




ส่วนที ่ 1 
บทน ำ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการ
ด าเนินงาน ตามระเบียบฯ ข้อ 26 และ 27 เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
1. เพ่ือแสดงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการ

จริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของเทศบาลในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
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

 คิดเปน็
รอ้ยละของ
งบประมาณ

ทั้งหมด

หน่วยงานที่รบัผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตรท์ี่  1  ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
1.1 แผนงานสาธารณสุข 31 8.52 3,533,990 1.67 เทศบาลนครนครสวรรค์
1.2 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 4 1.10 650,000 0.31 เทศบาลนครนครสวรรค์
1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 185 50.82 1,620,000 0.76 เทศบาลนครนครสวรรค์
1.5 แผนงานเคหะและชุมชน 1 0.27 2,000,000 0.94 เทศบาลนครนครสวรรค์
1.6 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 0.27 300,000 0.14 เทศบาลนครนครสวรรค์

รวม 222 60.99 8,103,990 3.82 เทศบาลนครนครสวรรค์

ยุทธศาสตรท์ี่  2  ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
2.1 แผนงานการศึกษา 37 10.16 107,801,260 50.83 เทศบาลนครนครสวรรค์
2.2 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 19 5.22 8,810,000 4.15 เทศบาลนครนครสวรรค์
2.4 แผนงานบริหารงานทั่วไป 6 1.65 2,315,000 1.09 เทศบาลนครนครสวรรค์

รวม 62 17.03 118,926,260 56.07 เทศบาลนครนครสวรรค์

ยุทธศาสตรท์ี่  3  ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน
3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 18 4.95 4,550,000 2.15 เทศบาลนครนครสวรรค์
3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 11 3.02 1,750,000 0.83 เทศบาลนครนครสวรรค์

รวม 29 7.97 6,300,000 2.97 เทศบาลนครนครสวรรค์

บญัชีสรปุจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2563

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

โครงการที่
ด าเนินการ

 คิดเปน็
รอ้ยละของ
โครงการ
ทั้งหมด

จ านวน
งบประมาณ

 คิดเปน็
รอ้ยละของ
งบประมาณ

ทั้งหมด

หน่วยงานที่รบัผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตรท์ี่  4  ด้านพัฒนากายภาพเมือง
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 12 3.30 39,972,000 18.85 เทศบาลนครนครสวรรค์
4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 0 0.00 0 0.00 เทศบาลนครนครสวรรค์
4.3 แผนงานการพาณิชย์ 4 1.10 19,100,000 9.01 เทศบาลนครนครสวรรค์

รวม 16 4.40 59,072,000 27.85 เทศบาลนครนครสวรรค์
ยุทธศาสตรท์ี่  5  ด้านการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยและความมั่นคง
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 4 1.10 11,800,000 5.56 เทศบาลนครนครสวรรค์
5.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 13 3.57 1,000,000 0.47 เทศบาลนครนครสวรรค์
5.3 แผนงานสาธารณสุข 0 0.00 0 0.00 เทศบาลนครนครสวรรค์

รวม 17 4.67 12,800,000 6.03 เทศบาลนครนครสวรรค์
ยุทธศาสตรท์ี่  6  ด้านการบรหิารจัดการที่ดี
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 10 2.75 5,985,000 2.82 เทศบาลนครนครสวรรค์
6.2 แผนงานการพาณิชย์ 4 1.10 250,000 0.12 เทศบาลนครนครสวรรค์
6.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4 1.10 660,000 0.31 เทศบาลนครนครสวรรค์

รวม 18 4.95 6,895,000 3.25 เทศบาลนครนครสวรรค์
รวมโครงการทั้งสิ้น 364 100.00 212,097,250 100.00 เทศบาลนครนครสวรรค์

3



4

ยุทธศาสตร ์/ แผนงาน
จ านวน

โครงการที่
ด าเนินการ

 คิดเปน็
รอ้ยละของ
โครงการ
ทั้งหมด

จ านวน
งบประมาณ

 คิดเปน็
รอ้ยละของ
งบประมาณ

ทั้งหมด

หน่วยงานที่รบัผิดชอบหลัก

ผ.03 ครภุณัฑ์
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 77 43.75 4,382,500 27.19 เทศบาลนครนครสวรรค์
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 10 5.68 1,465,700 9.09 เทศบาลนครนครสวรรค์
3. แผนงานการศึกษา 48 27.27 1,924,700 11.94 เทศบาลนครนครสวรรค์
4 แผนงานสาธารณสุข 16 9.09 1,375,800 8.54 เทศบาลนครนครสวรรค์
5. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 6 3.41 646,500 4.01 เทศบาลนครนครสวรรค์
6. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6 3.41 3,560,300 22.09 เทศบาลนครนครสวรรค์
7. แผนงานการพาณิชย์ 13 7.39 2,763,240 17.14 เทศบาลนครนครสวรรค์

รวม 176 100.00 16,118,740 100.00 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.

1 บริการอนามัยโรงเรียน นักเรียน จ านวน 2,500 คน 20,000 โรงเรียนในสังกัด
เทศบาล ฯ จ านวน
 9 แหง่ และ
โรงเรียนวชิาวดี 1 
แหง่

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

2 อบรมอาสาสมัครสาธารณสุข
เทศบาลนครนครสวรรค์
(อสม.ใหม)่

อสม. จ านวน 100 คน 80,000 หอ้งประชุมกลุ่ม
งานปอ้งกันและ
ควบคุมโรคและ
ศูนย์แพทย์
โรงพยาบาลสวรรค์
ประชารักษ์

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

3 สร้างสุขภาวะผู้สูงอายุติดบา้น
ติดเตียงในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์

ผู้สูงอายุติดบา้น ติดเตียง จ านวน
 200 คน

750,000 เขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

4 งดเหล้าเข้าพรรษา ประชาชนในชุมชนที่สมัครใจ 
จ านวน 50 คน

20,000 หอ้งประชุมอาคาร
พสัดุงานควบคุม
โรคติดต่อ

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

5 ปรับเปล่ียนพฤติกรรมลด ละ 
เลิกบหุร่ี

ประชาชนในชุมชนที่สมัครใจ 
จ านวน 50 คน

20,000 หอ้งประชุมอาคาร
พสัดุงานควบคุม
โรคติดต่อ

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 1 ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2563 เทศบาลนครนครสวรรค์

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

(สปสช.) 

(สปสช.) 

(สปสช.) 

(กองทุน LTC) (กองทุน LTC) 

แบบ ผด. 02 

(สปสช.) 
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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.

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 1 ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

แบบ ผด. 02 

6 อบรมเตรียมครูผู้สอนเพศวถิี
ศึกษาในโรงเรียน

บคุลากรครูในโรงเรียนสังกัด
เทศบาล และโรงเรียนวชิาวดี 
รวม 10 แหง่ แหง่ละ 5 คน รวม
 50 คน

50,000 หอ้งประชุมอาคาร
อเนกประสงค์ 
เกาะกลางอุทยาน
สวรรค์

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

7 ปอ้งกันและควบคุมการ
ระบาดของโรคติดต่อที่มียุง 
และแมลงเปน็พาหะน าโรค

ประชาชนในชุมชนเขตเทศบาล 
จ านวน 71 ชุมชน 
โรงเรียน/สถานศึกษาในเขต
เทศบาล จ านวน 33 แหง่

200,000 เขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

8 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ของแกนน าสุขภาพชุมชน เพื่อ
ลดการรังเกียจ ตีตราผู้ติดเชื้อ
เอช ไอ วี

แกนน าชุมชน / อสม. ในเขต
เทศบาล จ านวน 210 คน

60,000 หอ้งประชุมอาคาร
อเนกประสงค์ 
เกาะกลางอุทยาน
สวรรค์

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

9 ปอ้งกัน และควบคุมโรคติดต่อ
ในโรงเรียน และศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก

บคุลากรครูและผู้ดูแลเด็กใน
โรงเรียน (ระดับชั้นอนุบาล) และ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กทกุแหง่ใน
สังกัดเทศบาล จ านวน 75 คน

20,000 หอ้งประชุมอาคาร
อเนกประสงค์ 
เกาะกลางอุทยาน
สวรรค์

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

10 พฒันาตลาดสดน่าซ้ือในเขต
เทศบาล

พฒันาตลาดสดในเขตเทศบาล 
ได้รับการตรวจเฝ้าระวงัตามหลัก
สุขาภบิาล จ านวน 3 แหง่

20,000 ตลาดสดในเขต
เทศบาล จ านวน 3
 แหง่

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

(สปสช.) 
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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.

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 1 ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

แบบ ผด. 02 

11 เฝ้าระวงัคุณภาพสุขาภบิาล
อาหารในสถานศึกษาในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์

การตรวจเฝ้าระวงัคุณภาพ
สุขาภบิาลอาหารใหไ้ด้มาตรฐาน 
โดยสถานศึกษาในเขตเทศบาล
ทกุแหง่ ได้รับการตรวจ
มาตรฐานสุขาภบิาลอาหาร และ
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

50,000 สถานศึกษาในเขต
เทศบาลนคร
นครสวรรค์  
จ านวน 29 แหง่

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

12 เฝ้าระวงัคุณภาพน้ าด่ืม
-น้ าใช้ในสถานศึกษาในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์

การตรวจเฝ้าระวงัคุณภาพน้ าด่ืม
 น้ าใช้ในสถานศึกษา ในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์ ใหไ้ด้
มาตรฐาน ผ่านการตรวจ
แบคทเีรียในน้ าด่ืมตามเกณฑ์
มาตรฐาน

10,000 สถานศึกษาในเขต
เทศบาลนคร
นครสวรรค์  
จ านวน 29 แหง่

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

13 พฒันาผู้ประกอบการร้านแต่ง
ผมเสริมสวย

จัดอบรมผู้ประกอบการร้านแต่ง
ผมเสริมสวย ใหก้ับ
ผู้ประกอบการในเขตเทศบาล 
ใหม้ีการปฏบิติัอย่างถูกหลัก
สุขาภบิาล

50,000 พื้นที่ในเขตเทศบาล ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

14 ตรวจสอบเฝ้าระวงัการใช้
น้ ามันทอดอาหาร

ตรวจสอบ เฝ้าระวงัการใช้น้ ามัน
ทอดอาหารซ้ าของผู้จ าหน่าย
อาหาร ตามกลุ่มเปา้หมาย ได้แก่
 ตลาดในเขตเทศบาล ชุมชน 
โรงเรียนในเขตเทศบาล

10,000 ตลาดในเขต
เทศบาลชุมชน
โรงเรียนในเขต
เทศบาล

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

7



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.

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 1 ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

แบบ ผด. 02 

15 อบรมผู้ประกอบกิจการ
จ าหน่ายอาหารและผู้สัมผัส
อาหารในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์

จัดอบรมผู้ประกอบการจ าหน่าย
อาหารและผู้สัมผัสอาหารในเขต
เทศบาล เฝ้าระวงัคุณภาพอาหาร
ในเขตเทศบาล ใหม้ีการปฏบิติั
อย่างถูกหลักสุขาภบิาล

100,000 พื้นที่ในเขตเทศบาล ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

16 รณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้
โฟมบรรจุอาหาร

รณรงค์ลด ละเวน้ การใช้โฟม
บรรจุอาหารในเขตเทศบาล ให้
ประชาชนเหน็ถึงอันตรายของ
การใช้โฟมบรรจุอาหาร

20,000 พื้นที่ในเขตเทศบาล ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

17 ร่วมใจรักษส่ิ์งแวดล้อม ใหผู้้ประกอบการในเขตเทศบาล 
รักษส่ิ์งแวดล้อม มีการ
ด าเนินการจัดการขยะอย่างถูกวธิี

50,000 พื้นที่ในเขตเทศบาล ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

18 น้ าหมักจุลินทรีย์ชีวภาพ ประชาชนและนักเรียน จ านวน 
200 คน

50,000 อาคาร
อเนกประสงค์ 
สนามกีฬาจังหวดั
นครสวรรค์

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

19 ปุ๋ยหมักอินทรีย์ ประชาชนและนักเรียน จ านวน 
200 คน

50,000 อาคาร
อเนกประสงค์ 
สนามกีฬาจังหวดั
นครสวรรค์

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

8



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.

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 1 ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

แบบ ผด. 02 

20 กิจกรรมรณรงค์ 3Rs:
Reduce Reuse 
Recycle
 

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ฯ 
จ านวน 8 โรงเรียน

50,000 โรงเรียนในสังกัด
เทศบาล ฯ จ านวน
 8 โรงเรียน

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

21 พฒันาศักยภาพ อสม. ไทย
แลนด์ 4.0

อสม. จ านวน 678 คน 150,000 หอ้งประชุม ชั้น 5 
ส านักงานเทศบาล
นครนครสวรรค์

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

22 วนัอาสาสมัครสาธารณสุข
แหง่ชาติ

อสม. จ านวน 678 คน 250,000 เทศบาลนคร
นครสวรรค์
 - สนามฟตุบอล 
โรงเรียนนครสวรรค์

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

23 สัตวป์ลอดโรค คนปลอดภยั 
จากโรคพษิสุนัขบา้ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟา้จุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควฒันวรขัตติยราชนารี

สุนัขและแมวมีเจ้าของและไม่มี
เจ้าของภายในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์ จ านวน 8,000 ตัว

240,000 ชุมชนจ านวน 71 
แหง่
 - วดั , โรงเรียน , 
จ านวน 15 แหง่

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

9



10

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.

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 1 ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

แบบ ผด. 02 

24 ส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ
ด้วยศิลปะมันดาล่า

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล จ านวน 
120 คน

70,000 อาคาร
อเนกประสงค์ 
เกาะกลางอุทยาน
สวรรค์

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

25 สูงวยัอย่างมีคุณค่าเตรียมจาก
ลาอย่างสุขใจ

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล จ านวน 
120 คน

800,000 หอ้งประชุมอาคาร
อเนกประสงค์ 
เกาะกลางอุทยาน
สวรรค์

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

26 จิตดี ใจดี กลายเปน็สุข ประชาชน และอสม. ในเขต
ความรับผิดชอบของงาน
ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 
จ านวน 125 คน

71,980 ศูนย์พฒันา
คุณภาพชีวติ 
ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 3

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

27 ผู้สูงวยั 4 Smart ไม่ล้ม ไม่ลืม 
ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล จ านวน 
120 คน

58,360 ศูนย์พฒันา
คุณภาพชีวติ 
ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 3

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

28 วถิีธรรมน าใจ สานสายใยชุมชน ผู้สูงอายุในเขตความรับผิดชอบ
ของศูนย์บริการสาธารณสุข 3 
จ านวน 100 คน

28,430 ศูนย์พฒันา
คุณภาพชีวติ 
ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 3

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

29 เสริมสร้างคุณค่าภมูิปญัญาไทย
เพื่อผู้สูงวยัสุขภาพดี

ผู้สูงอายุ จ านวน 120 คน 57,340 หอ้งประชุมเกาะ
กลางอุทยานสวรรค์

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

(สปสช.) 

(สปสช.) 

(สปสช.) 

(สปสช.) 

(สปสช.) 

(สปสช.) 
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11

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.

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 1 ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

แบบ ผด. 02 

30 ผู้สูงวยัหวัใจสดใส ใส่ใจ รักษ์
สุขภาพ

ผู้สูงอายุ จ านวน 120 คน 67,880 อาคาร
อเนกประสงค์ 
เกาะกลางอุทยาน
สวรรค์

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

31 ปอ้งกันอุบติัเหตุในผู้สูงวยัและ
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล 60,000 หอ้งประชุมอาคาร
อเนกประสงค์ 
เกาะกลางอุทยาน
สวรรค์

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

รวมงบประมาณ 3,533,990
รวมงบประมาณ (สปสช.) 2,223,990
รวมจ านวนโครงการ 31

(สปสช.) 

(สปสช.) 

11



12

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.

1 แข่งขันกีฬาอนุบาลในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์

จัดการแข่งขันกีฬาอนุบาลใหก้ับ
เด็กในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์ จ านวน 600 คน

        250,000  สนามกีฬาจังหวดั
นครสวรรค์

ส านักการศึกษา

2 อุทยานสวรรค์ชอนตะวนั
มาราธอนเทศบาลนคร
นครสวรรค์

จัดกิจกรรมวิง่มินิมาราธอน  
มาราธอน ในเขตเทศบาลและ
นอกเขตเทศบาลนครนครสวรรค์
 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ประกอบด้วยเยาวชน ประชาชน
 จ านวน 1,000 คน

        150,000  อุทยานสวรรค์ ส านักการศึกษา

3 แข่งขันแบดมินตันเทศบาล
นครนครสวรรค์

จัดการแข่งขันแบดมินตัน
เทศบาลนครนครสวรรค์ มี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน 
ประกอบด้วยยุวชน  เยาวชน 
ประชาชน จ านวน 1,000 คน

         50,000  สนามกีฬาจังหวดั
นครสวรรค์

ส านักการศึกษา

4 แข่งขันเทเบลิเทนนิสเทศบาล
นครนครสวรรค์ โอเพน่
คร้ังที่ 1

เด็ก เยาวชน และประชาชนใน
เขตเทศบาลฯ ในจังหวดั
นครสวรรค์ รวมทั้งจังหวดั
ใกล้เคียง จ านวน 800 คน

        200,000  สนามกีฬาจังหวดั
นครสวรรค์

ส านักการศึกษา

รวมงบประมาณ 650,000
รวมจ านวนโครงการ 4

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2563 เทศบาลนครนครสวรรค์

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 1 ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แบบ ผด. 02 

12
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1.4 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

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

1 อบรมรณรงค์ปอ้งกันและ
แก้ไขปญัหายาเสพติดในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์

จัดอบรมประชาชนในเขต
เทศบาลฯ ประมาณ 200 คน

200,000 เขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์

กองสวสัดิการสังคม

2 ผลิตภณัฑ์จากครัวเรือน 
(สเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุง)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

7,000        ชุมชนหวัเมืองพฒันา กองสวสัดิการสังคม

3 ผลิตภณัฑ์ถนอมอาหาร 
(มะนาวดอง)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

7,000        ชุมชนหวัเมืองพฒันา กองสวสัดิการสังคม

4 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(น ้ายาปรับผ้านุ่ม)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        6,000 ชุมชนหวัเมืองพฒันา กองสวสัดิการสังคม

5 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
จากสมุนไพร (สเปรย์ตะไคร้
หอมไล่ยุง)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนหลังอู่ทนัจิตต์ กองสวสัดิการสังคม

6 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
จากสมุนไพร (สบู่มะขาม)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนหลังอู่ทนัจิตต์ กองสวสัดิการสังคม

7 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(น ้ายาปรับผ้านุ่ม)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        6,000 ชุมชนหลังอู่ทนัจิตต์ กองสวสัดิการสังคม

8 ถนอมอาหาร (มะนาวดอง) จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนตลาด
ตายอม

กองสวสัดิการสังคม

9 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(การท้าน ้ายาซักผ้า)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนตลาด
ตายอม

กองสวสัดิการสังคม

10 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(น ้ายาปรับผ้านุ่ม)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        6,000 ชุมชนตลาด
ตายอม

กองสวสัดิการสังคม

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 1 ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด. 02 
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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.

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 1 ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด. 02 

11 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(การท้าน ้ายาซักผ้า)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนวรนาถ กองสวสัดิการสังคม

12 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
จากสุมนไพร (ยาสระผม
สมุนไพร)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนวรนาถ กองสวสัดิการสังคม

13 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
จากสุมนไพร (สบู่มะขาม)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        6,000 ชุมชนวรนาถ กองสวสัดิการสังคม

14 ถนอมอาหาร (มะนาวดอง) จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนไชยศิริ กองสวสัดิการสังคม

15 เพาะเหด็ จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนไชยศิริ กองสวสัดิการสังคม

16 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
(น ้ายาปรับผ้านุ่ม)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        6,000 ชุมชนไชยศิริ กองสวสัดิการสังคม

17 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
จากสมุนไพร  (สเปรย์ตะไคร้
หอมไล่ยุง)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ตัดใหม่ กองสวสัดิการสังคม

18 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
จากสมุนไพร (สบู่มะขาม)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ตัดใหม่ กองสวสัดิการสังคม

19 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
จากสมุนไพร (ยาสระผมดอก
อัญชัน/มะกรูด)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        6,000 ตัดใหม่ กองสวสัดิการสังคม

14
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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.

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 1 ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด. 02 

20 ถนอมอาหาร (ขิงดอง) จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

6,000 ชุมชนสุนันทา กองสวสัดิการสังคม

21 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(เจลสบู่มะขาม)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

7,000        ชุมชนสุนันทา กองสวสัดิการสังคม

22 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(น ้ายาล้างหอ้งน ้า)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

7,000 ชุมชนสุนันทา กองสวสัดิการสังคม

23 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(แชมพมูะกรูด)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

7,000 ชุมชนหลังแขวง
การทาง

กองสวสัดิการสังคม

24 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(สบู่มะขาม)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

6,000        ชุมชนหลังแขวง
การทาง

กองสวสัดิการสังคม

25 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(น ้ายาล้างหอ้งน ้า)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

7,000 ชุมชนหลังแขวง
การทาง

กองสวสัดิการสังคม

26 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
จากสมุนไพร (น ้ายาปรับผ้านุ่ม)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

7,000        ชุมชนยุวบณัฑิต กองสวสัดิการสังคม

27 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
จากสมุนไพร (น ้ายาซักผ้า)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

6,000        ชุมชนยุวบณัฑิต กองสวสัดิการสังคม

28 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
จากสมุนไพร (สเปรย์ตะไคร้
หอมไล่ยุง)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนยุวบณัฑิต กองสวสัดิการสังคม

29 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(สบู่ก้อนมะขาม)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        6,000 ชุมชนเฉลิมชาติ กองสวสัดิการสังคม
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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.

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 1 ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด. 02 

30 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(สเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุง)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนเฉลิมชาติ กองสวสัดิการสังคม

31 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(น ้ายาปรับผ้านุ่ม)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนเฉลิมชาติ กองสวสัดิการสังคม

32 ถนอมอาหาร (ขิงดอง) จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 วมิานแมน กองสวสัดิการสังคม

33 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
จากสมุนไพร (ยาสระผมดอก
อัญชัน/มะกรูด)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 วมิานแมน กองสวสัดิการสังคม

34 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
จากสมุนไพร  (สเปรย์ตะไคร้
หอมไล่ยุง)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        6,000 วมิานแมน กองสวสัดิการสังคม

35 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
จากสมุนไพร (สบู่สมุนไพร
มะขาม)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนดาวดึงส์
พฒันา

กองสวสัดิการสังคม

36 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
(น ้ายาปรับผ้านุ่ม)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนดาวดึงส์
พฒันา

กองสวสัดิการสังคม

37 ผลิตภณัฑ์สเปรย์ตะไคร์หอม
ไล่ยุง

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        6,000 ชุมชนดาวดึงส์
พฒันา

กองสวสัดิการสังคม

38 ผลิตภณัฑ์สเปรย์ตะไคร์หอม
กันยุง

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        6,000 ชุมชนหน้าวดั
นครสวรรค์

กองสวสัดิการสังคม

39 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
(น ้ายาปรับผ้านุ่ม)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนหน้าวดั
นครสวรรค์

กองสวสัดิการสังคม
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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.

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 1 ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด. 02 

40 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
(สบู่สมุนไพรมะขาม)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนหน้าวดั
นครสวรรค์

กองสวสัดิการสังคม

41 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
(น ้ายาซักผ้า)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        6,000 ชุมชนบางปรอง กองสวสัดิการสังคม

42 ถนอมอาหาร (ไข่เค็ม) จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนบางปรอง กองสวสัดิการสังคม

43 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
(สเปรย์ปรับอากาศกล่ินส้ม)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนบางปรอง กองสวสัดิการสังคม

44 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
(น ้ายาซักผ้าสมุนไพร)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนสถานีรถไฟ
ปากน ้าโพ

กองสวสัดิการสังคม

45 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(น ้ายาปรับผ้านุ่มสมุนไพร)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนสถานีรถไฟ
ปากน ้าโพ

กองสวสัดิการสังคม

46 ถนอมอาหาร (ขิงดอง) จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        6,000 ชุมชนสถานีรถไฟ
ปากน ้าโพ

กองสวสัดิการสังคม

47 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
จากสมุนไพร (สเปรย์ตะไคร้
หอมไล่ยุง)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 เขาโรงครัว กองสวสัดิการสังคม

48 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
จากสมุนไพร (ยาสระผมดอก
อัญชัน/มะกรูด)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 เขาโรงครัว กองสวสัดิการสังคม
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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.

