.ศ.2562
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด. 02 

19 อบรมเชิงปฏบิติัการจัดท า
แผนพฒันาการศึกษา

เพื่ออบรมครูในการจัดท า
แผนพฒันาการศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล
นครนครสวรรค์ จ านวน 150 คน

          20,000 หอ้งประชุมชั้น 5 
สนง.เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านักการศึกษา

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

        200,000 หอ้งประชุมชั้น 5 
สนง.เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านักการศึกษา

21 ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และ
ผู้บงัคับบญัชายุวกาชาด

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

        100,000 หอ้งประชุมชั้น 5 
สนง.เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านักการศึกษา

22 จัดงานวนัครู จัดกิจกรรมวนัครู พนักงานครู
และบคุลากรทางการศึกษาใน
สังกัดเทศบาลฯ จ านวน 400 คน

          50,000 หอ้งประชุมชั้น 5 
สนง.เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านักการศึกษา

23 อบรมครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พฒันา
เด็กเล็กเพื่อพฒันาวชิาการ

จัดอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับการ
ด าเนินงานของศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กและงานวชิาการใหแ้ก่ครู
ผู้ดูแลเด็กศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
จ านวน 50 คน

          45,000  ส านักการศึกษา
เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านักการศึกษา

19
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
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.2561 พ.ศ.2562
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด. 02 

24 อบรมพฒันาการอ่านการเขียน
 การคิดวเิคราะหภ์าษาไทย
และทกัษะคณิตศาสตร์

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

          20,000  โรงเรียนในสังกัด 
ท.1- ท.8

ส านักการศึกษา

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

          50,000 หอ้งประชุมชั้น 5 
สนง.เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านักการศึกษา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 3 พ.ศ.2561 (เปลี่ยนแปลง หน้า 150)
26 การแข่งขันทกัษะทางวชิาการ 

ศิลปหตัถกรรมนักเรียน
เพื่อใหน้ักเรียน ครู ได้เข้าร่วม
การแข่งขันทกัษะทางวชิาการ
ศิลปหตัถกรรมนักเรียน จ านวน 
200 คน

        350,000 โรงเรียนในสังกัด 
ท.นว. 8 ร.ร.

ส านักการศึกษา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 3 พ.ศ.2561
27 อบรมสัมมนาพนักงาน

เทศบาลและบคุลากรทางการ
ศึกษา และศึกษาดูงาน

จัดอบรมสัมมนา พนักงานและ
บคุลากรทางการศึกษาในสังกัด
เทศบาลฯ และศึกษาดูงาน  
จ านวน 60 คน

        160,000 หอ้งประชุมชั้น 5 
สนง.เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านักการศึกษา

27 78,386,041    
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21

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
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.

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไข ครัง้ที่ 1 พ.ศ.2560
1 พฒันานักเรียนด้านกีฬาและ

กรีฑา
จัดการแข่งขันและส่งนักกีฬา
ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาต่าง ๆ ในระดับ
จังหวดั ระดับภาค ระดับเขต
และระดับประเทศ  จ านวน 300
 คน

     4,000,000 สนามกีฬาที่เปน็
เจ้าภาพจัดการ
แข่งขัน

ส านักการศึกษา

2 ดนตรีเพื่อประชาชน จัดกิจกรรมการประกวดร้อง
เพลงไทย-ลูกทุ่งและการ
ประกวดวงดนตรีเพลงไทย-สากล
 กลุ่มเปา้หมายนักเรียน นักศึกษา
 ประชาชน  เข้าร่วมกิจกรรม
การประกวด จ านวน 1 คร้ัง

        130,000 ริมเขื่อนต้นแม่น้ า
เจ้าพระยา

ส านักการศึกษา

3 สนันสนุน ส่งเสริม งานราชพธิี
 รัฐพธิ ีท านุบ ารุงศาสนา 
อนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม 
ประเพณีและภมูิปญัญาทอ้งถิ่น

ด าเนินการพธิทีางศาสนา งาน
ราชพธิ ีงานรัฐพธิ ีงานประเพณี
อื่น ตามค าส่ังหรือหนังสือส่ังการ

735,000        ตามค าส่ังและ
หนังสือส่ังการ

ส านักการศึกษา

4 อบรมคุณธรรมน าความรู้
เสริมสร้างปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีง

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1 
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
นครสวรรค์ จ านวน 950 คน

         50,000  หอ้งประชุมชั้น 5 
สนง.เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านักการศึกษา

พ.ศ.2562
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2561รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด. 02 
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22

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
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.2562
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2561รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด. 02 

5 อบรมส่งเสริมการเรียนรู้
ส าหรับเด็กนอกระบบ

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

         50,000  ส านักการศึกษา
เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านักการศึกษา

6 ฝึกอบรมทกัษะการเปน็เจ้า
บา้นน้อยน าเที่ยวเชิงวฒันธรรม

จัดอบรมใหค้วามรู้ ทกัษะการ
เปน็เจ้าบา้นน้อยใหแ้ก่นักเรียน
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
นครสวรรค์  จ านวน 100 คน

        100,000  ส านักการศึกษา
เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านักการศึกษา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 2 พ.ศ.2561
7 จัดงานวนัขึ้นปใีหม่ ท าบญุตอนเช้า ตักบาตรข้าวสาร

อาหารแหง้ ปลีะ 1 คร้ัง
         40,000 เทศบาลนคร

นครสวรรค์
ส านักการศึกษา

8 จัดงานประเพณีวนัสงกรานต์ ท าบญุตอนเช้า ตักบาตรข้าวสาร
อาหารแหง้ ปลีะ 1 คร้ัง

         70,000 เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านักการศึกษา

9 แหเ่ทยีนจ าน าพรรษา ประกวดเทยีน แข่งขันตอบ
ปญัหาธรรมะ ถวายเทยีนจ าน า
พรรษา ปลีะ 1 คร้ัง

        200,000 วดัวรนาถบรรพต ส านักการศึกษา
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23

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
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.2562
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2561รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด. 02 

10 จัดงานวนัคล้ายวนัพระราช
สมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั
มหาวชิราลงกรณ์บดินทร
เทพยวรากูร

ท าบญุตอนเช้า ตักบาตรข้าวสาร
อาหารแหง้ จุดเทยีนชัยถวาย
พระพร ปลีะ 1 คร้ัง

         30,000 ศาลากลางจังหวดั
นครสวรรค์

ส านักการศึกษา

11 จัดงานวนัคล้ายวนัพระราช
สมภพสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราช
กุมารี

ท าบญุตอนเช้า ตักบาตรข้าวสาร
อาหารแหง้ จุดเทยีนชัยถวาย
พระพร ปลีะ 1 คร้ัง

         30,000 ศาลากลางจังหวดั
นครสวรรค์

ส านักการศึกษา

12 จัดงานครบรอบวนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภมูิพล
อดุลยเดชบรมนาถบพติร (งาน
วนัพอ่)

ท าบญุตอนเช้า ตักบาตรข้าวสาร
อาหารแหง้ ปลีะ 1 คร้ัง

         30,000 ศาลากลางจังหวดั
นครสวรรค์

ส านักการศึกษา

13 จัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์
พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่
 9 (งานวนัแม)่

ท าบญุตอนเช้า ตักบาตรข้าวสาร
อาหารแหง้ จุดเทยีนชัยถวาย
พระพร ปลีะ 1 คร้ัง

         30,000 ศาลากลางจังหวดั
นครสวรรค์

ส านักการศึกษา

14 จัดงานประเพณีลอยกระทง ประกวดหนูน้อยนพมาศ  
ประกวดแข่งขันกระทง  ลอย
กระทงตามประเพณี  ปลีะ 1 คร้ัง

         35,000 เวทต้ีนแม่น้ า
เจ้าพระยา

ส านักการศึกษา

23



24

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
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.2562
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2561รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด. 02 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 3 พ.ศ.2561
15 แข่งขันกีฬาฟตุบอล 7 คน

เทศบาลนครนครสวรรค์ คัพ 
ต้านภยัยาเสพติด

จัดการแข่งขันกีฬาฟตุบอล 7 คน
เทศบาลนครนครสวรรค์ คัพ 
ต้านภยัยาเสพติด ใหก้ับเด็ก
เยาวชน และประชาขน ในเขต
และนอกเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์ จ านวน 500 คน

        250,000  สนามฟตุบอลหญ้า
เทยีม ร.ร.ท.6

ส านักการศึกษา

15 5,780,000     
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25

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
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.

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไข ครัง้ที่ 1 พ.ศ.2560
1 ถนนคนเดิน จัดกิจกรรมและงานต่างๆ ถนน

คนเดินไม่น้อยกวา่ 50 คร้ัง
        250,000 ในเขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 3 พ.ศ.2561 (เปลี่ยนแปลง หน้า 151 - 152)
2 5 ธนัวา พาพอ่เที่ยว จัดกิจกรรมและจัดงานต่าง ๆ ใน

เดือนธนัวาคม
         20,000 ในเขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล

3 เด็กเอ๋ย..เด็กดี เที่ยวฟรีหอชม
เมือง

จัดกิจกรรมงานต่าง ๆ วนัเด็ก          20,000 ในเขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล

4 12 สิงหา พาแม่เที่ยว จัดกิจกรรมและจัดงานต่าง ๆ ใน
เดือนสิงหาคม

         20,000 ในเขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล

5 ส่งเสริมการทอ่งเที่ยว จัดกิจกรรมและงานต่างๆ ใน
การส่งเสริมการทอ่งเที่ยว

         50,000 ในเขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล

5 360,000        

พ.ศ.2562
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2561รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด. 02 
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 3 ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน
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.

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไข ครัง้ที่ 1 พ.ศ.2560
1 กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน

เศรษฐกิจพอเพยีง ภมูิปญัญา
ทอ้งถิ่นแหล่งเรียนรู้และศึกษา
ดูงาน

จัดกิจกรรม ส่งเสริม โดยให้
ประชาชนในเขตชุมชนเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 200 คน

        200,000 เขตเทศบาล กองสวสัดิการสังคม

2 ส่งเสริม สนับสนุนหนึ่งชุมชน 
หนึ่งผลิตภณัฑ์และออกแบบ
บรรจุภณัฑ์

มีการจัดแสดงสินค้า OTOP 
ประชาชนเข้าร่วมงานประมาณ 
3,000 คน

        300,000 เขตเทศบาลฯ กองสวสัดิการสังคม

3 ส่งเสริม สนับสนุนสืบสานงาน
ประเพณีวนัลอยกระทงกะลา
สายกะลาสีของชุมชนในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์

จัดกิจกรรมพร้อมการประกวด
นางนพมาศ ผู้ร่วมงาน ประมาณ 
 500 คน

        200,000 เขตเทศบาลฯ กองสวสัดิการสังคม

4 ส่งเสริม สนับสนุนสืบสานงาน
ประเพณีวนัสงกรานต์ของ
ชุมชนในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์

จัดกิจกรรมพร้อมการประกวด
นางสงกรานต์ ผู้ร่วมงาน 
ประมาณ  1,000 คน

     1,000,000 เขตเทศบาลฯ กองสวสัดิการสังคม

5 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมวนั
พอ่ วนัแม่ แหง่ชาติ

จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
ผู้ร่วมงานประมาณ  1,000 คน

        500,000 เขตเทศบาลฯ กองสวสัดิการสังคม

6 ส่งเสริม การแสดงออกถึง
ความจงรักภกัดีต่อชาติศาสนา
 พระมหากษตัริย์และศึกษาดู
งาน

จัดกิจกรรมถวายความจงรักภกัดี
 ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน  ประมาณ
 1,000 คน

        500,000 เขตเทศบาลฯ กองสวสัดิการสังคม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด. 02 
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 3 ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน
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.2561 พ.ศ.2562
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด. 02 

7 อบรม ส่งเสริม คุณธรรม 
จริยธรรม ศีลธรรม ส าหรับ
ประชาชนในเขตเทศบาลและ
ศึกษาดูงาน

กิจกรรมอบรมธรรมะ ผู้เข้าร่วม
ฝึกปฏบิติัธรรม ประมาณ  100  
คน

        200,000 เขตเทศบาลฯ กองสวสัดิการสังคม

8 เทศบาลพบประชาชน จัดกิจกรรมสัญจร ผู้เข้าร่วม
โครงการ ประมาณ  8,000 คน

        200,000 เขตเทศบาลฯ กองสวสัดิการสังคม

9 ส่งเสริมพฒันาเพิ่มศักยภาพ
และอบรมสัมมนาของผู้น า
ชุมชน คณะกรรมการชุมชน 
อนุกรรมการ ที่ปรึกษา และ
สมาชิกชุมชนและศึกษาดูงาน

จัดอบรม ผู้น าชุมชน 
คณะกรรมการชุมชน  
อนุกรรมการ ที่ปรึกษาและ
สมาชิกชุมชน จ านวน 1,000 คน

        300,000 เขตเทศบาลฯ กองสวสัดิการสังคม

10 ส่งเสริมกีฬาชุมชนสัมพนัธ ์
ต้านยาเสพติด

จัดการแข่งขันกีฬา  เด็ก เยาวชน
 ประชาชน ประมาณ  1,000 คน

        100,000 เขตเทศบาลฯ กองสวสัดิการสังคม

11 ส่งเสริม สนับสนุนกองทนุ
สวสัดิการชุมชนและศึกษาดูงาน

จัดอบรม  ชุมชนภายในเขต
เทศบาลฯ จ านวน  63  ชุมชน

         50,000 เขตเทศบาลฯ กองสวสัดิการสังคม

12 สนับสนุนการจัดประชุม
ประชาคมคณะกรรมการ
จัดท าแผนพฒันาชุมชน

จัดอบรม ประชุมประชาคม 
จ านวน  63  ชุมชน

        200,000 เขตเทศบาลฯ กองสวสัดิการสังคม

27



28

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 3 ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน
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.2561 พ.ศ.2562
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด. 02 

13 อบรม สัมมนาคณะกรรมการ
พฒันาสตรีและสมาชิกสตรี
ชุมชน และศึกษาดูงาน

จัดอบรม คณะกรรมการพฒันา
สตรี   และสมาชิกสตรี  จ านวน 
 500  คน

        200,000 เขตเทศบาลฯ กองสวสัดิการสังคม

14 คัดเลือกคณะกรรมการพฒันา
สตรีดีเด่นสมาชิกสตรีดีเด่นใน
เขตเทศบาลนครนครสวรรค์

คัดเลือกคณะกรรมการพฒันา
สตรีและสมาชิก จ านวน  63  
ชุมชน

        100,000 เขตเทศบาลฯ กองสวสัดิการสังคม

15 อบรม ส่งเสริม สนับสนุน
กิจกรรมศูนย์พฒันาครอบครัว
ชุมชนในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์ และศึกษาดูงาน

จัดอบรม พร้อมท ากิจกรรม
คณะท างานศูนย์พฒันา
ครอบครัวชุมชน จ านวน 63 
ชุมชน

        150,000 เขตเทศบาลฯ กองสวสัดิการสังคม

16 รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก 
สตรี คนชรา และครอบครัว

อบรมรณรงค์ยุติความรุนแรง 
จ านวน 63 ชุมชน

        100,000 เขตเทศบาลฯ กองสวสัดิการสังคม

17 ประกวดชุมชนพฒันาดีเด่น
และคัดเลือกคณะกรรมการ
ตัวอย่าง และศึกษาดูงาน

คัดเลือกชุมชนและ
คณะกรรมการใหเ้ปน็ชุมชนดีเด่น
 จ านวน 10 ชุมชน หรือ 
คณะกรรมการตัวอย่าง จ านวน 
200 คน

        100,000 เขตเทศบาลฯ กองสวสัดิการสังคม
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 3 ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน
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.2561 พ.ศ.2562
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด. 02 

18 ส่งเสริม อบรม ความรู้
เกี่ยวกับการพทิกัษค์วามเสมอ
ภาคและคุ้มครองสิทธสิตรี
และครอบครัว และศึกษาดูงาน

จัดอบรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ
การพทิกัษค์วามเสมอภาคของ  
จ านวน 200 คน

        100,000 เขตเทศบาลฯ กองสวสัดิการสังคม

19 ส่งเสริม สนับสนุนอบรม การ
ด าเนินกิจการหอพกั ภายใน
เขตเทศบาลนครนครสวรรค์

จัดประชุมผู้ประกอบการหอพกั 
โดยเจ้าหน้าที,่ผู้ประกอบการ
ด้านหอพกั จ านวน 150 คน

        100,000 เขตเทศบาลฯ กองสวสัดิการสังคม

19 4,600,000     
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 3 ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน
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.
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไข ครัง้ที่ 1 พ.ศ.2560

1 จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชนใน
เขตเทศบาล

จัดอบรม ผู้จัดเก็บข้อมูลและ
ส ารวจข้อมูลพื้นฐาน

        100,000 เขตเทศบาลฯ กองสวสัดิการสังคม

2 ส่งเสริมอาชีพประชาชน จัดฝึกอบรมอาชีพ ประชาชนใน
เขตเทศบาลฯประมาณ 200 คน

        200,000 เขตเทศบาลฯ กองสวสัดิการสังคม

3 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม
งานวนัเด็ก

จัดกิจกรรม ใหเ้ด็ก เยาวชน 
ประชาชน ประมาณ  2,000 คน

        100,000 เขตเทศบาลฯ กองสวสัดิการสังคม

4 อบรมส่งเสริม และสนับสนุน
กิจกรรมเด็กและเยาวชน 
สภาวะผู้น าเด็กและเยาวชน
และศึกษาดูงาน

จัดกิจกรรม ให ้เด็ก เยาวชน ใน
เขตเทศบาลฯ  จ านวน 10 คร้ัง

        500,000 เขตเทศบาลฯ กองสวสัดิการสังคม

5 วยัรุ่นยุคใหม่กับปญัหา
เพศสัมพนัธก์่อนวยัอันสมควร
และศึกษาดูงาน

จัดอบรม พร้อมท ากิจกรรมให้
เยาวชนรู้ทนัเพศสัมพนัธ ์  
จ านวน  200 คน

        100,000 เขตเทศบาลฯ กองสวสัดิการสังคม

6 ส่งเสริมคุณภาพชีวติผู้สูงอายุ
อบรมสัมมนา และศึกษาดูงาน

ผู้สูงอายุในชุมชน จ านวน  500 
คน

        150,000 เขตเทศบาลฯ กองสวสัดิการสังคม

7 ช่วยเหลือผู้ประสบภยัพบิติัใน
เขตเทศบาลนครนครสวรรค์

ประชาชนในเขตเทศบาล จ านวน
 71  ชุมชน

        300,000 เขตเทศบาลฯ กองสวสัดิการสังคม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด. 02 
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 3 ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน
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.2561 พ.ศ.2562

ที่ โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด. 02 

8 จัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
ปลอดภยัส าหรับผู้สูงอายุ ผู้
พกิาร ผู้ด้อยโอกาส

ปรับปรุงสภาพแวดล้อมบา้นพกั 
ผู้สูงอายุ  ผู้พกิาร และผู้ด้อย
อากาศ ในเขตเทศบาล ประมาณ
  5  หลังคาเรือน

        100,000 เขตเทศบาลฯ กองสวสัดิการสังคม

9 ส่งเสริม สนับสนุน อบรม
คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่งาน
ด้านฌาปนกิจสงเคราะห์

จัดอบรม เจ้าหน้าที่ฌาปนกิจ
สงเคราะห ์จ านวน  100  คน

         50,000 เขตเทศบาลฯ กองสวสัดิการสังคม

10 แก้ไขปญัหาความยากจน จ านวน  100 คน          50,000 เขตเทศบาลฯ กองสวสัดิการสังคม

11 สงเคราะหผู้์ด้อยโอกาสและผู้
ไร้ที่พึ่งในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์

ผู้ด้อยโอกาศในเขตเทศบาล  
จ านวน  71 ชุมชน

        200,000 เขตเทศบาลฯ กองสวสัดิการสังคม

11      1,850,000
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32

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 4 ด้านพัฒนากายภาพเมือง
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.

