




บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง 2564)

เพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2  ประจ าปี พ.ศ.2561



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร  (บำท) โครงกำร  (บำท) โครงกำร  (บำท) โครงกำร  (บำท) โครงกำร  (บำท)

1) ยทุธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและ
สิง่แวดล้อม
  1.1 แผนงำนสำธำรณสุข        -                        -   
  1.2 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและ
นันทนำกำร

       -                        -   

  1.3 แผนงำนกำรศึกษำ        -                        -   
  1.4 แผนงำนสร้ำงควำมเขม้แขง็ของชุมชน        -                        -   
  1.5 แผนงำนเคหะและชุมชน        -                        -   
  1.6 แผนงำนอตุสำหรกรรมและกำรโยธำ        -                        -   
  1.7 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป        -                        -   

รวม        -                         -          -                         -          -                        -          -                        -          -                        -   
2) ยทุธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา 
วฒันธรรมและนันทนาการ
  2.1 แผนงำนกำรศึกษำ        -                        -   
  2.2 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและ
นันทนำกำร

        9                575,000         8               465,000         8               465,000         8               465,000        33            1,970,000

  2.3 แผนงำนอตุสำหกรรมและกำรโยธำ        -                        -   
  2.4 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป        -                        -   

รวม         9                575,000         8               465,000         8               465,000         8               465,000        33            1,970,000

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 ถึง 2564) เพ่ิมเติม / เปลีย่นแปลง ครั้งที่ 2  ประจ าปี พ.ศ.2561

เทศบาลนครนครสวรรค์

ยทุธศำสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี

แบบ ผ.07

หนา้ที ่1



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร  (บำท) โครงกำร  (บำท) โครงกำร  (บำท) โครงกำร  (บำท) โครงกำร  (บำท)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 ถึง 2564) เพ่ิมเติม / เปลีย่นแปลง ครั้งที่ 2  ประจ าปี พ.ศ.2561

เทศบาลนครนครสวรรค์

ยทุธศำสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี

แบบ ผ.07

3) ยทุธศาสตร์ด้านสวสัดิการสังคมและ
ชุมชน
  3.1 แผนงำนสร้ำงควำมเขม้แขง็ของชุมชน        -                        -   
  3.2 แผนงำนสังคมสงเครำะห์        -                        -   
  3.3 แผนงำนอตุสำหกรรมและกำรโยธำ        -                        -   
  3.4 แผนงำนงบกลำง        -                        -   

รวม        -                         -          -                         -          -                        -          -                        -          -                        -   
4) ยทุธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
  4.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป         1             1,050,000        -                         -          -                        -          -                        -           1            1,050,000
  4.2 แผนงำนอตุสำหกรรมและกำรโยธำ        12          102,490,000         2           70,680,000         2           70,680,000         2           70,680,000        18         314,530,000
  4.3 แผนงำนกำรพำณิชย์         2            12,800,000         2           12,800,000        -                        -          -                        -           4           25,600,000

รวม        15          116,340,000         4           83,480,000         2           70,680,000         2           70,680,000        23         341,180,000
5) ยทุธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความมัน่คง
  5.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป        -                        -   
  5.2 แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน        -                        -   
  5.3 แผนงำนสำธำรณสุข        -                        -   

รวม        -                         -          -                         -          -                        -          -                        -          -                        -   

หนา้ที ่2



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร  (บำท) โครงกำร  (บำท) โครงกำร  (บำท) โครงกำร  (บำท) โครงกำร  (บำท)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 ถึง 2564) เพ่ิมเติม / เปลีย่นแปลง ครั้งที่ 2  ประจ าปี พ.ศ.2561

เทศบาลนครนครสวรรค์

ยทุธศำสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี

แบบ ผ.07

6) ยทุธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี
  6.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป         3             1,291,000        -                         -          -                        -          -                        -           3            1,291,000
  6.2 แผนงำนกำรพำณิชย์        -                         -           2               271,000        -                        -          -                        -           2               271,000
  6.3 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน        -                        -   
  6.4 แผนงำนเคหะชุมชน        -                        -   
  6.5 แผนงำนอตุสำหกรรมและกำรโยธำ        -                        -   
  6.6 แผนงำนสำธำรณสุข        -                        -   
  6.7 แผนงำนกำรศึกษำ         2            23,700,000         1           10,000,000        -                        -          -                        -           3           33,700,000
  6.8 แผนงำนสังคมสงเครำะห์        -                        -   

รวม         5            24,991,000         3           10,271,000        -                        -          -                        -           8           35,262,000

ผ.02 อุดหนุนหน่วยงานอ่ืน
  ผ.02 แผนงำนสำธำรณสุข        -                         -          -                         -          -                        -          -                        -          -                        -   
  ผ.02 แผนงำนกำรศึกษำ        -                        -   
  ผ.02 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป        -                        -   
  ผ.02 แผนงำนกำรพำณิชย์        -                        -   
  ผ.02 แผนงำนอตุสำหกรรมและกำรโยธำ        -                        -   

รวม        -                         -          -                         -          -                        -          -                        -          -                        -   
ผ.03 ประสานโครงการพัฒนา อบจ.        -                         -          -                         -          -                        -          -                        -          -                        -   

หนา้ที ่3



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร  (บำท) โครงกำร  (บำท) โครงกำร  (บำท) โครงกำร  (บำท) โครงกำร  (บำท)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 ถึง 2564) เพ่ิมเติม / เปลีย่นแปลง ครั้งที่ 2  ประจ าปี พ.ศ.2561

เทศบาลนครนครสวรรค์

ยทุธศำสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี

แบบ ผ.07

ผ.05 ประสานโครงการพัฒนาจังหวดั
  ผ.05 แผนงำนอตุสำหกรรมและกำรโยธำ         1            20,680,000         1           20,680,000         1           20,680,000         1           20,680,000         4           82,720,000
  ผ.05 แผนงำนกำรพำณิชย์         1          330,000,000         1          330,000,000        -                        -          -                        -           2         660,000,000

รวม         2          350,680,000         2          350,680,000         1           20,680,000         1           20,680,000         6         742,720,000
ผ.06 โครงการที่ไม่ใช่งบประมาณ
  ผ.06 แผนงำนสำธำรณสุข        -                        -   
  ผ.06 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป        -                        -   

รวม        -                         -          -                         -          -                        -          -                        -          -                        -   
รวมโครงการทั้งสิน้ 31      492,586,000        17      444,896,000       11      91,825,000        11      91,825,000        70      1,121,132,000    

ผ.08 ครุภัณฑ์
  1. แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป        13                169,700        11               120,000        11               133,100        10               128,600        45               551,400
  2. แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน         1                 51,000         4             8,660,000        -                        -          -                        -           5            8,711,000
  3. แผนงำนกำรศึกษำ        10                991,700        -                         -          -                        -          -                        -          10               991,700
  4. แผนงำนสำธำรณสุข        15                958,550         4           15,458,200         3           15,430,000         3           15,430,000        25           47,276,750
  5. แผนงำนสังคมสงเครำะห์        -                         -          -                         -          -                        -          -                        -          -                        -   
  6. แผนงำนอตุสำหกรรมและกำรโยธำ        40            20,393,900        40           20,393,900        40           20,393,900        26           19,870,100      146           81,051,800
  7. แผนงำนกำรพำณิชย์         2                295,000         1                 55,000        -                        -          -                        -           3               350,000

รวมครุภัณฑ์ทั้งสิน้       81          22,859,850       60          44,687,100       54         35,957,000       39         35,428,700     234        138,932,650

หนา้ที ่4



แบบ ผ.01
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

เทศบาลนครนครสวรรค์



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2  ส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ธรรมชาติ และนันทนาการ
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  พัฒนาการศึกษาและส่งเสรมิคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตรด์้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 จัดงานขึ้นปีใหม่ เพื่อเป็นการฟื้นฟอูนุรักษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณี
อันดีงานให้เป็นมรดกสืบ
ต่อไป