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 1 ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด. 02 

49 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(น ้ายาปรับผ้านุ่ม)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        6,000 เขาโรงครัว กองสวสัดิการสังคม

50 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(น ้ายาปรับผ้านุ่ม)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        6,000 ชุมชนเกาะยม กองสวสัดิการสังคม

51 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(น ้ายาซักผ้า)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนเกาะยม กองสวสัดิการสังคม

52 ผลิตภณัฑ์สเปรย์ตะไคร้หอม
ไล่ยุง

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

7,000        ชุมชนเกาะยม กองสวสัดิการสังคม

53 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
(น ้ายาล้างจานสูตรผสม
มะนาว/มะกรูด)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนปอ้มหนึ่ง กองสวสัดิการสังคม

54 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(ยาหม่องน ้าสมุนไพร)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนปอ้มหนึ่ง กองสวสัดิการสังคม

55 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(สบู่ก้อนสมุนไพร)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        6,000 ชุมชนปอ้มหนึ่ง กองสวสัดิการสังคม

56 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(น ้ายาปรับผ้านุ่ม)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

7,000        ชุมชนตลาดลาว กองสวสัดิการสังคม

57 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(แชมพมูะกรูด)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

7,000 ชุมชนตลาดลาว กองสวสัดิการสังคม

58 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(สบู่สมุนไพร)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

6,000        ชุมชนตลาดลาว กองสวสัดิการสังคม
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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.

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 1 ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด. 02 

59 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(ยาหม่องน ้าสมุนไพร)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนโกมินทร์ กองสวสัดิการสังคม

60 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
(น ้ายาสระผมสมุนไพร
มะกรูด/อัญชัน)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนโกมินทร์ กองสวสัดิการสังคม

61 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
(ครีมอาบน ้าสมุนไพร)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

6,000        ชุมชนโกมินทร์ กองสวสัดิการสังคม

62 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(น ้ายาซักผ้า)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

7,000        ชุมชนรณชัย กองสวสัดิการสังคม

63 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(น ้ายาปรับผ้านุ่ม)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

7,000        ชุมชนรณชัย กองสวสัดิการสังคม

64 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(ครีมอาบน ้าสมุนไพร)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

6,000        ชุมชนรณชัย กองสวสัดิการสังคม

65 ถนอมอาหาร (ไข่เค็ม) จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนวดัตะแบก กองสวสัดิการสังคม

66 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(การท้าน ้ายาปรับผ้านุ่ม)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        6,000 ชุมชนวดัตะแบก กองสวสัดิการสังคม

67 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(การท้าน ้ายาซักผ้า)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนวดัตะแบก กองสวสัดิการสังคม
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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.

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 1 ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด. 02 

68 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(สบู่มะขาม)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

6,000        ชุมชนหน้าผา กองสวสัดิการสังคม

69 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(ยาสระผมมะกรูด)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

7,000        ชุมชนหน้าผา กองสวสัดิการสังคม

70 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(น ้ายาซักผ้า)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

7,000        ชุมชนหน้าผา กองสวสัดิการสังคม

71 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
(น ้ายาซักผ้า)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนปา่ไม้ กองสวสัดิการสังคม

72 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
(น ้ายาปรับผ้านุ่ม)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนปา่ไม้ กองสวสัดิการสังคม

73 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
(สเปรย์ตะไคร์หอมไล่ยุง)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        6,000 ชุมชนปา่ไม้ กองสวสัดิการสังคม

74 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
จากสมุนไพร (สมุนไพรสบู่
มะขาม)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

7,000        ชุมชนทรายทอง
พฒันา

กองสวสัดิการสังคม

75 ถนอมอาหาร (การท้าไข่เยี่ยว
ม้า)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

6,000        ชุมชนทรายทอง
พฒันา

กองสวสัดิการสังคม

76 เพาะเหด็ฟางเพื่อสุขภาพ จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

7,000        ชุมชนทรายทอง
พฒันา

กองสวสัดิการสังคม

77 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
จากสุมนไพร (การท้าน ้ายา
ล้างจานจากมะนาว/มะกรูด)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนตลาดบอ่นไก่ กองสวสัดิการสังคม
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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.

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 1 ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด. 02 

78 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
จากสมุนไพร  (ตะไคร้หอมไล่
ยุง)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนตลาดบอ่นไก่ กองสวสัดิการสังคม

79 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
จากสุมนไพร (ยาดมสมุนไพร)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        6,000 ชุมชนตลาดบอ่นไก่ กองสวสัดิการสังคม

80 ปลูกผัก ปลูกสมุนไพร
ปลอดภยัสารเคมีตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีง

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        6,000 ชุมชนบางเรารักกัน
จริง

กองสวสัดิการสังคม

81 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(การท้าน ้ายาซักผ้า)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนบางเรารักกัน
จริง

กองสวสัดิการสังคม

82 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(น ้ายาปรับผ้านุ่ม)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนบางเรารักกัน
จริง

กองสวสัดิการสังคม

83 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
(น ้ายาปรับผ้านุ่ม

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนหน้าอุทยาน
สวรรค์

กองสวสัดิการสังคม

84 เพาะเหด็เพื่อสุขภาพ จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนหน้าอุทยาน
สวรรค์

กองสวสัดิการสังคม

85 ปลูกผักปลูกสมุนไพรปลอด
สารเคมี

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        6,000 ชุมชนหน้าอุทยาน
สวรรค์

กองสวสัดิการสังคม

86 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
จากสมุนไพร (สมุนไพรสบู่
มะขาม)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

6,000        ชุมชนหนองผักตบ กองสวสัดิการสังคม
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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.

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 1 ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด. 02 

87 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
จากสมุนไพร (น ้ายาปรับผ้านุ่ม)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

7,000        ชุมชนหนองผักตบ กองสวสัดิการสังคม

88 เพาะเหด็ฟางเพื่อสุขภาพ จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

7,000        ชุมชนหนองผักตบ กองสวสัดิการสังคม

89 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(น ้ายาซักผ้า)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนหนองปลาแหง้ กองสวสัดิการสังคม

90 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(น ้ายาปรับผ้านุ่ม)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

7,000        ชุมชนหนองปลาแหง้ กองสวสัดิการสังคม

91 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(น ้ายาล้างหอ้งน ้า)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

6,000        ชุมชนหนองปลาแหง้ กองสวสัดิการสังคม

92 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(สบู่มะขาม)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

6,000        ชุมชนตลาดใต้ กองสวสัดิการสังคม

93 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(แชมพมูะกรูด)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

7,000 ชุมชนตลาดใต้ กองสวสัดิการสังคม

94 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(น ้ายาซักผ้า/น ้ายาปรับผ้านุ่ม)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

7,000        ชุมชนตลาดใต้ กองสวสัดิการสังคม

95 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(สบู่สมุนไพร)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

7,000        ชุมชนสามัคคีพฒันา กองสวสัดิการสังคม

96 ถนอมอาหาร (ขิงดอง) จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

6,000 ชุมชนสามัคคีพฒันา กองสวสัดิการสังคม

97 ผลิตภณัฑ์ยาหมองน ้าสมุนไพร จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนสามัคคีพฒันา กองสวสัดิการสังคม
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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.

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 1 ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด. 02 

98 ผลิตภณัฑ์สเปร์ตะไคร้หอมไล่ยุง จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนวดัเทวดาสร้าง กองสวสัดิการสังคม

99 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
จากสมุนไพร (สบู่มะขาม)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนวดัเทวดาสร้าง กองสวสัดิการสังคม

100 เพาะเหด็เพื่อสุขภาพ จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        6,000 ชุมชนวดัเทวดาสร้าง กองสวสัดิการสังคม

101 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(น ้ายาปรับผ้านุ่ม)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนฟา้ใหม่ กองสวสัดิการสังคม

102 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(สบู่สมุนไพร)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนฟา้ใหม่ กองสวสัดิการสังคม

103 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(ยาสระผมสมุนไพร)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        6,000 ชุมชนฟา้ใหม่ กองสวสัดิการสังคม

104 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(น ้ายาปรับผ้านุ่ม)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนเดชาพฒันา กองสวสัดิการสังคม

105 ถนอมอาหารไข่เค็มเสริม
ไอโอดีน

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

7,000        ชุมชนเดชาพฒันา กองสวสัดิการสังคม

106 ปลูกผัก ปลูกสมุนไพร
ปลอดภยัจากสารเคมี

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

6,000        ชุมชนเดชาพฒันา กองสวสัดิการสังคม

107 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
(น ้ายาล้างจานจากสมุนไพร)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนหนอง
สาหร่ายพฒันา

กองสวสัดิการสังคม
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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.

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 1 ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด. 02 

108 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
(น ้ายาซักผ้า)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนหนอง
สาหร่ายพฒันา

กองสวสัดิการสังคม

109 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
(น ้ายาปรับผ้านุ่ม)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        6,000 ชุมชนหนอง
สาหร่ายพฒันา

กองสวสัดิการสังคม

110 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(สบู่มะขามสมุนไพร)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

6,000        ชุมชนรวมใจพฒันา กองสวสัดิการสังคม

111 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
(น ้ายาปรับผ้านุ่ม)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

7,000        ชุมชนรวมใจพฒันา กองสวสัดิการสังคม

112 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
(น ้ายาสระผมสูตรมะกรูด/
สมุนไพร)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนรวมใจพฒันา กองสวสัดิการสังคม

113 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(การท้าน ้ายาซักผ้า)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนสุขสวรรค์
พฒันา

กองสวสัดิการสังคม

114 ถนอมอาหาร (มะนาวดอง) จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        6,000 ชุมชนสุขสวรรค์
พฒันา

กองสวสัดิการสังคม

115 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(น ้ายาปรับผ้านุ่ม)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนสุขสวรรค์
พฒันา

กองสวสัดิการสังคม

116 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(น ้ายาปรับผ้านุ่มสมุนไพร)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

7,000        ชุมชนธารบวัสวรรค์
 - สิริทรัพย์ (สันคู)

กองสวสัดิการสังคม

24



25

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.

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 1 ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด. 02 

117 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(น ้ายาซักผ้าสมุนไพร)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนธารบวัสวรรค์
 - สิริทรัพย์ (สันคู)

กองสวสัดิการสังคม

118 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
(ตะไคร้หอมไล่ยุง)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

6,000        ชุมชนธารบวัสวรรค์
 - สิริทรัพย์ (สันคู)

กองสวสัดิการสังคม

119 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
จากสมุนไพร (น ้ายาปรับผ้านุ่ม)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

6,000        ชุมชนเจ้าแม่ศรี
จันทร์

กองสวสัดิการสังคม

120 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
จากสมุนไพร (สเปรย์ตะไคร้
หอมไล่ยุง)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        6,000 ชุมชนเจ้าแม่ศรี
จันทร์

กองสวสัดิการสังคม

121 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
จากสมุนไพร (ยาสีฟนัสมุนไพร)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        8,000 ชุมชนเจ้าแม่ศรี
จันทร์

กองสวสัดิการสังคม

122 ผลิตภณัฑ์สเปรย์ตะไคร้หอม
ไล่ยุง

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนเขาโกรกพม่า กองสวสัดิการสังคม

123 ผลิตภณัฑของใช้ในครัวเรือน
จากสมุนไพร (สบู่มะขาม)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนเขาโกรกพม่า กองสวสัดิการสังคม

124 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
(น ้ายาปรับผ้านุ่ม)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        6,000 ชุมชนเขาโกรกพม่า กองสวสัดิการสังคม

125 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
(น ้ายาปรับผ้านุ่ม)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        6,000 ชุมชนวมิานลอย กองสวสัดิการสังคม
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1.4 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน
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126 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
(น ้ายาซักผ้า)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนวมิานลอย กองสวสัดิการสังคม

127 ถนอมอาหาร (แหนมเหด็
นางฟา้)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนวมิานลอย กองสวสัดิการสังคม

128 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
จากสุมนไพร (การท้าน ้ายาซัก
ผ้า)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนพระบางมงคล กองสวสัดิการสังคม

129 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(การท้าน ้ายาปรับผ้านุ่ม)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        6,000 ชุมชนพระบางมงคล กองสวสัดิการสังคม

130 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
จากสมุนไพร (ตะไคร้หอมไล่ยุง)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนพระบางมงคล กองสวสัดิการสังคม

131 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(น ้ายาปรับผ้านุ่ม)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนนวมินทร์ กองสวสัดิการสังคม

132 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(สบู่มะขาม)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

7,000        ชุมชนนวมินทร์ กองสวสัดิการสังคม

133 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(ยาสระผมมะกรูด)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

6,000        ชุมชนนวมินทร์ กองสวสัดิการสังคม

134 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
จากสมุนไพร สเปรย์ตะไคร้หอม

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        6,000 ชุมชนหน้าโรงเกลือ กองสวสัดิการสังคม

135 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(น ้ายาซักผ้า)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนหน้าโรงเกลือ กองสวสัดิการสังคม
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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.

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 1 ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด. 02 

136 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(น ้ายาล้างหอ้งน ้า)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

7,000 ชุมชนหน้าโรงเกลือ กองสวสัดิการสังคม

137 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
จากสมุนไพร (การท้าน ้ายา
ล้างจานจากมะนาว/มะกรูด)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนเขานกกระเต็น กองสวสัดิการสังคม

138 ถนอมอาหาร (ผักกาดดอง) จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        6,000 ชุมชนเขานกกระเต็น กองสวสัดิการสังคม

139 ถนอมอาหาร (มะนาวดอง) จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนเขานกกระเต็น กองสวสัดิการสังคม

140 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
(น ้ายาปรับผ้านุ่ม)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนถาวรพฒันา กองสวสัดิการสังคม

141 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
(น ้ายาซักผ้า)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนถาวรพฒันา กองสวสัดิการสังคม

142 ผลิตภณัฑ์สเปรย์ตะไคร์หอม
ไล่ยุง

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        6,000 ชุมชนถาวรพฒันา กองสวสัดิการสังคม

143 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
(น ้ายาซักผ้าจุรินทรีย)์

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        6,000 ชุมชนวดัไทรใต้ กองสวสัดิการสังคม

144 ถนอมอาหาร (มะนาวดอง) จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนวดัไทรใต้ กองสวสัดิการสังคม

145 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
(น ้ายาสระผมสมุนไพร)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนวดัไทรใต้ กองสวสัดิการสังคม
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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.

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 1 ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด. 02 

146 ผลิตภณัฑ์สเปร์ตะไคร้หอมไล่ยุง จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนวดัไทรเหนือ กองสวสัดิการสังคม

147 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
จากสมุนไพร (สบู่มะขาม)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนวดัไทรเหนือ กองสวสัดิการสังคม

148 ถนอมอาหาร (ขิงดอง) จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        6,000 ชุมชนวดัไทรเหนือ กองสวสัดิการสังคม

149 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(น ้ายาปรับผ้านุ่ม)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

7,000        ชุมชนประชานุ
เคราะห์

กองสวสัดิการสังคม

150 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
(น ้ายาสระผมสมุนไพร)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

7,000        ชุมชนประชานุ
เคราะห์

กองสวสัดิการสังคม

151 ถนอมอาหาร (มะนาวดอง) จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

6,000        ชุมชนประชานุ
เคราะห์

กองสวสัดิการสังคม

152 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(น ้ายาปรับผ้านุ่ม)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

7,000        ชุมชนข้างพวน. กองสวสัดิการสังคม

153 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(น ้ายาซักผ้า)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

7,000        ชุมชนข้างพวน. กองสวสัดิการสังคม

154 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(แชมพมูะกรูด)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

6,000 ชุมชนข้างพวน. กองสวสัดิการสังคม

155 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
(การท้าน ้ายาปรับผ้านุ่ม)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนหลวงปู่ทา้ว
พฒันา

กองสวสัดิการสังคม
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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.

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 1 ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด. 02 

156 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
(การท้าน ้ายาซักผ้า)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนหลวงปู่ทา้ว
พฒันา

กองสวสัดิการสังคม

157 ปลูกผัก  ปลูกสมุนไพร
ปลอดภยัสารเคมีตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีง

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        6,000 ชุมชนหลวงปู่ทา้ว
พฒันา

กองสวสัดิการสังคม

158 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
จากสมุนไพร (สมุนไพรสบู่
มะขาม)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

6,000        ชุมชนวดัพทุธ กองสวสัดิการสังคม

159 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
จากสมุนไพร (น ้ายาปรับผ้านุ่ม)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

7,000        ชุมชนวดัพทุธ กองสวสัดิการสังคม

160 ท้าน ้ามันเหลืองสมุนไพร จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนวดัพทุธ กองสวสัดิการสังคม

161 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
(การท้าน ้ายาปรับผ้านุ่ม)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนสวสัดีพฒันา กองสวสัดิการสังคม

162 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
(การท้าน ้ายาซักผ้า)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนสวสัดีพฒันา กองสวสัดิการสังคม

163 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
จากสมุนไพร (ตะไคร้หอมไล่ยุง)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        6,000 ชุมชนสวสัดีพฒันา กองสวสัดิการสังคม

164 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(น ้ายาถูพื นสูตรสมุนไพร)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

6,000        ชุมชนสุขสวสัด์ิ 
(ศูนย์ทา่รถ)

กองสวสัดิการสังคม
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1.4 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน
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เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด. 02 

165 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(น ้ายาปรับผ้านุ่ม)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

7,000        ชุมชนสุขสวสัด์ิ 
(ศูนย์ทา่รถ)

กองสวสัดิการสังคม

166 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(ยาหม่องสมุนไพร)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนสุขสวสัด์ิ 
(ศูนย์ทา่รถ)

กองสวสัดิการสังคม

167 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
จากสมุนไพร (สมุนไพรสบู่
มะขาม)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

7,000        ชุมชนเจ้าพอ่เศรษฐี กองสวสัดิการสังคม

168 แปรรูปสมุนไพร (ขิงดอง
สารพดัประโยชน์)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        6,000 ชุมชนเจ้าพอ่เศรษฐี กองสวสัดิการสังคม

169 ถนอมอาหาร (มะนาวดอง) จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนเจ้าพอ่เศรษฐี กองสวสัดิการสังคม

170 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
(สบู่มะขามสมุนไพร)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนดารารัตน์ 4 กองสวสัดิการสังคม

171 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
(ยาหม่องน ้าสมุนไพร)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนดารารัตน์ 4 กองสวสัดิการสังคม

172 ถนอมอาหาร (มะนาวดอง) จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        6,000 ชุมชนดารารัตน์ 4 กองสวสัดิการสังคม

173 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
จากสมุนไพร (การท้าน ้ายา
ล้างจานจากมะนาว/มะกรูด)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        6,000 ชุมชนร่วมใจพฒันา กองสวสัดิการสังคม

174 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
(การท้าน ้ายาซักผ้า)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนร่วมใจพฒันา กองสวสัดิการสังคม
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1.4 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน
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175 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
(การท้าน ้ายาปรับผ้านุ่ม)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนร่วมใจพฒันา กองสวสัดิการสังคม

176 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(น ้ายาปรับผ้านุ่ม)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

7,000        ชุมชนสะพานใหม่
พฒันา

กองสวสัดิการสังคม

177 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(สบู่สมุนไพร)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

6,000        ชุมชนสะพานใหม่
พฒันา

กองสวสัดิการสังคม

178 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
จากสมุนไพร (ยากันยุง
สมุนไพร)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนสะพานใหม่
พฒันา

กองสวสัดิการสังคม

179 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(น ้ายาล้างจานจากมะนาว)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

7,000        ชุมชนเขากบ
เอราวณั

กองสวสัดิการสังคม

180 ถนอมอาหาร (ไข่เยี่ยวม้า) จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

6,000        ชุมชนเขากบ
เอราวณั

กองสวสัดิการสังคม

181 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(แชมพสูระผมสูตรสมุนไพร)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

7,000 ชุมชนเขากบ
เอราวณั

กองสวสัดิการสังคม

182 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
(สเปรย์ตะไคร้ไล่ยุง)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนเขาช่องลม กองสวสัดิการสังคม

183 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(น ้ายาซักผ้า)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

7,000        ชุมชนเขาช่องลม กองสวสัดิการสังคม

31



32

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.

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 1 ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด. 02 

184 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(น ้ายาปรับผ้านุ่ม)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

6,000        ชุมชนเขาช่องลม กองสวสัดิการสังคม

185 พระราชด้าริด้านสาธารณสุข จัดอบรมประชาชนในเขต
เทศบาลฯ ประมาณ 200 คน

    200,000 เขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์

กองสวสัดิการสังคม

รวมงบประมาณ 1,620,000
รวมจ านวนโครงการ 185
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1.5 แผนงานเคหะและชุมชน

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

1 นครสวรรค์เมืองสีเขียว ต้นไม้ยืนต้น จ ำนวน 10,000 ต้น 2,000,000 ภำยในเขตเทศบำล ส ำนักกำรช่ำง

รวมงบประมาณ 2,000,000
รวมจ านวนโครงการ 1

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 1 ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

แบบ ผด. 02 
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1.6 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 จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้
จักรยานเทศบาลนคร
นครสวรรค์

จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้
จักรยานในชีวติประจ าวนัและ
พฒันาเปน็เมืองคาร์บอนต  า โดย
รณรงค์การใช้จักรยานในเขต
เมืองโดยมีผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาล ข้าราชการ พนักงาน
หน่วยงานต่าง ๆ และประชาชน
ทั วไปเข้าร่วมกิจกรรมทกุเดือน 
จ านวน 12 คร้ัง

        300,000 สนามหน้าเทศบาล
นครนครสวรรค์
เส้นทางในเขตและ
นอกเขตเทศบาลฯ

ส านักการศึกษา

รวมงบประมาณ 300,000
รวมจ านวนโครงการ 1

พ.ศ.2563

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2563 เทศบาลนครนครสวรรค์

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 1 ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562

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.

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

15,724,340 รร.สังกัดเทศบาล 9
 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

18,533,200 รร.สังกัดเทศบาล 9
 แหง่
ศพด.ในสังกัด
เทศบาล 12 แหง่

 ส านักการศึกษา

3 ส่งเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษาของทอ้งถิ่น

เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา
ด้านบคุลากร ส่งเสริมการศึกษา
จัดหาอุปกรณ์การศึกษาที่
เพยีงพอและส่งเสริมการศึกษา
ทกุระดับใหม้ีคุณภาพและ
ประสิทธภิาพ

9,628,200 รร.สังกัดเทศบาล 9
 แหง่

ส านักการศึกษา

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

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.
สถานที่ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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

2,545,000 รร.สังกัดเทศบาล 9
 แหง่

 ส านักการศึกษา

5 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แบง่เปน็ค่าจัดการเรียนการสอน 
(รายหวั) ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน
ค่าหนังสือเรียน ค่าเคร่ือง 
อุปกรณ์การเรียน และค่า
กิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน

    27,977,880 รร.สังกัดเทศบาล 9
 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)

942,000        ส านักการศึกษา
สนามกีฬากลาง

ส านักการศึกษา
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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.2562 พ.ศ.2563
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด. 02 

8 สนับสนุนศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
(เงินอุดหนุน)

1.ค่าจัดการเรียนการสอน (ราย
หวั)

523,600        ศพด.ในสังกัด
เทศบาล 12 แหง่

ส านักการศึกษา

9 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
(ศพด.)