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไข ครัง้ที่ 1 พ.ศ.2560
1 ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อม

ทอ่ระบายน ้าถนนสาธารณะ
แยกถนนพหลโยธนิ ข้างสถานี
ไฟฟา้ย่อยเชื่อมถนนก้าลังพล

ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
หนา 0.20 เมตร กวา้ง 6.00
เมตร ยาว 883 เมตร พร้อม
ทอ่ระบายน ้า ค.ส.ล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร

     4,300,000 ถนนสาธารณะแยก
ถนนพหล
โยธนิสถานีไฟฟา้
ย่อยเชื่อมถนน 
ก้าลังพล

ส้านักการช่าง

2 ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมทอ่ระบายน ้าซอยโกสีย์ 
18

ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 
0.15 เมตร กวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 245 เมตร พร้อมทอ่ระบาย
น ้าขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลาง 0.40 
เมตร

     2,100,000 ซอยโกสีย์ 18 ส้านักการช่าง

3 ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมทอ่ระบายน ้าถนนซอย
ตรงข้ามปา่ช้าจีน ข้าง
บา้นเลขที่ 358

ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 
0.15 เมตร กวา้ง 3.50 เมตร 
ยาวประมาณ 120 เมตร พร้อม
ทอ่ระบายน ้าขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร

        750,000 ซอยตรงข้ามปา่ช้า
จีน ข้างบา้นเลขที่ 
358

ส้านักการช่าง

4 ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมทอ่ระบายน ้าถนน
สาธารณะภายในชุมชนหนอง
ปลาแหง้ จ้านวน 2 ซอย ข้าง
บา้นเลขที่ 19/3 และ 19/4

ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 
0.15 เมตร กวา้ง 3.00-3.50 
เมตร ยาว 94 เมตร พร้อมทอ่
ระบายน ้าขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลาง
 0.40 เมตร

        620,000 ภายในชุมชนหนอง
ปลาแหง้ จ้านวน 2
 ซอย ข้างบา้น
เลขที่ 19/3 และ 
19/4

ส้านักการช่าง

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด. 02 
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 4 ด้านพัฒนากายภาพเมือง
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.2561 พ.ศ.2562
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด. 02 

5 ก่อสร้างรั ว ค.ส.ล. พร้อม 
ประตูเปดิ-ปดิ สนามยิงปนืเดิม

ก่อสร้างรั ว ค.ส.ล. ความยาว 
296 เมตร พร้อมประตูเปดิ-ปดิ

        860,000 ประตูเปดิ-ปดิ
บริเวณสนามยิงปนื

ส้านักการช่าง

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 3 พ.ศ.2561
6 ปรับปรุงสนามหญ้าหน้าน ้าตก

เกาะกลางอุทยานสวรรค์
ปรับปรุงสนามหญ้าน ้าตก พร้อม
ระบบระบายน ้าและปหูญ้าใหม่ 
ขนาดกวา้งประมาณ 35.0 เมตร
 ยาวประมาณ 90.0 เมตร หรือ
คิดเปน็พื นที่ไม่น้อยกวา่ 2,890 
ตารางเมตร โดยจัดซื อวสัดุและ
ใช้แรงงานเคร่ืองจักรกลของ
เทศบาลนครนครสวรรค์

     1,500,000 น ้าตกเกาะกลาง
อุทยานสวรรค์

ส้านักการช่าง

7 ก่อสร้างหอ้งน ้าบริเวณประตู 4
 ภายในอุทยานสวรรค์

ก่อสร้างอาคารหอ้งน ้า ค.ส.ล. 
1 หลัง ขนาดกวา้ง 6.80 เมตร 
ยาว 8.60 เมตร หรือคิดเปน็พื นที่
ไม่น้อยกวา่ 58.00 ตารางเมตร

     1,200,000 หอ้งน ้าบริเวณ
ประตู 4 ภายใน
อุทยานสวรรค์

ส้านักการช่าง

8 ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. ถนน
สาธารณะ จากแยกถนนผัง
เมือง สาย ก 3 ถึง บริเวณ
พื นที่ก่อสร้างอาคารสัญลักษณ์
ต้นแม่น ้าเจ้าพระยา

ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 
0.20 เมตร กวา้ง 6.00 เมตร 
ยาวประมาณ 791.00 เมตร 
หรือพื นที่ไม่น้อยกวา่ 4,746 
ตารางเมตร

   11,000,000 อาคารสัญลักษณ์
ต้นแม่น ้าเจ้าพระยา

ส้านักการช่าง
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 4 ด้านพัฒนากายภาพเมือง
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.2561 พ.ศ.2562
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด. 02 

9 ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. ถนน
โกสีย์จากส่ีแยกถนนธรรมวถิี
ถึงส่ีแยกถนนอรรถกวี

ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 
0.20 เมตร กวา้ง10.00-13.00 
เมตร ยาวประมาณ 849.00 
เมตร หรือพื นที่ไม่น้อยกวา่ 
10,425 ตารางเมตร

     6,300,000 ส่ีแยกถนนธรรมถึง
วถิีและส่ีแยกถนน
อรรถกวี

ส้านักการช่าง

10 ก่อสร้างเขื่อนปอ้งกันตล่ิงริม
แม่น ้าปงิจากพื นที่ลานจอดรถ
ถึงบา้น 100 ป ี
นายควง อภยัวงศ์

ก่อสร้างเขื่อนปอ้งกันตล่ิง ความ
ยาว 120 เมตร และถมดินหลัง
เขื่อน

   15,000,000 บริเวณริมแม่น ้าปงิ
จากพื นที่ลานจอด
รถถึงบา้น 100 ป ี
นายควง อภยัวงศ์

ส้านักการช่าง

11 ก่อสร้างผิวจราร ค.ส.ล. ถนน
สวรรค์วถิีบริเวณทางแยก
สวรรค์วถิี 18 ถึงบริเวณหลัง
วดันครสวรรค์

ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 
0.20 เมตร กวา้ง 12.00-16.00 
เมตร ยาวประมาณ 460.00 
เมตร หรือพื นที่ไม่น้อยกวา่ 
6,005 ตารางเมตร

     3,900,000 ถนนสวรรค์วถิี
บริเวณทางแยก
สวรรค์วถิี 18 ถึง
บริเวณหลังวดั
นครสวรรค์

ส้านักการช่าง

12 ค่าผาติกรรมพื นที่ดินใหก้ับวดั
ปากน ้าโพเหนือตามโครงการ
ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น ้าน่าน 
(สะพานดุสิตาภมู)ิ

ผาติกรรมพื นที่ดิน เนื อที่ดิน 
พื นที่ 3 ไร่ 3 งาน 07.60 ตาราง
วา เพื่อแบง่หกัเปน็ทาง
สาธารณะประโยชน์

     2,511,400 สะพานข้ามแม่น ้า
น่าน (สะพานดุสิ
ตาภมูิ)

ส้านักการช่าง

12 50,041,400   

34



35

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 4 ด้านพัฒนากายภาพเมือง
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.

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไข ครัง้ที่ 1 พ.ศ.2560
1 การปรับปรุงผังเมืองรวมเมือง

นครสวรรค์ คร้ังที่ 4 ตาม
กระบวนการและขั้นตอนตาม
กฎหมาย

1. จัดประชุมรับฟงัความคิดเหน็
ของประชาชนและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการด าเนินการแก้ไข
กฎกระทรวงใหใ้ช้บงัคับผังเมือง
รวม (ไม่น้อยกวา่ 1 - 2 คร้ัง)
2. จัดประชุมคณะอนุกรรมการ
ผังเมือง เพื่อพจิารณาด้านผังเมือง
3. ปดิประกาศพร้อมข้อก าหนด 
90 วนั

200,000        เขตเทศบาล ส านักการช่าง

1 200,000        

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด. 02 
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 4 ด้านพัฒนากายภาพเมือง
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.

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 3 พ.ศ.2561 (เปลี่ยนแปลง หน้า 153)
1 ปรับปรุงทอ่ทางส่งน ้าภายใน

โรงสูบน ้าแรงต้่าที่ 2 (จัดหา
และติดตั งระบบทอ่จ่ายน ้าโรง
สูบน ้า แรงต้่าที่ 2)

จ่ายเปน็ค่าปรับปรุงทอ่ทางส่งน ้า
ภายในโรงสูบน ้าแรงต้่าที่ 2

     1,800,000 โรงสูบน ้าแรงต้่าที่ 2 ส้านักการประปา

1 1,800,000     

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02 
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 5 ด้านการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยและความมั่นคง
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.

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไข ครัง้ที่ 1 พ.ศ.2560
1 วนัเทศบาล (ตามนโยบาย

กระทรวงมหาดไทย)
ท าบญุเล้ียงเพลพระ จัด
นิทรรศการผลงานเทศบาล จัด
กิจกรรมนันทนาการ จ านวน 1 
คร้ัง

         50,000 ภายในเขตเทศบาล
นครนครสวรรค์

ส านักปลัดเทศบาล

2 เลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาล
และนายกเทศมนตรีเทศบาล
นครนครสวรรค์

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรี

     4,000,000 ภายในเขตเทศบาล
นครนครสวรรค์

ส านักปลัดเทศบาล

3 ส ารวจความพงึพอใจของ
ผู้รับบริการ

จ้างหน่วยงานหรือสถาบนัที่เปน็
กลางส ารวจความ พงึพอใจของ
ผู้รับบริการของเทศบาลใน
ประเด็นหลักๆ

         30,000 เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านักปลัดเทศบาล

4 ติดต้ังกล้องโทรทศัน์วงจรปดิ
ระยะที่ 8

จัดหาและติดต้ังกล้องวงจรปดิ
แบบดิจิตอล จ านวน 32 กล้อง 
พร้อมปรับปรุงโครงข่ายเคร่ือง
บนัทกึภาพ และอุปกรณ์
เชื่อมต่อสัญญาณ

     8,500,000 ภายในเขตเทศบาล
นครนครสวรรค์

กองวชิาการและ
แผนงาน

4 12,580,000   

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด. 02 
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 5 ด้านการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยและความมั่นคง
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.

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไข ครัง้ที่ 1 พ.ศ.2560
1 จัดระเบยีบการจ าหน่ายสินค้า

ในที่ทางสาธารณะและให้
ความรู้แก่ผู้ประกอบการค้า

จัดหาสีพร้อมอุปกรณ์ส าหรับตี
เส้นจุดผ่อนผันทั้ง 23 จุด

         30,000 จุดผ่อนผันทั้งทั้ง 23
 จุด ภายในเขต
เทศบาล

ส านักปลัดเทศบาล

2 คืนความสุขใหผู้้ใช้ทางเทา้ เดินแนะน าประชาสัมพนัธ ์
ตักเตือนผู้ต้ังวางส่ิงของบนทางเทา้

         10,000 ทางเทา้ภายในเขต
เทศบาล

ส านักปลัดเทศบาล

3 จัดระเบยีบการโฆษณาด้วย
ใบปลิว แผ่นประกาศ และ
เคร่ืองขยายเสียงในที่สาธารณะ

จัดท าตราสัญลักษณ์เทศกิจ 
จัดหาสีสเปรย์เพื่อประทบับน
แผ่นโฆษณา

         10,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล

4 สัปดาหป์อ้งกันอัคคีภยั จัดเจ้าหน้าที่ปอ้งกัน ฯ ออก
ตรวจถังเคมีดับเพลิง , มอบสติก
เกอร์เบอร์โทรศัพทฉ์ุกเฉินมอบ
ถังดับเพลิงเคมีแหง้ใหชุ้มชนพื้นที่
เส่ียงต่อการเกิดอัคคีภยั

         90,000 ภายในเขตเทศบาลฯ ส านักปลัดเทศบาล

5 รณรงค์ปอ้งกันสาธารณภยั จัดท าแผ่นปา้ยรณรงค์ปอ้งกัน
อัคคีภยัติดต้ังในบริเวณชุมชน 
และพื้นที่เส่ียงต่อการเกิดอัคคีภยั

         50,000 ภายในเขตเทศบาลฯ ส านักปลัดเทศบาล

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด. 02 
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 5 ด้านการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยและความมั่นคง
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.2561 พ.ศ.2562
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด. 02 

6 ตรวจร่วมเพื่อความปลอดภยั จัดเจ้าหน้าที่ปอ้งกัน และอปพร.
 ออกตรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่
ต ารวจในบริเวณพื้นที่เส่ียงต่อการ
เกิดอาชญากรรมและพื้นที่เส่ียง
ต่อการเกิดเหตุเพลิงไหม้

         60,000 ชุมชนภายในเขต
เทศบาลฯ

ส านักปลัดเทศบาล

7 ฝึกซ้อมแผนปอ้งกันภยัฝ่ายพล
เรือน

จัดฝึกการดับเพลิง และการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภยัในอาคาร
สูงใหก้ับพนักงานดับเพลิงและ 
อปพร.

         50,000 เทศบาลนคร
นครสวรรค์และ
ภายในเขตเทศบาล

ส านักปลัดเทศบาล

8 ชุมชนเรียนรู้เกี่ยวกับการ
ปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั

จัดท าโครงการในชุมชนพื้นที่
เส่ียงภยั โดยต้ังเต้นท ์จัดกลุ่ม
สาธติการใช้แก๊สหงุต้มอย่าง
ปลอดภยั

         50,000 เทศบาลนคร
นครสวรรค์และ
ภายในเขตเทศบาล

ส านักปลัดเทศบาล

9 ประกวดการปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภยัดีเด่น

จัดใหม้ีการจัดเตรียมอุปกรณ์การ
ฝึกซ้อมพร้อมรถ พร้อมคน เพื่อ
ท าการฝึกซ้อมและสาธติการเข้า
ดับไฟในอาคารสูง โดยใช้สถานที่
จริง

         10,000 อาคารงานปอ้งกันฯ
 หรืออาคารในเขต
เทศบาลฯ

ส านักปลัดเทศบาล

10 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
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.2561 พ.ศ.2562
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด. 02 

11 ชุมชนปลอดภยัร่วมใจลด
อุบติัเหตุทางถนน

จัดใหม้ีการฝึกอบรมใหก้ับ
ประชาชนในเขตเทศบาลฯ 
เกี่ยวกับการขับขี่อย่างปลอดภยั 
และกฎหมายจราจรที่ควรรู้

         50,000 อาคารงานปอ้งกันฯ
 หรืออาคาร
อเนกประสงค์
อุทยานฯ

ส านักปลัดเทศบาล

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

         30,000 อาคารงานปอ้งกันฯ
 หรืออาคาร
อเนกประสงค์
บริเวณเกาะกลาง
อุทยานสวรรค์

ส านักปลัดเทศบาล

13 จิตอาสา ช่วยดับไฟเบื้องต้น จัดซ้ือน้ ายาเคมีชนิดผงเคมีแหง้ 
มอบใหก้ับอาสาสมัครฯ ที่อยู่ใน
พื้นที่เส่ียงต่อการเกิดอัคคีภยัได้
ง่าย

         90,000 ชุมชนภายในเขต
เทศบาลฯ

ส านักปลัดเทศบาล

13 580,000        
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 5 ด้านการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยและความมั่นคง
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.

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไข ครัง้ที่ 1 พ.ศ.2560
1 จ้างเหมารักษาความปลอดภยั

อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข
จ้างเหมาดูแลรักษาความ
ปลอดภยัอาคาร ศูนย์บริการ
สาธารณสุขจ านวน 4 แหง่

        432,000 ศูนย์บริการ
สาธารณสุข ทั้ง 4 
แหง่

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

1 432,000        

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02 
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42

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 6 ด้านการบรหิารจัดการที่ดี
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.

