




ส่วนที ่ 1 
บทน า 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561     
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงาน ตามระเบียบฯ ข้อ 26 และ 27 เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
1. เพ่ือแสดงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของเทศบาลในปีงบประมาณ พ.ศ.

2564  
2. เพ่ือให้แนวทางการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้น ๆ ของเทศบาลมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  
3. เพ่ือลดความซ้ าซ้อนโครงการ มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการใน

แผนการด าเนินงาน 
4. เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารในการควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของเทศบาล หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ของเทศบาล แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศ
แผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
  1. เทศบาลมีแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเป็นแผนด าเนินการ (Action Plan) 
  2. เป็นแผนที่แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียด กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการด าเนินงานจริง 
  3. ท าให้เกิดความร่วมมืออันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น สามารถประสานงานได้อย่างบูรณาการ ท าให้
เกิดการท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดมีข้อมูลจากหน่วยงานอ่ืนที่จะเข้ามาด าเนินการในพื้นที่เทศบาล 
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ยทุธศาสตร์ / แผนงาน
จ านวน

โครงการที่
ด าเนินการ

 คิดเปน็
ร้อยละของ
โครงการ
ทั้งหมด

จ านวน
งบประมาณ

 คิดเปน็
ร้อยละของ
งบประมาณ

ทั้งหมด

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลกั

ยทุธศาสตร์ที่  1  ดา้นการสาธารณสขุและสิ่งแวดลอ้ม
1.1 แผนงานสาธารณสุข 31 8.56 1,040,000 0.60 เทศบาลนครนครสวรรค์
1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 1 0.28 50,000 0.03 เทศบาลนครนครสวรรค์
1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 185 51.10 1,620,000 0.94 เทศบาลนครนครสวรรค์
1.5 แผนงานเคหะและชุมชน 0 0.00 0 0.00 เทศบาลนครนครสวรรค์
1.6 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 0.28 200,000 0.12 เทศบาลนครนครสวรรค์

รวม 218 60.22 2,910,000 1.69 เทศบาลนครนครสวรรค์

ยทุธศาสตร์ที่  2  ดา้นการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
2.1 แผนงานการศึกษา 39 10.77 119,334,900 69.21 เทศบาลนครนครสวรรค์
2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 19 5.25 6,180,000 3.58 เทศบาลนครนครสวรรค์
2.4 แผนงานบริหารงานทั่วไป 6 1.66 2,315,000 1.34 เทศบาลนครนครสวรรค์

รวม 64 17.68 127,829,900 74.13 เทศบาลนครนครสวรรค์

ยทุธศาสตร์ที่  3  ดา้นสวัสดกิารสงัคมและชมุชน
3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 18 4.97 6,850,000 3.97 เทศบาลนครนครสวรรค์
3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 11 3.04 1,750,000 1.01 เทศบาลนครนครสวรรค์

รวม 29 8.01 8,600,000 4.99 เทศบาลนครนครสวรรค์

บญัชสีรุปจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ .ศ.2564

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

โครงการที่
ด าเนินการ

 คิดเปน็
ร้อยละของ
โครงการ
ทั้งหมด

จ านวน
งบประมาณ

 คิดเปน็
ร้อยละของ
งบประมาณ

ทั้งหมด

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลกั

ยทุธศาสตร์ที่  4  ดา้นพัฒนากายภาพเมอืง
4.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 13 3.59 20,761,000 12.04 เทศบาลนครนครสวรรค์
4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 0 0.00 0 0.00 เทศบาลนครนครสวรรค์
4.3 แผนงานการพาณิชย์ 4 1.10 3,560,000 2.06 เทศบาลนครนครสวรรค์

รวม 17 4.70 24,321,000 14.10 เทศบาลนครนครสวรรค์
ยทุธศาสตร์ที่  5  ดา้นการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 2 0.55 2,400,000 1.39 เทศบาลนครนครสวรรค์
5.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 11 3.04 450,000 0.26 เทศบาลนครนครสวรรค์
5.3 แผนงานสาธารณสุข 0 0.00 0 0.00 เทศบาลนครนครสวรรค์

รวม 13 3.59 2,850,000 1.65 เทศบาลนครนครสวรรค์
ยทุธศาสตร์ที่  6  ดา้นการบริหารจดัการที่ดี
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 12 3.31 1,608,000 0.93 เทศบาลนครนครสวรรค์
6.2 แผนงานการพาณิชย์ 4 1.10 250,000 0.14 เทศบาลนครนครสวรรค์
6.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4 1.10 560,000 0.32 เทศบาลนครนครสวรรค์
6.5 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 1 0.28 3,500,000 2.03 เทศบาลนครนครสวรรค์

รวม 21 5.80 5,918,000 3.43 เทศบาลนครนครสวรรค์
รวมโครงการทั้งสิ้น 362 100.00 172,428,900 100.00 เทศบาลนครนครสวรรค์
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ยทุธศาสตร์ / แผนงาน
จ านวน

โครงการที่
ด าเนินการ

 คิดเปน็
ร้อยละของ
โครงการ
ทั้งหมด

จ านวน
งบประมาณ

 คิดเปน็
ร้อยละของ
งบประมาณ

ทั้งหมด

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลกั

ผ.03 ครุภณัฑ์
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 55 35.71 2,791,800 21.42 เทศบาลนครนครสวรรค์
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 13 8.44 2,229,300 17.11 เทศบาลนครนครสวรรค์
3. แผนงานการศึกษา 32 20.78 1,411,900 10.84 เทศบาลนครนครสวรรค์
4 แผนงานสาธารณสุข 13 8.44 209,900 1.61 เทศบาลนครนครสวรรค์
5. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3 1.95 545,000 4.18 เทศบาลนครนครสวรรค์
6. แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 21 13.64 3,103,700 23.82 เทศบาลนครนครสวรรค์
7. แผนงานการพาณิชย์ 17 11.04 2,739,300 21.02 เทศบาลนครนครสวรรค์

รวม 154 100.00 13,030,900 100.00 เทศบาลนครนครสวรรค์
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1.1 แผนงานสาธารณสขุ

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 อบรมอาสาสมคัรสาธารณสุข
เทศบาลนครนครสวรรค์
(อสม.ใหม)่

อสม. จ านวน 100 คน 80,000 เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านกัการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

2 อบรมเตรียมครูผู้สอนเพศวิถี
ศึกษาในโรงเรียน

บคุลากรครูในโรงเรียนสังกดั
เทศบาล และโรงเรียนวิชาวดี 
รวม 10 แหง่ แหง่ละ 5 คน รวม
 50 คน

10,000 หอ้งประชุมอาคาร
อเนกประสงค์ 
เกาะกลางอทุยาน
สวรรค์

ส านกัการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

3 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ของแกนน าสุขภาพชุมชน เพื่อ
ลดการรังเกยีจ ตีตราผู้ติดเชื้อ
เอช ไอ วี

แกนน าชุมชน / อสม. ในเขต
เทศบาล จ านวน 210 คน

10,000 หอ้งประชุมอาคาร
อเนกประสงค์ 
เกาะกลางอทุยาน
สวรรค์

ส านกัการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

4 ปอ้งกนั และควบคุมโรคติดต่อ
ในโรงเรียน และศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก

บคุลากรครูและผู้ดูแลเด็ก
นกัเรียน (ระดับชั้นอนบุาล) และ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กทกุแหง่ใน
สังกดัเทศบาล

10,000 โรงเรียน และศูนย์
พฒันาเด็กเล็กทกุ
แหง่ ในสังกดั
เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านกัการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการสาธารณสขุและสิ่งแวดลอ้ม

บญัชจี านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ .ศ.2564 เทศบาลนครนครสวรรค์

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2563รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

แบบ ผด. 02 
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1.1 แผนงานสาธารณสขุ

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

ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการสาธารณสขุและสิ่งแวดลอ้ม

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2563รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

แบบ ผด. 02 

5 ตรวจสอบเฝ้าระวังการใช้
น้ ามนัทอดอาหาร

การตรวจสอบ เฝ้าระวัง
ผู้ประกอบการจ าหนา่ยอาหาร 
เร่ืองการใช้น้ ามนัทอดอาหาร 
เพื่อใหเ้กดิความปลอดภยัต่อ
ผู้บริโภค

20,000 แผงลอยจ าหนา่ย
อาหารในเขต
เทศบาล

ส านกัการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

6 น้ าหมกัจุลินทรีย์ชีวภาพ นกัเรียน นกัศึกษา หรือ
ประชาชนที่สนใจ

50,000 สถานศึกษาในเขต
เทศบาลนคร
นครสวรรค์  และ
ชุมชนในเขต
เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านกัการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

7 ปุ๋ยหมกัอนิทรีย์ นกัเรียน นกัศึกษา หรือ
ประชาชนที่สนใจ

50,000 สถานศึกษาในเขต
เทศบาลนคร
นครสวรรค์  และ
ชุมชนในเขต
เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านกัการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

8 กจิกรรมรณรงค์ 3Rs:
Reduce Reuse 
Recycle
 

นกัเรียน นกัศึกษา หรือ
ประชาชนที่สนใจ

50,000 สถานศึกษาในเขต
เทศบาลนคร
นครสวรรค์  และชุมชน
ในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านกัการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

6



7

1.1 แผนงานสาธารณสขุ

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

ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการสาธารณสขุและสิ่งแวดลอ้ม

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2563รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

แบบ ผด. 02 

9 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภยั 
จากโรคพษิสุนขับา้ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้านอ้งนางเธอ 
เจ้าฟา้จุฬาภรณวลัยลักษณ์
อคัรราชกมุารี กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

ฉีดวัคซีนปอ้งกนัโรคพษิสุนขับา้
ใหก้บัสุนขัและแมวในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์

285,000 ภายในเขตเทศบาล
นครนครสวรรค์

ส านกัการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

10 บริโภคพชืผักอาหารปลอดภยั 
ไร้สารปนเปื้อนและสารพษิ
ตกค้างจากยาฆา่แมลง

มกีารเฝ้าระวังด้านความ
ปลอดภยัของอาหาร ได้รับ
ความรู้เกี่ยวกบัการล้างผัก และ
ตรวจสารปนเปื้อน 4 ชนดิ

42,000         แผงลอยจ าหน่าย
อาหารตลาดสด ชุมชน
และโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครนครสวรรค์

ส านกัการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

11 ยกระดับร้านอาหารตาม
มาตรฐานสุขาภบิาลอาหาร 
ปลอดภยั สุขภาพดี

ใหค้วามรู้ ค าแนะน า และตรวจ
เฝ้าระวังด้านสุขาภบิาลอาหาร 
เพื่อใหร้้านจ าหนา่ยอาหารในเขต
เทศบาล ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
CFGT

50,000         ร้านจ าหนา่ยอาหาร
ในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านกัการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

12 พฒันาผู้ประกอบการจ าหนา่ย
อาหารริมบาทวิถีในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์

การยกระดับด้านสุขาภบิาล
อาหารใหก้บัผู้ประกอบการ
จ าหนา่ยอาหารริมบาทวิถี ในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์

40,000         ผู้ประกอบการ
จ าหน่ายอาหารริมบาท
วถิีในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านกัการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 7 ประจ าป ีพ.ศ.2563

7



8

1.1 แผนงานสาธารณสขุ

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

ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการสาธารณสขุและสิ่งแวดลอ้ม

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2563รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

แบบ ผด. 02 

13 ลด ละ เลิก ถุงพลาสติกหหูิ้ว 
และภาชนะโฟมบรรจุอาหาร

รณรงค์ประชาสัมพนัธ์ การลดใช้
ถุงพลาสติกหหูิ้ว และ
ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร

20,000         พื้นที่ในเขต
เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านกัการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

14 ส่งเสริมความรู้และพฒันา
เครือข่าย อย.นอ้ย ใน
สถานศึกษาสังกดัเทศบาลนคร
นครสวรรค์

สนบัสนนุ ส่งเสริม การสร้าง
เครือข่าย อย.นอ้ยในโรงเรียน 
ใหม้คีวามรู้เร่ืองสุขาภบิาลอาหาร
 และสามารถช่วยด าเนนิการ
ด้านสุขาภบิาลอาหารได้

44,000         โรงเรียนในสังกดั
เทศบาลนคร
นครสวรรค์ จ านวน
 8 โรงเรียน

ส านกัการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

15 พฒันาศักยภาพ อสม. ไทย
แลนด์ 4.0

อสม. จ านวน 680 คน 20,000 เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านกัการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

16 วันอาสาสมคัรสาธารณสุข
แหง่ชาติ

อสม. จ านวน 680 คน 150,000 เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านกัการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

17 ตลาดมาตรฐานอาหารปลอดภยั การตรวจประเมนิตลาด ทั้ง
ประเภท 1 และประเภท 2 ใน
เขตเทศบาล ตามเกณฑ์
มาตรฐาน ตลาดสดนา่ซ้ือ และ
ตลาดนดันา่ซ้ือ

30,000 ตลาดประเภท 1 
และตลาดประเภท 
2 ในเขตเทศบาล

ส านกัการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 8 ประจ าป ีพ.ศ.2563

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ประจ าป ีพ.ศ.2563

8



9

1.1 แผนงานสาธารณสขุ

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

ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการสาธารณสขุและสิ่งแวดลอ้ม

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2563รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

แบบ ผด. 02 

18 อบรมผู้ประกอบกจิการ
จ าหนา่ยอาหารและผู้สัมผัส
อาหารในเขตเทศบาล

อบรมผู้ประกอบกจิการจ าหนา่ย
อาหารและผู้สัมผัสอาหารในเขต
เทศบาล

69,000         พื้นที่ในเขต
เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านกัการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

19 เฝ้าระวังคุณภาพสุขาภบิาล
อาหารและน้ าด่ืมใน
สถานศึกษาในเขตเทศบาล
นครนครสวรรค์

ตรวจเฝ้าระวัง  โรงอาหารและ
ร้านจ าหนา่ยอาหารใน
สถานศึกษาในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์

10,000         โรงอาหารและร้าน
จ าหน่ายอาหารใน
สถานศึกษาในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์

ส านกัการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

20 สร้างเสริมสุขภาพและปอ้งกนั
โรคในช่องปาก

เด็กเล็กและเด็กวัยเรียนชั้น
อนบุาล ถึง ป.6 จ านวน 1,500 
คน

93,250 ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
 และโรงเรียนในเขต
เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านกัการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

21 งดเหล้าเข้าพรรษา ประชาชนในชุมชนที่สมคัรใจ 
จ านวน 30 คน

20,000 หอ้งประชุมอาคาร
อเนกประสงค์ 
เกาะกลางอทุยาน
สวรรค์

ส านกัการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

22 ปรับเปล่ียนพฤติกรรมลด ละ 
เลิกบหุร่ี

ประชาชนในชุมชนที่สมคัรใจ 
จ านวน 30 คน

20,000 หอ้งประชุมอาคาร
อเนกประสงค์ 
เกาะกลางอทุยาน
สวรรค์

ส านกัการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

โครงการที่ด าเนินการของส านักงานกองทนุหลกัประกันสขุภาพเทศบาลนครนครสวรรค์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 12 ประจ าป ีพ.ศ.2563

9



10

1.1 แผนงานสาธารณสขุ

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

ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการสาธารณสขุและสิ่งแวดลอ้ม

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2563รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

แบบ ผด. 02 

23 ปอ้งกนัและควบคุมการ
ระบาดของโรคติดต่อที่มยีุง 
และแมลงเปน็พาหะน าโรค

ประชาชนในชุมชนเขตเทศบาล 
จ านวน 71 ชุมชน 
โรงเรียน/สถานศึกษาในเขต
เทศบาล จ านวน 33 แหง่ และ
ประชาชนในเขตเทศบาล จ านวน
 82,251 คน

200,000 พื้นที่ในเขต
เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านกัการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

24 การปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหา
สาธารณสุขกรณีเกดิโรค
ระบาด หรือภยัพบิติัในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์ กลุ่ม
งานปอ้งกนัและควบคุมโรค 
ประจ าปงีบประมาณ 2564

ประชาชนในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์ ที่ได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อต่าง ๆ จ านวน 82,251
 คน (ข้อมลู 31 ก.ค.63)

500,000 พื้นที่ในเขต
เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านกัการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

25 ศิลปะภาวนาเพื่อเสริมสร้าง
สุขภาวะจิตผู้สูงอายุ
ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 
2564

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์ จ านวน 100 คน

65,000 หอ้งประชุมอาคาร
อเนกประสงค์ 
เกาะกลางอทุยาน
สวรรค์

ส านกัการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

26 สูงวัยอย่างมคุีณค่า เข้าสู่วัย
ชราอย่างสุขใจ

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์ จ านวน 120 คน

80,000 หอ้งประชุมอาคาร
อเนกประสงค์เกาะ
กลางอทุยานสวรรค์

ส านกัการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

10



11

1.1 แผนงานสาธารณสขุ

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

ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการสาธารณสขุและสิ่งแวดลอ้ม

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2563รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

แบบ ผด. 02 

27 ลดพงุ ลดโรค บริโภค
ปลอดภยัตามหลัก 3 อ. 
ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 
2564

1. ประชุมชี้แจงกบั อสม. แกน
น าสุขภาพและเครือข่ายเพื่อวาง
แผนการด าเนนิงาน
2. ขออนมุติัโครงการ
3. วางแผนด าเนนิงานและอบรม
ใหค้วามรู้ แนวทางปฏบิติัและ
ติดตาม เดือนละ 1 คร้ัง จ านวน 
3 เดือน

41,000 ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 3

ส านกัการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

28 สูงวัย สู้ภยัสมองเส่ือม 
ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 
2564

1. ประชุมชี้แจงกับ อสม. และแกนน า
สุขภาพและเครือข่ายเพือ่วางแผนการ
ด าเนินงานก าหนดกลุ่มเป้าหมาย และ
ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม
2. ขออนุมัติโครงการ
3. จดัเตรียมสถานที่ / จดัหาวทิยากร
4. ด าเนินกิจกรรมในโครงการตาม
วตัถุประสงค์ที่วางไว้
5. ประเมินผลและสรุปผลโครงการ 
เดือนละ 1 คร้ัง จ านวน 3 เดือน

142,450 ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 3

ส านกัการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

11



12

1.1 แผนงานสาธารณสขุ

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

ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการสาธารณสขุและสิ่งแวดลอ้ม

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2563รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2564
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

แบบ ผด. 02 

29 ธรรม ใหส้นกุ สุขใหส้ง่า ผู้สูง
วัยเขตศูนย์ 3 ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 3 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

 1. ประชุมชี้แจงกับชมรมผู้สูงอายุ
ศูนยพ์ัฒนาคุณภาพชีวติ อสม. แกนน า
สุขภาพและเครือข่ายเพือ่วางแผน
ด าเนินงาน
2. ก าหนดกลุ่มเป้าหมายและ
ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม
3. ขออนุมัติโครงการ
4. จดัเตรียมสถานที่ / จดัหาวทิยากร
5. ด าเนินกิจกรรมในโครงการตาม
วตัถุประสงค์ที่วางไว้
6. ประเมินผลและสรุปผล

32,980 ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 3

ส านกัการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

30 เสริมสร้างคุณค่าภมูปิญัญาไทย
เพื่อผู้สูงวัยสุขภาพดี

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์ จ านวน 100 คน

51,765 หอ้งประชุมอาคาร
อเนกประสงค์เกาะ
กลางอทุยานสวรรค์

ส านกัการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

กิจกรรมสาธารณะ ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน พ .ศ.2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเตมิ

31 โยคะเพื่อชีวิตพชิิตออฟฟติซิน
โดรม

พนกังานเทศบาล จ านวน 30 คน 46,000 เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านกัการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

รวมงบประมาณ 1,040,000    
รวมงบประมาณ (สปสช.) 1,246,445
รวมจ านวนโครงการ 31

12
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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 แข่งขันกฬีาอนบุาลในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์

จัดการแข่งขันกฬีาใหก้บัเด็ก
ต้ังแต่ 3-6 ป ีเพื่อเปน็การ
พฒันาการเรียนรู้ของเด็ก

         50,000  โรงยิมเนเซียม 
4,000 ที่นั่ง สนาม
กฬีา

ส านกัการศึกษา

รวมงบประมาณ 50,000
รวมจ านวนโครงการ 1

พ.ศ.2564

บญัชจี านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ .ศ.2564 เทศบาลนครนครสวรรค์

ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการสาธารณสขุและสิ่งแวดลอ้ม

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2563

แบบ ผด. 02 

13
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1.4 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

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 อบรมรณรงค์ปอ้งกนัและ
แกไ้ขปญัหายาเสพติดในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์

จัดอบรมประชาชนในเขต
เทศบาลฯ ประมาณ 200 คน

200,000 เขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์

กองสวัสดิการสังคม

2 ผลิตภณัฑ์จากครัวเรือน 
(สเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุง)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

7,000        ชุมชนหวัเมอืงพฒันา กองสวัสดิการสังคม

3 ผลิตภณัฑ์ถนอมอาหาร 
(มะนาวดอง)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

7,000        ชุมชนหวัเมอืงพฒันา กองสวัสดิการสังคม

4 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(น้้ายาปรับผ้านุ่ม)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        6,000 ชุมชนหวัเมอืงพฒันา กองสวัสดิการสังคม

5 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
จากสมนุไพร (สเปรย์ตะไคร้
หอมไล่ยุง)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนหลังอู่ทนัจิตต์ กองสวัสดิการสังคม

6 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
จากสมนุไพร (สบู่มะขาม)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนหลังอู่ทนัจิตต์ กองสวัสดิการสังคม

7 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(น้้ายาปรับผ้านุ่ม)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        6,000 ชุมชนหลังอู่ทนัจิตต์ กองสวัสดิการสังคม

8 ถนอมอาหาร (มะนาวดอง) จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนตลาด
ตายอม

กองสวัสดิการสังคม

9 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(การท้าน้้ายาซักผ้า)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนตลาด
ตายอม

กองสวัสดิการสังคม

10 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(น้้ายาปรับผ้านุ่ม)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        6,000 ชุมชนตลาด
ตายอม

กองสวัสดิการสังคม

ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการสาธารณสขุและสิ่งแวดลอ้ม

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด. 02 
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1.4 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

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

ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการสาธารณสขุและสิ่งแวดลอ้ม

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด. 02 

11 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(การท้าน้้ายาซักผ้า)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนวรนาถ กองสวัสดิการสังคม

12 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
จากสุมนไพร (ยาสระผม
สมนุไพร)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนวรนาถ กองสวัสดิการสังคม

13 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
จากสุมนไพร (สบู่มะขาม)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        6,000 ชุมชนวรนาถ กองสวัสดิการสังคม

14 ถนอมอาหาร (มะนาวดอง) จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนไชยศิริ กองสวัสดิการสังคม

15 เพาะเหด็ จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนไชยศิริ กองสวัสดิการสังคม

16 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
(น้้ายาปรับผ้านุ่ม)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        6,000 ชุมชนไชยศิริ กองสวัสดิการสังคม

17 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
จากสมนุไพร  (สเปรย์ตะไคร้
หอมไล่ยุง)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ตัดใหม่ กองสวัสดิการสังคม

18 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
จากสมนุไพร (สบู่มะขาม)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ตัดใหม่ กองสวัสดิการสังคม

19 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
จากสมนุไพร (ยาสระผมดอก
อญัชัน/มะกรูด)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        6,000 ตัดใหม่ กองสวัสดิการสังคม

15
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1.4 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

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

ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการสาธารณสขุและสิ่งแวดลอ้ม

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด. 02 

20 ถนอมอาหาร (ขิงดอง) จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

6,000 ชุมชนสุนนัทา กองสวัสดิการสังคม

21 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(เจลสบู่มะขาม)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

7,000        ชุมชนสุนนัทา กองสวัสดิการสังคม

22 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(น้้ายาล้างหอ้งน้้า)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

7,000 ชุมชนสุนนัทา กองสวัสดิการสังคม

23 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(แชมพมูะกรูด)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

7,000 ชุมชนหลังแขวง
การทาง

กองสวัสดิการสังคม

24 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(สบู่มะขาม)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

6,000        ชุมชนหลังแขวง
การทาง

กองสวัสดิการสังคม

25 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(น้้ายาล้างหอ้งน้้า)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

7,000 ชุมชนหลังแขวง
การทาง

กองสวัสดิการสังคม

26 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
จากสมนุไพร (น้้ายาปรับผ้านุ่ม)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

7,000        ชุมชนยุวบณัฑิต กองสวัสดิการสังคม

27 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
จากสมนุไพร (น้้ายาซักผ้า)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

6,000        ชุมชนยุวบณัฑิต กองสวัสดิการสังคม

28 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
จากสมนุไพร (สเปรย์ตะไคร้
หอมไล่ยุง)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนยุวบณัฑิต กองสวัสดิการสังคม

29 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(สบู่กอ้นมะขาม)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        6,000 ชุมชนเฉลิมชาติ กองสวัสดิการสังคม
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1.4 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

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

ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการสาธารณสขุและสิ่งแวดลอ้ม

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด. 02 

30 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(สเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุง)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนเฉลิมชาติ กองสวัสดิการสังคม

31 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(น้้ายาปรับผ้านุ่ม)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนเฉลิมชาติ กองสวัสดิการสังคม

32 ถนอมอาหาร (ขิงดอง) จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 วิมานแมน กองสวัสดิการสังคม

33 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
จากสมนุไพร (ยาสระผมดอก
อญัชัน/มะกรูด)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 วิมานแมน กองสวัสดิการสังคม

34 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
จากสมนุไพร  (สเปรย์ตะไคร้
หอมไล่ยุง)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        6,000 วิมานแมน กองสวัสดิการสังคม

35 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
จากสมนุไพร (สบู่สมนุไพร
มะขาม)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนดาวดึงส์
พฒันา

กองสวัสดิการสังคม

36 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
(น้้ายาปรับผ้านุ่ม)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนดาวดึงส์
พฒันา

กองสวัสดิการสังคม

37 ผลิตภณัฑ์สเปรย์ตะไคร์หอม
ไล่ยุง

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        6,000 ชุมชนดาวดึงส์
พฒันา

กองสวัสดิการสังคม

38 ผลิตภณัฑ์สเปรย์ตะไคร์หอม
กนัยุง

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        6,000 ชุมชนหนา้วัด
นครสวรรค์

กองสวัสดิการสังคม

39 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
(น้้ายาปรับผ้านุ่ม)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนหนา้วัด
นครสวรรค์

กองสวัสดิการสังคม

17
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1.4 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

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

ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการสาธารณสขุและสิ่งแวดลอ้ม

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด. 02 

40 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
(สบู่สมนุไพรมะขาม)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนหนา้วัด
นครสวรรค์

กองสวัสดิการสังคม

41 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
(น้้ายาซักผ้า)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        6,000 ชุมชนบางปรอง กองสวัสดิการสังคม

42 ถนอมอาหาร (ไข่เค็ม) จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนบางปรอง กองสวัสดิการสังคม

43 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
(สเปรย์ปรับอากาศกล่ินส้ม)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนบางปรอง กองสวัสดิการสังคม