1. ค่าหนังสือเรียน 61,600          ศพด.ในสังกัด
เทศบาล 12 แหง่

ส านักการศึกษา

2. ค่าอุปกรณ์การเรียน 61,600          ศพด.ในสังกัด
เทศบาล 12 แหง่

ส านักการศึกษา

3. ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 92,400          ศพด.ในสังกัด
เทศบาล 12 แหง่

ส านักการศึกษา

4. ค่ากิจกรรมพฒันาผู้เรียน 132,440        ศพด.ในสังกัด
เทศบาล 12 แหง่

ส านักการศึกษา

10 พฒันาการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ

ศึกษานิเทศก์ ส านักการสึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูโรงเรียน
สังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ 
จ านวน 390 คน

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

ส านักการศึกษา

11 แข่งขันคนเก่งในโรงเรียน
ทอ้งถิ่น

นักเรียนระดับชั้น ป.5  ม.2, ม.5
 ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร
นครสวรรค์ ทั้ง 9 แหง่

        200,000 อาคารส านักงาน
เทศบาลนคร
นครสวรรค์ 
โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านักการศึกษา
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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.2562 พ.ศ.2563
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด. 02 

12 ส่งเสริมค้นพบการสร้างอาชีพ
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น

นักเรียนระดับชั้น ม.3 โรงเรียน
สังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ 
ทั้ง 9 แหง่ จ านวน 450 คน/ปี
การศึกษา

        150,000 โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนคร
นครสวรรค์, 
วทิยาลัยการอาชีพ
นครสวรรค์ และ
ส านักการศึกษา
เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านักการศึกษา

13 เรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา
และมัธยมศึกษาตอนปลาย

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย โรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครนครสวรรค์ เข้าร่วม
โครงการเรียนร่วมหลักสูตร
อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอน
ปลาย  จ านวน 120 คน/ปี
การศึกษา

        100,000 โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนคร
นครสวรรค์ , 
วทิยาลัยเทคนิค
นครสวรรค์ และ
ส านักการศึกษา
เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านักการศึกษา

14 พฒันารูปแบบการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา

ศึกษานิเทศก์ ส านักการศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูโรงเรียน
สังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ 
จ านวน 90 คน

          10,000 โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนคร
นครสวรรค์ และ
ส านักการศึกษา
เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านักการศึกษา
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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.2562 พ.ศ.2563
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด. 02 

15 ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน จัดประชุมผู้ปกครอง นักเรียนที่
เข้าเรียนในปกีารศึกษาใหม่ 
(ผู้ปกครองจ านวน 1,100 คน)

          50,000 เทศบาลนคร
นครสวรรค์ ชั้น 5

ส านักการศึกษา

16 อบรมทกัษะวชิาการแสดงผล
งานนิทรรศการการศึกษา
ระดับทอ้งถิ่นระดับกลุ่ม
การศึกษาและระดับประเทศ

คัดเลือกทกัษะวชิาการในแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ (ระดับ
เทศบาล) เพื่อไปแข่งขันในระดับ
ภาคเหนือและระดับประเทศ 
(ได้ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วม
แข่งขัน) (นักเรียนและครู จ านวน
 460 คน)

        500,000 โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านักการศึกษา

17 คัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ด าเนินการคัดเลือกครูผู้สอนใน
แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่
ปฏบิติัหน้าที่และมีผลงานดีเด่น 
(จ านวนครู 80 คน)

          20,000 โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านักการศึกษา

18 อบรมพฒันาครูและบคุลากร
ทางการศึกษา และศึกษาดูงาน

จัดอบรมใหค้วามรู้แก่พนักงานครู
เทศบาลในสังกัดเทศบาลนคร
นครสวรรค์ และเพื่อพฒันา
คุณภาพการจัดการเรียนรู้ใหแ้ก่
ผู้เรียน  (จ านวน 320 คน)

          50,000 หอ้งประชุม ชั้น 5 
ส านักงานเทศบาล
นครนครสวรรค์

ส านักการศึกษา
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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.2562 พ.ศ.2563
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด. 02 

19 ประเมินคุณภาพสถานศึกษา ประชุมและนิเทศติดตามการจัด
การศึกษาภายในสถานศึกษา
ของสังกัดเทศบาลนครครสวรรค์

          50,000 สนง.เทศบาล
รร.สังกัดเทศบาล 8
 แหง่

ส านักการศึกษา

20 พฒันาปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา

จัดอบรมครู จ านวน 100 คน 
และจัดกิจกรรมการนิเทศ
ติดตามการจัดการเรียนการสอน
ของครูในสถานศึกษา ทน.นว.

          10,000 สถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านักการศึกษา

21 การแข่งขันทกัษะทางวชิาการ 
ศิลปหตัถกรรมนักเรียน

ครู นักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้น ม.6
 เข้าร่วมการแข่งขัน จ านวน 200
 คน

        350,000 สถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านักการศึกษา

22 อบรมเชิงปฏบิติัการจัดท า
แผนพฒันาการศึกษา

ผู้บริหาร ครู ครูผู้ดูแลเด็ก 
บคุลากรทางการศึกษา และ
พนักงานเทศบาลของส านัก
การศึกษา ทน.นว. จ านวน 100 
คน

          20,000 สถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านักการศึกษา

23 อบรมพฒันาการอ่านการเขียน
 การคิดวเิคราะหภ์าษาไทย
และทกัษะคณิตศาสตร์

อบรมครู จ านวน 80 คน 
ประเมินนักเรียนการอ่าน การ
เขียน จ านวน 2,000 คน

          20,000 สถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านักการศึกษา
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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.2562 พ.ศ.2563
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด. 02 

24 การพฒันาศักยภาพการจัดการ
เรียนรู้ 3 ภาษา

จัดอบรมครู จ านวน 100 คน 
ประเมินทกัษะการสนทนา
ภาษาอังกฤษและภาษาจีน 
นักเรียนชั้น ป.1-ม.3 ทกุคน 
สังกัดทน.นว.

          10,000 ส านักการศึกษา ส านักการศึกษา

25 อบรมสัมมนาพนักงาน
เทศบาลและบคุลากรทางการ
ศึกษา และศึกษาดูงาน

จัดอบรมพนักงานและบคุลากร
ทางการศึกษาของส านัก
การศึกษา ทน.นว. จ านวน 80 คน

        100,000 สถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านักการศึกษา

26 มอบประกาศนียบตัรแก่
นักเรียนของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลฯ

มอบประกาศนียบตัรใหแ้ก่
นักเรียน ชั้น ป.6 และ ม.3 
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ 
จ านวน 9 แหง่

          50,000 หอ้งประชุมชั้น 5 
สนง.เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านักการศึกษา

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

        150,000 หอ้งประชุมชั้น 5 
สนง.เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านักการศึกษา

28 ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และ
ผู้บงัคับบญัชายุวกาชาด

จัดอบรมเจ้าหน้าที่และ
ผู้บงัคับบญัชายุวกาชาดในสังกัด
เทศบาลฯ ไม่ต่ ากวา่ 3 วนั

        100,000 หอ้งประชุมชั้น 5 
สนง.เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านักการศึกษา

29 จัดงานวนัครู จัดกิจกรรมวนัครู พนักงานครู
และบคุลากร จ านวน 400 คน

          50,000 หอ้งประชุมชั้น 5 
สนง.เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านักการศึกษา
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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.2562 พ.ศ.2563
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด. 02 

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

          50,000 หอ้งประชุมชั้น 5 
สนง.เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านักการศึกษา

31 ส่งเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษาของทอ้งถิ่น (เงิน
อุดหนุนด้านการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายในการพฒันา
ข้าราชการครูของโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล จ านวน 300 คน

        970,000 โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านักการศึกษา

32 อบรมครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พฒันา
เด็กเล็กเพื่อพฒันาวชิาการ

จัดอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับการ
ด าเนินงานของศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กและงานวชิาการใหแ้ก่ครู
ผู้ดูแลเด็กศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
จ านวน 50 คน

          45,000  ส านักการศึกษา
เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านักการศึกษา

33 สนับสนุนค่าอาหารประจ าวนั 
โรงเรียนกีฬาเทศบาลนคร
นครสวรรค์

ค่าอาหารประจ าวนั (3 มื้อ) 
โรงเรียนกีฬาเทศบาลนคร
นครสวรรค์

    10,500,000  โรงเรียนกีฬา
เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านักการศึกษา

34 สนับสนุนอาหารกลางวนั
ร.ร.อนุบาลนครสวรรค์

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

      9,956,000  โรงเรียนอนุบาล
นครสวรรค์

ส านักการศึกษา

35 สนับสนุนอาหารกลางวนั
ร.ร.อนุบาลเมืองนครสวรรค์

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

      4,612,000 โรงเรียนอนุบาล
เมืองนครสวรรค์

ส านักการศึกษา
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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.2562 พ.ศ.2563
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด. 02 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครัง้ที่ 1 ป ีพ.ศ.2562

36 เงินอุดหนุนส าหรับพฒันาผู้
ประกอบวชิาชีพครูที่สังกัด
สถานศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น

อบรมผู้ประกอบวชิาชีพครูที่
สังกัดสถานศึกษา

      3,220,000  โรงเรียนในสังกัด
เทศบาล

ส านักการศึกษา

37 เงินอุดหนุนส าหรับพฒันาผู้
ประกอบวชิาชีพครูที่สังกัด
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น

อบรมผู้ประกอบวชิาชีพครูใน
สังกัดศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

        140,000 ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาล

ส านักการศึกษา

รวมงบประมาณ 107,801,260 
รวมจ านวนโครงการ 37
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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.

1 พฒันานักเรียนด้านกีฬาและ
กรีฑา สู่ความเปน็เลิศ

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

     6,000,000 สนามกีฬาที่เปน็
เจ้าภาพจัดการ
แข่งขัน

ส านักการศึกษา

2 แข่งขันกีฬาฟตุบอล 7 คน 
เทศบาลนครนครสวรรค์ คัพ 
ต้านภยัยาเสพติด

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

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

ส านักการศึกษา

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

        150,000 ริมเขื่อนต้นแม่น้ า
เจ้าพระยา

ส านักการศึกษา

พ.ศ.2563
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด. 02 
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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.2563
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด. 02 

4 อบรมมัคคุเทศน์น้อยน าเที่ยว
เชิงวฒันธรรม

จัดอบรมใหค้วามรู้ด้านวฒันธรรม
 ประเพณีทอ้งถิ่นใหก้ับนักเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์
 จ านวน 9 แหง่ นักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
 และระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น จ านวน 70 คน

         80,000 แหล่งเรียนรู้ด้าน
วฒันธรรมใน
จังหวดันครสวรรค์ 
 9 แหง่

ส านักการศึกษา

5 อบรมคุณธรรมน าความรู้
เสริมสร้างปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีง

จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม
ใหแ้ก่นักเรียน ชั้น ม.1 โรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์
 ทกุคน

         50,000 สถาบนัพลังจิตทา
นุภาพ สาขา 109 
วดัพทุธมงคลนิมิตร

ส านักการศึกษา

6 อบรมพฒันาทกัษะชีวติพชิิต
ความส าเร็จสู่การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ของบคุลากรทาง
การศึกษาอย่างยั่งยืน

จัดอบรมพฒันาทกัษะชีวติพชิิต
ความส าเร็จสู่การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ของครูและบคุลากร
ทางการศึกษา ในสังกัดเทศบาล
นครนครสวรรค์ (ครูและนักเรียน
 จ านวน 850 คน

         10,000 หอ้งประชุม ชั้น 5 
ส านักงานเทศบาล
นครนครสวรรค์

ส านักการศึกษา
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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.2563
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด. 02 

7 อบรมส่งเสริมการเรียนรู้
ส าหรับเด็กนอกระบบ

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

         50,000  ส านักการศึกษา
เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านักการศึกษา

8 สนันสนุน ส่งเสริม งานราชพธิี
 รัฐพธิ ีท านุบ ารุงศาสนา 
อนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม 
ประเพณีและภมูิปญัญาทอ้งถิ่น

ด าเนินการพธิทีางศาสนา งาน
ราชพธิ ีงานรัฐพธิ ีงานประเพณี
อื่น ๆ

1,500,000     ในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านักการศึกษา

9 จัดงานวนัขึ้นปใีหม่ ท าบญุตอนเช้า ตักบาตรข้าวสาร
อาหารแหง้ ปลีะ 1 คร้ัง

         50,000 เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านักการศึกษา

10 จัดงานประเพณีวนัสงกรานต์ ท าบญุตอนเช้า ตักบาตรข้าวสาร
อาหารแหง้ ปลีะ 1 คร้ัง

         70,000 เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านักการศึกษา

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

        200,000 วดัวรนาถบรรพต ส านักการศึกษา
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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.2563
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด. 02 

12 จัดงานวนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธบิดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หวั 
(รัชกาลที่ 10)

ท าบญุตอนเช้า ตักบารตร
ข้าวสารอาหารแหง้,  จุดเทยีน
ชัยถวายพระพร  ปลีะ 1 คร้ัง

         50,000 ศาลากลางจังหวดั
นครสวรรค์

ส านักการศึกษา

13 จัดงานวนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระกนิษฐา
ธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี

ท าบญุตอนเช้า ตักบาตรข้าวสาร
อาหารแหง้, จุดเทยีนชัยถวาย
พระพร  ปลีะ 1 คร้ัง

         50,000 ศาลากลางจังหวดั
นครสวรรค์

ส านักการศึกษา

14 จัดงานครบรอบวนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพติร วนัชาติและวนัพอ่
แหง่ชาติ

ท าบญุตอนเช้า ตักบาตรข้าวสาร
อาหารแหง้ ปลีะ 1 คร้ัง

         50,000 ศาลากลางจังหวดั
นครสวรรค์

ส านักการศึกษา
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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.2563
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด. 02 

15 จัดงานวนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพนัปหีลวง 
(งานวนัแม)่

ท าบญุตอนเช้า ตักบารตร
ข้าวสารอาหารแหง้, จุดเทยีนชัย
ถวายพระพร  ปลีะ 1 คร้ัง

         50,000 ศาลากลางจังหวดั
นครสวรรค์

ส านักการศึกษา

16 จัดงานวนัปยิมหาราช ท าบญุตอนเช้า ตักบาตรข้าวสาร
อาหารแหง้, พธิวีางพวงมาลา ปี
ละ 1 คร้ัง

         50,000 ศาลากลางจังหวดั
นครสวรรค์

ส านักการศึกษา

17 จัดงานวนัครบรอบวนัสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธเิบศร มหาภมูิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพติร

ท าบญุตอนเช้า ตักบาตรข้าวสาร
อาหารแหง้, พธิวีางพวงมาลา  ปี
ละ 1 คร้ัง

         50,000 ศาลากลางจังหวดั
นครสวรรค์

ส านักการศึกษา

18 จัดงานวนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าสุทดิาฯ พระบรมราชินี

ท าบญุตอนเช้า ตักบาตรข้าวสาร
อาหารแหง้, จุดเทยีนชัยถวาย
พระพร  ปลีะ 1 คร้ัง

         50,000 ศาลากลางจังหวดั
นครสวรรค์

ส านักการศึกษา

19 จัดงานประเพณีลอยกระทง ประกวดหนูน้อยนพมาศ, 
ประกวดแข่งขันกระทง และลอย
กระทงตามประเพณี ปลีะ 1 คร้ัง

         50,000 เวทต้ีนแม่น้ า
เจ้าพระยา

ส านักการศึกษา

รวมงบประมาณ 8,810,000    
รวมจ านวนโครงการ 19
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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.

1 5 ธนัวา พาพอ่เที่ยว จัดกิจกรรมและจัดงานต่าง ๆ ใน
เดือนธนัวาคม

           5,000 ในเขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล

2 เด็กเอ๋ย..เด็กดี เที่ยวฟรีหอชม
เมือง

จัดกิจกรรมงานต่าง ๆ วนัเด็ก            5,000 ในเขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล

3 12 สิงหา พาแม่เที่ยว จัดกิจกรรมและจัดงานต่าง ๆ ใน
เดือนสิงหาคม

           5,000 ในเขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล

4 ส่งเสริมการทอ่งเที่ยว จัดกิจกรรมและงานต่างๆ ใน
การส่งเสริมการทอ่งเที่ยว

         50,000 ในเขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล

5 ถนนคนเดิน จัดกิจกรรมและงานต่างๆ ถนน
คนเดินไม่น้อยกวา่ 80 คร้ัง

        250,000 ในเขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล

6 อุดหนุนโครงการอนุรักษแ์ละ
ส่งเสริมงานประเพณีแหเ่จ้าพอ่
เจ้าแม่ปากน้ าโพ

สนับสนุนงานประเพณีแหเ่จ้าพอ่-
เจ้าแม่ ปากน้ าโพ ปลีะ 1 คร้ัง

     2,000,000 ในเขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล

รวมงบประมาณ 2,315,000    
รวมจ านวนโครงการ 6

พ.ศ.2563
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด. 02 
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50

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.

1 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
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 
1,000 คน

        300,000 เขตเทศบาลฯ กองสวสัดิการสังคม

3 ส่งเสริม สนับสนุนสืบสานงาน
ประเพณีวนัลอยกระทงกะลา
สายกะลาสีของชุมชนในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์

จัดกิจกรรมลอยกระทงกะลา
สายกะลาสี 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  500 คน

        500,000 เขตเทศบาลฯ กองสวสัดิการสังคม

6 ส่งเสริม การแสดงออกถึง
ความจงรักภกัดีต่อชาติศาสนา
 พระมหากษตัริย์และศึกษาดู
งาน

จัดกิจกรรมถวายความจงรักภกัดี
 ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน  ประมาณ
 1,000 คน

        500,000 เขตเทศบาลฯ กองสวสัดิการสังคม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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.2562 พ.ศ.2563
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  650 คน

        200,000 เขตเทศบาลฯ กองสวสัดิการสังคม

9 ส่งเสริมพฒันาเพิ่มศักยภาพ
และอบรมสัมมนาของผู้น า
ชุมชน คณะกรรมการชุมชน 
อนุกรรมการ ที่ปรึกษา และ
สมาชิกชุมชนและศึกษาดูงาน

จัดอบรม ผู้น าชุมชน 
คณะกรรมการชุมชน  
อนุกรรมการ ที่ปรึกษาและ
สมาชิกชุมชน จ านวน 500 คน

        300,000 เขตเทศบาลฯ กองสวสัดิการสังคม

10 ส่งเสริมกีฬาชุมชนสัมพนัธ ์
ต้านยาเสพติด

จัดการแข่งขันกีฬา  เด็ก เยาวชน
 ประชาชน ประมาณ  500 คน

        100,000 เขตเทศบาลฯ กองสวสัดิการสังคม

11 สนับสนุนการจัดประชุม
ประชาคมคณะกรรมการ
จัดท าแผนพฒันาชุมชน

จัดอบรม ประชุมประชาคม 
จ านวน  63  ชุมชน

        200,000 เขตเทศบาลฯ กองสวสัดิการสังคม

12 อบรม สัมมนาคณะกรรมการ
พฒันาสตรีและสมาชิกสตรี
ชุมชน และศึกษาดูงาน

จัดอบรม คณะกรรมการพฒันา
สตรี และสมาชิกสตรี  จ านวน  
600  คน

        200,000 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.2562 พ.ศ.2563
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด. 02 

13 คัดเลือกคณะกรรมการพฒันา
สตรีดีเด่นสมาชิกสตรีดีเด่นใน
เขตเทศบาลนครนครสวรรค์

คัดเลือกคณะกรรมการพฒันา
สตรีและสมาชิก จ านวน  63  
ชุมชน

        100,000 เขตเทศบาลฯ กองสวสัดิการสังคม

14 อบรม ส่งเสริม สนับสนุน
กิจกรรมศูนย์พฒันาครอบครัว
ชุมชนในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์ และศึกษาดูงาน

จัดอบรม พร้อมท ากิจกรรม
คณะท างานศูนย์พฒันา
ครอบครัวชุมชน จ านวน 63 
ชุมชน

        150,000 เขตเทศบาลฯ กองสวสัดิการสังคม

15 รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก 
สตรี คนชรา และครอบครัว

อบรมรณรงค์ยุติความรุนแรง 
จ านวน 63 ชุมชน

        100,000 เขตเทศบาลฯ กองสวสัดิการสังคม

16 ประกวดชุมชนพฒันาดีเด่น
และคัดเลือกคณะกรรมการ
ตัวอย่าง และศึกษาดูงาน

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

        100,000 เขตเทศบาลฯ กองสวสัดิการสังคม

17 ส่งเสริม อบรม ความรู้
เกี่ยวกับการพทิกัษค์วามเสมอ
ภาคและคุ้มครองสิทธสิตรี
และครอบครัว และศึกษาดูงาน

จัดอบรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ
การพทิกัษค์วามเสมอภาคของ  
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.2562 พ.ศ.2563
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด. 02 

18 ส่งเสริม สนับสนุนอบรม การ
ด าเนินกิจการหอพกั ภายใน
เขตเทศบาลนครนครสวรรค์

จัดประชุมผู้ประกอบการหอพกั 
โดยเจ้าหน้าที,่ผู้ประกอบการ
ด้านหอพกั จ านวน 150 คน

        100,000 เขตเทศบาลฯ กองสวสัดิการสังคม

รวมงบประมาณ 4,550,000    
รวมจ านวนโครงการ 18

53



54

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.
1 จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชนใน

เขตเทศบาล
จัดอบรม ผู้จัดเก็บข้อมูลและ
ส ารวจข้อมูลพื้นฐาน

        100,000 เขตเทศบาลฯ กองสวสัดิการสังคม

2 ส่งเสริมอาชีพประชาชน จัดฝึกอบรมอาชีพ ประชาชนใน
เขตเทศบาลฯประมาณ 150 คน

        200,000 เขตเทศบาลฯ กองสวสัดิการสังคม

3 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม
งานวนัเด็ก

จัดกิจกรรม ใหเ้ด็ก เยาวชน 
ประชาชน ประมาณ  2,000 คน

        150,000 เขตเทศบาลฯ กองสวสัดิการสังคม

4 อบรมส่งเสริม และสนับสนุน
กิจกรรมเด็กและเยาวชน 
สภาวะผู้น าเด็กและเยาวชน
และศึกษาดูงาน

จัดกิจกรรม ให ้เด็ก เยาวชน ใน
เขตเทศบาลฯ  จ านวน 10 คร้ัง

        600,000 เขตเทศบาลฯ กองสวสัดิการสังคม

5 วยัรุ่นยุคใหม่กับปญัหา
เพศสัมพนัธก์่อนวยัอันสมควร
และศึกษาดูงาน

จัดอบรม พร้อมท ากิจกรรมให้
เยาวชนรู้ทนัเพศสัมพนัธ ์  
จ านวน  63 ชุมชน

        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

        200,000 เขตเทศบาลฯ กองสวสัดิการสังคม

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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.2562 พ.ศ.2563

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

         50,000 เขตเทศบาลฯ กองสวสัดิการสังคม

9 ส่งเสริม สนับสนุน อบรม
คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่งาน
ด้านฌาปนกิจสงเคราะห์

จัดอบรม เจ้าหน้าที่ฌาปนกิจ
สงเคราะห ์จ านวน  100  คน

         50,000 เขตเทศบาลฯ กองสวสัดิการสังคม

10 แก้ไขปญัหาความยากจน จัดอบรม จ านวน 250 คน          50,000 เขตเทศบาลฯ กองสวสัดิการสังคม

11 สงเคราะหผู้์ด้อยโอกาสและผู้
ไร้ที่พึ่งในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์

ผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาล         100,000 เขตเทศบาลฯ กองสวสัดิการสังคม

รวมงบประมาณ     1,750,000
รวมจ านวนโครงการ 11
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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.