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไข ครัง้ที่ 1 พ.ศ.2560
1 ฝึกอบรมพฒันาศักยภาพของ

สมาชิกสภาเทศบาลนคร
นครสวรรค์

อบรมพฒันาศักยภาพสมาชิก
สภาเทศบาลนครนครสวรรค์

         10,000 เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านักปลัดเทศบาล

2 ฝึกอบรมและศึกษาดูงานการ
ปฏบิติังานรับเร่ืองร้องเรียน
ร้องทกุข์ของเทศบาลนคร
นครสวรรค์

อบรมและศึกษาดูงานใหก้ับ
เจ้าหน้าที่ในการปฏบิติังาน  รับ
เร่ืองร้องเรียนร้องทกุข์ของ
เทศบาลนครนครสวรรค์

        100,000 เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านักปลัดเทศบาล

3 อบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับบท
บทหน้าที่และสิทธปิระโยชน์
ของพนักงานจ้าง

อบรมใหค้วามรู้กับพนักงานจ้าง
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และสิทธิ
ประโยชน์

         50,000 เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านักปลัดเทศบาล

4 อบรมใหค้วามรู้ด้านการ
บริหารงานบคุคลแก่
ข้าราชการและลูกจ้างประจ า

อบรมใหค้วามรู้แก่ข้าราชการ
และลูกจ้างประจ าด้านการ
บริหารงานบคุคล

        100,000 ภายในเขตเทศบาล
นครนครสวรรค์

ส านักปลัดเทศบาล

5 อบรมพฒันาศักยภาพ
ผู้ปฏบิติังานของเทศบาลและ
ศึกษาดูงาน

อบรมและศึกษาดูงานใหก้ับ
ผู้ปฏบิติังานของทกุส านัก/กอง
ของเทศบาล

        100,000 เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านักปลัดเทศบาล

6 อบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับการ
ปฏบิติังานตาม พรบ.ข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 
2540

อบรมใหค้วามรู้กับผู้ปฏบิติังาน
ของทกุส านัก/กองเกี่ยวกับ 
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการฯ

         30,000 เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านักปลัดเทศบาล

7 อบรมใหค้วามรู้ด้านการจัด
องค์ความรู้ในองค์กร (KM)

อบรมใหค้วามรู้ด้านการจัดองค์
ความรู้ในองค์กร (KM)

         50,000 เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านักปลัดเทศบาล

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด. 02 
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 6 ด้านการบรหิารจัดการที่ดี
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.2561 พ.ศ.2562
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด. 02 

8 กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน  
ยกย่องบคุคลต้นแบบด้าน
คุณธรรมจริยธรรมภายใน
องค์กร

อบรมใหค้วามรู้กับพนักงานจ้าง
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และสิทธิ
ประโยชน์

         10,000 เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านักปลัดเทศบาล

9 พฒันาบคุลากรด้านการ
ประชาสัมพนัธ์

อบรมบคุลากรของเทศบาล ครู
และบคุลากรทางการศึกษาและ
ประชาชน จ านวน 120 คน

         22,000 เทศบาลนคร
นครสวรรค์

 กองวชิาการและ
แผนงาน

10 เสียงตามสาย แบบไร้สาย 
ระยะที่ 2

จัดหาเคร่ืองและติดต้ังกระจาย
ข่าวเสียงตามสายชนิดไร้สาย ไม่
น้อยกวา่ 68 จุด พร้อมระบบ
ควบคุมและปรับปรุงหอ้ง
ออกอากาศ

     4,600,000 เทศบาลนคร
นครสวรรค์

 กองวชิาการและ
แผนงาน

11 อบรมสัมมนาสมาชิกสภา
เทศบาล คณะผู้บริหาร 
พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้าง

อบรมสัมมนาสมาชิกสภา
เทศบาล คณะผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้าง

        100,000 เทศบาลนคร
นครสวรรค์

 ส านักปลัดเทศบาล
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 6 ด้านการบรหิารจัดการที่ดี
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.2561 พ.ศ.2562
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด. 02 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 3 พ.ศ.2561
12 ติดต้ังระบบโครงข่าย 

Network ระบบใหบ้ริการ
สัญญาณอินเทอร์เน็ต และ
ระบบมัลติมีเดีย เพื่อการ
ประชาสัมพนัธ ์อาคาร
สัญลักษณ์ต้นแม่น้ าเจ้าพระยา

ติดต้ังระบบเชื่อมโยงเครือข่าย 
พร้อมระบบใหบ้ริการเครือข่าย
ไร้สายที่มีประสิทธภิาพและ
สามารถครอบคลุมได้ทั้งพื้นที่
ใหบ้ริการ จ านวน 5 อุปกรณ์

     4,000,000 อาคารสัญลักษณ์
ต้นแม่น้ าเจ้าพระยา

 กองวชิาการและ
แผนงาน

13 จัดท าภาพระบบ MAPPING 
อาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ า
เจ้าพระยา

จัดท าภาพระบบ MAPPING 
อาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ า
เจ้าพระยา จ านวน 4 เร่ือง 
พร้อมติดต้ังและปรับแต่งการใช้
งาน

     2,000,000 อาคารสัญลักษณ์
ต้นแม่น้ าเจ้าพระยา

 กองวชิาการและ
แผนงาน

13 11,172,000   
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45

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.

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไข ครัง้ที่ 1 พ.ศ.2560
1 จ้างเหมาเพื่อปฏบิติังานรักษา

ความสะอาดและงานสัตว
แพทย์ภายในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์

จ้างเหมาบคุคลเพื่อปฏบิติังาน
รักษาความสะอาดและงานสัตว
แพทย์ จ านวน 15 คน

     1,296,000 เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านักการ
สาธารณสุขฯ

2 อบรมสัมมนาทศันศึกษาดูงาน
พนักงานเทศบาลและพนักงาน
จ้าง ส านักการประปา

อบรมทศันศึกษาดูงาน จ านวน 
200 คน

        200,000 เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านักการประปา

3 กิจกรรมวนัที่ระลึกการก่อต้ัง
กิจการสถานธนานุบาล 1

จัดกิจกรรมวนัที่ระลึกการก่อต้ัง
กิจการสถานธนานุบาล จ านวน 3
 กิจกรรม
1. จัดพธิที าบญุทางศาสนา
2. บริจาคเงิน / ส่ิงของ เพื่อ
กิจการสาธารณกุศล
3. จัดท าของที่ระลึก จ านวน 300
 ชิ้น

         30,000 สถานธนานุบาล 1 สถานธนานุบาล 1

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02 
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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.2561 พ.ศ.2562
ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02 

4 กิจกรรมวนัที่ระลึกการก่อต้ัง
กิจการสถานธนานุบาล 2

จัดกิจกรรมวนัที่ระลึกการก่อต้ัง
กิจการสถานธนานุบาล จ านวน 3
 กิจกรรม
1. จัดพธิที าบญุทางศาสนา
2. บริจาคเงิน / ส่ิงของ เพื่อ
กิจการสาธารณกุศล
3. จัดท าของที่ระลึก จ านวน 300
 ชิ้น

         10,000 สถานธนานุบาล 2 สถานธนานุบาล 2

5 กิจกรรมวนัที่ระลึกการก่อต้ัง
กิจการสถานธนานุบาล 3

จัดกิจกรรมวนัที่ระลึกการก่อต้ัง
กิจการสถานธนานุบาล จ านวน 3
 กิจกรรม
1. จัดพธิที าบญุทางศาสนา
2. บริจาคเงิน / ส่ิงของ เพื่อ
กิจการสาธารณกุศล
3. จัดท าของที่ระลึก จ านวน 300
 ชิ้น

         10,000 กิจการสถานธนานุ
บาล 3 และสถาน
สงเคราะห์

สถานธนานุบาล 3

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 2 พ.ศ.2561
6 ปรับปรุงระบบไฟฟา้แสงสวา่ง

บริเวณริมร้ัวด้านข้างสถานี
ขนส่งผู้โดยสารตลอดแนว

ติดโคมไฟ LED 20 วตัต์ เสาไฟ
แปบ็เหล็กขนาด 3 นิ้ว ยาว 6 
เมตร จ านวน 28 ชุด

        191,000 สถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร

สถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร

6      1,737,000

46



47

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 6 ด้านการบรหิารจัดการที่ดี
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.

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไข ครัง้ที่ 1 พ.ศ.2560
1 ฝึกอบรม อปพร. และฝึก

ทบทวน อปพร. และน ำสมำชิก
 อปพร. สัมมนำทศันศึกษำดู
งำน

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

        300,000 เทศบำลนคร
นครสวรรค์

ส ำนักปลัดเทศบำล

2 ฝึกอบรมพฒันำประสิทธภิำพ
เจ้ำหน้ำที่ปอ้งกันฯ และ
พนักงำนดับเพลิง

จัดฝึกอบรมพฒันำประสิทธภิำพ
เจ้ำหน้ำที่ปอ้งกันฯ และ
พนักงำนดับเพลิง ปลีะ 1 คร้ัง

         50,000 เทศบำลนคร
นครสวรรค์

ส ำนักปลัดเทศบำล

2         350,000

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด. 02 
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 6 ด้านการบรหิารจัดการที่ดี
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.

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไข ครัง้ที่ 1 พ.ศ.2560
1 ปรับปรุงปา้ยชื่อโรงเรียน ปรับปรุงปา้ยชื่อโรงเรียน จ านวน

 1 แหง่ โรงเรียนเทศบาลวดัช่อง
คีรีศรีสิทธวิราราม ตามแบบ
แปลนรายละเอียดของเทศบาล

70,000         ร.ร.ท.5 ส านักการศึกษา

1          70,000

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02 
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 4 ด้านการพัฒนากายภาพเมือง
4.4 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.

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 3 พ.ศ.2561 (หน้าที่ แบบ ผ.02 หน้าที่ 23 - แบบ ผ.02 หน้าที่ 135)
1 เงินอุดหนุนส ำหรับกำร

ด ำเนินงำนตำมแนวโครงกำร
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 
จ ำนวน 189 โครงกำร

จัดอบรมประชำชนในเขต
เทศบำล จ ำนวน 63 ชุมชน

     1,260,000 เขตเทศบำล กองสวสัดิกำรสังคม

1 1,260,000     

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2562 เทศบาลนครนครสวรรค์

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

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด. 02 
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
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.

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไข ครัง้ที่ 1 พ.ศ.2560
1 สนับสนุนอาหารกลางวนั

ร.ร.อนุบาลนครสวรรค์
จัดสรรใหเ้ด็กเล็ก เด็กอนุบาล
และเด็ก ป.1-ป.6 มื้อละ 20 
บาทต่อคน

   10,304,000 โรงเรียนอนุบาล
นครสวรรค์

ส านักการศึกษา

2 สนับสนุนอาหารกลางวนั
ร.ร.อนุบาลเมืองนครสวรรค์

จัดสรรใหเ้ด็กเล็ก เด็กอนุบาล
และเด็ก ป.1-ป.6 มื้อละ 20 
บาทต่อคน

     4,948,000 โรงเรียนอนุบาล
เมืองนครสวรรค์

ส านักการศึกษา

2 15,252,000   

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
2.1 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.

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไข ครัง้ที่ 1 พ.ศ.2560
1 อุดหนุนโครงการอนุรักษแ์ละ

ส่งเสริมงานประเพณีแหเ่จ้าพอ่
เจ้าแม่ปากน้ าโพ

สนับสนุนงานประเพณีแหเ่จ้าพอ่
เจ้าแม่ปากน้ าโพ ปลีะ 1 คร้ัง

     2,000,000 ในเขตเทศบาลฯ ส านักปลัดเทศบาล

1 2,000,000     

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2562 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

แบบ ผด. 02 

แบบ ผด. 02 
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 4 ด้านการพัฒนากายภาพเมือง
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.

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 3 พ.ศ.2561
1 ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟา้

สาธารณะบริเวณ
ชุมชนบางปรอง
ต.ปากน  าโพ อ.เมืองฯ 
จ.นครสวรรค์

อุดหนุนโครงการขยายเขตระบบ
จ าหน่ายไฟฟา้สาธารณะ ใหแ้ก่
การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดั
นครสวรรค์ ตามประมาณการ
ค่าใช้จ่ายของการไฟฟา้ส่วน
ภมูิภาคจังหวดันครสวรรค์ ที่ มท
 5307.32/นว(บค)-0439/2561 
ลงวนัที่ 22 มิถุนายน 2561

        359,000 บริเวณชุมชน
บางปรอง

ส านักการช่าง

2 ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟา้
สาธารณะบริเวณ
เกาะญวน จุด 1
ต.ปากน  าโพ อ.เมืองฯ
จ.นครสวรรค์

เงินอุดหนุนโครงการขยายเขต
ระบบจ าหน่ายไฟฟา้สาธารณะ 
ใหแ้ก่การไฟฟา้ส่วนภมูิภาค
จังหวดันครสวรรค์ ตาม
ประมาณการค่าใช้จ่ายของการ
ไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดั
นครสวรรค์ ที่ มท 5307.32/นว
(บค)-0302/2561 ลงวนัที่ 25 
เมษายน 2561

        130,000 บริเวณเกาะญวณ ส านักการช่าง

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2562 เทศบาลนครนครสวรรค์

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

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
แบบ ผด. 02 
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 4 ด้านการพัฒนากายภาพเมือง
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.
ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
แบบ ผด. 02 

3 ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟา้
สาธารณะบริเวณ
เกาะญวน จุด 2
ต.ปากน  าโพ อ.เมืองฯ
จ.นครสวรรค์

เงินอุดหนุนโครงการขยายเขต
ระบบจ าหน่ายไฟฟา้สาธารณะ
ใหแ้ก่การไฟฟา้ส่วนภมูิภาค
จังหวดันครสวรรค์ ตาม
ประมาณการค่าใช้จ่ายของการ
ไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดั
นครสวรรค์ ที่ มท 5307.32/นว
(บค)-0304/2561 ลงวนัที่ 25 
เมษายน 2561

        141,000 บริเวณเกาะญวณ ส านักการช่าง

3 630,000        
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 1 ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
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.

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไข ครัง้ที่ 1 พ.ศ.2560
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 -              

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2562 เทศบาลนครนครสวรรค์

ส าหรบั โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ (แบบ ผ.06)

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
แบบ ผด. 02 

53



54

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 6 ด้านการบรหิารจัดการที่ดี
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.

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไข ครัง้ที่ 1 พ.ศ.2560
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 -              

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2562 เทศบาลนครนครสวรรค์

ส าหรบั โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ (แบบ ผ.06)

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
แบบ ผด. 02 
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1. ประเภทครภุณัฑ์ส ำนักงำน
1.1 แผนงำนบรหิำรงำนทั่วไป

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

แผนพัฒนำทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไข ครัง้ที่ 1 พ.ศ.2560
1 เคร่ืองปรับอากาศแบบแยก

ส่วน ขนาดไม่ต่่ากวา่ 60,000 
บทียีู รวมค่าติดต้ัง จ่านวน 1 
เคร่ือง

1.ขนาดที่ก่าหนดเปน็ขนาดไม่ต่่า
กวา่ 60,000 บทียีู
2.ราคาที่ก่าหนดเปน็ราคาที่รวม
ค่าติดต้ัง
3.ต้องเปน็เคร่ืองปรับอากาศที่
ประกอบส่าเร็จรูปทั้งชุด ทั้ง
หน่วยส่งความเย็นและหน่วย
ระบายความร้อนจากโรงงาน
เดียวกัน

85,000 ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วชิาการ

กองวชิาการและ
แผนงาน

2 ตู้เหล็ก แบบ 4 ล้ินชัก จ่านวน
 2 ตู้

1.มีหล้ิูนชัก
2.มีคุณสมบติัตามมาตรฐาน
3.ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

15,800 ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วชิาการ

กองวชิาการและ
แผนงาน

3 เก้าอี้บาร์ จ่านวน 1 ตัว 1.มีที่นั่งและพนักพงิ
2.สามารถเอนระดับสูง - ต่่าได้
3.รองรับน้่าหนักได้ไม่ต่่ากวา่ 
100 กิโลกรัม

1,500 ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วชิาการ

กองวชิาการและ
แผนงาน

สถำนที่ด ำเนินกำร
 หน่วยงำน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

บญัชีครภุณัฑ์ส ำหรบัที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำทอ้งถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ.2562 

เทศบำลนครนครสวรรค์

ที่ ครภุณัฑ์ รำยละเอียดของครภุณัฑ์
 งบประมำณ

(บำท)

แบบ ผด. 02/1 
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1. ประเภทครภุณัฑ์ส ำนักงำน
1.1 แผนงำนบรหิำรงำนทั่วไป

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

 หน่วยงำน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที่ ครภุณัฑ์ รำยละเอียดของครภุณัฑ์

 งบประมำณ
(บำท)

แบบ ผด. 02/1 

4 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบาน
เล่ือน จ่านวน 1 ตู้

1.มีกุญแจ 1 ชุด
2.มีแผ่นปรับระดับ 3 ชิ้น
3.ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

5,000 ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วชิาการ

กองวชิาการและ
แผนงาน

5 ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จ่านวน 2
 ตู้

1.มีมือจับชนิดบดิ
2.มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น
3.มีคุณสมบติัตามมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

11,000 งานรับเร่ืองราว
ร้องทกุข์ฝ่ายนิติการ

กองวชิาการและ
แผนงาน

6 เคร่ืองโทรศัพท ์แบบ IP 
Phone ชนิดต้ังโต๊ะ จ่านวน 
20 เคร่ือง

1.เปน็เคร่ืองโทรศัพทแ์บบ IP 
Phone 
2.รองรับ 1 sip Accounts
3.รองรับการเข้ารหสัแบบ G711,
 G729
4.รองรับการใช้งานแบบ POE

50,000 งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

กองวชิาการและ
แผนงาน

7 ตู้เก็บเอกสาร 1 บานประตู 4 
ล้ินชัก จ่านวน 1 ตู้

1.มีมือจับเปดิ - ปดิ
2.มีล้ินชัก 4 ล้ินชัก
3.มีบานประตู 1 บาน
4.มีคุณสมบติัตามมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

4,200 งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

กองวชิาการและ
แผนงาน

8 รถเข็นอเนกประสงค์ แบบพบั
ได้ จ่านวน 1 คัน

1.เปน็รถเข็นส่ีล้อ
2.พื้นยาง หรือพลาสติก
3.สามารถพบัเก็บมือจับได้

5,000 งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

กองวชิาการและ
แผนงาน
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1. ประเภทครภุณัฑ์ส ำนักงำน
1.1 แผนงำนบรหิำรงำนทั่วไป

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

 หน่วยงำน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที่ ครภุณัฑ์ รำยละเอียดของครภุณัฑ์

 งบประมำณ
(บำท)

แบบ ผด. 02/1 

แผนพัฒนำทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 2 พ.ศ.2561
9 ตู้เก็บเอกสาร 1 บานประตู 6 

ล้ินชัก จ่านวน 1 ตู้
1.มี 1 บานเปดิ และตู้เก็บ
เอกสาร 6 ล้ินชัก อยู่ในตู้เดียวกัน
2.ขนาดกวา้ง 880 x ลึก 410 x 
สูง 879 มิลลิเมตร 
3.บานประตูท่าจากเหล็กแผ่น
หนาไม่น้อยกวา่ 0.5 มิลลิเมตร

4,500 งานวเิคราะห์
นโยบายและแผน

กองวชิาการและ
แผนงาน

แผนพัฒนำทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 3 พ.ศ.2561
10 เคร่ืองค่านวณไฟฟา้แบบปร้ิน