44 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
(น้้ายาซักผ้าสมนุไพร)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนสถานรีถไฟ
ปากน้้าโพ

กองสวัสดิการสังคม

45 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(น้้ายาปรับผ้านุ่มสมนุไพร)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนสถานรีถไฟ
ปากน้้าโพ

กองสวัสดิการสังคม

46 ถนอมอาหาร (ขิงดอง) จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        6,000 ชุมชนสถานรีถไฟ
ปากน้้าโพ

กองสวัสดิการสังคม

47 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
จากสมนุไพร (สเปรย์ตะไคร้
หอมไล่ยุง)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 เขาโรงครัว กองสวัสดิการสังคม

48 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
จากสมนุไพร (ยาสระผมดอก
อญัชัน/มะกรูด)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 เขาโรงครัว กองสวัสดิการสังคม
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1.4 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

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

ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการสาธารณสขุและสิ่งแวดลอ้ม

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด. 02 

49 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(น้้ายาปรับผ้านุ่ม)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        6,000 เขาโรงครัว กองสวัสดิการสังคม

50 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(น้้ายาปรับผ้านุ่ม)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        6,000 ชุมชนเกาะยม กองสวัสดิการสังคม

51 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(น้้ายาซักผ้า)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนเกาะยม กองสวัสดิการสังคม

52 ผลิตภณัฑ์สเปรย์ตะไคร้หอม
ไล่ยุง

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

7,000        ชุมชนเกาะยม กองสวัสดิการสังคม

53 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
(น้้ายาล้างจานสูตรผสม
มะนาว/มะกรูด)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนปอ้มหนึ่ง กองสวัสดิการสังคม

54 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(ยาหมอ่งน้้าสมนุไพร)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนปอ้มหนึ่ง กองสวัสดิการสังคม

55 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(สบู่กอ้นสมนุไพร)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        6,000 ชุมชนปอ้มหนึ่ง กองสวัสดิการสังคม

56 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(น้้ายาปรับผ้านุ่ม)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

7,000        ชุมชนตลาดลาว กองสวัสดิการสังคม

57 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(แชมพมูะกรูด)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

7,000 ชุมชนตลาดลาว กองสวัสดิการสังคม

58 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(สบู่สมนุไพร)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

6,000        ชุมชนตลาดลาว กองสวัสดิการสังคม
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1.4 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

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

ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการสาธารณสขุและสิ่งแวดลอ้ม

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด. 02 

59 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(ยาหมอ่งน้้าสมนุไพร)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนโกมนิทร์ กองสวัสดิการสังคม

60 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
(น้้ายาสระผมสมนุไพร
มะกรูด/อญัชัน)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนโกมนิทร์ กองสวัสดิการสังคม

61 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
(ครีมอาบน้้าสมนุไพร)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

6,000        ชุมชนโกมนิทร์ กองสวัสดิการสังคม

62 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(น้้ายาซักผ้า)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

7,000        ชุมชนรณชัย กองสวัสดิการสังคม

63 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(น้้ายาปรับผ้านุ่ม)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

7,000        ชุมชนรณชัย กองสวัสดิการสังคม

64 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(ครีมอาบน้้าสมนุไพร)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

6,000        ชุมชนรณชัย กองสวัสดิการสังคม

65 ถนอมอาหาร (ไข่เค็ม) จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนวัดตะแบก กองสวัสดิการสังคม

66 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(การท้าน้้ายาปรับผ้านุ่ม)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        6,000 ชุมชนวัดตะแบก กองสวัสดิการสังคม

67 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(การท้าน้้ายาซักผ้า)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนวัดตะแบก กองสวัสดิการสังคม
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1.4 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

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

ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการสาธารณสขุและสิ่งแวดลอ้ม

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด. 02 

68 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(สบู่มะขาม)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

6,000        ชุมชนหนา้ผา กองสวัสดิการสังคม

69 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(ยาสระผมมะกรูด)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

7,000        ชุมชนหนา้ผา กองสวัสดิการสังคม

70 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(น้้ายาซักผ้า)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

7,000        ชุมชนหนา้ผา กองสวัสดิการสังคม

71 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
(น้้ายาซักผ้า)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนปา่ไม้ กองสวัสดิการสังคม

72 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
(น้้ายาปรับผ้านุ่ม)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนปา่ไม้ กองสวัสดิการสังคม

73 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
(สเปรย์ตะไคร์หอมไล่ยุง)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        6,000 ชุมชนปา่ไม้ กองสวัสดิการสังคม

74 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
จากสมนุไพร (สมนุไพรสบู่
มะขาม)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

7,000        ชุมชนทรายทอง
พฒันา

กองสวัสดิการสังคม

75 ถนอมอาหาร (การท้าไข่เยี่ยว
มา้)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

6,000        ชุมชนทรายทอง
พฒันา

กองสวัสดิการสังคม

76 เพาะเหด็ฟางเพื่อสุขภาพ จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

7,000        ชุมชนทรายทอง
พฒันา

กองสวัสดิการสังคม

77 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
จากสุมนไพร (การท้าน้้ายา
ล้างจานจากมะนาว/มะกรูด)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนตลาดบอ่นไก่ กองสวัสดิการสังคม
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1.4 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

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

ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการสาธารณสขุและสิ่งแวดลอ้ม

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด. 02 

78 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
จากสมนุไพร  (ตะไคร้หอมไล่
ยุง)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนตลาดบอ่นไก่ กองสวัสดิการสังคม

79 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
จากสุมนไพร (ยาดมสมนุไพร)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        6,000 ชุมชนตลาดบอ่นไก่ กองสวัสดิการสังคม

80 ปลูกผัก ปลูกสมนุไพร
ปลอดภยัสารเคมตีามปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        6,000 ชุมชนบางเรารักกนั
จริง

กองสวัสดิการสังคม

81 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(การท้าน้้ายาซักผ้า)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนบางเรารักกนั
จริง

กองสวัสดิการสังคม

82 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(น้้ายาปรับผ้านุ่ม)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนบางเรารักกนั
จริง

กองสวัสดิการสังคม

83 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
(น้้ายาปรับผ้านุ่ม

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนหนา้อทุยาน
สวรรค์

กองสวัสดิการสังคม

84 เพาะเหด็เพื่อสุขภาพ จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนหนา้อทุยาน
สวรรค์

กองสวัสดิการสังคม

85 ปลูกผักปลูกสมนุไพรปลอด
สารเคมี

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        6,000 ชุมชนหนา้อทุยาน
สวรรค์

กองสวัสดิการสังคม

86 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
จากสมนุไพร (สมนุไพรสบู่
มะขาม)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

6,000        ชุมชนหนองผักตบ กองสวัสดิการสังคม
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1.4 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

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

ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการสาธารณสขุและสิ่งแวดลอ้ม

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด. 02 

87 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
จากสมนุไพร (น้้ายาปรับผ้านุ่ม)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

7,000        ชุมชนหนองผักตบ กองสวัสดิการสังคม

88 เพาะเหด็ฟางเพื่อสุขภาพ จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

7,000        ชุมชนหนองผักตบ กองสวัสดิการสังคม

89 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(น้้ายาซักผ้า)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนหนองปลาแหง้ กองสวัสดิการสังคม

90 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(น้้ายาปรับผ้านุ่ม)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

7,000        ชุมชนหนองปลาแหง้ กองสวัสดิการสังคม

91 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(น้้ายาล้างหอ้งน้้า)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

6,000        ชุมชนหนองปลาแหง้ กองสวัสดิการสังคม

92 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(สบู่มะขาม)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

6,000        ชุมชนตลาดใต้ กองสวัสดิการสังคม

93 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(แชมพมูะกรูด)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

7,000 ชุมชนตลาดใต้ กองสวัสดิการสังคม

94 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(น้้ายาซักผ้า/น้้ายาปรับผ้านุ่ม)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

7,000        ชุมชนตลาดใต้ กองสวัสดิการสังคม

95 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(สบู่สมนุไพร)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

7,000        ชุมชนสามคัคีพฒันา กองสวัสดิการสังคม

96 ถนอมอาหาร (ขิงดอง) จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

6,000 ชุมชนสามคัคีพฒันา กองสวัสดิการสังคม

97 ผลิตภณัฑ์ยาหมองน้้าสมนุไพร จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนสามคัคีพฒันา กองสวัสดิการสังคม
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1.4 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

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

ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการสาธารณสขุและสิ่งแวดลอ้ม

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
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ที่ โครงการ
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98 ผลิตภณัฑ์สเปร์ตะไคร้หอมไล่ยุง จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนวัดเทวดาสร้าง กองสวัสดิการสังคม

99 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
จากสมนุไพร (สบู่มะขาม)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนวัดเทวดาสร้าง กองสวัสดิการสังคม

100 เพาะเหด็เพื่อสุขภาพ จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        6,000 ชุมชนวัดเทวดาสร้าง กองสวัสดิการสังคม

101 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(น้้ายาปรับผ้านุ่ม)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนฟา้ใหม่ กองสวัสดิการสังคม

102 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(สบู่สมนุไพร)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนฟา้ใหม่ กองสวัสดิการสังคม

103 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(ยาสระผมสมนุไพร)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        6,000 ชุมชนฟา้ใหม่ กองสวัสดิการสังคม

104 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(น้้ายาปรับผ้านุ่ม)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนเดชาพฒันา กองสวัสดิการสังคม

105 ถนอมอาหารไข่เค็มเสริม
ไอโอดีน

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

7,000        ชุมชนเดชาพฒันา กองสวัสดิการสังคม

106 ปลูกผัก ปลูกสมนุไพร
ปลอดภยัจากสารเคมี

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

6,000        ชุมชนเดชาพฒันา กองสวัสดิการสังคม

107 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
(น้้ายาล้างจานจากสมนุไพร)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนหนอง
สาหร่ายพฒันา

กองสวัสดิการสังคม
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1.4 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

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

ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการสาธารณสขุและสิ่งแวดลอ้ม

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด. 02 

108 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
(น้้ายาซักผ้า)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนหนอง
สาหร่ายพฒันา

กองสวัสดิการสังคม

109 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
(น้้ายาปรับผ้านุ่ม)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        6,000 ชุมชนหนอง
สาหร่ายพฒันา

กองสวัสดิการสังคม

110 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(สบู่มะขามสมนุไพร)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

6,000        ชุมชนรวมใจพฒันา กองสวัสดิการสังคม

111 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
(น้้ายาปรับผ้านุ่ม)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

7,000        ชุมชนรวมใจพฒันา กองสวัสดิการสังคม

112 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
(น้้ายาสระผมสูตรมะกรูด/
สมนุไพร)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนรวมใจพฒันา กองสวัสดิการสังคม

113 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(การท้าน้้ายาซักผ้า)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนสุขสวรรค์
พฒันา

กองสวัสดิการสังคม

114 ถนอมอาหาร (มะนาวดอง) จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        6,000 ชุมชนสุขสวรรค์
พฒันา

กองสวัสดิการสังคม

115 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(น้้ายาปรับผ้านุ่ม)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนสุขสวรรค์
พฒันา

กองสวัสดิการสังคม

116 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(น้้ายาปรับผ้านุ่มสมนุไพร)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

7,000        ชุมชนธารบวัสวรรค์
 - สิริทรัพย์ (สันคู)

กองสวัสดิการสังคม
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117 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(น้้ายาซักผ้าสมนุไพร)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนธารบวัสวรรค์
 - สิริทรัพย์ (สันคู)

กองสวัสดิการสังคม

118 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
(ตะไคร้หอมไล่ยุง)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

6,000        ชุมชนธารบวัสวรรค์
 - สิริทรัพย์ (สันคู)

กองสวัสดิการสังคม

119 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
จากสมนุไพร (น้้ายาปรับผ้านุ่ม)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

6,000        ชุมชนเจ้าแมศ่รี
จันทร์

กองสวัสดิการสังคม

120 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
จากสมนุไพร (สเปรย์ตะไคร้
หอมไล่ยุง)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        6,000 ชุมชนเจ้าแมศ่รี
จันทร์

กองสวัสดิการสังคม

121 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
จากสมนุไพร (ยาสีฟนัสมนุไพร)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        8,000 ชุมชนเจ้าแมศ่รี
จันทร์

กองสวัสดิการสังคม

122 ผลิตภณัฑ์สเปรย์ตะไคร้หอม
ไล่ยุง

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนเขาโกรกพมา่ กองสวัสดิการสังคม

123 ผลิตภณัฑของใช้ในครัวเรือน
จากสมนุไพร (สบู่มะขาม)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนเขาโกรกพมา่ กองสวัสดิการสังคม

124 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
(น้้ายาปรับผ้านุ่ม)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        6,000 ชุมชนเขาโกรกพมา่ กองสวัสดิการสังคม

125 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
(น้้ายาปรับผ้านุ่ม)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        6,000 ชุมชนวิมานลอย กองสวัสดิการสังคม
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รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด. 02 

126 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
(น้้ายาซักผ้า)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนวิมานลอย กองสวัสดิการสังคม

127 ถนอมอาหาร (แหนมเหด็
นางฟา้)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนวิมานลอย กองสวัสดิการสังคม

128 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
จากสุมนไพร (การท้าน้้ายาซัก
ผ้า)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนพระบางมงคล กองสวัสดิการสังคม

129 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(การท้าน้้ายาปรับผ้านุ่ม)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        6,000 ชุมชนพระบางมงคล กองสวัสดิการสังคม

130 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
จากสมนุไพร (ตะไคร้หอมไล่ยุง)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนพระบางมงคล กองสวัสดิการสังคม

131 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(น้้ายาปรับผ้านุ่ม)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนนวมนิทร์ กองสวัสดิการสังคม

132 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(สบู่มะขาม)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

7,000        ชุมชนนวมนิทร์ กองสวัสดิการสังคม

133 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(ยาสระผมมะกรูด)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

6,000        ชุมชนนวมนิทร์ กองสวัสดิการสังคม

134 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
จากสมนุไพร สเปรย์ตะไคร้หอม

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        6,000 ชุมชนหนา้โรงเกลือ กองสวัสดิการสังคม

135 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(น้้ายาซักผ้า)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนหนา้โรงเกลือ กองสวัสดิการสังคม
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แบบ ผด. 02 

136 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(น้้ายาล้างหอ้งน้้า)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

7,000 ชุมชนหนา้โรงเกลือ กองสวัสดิการสังคม

137 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
จากสมนุไพร (การท้าน้้ายา
ล้างจานจากมะนาว/มะกรูด)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนเขานก
กระเต็น

กองสวัสดิการสังคม

138 ถนอมอาหาร (ผักกาดดอง) จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        6,000 ชุมชนเขานก
กระเต็น

กองสวัสดิการสังคม

139 ถนอมอาหาร (มะนาวดอง) จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนเขานก
กระเต็น

กองสวัสดิการสังคม

140 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
(น้้ายาปรับผ้านุ่ม)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนถาวรพฒันา กองสวัสดิการสังคม

141 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
(น้้ายาซักผ้า)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนถาวรพฒันา กองสวัสดิการสังคม

142 ผลิตภณัฑ์สเปรย์ตะไคร์หอม
ไล่ยุง

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        6,000 ชุมชนถาวรพฒันา กองสวัสดิการสังคม

143 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
(น้้ายาซักผ้าจุรินทรีย)์

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        6,000 ชุมชนวัดไทรใต้ กองสวัสดิการสังคม

144 ถนอมอาหาร (มะนาวดอง) จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนวัดไทรใต้ กองสวัสดิการสังคม

145 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
(น้้ายาสระผมสมนุไพร)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนวัดไทรใต้ กองสวัสดิการสังคม
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146 ผลิตภณัฑ์สเปร์ตะไคร้หอมไล่ยุง จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนวัดไทรเหนอื กองสวัสดิการสังคม

147 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
จากสมนุไพร (สบู่มะขาม)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนวัดไทรเหนอื กองสวัสดิการสังคม

148 ถนอมอาหาร (ขิงดอง) จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        6,000 ชุมชนวัดไทรเหนอื กองสวัสดิการสังคม

149 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(น้้ายาปรับผ้านุ่ม)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

7,000        ชุมชนประชานุ
เคราะห์

กองสวัสดิการสังคม

150 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
(น้้ายาสระผมสมนุไพร)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

7,000        ชุมชนประชานุ
เคราะห์

กองสวัสดิการสังคม

151 ถนอมอาหาร (มะนาวดอง) จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

6,000        ชุมชนประชานุ
เคราะห์

กองสวัสดิการสังคม

152 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(น้้ายาปรับผ้านุ่ม)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

7,000        ชุมชนข้างพวน. กองสวัสดิการสังคม

153 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(น้้ายาซักผ้า)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

7,000        ชุมชนข้างพวน. กองสวัสดิการสังคม

154 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(แชมพมูะกรูด)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

6,000 ชุมชนข้างพวน. กองสวัสดิการสังคม

155 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
(การท้าน้้ายาปรับผ้านุ่ม)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนหลวงปู่ทา้ว
พฒันา

กองสวัสดิการสังคม
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156 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
(การท้าน้้ายาซักผ้า)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนหลวงปู่ทา้ว
พฒันา

กองสวัสดิการสังคม

157 ปลูกผัก  ปลูกสมนุไพร
ปลอดภยัสารเคมตีามปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        6,000 ชุมชนหลวงปู่ทา้ว
พฒันา

กองสวัสดิการสังคม

158 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
จากสมนุไพร (สมนุไพรสบู่
มะขาม)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

6,000        ชุมชนวัดพทุธ กองสวัสดิการสังคม

159 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
จากสมนุไพร (น้้ายาปรับผ้านุ่ม)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

7,000        ชุมชนวัดพทุธ กองสวัสดิการสังคม

160 ท้าน้้ามนัเหลืองสมนุไพร จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนวัดพทุธ กองสวัสดิการสังคม

161 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
(การท้าน้้ายาปรับผ้านุ่ม)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนสวัสดีพฒันา กองสวัสดิการสังคม

162 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
(การท้าน้้ายาซักผ้า)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนสวัสดีพฒันา กองสวัสดิการสังคม

163 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
จากสมนุไพร (ตะไคร้หอมไล่ยุง)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        6,000 ชุมชนสวัสดีพฒันา กองสวัสดิการสังคม

164 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(น้้ายาถูพื้นสูตรสมนุไพร)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

6,000        ชุมชนสุขสวัสด์ิ 
(ศูนย์ทา่รถ)

กองสวัสดิการสังคม
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165 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(น้้ายาปรับผ้านุ่ม)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

7,000        ชุมชนสุขสวัสด์ิ 
(ศูนย์ทา่รถ)

กองสวัสดิการสังคม

166 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(ยาหมอ่งสมนุไพร)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนสุขสวัสด์ิ 
(ศูนย์ทา่รถ)

กองสวัสดิการสังคม

167 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
จากสมนุไพร (สมนุไพรสบู่
มะขาม)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

7,000        ชุมชนเจ้าพอ่เศรษฐี กองสวัสดิการสังคม

168 แปรรูปสมนุไพร (ขิงดอง
สารพดัประโยชน์)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        6,000 ชุมชนเจ้าพอ่เศรษฐี กองสวัสดิการสังคม

169 ถนอมอาหาร (มะนาวดอง) จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนเจ้าพอ่เศรษฐี กองสวัสดิการสังคม

170 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
(สบู่มะขามสมนุไพร)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนดารารัตน ์4 กองสวัสดิการสังคม

171 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
(ยาหมอ่งน้้าสมนุไพร)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนดารารัตน ์4 กองสวัสดิการสังคม

172 ถนอมอาหาร (มะนาวดอง) จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        6,000 ชุมชนดารารัตน ์4 กองสวัสดิการสังคม

173 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
จากสมนุไพร (การท้าน้้ายา
ล้างจานจากมะนาว/มะกรูด)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        6,000 ชุมชนร่วมใจพฒันา กองสวัสดิการสังคม

174 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
(การท้าน้้ายาซักผ้า)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนร่วมใจพฒันา กองสวัสดิการสังคม
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1.4 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

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

ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการสาธารณสขุและสิ่งแวดลอ้ม

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด. 02 

175 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
(การท้าน้้ายาปรับผ้านุ่ม)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนร่วมใจพฒันา กองสวัสดิการสังคม

176 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(น้้ายาปรับผ้านุ่ม)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

7,000        ชุมชนสะพานใหม่
พฒันา

กองสวัสดิการสังคม

177 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(สบู่สมนุไพร)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

6,000        ชุมชนสะพานใหม่
พฒันา

กองสวัสดิการสังคม

178 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
จากสมนุไพร (ยากนัยุง
สมนุไพร)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนสะพานใหม่
พฒันา

กองสวัสดิการสังคม

179 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(น้้ายาล้างจานจากมะนาว)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

7,000        ชุมชนเขากบ
เอราวัณ

กองสวัสดิการสังคม

180 ถนอมอาหาร (ไข่เยี่ยวมา้) จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

6,000        ชุมชนเขากบ
เอราวัณ

กองสวัสดิการสังคม

181 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(แชมพสูระผมสูตรสมนุไพร)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

7,000 ชุมชนเขากบ
เอราวัณ

กองสวัสดิการสังคม

182 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน
(สเปรย์ตะไคร้ไล่ยุง)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

        7,000 ชุมชนเขาช่องลม กองสวัสดิการสังคม

183 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(น้้ายาซักผ้า)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

7,000        ชุมชนเขาช่องลม กองสวัสดิการสังคม
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1.4 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

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

ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการสาธารณสขุและสิ่งแวดลอ้ม

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด. 02 

184 ผลิตภณัฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
(น้้ายาปรับผ้านุ่ม)

จัดอบรมประชาชนในชุมชน 
ประมาณ 25 คน

6,000        ชุมชนเขาช่องลม กองสวัสดิการสังคม

185 พระราชด้าริด้านสาธารณสุข จัดอบรมประชาชนในเขต
เทศบาลฯ ประมาณ 200 คน

    200,000 เขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์

กองสวัสดิการสังคม

รวมงบประมาณ 1,620,000
รวมจ านวนโครงการ 185
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1.6 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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 จัดกจิกรรมส่งเสริมการใช้
จักรยานเทศบาลนคร
นครสวรรค์

จัดกจิกรรมส่งเสริมการใช้
จักรยานในชีวิตประจ าวันและ
พฒันาเปน็เมอืงคาร์บอนต  า โดย
รณรงค์การใช้จักรยานในเขต
เมอืงโดยมผู้ีบริหาร พนกังาน
เทศบาล ข้าราชการ พนกังาน
หนว่ยงานต่าง ๆ และประชาชน
ทั วไปเข้าร่วมกจิกรรมทกุเดือน 
จ านวน 150 คน

        200,000 สนามหนา้เทศบาล
นครนครสวรรค์
เส้นทางในเขตและ
นอกเขตเทศบาลฯ

ส านกัการศึกษา

รวมงบประมาณ 200,000
รวมจ านวนโครงการ 1

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

บญัชจี านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ .ศ.2564 เทศบาลนครนครสวรรค์

ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นการสาธารณสขุและสิ่งแวดลอ้ม

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

แบบ ผด. 02 
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ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ดา้นการศึกษา 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.

714,700 ศพด.ในสังกดั
เทศบาล 12 แหง่

 ส านกัการศึกษา

9,071,300 โรงเรียนสังกดั
เทศบาล 8 แหง่

 ส านกัการศึกษา

7,300,800 โรงเรียนสังกดัสพฐ.
 2 แหง่

 ส านกัการศึกษา

สนบัสนนุอาหารกลางวัน 1,827,700 ศพด.ในสังกดั
เทศบาล 12 แหง่

 ส านกัการศึกษา

แผนพฒันาทอ้งถิ่น แกไ้ข คร้ัง
ที่ 12

18,936,000 โรงเรียนสังกดั
เทศบาล 8 แหง่

 ส านกัการศึกษา

3 ส่งเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษาของทอ้งถิ่น
(เงินอดุหนนุด้านการศึกษา)

1. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา (9 โรงเรียน)

180,000 รร.สังกดัเทศบาล 9
 แหง่

ส านกัการศึกษา

2. ค่าใช้จ่ายอนิเตอร์เนต็
โรงเรียนระบบ ADSL และ 
ระบบ WIFI  (9 โรงเรียน)

151,200 รร.สังกดัเทศบาล 9
 แหง่

ส านกัการศึกษา

3. ค่าใช้จ่ายในการพฒันา
ปรับปรุงหอ้งสมดุโรงเรียน  (9 
โรงเรียน)

900,000 รร.สังกดัเทศบาล 9
 แหง่

ส านกัการศึกษา

4. ค่าใช้จ่ายในการพฒันาแหล่ง
เรียนรู้ของโรงเรียน

450,000 รร.สังกดัเทศบาล 9
 แหง่

ส านกัการศึกษา

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

ค่าอาหารอาหารเสริม (นม) ร.ร.
จัดสรรใหเ้ด็กเล็ก เด็กอนบุาล 
และเด็ก ป.1-ป.6 คนละ 7.37 
บาท จ านวน 260 วัน

2 ค่าอาหารกลางวัน จัดสรรใหเ้ด็ก
เล็ก เด็กอนบุาลและเด็ก
 ป.1-ป.6 มื้อละ 20 บาทต่อคน

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

1 สนบัสนนุอาหารเสริม (นม)

แบบ ผด. 02 
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ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ดา้นการศึกษา 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.

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

แบบ ผด. 02 

5. ค่าใช้จ่ายในการพฒันาการจัด
การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเปน็
ฐานในการพฒันาทอ้งถิ่น 
(SBMLD)

3,449,800 รร.สังกดัเทศบาล 9
 แหง่

ส านกัการศึกษา

6.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่
จัดท าแผนพฒันาการศึกษาดีเด่น

100,000 รร.สังกดัเทศบาล 9
 แหง่
ศพด. 12 แหง่

ส านกัการศึกษา

7. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์
ปอ้งกนัยาเสพติดในสถานศึกษา  
(9 โรงเรียน)

265,000 รร.สังกดัเทศบาล 9
 แหง่

ส านกัการศึกษา

8. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
กจิกรรมรักการอา่นใน
สถานศึกษา อปท. (9 โรงเรียน)

450,000 รร.สังกดัเทศบาล 9
 แหง่

ส านกัการศึกษา

9. ค่าใช้จ่ายในกจิกรรมของศูนย์
การเรียนรู้ด้านการทอ่งเที่ยวใน
สถานศึกษาสังกดัองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น

50,000 รร.สังกดัเทศบาล 1
 แหง่ (ท.2)

ส านกัการศึกษา
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ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ดา้นการศึกษา 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.

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

แบบ ผด. 02 

10. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการ
จัดกระบวนการเรียนการสอน
การบริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง "สถานศึกษา
พอเพยีง" สู่ "ศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง" (9 โรงเรียน)

300,000 รร.สังกดัเทศบาล 9
 แหง่

ส านกัการศึกษา

11. ค่าใช้จ่ายในการสร้าง
ภมูคุ้ิมกนัยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา

200,000 รร.สังกดัเทศบาล 9
 แหง่

ส านกัการศึกษา

4 ส่งเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษาของทอ้งถิ่น
(เงินอดุหนนุด้านการศึกษา)

1.ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม
สัมมนา การจัดระบบประกนั
คุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาปฐมวัยของ อปท. 
ตามกฎกระทรวงการประกนั
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 
จัดสรรให ้อปท.ละ 2 คน

22,000 ส านกัการศึกษา ส านกัการศึกษา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 7 ประจ าป ีพ.ศ.2563

37



38

ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ดา้นการศึกษา 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.

