คานา
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยการจั ด ท าแผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ. 2561 การน าแผนพั ฒ นาไปปฏิ บั ติ
จะต้ อ งจั ด ท าแผนการด าเนิ น งาน ให้ ค ณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น รวบรวม
แผนงานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ
และหน่ ว ยงานอื่น ๆ ที่ด าเนิ น การในพื้น ที่อ งค์ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่น แล้ ว จั ดท าร่ างแผนการด าเนิน งาน
เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้วเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ
เป็นแผนการดาเนินงาน และปิดประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
สาหรับ แผนการดาเนิ นงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน
โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ชุมชนของเทศบาลเมืองนครนายก
แผนการด าเนิ น งานที่ จ ะเป็ น ประโยชน์ ใ นการก าหนดทิ ศ ทางการพั ฒ นาเทศบาลที่ ชั ด เจน
และเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในชุมชน ๒๖ ชุมชนของเทศบาลเมืองนครนายก

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
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ส่วนที่ ๑
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
1. บทนา
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้ ก าหนดให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
นาแผนพัฒ นาท้องถิ่น มาเป็ น กรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี หลั งจากนั้นให้ นาโครงการ
ที่ ไ ด้ จั ด ตั้ ง งบประมาณและหน่ ว ยราชการอื่ น ๆ ที่ ด าเนิ น การในพื้ น ที่ ชุ ม ชนของเทศบาลเมื อ งนครนายก
มาดาเนินการจัดทาแผนการดาเนินงานประจาปี
แผนการดาเนินงาน หมายถึง แผนการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึง
รายละเอีย ดแผนงาน โครงการพั ฒ นาและกิจ กรรมที่ ดาเนิน การจริง ทั้ งหมดในพื้น ที่ ขององค์ กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประจาปีงบประมาณนั้น
๒. วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 มีดังนี้
๒.๑ เพื่ อ แสดงถึ ง รายละเอี ย ดแผนงาน/โครงการพั ฒ นาและกิ จ กรรมการพั ฒ นา
ที่ดาเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 ในเขตเทศบาลเมืองนครนายก
๒.๒ เพื่อให้แนวทางการดาเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 ของเทศบาลเมืองนครนายก
มี ค วามชั ด เจนในการปฏิ บั ติ ม ากขึ้ น ลดความซ้ าซ้ อ นของโครงการรวมทั้ ง การประสาน และบู ร ณาการ
ทางานกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่เทศบาลเมืองนครนายก
๒.๓ เพื่ อ เป็ น เครื่ อ งมื อ ส าคั ญ ในการบริ ห ารงานของผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น และควบคุ ม
การดาเนินการให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
๒.๔ เพื่อให้มีการติดตามและประเมินผลโครงการมีความชัดเจนสะดวกมากขึ้น
๓. ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 มีดังนี้
๓.๑ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลรวบรวมแผน/โครงการพัฒนา
ของเทศบาล หน่วยงานราชการและอื่นๆ ที่ดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65
๓.๒ คณะกรรมการสนับ สนุน การจัด ทาแผนพัฒ นาเทศบาลนาร่ างแผนการดาเนิน งาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 เสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบ
๓.๓ คณะกรรมการพั ฒ นาเทศบาลท าร่ า งแผนการด าเนิ น งานประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕65 เสนอนายกเทศมนตรี ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบและประกาศใช้ เ ป็ น แผนด าเนิ น งานรวมทั้ ง
ประกาศให้ประชาชนในเขตเทศบาลทราบโดยทั่วกัน
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หน้าที่ ๑

แผนภูมิขั้นตอนการจัดทาร่างแผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65
หน่วยงานภายในเทศบาลรวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี พ.ศ. ๒๕65 และจากหน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ และอื่นๆ ที่ดาเนินการในเขตเทศบาล
เสนอคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลพิจารณาร่วมจัดทาร่างแผนการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลนาร่างแผนการดาเนินงานประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕6 5 เสนอให้ ค ณะกรรมการพั ฒ นาเทศบาลพิ จ ารณา เพื่ อ ให้ ค วามเห็ น ชอบ
และนาเสนอนายกเทศมนตรี

นายกเทศมนตรีให้ความเห็นชอบและประกาศใช้เป็นแผนดาเนินงานประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕65 พร้อมปิดประกาศให้ประชาชนทราบ

