




 

 

 

 

 

ประกาศ เทศบาลนครนครสวรรค 
เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2562 

******************************************* 

ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561ขอ 30 (5) กําหนดใหผูบริหารทองถ่ิน เสนอผลการติดตาม
และประเมินผลตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหาร
ทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน
โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เทศบาลนครนครสวรรค จึงขอประกาศผลการดําเนนิงาน
การจัดทํางบประมาณ การใชจาย และผลการดําเนินงาน รวมท้ังการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาเพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหาร
จัดการเทศบาลนครนครสวรรค ดังนี้ 

ก. วิสัยทัศน ของเทศบาลนครนครสวรรค  
"คนสุขภาพดี การศึกษาไดมาตรฐาน รักษสิ่งแวดลอม เปนเมืองนาอยู ชูเศรษฐกิจพอเพียง" 

ข. พันธกิจ ของเทศบาลนครนครสวรรค 
 1. ประชาชนมีสุขภาพดี 
 2. จัดการศึกษาตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาจีนได 

3. นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ 
4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและชุมชนมีความเขมแข็ง 
5. ประชาชนไดรับความสะดวกและปลอดภัยในดานสาธารณูปโภค 
6. ประชาชนมีความม่ันคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
7. ทุกภาคีมีสวนรวมในการรักษาสิ่งแวดลอม 

ค. ยุทธศาสตรการพัฒนา  ของเทศบาลนครนครสวรรคไดกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตรไว 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตรดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 1.1 สงเสริม สนับสนุนใหเด็ก เยาวชน และประชาชน มีพฤติกรรมสุขภาพ และการปองกัน
ควบคุมโรคท่ีเหมาะสมและพัฒนาระบบเครือขายการสรางเสริมสุขภาพ ใหครอบคลุมท่ัวถึง เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ี
ดีข้ึน 
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1.2 เพ่ิมความรูความเขาใจ และปลูกฝงจิตสํานึก ใหตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด ใหแก
เด็กเยาวชนและประชาชน 

1.3 เสริมสราง สนับสนุน ระบบคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพใหมีประสิทธิภาพ 
1.4 สงเสริม พัฒนา สรางจิตสํานึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมและการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือการปองกันและลดปญหามลพิษ และระบบปรับปรุงคุณภาพน้ํา  

 2. ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
2.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลาย         

เพ่ือสรางสรรค ใหทองถ่ินเปนสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต 
2.2 พัฒนาคุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.3 พัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมใหสื่อสารได 3 ภาษา 
2.4 สงเสริมและพัฒนากีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็กเยาวชน และประชาชน 
2.5 การอนุรักษและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ทองเท่ียว ภูมิปญญาทองถ่ิน         

การดําเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและความเปนไทย 

3. ยุทธศาสตรดานสวัสดิการสังคมและชุมชน 
3.1 นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
3.2 เสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน 
3.3 จัดสวัสดิการใหกับประชาชนอยางเสมอภาคและเปนธรรม 

 4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนากายภาพเมือง 
4.1 พัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง ติดตั้งระบบไฟฟาสาธารณะ 
4.2 ปรับปรุงภูมิทัศนพัฒนาแหลงทองเท่ียว พ้ืนท่ีนันทนาการ และสวนสาธารณะ 
4.3 ปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพ การขยายระบบผลิต และจําหนายน้ําประปา พรอม

พัฒนาคุณภาพน้ําประปา 
4.4 ปรับปรุง และเพ่ิมประสิทธิภาพระบบระบายน้ํา ระบบปองกันน้ําทวม / และแกไขปญหา

น้ําทวม 

5. ยุทธศาสตรดานการรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคง 
5.1 สงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิ เสรีภาพ ของประชาชน และการมีสวนรวม

ของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน 
5.2 พัฒนาระบบการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยการรักษาความสงบเรยีบรอย        

ความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

 6. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการท่ีดี 
6.1 สงเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
6.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพ 
6.3 สงเสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ใหมีประสิทธิภาพและไดมาตรฐาน 
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จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

1. ดานการ

สาธารณสุขฯ

48 284,299,150 69 69,462,750 56 51,400,150 54 41,200,150

2. ดานการศึกษาฯ 70 169,424,010 97 190,938,510 96 176,618,510 95 156,673,110

3. ดานสวัสดิการ

สังคมและชุมชน

39 214,077,078 39 190,175,000 38 129,175,000 38 134,675,000

4. ดานการพัฒนา

กายภาพเมือง

147 1,789,039,300 122 2,504,945,200 93 1,464,399,700 80 1,276,218,700

5. ดานการรักษา

ความสงบ

เรียบรอยฯ

28 133,818,000 36 274,550,000 36 272,750,000 35 272,650,000

6. ดานการ

บริหารจัดการฯ

99 240,899,800 97 153,014,400 88 113,226,400 88 109,216,400

รวม 431 2,831,557,338 460 3,383,085,860 407 2,207,569,760 390 1,990,633,360

ง. การวางแผน

    เทศบาลนครนครสวรรค ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ตามกระบวนการที่บัญญัติไวใน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548  โดยผานการมีสวนรวมของ

ประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟงปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนใน

พื้นที่ กอนนํามาจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่น ตอไป

   เทศบาลนครนครสวรรค ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2564) แกไขครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 28 

สิงหาคม 2560 โดยไดกําหนดโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ดังนี้

ยุทธศาสตร
2562 2563 25642561
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ยุทธศาสตร โครงการ
งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ

1. ดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 34 4,290,000

2. ดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 50 101,778,041

3. ดานสวัสดิการสังคมและชุมชน 30 6,450,000

4. ดานการพัฒนากายภาพเมือง 17 52,671,400

5. ดานการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง 18 13,592,000

6. ดานการบริหารจัดการที่ดี 24 13,329,000

รวม 173 192,110,441

      ผูบริหารเทศบาลนครนครสวรรค ไดประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 โดยมีโครงการที่

บรรจุอยูในเทศบัญญัติงบประมาณและโครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2-5

 จํานวน 173 โครงการ งบประมาณ 192,110,441 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้        

จ. การจัดทํางบประมาณ
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ยุทธศาสตร โครงการ
การกอหนี้ผูกพัน/

ลงนามในสัญญา
โครงการ งบประมาณ

1. ดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 28 3,037,144.50 28 3,037,144.50

2. ดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 36 88,424,841.54 36 88,424,841.54

3. ดานสวัสดิการสังคมและชุมชน 28 5,139,475.04 28 5,139,475.04

4. ดานการพัฒนากายภาพเมือง 10 17,149,458.22 10 17,149,458.22

5. ดานการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง 9 9,133,025 9 9,133,025

6. ดานการบริหารจัดการที่ดี 15 10,585,324.40 15 10,585,324.40

รวม 126 133,469,269 126 133,469,269

ฉ. การใชจายงบประมาณ

    เทศบาลนครนครสวรรค มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณและโครงการตาม

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2-5  โดยไดมีการกอหนี้ผูกพัน / ลงนามในสัญญา รวมทั้งสิ้น 

126 โครงการ จํานวนเงิน 133,469,269  บาท มีการเบิกจายงบประมาณจํานวน 126 โครงการ จํานวนเงิน 133,469,269   บาท 

 สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้
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ยุทธศาสตร โครงการ
วัตถุ

ประสงค
ผลผลิต

งบตามเทศ

บัญญัติ
วงเงินที่เบิกจาย หมายเหตุ

1  ดานการ

สาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

คัดกรองมะเร็ง

เตานมและมะเร็ง

ปากมดลูก

1. เพื่อใหสตรี

กลุมเปาหมายไดรับ

การตรวจคัดกรอง

มะเร็งเตานมดวย

ตนเอง

2. เพื่อใหสตรี

กลุมเปาหมายไดรับ

การตรวจคัดกรอง

มะเร็งปากมดลูกดวย

วิธี pap smear และ

สงตอแพทยถาพบ

ความผิดปกติ

สตรี

กลุมเปาหมาย  

จํานวน  200 คน

70,000 35,027 แลวเสร็จ

2  ดานการ

สาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

บริการอนามัย

โรงเรียน

นักเรียนไดรับการ

สงเสริมสุขภาพ

อนามัย และแกไข

ปญหาสุขภาพทั้งดาน

รางกาย และจิตใจ

ตลอดมีพัฒนาการ

สมวัย

นักเรียนชั้น

ประถม 1,3,5    

มัธยม 1,4 ใน

โรงเรียนที่

รับผิดชอบ 9 แหง

           จํานวน 

2,500 คน

20,000 แลวเสร็จแต

ไมใช

งบประมาณ

3  ดานการ

สาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

อบรมอาสาสมัคร

สาธารณสุข

เทศบาลนคร

นครสวรรค

1. อสม.มีความรู มี

ทักษะในการดูแล

สุขภาพ 

2. พัฒนาแกไข

ปญหาดานสุขภาพ

อสม.จํานวน 50 

 คน

80,000 29,140 แลวเสร็จ

รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณและโครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 2-5 

ที่มีการกอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา  มีดังนี้
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ยุทธศาสตร โครงการ
วัตถุ

ประสงค
ผลผลิต

งบตามเทศ

บัญญัติ
วงเงินที่เบิกจาย หมายเหตุ

4  ดานการ

สาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

ควบคุมและ

ปองกันโรคพิษ

สุนัขบาในเขต

เทศบาล

เพื่อควบคุมและ

ปองกันโรคพิษสุนัข

บาในเขตเทศบาล

 สุนัขในเขต

เทศบาลไดรับ

การฉีดวัคซีน

ปองกันโรคพิษ

สุนัขบา จํานวน 

8,000 ตัว

180,000 แลวเสร็จแต

ไมไดใช

งบประมาณ 

ใชเงินอุดหนุน

5  ดานการ

สาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

อบรมรณรงค

ปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด

ในชุมชนเขต

เทศบาลนคร 

นครสวรรค และ

ศึกษาดูงาน

1.เพื่อสนองนโยบาย

รัฐบาลในการปองกัน

และแกไขปญหายา

เสพติดในชุมชน 2.

เพื่อสรางแนวทางการ

เฝาระวังปญหายา

เสพติดในชุมชนใหมี

ความเขมแข็งและมี

ประสิทธิภาพ

คณะกรรมการ

ชุมชนเด็ก

เยาวชนและ

ประชาชนในเขต

เทศบาลนคร

นครสวรรค 

จํานวน 1,500 คน

200,000 89,875 แลวเสร็จ

6  ดานการ

สาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

พัฒนาตลาดสด

นาซื้อในเขต

เทศบาล

1.สรางความรูความ

เขาใจใหแกผูประกอบ

 การคาเรื่องการ

พัฒนาตลาดสด

2. เพื่อสรางการมี

สวนรวมของ

ผูประกอบการคาใน

การพัฒนาตลาดสด

ตลาดสดในเขต

เทศบาลไดรับ

การตรวจ

ประเมินตาม

เกณฑมาตรฐาน 

ตลาดสดนาซื้อ  

จํานวน 3  แหง

20,000 13,933 แลวเสร็จ
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ยุทธศาสตร โครงการ
วัตถุ

ประสงค
ผลผลิต

งบตามเทศ

บัญญัติ
วงเงินที่เบิกจาย หมายเหตุ

7  ดานการ

สาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

เฝาระวังคุณภาพ

สุขาภิบาลอาหาร

ในสถานศึกษาใน

เขตเทศบาลนคร

นครสวรรค

เพื่อเปนการตรวจเฝา

ระวังคุณภาพ

สุขาภิบาลอาหารให

ไดมาตรฐานตรวจ

สุขาภิบาลอาหารให

ผานตามเกณฑ

มาตรฐาน

โรงเรียนจํานวน 

29 แหงไดรับการ

ตรวจเฝาระวัง

คุณภาพ

สุขาภิบาลอาหาร

ตามเกณฑ

มาตรฐาน

50,000 32,961 แลวเสร็จ

8  ดานการ

สาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

เฝาระวังคุณภาพ

น้ําดื่ม-น้ําใชใน

สถานศึกษาในเขต

เทศบาลนคร

นครสวรรค

1.เพื่อศึกษาคุณภาพ

น้ําดื่ม น้ําใชใน

สถานศึกษา

2.เพื่อเปนการเฝา

ระวังคุณภาพน้ํา

บริโภคใหได

มาตรฐานอยาง

ตอเนื่อง   

1. ตรวจคุณภาพ

น้ําโดยใชชุด

ตรวจสอบโคลิ

ฟอรมแบคทีเรีย 

จํานวน 29 

โรงเรียน

10,000 2,888 แลวเสร็จ

9  ดานการ

สาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

พัฒนา

ผูประกอบการ

รานแตงผมเสริม

สวย

เพื่อใหผูประกอบการ

แตงผมเสริมสวยมี

ความรูดาน

สุขาภิบาล

สิ่งแวดลอมและ

เกณฑมาตรฐานใน

สถานบริการแตงผม

เสริมสวย         

ผูประกอบการ

รานแตงผมเสริม

สวยไดรับการ

อบรม  จํานวน  

100 คน

50,000 40,281.50 แลวเสร็จ



 9

ยุทธศาสตร โครงการ
วัตถุ

ประสงค
ผลผลิต

งบตามเทศ

บัญญัติ
วงเงินที่เบิกจาย หมายเหตุ

10  ดานการ

สาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

ตรวจสอบเฝา

ระวังการใชน้ํามัน

ทอดอาหาร

เพื่อตรวจสอบและ

เฝาระวังการใชน้ํามัน

ทอดอาหารซ้ําของผู

จําหนายอาหารตาม

กลุมเปาหมาย

ผูจําหนายอาหาร

ประเภททอด 

ไดรับการสุมเก็บ

ตัวอยางน้ํามัน

ทอดอาหาร เพื่อ

ตรวจหาปริมาณ

สารโพลาร

50,000 0 งด

ดําเนินการ

เพราะมีการ

ขยายเวลา

โครงการมา

จนถึงตนป 

งบประมาณ

 2562

11  ดานการ

สาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

เฝาระวังคุณภาพ

ผูประกอบการ

จําหนายอาหารใน

เขตเทศบาลนคร

นครสวรรค

เพื่อใหผูประกอบการ

จําหนายอาหารในเขต

เทศบาลมีการปฏิบัติ

ที่ถูกตองตาม

หลักเกณฑสุขาภิบาล

อาหารเพื่อให

ผูบริโภคอาหารในเขต

เทศบาลมีความ

ปลอดภัย 

ผูประกอบการ

จําหนายอาหาร 

ไดรับการอบรม

ดานสุขาภิบาล

อาหารจํานวน 

150 คน

200,000 126,361 แลวเสร็จ

12  ดานการ

สาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

รณรงค ลด ละ 

เลิก การใชโฟม

บรรจุอาหาร

เพื่อใหมีการลดการ

ใชภาชนะโฟมใน

รานอาหาร

ผูประกอบการ

จําหนายอาหารใน

เขตเทศบาล 

จํานวน 50 ราย

20,000 18,250 แลวเสร็จ
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ยุทธศาสตร โครงการ
วัตถุ

ประสงค
ผลผลิต

งบตามเทศ

บัญญัติ
วงเงินที่เบิกจาย หมายเหตุ

13  ดานการ

สาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

น้ําหมักจุลินทรีย

ชีวภาพ

1.เพื่อนําน้ําหมัก

ชีวภาพมาใชดับกลิ่น

รถขยะหลังปฏิบัติงาน

2.เพื่อนําน้ําหมัก

ชีวภาพนําไปใชลาง

ตลาดที่อยูในเขต

เทศบาลฯ

ปริมาณขยะที่อยู

ในเขตเทศบาลฯ

ลดลง

50,000 49,998 แลวเสร็จ

14  ดานการ

สาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

ปุยหมักอินทรีย 1.เพื่อเปนการลด

ปริมาณมูลฝอยใน

การฝงกลบ

2.เพื่อนําปุยที่ไดไป

ใชประโยชน

3.สามารถให

คําแนะนํากับ

ประชาชนที่สนใจ

สามารถนําปุย

อินทรียที่ไดไปใช

ประโยชนภายใน

เขตเทศบาล เชน

ใสตนไม 

ปรับปรุงคุณภาพ

ดิน

50,000 43,568 แลวเสร็จ

15  ดานการ

สาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

ปนวัดใจมังกร

ปากน้ําโพครั้งที่ 3

จัดกิจกรรมปน

จักรยานเพื่อความ

สามัคคี และเพื่อการ

ออกกําลังกาย

จํานวน 2,000 คน 500,000 0 งด

ดําเนินการ 

เพราะใช

งบประมาณ

ทางชมรมจึง

งดรับการ

สนับสนุน

จากทาง

เทศบาล

16  ดานการ

สาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

ประชุมวิชาการ

เนื่องในวัน

อาสาสมัคร

สาธารณสุข

แหงชาติจังหวัด

นครสวรรค

เพื่อเปนการยกยอง

เชิดชูเกียรติแกบุคคล

ที่อุทิศตนและสราง

ผลงานในการ

ชวยเหลือประชาชน

ดานสุขภาพ          

       

อสม. จํานวน 

728  คน

70,000 37,015 แลวเสร็จ
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ยุทธศาสตร โครงการ
วัตถุ

ประสงค
ผลผลิต

งบตามเทศ

บัญญัติ
วงเงินที่เบิกจาย หมายเหตุ

17  ดานการ

สาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

TO BE NUMBER

 ONE ในโรงเรียน

 สรางแกนนํา

นักเรียนที่มีความรู

ความเขาใจถึงโทษ

และพิษภัยของยา

เสพติด

 สงเสริมใหโรงเรียน

ในสังกัดเทศบาลมี

การจัดตั้งชมรม TO 

BE NUMBER ONE

  แกนนํานักเรียน

 TO BE 

NUMBER ONE 

ของโรงเรียน

สังกัดเทศบาล 

จํานวน 80 คน

20,000 0 งด

ดําเนินการ 

เพราะ

โรงเรียนใน

สังกัด

เทศบาลเปน

ผูดําเนินการ

18  ดานการ

สาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

อุทยานสวรรค

ชอนตะวัน

มาราธอน 

เทศบาลนคร

นครสวรรค 

(เพิ่มเติมครั้งที่ 3)

เพื่อสงเสริมใหเด็ก 

เยาวชน และ

ประชาชนในเขต

เทศบาลฯ ในจังหวัด

นครสวรรค และ

จังหวัดใกลเคียง มี

สุขภาพพลานามัยที่

สมบูรณปราศจาก

โรคภัย

เด็ก เยาวชน 

และประชาชนใน

เขตเทศบาลฯ ใน

จังหวัด

นครสวรรค และ

จังหวัดใกลเคียง 

จํานวน 300 คน

250,000 0 งด

ดําเนินการ 

เนื่องจาก

โอนลดไป

ดําเนินการ

ในโครงการ

อื่น ๆ ที่

จําเปน

เรงดวน

19  ดานการ

สาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

แขงขันแบดมินตัน

เทศบาลนคร

นครสวรรคคัพ 

(เพิ่มเติมครั้งที่ 3)

เพื่อสงเสริมใหเด็ก 

เยาวชน และ

ประชาชนในเขต

เทศบาลฯ ในจังหวัด

นครสวรรค และ

จังหวัดใกลเคียง มี

สุขภาพพลานามัยที่

สมบูรณ

เด็ก เยาวชน 

และประชาชนใน

เขตเทศบาลฯ ใน

จังหวัด

นครสวรรค 

รวมทั้งจังหวัด

ใกลเคียง จํานวน

 1,000 คน

500,000 0 งด

ดําเนินการ 

เนื่องจาก

โอนลดไป

ดําเนินการ

ในโครงการ

อื่น ๆ ที่

จําเปน

เรงดวน
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ยุทธศาสตร โครงการ
วัตถุ

ประสงค
ผลผลิต

งบตามเทศ

บัญญัติ
วงเงินที่เบิกจาย หมายเหตุ

20  ดานการ

สาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

ผลิตภัณฑของใช

ในครัวเรือนจาก

สมุนไพร (น้ํายา

ลางจานจาก

มะนาวและ

มะกรูด) (เพิ่มเติม

ครั้งที่ 3)

1.เพื่อเปนการสราง

ความสามัคคีในชุมชน

2.เพื่อเปนการลด

รายจาย ของ

ครัวเรือนในชุมชน

1.ประชาชน

ชุมชนในเขต

เทศบาลฯเขารวม

โครงการ 50 คน 

2.มีการดําเนิน

โครงการ

ผลิตภัณฑของใช

ในครัวเรือน

จํานวน 1 ครั้ง

40,000 23,201 แลวเสร็จ

21  ดานการ

สาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

เงินอุดหนุน

สําหรับ

ดําเนินงานตาม

แนวโครงการ

พระราชดําริดาน

สาธารณสุข 

(เพิ่มเติมครั้งที่ 3)

ตามหนังสือกรม

สงเสริมการปกครอง

ทองถิ่นดวนที่สุดที่มท

 0810.5/ว 2072  

ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 

2561 เรื่องซักซอม

แนวทางการตั้ง

งบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ

 พ.ศ.2562 เงิน

อุดหนุนทั่วไปดาน

สาธารณสุข

63 ชุมชน  

ชุมชนละ 3 

โครงการ

1,260,000 1,180,000 แลวเสร็จ
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ยุทธศาสตร โครงการ
วัตถุ

ประสงค
ผลผลิต

งบตามเทศ

บัญญัติ
วงเงินที่เบิกจาย หมายเหตุ

22  ดานการ

สาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

พัฒนาศักยภาพ 

อสม. ไทยแลนด 

4.0 (เพิ่มเติมครั้ง

ที่ 3)

1. เพื่อพัฒนา อสม. 