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

แบบ ผด. 02 

2.ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม
สัมมนา การจัดระบบประกนั
คุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ อปท.
 ตามกฎกระทรวงการประกนั
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 
จัดสรรให ้อปท.ละ 2 คน และ
สถานศึกษาแหง่ละ 4 คน

418,000 ส านกัการศึกษา ส านกัการศึกษา

3. ค่าใช้จ่ายในโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
ในสถานศึกษา สังกดั อปท. 
ประจ าป ี2564 จัดสรรให ้อปท.
 แหง่ละ 6 คน

24,000 ส านกัการศึกษา ส านกัการศึกษา

4. ค่าใช้จ่ายในการพฒันา
หลักสูตรสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
(ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2560) 
จัดสรรใหส้ถานศึกษา สังกดั 
อปท. แหง่ละ 1 คน จัดสรรให้
ส านกัการศึกษา 1 คน รวม 10 
คน

110,000 ส านกัการศึกษา ส านกัการศึกษา
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ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ดา้นการศึกษา 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.

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

แบบ ผด. 02 

5.ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเชิง
ปฏบิติัการเพื่อจัดท าหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานปรับปรุง
ใหม ่จัดสรรใหส้ถานศึกษาใน
สังกดั อปท. แหง่ละ 20,000 
บาท และส านกัการศึกษา 
20,000 บาท

200,000 ส านกัการศึกษา ส านกัการศึกษา

6.ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเชิง
ปฏบิติัการเพื่อจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 
จัดสรรใหส้ถานศึกษาในสังกดั 
อปท. ที่จัดการศึกษาปฐมวัย 
แหง่ละ 10,000 บาท

80,000 ส านกัการศึกษา ส านกัการศึกษา

7.ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขัน
กฬีานกัเรียน อปท. (อปท.
เจ้าภาพรอบคัดเลือกระดับภาค)

5,000,000 ส านกัการศึกษา ส านกัการศึกษา

8.ค่าใช้จ่ายในการจัดงานชุมนมุ
ลูกเสือทอ้งถิ่นไทย (อปท.
เจ้าภาพระดับภาค)

1,000,000 ส านกัการศึกษา ส านกัการศึกษา
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ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ดา้นการศึกษา 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.

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

แบบ ผด. 02 

5 ส่งเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษาของทอ้งถิ่น 
(ปจัจัยพื้นฐานส าหรับนกัเรียน
 ยากจน)

จัดสรรส าหรับนกัเรียนใน
โรงเรียนสังกดั อปท.ที่บดิา/
มารดา มรีายได้ต่อครัวเรือนไม่
เกนิ 40,000 บาท/ป ีระดับ
ประถมศึกษา คนละ 500 บาท
ต่อภาคเรียน ไมเ่กนิร้อยละ 40 
บาท ระดับมธัยมต้น คนละ 
1,500 บาทต่อภาคเรียน ไมเ่กนิ
ร้อยละ 30 บาทของจ านวน
นกัเรียนมธัยมต้น

2,986,400 รร.สังกดัเทศบาล 9
 แหง่

 ส านกัการศึกษา

6 สนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาต้ังแต่ระดับอนบุาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(เงินอดุหนนุ)

1. ค่าจัดการเรียนการสอน (ราย
หวั) (9 โรงเรียน)

    17,253,500 รร.สังกดัเทศบาล 9
 แหง่

 ส านกัการศึกษา

2. ค่าหนงัสือเรียน (9 โรงเรียน)       4,814,300 รร.สังกดัเทศบาล 9
 แหง่

 ส านกัการศึกษา

3. ค่าเคร่ืองอปุกรณ์การเรียน (9 
โรงเรียน)

      2,594,900 รร.สังกดัเทศบาล 9
 แหง่

 ส านกัการศึกษา

4. ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน (9 
โรงเรียน)

      2,712,300 รร.สังกดัเทศบาล 9
 แหง่

 ส านกัการศึกษา

5. ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพ
ผู้เรียน (9 โรงเรียน)

      4,323,700 รร.สังกดัเทศบาล 9
 แหง่

 ส านกัการศึกษา
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ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ดา้นการศึกษา 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.

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

แบบ ผด. 02 

7 สนบัสนนุการจัดการศึกษาแก่
เด็กด้อยโอกาส (เงินอดุหนนุ)

1. ค่าวัสดุการศึกษา           10,000 ส านกัการศึกษา ส านกัการศึกษา

2. ค่าพฒันาครูอาสาสอนเด็ก
ด้อยโอกาส

           4,000 ส านกัการศึกษา ส านกัการศึกษา

8 สนบัสนนุการบริหารสนามกฬีา
 (เงินอดุหนนุ)

1. ค่าปรับปรุงบ ารุงรักษาสนาม
กฬีา

930,000        ส านกัการศึกษา
สนามกฬีากลาง

ส านกัการศึกษา

2. ค่าพฒันาบคุลากร (ครูอาสา
พฒันาการกฬีา)

12,000          ส านกัการศึกษา
สนามกฬีากลาง

ส านกัการศึกษา

9 สนบัสนนุศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
(เงินอดุหนนุ)

1.ค่าจัดการเรียนการสอน (ราย
หวั)

634,100        ศพด.ในสังกดั
เทศบาล 12 แหง่

ส านกัการศึกษา

10 เงินอดุหนนุส าหรับสนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
(ศพด.)

1. ค่าหนงัสือเรียน 18,800          ศพด.ในสังกดั
เทศบาล 12 แหง่

ส านกัการศึกษา

2. ค่าอปุกรณ์การเรียน 18,800          ศพด.ในสังกดั
เทศบาล 12 แหง่

ส านกัการศึกษา

3. ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน 28,200          ศพด.ในสังกดั
เทศบาล 12 แหง่

ส านกัการศึกษา

4. ค่ากจิกรรมพฒันาผู้เรียน 40,400          ศพด.ในสังกดั
เทศบาล 12 แหง่

ส านกัการศึกษา
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ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ดา้นการศึกษา 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.

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

แบบ ผด. 02 

11 พฒันาการจัดการเรียนการ
สอนที่เนน้ผู้เรียนเปน็ส าคัญ

ศึกษานเิทศก ์ส านกัการสึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูโรงเรียน
สังกดัเทศบาลนครนครสวรรค์ 
จ านวน 390 คน

50,000          โรงเรียนในสังกดั
เทศบาลนคร
นครสวรรค์ และ
ส านกัการศึกษา 
เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านกัการศึกษา

12 พฒันาสมรรถนะการวิจัยในชั้น
เรียนของพนกังานครูสังกดั
เทศบาลนครนครสวรรค์

ศึกษานเิทศก ์ส านกัการสึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูโรงเรียน
สังกดัเทศบาลนครนครสวรรค์ 
จ านวน 390 คน

100,000        โรงเรียนในสังกดั
เทศบาลนคร
นครสวรรค์ และ
ส านกัการศึกษา
เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านกัการศึกษา

13 แข่งขันคนเกง่ในโรงเรียน
ทอ้งถิ่น

นกัเรียนระดับชั้น ป.5  ม.2, ม.5
 ของโรงเรียนสังกดัเทศบาลนคร
นครสวรรค์ ทั้ง 9 แหง่

        100,000 อาคารส านกังาน
เทศบาลนคร
นครสวรรค์ 
โรงเรียนในสังกดั
เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านกัการศึกษา
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ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ดา้นการศึกษา 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.

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

แบบ ผด. 02 

14 ส่งเสริมค้นพบการสร้างอาชีพ
ของนกัเรียนระดับมธัยมศึกษา
ตอนต้น

นกัเรียนระดับชั้น ม.3 โรงเรียน
สังกดัเทศบาลนครนครสวรรค์ 
ทั้ง 9 แหง่ จ านวน 450 คน/ปี
การศึกษา

        100,000 โรงเรียนในสังกดั
เทศบาลนคร
นครสวรรค์, 
วิทยาลัยการอาชีพ
นครสวรรค์ และ
ส านกัการศึกษา
เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านกัการศึกษา

15 เรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา
และมธัยมศึกษาตอนปลาย

นกัเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษา
ตอนปลาย โรงเรียนสังกดั
เทศบาลนครนครสวรรค์ เข้าร่วม
โครงการเรียนร่วมหลักสูตร
อาชีวศึกษาและมธัยมศึกษา
ตอนปลาย  จ านวน 120 คน/ปี
การศึกษา

        100,000 โรงเรียนในสังกดั
เทศบาลนคร
นครสวรรค์ , 
วิทยาลัยเทคนคิ
นครสวรรค์ และ
ส านกัการศึกษา
เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านกัการศึกษา

16 พฒันารูปแบบการนเิทศ
ภายในสถานศึกษา

ศึกษานเิทศก ์ส านกัการศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูโรงเรียน
สังกดัเทศบาลนครนครสวรรค์ 
จ านวน 90 คน

          10,000 โรงเรียนในสังกดั
เทศบาลนคร
นครสวรรค์ และ
ส านกัการศึกษา
เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านกัการศึกษา
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ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ดา้นการศึกษา 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.

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

แบบ ผด. 02 

17 ปฐมนเิทศผู้ปกครองนกัเรียน จัดประชุมผู้ปกครอง นกัเรียนที่
เข้าเรียนในปกีารศึกษาใหม ่
(ผู้ปกครองจ านวน 1,100 คน)

          20,000 เทศบาลนคร
นครสวรรค์ ชั้น 5

ส านกัการศึกษา

18 อบรมทกัษะวิชาการแสดงผล
งานนทิรรศการการศึกษา
ระดับทอ้งถิ่นระดับกลุ่ม
การศึกษาและระดับประเทศ

คัดเลือกทกัษะวิชาการในแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ (ระดับ
เทศบาล) เพื่อไปแข่งขันในระดับ
ภาคเหนอืและระดับประเทศ 
(ได้ตัวแทนนกัเรียนเข้าร่วม
แข่งขัน) (นกัเรียนและครู จ านวน
 460 คน)

        500,000 โรงเรียนในสังกดั
เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านกัการศึกษา

19 คัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ด าเนนิการคัดเลือกครูผู้สอนใน
แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่
ปฏบิติัหนา้ที่และมผีลงานดีเด่น 
(จ านวนครู 80 คน)

          20,000 โรงเรียนในสังกดั
เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านกัการศึกษา

20 อบรมพฒันาครูและบคุลากร
ทางการศึกษา และศึกษาดูงาน

จัดอบรมใหค้วามรู้แกพ่นกังานครู
เทศบาลในสังกดัเทศบาลนคร
นครสวรรค์ และเพื่อพฒันา
คุณภาพการจัดการเรียนรู้ใหแ้ก่
ผู้เรียน  (จ านวน 400 คน)

          50,000 หอ้งประชุม ชั้น 5 
ส านกังานเทศบาล
นครนครสวรรค์

ส านกัการศึกษา
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ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ดา้นการศึกษา 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.

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

แบบ ผด. 02 

21 ประเมนิคุณภาพสถานศึกษา ประชุมและนเิทศติดตามการจัด
การศึกษาภายในสถานศึกษา
ของสังกดัเทศบาลนครครสวรรค์

          50,000 สถานศึกษาในสังกดั
เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านกัการศึกษา

22 พฒันาปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา

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

          10,000 สถานศึกษาในสังกดั
เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านกัการศึกษา

23 การแข่งขันทกัษะทางวิชาการ
 ศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ครู นกัเรียนชั้นอนบุาลถึงชั้น ม.6
 เข้าร่วมการแข่งขัน จ านวน 200
 คน

        300,000 สถานศึกษาในสังกดั
เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านกัการศึกษา

24 อบรมเชิงปฏบิติัการจัดท า
แผนพฒันาการศึกษา

ผู้บริหาร ครู ครูผู้ดูแลเด็ก 
บคุลากรทางการศึกษา และ
พนกังานเทศบาลของส านกั
การศึกษา ทน.นว. จ านวน 100 
คน

          20,000 สถานศึกษาในสังกดั
เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านกัการศึกษา

25 อบรมพฒันาการอา่นการเขียน
 การคิดวิเคราะหภ์าษาไทย
และทกัษะคณิตศาสตร์

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

        100,000 สถานศึกษาในสังกดั
เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านกัการศึกษา
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ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ดา้นการศึกษา 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.

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

แบบ ผด. 02 

26 การพฒันาศักยภาพการจัดการ
เรียนรู้ 3 ภาษา

จัดอบรมครู จ านวน 100 คน 
ประเมนิทกัษะการสนทนา
ภาษาองักฤษและภาษาจีน 
นกัเรียนชั้น ป.1-ม.3 ทกุคน 
สังกดัทน.นว.

          10,000 ส านกัการศึกษา ส านกัการศึกษา

27 มอบประกาศนยีบตัรแก่
นกัเรียนของโรงเรียนในสังกดั
เทศบาลฯ

มอบประกาศนยีบตัรใหแ้ก่
นกัเรียน ชั้น ป.6 และ ม.3 
โรงเรียนในสังกดัเทศบาลฯ 
จ านวน 9 แหง่

          50,000 หอ้งประชุมชั้น 5 
สนง.เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านกัการศึกษา

28 อบรมผู้บงัคับบญัชาลูกเสือ จัดอบรมผู้บงัคับบญัชาลูกเสือใน
สังกดัเทศบาลฯ ไมต่่ ากว่า 3 วัน 
จ านวน 60-70 คน

        100,000 หอ้งประชุมชั้น 5 
สนง.เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านกัการศึกษา

29 ฝึกอบรมเจ้าหนา้ที่และ
ผู้บงัคับบญัชายุวกาชาด

จัดอบรมเจ้าหนา้ที่และ
ผู้บงัคับบญัชายุวกาชาดในสังกดั
เทศบาลฯ ไมต่่ ากว่า 3 วัน

          50,000 หอ้งประชุมชั้น 5 
สนง.เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านกัการศึกษา

30 จัดงานวันครู จัดกจิกรรมวันครู พนกังานครู
และบคุลากร จ านวน 400 คน

          50,000 หอ้งประชุมชั้น 5 
สนง.เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านกัการศึกษา

31 สัมมนาคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนสังกดัเทศบาล

จัดอบรมสัมมนาคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน
สังกดัเทศบาล จ านวน 135 คน

        100,000 หอ้งประชุมชั้น 5 
สนง.เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านกัการศึกษา
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ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ดา้นการศึกษา 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.

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

แบบ ผด. 02 

32 อบรมลูกเสือ-เนตรนารีจราจร จัดอบรมลูกเสือ เนตรนารี และ
ยุวกาชาด ในสังกดัเทศบาลฯ  
จ านวน 160 คน จ านวน 3 วัน

          50,000 หอ้งประชุมชั้น 5 
สนง.เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านกัการศึกษา

33 ส่งเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษาของทอ้งถิ่น (เงิน
อดุหนนุด้านการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายในการพฒันา
ข้าราชการครูของโรงเรียนใน
สังกดัเทศบาล จ านวน 300 คน

      1,008,000 โรงเรียนในสังกดั
เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านกัการศึกษา

34 การจัดงานชุมนมุลูกเสือ
ทอ้งถิ่นไทย คร้ังที่ 7 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564

ลูกเสือ-เนตรนารีจากองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น 16 จังหวัด
 ภาคเหนอืเข้าร่วมชุมนมุ

      2,000,000 เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านกัการศึกษา

35 อบรมครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พฒันา
เด็กเล็กเพื่อพฒันาวิชาการ

จัดอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกบัการ
ด าเนนิงานของศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กและงานวิชาการใหแ้กค่รู
ผู้ดูแลเด็กศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
จ านวน 50 คน

          45,000  เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านกัการศึกษา

36 สนบัสนนุค่าอาหารประจ าวัน 
โรงเรียนกฬีาเทศบาลนคร
นครสวรรค์

สนบัสนนุเงินใหแ้กโ่รงเรียนกฬีา
เทศบาลฯ เพื่อน าไปประกอบ
อาหารประจ าวัน

    11,500,000  โรงเรียนกฬีา
เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านกัการศึกษา

37 สนบัสนนุอาหารกลางวัน
ร.ร.อนบุาลนครสวรรค์

ค่าอาหารกลางวัน จัดสรรใหเ้ด็ก
เล็ก เด็กอนบุาลและเด็ก ป.1-ป.
6 มื้อละ 20 บาทต่อคน

    10,440,000  โรงเรียนอนบุาล
นครสวรรค์

ส านกัการศึกษา
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ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ดา้นการศึกษา 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.

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

แบบ ผด. 02 

38 สนบัสนนุอาหารกลางวัน
ร.ร.อนบุาลเมอืงนครสวรรค์

ค่าอาหารกลางวัน จัดสรรใหเ้ด็ก
เล็ก เด็กอนบุาลและเด็ก ป.1-ป.
6 มื้อละ 20 บาทต่อคน

      4,800,000 โรงเรียนอนบุาล
เมอืงนครสวรรค์

ส านกัการศึกษา

กิจกรรมสาธารณะ ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน พ .ศ.2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเตมิ

39 พฒันาการจัดการเรียนรู้ของ
ครูโดยใช้ Coaching and 
Mentoring เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิท์างการศึกษา

ครูได้รับการนเิทศโดยใช้ 
Coaching and Mentoring 
ภายในสถานศึกษาสังกดั
เทศบาลนครนครสวรรค์

20,000          สถานศึกษาในสังกดั
เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านกัการศึกษา

รวมงบประมาณ 119,334,900 
รวมจ านวนโครงการ 39
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ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ดา้นการศึกษา 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 พฒันานกัเรียนด้านกฬีาและ
กรีฑา สู่ความเปน็เลิศ

ส่งนกัเรียนที่มคีวามสามารถด้าน
กฬีา -กรีฑา เข้าร่วมแข่งขัน

     4,000,000 หนว่ยงานต่างๆที่
จัดแข่งขัน

ส านกัการศึกษา

2 แข่งขันกฬีาฟตุบอล 7 คน 
เทศบาลนครนครสวรรค์ คัพ 
ต้านภยัยาเสพติด

จัดการแข่งขันกฬีาฟตุบอล 7 คน         250,000 สนามฟตุบอลหญ้า
เทยีม ร.ร.ท.6

ส านกัการศึกษา

3 ดนตรีเพื่อประชาชน จัดกจิกรรมการประกวดร้อง
เพลงไทย-ลูกทุ่งและการ
ประกวดวงดนตรีเพลงไทย-สากล
 กลุ่มเปา้หมายนกัเรียน 
นกัศึกษา ประชาชน  เข้าร่วม
กจิกรรมการประกวด จ านวน 1 
คร้ัง

         50,000 ริมเขื่อนต้นแมน่้ า
เจ้าพระยา

ส านกัการศึกษา

4 อบรมมคัคุเทศกน์อ้ยน าเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม

จัดอบรมใหค้วามรู้ด้านวัฒนธรรม
 ประเพณีทอ้งถิ่นใหก้บันกัเรียน
ในสังกดัเทศบาลนครนครสวรรค์
 จ านวน 8 แหง่ นกัเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
 และระดับชั้นมธัยมศึกษา
ตอนต้น จ านวน 40 คน

         50,000 แหล่งเรียนรู้ด้าน
วัฒนธรรมใน
จังหวัดนครสวรรค์ 
 5 แหง่

ส านกัการศึกษา

พ.ศ.2564
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2563รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด. 02 
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50

ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ดา้นการศึกษา 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.2564
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2563รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด. 02 

5 อบรมคุณธรรมน าความรู้
เสริมสร้างปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง

จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม
ใหแ้กน่กัเรียน ชั้น ม.1 โรงเรียน
ในสังกดัเทศบาลนครนครสวรรค์
 ทกุคน จ านวน 620 คน

         50,000 สถาบนัพลังจิตทา
นภุาพ สาขา 109 
วัดพทุธมงคลนมิติร

ส านกัการศึกษา

6 อบรมพฒันาทกัษะชีวิตพชิิต
ความส าเร็จสู่การจัดกจิกรรม
การเรียนรู้ของบคุลากรทาง
การศึกษาอย่างยั่งยืน

จัดอบรมพฒันาทกัษะชีวิตพชิิต
ความส าเร็จสู่การจัดกจิกรรมการ
เรียนรู้ของครูและบคุลากร
ทางการศึกษา ในสังกดัเทศบาล
นครนครสวรรค์ (ครูและนกัเรียน
 จ านวน 220 คน

         10,000 หอ้งประชุม ชั้น 5 
ส านกังานเทศบาล
นครนครสวรรค์

ส านกัการศึกษา

7 อบรมส่งเสริมการเรียนรู้
ส าหรับเด็กนอกระบบ

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

         50,000  ส านกัการศึกษา
เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านกัการศึกษา

8 สนนัสนนุ ส่งเสริม งานราชพธิี
 รัฐพธิี ท านบุ ารุงศาสนา 
อนรัุกษศิ์ลปวัฒนธรรม 
ประเพณีและภมูปิญัญาทอ้งถิ่น

ด าเนนิการพธิีทางศาสนา งาน
ราชพธิี งานรัฐพธิี งานประเพณี
อื่น ๆ

1,000,000     ในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านกัการศึกษา
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ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ดา้นการศึกษา 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.2564
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2563รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด. 02 

9 จัดงานวันขึ้นปใีหม่ ท าบญุตอนเช้า ตักบาตรข้าวสาร
อาหารแหง้ ปลีะ 1 คร้ัง

         50,000 เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านกัการศึกษา

10 จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ท าบญุตอนเช้า ตักบาตรข้าวสาร
อาหารแหง้ ปลีะ 1 คร้ัง

         70,000 เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านกัการศึกษา

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

        200,000 วัดวรนาถบรรพต ส านกัการศึกษา

12 จัดงานวันคล้ายวันพระราช
สมภพพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หวั 
(รัชกาลที่ 10)

ท าบญุตอนเช้า ตักบาตรข้าวสาร
อาหารแหง้,  จุดเทยีนชัยถวาย
พระพร  ปลีะ 1 คร้ัง

         50,000 ศาลากลางจังหวัด
นครสวรรค์

ส านกัการศึกษา

13 จัดงานวันคล้ายวันพระราช
สมภพสมเด็จพระกนษิฐา
ธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กมุารี

ท าบญุตอนเช้า ตักบาตรข้าวสาร
อาหารแหง้, จุดเทยีนชัยถวาย
พระพร  ปลีะ 1 คร้ัง

         50,000 ศาลากลางจังหวัด
นครสวรรค์

ส านกัการศึกษา
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ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ดา้นการศึกษา 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.2564
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2563รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด. 02 

14 จัดงานครบรอบวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพติร วันชาติและวันพอ่
แหง่ชาติ

ท าบญุตอนเช้า ตักบาตรข้าวสาร
อาหารแหง้ ปลีะ 1 คร้ัง

         50,000 ศาลากลางจังหวัด
นครสวรรค์

ส านกัการศึกษา

15 จัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกต์ิิ พระบรมราชินนีาถ 
พระบรมราชชนนพีนัปหีลวง 
(งานวันแม)่

ท าบญุตอนเช้า ตักบารตร
ข้าวสารอาหารแหง้, จุดเทยีนชัย
ถวายพระพร  ปลีะ 1 คร้ัง

         50,000 ศาลากลางจังหวัด
นครสวรรค์

ส านกัการศึกษา

16 จัดงานวันปยิมหาราช ท าบญุตอนเช้า ตักบาตรข้าวสาร
อาหารแหง้, พธิีวางพวงมาลา ปี
ละ 1 คร้ัง

         50,000 ศาลากลางจังหวัด
นครสวรรค์

ส านกัการศึกษา

17 จัดงานวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภมูพิลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพติร

ท าบญุตอนเช้า ตักบาตรข้าวสาร
อาหารแหง้, พธิีวางพวงมาลา  ปี
ละ 1 คร้ัง

         50,000 ศาลากลางจังหวัด
นครสวรรค์

ส านกัการศึกษา

18 จัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าสุทดิาฯ พระบรมราชินี

ท าบญุตอนเช้า ตักบาตรข้าวสาร
อาหารแหง้, จุดเทยีนชัยถวาย
พระพร  ปลีะ 1 คร้ัง

         50,000 ศาลากลางจังหวัด
นครสวรรค์

ส านกัการศึกษา
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ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ดา้นการศึกษา 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.2564
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2563รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด. 02 

19 จัดงานประเพณีลอยกระทง ประกวดหนนูอ้ยนพมาศ, 
ประกวดแข่งขันกระทง และ
ลอยกระทงตามประเพณี ปลีะ 1
 คร้ัง

         50,000 เวทต้ีนแมน่้ า
เจ้าพระยา

ส านกัการศึกษา

รวมงบประมาณ 6,180,000    
รวมจ านวนโครงการ 19
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ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ดา้นการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
2.4 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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 ธันวา พาพอ่เที่ยว จัดกจิกรรมเพื่อใหเ้ด็ก เยาวชน 
และประชาชนทั่วไป นอ้มร าลึก
ถึงพระคุณบดิาโดยผ่านกจิกรรม

           5,000 ในเขตเทศบาล ส านกัปลัดเทศบาล

2 เด็กเอย๋..เด็กดี เที่ยวฟรีหอชม
เมอืง

เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชนได้
แสดงออกถึงความสามารถผ่าน
กจิกรรมวันเด็ก

           5,000 ในเขตเทศบาล ส านกัปลัดเทศบาล

3 12 สิงหา พาแมเ่ที่ยว เปน็การแสดงความกตัญํู
กตเวทต่ีอแมผู้่มพีระคุณและ
เสริมสร้างความรักและความ
อบอุ่นใหเ้กดิขึ้นในครอบครัว

           5,000 ในเขตเทศบาล ส านกัปลัดเทศบาล

4 ส่งเสริมการทอ่งเที่ยว จัดกจิกรรมและงานต่างๆ ใน
การส่งเสริมการทอ่งเที่ยว

         50,000 ในเขตเทศบาล ส านกัปลัดเทศบาล

5 ถนนคนเดิน เปน็การส่งเสริมการทอ่งเที่ยว
และกระตุ้นเศรษฐกจิในชุมชน
เพื่อเปน็สถานที่เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมและภมูปิญ๎ญา
ทอ้งถิ่น

        250,000 ในเขตเทศบาล ส านกัปลัดเทศบาล

6 อดุหนนุโครงการอนรัุกษแ์ละ
ส่งเสริมงานประเพณีแหเ่จ้าพอ่
เจ้าแมป่ากน้ าโพ

สนบัสนนุงานประเพณีแหเ่จ้าพอ่-
เจ้าแม ่ปากน้ าโพ ปลีะ 1 คร้ัง

     2,000,000 ในเขตเทศบาล ส านกัปลัดเทศบาล

รวมงบประมาณ 2,315,000    
รวมจ านวนโครงการ 6

พ.ศ.2564
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2563รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด. 02 
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ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ดา้นสวัสดกิารสงัคมและชมุชน
3.1 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

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 ส่งเสริมสนบัสนนุกจิกรรม
เศรษฐกจิพอเพยีง ภมูปิญัญา
ทอ้งถิ่นแหล่งเรียนรู้และศึกษา
ดูงาน