กระดาษต้ังโต๊ะ 12 หลัก 
จ่านวน 5 ตัว

1.เคร่ืองค่านวณเลข 12 หลัก มี
กระดาษบนัทกึ
2.หน้าจอแสดงผล 2 สี สีเขียว
ส่าหรับค่าบวก สีแดงส่าหรับค่า
ลบ
3.ค่านวณค่าภาษ ี(TAX+,TAX-)
 อัตโนมัติอย่างรวดเร็ว ปุ่ม GT 
แสดงผลยอดรวมอัตโนมัติ

20,000         งานการเงินและ
บญัชี

ส่านักการคลัง
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1. ประเภทครภุณัฑ์ส ำนักงำน
1.1 แผนงำนบรหิำรงำนทั่วไป

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

 หน่วยงำน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที่ ครภุณัฑ์ รำยละเอียดของครภุณัฑ์

 งบประมำณ
(บำท)

แบบ ผด. 02/1 

11 โต๊ะท่างาน ชนิดเหล็ก จ่านวน
 5 ตัว

1.ท่าจากเหล็กแผ่นพบัขึ้นรูป 
พน่สี
2.ชนิดเหล็ก ขนาดกวา้งไม่น้อย
กวา่ 60 เซนติเมตร ยาวไม่น้อย
กวา่ 120 เซนติเมตร สูงไม่น้อย
กวา่ 75 เซนติเมตร
3.หน้าโต๊ะขอบ PVC กันกระแทก
 มีแผ่นกระจกบนโต๊ะ

         22,500 กองสารสนเทศ
ภาษแีละทรัพย์สิน

กองสารสนเทศ
ภาษแีละทรัพย์สิน

12 เก้าอี้อเนกประสงค์ โครงขา
เหล็ก จ่านวน 10 ตัว

1.โครงขาเหล็กและโครงพนักพงิ
ชุบโครเมี่ยม
2.ที่นั่งพนักพงิ เบาะหุ้มหนัง
เทยีมอย่างหนา

           8,000 กองสารสนเทศ
ภาษแีละทรัพย์สิน

กองสารสนเทศ
ภาษแีละทรัพย์สิน

12 232,500        
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1. ประเภทครภุณัฑ์ส ำนักงำน
1.2 แผนงำนกำรรกัษำควำมสงบภำยใน

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

แผนพัฒนำทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไข ครัง้ที่ 1 พ.ศ.2560
1 เคร่ืองปรับอากาศแบบแยก

ส่วน ชนิดแขวน ขนาดไม่ต่่า
กวา่ 36,000 บทียีู รวมค่า
ติดต้ัง จ่านวน 3 เคร่ือง

1.ขนาดที่ก่าหนดเปน็ขนาดไม่ต่่า
กวา่ 36,000 บทียีู
2.ราคาที่ก่าหนดเปน็ราคาที่รวม
ค่าติดต้ัง
3.ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม และ
ฉลากประหยัดไฟฟา้ เบอร์ 5
4.มีระบบฟอกอากาศ

141,000 งานรักษาความสงบ
เรียบร้อย

ส่านักปลัดเทศบาล

2 โต๊ะคอมพวิเตอร์ จ่านวน 1 ตัว 1.มีที่ส่าหรับวางแปน้พมิพ์
2.มีล้ินชักหนึ่งล้ินชัก
3.มีที่วางซีพยีู

2,000 งานรักษาความสงบ
เรียบร้อย

ส่านักปลัดเทศบาล

แผนพัฒนำทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 2 พ.ศ.2561
3 ตู้เหล็กล็อกเกอร์แบบ 3 ประตู

 จ่านวน 15 ตู้
1.ตู้เหล็กล็อกเกอร์แบบ 3 ประตู
 ขนาดกวา้ง 91.4 เซนติเมตร 
ยาว 45.7 เซนติเมตร สูง 183 
เซนติเมตร
2.มีมือจับชนิดฝัง
3.มีคุณสมบติัตามมาตรฐาน
อุตสาหกรรม (มอก.)

105,000 งานปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

ส่านักปลัดเทศบาล

สถำนที่ด ำเนินกำร
 หน่วยงำน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

บญัชีครภุณัฑ์ส ำหรบัที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำทอ้งถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ.2562 

เทศบำลนครนครสวรรค์

ที่ ครภุณัฑ์ รำยละเอียดของครภุณัฑ์
 งบประมำณ

(บำท)

แบบ ผด. 02/1 
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1. ประเภทครภุณัฑ์ส ำนักงำน
1.3 แผนงำนกำรศึกษำ

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

แผนพัฒนำทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไข ครัง้ที่ 1 พ.ศ.2560
1 โต๊ะอาหารพร้อมม้านั่ง 

ระดับชั้นประถมศึกษา จ านวน
 20 ชุด

1.เปน็โต๊ะอาหารพร้อมม้านั่ง 
(หน้าโฟเมก้า) ขนาดไม่น้อยกวา่ 
60 x 120 x 75 ซม.
2.ม้านั่งขนาดไม่น้อยกวา่ 30 
x120 x 45 ซม.

         97,600 ท.1 ส านักการศึกษา

2 เคร่ืองปรับอากาศแบบแยก
ส่วนชนิดติดผนังขนาด 24,000
 บทียีู รวมค่าติดต้ัง จ านวน 1 
เคร่ือง

1.เปน็เคร่ืองปรับอากาศที่มี
ความสามารถในการท าความเย็น
 ขนาดไม่เกิน 24,000 บทียีู 
2.ต้องเปน็เคร่ืองปรับอากาศที่
ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุดทั้งหน่วย
 ส่งความเย็นและหน่วยระบาย
ความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

         28,000 ท.2 ส านักการศึกษา

สถำนที่ด ำเนินกำร
 หน่วยงำน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

บญัชีครภุณัฑ์ส ำหรบัที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำทอ้งถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ.2562 

เทศบำลนครนครสวรรค์

ที่ ครภุณัฑ์ รำยละเอียดของครภุณัฑ์
 งบประมำณ

(บำท)

แบบ ผด. 02/1 
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1. ประเภทครภุณัฑ์ส ำนักงำน
1.3 แผนงำนกำรศึกษำ

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

 หน่วยงำน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที่ ครภุณัฑ์ รำยละเอียดของครภุณัฑ์

 งบประมำณ
(บำท)

แบบ ผด. 02/1 

3.เคร่ืองปรับอากาศที่มีระบบ
ฟอกอากาศ เข่น แผ่นฟอก
อากาศ ตะแกรงไฟฟา้ (Electric 
grids) หรือเคร่ืองผลิตประจุ
ไฟฟา้ (lonizer) เปน็ต้น 
สามารถดักจับอนุภาค ฝุ่นละออง
 และอุปกรณ์ สามารถท าความ
สะอาดได้
4.มีความหน่วงเวลาการท างาน
ของคอมเพรสเซอร์

3 ตู้เหล็ก 2 บาน จ านวน 3  ตู้ 1.มีมือจับชนิดบดิ
2.มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น

         16,500 ท.2 ส านักการศึกษา

4 พดัลมไอน้ า จ านวน 2 ตัว 1.พดัลมไอน้ าแบบเคล่ือนที่ มี
ความสูงไม่น้อยกวา่ 194 ซม.
2.ใช้ส าหรับพื้นที่ขนาดไม่น้อย
กวา่ 40 ตรม.
3.สามารถปรับระดับละอองน้ าได้
 และมีระบบฆ่าเชื้อโรคในอากาศ
4.แรงลม 3 ระดับ มีระบบตัด
ปั๊มน้ าเมื่อน้ าหมด

         50,000 ท.3 ส านักการศึกษา
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1. ประเภทครภุณัฑ์ส ำนักงำน
1.3 แผนงำนกำรศึกษำ

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

 หน่วยงำน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที่ ครภุณัฑ์ รำยละเอียดของครภุณัฑ์

 งบประมำณ
(บำท)

แบบ ผด. 02/1 

5 โต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียน ระดับ
มัธยมศึกษา จ านวน 60 ชุด

1.เปน็โต๊ะไม้ขาเหล็ก หน้าไม้อัด
ลายไม้สักหรือดีกวา่ โครงเหล็ก
เคลือบพน่สีด ามียางรองขาโต๊ะ
ขนาดไม่น้อยกวา่ 40 x 60 x 75
 ซม. 
2.เก้าอี้ขนาดไม่น้อยกวา่ 41 x 
45 x 45 ซม. มีพนักพงิสูงไม่
น้อยกวา่ 80 ซม.

        100,800 ท.4 ส านักการศึกษา

6 โต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียน ระดับ
มัธยมศึกษา จ านวน 60 ชุด

1.เปน็โต๊ะไม้ขาเหล็ก หน้าไม้อัด
ลายไม้สักหรือดีกวา่ โครงเหล็ก
เคลือบพน่สีด ามียางรองขาโต๊ะ
ขนาดไม่น้อยกวา่ 40 x 60 x 75
 ซม. 
2.เก้าอี้ขนาดไม่น้อยกวา่ 41 x 
45 x 45 ซม. มีพนักพงิสูงไม่
น้อยกวา่ 80 ซม.

        100,800 ท.6 ส านักการศึกษา

7 โต๊ะอาหารพร้อมม้านั่ง 
ระดับชั้นประถมศึกษา จ านวน
 20 ชุด

1.เปน็โต๊ะอาหารพร้อมม้านั่ง 
(หน้าโฟเมก้า) ขนาดไม่น้อยกวา่ 
60 x 120 x 75 ซม.
2.ม้านั่งขนาดไม่น้อยกวา่ 30 
x120 x 45 ซม.

         97,600 ท.7 ส านักการศึกษา
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1. ประเภทครภุณัฑ์ส ำนักงำน
1.3 แผนงำนกำรศึกษำ

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

 หน่วยงำน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที่ ครภุณัฑ์ รำยละเอียดของครภุณัฑ์

 งบประมำณ
(บำท)

แบบ ผด. 02/1 

8 โต๊ะอาหารพร้อมม้านั่ง 
ระดับชั้นประถมศึกษา จ านวน
 20 ชุด

1.เปน็โต๊ะอาหารพร้อมม้านั่ง 
(หน้าโฟเมก้า) ขนาดไม่น้อยกวา่ 
60 x 120 x 75 ซม.
2.ม้านั่งขนาดไม่น้อยกวา่ 30 
x120 x 45 ซม.

         97,600 ท.8 ส านักการศึกษา

9 เคร่ืองปรับอากาศแบบแยก
ส่วนชนิดแขวน ขนาด 24,000
 บทียีู รวมค่าติดต้ัง จ านวน 1 
เคร่ือง

1.เปน็เคร่ืองปรับอากาศที่มี
ความสามารถในการท าความเย็น
 ขนาดไม่เกิน 24,000 บทียีู 
2.ต้องเปน็เคร่ืองปรับอากาศที่
ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุดทั้งหน่วย
 ส่งความเย็นและหน่วยระบาย
ความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

         32,400 ศพด.ร.ร.ท.1 ส านักการศึกษา
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1. ประเภทครภุณัฑ์ส ำนักงำน
1.3 แผนงำนกำรศึกษำ

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

 หน่วยงำน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที่ ครภุณัฑ์ รำยละเอียดของครภุณัฑ์

 งบประมำณ
(บำท)

แบบ ผด. 02/1 

3.เคร่ืองปรับอากาศที่มีระบบ
ฟอกอากาศ เข่น แผ่นฟอก
อากาศ ตะแกรงไฟฟา้ (Electric 
grids) หรือเคร่ืองผลิตประจุ
ไฟฟา้ (lonizer) เปน็ต้น 
สามารถดักจับอนุภาค ฝุ่นละออง
 และอุปกรณ์ สามารถท าความ
สะอาดได้
4.มีความหน่วงเวลาการท างาน
ของคอมเพรสเซอร์

10 ตู้เก็บที่นอน  15 ช่อง  จ านวน 
 2  ตู้

1.ขนาดไม่น้อยกวา่ ความกวา้ง 
150 ซม. X สูง 100 ซม. และมี
ความลึกไม่น้อยกวา่ 40 ซม.
2.โครงสร้างเปน็ไม้หรือวสัดุอื่นที่
มีความคงทนแข็งแรงหรือดีกวา่
3.แผ่นตู้ท าด้วยไม้ปาร์ติเกิล
บอร์ด หรือวสัดุอื่นที่มีความ
คงทนแข็งแรงเทยีบเทา่หรือดีกวา่
 ขอบตู้ปดิด้วยพวีซีี
4.มีฝาปดิตู้แต่ละช่องพร้อมที่จับ

         11,000 ศพด.ร.ร.ท.2 ส านักการศึกษา
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1. ประเภทครภุณัฑ์ส ำนักงำน
1.3 แผนงำนกำรศึกษำ

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

 หน่วยงำน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที่ ครภุณัฑ์ รำยละเอียดของครภุณัฑ์

 งบประมำณ
(บำท)

แบบ ผด. 02/1 

11 โต๊ะพร้อมเก้าอี้ 4 ที่นั่ง ระดับ
อนุบาล จ านวน 5 ชุด

เปน็โต๊ะหน้าโฟเมก้าขาวเงา 
ขนาดไม่น้อยกวา่ 60 x 120 x 
55 ซม. พร้อมเก้าอี้ 4 ตัว

22,900 ศพด.ร.ร.ท.4 ส านักการศึกษา

แผนพัฒนำทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 3 พ.ศ.2561 (เปลี่ยนแปลง หน้ำ 156)
12 มุ้งลวดพร้อมอุปกรณ์ รวม

ติดต้ัง จ านวน 10 ช่อง
1.มุ้งลวดขนาดไม่น้อยกวา่ 75 x 
100 ซม. และขนาดไม่น้อยกวา่ 
80 x 100 ซม. จ านวน 10 ช่อง
2.กรอบอลูมิเนียมสีชาหน้า
แข็งแรง มุ้งลวดเปน็ไนลอนตา
ข่ายอย่างดี

15,000 ศพด.ร.ร.ท.4 ส านักการศึกษา

แผนพัฒนำทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไข ครัง้ที่ 1 พ.ศ.2560
13 พดัลมติดผนัง จ านวน 2 ตัว ตะแกรงครอบใบพดัเหล็ก กรอบ

พลาสติก คุณภาพดีแข็งแรง 
ทนทาน ปรับระดับแรงลมด้วย
สายดึง 3 ระดับ ปรับส่ายซ้าย - 
ขวาได้ และสายดึงบงัคับส่ายได้
ตามต้องการ มอเตอร์
ประสิทธภิาพสูงด้วยระบบรอง
ล่ืนอัตโนมัติ

3,000 ศพด.ร.ร.ท.5 ส านักการศึกษา
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1. ประเภทครภุณัฑ์ส ำนักงำน
1.3 แผนงำนกำรศึกษำ

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

 หน่วยงำน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที่ ครภุณัฑ์ รำยละเอียดของครภุณัฑ์

 งบประมำณ
(บำท)

แบบ ผด. 02/1 

14 เคร่ืองปรับอากาศแบบแยก
ส่วนชนิดแขวน ขนาด 18,000
 บทียีู รวมค่าติดต้ัง จ านวน 2 
เคร่ือง

1.เปน็เคร่ืองปรับอากาศที่มี
ความสามารถในการท าความเย็น
 ขนาดไม่เกิน 18,000 บทียีู
2.ต้องเปน็เคร่ืองปรับอากาศที่
ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุดทั้งหน่วย
 ส่งความเย็นและหน่วยระบาย
ความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

57,200 ศพด.ร.ร.ท.7 ส านักการศึกษา

3.เคร่ืองปรับอากาศที่มีระบบ
ฟอกอากาศ เข่น แผ่นฟอก
อากาศ ตะแกรงไฟฟา้ (Electric 
grids) หรือเคร่ืองผลิตประจุ
ไฟฟา้ (lonizer) เปน็ต้น 
สามารถดักจับอนุภาค ฝุ่นละออง
 และอุปกรณ์ สามารถท าความ
สะอาดได้
4.มีความหน่วงเวลาการท างาน
ของคอมเพรสเซอร์
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1. ประเภทครภุณัฑ์ส ำนักงำน
1.3 แผนงำนกำรศึกษำ

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

 หน่วยงำน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที่ ครภุณัฑ์ รำยละเอียดของครภุณัฑ์

 งบประมำณ
(บำท)

แบบ ผด. 02/1 

15 เคร่ืองปรับอากาศแบบแยก
ส่วนชนิดแขวน ขนาด 24,000
 บทียีู รวมค่าติดต้ัง จ านวน 1 
เคร่ือง

1.เปน็เคร่ืองปรับอากาศที่มี
ความสามารถในการท าความเย็น
 ขนาดไม่เกิน 24,000 บทียีู
2.ต้องเปน็เคร่ืองปรับอากาศที่
ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุดทั้งหน่วย
 ส่งความเย็นและหน่วยระบาย
ความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

32,400 ศพด.ร.ร.ท.8 ส านักการศึกษา

3.เคร่ืองปรับอากาศที่มีระบบ
ฟอกอากาศ เข่น แผ่นฟอก
อากาศ ตะแกรงไฟฟา้ (Electric 
grids) หรือเคร่ืองผลิตประจุ
ไฟฟา้ (lonizer) เปน็ต้น 
สามารถดักจับอนุภาค ฝุ่นละออง
 และอุปกรณ์ สามารถท าความ
สะอาดได้
4.มีความหน่วงเวลาการท างาน
ของคอมเพรสเซอร์
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1. ประเภทครภุณัฑ์ส ำนักงำน
1.3 แผนงำนกำรศึกษำ

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

 หน่วยงำน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที่ ครภุณัฑ์ รำยละเอียดของครภุณัฑ์

 งบประมำณ
(บำท)

แบบ ผด. 02/1 

16 ชั้นวางหนังสือ จ านวน 4 ชุด 1.ท าจากไม้ปาร์ติเกิลบอร์ดแผ่น
อัดแน่นหรือดีกวา่ คุณสมบติั
แข็งแรง ไม่หดตัว ขนาดไม่น้อย
กวา่ 90 x 90 x 30 ซม.
2.คุณสมบติัพเิศษ ผิวหน้า
เคลือบฟล์ิม
3.อัดแน่น แข็งแรง มีสีสัน
สวยงาม ผิวเรียบ

6,900 ศพด.ทน.นว. ส านักการศึกษา

16 769,700        
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1. ประเภทครภุณัฑ์ส ำนักงำน
1.6 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

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

แผนพัฒนำทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 2 พ.ศ.2561
1 ตู้เก็บเอกสาร 1 บาน 4 ล้ินชัก

 จ านวน 2 ตู้
1.ตู้เก็บเอกสาร ขนาดไม่น้อยกวา่
 3 ฟตุ
2.ผลิตจากโลหะพน่เคลือบสี
อย่างดี แข็งแรง ทนทาน