จัดกิจกรรมท าบุญตักบาตร
ข้าวสารอหารแห้ง 1 กิจกรรม

        40,000         40,000         40,000         40,000 จ านวน
ประชาชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม

ขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามมี
การสืบทอดรักษาไว้
ให้คงอยู่

ส านักการศึกษา 
ฝ่ายส่งเสริม
ศาสนาฯ

2 จัดงานประเพณีวนัสงกรานต์ เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณี
อันดีงามให้เป็นมรดกสืบ
ต่อไป

เด็ก เยาวชน ประชาชนเข้า
ร่วมพธิที าบุญตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้ง ร่วมสืบ
ทอดวฒันธรรมและประเพณี

        70,000         70,000         70,000         70,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

เป็นการส่งเสริม
อนุรักษ์
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามให้
เป็นมรดกสืบต่อไป

ส านักการศึกษา 
ฝ่ายส่งเสริม
ศาสนาฯ

3 แห่เทียนจ าน าพรรษา เพื่อเป็นการส่งเสริม สืบ
สานและอนุรักษ์ประเพณี
วฒันธรรมของท้องถิ่นที่มี
มาแต่โบราณให้ยงัคงอยูก่ับ
คนไทย

จัดแห่เทียนพรรษาโดยเชิญ
หน่วยงาน โรงเรียนรัฐวสิาหกิจ
 และภาคเอกชนเข้าร่วม
กิจกรรม

       200,000        200,000        200,000        200,000 จ านวน
หน่วยงานที่เข้า
ร่วมกิจกรรม

เป็นการส่งเสริม สืบ
สานและอนุรักษ์
ประเพณีวฒันธรรม
ของท้องถิ่นที่มีมาแต่
โบราณให้ยงัคงอยูก่ับ
คนไทย

ส านักการศึกษา 
ฝ่ายส่งเสริม
ศาสนาฯ

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561 ถึง 2564) เพ่ิมเติม / เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 2  ประจ าป ีพ.ศ.2561

ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ  เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

แบบ ผ.01

หนา้ที ่5



2. ยุทธศาสตรด์้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

แบบ ผ.01

4 จัดงานพระราชพธิบีรม
ราชาภิเษกสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ัวมหาวชิราลงกรณ
 บดินทรเทพยวรางกูร

เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึง
วฒันธรรมอันละเอียดอ่อน 
งดงาม และการเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริยใ์ห้
ทรงพระเกียรติสูงส่ง

ผู้บริหาร คณะผู้บริหาร 
หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้างทุก
คน

       110,000 จ านวนบุคลากรที่
เข้าร่วม

เป็นการแสดงให้เห็น
ถึงวฒันธรรมอัน
ละเอียดอ่อน งดงาม 
และการเทิดทูน
สถาบัน
พระมหากษัตริยใ์ห้
ทรงพระเกียรติสูงส่ง

ส านักการศึกษา 
ฝ่ายส่งเสริม
ศาสนาฯ

5 จัดงานวนัคล้ายวนัพระราช
สมภพสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว
มหาวชิราลงกรณบดินทร
เทพยวรางกูร

เพื่อเทิดทูนพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว
มหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร

ผู้บริหาร คณะผู้บริหาร 
หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้างทุก
คนเทิดทูนพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว
มหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร

        30,000         30,000         30,000         30,000 จ านวนบุคลากรที่
เข้าร่วม

เป็นการเทิดทูนพระ
เกียรติสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ัวมหาวชิรา
ลงกรณบดินทรเทพ
ยวรางกูร

ส านักการศึกษา 
ฝ่ายส่งเสริม
ศาสนาฯ

6 จัดงานวนัคล้ายวนั
พระราชสมภพสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

เพื่อเทิดทูนพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

ผู้บริหาร คณะผู้บริหาร 
หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้างทุก
คนเทิดทูนพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 สยามบรมราชกุมารี

        30,000         30,000         30,000         30,000 จ านวนบุคลากรที่
เข้าร่วม

เป็นการเทิดทูนพระ
เกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี

ส านักการศึกษา 
ฝ่ายส่งเสริม
ศาสนาฯ

หนา้ที ่6



2. ยุทธศาสตรด์้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

แบบ ผ.01

7 จัดงานครบรอบวนัเฉลิม
พระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดชบรมนาถบพติร (งาน
วนัพอ่)

เพื่อเทิดทูนพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชบรมนาถบพติร

ผู้บริหาร คณะผู้บริหาร 
หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้างทุก
คนเทิดทูนพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชบรมนาถบพติร

        30,000         30,000         30,000         30,000 จ านวนบุคลากรที่
เข้าร่วม

เป็นการเทิดทูนพระ
เกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดชบรมนาถ
บพติร

ส านักการศึกษา 
ฝ่ายส่งเสริม
ศาสนาฯ

8 จัดงานเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถใน
รัชกาลที่ 9 (งานวนัแม่)

เพื่อเทิดทูนพระเกียรติ 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถใน
รัชกาลที่ 9

ผู้บริหาร คณะผู้บริหาร 
หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้างทุก
คนเทิดทูนพระเกียรติมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่
 9

        30,000         30,000         30,000         30,000 จ านวนบุคลากรที่
เข้าร่วม

เป็นการเทิดทูนพระ
เกียรติ สมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถใน
รัชกาลที่ 9

ส านักการศึกษา 
ฝ่ายส่งเสริม
ศาสนาฯ

9 จัดงานประเพณีลอยกระทง เพื่อเป็นการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟ ูสืบสาน
ขนบธรรมเนียมประเพณี

จัดกิจกรรมประกวดหนูน้อย
นพมาศ และจัดกิจกรรมลอย
กระทง

        35,000         35,000         35,000         35,000 จ านวน
ประชาชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม

ขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามมี
การสืบทอดรักษาไว้
ให้คงอยู่

ส านักการศึกษา 
ฝ่ายส่งเสริม
ศาสนาฯ

รวมงบประมาณ 575,000       465,000       465,000       465,000       
รวมจ านวนโครงการ 9                8                8                8                

หนา้ที ่7



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่1 พัฒนาศักยภาพการผลติสนิค้าเกษตรเพ่ืออุตสาหกรรมและการแปรรูป
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที ่1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
4. ยทุธศาสตร์พัฒนากายภาพเมอืง
    แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ซ่อมแซมหอชมเมอืง เพื่อใหอ้าคารหอชมเมอืงอยู่
ในสภาพใช้การได้ดี

ซ่อมแซมอาคารหอชมเมอืง
เทศบาลนครนครสวรรค์ 
งานร้ือถอน จ านวน 3 
รายการ และงานสถาปตัย์ 
จ านวน 9 รายการ ตาม
รายละเอยีดของเทศบาล

1,050,000    จ านวนรายการที่
ซ่อมแซม

อาคารหอชมเมอืงอยูใ่น
สภาพใช้การได้ดีและมี
ความสวยงาม

ส านกั
ปลัดเทศบาล
งานส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

รวมงบประมาณ 1,050,000    -             -             -             
รวมจ านวนโครงการ 1                -             -             -             

(ผลผลติของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ.2561 ถึง 2564) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่2  ประจ าป ีพ.ศ.2561

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ  เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัชีว้ัด

(KPI)
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แบบ ผ.01

หนา้ที ่8



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่1 พัฒนาศักยภาพการผลติสนิค้าเกษตรเพ่ืออุตสาหกรรมและการแปรรูป
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที ่1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
4. ยทุธศาสตร์พัฒนากายภาพเมอืง
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 กอ่สร้างระบบระบายน ้า
และรวบรวมน ้าเสียพร้อม
ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. 
ถนนจักรวาล เร่ิมตั งแต่
แยกทางเข้า NSC ถึง
แยกนวมนิทร์และทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 
117 จากแยกนวมนิทร์ถึง
ใต้สะพานพิษณุโลก