จัดกจิกรรม ส่งเสริม โดยให้
ประชาชนในเขตชุมชนเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 200 คน

        200,000 เขตเทศบาล กองสวัสดิการสังคม

2 ส่งเสริม สนบัสนนุหนึ่งชุมชน 
หนึ่งผลิตภณัฑ์และออกแบบ
บรรจุภณัฑ์

มกีารจัดแสดงสินค้า OTOP 
ประชาชนเข้าร่วมงานประมาณ 
1,000 คน

        300,000 เขตเทศบาลฯ กองสวัสดิการสังคม

3 ส่งเสริม สนบัสนนุสืบสานงาน
ประเพณีวันลอยกระทงกะลา
สายกะลาสีของชุมชนในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์

จัดกจิกรรมพร้อมการประกวด
นางนพมาศ ผู้ร่วมงาน ประมาณ 
 500 คน

        200,000 เขตเทศบาลฯ กองสวัสดิการสังคม

4 ส่งเสริม สนบัสนนุสืบสานงาน
ประเพณีวันสงกรานต์ของ
ชุมชนในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์

จัดกจิกรรมพร้อมการประกวด
นางสงกรานต์ ผู้ร่วมงาน 
ประมาณ  1,000 คน

     2,000,000 เขตเทศบาลฯ กองสวัสดิการสังคม

5 ส่งเสริม สนบัสนนุกจิกรรมวัน
พอ่ วันแม ่แหง่ชาติ

จัดกจิกรรมเฉลิมพระเกยีรติ
ผู้ร่วมงานประมาณ  500 คน

        300,000 เขตเทศบาลฯ กองสวัสดิการสังคม

6 ส่งเสริม การแสดงออกถึง
ความจงรักภกัดีต่อชาติศาสนา
 พระมหากษตัริย์และศึกษาดู
งาน

จัดกจิกรรมถวายความจงรักภกัดี
 ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน  ประมาณ
 1,000 คน

        500,000 เขตเทศบาลฯ กองสวัสดิการสังคม

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด. 02 
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ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ดา้นสวัสดกิารสงัคมและชมุชน
3.1 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

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 พ.ศ.2564
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด. 02 

7 อบรม ส่งเสริม คุณธรรม 
จริยธรรม ศีลธรรม ส าหรับ
ประชาชนในเขตเทศบาลและ
ศึกษาดูงาน

กจิกรรมอบรมธรรมะ ผู้เข้าร่วม
ฝึกปฏบิติัธรรม ประมาณ  100 
 คน

        200,000 เขตเทศบาลฯ กองสวัสดิการสังคม

8 เทศบาลพบประชาชน จัดกจิกรรมสัญจร ผู้เข้าร่วม
โครงการ ประมาณ  650 คน

        200,000 เขตเทศบาลฯ กองสวัสดิการสังคม

9 ส่งเสริมพฒันาเพิ่มศักยภาพ
และอบรมสัมมนาของผู้น า
ชุมชน คณะกรรมการชุมชน 
อนกุรรมการ ที่ปรึกษา และ
สมาชิกชุมชนและศึกษาดูงาน

จัดอบรม ผู้น าชุมชน 
คณะกรรมการชุมชน  
อนกุรรมการ ที่ปรึกษาและ
สมาชิกชุมชน จ านวน 500 คน

     1,000,000 เขตเทศบาลฯ กองสวัสดิการสังคม

10 ส่งเสริมกฬีาชุมชนสัมพนัธ์ 
ต้านยาเสพติด

จัดการแข่งขันกฬีา  เด็ก เยาวชน
 ประชาชน ประมาณ  500 คน

        100,000 เขตเทศบาลฯ กองสวัสดิการสังคม

11 สนบัสนนุการจัดประชุม
ประชาคมคณะกรรมการ
จัดท าแผนพฒันาชุมชน

จัดอบรม ประชุมประชาคม 
จ านวน 71 ชุมชน

        200,000 เขตเทศบาลฯ กองสวัสดิการสังคม

12 อบรม สัมมนาคณะกรรมการ
พฒันาสตรีและสมาชิกสตรี
ชุมชน และศึกษาดูงาน

จัดอบรม คณะกรรมการพฒันา
สตรี และสมาชิกสตรี  จ านวน  
600  คน

     1,000,000 เขตเทศบาลฯ กองสวัสดิการสังคม
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ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ดา้นสวัสดกิารสงัคมและชมุชน
3.1 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

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 พ.ศ.2564
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด. 02 

13 คัดเลือกคณะกรรมการพฒันา
สตรีดีเด่นสมาชิกสตรีดีเด่นใน
เขตเทศบาลนครนครสวรรค์

คัดเลือกคณะกรรมการพฒันา
สตรีและสมาชิก จ านวน  200 คน

        100,000 เขตเทศบาลฯ กองสวัสดิการสังคม

14 อบรม ส่งเสริม สนบัสนนุ
กจิกรรมศูนย์พฒันาครอบครัว
ชุมชนในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์ และศึกษาดูงาน

จัดอบรม พร้อมท ากจิกรรม
คณะท างานศูนย์พฒันา
ครอบครัวชุมชน จ านวน 65 
ชุมชน

        150,000 เขตเทศบาลฯ กองสวัสดิการสังคม

15 รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก
 สตรี คนชรา และครอบครัว

ประชาชน สตรี เด็ก คนชราและ
ครอบครัว จ านวน 250 คน

        100,000 เขตเทศบาลฯ กองสวัสดิการสังคม

16 ประกวดชุมชนพฒันาดีเด่น
และคัดเลือกคณะกรรมการ
ตัวอย่าง และศึกษาดูงาน

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

        100,000 เขตเทศบาลฯ กองสวัสดิการสังคม

17 ส่งเสริม อบรม ความรู้
เกี่ยวกบัการพทิกัษค์วามเสมอ
ภาคและคุ้มครองสิทธิสตรี
และครอบครัว และศึกษาดูงาน

จัดอบรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกบั
การพทิกัษค์วามเสมอภาคของ
ประชาชน สตรีและครอบครัว ผู้
น าฯ จ านวน 200 คน

        100,000 เขตเทศบาลฯ กองสวัสดิการสังคม
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ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ดา้นสวัสดกิารสงัคมและชมุชน
3.1 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

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 พ.ศ.2564
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด. 02 

18 ส่งเสริม สนบัสนนุอบรม การ
ด าเนนิกจิการหอพกั ภายใน
เขตเทศบาลนครนครสวรรค์

จัดประชุมผู้ประกอบการหอพกั 
โดยเจ้าหนา้ที่,ผู้ประกอบการ
ด้านหอพกั จ านวน 180 คน

        100,000 เขตเทศบาลฯ กองสวัสดิการสังคม

รวมงบประมาณ 6,850,000    
รวมจ านวนโครงการ 18
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ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ดา้นสวัสดกิารสงัคมและชมุชน
3.2 แผนงานสงัคมสงเคราะห์

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 จัดเกบ็ข้อมลูพื้นฐานชุมชนใน

เขตเทศบาล
จัดอบรม ผู้จัดเกบ็ข้อมลูและ
ส ารวจข้อมลูพื้นฐาน 10,000 
ครัวเรือน

        100,000 เขตเทศบาลฯ กองสวัสดิการสังคม

2 ส่งเสริมอาชีพประชาชน จัดฝึกอบรมอาชีพ ประชาชนใน
เขตเทศบาลฯประมาณ 150 คน

        200,000 เขตเทศบาลฯ กองสวัสดิการสังคม

3 ส่งเสริม สนบัสนนุกจิกรรม
งานวันเด็ก

จัดกจิกรรม ใหเ้ด็ก เยาวชน 
ประชาชน ประมาณ  2,000 คน

        150,000 เขตเทศบาลฯ กองสวัสดิการสังคม

4 อบรมส่งเสริม และสนบัสนนุ
กจิกรรมเด็กและเยาวชน 
สภาวะผู้น าเด็กและเยาวชน
และศึกษาดูงาน

จัดกจิกรรม ให ้เด็ก เยาวชน ใน
เขตเทศบาลฯ  จ านวน 10 คร้ัง

        600,000 เขตเทศบาลฯ กองสวัสดิการสังคม

5 วัยรุ่นยุคใหมก่บัปญัหา
เพศสัมพนัธ์กอ่นวัยอนัสมควร
และศึกษาดูงาน

จัดอบรม พร้อมท ากจิกรรมให้
เยาวชนรู้ทนัเพศสัมพนัธ์   
จ านวน 71 ชุมชน

        100,000 เขตเทศบาลฯ กองสวัสดิการสังคม

6 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
อบรมสัมมนา และศึกษาดูงาน

ผู้สูงอายุในชุมชน จ านวน 70 คน         150,000 เขตเทศบาลฯ กองสวัสดิการสังคม

7 ช่วยเหลือผู้ประสบภยัพบิติัใน
เขตเทศบาลนครนครสวรรค์

ประชาชนในเขตเทศบาล ที่
ประสบภยัพบิติั

        200,000 เขตเทศบาลฯ กองสวัสดิการสังคม

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด. 02 
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ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ดา้นสวัสดกิารสงัคมและชมุชน
3.2 แผนงานสงัคมสงเคราะห์

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 พ.ศ.2564

ที่ โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด. 02 

8 จัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
ปลอดภยัส าหรับผู้สูงอายุ ผู้
พกิาร ผู้ด้อยโอกาส

ปรับปรุงสภาพแวดล้อมบา้นพกั 
ผู้สูงอายุ  ผู้พกิาร และ
ผู้ด้อยโอกาส ในเขตเทศบาล 
ประมาณ 5 หลังคาเรือน

         50,000 เขตเทศบาลฯ กองสวัสดิการสังคม

9 ส่งเสริม สนบัสนนุ อบรม
คณะกรรมการ เจ้าหนา้ที่งาน
ด้านฌาปนกจิสงเคราะห์

จัดอบรม เจ้าหนา้ที่ฌาปนกจิ
สงเคราะห ์ครอบครัวผู้เสียชีวิต
ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ 
ที่ยากไร้ อนาถา

         50,000 เขตเทศบาลฯ กองสวัสดิการสังคม

10 แกไ้ขปญัหาความยากจน ประชาชนผู้ว่างงาน ครอบครัวที่
ยากจน จ านวน 250 ครัวเรือน

         50,000 เขตเทศบาลฯ กองสวัสดิการสังคม

11 สงเคราะหผู้์ด้อยโอกาสและผู้
ไร้ที่พึ่งในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์

ผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาล         100,000 เขตเทศบาลฯ กองสวัสดิการสังคม

รวมงบประมาณ     1,750,000 
รวมจ านวนโครงการ 11
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ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ดา้นพัฒนากายภาพเมอืง
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 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล.
พร้อมทอ่ระบายน้้าถนนซอย
แยกถนนอมัรินทร์วิถีข้าง
บา้นเลขที่ 377/95

ผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร
 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 115 
เมตร พร้อมทอ่ระบายน้้าขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร

        770,000 ถนนอมัรินทร์วิถี
ข้างบา้นเลขที่ 
377/95

ส้านกัการช่าง

2 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมทอ่ระบายน้้าแยกทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 1182 
(นครสวรรค์บา้นแกง่) ข้าง
บา้นเลขที่ 48/12

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 
เมตร กว้าง 3.50 เมตร ยาว 93 
เมตร พร้อมทอ่ระบายน้้าขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร

        650,000 ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 1182 
(นครสวรรค์บา้น
แกง่) ข้างบา้นเลขที่
 48/12

ส้านกัการช่าง

3 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. ถนน
สาธารณะภายในชุมชนเขา
โกรกพมา่ ข้างบา้นเลขที่ 
919/100

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 
เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 58 
เมตร หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 290 
ตารางเมตร

        160,000 ถนนสาธารณะ
ภายในชุมชนเขา
โกรกพมา่ ข้าง
บา้นเลขที่ 919/100

ส้านกัการช่าง

4 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมทอ่ระบายน้้าซอยแยก
จากถนนสวรรค์วิถี 64 (สาย
ทา่ทอง) ข้างบา้นเลขที่ 106/42

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 
เมตร กว้าง 4 เมตร ยาว
ประมาณ 97 เมตร พร้อมทอ่
ระบายน้้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
 0.40 เมตร

        624,000 ถนนสวรรค์วิถี 64 
(สายทา่ทอง) ข้าง
บา้นเลขที่ 106/42

ส้านกัการช่าง

พ.ศ.2564
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563
แบบ ผด. 02 
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ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ดา้นพัฒนากายภาพเมอืง
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.2564
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563
แบบ ผด. 02 

5 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมทอ่ระบายน้้าซอยสวรรค์
วิถี 10

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 
เมตร กว้าง 3.50 เมตร ยาว 141
 เมตร พร้อมทอ่ระบายน้้าขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร

        940,000 ซอยสวรรค์วิถี 10 ส้านกัการช่าง

6 กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมทอ่
ระบายน้้าทางเข้ามหาวิทยาลัย
ราชภฎันครสวรรค์

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 
เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 167
 เมตร พร้อมทอ่ระบายน้้าขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร

     1,069,000 ทางเข้า
มหาวิทยาลัยราช
ภฎันครสวรรค์

ส้านกัการช่าง

7 จัดจ้างที่ปรึกษาวางและจัดท้า
ผังเมอืงรวมนครสวรรค์

1.เอกสารรายงานผลการศึกษา
การวางและจัดท้าผังเมอืงรวม
นครสวรรค์ ตามพระราชบญัญัติ
การผังเมอืง พ.ศ.2562
2.การน้าเสนอขอความเหน็ชอบ 
คณะกรรมการผังเมอืงจังหวัด 
รวมทั้งข้อบญัญัติทอ้งถิ่น
รายละเอยีดตามข้อก้าหนด
ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา
ของเทศบาล

   12,000,000 ส้านกัการช่าง ส้านกัการช่าง

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 12 ประจ าป ีพ.ศ.2563
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ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ดา้นพัฒนากายภาพเมอืง
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.2564
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563
แบบ ผด. 02 

8 กอ่สร้างพื้นคอนกรีตพมิพล์าย
 บริเวณทางเดินและสะพานใน
ร่องน้้าเกาะญวน ด้านฝ่ังถนน
โรงบ้าบดัน้้าเสีย

กอ่สร้างพื้นคอนกรีตพมิพล์าย 
พื้นที่รวมไมน่อ้ยกว่า 1,000 
ตารางเมตร

        500,000 เกาะญวน ด้านฝ่ัง
ถนนโรงบ้าบดัน้้าเสีย

ส้านกัการช่าง

9 กอ่สร้างพื้นคอนกรีตพมิพล์าย
 บริเวณทางเดินและสะพานใน
ร่องน้้าเกาะญวน ด้านฝ่ังถนน
แสงสวรรค์

กอ่สร้างพื้นคอนกรีตพมิพล์าย 
พื้นที่รวมไมน่อ้ยกว่า 1,000 
ตารางเมตร

        500,000 เกาะญวน ด้านฝ่ัง
ถนนโรงบ้าบดัน้้าเสีย

ส้านกัการช่าง

10 ติดต้ังโคมไฟส่องสว่าง 
พลังงานแสงอาทติย์ บริเวณ
ทางเดินในร่องน้้าเกาะญวน

ติดต้ังโคมไฟ LED พลังงาน
แสงอาทติย์ ขนาด 200 W เสา
สูง 4 เมตร จ้านวน 49 ต้น

        500,000 ร่องน้้าเกาะญวน ส้านกัการช่าง

11 ติดต้ังเคร่ืองสูบน้้าปอ้งกนัน้้า
ทว่มที่ต้นทางร่องน้้าเกาะญวน

ติดต้ังเคร่ืองสูบน้้าปอ้งกนัน้้าทว่ม
 โดยย้ายเคร่ืองสูบน้้าเดิมขนาด 
17 KW จากสถานสูีบน้้าเสียที่ 2 
(กรุงไทย A) มาติดต้ังใหม ่
จ้านวน 2 ชุด พร้อมระบบ
ปอ้งกนัและควบคุมอตัโนมติั

        500,000 ร่องน้้าเกาะญวน ส้านกัการช่าง

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 7 ประจ าป ีพ.ศ.2563
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ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ดา้นพัฒนากายภาพเมอืง
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.2564
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ.2563
แบบ ผด. 02 

12 ติดต้ังน้้าพใุนบริเวณร่องน้้า
เกาะญวน

ติดต้ังน้้าพ ุโครงและทุ่นลอยส
แตนเลส หวัน้้าพ ุจ้านวน 3 ชุด 
เคร่ืองสูบน้้าแรงมา้ จ้านวน 1 
เคร่ือง โคมไฟฉาย LED จ้านวน 
10 โคม จ้านวน 1 ชุด

        480,000 ร่องน้้าเกาะญวน ส้านกัการช่าง

13 เงินสมทบค่ากอ่สร้างทอ่
ระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ยาว 545 เมตร พร้อม
ปรับปรุงผิวจราจร หนา 0.2 
เมตร หรือมพีื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 
2,774 ตารางเมตร ถนนวงศ์
สวรรค์ จากชุมชนศูนย์ทา่รถ
บริเวณแยกทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 117 ข้างอู่ตาเร่ิมถึง
สามแยกถนนวิไลสวรรค์ 
ต้าบลปากน้้าโพ อ้าเภอเมอืง
นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

กอ่สร้างทอ่ระบายน้้า ค.ส.ล. รูป
ส่ีเหล่ียมขนาด 2.1x1.8 เมตร 
ยาว 545 เมตร ทอ่เหล้กขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร ความ
ยาว 60 เมตร พร้อมปรับปรุง
ซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 
0.2 เมตร หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 
2,774 ตารางเมตร

     2,068,000 ถนนวงศ์สวรรค์ 
จากชุมชนศูนย์ทา่
รถบริเวณแยกทาง
หลวงแผ่นดิน
หมายเลข 117 
ข้างอู่ตาเร่ิมถึงสาม
แยกถนนวิไลสวรรค์

ส้านกัการช่าง

รวมงบประมาณ 20,761,000  
รวมจ านวนโครงการ 13

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 ประจ าป ีพ.ศ.2563
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ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ดา้นพัฒนากายภาพเมอืง
4.3 แผนงานการพาณิชย์

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 ปรับปรุงโรงจ่ายสารเคมี  - เคร่ืองจ่ายสารเคมขีนาดไม่
นอ้ยกว่า 1,000 ลิตรต่อชั่วโมง 
จ านวน 2 เคร่ือง 
- ทอ่และอปุกรณ์ประกอบทอ่
ทางดูด-จ่าย จ านวน 10 ชุด

     1,580,000 โรงจ่ายสารเคมี ส านกัการประปา

2 วางทอ่เมนประปาเชื่อมต่อทอ่
เหล็กเกาะสะพานนมิมานนรดี

วางทอ่ PVC ขนาด Ø 200 มม. 
ชั้นคุณภาพ 8.5 ชนดิต่อด้วย
แหวนยาง ความยาวไมน่อ้ยกว่า 
220 เมตร

        820,000 สะพานนมิมานนรดี ส านกัการประปา

3 วางทอ่เมนประปาถนนไกร
ลาศจากโรงเรียนสาธิตฯ ถึง
แยกคอนโดเมอืงสวรรค์

วางทอ่ PVC ขนาด Ø 150 มม. 
ชั้นคุณภาพ 8.5 ชนดิต่อด้วย
แหวนยาง ความยาวไมน่อ้ยกว่า 
908 เมตร

     1,000,000 ถนนไกรลาศจาก
โรงเรียนสาธิตฯ ถึง
แยกคอนโดเมอืง
สวรรค์

ส านกัการประปา

4 ปรับปรุงติดต้ังพดัลมระบาย
อากาศโรงสูบน้ าแรงสูงที่ 1

 - งานติดต้ังพดัลมระบายอากาศ
 ขนาด 50 นิ้ว ชนดิมบีานเกร็ด
- งานเดินสายไฟฟา้ชนดิ VCT 
ขนาด 4 x 2.5 ตร.มม.
- ตู้ควบคุมพดัลมระบายอากาศ 
จ านวน 1 งาน

        160,000 โรงสูบน้ าแรงสูงที่ 1 ส านกัการประปา

รวมงบประมาณ 3,560,000    
รวมจ านวนโครงการ 4                

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 5 ประจ าป ีพ.ศ.2562

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 12 ประจ าป ีพ.ศ.2563

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 7 ประจ าป ีพ.ศ.2563

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ

แบบ ผด. 02 
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ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ดา้นการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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 จัดหากล้องโทรทศันว์งจรปดิ
ระบบดิจิตอลชนดิไร้สาย

1. เปน็กล้องโทรทศันว์งจรปดิ
แบบติดต้ังภายนอกความ
ละเอยีดไมน่อ้ยกว่า 5 MP
2. มขีายึดกล้อง
3. มอีปุกรณ์ รับ - ส่ง สัญญาณ
4. มอีปุกรณ์กระจายสัญญาณ
แบบ POE

        400,000 งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

กองวิชาการและ
แผนงาน

2 จัดหาและทดแทน
กล้องโทรทศันว์งจรปดิ ระยะที่
 3

1. เปน็กล้องโทรทศันว์งจรปดิ
แบบติดต้ังภายนอกความ
ละเอยีดไมน่อ้ยกว่า 5 MP
2. มอีปุกรณ์บนัทกึภาพ
3. มเีคร่ืองส ารองไฟฟา้
4. ระบบจัดเกบ็ข้อมลูแบบ
ภายนอก

     2,000,000 งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

กองวิชาการและ
แผนงาน

รวมงบประมาณ 2,400,000    
รวมจ านวนโครงการ 2

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด. 02 
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ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ดา้นการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
5.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

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

1 จัดระเบยีบการจ าหนา่ยสินค้า
ในที่สาธารณะและใหค้วามรู้
แกผู้่ประกอบการค้า

จัดหาสีพร้อมอปุกรณ์ส าหรับตี
เส้นจุดผ่อนผันทั้ง 23 จุด

         30,000 จุดผ่อนผันทั้ง 23 
จุด ภายในเขต
เทศบาล

ส านกัปลัดเทศบาล

2 คืนความสุขใหผู้้ใช้ทางเทา้ เดินแนะน าประชาสัมพนัธ์
ตักเตือนผู้ต้ังวางส่ิงของบนทางเทา้

         50,000 ทางเทา้ภายในเขต
เทศบาล

ส านกัปลัดเทศบาล

3 จัดระเบยีบการโฆษณาด้วย
ใบปลิว แผ่นประกาศและ
เคร่ืองขยายเสียงในที่สาธารณะ

จัดท าตราสัญลักษณ์เทศกจิ 
จัดหาสีสเปร์ยเพื่อประทบับน
แผ่นโฆษณา

         50,000 ภายในเขตเทศบาลฯ ส านกัปลัดเทศบาล

4 สัปดาหป์อ้งกนัอคัคีภยั จัดเจ้าหนา้ที่ปอ้งกนั ฯ ออก
ตรวจถังเคมดัีบเพลิง , มอบสติก
เกอร์เบอร์โทรศัพทฉ์ุกเฉินมอบ
ถังดับเพลิงเคมแีหง้ใหชุ้มชนพื้นที่
เส่ียงต่อการเกดิอคัคีภยั

         20,000 ภายในเขตเทศบาลฯ ส านกัปลัดเทศบาล

5 รณรงค์ปอ้งกนัสาธารณภยั จัดท าแผ่นปา้ยรณรงค์ปอ้งกนั
อคัคีภยัติดต้ังในบริเวณชุมชน 
และพื้นที่เส่ียงต่อการเกดิอคัคีภยั

         30,000 ภายในเขตเทศบาลฯ ส านกัปลัดเทศบาล

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด. 02 
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ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ดา้นการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
5.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

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 พ.ศ.2564
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด. 02 

6 ตรวจร่วมเพื่อความปลอดภยั จัดเจ้าหนา้ที่ปอ้งกนั พนกังาน
ดับเพลิงและอปพร. ออกตรวจ
ร่วมกบัเจ้าหนา้ที่ต ารวจใน
บริเวณพื้นที่เส่ียงต่อการเกดิ
อาชญากรรมและพื้นที่เส่ียงต่อ
การเกดิเหตุเพลิงไหม้

         60,000 ชุมชนภายในเขต
เทศบาลฯ

ส านกัปลัดเทศบาล

7 ประกวดการปอ้งกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัดีเด่น

จัดใหม้กีารจัดเตรียมเจ้าหนา้ที่
และอปุกรณ์การฝึกซ้อมและ
สาธิตการเข้าดับไฟในอาคารสูง 
โดยใช้สถานที่จริง

         10,000 อาคารงานปอ้งกนัฯ
 หรืออาคารในเขต
เทศบาลฯ

ส านกัปลัดเทศบาล

8 ฝึกซ้อมแผนปอ้งกนัภยัฝ่ายพล
เรือน

จัดฝึกการดับเพลิง และการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภยัในอาคาร
สูง การฝึกซ้อมแผนด้านอทุกภยั
 น้ าทว่มฉับพลัน น้ าปา่ไหลหลาก
 ดินโคลนถล่ม และการฝึกซ้อม
แผนอบุติัเหตุทางถนนใหก้บั
พนกังานดับเพลิงและ อปพร.