1 ขยายผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนอัม
รินทร์ จากหน้าแฟลตเทศบาล
ถึงแยกถนนหน้าปา่ช้าจีน

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.20 
เมตร พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 1,636 
ตารางเมตร

     1,300,000 จากหน้าแฟลต
เทศบาลถึงแยก
ถนนหน้าปา่ช้าจีน

ส านักการช่าง

2 ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล.
พร้อมทอ่ระบายน้ าถนนหลัง
วดัสุคตวราราม

ผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร
 กวา้ง 3.50 เมตร ยาว 121 
เมตร พร้อมทอ่ระบายน้ าขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร

        800,000 ถนนหลังวดัสุคตว
ราราม

ส านักการช่าง

3 ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมทอ่ระบายน้ าบริเวณ
ซอยธรรมวถิี 3/1

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 
เมตร กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 107
 เมตร พร้อมทอ่ระบายน้ าขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร

        680,000 ซอยธรรมวถิี 3/1 ส านักการช่าง

4 ปรับปรุงภมูิทศัน์ทางเทา้
ภายในเขตเทศบาล

ปรับปรุงทางเทา้ภายในเขต
เทศบาล จ านวน 1 แหง่

   10,000,000 ทางเทา้ภายในเขต
เทศบาล

ส านักการช่าง

5 ติดต้ังเสาไฟฟา้พร้อมโคมไฟ
ถนนผังเมืองเกาะยมจาก
สะพานนิมมาน นรดีถึง
สะพานดุสิตาภมูิ

เสาไฟฟา้พร้อมโคม จ านวน 21 
ชุด

        845,000 สะพานนิมมาน 
นรดีถึงสะพานดุสิ
ตาภมูิ

ส านักการช่าง

6 ก่อสร้างมังกรพน่น้ าภายใน
อุทยานสวรรค์

มังกรพน่น้ า จ านวน 4 ตัว      5,000,000 อุทยานสวรรค์ ส านักการช่าง

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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.2562 พ.ศ.2563
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด. 02 

7 จัดจ้างที่ปรึกษาวางและจัดท า
ผังเมืองรวมเมืองนครสวรรค์

รายงานผลการศึกษาการวาง
และจัดท าผังเมืองรวมเมือง
นครสวรรค์และผลการพจิารณา
ของคณะกรรมการผังเมืองจังหวดั

   15,000,000 ผังเมืองรวม
นครสวรรค์

ส านักการช่าง

8 ปรับปรุงผิวจราจรถนนสวรรค์
วถิี 1

ปรับปรุงผิวจราจร คสล. หนา 
0.15 เมตร กวา้ง 3.50 - 5.80 
เมตร ยาว 132 เมตร หรือพื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกวา่ 600 
ตารางเมตร

        348,000 ถนนสวรรค์วถิี 1 ส านักการช่าง

9 ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมทอ่ระบายน้ าถนนซอย
แยกจากซอยรณชัยหลัง
โรงแรมอโนดาต

ผิวจราจรหนา ค.ส.ล. หนา0.15 
เมตร กวา้งประมาณ 4.00 เมตร
 ยาวประมาณ 43.00 เมตร 
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกวา่ 172 
ตารางเมตร พร้อมวางทอ่ระบาย
น้ าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 
เมตร

        289,000 ซอยรณชัยหลัง
โรงแรมอโนดาต

ส านักการช่าง

10 ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล.
พร้อมทอ่ระบายน้ าชุมชนฟา้
ใหม่ (ช่วงที่ 2)

ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 
0.15 เมตร กวา้ง 6.00 เมตร 
ยาว 185 เมตร พร้อมทอ่ระบาย
น้ า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 
เมตร

     1,310,000 ชุมชนฟา้ใหม่ ส านักการช่าง
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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.2562 พ.ศ.2563
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด. 02 

11 ปรับปรุงผิวจราจรถนนรอบ
เกาะยมบริเวณสะพานดุสิตา
ภมูิถึงทางเข้าอาคาร
สัญลักษณ์ต้นแม่น้ าเจ้าพระยา

ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 
0.20 เมตร กวา้ง 5.50-5.80 
เมตร ยาว 638 เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 3,624 ตารางเมตร

     2,400,000 ถนนรอบเกาะยม
บริเวณสะพานดุสิ
ตาภมูิถึงทางเข้า
อาคารสัญลักษณ์
ต้นแม่น้ าเจ้าพระยา

ส านักการช่าง

12 ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟลัทติ์
กคอนกรีตถนนทางเข้าศูนย์
ก าจัดขยะต้ังแต่แยกทางหลวง
 117 - ประตูทางเข้าศูนย์
ก าจัดขยะ ต าบลบา้นมะเกลือ

ถนนผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก หนา
เฉล่ีย 0.05 เมตร กวา้ง 7.00 
เมตร ยาว 530 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 3,760 ตารางเมตร

     2,000,000 ทางเข้าศูนย์ก าจัด
ขยะ ต าบลบา้น
มะเกลือ

ส านักการช่าง

รวมงบประมาณ 39,972,000   
รวมจ านวนโครงการ 12
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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.

1 วางทอ่เมนประปาบริเวณหลัง
สนามกีฬากลางฯ

วางทอ่ PVC ขนาด Ø 100 มม. 
ชั้นคุณภาพ 8.5 ชนิดต่อด้วย
แหวนยาง ความยาว 376 เมตร
และขนาด Ø 50 มม. ชั้น
คุณภาพ 13.5 ชนิดต่อด้วย
แหวนยางความยาว 472 เมตร
บริเวณหลังสนามกีฬากลาง ฯ 
ความยาวรวม 848 เมตร

        410,000 บริเวณหลังสนาม
กีฬากลางฯ

ส านักการประปา

2 วางทอ่เมนประปาบริเวณ 
ซอยสวรรค์วถิี 48

วางทอ่ PVC ขนาด Ø 200 มม. 
ชั้นคุณภาพ 8.5ชนิดต่อด้วย
แหวนยาง ความยาว 420 เมตร 
บริเวณซอยสวรรค์วถิี 48

        740,000 ซอยสวรรค์วถิี 48 ส านักการประปา

3 ปรับปรุงชุดเครนรางเล่ือน
ภายในโรงสูบน้ าแรงสูงที่ 4

1.ปรับปรุงชุดเครนรางเล่ือน
ส าหรับเคร่ืองสูบน้ าแรงสูง 
เคร่ืองที่ 1,2,3,4,6,7,8
2.ประกอบด้วยสะพานเครนรับ
น้ าหนัก พร้อมชุดปั้มหวัทา้ย
สะพาน จ านวน 1 ชุด
3. สายเมนไฟฟา้จากหม้อแปลง
ไฟฟา้ พร้อมตู้เมนไฟฟา้ใหม่
แทนตู้เดิม 1 ชุด

     1,950,000 โรงสูบน้ าแรงสูงที่ 4 ส านักการประปา

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

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.

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02 

4 ถมดินสถานีผลิตน้ าประปา
เกาะยม ระยะที่ 1

ถมดินพื้นที่ก่อสร้างสถานีผลิต
น้ าประปาเกาะยมพร้อมอาคาร
ประกอบต่าง ๆ และสระพกั
ตะกอนบริเวณหนองหวัสวน มี
ปริมาตรดินถมอัดแน่นประมาณ 
100,000 ลบ.ม. จ านวน 1 งาน

   16,000,000 สถานีผลิต
น้ าประปาเกาะยม

ส านักการประปา

รวมงบประมาณ 19,100,000   
รวมจ านวนโครงการ 4                
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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 จัดซ้ือกล้องโทรทศัน์วงจรปดิ 
ศูนย์เด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลฯ

จัดหา และติดต้ังกล้องโทรทศัน์
วงจรปดิ ศูนย์เด็กเล็ก  จ านวน  
12 ศูนย์ พร้อมติดต้ังโครงข่าย 
ตามขนาดและพื้นที่ของแต่ละ
ศูนย์ จ านวน 96 ตัว

     4,500,000 ศูนย์พฒันาเด็กใน
สังกัดเทศบาลฯ

กองวชิาการและ
แผนงาน

2 จัดหาและทดแทน
กล้องโทรทศัน์วงจรปดิ ระยะที่
 2

จัดหาและติดต้ังกล้องโทรทศัน์
วงจรปดิระบบดิจิตอลความ
ละเอียดสูง และระบบส ารอง
กระแสไฟฟา้ และระบบแสงสวา่ง
เสริม ทดแทนของเดิม จ านวน 
32 จุด พร้อมปรับปรุงโครงข่าย 
เคร่ืองบนัทกึภาพ และอุปกรณ์
เชื่อมต่อสัญญาณ

     2,000,000 ภายในเขตเทศบาล กองวชิาการและ
แผนงาน

3 ติดต้ังกล้องโทรทศัน์วงจรปดิ 
เพิ่มเติมในเขตชุมชนเทศบาลฯ

จดัหาและติดต้ังกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดแบบดิจติอล ไม่น้อย
กว่าปีละ  4 ชุมชน จ านวนไม่
น้อยกว่า 32 ตัว พร้อม
ปรับปรุงโครงขา่ย เคร่ือง
บันทึกภาพ และอปุกรณ์
เชื่อมต่อสัญญาณ

     4,000,000 ภายในเขตเทศบาล กองวชิาการและ
แผนงาน

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

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.

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด. 02 

4 จัดหาและทดแทนโครงข่าย
หลัก ระบบกล้องโทรทศัน์
วงจรปดิในเขตเทศบาล

จัดหาและทดแทนเชื่อมต่อ
สัญญาณใหส้ามารถรองรับการ
ใช้งานที่มากขึ้น และ ติดต้ัง 
โครงข่ายเส้นทางส ารอง จ านวน 
1 ระบบ

     1,300,000 ภายในเขตเทศบาล กองวชิาการและ
แผนงาน

รวมงบประมาณ 11,800,000   
รวมจ านวนโครงการ 4
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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.

1 สัปดาหป์อ้งกันอัคคีภยั จัดเจ้าหน้าที่ปอ้งกัน ฯ ออก
ตรวจถังเคมีดับเพลิง , มอบสติก
เกอร์เบอร์โทรศัพทฉ์ุกเฉินมอบ
ถังดับเพลิงเคมีแหง้ใหชุ้มชนพื้นที่
เส่ียงต่อการเกิดอัคคีภยั

         50,000 ภายในเขตเทศบาลฯ ส านักปลัดเทศบาล

2 รณรงค์ปอ้งกันสาธารณภยั จัดท าแผ่นปา้ยรณรงค์ปอ้งกัน
อัคคีภยัติดต้ังในบริเวณชุมชน 
และพื้นที่เส่ียงต่อการเกิดอัคคีภยั

         30,000 ภายในเขตเทศบาลฯ ส านักปลัดเทศบาล

3 ตรวจร่วมเพื่อความปลอดภยั จัดเจ้าหน้าที่ปอ้งกัน และอปพร.
 ออกตรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่
ต ารวจในบริเวณพื้นที่เส่ียงต่อการ
เกิดอาชญากรรมและพื้นที่เส่ียง
ต่อการเกิดเหตุเพลิงไหม้

         60,000 ชุมชนภายในเขต
เทศบาลฯ

ส านักปลัดเทศบาล

4 ชุมชนเรียนรู้เกี่ยวกับการ
ปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั

จัดท าโครงการในชุมชนพื้นที่
เส่ียงภยั โดยต้ังเต้นท ์จัดกลุ่ม
สาธติการใช้แก๊สหงุต้มอย่าง
ปลอดภยั

         10,000 เทศบาลนคร
นครสวรรค์และ
ภายในเขตเทศบาล

ส านักปลัดเทศบาล

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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.2562 พ.ศ.2563
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด. 02 

5 ประกวดการปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภยัดีเด่น

จัดใหม้ีการจัดเตรียมอุปกรณ์การ
ฝึกซ้อมพร้อมรถ พร้อมคน เพื่อ
ท าการฝึกซ้อมและสาธติการเข้า
ดับไฟในอาคารสูง โดยใช้สถานที่
จริง

         10,000 อาคารงานปอ้งกันฯ
 หรืออาคารในเขต
เทศบาลฯ

ส านักปลัดเทศบาล

6 ฝึกซ้อมแผนปอ้งกันภยัฝ่ายพล
เรือน

จัดฝึกการดับเพลิง และการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภยัในอาคาร
สูงใหก้ับพนักงานดับเพลิงและ 
อปพร.

         50,000 เทศบาลนคร
นครสวรรค์และ
ภายในเขตเทศบาล

ส านักปลัดเทศบาล

7 ปอ้งกันและลดอุบติัเหตุบน
ทอ้งถนนช่วงเทศกาลส าคัญ

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

         50,000 ภายในเขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล

8 ชุมชนปลอดภยัร่วมใจลด
อุบติัเหตุทางถนน

จัดใหม้ีการฝึกอบรมใหก้ับ
ประชาชนในเขตเทศบาลฯ 
เกี่ยวกับการขับขี่อย่างปลอดภยั 
และกฎหมายจราจรที่ควรรู้

         20,000 อาคารงานปอ้งกันฯ
 หรืออาคาร
อเนกประสงค์
อุทยานฯ

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.2562 พ.ศ.2563
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด. 02 

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

         30,000 อาคารงานปอ้งกันฯ
 หรืออาคาร
อเนกประสงค์
บริเวณเกาะกลาง
อุทยานสวรรค์

ส านักปลัดเทศบาล

10 จิตอาสา ช่วยดับไฟเบื้องต้น จัดซ้ือน้ ายาเคมีชนิดผงเคมีแหง้ 
มอบใหก้ับอาสาสมัครฯ ที่อยู่ใน
พื้นที่เส่ียงต่อการเกิดอัคคีภยัได้
ง่าย

         20,000 ชุมชนภายในเขต
เทศบาลฯ

ส านักปลัดเทศบาล

11 ปรับปรุงเรือนนอนและกั้นหอ้ง
เปน็เรือนนอนของพนักงาน
ดับเพลิง

ปรับปรุงเรือนนอนและกั้นหอ้ง
เปน็เรือนนอนของพนักงาน
ดับเพลิง จ านวน 1 แหง่

        300,000 บริเวณชั้น 2 ของ
อาคารงานปอ้งกัน
และบรรเทาสา
ธารณภยั

ส านักปลัดเทศบาล

12 ซ่อมแซมแพโปะ๊จอดเทยีบเรือ
บริเวณต้นแม่น้ าเจ้าพระยา

ซ่อมแซมแพโปะ๊จอดเทยีบเรือ         320,000 แพจอดเทยีบเรือ
บริเวณต้นแม่น้ า
เจ้าพระยา

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.2562 พ.ศ.2563
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด. 02 

13 อบรมปอ้งกันและบรรเทา
สาธารณภยัใหก้ับโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์

น านักเรียนระดับประถม หรือ
มัธยม ในสังกัดเทศบาลนคร
นครสวรรค์ จ านวน 9 โรงเรียน 
เข้ารับการฝึกอบรมการปอ้งกัน
และบรรเทาสาธารณภยั

         50,000 งานปอ้งกันฯ, 
อาคารเทศบาล
นครสวรรค์, 
อาคาร
อเนกประสงค์ 
เกาะกลาง อุทยาน
สวรรค์

ส านักปลัดเทศบาล

รวมงบประมาณ 1,000,000    
รวมจ านวนโครงการ 13
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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.

1 อบรมพฒันาศักยภาพ
ผู้ปฏบิติังานของเทศบาลและ
ศึกษาดูงาน

อบรมและศึกษาดูงานใหก้ับ
ผู้ปฏบิติังานของทกุส านัก/กอง
ของเทศบาล

         50,000 เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านักปลัดเทศบาล

2 ประเมินความพงึพอใจและ
แรงจูงใจของข้าราชการและ
ลูกจ้าง

จัดจ้างหน่วยงานหรือสถาบนัที่
เปน็กลางประเมินความพงึพอใจ
และแรงจูงใจของข้าราชการและ
ลูกจ้าง

         30,000 เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านักปลัดเทศบาล

3 อบรมสัมมนาสมาชิกสภา
เทศบาล คณะผู้บริหาร 
พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้าง

อบรมสัมมนาสมาชิกสภา
เทศบาล คณะผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้าง

        200,000 เทศบาลนคร
นครสวรรค์

 ส านักปลัดเทศบาล

4 วนัเทศบาล (ตามนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย)

ท าบญุเล้ียงเพลพระ จัด
นิทรรศการผลงานเทศบาล จัด
กิจกรรมนันทนาการ จ านวน 1 
คร้ัง

         50,000 ภายในเขตเทศบาล
นครนครสวรรค์

ส านักปลัดเทศบาล

5 ส ารวจความพงึพอใจของ
ผู้รับบริการ

จ้างหน่วยงานหรือสถาบนัที่เปน็
กลางส ารวจความ พงึพอใจของ
ผู้รับบริการของเทศบาลใน
ประเด็นหลักๆ

         30,000 เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านักปลัดเทศบาล

6 พฒันาบคุลากรด้านการ
ประชาสัมพนัธ์

อบรมบคุลากรของเทศบาล ครู
และบคุลากรทางการศึกษาและ
ประชาชน จ านวน 120 คน

         25,000 เทศบาลนคร
นครสวรรค์

 กองวชิาการและ
แผนงาน

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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.2562 พ.ศ.2563
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด. 02 

7 อบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับการ
จัดท าแผนพฒันาทอ้งถิ่น

อบรมบคุลากรของเทศบาล  
บคุลากรทางการศึกษาและ
องค์กรการจัดท าแผนพฒันา
ทอ้งถิ่น จ านวน 100 คน

        100,000 เทศบาลนคร
นครสวรรค์

 กองวชิาการและ
แผนงาน

8 จัดหาระบบแสดงภาพและ
เสียงหอ้งประชุมชั้น 5

จัดหาระบบควบคุมเสียงหอ้ง
ประชุม ระบบแสดงผลภาพ และ
ระบบจัดการแสงในหอ้งประชุม
ชั้น 5

     5,500,000 หอ้งประชุมชั้น 5  กองวชิาการและ
แผนงาน

9 บริการประชาชนด้านทะเบยีน
ราษฎรด้วยความรวดเร็ว

ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการ
ใหบ้ริการเหลือ 10-15 นาท ีต่อ
ราย

               -   งานทะเบยีนราษฎร  ส านักปลัดเทศบาล

10 บริการประชาชนด้านบตัร
ประจ าตัวประชาชนด้วยความ
รวดเร็ว

ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการ
บริการเหลือ 10 นาทต่ีอราย

               -   งานทะเบยีนราษฎร  ส านักปลัดเทศบาล

รวมงบประมาณ 5,985,000    
รวมจ านวนโครงการ 10              
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 6 ด้านการบรหิารจัดการที่ดี
6.2 แผนงานการพาณชิย์

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

1 อบรมสัมมนาทศันศึกษาดูงาน
พนักงานเทศบาลและพนักงาน
จ้าง ส านักการประปา

อบรมทศันศึกษาดูงาน จ านวน 
200 คน

        200,000 เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านักการประปา

2 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

3 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

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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.2562 พ.ศ.2563
ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02 

4 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

รวมงบประมาณ        250,000
รวมจ านวนโครงการ 4
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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.

1 ฝึกอบรมและฝึกทบทวน
อาสาสมัครปอ้งกันภยัฝ่ายพล
เรือน

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

        300,000 เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านักปลัดเทศบาล

2 ฝึกอบรมพฒันาประสิทธภิาพ
เจ้าหน้าที่ปอ้งกันฯ และ
พนักงานดับเพลิง

จัดฝึกอบรมพฒันาประสิทธภิาพ
เจ้าหน้าที่ปอ้งกันฯ และ
พนักงานดับเพลิง ปลีะ 1 คร้ัง

         50,000 เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านักปลัดเทศบาล

3 โครงการใหเ้จ้าหน้าที่ปอ้งกัน
และพนักงานดับเพลิงเข้ารับ
การฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น
และดับเพลิงขั้นก้าวหน้าณ
วทิยาลัยปอ้งกันและบรรเทา
สาธารณภยั

น าเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม
 จ านวน 1 - 2 คน เข้ารับการ
ฝึกอบรม ณ วทิยาลัยปอ้งกัน
และบรรเทาสาธารณภยั จ านวน
 2 หลักสูตร

         10,000 ศูนย์ฝึกอบรม
ปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

ส านักปลัดเทศบาล

4 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งประชุม
และหอ้งเก็บพสัดุชั้น 3

ด าเนินการปรับปรุงหอ้งประชุม
และหอ้งเก็บพสัดุ ขั้น 3 ของ
อาคารงานปอ้งกันและบรรเทา
สาธารณภยั

        300,000 อาคารปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

ส านักปลัดเทศบาล

รวมงบประมาณ        660,000
รวมจ านวนโครงการ                 4

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

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.

1 เคร่ืองปรับอากาศแบบฝังฝ้า 4
 ทศิทาง ระบบอินเวอร์เตอร์ 
ขนาด 42,000 บทียีู จ านวน 4 
เคร่ือง

ระบบอินเวอร์เตอร์ ขนาด 
42,000 บทียีู

129,000 งานธรุการ ส านักปลัดเทศบาล

2 เคร่ืองปรับอากาศแบบแยก
ส่วน ขนาดไม่ต่ ากวา่ 60,000 
บทียีู รวมค่าติดต้ัง จ านวน 1 
เคร่ือง

1. ขนาดที่ก าหนดเปน็ขนาดไม่
ต่ ากวา่ 60,000 บทียีู
2. ราคาที่ก าหนดเปน็ราคาที่รวม
ค่าติดต้ัง
3. ต้องเปน็เคร่ืองปรับอากาศที่
ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด  ทั้ง
หน่วยส่งความเย็นและหน่วย
ระบายความร้อนจากโรงงาน
เดียวกัน

85,000 งานบริการและ
เผยแพร่ฯ

กองวชิาการและ
แผนงาน

3 รถเข็นอเนกประสงค์แบบพบั
ได้ จ านวน 1 คัน

1. โครงสร้างผลิตจากเหล็ก
2. มือจับพบัเก็บได้
3. มีล้อเล่ือน

3,000 งานบริการและ
เผยแพร่ฯ

กองวชิาการและ
แผนงาน

4 เก้าอี้ส าหรับคอมพวิเตอร์ 
จ านวน 1 ตัว

1. เก้าอี้มีพนักพงิ
2. มีที่พกัแขน
3. มีขา 5 แฉก พร้อมล้อเล่ือน

2,000 งานจัดท า
งบประมาณ

กองวชิาการและ
แผนงาน

รำยละเอียดของครภุณัฑ์
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนที่ด ำเนินกำร

 หน่วยงำน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

บญัชีจ ำนวนครภุณัฑ์ส ำหรบัที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำทอ้งถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ.2563 

เทศบำลนครนครสวรรค์

ที่ ครภุณัฑ์

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.
รำยละเอียดของครภุณัฑ์

 งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่ด ำเนินกำร
 หน่วยงำน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ที่ ครภุณัฑ์

แบบ ผด. 02/1 

5 ตู้เก็บเอกสาร 1 บานประตู  4
 ล้ินชัก จ านวน 1 ตู้

1. เปน็ตู้เหล็ก 1 บานประตู
2. มีล้ินชัก 4 ล้ินชัก

4,200 งานจัดท า
งบประมาณ

กองวชิาการและ
แผนงาน

6 เก้าอี้ส านักงานหุ้มเบาะหนังมี
พนักพงิมีที่พกัแขน จ านวน 2 
ตัว

1. เก้าอี้หุ้มเบาะหนัง
2. มีพนักพงิ
3. มีที่พกัแขน

6,000 งานบริการและ
เผยแพร่ฯ

กองวชิาการและ
แผนงาน

7 โต๊ะคอมพวิเตอร์พร้อมเก้าอี้ 
จ านวน 1 ชุด

1. ท าจากไม้
2. มีล้ินชักส าหรับวางคีย์บอร์ด
3. เก้าอี้มีพนักพงิ เทา้แขน มี
ล้อเล่ือน

3,900 งานบริการและ
เผยแพร่ฯ

กองวชิาการและ
แผนงาน

8 โต๊ะพบัอเนกประสงค์ จ านวน 
3 ตัว

1. หน้าโต๊ะท าจากไม้บโุฟเมก้า
2. โครงขาท าจากเหล็ก
3. ใช้สะดวก พบัเก็บได้

9,600 งานบริการและ
เผยแพร่ฯ

กองวชิาการและ
แผนงาน

9 เคร่ืองค านวณไฟฟา้แบบปร้ิน
กระดาษต้ังโต๊ะ 12 หลัก 
จ านวน 5 ตัว

1.เคร่ืองค านวณเลข 12 หลัก มี
กระดาษบนัทกึ
2.หน้าจอแสดงผล 2 สี สีเขียว
ส าหรับค่าบวก สีแดงส าหรับค่า
ลบ
3.ค านวณค่าภาษ ี(TAX+,TAX-)
 อัตโนมัติอย่างรวดเร็ว ปุ่ม GT 
แสดงผลยอดรวมอัตโนมัติ

20,000         ส่วนพฒันารายได้ ส านักการคลัง
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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.
รำยละเอียดของครภุณัฑ์

 งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่ด ำเนินกำร
 หน่วยงำน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ที่ ครภุณัฑ์

แบบ ผด. 02/1 

10 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบาน
เล่ือนกระจก จ านวน 1 ตู้

1. เปน็ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด
บานเล่ือนกระจก
2. มีกุญแจ 1 ชุด
3. ภายในมีแผ่นชั้นปรับระดับได้

           5,000 ส่วนพฒันารายได้ ส านักการคลัง

11 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบาน
เล่ือนกระจก จ านวน 1 ตู้

1. เปน็ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด
บานเล่ือนกระจก
2. มีกุญแจ 1 ชุด
3. ภายในมีแผ่นชั้นปรับระดับได้