เพื่อกอ่สร้างระบบระบายน ้า
และรวบรวมน ้าเสียพร้อม
ปรับปรุงผิวจราจร ปอ้งกนัน ้า
ท่วมขังพื นที่ตามแนวถนน

กอ่สร้างท่อระบายน ้า ค.ส.ล. 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 
เมตร ยาว 1,894 เมตร ท่อ
ระบายน ้าขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 เมตร 
ยาว 418 เมตร ท่อเหล็ก
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 
เมตร ความยาว 98 เมตร 
และถนน ค.ส.ล. กว้าง 9-13 
เมตร ยาว 2,030 เมตร ตาม
แบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

    50,000,000   50,000,000   50,000,000   50,000,000 จ้านวนความ
ยาวท่อระบายน ้า
เสียพร้อมถนน

ราษฎรที่อยูอ่าศัย ใน
พื นที่ได้รับการคมนาคม
ที่สะดวก ไมม่ปีญัหาน ้า
ท่วมขัง

ส้านกัการช่าง

(ผลผลติของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ.2561 ถึง 2564) เพ่ิมเตมิ / เปลีย่นแปลง ครั้งที ่2  ประจ าป ีพ.ศ.2561

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ  เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัชีว้ัด

(KPI)
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 61-64 แก้ไขครั้งที่ 1 
ปี 2560 ยุทธที่ 4 หน้า 4-33 ล าดับที่ 108)

แบบ ผ.01

หนา้ที ่9



4. ยทุธศาสตร์พัฒนากายภาพเมอืง
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลติของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แบบ ผ.01

2 กอ่สร้างท่อระบายน ้ารูป
ส่ีเหล่ียมถนนวงศ์สวรรค์
จากชุมชนศูนย์ท่ารถ
บริเวณแยกทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 117 
ข้างอูต่าเร่ิมถึงสามแยก
ถนนวิไลสวรรค์

เพื่อแกไ้ขปญัหาน ้าท่วมขัง
บริเวณศูนย์ท่ารถและชุมชน
สุขสวัสด์ิ(ศูนย์ท่ารถ)

กอ่สร้างท่อระบายน ้า ค.ส.ล. 
รูปส่ีเหล่ียมขนาด 2.10x1.80 
เมตร ยาว 545 เมตร ท่อ
เหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
1.00 เมตร ความยาว 60 
เมตร พร้อมปรับปรุง
ซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. 
หนา 0.20 เมตร ตามแบบ
แปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

    20,680,000   20,680,000   20,680,000   20,680,000 จ้านวนความ
ยาวท่อระบายน ้า
เสียพร้อมถนน

ราษฎรที่อยูอ่าศัยในพื นที่
ไมม่ปีญัหาน ้าท่วมขัง

ส้านกัการช่าง

3 ปรับปรุงถนนภายในเกาะ
กลางอทุยานสวรรค์

เพื่อปรับปรุงถนนภายในเกาะ
กลางฯ ใหม้พีื นผิวเรียบร้อย 
สวยงาม รองรับการใช้งาน
ของประชาชนได้

ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 
เปน็พื นที่ไมน่อ้ยกว่า 3,100 
ตารางเมตร ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

        950,000 จ้านวนพื นที่ถนน
 ค.ส.ล.

ถนนภายในเกาะกลางฯ
สะดวกต่อการใช้งาน
ของประชาชนและง่าย
ต่อการดูแลรักษา

ส้านกัการช่าง

4 ปรับปรุงพื นที่สวนหย่อม
หลังหอ้งน ้าเกาะกลาง
อทุยานสวรรค์

เพื่อปรับปรุงพื นที่สวนหย่อม
หลังหอ้งน ้าใหส้วยงามและ
ง่ายต่อการเข้าถึงของประชาชน

พื นที่สวนหย่อม ขนาดกว้าง
ประมาณ 35 เมตร ยาว
ประมาณ 39 เมตร หรือคิด
เปน็พื นที่ไมน่อ้ยกว่า 878 
ตารางเมตร ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

     1,900,000 จ้านวนพื นที่
สวนหย่อม

สวนหย่อมหลังหอ้งน ้ามี
ความสวยงามและง่าย
ต่อการเข้าถึงของ
ประชาชน

ส้านกัการช่าง

หนา้ที ่10



4. ยทุธศาสตร์พัฒนากายภาพเมอืง
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลติของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แบบ ผ.01

5 ปรับปรุงสนามหญ้าหนา้
น ้าตกเกาะกลางอทุยาน
สวรรค์

เพื่อวางระบบระบายน ้าใต้
สนามหญ้าเพื่อใหส้ามารถใช้
งานได้ดีและสะดวกแกก่าร
บ้ารุงรักษา

สนามหญ้าหนา้น ้าตกพร้อม
ระบบระบายน ้าและปหูญ้า
ใหม ่ขนาดกว้างประมาณ 35 
เมตร ยาวประมาณ 90 เมตร
 หรือคิดเปน็พื นที่ไมน่อ้ยกว่า
 2,890 ตารางเมตร ตาม
แบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

     2,500,000 จ้านวนพื นที่
สนามหญ้าที่
ปรับปรุง

สนามหญ้าสามารถใช้
งานได้ดีและสะดวกแก่
การบ้ารุงรักษา

ส้านกัการช่าง

6 ปรับปรุงลานไทรอทุยาน
สวรรค์

เพื่อปรับปรุงลานไทรให้
เรียบร้อย สวยงาม เหมาะแก่
การใช้สอยของประชาชน

พื นที่ลานไทร ขนาดกว้าง
ประมาณ 28.6 เมตร ยาว
ประมาณ 40 เมตร หรือคิด
เปน็พื นที่ไมน่อ้ยกว่า 880 
ตารางเมตร ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

        800,000 จ้านวนพื นที่ลาน
ไทร

ประชาชนเข้าใช้พื นที่
ลานไทรได้อย่างสะดวก

ส้านกัการช่าง

7 กอ่สร้างหอ้งน ้าบริเวณ
ประตู 4 ภายในอทุยาน
สวรรค์

เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้หอ้งน ้า
ที่มมีาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ
และสะดวกสบาย

อาคารหอ้งน ้า ค.ส.ล. 1 หลัง
 ขนาดกว้าง 6.80 เมตร ยาว 
8.60 เมตร หรือคิดเปน็พื นที่
ไมน่อ้ยกว่า 58 ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนรายละเอยีด
ของเทศบาล

     1,200,000 จ้านวนหอ้งน ้าที่
กอ่สร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการใช้
หอ้งน ้าที่ถูกสุขลักษณะ

ส้านกัการช่าง

หนา้ที ่11



4. ยทุธศาสตร์พัฒนากายภาพเมอืง
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลติของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แบบ ผ.01

8 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
ถนนสาธารณะจากแยก
ถนนผังเมืองสาย ก 3 ถึง
บริเวณพื นที่กอ่สร้างอาคาร
สัญลักษณ์ต้นแม่น ้า
เจ้าพระยา

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทาง การสัญจร

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.20 
เมตร กว้าง 6 เมตร ยาว 791
 เมตร หรือพื นที่ไมน่อ้ยกว่า 
4,746 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

    11,000,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
คมนาคม

ส้านกัการช่าง

9 กอ่สร้างทางเดินตามแนว
ร่องน ้าเกาะญวน

เพื่อใหเ้ปน็สถานที่ส้าหรับ
ออกก้าลังกายและพักผ่อน
หย่อนใจ

ทางเดินเท้า ความยาว 85 
เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

        560,000 จ้านวนความ
ยาวทางเดินเท้า

ประชาชนมสีถานที่
ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อน
ใจและออกก้าลังกาย
ตามแนวร่องน ้าเกาะญวน