         50,000 เทศบาลนคร
นครสวรรค์และ
ภายในเขตเทศบาล

ส านกัปลัดเทศบาล
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ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ดา้นการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
5.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

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 พ.ศ.2564
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด. 02 

9 ปอ้งกนัและลดอบุติัเหตุบน
ทอ้งถนนช่วงเทศกาลส าคัญ

จัดเจ้าหนา้ที่กู้ชีพ กู้ภยั ของงาน
ปอ้งกนั ฯ  และอปพร.
เตรียมพร้อม และจัดท าแผ่นปา้ย
 สต๊ิกเกอร์ แผ่นพบั
ประชาสัมพนัธ์ รณรงค์เพื่อลด
อบุติัเหตุทางถนน

         50,000 ภายในเขตเทศบาล ส านกัปลัดเทศบาล

10 อบรมปอ้งกนัและบรรเทา
สาธารณภยัใหก้บัโรงเรียนใน
สังกดัเทศบาลนครนครสวรรค์

น านกัเรียนระดับประถม หรือ
มธัยม ในสังกดัเทศบาลนคร
นครสวรรค์ จ านวน 9 โรงเรียน 
เข้ารับการฝึกอบรมการปอ้งกนั
และบรรเทาสาธารณภยั

         50,000 งานปอ้งกนัฯ, 
อาคารเทศบาล
นครสวรรค์, 
อาคาร
อเนกประสงค์ 
เกาะกลาง อทุยาน
สวรรค์

ส านกัปลัดเทศบาล

11 ใหเ้จ้าหนา้ที่ปอ้งกนัฯ และ
พนกังานดับเพลิงเข้ารับการ
ฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น และ
ดับเพลิงขั้นกา้วหนา้ ณ 
วิทยาลัยปอ้งกนัและบรรเทา
สาธารณภยั

น าเจ้าหนา้ที่เข้ารับการฝึกอบรม 
จ านวน 1 - 2 คน เข้ารับการ
ฝึกอบรม ณ วิทยาลัยปอ้งกนั
และบรรเทาสาธารณภยั จ านวน
 2 หลักสูตร

         50,000 งานปอ้งกนัฯ, 
อาคารเทศบาล
นครสวรรค์, 
อาคาร
อเนกประสงค์ 
เกาะกลาง อทุยาน
สวรรค์

ส านกัปลัดเทศบาล

รวมงบประมาณ 450,000      
รวมจ านวนโครงการ 11
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ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 ดา้นการบริหารจดัการที่ดี
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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 ฝึกอบรมและทศันศึกษาดูงาน
การปฏบิติังานรับเร่ืองราวร้อง
ทกุข์ร้องเรียนของเทศบาล
นครนครสวรรค์

ด าเนนิการอบรมใหค้วามรู้และ
เข้าใจเร่ืองกฎหมายระเบยีบ
วิธีการปฏบิติังานทกัษะและ
ประสบการณ์และการปฏบิติังาน
เร่ืองร้องเรียนร้องทกุข์

        100,000 เทศบาลนคร
นครสวรรค์

 ส านกัปลัดเทศบาล

2 ประเมนิความพงึพอใจและ
แรงจูงใจของข้าราชการและ
ลูกจ้าง

จัดจ้างหนว่ยงานหรือสถาบนัที่
เปน็กลางประเมนิความพงึพอใจ
และแรงจูงใจของข้าราชการและ
ลูกจ้าง

         30,000 เทศบาลนคร
นครสวรรค์

 ส านกัปลัดเทศบาล

3 อบรมพฒันาศักยภาพพนกังาน
เทศบาลและลูกจ้างประจ า

ด าเนนิการจัดการอบรมพฒันา
ศักยภาพผู้ปฏบิติังานของทกุ
ส านกั/กอง

         50,000 เทศบาลนคร
นครสวรรค์

 ส านกัปลัดเทศบาล

4 อบรมสัมมนาสมาชิกสภา
เทศบาล คณะผู้บริหาร 
พนกังานเทศบาล และ
พนกังานจ้าง

อบรมสัมมนาสมาชิกสภา
เทศบาล คณะผู้บริหาร พนกังาน
เทศบาล และพนกังานจ้าง

        200,000 เทศบาลนคร
นครสวรรค์

 ส านกัปลัดเทศบาล

5 วันเทศบาล (ตามนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย)

ท าบญุเล้ียงเพลพระ จัด
นทิรรศการผลงานเทศบาล จัด
กจิกรรมนนัทนาการ จ านวน 1 
คร้ัง

         50,000 ภายในเขตเทศบาล
นครนครสวรรค์

ส านกัปลัดเทศบาล

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด. 02 
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ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 ดา้นการบริหารจดัการที่ดี
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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 พ.ศ.2564
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด. 02 

6 ส ารวจความพงึพอใจของ
ผู้รับบริการ

จ้างหนว่ยงานหรือสถาบนัที่เปน็
กลางส ารวจความ พงึพอใจของ
ผู้รับบริการของเทศบาลใน
ประเด็นหลักๆ

         30,000 เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านกัปลัดเทศบาล

7 พฒันาบคุลากรด้านการ
ประชาสัมพนัธ์

อบรมบคุลากรของเทศบาล ครู
และบคุลากรทางการศึกษาและ
ประชาชน จ านวน 120 คน

         25,000 เทศบาลนคร
นครสวรรค์

 กองวิชาการและ
แผนงาน

8 บริการประชาชนด้านทะเบยีน
ราษฎรด้วยความรวดเร็ว

ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการ
ใหบ้ริการเหลือ 10-15 นาท ีต่อ
ราย

               -   งานทะเบยีนราษฎร  ส านกัปลัดเทศบาล

9 บริการประชาชนด้านบตัร
ประจ าตัวประชาชนด้วยความ
รวดเร็ว

ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการ
บริการเหลือ 10 นาทต่ีอราย

               -   งานทะเบยีนราษฎร  ส านกัปลัดเทศบาล

10 ปรับปรุงร้ัวส านกังานเทศบาล
นครนครสวรรค์

ปรับปรุงร้ัว ความยาว 34 เมตร 
ตามแบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

        155,000 ร้ัวส านกังานเทศบาล  ส านกัปลัดเทศบาล

11 ปรับปรุงประตูทางเข้า - ออก 
ส านกัการประปาและงาน
ทะเบยีนราษฎร

ปรับปรุงประตูทางเข้า - ออก 
ส านกัการประปาและงาน
ทะเบยีนราษฎร จ านวน 4 ชุด

        478,000 ส านกัการประปา
และงานทะเบยีน
ราษฎร

 ส านกัปลัดเทศบาล

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 7 ประจ าป ีพ.ศ.2563
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ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 ดา้นการบริหารจดัการที่ดี
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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 พ.ศ.2564
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด. 02 

12 ปรับปรุงสถานที่ท างานและ
กั้นหอ้งสารบบของกอง
สารสนเทศภาษแีละทรัพย์สิน

ขยายพื้นที่สถานที่ท างานของ
กองสารสนเทศฯ ใหท้ะลุถึงกนั
กบัหอ้งเกบ็สารบบเดิมรวมเปน็
จ านวน 1 หอ้ง และกั้นหอ้ง
สารบบใหม ่จ านวน 1 หอ้ง

        490,000 หอ้งสารสนเทศ
ภาษแีละทรัพย์สิน

 กองสารสนเทศ
ภาษแีละทรัพย์สิน

รวมงบประมาณ 1,608,000    
รวมจ านวนโครงการ 12              
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ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 ดา้นการบริหารจดัการที่ดี
6.2 แผนงานการพาณิชย์

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
พนกังานเทศบาลและ
พนกังานจ้าง ส านกัการประปา

อบรมทศันศึกษาดูงาน จ านวน 
200 คน

        200,000 เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านกัการประปา

2 กจิกรรมวันที่ระลึกการกอ่ต้ัง
กจิการสถานธนานบุาล 1

จัดกจิกรรมวันที่ระลึกการกอ่ต้ัง
กจิการสถานธนานบุาล จ านวน 
3 กจิกรรม
1. จัดพธิีท าบญุทางศาสนา
2. บริจาคเงิน / ส่ิงของ เพื่อ
กจิการสาธารณกศุล
3. จัดท าของที่ระลึก จ านวน 
300 ชิ้น

         30,000 สถานธนานบุาล 1 สถานธนานบุาล 1

3 กจิกรรมวันที่ระลึกการกอ่ต้ัง
กจิการสถานธนานบุาล 2

จัดกจิกรรมวันที่ระลึกการกอ่ต้ัง
กจิการสถานธนานบุาล จ านวน 
3 กจิกรรม
1. จัดพธิีท าบญุทางศาสนา
2. บริจาคเงิน / ส่ิงของ เพื่อ
กจิการสาธารณกศุล
3. จัดท าของที่ระลึก จ านวน 
300 ชิ้น

         10,000 สถานธนานบุาล 2 สถานธนานบุาล 2

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

แบบ ผด. 02 
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ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 ดา้นการบริหารจดัการที่ดี
6.2 แผนงานการพาณิชย์

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 พ.ศ.2564
ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

แบบ ผด. 02 

4 กจิกรรมวันที่ระลึกการกอ่ต้ัง
กจิการสถานธนานบุาล 3

จัดกจิกรรมวันที่ระลึกการกอ่ต้ัง
กจิการสถานธนานบุาล จ านวน 
3 กจิกรรม
1. จัดพธิีท าบญุทางศาสนา
2. บริจาคเงิน / ส่ิงของ เพื่อ
กจิการสาธารณกศุล
3. จัดท าของที่ระลึก จ านวน 
300 ชิ้น

         10,000 กจิการสถานธนานุ
บาล 3 และสถาน
สงเคราะห์

สถานธนานบุาล 3

รวมงบประมาณ       250,000 
รวมจ านวนโครงการ 4
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ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 ดา้นการบริหารจดัการที่ดี
6.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

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
อาสาสมคัรปอ้งกนัภยัฝ่ายพล
เรือน

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

        300,000 งานปอ้งกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั

ส านกัปลัดเทศบาล

2 ฝึกอบรมพฒันาประสิทธิภาพ
เจ้าหนา้ที่ปอ้งกนัฯ และ
พนกังานดับเพลิง

จัดฝึกอบรมพฒันาประสิทธิภาพ
เจ้าหนา้ที่ปอ้งกนัฯ และ
พนกังานดับเพลิง ปลีะ 1 คร้ัง

         50,000 งานปอ้งกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั

ส านกัปลัดเทศบาล

3 เคร่ืองสูบน้ าไดโว่ (ปั้มจุ่ม) 
ขนาด 4 นิ้ว จ านวน 4 เคร่ือง

ติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า จ านวน 2 
ชุมชน ๆ ละ 2 เคร่ือง

        120,000 งานปอ้งกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั

ส านกัปลัดเทศบาล

4 ฝึกอบรมชุดปฏบิติัการจิต
อาสาภยัพบิติั

จัดอบรมบคุคลภายนอก เข้า
ฝึกอบรมเพื่อเปน็จิตอาสาภยัพบิติั

         90,000 งานปอ้งกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั

ส านกัปลัดเทศบาล

รวมงบประมาณ       560,000 
รวมจ านวนโครงการ                 4 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 7 ประจ าป ีพ.ศ.2563

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ที่ โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด. 02 
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ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 ดา้นการบริหารจดัการที่ดี
6.5 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 กอ่สร้างอาคารส านกังาน
ค.ส.ล. ชั้นเดียวพร้อมติดต้ัง
เคร่ืองชั่งน้ าหนกัรถบรรทกุ
ขนาด 18 ล้อ

กอ่สร้างอาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว 
กว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร

     3,500,000 ส่วนช่างสุขาภบิาล ส านกัการช่าง

รวมงบประมาณ     3,500,000 
รวมจ านวนโครงการ                 1 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

แบบ ผด. 02 
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1. ประเภทครุภณัฑ์ส านักงาน
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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 เกา้อี้ส าหรับคอมพวิเตอร์ 
จ านวน 1 ตัว

1. เกา้อี้มพีนกัพงิ
2. มทีี่พกัแขน
3. มขีา 5 แฉก พร้อมล้อเล่ือน

3,000 งานธุรการ กองวิชาการและ
แผนงาน

2 ตู้เหล็กเกบ็เอกสาร ชนดิบาน
เล่ือนกระจก จ านวน 1 ตู้

1. เปน็ตู้เหล็กเกบ็เอกสาร ชนดิ
บานเล่ือนกระจก
2. มกีญุแจ 1 ชุด
3. ภายในมแีผ่นชั้นปรับระดับได้

4,000 ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ

กองวิชาการและ
แผนงาน

3 ตู้เหล็กเกบ็เอกสาร ชนดิบาน
เล่ือนทบึ จ านวน 1 ตู้

1. เปน็ตู้เหล็กเกบ็เอกสาร ชนดิ
บานเล่ือนทบึ
2. มกีญุแจ 1 ชุด
3. ภายในมแีผ่นชั้นปรับระดับได้

4,000 ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ

กองวิชาการและ
แผนงาน

4 ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จ านวน 2
 ตู้

1. มมีอืจับชนดิบดิ
2. มแีผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3. มคุีณสมบติัตามมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม (มอก.)

11,000 งานนติิกรรมสัญญา กองวิชาการและ
แผนงาน

5 ตู้เหล็กแบบ 4 ล้ินชัก จ านวน 
1 ตู้

1. มหีล้ิูนชัก
2. มคุีณสมบติัตามมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม (มอก.)

7,000 งานรับเร่ืองราว
ร้องทกุข์

กองวิชาการและ
แผนงาน

บญัชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไมไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ .ศ.2564 

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด. 02/1 
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1. ประเภทครุภณัฑ์ส านักงาน
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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 ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด. 02/1 

6 ตู้เอกสารเอนกประสงค์ 
จ านวน 2 ตู้

1. เปน็ตู้เอนกประสงค์ขนาด 4 
ล้ินชัก มล๊ีอกพร้อมกนัตลอด 
พร้อมกญุแจสองชุด
2. ช่องกลางและด้านในบานตู้มี
แผ่นกั้นจ านวน 2 แผ่น
3. สามารถปรับระดับแผ่นกั้นได้
ตามต้องการ บานพบัติดกญุแจ
ชนดิมอืฝังจับ พร้อมกญุแจ 2 ชุด

10,000 งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

กองวิชาการและ
แผนงาน

7 โต๊ะคอมพวิเตอร์ จ านวน 2 ตัว 1. เปน็โต๊ะวางคอมพวิเตอร์ 
ด้านบนท าด้วยวัสดุชนดิเรียบมี
ความคงทนแข็งแรง
2. มชีั้นวางคีย์บอร์ดและเมาส์

4,000 งานรับเร่ืองราว
ร้องทกุข์

กองวิชาการและ
แผนงาน

8 อปุกรณ์ควบคุมการใช้งาน
โทรศัพทผ่์านอนิเตอร์เนต็ 
จ านวน 1 เคร่ือง

1. เปน็อปุกรณ์ SBC (Session 
Border Controller) ที่
ออกแบบมา ส าหรับระบบ VoIP 
โดยเฉพาะ
2. สามารถรองรับการใช้งานได้ 
10 คู่สายพร้อมกนั
3. ออกแบบมาส าหรับการ
ปอ้งกนัการโจมตีระบบใน
รูปแบบ toll 
fronud,DoS,virus,trojan

45,000 งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

กองวิชาการและ
แผนงาน
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1. ประเภทครุภณัฑ์ส านักงาน
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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 ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด. 02/1 

9 อปุกรณ์แปลงสัญญาณ
โทรศัพทผ่์านเครือข่าย จ านวน
 5 เคร่ือง

1. เปน็อปุกรณ์แปลงสัญญาณ
โทรศัพทพ์ื้นฐาน (Analog) ให้
เปน็ข้อมลูในรูปแบบ VoIP
2. มพีอร์ท FXS แบบ RJ11 ไม่
นอ้ยกว่า 2 พอร์ท

15,000 งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

กองวิชาการและ
แผนงาน

10 เกา้อี้ส านกังาน หลังพงิสูง 
ปรับระดับได้ จ านวน 1 ตัว

1. เกา้อี้ส านกังาน หลังพงิสูง มี
ที่ทา้วแขน
2. ปรับระดับสูงต่ าได้
3. ขาเกา้อี้ล้อเล่ือน 5 ล้อ ท า
จากวัสดุคงทนแข็งแรง

4,000 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและ
แผนงาน

11 เกา้อี้ส านกังาน จ านวน 1 ตัว 1. เกา้อี้ส านกังานหลังพงิต่ า มทีี่
ทา้วแขน
2. ปรับระดับสูง - ต่ าได้
3.  ขาเกา้อี้ล้อเล่ือน 5 ล้อ ท า
จากวัสดุที่มคีวามคงทนแข็งแรง

           2,000 กองสารสนเทศ
ภาษแีละทรัพย์สิน

กองสารสนเทศ
ภาษแีละทรัพย์สิน

12 โต๊ะท างานพนกังาน จ านวน 1
 ตัว

1. ท าจากเหล็ก
2. หนา้โต๊ะขอบ PVC กนั
กระแทก มแีผ่นกระจกบนโต๊ะ
3. มล้ิีนชักล็อกได้ทั้งหมด ข้าง
ขวา 3 ล้ินชัก ตรงกลาง 1 ล้ินชัก
 รวม 4 ล้ินชัก
4. มทีี่พกัเทา้

           5,000 กองสารสนเทศ
ภาษแีละทรัพย์สิน

กองสารสนเทศ
ภาษแีละทรัพย์สิน
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1. ประเภทครุภณัฑ์ส านักงาน
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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 ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด. 02/1 

13 ตู้เหล็กเกบ็เอกสาร 15 ล้ินชัก 
จ านวน 1 ตู้

1. เปน็ตู้เหล็กเกบ็เอกสาร 15 
ล้ินชัก
2. หนา้ล้ินชักมมีอืจับ

           4,200 หนว่ยตรวจสอบ
ภายใน

หนว่ยตรวจสอบ
ภายใน

14 ตู้เหล็กเกบ็เอกสาร ชนดิบาน
เล่ือนกระจก จ านวน 2 ตู้

1. เปน็ตู้เหล็กเกบ็เอกสาร ชนดิ
บานเล่ือนกระจก
2. ภายในมแีผ่นชั้นปรับระดับ 3
 ชั้น
3. มมีอืจับเปน็แบบฝังพร้อม
กญุแจ

         10,000 หนว่ยตรวจสอบ
ภายใน

หนว่ยตรวจสอบ
ภายใน

รวมงบประมาณ 128,200      
รวมจ านวนครุภณัฑ์ 14              
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1. ประเภทครุภณัฑ์ส านักงาน
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

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 เกา้อี้ส านกังาน หลังพงิสูงปรับ
ระดับได้ จ านวน 5 ตัว

1. เกา้อี้ส านกังานหลังพงิสูง มทีี่
ทา้วแขน
2. ปรับระดับสูง - ต่ าได้
3. ขาเกา้อี้ล้อเล่ือน 5 ล้อ ท า
จากวัสดุที่มคีวามคงทนแข็งแรง

14,000 งานปอ้งกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั

ส านกัปลัดเทศบาล

รวมงบประมาณ 14,000        
รวมจ านวนครุภณัฑ์ 1                

บญัชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไมไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ .ศ.2564 

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด. 02/1 
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1. ประเภทครุภณัฑ์ส านักงาน
1.3 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 เคร่ืองปรับอากาศแบบแยก
ส่วน (ราคารวมค่าติดต้ัง) แบบ
แขวน ขนาดไมต่่่ากว่า 24,000
 บทียีู จ่านวน 3 เคร่ือง

1. ขนาดที่ก่าหนดเปน็ขนาดไม่
ต่่ากว่า 24,000 บทียีู
2. ราคาที่ก่าหนดเปน็ราคาที่รวม
ค่าติดต้ัง
3. ต้องเปน็เคร่ืองปรับอากาศที่
ประกอบส่าเร็จรูปทั้งชุด  ทั้ง
หนว่ยส่งความเย็นและหนว่ย
ระบายความร้อนจากโรงงาน
เดียวกนั

97,200 ท.5 จ่านวน 2 
เคร่ือง
ศพด.ทน.นว. 
จ่านวน 1 เคร่ือง

ส่านกัการศึกษา

2 เคร่ืองปรับอากาศแบบแยก
ส่วน (ราคารวมค่าติดต้ัง) แบบ
แขวน ขนาดไมต่่่ากว่า 48,000
 บทียีู จ่านวน 1 เคร่ือง

1. ขนาดที่ก่าหนดเปน็ขนาดไม่
ต่่ากว่า 48,000 บทียีู
2. ราคาที่ก่าหนดเปน็ราคาที่รวม
ค่าติดต้ัง
3. ต้องเปน็เคร่ืองปรับอากาศที่
ประกอบส่าเร็จรูปทั้งชุด  ทั้ง
หนว่ยส่งความเย็นและหนว่ย
ระบายความร้อนจากโรงงาน
เดียวกนั

55,900 ศพด.พระบางมงคล ส่านกัการศึกษา

บญัชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไมไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ .ศ.2564 

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด. 02/1 
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1. ประเภทครุภณัฑ์ส านักงาน
1.3 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.
ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด. 02/1 

3 ชั้นหนงัสือ ขนาดไมน่อ้ยกว่า 
130 x 30 x 90 เซนติเมตร 
จ่านวน 2 ชุด

1. ชั้นหนงัสือท่าจากโครงสร้าง
ไมอ้ย่างหนา
2. ขนาดไมน่อ้ยกว่า 130 x 30 x
 90 เซนติเมตร

4,400 ฝ่ายการศึกษานอก
ระบบฯ

ส่านกัการศึกษา

4 ตู้เกบ็ที่นอน 15 ช่อง จ่านวน 2
 ตู้

1. ขนาดไมน่อ้ยกว่า ความกว้าง 
150 เซนติเมตร x สูง 100 
เซนติเมตร  และมคีวามลึกไม่
นอ้ยกว่า 40 เซนติเมตร
2. โครงสร้างเปน็ไมห้รือวัสดุอื่น
ที่มคีวามทนทานหรือดีกว่า
3. มฝีาปดิตู้แต่ละช่องพร้อมที่จับ

11,000 ศพด.ร.ร.ท.6 ส่านกัการศึกษา

5 ตู้เกบ็เอกสารบานเล่ือนกระจก
 สูง 4 ฟตุ จ่านวน 4 ตู้

ตู้เกบ็เอกสารบานเล่ือนกระจก 
สูง 4 ฟตุ

33,200 ท.9 ส่านกัการศึกษา

6 ตู้เกบ็เอกสารบานเล่ือนทบึ สูง
 4 ฟตุ จ่านวน 4 ตู้

ตู้เกบ็เอกสารบานเล่ือนทบึ สูง 4
 ฟตุ

31,600 ท.9 ส่านกัการศึกษา

7 ตู้ล็อกเกอร์ 12 ช่อง จ่านวน 
12 ตู้

1. ตู้ล็อกเกอร์  12 ช่อง
2. โครงตู้และบานประตูท่าจาก
เหล็กแผ่น
3. บานประตูมรีะบบล็อกสายยู 
 ส่าหรับล็อกกญุแจพเิศษ

105,600 ท.9 ส่านกัการศึกษา
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1. ประเภทครุภณัฑ์ส านักงาน
1.3 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.
ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด. 02/1 

8 ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง จ่านวน 2
 ตู้

1. มมีอืจับชนดิฝัง
2. คุณสมบติัตามมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม (มอก.)

16,000 ท.8 ส่านกัการศึกษา

9 ตู้เหล็กชนดิ 2 ตอน จ่านวน 7
 ตู้

1. เปน็ตู้เหล็ก 2 ตอน มอืจับ
เปน็แบบฝังพร้อมกญุแจ
2. ชั้นบนเปน็ประตูบานเล่ือน
กระจก  ชั้นล่างเปน็ประตูบาน
เล่ือนทบึมขีารองตู้  
3. ภายในมแีผ่นชั้นวางและ
สามารถปรับระดับได้

49,000 ศพด.ท.1 จ่านวน 2
 ตู้
ท.9 จ่านวน 5 ตู้

ส่านกัการศึกษา

10 ตู้เหล็กแบบ 4 ล้ินชัก จ่านวน 
10 ตู้

1. มหีล้ิูนชัก
2. คุณสมบติัตามมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม (มอก.)

70,000 ท.9 ส่านกัการศึกษา
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1. ประเภทครุภณัฑ์ส านักงาน
1.3 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.
ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด. 02/1 

11 โต๊ะคอมพวิเตอร์พร้อมเกา้อี้ 
จ่านวน 5 ชุด

1. โต๊ะคอมพวิเตอร์มขีนาดความ
กว้างหนา้โต๊ะไมน่อ้ยกว่า 1 เมตร
2. วัสดุท่าจากไมป้าร์ติเกิ้ลหรือ
ดีกว่า มชีั้นวางคีย์บอร์ด  และ
ล้ินชักสามารถล็อคกญุแจได้
3. เกา้อี้มพีนกัพงิและมทีี่ทา้ว
แขน  โครงขาเกา้อี้เปน็ 5 แฉก  
สามารถปรับระดับสูงต่่าได้

10,000 ท.9 ส่านกัการศึกษา

12 โต๊ะท่างานครู พร้อมเกา้อี้ 
จ่านวน 10 ชุด

1. โต๊ะท่างานมขีนาดไมน่อ้ยกว่า
 150 x 77 x 75 เซนติเมตร
2. ตัวโต๊ะท่าจากเหล็กมทีี่พกัเทา้
3. มล้ิีนชักกลางยาว  ล้ินชัก
ด้านซ้ายและขวา  พร้อมกญุแจ
สามารถล็อกได้ทั้งหมด
4. เกา้อี้เปน็แบบมพีนกัพงิและที่
ทา้วแขน  ปรับระดับได้  โครงขา
เกา้อี้เปน็แบบ 5 แฉก

70,000 ท.9 ส่านกัการศึกษา
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1. ประเภทครุภณัฑ์ส านักงาน
1.3 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.
ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด. 02/1 

13 พดัลมติดผนงั ขนาดใบพดัไม่
นอ้ยกว่า 18 นิ้ว จ่านวน 2 ตัว

1. ตะแกรงครอบใบพดัเหล็ก 
กรอบพลาสติก คุณภาพดี
แข็งแรง ทนทาน
2. ปรับระดับแรงลมด้วยสายดึง 
3 ระดับ ปรับส่ายซ้าย-ขวาได้  
และสายดึงบงัคับส่ายได้ตาม
ต้องการ
3. มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงด้วย
ระบบรองล่ืนอตัโนมติั

3,000 ศพด.ร.ร.ท.5 ส่านกัการศึกษา

รวมงบประมาณ 556,900      
รวมจ านวนครุภณัฑ์ 13              
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1. ประเภทครุภณัฑ์ส านักงาน
1.4 แผนงานการสาธารณสขุ

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 ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จ านวน 2
 ตู้

1. มมีอืจับชนดิบดิ
2. มแีผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น

         11,000 งานธุรการ ส านกัการ
สาธารณสุขฯ

2 ตู้เอกสาร 2 บานเล่ือนทบึ 
จ านวน 1 ตู้

1. โครงตู้ผลิตจากเหล็ก 2 บาน
เล่ือนทบึ
2. มชีั้นวาง 3 ชั้น สามารถปรับ
ระดับได้

           3,300 งานธุรการ ส านกัการ
สาธารณสุขฯ

3 ถังน้ าแบบไฟเบอร์กลาส 
ขนาดความจุ 2,500 ลิตร 
จ านวน 4 ใบ

1. ขนาดที่ก าหนดเปน็ขนาดที่จุ
น้ าได้ไมน่อ้ยกว่า 2,500 ลิตร
2. ราคาไมร่วมขาต้ัง และไมร่วม
ค่าติดต้ัง

         37,200 งานบริการรักษา
ความสะอาด

ส านกัการ
สาธารณสุขฯ

รวมงบประมาณ 51,500        
รวมจ านวนครุภณัฑ์ 3                

บญัชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไมไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ .ศ.2564 

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด. 02/1 
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1. ประเภทครุภณัฑ์ส านักงาน
1.6 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 เกา้อี้ผู้บริหารมพีนกัพงิ จ านวน
 3 ตัว

1. เกา้อี้มพีนกัพงิสูงหุ้มหนงัและ
ที่เทา้แขนสามารถปรับระดับสูง
ต่ าได้
2. โครงขาเกา้อี้เปน็ 5 แฉก ท า
จากเหล็ก

         10,500 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านกัการช่าง

2 เกา้อี้ส านกังานขาเหล็กมทีี่
ทา้วแขน จ านวน 3 ตัว

1. เกา้อี้มพีนกัพงิและที่ทา้วแขน
สามารถปรับระดับสูงต่ าได้
2. โครงขาเกา้อี้เปน็ 5 แฉก ท า
จากเหล็ก