๔. ประโยชน์ของแผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 ดังนี้
๔.๑ เทศบาลเมืองนครนายกมีการดาเนินงานตามอานาจหน้าที่พระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ และพระราชบั ญ ญั ติ ก าหนดแผนและขั้ น ตอน
การกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
๔.๒ การดาเนินงานของเทศบาลเมืองนครนายกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มีความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
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หน้าที่ ๒

ส่วนที่ ๒
โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65
ของเทศบาลเมืองนครนายก
เทศบาลเมืองนครนายก ได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๕)
และได้ พิ จ ารณาโครงการในแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น มาจั ด ท าเป็ น งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕6๕ ดั ง นั้ น จึ ง ได้ ด าเนิ น การจั ด ท าแผนการด าเนิ น งานประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕6๕
เพื่อให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๕ มีลักษณะ ดังนี้
๑. เป็ น โครงการพั ฒ นาตามงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕6 ๕
ของเทศบาลเมืองนครนายกที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไปที่เทศบาลได้รับตามพระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
๒. แสดงถึ ง รายละเอี ย ดของโครงการ/งบประมาณ/สถานที่ ด าเนิ น การในพื้ น ที่
ของ ๒๖ ชุมชน ระยะเวลาและหน่วยงานที่รับผิดชอบ ที่สามารถตรวจสอบความโปร่งใสในการดาเนินงาน
แผนการดาเนิ น งานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6 ๕ มี โ ครงการพั ฒ นาท้องถิ่น ดาเนิน การ
ตามยุทธศาสตร์และแผนงานงบประมาณ ประกอบด้วย ๗ ยุทธศาสตร์ 9 แผนงาน มีโครงการที่ดาเนินการ
ในเขตพื้นที่ชุมชนเทศบาลเมืองนครนายก จานวนทั้งสิ้น 92 โครงการ มีจานวนงบประมาณดาเนินการทั้งสิ้น
จานวน 79,578,620 บาท จาแนก ได้ดังนี้
1. โครงการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ที่ เ ทศบาลด าเนิ น การเอง มี จ านว น 91 โ ครงการ
รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น จานวน 78,078,620 บาท
2. โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่หน่วยงานอื่นดาเนินการในพื้นที่เขตเทศบาล จานวน 1 โครงการ
รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น จานวน 1,5๐๐,๐๐๐ บาท
จาแนกตามยุทธศาสตร์และแผนงานงบประมาณที่ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕
ดังนี้
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย
๑.๑ แผนงานการศึกษา
๑.๒ แผนงานสาธารณสุข
๑.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
1.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
1.5 แผนงานงบกลาง
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจแบบยั่งยืน ประกอบด้วย
๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน
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หน้าที่ ๓

๔.... ยุ ทธศาสตร์การพัฒ นาด้านการส่ งเสริมศาสนา ศิล ปะ วัฒ นธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ประกอบด้วย
๔.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการสาธารณูปโภค ประกอบด้วย
5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน ประกอบด้วย
6.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการแบบบูรณาการ ประกอบด้วย
7.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
7.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน
7.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
7.4 แผนงานการศึกษา
แผนการด าเนิ น งานประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕65 มี ก ารด าเนิ น การจั ด ซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ์
ประเภทต่างๆ จานวนทั้งสิ้น 29 โครงการ.เป็นงบประมาณดาเนินการทั้งสิ้น จานวน 13,650,700 บาท
เพื่อ ให้ มีเ ครื่ องมื อเครื่ องใช้ใ นการปฏิ บั ติง านและด าเนิ นการบริ การประชาชนในเขตพื้ นที่ ชุมชนเทศบาล
เมืองนครนายก จาแนกตามประเภทครุภัณฑ์ได้ 2 ประเภท 5 แผนงานงบประมาณ ดังนี้
1. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง ประกอบด้วย
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
2.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน
2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
2.4 แผนงานการศึกษา

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลเมืองนครนายก

หน้าที่ ๔

บัญชีสรุปจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลเมืองนครนายก
ยุทธศาสตร์/แผนงาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
1.1 แผนงานการศึกษา
1.2 แผนงานสาธารณสุข
1.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
1.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
1.5 แผนงานงบกลาง
รวม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจแบบยั่งยืน
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
รวม
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน
รวม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
รวม

จานวนโครงการ
คิดเป็นร้อยละ
จานวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ
ที่ดาเนินงาน ของโครงการทั้งหมด
(บาท)
ของงบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