ส้านกัการช่าง

10 ปรับปรุงผิวจราจรภายใน
อทุยานสวรรค์

เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง
ส้าหรับออกก้าลังกายและ
พักผ่อนหย่อนใจ

ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตผสมยางพารา พื นที่
ไมน่อ้ยกว่า 26,017 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

    11,500,000 จ้านวนพื นที่ผิว
จราจรที่ปรับปรุง

ประชาชนมทีี่พักผ่อน
หย่อนใจและมคีวาม
ปลอดภยัในการออก
ก้าลังกาย

ส้านกัการช่าง

11 สนบัสนนุการจัดท้าผังเมอืง
เฉพาะบริเวณพื นที่เกาะ
ญวน อ.เมอืง จ.นครสวรรค์

เพื่อมกีฎหมายเฉพาะไว้
ควบคุมพื นที่ก้าหนดเขต
กอ่สร้างและลักษณะอาคาร
ในการพัฒนาเกาะญวนและ
การอนรัุกษพ์ื นที่สีเขียว

ออกกฎกระทรวงผังเมอืง
เฉพาะบริเวณเกาะญวนและ
จัดท้ารูปแบบแนวการพัฒนา
พื นที่บนเกาะญวน

        400,000 กฎกระทรวงผัง
เมอืงเฉพาะ

กฎกระทรวงผังเมอืง
เฉพาะที่สามารถน้ามาใช้
บงัคับภายในเกาะญวนได้

ส้านกัการช่าง

หนา้ที ่12



4. ยทุธศาสตร์พัฒนากายภาพเมอืง
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลติของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แบบ ผ.01

12 ปรับปรุงบอ่รับน ้าบริเวณส่ี
แยกวัดคีรีวงศ์

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทาง การสัญจร

ปรับปรุงบอ่รับน ้า จ้านวน 6 
บอ่ ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

     1,000,000 จ้านวนบอ่รับน ้า ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
คมนาคม

ส้านกัการช่าง

รวมงบประมาณ 102,490,000  70,680,000  70,680,000  70,680,000  
รวมจ านวนโครงการ 12               2                2                2                

หนา้ที ่13



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่1 พัฒนาศักยภาพการผลติสนิค้าเกษตรเพ่ืออุตสาหกรรมและการแปรรูป
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที ่1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
4. ยทุธศาสตร์พัฒนากายภาพเมอืง
    แผนงานการพาณชิย์

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 วางท่อเมนประปาถนน
โกสีย์จากหนา้ที่ท าการ
ประปาถึงสะพานพิษณุโลก

เพื่อขยายการผลิตน  าประปา
ใหป้ระชาชนใช้อย่างทั่วถึง

วางท่อ PVC ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ ว ชั น
คุณภาพ 8.5 ชนดิต่อด้วย
แหวนยาง ความยาวรวม 
3,340 เมตร ตามแบบ
แปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

6,600,000    6,600,000    จ านวนความ
ยาวท่อเมนประปา

ประชาชนมนี  าสะอาดใช้
อปุโภคบริโภคอย่างทั่วถึง
และเพียงพอ

ส านกัการประปา

2 จ้างที่ปรึกษาเพื่อควบคุม
งานกอ่สร้างโครงการ
ปรับปรุงระบบประปา
เทศบาลนครนครสวรรค์

เพื่อจ้างที่ปรึกษาเพื่อควบคุม
งานกอ่สร้างโครงการปรับปรุง
ระบบประปาเทศบาลนคร
นครสวรรค์

ต้องการบคุลากรที่มคีวามรู้
 ความช านาญในการ
ควบคุมงานกอ่สร้างที่ต้อง
ใช้บคุลากรสาขาต่างๆ เช่น
 วิศวกรน  า วิศวกรเคร่ืองกล
 วิศวกรไฟฟ้า วิศวกร
ส่ิงแวดล้อม และสถาปนกิ 
เปน็ที่ปรึกษาในการควบคุม
งาน

6,200,000    6,200,000    จ านวนบคุลากร
ในการควบคุมงาน

ประชาชนมนี  าสะอาดใช้
อปุโภคบริโภคอย่างทั่วถึง
และเพียงพอ

ส านกัการประปา

รวมงบประมาณ 12,800,000  12,800,000  -             -             
รวมจ านวนโครงการ 2                2                -             -             

(ผลผลติของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ.2561 ถึง 2564) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่2  ประจ าป ีพ.ศ.2561

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ  เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัชีว้ัด

(KPI)
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แบบ ผ.01

หนา้ที ่14



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่3  พัฒนาศักยภาพทนุมนุษยแ์ละเสริมสร้างสงัคมเขม้แขง็
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที ่7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกิจการบา้นเมอืงทีด่ี
6. ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการทีด่ี
     แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงซ่อมแซมก ำแพง
ร้ัวและประตูร้ัวทำงเข้ำ-
ออกโดยรอบอำคำร
ส ำนกังำนเทศบำลนคร
นครสวรรค์

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมก ำแพง
ร้ัวและประตูร้ัวทำงเข้ำ-ออก
โดยรอบอำคำรส ำนกังำน
เทศบำลฯ

ปรับปรุงซ่อมแซมก ำแพง
ร้ัวและประตูร้ัวทำงเข้ำ-
ออกโดยรอบอำคำร
ส ำนกังำนเทศบำลฯ

1,000,000    จ ำนวนประตูร้ัวที่
ได้รับกำร
ซ่อมแซม

มกี ำแพงร้ัวและประตูร้ัว
ทำงเข้ำ-ออกโดยรอบ
อำคำรส ำนกังำนเทศบำลฯ 
มคีวำมสวยงำมแข็งแรงได้
มำตรฐำนและควำมปลอดภยั

ส ำนกั
ปลัดเทศบำล

2 ปรับปรุงซ่อมแซมประตู
เปดิ-ปดิอำคำรส ำนกังำน
เทศบำลนครนครสวรรค์ชัน้
 1 และชัน้ 2

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมประตู
เปดิ-ปดิอำคำรส ำนกังำน
เทศบำลนครนครสวรรค์ชัน้ 1
 และชัน้ 2

ปรับปรุงซ่อมแซมประตู
เปดิ-ปดิอำคำรส ำนกังำน
เทศบำลนครนครสวรรค์ชัน้
 1 และชัน้ 2

200,000       จ ำนวนประตู
เปดิ-ปดิที่ได้รับ
กำรซ่อมแซม

มปีระตูเปดิ-ปดิอำคำร
ส ำนกังำนเทศบำลฯ มคีวำม
สวยงำมแข็งแรงได้
มำตรฐำนและควำมปลอดภยั

ส ำนกั
ปลัดเทศบำล

3 ต่อเติมกัน้หอ้งเกบ็ของ 
(ข้ำงหอ้งน้ ำหญิงชัน้ 1 ฝ่ัง
งำนทะเบยีนรำษฎร)

เพื่อใช้เปน็หอ้งเกบ็ของส ำหรับ
เกบ็วัสดุ อปุกรณ์ และ
เคร่ืองมอื เคร่ืองใช้ของทำง
รำชกำร

ต่อเติมกัน้หอ้งเกบ็ของ 
จ ำนวน 1 หอ้ง

91,000        จ ำนวนหอ้งเกบ็
ของ

มหีอ้งเกบ็ของส ำหรับเกบ็
วัสดุ อปุกรณ์ และเคร่ืองมอื 
เคร่ืองใช้ของทำงรำชกำร

ส ำนกั
ปลัดเทศบำล

รวมงบประมาณ 1,291,000    -             -             -             
รวมจ านวนโครงการ 3                -             -             -             

(ผลผลติของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ.2561 ถึง 2564) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่2  ประจ าป ีพ.ศ.2561