ใหมีทักษะในการใช

เทคโนโลยีดิจิทัล 

(Digital Literacy)

2. เพื่อพัฒนา อสม. 

ใหมีความรูดาน

สุขภาพ มีทักษะใน

การปฐมพยาบาล

เบื้องตน และ

ชวยชีวิตขั้นพื้นฐาน

ไดถูกตอง

อสม. จํานวน 

715 คน

150,000 แลวเสร็จแต

ไมใช

งบประมาณ

ของเทศบาล

เนื่องจาก

ไดรับ

งบประมาณ

จาก

กระทรวง

สาธารณสุข

23  ดานการ

สาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

แขงขันกีฬา

อนุบาลในเขต

เทศบาลนคร

นครสวรรค 

(เพิ่มเติมครั้งที่ 3)

เพื่อใหเด็กระดับชั้น

อนุบาลมีสุขภาพ

พลานามัยที่แข็งแรง 

และมีมิตรไมตรีที่ดี

กับสถาบันอื่น ๆ

เด็กนักเรียนชั้น

อนุบาลโรงเรียน

ในเขตเทศบาล

นครนครสวรรค 

จํานวน 19 

โรงเรียน

250,000 221,560 แลวเสร็จ

24  ดานการ

สาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

จัดกิจกรรม

สงเสริมการใช

จักรยาน 

เทศบาลนคร

นครสวรรค 

(เพิ่มเติมครั้งที่ 3)

เพื่อใหเด็ก เยาวชน 

และประชาชนในเขต

เทศบาลและใน

จังหวัดนครสวรรค มี

สุขภาพที่แข็งแรง

และยังเปนการลด

กาซคารบอนมอน

นอกไซดในอากาศ

150 คน 300,000 203,028 แลวเสร็จ
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ยุทธศาสตร โครงการ
วัตถุ

ประสงค
ผลผลิต

งบตามเทศ

บัญญัติ
วงเงินที่เบิกจาย หมายเหตุ

25  ดานการ

สาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

ถนอมอาหารไข

เค็มเสริมไอโอดีน 

(เพิ่มเติมครั้งที่ 3)

1.เพื่อใหความรูความ

เขาใจและประโยชน

การถนอมอาหาร

2.เพื่อเปนการใชเวลา

วางใหเกิดประโยชน

3.เพื่อเปนการเพิ่ม

สารไอโอดีนปองกัน

โรคคอพอก

1.ประชาชน

ชุมชนในเขต

เทศบาลฯ เขา

รวมโครงการ 50

 คน 2.มีการ

ดําเนินโครงการ

จํานวน 1 ครั้ง

40,000 26,918 แลวเสร็จ

26  ดานการ

สาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

ผลิตภัณฑน้ําหมัก

ชีวภาพเพื่อลด

มลพิษทาง

สิ่งแวดลอม 

(เพิ่มเติมครั้งที่ 3)

1.เพื่อประชาชนใน

ชุมชนผลิตน้ําหมัก

ชีวภาพไวใชเองใน

ชุมชน 

2.เพื่อลดการใช

สารเคมี 

3.เพื่อลดตนทุนใน

การกําจัดแมลง

ศัตรูพืช 

4.เพื่อใหเกิด

ประโยชนในชุมชน 

 

ฝกอบรม จํานวน

 1 ครั้ง/ผูเขารวม

อบรมจํานวน 50

ทาน

40,000 21,101 แลวเสร็จ

27  ดานการ

สาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

ปลูกผัก ปลูก

สมุนไพร ปลอด

สารเคมีตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

(เพิ่มเติมครั้งที่ 3)

1.เพื่อนอมนําหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใชใน

ชีวิตประจําวัน 

2. เพื่อเปนการลด

รายจายของครัวเรือน

ในชุมชน 

3. เพื่อไดผักปลอด

สารพิษ 

ฝกอบรม จํานวน

 1 ครั้ง/ผูเขารวม

อบรมจํานวน 50

 ทาน

40,000 19,602 แลวเสร็จ
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ยุทธศาสตร โครงการ
วัตถุ

ประสงค
ผลผลิต

งบตามเทศ

บัญญัติ
วงเงินที่เบิกจาย หมายเหตุ

28  ดานการ

สาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

สรางสุขภาวะ

ผูสูงอายุติดบาน

ติดเตียงในเขต

เทศบาลนคร

นครสวรรค

เพื่อใหผูสูงอายุกลุม

ติดบานติดเตียง 

เขาถึงระบบบริการ

สุขภาพ

ผูสูงอายุติดบาน 

ติดเตียง จํานวน 

300 คน

958,790 717,186 แลวเสร็จ

29  ดานการ

สาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

งดเหลาเขาพรรษา เพื่อใหประชาชนลด

พฤติกรรมติดเหลา

หรือเลิกดื่มสุรา

ประชาชนใน

ชุมชนที่สมัครใจ 

จํานวน 50 คน

20,000 9,125 แลวเสร็จ

30  ดานการ

สาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

ปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมลด/ละ/

เลิกบุหรี่

เพื่อสรางความรูความ

เขาใจถึงพิษภัยของ

บุหรี่ใหแกประชาชน

ในชุมชนที่สนใจเขา

รวมโครงการ

ประชาชนใน

ชุมชนที่สมัครใจ 

จํานวน 50 คน

15,000 8,865 แลวเสร็จ

31  ดานการ

สาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

ปองกันและ

ควบคุมการ

ระบาดของ

โรคติดตอในเขต

เทศบาล

 เพื่อเปนการปองกัน

และควบคุม

โรคติดตอตางๆในเขต

เทศบาลไดแก 

โรคติดตออุบัติซ้ํา 

โรคติดตออุบัติใหม 

โรคติดตอที่มียุงและ

แมลงเปนพาหะนํา

โรค 

ประชาชนใน

ชุมชน เขต

เทศบาลทั้ง 71 

ชุมชน  -โรงเรียน

 สถานศึกษาใน

เขตเทศบาล 33 

แหง

200,000 97,617 แลวเสร็จ
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ยุทธศาสตร โครงการ
วัตถุ

ประสงค
ผลผลิต

งบตามเทศ

บัญญัติ
วงเงินที่เบิกจาย หมายเหตุ

32  ดานการ

สาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

สื่อสารสองวัย 

เพื่อพัฒนาทักษะ

ชีวิตคิดรอบดาน

 เพื่อสงเสริมใหพอ

แมผูปกครองมี

ความรูและทักษะ

เรื่องการสื่อสารเรื่อง

เพศกับบุตรหลาน

อยางเขาใจลด

ชองวางระหวางวัย

คลี่คลายปญหา

 

พอแม ผูปกครอง

เด็กนักเรียน

ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 

1-6 (โรงเรียน

สังกัดเทศบาล)

และประชาชน

ผูสนใจ จํานวน 2

 รุนๆละ 40 คน

50,000 0 งด

ดําเนินการ  

เนื่องจากมี

ผูสนใจนอย

ไมครบตาม

จํานวน

กลุมเปาหมาย

33  ดานการ

สาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

สงเสริมพัฒนาการ

ในเด็กปฐมวัยดวย

 DSPM

เพื่อใหเด็กอายุ 42 

เดือนไดรับการ

ประเมินพัฒนาการ

ดวย DSPM เด็กที่

พัฒนาลาชาไดรับ

การกระตุนพัฒนาการ

เด็กอายุ 42 เดือน

 ในโรงเรียน ท.1-

 ท.8 และ

โรงเรียนวิชาวดี

0 แลวเสร็จแต

ไมใช

งบประมาณ

34  ดานการ

สาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม

ติดตามประเมิน

การใชเกลือ

ไอโอดีนในโรงเรียน

เพื่อสงเสริมให

รานอาหาร โรงครัวใน

โรงเรียนใชเกลือเสริม

ไอโอดีนหรือ

ผลิตภัณฑเสริม

ไอโอดีนที่ไดรับ

มาตรฐานปรุง

ประกอบอาหารใหเด็ก

โรงเรียน ท.1- ท.

8 และโรงเรียน

วิชาวดี

0 แลวเสร็จแต

ไมใช

งบประมาณ
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ยุทธศาสตร โครงการ
วัตถุ

ประสงค
ผลผลิต

งบตามเทศ

บัญญัติ
วงเงินที่เบิกจาย หมายเหตุ

35  ดานการศึกษา

 ศาสนา 

วัฒนธรรม

และนันทนาการ

สนับสนุนอาหาร

เสริม (นม)

เพื่อใหนักเรียนไดรับ

อาหารเสริมที่ถูก

สุขลักษณะ  มีการ

พัฒนาดานรางกาย

และมีน้ําหนักตาม

เกณฑ

1.ศพด.ในสังกัด

เทศบาล12 แหง 

2.โรงเรียนสังกัด

เทศบาล 8 แหง3.

โรงเรียนสังกัด

สพฐ. 2 แหง

16,109,495 14,259,835.34 แลวเสร็จ

36  ดานการศึกษา

 ศาสนา 

วัฒนธรรม

และนันทนาการ

สนับสนุนอาหาร

กลางวัน

เพื่อใหนักเรียนไดรับ

อาหารที่ถูก

สุขลักษณะ  มีการ

พัฒนาดานรางกาย

และมีน้ําหนักตาม

เกณฑ

1.ศพด.ในสังกัด

เทศบาล12 แหง 

2.โรงเรียนสังกัด

เทศบาล 8 แหง

18,715,300 16,780,000 แลวเสร็จ

37  ดานการศึกษา

 ศาสนา 

วัฒนธรรม

และนันทนาการ

สงเสริมศักยภาพ

การจัดการศึกษา

ของทองถิ่น (เงิน

อุดหนุนดาน

การศึกษา)

เพื่อสนับสนุน

สงเสริมการศึกษา

ดานบุคลากรสงเสริม

การศึกษาจัดหา

อุปกรณการศึกษาที่

เพียงพอ  และเอื้อตอ

การพัฒนาการศึกษา 

 คาใชจายในการ

ปรับปรุง

หลักสูตร

สถานศึกษา

8,791,400 3,251,400 แลวเสร็จ

38  ดานการศึกษา

 ศาสนา 

วัฒนธรรม

และนันทนาการ

สงเสริมศักยภาพ

การจัดการศึกษา

ของทองถิ่น 

(ปจจัยพื้นฐาน

สําหรับนักเรียน

ยากจน)

เพื่อสนับสนุนการ

จัดหาปจจัยพื้นฐานที่

จําเปน และเพิ่ม

โอกาสทางการศึกษา

สําหรับนักเรียนยากจน

นักเรียน

ระดับ

ประถมศึกษาและ

ระดับ

มัธยมศึกษา

ตอนตนของ

โรงเรียนในสังกัด

เทศบาล จํานวน 

8 แหง

2,496,000 1,690,500 แลวเสร็จ
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ยุทธศาสตร โครงการ
วัตถุ

ประสงค
ผลผลิต

งบตามเทศ

บัญญัติ
วงเงินที่เบิกจาย หมายเหตุ

39  ดานการศึกษา

 ศาสนา 

วัฒนธรรม

และนันทนาการ

สนับสนุน

คาใชจายในการ

จัดการศึกษา

ตั้งแตระดับ

อนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้น

พื้นฐาน (เงิน

อุดหนุน)

เพื่อสนับสนุน

สงเสริมการศึกษา

ดานการจัดหา

อุปกรณการศึกษาที่

เพียงพอ และเอื้อตอ

การพัฒนาการศึกษา 

และสงเสริม

การศึกษาทุกระดับ

ใหมีประสิทธิภาพ

1. คาจัดการ

เรียนการสอน 

(รายหัว)        2.

 คาหนังสือเรียน  

          3. คา

เครื่องอุปกรณ

การเรียนฯ

26,927,336 26,927,000 แลวเสร็จ

40  ดานการศึกษา

 ศาสนา 

วัฒนธรรม

และนันทนาการ

สนับสนุนการจัด

การศึกษาแกเด็ก

ดอยโอกาส (เงิน

อุดหนุน)

เพื่อสนับสนุน

สงเสริมการศึกษา

ดานบุคลากรสงเสริม

การศึกษาและ

อุปกรณการศึกษาแก

เด็กดอยโอกาส

1. คาวัสดุ

การศึกษา       2.

 คาพัฒนาครูอาสา

16,000 8,000 แลวเสร็จ

41  ดานการศึกษา

 ศาสนา 

วัฒนธรรม

และนันทนาการ

สนับสนุนการ

บริหารสนามกีฬา 

(เงินอุดหนุน)

เพื่อสนับสนุน

สงเสริมการศึกษา

ดานการกีฬา

1.คาตอบแทน

รายเดือน 2. คา

สาธารณูปโภค 3.

 คาปรับปรุง

บํารุงรักษาสนาม

กีฬา

1,178,600 1,178,600 แลวเสร็จ

42  ดานการศึกษา

 ศาสนา 

วัฒนธรรม

และนันทนาการ

สนับสนุนศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 

(เงินอุดหนุน)

เพื่อสนับสนุน

สงเสริมการศึกษา

ดานการจัดหา

อุปกรณการศึกษาที่

เพียงพอ และเอื้อตอ

การพัฒนาการศึกษา 

1.คาจัดการเรียน

การสอน(รายหัว) 

        2.

ทุนการศึกษา

สําหรับครูผูดูแล

เด็ก

649,000 640,900 แลวเสร็จ
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ยุทธศาสตร โครงการ
วัตถุ

ประสงค
ผลผลิต

งบตามเทศ

บัญญัติ
วงเงินที่เบิกจาย หมายเหตุ

43  ดานการศึกษา

 ศาสนา 

วัฒนธรรม

และนันทนาการ

พัฒนาการจัดการ

เรียนการสอนที่

เนนผูเรียนเปน

สําคัญ

เพื่อพัฒนาคุณภาพ

การจัดการเรียนการ

สอนที่สรางทักษะใน

ศตวรรษที่ 21 ใหกับ

ผูเรียน

อบรมเชิง

ปฏิบัติการ/ 

สัมมนาวิชาการ

นอกสถานที/่ 

ศึกษาดูงาน/

ประกวดผลงาน

วิชาการสําหรับครู

 และนักเรียน 

จํานวน 250 คน

80,000 80,000 แลวเสร็จ

44  ดานการศึกษา

 ศาสนา 

วัฒนธรรม

และนันทนาการ

ประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน

สถานศึกษา

เพื่อพัฒนาระบบการ

ประเมินคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา

โรงเรียนในสังกัด

จํานวน 8 

โรงเรียนประเมิน

คุณภาพภายใน

อยางเปนระบบ

107,900 107,870 แลวเสร็จ

45  ดานการศึกษา

 ศาสนา 

วัฒนธรรม

และนันทนาการ

พัฒนาศักยภาพ

ครูผูสอนกลุม

สาระการเรียนรู

ศิลปะ/สุขศึกษา

และพลศึกษา

เพื่อพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรู

อบรมเชิง

ปฏิบัติการ/

ศึกษาดูงาน/

สัมมนาวิชาการ

นอกสถานที่

ครูผูสอนศิลปะ/

สุขศึกษาและพล

ศึกษา    จํานวน 

80 คน

100,000 0 งด

ดําเนินการ 

เนื่องจาก

โอนลดไป

ดําเนินการ

ในโครงการ

อื่น ๆ ที่

จําเปน

เรงดวน

46  ดานการศึกษา

 ศาสนา 

วัฒนธรรม

และนันทนาการ

คัดเลือกครูผูสอน

ดีเดน

เพื่อพัฒนางานใน

วิชาชีพครู

คัดเลือกครูผูสอน

ดีเดนในสังกัด

เทศบาลนคร

นครสวรรค 8 

โรงเรียน  จํานวน

 120 คน

20,000 19,864 แลวเสร็จ
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ยุทธศาสตร โครงการ
วัตถุ

ประสงค
ผลผลิต

งบตามเทศ

บัญญัติ
วงเงินที่เบิกจาย หมายเหตุ

47  ดานการศึกษา

 ศาสนา 

วัฒนธรรม

และนันทนาการ

อบรมพัฒนาครู

และบุคลากร

ทางการศึกษา 

และศึกษาดูงาน

เพื่อใหครูและ

บุคลากรทางการ

ศึกษามีความรูความ

เขาใจและไดรับการ

พัฒนา ทักษะ ทราบ

การจัดกิจกรรมการ

เรียนรู เพื่อศึกษาการ

ดูงานดานการจัด

การศึกษา

จัดอบรมครูใน

สังกัดเทศบาลฯ  

จํานวน 439 คน

50,000 47,615 แลวเสร็จ

48  ดานการศึกษา

 ศาสนา 

วัฒนธรรม

และนันทนาการ

อบรมปฐมนิเทศ

ผูปกครองนักเรียน

เพื่อใหผูปกครอง

นักเรียน รับทราบ

นโยบายและมีสวน

รวมในการจัด

การศึกษาของทองถิ่น

ผูปกครอง

นักเรียนโรงเรียน

ในสังกัดเทศบาล

นครนครสวรรคที่

เขาเรียนในป

การศึกษาใหม 

จํานวน 1,950 คน

40,000 0 งด

ดําเนินการ 

เนื่องจาก

โอนลดไป

ดําเนินการ

ในโครงการ

อื่น ๆ ที่

จําเปน

เรงดวน

49  ดานการศึกษา

 ศาสนา 

วัฒนธรรม

และนันทนาการ

อบรมทักษะ

วิชาการแสดงผล

งานนิทรรศการ

การศึกษาระดับ

ทองถิ่นระดับ

กลุมการศึกษา

และระดับประเทศ

เพื่อใหครูและ

นักเรียนไดแสดงผล

งานทางวิชาการและ

คัดเลือกผลงานเขา

รวมแขงขันในระดับ

ภาคเหนือและ

ระดับประเทศ

จัดอบรมทักษะ

วิชาการและจัด

นิทรรศการ

แสดงผลงานของ

ครูและนักเรียน 

จํานวน 1,780 คน

595,000 594,121 แลวเสร็จ
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ยุทธศาสตร โครงการ
วัตถุ

ประสงค
ผลผลิต

งบตามเทศ

บัญญัติ
วงเงินที่เบิกจาย หมายเหตุ

50  ดานการศึกษา

 ศาสนา 

วัฒนธรรม

และนันทนาการ

แขงขันคนเกงใน

โรงเรียนทองถิ่น

เพื่อสงเสริมสนับสนุน

ใหครูในสังกัด ทน.

นว.มีความตื่นตัว 

คนควาหาความรู

ทางดานวิชาการอยู

เสมอ

1.ระดับเทศบาล

จัดสอบแขงขัน 5

 กลุมสาระการ

เรียนรู คัดเลือก

นักเรียนเปน

ตัวแทนเทศบาล 

ระดับชั้น ป.4 

จํานวน 40 คน  

ระดับชั้น ม.1 

จํานวน 40 คน  

ระดับประเทศ 10

 ครั้ง

200,000 99,380 แลวเสร็จ

51  ดานการศึกษา

 ศาสนา 

วัฒนธรรม

และนันทนาการ

สงเสริมคนพบ

การสรางอาชีพ

ของนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน

1.เพื่อสรางโอกาส

ทางเลือกการศึกษา

ดานอาชีพใหกับ

นักเรียนในโรงเรียน

สังกัดเทศบาลนคร

นครสวรรค

2.เพื่อสงเสริม

สนับสนุนใหครูและ

นักเรียนสังกัด

เทศบาลนคร

นครสวรรคไดรับ

ความรูทางดานอาชีพ 

นักเรียน ชั้น ม.3 

 โรงเรียนสังกัด

เทศบาล จํานวน 

350 คนตอป

การศึกษา ไดรับ

การศึกษาและ

การฝกทักษะ

วิชาชีพตามความ

สนใจ โดย

วิทยาลัยการ

อาชีพจังหวัด

นครสวรรค

100,000 99,233 แลวเสร็จ

52  ดานการศึกษา

 ศาสนา 

วัฒนธรรม

และนันทนาการ

มอบ

ประกาศนียบัตร

แกนักเรียนของ

โรงเรียนในสังกัด

เทศบาลฯ

เพื่อสรางขวัญและ

กําลังใจใหผูปกครอง

และกระตุนใหเขารับ

การศึกษาในระดับที่

สูงขึ้นตอไป

มอบ

ประกาศนียบัตร

ใหแกนักเรียนชั้น

 ป.6 และ ม.3 

ในสังกัดเทศบาล

ฯ ทั้ง 8 แหง

50,000 31,714 แลวเสร็จ
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ยุทธศาสตร โครงการ
วัตถุ

ประสงค
ผลผลิต

งบตามเทศ

บัญญัติ
วงเงินที่เบิกจาย หมายเหตุ

53  ดานการศึกษา

 ศาสนา 

วัฒนธรรม

และนันทนาการ

การแขงขันทักษะ

ทางวิชาการ 

ศิลปหัตถกรรม

นักเรียน

เพื่อใหนักเรียนชั้น ป.