           5,000 ฝ่ายระเบยีบการคลัง ส านักการคลัง

12 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบาน
เล่ือนทบึ จ านวน 4 ตู้

1. เปน็ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด
บานเล่ือนทบึ
2. มีกุญแจ 1 ชุด
3. ภายในมีแผ่นชั้นปรับระดับได้

         20,000 ฝ่ายระเบยีบการคลัง ส านักการคลัง

13 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบาน
เล่ือนกระจก จ านวน 4 ตู้

1. เปน็ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด
บานเล่ือนกระจก
2. มีกุญแจ 1 ชุด
3. ภายในมีแผ่นชั้นปรับระดับได้

         20,000 งานสถิติการคลัง ส านักการคลัง
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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.
รำยละเอียดของครภุณัฑ์

 งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่ด ำเนินกำร
 หน่วยงำน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ที่ ครภุณัฑ์

แบบ ผด. 02/1 

14 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบาน
เล่ือนทบึ จ านวน 4 ตู้

1. เปน็ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด
บานเล่ือนทบึ
2. มีกุญแจ 1 ชุด
3. ภายในมีแผ่นชั้นปรับระดับได้

         20,000 งานสถิติการคลัง ส านักการคลัง

15 โต๊ะคอมพวิเตอร์พร้อมเก้าอี้ 
จ านวน 4 ชุด

1. เปน็โต๊ะวางคอมพวิเตอร์ 
ด้านบนท าด้วยวสัดุชนิดเรียบมี
ความคงทนแข็งแรง
2. มีชั้นวางคีย์บอร์ดและเมาส์
3. เก้าอี้แบบมีพนักพงิและมี
ล้อเล่ือน 5 ล้อ ท าจากวสัดุที่มี
ความคงทนแข็งแรง

         10,000 งานสถิติการคลัง ส านักการคลัง

16 ตู้เก็บหนังสือ/แฟม้ จ านวน 3 ตู้ 1. เปน็ตู้เหล็กเก็บเอกสาร
2. มีชั้นวางเอกสาร 2 ชั้น
3. มีคุณสมบติัตามมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

8,100           ส่วนพฒันารายได้ ส านักการคลัง
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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.
รำยละเอียดของครภุณัฑ์

 งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่ด ำเนินกำร
 หน่วยงำน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ที่ ครภุณัฑ์

แบบ ผด. 02/1 

17 โต๊ะท างานผู้บริหาร จ านวน 2
 ตัว

1. ท าจากเหล็กแผ่นพบัขึ้นรูป 
พน่สี ชนิดเหล็ก
2. หน้าโต๊ะขอบ PVC กัน
กระแทก มีแผ่นกระจกบนโต๊ะ
3. มีกล่อง 3 ล้ินชักด้านซ้ายด้าน
ขวามือ มีกุญแจล็อคคร้ังเดียวได้
 3 ล้ินชัก ล้ินชักบนกลางมี
กุญแจล็อก
4. มีที่วางเทา้

12,000         ส่วนพฒันารายได้ ส านักการคลัง

18 โต๊ะท างานพนักงาน จ านวน 3
 ตัว

1. ท าจากเหล็กแผ่นพบัขึ้นรูป 
พน่สี ชนิดเหล็ก
2. หน้าโต๊ะขอบ PVC กัน
กระแทก มีแผ่นกระจกบนโต๊ะ
3. มีกล่อง 3 ล้ินชักด้านขวามือ 
ล้ินชักบนกลาง และล่างมีกุญแจ
ล็อค สามารถล็อคคร้ังเดียวได้ 3
 ล้ินชัก 
4. มีที่วางเทา้

13,500         ส่วนพฒันารายได้ ส านักการคลัง
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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.
รำยละเอียดของครภุณัฑ์

 งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่ด ำเนินกำร
 หน่วยงำน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ที่ ครภุณัฑ์

แบบ ผด. 02/1 

19 เก้าอี้ส านักงานหลังพงิสูงปรับ
ระดับได้ จ านวน 2 ตัว

1. เก้าอี้ส านักงานหลังพงิสูง มีที่
ทา้วแขน
2. ปรับระดับสูง - ต่ าได้
3. ขาเก้าอี้ล้อเล่ือน 5 ล้อ ท า
จากวสัดุที่มีความคงทนแข็งแรง

5,600           ส่วนพฒันารายได้ ส านักการคลัง

20 เก้าอี้ส านักงาน จ านวน 2 ตัว 1. เก้าอี้ส านักงานหลังพงิต่ า มีที่
ทา้วแขน
2. ปรับระดับสูง - ต่ าได้
3. ขาเก้าอี้ล้อเล่ือน 5 ล้อ ท า
จากวสัดุที่มีความคงทนแข็งแรง

4,000           ส่วนพฒันารายได้ ส านักการคลัง

21 เก้าอี้ส านักงานปรับระดับได้ 
จ านวน 1 ตัว

1. มีที่นั่งและพนักพงิ
2. ปรับระดับสูง - ต่ าได้
3. ท าจากวสัดุที่มีความคงทน
แข็งแรง

1,500           ส่วนพฒันารายได้ ส านักการคลัง

22 เคร่ืองท าลายเอกสารแบบตัด
ตรง (ท าลายคร้ังละ 10 แผ่น) 
จ านวน 1 เคร่ือง

1. ขนาดที่ก าหนดเปน็แบบ
ท าลายขั้นต่ าต่อคร้ัง
2. ขนาดกระดาษหลังท าลาย
กวา้งไม่เกินกวา่ 4 มิลลิเมตร

         20,000 กองสารสนเทศ
ภาษแีละทรัพย์สิน

กองสารสนเทศ
ภาษแีละทรัพย์สิน
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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.
รำยละเอียดของครภุณัฑ์

 งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่ด ำเนินกำร
 หน่วยงำน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ที่ ครภุณัฑ์

แบบ ผด. 02/1 

23 เคร่ืองเจาะกระดาษและเข้า
เล่ม แบบมือโยก จ านวน 1 
เคร่ือง

1. เปน็ชนิดสันหว่งพลาสติก 
ขนาดไม่ต่ าน้อยกวา่ 21 หว่ง
2. เข้าเล่มได้หนาไม่น้อยกวา่ 2 
นิ้ว
3. เข้าเล่มขนาดความยาว
เอกสาร กระดาษ A4
4. ปรับระยะหา่งระหวา่งขอบ
เอกสารและรูเจาะได้

         12,000 กองสารสนเทศ
ภาษแีละทรัพย์สิน

กองสารสนเทศ
ภาษแีละทรัพย์สิน

24 เคร่ืองปรับอากาศ แบบฝังฝ้า
เพดาน ขนาด 42,000 บทียีู 
จ านวน 1 เคร่ือง พร้อมค่าติดต้ัง

1. ขนาดการท าความเย็น 
42,700 (13,700-47,800) บทีี
ย/ูชั่วโมง -12.5 กิโลวตัต์
2. ก าลังไฟฟา้ 3,900 วตัต์
3. การกระจายลมเย็น 4 ทศิทาง 
(อัตโนมัติ)
4. ระบบ inverter 
(คอมเพรสเซอร์แบบโรตาร่ี)

        129,000 กองสารสนเทศ
ภาษแีละทรัพย์สิน

กองสารสนเทศ
ภาษแีละทรัพย์สิน
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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.
รำยละเอียดของครภุณัฑ์

 งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่ด ำเนินกำร
 หน่วยงำน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ที่ ครภุณัฑ์

แบบ ผด. 02/1 

25 พดัลมดูดอากาศแบบฝังฝ้า
ขนาด 10 นิ้ว พร้อมค่าติดต้ัง  
ตัวละ 3,900 บาท จ านวน 3 
ตัว

1. แบบฝังฟา้เพดานไม่ต้องใช้ทอ่
 ดูดอากาศออก
2. มีชัตเตอร์เปดิ - ปดิ อัตโนมัติ
 ปอ้งกันการไหลย้อนกลับของ
อากาศ กล่ิน ฝุ่นละออง  หรือ
แมลงต่าง ๆ
3. มอเตอร์แบบปดิ ปอ้งกันฝุ่น
ละออง และส่ิงแปลกปลอม

         11,700 กองสารสนเทศ
ภาษแีละทรัพย์สิน

กองสารสนเทศ
ภาษแีละทรัพย์สิน

รวมงบประมำณ 560,100       
รวมจ ำนวนครภุณัฑ์ 25              
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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.

1 ตู้เหล็กล็อกเกอร์แบบ 3 ประตู
 จ ำนวน 15 ตู้

1. ตู้เหล็กล็อกเกอร์แบบ 3 ประตู
 ขนำดกวำ้ง 91.4 เซนติเมตร 
ยำว 45.7 เซนติเมตร สูง 183 
เซนติเมตร
2. มีมือจับชนิดฝัง

105,000 งำนปอ้งกันและ
บรรเทำสำธำรณภยั

ส ำนักปลัดเทศบำล

2 เคร่ืองปรับอำกำศแบบแยก
ส่วน ชนิดแขวน ขนำดไม่ต่ ำ
กวำ่ 36,000 บทียีู จ ำนวน 1 
เคร่ือง รวมค่ำติดต้ัง

1. ขนำดที่ก ำหนดเปน็ขนำดไม่
ต่ ำกวำ่ 36,000 บทียีู
2. ต้องเปน็เคร่ืองปรับอำกำศที่
ประกอบส ำเร็จรูปทั้งชุด ทั้ง
หน่วยส่งควำมเย็นและหน่วย
ระบำยควำมร้อนจำกโรงงำน
เดียวกัน
3. มีควำมหน่วงเวลำกำรท ำงำน
ของคอมเพรสเซอร์

47,000 งำนปอ้งกันและ
บรรเทำสำธำรณภยั

ส ำนักปลัดเทศบำล

รำยละเอียดของครภุณัฑ์
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนที่ด ำเนินกำร

 หน่วยงำน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

บญัชีจ ำนวนครภุณัฑ์ส ำหรบัที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำทอ้งถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ.2563 

เทศบำลนครนครสวรรค์

ที่ ครภุณัฑ์

แบบ ผด. 02/1 
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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.
รำยละเอียดของครภุณัฑ์

 งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่ด ำเนินกำร
 หน่วยงำน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ที่ ครภุณัฑ์

แบบ ผด. 02/1 

3 เคร่ืองปรับอำกำศแบบแยก
ส่วน ชนิดแขวน ขนำดไม่ต่ ำ
กวำ่ 15,000 บทียีู จ ำนวน 3 
เคร่ือง รวมค่ำติดต้ัง

1. ขนำดที่ก ำหนดเปน็ขนำดไม่
ต่ ำกวำ่ 15,000 บทียีู
2. ต้องเปน็เคร่ืองปรับอำกำศที่
ประกอบส ำเร็จรูปทั้งชุด ทั้ง
หน่วยส่งควำมเย็นและหน่วย
ระบำยควำมร้อนจำกโรงงำน
เดียวกัน
3. มีควำมหน่วงเวลำกำรท ำงำน
ของคอมเพรสเซอร์

77,700 งำนปอ้งกันและ
บรรเทำสำธำรณภยั

ส ำนักปลัดเทศบำล

รวมงบประมำณ 229,700       
รวมจ ำนวนครภุณัฑ์ 3                
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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.

1 เก้าอี้ส านักงาน ขาเหล็กมีที่
เทา้แขน จ านวน 1 ตัว

1. เก้าอี้มีพนักพงิและที่เทา้แขน 
 สามารถปรับระดับสูงต่ าได้
2. โครงขาเก้าอี้เปน็ 5 แฉก ท า
จากเหล็ก

3,500 ส านักการศึกษา ส านักการศึกษา

2 โต๊ะคอมพวิเตอร์ ขนาดไม่น้อย
กวา่ 1 เมตร พร้อมเก้าอี้ 
จ านวน 2 ชุด

1. โต๊ะคอมพวิเตอร์มีขนาดความ
กวา้งหน้าโต๊ะไม่น้อยกวา่ 1 เมตร
2. วสัดุท าจากไม้ปาร์ติเกิ้ลหรือ
ดีกวา่ มีชั้นวางคีย์บอร์ด  และ
ล้ินชักสามารถล็อคกุญแจได้
3. เก้าอี้มีพนักพงิและมีที่ทา้ว
แขน  โครงขาเก้าอี้เปน็ 5 แฉก  
สามารถปรับระดับสูงต่ าได้

7,000 งานบรรณารักษ์ ส านักการศึกษา

รำยละเอียดของครภุณัฑ์
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนที่ด ำเนินกำร

 หน่วยงำน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

บญัชีจ ำนวนครภุณัฑ์ส ำหรบัที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำทอ้งถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ.2563 

เทศบำลนครนครสวรรค์

ที่ ครภุณัฑ์

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.
รำยละเอียดของครภุณัฑ์

 งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่ด ำเนินกำร
 หน่วยงำน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ที่ ครภุณัฑ์

แบบ ผด. 02/1 

3 โต๊ะอเนกประสงค์พร้อมเก้าอี้ 
2 ตัว จ านวน 2 ชุด

1. โต๊ะและเก้าอี้ผลิตจาก
พลาสติกอย่างดี  ประกอบด้วย
โต๊ะกลม 1 ตัว เก้าอี้กลม 2 ตัว
2. ตัวโต๊ะสามารถถอดขาออกได้

3,200 งานบรรณารักษ์ ส านักการศึกษา

4 เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยก
ส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บี
ทยีู จ านวน 1 เคร่ือง

1. ขนาดที่ก าหนดเปน็ขนาดไม่
ต่ ากวา่ 24,000 บทียีู
2. ราคาที่ก าหนดเปน็ราคาที่รวม
ค่าติดต้ัง
3. ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม และ
ฉลากประหยัดไฟฟา้เบอร์ 5

         28,000 ท.2 ส านักการศึกษา

5 ตู้เหล็ก 2 บาน  จ านวน 4 ตู้ 1. มีมือจับชนิดบดิ
2. มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น
3. คุณสมบติัตามมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

         22,000 ท.2 ส านักการศึกษา

6 ชุดรับแขก ประกอบด้วย โต๊ะ
กลาง 1 ตัว พร้อมโซฟา 5 ที่นั่ง
 จ านวน 1 ชุด

1. มีโต๊ะกลาง  จ านวน 1 ตัว
2. เก้าอี้บนุวมส าหรับ 5 ที่นั่ง

         17,000 ท.4 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.
รำยละเอียดของครภุณัฑ์

 งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่ด ำเนินกำร
 หน่วยงำน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ที่ ครภุณัฑ์

แบบ ผด. 02/1 

7 พดัลมไอน้ า ขนาดใบพดัขนาด
ไม่น้อยกวา่ 22 นิ้ว จ านวน 2 
ตัว

1. พดัลมไอน้ าแบบเคล่ือนที่  มี
ความสูงไม่น้อยกวา่ 194 ซม.
2. ใช้ส าหรับพื้นที่ขนาดไม่น้อย
กวา่ 40 ตรม.
3. สามารถปรับระดับละอองน้ า
ได้ และมีระบบฆ่าเชื้อโรคใน
อากาศ
4. แรงลม 3 ระดับ มีระบบตัด
ปั๊มน้ าเมื่อน้ าหมด

50,000 ท.5 ส านักการศึกษา

8 พดัลมไอน้ า ขนาดใบพดัขนาด
ไม่น้อยกวา่ 22 นิ้ว จ านวน 2 
ตัว

1. พดัลมไอน้ าแบบเคล่ือนที่  มี
ความสูงไม่น้อยกวา่ 194 ซม.
2. ใช้ส าหรับพื้นที่ขนาดไม่น้อย
กวา่ 40 ตรม.
3. สามารถปรับระดับละอองน้ า
ได้ และมีระบบฆ่าเชื้อโรคใน
อากาศ
4. แรงลม 3 ระดับ มีระบบตัด
ปั๊มน้ าเมื่อน้ าหมด

         50,000 ท.6 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.
รำยละเอียดของครภุณัฑ์

 งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่ด ำเนินกำร
 หน่วยงำน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ที่ ครภุณัฑ์

แบบ ผด. 02/1 

9 พดัลมติดผนัง ขนาดใบพดัไม่
น้อยกวา่ 22 นิ้ว จ านวน 14 ตัว

ตะแกรงครอบใบพดัเหล็ก กรอบ
พลาสติก คุณภาพดีแข็งแรง 
ทนทาน ปรับระดับแรงลมด้วย
สายดึง 3 ระดับ ปรับส่ายซ้าย-
ขวาได้  และสายดึงบงัคับส่ายได้
ตามต้องการ  มอเตอร์
ประสิทธภิาพสูงด้วยระบบรอง
ล่ืนอัติโนมัติ

         49,000 ท.7 ส านักการศึกษา

10 โต๊ะเอนกประสงค์ขาเหล็ก พบั
ได้ (หน้าโฟเมก้า) ขนาดไม่
น้อยกวา่ กวา้ง 75 x ยาว 180
 x สูง 73 ซม.  จ านวน 20 ตัว

1. หน้าโต๊ะเปน็โฟเมก้ามีขนาด
ไม่น้อยกวา่  75 x 180 x 75 ซม.
2. โครงขาเหล็ก  สามารถพบัได้

         43,000 ท.8 ส านักการศึกษา

11 ตู้เหล็ก แบบ 4 ล้ินชัก จ านวน
 6 ตู้

1. มีหล้ิูนชัก
2. คุณสมบติัตามมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

         47,400 โรงเรียนกีฬา 
ทน.นว.

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.
รำยละเอียดของครภุณัฑ์

 งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่ด ำเนินกำร
 หน่วยงำน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ที่ ครภุณัฑ์

แบบ ผด. 02/1 

12 พดัลมติดผนัง ขนาดไม่น้อย
กวา่ 18 นิ้ว จ านวน 6 ตัว

ตะแกรงครอบใบพดัเหล็ก กรอบ
พลาสติก คุณภาพดีแข็งแรง 
ทนทาน ปรับระดับแรงลมด้วย
สายดึง 3 ระดับ ปรับส่ายซ้าย-
ขวาได้  และสายดึงบงัคับส่ายได้
ตามต้องการ  มอเตอร์
ประสิทธภิาพสูงด้วยระบบรอง
ล่ืนอัติโนมัติ

9,000 โรงเรียนกีฬา 
ทน.นว.

ส านักการศึกษา

13 ชุดรับแขก ประกอบด้วย โต๊ะ
กลาง 1 ตัว เก้าอี้ 6 ตัว จ านวน
 1 ชุด

1. มีโต๊ะกลาง  จ านวน 1 ตัว
2. เก้าอี้บนุวมส าหรับ 6 ที่นั่ง

20,000 โรงเรียนกีฬา 
ทน.นว.

ส านักการศึกษา

14 ตู้เหล็ก ชนิด 2 ตอน ชั้นบน
กระจกบานเล่ือน ชั้นล่างบาน
เล่ือนทบึ จ านวน 4 ชุด

1. เปน็ตู้เหล็ก 2 ตอน ได้รับการ
รับรองมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
2. ชั้นบนเปน็ประตูบานเล่ือน
กระจก  ชั้นล่างเปน็ประตูบาน
เล่ือนทบึ  มือจับเปน็แบบฝัง
พร้อมกุญแจ
3. ภายในมีแผ่นชั้นวางและ
สามารถปรับระดับได้

         28,000 โรงเรียนกีฬา 
ทน.นว.

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.
รำยละเอียดของครภุณัฑ์

 งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่ด ำเนินกำร
 หน่วยงำน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ที่ ครภุณัฑ์

แบบ ผด. 02/1 

15 โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้ จ านวน
 4 ชุด

1. โต๊ะท างานมีขนาดไม่น้อยกวา่
 154 x 78 x 75 ซม.
2. ตัวโต๊ะท าจากเหล็กมีที่พกัเทา้
3. มีล้ินชักกลางยาวและล้ินชัก
ด้านขวา  พร้อมกุญแจสามารถล็
อกได้ทั้งหมด
4. เก้าอี้เปน็แบบมีพนักพงิและที่
เทา้แขน  ปรับระดับได้  โครงขา
เก้าอี้เปน็แบบ 5 แฉก

26,000 โรงเรียนกีฬา 
ทน.นว.

ส านักการศึกษา

16 โต๊ะท างานผู้บริหาร จ านวน 2
 ตัว

1. เปน็โต๊ะท างานผู้บริหารมีที่
ส าหรับพกัเทา้  ตัวโต๊ะท าจาก
วสัดุที่มีความแข็งแรง  คงทน
2. มีล้ินชักส าหรับเก็บของ  ตัว
ล้ินชักสามารถล็อกกุญแจได้
ทั้งหมด

30,000 โรงเรียนกีฬา 
ทน.นว.

ส านักการศึกษา

17 เก้าอี้ผู้บริหารมีพนักพงิ จ านวน
 2 ตัว

1. เก้าอี้มีพนักพงิสูงและที่เทา้
แขน  สามารถปรับระดับสูงต่ าได้
2. โครงขาเก้าอี้เปน็ 5 แฉก ท า
จากเหล็ก

6,000 โรงเรียนกีฬา 
ทน.นว.

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.
รำยละเอียดของครภุณัฑ์

 งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่ด ำเนินกำร
 หน่วยงำน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ที่ ครภุณัฑ์

แบบ ผด. 02/1 

18 เคร่ืองถ่ายเอกสาร ระบบ
ดิจิตอล (ขาว-ด า) ความเร็ว 10
 แผ่นต่อนาท ีจ านวน 1 เคร่ือง

1. ขนาดที่ก าหนดเปน็ขนาด
ความเร็วขั้นต่ า
2. เปน็ระบบมัลติฟงัก์ชั่น
3. เปน็ระบบกระดาษธรรมดา  
ชนิดหมึกผง สามารถย่อ - ขยาย
ได้

50,000 โรงเรียนกีฬา 
ทน.นว.

ส านักการศึกษา

19 พดัลมติดผนัง  ขนาดใบพดัไม่
น้อยกวา่ 18 นิ้ว จ านวน 2 ตัว

ตะแกรงครอบใบพดัเหล็ก กรอบ
พลาสติก คุณภาพดีแข็งแรง 
ทนทาน ปรับระดับแรงลมด้วย
สายดึง 3 ระดับ ปรับส่ายซ้าย-
ขวาได้  และสายดึงบงัคับส่ายได้
ตามต้องการ  มอเตอร์
ประสิทธภิาพสูงด้วยระบบรอง
ล่ืนอัติโนมัติ

3,000 ศพด.ร.ร.ท.5 ส านักการศึกษา

20 ตู้เหล็ก 2 บาน จ านวน 2 ตู้ 1. มีมือจับชนิดบดิ
2. มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น
3. คุณสมบติัตามมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

11,000 ศพด.ร.ร.ท.6 ส านักการศึกษา

21 ตู้เหล็ก 2 บาน จ านวน 2 ตู้ 1. มีมือจับชนิดบดิ
2. มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น
3. คุณสมบติัตามมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

11,000 ศพด.ร.ร.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.
รำยละเอียดของครภุณัฑ์

 งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่ด ำเนินกำร
 หน่วยงำน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ที่ ครภุณัฑ์

แบบ ผด. 02/1 

22 พดัลมติดผนัง ขนาดใบพดัไม่
น้อยกวา่ 18 นิ้ว จ านวน 6 ตัว

ตะแกรงครอบใบพดัเหล็ก กรอบ
พลาสติก คุณภาพดีแข็งแรง 
ทนทาน ปรับระดับแรงลมด้วย
สายดึง 3 ระดับ ปรับส่ายซ้าย-
ขวาได้  และสายดึงบงัคับส่ายได้
ตามต้องการ  มอเตอร์
ประสิทธภิาพสูงด้วยระบบรอง
ล่ืนอัติโนมัติ

9,000 ศพด.ร.ร.ท.8 ส านักการศึกษา

รวมงบประมำณ 523,100       
รวมจ ำนวนครภุณัฑ์ 22              

89



90

1. ประเภทครภุณัฑ์ส ำนักงำน
1.4 แผนงำนกำรสำธำรณสุข

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 เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยก
ส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาดไม่ต่่ากวา่ 
20,000 BTU จ่านวน 2 เคร่ือง

1. ขนาดที่ก่าหนดเปน็ขนาดไม่
ต่่ากวา่ 20,000 บทียีู
2. ราคาที่ก่าหนดเปน็ราคารวม
ค่าติดต้ัง
3. ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม และ
ฉลากประหยัดไฟฟา้ เบอร์ 5
4. ต้องเปน็เคร่ืองปรับอากาศที่
ประกอบส่าเร็จทั้งชุด ทั้งหน่วย
ส่งความเย็นและหน่วยระบาย
ความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5. มีความหน่วงเวลาการท่างาน
ของคอมเพรสเซอร์

         61,200 ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 3

ส่านักการ
สาธารณสุขฯ

2 โต๊ะอเนกประสงค์ จ่านวน 5 ตัว 1. หน้าโต๊ะ ขนาดไม่น้อยกวา่ 
180x75 ซม. ท่าจากไม้ตีโครง
บโุฟเมก้า ปดิขอบด้วยพวีซีี
2. โครงขาเหล็กชุบโครเมี่ยม พบั
เก็บได้

12,000         ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 4

ส่านักการ
สาธารณสุขฯ

รำยละเอียดของครภุณัฑ์
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนที่ด ำเนินกำร

 หน่วยงำน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

บญัชีจ ำนวนครภุณัฑ์ส ำหรบัที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำทอ้งถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ.2563 

เทศบำลนครนครสวรรค์

ที่ ครภุณัฑ์

แบบ ผด. 02/1 
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1. ประเภทครภุณัฑ์ส ำนักงำน
1.4 แผนงำนกำรสำธำรณสุข

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

 งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่ด ำเนินกำร
 หน่วยงำน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ที่ ครภุณัฑ์

แบบ ผด. 02/1 

3 โต๊ะหมู่บชูา จ่านวน 1ชุด 1. ท่าด้วยไม้สัก
2. มีโต๊ะหมู่บชูา 9 ตัว ความ
กวา้งตัวละ 9 นิ้ว
3. มีฐานรองโต๊ะหมู่

8,500           ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 4

ส่านักการ
สาธารณสุขฯ

รวมงบประมำณ 81,700        
รวมจ ำนวนครภุณัฑ์ 3                
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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.