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ  เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัชีว้ัด

(KPI)
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แบบ ผ.01

หนา้ที ่15



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่3  พัฒนาศักยภาพทนุมนุษยแ์ละเสริมสร้างสงัคมเขม้แขง็
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที ่7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกิจการบา้นเมอืงทีด่ี
6. ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการทีด่ี
     แผนงานการพาณชิย์

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสง
สว่างบริเวณริมร้ัวด้านข้าง
สถานขีนส่งผู้โดยสารตลอด
แนว

เพื่อเพิ่มแสงสว่างและความ
ปลอดภยัในบริเวณสถานขีนส่ง

โคมไฟ LED 20 วัตต์ เสา
ไฟแปบ๊เหล็กขนาด 3 นิว้ 
ยาว 6 เมตร จ านวน 28 ชุด
 และวัสดุอปุกรณ์อืน่ๆรวม
ค่าแรงงาน

191,000       จ านวนโคมไฟที่
ติดต้ัง

สถานขีนส่งผู้โดยสารมแีสง
สว่างเพิ่มขึน้ประชาชนได้
ความสะดวกและปลอดภยั

ส านกั
ปลัดเทศบาล
งานสถานขีนส่ง
ผู้โดยสาร

2 จัดหาโปรแกรมส าเร็จรูป
ส าหรับใช้ในการจัดเกบ็
ค่าบริการสถานี

เพื่อใช้ในการปฏบิติังานได้
รวดเร็วตรวจสอบได้

โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับ
ใช้ในการจัดเกบ็ค่าบริการ
สถาน ีจ านวน 1 โปรแกรม

80,000        จ านวนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์

ผู้ประกอบการที่มาใช้บริการ
ได้รับความสะดวก รวดเร็ว 
และมปีระสิทธิภาพ

ส านกั
ปลัดเทศบาล
งานสถานขีนส่ง
ผู้โดยสาร

รวมงบประมาณ -             271,000       -             -             
รวมจ านวนโครงการ -             2                -             -             

(ผลผลติของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ.2561 ถึง 2564) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่2  ประจ าป ีพ.ศ.2561

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ  เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัชีว้ัด

(KPI)
ผลลพัธ์ทีค่าดว่า

จะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แบบ ผ.01

หนา้ที ่16



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่3  พัฒนาศักยภาพทนุมนุษยแ์ละเสริมสร้างสงัคมเขม้แขง็
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที ่7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกิจการบา้นเมอืงทีด่ี
6. ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการทีด่ี
    แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 เช่าที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง
วัดวรนาถบรรพต

1.เพื่อขยายพื้นที่โรงเรียน
เทศบาลวัดวรนาถบรรพต
รองรับจ านวนนกัเรียนที่
เพิ่มขึน้
2.เพื่อใหม้เีนือ้ที่และ
อาคารเพียงพอต่อการจัด
กจิกรรมการเรียนการสอน

เช่าที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง
วัดวรนาถบรรพต (โรงเรียนสห
วิทยาลัย)

10,000,000   10,000,000   จ านวนที่ดินและ
ส่ิงปลูกสร้าง

จ านวนที่ดินพร้อมส่ิง
ปลูกสร้างเพียงพอต่อ
จ านวนนกัเรียนและ
บคุลากรและการ
จัดการเรียนการสอน
และการสร้างแหล่ง
เรียนรู้

ส านกัการศึกษา

2 กอ่สร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ 
12 หอ้งเรียน แบบตอก
เสาเข็ม โรงเรียนเทศบาล
วัดพรหมจริยาวาส (ท.3 )

เพื่อใหม้สีถานที่ในการจัด
กจิกรรมการเรียนการสอน
 เพียงพอต่อจ านวน
นกัเรียนที่เพิ่มขึน้

กอ่สร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 
หอ้งเรียน  จ านวน  1  หลัง 
รายละเอยีดตามแบบกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
และแบบแปลนเทศบาลที่แกไ้ข
เปล่ียนแปลง

   13,700,000 อาคารเรียนที่
กอ่สร้าง จ านวน 
1 หลัง

อาคารสถานที่
เพียงพอต่อจ านวน
เด็กนกัเรียน

ท.3

รวมงบประมาณ 23,700,000   10,000,000   -              -              
รวมจ านวนโครงการ 2                 1                 -              -              

(ผลผลติของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ.2561 ถึง 2564) เพ่ิมเตมิ / เปลีย่นแปลง ครั้งที ่2  ประจ าป ีพ.ศ.2561

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ  เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 61-64 แก้ไขครั้งที่ 1 
ปี 2560 ยุทธที่ 6 หน้าที่ 6-27) ปี 2561 ตั้งไว้ 
12,000,000 บาท)

แบบ ผ.01

หนา้ที ่17



แบบ ผ.05
ส าหรับ  ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

เทศบาลนครนครสวรรค์



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่1 พัฒนาศักยภาพการผลติสนิค้าเกษตรเพ่ืออุตสาหกรรมและการแปรรูป
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที ่1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
4. ยทุธศาสตร์พัฒนากายภาพเมอืง
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 กอ่สร้างท่อระบายน ้ารูป
ส่ีเหล่ียมถนนวงศ์สวรรค์
จากชุมชนศูนย์ท่ารถ
บริเวณแยกทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 117 
ข้างอูต่าเร่ิมถึงสามแยก
ถนนวิไลสวรรค์

เพื่อแกไ้ขปญัหาน ้า
ท่วมขังบริเวณศูนย์
ท่ารถและชุมชนสุข
สวัสด์ิ(ศูนย์ท่ารถ)

กอ่สร้างท่อระบายน ้า ค.ส.ล. 
รูปส่ีเหล่ียมขนาด 2.10x1.80 
เมตร ยาว 545 เมตร ท่อเหล็ก
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 
เมตร ความยาว 60 เมตร 
พร้อมปรับปรุงซ่อมแซมผิว
จราจร ค.ส.ล. หนา 0.20 เมตร
 ตามแบบแปลนรายละเอยีด
ของเทศบาล

      20,680,000        20,680,000        20,680,000        20,680,000 จ้านวนความยาว
ท่อระบายน ้าเสีย
พร้อมถนน

ราษฎรที่อยูอ่าศัย
ในพื นที่ไมม่ปีญัหา
น ้าท่วมขัง

ส้านกัการช่าง

รวมงบประมาณ 20,680,000      20,680,000       20,680,000       20,680,000       
รวมจ านวนโครงการ 1                   1                    1                    1                    

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลกั(ผลผลติของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ส าหรับ  ประสานโครงการพัฒนาจงัหวัด
เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ.2561 ถึง 2564) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่2  ประจ าป ีพ.ศ.2561

แบบ ผ.05

หนา้ที ่18



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่1 พัฒนาศักยภาพการผลติสนิค้าเกษตรเพ่ืออุตสาหกรรมและการแปรรูป
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที ่1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
4. ยทุธศาสตร์พัฒนากายภาพเมอืง
    แผนงานการพาณชิย์

เปา้หมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงระบบประปา
เทศบาลนครนครสวรรค์

เพื่อปรับปรุงระบบ
ประปาใหม้บีริการ
น ้าประปาทั่วถึง
คุณภาพได้มาตรฐาน

ปรับปรุงกอ่สร้างโรงสูบน ้าดิบ
-ขยายก้าลังผลิต
-เชือ่มต่อระบบผลิตน ้าจ่ายน ้า
โรงผลิตน ้าเกาะยมและโกสีย์
-ปรับปรุงระบบจ่ายน ้าและถัง
เกบ็น ้าส้ารองตามผลการศึกษา
การจัดท้าผังแมบ่ทและศึกษา
ความเหมาะสมโครงการ
ปรับปรุงระบบประปาเทศบาล
นครนครสวรรค์