1 - ม.6 เขารวมการ

แขงขันทักษะทาง

วิชาการ

ศิลปหัตถกรรม

นักเรียน

ครูและนักเรียน 

ชั้น ป.1 - ม.6 

เขารวมการ

แขงขันฯ จํานวน

 200 คน

350,000 326,470 แลวเสร็จ

54  ดานการศึกษา

 ศาสนา 

วัฒนธรรม

และนันทนาการ

อบรมเชิง

ปฏิบัติการจัดทํา

แผนพัฒนา

การศึกษา

เพื่อใหผูบริหาร ครู  

บุคลากรทางการ

ศึกษาและพนักงาน

เทศบาล มีความรู 

ความเขาใจในการ

จัดทําแผน พัฒนา

การศึกษามีคุณภาพ

ผูบริหาร ครู ครู

ผูดูแลเด็ก 

บุคลากรทางการ

ศึกษาและ

พนักงานเทศบาล

ของสํานัก

การศึกษา 

เทศบาลนคร

นครสวรรค 

จํานวน 100 คน

20,000 20,000 แลวเสร็จ

55  ดานการศึกษา

 ศาสนา 

วัฒนธรรม

และนันทนาการ

อบรม

ผูบังคับบัญชา

ลูกเสือ

เพื่อพัฒนา

ผูบังคับบัญชาลูกเสือ

ใหมีความรูความ

เขาใจในกระบวนการ

ลูกเสือ ฝกทักษะ 

และนําไปใช มี

ความกาวหนาในการ

เขารับการอบรม

จัดอบรม

ผูบังคับบัญชา

ลูกเสือในสังกัด

เทศบาลฯ ไมต่ํา

กวา 3 วัน 

จํานวน 60-70 คน

200,000 0 งด

ดําเนินการ 

เพราะโอน

ลดไปเปนคา

ไฟฟาของ 

ร.ร.สนาม

กีฬาจังหวัด

นครสวรรค
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ยุทธศาสตร โครงการ
วัตถุ

ประสงค
ผลผลิต

งบตามเทศ

บัญญัติ
วงเงินที่เบิกจาย หมายเหตุ

56  ดานการศึกษา

 ศาสนา 

วัฒนธรรม

และนันทนาการ

ฝกอบรม

เจาหนาที่และ

ผูบังคับบัญชายุว

กาชาด

เพื่อใหเจาหนาที่ 

และผูบังคับบัญชายุว

กาชาดมีความรู

ความสามารถและ

ทักษะในการจัด

กิจกรรมยุวกาชาดใน

สถานศึกษา

จัดอบรม

เจาหนาที่และ

ผูบังคับบัญชายุว

กาชาดในสังกัด

เทศบาลฯ ไมต่ํา

กวา 3 วันจํานวน

 60-70 คน

100,000 0 งด

ดําเนินการ 

เพราะโอน

ลดไปเปนคา

ไฟฟาของ 

ร.ร.สนาม

กีฬาจังหวัด

นครสวรรค

57  ดานการศึกษา

 ศาสนา 

วัฒนธรรม

และนันทนาการ

จัดงานวันครู เพื่อใหพนักงานครู

และบุคลากรทางการ

ศึกษาไดรําลึกถึงบูรพ

คณาจารย และมีจิต

วิญญาณความศรัทธา

ในวิชาชีพครู

จัดกิจกรรมวันครู

 พนักงานครูและ

บุคลากรทางการ

ศึกษาในสังกัด

เทศบาลฯ จํานวน

 400 คน

50,000 37,925 แลวเสร็จ

58  ดานการศึกษา

 ศาสนา 

วัฒนธรรม

และนันทนาการ

อบรมครูผูดูแล

เด็กศูนยพัฒนา

เด็กเล็กเพื่อ

พัฒนาวิชาการ

เพื่อพัฒนาศักยภาพ

หัวหนาศูนยพัฒนา

เด็กเล็กและครูผูดูแล

เด็ก ใหมีวิธีการและ

เทคนิคที่หลากหลาย

ในการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู 

จัดอบรมหัวหนา

ศูนยฯและครู

ผูดูแลเด็กของ

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กสังกัด

เทศบาลนคร

นครสวรรค 

จํานวน  12 แหง

 จํานวน 50 คน

45,000 39,056 แลวเสร็จ
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ยุทธศาสตร โครงการ
วัตถุ

ประสงค
ผลผลิต

งบตามเทศ

บัญญัติ
วงเงินที่เบิกจาย หมายเหตุ

59  ดานการศึกษา

 ศาสนา 

วัฒนธรรม

และนันทนาการ

อบรมพัฒนาการ

อานการเขียน 

การคิดวิเคราะห

ภาษาไทยและ

ทักษะคณิตศาสตร

เพื่อพัฒนาศักยภาพ

และความสามารถ

ของครูและนักเรียน 

และใหมีทักษะการ

คิดคํานวณและมีนิสัย

รักการอาน การ

เขียนภาษาไทย

อบรมครู 150 

คนประเมิน

นักเรียนเรื่องการ

อาน การเขียนได 

 จํานวน 3,000 

คน

20,000 แลวเสร็จแต

ไมใช

งบประมาณ

ไดรับเงิน

สนับสนุน

จาก

กระทรวง

ศึกษาฯ

60  ดานการศึกษา

 ศาสนา 

วัฒนธรรม

และนันทนาการ

อบรมลูกเสือ-

เนตรนารีจราจร

เพื่อใหลูกเสือ เนตร

นารี  มีความรู

เกี่ยวกับกฏจราจร 

และ สามารถนํา

ความรูไปใชใน

โรงเรียน และ

ชีวิตประจําวันได

จัดอบรมลูกเสือ 

เนตรนารี และยุว

กาชาด ในสังกัด

เทศบาลฯ  

จํานวน 160 คน 

จํานวน 3 วัน

50,000 0 งด

ดําเนินการ 

เพราะโอน

ลดไปเปนคา

ไฟฟาของ 

ร.ร.สนาม

กีฬาจังหวัด

นครสวรรค
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ยุทธศาสตร โครงการ
วัตถุ

ประสงค
ผลผลิต

งบตามเทศ

บัญญัติ
วงเงินที่เบิกจาย หมายเหตุ

61  ดานการศึกษา

 ศาสนา 

วัฒนธรรม

และนันทนาการ

พัฒนานักเรียน

ดานกีฬา -กรีฑา

เพื่อคัดเลือกนักกีฬา-

กรีฑาเปนตัวแทน

เทศบาลนคร

นครสวรรคเขารวม

การแขงขันกีฬา และ

กรีฑา ในระดับ

เทศบาล จังหวัด เขต

 ภาคและ

ระดับประเทศใน

รายการตาง ๆ ที่มี

การจัดการแขงขันขึ้น

เก็บตัวฝกซอม 

เพิ่มทักษะกีฬา-

กรีฑาของ

นักกีฬา-กรีฑา

ตัวแทนนักเรียน

สังกัดโรงเรียน

เทศบาลฯ และ

เขารวมการ

แขงขันใน

รายการตาง ๆ ที่

ภาครัฐและ

เอกชน เปนผูจัด

ขึ้น โดยมี

นักกีฬา-กรีฑา

เขารวม

โครงการฯ

จํานวนทั้งสิ้น 

250 คน

4,000,000 3,159,640 แลวเสร็จ

62  ดานการศึกษา

 ศาสนา 

วัฒนธรรม

และนันทนาการ

ดนตรีเพื่อ

ประชาชน

เพื่อสงเสริมใหเด็ก 

เยาวชนและ

ประชาชน ในการ

แสดงความสามารถ

ทางดานดนตรีใช

เวลาวางใหเกิด

ประโยชนหางไกลยา

เสพติด

การประกวดรอง

เพลงไทยลูกทุง 

ปละ 1 ครั้ง

130,000 120,112 แลวเสร็จ
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ยุทธศาสตร โครงการ
วัตถุ

ประสงค
ผลผลิต

งบตามเทศ

บัญญัติ
วงเงินที่เบิกจาย หมายเหตุ

63  ดานการศึกษา

 ศาสนา 

วัฒนธรรม

และนันทนาการ

สนันสนุน สงเสริม

 งานราชพิธี รัฐพิธี

 ทํานุบํารุงศาสนา

 อนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณีและภูมิ

ปญญาทองถิ่น

1 เพื่อสงเสริม 

สนับสนุนการจัดงาน

ราชพิธี รัฐพิธี เฉลิม

พระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวฯ สมเด็จ

พระนางเจาฯ พระ

บรมราชินีและพระ

บรมวงศานุวงศ

จัดโครงการ/

กิจกรรม  รวมทั้ง

การรวมงานกับ

หนวยงานอื่นที่

เกี่ยวกับงานรัฐพิธี

 ราชพิธี  การ

อนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรม 

การทํานุบํารุง

ศาสนา  อยาง

นอย  6 กิจกรรม

735,000 735,000 แลวเสร็จ

64  ดานการศึกษา

 ศาสนา 

วัฒนธรรม

และนันทนาการ

อบรมคุณธรรม

นําความรู

เสริมสรางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อปลูกฝงให

นักเรียนมีคุณธรรม 

จริยธรรมและ

สามารถนําไปใชใน

ชีวิตประจําวันได

อยางมีความสุข

จัดอบรมให

นักเรียนที่เขารวม

 ปการศึกษาใหม 

(ม.1) โรงเรียน

สังกัดเทศบาล

นครนครสวรรค  

จํานวน 950 คน

50,000 50,000 แลวเสร็จ

65  ดานการศึกษา

 ศาสนา 

วัฒนธรรม

และนันทนาการ

อบรมสงเสริมการ

เรียนรูสําหรับ

เด็กนอกระบบ

เพื่อสงเสริมและ

สนับสนุนใหเด็กดอย

โอกาสในชุมชนไดมี

ทักษะดานคุณธรรม

หรือมีความรูในการ

ประกอบอาชีพ

จัดโครงการ/

กิจกรรม/อบรม 

คุณธรรม

จริยธรรม หรือ

อบรมสงเสริม

อาชีพจากแหลง

เรียนรูจริงใน

ทองถิ่น จํานวน 

50 คน

50,000 39,440 แลวเสร็จ
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ยุทธศาสตร โครงการ
วัตถุ

ประสงค
ผลผลิต

งบตามเทศ

บัญญัติ
วงเงินที่เบิกจาย หมายเหตุ

66  ดานการศึกษา

 ศาสนา 

วัฒนธรรม

และนันทนาการ

อบรมทักษะการ

เปนเจาบานนอย

นําเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม

เพื่อสรางนักเรียนให

มีความรู

ความสามารถและ

ทักษะการนําเสนอ

แหลงทองเที่ยวและ

ภูมิปญญาทองถิ่น

ของตนเชิงวัฒนธรรม

ไดอยางถูกตอง

นักเรียนโรงเรียน

ในสังกัดเทศบาล

นครนครสวรรค 

จํานวน 100 คน

100,000 37,000 แลวเสร็จ

67  ดานการศึกษา

 ศาสนา 

วัฒนธรรม

และนันทนาการ

ถนนคนเดิน เพื่อเปนการสงเสริม

การทองเที่ยวและ

กระตุนเศรษฐกิจใน

ชุมชนเพื่อเปนสถานที่

เผยแพร

ศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น

จัดกิจกรรมถนน

คนเดินภายในเขต

เทศบาลฯ จํานวน

  70 ครั้ง

287,768 287,074 แลวเสร็จ

68  ดานการศึกษา

 ศาสนา 

วัฒนธรรม

และนันทนาการ

อุดหนุนโครงการ

อนุรักษและ

สงเสริมงาน

ประเพณีแหเจา

พอเจาแมปากน้ํา

โพ

เพื่อเปนการสงเสริม

การทองเที่ยวภายใน

จังหวัด

สนับสนุนงาน

ประเพณีแหเจา

พอ-เจาแม 

ปากน้ําโพ ปละ 1

 ครั้ง

2,000,000 2,000,000 แลวเสร็จ

69  ดานการศึกษา

 ศาสนา 

วัฒนธรรม

และนันทนาการ

สนับสนุนอาหาร

กลางวัน ร.ร.อนุ

บาลนครสวรรค

เพื่อใหนักเรียนไดรับ

อาหารที่ถูก

สุขลักษณะ มีการ

พัฒนาดานรางกาย

และมีน้ําหนักตาม

เกณฑ

สนับสนุนอาหาร

กลางวัน ร.ร.อนุ

บาลนครสวรรค

10,304,000 10,304,000 แลวเสร็จ
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ยุทธศาสตร โครงการ
วัตถุ

ประสงค
ผลผลิต

งบตามเทศ

บัญญัติ
วงเงินที่เบิกจาย หมายเหตุ

70  ดานการศึกษา

 ศาสนา 

วัฒนธรรม

และนันทนาการ

สนับสนุนอาหาร

กลางวัน ร.ร.อนุ

บาลเมือง

นครสวรรค

เพื่อใหนักเรียนไดรับ

อาหารที่ถูก

สุขลักษณะ มีการ

พัฒนาดานรางกาย

และมีน้ําหนักตาม

เกณฑ

สนับสนุนอาหาร

กลางวัน ร.ร.อนุ

บาลเมือง

นครสวรรค

4,948,000 4,868,000 แลวเสร็จ

71  ดานการศึกษา

 ศาสนา 

วัฒนธรรม

และนันทนาการ

จัดงานวันขึ้นปใหม เพื่อเปนการฟนฟู

อนุรักษ

ขนบธรรมเนียม

ประเพณีอันดีงานให

เปนมรดกสืบตอไป

จัดกิจกรรม

ทําบุญตักบาตร

ขาวสาร

อาหารแหง 1 

กิจกรรม

40,000 37,128 แลวเสร็จ

72  ดานการศึกษา

 ศาสนา 

วัฒนธรรม

และนันทนาการ

จัดงานประเพณี

วันสงกรานต 

(เพิ่มเติมครั้งที2่)

เพื่อสงเสริมอนุรักษ

ขนบธรรมเนียม

ประเพณีอันดีงามให

เปนมรดกสืบตอไป

เด็ก เยาวชน 

ประชาชนเขา

รวมพิธีทําบุญตัก

บาตรขาวสาร

อาหารแหง รวม

สืบทอด

วัฒนธรรมและ

ประเพณี

70,000 60,690 แลวเสร็จ

73  ดานการศึกษา

 ศาสนา 

วัฒนธรรม

และนันทนาการ

แหเทียนจํานํา

พรรษา       

(เพิ่มเติมครั้งที่ 2)

เพื่อเปนการสงเสริม 

สืบสานและอนุรักษ

ประเพณีวัฒนธรรม

ของทองถิ่นที่มีมาแต

โบราณใหยังคงอยูกับ

คนไทย

จัดแหเทียน

พรรษาโดยเชิญ

หนวยงาน 

โรงเรียน

รัฐวิสาหกิจ และ

ภาคเอกชนเขา

รวมกิจกรรม

200,000 113,715 แลวเสร็จ
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ยุทธศาสตร โครงการ
วัตถุ

ประสงค
ผลผลิต

งบตามเทศ

บัญญัติ
วงเงินที่เบิกจาย หมายเหตุ

74  ดานการศึกษา

 ศาสนา 

วัฒนธรรม

และนันทนาการ

จัดงานวันคลาย

วันพระราชสมภพ

สมเด็จพระ

เจาอยูหัวมหา

วชิราลง

กรณบดินทรเทพ

ยวรางกูร     

(เพิ่มเติมครั้งที่ 2)

เพื่อเทิดทูนพระเกียรติ

สมเด็จพระเจาอยูหัว

มหาวชิราลงกรณ

บดินทรเทพยวรางกูร

 คณะผูบริหาร 

หัวหนาสวน

ราชการ พนักงาน

เทศบาล และ

พนักงานจางทุก

คนเทิดทูนพระ

เกียรติ สมเด็จ

พระเจาอยูหัว 

มหาวชิราลงกรณ

 บดินทรเทพ

ยวรางกูร

30,000 0 งด

ดําเนินการ 

เนื่องจากชื่อ

โครงการที่

จัดทําไมตรง

กับในเทศ

บัญญัติ

75  ดานการศึกษา

 ศาสนา 

วัฒนธรรม

และนันทนาการ

จัดงานวันคลาย

วัน พระราช

สมภพสมเด็จ

พระเทพ

รัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราช

กุมารี     

(เพิ่มเติมครั้งที่ 2)

เพื่อเทิดทูนพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี

 คณะผูบริหาร 

หัวหนาสวน

ราชการ พนักงาน

เทศบาล และ

พนักงานจางทุก

คนเทิดทูนพระ

เกียรติ สมเด็จ

พระเทพ

รัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราช

กุมารี

30,000 0 งด

ดําเนินการ 

เนื่องจากชื่อ

โครงการที่

จัดทําไมตรง

กับในเทศ

บัญญัติ
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ยุทธศาสตร โครงการ
วัตถุ

ประสงค
ผลผลิต

งบตามเทศ

บัญญัติ
วงเงินที่เบิกจาย หมายเหตุ

76  ดานการศึกษา

 ศาสนา 

วัฒนธรรม

และนันทนาการ

จัดงานครบรอบ

วันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา 

พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลย

เดชบรมนาถ

บพิตร (งานวัน

พอ)        

(เพิ่มเติมครั้งที่ 2)

  เพื่อเทิดทูนพระ

เกียรติ

พระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดชบรมนาถ

บพิตร

 คณะผูบริหาร 

หัวหนาสวน

ราชการ พนักงาน

เทศบาล และ

พนักงานจางทุก

คนเทิดทูนพระ

เกียรติ

พระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทร

มหาภูมิพล อดุลย

เดชบรมนาถบพิตร

45,000 44,870 แลวเสร็จ

77  ดานการศึกษา

 ศาสนา 

วัฒนธรรม

และนันทนาการ

อบรมสัมมนา

พนักงานเทศบาล

และบุคลากร

ทางการศึกษา

และศึกษาดูงาน 

(เพิ่มเติมครั้งที่ 3)

1.เพื่อพัฒนา

ศักยภาพของ

พนักงานเทศบาล

และบุคลากรทางการ

ศึกษา

2. เพื่อเปนการ

สงเสริมความรูและ

นําประสบการณมาใช

ในการปฏิบัติงาน

พนักงานเทศบาล

 และบุคลากร

ทางการศึกษา 

จํานวน 60 คน

220,000 0 งด

ดําเนินการ 

เนื่องจาก

โอนลดไป

ดําเนินการ

ในโครงการ

อื่น ๆ ที่

จําเปน

เรงดวน

78  ดานการศึกษา

 ศาสนา 

วัฒนธรรม

และนันทนาการ

โครงการ 5 ธันวา

พาพอเที่ยว

เพื่อใหเด็ก เยาวชน 

และประชาชนทั่วไป

นอมรําลึกถึงพระคุณ

บิดาโดยผานกิจกรรม

เด็ก เยาวชน 

และประชาชน

ทั่วไปที่เขารวม

โครงการจํานวน 

200 คน

20,000 0 งด

ดําเนินการ

เพราะเขา

รวมกิจกรรม

กับจังหวัด 

โดยไมใช

งบประมาณ
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ยุทธศาสตร โครงการ
วัตถุ

ประสงค
ผลผลิต

งบตามเทศ

บัญญัติ
วงเงินที่เบิกจาย หมายเหตุ

79  ดานการศึกษา

 ศาสนา 

วัฒนธรรม

และนันทนาการ

โครงการเด็กเอย...