           8,000 งานการเงินและ
บญัชี
ส่วนช่างสุขาภบิาล

ส านักการช่าง

2 ตู้เก็บเอกสาร 1 บาน 4 ล้ินชัก
 มีช่องวา่งตรงกลาง 3 ชั้น 
จ านวน 2 ตู้

1.ตู้เก็บเอกสาร ขนาดไม่น้อยกวา่
 4 ฟตุ
2.มีช่องวา่งตรงกลาง 3 ชั้น
3.ผลิตจากโลหะพน่เคลือบสี
อย่างดี แข็งแรง ทนทาน

           9,600 งานการเงินและ
บญัชี
ส่วนช่างสุขาภบิาล

ส านักการช่าง

3 ตู้บานเล่ือนกระจกทรงสูง 
จ านวน 2 ตู้

1.ตู้เอกสารเหล็กบานเล่ือน
กระจกทรงสูง จัดเก็บ 4 ชั้น
2.แผ่นชั้นวางปรับระดับได้

           9,600 งานการเงินและ
บญัชี
ส่วนช่างสุขาภบิาล

ส านักการช่าง

4 เก้าอี้ส านักงาน หลังพงิสูงหุ้ม
หนัง จ านวน 2 ตัว

1.โครงเหล็ก
2.ปรับความสูงด้วยแกนแก๊ส
3.หุ้มด้วยหนังเทยีม

           6,600 งานการเงินและ
บญัชี
ส่วนช่างสุขาภบิาล

ส านักการช่าง

แผนพัฒนำทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 3 พ.ศ.2561
5 เก้าอี้พลาสติก จ านวน 300 ตัว 1.เปน็เก้าอี้พลาสติก

2.มีพนักพงิ
3.ไม่มีที่ทา้วแขน

         99,000 ส่วนการโยธาฯ ส านักการช่าง

สถำนที่ด ำเนินกำร
 หน่วยงำน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

บญัชีครภุณัฑ์ส ำหรบัที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำทอ้งถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ.2562 

เทศบำลนครนครสวรรค์

ที่ ครภุณัฑ์ รำยละเอียดของครภุณัฑ์
 งบประมำณ

(บำท)

แบบ ผด. 02/1 
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1. ประเภทครภุณัฑ์ส ำนักงำน
1.6 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

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

 หน่วยงำน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที่ ครภุณัฑ์ รำยละเอียดของครภุณัฑ์

 งบประมำณ
(บำท)

แบบ ผด. 02/1 

6 โต๊ะพบัอเนกประสงค์ จ านวน 
30 ตัว

1.หน้าโต๊ะท าจากเหล็ก
2.โครงขาท าด้วยแปป๊ส่ีเหล่ียม
3.ตัวโต๊ะสามารถพบัขาเก็บได้

         96,000 ส่วนการโยธาฯ ส านักการช่าง

6 228,800        
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2. ประเภทครภุณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
2.1 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.

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 3 พ.ศ.2561
1 รถจักรยานยนต์ขนาด 110 ซี

ซีแบบเกียร์ธรรมดา จ านวน 1
 คัน

ขนาดที่ก าหนดเปน็ขนาด
ปริมาตรกระบอกสูบขั้นต่ า กรณี
ขนาดต่ ากวา่ซีซี ที่ก าหนดไม่เกิน
 5 ซีซี หรือขนาดเกินกวา่ซีซี ที่
ก าหนดไม่เกิน 5 ซีซี เปน็
รถจักรยานยนต์ตามขนาดซีซี ที่
ก าหนดไว้

         40,800 ส่วนพฒันารายได้ ส านักการคลัง

1 40,800         

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

บญัชีครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2562 

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์
 งบประมาณ

(บาท)

แบบ ผด. 02/1 
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2. ประเภทครภุณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
2.2 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.

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไข ครัง้ที่ 1 พ.ศ.2560
1 ซ่อมใหญ่รถบรรทกุน ้ำ 

ทะเบยีน 81-8185 (เบอร์ 11)
ค่ำซ่อมแซมบ้ำรุงรักษำ
โครงสร้ำงครุภณัฑ์ขนำดใหญ่ ที่
มีควำมจ้ำเปน็ต้องด้ำเนินกำร
ซ่อมแซมซ่ึงไม่รวมถึงค่ำซ่อม
บ้ำรุงรักษำตำมปกติหรือค่ำซ่อม
กลำง

250,000 งำนปอ้งกันและ
บรรเทำสำธำรณภยั

ส้ำนักปลัดเทศบำล

2 ซ่อมใหญ่รถบรรทกุน ้ำ 
ทะเบยีน 81-8186 (เบอร์ 13)

ค่ำซ่อมแซมบ้ำรุงรักษำ
โครงสร้ำงครุภณัฑ์ขนำดใหญ่ ที่
มีควำมจ้ำเปน็ต้องด้ำเนินกำร
ซ่อมแซมซ่ึงไม่รวมถึงค่ำซ่อม
บ้ำรุงรักษำตำมปกติหรือค่ำซ่อม
กลำง

250,000 งำนปอ้งกันและ
บรรเทำสำธำรณภยั

ส้ำนักปลัดเทศบำล

3 ซ่อมใหญ่รถบรรทกุน ้ำ 
ทะเบยีน 81-8187 (เบอร์ 17)

ค่ำซ่อมแซมบ้ำรุงรักษำ
โครงสร้ำงครุภณัฑ์ขนำดใหญ่ ที่
มีควำมจ้ำเปน็ต้องด้ำเนินกำร
ซ่อมแซมซ่ึงไม่รวมถึงค่ำซ่อม
บ้ำรุงรักษำตำมปกติหรือค่ำซ่อม
กลำง

250,000 งำนปอ้งกันและ
บรรเทำสำธำรณภยั

ส้ำนักปลัดเทศบำล

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

บญัชีครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2562 

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์
 งบประมาณ

(บาท)

แบบ ผด. 02/1 
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2. ประเภทครภุณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
2.2 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.
สถานที่ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์

 งบประมาณ
(บาท)

แบบ ผด. 02/1 

4 ซ่อมใหญ่รถยนต์บนัไดเล่ือน 
ทะเบยีน บท-7264 (หอน ้ำ)

ค่ำซ่อมแซมบ้ำรุงรักษำ
โครงสร้ำงครุภณัฑ์ขนำดใหญ่ ที่
มีควำมจ้ำเปน็ต้องด้ำเนินกำร
ซ่อมแซมซ่ึงไม่รวมถึงค่ำซ่อม
บ้ำรุงรักษำตำมปกติหรือค่ำซ่อม
กลำง

250,000 งำนปอ้งกันและ
บรรเทำสำธำรณภยั

ส้ำนักปลัดเทศบำล

4 1,000,000     
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2. ประเภทครภุณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
2.4 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.

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไข ครัง้ที่ 1 พ.ศ.2560
1 รถบรรทกุขยะ ขนาด 1 ตัน 

ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต ่ากวา่
 2,400 ซีซี หรือก่าลัง
เครื องยนต์สูงสุดไม่ต ่ากวา่ 110
 กิโลวตัต์ แบบเปดิข้างเททา้ย 
จ่านวน 1 คัน

1.ตู้บรรทกุมูลฝอยมีขนาดความจุ
ไม่น้อยกวา่ 3 ลูกบาศก์เมตรหรือ
 4 ลูกบาศก์หลา
2.พื้นตัวถังท่าด้วยแผ่นเหล็กอาบ
สังกะสี หนาไม่น้อยกวา่ 2 
มิลลิเมตร
3.มีบานเลื อนขึ้น - ลงได้ข้างละ 2
 บาน
4.มีประตูเปดิ - ปดิ ชนิดล็อกได้ 
2 บาน
5.ยกเททา้ยด้วยระบบไฮดรอลิก
 สามารถควบคุมได้จากหอ้ง
โดยสาร
6.มีอุปกรณ์สัญญาณไฟ

        950,000 งานบริการรักษา
ความสะอาด

ส่านักการ
สาธารณสุขฯ

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

บญัชีครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2562 

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์
 งบประมาณ

(บาท)

แบบ ผด. 02/1 
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2. ประเภทครภุณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
2.4 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.
สถานที่ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์

 งบประมาณ
(บาท)

แบบ ผด. 02/1 

2 รถบรรทกุขยะ ขนาด 6 ตัน 6 
ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต ่า
กวา่ 6,000 ซีซี หรือก่าลัง
เครื องยนต์ไม่ต ่ากวา่ 170 
กิโลวตัต์ แบบอัดทา้ย จ่านวน 
1 คัน

1.ตู้บรรทกุมูลฝอยมีขนาดความ
จุของตู้ไม่น้อยกวา่ 10 ลูกบาศก์
เมตร และสามารถรับน้่าหนักมูล
ฝอยได้ไม่น้อยกวา่ 5,000 
กิโลกรัม
2.ตัวถังท่าด้วยเหล็กหนาไม่น้อย
กวา่ 3 มิลลิเมตร พื้นหนาไม่
น้อยกวา่ 4.50 มิลลิเมตร
3.น้่าหนักของรถรวมน้่าหนัก
บรรทกุ ไม่ต ่ากวา่ 12,000 
กิโลกรัม
4.ขุดอัดทา้ยท่างานด้วยระบบไฮ
ดรอลิก สามารถผลิต แรงดัน
สูงสุดไม่น้อยกวา่ 2,500 ปอนด์
ต่อตารางนิ้ว
5.มีโคมไฟสัญญาณวบัวาบสี
เหลือง 1 ดวง

     2,400,000 งานบริการรักษา
ความสะอาด

ส่านักการ
สาธารณสุขฯ

2 3,350,000     
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2. ประเภทครภุณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
2.5 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.

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไข ครัง้ที่ 1 พ.ศ.2560
1 รถบรรทกุ (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

 ขับเคล่ือน 2 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่่ากวา่ 2,400 
ซีซี แบบดับเบิ้ลแค็บ 1 คัน

1.แบบเกียร์ธรรมดา
2.ขับเคล่ือน 2 ล้อ
3.แบบดับเบิ้ลแคบ
4.เปน็กระบะส่าเร็จรูป
5.หอ้งโดยสารเปน็แบบดับเบิ้บ
แคบ 4 ประตู

        814,000 งานธรุการ กองสวสัดิการสังคม

1 814,000        

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

บญัชีครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2562 

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์
 งบประมาณ

(บาท)

แบบ ผด. 02/1 
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2. ประเภทครภุณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
2.6 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.

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไข ครัง้ที่ 1 พ.ศ.2560
1 รถบรรทกุเททา้ย ชนิด 10 ล้อ 

เคร่ืองยนต์ดีเซลมีก าลังไม่น้อย
กวา่ 240 แรงม้า จ านวน 1 คัน

เคร่ืองยนต์ดีเซลมีก าลังไม่น้อย
กวา่ 240 แรงม้า

     3,600,000 ส านักการช่าง ส านักการช่าง

1 3,600,000     

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

บญัชีครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2562 

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์
 งบประมาณ

(บาท)

แบบ ผด. 02/1 
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3. ประเภทครภุณัฑ์การเกษตร
3.4 แผนงานการสาธารณสุข

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

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 2 พ.ศ.2561
1 เคร่ืองพน่สารเคมีชนิดฝอย

ละอองละเอียด (ULV) 
สะพายหลัง จ านวน 2 เคร่ือง

1.ท างานด้วยเคร่ืองยนต์ 2 จังหวะ
2.เคร่ืองยนต์มีก าลังไม่ต่ ากวา่ 2 
แรงม้า
3.ระบบสตาร์ทเคร่ืองเปน็แบบ
แมนนวล (manual)
4.ความจุของถังน  ามันไม่น้อยกวา่
 1 ลิตร
5.ถังบรรจุน  ายาเคมี ผลิตจาก
วสัดุทนการกัดกร่อนของสารเคมี
 ความจุไม่น้อยกวา่ 3 ลิตร
6.ขนาดของเม็ดฝอยละออง
ละเอียดของน  ายาเคมี เล็กกวา่ 
30 ไมครอน

170,000        กลุ่มงานปอ้งกัน
และควบคุม
โรคติดต่อ

ส านักการ
สาธารณสุขฯ

1 170,000        

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

บญัชีครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2562 

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์
 งบประมาณ

(บาท)

แบบ ผด. 02/1 
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3. ประเภทครภุณัฑ์การเกษตร
3.6 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.

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไข ครัง้ที่ 1 พ.ศ.2560
1 รถเกล่ียดิน ขนาด 150 แรงม้า

 จ านวน 1 คัน
1.เปน็รถเกล่ียดิน (Motor 
Grader) ขับเคล่ือนด้วย
เคร่ืองยนต์ดีเซล 4 จังหวะ
2.ระบายความร้อนด้วยน  า มี
ก าลังไม่น้อยกวา่ 150 แรงม้า 
ความเร็วรอบเคร่ืองยนต์ไม่เกิน
กวา่ 2,500 รอบต่อนาท ีสตาร์ท
เคร่ืองยนต์ด้วยระบบไฟฟา้
3.ระบบถ่ายทอดก าลังเปน็แบบ 
Power Shift ขับเคล่ือน 4 ล้อ
หลัง ล้อหน้าปรับเอียงได้ด้วย
ระบบไฮโดรลิค

     7,500,000 ส านักการช่าง ส านักการช่าง

1 7,500,000     

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

บญัชีครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2562 

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์
 งบประมาณ

(บาท)

แบบ ผด. 02/1 
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3. ประเภทครภุณัฑ์การเกษตร
3.7 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.

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 3 พ.ศ.2561
1 เคร่ืองสูบน ้ำแบบเทอร์ไบน์

ขับเคล่ือนด้วยมอเตอร์ไฟฟำ้
สูบน ้ำได้ไม่น้อยกวำ่ 1,000 
ลบ.ม./ชม. จ้ำนวน 1 ชุด

1.งำนเจำะพื นโรงงำน พร้อม
ติดตั งปลอกเหล็ก 960 มม.
2.ติดตั งทอ่และอุปกรณ์ส่งน ้ำ
3.ติดตั งสำยเมนไฟฟำ้พร้อม
ตู้ควบคุมไฟฟำ้ จ้ำนวน 1 ชุด
4.ติดตั งเคร่ืองสูบน ้ำส่งน ้ำได้ไม่
ต้่ำกวำ่ 1,000 ลบม./ชม. ส่งสูง 
25 เมตร ประสิทธภิำพไม่น้อย
กวำ่ 80%  ขับด้วยมอเตอร์

     5,200,000 ส้ำนักกำรประปำ ส้ำนักกำรประปำ

2 เคร่ืองปั้มน ้ำอัตโนมัติ ขนำดไม่
น้อยกวำ่ 305 วตัต์ จ้ำนวน 1 
เคร่ือง

1.แรงดันไฟฟำ้ 1 เฟส 220 โวลท์
2.ระยะดูดน ้ำสูงสุด 8 เมตร 
ระยะส่งน ้ำสูง 20 เมตร
3.ขนำดทอ่น ้ำเข้ำ-ออก 25 มม.(1
 นิ ว)

           7,000 สถำนธนำนุบำล 1 สถำนธนำนุบำล 1

2 5,207,000     

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

บญัชีครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2562 

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์
 งบประมาณ

(บาท)

แบบ ผด. 02/1 
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4. ประเภทครภุณัฑ์ก่อสรา้ง
4.6 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.

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 3 พ.ศ.2561
1 รถขุดไฮดรอลิค ขนาดเล็ก 

จ านวน 1 คัน
1.ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต  ากวา่
 4,000 ซีซี
2.หรือก าลังเครื องยนต์สูงสุดไม่
ต  ากวา่ 105 กิโลวตัต์

     2,600,000 ส่วนการโยธาฯ ส านักการช่าง

1 2,600,000     

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

บญัชีครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2562 

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์
 งบประมาณ

(บาท)

แบบ ผด. 02/1 
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5. ประเภทครภุณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
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.

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไข ครัง้ที่ 1 พ.ศ.2560
1 ไมโครโฟนส ำหรับอัดเสียง 

พร้อมหฟูงั จ ำนวน 1 ชุด
1.กำรตอบสนองควำมถี่ ได้อย่ำง
ชัดเจน
2.สำมำรถลดเสียงรบกวนโดยรอบ
3.สำมำรถอัดเสียงได้รอบทศิทำง

5,500 ฝ่ำยบริกำรและ
เผยแพร่วชิำกำร

กองวชิำกำรและ
แผนงำน

2 โทรโข่ง จ ำนวน 2 ตัว 1.ก ำลังสูงสุดไม่ต่ ำกวำ่ 35 วตัต์
2.ใช้งำนได้ด้วยแบตเตอร่ี R-14P
 หรือ "c"
3.มีฟงัก์ชั่นไซเรน

9,000 ฝ่ำยบริกำรและ
เผยแพร่วชิำกำร

กองวชิำกำรและ
แผนงำน

2 14,500         

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

บญัชีครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2562 

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์
 งบประมาณ

(บาท)

แบบ ผด. 02/1 

82



83

5. ประเภทครภุณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
5.5 แผนงานการสังคมสงเคราะห์

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

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไข ครัง้ที่ 1 พ.ศ.2560
1 กล้องวงจรปดิ พร้อมอุปกรณ์

ในการติดต้ัง
1.ระบบบนัทกึภาพดิจิตอลพร้อม
 CMS
2.จอแสดงผลภาพ
3.เคร่ืองส ารองกระแสไฟฟา้
4.อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ

        100,000 อาคารแสดงสินค้า
ศูนย์สาธติ

กองสวสัดิการสังคม

1 100,000        

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

บญัชีครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2562 

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์
 งบประมาณ

(บาท)

แบบ ผด. 02/1 
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5. ประเภทครภุณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
5.7 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.

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 2 พ.ศ.2561
1 เคร่ืองสัญญาณเตือนภยั 1.ตู้ควบคุมระบบสัญญาณเตือน

ภยั
2.ระบบเตือนภยัแบบไซเรน
จ านวน 1 ชุด

         55,000 สถานธนานุบาล 2 สถานธนานุบาล 2

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไข ครัง้ที่ 1 พ.ศ.2560
2 กล้องโทรทศัน์วงจรปดิ 1.เคร่ืองบนัทกึภาพดิจิตอล  

2.กล้อง HD Infrared จ านวน 8
 ตัว
3.เคร่ืองส ารองไฟ 1000 VA 480
 W จ านวน 1 เคร่ือง
4.Monitor จ านวน 1 เคร่ือง
5.โทรทศัน์สี LED ขนาดไม่น้อย
กวา่ 19 นิ้ว

50,000         สถานธนานุบาล 3 สถานธนานุบาล 3

2 105,000        

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

บญัชีครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2562 

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์
 งบประมาณ

(บาท)

แบบ ผด. 02/1 
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6. ประเภทครภุณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่
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.