           9,000 ส านกัการช่าง ส านกัการช่าง

3 เคร่ืองพมิพดี์ดไฟฟา้ จ านวน 1
 เคร่ือง

1. ความยาวแคร่ไม่น้อยกวา่ 14 นิ้ว
2. ความกวา้งบรรทัดพิมพ์ไม่น้อยกวา่ 
11 นิ้ว (เนื้อที่ในการพิมพ)์
3. ความเร็วสูงสุดในการพิมพ์ 20 
ตัวอักษรต่อวนิาที (อังกฤษ)
4. ต้ังน้ าหนักการพิมพ์ได้ 3 ระดับ
5. เล่ือนแคร่ขึ้น – ลงระยะถี่ได้
6. การป้อนกระดาษอัตโนมัติ

         22,000 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านกัการช่าง

บญัชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไมไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ .ศ.2564 

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด. 02/1 
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1. ประเภทครุภณัฑ์ส านักงาน
1.6 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.
ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด. 02/1 

4 เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยก
ส่วน แบบแขวน ขนาด 
50,000 บทียีู จ านวน 1 เคร่ือง

1. ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากวา่ 
50,000 บีทียู
2. ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่า
ติดต้ัง
3. ต้องเป็นเคร่ืองปรับอากาศที่
ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่ง
ความเยน็และหน่วยระบายความร้อน
จากโรงงานเดียวกัน
4. มีความหน่วงเวลาการท างานของ
คอมเพรสเซอร์

         57,000 ส่วนการโยธา ส านกัการช่าง

5 เกา้อี้ส านกังานโครงขาเหล็ก 
จ านวน 5 ตัว

1. เกา้อี้มพีนกัพงิและที่เทา้แขน
2. โครงขาเกา้อี้ท าจากเหล็ก

         10,000 งานบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม
ส่วนช่างสุขาภบิาล

ส านกัการช่าง

6 เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 
41,000 บทียีู แบบ DUCT 
TYPE ชนดิคอยล์เปลือย ระบบ
 INVERTER จ านวน 4 เคร่ือง

1. เคร่ืองเป่าลมเยน็ หรือ คอยล์เยน็ 
DUCT TYPE ชนิดคอลยเ์ปลือย 
INVERTER 
2. เคร่ืองเป่าลมร้อน หรือ คอยล์ร้อน

        440,000 โรงปรับปรุง
คุณภาพน้ า

ส านกัการช่าง

รวมงบประมาณ 548,500      
รวมจ านวนครุภณัฑ์ 6                
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1. ประเภทครุภณัฑ์ส านักงาน
1.7 แผนงานการพาณิชย์

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 เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบ
ดิจิตอล (ขาว - ด าและสี) 
จ านวน 1 เคร่ือง

1. ขนาดที่ก าหนดเปน็ขนาด
ความเร็วขั้นต่ า 20 แผ่นต่อนาท ี
2. เปน็ระบบมลัติฟงักช์ั่น
3. เปน็ระบบกระดาษธรรมดา 
ชนดิผง ย่อ - ขยายได้

        120,000 ส านกัการประปา ส านกัการประปา

2 ตู้เซฟนริภยั แบบประตูเดียว
ชนดิมอืหมนุ 2 กญุแจ จ านวน
 1 หลัง

1.เปน็ตู้เซฟนริภยั แบบประตู
บานเปดิประตูเดียว มขีนาด
น้ าหนกัขั้นต่ าไมน่อ้ยกว่า 190 
กโิลกรัม
2.เปน็ตู้เซฟระบบล็อคและกญุแจ
 ชนดิมอืหมนุ 2 กญุแจ
3.ภายในประกอบด้วย 2 ชั้นวาง
 และมล้ิีนชักลับที่มไีฟส่องสว่าง
ด้านใน
4.มคีวามมั่นคง แข็งแรง ทนทาน
 ผลิตจากเหล็กกนัไฟ สามารถ
ทนไฟได้นาน 2 ชั่วโมง

         25,000 สถานธนานบุาล 1 สถานธนานบุาล 1

บญัชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไมไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ .ศ.2564 

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด. 02/1 
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1. ประเภทครุภณัฑ์ส านักงาน
1.7 แผนงานการพาณิชย์

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 ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด. 02/1 

3 เกา้อี้ท างานผู้บริหาร จ านวน 1
 ตัว

1. เบาะเกา้อี้และพนกัพงิบดุ้วย 
ฟองน้ า หุ้มด้วยหนงัเทยีม
2. ใช้ระบบสปริงบงัคับความ
ออ่นนุ่มในการโยก
3. มรีะบบปรับระดับสูง - ต่ าของ
เกา้อี้ใช้ระบบแกนไฮโดรลิค
4. ขาเกา้อี้ 5 แฉก ผลิตจากเหล็ก
 มล้ีอเล่ือน
5. มทีา้วแขน

           7,000 สถานธนานบุาล 2 สถานธนานบุาล 2

4 เกา้อี้ส านกังาน จ านวน 1 ตัว 1. เบาะเก้าอี้ท าจาก ฟองน้ าเกรดดีฉีด
ขึ้นรูป (PC Foam) แข็งแรง หุม้ด้วย
หนังเทียม หรือผ้าฝ้ายทอละเอียด 
เกรดดี
2. พนักพิงออกแบบรองรับแผ่นหลัง 
กระชับ ปรับเอนได้อยา่งอิสระ
3. มีระบบปรับระดับสูง - ต่ า ด้วยแกน
โช๊คไฮดรอลิคคุณภาพดี
4. ขาเก้าอี้ 5 แฉก ท าด้วยเหล็กชุบ
โครเมียม
5. มีท้าวแขน

           3,000 สถานธนานบุาล 2 สถานธนานบุาล 2
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1. ประเภทครุภณัฑ์ส านักงาน
1.7 แผนงานการพาณิชย์

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 ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด. 02/1 

5 เคร่ืองปรับอากาศแบบแยก
ส่วน (ราคารวมค่าติดต้ัง) 
จ านวน 1 เคร่ือง

1. ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากวา่ 
12,000 บีทียู
2. ต้องเป็นเคร่ืองปรับอากาศที่
ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่ง
ความเยน็และหน่วยระบบความร้อน
จากโรงงานเดียวกัน
3. มีความหน่วงเวลาท างานของ
คอมเพรสเซอร์

24,200         สถานธนานบุาล 3 สถานธนานบุาล 3

6 เกา้อี้แถว 4 ที่นั่ง แบบเหล็ก 
จ านวน 20 ชุด

1. โครงสร้างขาเกา้อี้เหล็ก
2. ที่นั่งเหล็กพงิท าขึ้นรูปโค้งไมม่ี
รอยต่อ เจาะรูระบายอากาศ มี
ทา้วแขน
3. สีพน่ระบบ EPOXY แหง้เร็ว
กนัรอยขีดข่วน

96,000         สถานขีนส่ง
ผู้โดยสาร

สถานขีนส่ง
ผู้โดยสาร

7 โต๊ะพบัเหล็ก จ านวน 5 ตัว 1. โต๊ะพบัหนา้โฟเมกา้ขาว หนา 
25 มลิ
2. ขนาดความกว้าง 60 นิ้ว ยาว 
200 นิ้ว สูง 75 นิ้ว
3. ขาเหล็กขนาดใหญ่

12,500         สถานขีนส่ง
ผู้โดยสาร

สถานขีนส่ง
ผู้โดยสาร

92



93

1. ประเภทครุภณัฑ์ส านักงาน
1.7 แผนงานการพาณิชย์

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 ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด. 02/1 

8 พดัลมแขวนเพดาน ขนาด 56
 นิ้ว จ านวน 10 ตัว

1. ใบพดั 3 แฉก
2. มรีะบบควบคุมด้วยสวิทตซ์
แบบแยกตัวพดัลม
3. สามารถเลือกปรับแรงลมได้ 3
 ระดับ
4. ใบพดัเหล็กเคลือบพเิศษ

30,000         สถานขีนส่ง
ผู้โดยสาร

สถานขีนส่ง
ผู้โดยสาร

รวมงบประมาณ 317,700      
รวมจ านวนครุภณัฑ์ 8                
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2. ประเภทครุภณัฑ์การศึกษา
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 ชั้นวางรองเทา้หนอนยิ้ม 
จ านวน 1 ชุด

1. ชั้นวางรองเทา้หนอนยิ้ม  
ขนาดไมน่อ้ยกว่า 26 x 123 x 
38 เซนติเมตร
2. ผลิตจากพลาสติกอย่างดี  
ปลอดสารพษิ
3. มสีีสันสด  มชี่องไมน่อ้ยกว่า 
12 ช่อง  สามารถวางซ้อนกนัได้

10,900 ศพด.ร.ร.ท.2 ส านกัการศึกษา

2 โต๊ะท ากจิกรรมพร้อมเกา้อี้ 6 
ที่นั่ง จ านวน 3 ชุด

1. โต๊ะท าจากพลาสติกอย่างหนา
  ขนาดไมน่อ้ยกว่า 60 x 120 x 
50 เซนติเมตร สามารถปรับ
ระดับได้
2. เกา้อี้ท าจากพลาสติกอย่าง
หนา  ขนาดไมน่อ้ยกว่า 28 x 28
 x 52 เซนติเมตร

35,700 ศพด.ร.ร.ท.5 ส านกัการศึกษา

3 โต๊ะพร้อมเกา้อี้ 4 ที่นั่ง ระดับ
อนบุาล จ านวน 5 ชุด

เปน็โต๊ะหนา้โฟเมกา้ขาวเงา  
ขนาดไมน่อ้ยกว่า 60 x 120 x 
55 เซนติเมตร พร้อมเกา้อี้ 4 ตัว

22,900 ศพด.ร.ร.ท.4 ส านกัการศึกษา

รวมงบประมาณ 69,500        
รวมจ านวนครุภณัฑ์ 3                

รายละเอียดของครุภณัฑ์
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

บญัชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไมไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ .ศ.2564 

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ ครุภณัฑ์

แบบ ผด. 02/1 
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3. ประเภทครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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 รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซี
ซี แบบเกยีร์อตัโนมติั จ านวน 
2 คัน

ขนาดที่ก าหนดเปน็ขนาด
ปริมาตรกระบอกสูบขั้นต่ า กรณี
ขนาดต่ ากว่า ซีซี ที่ก าหนดไมเ่กนิ
 5 ซีซี หรือขนาดเกนิกว่า ซีซี ที่
ก าหนดไมเ่กนิ 5 ซีซี เปน็
รถจักรยานยนต์ตามขนาด ซีซี ที่
ก าหนดไว้

        109,400 กองสารสนเทศ
ภาษแีละทรัพย์สิน

กองสารสนเทศ
ภาษแีละทรัพย์สิน

รวมงบประมาณ 109,400      
รวมจ านวนครุภณัฑ์ 1                

บญัชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไมไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ .ศ.2564 

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด. 02/1 
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3. ประเภทครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่
3.2 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 เรือทอ้งแบนไฟเบอร์กลาส 
ขนาด 17 ฟตุ พร้อม
เคร่ืองยนต์ จ านวน 1 ล า

ตัวเรอื คุณลักษณะทัว่ไป
1. เรือไฟเบอร์กลาสแบบหัวมนท้ายตัด
2. ขนาดความยาวตลอดล าเรือ ไม่
น้อยกวา่ 17 ฟุต
3. ความกวา้งที่กลางล า ไม่น้อยกวา่ 
1.8 เมตร
4. ความลึกไม่น้อยกวา่ 40 เซนติเมตร
เครื่องยนต์ คุณลักษณะทัว่ไปเป็น
เครื่องยนต์เบนซิน
1. เคร่ืองยนต์แบบ 4 จงัหวะ
2. ก าลังสูงสุดไม่น้อยกวา่ 11 แรงม้า

        135,000 งานสวนสาธารณะ
ส่วนการโยธา

ส านกัการช่าง

รวมงบประมาณ 135,000      
รวมจ านวนครุภณัฑ์ 1                

บญัชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไมไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ .ศ.2564 

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด. 02/1 
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6. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

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 เคร่ืองรับส่งวิทยุแบบ 
VHF/FM ชนดิติดรถยนต์ 25 
วัตต์ จ านวน 1 เคร่ือง

ระบบ VHF/FM ขนาดก าลังส่ง 
25 วัตต์ ประกอบด้วย ตัวเคร่ือง 
ไมโครโฟน เสาอากาศ อปุกรณ์
ติดต้ังครบชุด หนงัสือคู่มอื

         24,000 งานเทศกจิ ส านกัปลัดเทศบาล

2 ไฟสัญญาณวับวาบพร้อม
สัญญาณเสียงครวญครางและ
ไมค์ประกาศ จ านวน 1 เคร่ือง

1. สัญญาณไฟไซเรนสีแดง 
ความยาวไมต่่ ากว่า 120 
เซนติเมตร
2. ล าโพงพร้อมกล่องเสียงขนาด
ไมต่่ ากว่า 100 วัตต์
3. ชุดคุมไมค์ประกาศ

         27,700 งานเทศกจิ ส านกัปลัดเทศบาล

3 เคร่ืองรับส่งวิทยุแบบ 
VHF/FM ชนดิติดรถยนต์ 25 
วัตต์ จ านวน 4 เคร่ือง

ระบบ VHF/FM ขนาดก าลังส่ง 
25 วัตต์ ประกอบด้วย ตัวเคร่ือง 
ไมโครโฟน เสาอากาศ อปุกรณ์
ติดต้ังครบชุด หนงัสือคู่มอื

96,000 งานปอ้งกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั

ส านกัปลัดเทศบาล

รวมงบประมาณ 147,700      
รวมจ านวนครุภณัฑ์ 3                

บญัชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไมไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ .ศ.2564 

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด. 02/1 
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6. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
6.7 แผนงานการพาณิชย์

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 เคร่ืองชั่งทองระบบดิจิตอล
พร้อมกล่องกนัลม จ านวน 1 
เคร่ือง

1. ชั่งทองได้สูงสุด 3,000 กรัม
2. แสดงผลค่าละเอียด 0.01 กรัม
3. หน้าจอแสดงผลเป็นตัวเลข 
สามารถต่อจอที่ 2 ได้
4. จานชั่งเป็นสแตนเลส ขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 15 เซนติเมตร
5. ใช้หม้อแปลง 11 VAC adaptor

         40,000 สถานธนานบุาล 2 สถานธนานบุาล 2

รวมงบประมาณ 40,000        
รวมจ านวนครุภณัฑ์ 1                

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

บญัชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไมไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ .ศ.2564 

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์

แบบ ผด. 02/1 
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7. ประเภทครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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 กล้องถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอ 
ระบบดิจิตอล จ านวน 1 ชุด

1. ถ่ายภาพนิ่ง ความละเอยีดไม่
นอ้ยกว่า 24 ล้านพกิเซล
2. ถ่ายวิดีโอ ความละเอยีดไม่
นอ้ยกว่า Full HD
3. สามารถถอดเปล่ียนเลนส์ได้
4. หนา้จอสัมผัส ขนาดไมต่่ ากว่า
 3 นิ้ว
5. เชื่อมต่อ wifi กบัสมาร์ทโฟนได้

99,000 ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ

กองวิชาการและ
แผนงาน

2 กล้องวิดีโอ ระบบดิจิตอล 
จ านวน 1 ชุด

1. ถ่ายวิดิโอ ความละเอยีดไม่
นอ้ยกว่า 4K
2. หนา้จอสัมผัส ขนาดไมต่่ ากว่า
 3 นิ้ว
3. มรีะบบปอ้งกนัการส่ันไหว

89,000 ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ

กองวิชาการและ
แผนงาน

บญัชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไมไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ .ศ.2564 

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด. 02/1 
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7. ประเภทครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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 ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด. 02/1 

3 เคร่ืองมลัติโปรเจ็กเตอร์แบบ
ฉายประชิด จ านวน 1 เคร่ือง

1. เปน็เคร่ืองฉายภาพเลนส์เด่ียว
 สามารถต่อกบัอปุกรณ์เพื่อฉาย
ภาพจากคอมพวิเตอร์หรือวีดีโอได้
2. เปน็เคร่ืองมลัติโปรเจ็กเตอร์
ระบบ LCD Panel หรือ DLP 
หรือดีกว่า
3. มคีวามสว่างไมน่อ้ยกว่า 
3,500 Lumens

100,000 งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

กองวิชาการและ
แผนงาน

4 อปุกรณ์ รับ - ส่ง สัญญาณ
ภาพและเสียงไร้สาย จ านวน 2
 ชุด

1. เปน็อปุกรณ์ รับ - ส่ง 
สัญญาณภาพและเสียงไร้สาย
2. สามารถเชื่อมต่อสัญญาณ
ภาพและเสียงกบัอปุกรณ์ผ่าน
การเชื่อมต่อแบบ HDMI ได้
3. รองรับความละเอยีด
สัญญาณภาพที่ 1,080i ที่ 60 
เฟรม
4. สามารถเชื่อมต่อสัญญาณใน
พื้นที่โล่งได้ไมน่อ้ยกว่า 150 เมตร

90,000 งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

กองวิชาการและ
แผนงาน

รวมงบประมาณ 378,000      
รวมจ านวนครุภณัฑ์ 4                
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7. ประเภทครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่
7.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

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 กล้องถ่ายภาพดิจิตอล จ านวน
 1 กล้อง

1.จอ LCD ปรับได้ 180 องศา 
ระบบทชัสกรีนเต็มรูปแบบ 
เข้าถึงฟงัชั่นต่างๆ ได้รวดเร็ว 
2.ความละเอยีดสูงไมน่อ้ยกว่า 
18 MP
3.Built-In WiFi และNFC

13,600 งานปอ้งกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั

ส านกัปลัดเทศบาล

รวมงบประมาณ 13,600        
รวมจ านวนครุภณัฑ์ 1                

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

บญัชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไมไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ .ศ.2564 

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์
 งบประมาณ

(บาท)

แบบ ผด. 02/1 
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7. ประเภทครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่
7.4 แผนงานสาธารณสขุ

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 เคร่ืองขยายเสียงพร้อมล าโพง 
จ านวน 1 ชุด

1. เป็นชุดเคร่ืองเสียงสามารถเคล่ือนที่
ได้
2. มี Mixer ในตัว
3. รองรับการเชื่อมต่อ Bluetooth , 
AUX
4. สามารถรองรับ Microphone ได้
ทั้งแบบมีสายและไร้สาย
5. ก าลังขับสูงสุดรวมไม่น้อยกวา่ 300
 w (ข้างละ 150 w)
6. สามารถตอบสนองความถี่ได้ต้ังแต่ 
60 Hz - 20,000 Hz
7. ล าโพงมีขนาดไม่น้อยกวา่ 8 นิ้ว

         30,000 กลุ่มงานส่งเสริม
ส่ิงแวดล้อม

ส านกัการ
สาธารณสุขฯ

2 เคร่ืองขยายเสียงพร้อมล าโพง
แบบเคล่ือนที่ได้มแีบตเตอร่ีใน
ตัว จ านวน 2 ชุด

1. เป็นล าโพงแบบพกพา มีแบตเตอร่ี
ในตัว
2. รองรับ Flash Drive และ Micro 
SD Card
3. เล่นไฟล์เพลงได้หลากหลาย
4. แบตเตอร่ีมีความจไุม่น้อยกวา่ 
4,000 mAh
5. รองรับการเชื่อมต่อ Bluetooth
6. รองรับ Microphone

10,000 กลุ่มงานส่งเสริม
ส่ิงแวดล้อม

ส านกัการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

รวมงบประมาณ 40,000        
รวมจ านวนครุภณัฑ์ 2                

บญัชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไมไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ .ศ.2564 

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด. 02/1 
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8. ประเภทครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
8.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

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 
พร้อมหนา้กากและอปุกรณ์ 
จ านวน 1 ชุด

1. หน้ากากเป็นแบบหน้ากากเต็มหน้า
 ท าด้วยยาง แบบจอกวา้งสามารถมอง
ได้รอบ
2. ถังอากาศ เสริมความแข็งแรงด้วย
ใยสังเคราะห์ และน้ าหนักถังเปล่า ต้อง
ไม่เกิน 4 กิโลกรัม และใส่อากาศเต็ม
ถังครบชุด ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 11 
กิโลกรัม
3. ชุดอุปกรณ์ควบคุมก าลังอากาศ 
สามารถจา่ยอากาศตามความต้องการ
ของผู้ใช้ได้สูงสุดไม่น้อยกวา่40 ลิตร/
นาที ภายในเวลา 45 นาที
4. ชุดอุปกรณ์สะพายหลัง เป็น
อุปกรณ์ส าหรับติดถังอากาศรวมชุด
อุปกรณ์ควบคุม

175,000 งานปอ้งกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั

ส านกัปลัดเทศบาล

รวมงบประมาณ 175,000      
รวมจ านวนครุภณัฑ์ 1                

รายละเอียดของครุภณัฑ์
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

บญัชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไมไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ .ศ.2564 

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ ครุภณัฑ์

แบบ ผด. 02/1 
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8. ประเภทครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
8.4 แผนงานสาธารณสขุ

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 เคร่ืองดูดจ่ายสารละลาย 
จ านวน 1 เคร่ือง

1. เป็นเคร่ืองดูด - จา่ย สารละลาย
อัตโนมัติ แบบ 1 ช่อง
2. ปรับปริมาตรได้ในช่วง 100 - 1,000
 ไมโครลิตร
3. สามารถถอดส่วนปลายที่ดูดจา่ยได้
4. แป้นกดส าหรับดูด - จา่ย 
สารละลาย มีการออกแบบให้มีขนาด
ใหญ่

5,000           กลุ่มงานส่งเสริม
ส่ิงแวดล้อม

ส านกัการ
สาธารณสุขฯ

2 เคร่ืองตรวจวัดอณุหภมูตู้ิแช่
อาหารสด จ านวน 1 เคร่ือง

1. วัดและบนัทกึอณุหภมูชิ่วง
การวัดอณุหภมู ิ-40 ถึง 85 องศา
เซลเซียส หรือดีกว่า
2. สามารถใช้ตรวจวัดอณุหภมูิ
ในตู้แช่อาหารได้

10,000         กลุ่มงานส่งเสริม
ส่ิงแวดล้อม

ส านกัการ
สาธารณสุขฯ

3 เคร่ืองตรวจวัดอณุหภมูใิน
อาหาร จ านวน 1 เคร่ือง

1.มชี่วงการวัดต้ังแต่ -30 ถึง +
200 องศาเซลเซียส หรือดีกว่า
2.มรีะดับการปอ้งกนัไมน่อ้ยกว่า 
IP65

10,000         กลุ่มงานส่งเสริม
ส่ิงแวดล้อม

ส านกัการ
สาธารณสุขฯ

รายละเอียดของครุภณัฑ์
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

บญัชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไมไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ .ศ.2564 

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ ครุภณัฑ์

แบบ ผด. 02/1 
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8. ประเภทครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
8.4 แผนงานสาธารณสขุ

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

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ที่ ครุภณัฑ์

แบบ ผด. 02/1 

4 อา่งน้ าควบคุมอณุหภมู ิจ านวน
 1 เคร่ือง

1. เป็นอ่างน้ าควบคุมอุณหภูมิได้ต้ังแต่
อุณหภูมิห้องจนถึง 90 องศาเซลเซียส
2. ตัวอ่างภายในท าด้วยสแตนเลส ไม่มี
รอยต่อเพือ่ป้องกันการปนเปือ้นและ
ง่ายต่อการท าความสะอาด
3. ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์
4. มีท่อระบายน้ าออกจากอ่าง สะดวก
ต่อการใช้งาน

50,000 กลุ่มงานส่งเสริม
ส่ิงแวดล้อม

ส านกัการ
สาธารณสุขฯ

5 เคร่ืองวัดความดันโลหติ
อตัโนมติั จ านวน 2 เคร่ือง

1. ขนาดเคร่ืองน้ าหนกัเบา
กะทดัรัด
2. แบตเตอร์ร่ีใช้ได้ทั้งแบบชาร์จ
ไฟฟา้หรือใส่ถ่าน ขนาด AA/AAA

7,000 งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข 4

ส านกัการ
สาธารณสุขฯ

6 หฟูงั จ านวน 2 ชุด 1. มคีวามไวต่อการรับฟงัเสียง
2. หฟูงัสามารถปรับฟงัได้ 2 ด้าน
 ใหเ้หมาะสมกบัการใช้งาน
3. สามารถฟงัเสียงได้ 2 ด้าน

10,000 งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข 4

ส านกัการ
สาธารณสุขฯ

รวมงบประมาณ 92,000        
รวมจ านวนครุภณัฑ์ 6                
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9. ประเภทครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว
9.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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 ผ้ามา่นยูวีพร้อมราง จ านวน 1
 ชุด

1.เปน็ผ้ากนัยูวีได้ไมต่  ากว่า 90 
เปอร์เซ็นต์
2.พร้อมรางรวมติดต้ัง
3.ช่วยปอ้งกนัแสงแดดและลด
อณุหภมูคิวามร้อนของหอ้งได้

85,000         หอ้งประชุม 3/1 ส านกัปลัดเทศบาล

2 เครื องท าน้ าร้อน-น้ าเย็น 
จ านวน 1 เครื อง

1. มหีวักอ๊กน้ า เปน็น้ าร้อน 1 หวั
 น้ าเย็น 1 หวั
2. เปน็เครื องท าน้ าร้อนน้ าเย็น
แบบต้ังพื้น
3. มชี่องส าหรับบรรจุถังน้ า
ส าหรับท าน้ าร้อนน้ าเย็นภายใน
ตัวเครื อง

9,500 งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

กองวิชาการและ
แผนงาน

3 ตู้เย็นขนาดไมต่  ากว่า 9 คิวบกิ
ฟตุ จ านวน 1 ตู้

1. ขนาดที ก าหนดเปน็ความจุ
ภายในขั้นต  า 9 คิวบกิฟตุ
2. เปน็รุ่นที ได้ฉลากประสิทธิภาพ
เบอร์ 5 ของการไฟฟา้ฝ่ายผลิต
แหง่ประเทศไทย

14,700 งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

กองวิชาการและ
แผนงาน

บญัชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไมไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ .ศ.2564 

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด. 02/1 
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9. ประเภทครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว
9.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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 ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด. 02/1 

4 เตาอบไมโครเวฟ จ านวน 1 เตา 1. เปน็เตาอบไมโครเวฟผสม
ระบบย่าง
2. มคีวามจุไมน่อ้ยกว่า 25 ลิตร

9,500 งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

กองวิชาการและ
แผนงาน

รวมงบประมาณ 118,700      
รวมจ านวนครุภณัฑ์ 4                
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9. ประเภทครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว
9.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

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 ผ้ามา่นยูวีพร้อมราง จ านวน 1
 ชุด

1. เปน็ผ้ากนัยูวีได้ไมต่  ากว่า 90 
เปอร์เซ็นต์
2. พร้อมรางรวมติดต้ัง

         38,000 งานเทศกจิ ส านกัปลัดเทศบาล

2 เครื องตัดแต่งกิ งไม ้จ านวน 2 
เครื อง

1. เครื องยนต์เบนซิน แบบ 2 
จังหวะ ก าลังไมน่อ้ยกว่า 3.3 
แรงมา้
2. ความยาวของแผ่นบงัคับโซ่ 
(บาร์โซ่) ไมน่อ้ยกว่า 18 นิ้ว
3. น้ าหนกัไมร่วมอปุกรณ์เสริม 
หนกัไมเ่กนิ 5 กโิลกรัม