เด็กดีเที่ยวฟรีหอ

ชมเมือง       

(เพิ่มเติมครั้งที่ 3)

เพื่อใหเด็กและ

เยาวชนไดแสดงออก

ถึงความสามารถผาน

กิจกรรมวันเด็ก

เด็ก เยาวชน ที่

เขารวมโครงการ

จํานวน 200 คน

20,000 0 งด

ดําเนินการ

เพราะเขา

รวมกิจกรรม

กับจังหวัด 

โดยไมใช

งบประมาณ

80  ดานการศึกษา

 ศาสนา 

วัฒนธรรม

และนันทนาการ

โครงการ 12 

สิงหาพาแมเที่ยว 

(เพิ่มเติมครั้งที่ 3)

เพื่อเปนการแสดง

ความกตัญูกตเวที

ตอแมผูมีพระคุณและ

เสริมสรางความรัก

และความอบอุนให

เกิดขึ้นในครอบครัว

เด็ก เยาวชน 

และประชาชน

ทั่วไปที่เขารวม

โครงการจํานวน 

200 คน

20,000 0 งด

ดําเนินการ

เพราะเขา

รวมกิจกรรม

กับจังหวัด 

โดยไมใช

งบประมาณ

81  ดานการศึกษา

 ศาสนา 

วัฒนธรรม

และนันทนาการ

โครงการสงเสริม

การทองเที่ยวใน

เขตเทศบาล

เพื่อเปนการสงเสริม

การทองเที่ยวในเขต

เทศบาล

เด็ก เยาวชน 

และประชาชน

ทั่วไปที่เขารวม

โครงการจํานวน 

200 คน

50,000 32,232 แลวเสร็จ
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ยุทธศาสตร โครงการ
วัตถุ

ประสงค
ผลผลิต

งบตามเทศ

บัญญัติ
วงเงินที่เบิกจาย หมายเหตุ

82  ดานการศึกษา

 ศาสนา 

วัฒนธรรม

และนันทนาการ

จัดงานเฉลิมพระ

ชนมพรรษา 

สมเด็จพระนาง

เจาสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ

ในรัชกาลที่ 9 

(งานวันแม) 

(เพิ่มเติมครั้งที่ 2)

เพื่อเทิดทูนพระ

เกียรติ สมเด็จพระ

นางเจาสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถใน

รัชกาลที่ 9

 คณะผูบริหาร 

หัวหนาสวน

ราชการ พนักงาน

เทศบาล และ

พนักงานจางทุก

คนเทิดทูนพระ

เกียรติสมเด็จ

พระนางเจา

สิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ

ในรัชกาลที่ 9

30,000 0 งด

ดําเนินการ 

เนื่องจากชื่อ

โครงการที่

จัดทําไมตรง

กับในเทศ

บัญญัติ

83  ดานการศึกษา

 ศาสนา 

วัฒนธรรม

และนันทนาการ

จัดงานประเพณี

ลอยกระทง 

(เพิ่มเติมครั้งที่ 2)

เพื่อเปนการอนุรักษ

และฟนฟู สืบสาน

ขนบธรรมเนียม

ประเพณี

จัดกิจกรรม

ประกวดหนูนอย

นพมาศ และจัด

กิจกรรมลอย

กระทง

35,000 0 งด

ดําเนินการ

เพราะจัด

งานซ้ําซอน

กับกอง

สวัสดิการ

สังคม

84  ดานการศึกษา

 ศาสนา 

วัฒนธรรม

และนันทนาการ

แขงขันกีฬา

ฟุตบอล 7 คน 

เทศบาลนคร

นครสวรรค คัพ 

ตานภัยยาเสพติด 

(เพิ่มเติมครั้งที่ 3)

เพื่อใหเด็ก เยาวชน 

และประชาชนใช

เวลาวางใหเปน

ประโยชนหางไกลยา

เสพติด และมี

สุขภาพที่แข็งแรง

เด็ก เยาวชน 

และประชาชน 

จํานวน 500 คน

250,000 0 งด

ดําเนินการ 

เพราะโอน

ลดไปใชจาย

ในโครงการ

ที่มีความ

จําเปน

เรงดวน
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ยุทธศาสตร โครงการ
วัตถุ

ประสงค
ผลผลิต

งบตามเทศ

บัญญัติ
วงเงินที่เบิกจาย หมายเหตุ

85  ดาน

สวัสดิการ

สังคมและชุมชน

สงเสริม 

สนับสนุนกิจกรรม

เศรษฐกิจ

พอเพียงภูมิ

ปญญาทองถิ่น

แหลงเรียนรู และ

ศึกษาดูงาน

เพื่อนอมนําหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พัฒนาตนเองและใช

เปนแนวทางในการ

พัฒนาชุมชน

คณะกรรมการ

ชุมชน เด็ก 

เยาวชน และ

ประชาชนในเขต

เทศบาลนคร

นครสวรรค

จํานวน 600 คน

200,000 43,328 แลวเสร็จ

86  ดาน

สวัสดิการ

สังคมและชุมชน

สงเสริม สนับสนุน

 หนึ่งชุมชน หนึ่ง

ผลิตภัณฑ และ

ออกแบบบรรจุ

ภัณฑ

เพื่อสงเสริมภูมิ

ปญญาทองถิ่น

สงเสริมความคิดริเริ่ม

สรางสรรคของชุมชน

ในการพัฒนา

ผลิตภัณฑโดย

สอดคลองกับวิถีชีวิต

และวัฒนธรรมทองถิ่น

 กลุมผูผลิต

สินคาOTOP

300,000 24,435 แลวเสร็จ

87  ดาน

สวัสดิการ

สังคมและชุมชน

สงเสริม 

สนับสนุนสืบสาน

งานประเพณีวัน

ลอยกระทงกะลา

สายกะลาสีของ

ชุมชนในเขต

เทศบาลนคร

นครสวรรค

เพื่อสงเสริมให

ประชาชนทั่วไปที่

อาศัยอยูบริเวณพื้นที่

ชุมชนไดมีสวนรวมคิด

 รวมวางแผนในการ

จัดกิจกรรมลอย

กระทง กะลาสาย

กะลาสี การประกวด

นางนพมาศและ

ประเพณีการแขงเรือ

ทองถิ่น

ประชาชนและ

ชุมชนในเขต

เทศบาลนคร

นครสวรรค 

ประชาชน

ตางจังหวัดที่

สนใจทั่วไป

จํานวน 1,000 คน

200,000 186,424.41 แลวเสร็จ
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ยุทธศาสตร โครงการ
วัตถุ

ประสงค
ผลผลิต

งบตามเทศ

บัญญัติ
วงเงินที่เบิกจาย หมายเหตุ

88  ดาน

สวัสดิการ

สังคมและชุมชน

สงเสริม 

สนับสนุนสืบสาน

งานประเพณีวัน

สงกรานตของ

ชุมชนในเขต

เทศบาลนคร

นครสวรรค

เพื่อตองการใหการ

เลนน้ําสงกรานตมี

ความปลอดภัยตอ

ชีวิตและทรัพยสิน

ของประชาชน โดย

กําหนดพื้นที่จัดงาน

ประเพณีวันสงกรานต

ใหมีความปลอดภัย

ปลอดจากเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลทุกชนิด

คณะกรรมการ

ชุมชน 

คณะกรรมการ

กลุมสตรี สมาชิก

ชุมชน ผูสูงอายุ 

เด็ก เยาวชนและ

ประชาชนทั่วไป 

จํานวน 8,000 คน

2,560,000 2,554,008.83 แลวเสร็จ

89  ดาน

สวัสดิการ

สังคมและชุมชน

สงเสริม สนับสนุน

 กิจกรรมวันพอ 

วันแม แหงชาติ

1.เพื่อเปนการ

แสดงออกถึงความ

จงรักภักดีตอสถาบัน

พระมหากษัตริย 

2.เพื่อเปนการเฉลิม

พระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวฯและ

สมเด็จพระนางเจาฯ 

พระบรมราชินี

ประชาชนในเขต

เทศบาลนคร

นครสวรรค 

จํานวน 1,500 คน

270,000 233,834.83 แลวเสร็จ

90  ดาน

สวัสดิการ

สังคมและชุมชน

สงเสริม การ

แสดงออกถึง

ความจงรักภักดี

ตอชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย 

และศึกษาดูงาน

1.เพื่อเสริมสราง

จิตสํานึกของ

ประชาชน ดํารงไวซึ่ง

สถาบันชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย 

2.เพื่อใหประชาชน 

ปกปอง เทิดทูนและ

แสดงออกถึงความ

จงรักภักดี

ประชาชนใน

ชุมชนเขต

เทศบาลนคร

นครสวรรค 

จํานวน 1,000 คน

500,000 212,654.48 แลวเสร็จ
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ยุทธศาสตร โครงการ
วัตถุ

ประสงค
ผลผลิต

งบตามเทศ

บัญญัติ
วงเงินที่เบิกจาย หมายเหตุ

91  ดาน

สวัสดิการ

สังคมและชุมชน

อบรม สงเสริม 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

ศีลธรรม สําหรับ 

ประชาชนในเขต

เทศบาลฯและ

ศึกษาดูงาน

เพื่อใหประชาชน

ทั่วไป ผูสูงอายุและ

ผูดอยโอกาสในเขต

เทศบาลฯที่เขารับ

การอบรมไดฝก

ปฏิบัติธรรม การ

ภาวนาจิตตามแนว

พระพุทธศาสนา

ประชาชนทั่วไป  

 ผูสูงอายุ และผู

ดอย โอกาส ใน

เขตเทศบาลนคร

นครสวรรค 

จํานวน 100 คน

400,000 396,441.16 แลวเสร็จ

92  ดาน

สวัสดิการ

สังคมและชุมชน

เทศบาลพบ

ประชาชน

เพื่อรับทราบปญหา

และความตองการ

ของประชาชน

ประชาชนในเขต

เทศบาลนคร

นครสวรรค 

จํานวน 8,000 คน

50,000 17,650.25 แลวเสร็จ

93  ดาน

สวัสดิการ

สังคมและชุมชน

สงเสริมพัฒนา

เพิ่มศักยภาพและ

อบรมสัมมนาของ

ผูนําชุมชน 

คณะกรรมการ

ชุมชน 

อนุกรรมการ ที่

ปรึกษา และ

สมาชิกชุมชน 

และศึกษาดูงาน

1.เพื่อสงเสริมความรู

 และเพิ่มพูนทักษะ

การพัฒนาชุมชน

ใหกับผูนําชุมชน 

คณะกรรมการชุมชน

 อนุกรรมการ ที่

ปรึกษา และสมาชิก

ชุมชน

ผูนําชุมชน 

คณะกรรมการ

ชุมชน 

อนุกรรมการ ที่

ปรึกษา และ

สมาชิกชุมชน 

จํานวน 1,000 คน

100,000 21,555 แลวเสร็จ
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ยุทธศาสตร โครงการ
วัตถุ

ประสงค
ผลผลิต

งบตามเทศ

บัญญัติ
วงเงินที่เบิกจาย หมายเหตุ

94  ดาน

สวัสดิการ

สังคมและชุมชน

จัดเก็บขอมูล

พื้นฐานชุมชนใน

เขตเทศบาล

เพื่อเสริมสรางความรู

ความเขาใจในการ

จัดเก็บขอมูลพื้นฐาน

ของชุมชนและเพื่อ

สงเสริมสนับสนุนให

ประชาชนมีสวนรวม

ในการจัดเก็บขอมูล

และประมวลผล

ขอมูลพื้นฐานชุมชน

ประชาชนในเขต

เทศบาลนคร

นครสวรรค 

จํานวน 10,000 

ครัวเรือน

100,000 แลวเสร็จแต

ไมได

งบประมาณ 

ใช

งบประมาณ

อําเภอเมือง

95  ดาน

สวัสดิการ

สังคมและชุมชน

สงเสริมกีฬา

ชุมชนสัมพันธ 

ตานยาเสพติด

เพื่อใหคณะกรรมการ

ชุมชน/

คณะกรรมการพัฒนา

สตรีชุมชนและ

สมาชิกชุมชนรวม

วางแผนจัดกิจกรรม

ทางดานกีฬารวมกัน

จัดการแขงขัน

กีฬาระหวาง

ชุมชนในเขต

เทศบาล 

ประมาณ 7,000 

คน/ป ใหกับเด็ก 

เยาวชน และ

ประชาชน

100,000 87,231.24 แลวเสร็จ

96  ดาน

สวัสดิการ

สังคมและชุมชน

สงเสริมสนับสนุน

กองทุนสวัสดิการ

ชุมชนและศึกษาดู

งาน

เพื่อใหคณะกรรมการ

และสมาชิกกองทุน

สวัสดิการชุมชนได

จัดตั้งกองทุน

สวัสดิการชุมชน รู

หลักการบริหารงาน

กองทุนสวัสดิการ

ชุมชนและการมีสวน

รวมในการพัฒนา

กองทุนสวัสดิการ

ชุมชน

จัดตั้งกองทุน

สวัสดิการชุมชน 

ในเขตเทศบาลฯ 

และจัดอบรม

สัมมนาและ

ศึกษาดูงานปละ 

1 ครั้ง

50,000 0 งด

ดําเนินการ 

เนื่องจากไม

มีระเบียบใน

การจัดตั้ง

กองทุน

สวัสดิการ

ชุมชนที่

ชัดเจน จึง

ไมสามารถ

ดําเนินการ

โครงการ

ดังกลาวได
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ยุทธศาสตร โครงการ
วัตถุ

ประสงค
ผลผลิต

งบตามเทศ

บัญญัติ
วงเงินที่เบิกจาย หมายเหตุ

97  ดาน

สวัสดิการ

สังคมและชุมชน

สนับสนุนการจัด

ประชุมประชาคม

คณะกรรมการ

จัดทําแผนพัฒนา

ชุมชนและศึกษาดู

งาน

เพื่อใหคณะกรรมการ

สมาชิกและ

ประชาชนทุกฝายใน

ชุมชนจัดทําแผน

ชุมชนไดรูหลักการ

บริหารงานและมีสวน

รวมในการพัฒนา

ชุมชนของตนเอง

คณะกรรมการ

ชุมชน 

อนุกรรมการ ที่

ปรึกษา และ

สมาชิกชุมชน

76,000 75,930 แลวเสร็จ

98  ดาน

สวัสดิการ

สังคมและชุมชน

สงเสริมอาชีพ

ประชาชน

1.เพื่อเปนการ

เสริมสรางอาชีพและ

รายไดใหกับ

ประชาชนในเขต

เทศบาลนคร

นครสวรรค 2.เพื่อ

สงเสริมอาชีพตาม

แนวเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ประชาชนในเขต

เทศบาลฯ

100,000 57,490 แลวเสร็จ

99  ดาน

สวัสดิการ

สังคมและชุมชน

สงเสริม 

สนับสนุนกิจกรรม

งานวันเด็ก

1.เพื่อสงเสริมและ

สนับสนุนใหเด็กมี

สวนรวมในการจัด

กิจกรรมตางๆ ใน

ชุมชนกอใหเกิดความ

รักความสามัคคี 2.

เพื่อสงเสริมและ

สนับสนุนการจัด

กิจกรรมใหเด็กใน

การจัดกิจกรรม

เด็กในเขต

เทศบาลนคร

นครสวรรค 

จํานวน 5,000 คน

78,000 77,883 แลวเสร็จ
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ยุทธศาสตร โครงการ
วัตถุ

ประสงค
ผลผลิต

งบตามเทศ

บัญญัติ
วงเงินที่เบิกจาย หมายเหตุ

100  ดาน

สวัสดิการ

สังคมและชุมชน

อบรมสงเสริม 

กิจกรรมเด็กและ

เยาวชน สภาวะ

ผูนําเด็กและ

สมาชิกเด็กและ

เยาวชน

1.เพื่อสงเสริมการมี

สวนรวม เสริมสราง

ความรักความสามัคคี

แกเด็กและเยาวชนใน

เขตเทศบาลนคร

นครสวรรค 2.เพื่อให

เด็กและเยาวชนไดใช

เวลาวางใหเกิด

ประโยชน

เด็กและเยาวชน

ในชุมชนเขต

เทศบาลนคร

นครสวรรค 

จํานวน 150 คน

500,000 461,321 แลวเสร็จ

101  ดาน

สวัสดิการ

สังคมและชุมชน

วัยรุนยุคใหมกับ

ปญหา

เพศสัมพันธกอน

วัยอันสมควรและ

ศึกษาดูงาน

1.เพื่อใหเยาวชนเกิด

ความรูความเขาใจ 

และคานิยมที่ถูกตอง

เกี่ยวกับความรักและ

เพศสัมพันธ 

2.เพื่อเสริมสราง

ศักยภาพของเยาวชน

ใหเขามามีสวนรวม

ในชุมชน

เด็กและเยาวชน 

สมาชิกใน

ครอบครัว 

ประกอบดวย พอ

 แม บุตร และ

บุตรที่เปน

เยาวชนกลุมหนุม

สาว จํานวน 250

 คน

100,000 53,459 แลวเสร็จ

102  ดาน

สวัสดิการ

สังคมและชุมชน

อบรม สัมมนา

คณะกรรมการ

พัฒนาสตรีและ

สมาชิกสตรีชุมชน

 และศึกษาดูงาน

1.เพื่อสงเสริมความรู

 และเพิ่มพูนทักษะ

การพัฒนาชุมชน

ใหกับคณะกรรมการ

พัฒนาสตรีและ

สมาชิกชุมชน

คณะกรรมการ

พัฒนาสตรี และ

สมาชิกสตรีชุมชน

 จํานวน 1,000 

คน

100,000 27,390 แลวเสร็จ
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ยุทธศาสตร โครงการ
วัตถุ

ประสงค
ผลผลิต

งบตามเทศ

บัญญัติ
วงเงินที่เบิกจาย หมายเหตุ

103  ดาน

สวัสดิการ

สังคมและชุมชน

คัดเลือก

คณะกรรมการ

พัฒนาสตรีดีเดน

สมาชิกสตรีดีเดน

ในเขตเทศบาล

นครนครสวรรค

1.เพื่อเปนการยกยอง

เชิดชูเกียรติแก

คณะกรรมการพัฒนา

สตรีและสมาชิกสตรี

ดีเดนในเขตเทศบาล

นครนครสวรรค 2.

เพื่อเปนการสงเสริม 

สนับสนุนให

คณะกรรมการพัฒนา

สตรีในเขตเทศบาล

นครนครสวรรค

คณะกรรมการ

พัฒนาสตรีและ

สมาชิกสตรีชุมชน

 จํานวน 67 ชุมชน

50,000 49,478 แลวเสร็จ

104  ดาน

สวัสดิการ

สังคมและชุมชน

อบรม สงเสริม 

สนับสนุน

กิจกรรมศูนย

พัฒนาครอบครัว

ชุมชนในเขต

เทศบาลนคร

นครสวรรค และ

ศึกษาดูงาน

1.เพื่อใหเกิดการ

ประสานความรวมมือ

ในการพัฒนาสถาบัน

ครอบครัวในลักษณะ

บูรณาการจากทุก

ภาคสวนในสังคม 2.

เพื่อเปนการเฝาระวัง

ปองกันและแกไข

ปญหาครอบครัวใน

ชุมชน

คณะทํางานศูนย

พัฒนาครอบครัว

ชุมชน สมาชิก

ครอบครัว 

ประกอบ ดวย 

พอ แม ลูก และ

ประชาชนใน

ชุมชน จํานวน 67

 ชุมชน

854,500 699,573.50 แลวเสร็จ
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ยุทธศาสตร โครงการ
วัตถุ

ประสงค
ผลผลิต

งบตามเทศ

บัญญัติ
วงเงินที่เบิกจาย หมายเหตุ

105  ดาน

สวัสดิการ

สังคมและชุมชน

รณรงคยุติความ

รุนแรงตอเด็ก 

สตรี คนชรา และ

ครอบครัว

เพื่อสงเสริมสนับสนุน

ใหประชาชน 

ครอบครัว ชุมชน 

และองคกรทองถิ่น มี

สวนรวมชวยดูแล 

เฝาระวัง ปองกัน 

และแกไขปญหา

ความรุนแรงตอเด็ก 

สตรี คนชรา และ

ครอบครัว

1.ประชาชนใน

เขตเทศบาลนคร

นครสวรรค 2.

สตรีในชุมชน 

ครอบครัว และ

สมาชิกครอบครัว

 เชน พอ แม  ปู 

ยา ตา ยาย ลูก 

หลาน เปนตน

22,400 22,396 แลวเสร็จ

106  ดาน

สวัสดิการ

สังคมและชุมชน

ประกวดชุมชน

พัฒนาดีเดนและ

คัดเลือก

คณะกรรมการ

ตัวอยาง

1.เพื่อเปนการยกยอง

เชิดชูเกียรติ

คณะกรรมการชุมชน

ที่เปนคนดีเปน

แบบอยางที่ดี และ

ชุมชนที่มีการพัฒนา

ดีเดน

ชุมชนที่ไดรับการ

คัดเลือก จํานวน 

10 ชุมชน 

คณะกรรมการ

ชุมชน จํานวน 

284 คน

50,000 43,503 แลวเสร็จ

107  ดาน

สวัสดิการ

สังคมและชุมชน

สงเสริม อบรม 

ความรูเกี่ยวกับ

การพิทักษความ

เสมอภาคและ

คุมครองสิทธิสตรี

และครอบครัว 

และศึกษาดูงาน

1.เพื่อเปนการ

เสริมสรางเจตคติและ

การยอมรับความ

เสมอภาคระหวาง

หญิง ชาย และ

ครอบครัว 2.เพื่อเปน

การพัฒนาศักยภาพ

และเพิ่มโอกาสทาง

เศรษฐกิจและสังคม

1.ประชาชนใน

เขตเทศบาลนคร

นครสวรรค 2.