1 ตู้บานเล่ือนกระจกทรงสูง 
จ านวน 1 ตู้

1. ตู้เอกสารเหล็กบานเล่ือน
กระจกทรงสูง จัดเก็บ 4 ชั้น
2. แผ่นชั้นวางปรับระดับได้

           4,800 งานการเงินและ
บญัชี
ส่วนช่างสุขาภบิาล

ส านักการช่าง

รวมงบประมำณ 4,800          
รวมจ ำนวนครภุณัฑ์ 1                

รำยละเอียดของครภุณัฑ์
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนที่ด ำเนินกำร

 หน่วยงำน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

บญัชีจ ำนวนครภุณัฑ์ส ำหรบัที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำทอ้งถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ.2563 

เทศบำลนครนครสวรรค์

ที่ ครภุณัฑ์

แบบ ผด. 02/1 
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1. ประเภทครภุณัฑ์ส ำนักงำน
1.7 แผนงำนกำรพำณชิย์

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 เคร่ืองปรับอากาศแบบแยก
ส่วนชนิดแขวน ขนาดไม่ต่่ากวา่
 26,000 บทียีู พร้อมติดต้ัง 
จ่านวน 1 ตัว

1.ขนาดที่ก่าหนดเปน็ขนาดไม่ต่่า
กวา่ 26000 BTU แบบแยกส่วน
2.ราคาที่ก่าหนดเปน็ราคารวม
ค่าติดต้ัง
3.ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม และ
ฉลากประหยัดไฟฟา้เบอร์ 5
4.มีความหน่วงเวลาการท่างาน
ของคอมเพรสเซอร์

36,000         สถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร

สถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร

2 เก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง  จ่านวน 20 
ชุด

เก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง แบบเหล็ก 96,000         สถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร

สถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร

รำยละเอียดของครภุณัฑ์
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนที่ด ำเนินกำร

 หน่วยงำน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

บญัชีจ ำนวนครภุณัฑ์ส ำหรบัที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำทอ้งถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ.2563 

เทศบำลนครนครสวรรค์

ที่ ครภุณัฑ์

แบบ ผด. 02/1 
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1. ประเภทครภุณัฑ์ส ำนักงำน
1.7 แผนงำนกำรพำณชิย์

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

 งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่ด ำเนินกำร
 หน่วยงำน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ที่ ครภุณัฑ์

แบบ ผด. 02/1 

3 เคร่ืองปรับอากาศ  แบบแยก
ส่วนชนิดแขวน ขนาดไม่ต่่ากวา่
 44,000 บทียีู  จ่านวน 1 
เคร่ือง

1.ขนาดที่ก่าหนดเปน็ขนาดไม่ต่่า
กวา่ 44,000 บทียีู
2.มีระบบฟอกอากาศ (Option) 
และแผ่นกรองอากาศ Pre filter
3.มีระบบหน่วงเวลาเพื่อปอ้งกัน
การเสียหายจากระบบไฟฟา้
ขัดข้อง และช่วยปอ้งกัน
คอมเพรสเซอร์ท่างานเกินก่าลัง

         53,300 สถานธนานุบาล 1 สถานธนานุบาล 1

4 พดัลมแบบโคจรติดผนังขนาด 
16 นิ้ว จ่านวน 2 ตัว

1. ใบพดั 3 ใบ ขนาด 16 นิ้ว 
ครอบพลาสติก แข็งแรง ทนทาน
2. ปรับระดับแรงลม 3 ระดับ
3. ปรับส่ายซ้าย-ขวาได้

           4,000 สถานธนานุบาล 2 สถานธนานุบาล 2

รวมงบประมำณ 189,300       
รวมจ ำนวนครภุณัฑ์ 4                
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2. ประเภทครภุณัฑ์การศึกษา
2.3 แผนงานการการศึกษา

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 โต๊ะอาหารพร้อมม้านั่งยาว 
สแตนเลส จ านวน 30 ชุด

1. เปน็โต๊ะอาหารพร้อมม้านั่ง
ยาวสแตนเลส ขนาดไม่น้อยกวา่ 
70 x 180 x 75 ซม.
2. ม้านั่งขนาดไม่น้อยกวา่ 30 x 
180 x 45 ซม. 
3. สแตนเลสเกรดไม่ต่ ากวา่ 304
 มีคานรับด้านล่างทั้งโต๊ะและ
เก้าอี้  ขาเก้าอี้ใส่จุกรอง
พลาสติกด าอย่างดี

450,000 โรงเรียนกีฬา 
ทน.นว.

ส านักการศึกษา

2 โต๊ะท ากิจกรรมพร้อมเก้าอี้ 6 
ที่นั่ง จ านวน 3 ชุด

1. โต๊ะท าจากพลาสติกอย่างหนา
  ขนาดไม่น้อยกวา่ 60 x 120 x 
50 ซม. สามารถปรับระดับได้
2. เก้าอี้ท าจากพลาสติกอย่าง
หนา  ขนาดไม่น้อยกวา่ 28 x 28
 x 52 ซม.

         18,000 ศพด.ร.ร.ท.2 ส านักการศึกษา

3 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

รวมงบประมาณ 490,900       

บญัชีจ านวนครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2563 

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แบบ ผด. 02/1 
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3. ประเภทครภุณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
3.1 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 รถยนต์ส่วนกลางรถบรรทกุ
ดีเซลขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต ่ากวา่ 2,300 
ซีซี แบบดับเบิ้ลแค็บ เกียร์
อัตโนมัติ (นอกราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์)

1. ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต ่ากวา่
 2,300 ซีซี
2. แบบดับเบิ้ลแค็บ
3. เกียร์อัตโนมัติ

        895,000 งานธรุการ ส่านักปลัดเทศบาล

2 รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซี
ซี แบบเกียร์อัตโนมัติ จ่านวน 
1 คัน

1. ขนาดที ก่าหนดเปน็ขนาด
ปริมาณกระบอกสูบขั้นต ่า
2. ราคาที ก่าหนดไม่รวมอุปกรณ์
และค่าจดทะเบยีน
3. คุณสมบติัตามมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม

         56,000 กองสารสนเทศ
ภาษแีละทรัพย์สิน

กองสารสนเทศ
ภาษแีละทรัพย์สิน

รวมงบประมาณ 951,000       
รวมจ านวนครภุณัฑ์ 2                

รายละเอียดของครภุณัฑ์
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

บญัชีจ านวนครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2563 

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ ครภุณัฑ์

แบบ ผด. 02/1 
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3. ประเภทครภุณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
3.2 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.

1 ซ่อมใหญ่รถบรรทกุน ้ำ 
ทะเบยีน 81-8188 (เบอร์ 9)

ค่ำซ่อมแซมบ้ำรุงรักษำ
โครงสร้ำงครุภณัฑ์ขนำดใหญ่ ที่
มีควำมจ้ำเปน็ต้องด้ำเนินกำร
ซ่อมแซมซ่ึงไม่รวมถึงค่ำซ่อม
บ้ำรุงรักษำตำมปกติหรือค่ำซ่อม
กลำง

250,000 งำนปอ้งกันและ
บรรเทำสำธำรณภยั

ส้ำนักปลัดเทศบำล

2 ซ่อมใหญ่รถบรรทกุน ้ำ 
ทะเบยีน 81-8189 (เบอร์ 15)

ค่ำซ่อมแซมบ้ำรุงรักษำ
โครงสร้ำงครุภณัฑ์ขนำดใหญ่ ที่
มีควำมจ้ำเปน็ต้องด้ำเนินกำร
ซ่อมแซมซ่ึงไม่รวมถึงค่ำซ่อม
บ้ำรุงรักษำตำมปกติหรือค่ำซ่อม
กลำง

250,000 งำนปอ้งกันและ
บรรเทำสำธำรณภยั

ส้ำนักปลัดเทศบำล

3 ซ่อมใหญ่รถบรรทกุน ้ำ 
ทะเบยีน 81-8253 (เบอร์ 12)

ค่ำซ่อมแซมบ้ำรุงรักษำ
โครงสร้ำงครุภณัฑ์ขนำดใหญ่ ที่
มีควำมจ้ำเปน็ต้องด้ำเนินกำร
ซ่อมแซมซ่ึงไม่รวมถึงค่ำซ่อม
บ้ำรุงรักษำตำมปกติหรือค่ำซ่อม
กลำง

250,000 งำนปอ้งกันและ
บรรเทำสำธำรณภยั

ส้ำนักปลัดเทศบำล

รวมงบประมาณ 750,000       
รวมจ านวนครภุณัฑ์ 3                

รายละเอียดของครภุณัฑ์
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

บญัชีจ านวนครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2563 

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ ครภุณัฑ์

แบบ ผด. 02/1 
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3. ประเภทครภุณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
3.4 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.

1 รถบรรทกุ (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
 บริมาตร กระบอกสูบไม่ต ่า
กวา่ 2400 ซีซี หรือก่าลัง
เครื องยนต์สูงสุดไม่ต ่ากวา่ 110
 กิโลวตัต์ ขับเคลื อน 2 ล้อ 
แบบดับเบิ้ลแค๊ป จ่านวน 1คัน

1. เปน็กระบะส่าเร็จรูป
2. หอ้งโดยสารเปน็แบบดับเบิ้ล
แค็บ 4 ประตู
3. เปน็ราคารวม
เครื องปรับอากาศ
4. ราคารวมภาษสีรรพสามิต

868,000 ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 3

ส่านักการ
สาธารณสุขและ
สิ งแวดล้อม

2 หลังคารถบรรทกุขนาด1ตัน
ชนิดไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 
จ่านวน 1 หลัง

1. หลังคาส่าเร็จรูป ชนิดท่าด้วย
ไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก

32,400         ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 3

ส่านักการ
สาธารณสุขและ
สิ งแวดล้อม

รวมงบประมาณ 900,400       
รวมจ านวนครภุณัฑ์ 2                

รายละเอียดของครภุณัฑ์
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

บญัชีจ านวนครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2563 

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ ครภุณัฑ์

แบบ ผด. 02/1 
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6. ประเภทครภุณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
6.2 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.

1 เคร่ืองรับส่งวทิยุแบบ VHF/FM
 ชนิดติดรถยนต์ ขนาดก าลังส่ง
 25 วตัต์ จ านวน 4 เคร่ือง

ขนาดก าลังส่ง 25 วตัต์ 
ประกอบด้วย ตัวเคร่ือง 
ไมโครโฟน เสาอากาศ อุปกรณ์
ติดต้ังครบชุด หนังสือคู่มือ

96,000 งานปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

ส านักปลัดเทศบาล

รวมงบประมาณ 96,000        
รวมจ านวนครภุณัฑ์ 1                

รายละเอียดของครภุณัฑ์
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

บญัชีจ านวนครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2563 

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ ครภุณัฑ์

แบบ ผด. 02/1 
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7. ประเภทครภุณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่
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.

1 โครงปา้ยประชาสัมพนัธ ์แบบ 
x-banner มีฐานถังน ้าราคา
ชุดละ 1,200 บาท จ้านวน 10
 ชุด

1. ขาตั งภาพแบบตัว X 
2. มีฐานถังน ้า

12,000 งานบริการและ
เผยแพร่วชิาการ

กองวชิาการและ
แผนงาน

2 จอฉายโปรเจคเตอร์แบบติดตั ง
กลางแจ้ง ขนาดไม่น้อยกวา่ 
180 นิ ว จ้านวน 2 จอ

1. เปน็จอฉายภาพโปรเจ็กเตอร์
แบบติดตั งกลางแจ้ง ขนาดไม่
น้อยกวา่ 180 นิ ว
2. มีขาตั งมั่นคงแข็งแรง และมี
จุดยึดส้าหรับเชือกและสมอบก

130,000 งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

กองวชิาการและ
แผนงาน

รายละเอียดของครภุณัฑ์
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

บญัชีจ านวนครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2563 

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ ครภุณัฑ์

แบบ ผด. 02/1 
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7. ประเภทครภุณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่
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.
รายละเอียดของครภุณัฑ์

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ที่ ครภุณัฑ์

แบบ ผด. 02/1 

3 ชุดอากาศยานไร้คนขับส้าหรับ
ถ่ายภาพทางอากาศ (DRONE)
 จ้านวน 1 ชุด

1. อากาศยานไร้คนขับ (Drone)
 พร้อมระบบควบคุม อุปกรณ์
บงัคับวทิยุ และระบบบนัทกึ
ภาพนิ่งและวดีิโอ ความละเอียด
ไม่น้อยกวา่ 12 ล้านพกิเซล ชุด
ชาร์จไฟและอุปกรณ์เสริม 
จ้านวน 1 ชุด
2. บนิได้นานสูงสุด 21 นาที
3. กล้องมุมกวา้ง 85 องศา รูรับ
แสง f/2.8
4. ถ่ายวดีิโอความละเอียดสูงสุด 
4K 30fps/ถ่ายภาพนิ่งได้ความ
ละเอียดสูงสุด 12 ล้านพกิเซล

         40,000 กองสารสนเทศ
ภาษแีละทรัพย์สิน

กองสารสนเทศ
ภาษแีละทรัพย์สิน

รวมงบประมาณ 182,000       
รวมจ านวนครภุณัฑ์ 3                
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7. ประเภทครภุณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่
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.

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

1. เปน็เคร่ืองฉายภาพเลนส์เดียว
 สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉาย
ภาพจากคอมพวิเตอร์และวดีีโอ
2. ใช้ LCD Panel หรือระบบ 
DLP
3. ระดับ XGA ขนาด 3,500 
ANSI Lumens
4. ขนาดที่ก าหนดเปน็ขนาดค่า
ความส่องสวา่งขั้นต่ า

         33,700 ท.4 ส านักการศึกษา

2 โทรทศัน์ แอล อี ดี (LED TV) 
แบบ Smart TV ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 1920x1080 
พกิเซล ขนาด  55 นิ้ว จ านวน
 1 เคร่ือง

1. ระดับความละเอียด เปน็
ความละเอียดของจอภาพ 
(Resolution) 1920x1080 พกิ
เซล
2. ขนาดที่ก าหนดเปน็ขนาด
จอภาพขั้นต่ า  55 นิ้ว
3. แสดงภาพด้วยหลอดภาพ 
แบบ LED Backlight
4. สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
ได้ (Smart TV)

19,600 ศพด.วดัพรหม
จริยาวาส

ส านักการศึกษา

รายละเอียดของครภุณัฑ์
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

บญัชีจ านวนครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2563 

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ ครภุณัฑ์

แบบ ผด. 02/1 
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7. ประเภทครภุณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่
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.
รายละเอียดของครภุณัฑ์

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ที่ ครภุณัฑ์

แบบ ผด. 02/1 

รวมงบประมาณ 53,300        
รวมจ านวนครภุณัฑ์ 2                
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7. ประเภทครภุณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่
7.5 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.

1 ชุดไมโครโฟน ส ำหรับกลองชุด
 จ ำนวน 1 ชุด

1. ประกอบด้วยไมโครโฟนชนิด
ไดนำมิกหรือคอนเดนเซอร์ ไม่
น้อยกวำ่ 4 ตัว ต่อชุด
2. มีไมโครโฟนส ำหรับรับเสียง
กลองกระเด่ือง จ ำนวน 1 ตัว
3. มีไมโครโฟนส ำหรับรับเสียง
กลอง  จ ำนวน 1 ตัว

         30,000 กองสวสัดิกำรสังคม กองสวสัดิกำรสังคม

2 ไมโครโฟนไร้สำยพร้อม
อุปกรณ์ จ ำนวน 2 ชุด

1. เคร่ืองรับสัญญำณ เปน็
เคร่ืองรับ (Receiver) ไมโครโฟน
ไร้สำยย่ำนควำมถี่ UHF แบบ
เลือกควำมถี่ใช้งำนได้ 
2. เคร่ืองส่งไมโครโฟนไร้สำย 
แบบมือถือ

         60,000 กองสวสัดิกำรสังคม กองสวสัดิกำรสังคม

รวมงบประมาณ 90,000        
รวมจ านวนครภุณัฑ์ 2                

รายละเอียดของครภุณัฑ์
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

บญัชีจ านวนครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2563 

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ ครภุณัฑ์

แบบ ผด. 02/1 

104



105

7. ประเภทครภุณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่
7.6 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.

1 โทรทศัน์ แอล อี ดี (LED TV) 
แบบ Smart TV ระดับความ
ละเอียด จอภาพ 1366 x 768
 พกิเซล ขนาด 32 นิ้ว จ านวน
 1 เคร่ือง

1. ระดับความละเอียด เปน็
ความละเอียดของจอภาพ 
(Resolution) 1366 x 768 พกิ
เซล
2. ขนาดที่ก าหนดเปน็ขนาด
จอภาพขั้นต่ า 32 นิ้ว
3. สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
ได้ (Smart TV)

           9,500 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักการช่าง

รวมงบประมาณ 9,500          
รวมจ านวนครภุณัฑ์ 1                

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

บญัชีจ านวนครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2563 

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์

แบบ ผด. 02/1 
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8. ประเภทครภุณัฑ์วิทยาศาสตรท์างการแพทย์
8.2 แผนงานรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย

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 ถังอากาศเคร่ืองช่วยหายใจ
พร้อมหน้ากากและอุปกรณ์
ส าหรับใช้กับชุดดับเพลิงใน
อาคาร  จ านวน 1 ชุด

1. หน้ากากเปน็หน้ากากเต็มหน้า
 ท าด้วยยาง แบบจอกวา้ง
สามารถมองได้รอบ
2. ถังอากาศ เสริมความแข็งแรง
ด้วยใยสงเคราะห ์และน  าหนักถัง
เปล่า ต้องไม่เกิน 4 กิโลกรัม 
และใส่อากาศเต็มถังครบชุด 
ต้องมีน  าหนักไม่เกิน 11 กิโลกรัม
3. ชุดอุปกรณ์ควบคุมก าลัง
อากาศ สามารถจ่ายอากาศตาม
ความต้องการของผู้ใช้ได้สูงสุด
ไม่น้อยกวา่ 40 ลิตร/นาท ีภายใน
เวลา 45 นาที

210,000 งานปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

ส านักปลัดเทศบาล

รวมงบประมาณ 210,000       
รวมจ านวนครภุณัฑ์ 1                

บญัชีจ านวนครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2563 

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แบบ ผด. 02/1 
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8. ประเภทครภุณัฑ์วิทยาศาสตรท์างการแพทย์
8.4 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.

1 เคร่ืองตรวจวดัเสียง (Sound 
Level meter) จ ำนวน 1 
เคร่ือง

1. ผ่ำนมำตรฐำน IEC 61672 
ของคณะกรรมำธกิำรระหวำ่ง
ประเทศวำ่ด้วยเทคนิคไฟฟำ้
2. สำมำรถตรวจวดัระดับเสียง
เฉล่ีย
3. สำมำรถตรวจวดัระดับเสียง
เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 ตำม
ระยะเวลำที่ก ำหนดได้

220,000 กลุ่มงำนส่งเสริม
ส่ิงแวดล้อม

ส ำนักกำร
สำธำรณสุขฯ

2 เคร่ืองตรวจวดัสำรโพลำร์ใน
น  ำมันทอด (Cooking Oil 
Tester) จ ำนวน 1 เคร่ือง

1. สำมำรถตรวจวดัปริมำณโพ
ลำร์ในน  ำมันทอดที่ผ่ำนกำรปรุง
อำหำร ตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด
2. สำมำรถตรวจวดัในน  ำมันปรุง
อำหำรได้

30,000 กลุ่มงำนส่งเสริม
ส่ิงแวดล้อม

ส ำนักกำร
สำธำรณสุขฯ

3 อุปกรณ์ตรวจวดัควำมเข้มแสง 
(Light Meter) จ ำนวน 1 
เคร่ือง

1. ต้องได้มำตรฐำน CIE 1931 
ของกรรมำธกิำรระหวำ่งประเทศ
วำ่ด้วยควำมส่องสวำ่งหรือ 
ISO/CIE 10527 หรือเทยีบเทำ่

40,000 กลุ่มงำนส่งเสริม
ส่ิงแวดล้อม

ส ำนักกำร
สำธำรณสุขฯ

บญัชีจ านวนครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2563 

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แบบ ผด. 02/1 
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8. ประเภทครภุณัฑ์วิทยาศาสตรท์างการแพทย์
8.4 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.
ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แบบ ผด. 02/1 

รวมงบประมาณ 290,000       
รวมจ านวนครภุณัฑ์ 3                
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8. ประเภทครภุณัฑ์วิทยาศาสตรท์างการแพทย์
8.7 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.

1 ปั๊มจ่ายสารเคมี อัตราการจ่าย
ไม่น้อยกวา่ 1,000 ลิตรต่อ
ชั่วโมง จ านวน 1 เคร่ือง

ปั้มจ่ายสารเคมี อัตราการจ่ายไม่
น้อยกวา่ 1,000 ลิตร/ชั่วโมง

        140,000 ส านักการประปา ส านักการประปา

2 ปั๊มจ่ายสารเคมี อัตราการจ่าย
ไม่น้อยกวา่ 330 ลิตรต่อชั่วโมง
  จ านวน 1 เคร่ือง

ปั้มจ่ายสารเคมี อัตราการจ่ายไม่
น้อยกวา่ 330 ลิตร/ชั่วโมง

         77,500 ส านักการประปา ส านักการประปา

รวมงบประมาณ 217,500       
รวมจ านวนครภุณัฑ์ 2                

บญัชีจ านวนครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2563 

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แบบ ผด. 02/1 
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9. ประเภทครภุณัฑ์งานบา้นงานครวั
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.

1 ตู้ท้ำน ้ำร้อน – น ้ำเย็น แบบถัง
คว ำ้ 2 ก๊อก ขนำดควำมจุ ไม่
น้อยกวำ่ 20 ลิตร จ้ำนวน 1 
เครื อง

1. มีขนำดควำมจุไม่น้อยกวำ่ 20
 ลิตร
2. แบบระบบ 2 หวัจ่ำย น ้ำร้อน
 - น ้ำเย็น

5,000 โรงเรียนกีฬำ 
ทน.นว.