100,000 งานปอ้งกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั

ส านกัปลัดเทศบาล

รวมงบประมาณ 138,000      
รวมจ านวนครุภณัฑ์ 2                

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

บญัชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไมไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ .ศ.2564 

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์

แบบ ผด. 02/1 
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9. ประเภทครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว
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 เคร่ืองซักผ้าแบบธรรมดา 
ขนาด 15 กโิลกรัม จ านวน 1 
เคร่ือง

1. เปน็ขนาดที่สามารถซักผ้าแหง้
ได้คร้ังละไมน่อ้ยกว่า 15 กโิลกรัม
2. เปน็เคร่ืองแบบถังเด่ียว เปดิ
ฝาบน
3. มรีะบบปั่นแหง้หรือหมาด

18,000 ศพด.ร.ร.ท.4 ส านกัการศึกษา

2 ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบกิฟตุ 
จ านวน 1 ตู้

1. ขนาดที่ก าหนดเปน็ขนาด
ความจุภายในขั้นต่ า
2. เปน็รุ่นที่ได้รับฉลาก
ประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของการ
ไฟฟา้ฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย

14,700 ศพด.วัดพรหม
จริยาวาส

ส านกัการศึกษา

รวมงบประมาณ 32,700        
รวมจ านวนครุภณัฑ์ 2                

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

บญัชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไมไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ .ศ.2564 

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์

แบบ ผด. 02/1 
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9. ประเภทครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว
9.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

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 เคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม ้ขนาด 22
 นิ้ว จ านวน 2 เคร่ือง

1. เป็นเคร่ืองตัดแต่งพุม่ไม้ชนิดใช้
เคร่ืองยนต์ แบบมือถือ
2. ใช้เคร่ืองยนต์เบนซิน 1 สูบ 2 จงัหวะ
3. ความจกุระบอกสูบขนาดไม่น้อยกวา่
 21 ซีซี

         22,000 งานสวนสาธารณะ
ส่วนการโยธา

ส านกัการช่าง

2 เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 
จ านวน 12 เคร่ือง

1. เป็นเคร่ืองตัดหญ้าแบบสะพาย
2. เคร่ืองยนต์ขนาดไม่น้อยกวา่ 1.4 
แรงม้า
3. ปริมาณกระบอกสูบไม่น้อยกวา่ 30 
ซีซี
4. พร้อมใบมีด

        114,000 งานสวนสาธารณะ 
จ านวน 10 เคร่ือง
งานก าจดัขยะมูลฝอย
จ านวน 2 เคร่ือง
ส่วนการโยธา

ส านกัการช่าง

รวมงบประมาณ 136,000      
รวมจ านวนครุภณัฑ์ 2                

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

บญัชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไมไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ .ศ.2564 

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์

แบบ ผด. 02/1 
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10. ประเภทครุภณัฑ์โรงงาน
10.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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 สว่านโรตาร่ีไฟฟา้แบบไร้สาย 
พร้อมชุดดูดฝุ่น จ านวน 1 
เคร่ือง

1. เปน็สว่านกระแทกชนดิโรตาร่ี
 แบบไร้สาย
2. มเีส้นผ่าศูนย์กลางของการ
เจาะคอนกรีตด้วยดอกสว่าน
กระแทก 4-26 mm.
3. ใช้แรงดันไฟฟา้แบตเตอร่ีไม่
นอ้ยกว่า 18 V.
4. มรีะบบดูดฝุ่นผงจากการเจาะ
ที่สามารถ ถอด-ประกอบ กบัตัว
สว่านได้

30,000 งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

กองวิชาการและ
แผนงาน

รวมงบประมาณ 30,000        
รวมจ านวนครุภณัฑ์ 1                

บญัชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไมไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ .ศ.2564 

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด. 02/1 
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10. ประเภทครุภณัฑ์โรงงาน
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 เคร่ืองเจีย/ตัด แบบมอืถือ 
ขนาด 4 นิ้ว จ านวน 3 เคร่ือง

1. มขีนาดใบเจีย/ตัด 4นิ้ว
2. มกี าลังไฟฟา้ไมต่่ ากว่า 550 
วัตต์
3. มคีวามเร็วรอบ 12,000 
รอบ/นาที
4. มกี าลังไฟฟา้ไมต่่ ากว่า 220 
โวลต์

         12,000 งานสาธารณูปโภค
ส่วนการโยธา

ส านกัการช่าง

2 จิ๊กซอว์ จ านวน 1 เคร่ือง 1. มกี าลังไฟฟา้ไมต่่ ากว่า 580 
วัตต์
2. อตัราชัก 3,100 คร้ัง/นาที
3. มแีรงดันไฟฟา้ ไมต่่ ากว่า 220
 โวลต์

           8,000 งานสาธารณูปโภค
ส่วนการโยธา

ส านกัการช่าง

3 เล่ือยวงเดือนไฟฟา้ แบบมอืถึอ
 ขนาด 9 นิ้ว จ านวน 2 เคร่ือง

1. ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อย
กวา่ 1,700 วตัต์ ความเร็วรอบไม่น้อย
กวา่ 4,000 รอบต่อนาที
 2. ตัดไม้ได้หนา ไม่น้อยกวา่ 60 
มิลลิเมตร
3. ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลางของใบเล่ือยขั้นต่ า

         13,800 งานสาธารณูปโภค
ส่วนการโยธา

ส านกัการช่าง

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

บญัชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไมไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ .ศ.2564 

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์

แบบ ผด. 02/1 
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10. ประเภทครุภณัฑ์โรงงาน
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.
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์

แบบ ผด. 02/1 

4 เคร่ืองเติมอากาศแบบกงัหนัตี
น้ า 4 ใบพดัพลังงาน
แสงอาทติย์ จ านวน 2 ชุด

1. โครงสร้างท าด้วยเหล็กชุบกัลวาไนซ์
กันสนิม หรือ สแตนเลสพร้อม 
แกนเพลาสแตนเลส
2. มีชุดใบพัดส าหรับตีน้ า จ านวน 4 
ใบพัด
3. มีทุ่นลอยน้ าอยา่งน้อย จ านวน 2 ชุด
4. ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงชนิด
บัสเลส แรงดันไฟฟ้า 24 โวลท์ ขนาด 
500 วตัต์
5. มีแผงโซล่าเซลล์ส าหรับรับพลังงาน
แสงอาทิตยข์นาด 330 วตัต์ จ านวน
อยา่งน้อย 2 แผง

         90,000 บริเวณร่องน้ า
เกาะญวน

ส านกัการช่าง

รวมงบประมาณ 123,800      
รวมจ านวนครุภณัฑ์ 4                
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10. ประเภทครุภณัฑ์โรงงาน
10.7 แผนงานการพาณิชย์

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 ถังส าหรับบรรจุแกส๊คลอรีน 
ขนาด 1,000 กโิลกรัม จ านวน
 4 ถัง

1. เปน็ถังเหล็กชนดิ Steel HP 
345
2. ความจุของถัง 840 ลิตร
3. ขนาดบรรจุสูงสุด 1,000 
กโิลกรัม

        480,000 ส านกัการประปา ส านกัการประปา

รวมงบประมาณ 480,000      
รวมจ านวนครุภณัฑ์ 1                

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

บญัชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไมไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ .ศ.2564 

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์

แบบ ผด. 02/1 
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11. ประเภทครุภณัฑ์เครื่องดบัเพลงิ
11.2 แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อย

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 เคร่ืองสูบน้้าดับเพลิงชนดิหาบ
หาม จ้านวน 1 ชุด

1.ขับเคล่ือนด้วยเคร่ืองยนต์
เบนซินชนดิ 2 สูบ 4 จังหวะ
2.ขนาดก้าลังไมต้่่ากว่า 29 
กโิลวัตต์ 
3.อตัราการสูบส่งไมต้่่ากว่า 
1,200 ลิตรต่อนาที
4.แรงดันไมต้่่ากว่า 8 บาร์

1,396,000 งานปอ้งกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั

ส้านกัปลัดเทศบาล

2 ชุดดับเพลิงในอาคารพร้อม
อปุกรณ์ จ้านวน 1 ชุด

1. เส้ือคลุมและกางเกง มีประสิทธภิาพ
ในการป้องกันความร้อน
2. หมวกที่ใช้ในการดับเพลิง ท้าจาก
วสัดุทนความร้อน และแรงกระแทก
3. รองเท้าใช้ส้าหรับในการดับเพลิง 
ผลิตจากยางที่มีโครงสร้างแข็งแรง 
สามารถป้องกันความร้อนและเปลวไฟ
ได้ ตัวรองเท้ามีหูเพือ่สะดวกในการ
สวมใส่ 
4. ฮู๊ดคลุมศรีษะ มีคุณสมบัติยดืหยุน่ 
กระชับ และซับเหง่ือได้ดี สามารถ
ป้องกันความร้อนได้
5. ป้องกันความร้อน และของแหลมคม
 ได้

90,000 งานปอ้งกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั

ส้านกัปลัดเทศบาล

รายละเอียดของครุภณัฑ์
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

บญัชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไมไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ .ศ.2564 

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ ครุภณัฑ์

แบบ ผด. 02/1 

115



116

11. ประเภทครุภณัฑ์เครื่องดบัเพลงิ
11.2 แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อย

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

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ที่ ครุภณัฑ์

แบบ ผด. 02/1 

3 บนัไดอลูมเินยีม แบบ 2 ทอ่น 
 จ้านวน 3 ชุด

1. ท้าจากอลูมเินยีม
2. ความหนาพเิศษรับน้้าหนกัได้ 
100 กก.
3. ขารองบนัไดแบบขายางผลิต
จากโพลิเมอร์ซ่ึงเปน็ฉนวน ช่วย
ต้านกระแสไฟฟา้กนัล่ืนขณะใช้
งาน

45,000 งานปอ้งกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั

ส้านกัปลัดเทศบาล

4 หวัฉีดส้าหรับดับเพลิงในอาคาร
 จ้านวน 2 ชุด

1. ท้าจากอลูมิเนียม อัลลอยด์ ไม่เป็น
สนิมและแข็งแรงทนทาน
2. มีบอลวาล์ว ควบคุมการเปิด - ปิดน้้า
3. มีข้อต่อสวมเร็วขนาด 2.5 นิ้ว
4. มีด้ามจบั
5. สามารถปรับลักษณะน้้าให้เป็นล้า
ตรง หรือฝอย และม่านน้้าได้
6. สามารถใช้กับน้้ายาโฟมดับไฟได้

90,000 งานปอ้งกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั

ส้านกัปลัดเทศบาล

รวมงบประมาณ 1,621,000    
รวมจ านวนครุภณัฑ์ 4                
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16. ประเภทครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
16.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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 าหรับ
งานส านกังาน (จอแสดงภาพ
ขนาดไมน่อ้ยกว่า 19 นิ้ว) 
จ านวน 5 เคร่ือง

1. มหีนว่ยประมวลผลกลาง 
(CPU) ไมน่อ้ยกว่า 4 แกนหลัก
2. มหีนว่ยความจ าหลัก (RAM) 
ชนดิ DDR4 หรือดีกว่า มขีนาด
ไมน่อ้ยกว่า 4 GB

85,000         งานธุรการ 3 เคร่ือง
งานทะเบยีนราษฎร
 2 เคร่ือง

ส านกัปลัดเทศบาล

2 เคร่ืองพมิพ ์Multifunction 
แบบฉีดหมกึพร้อมติดต้ังถัง
หมกึพมิพ ์ (Ink Tank 
Printer) จ านวน 5 เคร่ือง

1. เปน็อปุกรณ์ที่มคีวามสามารถ
เปน็ Printer , Copier , 
Scanner และ  Fax ภายใน
เคร่ืองเดียวกนั
2. เปน็เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมกึ
พร้อมติดต้ังถังหมกึพมิพ ์(Ink 
Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต

37,500         งานธุรการ 1 เคร่ือง
งานทะเบยีนราษฎร
 2 เคร่ือง
งานการเจ้าหนา้ที่ 2
 เคร่ือง

ส านกัปลัดเทศบาล

3 เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 800
 VA จ านวน 7 เคร่ือง

1. มกี าลังไฟฟา้ด้านนอกไมน่อ้ย
กว่า 800 VA  (480 Watts)
2. สามารถส ารองไฟฟา้ได้ไม่
นอ้ยกว่า 15 นาที

17,500         งานธุรการ 5 เคร่ือง
งานทะเบยีนราษฎร
 2 เคร่ือง

ส านกัปลัดเทศบาล

บญัชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไมไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ .ศ.2564 

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด. 02/1 
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16. ประเภทครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
16.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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 ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด. 02/1 

4 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ All In 
One ส าหรับงานประมวลผล 
จ านวน 1 เคร่ือง

1. มหีนว่ยประมวลผลกลาง 
(CPU) ไมน่อ้ยกว่า 4 แกนหลัก 
(4 core) โดยมคีวามเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน่อ้ย
กว่า 1.6 GHz และมเีทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง จ านวน 1 หนว่ย
2. หนว่ยประมวลผลกลาง (CPU)
 มหีนว่ยความจ าแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level)
 ขนาดไมน่อ้ยกว่า 6 MB

23,000         งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

กองวิชาการและ
แผนงาน
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16. ประเภทครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
16.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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 ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด. 02/1 

5 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ All In 
One ส าหรับงานส านกังาน 
จ านวน 1 เคร่ือง

1. มหีนว่ยประมวลผลกลาง 
(CPU) ไมน่อ้ยกว่า 2 แกนหลัก 
(2 core) โดยมคีวามเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน่อ้ย
กว่า 2.2 GHz จ านวน 1 หนว่ย
2. หนว่ยประมวลผลกลาง (CPU)
 มหีนว่ยความจ าแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกนั ขนาดไมน่อ้ยกว่า 4 MB

17,000 งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

กองวิชาการและ
แผนงาน
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16. ประเภทครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
16.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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 ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด. 02/1 

6 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับ
งานส านกังาน (จอแสดงภาพ
ขนาดไมน่อ้ยกว่า 19 นิ้ว) 
จ านวน 1 เคร่ือง

1. มหีนว่ยประมวลผลกลาง 
(CPU) ไมน่อ้ยกว่า 4 แกนหลัก 
(4 core) มคีวามเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐาน ไมน่อ้ยกว่า 3.1 
GHz  หรือดีกว่า จ านวน 1 หนว่ย
2. มหีนว่ยความจ าหลัก (RAM) 
ชนดิ DDR4 หรือดีกว่า มขีนาด
ไมน่อ้ยกว่า 4 GB
3. มหีนว่ยจัดเกบ็ข้อมลู ชนดิ 
SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ
ไมน่อ้ยกว่า 1 TB หรือ ชนดิ 
Solid State Drive ขนาดความ
จุไมน่อ้ยกว่า 250 GB จ านวน 1
 หนว่ย

         17,000 งานจัดท า
งบประมาณ

กองวิชาการและ
แผนงาน
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16. ประเภทครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
16.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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 ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด. 02/1 

7 เคร่ืองคอมพวิเตอร์โนต้บุ๊ก 
ส าหรับงานประมวลผล จ านวน
 2 เคร่ือง

1. มหีนว่ยประมวลผลกลาง 
CPU ไมน่อ้ยกว่า 4 แกนหลัก (4
 core) จ านวน 1 หนว่ย โดยมี
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือดีกว่า
2. มหีนว่ยความจ า (RAM) ชนดิ
 DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไมน่อ้ย
กว่า 8 GB
3. มหีนว่ยจัดเกบ็ข้อมลู ชนดิ 
SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ
ไมน่อ้ยกว่า 1 TB หรือชนดิ 
Solid State Drive ขนาดความ
จุไมน่อ้ยกว่า 250 GB จ านวน 1
 หนว่ย

44,000 งานวิเคราะหฯ์ 1 
เคร่ือง
ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ 1 
เคร่ือง

กองวิชาการและ
แผนงาน
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16. ประเภทครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
16.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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 ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด. 02/1 

8 เคร่ืองคอมพวิเตอร์โนต้บุ๊ก 
ส าหรับงานส านกังาน จ านวน 
2 เคร่ือง

1. มหีนว่ยประมวลผลกลาง 
CPU ไมน่อ้ยกว่า 2 แกนหลัก (2
 core) โดยมคีวามเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไมน่อ้ยกว่า 1.0 
GHz และมเีทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้อง
ใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง จ านวน 1 หนว่ย
2. หนว่ยประมวลผลกลาง (CPU)
 มหีนว่ยความจ าแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกนัไมน่อ้ยกว่า 4MB

32,000 งานนติิกรรมสัญญา
 1 เคร่ือง
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 1 เคร่ือง

กองวิชาการและ
แผนงาน
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16. ประเภทครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
16.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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 ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด. 02/1 

9 เคร่ืองพมิพ ์Multifunction 
แบบฉีดหมกึ พร้อมติดต้ังถัง
หมกึพมิพ ์(Ink Tank Printer)
 จ านวน 3 เคร่ือง

1. เปน็อปุกรณ์ที่มคีวามสามารถ
เปน็ Printer , Copier , 
Scanner และ  Fax ภายใน
เคร่ืองเดียวกนั
2. เปน็เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมกึ
พร้อมติดต้ังถังหมกึพมิพ ์(Ink 
Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
3. มคีวามละเอยีดในการพมิพไ์ม่
นอ้ยกว่า 1,200x1,200 dpi 
4. มคีวามเร็วในการพมิพข์าวด า
ส าหรับกระดาษ A4 ไมน่อ้ยกว่า 
27 หนา้ต่อนาท ี(ppm) หรือ 8.8
 ภาพ ต่อนาท ี(ipm)

22,500 งานจัดท า
งบประมาณ 1 
เคร่ือง
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 2 เคร่ือง

กองวิชาการและ
แผนงาน
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16. ประเภทครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
16.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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 ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด. 02/1 

10 เคร่ืองพมิพ ์Multifunction 
เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า 
จ านวน 1 เคร่ือง

1. เปน็อปุกรณ์ที่มคีวามสามารถ
เปน็ Printer, Copier,Scanner 
และ Fax ภายในเคร่ืองเดียวกนั
2. มคีวามละเอยีดในการพมิพไ์ม่
นอ้ยกว่า 600 x 600 dpi
3. มคีวามเร็วในการพมิพส์ าหรับ
กระดาษ A4 ไมน่อ้ยกว่า 28 
หนา้ต่อนาท ี(ppm)

10,000 งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

กองวิชาการและ
แผนงาน

11 เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 800
 VA จ านวน 5 เคร่ือง

1. มกี าลังไฟฟา้ด้านนอกไมน่อ้ย
กว่า 800 VA (480 Watts)
2. สามารถส ารองไฟฟา้ได้ไม่
นอ้ยกว่า 15 นาที

12,500 งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

กองวิชาการและ
แผนงาน

12 ชุดโปรแกรมจัดการส านกังาน
 ที่มลิีขสิทธิถ์ูกต้องตาม
กฎหมาย จ านวน 3 ชุด

ชุดโปรแกรมจัดการส านกังาน ที่
มลิีขสิทธิถ์ูกต้องตามกฎหมาย

36,000 งานจัดท า
งบประมาณ

กองวิชาการและ
แผนงาน

13 ชุดโปรแกรมปอ้งกนัไวรัส 
(ส าหรับเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 1 
เคร่ือง) จ านวน 3 ชุด

ชุดโปรแกรมปอ้งกนัไวรัส 
(ส าหรับเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 1 
เคร่ือง)

2,100 งานจัดท า
งบประมาณ

กองวิชาการและ
แผนงาน
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16. ประเภทครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
16.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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 ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด. 02/1 

14 ชุดโปรแกรมระบบปฏบิติัการ
ส าหรับเคร่ืองคอมพวิเตอร์แม่
ข่าย (Server) จ านวน 1 ชุด

เปน็ชุดโปรแกรม
ระบบปฏบิติัการส าหรับเคร่ือง
คอมพวิเตอร์แมข่่าย (Server) 
ส าหรับรองรับหนว่ยประมวลผล
กลาง (CPU) ไมน่อ้ยกว่า 16 
แกนหลัก (16 core) ที่มลิีขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฏหมาย

28,000 งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

กองวิชาการและ
แผนงาน

15 อปุกรณ์ L2 Network Switch
 48 Port + SFP จ านวน 4 
เคร่ือง

1. เปน็อปุกรณ์ L2 Network 
Switch ขนาด 48 Port แบบ L2
2. มชี่องสัญญาณแบบ SFP ไม่
นอ้ยกว่า 2 Port
3. รองรับการใช้งาน Vlan

80,000 งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

กองวิชาการและ
แผนงาน

16 อปุกรณ์ Network Switch 24
 Port SFP จ านวน 2 เคร่ือง

1. เปน็อปุกรณ์ Network 
Switch ขนาด 24 Port แบบ 
SFP
2. มชี่องสัญญาณแบบ QSFP 
ไมน่อ้ยกว่า 2 Port

50,000 งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

กองวิชาการและ
แผนงาน

125



126

16. ประเภทครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
16.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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 ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด. 02/1 

17 อปุกรณ์ POE Network 
Switch 24 Port + SFP 
จ านวน 4 เคร่ือง

1. เปน็อปุกรณ์ POE Network 
Switch ขนาด 24 Port แบบ L2
2. มชี่องสัญญาณแบบ SFP ไม่
นอ้ยกว่า 2 Port
3. รองรับการใช้งาน Vlan

64,000 งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

กองวิชาการและ
แผนงาน

18 อปุกรณ์ POE Network 
Switch 8 Port + SFP 
จ านวน 4 เคร่ือง

1. เปน็อปุกรณ์ POE Network 
Switch ขนาด 8 Port แบบ L2
2. มชี่องสัญญาณแบบ SFP ไม่
นอ้ยกว่า 4 Port
3. รองรับการใช้งาน Vlan

36,000 งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

กองวิชาการและ
แผนงาน
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16. ประเภทครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
16.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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 ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด. 02/1 

19 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ All In 
One ส าหรับงานส านกังาน 
จ านวน 4 เคร่ือง

1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่
น้อยกวา่ 2 แกนหลัก (2 Core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืน้ฐานไม่
น้อยกวา่ 2.2 GHz จ านวน 1 หน่วย
2. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มี
หน่วยความจ าแบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาด
ไม่น้อยกวา่ 4 MB
3. มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด 
DDR4 หรือดีกวา่ มีขนาดไม่น้อยกวา่ 4
 GB
4. มีหน่วยจดัเก็บข้อมูล ชนิด SATA 
หรือดีกวา่ ขนาดความจไุม่น้อยกวา่ 1 
TB หรือชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจไุม่น้อยกวา่ 250 GB 
จ านวน 1 หน่วย

         68,000 ส่วนพฒันารายได้ 
ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป ฝ่ายการเงิน
และบญัชี

ส านกัการคลัง
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16. ประเภทครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
16.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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 ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด. 02/1 

20 เคร่ืองพมิพ ์Multifunction 
แบบฉีดหมกึพร้อมติดต้ังถัง
หมกึพมิพ ์(Ink Tank Printer)
 จ านวน 6 เคร่ือง

1. เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น 
Printer, Copier, Scanner และ Fax 
ภายในเคร่ืองเดียวกัน
2. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อย
กวา่ 1,200x1,200 dpi
3. มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด า
ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกวา่ 27 
หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อ
นาที (ipm)
4. มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับ
กระดาษ A4 ไม่น้อยกวา่ 15 หน้าต่อ
นาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)

         45,000 ส่วนพฒันารายได้ 
ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป ฝ่ายการเงิน
และบญัชี

ส านกัการคลัง

21 เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมกึพร้อม
ติดต้ังถังหมกึพมิพ ์(Ink Tank 
Printer) จ านวน 1 เคร่ือง

1. เปน็เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมกึ
พร้อมติดต้ังถังหมกึพมิพ ์(Ink 
Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
2. มคีวามละเอยีดในการพมิพไ์ม่
นอ้ยกว่า 1,200x1,200 dpi

           4,300 ฝ่ายการเงินและ
บญัชี

ส านกัการคลัง

22 เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 800
 VA จ านวน 6 เคร่ือง

1. มกี าลังไฟฟา้ด้านนอกไมน่อ้ย
กว่า 800 VA (480 Watts)
2. สามารถส ารองไฟฟา้ได้ไม่
นอ้ยกว่า 15 นาที

         15,000 ฝ่ายพฒันารายได้ 
ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป ฝ่ายการเงิน
และบญัชี

ส านกัการคลัง
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16. ประเภทครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
16.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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 ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด. 02/1 

23 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1 
จ านวน 1 เคร่ือง

1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่
น้อยกวา่ 6 แกนหลัก (6 Core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืน้ฐานไม่
น้อยกวา่ 3.0 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิม่สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้อง
ใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 
จ านวน 1 หน่วย
2. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มี
หน่วยความจ าแบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาด
ไม่น้อยกวา่ 9 MB

         22,000 กองสารสนเทศ
ภาษแีละทรัพย์สิน

กองสารสนเทศ
ภาษแีละทรัพย์สิน

24 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2 
จ านวน 1 เคร่ือง

1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่
น้อยกวา่ 6 แกนหลัก (6 Core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืน้ฐานไม่
น้อยกวา่ 3.0 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิม่สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้อง
ใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 
จ านวน 1 หน่วย
2. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มี
หน่วยความจ าแบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาด
ไม่น้อยกวา่ 12 MB

         30,000 กองสารสนเทศ
ภาษแีละทรัพย์สิน

กองสารสนเทศ
ภาษแีละทรัพย์สิน
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16. ประเภทครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
16.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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 ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด. 02/1 

25 เคร่ืองคอมพวิเตอร์โนต๊บุ๊ค
ประมวลผลแบบทชัสกรีน 
จ านวน 2 เคร่ือง

1. มีหน้าจอทัชสกรีนขนาดไม่น้อยกวา่
 12.3 นิ้ว พร้อม stylus pen
2. มีหน่วยประมวลผลขนาดไม่น้อย
กวา่ 4 แกน ความเร็วไม่น้อยกวา่ 1.1 
GHz หรือดีกวา่
3. มีหน่วยความจ าหลักไม่น้อยกวา่ 8 
GB
4. มีหน่วยจดัเก็บข้อมูลแบบ SSD 
หรือดีกวา่ความจไุม่น้อยกวา่ 128 GB

         73,800 กองสารสนเทศ
ภาษแีละทรัพย์สิน

กองสารสนเทศ
ภาษแีละทรัพย์สิน

26 เคร่ืองพมิพ ์Multifunction 
แบบฉีดหมกึ พร้อมติดต้ังถัง
หมกึพมิพ์(Ink Tank Printer) 
จ านวน 5 เคร่ือง

1. เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น 
Printer , Copier , Scanner และ 
Fax ภายในเคร่ืองเดียวกัน
2. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อย
กวา่ 1,200 x 1,200 dpi
3. มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด า
ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกวา่ 27 
หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อ
นาที (ipm)
4. มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับ
กระดาษ A4 ไม่น้อยกวา่ 15 หน้าต่อ
นาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)