สตรีในชุมชน

ครอบครัว และ

สมาชิกครอบครัว

 เชน พอ แม ปู 

ยา ตา ยาย ลูก 

หลาน เปนตน

60,000 56,956 แลวเสร็จ
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ยุทธศาสตร โครงการ
วัตถุ

ประสงค
ผลผลิต

งบตามเทศ

บัญญัติ
วงเงินที่เบิกจาย หมายเหตุ

108  ดาน

สวัสดิการ

สังคมและชุมชน

สงเสริม 

สนับสนุนอบรม 

การดําเนิน

กิจการหอพัก 

ภายในเขต

เทศบาลนคร

นครสวรรค

1.เพื่อจัดอบรม

เจาหนาที่ผูเกี่ยวของ 

2.เพื่อจัดอบรม

ผูประกอบการหอพัก

 ภายในเขตเทศบาลฯ

 3.เพื่อจัดทํา

ฐานขอมูล

ผูประกอบการหอพัก

 ภายในเขตเทศบาลฯ 

เจาหนาที,่ 

ผูประกอบการ

ดานหอพักและ

หอพัก ภายในเขต

 เทศบาลฯ 

จํานวน 150 

หอพัก

50,000 23,515 แลวเสร็จ

109  ดาน

สวัสดิการ

สังคมและชุมชน

สงเสริมคุณภาพ

ชีวิตผูสูงอายุ 

อบรมสัมมนา 

และศึกษาดูงาน

เพื่อใหผูสูงอายุมี

คุณภาพชีวิตที่ดีดวย

การดํารงชีวิตอยางมี

คุณคามีศักดิ์ศรี 

พึ่งพาตนเองได และ

มีหลักประกันที่มั่นคง

ผูสูงอายุในชุมชน

จํานวน 500 คน

150,000 114,661 แลวเสร็จ

110  ดาน

สวัสดิการ

สังคมและชุมชน

ชวยเหลือ

ผูประสบภัยพิบัติ

ในเขตเทศบาล

นครนครสวรรค

1.เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนในดาน

ตางๆ  ของ

ประชาชนที่ประสบ

ภัยพิบัติ ในเขต

เทศบาลนคร

นครสวรรค 2.เพื่อ

ฟนฟูสถานภาพทาง

สังคม แกประชาชน 

ที่ประสบภัยพิบัติ 

ประชาชนในเขต

เทศบาลนคร

นครสวรรคที่

ประสบภัยพิบัติ

150,000 0 งด

ดําเนินการ

เนื่องจากไม

มี

ผูประสบภัย

ในเขต

เทศบาล

นคร

นครสวรรค

ในป 

งบประมาณ

 พ.ศ.2562
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ยุทธศาสตร โครงการ
วัตถุ

ประสงค
ผลผลิต

งบตามเทศ

บัญญัติ
วงเงินที่เบิกจาย หมายเหตุ

111  ดาน

สวัสดิการ

สังคมและชุมชน

จัด

สภาพแวดลอมที่

เหมาะสม

ปลอดภัยสําหรับ 

ผูสูงอายุ ผูพิการ 

ผูดอยโอกาส

1.เพื่อเปนการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของ

ผูสูงอายุ ผูพิการ 

ผูดอยโอกาสใหดีขึ้น 

2.เพื่อเปนการจัด

สภาพแวดลอมที่

เหมาะสมและ

ปลอดภัยแกผูสูงอายุ

ผูพิการและ

ผูดอยโอกาส 

ผูสูงอายุ ผูพิการ 

ผูดอยโอกาส ใน

ชุมชนเขต

เทศบาลนคร

นครสวรรค

23,100 23,005 แลวเสร็จ

112  ดาน

สวัสดิการ

สังคมและชุมชน

สงเสริม สนับสนุน

 อบรม

คณะกรรมการ 

เจาหนาที่ สมาชิก

 งานดาน

ฌาปนกิจ

สงเคราะห

1.เพื่อจัดอบรม 

สัมมนา เจาหนาที่ 

คณะกรรมการฯ และ

สมาชิกฌาปนกิจ

สงเคราะห 2.เพื่อ

สนับสนุนการ

ดําเนินงานดาน

ฌาปนกิจสงเคราะห

ใหมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น

1.คณะ

กรรมการฯ 

เจาหนาที่และ

สมาชิกฌาปนกิจ

สงเคราะห 2.

ครอบครัว

ผูเสียชีวิตในเขต

เทศบาลนคร

นครสวรรค ที่

ยากไรอนาถา

29,000 27,788 แลวเสร็จ

113  ดาน

สวัสดิการ

สังคมและชุมชน

แกไขปญหาความ

ยากจน

1.เพื่อใหครัวเรือนที่

ประสบปญหาความ

ยากจนไดยกระดับ

คุณภาพชีวิตที่ดี 

รมเย็นเปนสุข 2.

เพื่อใหครัวเรือนที่

ประสบปญหาความ

ยากจนไดประกอบ

อาชีพที่เหมาะสม  

1.ครัวเรือนที่

ประสบปญหา

ความยากจนใน

ชุมชนเขต

เทศบาลนคร

นครสวรรค

30,000 18,345 แลวเสร็จ
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ยุทธศาสตร โครงการ
วัตถุ

ประสงค
ผลผลิต

งบตามเทศ

บัญญัติ
วงเงินที่เบิกจาย หมายเหตุ

114  ดาน

สวัสดิการ

สังคมและชุมชน

สงเคราะห

ผูดอยโอกาสและ

ผูไรที่พึ่งในเขต

เทศบาลนคร

นครสวรรค

1.เพื่อชวยเหลือและ

บรรเทาความ

เดือดรอนของ

ผูดอยโอกาส เชน 

คนพิการ ผูสูงอายุ ผู

เจ็บปวยเรื้อรังผูติด

เชื้อ HIV ผูที่

ชวยเหลือตนเองไมได

และถูกทอดทิ้ง

ผูดอยโอกาสใน

เขตเทศบาลนคร

นครสวรรค

100,000 30,368 แลวเสร็จ

115 ดานการ

พัฒนากายภาพ

เมือง

กอสรางผิวจราจร

 ค.ส.ล. พรอมทอ

ระบายน้ําถนน

สาธารณะภายใน

ชุมชนหนองปลา

แหง จํานวน 2 

ซอย ขาง

บานเลขที่ 19/3 

และ 19/4

เพื่อใหผูใชเสนทาง

ไดรับความสะดวก

ปลอดภัยในการ

เดินทาง การจราจร 

การขนสง

ผิวจราจร ค.ส.ล.

 หนา 0.15 เมตร

 กวาง 3.00-3.50

 เมตร ยาว 94 

เมตร พรอมทอ

ระบายน้ําขนาด

เสนผาศูนย กลาง

 0.40 เมตร

620,000 557,000 กันเงินแบบ

กอหนี้ผูกพัน

116 ดานการ

พัฒนากายภาพ

เมือง

กอสรางหองน้ํา

บริเวณประตู 4 

ภายในอุทยาน

สวรรค (เพิ่มเติม

ครั้งที่ 3)

เพื่อใหประชาชนได

ใชหองน้ําที่มี

มาตรฐาน ถูก

สุขลักษณะและ

สะดวกสบาย

อาคารหองน้ํา ค.

ส.ล. 1 หลัง 

ขนาดกวาง 6.80 

เมตร ยาว 8.60 

เมตร หรือคิด

เปนพื้นที่ไมนอย

กวา 58 ตาราง

เมตร ตามแบบ

แปลน

รายละเอียดของ

เทศบาล

1,200,000 989,000 กันเงินแบบ

กอหนี้ผูกพัน
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ยุทธศาสตร โครงการ
วัตถุ

ประสงค
ผลผลิต

งบตามเทศ

บัญญัติ
วงเงินที่เบิกจาย หมายเหตุ

117 ดานการ

พัฒนากายภาพ

เมือง

กอสรางผิวจราจร

 ค.ส.ล. ถนน

สาธารณะจาก

แยกถนนผังเมือง

สาย ก 3 ถึง

บริเวณพื้นที่

กอสรางอาคาร

สัญลักษณตน

แมน้ําเจาพระยา 

(เพื่อใหสอดคลอง

กับการพัฒนา

พื้นที่เฉพาะเกาะ

ยม) (เพิ่มเติมครั้ง

ที่ 3)

เพื่อใหผูใชเสนทาง

ไดรับความสะดวก

ปลอดภัยในการ

เดินทาง การสัญจร

ผิวจราจร ค.ส.ล.

 หนา 0.20 เมตร

 กวาง 6 เมตร 

ยาว 791 เมตร 

หรือพื้นที่ไมนอย

กวา 4,746 

ตารางเมตร ตาม

แบบแปลน

รายละเอียดของ

เทศบาล

11,000,000 0 งด

ดําเนินการ

เพราะใชเงิน

เหลือจายใน

ป 

งบประมาณ

 2561 มาตั้ง

จายเปน

รายการใหม

แทน

118 ดานการ

พัฒนากายภาพ

เมือง

กอสรางผิวจราจร

 ค.ส.ล. ถนน

โกสียจากสี่แยก

ถนนธรรมวิถีถึงสี่

แยกถนนอรรถกวี 

(เพิ่มเติมครั้งที่ 3)

เพื่อใหผูใชเสนทาง

ไดรับความสะดวก

ปลอดภัยในการ

เดินทาง การจราจร 

การขนสง

กอสรางผิวจราจร

 คสล. หนา 0.20 

เมตร กวาง

10.00-13.00 

เมตร ยาว

ประมาณ 849.00

 เมตร หรือพื้นที่

ไมนอยกวา 

10,425 ตาราง

เมตร

6,300,000 0 งด

ดําเนินการ

เพราะใชเงิน

งบประมาณ

ในป 2561 

มาโอนตั้ง

จายเปน

รายการใหม

แทน
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ยุทธศาสตร โครงการ
วัตถุ

ประสงค
ผลผลิต

งบตามเทศ

บัญญัติ
วงเงินที่เบิกจาย หมายเหตุ

119 ดานการ

พัฒนากายภาพ

เมือง

กอสรางเขื่อน

ปองกันตลิ่งริม

แมน้ําปงจาก

พื้นที่อาคารจอด

รถถึงบาน 100 ป

 นายควง อภัย

วงศ (เพื่อพัฒนา

พื้นที่เฉพาะเกาะ

ยม)       

(เพิ่มเติมครั้งที่ 3)

เพื่อปองกันตลิ่งริม

แมน้ําพังและราษฎร

ที่อยูอาศัยในพื้นที่

ไดรับความปลอดภัย

เขื่อนปองกันตลิ่ง

ความยาว 120 

เมตร และถมดิน

หลังเขื่อน

15,000,000 0 งด

ดําเนินการ

เพราะให

กรมโยธา

และผังเมือง

ดําเนินการ

แทน

120 ดานการ

พัฒนากายภาพ

เมือง

กอสรางผิวจราจร

 ค.ส.ล. ถนน

สวรรควิถีบริเวณ

ทางแยกสวรรควิถี

 18 ถึงบริเวณ

หลังวัดนครสวรรค

 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3)

เพื่อใหผูใชเสนทาง

ไดรับความสะดวก

ปลอดภัยในการ

เดินทาง การจราจร 

การขนสง

กอสรางผิวจราจร

 คสล. หนา 0.20 

เมตร กวาง 

12.00 -  16.00 

เมตร ยาว

ประมาณ 460.00

 เมตร หรือพื้นที่

รวมไมนอยกวา 

6,005 ตารางเมตร

3,900,000 2,690,000 กันเงินแบบ

มิไดกอหนี้

ผูกพัน

121 ดานการ

พัฒนากายภาพ

เมือง

คาผาติกรรมพื้น

ที่ดินใหกับวัด

ปากน้ําโพเหนือ

ตามโครงการ

กอสรางสะพาน

ขามแมน้ํานาน 

(สะพานดุสิตาภูม)ิ

      (เพิ่มเติม

ครั้งที่ 3)

เพื่อจายเปนคาทดแทน

เนื้อที่ดินที่ถูกใชเปน

พื้นที่กอสรางตาม

โครงการกอสรางสะพาน

ขามแมน้ํานานใหกับวัด

ปากน้ําโพเหนือตาม

โฉนดเลขที่5205 ต.แคว

ใหญ       อ.เมือง จ.

นครสวรรค เนื้อที่ดิน 3 

ไร 3 งาน 07.60 ตาราง

วา

เนื้อที่ดิน 3 ไร 3 

งาน 07.60 

ตารางวา เพื่อ

แบงหักเปนทาง

สาธารณะ

ประโยชน

2,511,400 0 งด

ดําเนินการ

เพราะทาง

หลวงชนบท

ยังไมโอน

ทรัพยสิน

ใหกับทาง

เทศบาล

นคร

นครสวรรค
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ยุทธศาสตร โครงการ
วัตถุ

ประสงค
ผลผลิต

งบตามเทศ

บัญญัติ
วงเงินที่เบิกจาย หมายเหตุ

122 ดานการ

พัฒนากายภาพ

เมือง

ปรับปรุงสนาม

หญาหนาน้ําตก

เกาะกลางอุทยาน

สวรรค (เสนอ

โดยประชาชน

ผูใชบริการ

สวนสาธารณะ) 

(เพิ่มเติมครั้งที่ 3)

เพื่อวางระบบระบาย

น้ําใตสนามหญา

เพื่อใหสามารถใชงาน

ไดดีและสะดวกแก

การบํารุงรักษา

สนามหญาหนา

น้ําตกพรอม

ระบบระบายน้ํา

และปูหญาใหม 

ขนาดกวาง

ประมาณ 35 

เมตร ยาว

ประมาณ 90 

เมตร หรือคิด

เปนพื้นที่ไมนอย

กวา 2,890 

ตารางเมตร

1,500,000 1,389,546 กันเงินแบบ

กอหนี้ผูกพัน

123 ดานการ

พัฒนากายภาพ

เมือง

ขยายเขตระบบ

จําหนายไฟฟา

สาธารณะบริเวณ

ชุมชนบางปรอง 

ต.ปากน้ําโพ อ.

เมือง จ.

นครสวรรค  

(เพิ่มเติมครั้งที่ 3)

เพื่อใหผูใชเสนทาง

ไดรับความสะดวก

ปลอดภัยในการ

เดินทาง การจราจร 

การขนสง

อุดหนุนโครงการ

ขยายเขตระบบ

จําหนายไฟฟา

สาธารณะใหแก

การไฟฟาสวน

ภูมิภาคจังหวัด

นครสวรรค ตาม

ประมาณการ

คาใชจายของการ

ไฟฟา

359,000 0 งด

ดําเนินการ

เพราะมีผู

คัดคาน

กรรมสิทธจึง

ไมสามารถ

ดําเนินการได
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ยุทธศาสตร โครงการ
วัตถุ

ประสงค
ผลผลิต

งบตามเทศ

บัญญัติ
วงเงินที่เบิกจาย หมายเหตุ

124 ดานการ

พัฒนากายภาพ

เมือง

ขยายเขตระบบ

จําหนายไฟฟา

สาธารณะบริเวณ

เกาะญวน จุด 1 

ต.ปากน้ําโพ อ.

เมือง  จ.

นครสวรรค 

(เพิ่มเติมครั้งที่ 3)

เพื่อใหผูใชเสนทาง

ไดรับ

ความสะดวก

ปลอดภัยใน

การเดินทาง 

การจราจร การขนสง

อุดหนุนโครงการ

ขยายเขตระบบ

จําหนายไฟฟา

สาธารณะใหแก

การไฟฟาสวน

ภูมิภาคจังหวัด

นครสวรรค ตาม

ประมาณการ

คาใชจายของการ

ไฟฟาสวน

ภูมิภาคจังหวัด

นครสวรรค

130,000 129,458.23 แลวเสร็จ

125 ดานการ

พัฒนากายภาพ

เมือง

ขยายเขตระบบ

จําหนายไฟฟา

สาธารณะบริเวณ

เกาะญวน จุด 2 

ต.ปากน้ําโพ อ.

เมือง  จ.

นครสวรรค  

(เพิ่มเติมครั้งที่ 3)

เพื่อใหผูใชเสนทาง

ไดรับ

ความสะดวก

ปลอดภัยใน

การเดินทาง 

การจราจร การขนสง

อุดหนุนโครงการ

ขยายเขตระบบ

จําหนายไฟฟา

สาธารณะใหแก

การไฟฟาสวน

ภูมิภาคจังหวัด

นครสวรรค

141,000 0 งด

ดําเนินการ

เพราะมีผู

คัดคาน

กรรมสิทธจึง

ไมสามารถ

ดําเนินการได
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ยุทธศาสตร โครงการ
วัตถุ

ประสงค
ผลผลิต

งบตามเทศ

บัญญัติ
วงเงินที่เบิกจาย หมายเหตุ

126 ดานการ

พัฒนากายภาพ

เมือง

กอสรางผิวจราจร

 ค.ส.ล. พรอมทอ

ระบายน้ําถนน

สาธารณะแยก

ถนนพหลโยธิน

ขางสถานีไฟฟา

ยอยเชื่อมถนน

กําลังพล (เสนอ

จากคํารองของ

ประชาชน)

เพื่อใหประชาชน

ไดรับความสะดวก

ปลอดภัยในการ

เดินทางและมีระบบ

ระบายน้ําที่ดี

ผิวจราจร ค.ส.ล.

 หนา 0.20 เมตร

 กวาง 6.00 เมตร

 ยาว883 เมตร 

พรอมทอระบาย

น้ํา ค.ส.ล. ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 

0.60 เมตร ตาม

แบบแปลน

รายละเอียดของ

เทศบาล

5,600,000 4,059,990 กันเงินแบบ

กอหนี้ผูกพัน

127 ดานการ

พัฒนากายภาพ

เมือง

กอสรางผิวจราจร

 ค.ส.ล.พรอมทอ

ระบายน้ําซอย

โกสีย 18 (เสนอ

จากคํารองของ

ประชาชน)

เพื่อใหผูใชเสนทาง

ไดรับความสะดวก

ปลอดภัย ในการ

เดินทาง การจราจร 

การขนสง

ผิวจราจร ค.ส.ล.

หนา 0.15 เมตร 

กวาง 4.00 เมตร

 ยาว 245 เมตร 

พรอมทอระบาย

น้ําขนาดเสนผา

ศูนย กลาง 0.40 

เมตร ตามแบบ

แปลน

รายละเอียดของ

เทศบาล

2,100,000 1,150,000 กันเงินแบบ

มิไดกอหนี้

ผูกพัน
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ยุทธศาสตร โครงการ
วัตถุ

ประสงค
ผลผลิต

งบตามเทศ

บัญญัติ
วงเงินที่เบิกจาย หมายเหตุ

128 ดานการ

พัฒนากายภาพ

เมือง

กอสรางผิวจราจร

 ค.ส.ล. พรอมทอ

ระบายน้ําถนน

ซอยตรงขามปา

ชาจีนขาง

บานเลขที่ 358

เพื่อใหผูใชเสนทาง

ไดรับความสะดวก

ปลอดภัย ในการ

เดินทาง การจราจร 

การขนสง

ผิวจราจร ค.ส.ล.

หนา 0.15 เมตร 

กวาง 3.50 เมตร

 ยาว 120 เมตร 

พรอมทอระบาย

น้ําขนาด

เสนผาศูนยกลาง 

0.40 เมตร ตาม

แบบแปลน

รายละเอียดของ

เทศบาล

750,000 584,900 กันเงินแบบ

กอหนี้ผูกพัน

129 ดานการ

พัฒนากายภาพ

เมือง

กอสรางรั้ว ค.ส.ล.

 พรอมประตู เปด

 - ปด บริเวณ

สนามยิงปนเดิม

เพื่อปองกันทรัพยสิน

ของทางราชการ

รั้ว ค.ส.ล. ความ

ยาว 296 เมตร 

พรอมประตูเปด-

ปดตามแบบ

แปลน

รายละเอียดของ

เทศบาล

860,000 735,000 กันเงินแบบ

กอหนี้ผูกพัน
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ยุทธศาสตร โครงการ
วัตถุ

ประสงค
ผลผลิต

งบตามเทศ

บัญญัติ
วงเงินที่เบิกจาย หมายเหตุ

130 ดานการ

พัฒนากายภาพ

เมือง

การปรับปรุงผัง

เมืองรวมเมือง

นครสวรรค ครั้งที่

 4 ตาม

กระบวนการและ

ขั้นตอนตาม

กฎหมาย

เพื่อปรับปรุงแกไข

กฎกระทรวงใหใช

บังคับผังเมืองรวม

เมืองนครสวรรคให

เหมาะสมกับ

สถานการณและ

สิ่งแวดลอมของเมือง

ที่มีการเปลี่ยนแปลง

1. จัดประชุม

คณะที่ปรึกษา 2.

 จัดประชุม

คณะอนุกรรมการ

ผังเมือง เพื่อ

พิจารณาดานผัง

เมือง 3. จัด

ประชุมรับฟง

ความคิดเห็นของ

ประชาชนและผู

มีสวนเกี่ยวของ 

(ไมนอยกวา 1 - 

2 ครั้ง)

200,000 0 งด

ดําเนินการ

เพราะมี 

พ.ร.บ. ผัง

เมืองใหม ตั้ง

งบป 2563 

แทน

131 ดานการ

พัฒนากายภาพ

เมือง

ปรับปรุงทอทาง

สงน้ําภายในโรง

สูบน้ําแรงต่ําที่ 2

เพื่อใหโรงสูบน้ําดิบมี

สภาพพรอมใชงาน

ติดตั้งประตูน้ํา

และเช็ควาลวที่

ทอทางน้ําภายใน

โรงสูบน้ํา

1,800,000 1,790,000 แลวเสร็จ

132  ดานการ

รักษาความ

สงบเรียบรอย

และความมั่นคง

วันเทศบาล (ตาม

นโยบาย

กระทรวงมหาดไท

ย)

เพื่อเชิดชูความสําคัญ

ของการปกครอง

ทองถิ่นในรูปแบบ

เทศบาลใหปรากฏ

แกประชาชนทั่วไป

ทําบุญเลี้ยงเพล

พระ จัด

นิทรรศการ

ผลงานเทศบาล 

จัดกิจกรรม

นันทนาการ 

จํานวน 1 ครั้ง

50,000 42,275 แลวเสร็จ

133  ดานการ

รักษาความ

สงบเรียบรอย

และความมั่นคง

เลือกตั้งสมาชิก

สภาเทศบาลและ

นายกเทศมนตรี

นครนครสวรรค

เพื่อเปนคาใชจายใน

การจัดการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาเทศบาล

และนายกเทศมนตรี

นครนครสวรรค

จัดการเลือกตั้ง

สมาชิกสภา

เทศบาลและ

นายกเทศมนตรี

4,000,000 0 งด

ดําเนินการ 

เพราะมิไดมี

การเลือกตั้ง
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ยุทธศาสตร โครงการ
วัตถุ

ประสงค
ผลผลิต

งบตามเทศ

บัญญัติ
วงเงินที่เบิกจาย หมายเหตุ

134  ดานการ

รักษาความ

สงบเรียบรอย

และความมั่นคง

สํารวจความพึง

พอใจของ

ผูรับบริการ

เพื่อนําขอมูลที่ได

รับมาปรับปรุง

ประสิทธิภาพการ

ทํางาน ใหผูรับบริการ

ไดรับความพึงพอใจ

สูงสุด

จัดจางหนวยงาน

หรือสถาบันที่

เปนกลางสํารวจ

ความพึงพอใจ

ของผูรับบริการ

ของเทศบาลใน

ประเด็นหลัก

30,000 กันเงิน

135  ดานการ

รักษาความ

สงบเรียบรอย

และความมั่นคง

สัปดาหปองกัน

อัคคีภัย

เพื่อจัดกิจกรรม

รณรงคปองกันอัคคีภัย

71  ชุมชน 90,000 0 งด

ดําเนินการ 

เพราะไม

สามารถหาผู

เขารับการ

อบรมตาม

เปาหมาย

136  ดานการ

รักษาความ

สงบเรียบรอย

และความมั่นคง

รณรงคปองกันสา

ธารณภัย

เพื่อจัดกิจกรรม

รณรงคปองกันเหตุสา

ธารณภัย อุบัติภัย

71  ชุมชน 50,000 0 งด

ดําเนินการ 

เพราะไม

สามารถหาผู

เขารับการ

อบรมตาม

เปาหมาย

137  ดานการ

รักษาความ

สงบเรียบรอย

และความมั่นคง

ตรวจรวมเพื่อ

ความปลอดภัย

เพื่อจัดกําลัง อปพร.