ส้ำนักกำรศึกษำ

2 ตู้เย็น ขนำด 9 คิวบกิฟตุ 
จ้ำนวน 1 เครื อง

1. ขนำดที ก้ำหนดเปน็ขนำด
ควำมจุภำยในขั นต ้ำ
2. เปน็รุ่นที ได้รับฉลำก
ประสิทธภิำพ เบอร์ 5 ของกำร
ไฟฟำ้ฝ่ำยผลิตแหง่ประเทศไทย

14,700 ศพด.ร.ร.ท.4 ส้ำนักกำรศึกษำ

3 เครื องกรองน ้ำ ระบบ 5 
ขั นตอนพร้อมติดตั ง จ้ำนวน 1 
เครื อง

1. เปน็เครื องกรองน ้ำดื มระบบ 5
 ขั นตอน ที ได้รับกำรรับรอง
มำตรฐำน
2. ไส้กรองน ้ำคุณภำพดี บรรจุไส้
กรองครบชุด
3. มีอุปกรณ์ส้ำหรับกำรติดตั ง
พร้อมใช้งำน

5,600 ศพด.ร.ร.ท.5 ส้ำนักกำรศึกษำ

รายละเอียดของครภุณัฑ์
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

บญัชีจ านวนครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2563 

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ ครภุณัฑ์

แบบ ผด. 02/1 
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9. ประเภทครภุณัฑ์งานบา้นงานครวั
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.
รายละเอียดของครภุณัฑ์

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ที่ ครภุณัฑ์

แบบ ผด. 02/1 

4 เครื องซักผ้ำ แบบธรรมดำ 
ขนำด 15 กิโลกรัม จ้ำนวน 1 
เครื อง

1. เปน็ขนำดที สำมำรถซักผ้ำแหง้
ได้ครั งละไม่น้อยกวำ่ 15 กิโลกรัม
2. เปน็เครื องแบบถังเดี ยว เปดิ
ฝำบน
3. มีระบบปั่นแหง้หรือหมำด

18,000 ศพด.ร.ร.ท.5 ส้ำนักกำรศึกษำ

5 ตู้เย็น ขนำด 7 คิวบกิฟตุ 
จ้ำนวน 1 ตู้

1. ขนำดที ก้ำหนดเปน็ขนำด
ควำมจุภำยในขั นต ้ำ
2. เปน็รุ่นที ได้รับฉลำก
ประสิทธภิำพ เบอร์ 5 ของกำร
ไฟฟำ้ฝ่ำยผลิตแหง่ประเทศไทย

9,400 ศพด.ร.ร.ท.7 ส้ำนักกำรศึกษำ

รวมงบประมาณ 52,700        
รวมจ านวนครภุณัฑ์ 5                
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10. ประเภทครภุณัฑ์โรงงาน
10.6 แผนงานการอุตสาหกรรมและการโยธา

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 เคร่ืองชาร์จแบตเตอร่ี ขนาด
แบต 12 โวลท ์จ านวน 1 เคร่ือง

1. ชาร์จแบตเตอร่ีขนาด 12 
โวลต์ ได้ 6 ลูก
2. กระแสไฟไม่น้อยกวา่ 100 
แอมป์
3. ก าลังไฟไม่น้อยกวา่ 60 โวลต์

         13,000 ส านักการช่าง ส านักการช่าง

2 เล่ือยยนต์ ขนาดบาร์ไม่น้อย
กวา่ 11 นิ้ว จ านวน 2 เคร่ือง

1. ขนาดบาร์ไม่น้อยกวา่ 11 นิ้ว
2. ขนาดโซ่ไม่น้อยกวา่ 3/8 นิ้ว
3. เคร่ืองยนต์เบนซิน 2 จังหวะ

         38,000 ส่วนการโยธาฯ ส านักการช่าง

รวมงบประมาณ 51,000        
รวมจ านวนครภุณัฑ์ 2                

รายละเอียดของครภุณัฑ์
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

บญัชีจ านวนครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2563 

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ ครภุณัฑ์

แบบ ผด. 02/1 

112



113

11. ประเภทครภุณัฑ์เครือ่งดับเพลิง
11.2 แผนงานรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย

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 ชุดดับเพลิงในอาคารเส้ือคลุม,
กางเกง,หมวก,รองเทา้,ฮู๊ด, 
จ านวน 1 ชุด

1. เส้ือคลุมและกางเกง มี
ประสิทธภิาพในการปอ้งกัน
ความร้อน
2. หมวกที่ใช้ในการดับเพลิง ท า
จากวสัดุทนความร้อน และแรง
กระแทก
3. รองเทา้ที่ใช้ส าหรับในการ
ดับเพลิง ผลิตจากยางที่มี
โครงสร้างแข็งแรง สามารถ
ปอ้งกันความร้อนและเปลวไฟได้
 ตัวรองเทา้มีหเูพื่อสะดวกใน
การส่วมใส่
4. ฮู๊ดคลุมศรีษะ มีคุณสมบติั
ยืดหยุ่น กระชับ และซับเหง่ือได้
ดี สามารถปอ้งกันความร้อนได้

90,000 งานปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

ส านักปลัดเทศบาล

บญัชีจ านวนครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2563 

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แบบ ผด. 02/1 
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11. ประเภทครภุณัฑ์เครือ่งดับเพลิง
11.2 แผนงานรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย

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 ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แบบ ผด. 02/1 

2 หวัฉีดดับเพลิงในอาคาร 
จ านวน 2 หวั

1. ท าจากอลูมิเนียมอัลลอย ไม่
เปน็สนิมและแข็งแรงทนทาน
2. มีบอลวาล์ว ควบคุมการเปดิ -
 ปดิน้ า
3. มีข้อต่อสวมเร็วขนาด 2.5 นิ้ว

90,000 งานปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

ส านักปลัดเทศบาล

รวมงบประมาณ 180,000       
รวมจ านวนครภุณัฑ์ 2                
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15. ประเภทครภุณัฑ์ดนตรแีละนาฎศิลป์
15.5 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.

1 แอ๊ฟแฟค๊ กีต้าร์ไฟฟา้ 1. จ านวนเสียงเอฟเฟค 23 เสียง
2. เสียงจ าลองแอมป ์22 เสียง
3. จ านวนปุ่ม CONTRAL 4 ปุ่ม
4. มีจังหวะฝึกซ้อม 100 จังหวะ
5. สามารถอัด LOOP ได้ 2 นาที
6. สามารถต่อคอมพวิเตอร์ได้

         12,000 กองสวสัดิการสังคม กองสวสัดิการสังคม

รวมงบประมาณ 12,000        
รวมจ านวนครภุณัฑ์ 1                

บญัชีจ านวนครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2563 

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แบบ ผด. 02/1 
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16. ประเภทครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์
16.1 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 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส ำหรับ
งำนประมวลผล จ ำนวน 1 
เคร่ือง

คุณลักษณะตำมคุณลักษณะ
พื้นฐำนของกระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

22,000 งำนวเิครำะห์
นโยบำยและแผน

กองวชิำกำรและ
แผนงำน

2 เคร่ืองส ำรองไฟฟำ้ จ ำนวน 1 
เคร่ือง

คุณลักษณะตำมคุณลักษณะ
พื้นฐำนของกระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

2,500 งำนวเิครำะห์
นโยบำยและแผน

กองวชิำกำรและ
แผนงำน

3 เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก 
ส ำหรับงำนส ำนักงำน จ ำนวน 
1 เคร่ือง

คุณลักษณะตำมคุณลักษณะ
พื้นฐำนของกระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

16,000 ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป กองวชิำกำรและ
แผนงำน

4 อุปกรณ์ Poe Network 
Switch ขนำดไม่น้อยกวำ่ 8 
ช่องสัญญำณ +SFP จ ำนวน 4 
เคร่ือง

1. เปน็ Switch L 2 
2. มีช่องสัญญำณแบบ แบบ
เลือกใช้งำน SFP หรือ UTP ไม่
น้อยกวำ่ 2 ชุด

36,000 งำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

กองวชิำกำรและ
แผนงำน

5 อุปกรณ์ Poe Network 
Switch ขนำดไม่น้อยกวำ่ 24 
ช่องสัญญำณ รองรับ 4 SFP+ 
จ ำนวน 2 เคร่ือง

1. เปน็ Switch POE ขนำด 24 
Port แบบ L2 หรือ L3 
2. มีช่องสัญญำณเชื่อมต่อแบบ 
SFP+ ไม่น้อยกวำ่ 4 ช่องสัญญำณ

32,000 งำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

กองวชิำกำรและ
แผนงำน

รายละเอียดของครภุณัฑ์
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

บญัชีจ านวนครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2563 

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ ครภุณัฑ์

แบบ ผด. 02/1 
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16. ประเภทครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์
16.1 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.
รายละเอียดของครภุณัฑ์

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ที่ ครภุณัฑ์

แบบ ผด. 02/1 

6 เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ ชนิด 
network แบบที่ 2 ขนำด A4 
จ ำนวน 2 เคร่ือง

คุณลักษณะตำมคุณลักษณะ
พื้นฐำนของกระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

30,000 งำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

กองวชิำกำรและ
แผนงำน

7 เคร่ืองพมิพ ์Multifunction 
แบบฉีดหมึก (Inkjet)  จ ำนวน
 2 เคร่ือง

คุณลักษณะตำมคุณลักษณะ
พื้นฐำนของกระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

16,000 งำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

กองวชิำกำรและ
แผนงำน

8 อุปกรณ์ Network Switch L3
 ขนำดไม่น้อยกวำ่ 24 
ช่องสัญญำณ รองรับsfp+ 
10GB Network ไม่น้อยกวำ่ 2
 Port จ ำนวน 5 เคร่ือง

1. เปน็ Switch POE ขนำด 24 
Port แบบ L3 
2. มีช่องสัญญำณเชื่อมต่อแบบ 
SFP+ ไม่น้อยกวำ่ 2 ช่องสัญญำณ

100,000 งำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

กองวชิำกำรและ
แผนงำน

9 อุปกรณ์ Switch 10 GB 
16port SFP+ จ ำนวน 5 ชุด

1. เปน็ Switch SFP+ ขนำด 16
 port
2. supports both 1.25 Gb 
SFP and 10 Gb SFP+ 
modules

125,000 งำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

กองวชิำกำรและ
แผนงำน

10 เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก
ขนำดเล็ก จ ำนวน 2 เคร่ือง

1. เปน็คอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊กที่มี
ขนำดหน้ำจอไม่เกิน 12 นิ้ว
2. มีหน่วยประมวลผลควำมเร็ว
ไม่ต่ ำกวำ่ 1.2 GHz
3. มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) 
ไม่น้อยกวำ่ 2 GB

18,000 งำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

กองวชิำกำรและ
แผนงำน
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16. ประเภทครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์
16.1 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.
รายละเอียดของครภุณัฑ์

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ที่ ครภุณัฑ์

แบบ ผด. 02/1 

11 เคร่ืองส ำรองไฟ ขนำด 800 
VA จ ำนวน 10 เคร่ือง

คุณลักษณะตำมคุณลักษณะ
พื้นฐำนของกระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

25,000 งำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

กองวชิำกำรและ
แผนงำน

12 เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก
ส ำหรับงำนส ำนักงำน จ ำนวน 
1 เคร่ือง

คุณลักษณะตำมคุณลักษณะ
พื้นฐำนของกระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

16,000 งำนรับเร่ืองรำว
ร้องทกุข์

กองวชิำกำรและ
แผนงำน

13 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส ำหรับ
งำนส ำนักงำน (จอขนำดไม่
น้อยกวำ่ 19 นิ้ว) จ ำนวน 1 
เคร่ือง

คุณลักษณะตำมคุณลักษณะ
พื้นฐำนของกระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

17,000 ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป กองวชิำกำรและ
แผนงำน

14 เคร่ืองส ำรองไฟฟำ้ขนำด 800 
VA จ ำนวน 1 เคร่ือง

คุณลักษณะตำมคุณลักษณะ
พื้นฐำนของกระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

2,500           ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป กองวชิำกำรและ
แผนงำน

15 เคร่ืองพมิพ ์Multifunction 
แบบฉีดหมึก (Inkjet) จ ำนวน 
1 เคร่ือง

คุณลักษณะตำมคุณลักษณะ
พื้นฐำนของกระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

8,000 ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป กองวชิำกำรและ
แผนงำน

16 เคร่ืองส ำรองไฟฟำ้ ขนำด 800
 VA จ ำนวน 2 เคร่ือง

คุณลักษณะตำมคุณลักษณะ
พื้นฐำนของกระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

5,000 งำนจัดท ำ
งบประมำณ

กองวชิำกำรและ
แผนงำน

17 เคร่ืองส ำรองไฟฟำ้ ขนำด 800
 VA จ ำนวน 1 เคร่ือง

คุณลักษณะตำมคุณลักษณะ
พื้นฐำนของกระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

2,500 งำนนิติกรรมสัญญำ กองวชิำกำรและ
แผนงำน
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16. ประเภทครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์
16.1 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.
รายละเอียดของครภุณัฑ์

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ที่ ครภุณัฑ์

แบบ ผด. 02/1 

18 เคร่ืองคอมพวิเตอร์แม่ข่ำย
ชนิด Rack Server  จ ำนวน 2 
เคร่ือง

1. มีหน่วยประมวลผลแบบ 8 
แกนหลัก หรือดีกวำ่ จ ำนวน 1 
หน่วย
2. มีหน่วยประมวลผลกลำง 
รองรับ 64 bit
3. มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) 
แบบ EEC DDR4 หรือดีกวำ่ 
ขนำดไม่น้อยกวำ่ 16 GB
4. มี HDD ไม่น้อยกวำ่ 2 หน่วย

260,000 งำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

กองวชิำกำรและ
แผนงำน

19 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ALL IN 
ONE ส ำหรับงำนส ำนักงำน  
จ ำนวนปลีะ 2 เคร่ือง

จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกวำ่ 
21 นิ้ว คุณลักษณะตำม
คุณลักษณะพื้นฐำนของ
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

34,000 งำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

กองวชิำกำรและ
แผนงำน

20 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ALL IN 
ONE ส ำหรับงำนประมวลผล 
 จ ำนวน 2 เคร่ือง

จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกวำ่ 
21 นิ้ว คุณลักษณะตำม
คุณลักษณะพื้นฐำนของ
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

46,000 งำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

กองวชิำกำรและ
แผนงำน
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16. ประเภทครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์
16.1 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.
รายละเอียดของครภุณัฑ์

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ที่ ครภุณัฑ์

แบบ ผด. 02/1 

21 เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึกพร้อม
ติดต้ังถังหมึกพมิพ ์(Ink Tank 
Printer) จ ำนวน 1 เคร่ือง

คุณลักษณะตำมคุณลักษณะ
พื้นฐำนของกระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

4,300 งำนบริกำรและ
เผยแพร่วชิำกำร

กองวชิำกำรและ
แผนงำน

22 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ All In 
One ส ำหรับงำนส ำนักงำน 
จ ำนวน 1 เคร่ือง

จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกวำ่ 
21 นิ้ว คุณลักษณะตำม
คุณลักษณะพื้นฐำนของ
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

17,000 งำนบริกำรและ
เผยแพร่วชิำกำร

กองวชิำกำรและ
แผนงำน

23 เคร่ืองส ำรองไฟฟำ้ ขนำด 800
 VA จ ำนวน 1 เคร่ือง

คุณลักษณะตำมคุณลักษณะ
พื้นฐำนของกระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

2,500 งำนบริกำรและ
เผยแพร่วชิำกำร

กองวชิำกำรและ
แผนงำน

24 เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์ หรือ
ชนิด LED ขำวด ำ ชนิด 
Network แบบที่ 1 จ ำนวน 1 
เคร่ือง

คุณลักษณะตำมคุณลักษณะ
พื้นฐำนของกระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

           8,900 ส่วนพฒันำรำยได้ ส ำนักกำรคลัง

25 เคร่ืองส ำรองไฟฟำ้ขนำด 800 
VA จ ำนวน 2 เคร่ือง

คุณลักษณะตำมคุณลักษณะ
พื้นฐำนของกระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

           5,000 ฝ่ำยระเบยีบกำรคลัง ส ำนักกำรคลัง

26 เคร่ืองส ำรองไฟฟำ้ขนำด 800 
VA จ ำนวน 1 เคร่ืองต่อปี

คุณลักษณะตำมคุณลักษณะ
พื้นฐำนของกระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

           2,500 งำนสถิติกำรคลัง ส ำนักกำรคลัง
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16. ประเภทครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์
16.1 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.
รายละเอียดของครภุณัฑ์

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ที่ ครภุณัฑ์

แบบ ผด. 02/1 

27 เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก 
(Inkjet Printer) ส ำหรับ
กระดำษขนำด A3 จ ำนวน 1 
เคร่ือง

คุณลักษณะตำมคุณลักษณะ
พื้นฐำนของกระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

           6,300 งำนสถิติกำรคลัง ส ำนักกำรคลัง

28 จอภำพแบบ LED หรือดีกวำ่ 
ขนำดไม่น้อยกวำ่ 19 นิ้ว 
จ ำนวน 2 จอ

คุณลักษณะตำมคุณลักษณะ
พื้นฐำนของกระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

           5,600 งำนสถิติกำรคลัง ส ำนักกำรคลัง

29 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส ำหรับ
งำนส ำนักงำน  (จอขนำดไม่
น้อยกวำ่ 19 นิ้ว) จ ำนวน 1 
เคร่ือง

คุณลักษณะตำมคุณลักษณะ
พื้นฐำนของกระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

         17,000 งำนสถิติกำรคลัง ส ำนักกำรคลัง

30 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส ำหรับ
งำนประมวลผล แบบที่ 1 
จ ำนวนปลีะ 2 เคร่ือง

จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกวำ่ 
19 นิ้ว คุณลักษณะตำม
คุณลักษณะพื้นฐำนของ
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

         44,000 ส่วนพฒันำรำยได้ ส ำนักกำรคลัง

31 เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก 
ส ำหรับงำนส ำนักงำน จ ำนวน
ปลีะ 1 เคร่ือง

คุณลักษณะตำมคุณลักษณะ
พื้นฐำนของกระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

         16,000 ส่วนพฒันำรำยได้ ส ำนักกำรคลัง

32 อุปกรณ์อ่ำนบตัรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card 
Reader) จ ำนวน 6 เคร่ือง

คุณลักษณะตำมคุณลักษณะ
พื้นฐำนของกระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

           4,200 ส่วนพฒันำรำยได้
งำนธรุกำร
งำนกำรเงินและบัญชี

ส ำนักกำรคลัง
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16. ประเภทครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์
16.1 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.
รายละเอียดของครภุณัฑ์

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ที่ ครภุณัฑ์

แบบ ผด. 02/1 

33 เคร่ืองคอมพวิเตอร์แม่ข่ำย 
แบบที่ 2 จ ำนวน 1 ชุด

คุณลักษณะตำมคุณลักษณะ
พื้นฐำนของกระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

        350,000 กองสำรสนเทศ
ภำษแีละทรัพย์สิน

กองสำรสนเทศ
ภำษแีละทรัพย์สิน

34 ชุดโปรแกรมปฏบิติักำรส ำหรับ
เคร่ืองคอมพวิเตอร์แม่ข่ำย 
(server) ส ำหรับรองรับหน่วย
ประมวลผลกลำง ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตำมกฎหมำย จ ำนวน 1
 ชุด

คุณลักษณะตำมคุณลักษณะ
พื้นฐำนของกระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

         28,000 กองสำรสนเทศ
ภำษแีละทรัพย์สิน

กองสำรสนเทศ
ภำษแีละทรัพย์สิน

35 โปรแกรมบริหำรจัดกำร
ฐำนข้อมูล (SQL) จ ำนวน 1 ชุด

เปน็โปรแกรมระบบจัดกำร
ฐำนข้อมูลเชิงสัมพนัธ ์ใช้งำน
ภำษำ SQL ได้ (SQL Server) 
และท ำงำนใหบ้ริกำรบนระบบ
เครือข่ำยได้

         30,000 กองสำรสนเทศ
ภำษแีละทรัพย์สิน

กองสำรสนเทศ
ภำษแีละทรัพย์สิน

36 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส ำหรับ
งำนประมวลผล แบบที่ 1 
จ ำนวน 1 เคร่ือง

จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกวำ่ 
19 นิ้ว คุณลักษณะตำม
คุณลักษณะพื้นฐำนของ
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

         22,000 กองสำรสนเทศ
ภำษแีละทรัพย์สิน

กองสำรสนเทศ
ภำษแีละทรัพย์สิน
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16. ประเภทครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์
16.1 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.
รายละเอียดของครภุณัฑ์

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ที่ ครภุณัฑ์

แบบ ผด. 02/1 

37 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส ำหรับ
งำนประมวลผล แบบที่ 2 
จ ำนวน  1 เคร่ือง

จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกวำ่ 
19 นิ้ว คุณลักษณะตำม
คุณลักษณะพื้นฐำนของ
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

         30,000 กองสำรสนเทศ
ภำษแีละทรัพย์สิน

กองสำรสนเทศ
ภำษแีละทรัพย์สิน

38 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส ำหรับ
งำนส ำนักงำน จ ำนวน 3 เคร่ือง

คุณลักษณะตำมคุณลักษณะ
พื้นฐำนของกระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

         51,000 กองสำรสนเทศ
ภำษแีละทรัพย์สิน

กองสำรสนเทศ
ภำษแีละทรัพย์สิน

39 เคร่ืองคอมพวิเตอร์แทป๊เล็ต 
จ ำนวน 1 เคร่ือง

คุณลักษณะตำมคุณลักษณะ
พื้นฐำนของกระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

         20,000 กองสำรสนเทศ
ภำษแีละทรัพย์สิน

กองสำรสนเทศ
ภำษแีละทรัพย์สิน

40 เคร่ืองส ำรองไฟฟำ้ ขนำด 1 
Kva จ ำนวน 5 เคร่ือง

คุณลักษณะตำมคุณลักษณะ
พื้นฐำนของกระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

         29,000 กองสำรสนเทศ
ภำษแีละทรัพย์สิน

กองสำรสนเทศ
ภำษแีละทรัพย์สิน

41 เคร่ืองส ำรองไฟฟำ้ ขนำด 3 
Kva จ ำนวน 1 เคร่ือง

คุณลักษณะตำมคุณลักษณะ
พื้นฐำนของกระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

         32,000 กองสำรสนเทศ
ภำษแีละทรัพย์สิน

กองสำรสนเทศ
ภำษแีละทรัพย์สิน

42 เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์หรือ LED 
ขำวด ำ ชนิด Network แบบที่
 1 (28 หน้ำ/นำท)ี จ ำนวน 2 
เคร่ือง

คุณลักษณะตำมคุณลักษณะ
พื้นฐำนของกระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

         17,800 กองสำรสนเทศ
ภำษแีละทรัพย์สิน

กองสำรสนเทศ
ภำษแีละทรัพย์สิน
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16. ประเภทครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์
16.1 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.
รายละเอียดของครภุณัฑ์

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ที่ ครภุณัฑ์

แบบ ผด. 02/1 

43 เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์หรือ LED 
ขำวด ำ ชนิด Network แบบที่
 2 (38 หน้ำ/นำท)ี จ ำนวน 2 
เคร่ือง

คุณลักษณะตำมคุณลักษณะ
พื้นฐำนของกระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

         30,000 กองสำรสนเทศ
ภำษแีละทรัพย์สิน

กองสำรสนเทศ
ภำษแีละทรัพย์สิน

44 อุปกรณ์อ่ำนบตัรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card 
Reader) จ ำนวน 4 เคร่ือง

คุณลักษณะตำมคุณลักษณะ
พื้นฐำนของกระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

           2,800 กองสำรสนเทศ
ภำษแีละทรัพย์สิน

กองสำรสนเทศ
ภำษแีละทรัพย์สิน

รวมงบประมาณ 1,589,400    
รวมจ านวนครภุณัฑ์ 44              
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16. ประเภทครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์
16.3 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.