    330,000,000      330,000,000 จ้านวนโรงสูบน ้า
ดิบอาคารโรง
ผลิตน ้าและ
ความยาวของท่อ
เมนประปา

ประชาชนมนี ้า
สะอาดใช้อปุโภค
บริโภคอย่างทั่วถึง
และพอเพียง

ส้านกัการประปา

รวมงบประมาณ 330,000,000    330,000,000     -                 -                 
รวมจ านวนโครงการ 1                   1                    -                 -                 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลกั(ผลผลติของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ส าหรับ  ประสานโครงการพัฒนาจงัหวัด
เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ.2561 ถึง 2564) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่2  ประจ าป ีพ.ศ.2561

แบบ ผ.05

หนา้ที ่19



แบบ ผ.08
บัญชีครุภัณฑ์

เทศบาลนครนครสวรรค์



2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

1 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จ านวน 2 เคร่ือง

8,600             ส านักปลัดเทศบาล
งานธุรการ

2 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionแบบ
ฉีดหมึก (inkjet) จ านวน 1 เคร่ือง

7,700             ส านักปลัดเทศบาล
งานธุรการ

3 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ไมค์โครโฟนไร้สายพร้อมอุปกรณ์
 จ านวน 2 ชุด (ประจ าห้อง
ประชุม 3/1 , 3/3)

30,000            ส านักปลัดเทศบาล
งานธุรการ

4 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

โต๊ะท างาน ขนาดไม่น้อยกว่า 
65x150x75 ซม. จ านวน 3 ตัว

18,000            ส านักปลัดเทศบาล
งานการเจ้าหน้าที่

5 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 880 VA 
จ านวน 1 เคร่ือง

2,300             ส านักปลัดเทศบาล
งานสารบรรณ

6 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองเจาะกระดาษและเข้าเล่ม
มือโยก จ านวน 1 เคร่ือง

12,000            ส านักปลัดเทศบาล
งานธุรการ

7 การรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

เพือ่ใช้ตรวจการดูแล
ทรัพย์สินภายในอุทยาน
สวรรค์

รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2,400 ซีซีขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบ
ธรรมดา จ านวน 1 คัน

555,000          ส านักปลัดเทศบาล
งานป้องกันฯ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

บัญชีครุภัณฑ์

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและทีผ่่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 ถึง 2564) เพ่ิมเติม ครัง้ที ่2  ประจ าปี พ.ศ.2561
แบบ ผ.08

หนา้ที ่20



2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

บัญชีครุภัณฑ์

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและทีผ่่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 ถึง 2564) เพ่ิมเติม ครัง้ที ่2  ประจ าปี พ.ศ.2561
แบบ ผ.08

8 การรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

รถจักรยานยนต์ขนาดไม่ต่ ากว่า 
120 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา 
จ านวน 1 คัน

51,000            ส านักปลัดเทศบาล
งานป้องกันฯ

9 การรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

รถยนต์ดับเพลิงส าหรับดับเพลิง
ในอาคารสูง และอาคารขนาด
ใหญ ่พร้อมชุดดับเพลิงในอาคาร
และอุปกรณ์ครบชุด

6,000,000        ส านักปลัดเทศบาล
งานป้องกันฯ

10 การรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ใช้เก็บวัสดุเคร่ืองแต่ง
กายของพนักงานดับเพลิง

ตู้เหล็กล๊อกเกอร์แบบ 3 ประตู 
จ านวน 15 ตู้

105,000          ส านักปลัดเทศบาล
งานป้องกันฯ

11 การรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

เพือ่ใช้เป็นท่าเทียบเรือจ้าง 
จ านวน 4 แห่ง

จัดท าแพจอดเทียบเรือ จ านวน 4
 แพ

2,000,000        ส านักปลัดเทศบาล
งานป้องกันฯ

12 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ตู้เก็บเอกสาร 1 บานประตู  6 
ล้ินชัก จ านวน 1 ตู้

4,500             4,500             กองวิชาการและ
แผนงาน
งานวิเคราะห์ฯ

13 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
ส านักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว  จ านวน 1 เคร่ือง

16,000            กองวิชาการและ
แผนงาน
งานนิติกรรมสัญญา

14 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1  (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

22,000            22,000            22,000            กองวิชาการและ
แผนงาน
งานจัดท า
งบประมาณ

หนา้ที ่21
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและทีผ่่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 ถึง 2564) เพ่ิมเติม ครัง้ที ่2  ประจ าปี พ.ศ.2561
แบบ ผ.08

15 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ตู้เหล็ก 4 ล้ินชัก จ านวน 1 ตู้ 7,900             กองวิชาการและ
แผนงาน
งานจัดท า
งบประมาณ

16 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA
จ านวน 1 เคร่ือง

2,800             2,800             2,800             กองวิชาการและ
แผนงาน
งานจัดท า
งบประมาณ

17 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

คอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ ส าหรับงาน
ประมวลผล จ านวน 1 เคร่ือง

21,000            21,000            กองวิชาการและ
แผนงาน
งานจัดท า
งบประมาณ

18 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionแบบ
ฉีดหมึก (inkjet) จ านวน 1 เคร่ือง

7,700             7,700             7,700             กองวิชาการและ
แผนงาน
งานจัดท า
งบประมาณ

19 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เก้าอีผู้้บริหารมีพนักพิง จ านวน 1
 ตัว

             5,000              5,000              5,000 ส านักการช่าง
ฝ่ายบริหารฯ

20 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เก้าอีส้ านักงาน จ านวน 12 ตัว             10,800             10,800             10,800 ส านักการช่าง
ฝ่ายบริหารฯ

21 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

โต๊ะผู้บริหาร จ านวน 1 ตัว             12,000             12,000             12,000 ส านักการช่าง
ฝ่ายบริหารฯ
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เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและทีผ่่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 ถึง 2564) เพ่ิมเติม ครัง้ที ่2  ประจ าปี พ.ศ.2561
แบบ ผ.08

22 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

โต๊ะท างานพนักงาน จ านวน 2 ตัว             12,000             12,000             12,000             12,000 ส านักการช่าง
ฝ่ายบริหารฯ
ส่วนควบคุมฯ

23 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ตู้เก็บเอกสาร 1 บาน 4 ล้ินชัก 
จ านวน 4 ตู้

            16,000             16,000             16,000             16,000 ส านักการช่าง
งานการเงินและ
บัญชี
ส่วนช่างสุขาภิบาล

24 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ตู้เก็บเอกสารรวม 1 บาน 4 
ล้ินชัก มีช่องว่างตรงกลาง 3 ชัน้ 
จ านวน 2 ตู้

             9,600              9,600              9,600              9,600 ส านักการช่าง
ฝ่ายบริหารฯ
งานการเงินและ
บัญชี
ส่วนช่างสุขาภิบาล

25 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ตู้เอกสาร ชนิดตู้บานเล่ือนกระจก
 จ านวน 9 ตู้

            58,500             58,500             58,500             58,500 ส านักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล
ส่วนควบคุมฯ
ส่วนการโยธา

26 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ตู้บานเล่ือนกระจกทรงสูง จ านวน
 2 ตู้

             9,600              9,600              9,600              9,600 ส านักการช่าง
งานการเงินและ
บัญชี
ส่วนช่างสุขาภิบาล
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แบบ ผ.08

27 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เก้าอีส้ านักงาน หลังพิงสูงหุม้หนัง
 จ านวน 3 ตัว

             9,900              9,900              9,900              9,900 ส านักการช่าง
งานการเงินและ
บัญชี
ส่วนช่างสุขาภิบาล

28 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เก้าอีส้ านักงาน หลังพิงต่ าหุม้หนัง
 จ านวน 2 ตัว

             5,400              5,400              5,400              5,400 ส านักการช่าง
ส่วนควบคุมฯ