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไข ครัง้ที่ 1 พ.ศ.2560
1 โทรทศัน์ แอลอีดี (LED TV) 

ขนาด 40 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง
1.ระดับความละเอียดจอภาพ 
1920 x 1080 พกิเซล
2.ขนาดที่ก าหนดเปน็ขนาด
จอภาพขั้นต่ า 40 นิ้ว
3.ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกวา่ 2 
ช่องสัญญาณ เพื่อการเชื่อมต่อ
สัญญาณภาพและเสียง
4.มีตัวรับสัญญาณ Digital ในตัว

13,100 ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วชิาการ

กองวชิาการและ
แผนงาน

2 กล้องถ่ายภาพนิ่งและวดีีโอ 
ระบบดิจิตอล จ านวน 1 ชุด

1.ถ่ายภาพนิ่ง ความละเอียดไม่
น้อยกวา่ 20 ล้านพกิเซล
2.ถ่ายวดีีโอ ความละเอียด Full 
HD
3.สามารถถอดเปล่ียนเลนส์ได้
4.หน้าจอไม่ต่ ากวา่ 3 นิ้ว
5.เชื่อมต่อ Wifi กับสมาร์ทโฟนได้

99,000 ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วชิาการ

กองวชิาการและ
แผนงาน

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

บญัชีครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2562 

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์
 งบประมาณ

(บาท)

แบบ ผด. 02/1 
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6. ประเภทครภุณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่
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.
สถานที่ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์

 งบประมาณ
(บาท)

แบบ ผด. 02/1 

3 โครงปา้ยประชาสัมพนัธแ์บบ 
X-Banner จ านวน 15 ชุด

1.เปน็ขาเหล็กแข็งแรงทนทาน
2.สามารถพบัเก็บเคล่ือนย้ายได้
สะดวก

9,000 ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วชิาการ

กองวชิาการและ
แผนงาน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 3 พ.ศ.2561
4 กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล

ความละเอียดไม่น้อยกวา่ 16
ล้านพกิเซล จ านวน 3 ตัว

1.เปน็กล้องคอมแพค
2.ความละเอียดที่ก าหนดเปน็
ความละเอียดเซ็นเซอร์ภาพ
3.ระบบแฟลตในตัว
4.สามารถถอดเปล่ียนส่ือบนัทกึ
ข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูล
เต็มหรือเมื่อต้องการเปล่ียน
5.มีกระเปา๋บรรจุกล้อง

         40,800 กองสารสนเทศ
ภาษแีละทรัพย์สิน

กองสารสนเทศ
ภาษแีละทรัพย์สิน

4 161,900        
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6. ประเภทครภุณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่
6.3 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.

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไข ครัง้ที่ 1 พ.ศ.2560
1 โทรทศัน์ แอล อี ดี (LED TV) 

ขนาด 32 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง
1.ระดับความละเอียด เปน็ความ
ละเอียดของจอภาพ 
(Resolution) 1920 x 1080 พกิ
เซล
2.ขนาดที่ก าหนดเปน็ขนาด
จอภาพขั้นต่ า 32 นิ้ว
3.แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ
 LED Backlight

10,300 ศพด.ร.ร.ท.1 ส านักการศึกษา

2 โทรทศัน์ แอล อี ดี (LED TV) 
 ความละเอียดจดภาพ 1920 x
 1080 พกิเซล ขนาด 40 นิ้ว  
จ านวน 3 เคร่ือง

1.ระดับความละเอียด เปน็ความ
ละเอียดของจอภาพ 
(Resolution) 1920 x 1080 พกิ
เซล
2.ขนาดที่ก าหนดเปน็ขนาด
จอภาพขั้นต่ า 40 นิ้ว
3.แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ
 LED Backlight

39,300 ศพด.ทน.นว. ส านักการศึกษา

2 49,600         

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

บญัชีครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2562 

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์
 งบประมาณ

(บาท)

แบบ ผด. 02/1 
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6. ประเภทครภุณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่
6.7 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.

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 3 พ.ศ.2561
1 โทรทศัน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาดไม่ต ่ากวา่ 85 นิ้ว จ่านวน 1

 เครื อง พร้อมติดต้ัง
200,000        สถานีขนส่ง

ผู้โดยสาร
สถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร

1 200,000        

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

บญัชีครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2562 

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์
 งบประมาณ

(บาท)

แบบ ผด. 02/1 
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7. ประเภทครภุณัฑ์งานบา้นงานครวั
7.1 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.

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 3 พ.ศ.2561
1 เคร่ืองท้ำน ้ำเย็น จ้ำนวน 1 

เคร่ือง
1.มีขนำดไม่น้อยกวำ่ 20 ลิตร
2.แบบ 1 ก๊อก

4,500           งำนทะเบยีนรำษฎร ส้ำนักปลัดเทศบำล

1 4,500           

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

บญัชีครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2562 

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์
 งบประมาณ

(บาท)

แบบ ผด. 02/1 
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7. ประเภทครภุณัฑ์งานบา้นงานครวั
7.3 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.

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไข ครัง้ที่ 1 พ.ศ.2560
1 ผ้าม่านกันรังสียูวพีร้อม

อุปกรณ์รวมติดต้ัง จ านวน 4 
ช่อง

1.ขนาดไม่น้อยกวา่ 1.60 x 1.70 
เมตร จ านวน 8 ช่อง และขนาด
ไม่น้อยกวา่ 2.60 x 1.70 เมตร 
จ านวน 4 ช่อง
2.ส่วนประกอบของเนื้อผ้าม่าน
ปรับแสง เปน็ชนิดโพลีเอสเตอร์
กันรังสียูว ี100% หรือดีกวา่
3.ติดต้ังพร้อมรางอลูมิเนียม หรือ
วสัดุอื่นที่มีความทนทาน
เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน 
และสามารถถอดเปล่ียนอุปกรณ์
ชิ้นส่วนได้กรณีที่ช ารุดเสียหาย

68,000 ศพด.ร.ร.ท.2 ส านักการศึกษา

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

บญัชีครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2562 

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์
 งบประมาณ

(บาท)

แบบ ผด. 02/1 
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7. ประเภทครภุณัฑ์งานบา้นงานครวั
7.3 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.2561 พ.ศ.2562
ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์

 งบประมาณ
(บาท)

แบบ ผด. 02/1 

2 ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ รวม
ติดต้ัง จ านวน 18 ช่อง

1.ขนาดไม่น้อยกวา่ 1.70 x 2.50 
เมตร จ านวน 1 ช่อง, ขนาดไม่
น้อยกวา่ 0.90 x 2.50 เมตร 
จ านวน 3 ช่อง, ขนาดไม่น้อยกวา่
 2.50 x 1.65 เมตร จ านวน 4 
ช่อง, ขนาดไม่น้อยกวา่ 1.50 x 
1.65 เมตร จ านวน 10 ช่อง รวม
ทั้งหมดจ านวน 18 ช่อง
2.เปน็ผ้าม่านแบบตาไก่พร้อม
หว่งโซ่ที่ชายผ้าม่าน เปน็ราง
โลหะรางกลมลายไม้ 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มม.

56,000 ศพด.ร.ร.ท.5 ส านักการศึกษา

2 124,000        
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8. ประเภทครภุณัฑ์ส ำรวจ
8.6 แผนงำนกำรอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

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

แผนพัฒนำทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 2 พ.ศ.2561
1 ไม้สตาฟฟ ์แบบชัก ขนาด 5 

เมตร จ านวน 1 อัน
1.ท ามาจากอลูมิเนียม
2.สามารถพบัเก็บทกุช่วง
3.มีมาตรขีดส่วนแบง่รูปตัว E 
โดยแบง่เปน็ช่อง ๆ ละ 1 
เซนติเมตร มีเลขก ากับทกุ 10 
เซนติเมตร แบบตัวต้ัง
4. มีหลอดระดับฟองกลมและ
มือจับติดไว้

4,000           ส่วนควบคุมฯ ส านักการช่าง

5.มีก้านล็อคส าหรับยึดข้อพบั 
ขณะกางออกใช้งาน
6.มีโลหะหุ้มปลายรองรับทั้ง 2 
ข้าง
7.มีสายเข็มขัดรัดเวลาพบัเก็บ

1 4,000           

สถำนที่ด ำเนินกำร
 หน่วยงำน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

บญัชีครภุณัฑ์ส ำหรบัที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำทอ้งถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ.2562 

เทศบำลนครนครสวรรค์

ที่ ครภุณัฑ์ รำยละเอียดของครภุณัฑ์
 งบประมำณ

(บำท)

แบบ ผด. 02/1 
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9. ประเภทครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์
9.1 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.

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไข ครัง้ที่ 1 พ.ศ.2560
1 เคร่ืองท ำส ำเนำแผ่นซีดี ดีวดีี 

จ ำนวน 1 เคร่ือง
1.เคร่ืองก๊อบปี้แผ่นแบบ Stand 
Alone (ไม่ต้องต่อกับคอม)
2.ก๊อบปี้ได้สูงสุดคร้ังละ 7 แผ่น
3.รองรับกำรต่อ Harddisk ไม่
ต่ ำกวำ่ 1 TB 
4.ก๊อบปี้ได้ทั้งแผ่นแบบ DVD 5, 
9 และ CD
5.มีกำรจัดกำรขนำด Partition 
แบบ Dynamic Size image 
ตำมขนำดของต้นฉบบัโดย
อัตโนมัติ

15,000 ฝ่ำยบริกำรและ
เผยแพร่วชิำกำร

กองวชิำกำรและ
แผนงำน

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

บญัชีครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2562 

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์
 งบประมาณ

(บาท)

แบบ ผด. 02/1 
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9. ประเภทครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์
9.1 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.
สถานที่ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์

 งบประมาณ
(บาท)

แบบ ผด. 02/1 

2 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ประมวลผล
เพื่อใช้ในกำรตัดต่อวดีีโอและ
ออกแบบกรำฟฟคิ จ ำนวน 1 
เคร่ือง

1.มีหน่วยประมวลผล แบบ 4 
แกน 6 MB Cache แบบ Quad
 - core ควำมเร็วไม่น้อยกวำ่ 3.5
 GHz, Turbo Boost สูงสุดไม่
น้อยกวำ่ 4.1 GHz
2.มีหน่วยควำมจ ำหลัก แบบ 
DDR4 ควำมเร็ว 2400 MHz 
ขนำด 16GB

85,000 งำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

กองวชิำกำรและ
แผนงำน

3 เคร่ืองคอมพวิเตอร์แทบ็เล็ต 
จ ำนวน 2 เคร่ือง

1.มีหน่วยประมวลผลกลำงไม่
น้อยกวำ่ 2 แกน ควำมเร็ว
สัญญำณนำฬิกำไม่น้อยกวำ่ 1.8
 GB
2.มีหน่วยควำมจ ำหลักไม่น้อย
กวำ่ 2 GB
3.มีหน่วยควำมจ ำไม่น้อยกวำ่ 32
 GB
4.กล้องหน้ำมีควำมละเอียดไม่
น้อยกวำ่ 8 MP

42,000 งำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

กองวชิำกำรและ
แผนงำน
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9. ประเภทครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์
9.1 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.
สถานที่ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์

 งบประมาณ
(บาท)

แบบ ผด. 02/1 

4 อุปกรณ์ POE Network 
Switch ขนำดไม่น้อยกวำ่ 8 
ช่องสัญญำณ จ ำนวน 4 เคร่ือง

1.มีลักษณะกำรท ำงำนไม่น้อย
กวำ่ Layer 2 ของ OSI Model
2.มี Switching Capacity ไม่
น้อยกวำ่ 16 Gbps
3.รองรับ Mac Address ได้ไม่
น้อยกวำ่ 8,000 Mac Address

36,000 งำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

กองวชิำกำรและ
แผนงำน

5 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส ำหรับ
งำนประมวลผล แบบที่ 2 
(จอภำพขนำดไม่น้อยกวำ่ 19 
นิ้ว) จ ำนวน 1 เคร่ือง

1.มีหน่วยประมวลผลกลำงไม่
น้อยกวำ่ 4 แกนหลัก มีควำมเร็ว
พื้นฐำนไม่น้อยกวำ่ 3.2 GHz
2.มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดง
ภำพ
3.มีหน่วยควำมจ ำหลัก ชนิด 
DDR4 มีขนำดไม่น้อยกวำ่ 8 GB
4.มีจอภำพแบบ LED หรือดีกวำ่
และมีขนำดไม่น้อยกวำ่ 19 นิ้ว

30,000 งำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

กองวชิำกำรและ
แผนงำน
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9. ประเภทครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์
9.1 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.
สถานที่ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์

 งบประมาณ
(บาท)

แบบ ผด. 02/1 

6 อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบ
ภำยนอก (NAS Storage) 
ขนำดไม่น้อยกวำ่ 8 ยูนิต HDD
 จ ำนวน 1 เคร่ือง

1.เปน็อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบ
ภำยนอก (NAS Storage) ขนำด
ไม่น้อยกวำ่ 8 ยูนิต HDD
2.มี HDD แบบ NAS ขนำดไม่
น้อยกวำ่ 4TB ครบทกุยูนิต
3.มี 4 Ethernet 1000 Mbps 
หรือ 2 Ethernet 10 GB
4.สำมำรถเพิ่ม Expension 
ภำยหลังได้

        180,000 งำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

กองวชิำกำรและ
แผนงำน
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9. ประเภทครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์
9.1 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.
สถานที่ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์

 งบประมาณ
(บาท)

แบบ ผด. 02/1 

7 เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก
ประมวล จ ำนวน 1 เคร่ือง

1.มีหน่วยประมวลผล แบบ 4 
แกน ควำมเร็วไม่น้อยกวำ่ 
1.8GHz, Turbo Boost สูงสุด
ไม่น้อยกวำ่ 2.9GHz
2.มีหน่วยควำมจ ำ LPDDR3 
ควำมเร็ว 1600MHz ขนำด 8GB
3.มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลแบบ SSD
 ควำมจุไม่น้อยกวำ่ 120GB
4.มีจอภำพ LED ขนำดไม่ต่ ำกวำ่
 13.3 นิ้ว
5.มีระบบปฏบิติักำร OS X ที่มี
ลิขสิทธิถ์ูกต้องตำมกฎหมำย
ติดต้ังมำพร้อมตัวเคร่ือง

         39,000 งำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

กองวชิำกำรและ
แผนงำน
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9. ประเภทครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์
9.1 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.
สถานที่ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์

 งบประมาณ
(บาท)

แบบ ผด. 02/1 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 3 พ.ศ.2561
8 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ All in 

One ส ำหรับงำนส ำนักงำน 
พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏบิติักำร จ ำนวน 1 
เคร่ือง

1.มีหน่วยประมวลผลกลำง 
(CPU) ไม่น้อยกวำ่ 2 แกนหลัก 
(2 core) หรือ 4 แกนเสมือน (4 
Thread) มีควำมเร็วสัญญำณ
นำฬิกำพื้นฐำนไม่น้อยกวำ่ 2.4 
GHz จ ำนวน 1 หน่วย
2.หน่วยประมวลผลกลำง (CPU)
 มีหน่วยควำมจ ำแบบ Cache 
Memery ขนำดไม่น้อยกวำ่ 3MB
3.มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) 
ชนิด DDR 4 หรือดีกวำ่ มีขนำด
ไม่น้อยกวำ่ 4GB
4.มีจอภำพในตัว และมีขนำดไม่
น้อยกวำ่ 21 นิ้ว

20,800 งำนธรุกำร กองวชิำกำรและ
แผนงำน

9 เคร่ืองส ำรองไฟฟำ้ ขนำด 800
 VA จ ำนวน 1 เคร่ือง

1.มีก ำลังไฟฟำ้ด้ำนนอกไม่น้อย
กวำ่ 800VA (480 Watts)
2.สำมำรถส ำรองไฟฟำ้ได้ไม่น้อย
กวำ่ 15 นำที

2,500 งำนธรุกำร กองวชิำกำรและ
แผนงำน
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9. ประเภทครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์
9.1 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.
สถานที่ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์

 งบประมาณ
(บาท)

แบบ ผด. 02/1 

10 เคร่ืองพมิพ ์Multifunction 
แบบฉีดหมึก (Inkjet) จ ำนวน 
1 เคร่ือง

1.เปน็อุปกรณ์ที่มีควำมสำมำรถ
เปน็ Printer, Copier, Scanner
 และ Fax ภำยในเคร่ืองเดียวกัน
2.ใช้เทคโนโลยีแบบพน่หมึก 
(Inkjet)
3.สำมำรถสแกนเอกสำร ขนำด 
A4 (ขำวด ำ - สี) ได้
4.สำมำรถถ่ำยเอกสำรได้ทั้งสี
และขำวด ำ

7,900 งำนธรุกำร กองวชิำกำรและ
แผนงำน

11 เคร่ืองส ำรองไฟฟำ้ ขนำด 800
 VA จ ำนวน 1 เคร่ือง

1.มีก ำลังไฟฟำ้ด้ำนนอกไม่น้อย
กวำ่ 800VA (480 Watts)
2.สำมำรถส ำรองไฟฟำ้ได้ไม่น้อย
กวำ่ 15 นำที

2,500 งำนสำรบรรณ กองวชิำกำรและ
แผนงำน
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9. ประเภทครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์
9.1 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.
สถานที่ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์

 งบประมาณ
(บาท)

แบบ ผด. 02/1 

12 เคร่ืองพมิพ ์Multifunction 
แบบฉีดหมึก (Inkjet) จ ำนวน 
1 เคร่ือง

1.เปน็อุปกรณ์ที่มีควำมสำมำรถ
เปน็ Printer, Copier, Scanner
 และ Fax ภำยในเคร่ืองเดียวกัน
2.ใช้เทคโนโลยีแบบพน่หมึก 
(Inkjet)
3.สำมำรถสแกนเอกสำร ขนำด 
A4 (ขำวด ำ - สี) ได้
4.สำมำรถถ่ำยเอกสำรได้ทั้งสี
และขำวด ำ

7,900 งำนสำรบรรณ กองวชิำกำรและ
แผนงำน

13 ชุดโปรแกรมระบบปฏบิติักำร
ส ำหรับเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
จ ำนวน 10 ชุด