1 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส ำหรับงำน
ส ำนักงำน (จอแสดงภำพขนำด
ไม่น้อยกวำ่ 19 นิ้ว) จ ำนวน 1 
เคร่ือง

จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกวำ่ 
19 นิ้ว คุณลักษณะตำม
คุณลักษณะพื้นฐำนของ
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

17,000 ฝ่ำยกิจกำร
โรงเรียนและ
นักเรียน

ส ำนักกำรศึกษำ

2 เคร่ืองพมิพ ์Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถัง
หมึกพมิพ ์ (Ink Tank Printer)
 จ ำนวน 1 เคร่ือง

คุณลักษณะตำมคุณลักษณะ
พื้นฐำนของกระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

8,000 ฝ่ำยกิจกำร
โรงเรียนและ
นักเรียน

ส ำนักกำรศึกษำ

3 เคร่ืองส ำรองไฟฟำ้ ขนำด 800 
 KVA จ ำนวน 1 เคร่ือง

คุณลักษณะตำมคุณลักษณะ
พื้นฐำนของกระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

2,500 ฝ่ำยกิจกำร
โรงเรียนและ
นักเรียน

ส ำนักกำรศึกษำ

4 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ All In 
One ส ำหรับงำนส ำนักงำน 
จ ำนวน 2 เคร่ือง

คุณลักษณะตำมคุณลักษณะ
พื้นฐำนของกระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

34,000 งำนบรรณำรักษ์ ส ำนักกำรศึกษำ

5 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส ำหรับ
งำนประมวลผล แบบที่ 1 (จอ
ขนำดไม่น้อยกวำ่ 19 นิ้ว) 
จ ำนวน 2 ชุด/ปี

จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกวำ่ 
19 นิ้ว คุณลักษณะตำม
คุณลักษณะพื้นฐำนของ
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

         44,000 ท.3 ส ำนักกำรศึกษำ

รายละเอียดของครภุณัฑ์
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

บญัชีจ านวนครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2563 

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ ครภุณัฑ์

แบบ ผด. 02/1 
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16. ประเภทครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์
16.3 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.
รายละเอียดของครภุณัฑ์

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ที่ ครภุณัฑ์

แบบ ผด. 02/1 

6 เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์/ชนิด 
LED ขำวด ำ (18 หน้ำ/นำท)ี  
จ ำนวน 1 เคร่ือง

คุณลักษณะตำมคุณลักษณะ
พื้นฐำนของกระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

           2,600 ท.3 ส ำนักกำรศึกษำ

7 เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก 
พร้อมติดต้ังถังหมึกพมิพ ์(Ink 
Tank Printer) จ ำนวน  1  
เคร่ือง

คุณลักษณะตำมคุณลักษณะ
พื้นฐำนของกระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

           4,300 ท.3 ส ำนักกำรศึกษำ

8 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ALL In 
One ส ำหรับงำนประมวลผล 
จ ำนวน 4 ชุด

คุณลักษณะตำมคุณลักษณะ
พื้นฐำนของกระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

92,000 โรงเรียนกีฬำ 
ทน.นว.

ส ำนักกำรศึกษำ

9 เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ค 
ส ำหรับงำนประมวลผล จ ำนวน
 1 ชุด

คุณลักษณะตำมคุณลักษณะ
พื้นฐำนของกระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

         22,000 โรงเรียนกีฬำ 
ทน.นว.

ส ำนักกำรศึกษำ

10 เคร่ืองส ำรองไฟฟำ้ ขนำด 800
 VA จ ำนวน 4 เคร่ือง

คุณลักษณะตำมคุณลักษณะ
พื้นฐำนของกระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

10,000 โรงเรียนกีฬำ 
ทน.นว.

ส ำนักกำรศึกษำ
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16. ประเภทครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์
16.3 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.
รายละเอียดของครภุณัฑ์

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ที่ ครภุณัฑ์

แบบ ผด. 02/1 

11 ชุดโปรแกรมระบบปฏบิติักำร
ส ำหรับเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
และเคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก
 แบบสิทธกิำรใช้งำนประเภท
ติดต้ังมำจำกโรงงำน (OEM) ที่
มีลิขสิทธิถ์ูกต้องตำมกฎหมำย 
จ ำนวน 4 ชุด

คุณลักษณะตำมคุณลักษณะ
พื้นฐำนของกระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

15,200 โรงเรียนกีฬำ 
ทน.นว.

ส ำนักกำรศึกษำ

12 ชุดโปรแกรมปอ้งกันไวรัส 
จ ำนวน 4 ชุด

คุณลักษณะตำมคุณลักษณะ
พื้นฐำนของกระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

2,800 โรงเรียนกีฬำ 
ทน.นว.

ส ำนักกำรศึกษำ

13 เคร่ืองสแกนเนอร์ส ำหรับงำน
เก็บเอกสำรระดับศูนย์บริกำร
แบบที่ 2 จ ำนวน 1 เคร่ือง

คุณลักษณะตำมคุณลักษณะ
พื้นฐำนของกระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

29,000 โรงเรียนกีฬำ 
ทน.นว.

ส ำนักกำรศึกษำ

14 เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึกพร้อม
ติดต้ังถังหมึกพมิพ ์(Ink Tank 
Printer) จ ำนวน 1 เคร่ือง

คุณลักษณะตำมคุณลักษณะ
พื้นฐำนของกระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

4,300 ศพด.ร.ร.ท.5 ส ำนักกำรศึกษำ
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16. ประเภทครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์
16.3 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.
รายละเอียดของครภุณัฑ์

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ที่ ครภุณัฑ์

แบบ ผด. 02/1 

15 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส ำหรับ
งำนส ำนักงำน (จอแสดงภำพ
ขนำดไม่น้อยกวำ่ 19 นิ้ว) 
จ ำนวน 1 ชุด

จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกวำ่ 
19 นิ้ว คุณลักษณะตำม
คุณลักษณะพื้นฐำนของ
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

17,000 ศพด.ทน.นว. ส ำนักกำรศึกษำ

รวมงบประมาณ 304,700       
รวมจ านวนครภุณัฑ์ 15              
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16. ประเภทครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์
16.4 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.

1 เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก 
ส ำหรับงำนประมวลผล จ ำนวน
 1 เคร่ือง

1. มีหน่วยประมวลผลกลำง 
(CPU) ไม่น้อยกวำ่ 4 แกนหลัก 
(4 Core) จ ำนวน 1 หน่วย
2. มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) 
ชนิด DDR4 หรือดีกวำ่ มีขนำด
ไม่น้อยกวำ่ 8 GB
3. มีจอภำพที่รองรับควำม
ละเอียดไม่น้อยกวำ่ 1,366 x 
768 Pixel และมีขนำดไม่น้อย
กวำ่ 12 นิ้ว

         22,000 งำนธรุกำร ส ำนักกำร
สำธำรณสุขฯ

รายละเอียดของครภุณัฑ์
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

บญัชีจ านวนครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2563 

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ ครภุณัฑ์

แบบ ผด. 02/1 
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16. ประเภทครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์
16.4 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.
รายละเอียดของครภุณัฑ์

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ที่ ครภุณัฑ์

แบบ ผด. 02/1 

2 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส ำหรับ
งำนส ำนักงำน  (จอขนำดไม่
น้อยกวำ่ 19 นิ้ว) จ ำนวน 2 
เคร่ือง

1. มีหน่วยประมวลผลกลำง 
(CPU) ไม่น้อยกวำ่ 4 แกนหลัก 
(4 Core) มีควำมเร็วสัญญำณ
นำฬิกำพื้นฐำนไม่น้อยกวำ่ 3.1 
GHz หรือดีกวำ่ จ ำนวน 1 หน่วย
2. มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) 
ชนิด DDR4 หรือดีกวำ่ มีขนำด
ไม่น้อยกวำ่ 4 GB
3. มีจอแสดงภำพขนำดไม่น้อย
กวำ่ 19 นิ้ว จ ำนวน 1 หน่วย 

         34,000 งำนธรุกำร ส ำนักกำร
สำธำรณสุขฯ

3 เคร่ืองส ำรองไฟฟำ้ขนำด 800 
VA จ ำนวน 4 เคร่ือง

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

         10,000 งำนธรุกำร ส ำนักกำร
สำธำรณสุขฯ

4 เคร่ืองส ำรองไฟฟำ้ขนำด 800 
VA จ ำนวน 2 เคร่ือง

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

           5,000 ศูนย์บริกำร
สำธำรณสุข 3

ส ำนักกำร
สำธำรณสุขฯ
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16. ประเภทครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์
16.4 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.
รายละเอียดของครภุณัฑ์

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ที่ ครภุณัฑ์

แบบ ผด. 02/1 

5 เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึกพร้อม
ติดต้ังถังหมึกพมิพ ์(Ink Tank 
Printer) จ ำนวน 1 เคร่ือง

1. เปน็เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก 
พร้อมติดต้ังถังหมึกพมิพ ์(Ink 
Tank Printer) จำกโรงงำนผู้ผลิต
2. มีควำมละเอียดในกำรพมิพไ์ม่
น้อยกวำ่ 1,200 x 1,200 dpi
 3. มีควำมเร็วในกำรพมิพร่์ำง
ขำวด ำส ำหรับกระดำษขนำด A4
 ไม่น้อยกวำ่ 20 หน้ำต่อนำท ี
(ppm) หรือ 8.8 ภำพต่อนำท ี
(ipm)
 4. มีควำมเร็วในกำรพมิพร่์ำงสี
ส ำหรับกระดำษ ขนำด A4 ไม่
น้อยกวำ่ 10 หน้ำต่อนำท ี(ppm)
 หรือ 5 ภำพต่อนำท ี(ipm)

4,300           ศูนย์บริกำร
สำธำรณสุข 3

ส ำนักกำร
สำธำรณสุขฯ
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16. ประเภทครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์
16.4 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.
รายละเอียดของครภุณัฑ์

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ที่ ครภุณัฑ์

แบบ ผด. 02/1 

6 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส ำหรับ
งำนประมวลผล แบบที่ 1 
จ ำนวน 1 เคร่ือง

1. มีหน่วยประมวลผลกลำง 
(CPU) ไม่น้อยกวำ่ 4 แกนหลัก 
(4 Core) โดยมีควำมเร็ว
สัญญำณนำฬิกำพื้นฐำนไม่น้อย
กวำ่ 2.8 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญำณนำฬิกำได้ในกรณีที่
ต้องใช้ควำมสำมำรถในกำร
ประมวลผลสูง จ ำนวน 1 หน่วย
2. มีหน่วยประมวลผลกลำง 
(CPU) มีหน่วยควำมจ ำแบบ 
Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกันขนำดไม่น้อย
กวำ่ 8 MB
3. มีจอแสดงภำพขนำดไม่น้อย
กวำ่ 19 นิ้ว จ ำนวน 1 หน่วย

22,000 งำนกำรเงินและ
บญัชี

ส ำนักกำร
สำธำรณสุขฯ
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16. ประเภทครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์
16.4 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.
รายละเอียดของครภุณัฑ์

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ที่ ครภุณัฑ์

แบบ ผด. 02/1 

7 เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึกพร้อม
ติดต้ังถังหมึกพมิพ ์(Ink Tank 
Printer) จ ำนวน 1 เคร่ือง

1. เปน็เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก 
พร้อมติดต้ังถังหมึกพมิพ ์(Ink 
Tank Printer) จำกโรงงำนผู้ผลิต
มีควำมละเอียดในกำรพมิพไ์ม่
น้อยกวำ่ 1,200 x 1,200 dpi
 2. มีควำมเร็วในกำรพมิพร่์ำง
ขำวด ำส ำหรับกระดำษขนำด A4
 ไม่น้อยกวำ่ 20 หน้ำต่อนำท ี
(ppm) หรือ 8.8 ภำพต่อนำท ี
(ipm)
 3. มีควำมเร็วในกำรพมิพร่์ำงสี
ส ำหรับกระดำษ ขนำด A4 ไม่
น้อยกวำ่ 10 หน้ำต่อนำท ี(ppm)
 หรือ 5 ภำพต่อนำท ี(ipm)

4,300 งำนกำรเงินและ
บญัชี

ส ำนักกำร
สำธำรณสุขฯ
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16. ประเภทครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์
16.4 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.
รายละเอียดของครภุณัฑ์

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ที่ ครภุณัฑ์

แบบ ผด. 02/1 

8 อุปกรณ์อ่ำนบตัรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card 
Reader) จ ำนวน 3 เคร่ือง

1. สำมำรถอ่ำนและเขียนข้อมูล
ในบตัรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card) ตำมมำตรฐำน 
ISO/IEC 7816 ได้
2. มีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำไม่
น้อยกวำ่ 4.8 MHz
3. สำมำรถใช้งำนผ่ำนช่อง
เชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 
ได้
4. สำมำรถใช้กับบตัรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card) ที่
ใช้แรงดันไฟฟำ้ขนำด 5 Volts, 3
 Volts และ 1.8 Volts ได้เปน็
อย่ำงน้อย

2,100 กลุ่มงำนส่งเสริม
ส่ิงแวดล้อม (2)
กลุ่มงำนส่งเสริม
สุขภำพ (1)

ส ำนักกำร
สำธำรณสุขฯ

รวมงบประมาณ 103,700       
รวมจ านวนครภุณัฑ์ 8                
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16. ประเภทครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์
16.5 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.

1 เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ หรือ LED 
ขาวด า ชนิด Network แบบที่
 1  จ านวน 5 เคร่ือง

คุณลักษณะตามคุณลักษณะ
พื้นฐานของกระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

         44,500 กองสวสัดิการสังคม กองสวสัดิการสังคม

รวมงบประมาณ 44,500        
รวมจ านวนครภุณัฑ์ 1                

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

บญัชีจ านวนครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2563 

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์

แบบ ผด. 02/1 
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16. ประเภทครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์
16.7 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.

1 เคร่ืองแสกนลายนิ้วมือ แบบ
ความเร็วสูง  จ านวน 2 เคร่ือง

1.สามารถท างานร่วมกับ
โปรแกรมระบบงานสถานธนานุ
บาล ในการบนัทกึลายนิ้วมือผู้
จ าน าเชื่อมโยงฐานข้อมูลการรับ
จ าน าของผู้มาใช้บริการ
2.มีเซ็นเซอร์ลายนิ้วมือเปน็แบบ
ออปติคอล
3.ความละเอียด 500 DPI/256 
GRAY และขนาดภาพ 280x360
 PIXEL

         30,000 สถานธนานุบาล 1 สถานธนานุบาล 1

2 เคร่ืองอ่านบตัรแบบ
เอนกประสงค์  (Smart Card 
Reader)  จ านวน 1 เคร่ือง

คุณลักษณะตามคุณลักษณะ
พื้นฐานของกระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

             700 สถานธนานุบาล 1 สถานธนานุบาล 1

รายละเอียดของครภุณัฑ์
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

บญัชีจ านวนครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2563 

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ ครภุณัฑ์

แบบ ผด. 02/1 
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16. ประเภทครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์
16.7 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.
รายละเอียดของครภุณัฑ์

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ที่ ครภุณัฑ์

แบบ ผด. 02/1 

3 โปรแกรมส่วนเชื่อมโยงร่วมกับ
 ระบบงานสถานธนานุบาล
จ านวน 1 ระบบ

1.สามารถท างานร่วมกับ
โปรแกรมระบบงานสถานธนานุ
บาล ในการอ่านและบนัทกึ
ข้อมูลของผู้มาใช้บริการรับจ าน า
จากบตัรประชาชนแบบ Smart 
Card ได้สะดวกรวดเร็ว
2.สามารถแสดงภาพถ่ายใบหน้า
จากบตัรประชาชนแบบ Smart 
Card ปรากฎที่จอภาพได้ทนัที

         12,140 สถานธนานุบาล 1 สถานธนานุบาล 1
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16. ประเภทครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์
16.7 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.
รายละเอียดของครภุณัฑ์

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ที่ ครภุณัฑ์

แบบ ผด. 02/1 

4 เคร่ืองอ่านบาร์โค้ด  ชนิดมี
สายจ านวน 1 เคร่ือง

1.สามารถอ่านข้อมูลการรับ
จ าน าจากรหสับาร์โค้ด ส าหรับ
เปน็ข้อมูลในการใหบ้ริการไถ่ถอน
 - ส่งดอกเบี้ย เพิ่ม/ลดเงินต้น 
และตรวจสอบ/แก้ไข/
เปล่ียนแปลงข้อมูลการรับจ าน า
ต่างๆ ได้สะดวกรวดเร็ว
2.การท างานอัตโนมัติบนขาต้ัง
ทนัทเีมื่อมีวตัถุผ่านแนวแสง
เลเซอร์
3.รองรับบาร์โค้ดแบบ ID
4.สามารถใช้งานผ่านช่อง
เชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 
ได้

           3,500 สถานธนานุบาล 1 สถานธนานุบาล 1

5 เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึกพร้อม
ติดต้ังถังหมึกพมิพ ์(Ink Tank 
Printer) จ านวน 1 เคร่ือง

คุณลักษณะตามคุณลักษณะ
พื้นฐานของกระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

4,300           สถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร

สถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร

6 เคร่ืองส ารองไฟฟา้
คอมพวิเตอร์  จ านวน 1 เคร่ือง

คุณลักษณะตามคุณลักษณะ
พื้นฐานของกระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

5,800           สถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร

สถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร

รวมงบประมาณ 56,440        
รวมจ านวนครภุณัฑ์ 6                

138



139

17. ประเภทครภุณัฑ์อ่ืน ๆ
17.6 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.

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

รวมงบประมาณ 495,000       
รวมจ านวนครภุณัฑ์ 1                

รายละเอียดของครภุณัฑ์
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

บญัชีจ านวนครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2563 

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ ครภุณัฑ์

แบบ ผด. 02/1 
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18. ประเภทค่าบ ารงุรกัษาและปรบัปรงุครภุณัฑ์
18.1 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 บ ำรุงรักษำและปรับปรุง
ครุภณัฑ์ของส ำนักปลัดเทศบำล

ซ่อมแซมบ ำรุงรักษำโครงสร้ำง
ของครุภณัฑ์ขนำดใหญ่ ซ่ึงไม่
รวมถึงค่ำซ่อมบ ำรุงตำมปกติ
หรือค่ำซ่อมกลำง

900,000 ส ำนักปลัดเทศบำล ส ำนักปลัดเทศบำล

2 บ ำรุงรักษำและปรับปรุง
ครุภณัฑ์ของกองวชิำกำรและ
แผนงำน

ซ่อมแซมบ ำรุงรักษำโครงสร้ำง
ของครุภณัฑ์ขนำดใหญ่ ซ่ึงไม่
รวมถึงค่ำซ่อมบ ำรุงตำมปกติ
หรือค่ำซ่อมกลำง

100,000 งำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

กองวชิำกำรและ
แผนงำน

3 บ ำรุงรักษำ/ซ่อมแซมหรือ
ปรับปรุงครุภณัฑ์ และ
ทรัพย์สินของส ำนักกำรคลัง

ซ่อมแซมบ ำรุงรักษำโครงสร้ำง
ของครุภณัฑ์ขนำดใหญ่ ซ่ึงไม่
รวมถึงค่ำซ่อมบ ำรุงตำมปกติ
หรือค่ำซ่อมกลำง

200,000 ส ำนักกำรคลัง ส ำนักกำรคลัง

รวมงบประมาณ 1,200,000    
รวมจ านวนครภุณัฑ์ 3                

รายละเอียดของครภุณัฑ์
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

บญัชีจ านวนครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2563 

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ ครภุณัฑ์

แบบ ผด. 02/1 
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18. ประเภทค่าบ ารงุรกัษาและปรบัปรงุครภุณัฑ์
18.3 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.

1 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภณัฑ์ของส านักการศึกษา

ซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้าง
ของครุภณัฑ์ขนาดใหญ่ ซ่ึงไม่
รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง

500,000 ส านักการศึกษา ส านักการศึกษา

รวมงบประมาณ 500,000       
รวมจ านวนครภุณัฑ์ 1                

รายละเอียดของครภุณัฑ์
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

บญัชีจ านวนครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2563 

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ ครภุณัฑ์

แบบ ผด. 02/1 
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18. ประเภทค่าบ ารงุรกัษาและปรบัปรงุครภุณัฑ์
18.5 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.

1 บ ำรุงรักษำและปรับปรุง
ครุภณัฑ์ของกองสวสัดิกำร
สังคม

ซ่อมแซมบ ำรุงรักษำโครงสร้ำง
ของครุภณัฑ์ขนำดใหญ่ ซ่ึงไม่
รวมถึงค่ำซ่อมบ ำรุงตำมปกติ
หรือค่ำซ่อมกลำง

400,000        อำคำรแสดงสินค้ำ
ศูนย์สำธติ

กองสวสัดิกำรสังคม

รวมงบประมาณ 400,000       
รวมจ านวนครภุณัฑ์ 1                

รายละเอียดของครภุณัฑ์
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

บญัชีจ านวนครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2563 

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ ครภุณัฑ์

แบบ ผด. 02/1 
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18. ประเภทค่าบ ารงุรกัษาและปรบัปรงุครภุณัฑ์
18.6 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.

1 บ ำรุงรักษำและปรับปรุง
ครุภณัฑ์ของส ำนักกำรช่ำง

ซ่อมแซมบ ำรุงรักษำโครงสร้ำง
ของครุภณัฑ์ขนำดใหญ่ ซ่ึงไม่
รวมถึงค่ำซ่อมบ ำรุงตำมปกติ
หรือค่ำซ่อมกลำง

     3,000,000 ส ำนักกำรช่ำง ส ำนักกำรช่ำง

รวมงบประมาณ 3,000,000    
รวมจ านวนครภุณัฑ์ 1                

รายละเอียดของครภุณัฑ์
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

บญัชีจ านวนครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2563 

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ ครภุณัฑ์

แบบ ผด. 02/1 
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18. ประเภทค่าบ ารงุรกัษาและปรบัปรงุครภุณัฑ์
18.7 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.

1 บ ำรุงรักษำและปรับปรุง
ครุภณัฑ์ของส ำนักกำรประปำ

ซ่อมแซมบ ำรุงรักษำโครงสร้ำง
ของครุภณัฑ์ขนำดใหญ่ ซ่ึงไม่
รวมถึงค่ำซ่อมบ ำรุงตำมปกติ
หรือค่ำซ่อมกลำง

     2,300,000 ส ำนักกำรประปำ ส ำนักกำรประปำ

รวมงบประมาณ     2,300,000
รวมจ านวนครภุณัฑ์ 1                

รายละเอียดของครภุณัฑ์
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

บญัชีจ านวนครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2563 

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ ครภุณัฑ์

แบบ ผด. 02/1 
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หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง
   แผนงานสังคมสงเคราะห์

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

1 ย้ายพร้อมติดต้ังหอกระจาย
ข่าวหมู่บา้น/ชุมชน ในเขต
เทศบาล

ย้ายพร้อมติดต้ังหอกระจายข่าว
หมู่บา้น/ชุมชน ในเขตเทศบาล 
ใหอ้ยู่ในสภาพที่สามารถใช้การ
ได้ดี ใหก้ับชุมชนภายในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์

100,000        ชุมชนในเขตเทศบาล กองสวสัดิการสังคม

รวมงบประมาณ 100,000       
รวมจ านวนครภุณัฑ์ 1                

ที่ ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

บญัชีจ านวนครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2563 

เทศบาลนครนครสวรรค์

 หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

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 แผนการขยายการใหบ้ริการ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ระบบ
เคเบลิใยแก้ว (FTTx) ทดแทน
การใหบ้ริการระบบเดิม

ติดต้ังใหบ้ริการอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง

 1,680,000
(งบประมาณ

TOT)

เขตเทศบาล โทรศัพทจ์ังหวดั
นครสวรรค์ (TOT)

2 แผนงานดูแลบ ารุงรักษา
โครงข่ายเคเบลิใยแก้วถึงบา้นผู้
เช่า

 13,948,800
(งบประมาณ

TOT)

เขตเทศบาล โทรศัพทจ์ังหวดั
นครสวรรค์ (TOT)

3 แผนงานดูแลบ ารุงรักษา
โครงข่ายหลัก (Network)

 2,000,000
(งบประมาณ

TOT)

เขตเทศบาล โทรศัพทจ์ังหวดั
นครสวรรค์ (TOT)

4 บ ารุงรักษาทางหลวง เสริมผิวแอสฟลัท ์หนา 5 ซม.  11,000,000
(งบประมาณ

แขวงทางหลวง)

เขตเทศบาล แขวงทางหลวง
นครสวรรค์ที่ 1

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2563 เทศบาลนครนครสวรรค์

ส าหรบั หน่วยงานภายนอก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ที่ โครงการ

แบบ ผด. 02 
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