29 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ขนาด
ไม่น้อยกว่า 165 แรงม้า 
เคร่ืองยนต์ดีเซล 6 สูบ 
4 จังหวะ จ านวน 1 คัน

      11,000,000       11,000,000       11,000,000       11,000,000 ส านักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล

30 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองตบดิน จ านวน 1 เคร่ือง             21,000             21,000             21,000 ส านักการช่าง
ส่วนการโยธา

31 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

รถเข็น ขนาด 1 ล้อ จ านวน 10 
คัน

            20,000             20,000             20,000             20,000 ส านักการช่าง
ส่วนการโยธา

32 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองตีเส้นจราจร ขนาด
เคร่ืองยนต์ไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า 
จ านวน 1 เคร่ือง

          500,000           500,000           500,000 500,000          ส านักการช่าง
ส่วนการโยธา

33 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองสูบน้ า ขนาด 75 กิโลวัตต์ 
จ านวน 1 เคร่ือง

        1,500,000         1,500,000         1,500,000         1,500,000 ส านักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล
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34 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองวัดความต้านทาน เมกกะ
โอห์ม จ านวน 1 เคร่ือง

             5,000              5,000              5,000 ส านักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล

35 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองชัง่ ทศนิยม 4 ต าแหน่ง 
จ านวน 1 เคร่ือง

          127,000           127,000           127,000 ส านักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล

36 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ไม้สตาฟฟ์ แบบชัก ขนาด 5 
เมตร จ านวน 1 อัน

             4,000              4,000              4,000 ส านักการช่าง
ส่วนควบคุมฯ

37 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองขัดกระดาษทราย แบบมือ
ถือ แบบส่ัน ขนาด 112 x 225 
มิลลิเมตร จ านวน 1 เคร่ือง

             8,300              8,300              8,300              8,300 ส านักการช่าง
ส่วนการโยธา

38 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

กบไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 3 นิ้ว
 จ านวน 1 เคร่ือง

            10,000             10,000             10,000             10,000 ส านักการช่าง
ส่วนการโยธา

39 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

จิก๊ซอ ก าลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 
580 วัตต์ จ านวน 1 เคร่ือง

             8,000              8,000              8,000 ส านักการช่าง
ส่วนการโยธา

40 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด
 4 นิ้ว จ านวน 3 เคร่ือง

            12,000             12,000             12,000             12,000 ส านักการช่าง
ส่วนการโยธา

41 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

สว่านโรตาร่ี ขนาดไม่น้อยกว่า 2 
กิโลกรัม จ านวน 6 เคร่ือง

            84,000             84,000             84,000             84,000 ส านักการช่าง
ส่วนการโยธา

หนา้ที ่25



2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

บัญชีครุภัณฑ์

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและทีผ่่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 ถึง 2564) เพ่ิมเติม ครัง้ที ่2  ประจ าปี พ.ศ.2561
แบบ ผ.08

42 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

แท่นตัดองศาสไลด์ - เลเซอร์ 
ขนาดไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว จ านวน
 1 เคร่ือง

            15,000             15,000             15,000 ส านักการช่าง
ส่วนการโยธา

43 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองขัดพืน้ปูน พร้อม
เคร่ืองยนต์ จ านวน 2 เคร่ือง

            50,000             50,000             50,000 ส านักการช่าง
ส่วนการโยธา

44 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

สว่านไร้สายระบบชาร์จไฟ 
จ านวน 2 เคร่ือง

            16,000             16,000             16,000             16,000 ส านักการช่าง
ส่วนการโยธา

45 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองตัดคอนกรีต ขนาด 11 
แรงม้า ใบตัดคอนกรีต 
ขนาด 18 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง

            98,000             98,000             98,000 ส านักการช่าง
ส่วนการโยธา

46 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองปัน่ไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า 5
 กิโลวัตต์ จ านวน 1 เคร่ือง

            63,000             63,000             63,000 ส านักการช่าง
ส่วนการโยธา

47 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เล่ือยยนต์ ขนาดบาร์ไม่น้อยกว่า 
11 นิ้ว จ านวน 2 เคร่ือง

            40,000             40,000             40,000             40,000 ส านักการช่าง
ส่วนการโยธา

48 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เล่ือยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ
ขนาด 9 นิ้ว จ านวน 2 เคร่ือง

            13,800             13,800             13,800             13,800 ส านักการช่าง
ส่วนการโยธา

49 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เล่ือยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ 
ขนาด 8 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง

             5,600              5,600              5,600              5,600 ส านักการช่าง
ส่วนการโยธา

หนา้ที ่26



2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

บัญชีครุภัณฑ์

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและทีผ่่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 ถึง 2564) เพ่ิมเติม ครัง้ที ่2  ประจ าปี พ.ศ.2561
แบบ ผ.08

50 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

โต๊ะเล่ือยวงเดือน จ านวน 1 ตัว             28,000             28,000             28,000             28,000 ส านักการช่าง
ส่วนการโยธา

51 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยาน
พาหนะและขนส่ง

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

รถมอเตอร์ไซต์ 3 ล้อ จ านวน 1 
คัน

            90,000             90,000             90,000 ส านักการช่าง
ส่วนการโยธา

52 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

รถบรรทุกชนิด 6 ล้อ พร้อม
ติดต้ังชุดเครนไฮดรอลิค ขนาด 6
 ตัน พร้อมชุดกระเช้าไฟฟ้า
ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 14 
เมตร จ านวน 1 คัน

        4,500,000         4,500,000         4,500,000         4,500,000 ส านักการช่าง
ส่วนการโยธา

53 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6
 ล้อ จ านวน 1 คัน

        1,375,000         1,375,000         1,375,000         1,375,000 ส านักการช่าง
ส่วนการโยธา

54 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองตัดหญา้แบบข้อแข็ง 
จ านวน 10 เคร่ือง

            95,000             95,000             95,000             95,000 ส านักการช่าง
ส่วนการโยธา

55 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองตัดหญา้แบบเข็น จ านวน 2
 เคร่ือง

            26,000             26,000             26,000             26,000 ส านักการช่าง
ส่วนการโยธา

56 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองตัดแต่งพุม่ไม้ ขนาด 22 นิ้ว
 จ านวน 2 เคร่ือง

            20,400             20,400             20,400             20,400 ส านักการช่าง
ส่วนการโยธา

หนา้ที ่27



2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

บัญชีครุภัณฑ์

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและทีผ่่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 ถึง 2564) เพ่ิมเติม ครัง้ที ่2  ประจ าปี พ.ศ.2561
แบบ ผ.08

57 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อืน่ๆ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เต็นท์ผ้าใบ จ านวน 15 หลัง           495,000           495,000           495,000           495,000 ส านักการช่าง
ส่วนการโยธา

58 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองกรองน้ า จ านวน 1 เคร่ือง             15,000             15,000             15,000 ส านักการช่าง
ส่วนการโยธา

59 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ตู้เอกสาร 2 บานเล่ือนทึบ 
จ านวน 3 ตู้

9,750             ส านักการ
สาธารณสุข
งานการเงินและ
บัญชี

60 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ 
ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 1 
เคร่ือง

16,000            ส านักการ
สาธารณสุข
งานธุรการ

61 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองพ่นสารเคมีชนิดฝอย
ละอองละเอียด (ULV) สะพาย
หลัง จ านวน 2 เคร่ือง

170,000          180,000          180,000          180,000          ส านักการ
สาธารณสุข
กลุ่มงานป้องกัน
และควบคุม
โรคติดต่อ

62 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ตู้เย็น ขนาดไม่ต่ ากว่า 7 คิวบิก
ฟุต จ านวน 3 ตู้

28,200            28,200            ส านักการ
สาธารณสุข
กลุ่มงานป้องกัน
และควบคุม
โรคติดต่อ