15
5
2
5
3
30

16.30
5.43
2.17
5.43
3.26
32.61

27,566,120
648,800
100,000
300,000
24,904,200
53,519,120

34.64
0.82
0.13
0.38
31.30
67.25

กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม

2
2

2.17
2.17

350,000
350,000

0.44
0.44

กองสวัสดิการสังคม

4
4

4.35
4.35

7,410,000
7,410,000

9.31
9.31

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

8
8

8.70
8.70

1,350,000
1,350,000

1.70
1.70

สานักปลัดเทศบาล, กองการศึกษา

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลเมืองนครนายก

หน้าที่ ๕

ยุทธศาสตร์/แผนงาน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการ
สาธารณูปโภค
5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

จานวนโครงการ
คิดเป็นร้อยละ
จานวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ
ที่ดาเนินงาน ของโครงการทั้งหมด
(บาท)
ของงบประมาณ

4

4.35

10,565,000

13.28

รวม
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาความสงบ
เรียบร้อยของชุมชน
6.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

4

4.35

10,565,000

13.28

3

3.26

1,570,000

1.97

รวม
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และ
บูรณาการ
7.1 แผนงานบริหารทั่วไป

3

3.26

1,570,000

1.97

20

21.74

1,606,200

2.02

7.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน
7.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
7.4 แผนงานการศึกษา
รวม
รวมทั้งสิ้น

8
8
5
41
92

8.70
8.70
5.43
44.57
100.00

176,800
581,500
2,450,000
4,814,500
79,578,620

0.22
0.73
3.08
6.05
100.00

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลเมืองนครนายก

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองการศึกษา,
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สานักปลัดเทศบาล,
สถานีตารวจภูธรเมืองนครนายก

สานักปลัดเทศบาล, กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ, กองคลัง
สานักปลัดเทศบาล
กองสวัสดิการสังคม
กองการศึกษา

หน้าที่ ๖

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลเมืองนครนายก

แบบ ผด.02

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
1.1 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

1 โครงการให้ทุนการศึกษา
สาหรับนักศึกษาและการให้
ความช่วยเหลือนักเรียน
ซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือ
ผู้ด้อยโอกาส

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
เพื่อเป็นรายจ่าย ดังนี้
1. นักศึกษาซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส
ศึกษาในหลักสูตรที่สูงกว่ามัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่าแต่ไม่สูงกว่า
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จานวน 15 คน
คนละ 33,000 บาท
2. นักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส
- ระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา
จานวน 35 คน คนละ 2,000 บาท
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
จานวน 25 คน คนละ 4,000 บาท
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า จานวน 30 คน
คนละ 6,000 บาท

2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา
1. เงินอุดหนุนสาหรับส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าปัจจัย
พื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน)
352,000 บาท

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลเมืองนครนายก

งบประมาณ
(บาท)
845,000

12,268,550

สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ในเขตเทศบาล กองการศึกษา

โรงเรียน
สังกัดเทศบาล

กองการศึกษา

หน้าที่ ๗

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดอบรมและทัศนศึกษา
ดูงานการศึกษาของพนักงานครูเทศบาล
ในประเทศและต่างประเทศ เช่น
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่
ค่าจัดพิมพ์เอกสารในการอบรม
ค่าจ้างเหมา ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง
ค่าของที่ระลึก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ

300,000

โรงเรียน
สังกัดเทศบาล

กองการศึกษา

4 โครงการจัดนิทรรศการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดตกแต่งสถานที่
แสดงผลงานทางวิชาการ
ค่าเครื่องเสียง ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
และความสาเร็จของนักเรียน
แขกผู้มีเกียรติ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ในสังกัดเทศบาลเมือง
ทีเ่ กี่ยวข้อง
นครนายก

30,000

โรงเรียน
สังกัดเทศบาล

กองการศึกษา

ที่

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 2. เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา (ต่อ)
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จานวน 5,943,003 บาท
3. เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนค่าจัด
การเรียนการสอนของศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็ก (รายหัว) จานวน 141,100 บาท
4. เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวัน จานวน 5,832,435 บาท
โครงการ

3 โครงการอบรมสัมมนา
และทัศนศึกษาดูงาน
ของพนักงานครูเทศบาล

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลเมืองนครนายก

หน่วยงาน พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน้าที่ ๘

ที่

โครงการ

5 โครงการนิเทศการศึกษา
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
เมืองนครนายก

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุทางการศึกษา
ถ่ายเอกสาร หมึก ปริ้นเตอร์ อาหาร
และเครื่องดื่ม ฯลฯ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเสริมสร้างพัฒนาทักษะวิชาชีพครู
และช่วยเหลือแก่ครูด้านการเรียน
การสอนของโรงเรียนในสังกัดทั้ง
3 โรงเรียน และการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาการศึกษา

งบประมาณ
(บาท)
10,000

สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โรงเรียน
กองการศึกษา
สังกัดเทศบาล

6 โครงการส่งเสริมการจัดงาน - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการดาเนิน
ชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ โครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมา
ในการเข้าร่วมประชุมลูกเสือ-เนตรนารี
และค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

40,000

โรงเรียน
สังกัดเทศบาล

กองการศึกษา

7 โครงการเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาด

60,000

โรงเรียน
สังกัดเทศบาล

กองการศึกษา

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยสาหรับลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาดเข้าค่ายพักแรม
เช่น ค่าจ้างเหมารถ ค่าเช่าที่พกั ค่าตอบแทน
วิทยากรลูกเสือ-เนตรนารีและยุวกาชาด
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุที่ใช้
ในการเข้าค่าย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลเมืองนครนายก

หน้าที่ ๙

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการแข่งขัน
นักเรียนคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น
ระดับประถม ศึกษาและระดับมัธยมศึกษา
เพื่อนานักเรียนที่ชนะเลิศในสังกัด
เข้าร่วมการแข่งขันนักเรียนคนเก่ง
ในระดับภาคและระดับประเทศ เช่น
ค่าเอกสาร ตารา ค่าวัสดุในการจัดทา
ข้อสอบ ค่าจ้างเหมา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ

งบประมาณ
(บาท)
50,000

9 โครงการจัดงานแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ
ระดับภาคตะวันออก

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ
ทางวิชาการของโรงเรียนในสังกัด
ค่าวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งบูท ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการนานักเรียน
ครู และบุคลากรทางการศึกษาไปร่วม
นิทรรศการในระดับภาคและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ

50,000

โรงเรียน
สังกัดเทศบาล

กองการศึกษา

10 โครงการจัดงานมหกรรม
การจัดการศึกษาท้องถิ่น

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ
ทางวิชาการของโรงเรียนในสังกัด
ค่าวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งบูท ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการ
.ไปร่วมงานระดับประเทศ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ

40,000

โรงเรียน
สังกัดเทศบาล

กองการศึกษา

ที่

โครงการ

8 โครงการจัดการแข่งขัน
นักเรียนคนเก่งในโรงเรียน
ท้องถิ่น

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลเมืองนครนายก

สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โรงเรียน
กองการศึกษา
สังกัดเทศบาล

หน้าที่ ๑๐

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดทาแผนพัฒนา
การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา เช่น
การศึกษา
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่
ค่าจัดพิมพ์เอกสารในการอบรม
ค่าจ้างเหมา ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง
ค่าของที่ระลึก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ

งบประมาณ
(บาท)
18,000

12 โครงการพัฒนาระบบ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการพัฒนา
การประกันคุณภาพภายใน
ระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา สังกัดเทศบาล
สถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองนครนายก
เมืองนครนายก
และศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ เช่น
และศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่
ค่าจัดพิมพ์เอกสารในการอบรม
ค่าจ้างเหมา ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง
ค่าของที่ระลึก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ

20,000

โรงเรียน
สังกัดเทศบาล

กองการศึกษา

13 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการพัฒนา
ด้านการศึกษาแก่เด็ก
คุณภาพชีวิตด้านการศึกษาแก่เด็ก
และเยาวชนด้อยโอกาส
และเยาวชนด้อยโอกาส เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ ค่าจัดพิมพ์
เอกสารในการอบรม ค่าจ้างเหมา

25,000

ในเขตเทศบาล

กองการศึกษา

ที่

โครงการ

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลเมืองนครนายก

สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โรงเรียน
กองการศึกษา
สังกัดเทศบาล

หน้าที่ ๑๑

ที่

โครงการ
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ด้านการศึกษาแก่เด็ก
และเยาวชนด้อยโอกาส (ต่อ)

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง ค่าของที่ระลึก
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

14 โครงการค่าอาหารเสริม (นม) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม)
6,354,570
โรงเรียน
กองการศึกษา
ให้กับเด็กตั้งแต่ชั้นอนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6 (เงินอุดหนุนทั่วไป) ในสังกัดเทศบาล
1) โรงเรียนสังกัด สพฐ. จานวน 2 แห่ง
และโรงเรียน
2) โรงเรียนสังกัด อปท. จานวน 3 แห่ง
สังกัดอื่น
3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
จานวน 2 แห่ง
4) ศูนย์การศึกษาพิเศษ จานวน 1 แห่ง
15 โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียนสังกัด
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

- เพื่อจ่ายเป็นอุดหนุนสาหรับสนับสนุน
อาหารกลางวันให้แก่เด็กอนุบาลและเด็ก
ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครนายก
และโรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลเมืองนครนายก

7,455,000
(เงินอุดหนุนทั่วไป)

โรงเรียน
สังกัด สพฐ.