ออกตรวจรวม กับ

หนวยงานของตํารวจ

1 โครงการ 60,000 52,500 แลวเสร็จ
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ยุทธศาสตร โครงการ
วัตถุ

ประสงค
ผลผลิต

งบตามเทศ

บัญญัติ
วงเงินที่เบิกจาย หมายเหตุ

138  ดานการ

รักษาความ

สงบเรียบรอย

และความมั่นคง

ฝกซอมแผน

ปองกันภัยฝายพล

เรือน

เพื่อฝกซอมแผน

ปองกันภัยฝายพล

เรือน อาทิเชน แผน

ปองกันน้ําทวม และ

ชวยเหลือผูประสบ

อุทกภัยและซอมแผน

อุบัติภัย

ไมนอยกวา 1 ครั้ง 50,000 0 งด

ดําเนินการ 

เพราะได

ดําเนินการ

ฝกรวมกับ

จังหวัด

นครสวรรค

แลว

139  ดานการ

รักษาความ

สงบเรียบรอย

และความมั่นคง

จิตอาสา ชวยดับ

ไฟเบื้องตน

เพื่อมอบถังดับเพลิง 

ใหกับประชาชนที่

อาสาสมัครเปนจิต

อาสา ชวยดับไฟ

เบื้องตน 

70 คน 90,000 0 งด

ดําเนินการ 

เพราะไม

สามารถหาผู

เขารับการ

อบรมตาม

เปาหมาย

140  ดานการ

รักษาความ

สงบเรียบรอย

และความมั่นคง

จัดระเบียบการ

จําหนายสินคาใน

ที่สาธารณะและ

ใหความรูแก

ผูประกอบการคา

เพื่อใหเกิดความเปน

ระเบียบเรียบรอยใน

การจําหนายสินคาใน

ที่สาธารณะ

จุดผอนผันให

จําหนายสินคา

จํานวน 22 จุด

40,000 38,820 แลวเสร็จ

141  ดานการ

รักษาความ

สงบเรียบรอย

และความมั่นคง

คืนความสุขให

ผูใชทางเทา

เพื่อใหเกิดความ

สะดวกในการใชทาง

เทาสัญจรของ

ประชาชน

ทางเทาของถนน

10สายภายในเขต

เทศบาลมีความ

เปนระเบียบ

เรียบรอย

10,000 แลวเสร็จโดย

ไมใช

งบประมาณ
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ยุทธศาสตร โครงการ
วัตถุ

ประสงค
ผลผลิต

งบตามเทศ

บัญญัติ
วงเงินที่เบิกจาย หมายเหตุ

142  ดานการ

รักษาความ

สงบเรียบรอย

และความมั่นคง

จัดระเบียบการ

โฆษณาดวย

ใบปลิว แผน

ประกาศและ

เครื่องขยายเสียง

ในที่สาธารณะ

เพื่อใหเกิดความเปน

ระเบียบเรียบรอยใน

การกระทําการ

โฆษณาในที่สาธารณะ

จัดอบรมให

ความรู และ

จัดทําสื่อ

ประชาสัมพันธ

เผยแพรจํานวน 

100 คน

10,000 9,515 แลวเสร็จ

143  ดานการ

รักษาความ

สงบเรียบรอย

และความมั่นคง

ติดตั้ง

กลองโทรทัศน

วงจรปดระยะที่ 8

เพื่อเฝาระวัง ปองกัน

การกออาชญากรรม 

กอความไมสงบ

ภายในเขตเทศบาล 

และสนับสนุนการ

อํานวยการจราจร

จัดหา และติดตั้ง

 กลองโทรทัศน

วงจรปดแบบ

ดิจิตอล  จํานวน 

32 กลอง พรอม

ปรับปรุงโครงขาย

เครื่องบันทึกภาพ

 และอุปกรณ

เชื่อมตอสัญญาณ

8,500,000 กันเงินแบบ

กอหนี้ผูกพัน

144  ดานการ

รักษาความ

สงบเรียบรอย

และความมั่นคง

ชุมชนเรียนรู

เกี่ยวกับการ

ปองกันและ

บรรเทาสาธารณ

ภัย

เพื่อเปนแหลงการ

เรียนรูของประชาชน 

เกี่ยวกับการปองกัน

และระงับสาธารณภัย

71 ชุมชน 50,000 0 งด

ดําเนินการ 

เพราะไม

สามารถหาผู

เขารับการ

อบรมตาม

เปาหมาย

145  ดานการ

รักษาความ

สงบเรียบรอย

และความมั่นคง

ประกวดการ

ปองกันและ

บรรเทาสาธารณ

ภัยดีเดน

เพื่อรวมโครงการ

ประกวดการปองกันฯ

 ดีเดน ที่กรมปองกัน

ฯ จัดขึ้น

ปละ 1  ครั้ง 10,000 0 งด

ดําเนินการ 

เพราะไมมี

การประกวด

การปองกัน

ดีเดนประจําป
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ยุทธศาสตร โครงการ
วัตถุ

ประสงค
ผลผลิต

งบตามเทศ

บัญญัติ
วงเงินที่เบิกจาย หมายเหตุ

146  ดานการ

รักษาความ

สงบเรียบรอย

และความมั่นคง

ปองกันและลด

อุบัติเหตุทางถนน

ชวงเทศกาลสําคัญ

เพื่อลดอุบัติเหตุทาง

ถนนในชวงเทศกาล

สําคัญภายในเขต

เทศบาล

2  ครั้ง 50,000 48,040 แลวเสร็จ

147  ดานการ

รักษาความ

สงบเรียบรอย

และความมั่นคง

ชุมชนปลอดภัย

รวมใจ ลด 

อุบัติเหตุทางถนน

เพื่อใหชุมชนภายใน

เขตเทศบาล เปน

ชุมชนปลอดภัยจาก

อุบัติเหตุทางถนน

ภายในเขตเทศบาล

1  ครั้ง 50,000 0 งด

ดําเนินการ 

เพราะไม

สามารถหาผู

เขารับการ

อบรมตาม

เปาหมาย

148  ดานการ

รักษาความ

สงบเรียบรอย

และความมั่นคง

 ถนนปลอดภัย เพื่อรณรงค หรือจัด

กิจกรรม เพื่อใหถนน

ปลอดอุบัติเหตุ และ

เพื่อใหเปนถนน

ตัวอยาง ในการ 

ปฏิบัติตามกฎจราจร

1 ครั้ง 30,000 0 งด

ดําเนินการ 

เพราะไม

สามารถหาผู

เขารับการ

อบรมตาม

เปาหมาย

149  ดานการ

รักษาความ

สงบเรียบรอย

และความมั่นคง

จางเหมาดูแล

รักษาความ

ปลอดภัยอาคาร

ศูนยบริการ

สาธารณสุข

เพื่อดูแลรักษาความ

ปลอดภัยตอ

ทรัพยสินของทาง

ราชการ

จางเหมาดูแล

รักษาความ

ปลอดภัยอาคาร

ศูนยบริการ

สาธารณสุข 

จํานวน 4 แหง

432,000 430,800 แลวเสร็จ
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ยุทธศาสตร โครงการ
วัตถุ

ประสงค
ผลผลิต

งบตามเทศ

บัญญัติ
วงเงินที่เบิกจาย หมายเหตุ

150 ดานการ

บริหารจัดการ

ที่ดี

อบรมสัมมนา

สมาชิกสภา

เทศบาล คณะ

ผูบริหาร พนักงาน

เทศบาล 

ลูกจางประจํา 

และพนักงานจาง

เพื่อใหผูเขารับการ

อบรมไดรูและเขาใจ 

เรื่องกฎหมาย 

ระเบียบวิธีการ

ปฏิบัติงาน ทักษะ

และประสบการณ 

และการปฏิบัติหนาที่

อบรมและศึกษา

ดูงาน 3 โครงการ

237,100 224,645 แลวเสร็จ

151 ดานการ

บริหารจัดการ

ที่ดี

ฝกอบรม อปพร. 

และฝกทบทวน 

อปพร. และนํา

สมาชิก อปพร.

สัมมนาทัศน

ศึกษาดูงาน

เพื่อให อปพร.ที่ผาน

การฝกอบรมไปแลว

มีความรูและมีทักษะ

ในการใชอุปกรณ 

และเทคนิคที่ทันสมัย

 ตลอดจนศึกษาดู

งานพื้นที่อื่นๆ 

100 คน 300,000 0 งด

ดําเนินการ 

เพราะชื่อ

โครงการผิด

ไมสามารถ

ดําเนินการได

152 ดานการ

บริหารจัดการ

ที่ดี

ฝกอบรมพัฒนา

ประสิทธิภาพ

เจาหนาที่ปองกัน

 และพนักงาน

ดับเพลิง และ

ทัศนศึกษาดูงาน

เพื่อใหเจาหนาที่ 

และพนักงาน ไดดู

งานหนวยงานอื่น

เพื่อนํามาปรับปรุง

หนวยงาน

20 คน 50,000 34,042.40 แลวเสร็จ

153 ดานการ

บริหารจัดการ

ที่ดี

จางเหมาเพื่อ

ปฎิบัติงานรักษา

ความสะอาดและ

งานสัตวแพทย

ภายในเขต

เทศบาลนคร

นครสวรรค

เพื่อเพิ่มบุคลากรให

เพียงพอตอการ

ปฏิบัติงาน

จางเหมาบริการ

บุคลากร จํานวน

 20 อัตรา

1,476,000 1,457,000 แลวเสร็จ
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ยุทธศาสตร โครงการ
วัตถุ

ประสงค
ผลผลิต

งบตามเทศ

บัญญัติ
วงเงินที่เบิกจาย หมายเหตุ

154 ดานการ

บริหารจัดการ

ที่ดี

กิจกรรมวันที่

ระลึกการกอตั้ง

กิจการสถานธนา

นุบาล 1 ของ

องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น วันที่

 12 พฤษภาคม 

ของทุกป

เพื่อประชาสัมพันธให

 ประชาชนทั่วไป

ทราบและเผยแพรผล

การปฏิบัติงานของ

สถานธนานุบาล

จัดโครงการ/

กิจกรรม วันที่

ระลึกการกอตั้ง

กิจการสถานธนา

นุบาล จํานวน 3 

โครงการ 1. จัด

พิธีทําบุญทาง

ศาสนา 2. บริจาค

เงิน/สิ่งของเพื่อ

กิจการสาธารณ

กุศล 3. จัดทํา

ของที่ระลึก 

จํานวน 300 ชิ้น

30,000 แลวเสร็จ

ไมไดใช

งบประมาณ

155 ดานการ

บริหารจัดการ

ที่ดี

ฝกอบรมการ

พัฒนาศักยภาพ

สมาชิกสภา

เทศบาลนคร

นครสวรรค

เพื่อใหสมาชิกสภา

เทศบาลไดรูและ

เขาใจหลักการ

บริหารงานทองถิ่น 

เทคนิคแนวทางการ

ประชุมสภาทองถิ่น 

การดําเนินการทาง

วินัย ตลอดจนสิทธิ

ประโยชนและ

สวัสดิการสมาชิก

สภาทองถิ่น

สมาชิกสภา

เทศบาล 24 คน

10,000 0 งดดําเนินการ

เพราะไดเขา

รวมอบรมใน

โครงการ

อบรมสัมมนา

สมาชิกสภา

เทศบาล คณะ

ผูบริหาร 

พนักงาน

เทศบาล และ

พนักงานจาง 

แลว
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ยุทธศาสตร โครงการ
วัตถุ

ประสงค
ผลผลิต

งบตามเทศ

บัญญัติ
วงเงินที่เบิกจาย หมายเหตุ

156 ดานการ

บริหารจัดการ

ที่ดี

ฝกอบรมและ

ทัศนศึกษาดูงาน

การปฏิบัติงานรับ

เรื่องรองเรียน

รองทุกขของ

เทศบาลนคร

นครสวรรค

เพื่อใหผูเขารับการ

อบรมไดรูและเขาใจ

เรื่องกฎหมาย 

ระเบียบวิธีการ

ปฏิบัติงาน ทักษะ

และประสบการณ

และการปฏิบัติงานใน

เรื่องรองเรียนรองทุกข

พนักงานเทศบาล

 จํานวน 100 คน

20,000 17,600 แลวเสร็จ

157 ดานการ

บริหารจัดการ

ที่ดี

อบรมใหความรู

เกี่ยวกับบทบาท

หนาที่และสิทธิ

ประโยชนของ

พนักงานจาง

เพื่อใหผูเขารับการ

อบรมมีความรูความ

เขาใจในเรื่องบทบาท

หนาที่และประโยชน

ตางๆ

200 คน 50,000 0 งดดําเนินการ

เพราะไดเขา

รวมอบรมใน

โครงการ

อบรมสัมมนา

สมาชิกสภา

เทศบาล คณะ

ผูบริหาร 

พนักงาน

เทศบาล และ

พนักงานจาง 

แลว

158 ดานการ

บริหารจัดการ

ที่ดี

อบรมใหความรู

ดานการ

บริหารงานบุคคล

แกขาราชการ

ลูกจางประจํา

เพื่อใหผูเขารับการ

อบรมมีความรูความ

เขาใจในเรื่องการ

บริหารงานบุคคล

ระเบียบกฎหมายที่

เกี่ยวของ

200 คน 100,000 55,237 แลวเสร็จ
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ยุทธศาสตร โครงการ
วัตถุ

ประสงค
ผลผลิต

งบตามเทศ

บัญญัติ
วงเงินที่เบิกจาย หมายเหตุ

159 ดานการ

บริหารจัดการ

ที่ดี

อบรมพัฒนา

ศักยภาพ

ผูปฏิบัติงานของ

เทศบาลและทัศน

ศึกษาดูงาน

เพื่อใหผูเขารับการ

อบรมมีความรูความ

เขาใจในเรื่อง

หลักการปฏิบัติหนาที่

ของเทศบาลและ

หลักเกณฑการ

บริหารงานกิจการ

บานเมืองที่ดี

100 คน 100,000 0 งดดําเนินการ

เพราะไดเขา

รวมอบรมใน

โครงการ

อบรมสัมมนา

สมาชิกสภา

เทศบาล คณะ

ผูบริหาร 

พนักงาน

เทศบาล และ

พนักงานจาง 

แลว

160 ดานการ

บริหารจัดการ

ที่ดี

อบรมใหความรู

เกี่ยวกับการ

ปฏิบัติตาม พรบ.

ขอมูลขาวสาร

ของราชการ พ.ศ.

2540

เพื่อใหผูรับการอบรม

มีความรูความเขาใจ

ในเรื่องการปฏิบัติ

ตาม พรบ.ขอมูล

ขาวสารของราชการ 

พ.ศ.2540

100 คน 30,000 0 งดดําเนินการ

เพราะไดเขา

รวมอบรมใน

โครงการ

อบรมสัมมนา

สมาชิกสภา

เทศบาล คณะ

ผูบริหาร 

พนักงาน

เทศบาล และ

พนักงานจาง 

แลว
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ยุทธศาสตร โครงการ
วัตถุ

ประสงค
ผลผลิต

งบตามเทศ

บัญญัติ
วงเงินที่เบิกจาย หมายเหตุ

161 ดานการ

บริหารจัดการ

ที่ดี

อบรมใหความรู

ดานการจัดองค

ความรูในองคกร 

(KM)

เพื่อใหผูรับการอบรม

สามารถจัดการองค

ความรูภายในองคกร

ไดอยางเปนระบบ

50 คน 50,000 0 งดดําเนินการ

เพราะไดเขา

รวมอบรมใน

โครงการ

อบรมสัมมนา

สมาชิกสภา

เทศบาล คณะ

ผูบริหาร 

พนักงาน

เทศบาล และ

พนักงานจาง 

แลว

162 ดานการ

บริหารจัดการ

ที่ดี

กิจกรรมสงเสริม

สนับสนุนยกยอง

บุคคลตนแบบ

ดานคุณธรรม

จริยธรรมภายใน

องคกร

เพื่อสนับสนุนเชิดชู

เกียรติคุณบุคลากรที่

มีลักษณะที่ดี มี

คุณธรรม จริยธรรม 

และเปนการสราง

ขวัญและกําลังใจใน

การทํางาน

200 คน 10,000 0 งดดําเนินการ

เพราะไดเขา

รวมอบรมใน

โครงการ

อบรมสัมมนา

สมาชิกสภา

เทศบาล คณะ

ผูบริหาร 

พนักงาน

เทศบาล และ

พนักงานจาง 

แลว



 60

ยุทธศาสตร โครงการ
วัตถุ

ประสงค
ผลผลิต

งบตามเทศ

บัญญัติ
วงเงินที่เบิกจาย หมายเหตุ

163 ดานการ

บริหารจัดการ

ที่ดี

พัฒนาบุคลากร

ดานการ

ประชาสัมพันธ

เพื่อใหบุคลากรใน

หนวยงานมีความรู

ความเขาใจในการ

จัดตั้งศูนยขอมูล

ขาวสารของทาง

ราชการ

อบรมบุคลากร

ของเทศบาล ครู

และบุคลากร

ทางการศึกษา

และประชาชน 

จํานวน 120 คน

22,000 17,800 แลวเสร็จ

164 ดานการ

บริหารจัดการ

ที่ดี

เสียงตามสาย 

แบบไรสาย ระยะ

ที่ 2

เพื่อใชในการแจง 

และกระจายขาวสาร

ของเทศบาลไปยัง

ประชาชน สามารถ

ทําไดอยางสะดวก 

รวดเร็ว แบบไรสาย 

และแบบสงสัญญาณ

 WIFI

จัดหาเครื่องและ

ติดตั้งกระจายขาว

เสียงตามสาย

ชนิดไรสาย ไม

นอยกวา 68 จุด 

พรอมระบบ

ควบคุม และ

ปรับปรุงหอง

ออกอากาศ

4,600,000 4,518,000 แลวเสร็จ

165 ดานการ

บริหารจัดการ

ที่ดี

ปรับปรุงปายชื่อ

โรงเรียน   (ท.5)

เพื่อใหโรงเรียนมีปาย

ชื่อที่สวยงาม แข็งแรง

 ทนทาน และสงางาม

ปรับปรุงปายชื่อ

โรงเรียน การ

สกัดชื่อโรงเรียน

ลงบนแผนหิน

ออน จํานวน 1 ที่

70,000 กันเงิน
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ยุทธศาสตร โครงการ
วัตถุ

ประสงค
ผลผลิต

งบตามเทศ

บัญญัติ
วงเงินที่เบิกจาย หมายเหตุ

166 ดานการ

บริหารจัดการ

ที่ดี

จัดงานและ

กิจกรรมวันที่

ระลึกการกอตั้ง

กิจการสถานธนา

นุบาล 2

เพื่อประชาสัมพันธให

 ประชาชนทั่วไป

ทราบและเผยแพรผล

การปฏิบัติงานของ

สถานธนานุบาล

จัดโครงการ/

กิจกรรม วันที่

ระลึกการกอตั้ง

กิจการสถานธนา

นุบาล จํานวน 3 

โครงการ 1. จัด

พิธีทําบุญทาง

ศาสนา 2. บริจาค

เงิน/สิ่งของเพื่อ

กิจการสาธารณ

กุศล 3. จัดทํา

ของที่ระลึก 

จํานวน 300 ชิ้น

10,000 แลวเสร็จ

ไมไดใช

งบประมาณ

167 ดานการ

บริหารจัดการ

ที่ดี

จัดงานและ

กิจกรรมวันที่

ระลึกการกอตั้ง

กิจการสถานธนา

นุบาล 3

เพื่อประชาสัมพันธให

 ประชาชนทั่วไป

ทราบและเผยแพรผล

การปฏิบัติงานของ

สถานธนานุบาล

1. จัดพิธีทําบุญ

ทางศาสนา 2. 