เปน็แบบสิทธกิำรใช้งำนประเภท
ติดต้ังมำจำกโรงงำน (OEM) ที่มี
ลิขสิทธิถ์ูกต้องตำมกฎหมำย

38,000 งำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

กองวชิำกำรและ
แผนงำน

14 ชุดโปรแกรมปอ้งกันไวรัส 
จ ำนวน 20 ชุด

เปน็โปรแกรมปอ้งกันไวรัส 14,000 งำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

กองวชิำกำรและ
แผนงำน

15 อุปกรณ์ NAS LOG ขนำด
ควำมจุ HDD ไม่น้อยกวำ่ 
2x2TB จ ำนวน 1 ชุด

1.เปน็อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบ
ภำยนอก (NAS Storage) ขนำด
ไม่น้อยกวำ่ 1 ยูนิต HDD
2.เปน็ HDD แบบ NAS ขนำดไม่
น้อยกวำ่ 4TB
3.มี 1 Ethernet 1000 Mbps

10,000 งำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

กองวชิำกำรและ
แผนงำน
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9. ประเภทครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์
9.1 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.
สถานที่ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์

 งบประมาณ
(บาท)

แบบ ผด. 02/1 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไข ครัง้ที่ 1 พ.ศ.2560
16 คอมพวิเตอร์ ส ำหรับงำน

ประมวลผลแบบที่ 1 จ ำนวน 2
 เคร่ือง

1.มีจอภำพแบบ LED หรือดีกวำ่
 และมีขนำดไม่น้อยกวำ่ 19 นิ้ว
2.มีหน่วยประมวลผลกลำงไม่
น้อยกวำ่ 4 แกนหลัก มีควำมเร็ว
พื้นฐำนไม่น้อยกวำ่ 3.0 GH

         44,000 ส่วนพฒันำรำยได้ ส ำนักกำรคลัง

17 คอมพวิเตอร์ส ำหรับงำน
ส ำนักงำน จ ำนวน 1 เคร่ือง

1.มีจอภำพแบบ LED หรือดีกวำ่
 และมีขนำดไม่น้อยกวำ่ 19 นิ้ว
2.มีหน่วยประมวลผลกลำงไม่
น้อยกวำ่ 2 แกนหลัก มีควำมเร็ว
พื้นฐำนไม่น้อยกวำ่ 3.5 GHZ

         16,000 ฝ่ำยระเบยีบกำรคลัง ส ำนักกำรคลัง
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9. ประเภทครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์
9.1 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.
สถานที่ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์

 งบประมาณ
(บาท)

แบบ ผด. 02/1 

18 เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์ / ชนิด
 LED ขำวด ำ จ ำนวน 2 เคร่ือง

1.มีควำมละเอียดในกำรพมิพไ์ม่
น้อยกวำ่ 1,200x1,200 dpi
2.มีควำมเร็วในกำรพมิพร่์ำงไม่
น้อยกวำ่ 27 หน้ำต่อนำท ี
3.สำมำรถพมิพเ์อกสำรกลับหน้ำ
อัตโนมัติได้
4.มีหน่วยควำมจ ำ ขนำดไม่น้อย
กวำ่ 128 MB

         15,800 ส่วนพฒันำรำยได้
ฝ่ำยระเบยีบกำรคลัง

ส ำนักกำรคลัง

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 3 พ.ศ.2561
19 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส ำหรับ

งำนประมวลผล แบบที่ 1 
จ ำนวน 2 เคร่ือง

1.มีจอภำพแบบ LED หรือดีกวำ่
 และมีขนำดไม่น้อยกวำ่ 19 นิ้ว
2.มีหน่วยประมวลผลกลำงไม่
น้อยกวำ่ 4 แกนหลัก มีควำมเร็ว
พื้นฐำนไม่น้อยกวำ่ 3.0 GHZ

         44,000 กองสำรสนเทศ
ภำษแีละทรัพย์สิน

กองสำรสนเทศ
ภำษแีละทรัพย์สิน
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9. ประเภทครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์
9.1 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.
สถานที่ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์

 งบประมาณ
(บาท)

แบบ ผด. 02/1 

20 เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก 
ส ำหรับงำนประมวลผล จ ำนวน
 1 เคร่ือง

1.มีหน่วยประมวลผลกลำงไม่
น้อยกวำ่ 2 แกนหลัก
2.มีหน่วยควำมจ ำหลักชนิด 
DDR4 หรือดีกวำ่ ขนำดไม่น้อย
กวำ่ 8 GB
3.มีจอภำพที่มีขนำดไม่น้อยกวำ่ 
12 นิ้ว

         21,000 กองสำรสนเทศ
ภำษแีละทรัพย์สิน

กองสำรสนเทศ
ภำษแีละทรัพย์สิน

21 เคร่ืองส ำรองไฟ ขนำด 1 KVA
 จ ำนวน 2 เคร่ือง

1.มีก ำลังไฟฟำ้ด้ำนนอกไม่น้อย
กวำ่ 1 kVA (600 Watts)
2.สำมำรถส ำรองไฟฟำ้ได้ไม่น้อย
กวำ่ 15 นำที

         11,800 กองสำรสนเทศ
ภำษแีละทรัพย์สิน

กองสำรสนเทศ
ภำษแีละทรัพย์สิน

21 683,200        
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9. ประเภทครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์
9.2 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.

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไข ครัง้ที่ 1 พ.ศ.2560
1 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส ำหรับ

งำนส ำนักงำน จ ำนวน 1 เคร่ือง
 1.มีหน่วยประมวลผลกลำง ไม่
น้อยกวำ่ 2 แกนหลัก มีควำมเร็ว
พื้นฐำน ไม่น้อยกวำ่ 3.5 GHz
2.มีหน่วยควำมจ ำหลักชนิด 
DDR4 หรือดีกวำ่ มีขนำดไม่น้อย
กวำ่ 4 GB 
3.มีจอภำพแบบ LED ขนำดไม่
น้อยกวำ่ 19 นิ้ว

         16,000 งำนรักษำควำมสงบ
เรียบร้อย

ส ำนักปลัดเทศบำล

2 เคร่ืองพมิพ ์Multifunction 
แบบฉีดหมึก (Inkjet) จ ำนวน 
1 เคร่ือง

 1.เปน็อุปกรณ์ที่มีควำมสำมำรถ
เปน็ Printer, Copier, Scanner
 และ Fax ภำยในเคร่ืองเดียวกัน
2.สำมำรถสแกนเอกสำร ขนำด 
A4 (ขำวด ำ - สี) ได้
3.สำมำรถถ่ำยเอกสำรได้ทั้งสี
และขำวด ำ

           7,900 งำนรักษำควำมสงบ
เรียบร้อย

ส ำนักปลัดเทศบำล

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

บญัชีครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2562 

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์
 งบประมาณ

(บาท)

แบบ ผด. 02/1 
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9. ประเภทครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์
9.2 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.
สถานที่ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์

 งบประมาณ
(บาท)

แบบ ผด. 02/1 

3 เคร่ืองส ำรองไฟฟำ้ ขนำด 800
 VA จ ำนวน 1 เคร่ือง

 1.มีก ำลังไฟฟำ้ด้ำนนอกไม่น้อย
กวำ่ 800 VA (480 Watts)
2.สำมำรถส ำรองไฟฟำ้ได้ไม่น้อย
กวำ่ 15 นำที

           2,500 งำนรักษำควำมสงบ
เรียบร้อย

ส ำนักปลัดเทศบำล

3 26,400         
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9. ประเภทครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์
9.3 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.

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 3 พ.ศ.2561
1 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส ำหรับ

งำนประมวลผลแบบที่ 1 
(จอภำพขนำดไม่น้อยกวำ่ 19 
นิ้ว) จ ำนวน 1 เคร่ือง

1.มีหน่วยประมวลผลกลำงไม่
น้อยกวำ่ 4 แกนหลัก มีควำมเร็ว
พื้นฐำนไม่น้อยกวำ่ 3.0 GHz
2.มีหน่วยควำมจ ำหลัก ชนิด 
DDR4 มีขนำดไม่น้อยกวำ่ 4 GB
3.มีจอภำพแบบ LED หรือดีกวำ่
 และมีขนำดไม่น้อยกวำ่ 19 นิ้ว 
จ ำนวน 1 หน่วย

22,000 ส ำนักกำรศึกษำ ส ำนักกำรศึกษำ

2 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส ำหรับงำน
ส ำนักงำน (จอภำพขนำดไม่
น้อยกวำ่ 19 นิ้ว) จ ำนวน 2 
เคร่ือง

1. มีหน่วยประมวลผลกลำง ไม่
น้อยกวำ่ 2 แกนหลัก มีควำมเร็ว
พื้นฐำน ไม่น้อยกวำ่ 3.5 GHz
2.มีหน่วยควำมจ ำหลักชนิด 
DDR4 หรือดีกวำ่ มีขนำดไม่น้อย
กวำ่ 4 GB
3.มีจอภำพแบบ LED ขนำดไม่
น้อยกวำ่ 19 นิ้ว

         32,000 ท.3 ส ำนักกำรศึกษำ

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

บญัชีครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2562 

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์
 งบประมาณ

(บาท)

แบบ ผด. 02/1 
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9. ประเภทครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์
9.3 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.2561 พ.ศ.2562
ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์

 งบประมาณ
(บาท)

แบบ ผด. 02/1 

3 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส ำหรับ
งำนประมวลผลแบบที่ 1 
(จอภำพขนำดไม่น้อยกวำ่ 19 
นิ้ว) จ ำนวน 1 เคร่ือง

1.มีหน่วยประมวลผลกลำงไม่
น้อยกวำ่ 4 แกนหลัก มีควำมเร็ว
พื้นฐำนไม่น้อยกวำ่ 3.0 GHz
2.มีหน่วยควำมจ ำหลัก ชนิด 
DDR4 มีขนำดไม่น้อยกวำ่ 4 GB
3.มีจอภำพแบบ LED หรือดีกวำ่
 และมีขนำดไม่น้อยกวำ่ 19 นิ้ว 
จ ำนวน 1 หน่วย

         22,000 ท.3 ส ำนักกำรศึกษำ

4 เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์ หรือ
ชนิด LED ขำวด ำ ชนิด 
Network แบบที่ 2 จ ำนวน 2 
เคร่ือง

1.มีควำมละเอียดในกำรพมิพไ์ม่
น้อยกวำ่ 1,200 x 1,200 dpi
2.มีควำมเร็วในกำรพมิพร่์ำงไม่
น้อยกวำ่ 33 หน้ำต่อนำท ี(ppm)
3.สำมำรถพมิพเ์อกสำรกลับหน้ำ
อัตโนมัติ
4.มีหน่วยควำมจ ำ (Memory) 
ขนำดไม่น้อยกวำ่ 128 MB

30,000 ท.5 ส ำนักกำรศึกษำ
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9. ประเภทครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์
9.3 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.2561 พ.ศ.2562
ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์

 งบประมาณ
(บาท)

แบบ ผด. 02/1 

5 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส ำหรับงำน
ส ำนักงำน (จอภำพขนำดไม่
น้อยกวำ่ 19 นิ้ว) จ ำนวน 1 
เคร่ือง

1. มีหน่วยประมวลผลกลำง ไม่
น้อยกวำ่ 2 แกนหลัก มีควำมเร็ว
พื้นฐำน ไม่น้อยกวำ่ 3.5 GHz
2.มีหน่วยควำมจ ำหลักชนิด 
DDR4 หรือดีกวำ่ มีขนำดไม่น้อย
กวำ่ 4 GB
3.มีจอภำพแบบ LED ขนำดไม่
น้อยกวำ่ 19 นิ้ว

16,000 ศพด.ร.ร.ท.6 ส ำนักกำรศึกษำ

6 เคร่ืองพมิพ ์Multifunction 
ชนิดฉีดหมึก (Inkjet) จ ำนวน 
1 เคร่ือง

1.เปน็อุปกรณ์ที่มีควำมสำมำรถ
เปน็ Printer, Copier, Scanner
 และ Fax ภำยในเคร่ืองเดียวกัน
2.ใช้เทคโนโลยีแบบพน่หมึก 
(Inkjet)
3.สำมำรถสแกนเอกสำร ขนำด 
A4 (ขำวด ำ - สี) ได้
4.สำมำรถถ่ำยเอกสำรได้ทั้งสี
และขำวด ำ

7,900 ศพด.ร.ร.ท.7 ส ำนักกำรศึกษำ
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9. ประเภทครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์
9.3 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.2561 พ.ศ.2562
ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์

 งบประมาณ
(บาท)

แบบ ผด. 02/1 

7 เคร่ืองพมิพ ์Multifunction 
ชนิดฉีดหมึก (Inkjet) จ ำนวน 
1 เคร่ือง

1.เปน็อุปกรณ์ที่มีควำมสำมำรถ
เปน็ Printer, Copier, Scanner
 และ Fax ภำยในเคร่ืองเดียวกัน
2.ใช้เทคโนโลยีแบบพน่หมึก 
(Inkjet)
3.สำมำรถสแกนเอกสำร ขนำด 
A4 (ขำวด ำ - สี) ได้
4.สำมำรถถ่ำยเอกสำรได้ทั้งสี
และขำวด ำ

7,900 ศพด.ทน.นว. ส ำนักกำรศึกษำ

7 137,800        
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9. ประเภทครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์
9.4 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.

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไข ครัง้ที่ 1 พ.ศ.2560
1 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส ำหรับงำน

ส ำนักงำน จ ำนวน 1 เคร่ือง
1.มีหน่วยประมวลผลกลำง ไม่
น้อยกวำ่ 2 แกนหลัก มีควำมเร็ว
พื้นฐำน ไม่น้อยกวำ่ 3.5 GHz
2.มีหน่วยควำมจ ำหลักชนิด 
DDR4 หรือดีกวำ่ มีขนำดไม่น้อย
กวำ่ 4 GB
3.มีจอภำพแบบ LED ขนำดไม่
น้อยกวำ่ 19 นิ้ว

         16,000 งำนบริกำรรักษำ
ควำมสะอำด

ส ำนักกำร
สำธำรณสุขฯ

2 เคร่ืองส ำรองไฟฟำ้ จ ำนวน 1 
เคร่ือง

1.มีก ำลังไฟฟำ้ด้ำนนอกไม่น้อย
กวำ่ 800 VA (480 Watts)
2.สำมำรถส ำรองไฟฟำ้ได้ไม่น้อย
กวำ่ 15 นำที

           2,500 งำนบริกำรรักษำ
ควำมสะอำด

ส ำนักกำร
สำธำรณสุขฯ

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

บญัชีครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2562 

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์
 งบประมาณ

(บาท)

แบบ ผด. 02/1 
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9. ประเภทครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์
9.4 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.
สถานที่ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์

 งบประมาณ
(บาท)

แบบ ผด. 02/1 

3 เคร่ืองพมิพ ์Multifunction 
แบบฉีดหมึก (Inkjet) จ ำนวน 
1 เคร่ือง

1.เปน็อุปกรณ์ที่มีควำมสำมำรถ
เปน็ Printer, Copier , 
Scanner และ FAX ภำยใน
เคร่ืองเดียวกัน
2.ใช้เทคโนโลยีแบบพน่หมึก 
(Inkjet)
3.มีควำมละเอียดในกำรพมิพไ์ม่
น้อยกวำ่ 4,800x1,200 dpi หรือ
 1200x4,800 dpi 
4.สำมำรถสแกนเอกสำร ขนำด 
A4 (ขำวด ำ-สี) ได้ 
5.สำมำรถถ่ำยส ำเนำเอกสำรได้
ทั้งสีและขำวด ำ

7,900           งำนบริกำรรักษำ
ควำมสะอำด

ส ำนักกำร
สำธำรณสุขฯ

4 เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึกพร้อม
ติดต้ังถังหมึกพมิพ ์(Ink Tank 
Printer) จ ำนวน 2 เคร่ือง

1.เปน็เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก
พร้อมติดต้ังถังหมึกพมิพ(์Ink 
Tank Printer) จำกโรงงำนผู้ผลิต
2.มีควำมละเอียดในกำรพมิพไ์ม่
น้อยกวำ่ 1,200x1,200 dpi
3.มีควำมเร็วในกำรพมิพร่์ำงขำว
ด ำไม่น้อยกวำ่ 20 หน้ำต่อนำท ี
พมิพร่์ำงสีไม่น้อยกวำ่ 10 หน้ำ
ต่อนำที

           8,600 งำนบริกำรรักษำ
ควำมสะอำด

ส ำนักกำร
สำธำรณสุขฯ
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9. ประเภทครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์
9.4 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.
สถานที่ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์

 งบประมาณ
(บาท)

แบบ ผด. 02/1 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 3 พ.ศ.2561
5 เคร่ืองคอมพวิเตอร์  ส ำหรับ

งำนประมวลผลแบบที่ 1 
จ ำนวน 2 เคร่ือง

1.มีหน่วยประมวลผลกลำงไม่
น้อยกวำ่ 4 แกนหลัก มีควำมเร็ว
พื้นฐำนไม่น้อยกวำ่ 3.0 GHz
2.มีจอภำพแบบ LED หรือดีกวำ่
 และมีขนำดไม่น้อยกวำ่ 19 นิ้ว 
จ ำนวน 1 หน่วย 
3.มีหน่วยควำมจ ำหลัก ชนิด 
DDR4 มีขนำดไม่น้อยกวำ่ 4 GB

44,000         กลุ่มงำนส่งเสริม
ส่ิงแวดล้อม

ส ำนักกำร
สำธำรณสุขฯ
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9. ประเภทครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์
9.4 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.
สถานที่ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์

 งบประมาณ
(บาท)

แบบ ผด. 02/1 

6 เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึกพร้อม
ติดต้ังถังหมึกพมิพ ์(Ink Tank 
Printer) จ ำนวน 2 เคร่ือง

1.เปน็เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก
พร้อมติดต้ังถังหมึกพมิพ(์Ink 
Tank Printer) จำกโรงงำนผู้ผลิต
2.มีควำมละเอียดในกำรพมิพไ์ม่
น้อยกวำ่ 1,200x1,200 dpi 
3.มีควำมเร็วในกำรพมิพร่์ำงขำว
ด ำไม่น้อยกวำ่ 20 หน้ำต่อนำท ี
พมิพร่์ำงสีไม่น้อยกวำ่ 10หน้ำ
ต่อนำที
4.มีช่อง แบบ USB 2.0 หรือดีกวำ่

8,600           กลุ่มงำนส่งเสริม
ส่ิงแวดล้อม

ส ำนักกำร
สำธำรณสุขฯ

6 87,600         
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9. ประเภทครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์
9.6 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.