         37,500 กองสารสนเทศ
ภาษแีละทรัพย์สิน

กองสารสนเทศ
ภาษแีละทรัพย์สิน

27 เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 1 
kVA จ านวน 1 เคร่ือง

1. มกี าลังไฟฟา้ด้านนอกไมน่อ้ย
กว่า 1 kVA (600 Watts)
2. สามารถส ารองไฟฟา้ได้ไม่
นอ้ยกว่า 15 นาที

           5,800 กองสารสนเทศ
ภาษแีละทรัพย์สิน

กองสารสนเทศ
ภาษแีละทรัพย์สิน
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16. ประเภทครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
16.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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 ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด. 02/1 

28 เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 2 
kVA จ านวน 1 เคร่ือง

1. มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกวา่ 2
 kVA (1,200 Watts)
2. มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC) 
ไม่น้อยกวา่ 220+/-20%
3. มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC) 
ไม่มากกวา่ 220+/-10%
 4. สามารถส ารองไฟฟ้าที่ Full Load 
ได้ไม่น้อยกวา่ 5 นาที

         12,000 กองสารสนเทศ
ภาษแีละทรัพย์สิน

กองสารสนเทศ
ภาษแีละทรัพย์สิน

รวมงบประมาณ 927,500      
รวมจ านวนครุภณัฑ์ 28              
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16. ประเภทครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
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 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ All In 
One ส าหรับงานประมวลผล 
จ านวน 6 เคร่ือง

1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่
น้อยกวา่ 4 แกนหลัก (4 core)  โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืน้ฐานไม่
น้อยกวา่ 1.6 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิม่สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้อง
ใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 
จ านวน 1 หน่วย
2. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มี
หน่วยความจ าแบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาด
ไม่น้อยกวา่ 6 MB

138,000 ฝ่ายการเงินด้าน
การศึกษา จ านวน 
1 เคร่ือง
ท.9 จ านวน 5 
เคร่ือง

ส านกัการศึกษา

2 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2 
จ านวน 1 เคร่ือง

1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่
น้อยกวา่ 6 แกนหลัก (6 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืน้ฐานไม่
น้อยกวา่ 3.0 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิม่สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้อง
ใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 
จ านวน 1 หน่วย
2. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มี
หน่วยความจ าแบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาด
ไม่น้อยกวา่ 12 MB

30,000 ฝ่ายกจิการ
โรงเรียนและ
นกัเรียน

ส านกัการศึกษา

บญัชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไมไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ .ศ.2564 

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด. 02/1 
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16. ประเภทครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
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.
ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด. 02/1 

3 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงาน
ส านกังาน จ านวน 2 เคร่ือง

1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่
น้อยกวา่ 4 แกนหลัก (4 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืน้ฐานไม่
น้อยกวา่ 3.1 GHz หรือดีกวา่  จ านวน
 1 หน่วย
2. มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด 
DDR4 หรือดีกวา่  มีขนาดไม่น้อยกวา่ 
4 GB

34,000 ฝ่ายกจิกรรมเด็ก
และเยาวชน 
จ านวน 1 เคร่ือง
ศพด.ร.ร.ท.6 
จ านวน 1 เคร่ือง

ส านกัการศึกษา

4 เคร่ืองพมิพ ์Multifuntion 
แบบฉีดหมกึพร้อมติดต้ัง ถัง
หมกึพมิพ ์(Ink Tank Printer)
 จ านวน 5 เคร่ือง

1. เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น 
Printer , Copier , Scanner และ 
Fax ภายในเคร่ืองเดียวกัน
2. เป็นเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
 จากโรงงานผู้ผลิต
3. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อย
กวา่ 1,200 x 1,200 dpi
4. มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด า
ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกวา่ 27 
หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อ
นาที (ipm)
5. มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับ
กระดาษ A4 ไม่น้อยกวา่ 15 หน้าต่อ
นาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)

37,500 ฝ่ายการศึกษานอก
ระบบฯ จ านวน 1 
เคร่ือง
ฝ่ายกจิกรรมเด็กฯ 
จ านวน 1 เคร่ือง
ศพด.ร.ร.ท.6 
จ านวน 1 เคร่ือง
ท.9 จ านวน 2 
เคร่ือง

ส านกัการศึกษา
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16. ประเภทครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
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.
ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด. 02/1 

5 เคร่ืองพมิพ ์Multifuntion 
เลเซอร์ หรือ LED สี จ านวน 1
 เคร่ือง

1. เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น 
Printer , Copier , Scanner ภายใน
เคร่ืองเดียวกัน
2. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อย
กวา่ 600 x 600 dpi
3. มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด า
ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกวา่ 18 
หน้าต่อนาที (ppm)
4. มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับ
กระดาษ A4 ไม่น้อยกวา่ 18 หน้าต่อ
นาที (ppm)

15,000 ฝ่ายการเงินด้าน
การศึกษา

ส านกัการศึกษา

6 เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมกึพร้อม
ติดต้ังถังหมกึพมิพ ์(Ink Tank 
Printer) จ านวน 1 เคร่ือง

1. เป็นเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
 จากโรงงานผู้ผลิต
2. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อย
กวา่  1,200 x 1,200 dpi
3. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ 
USB 2.0 หรือดีกวา่  จ านวนไม่น้อย
กวา่ 1 ช่อง

4,300 ศพด.ร.ร.ท.7 ส านกัการศึกษา
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16. ประเภทครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
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.
ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด. 02/1 

7 เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ หรือ LED 
ขาวด า ชนดิ Network แบบที่
 1 (28 หนา้/นาท)ี จ านวน 1 
เคร่ือง

1. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อย
กวา่ 1,200 x 1,200 dpi
2. มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับ
กระดาษ A4 ไม่น้อยกวา่ 28 หน้าต่อ
นาที (ppm) 
3. มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาด
ไม่น้อยกวา่  128 MB
4. มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อย
กวา่ 250 แผ่น

8,900 ศพด.ร.ร.ท.2 ส านกัการศึกษา

8 เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ หรือ LED 
สี ชนดิ Network แบบที่ 2  
(27 หนา้/นาท)ี จ านวน 1 
เคร่ือง

1. มคีวามละเอยีดในการพมิพไ์ม่
นอ้ยกว่า 600 x 600 dpi
2. มคีวามเร็วในการพมิพข์าวด า
ส าหรับกระดาษ A4 ไมน่อ้ยกว่า 
27 หนา้ต่อนาท ี(ppm) 
3. มคีวามเร็วในการพมิพสี์
ส าหรับกระดาษ A4 ไมน่อ้ยกว่า 
27 หนา้ต่อนาท ี(ppm)

27,000 ฝ่ายกจิการ
โรงเรียนและ
นกัเรียน

ส านกัการศึกษา

9 เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 1 
kVA จ านวน 1 เคร่ือง

1. มกี าลังไฟฟา้ด้านนอกไมน่อ้ย
กว่า  1 KVA (600 Watts)
2. สามารถส ารองไฟฟา้ได้ไม่
นอ้ยกว่า  15 นาที

5,800 ฝ่ายกจิการ
โรงเรียนและ
นกัเรียน

ส านกัการศึกษา
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16. ประเภทครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
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.
ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด. 02/1 

10 เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 800
 VA จ านวน 7 เคร่ือง

1. มกี าลังไฟฟา้ด้านนอกไมน่อ้ย
กว่า 800 KVA (480 Watts)
2. สามารถส ารองไฟฟา้ได้ไม่
นอ้ยกว่า  15 นาที

17,500 ฝ่ายกจิกรรมเด็กฯ 
จ านวน 1 เคร่ือง
ฝ่ายการเงินด้าน
การศึกษา จ านวน 
1 เคร่ือง
ท.9 จ านวน 5 
เคร่ือง

ส านกัการศึกษา

11 ชุดโปรแกรมปอ้งกนัไวรัส 
(ส าหรับเคร่ืองคอมพวิเตอร์ฯ 1
 เคร่ือง) จ านวน 6 ชุด

ชุดโปรแกรมปอ้งกนัไวรัส 
(ส าหรับเคร่ืองคอมพวิเตอร์ฯ 1 
เคร่ือง)

4,200 ฝ่ายการเงินด้าน
การศึกษา  จ านวน
 1 ชุด
ท.9 จ านวน 5 
เคร่ือง

ส านกัการศึกษา

12 ชุดโปรแกรมระบบปฏบิติัการ
ส าหรับเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
และเคร่ืองคอมพวิเตอร์โนต้บุ๊ก
 แบบสิทธิการใช้งานประเภท
ติดต้ังมาจากโรงงาน (OEM)  
ที่มลิีขสิทธิถ์ูกต้องตาม
กฎหมาย จ านวน 6 ชุด

ชุดโปรแกรมระบบปฏบิติัการ
ส าหรับเคร่ืองคอมพวิเตอร์ และ
เคร่ืองคอมพวิเตอร์โนต้บุ๊ก แบบ
สิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมา
จากโรงงาน (OEM)  ที่มลิีขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย

22,800 ฝ่ายการเงินด้าน
การศึกษา  จ านวน
 1 ชุด
ท.9 จ านวน 5 
เคร่ือง

ส านกัการศึกษา

รวมงบประมาณ 345,000      
รวมจ านวนครุภณัฑ์ 12              
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16. ประเภทครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
16.5 แผนงานสงัคมสงเคราะห์

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 าหรับ
งานส านกังาน (จอแสดงภาพ
ขนาดไมน่อ้ยกว่า 19 นิ้ว) 
จ านวน 5 เคร่ือง

1. มีหน่วยประมวนผลกลาง (CPU) ไม่
น้อยกวา่ 4 แกนหลัก (4 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืน้ฐานไม่
น้อยกวา่ 3.1 GHz หรือดีกวา่ จ านวน 
1 หน่วย
2. มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด 
DDR4 หรือดีกวา่มีขนาดไม่น้อยกวา่ 4
 GB
3. มีหน่วยจดัเก็บข้อมูล ชนิด SATA 
หรือดีกวา่ ขนาดความจไุม่น้อยกวา่ 1 
TB หรือ ชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจไุม่น้อยกวา่ 250 GB 
จ านวน 1 หน่วย

         85,000 กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม

2 เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 2 kVA
 จ านวน 5 เคร่ือง

1. มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกวา่  2
 kVA   (1,200 Watts)
2. มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC) 
ไม่น้อยกวา่ 220+/-20%
3. มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC) 
ไม่มากกวา่ 220+/-10%
4. สามารถส ารองไฟฟ้าที่ Full Load 
ได้ไม่น้อยกวา่ 5 นาที

         60,000 กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม

รวมงบประมาณ 145,000      
รวมจ านวนครุภณัฑ์ 2                

รายละเอียดของครุภณัฑ์
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

บญัชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไมไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ .ศ.2564 

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ ครุภณัฑ์

แบบ ผด. 02/1 
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16. ประเภทครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
16.6 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 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับ
งานส านกังาน (จอแสดงภาพ
ขนาดไมน่อ้ยกว่า 19 นิ้ว) 
จ านวน 3 เคร่ือง

1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่
น้อยกวา่ 4 แกนหลัก (4 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืน้ฐาน ไม่
น้อยกวา่ 3.1 GHz หรือดีกวา่ จ านวน 
1 หน่วย 
2. มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด 
DDR4 หรือดีกวา่ มีขนาดไม่น้อยกวา่ 4
 GB
3. มีหน่วยจดัเก็บข้อมูล ชนิด SATA 
หรือดีกวา่ ขนาดความจไุม่น้อยกวา่ 1 
TB หรือ ชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจไุม่น้อยกวา่ 250 GB 
จ านวน 1 หน่วย

         51,000 ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป จ านวน 2 
เคร่ือง
ส่วนช่างสุขาภบิาล 
จ านวน 1 เคร่ือง

ส านกัการช่าง

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

บญัชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไมไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ .ศ.2564 

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์

แบบ ผด. 02/1 
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16. ประเภทครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
16.6 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.
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์

แบบ ผด. 02/1 

2 เคร่ืองพมิพ ์Multifunction 
แบบฉีดหมกึพร้อมติดต้ังถัง
หมกึพมิพ ์(Ink Tank Printer)
 จ านวน 5 เคร่ือง

1. เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น 
Printer, Copier, Scanner และ Fax 
ภายในเคร่ืองเดียวกัน
2. เป็นเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
 จากโรงงานผู้ผลิต
3. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อย
กวา่ 1,200x1,200 dpi
4. มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด า
ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกวา่ 27 
หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อ
นาที (ipm) 
5. มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับ
กระดาษ A4 ไม่น้อยกวา่ 15 หน้าต่อ
นาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)

         37,500 ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป จ านวน 2 
เคร่ือง
ส่วนช่างสุขาภบิาล 
จ านวน 1 เคร่ือง
ส่วนควบคุมการ
กอ่สร้างอาคารและ
ผังเมอืง จ านวน 2 
เคร่ือง

ส านกัการช่าง

3 เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 800
 VA จ านวน 3 เคร่ือง

1. มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกวา่ 
800 VA (480 watts)
2. สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกวา่ 
15 นาที

           7,500 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านกัการช่าง

4 เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 800
 VA จ านวน 1 เคร่ือง

1. มกี าลังไฟฟา้ด้านนอกไมน่อ้ย
กว่า 800 VA (480 watts)
2. สามารถส ารองไฟฟา้ได้ไม่
นอ้ยกว่า 15 นาที

           2,500 ส่วนช่างสุขาภบิาล ส านกัการช่าง
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16. ประเภทครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
16.6 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.
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์

แบบ ผด. 02/1 

5 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2 (จอ
แสดงภาพ ขนาดไมน่อ้ยกว่า 
19 นิ้ว) จ านวน 1 เคร่ือง

1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่
น้อยกวา่ 6 แกนหลัก (6 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืน้ฐาน ไม่
น้อยกวา่ 3.0 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิม่สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้อง
ใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 
จ านวน 1 หน่วย
2. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มี
หน่วยความจ าแบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level)  เดียวกันขนาด
ไม่น้อย กวา่ 12 MB

         30,000 ส่วนควบคุมการ
กอ่สร้างอาคารและ
ผังเมอืง

ส านกัการช่าง

6 เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมกึพร้อม
ติดต้ังถังหมกึพมิพ ์(Ink Tank 
Printer) ขนาด A3 จ านวน 2 
เคร่ือง

1. เป็นเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
 จากโรงงานผู้ผลิต
2. ความละเอียดในการพิมพ์ไม่ต่ ากวา่ 
5,760 x 1,440 dpi
3. สามารถใช้ได้กับ กระดาษ A3 , A4
 , B4 , A5 ฯลฯ

         29,400 ส่วนควบคุมการ
กอ่สร้างอาคารและ
ผังเมอืง

ส านกัการช่าง

7 เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 800
 VA  จ านวน 1 เคร่ือง

1. มกี าลังไฟฟา้ด้านนอกไมน่อ้ย
กว่า 800 VA (480 watts)
2. สามารถส ารองไฟฟา้ได้ไม่
นอ้ยกว่า 15 นาที

           2,500 ส่วนควบคุมการ
กอ่สร้างอาคารและ
ผังเมอืง

ส านกัการช่าง

รวมงบประมาณ 160,400      
รวมจ านวนครุภณัฑ์ 7                
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16. ประเภทครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
16.7 แผนงานการพาณิชย์

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 เคร่ืองพมิพ ์Multifunction 
แบบฉีดหมกึพร้อมติดต้ังถัง
หมกึพมิพ ์(Ink Tank Printer)
 จ านวน 1 เคร่ือง

1. เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น 
Printer, Scanner, Fax ภายในเคร่ือง
เดียวกัน
2. เป็นเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดต้ังถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
 จากโรงงานผู้ผลิต
3. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อย
กวา่ 1,200 x 1,200 dpi
4. มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด า
ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกวา่ 27 
หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อ
นาที (ipm)
5. มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด า
ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกวา่ 15 
หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อ
นาที (ipm)

           7,500 สถานธนานบุาล 2 สถานธนานบุาล 2

บญัชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไมไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ .ศ.2564 

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด. 02/1 
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16. ประเภทครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
16.7 แผนงานการพาณิชย์

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 ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด. 02/1 

2 เคร่ืองพมิพช์นดิ Dot Matrix 
Printer แบบแคร่ยาว จ านวน 
1 เคร่ือง

1. มีจ านวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกวา่ 24 
เข็มพิมพ์
2. มีความกวา้งในการพิมพ์ไม่น้อยกวา่
 136 คอลัมน์ (Coumn)
3. มีความเร็วขณะพิมพ์ร่างความเร็วสูง
 ขนาด 10 ตัวอักษรต่อนิ้ว ได้ไม่น้อย
กวา่ 400 ตัวอักษรต่อวนิาที
4. มีความละเอียดในการพิมพ์แบบ 
Enhanced Graphics ไม่น้อยกวา่ 
360 x 360 dpi
5. มีหน่วยความจ า แบบ Input 
Buffer ไม่น้อยกวา่ 128 KB

         23,000 สถานธนานบุาล 2 สถานธนานบุาล 2

3 เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 800
 VA จ านวน 2 เคร่ือง

1. มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกวา่ 
800 VA (480 watts)
2. สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกวา่ 
15 นาที

5,000           สถานธนานบุาล 3 สถานธนานบุาล 3

4 เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมกึพร้อม
ติดต้ังถังหมกึพมิพ ์(InkTank 
Printer) จ านวน 1 เคร่ือง

1. เป็นเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
 จากโรงงานผู้ผลิต
2. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อย
กวา่ 1,200x1,200 dpi
3. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ 
USB 2.0 หรือดีกวา่ จ านวนไม่น้อย
กวา่ 1 ช่อง
4. มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกวา่ 50 
แผ่น

4,300           สถานขีนส่ง
ผู้โดยสาร

สถานขีนส่ง
ผู้โดยสาร
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16. ประเภทครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
16.7 แผนงานการพาณิชย์

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 ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด. 02/1 

5 เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 1 
kVA จ านวน 1 เคร่ือง

1. มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกวา่ 1
 KVA (600 watts)
2. สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกวา่ 
15 นาที

5,800           สถานขีนส่ง
ผู้โดยสาร

สถานขีนส่ง
ผู้โดยสาร

รวมงบประมาณ 45,600        
รวมจ านวนครุภณัฑ์ 5                
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17. ประเภทครุภณัฑ์เกษตร
17.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

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 เคร่ืองสูบน ้าไดโว่ (ปั๊มจุ่ม) 
จ้านวน 4 เคร่ือง

1. ขณะทางดูด 4 นิ ว และทางส่ง
 4 นิ ว
2. มกี้าลังมอเตอร์ 3 แรงมา้ ไฟ 
380 โวลด์
3.สูบน ้าได้สูงสุด 950 ลิตรต่อนาที
4. ส่งน ้าได้สูงสุด 19 เมตร

120,000 งานปอ้งกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั

ส้านกัปลัดเทศบาล

รวมงบประมาณ 120,000      
รวมจ านวนครุภณัฑ์ 1                

บญัชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไมไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ .ศ.2564 

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด. 02/1 
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17. ประเภทครุภณัฑ์เกษตร
17.3 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 เคร่ืองปั๊มน ้ำไฟฟำ้ ชนดิ
อตัโนมติั จ้ำนวน 1 เคร่ือง

1. ขนำดปั๊มน ้ำไมน่อ้ยกว่ำ 150 
วัตต์
2. ปั๊มน ้ำได้สูงสุดไมน่อ้ยกว่ำ 47
 ลิตรต่อนำที

7,800 ศพด.วัดพรหม
จริยำวำส

ส้ำนกักำรศึกษำ

รวมงบประมาณ 7,800          
รวมจ านวนครุภณัฑ์ 1                

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

บญัชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไมไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ .ศ.2564 

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์

แบบ ผด. 02/1 
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17. ประเภทครุภณัฑ์เกษตร
17.4 แผนงานสาธารณสขุ

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 เคร่ืองสูบน ้า แบบหอยโข่ง 
เคร่ืองยนต์เบนซิน สูบน ้าได้ 
1,000 ลิตรต่อนาท ีขนาด 5 
แรงมา้ จ้านวน 1 เคร่ือง

1. เป็นเคร่ืองสูบน ้าแบบหอยโข่ง ใช้
เคร่ืองยนต์เบนซิน ขนาดไม่น้อยกวา่ 5
 แรงม้า หรือขนาดปริมาตรกระบอก
สูบ ไม่น้อยกวา่ 160 ซีซี
2. ขนาดท่อส่งไม่น้อยกวา่ 3 นิ ว (75 
มิลลิเมตร)
3. ส่งน ้าได้สูงไม่น้อยกวา่ 9 เมตร หรือ
ประมาณ 30 ฟุต

           8,200 งานบริการรักษา
ความสะอาด

ส้านกัการ
สาธารณสุขฯ

2 เคร่ืองสูบน ้า แบบหอยโข่ง 
มอเตอร์ไฟฟา้ สูบน ้าได้ 1,130
 ลิตรต่อนาท ีจ้านวน 1 เคร่ือง

1. เป็นเคร่ืองสูบน ้าแบบหอยโข่ง ใช้
มอเตอร์ไฟฟ้า
2. ขนาดท่อส่งไม่น้อยกวา่ 3 นิ ว (75 
มิลลิเมตร)
3. ส่งน ้าได้สูงไม่น้อยกวา่ 13.50 เมตร
 หรือประมาณ 45 ฟุต

18,200         งานบริการรักษา
ความสะอาด

ส้านกัการ
สาธารณสุขฯ

รวมงบประมาณ 26,400        
รวมจ านวนครุภณัฑ์ 2                

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

บญัชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไมไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ .ศ.2564 

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์

แบบ ผด. 02/1 
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17. ประเภทครุภณัฑ์เกษตร
17.7 แผนงานการพาณิชย์

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 ระบบไฟฟา้ควบคุม (มอเตอร์
สูบน ้า) แบบปรับรอบการหมนุ
 จ้านวน 1 ชุด

ระบบไฟฟา้ควบคุม (มอเตอร์สูบ
น ้า) แบบปรับรอบการหมนุ 
ขนาดไมน่อ้ยกว่า 37KW 
(Heavy Duty)

        856,000 ส้านกัการประปา ส้านกัการประปา

รวมงบประมาณ 856,000      
รวมจ านวนครุภณัฑ์ 1                

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

บญัชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไมไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ .ศ.2564 

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์

แบบ ผด. 02/1 
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18. ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์
18.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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 ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภณัฑ์ ส านกัปลัดเทศบาล

ซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้าง
ของครุภณัฑ์ขนาดใหญ่ ซ่ึงไม่
รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง

800,000 ส านกัปลัดเทศบาล ส านกัปลัดเทศบาล

2 บ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภณัฑ์ กองวิชาการและ
แผนงาน

ซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้าง
ของครุภณัฑ์ขนาดใหญ่ ซ่ึงไม่
รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง

100,000 กองวิชาการและ
แผนงาน

กองวิชาการและ
แผนงาน

3 บ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภณัฑ์ ส านกัการคลัง

ซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้าง
ของครุภณัฑ์ขนาดใหญ่ ซ่ึงไม่
รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง

200,000 ส านกัการคลัง ส านกัการคลัง

รวมงบประมาณ 1,100,000    
รวมจ านวนครุภณัฑ์ 3                

บญัชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไมไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ .ศ.2564 

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด. 02/1 
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18. ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์
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
ครุภณัฑ์ ส านกัการศึกษา

ซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้าง
ของครุภณัฑ์ขนาดใหญ่ ซ่ึงไม่
รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง

400,000 ส านกัการศึกษา ส านกัการศึกษา

รวมงบประมาณ 400,000      
รวมจ านวนครุภณัฑ์ 1                

บญัชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไมไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ .ศ.2564 

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด. 02/1 
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18. ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์
18.5 แผนงานสงัคมสงเคราะห์

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 ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภณัฑ์ กองสวัสดิการสังคม

ซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้าง
ของครุภณัฑ์ขนาดใหญ่ ซ่ึงไม่
รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง

        400,000 กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม

รวมงบประมาณ 400,000      
รวมจ านวนครุภณัฑ์ 1                

บญัชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไมไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ .ศ.2564 

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด. 02/1 
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18. ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์
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 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภณัฑ์ ส านกัการช่าง

ซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้าง
ของครุภณัฑ์ขนาดใหญ่ ซ่ึงไม่
รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง

     2,000,000 ส านกัการช่าง ส านกัการช่าง

รวมงบประมาณ      2,000,000 
รวมจ านวนครุภณัฑ์ 1                

บญัชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไมไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ .ศ.2564 

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด. 02/1 
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หมวดค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง
   แผนงานสงัคมสงเคราะห์

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 ค่าย้ายพร้อมติดต้ังหอกระจาย
ข่าวหมู่บา้น / ชุมชน ในเขต
เทศบาล

ค่าย้ายพร้อมติดต้ังหอกระจาย
ข่าวหมู่บา้น / ชุมชน ในเขต
เทศบาล

100,000        หอกระจายข่าว
หมู่บา้น

 กองสวัสดิการสังคม

รวมงบประมาณ 100,000      
รวมจ านวนครุภณัฑ์ 1                

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ

บญัชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไมไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ .ศ.2564 

เทศบาลนครนครสวรรค์

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์

แบบ ผด. 02/1 
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18. ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์
18.7 แผนงานการพาณิชย์

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 ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภณัฑ์ ส านกัการประปา

ซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้าง
ของครุภณัฑ์ขนาดใหญ่ ซ่ึงไม่
รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง

     1,000,000 ส านกัการประปา ส านกัการประปา

รวมงบประมาณ     1,000,000 
รวมจ านวนครุภณัฑ์ 1                

บญัชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไมไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ .ศ.2564 

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด. 02/1 
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ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ดา้นการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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 งานจ้างเหมาท าทอ่ร้อยสายลง
ใต้ดิน

บริเวณสะพานเดชา - ตลาดศรี
นคร 2 ฝ่ัง ระยะทาง 2.3 กม.

 34,500,000
(งบประมาณ

TOT)

เขตเทศบาล โทรศัพทจ์ังหวัด
นครสวรรค์ (TOT)

2 งานจ้างเหมาท าทอ่ร้อยสายลง
ใต้ดิน

บริเวณสะพานเดชา - วัด
นครสวรรค์ 2 ฝ่ัง ระยะทาง 1.6 
กม.

 24,200,000
(งบประมาณ

TOT)

เขตเทศบาล โทรศัพทจ์ังหวัด
นครสวรรค์ (TOT)

3 งานจ้างเหมาท าทอ่ร้อยสายลง
ใต้ดิน

บริเวณรอบหนองสมบรูณ์ 2 ฝ่ัง 
ระยะทาง 3.8 กม.

 57,000,000
(งบประมาณ

TOT)

เขตเทศบาล โทรศัพทจ์ังหวัด
นครสวรรค์ (TOT)

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

บญัชจี านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ .ศ.2564 เทศบาลนครนครสวรรค์

ส าหรับ หน่วยงานภายนอก

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ที่

แบบ ผด. 02 
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