จัดทําของที่ระลึก

แจกผูใชบริการ 

จํานวน 100 ชิ้น 

3.จัดกิจกรรม

บําเพ็ญ

ประโยชนทาง

สังคม

10,000 แลวเสร็จ

ไมไดใช

งบประมาณ



 62

ยุทธศาสตร โครงการ
วัตถุ

ประสงค
ผลผลิต

งบตามเทศ

บัญญัติ
วงเงินที่เบิกจาย หมายเหตุ

168 ดานการ

บริหารจัดการ

ที่ดี

ปรับปรุงระบบ

ไฟฟาแสงสวาง

บริเวณริมรั้ว

ดานขางสถานี

ขนสงผูโดยสาร

ตลอดแนว 

(เพิ่มเติมครั้งที่ 2)

เพื่อเพิ่มแสงสวาง

และความปลอดภัย

ในบริเวณสถานีขนสง

โคมไฟ LED 20 

วัตต เสาไฟแปบ

เหล็กขนาด 3 นิ้ว

 ยาว 6 เมตร 

จํานวน 28 ชุด 

และวัสดุอุปกรณ

อื่นๆรวม

คาแรงงาน

191,000 กันเงิน

169 ดานการ

บริหารจัดการ

ที่ดี

ติดตั้งระบบ

โครงขาย 

Network ระบบ

ใหบริการ

สัญญาณ

อินเตอรเน็ต และ

ระบบมัลติมีเดีย 

เพื่อการ

ประชาสัมพันธ 

อาคารสัญลักษณ

ตนแมน้ํา

เจาพระยา 

(เพิ่มเติมครั้งที่ 3)

เพื่อเชื่อมโยง

เครือขายการบริหาร

จัดการกับเทศบาล 

เพื่อความพรอมใน

การใหบริการระบบ

เครือขายสําหรับ

อาคารสัญลักษณ ฯ 

เจาหนาที่ และผูเขา

มาใชบริการ

ติดตั้งระบบ

เชื่อมโยง

เครือขาย พรอม

ระบบใหบริการ

เครือขายไรสายที่

มีประสิทธิภาพ

และสามารถ

ครอบคลุมไดทั้ง

พื้นที่ใหบริการ

4,000,000 กันเงิน

170 ดานการ

บริหารจัดการ

ที่ดี

จัดทําภาพระบบ

 MAPPING 

อาคารสัญลักษณ

ตนแมน้ํา

เจาพระยา 

(เพิ่มเติมครั้งที่ 3)

เพื่อจัดทําภาพระบบ

 MAPPING อาคาร

สัญลักษณตนแมน้ํา

เจาพระยา สําหรับใช

หมุนเวียนในการจัด

แสดงในพื้นที่อาคาร

สัญลักษณตนแมน้ํา

เจาพระยา

จัดทําภาพระบบ

 MAPPING 

อาคารสัญลักษณ

ตนแมน้ํา

เจาพระยา 

จํานวน 4 เรื่อง 

พรอมติดตั้งและ

ปรับแตงการใช

งาน

2,000,000 0 งดดําเนินการ

เนื่องจากการ

ตรวจรับ

อาคารพาสาน

ยังไมแลวเสร็จ

และโครงการ

มัลติมีเดียยังไม

เริ่มดําเนินการ
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ยุทธศาสตร โครงการ
วัตถุ

ประสงค
ผลผลิต

งบตามเทศ

บัญญัติ
วงเงินที่เบิกจาย หมายเหตุ

171 ดานการ

บริหารจัดการ

ที่ดี

อบรมสัมมนา

ทัศนศึกษาดูงาน

พนักงานเทศบาล

และพนักงานจาง

 สํานักการประปา

เพื่อเพิ่มทักษะความรู

ความเขาใจในการ

ปฏิบัติงาน

อบรมและทัศน

ศึกษาดูงาน 

จํานวน 200 คน

200,000 0 งด

ดําเนินการ 

เนื่องจากได

เขารับการ

อบรมรวมกับ

 สํานักปลัด

แลว

172 ดานการ

บริหารจัดการ

ที่ดี

บริการประชาชน

ดานทะเบียน

ราษฎรดวยความ

รวดเร็ว

ลดขั้นตอนและ

ระยะเวลาในการ

บริการแกประชาชน

ดานทะเบียนราษฎร

ลดขั้นตอนและ

ระยะเวลาในการ

ใหบริการเหลือ 

10-15 นาที ตอ

ราย

0 0 แลวเสร็จ

173 ดานการ

บริหารจัดการ

ที่ดี

บริการประชาชน

ดานบัตร

ประจําตัว

ประชาชนดวย

ความรวดเร็ว

ลดขั้นตอนและ

ระยะเวลาในการ

บริการแกประชาชน

ดานบัตรประจําตัว

ประชาชน

ลดขั้นตอนและ

ระยะเวลาในการ

ใหบริการเหลือ 

10 นาที ตอราย

0 0 แลวเสร็จ
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ลําดับ
แผนงาน ประเภท ชื่อครุภัณฑ จํานวนเงิน สํานัก/กอง

1 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาบํารุงรักษาและ

ปรับปรุงครุภัณฑ

บํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

ของสํานักปลัดเทศบาล
216,298 สํานักปลัดฯ

2 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 

ชนิดแขวน ขนาดไมต่ํากวา 

36,000 บีทียู รวมคาติดตั้ง 

จํานวน 3 เครื่อง

139,500 สํานักปลัดฯ

3 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑสํานักงาน โตะคอมพิวเตอร จํานวน 1 ตัว 2,000 สํานักปลัดฯ

4 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑสํานักงาน ตูเหล็กล็อกเกอรแบบ 3 ประตู 

จํานวน 15 ตู
99,000 สํานักปลัดฯ

5 แผนงานพาณิชย ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน

สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง
15,900 สํานักปลัดฯ

6 แผนงานพาณิชย ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน

สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง
16,000 ขนสงฯ      

(เพิ่มเติมครั้งที่ 3)

7 แผนงานพาณิชย ครุภัณฑสํานักงาน ตูเหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 2 ตู 11,000 ขนสงฯ       

(เพิ่มเติมครั้งที่ 4)

8 แผนงานพาณิชย ครุภัณฑสํานักงาน พัดลมติดผนังขนาด 10 นิ้ว 

จํานวน 12 ตัว
30,000 ขนสงฯ        

(เพิ่มเติมครั้งที่ 4)

9 แผนงานการรักษาความ

สงบภายใน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ Multifunction แบบ

ฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 1 เครื่อง
7,800 สํานักปลัดฯ

10 แผนงานรักษาความสงบ

ภายใน

ครุภัณฑยานพาหนะ

และขนสง

ซอมใหญรถยนตบันไดเลื่อน 

ทะเบียน บท-7264 (หอน้ํา)
249,845 สํานักปลัดฯ

11 แผนงานการรักษาความ

สงบภายใน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA

 จํานวน 1 เครื่อง
2,450 สํานักปลัดฯ

รวมงบประมาณ 789,793

รวมรายการ 11

                      สํานักปลัดเทศบาล ครุภัณฑที่ลงนามสัญญาแลว  จํานวน  11   รายการ

แบบ ผ.08 ครุภัณฑ
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ลําดับ แผนงาน ประเภท ชื่อครุภัณฑ จํานวนเงิน สํานัก/กอง

1 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 

ขนาดไมต่ํากวา 60,000 บีทียู รวม

คาติดตั้ง จํานวน 1 เครื่อง

82,000 กองวิชาการฯ

2 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้บาร จํานวน 1 ตัว 1,500 กองวิชาการฯ

3 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาบํารุงรักษาและ

ปรับปรุงครุภัณฑ

เครื่องโทรศัพท แบบ IP Phone 

ชนิดตั้งโตะ จํานวน 20 เครื่อง

50,000 กองวิชาการฯ

4 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑสํานักงาน รถเข็นอเนกประสงค แบบพับได 

จํานวน 1 คัน

4,000 กองวิชาการฯ

5 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑสํานักงาน ตูเหล็ก 2 บาน 2 หลัง 11,000 กองวิชาการฯ

6 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑสํานักงาน ตูเหล็ก 4 ลิ้นชัก 2 ตู 15,800 กองวิชาการฯ

7 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑสํานักงาน ตูเหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อน 

จํานวน 1 ตู

5,000 กองวิชาการฯ

8 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑสํานักงาน ตูเก็บเอกสาร 1 บานประตู 6 ลิ้นชัก

 จํานวน 1 ตู

4,500 กองวิชาการฯ 

เพิ่มเติมครั้งที่ 2

9 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑสํานักงาน ตูเก็บเอกสาร 1 บานประตู 4 ลิ้นชัก

 จํานวน 1 ตู

4,200 กองวิชาการฯ

10 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ โทรโขง 2 ตัว 7,000 กองวิชาการฯ

11 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ โทรทัศน LED ขนาด 40 นิ้ว จํานวน

 1 เครื่อง

11,990 กองวิชาการฯ

12 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑโฆษณาและ

เผยแพร

กลองถายภาพนิ่งและวีดีโอระบบ

ดิจิตอล จํานวน 1 ชุด

97,560 กองวิชาการฯ

13 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ไมโครโฟนสําหรับอัดเสียงพรอมหูฟง

 จํานวน 1 ชุด

5,500 กองวิชาการฯ

กองวิชาการและแผนงาน ครุภัณฑที่ลงนามสัญญาแลว  จํานวน 19 รายการ

แบบ ผ.08 ครุภัณฑ
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ลําดับ แผนงาน ประเภท ชื่อครุภัณฑ จํานวนเงิน สํานัก/กอง

14 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องทําสําเนาแผนซีดี ดีวีดี จํานวน

 1 เครื่อง

15,000 กองวิชาการฯ

15 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑคอมพิวเตอร อุปกรณจัดเก็บขอมูลแบบภายนอก 

(NAS Storage)ขนาดไมนอยกวา 8 

ยูนิต HDD จํานวน 1 เครื่อง

179,000 กองวิชาการฯ

16 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 

จํานวน 1 เครื่อง

2,450 กองวิชาการฯ

17 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 

จํานวน 1 เครื่อง

2,450 กองวิชาการฯ

18 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑคอมพิวเตอร ชุดโปรแกรมปองกันไวรัส จํานวน 

20 ชุด

14,000 กองวิชาการฯ

19 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑคอมพิวเตอร อุปกรณ NAS LOG ขนาดความจุ 

HDD ไมนอยกวา 2X2TB จํานวน 1

 ชุด

10,000 กองวิชาการฯ

รวมงบประมาณ 522,950

รวมรายการ 19
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ลําดับ แผนงาน ประเภท ชื่อครุภัณฑ จํานวนเงิน สํานัก/กอง

1 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องคํานวณไฟฟาแบบปริ้น

กระดาษตั้งโตะ 12 หลัก จํานวน 5

  ตัว

14,400 สํานักการคลัง

2 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน

ประมวลผลแบบที่ 1 จํานวน 2 

เครื่อง

44,000 สํานักการคลัง

3 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑคอมพิวเตอร คอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน

 จํานวน 1 เครื่อง

16,000 สํานักการคลัง

4 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED

 ขาวดํา จํานวน 2 เครื่อง

15,800 สํานักการคลัง

5 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑยานพาหนะ

และขนสง

รถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซี 

แบบเกียรธรรมดา จํานวน 1 คัน

40,800 สํานักการคลัง

รวมงบประมาณ 131,000

รวมรายการ 5

สํานักการคลัง  ครุภัณฑที่ลงนามสัญญาแลวจํานวน  5   รายการ

แบบ ผ.08 ครุภัณฑ
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ลําดับ แผนงาน ประเภท ชื่อครุภัณฑ จํานวนเงิน สํานัก/กอง

1 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑสํานักงาน โตะทํางานชนิดเหล็ก จํานวน 5 ตัว 21,875 สารสนเทศฯ

2 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้อเนกประสงค โครงขาเหล็ก 

จํานวน 10 ตัว

6,800 สารสนเทศฯ

3 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑโฆษณาและ

เผยแพร

กลองถายภาพ ระบบดิจิตอลความ

ละเอียดไมนอยกวา 16 ลาน

พิกเซล จํานวน 3 ตัว

38,700 สารสนเทศฯ

4 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน

ประมวลผลแบบที่ 1 จํานวน 2 

เครื่อง

43,800 สารสนเทศฯ

5 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องสํารองไฟ ขนาด 1 KVA 

จํานวน 2 เครื่อง

11,600 สารสนเทศฯ

รวมงบประมาณ 122,775

รวมรายการ 5

กองสารสนเทศภาษีและทรัพยสิน ครุภัณฑที่ลงนามสัญญาแลว จํานวน  5  รายการ

แบบ ผ.08 ครุภัณฑ
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ลําดับ แผนงาน ประเภท ชื่อครุภัณฑ จํานวนเงิน สํานัก/กอง

1 แผนงานอุตสาหกรรมฯ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ

งานสํานักงาน จํานวน 3 เครื่อง

48,000 สํานักการชาง 

2 แผนงานอุตสาหกรรมฯ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800

 VA จํานวน 3 เครื่อง

7,500 สํานักการชาง 

3 แผนงานอุตสาหกรรมฯ ครุภัณฑสํานักงาน ตูบานเลื่อนกระจกทรงสูง 

จํานวน 2 ตู

9,600 สํานักการชาง 

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 )

4 แผนงานอุตสาหกรรมฯ ครุภัณฑสํานักงาน ตูเก็บเอกสาร 1 บาน 4 ลิ้นชัก

มีชองวางตรงกลาง 3 ชิ้น 

จํานวน 2 ตู

9,600 สํานักการชาง 

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 )

5 แผนงานอุตสาหกรรมฯ ครุภัณฑสํานักงาน ตูเก็บเอกสาร 1 บาน 4 ลิ้นชัก

 จํานวน 2 ตู

8,000 สํานักการชาง 

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 )

6 แผนงานอุตสาหกรรมฯ ครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้สํานักงาน หลังพิงสูงหุม

หนัง จํานวน 2 ตัว

6,600 สํานักการชาง 

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 )

7 แผนงานอุตสาหกรรมฯ ครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้พลาสติก จํานวน 300 ตัว 85,500 สํานักการชาง 

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 )

8 แผนงานอุตสาหกรรมฯ ครุภัณฑสํานักงาน โตะพับเอนกประสงค จํานวน 

30 ตัว

75,000 สํานักการชาง 

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 )

9 แผนงานอุตสาหกรรมฯ ครุภัณฑสํารวจ ไมสตาฟฟ แบบชัก ขนาด 5 

เมตร จํานวน 1 อัน

4,000 สํานักการชาง 

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 )

10 แผนงานอุตสาหกรรมฯ คาบํารุงรักษาและ

ปรับปรุงครุภัณฑ

บํารุงรักษาและปรับปรุง

ครุภัณฑของสํานักการชาง

1,235,000 สํานักการชาง 

11 แผนงานอุตสาหกรรมฯ ครุภัณฑอื่น ๆ เต็นทผาใบ จํานวน 15 หลัง 490,000 สํานักการชาง 

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 )

12 แผนงานอุตสาหกรรมฯ ครุภัณฑอื่น ๆ ชิงชา 6 ที่นั่ง (ที่นั่งพลาสติก) 

จํานวน 1 ชุด

53,800 สํานักการชาง 

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 )

13 แผนงานอุตสาหกรรมฯ ครุภัณฑอื่น ๆ สะพานหลากสี จํานวน 1 ตัว 53,000 สํานักการชาง 

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 )

สํานักการชาง  ครุภัณฑที่ลงนามสัญญาแลว จํานวน   25  รายการ

แบบ ผ.08 ครุภัณฑ
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ลําดับ แผนงาน ประเภท ชื่อครุภัณฑ จํานวนเงิน สํานัก/กอง

14 แผนงานอุตสาหกรรมฯ ครุภัณฑอื่น ๆ ชุดกระดานทรงตัว และผาปน

ปาย 2 ทาง จํานวน 1 ชุด

39,800 สํานักการชาง 

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 )

15 แผนงานอุตสาหกรรมฯ ครุภัณฑอื่น ๆ โยกแยกรถไฟ 2 ที่นั่ง จํานวน 

1 ชุด

39,800 สํานักการชาง 

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 )

16 แผนงานอุตสาหกรรมฯ ครุภัณฑอื่น ๆ มากระดก 4 ที่นั่ง (ที่นั่ง

พลาสติก) จํานวน 1 ชุด

49,800 สํานักการชาง 

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 )

17 แผนงานอุตสาหกรรมฯ ครุภัณฑอื่น ๆ ชุดคานกระดกแบบยืน จํานวน

 1 ชุด

37,800 สํานักการชาง 

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 )

18 แผนงานอุตสาหกรรมฯ ครุภัณฑอื่น ๆ ชิงชา 3 ที่นั่ง (ที่นั่งเดี่ยวและคู

หันหนาหากัน) จํานวน 1 ชุด

49,800 สํานักการชาง 

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 )

19 แผนงานอุตสาหกรรมฯ ครุภัณฑอื่น ๆ ชุดรวมปนปาย, หวงโหน 4 ที่ 

และปนผา จํานวน 1 ชุด

68,000 สํานักการชาง 

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 )

20 แผนงานอุตสาหกรรมฯ ครุภัณฑอื่น ๆ มาหมุน 4 ที่นั่ง (มือจับ

พวงมาลัย) จํานวน 1 ชุด

47,800 สํานักการชาง 

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 )

21 แผนงานอุตสาหกรรมฯ ครุภัณฑอื่น ๆ มาหมุน 6 ที่นั่ง (ที่นั่งพลาสติก)

 จํานวน 1 ชุด

47,800 สํานักการชาง 

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 )

22 แผนงานอุตสาหกรรมฯ ครุภัณฑสํานักงาน โตะทํางานพนักงาน จํานวน 2

 ตัว

8,940 สํานักการชาง 

(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 )    

 ( ตั้งจายรายการใหม)

23 แผนงานอุตสาหกรรมฯ ครุภัณฑสํานักงาน โตะผูบริหาร จํานวน 1 ตัว 12,000 สํานักการชาง       

(ตั้งจายรายการใหม )

24 แผนงานอุตสาหกรรมฯ ครุภัณฑงานบาน

งานครัว

เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง 

จํานวน 10 เครื่อง

95,000 สํานักการชาง      

(ตั้งจายรายการใหม )

25 แผนงานอุตสาหกรรมฯ ครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้ผูบริหารมีพนักพิง  2 ตัว 9,560 สํานักการชาง      

(ตั้งจายรายการใหม )

รวมงบประมาณ 2,591,700

รวมรายการ 25
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ลําดับ แผนงาน ประเภท ชื่อครุภัณฑ จํานวนเงิน สํานัก/กอง

1 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑการเกษตร เครื่องพนสารเคมีชนิดฝอย

ละอองละเอียด (ULV) สะพาย

หลัง จํานวน 2 เครื่อง

169,000 สํานักการ

สาธารณสุขฯ 

(เพิ่มเติมครั้งที่ 2 )

2 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑงานบานงานครัว เครื่องตัดหญาแบบสะพายขอแข็ง

เครื่องยนตไมนอยกวา 1.4 

แรงมา ปริมาตรกระบอกสูบไม

นอยกวา 30 ซีซี จํานวน 10 

เครื่อง

93,000 สํานักการ

สาธารณสุขฯ 

(เพิ่มเติมครั้งที4่ )

3 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ Multifunctionแบบ

ฉึดหมึก (Inkjet ) จํานวน 1 

เครื่อง

7,700 สํานักการ

สาธารณสุขฯ

4 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องพิมพแบบฉึดหมึกพรอม

ติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank 

Printer) จํานวน 2 เครื่อง

8,600 สํานักการ

สาธารณสุขฯ 

(กลุมงานสงเสริม)

5 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องพิมพแบบฉึดหมึกพรอม

ติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank 

Printer) จํานวน 2 เครื่อง

8,600 สํานักการ

สาธารณสุขฯ 

(งานบริการ

รักษาความ

สะอาด)

6 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องสํารองไฟฟา จํานวน 1 

เครื่อง

2,500 สํานักการ

สาธารณสุขฯ

7 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน

สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง

16,000 สํานักการ

สาธารณสุขฯ

8 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน

ประมวลผลแบบที่ 1 จํานวน 2 

เครื่อง

43,600 สํานักการ

สาธารณสุขฯ 

(เพิ่มเติมครั้งที่ 3)

รวมงบประมาณ 349,000

รวมรายการ 8

สํานักการสาธารณสุขฯ ครุภัณฑที่ลงนามสัญญาแลวจํานวน  8   รายการ

แบบ ผ.08 ครุภัณฑ
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ลําดับ แผนงาน ประเภท ชื่อครุภัณฑ จํานวนเงิน สํานัก/กอง

1 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑสํานักงาน ตูเหล็ก 2 บาน จํานวน 3  ตู 16,500 สํานักการศึกษา

2 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑสํานักงาน พัดลมไอน้ํา จํานวน 2 ตัว 50,000 สํานักการศึกษา

3 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑสํานักงาน ตูเก็บที่นอน  15 ชอง  จํานวน  2  ตู 11,000 สํานักการศึกษา

4 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑสํานักงาน มุงลวดพรอมอุปกรณ รวมติดตั้ง 