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไข ครัง้ที่ 1 พ.ศ.2560
1 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส ำหรับ

งำนส ำนักงำน จ ำนวน 3 เคร่ือง
1.มีหน่วยประมวลผลกลำง ไม่
น้อยกวำ่ 2 แกนหลัก มีควำมเร็ว
พื้นฐำน ไม่น้อยกวำ่ 3.5 GHz
2.มีหน่วยควำมจ ำหลักชนิด 
DDR4 หรือดีกวำ่ มีขนำดไม่น้อย
กวำ่ 4 GB 
3.มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด 
SATA ขนำดควำมจุไม่น้อยกวำ่ 1
 TB หรือ ชนิด Solid State 
Drive ขนำดควำมจุไม่น้อยกวำ่ 
120 GB 
4.มีจอภำพแบบ LED ขนำดไม่
น้อยกวำ่ 19 นิ้ว

         48,000 ส ำนักกำรช่ำง ส ำนักกำรช่ำง

2 เคร่ืองส ำรองไฟฟำ้ ขนำด 800
 VA จ ำนวน 3 เคร่ือง

1.มีก ำลังไฟฟำ้ด้ำนนอกไม่น้อย
กวำ่ 800 VA (480 Watts)
2.สำมำรถส ำรองไฟฟำ้ได้ไม่น้อย
กวำ่ 15 นำที

           7,500 ส ำนักกำรช่ำง ส ำนักกำรช่ำง

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

บญัชีครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2562 

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์
 งบประมาณ

(บาท)

แบบ ผด. 02/1 

114



115

9. ประเภทครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์
9.7 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.

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไข ครัง้ที่ 1 พ.ศ.2560
1 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส ำหรับ

งำนประมวลผล
1.จอภำพแบบ LED ขนำดไม่
น้อยกวำ่ 19 นิ้ว
2.หน่วยประมวลผลกลำงไม่น้อย
กวำ่ 4 แกนหลัก จ ำนวน 1 เคร่ือง

         30,000 สถำนธนำนุบำล 1 สถำนธนำนุบำล 1

2 โปรแกรมคอมพวิเตอร์
ระบบงำนสถำนธนำนุบำล
เชื่อมโยงระบบบญัชี

1.เปน็โปรแกรมระบบงำนหน้ำ
ร้ำนส ำหรับปฏบิติังำนกำรรับ
จ ำน ำ - ไถ่ถอน และส่งดอกเบี้ย
2.มีระบบฐำนข้อมูลในกำร
จัดเก็บข้อมูลครอบคลุมระบบ
กำรปฏบิติังำนหน้ำร้ำน
3.มีกำรบนัทกึข้อมูลกำรรับจ ำน ำ
ด้วยรหสับำร์โค้ด

         50,000 สถำนธนำนุบำล 1 สถำนธนำนุบำล 1

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

บญัชีครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2562 

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์
 งบประมาณ

(บาท)

แบบ ผด. 02/1 
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9. ประเภทครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์
9.7 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.
สถานที่ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์

 งบประมาณ
(บาท)

แบบ ผด. 02/1 

3 เคร่ืองพมิพแ์คร่ส้ัน 1.มีจ ำนวนหวัพมิพ ์24 เข็ม
2.ควำมกวำ้งในกำรพมิพ ์80 
คอลัมน์
3.ควำมเร็วในกำรพมิพ ์416 
ตัวอักษรต่อวนิำท ีจ ำนวน 2 
เคร่ือง

         10,000 สถำนธนำนุบำล 2 สถำนธนำนุบำล 2

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 3 พ.ศ.2561
4 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส ำหรับ

งำนส ำนักงำน
มีจอภำพแบบ LED ขนำด 20.7 
นิ้ว จ ำนวน 1 เคร่ือง

16,000         สถำนีขนส่ง
ผู้โดยสำร

สถำนีขนส่ง
ผู้โดยสำร

4 106,000        
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10. ประเภทครภุณัฑ์อ่ืน ๆ
10.6 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.

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 2 พ.ศ.2561
1 เต็นทผ้์าใบ จ านวน 15 หลัง 1.เต็นทผ้์าใบทรงโค้งความกวา้ง

ของเต็นทข์นาด 5 เมตร ความ
ยาวของเต็นทข์นาด 10 เมตร 
เสาสูงของเต็นทไ์ม่น้อยกวา่ 2 
เมตร
2.เหล็กอาบสังกะสี
3.จั่วเหล็ก 3 จั่ว
4.แปเต็นท ์: เหล็กอาบสังกะสี
5.ฐานเสาแปน้วงกลม
6.ความหนาของผ้าใบเต็นทไ์ม่
น้อยกวา่ 0.4 มิลลิเมตร
7.ผ้าใบเต็นทแ์บบคูนิล่อน

495,000        ส่วนการโยธาฯ ส านักการช่าง

2 ชิงช้า 3 ที่นั่ง (ที่นั่งเด่ียวและคู่
หนัหน้าหากัน) จ านวน 1 ชุด

1.โครงสร้างเปน็ทอ่เหล็ก
2.ชิงช้าเด่ียวที่นั่งท าจากแผ่น
เหล็กกัลวาไนซ์
3.ชิงช้าคู่ หนัหน้าเข้าหากัน 
จ านวน 1 ชุด โครงสร้างท าจาก
ทอ่เหล็ก

         50,000 เกาะกลางอุทยาน
สวรรค์

ส านักการช่าง

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

บญัชีครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2562 

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์
 งบประมาณ

(บาท)

แบบ ผด. 02/1 
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10. ประเภทครภุณัฑ์อ่ืน ๆ
10.6 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.
สถานที่ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์

 งบประมาณ
(บาท)

แบบ ผด. 02/1 

3 ม้าหมุน 4 ที่นั่ง (มือจับ
พวงมาลัย) จ านวน 1 ชุด

1.โครงสร้างทอ่เหล็ก
2.ที่นั่ง 4 ชิ้น ท าจากแผ่นเหล็ก
กัลวาไนซ์
3.มือจับ ทอ่เหล็ก

         48,000 เกาะกลางอุทยาน
สวรรค์

ส านักการช่าง

4 ม้ากระดก 4 ที่นั่ง (ที่นั่ง
พลาสติก) จ านวน 1 ชุด

1.โครงสร้างเปน็ทอ่เหล็ก
2.ที่นั่งพลาสติกโพลิเอททลีีน 
จ านวน 4 ชิ้น
3.ชุดรองกันกระแทก จ านวน 4 
ชุด

         50,000 เกาะกลางอุทยาน
สวรรค์

ส านักการช่าง

5 โยกแยกรถไฟ 2 ที่นั่ง จ านวน 
1 ชุด

1.โครงสร้างเปน็ทอ่เหล็ก
2.โซ่ซุปกัลวาไนซ์ ดึงชุดที่นั่ง 2 
ชุด ด้านหน้าและด้านหลัง
3.ที่นั่ง 2 ชิ้น ท าจากแผ่นเหล็ก
กัลวาไนซ์

         40,000 เกาะกลางอุทยาน
สวรรค์

ส านักการช่าง

6 ชุดรวมปนืปา่ย, หว่งโหน 4 ที่ 
และปนืผา จ านวน 1 ชุด

1.โครงสร้างเปน็ทอ่เหล็ก
2.ชุดปนีหน้าผา ท าจากพลาสติก
โพลิเอททลีีน มีปุ่มกันล่ืนทั่วทั้ง
ชิ้น ประกอบติดโครงสร้าง 2 ด้าน

         68,000 เกาะกลางอุทยาน
สวรรค์

ส านักการช่าง
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10. ประเภทครภุณัฑ์อ่ืน ๆ
10.6 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.
สถานที่ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์

 งบประมาณ
(บาท)

แบบ ผด. 02/1 

7 สะพานหลากสี จ านวน 1 ตัว 1.โครงสร้างเปน็ทอ่เหล็ก
2.ที่เหยียบทรงตัว 7 แผ่น ท า
จากแผ่นเหล็กกัลวาไนซ์
3.โซ่เหล็กกัลวาไนซ์ ร้อยแผ่น
เหยียบทรงตัวกับโครงสร้างทั้ง 2
 ด้าน

         54,000 เกาะกลางอุทยาน
สวรรค์

ส านักการช่าง

8 ชุดกระดานทรงตัว และผาปนื
ปา่ย 2 ทาง จ านวน 1 ชุด

1.โครงสร้างของชิงช้า 3 ที่นั่ง 
โครงสร้างเปน็ทอ่เหล็ก
2.ชุดปนีหน้าผา ท าจากพลาสติก
โพลิเอททลีีน มีปุ่มกันล่ืนทั่วทั้ง
ชิ้น ประกอบติดโครงสร้าง 2 ด้าน

         40,000 เกาะกลางอุทยาน
สวรรค์

ส านักการช่าง

9 ชุดคานกระดกแบบยืน จ านวน
 1 ชุด

1.โครงสร้างทอ่เหล็ก
2.อุปกรณ์กระดกขึ้นลง ตาม
จังหวะการทิ้งน้ าหนักของผู้เล่น 
ด้วยระบบลูกปนืซีนยางหรือ
พลาสติกกันฝุ่นเข้า
3.ฐานมีถ้วยครอบท าจากแผ่น
เหล็กกัลวาไนซ์
4.มีชุดรองกันกระแทกทั้ง 2 ด้าน

         38,000 เกาะกลางอุทยาน
สวรรค์

ส านักการช่าง
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10. ประเภทครภุณัฑ์อ่ืน ๆ
10.6 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.
สถานที่ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์

 งบประมาณ
(บาท)

แบบ ผด. 02/1 

10 ม้าหมุน 6 ที่นั่ง (ที่นั่งพลาสติก)
 จ านวน 1 ชุด

1.โครงสร้างเปน็ทอ่เหล็ก
2.จุดเชื่อมติดแผ่นเพลทเหล็ก
3.ที่นั่งพลาสติกโพลิเอททลีีน 
จ านวน 6 ชิ้น
4.มือจับทอ่เหล็ก

         48,000 เกาะกลางอุทยาน
สวรรค์

ส านักการช่าง

11 ชิงช้า 6 ที่นั่ง (ที่นั่งพลาสติก) 
จ านวน 1 ชุด

1.โครงสร้างเปน็ทอ่เหล็ก
2.ที่นั่งพลาสติกโพลิเอททลีีน 
จ านวน 6 ชิ้น

         54,000 เกาะกลางอุทยาน
สวรรค์

ส านักการช่าง

11 985,000        
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11. ประเภทค่าบ ารงุรกัษาและปรบัปรงุครภุณัฑ์
11.1 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.

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไข ครัง้ที่ 1 พ.ศ.2560
1 บ ำรุงรักษำและปรับปรุง

ครุภณัฑ์ของส ำนักปลัดเทศบำล
ซ่อมแซมบ ำรุงรักษำโครงสร้ำง
ของครุภณัฑ์ขนำดใหญ่ ซ่ึงไม่
รวมถึงค่ำซ่อมบ ำรุงตำมปกติ
หรือค่ำซ่อมกลำง

300,000 ส ำนักปลัดเทศบำล ส ำนักปลัดเทศบำล

2 บ ำรุงรักษำและปรับปรุง
ครุภณัฑ์ของกองวชิำกำรและ
แผนงำน

ซ่อมแซมบ ำรุงรักษำโครงสร้ำง
ของครุภณัฑ์ขนำดใหญ่ ซ่ึงไม่
รวมถึงค่ำซ่อมบ ำรุงตำมปกติ
หรือค่ำซ่อมกลำง

100,000 งำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

กองวชิำกำรและ
แผนงำน

3 บ ำรุงรักษำและปรับปรุง
ครุภณัฑ์ของส ำนักกำรคลัง

ซ่อมแซมบ ำรุงรักษำโครงสร้ำง
ของครุภณัฑ์ขนำดใหญ่ ซ่ึงไม่
รวมถึงค่ำซ่อมบ ำรุงตำมปกติ
หรือค่ำซ่อมกลำง

        200,000 งำนธรุกำร ส ำนักกำรคลัง

3 600,000        

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

บญัชีครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2562 

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์
 งบประมาณ

(บาท)

แบบ ผด. 02/1 
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11. ประเภทค่าบ ารงุรกัษาและปรบัปรงุครภุณัฑ์
11.3 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.

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไข ครัง้ที่ 1 พ.ศ.2560
1 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง

ครุภณัฑ์ของส านักการศึกษา
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้าง
ของครุภณัฑ์ขนาดใหญ่ ซ่ึงไม่
รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง

500,000 ส านักการศึกษา ส านักการศึกษา

1 500,000        

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

บญัชีครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2562 

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์
 งบประมาณ

(บาท)

แบบ ผด. 02/1 
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11. ประเภทค่าบ ารงุรกัษาและปรบัปรงุครภุณัฑ์
11.4 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.

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไข ครัง้ที่ 1 พ.ศ.2560
1 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง

ครุภณัฑ์ของส านักการ
สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

ซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้าง
ของครุภณัฑ์ขนาดใหญ่ ซ่ึงไม่
รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง

100,000 ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

1         100,000

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

บญัชีครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2562 

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์
 งบประมาณ

(บาท)

แบบ ผด. 02/1 
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11. ประเภทค่าบ ารงุรกัษาและปรบัปรงุครภุณัฑ์
11.5 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.

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไข ครัง้ที่ 1 พ.ศ.2560
1 บ ำรุงรักษำและปรับปรุง

ครุภณัฑ์ของกองสวสัดิกำร
สังคม

ซ่อมแซมบ ำรุงรักษำโครงสร้ำง
ของครุภณัฑ์ขนำดใหญ่ ซ่ึงไม่
รวมถึงค่ำซ่อมบ ำรุงตำมปกติ
หรือค่ำซ่อมกลำง

400,000        อำคำรแสดงสินค้ำ
ศูนย์สำธติ

กองสวสัดิกำรสังคม

1 400,000        

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

บญัชีครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2562 

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์
 งบประมาณ

(บาท)

แบบ ผด. 02/1 
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11. ประเภทค่าบ ารงุรกัษาและปรบัปรงุครภุณัฑ์
11.6 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.

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไข ครัง้ที่ 1 พ.ศ.2560
1 บ ำรุงรักษำและปรับปรุง

ครุภณัฑ์ของส ำนักกำรช่ำง
ซ่อมแซมบ ำรุงรักษำโครงสร้ำง
ของครุภณัฑ์ขนำดใหญ่ ซ่ึงไม่
รวมถึงค่ำซ่อมบ ำรุงตำมปกติ
หรือค่ำซ่อมกลำง

     3,000,000 ส ำนักกำรช่ำง ส ำนักกำรช่ำง

1 3,000,000     

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

บญัชีครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2562 

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์
 งบประมาณ

(บาท)

แบบ ผด. 02/1 
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11. ประเภทค่าบ ารงุรกัษาและปรบัปรงุครภุณัฑ์
11.7 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.

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไข ครัง้ที่ 1 พ.ศ.2560
1 บ ำรุงรักษำและปรับปรุง

ครุภณัฑ์ของส ำนักกำรประปำ
ซ่อมแซมบ ำรุงรักษำโครงสร้ำง
ของครุภณัฑ์ขนำดใหญ่ ซ่ึงไม่
รวมถึงค่ำซ่อมบ ำรุงตำมปกติ
หรือค่ำซ่อมกลำง

     2,300,000 ส ำนักกำรประปำ ส ำนักกำรประปำ

1      2,300,000

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

บญัชีครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2562 

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์
 งบประมาณ

(บาท)

แบบ ผด. 02/1 
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12. ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง
12.2 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.

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 2 พ.ศ.2561
1 แพจอดเทยีบเรือ จ ำนวน 1 แพ ค่ำก่อสร้ำงทำ่เรือเรือนแพ

ส ำหรับจอดเทยีบเรือ จ ำนวน 1 
แพ เปน็แบบเรือนขนมปงัผิง 
ขนำดกวำ้ง 9 เมตร ยำว 11 
เมตร เปน็เรือนแพทุ่นเหล็ก พื้นที่
ใช้สอยไม่น้อยกวำ่ 99 ตำรำงเมตร

1,000,000 งำนปอ้งกันและ
บรรเทำสำธำรณภยั

ส ำนักปลัดเทศบำล

1 1,000,000
12. ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง
12.5 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.

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไข ครัง้ที่ 1 พ.ศ.2560
1 ย้ำยพร้อมติดต้ังหอกระจำย

ข่ำวหมู่บำ้น/ชุมชน ในเขต
เทศบำล

ย้ำยพร้อมติดต้ังหอกระจำยข่ำว
หมู่บำ้น/ชุมชน ในเขตเทศบำล 
ใหอ้ยู่ในสภำพที่สำมำรถใช้กำร
ได้ดี ใหก้ับชุมชนภำยในเขต
เทศบำลนครนครสวรรค์

100,000        ชุมชนในเขตเทศบำล กองสวสัดิกำรสังคม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

บญัชีครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2562 

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์
 งบประมาณ

(บาท)

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

สถานที่ด าเนินการ

ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02/1 

แบบ ผด. 02/1 
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 5 ด้านการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยและความมั่นคง
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

 3,360,000
(งบประมาณ

TOT)

เขตเทศบาล โทรศัพทจ์ังหวดั
นครสวรรค์ (TOT)

2 แผนงานดูแลบ ารุงรักษา
โครงข่ายเคเบลิใยแก้วถึงบา้นผู้
เช่า

 12,748,800
(งบประมาณ

TOT)

เขตเทศบาล โทรศัพทจ์ังหวดั
นครสวรรค์ (TOT)

3 แผนงานดูแลบ ารุงรักษา
โครงข่ายหลัก (Network)

 2,000,000
(งบประมาณ

TOT)

เขตเทศบาล โทรศัพทจ์ังหวดั
นครสวรรค์ (TOT)

4 บ ารุงรักษาทางหลวง งาน
แก้ไขและปอ้งกันน้ าทว่มทาง 
ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน
ควบคุม 0802 ตอนบา้นหวา้ -
 แยกเวยีงดอย ระหวา่ง กม.
341+750 (ขาล่อง)

 9,990,000
(งบประมาณ

แขวงทางหลวง)

เขตเทศบาล แขวงทางหลวง
นครสวรรค์ที่ 1

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2562 เทศบาลนครนครสวรรค์

ส าหรบั หน่วยงานภายนอก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

แบบ ผด. 02 
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