หนา้ที ่28



2561 2562 2563 2564
บาท บาท บาท บาท

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

บัญชีครุภัณฑ์

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและทีผ่่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 ถึง 2564) เพ่ิมเติม ครัง้ที ่2  ประจ าปี พ.ศ.2561
แบบ ผ.08

63 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ส านักงาน จ านวน 2 เคร่ือง

32,000            ส านักการ
สาธารณสุข
งานบริการรักษา
ความสะอาด

64 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

โต๊ะท างานพนักงานพร้อมเก้าอี ้3
 ชุด

24,000            ส านักการ
สาธารณสุข
งานบริการรักษา
ความสะอาด

65 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จ านวน 2 เคร่ือง

8,600             ส านักการ
สาธารณสุข
งานบริการรักษา
ความสะอาด

66 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

รถกวาดและดูดฝุ่นถนน จ านวน 
1 คัน

15,000,000      15,000,000      15,000,000      ส านักการ
สาธารณสุข
งานบริการรักษา
ความสะอาด

67 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ปัม้ชักขนาด 1 นิ้วคร่ึง จ านวน 1
 ตัว

13,000            ส านักการ
สาธารณสุข
งานบริการรักษา
ความสะอาด

68 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ปัม้น้ าอัตโนมัติ ขนาดมอเตอร์ไม่
น้อยกว่า 300 วัตต์ จ านวน 1 ตัว

10,000            ส านักการ
สาธารณสุข
งานบริการรักษา
ความสะอาด
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69 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

โต๊ะพับ จ านวน 10 ตัว 38,000            ส านักการ
สาธารณสุข
งานบริการรักษา
ความสะอาด

70 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

ชัน้เก็บแฟ้ม 4 ชัน้ 40 ช่อง 
จ านวน 1 ตู้

5,000             ส านักการ
สาธารณสุข
งานบริการรักษา
ความสะอาด

71 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

โต๊ะท างานพนักงานพร้อมเก้าอี ้3
 ชุด

24,000            ส านักการ
สาธารณสุข
กลุ่มงานส่งเสริม
ส่ิงแวดล้อม

72 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์บริหาร
จัดการการออกใบอนุญาตตาม
พระราชบัญญติัสาธารณสุข

250,000          250,000          250,000          250,000          ส านักการ
สาธารณสุข
กลุ่มงานส่งเสริม
ส่ิงแวดล้อม

73 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพือ่มีไว้บริการพนักงานและ
พนักงานจ้างในงานบริการ
รักษาความสะอาด

เคร่ืองท าน้ าเย็น สแตนเลส รุ่น 3
 ก๊อก พร้อมเคร่ืองกรองน้ า

30,000            ส านักการ
สาธารณสุข
งานบริการรักษา
ความสะอาด

74 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อืน่ เพือ่น าไปบริการประชาชน
ในช่วงเทศกาลต่างๆ รวมถึง
กรณีเกิดอุทกภัย

ห้องสุขาเคล่ือนที่ จ านวน 10 ห้อง 300,000          ส านักการ
สาธารณสุข
งานบริการรักษา
ความสะอาด
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75 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา เพือ่มีห้องเรียนที่มีคุณภาพ
ด้านส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ
 DLIT

ชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียน
คุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
ระดับมัธยมศึกษา จ านวน 1 ชุด 
ส าหรับโรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้

48,200            ส านักการศึกษา
ท.1

76 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา เพือ่มีห้องเรียนที่มีคุณภาพ
ด้านส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ
 DLIT

ชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียน
คุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
ระดับมัธยมศึกษา จ านวน 1 ชุด 
ส าหรับโรงเรียนเทศบาลวัด
ปากน้ าโพใต้

48,200            ส านักการศึกษา
ท.2

77 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา เพือ่มีห้องเรียนที่มีคุณภาพ
ด้านส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ
 DLIT

ชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียน
คุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
ระดับมัธยมศึกษา จ านวน 3 ชุด 
ส าหรับโรงเรียนเทศบาลวัด
พรหมจริยาวาส

144,600          ส านักการศึกษา
ท.3

78 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา เพือ่มีห้องเรียนที่มีคุณภาพ
ด้านส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ
 DLIT

ชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียน
คุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
ระดับมัธยมศึกษา จ านวน 4 ชุด 
ส าหรับโรงเรียนเทศบาลวัดวร
นาถบรรพต

192,800          ส านักการศึกษา
ท.4
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79 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา เพือ่มีห้องเรียนที่มีคุณภาพ
ด้านส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ
 DLIT

ชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียน
คุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
ระดับมัธยมศึกษา จ านวน 2 ชุด 
ส าหรับโรงเรียนเทศบาลวัดช่อง
คีรีศรีสิทธิวราราม

96,400            ส านักการศึกษา
ท.5

80 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา เพือ่มีห้องเรียนที่มีคุณภาพ
ด้านส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ
 DLIT

ชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียน
คุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
ระดับมัธยมศึกษา จ านวน 3 ชุด 
ส าหรับโรงเรียนเทศบาลวัดจอม
คีรีนาคพรต

144,600          ส านักการศึกษา
ท.6

81 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา เพือ่มีห้องเรียนที่มีคุณภาพ
ด้านส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ
 DLIT

ชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียน
คุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
ระดับมัธยมศึกษา จ านวน 2 ชุด 
ส าหรับโรงเรียนเทศบาลวัดสุคตว
ราราม

96,400            ส านักการศึกษา
ท.7

82 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา เพือ่มีห้องเรียนที่มีคุณภาพ
ด้านส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ
 DLIT

ชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียน
คุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
ระดับมัธยมศึกษา จ านวน 1 ชุด 
ส าหรับโรงเรียนเทศบาลวัดไทร
เหนือ

48,200            ส านักการศึกษา
ท.8
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83 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ติดต้ังประตูม้วนด้านข้าง
โรงยิมเนเซียม 4000 ที่นั่ง 
สนามกีฬากลางจังหวัด

ประตูม้วนโปร่ง ขนาด356x365 
ซม. จ านวน 5 ชุด พร้อมติดต้ัง

137,500          ส านักการศึกษา

84 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

โต๊ะไม้ชนิดพับได้ ขนาดไม่น้อย
กว่า 45x35x60 ซม. จ านวน 60
 ตัว

34,800            ส านักการศึกษา

85 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองสแกนบาร์โค๊ด จ านวน 4 
เคร่ือง

240,000          ส านักการประปา

86 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

โต๊ะท างานพร้อมเก้าอีส้ านักงาน 
จ านวน 3 ชุด

17,400            17,400            17,400            17,400            หน่วยตรวจสอบ
ภายใน

87 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

โต๊ะคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 ตัว 4,000             4,000             4,000             4,000             หน่วยตรวจสอบ
ภายใน

88 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊
ส าหรับส านักงาน จ านวน 1 
เคร่ือง

16,000            16,000            16,000            16,000            หน่วยตรวจสอบ
ภายใน

89 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับ
ส านักงาน จ านวน 1 เคร่ือง

22,000            22,000            22,000            22,000            หน่วยตรวจสอบ
ภายใน
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แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 ถึง 2564) เพ่ิมเติม ครัง้ที ่2  ประจ าปี พ.ศ.2561
แบบ ผ.08

90 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จ านวน 3 เคร่ือง

12,900            12,900            12,900            12,900            หน่วยตรวจสอบ
ภายใน

91 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า จ านวน 1 
เคร่ือง

2,800             2,800             2,800             2,800             หน่วยตรวจสอบ
ภายใน

92 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพือ่ป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยให้แก่ทรัพย์สิน
ของประชาชนและทรัพย์สิน
ของสถานธนานุบาล

เคร่ืองสัญญาณเตือนภัย จ านวน 
1 ชุด

55,000            55,000            สถานธนานุบาล 2

รวม 22,859,850     44,687,100     35,957,000     35,428,700     
รวมจ านวนรายการ 81                60                54                39                

หนา้ที ่34
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