จํานวน 10 ชอง

15,000 สํานักการศึกษา

5 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑสํานักงาน พัดลมติดผนัง จํานวน 2 ตัว 3,000 สํานักการศึกษา

6 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑสํานักงาน โตะหมูบูชา ชุด จํานวน 3 ชุด 45,000 สํานักการศึกษา 

(เพิ่มเติมครั้งที่ 4 )

7 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑสํานักงาน ชั้นวางหนังสือ จํานวน 4 ชุด 6,900 สํานักการศึกษา

8 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑสํานักงาน โตะพรอมเกาอี้ 4 ที่นั่ง ระดับอนุบาล

 จํานวน 5 ชุด

22,900 สํานักการศึกษา

9 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้ทรงหลุยสไมมีที่เทาแขนจํานวน

 24 ตัว

288,000 สํานักการศึกษา

(เพิ่มเติมครั้งที4่

 )
10 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิด

แขวน ขนาด 24,000 บีทียู รวมคา

ติดตั้ง จํานวน 1 เครื่อง

32,400 ศพด. ท.8

11 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิด

แขวน ขนาด 18,000 บีทียู รวมคา

ติดตั้ง จํานวน 2 เครื่อง

57,200 ศพด. ท.7

12 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิด

แขวน ขนาด 24,000 บีทียู รวมคา

ติดตั้ง จํานวน 1 เครื่อง

32,400 ศพด. ท.1

สํานักการศึกษา ครุภัณฑที่ลงนามสัญญาแลว  จํานวน 31 รายการ

แบบ ผ.08 ครุภัณฑ
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ลําดับ แผนงาน ประเภท ชื่อครุภัณฑ จํานวนเงิน สํานัก/กอง

13 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิด

ขนาด 24,000 บีทียู รวมคาติดตั้ง 

จํานวน 1 เครื่อง

28,000 ร.ร.ท.2

14 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑสํานักงาน โตะอาหารพรอมมานั่งระดับชั้น

ประถมศึกษาจํานวน 20 ชุด

92,000 ร.ร.ท.1

15 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑสํานักงาน โตะอาหารพรอมมานั่งระดับชั้น

ประถมศึกษาจํานวน 20 ชุด

92,000 ร.ร.ท.7

16 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑสํานักงาน โตะอาหารพรอมมานั่งระดับชั้น

ประถมศึกษาจํานวน 20 ชุด

92,000 ร.ร.ท.8

17 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑสํานักงาน โตะพรอมเกาอี้นักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาจํานวน 60 ชุด

100,800 ร.ร.ท.4

18 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑสํานักงาน โตะพรอมเกาอี้นักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาจํานวน 60 ชุด

100,800 ร.ร.ท.6

19 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ Multifunction ชนิดฉีด

หมึก (Inkjet ) จํานวน 1 เครื่อง

7,700 ร.ร.ท.7

20 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ Multifunction ชนิดฉีด

หมึก (Inkjet ) จํานวน 1 เครื่อง

7,700 สํานักการศึกษา

21 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน

สํานักงาน (จอภาพขนาดไมนอยกวา

 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง

16,000 ร.ร.ท.6

22 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน

ประมวลผล (จอภาพขนาดไมนอย

กวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง

21,800 สํานักการศึกษา

23 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน

สํานักงาน (จอภาพขนาดไมนอยกวา

 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง

32,000 ร.ร.ท.3
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ลําดับ แผนงาน ประเภท ชื่อครุภัณฑ จํานวนเงิน สํานัก/กอง

24 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน

ประมวลผล (จอภาพขนาดไมนอย

กวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง

21,800 ร.ร.ท.3

25 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือนิด LED

 ขาวดําชนิด Network แบบที่ 2 

จํานวน 2 เครื่อง

29,200 สํานักการศึกษา

26 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑการศึกษา ชุดอุปกรณสําหรับหองเรียน

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 1 

เครื่อง

30,000 ศพด ท.4  

(เพิ่มเติมครั้งที4่)

27 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑงานบาน

งานครัว

ผามานพรอมอุปกรณ รวมติดตั้ง 

จํานวน 18 ชอง

56,000 สํานักการศึกษา

28 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑงานบาน

งานครัว

หมออุนอาหาร 10 ลิตร 1 หมอ 1,600 สํานักการศึกษา

(เพิ่มเติมครั้งที่4 )

29 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑงานบาน

งานครัว

ผามานกันรังสียูวีพรอมอุปกรณรวม

ติดตั้ง จํานวน 4 ชอง

67,960 สํานักการศึกษา

30 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑโฆษณาและ

เผยแพร

โทรทัศน แอล อี ดี  (LED TV ) 

ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง

7,300 สํานักการศึกษา

31 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑโฆษณาและ

เผยแพร

โทรทัศน แอล อี ดี  (LED TV ) 

ความละเอียดจอภาพ 1920X1080 

พิกเซล  ขนาด 40 นิ้ว จํานวน 3 

เครื่อง

36,300 สํานักการศึกษา

รวมงบประมาณ 1,421,260

รวมรายการ 31
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ลําดับ แผนงาน ประเภท ชื่อครุภัณฑ จํานวนเงิน สํานัก/กอง

1 แผนงานสังคมสงเคราะห ครุภัณฑยานพาหนะ

และขนสง

รถบรรทุก (ดีเซล ) ขนาด 1 ตัน 

ขับเคลื่อน 2 ลอ ปริมาตร

กระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี 

แบบดับเบิ้ลแค็บ 1 คัน

709,000 สวัสดิการสังคม

2 แผนงานสังคมสงเคราะห ครุภัณฑคอมพิวเตอร อุปกรณอานบัตรแบบ

เอนกประสงค (Smart Card )

6,900 สวัสดิการ

สังคม(เพิ่มเติม

ครั้งที5่)

3 แผนงานสังคมสงเคราะห ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ กลองวงจรปดพรอมอุปกรณใน

การติดตั้ง

99,470 สวัสดิการสังคม

รวมงบประมาณ 815,370

รวมรายการ 3

กองสวัสดิการสังคม  ครุภัณฑที่ลงนามสัญญาแลวจํานวน  3  รายการ

แบบ ผ.08 ครุภัณฑ
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ลําดับ แผนงาน ประเภท ชื่อครุภัณฑ จํานวนเงิน สํานัก/กอง

1 แผนงานการพาณิชย ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องดูดฝุน ขนาดไมนอย

กวา 30 ลิตร จํานวน 1 เครื่อง

5,990 สํานักการประปา

(เพิ่มเติมครั้งที่ 3 )

2 แผนงานการพาณิชย ครุภัณฑยานพาหนะ

และขนสง

รถจักรยานยนต ขนาดไม

นอยกวา 110  ซีซี จํานวน 

12 คัน

489,000 สํานักการประปา

(เพิ่มเติมครั้งที่ 4 )

3 แผนงานการพาณิชย ครุภัณฑงานบานงาน

ครัว

เครื่องกรองน้ํา 10 ชุด 85,500 สํานักการประปา

(เพิ่มเติมครั้งที่ 4 )

4 แผนงานการพาณิชย ครุภัณฑงานบานงาน

ครัว

เครื่องตัดหญาแบบสะพายบา

 2 เครื่อง

21,800 สํานักการประปา

(เพิ่มเติมครั้งที่ 4 )

5 แผนงานการพาณิชย ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร ALL IN 

ONE สําหรับประมวลผล 

จํานวน 6 เครื่อง

136,800 สํานักการประปา

(เพิ่มเติมครั้งที่ 4 )

6 แผนงานการพาณิชย ครุภัณฑโรงงาน เครื่องตัดคอนกรีต พรอม

ใบพัดตัด จํานวน 1 เครื่อง

43,000 สํานักการประปา

(เพิ่มเติมครั้งที่ 4 )

7 แผนงานการพาณิชย ครุภัณฑการเกษตร เครื่องสูบน้ํา ( เครื่องยนต) 

ขนาดไมนอยกวา 5 แรงมา 

จํานวน 2 เครื่อง

25,894 สํานักการประปา

(เพิ่มเติมครั้งที่ 4 )

8 แผนงานการพาณิชย ครุภัณฑการเกษตร เครื่องสูบน้ํา ( เครื่องยนต) 

ขนาดไมนอยกวา 5 แรงมา 

พรอมปม หาง 3" จํานวน 1 

เครื่อง

18,618 สํานักการประปา

(เพิ่มเติมครั้งที่ 4 )

9 แผนงานการพาณิชย ครุภัณฑการเกษตร ระบบไฟฟาควบคุม 

(มอเตอรสูบน้ํา ) แบบปรับ

รอบการหมุนได ขนาด 110 

KW จํานวน 2 ชุด

238,899.70 สํานักการประปา

(เพิ่มเติมครั้งที่ 4 )

สํานักการประปา   ครุภัณฑที่ลงนามสัญญาแลว จํานวน  13   รายการ

แบบ ผ.08 ครุภัณฑ
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ลําดับ แผนงาน ประเภท ชื่อครุภัณฑ จํานวนเงิน สํานัก/กอง

10 แผนงานการพาณิชย ครุภัณฑกอสราง เครื่องตบดิน 1 เครื่อง 18,000 สํานักการประปา

(เพิ่มเติมครั้งที่ 4 )

11 แผนงานการพาณิชย ครุภัณฑคอมพิวเตอร พัฒนาระบบโปรแกรมการ

จัดเก็บสํานักการประปา 

จํานวน 1 งาน

3,465,195 สํานักการประปา

(เพิ่มเติมครั้งที่ 4 )

12 แผนงานการพาณิชย ครุภัณฑการเกษตร เครื่องสูบน้ําแบบเทอรไบน

ขับเคลื่อนดวยมอเตอรไฟฟา

สูบน้ําไดไมนอยกวา 1,000 

ลบ.ม./ซม. จํานวน 1 ชุด

5,180,000 สํานักการประปา

(เพิ่มเติมครั้งที่ 3 )

13 แผนงานการพาณิชย บํารุงรักษาและ

ปรับปรุงครุภัณฑ

บํารุงรักษาและปรับปรุง

ครุภัณฑของสํานักการประปา

887,791 สํานักการประปา

รวมงบประมาณ 10,616,488

รวมรายการ 13
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ลําดับ แผนงาน ประเภท ชื่อครุภัณฑ  จํานวนเงิน กอง/สํานัก

1 แผนงานการพาณิชย ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน

ประมวล

      30,000 สถานธนานุบาล 1

2 แผนงานการพาณิชย ครุภัณฑคอมพิวเตอร โปรแกรมคอมพิวเตอรระบบงาน

สถานธนานุบาลเชื่อมโยงระบบบัญชี

      50,000 สถานธนานุบาล 1

3 แผนงานการพาณิชย ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เครื่องสัญญาณเตือนภัย 53,000      สถานธนานุบาล 2

4 แผนงานการพาณิชย ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ กลองโทรทัศนวงจรปด 48,500      สถานธนานุบาล 3

รวมงบประมาณ 181,500    

รวมรายการ 4             

สถานธนานุบาล 1-3  ครุภัณฑที่ลงนามสัญญาแลวจํานวน   4  รายการ

แบบ ผ.08 ครุภัณฑ
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ลําดับ แผนงาน ประเภท ชื่อครุภัณฑ  จํานวนเงิน สํานัก/กอง

1 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอม

ติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink TanK 

Printer) จํานวน 3 เครื่อง

12,750       หนวยตรวจสอบ

ภายใน    

(เพิ่มเติมครั้งที่ 2)

2 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก

สําหรับสํานักงาน จํานวน 1 

เครื่อง

15,900       หนวยตรวจสอบ

ภายใน    

(เพิ่มเติมครั้งที่ 2)

3 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑโฆษณาและ

เผยแพร

กลองถายภาพระบบดิจิตอล

ความละเอียด 16 ลานพิกเซล 

จํานวน 1 กลอง

12,900       หนวยตรวจสอบ

ภายใน   

(เพิ่มเติมครั้งที่ 4)

4 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก

สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 

เครื่อง

15,900       หนวยตรวจสอบ

ภายใน    

(เพิ่มเติมครั้งที่ 4)

รวมงบประมาณ 57,450      

รวมรายการ 4             

หนวยตรวจสอบภายใน ครุภัณฑที่ลงนามสัญญาแลวจํานวน  4  รายการ

แบบ ผ.08 ครุภัณฑ
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จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 164 7,642,500 139 3,302,575 34 1,050,473

2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 30 11,149,900 15 2,373,400 7 516,495

3. แผนงานการศึกษา 118 4,791,400 71 1,967,500 31 1,421,260

4. แผนงานสาธารณสุข 90 13,080,950 31 4,094,000 8 349,000

5. แผนงานสังคมสงเคราะห 18 5,391,500 5 1,420,900 3 815,370

6. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 86 151,072,800 80 19,158,000 25 2,583,000

7. แผนงานการพาณิชย 89 6,381,600 61 19,888,178 21 11,078,988

รวม 595 199,510,650 402 52,204,553 129 17,814,586

รายงานสรุป แบบครุภัณฑ ผ.08 ที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2562  เทศบาลนครนครสวรรค

แผนงาน
แผนพัฒนาทั้งหมด อนุมัติงบประมาณ เบิกจาย
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โครงการ งบประมาณ % โครงการ งบประมาณ % โครงการ งบประมาณ % โครงการ งบประมาณ % โครงการ งบประมาณ %

1. ดานการ

สาธารณสุขฯ

34 4,290,000    49.28 28 3,037,144.50   82.35 0 0 28 3,037,144.50 82.35 6 1,390,000 17.64

2. ดานการศึกษา

 ศาสนาฯ

50 101,778,041 51.55 36 88,424,841.54   72.00 0 0 36 88,424,841.54 74 14 1,075,000 28

3. ดานสวัสดิการ

สังคมและชุมชน

30 6,450,000 76.92 28 5,139,475.04   93.33 0 0 28 5,139,475.04 93.33 2 85,000 6.67

4. ดานการ

พัฒนากายภาพ

เมือง

17 52,671,400 13.93 2 1,919,458.22   11.76 8 15,230,000 47.06  10 17,149,458.22 58.82 7 35,311,400 41.18

5. ดานการรักษา

ความสงบ

เรียบรอยฯ

18 13,592,000 50 7 603,025   38.89 2 8,530,000 11.11  9 9,133,025 50 9 4,420,000 50

6. ดานการ

บริหารจัดการที่ดี

24 13,329,000 24.74 12 6,324,324.40   50.00 3 4,261,000 8.33 15 10,585,324.40 58.33 9 2,750,000 41.67

รวม 173 192,110,441 37.61 113 105,448,269   65.31 13 28,021,000 7.51   126 133,469,268.70 72.83 47 45,031,400 27.16

ยุทธศาสตร

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ป 2562

เทศบาลนครนครสวรรค

งดดําเนินการ

ผลดําเนินการ
โครงการเทศบาล

แลวเสร็จ อยูระหวางดําเนินการ รวม
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สรุปผลรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

จากจํานวนโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2562  จํานวนโครงการ ท่ี
ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 113 โครงการ งบประมาณ 105,448,269 บาท  คิดเปนรอยละ 65.31  อยู
ระหวางดําเนินการ จํานวน 13 โครงการ งบประมาณ 28,021,000  คิดเปนรอยละ 7.51  และงดดําเนินการ
จํานวน 47 โครงการ งบประมาณ 45,031,400  คิดเปนรอยละ 27.16 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรดานการสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 

  จํานวนโครงการตามเทศบัญญัติฯ จํานวน  34 โครงการ สามารถดําเนินการแลวเสร็จจํานวน 
28  โครงการ คิดเปนรอยละ 82.35  งดดําเนินการจํานวน 6 โครงการ  คิดเปนรอยละ 17.64 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

  จํานวนโครงการตามเทศบัญญัติฯ จํานวน 50 โครงการ   สามารถดําเนินการแลวเสร็จ 
จํานวน 36  โครงการ คิดเปนรอยละ 72   งดดําเนินการจํานวน 14 โครงการ  คิดเปนรอยละ 28 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรดานสวัสดิการสังคมและชุมชน 

  จํานวนโครงการตามเทศบัญญัติฯ จํานวน  30 โครงการ   สามารถดําเนินการแลวเสร็จ
จํานวน  28  โครงการ คิดเปนรอยละ 93.33  งดดําเนินการจํานวน 2 โครงการ  คิดเปนรอยละ 6.67 
  
 ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรดานพัฒนากาภาพเมือง 

  จํานวนโครงการตามเทศบัญญัติฯ จํานวน 17 โครงการ สามารถดําเนินการแลวเสร็จจํานวน 
2 โครงการคิดเปนรอยละ 11.76   อยูระหวางดําเนินการจํานวน 8 โครงการ  คิดเปนรอยละ 47.06               
งดดําเนินการจํานวน 7 โครงการ คิดเปนรอยละ 41.18 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรดานการรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคง 

 จํานวนโครงการตามเทศบัญญัติฯ จํานวน 18 โครงการ  สามารถดําเนินการแลวเสร็จจํานวน  7  
โครงการ คิดเปนรอยละ 38.89   อยูระหวางดําเนินการจํานวน 2 โครงการ  คิดเปนรอยละ 11.11  งด
ดําเนินการจํานวน 9 โครงการ  คิดเปนรอยละ 50   

ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการท่ีดี 

จํานวนโครงการตามเทศบัญญัติฯ จํานวน 24 โครงการ สามารถดําเนินการแลวเสร็จจํานวน 12 
โครงการ  คิดเปนรอยละ 50    อยูระหวางดําเนินการจํานวน  3 โครงการ  คิดเปนรอยละ 8.33       
งดดําเนินการจํานวน 9  โครงการ คิดเปนรอยละ 41.67  
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การดําเนินงานของเทศบาลนครนครสวรรคใหความสําคัญกับยุทธศาสตรทุกดานท่ีกําหนดไวใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน และผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับตามยุทธศาสตรมีรายละเอียดดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรดานการสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 

ไดดูแลบํารุงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในการทําน้ําหมักจุลินทรียชีวภาพ พรอมท้ัง
ชวยสงเสริมการออกกําลังกายในการจัดกิจกรรมสงเสริมการใชจักรยานในชีวิตประจําวันในเขตเมือง อีกท้ังยัง
ชวยลดคารบอน ชวยเสริมสรางสุขภาพใหครอบคลุมท่ัวถึงเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน และยังตระหนักถึงพิษภัย
ของยาเสพติดใหแกเด็ก เยาวชน และประชาชน  แลวสงเสริมพัฒนาเศรษฐกิจโดยการสงเสริมอาชีพ สงเสริม
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

  ไดพัฒนาระบบการศึกษาและแหลงการเรียนรู นักเรียนมีสุขภาพท่ีดีมีน้ําหนักตามเกณฑจาก
การสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ไดสงเสริมงานราชพิธี รัฐพิธี ทํานุบํารุงศาสนา อนุรักษศิลปวัฒนธรรมประเพณี
และภูมิปญญาทองถ่ิน ไดสงเสริมกิจกรรมดานศาสนาวัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา อีกท้ังยังชวยอนุรักษ
ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงาม 

ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรดานสวัสดิการสังคมและชุมชน 

  ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง ชุมชนนาอยูประชาชนปลอดภัยมี
ความสุขอยางยั่งยืน เด็ก สตรี เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน และชวยสงเสริมกิจกรรมถวายความจงรักภักดี ตอชาติศาสนาพระมหากษัตริย ประชาชนมีคุณธรรม
จริยธรรมในการอนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปญญาสืบตอไป  

ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรดานพัฒนากายภาพเมือง 

  ไดพัฒนาระบบคมนาคม ประชาชนไดรับความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคมท่ีดีและไดรับ
ความสะดวกรวดเร็วในการสัญจร ติดตั้งระบบไฟฟาสาธารณะ และไดเพ่ิมประสิทธิภาพระบบทอสงน้ําและ
จําหนายน้ําประปา พรอมพัฒนาคุณภาพน้ําประปา 

ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรดานการรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคง 

ประชาชนมีความม่ันใจในระบบความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินมากข้ึนในการติดตั้ง
กลองโทรทัศนวงจรปดภายในเขตเทศบาล และยังสนับสนุน จัดเจาหนาท่ีปองกันและ อปพร.ออกตรวจรวมกับ
เจาหนาท่ีตํารวจภายในชุมชนเขตเทศบาลเพ่ือลดการเกิดอาชญากรรม 

ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการท่ีดี 

  สงเสริมการมีสวนรวมการพัฒนาบุคลากร และพัฒนาสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
ในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม และยังไดเสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบัติและการบริการ
ประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
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   เทศบาลนครนครสวรรค ไดดําเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณป 2562 ในเขตพื้นที่โดยไดรับ

ความรวมมือการสงเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการตางๆ ประสบผลสํา

เสร็จดวยดี กอใหเกิดประโยชนแกประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกลเคียง ทั้งนี้หากประชาชนหรือหนวยงาน

ราชการตางๆ ที่เกี่ยวของมีขอสงสัยหรือมีความประสงคจะเสนอความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ การบริหารงาน

ของ เทศบาลนครนครสวรรค สามารถแจงใหเทศบาลทราบ เพื่อจะไดพิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุง

การดําเนินการ ตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่ในระยะตอไป

  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ช.ผลการดําเนินงาน

  ประกาศ  ณ  วันที่   13   ธันวาคม  2562

 นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค

 (นายจิตตเกษมณ  นิโรจนธนรัฐ)
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