กองการศึกษา

หน้าที่ ๑๒

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
1.2 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

1 โครงการอบรมหลักสูตร
ผู้ประกอบกิจการ
และผู้สัมผัสอาหาร

2 โครงการคุ้มครองผู้บริโภค
จากสารปนเปื้อนในอาหาร

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
- เพื่อจัดอบรมหลักสูตรผู้ประกอบกิจการ
และผู้สัมผัสอาหาร จัดซื้ออุปกรณ์ในการ
อบรม ค่าอาหาร ค่าวิทยากร และอื่นๆ
ที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

งบประมาณ
(บาท)
40,000

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดทดสอบปนเปื้อน
ในอาหาร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2562

40,000

3 โครงการสัตว์ปลอดโรค
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์เวชภัณฑ์
33,800
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
เช่น วัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์ วัสดุ (เงินอุดหนุนทั่วไป)
สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
สานักงาน เป็นต้น เพื่อใช้ในการเผยแพร่
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
ประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่อทุกรูปแบบ
เจ้าฟูาจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์
พร้อมให้ความรู้กับประชาชน จัดกิจกรรม
อัครราชกุมารี กรมพระศรี
ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน เช่น
สว่างควัฒนวรขัตติยราชนารี จัดอบรมให้ความรู้
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสารวจข้อมูลจานวนสัตว์
และขึ้นทะเบียนตามโครงการ

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลเมืองนครนายก

สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองสาธารณสุข กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม และสิ่งแวดล้อม

สถาน
กองสาธารณสุข
ประกอบการ และสิ่งแวดล้อม
ในเขตเทศบาล
เมืองนครนายก
พื้นที่ในเขต
เทศบาลเมือง
นครนายก

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

หน้าที่ ๑๓

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัคซีนพร้อมวัสดุอุปกรณ์
ในการฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า
และค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

งบประมาณ
(บาท)

4 โครงการดาเนินงาน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาหรับการ
ตามแนวทางโครงการ
ดาเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดาริด้านสาธารณสุข พระราชดาริด้านสาธารณสุข 26 ชุมชน
ชุมชนละ 20,000 บาท ตามหนังสือ
ด่วนมาก ที่ มท 0810.5/ว 2072
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561

520,000

ที่

โครงการ
โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าฯ (ต่อ)

5 โครงการวัยใส ไกลเอดส์

- เพื่ อจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้
เรื่องโรคเอดส์ และโรคติดต่ อ
ทางเพศสัมพันธ์ ให้แก่นักเรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น สาหรับจัดซื้อ
อุปกรณ์ในการอบรม ค่าอาหาร ค่าวิทยากร
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 2120 ลงวันที่
9 เมษายน 2563

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลเมืองนครนายก

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เขตเทศบาล กองสาธารณสุข
(เงินอุดหนุนทั่วไป) เมืองนครนายก และสิ่งแวดล้อม

15,000

สถานศึกษา
ในสังกัด
เทศบาลเมือง
นครนายก

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

หน้าที่ ๑๔

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
1.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

1 โครงการโรงเรียนผู้สงู อายุ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
- ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการ
จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สงู อายุ

2 โครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ - เพื่อเป็นค่าช่วยเหลือด้านการเงิน
และผู้ด้อยโอกาสในเขต
หรือสิ่งของ เช่น ค่าเครื่องอุปโภคบริโภค
เทศบาลเมือง
หรือค่าใช้จ่ายในการครองชีพตามความ
จาเป็น ค่ารักษาพยาบาล ค่าซ่อมแซมที่อยู่
อาศัยที่จาเป็น ช่วยเหลือเงินทุนประกอบ
อาชีพกรณีอื่นๆ ฯลฯ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพือ่ ช่วยเหลือประชาชนตามอานาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลเมืองนครนายก

งบประมาณ
(บาท)
50,000

50,000

สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โรงเรียนผู้สูงอายุ กองสวัสดิการ
เทศบาลเมือง
สังคม
นครนายก
ชุมชนในเขต
เทศบาล

กองสวัสดิการ
สังคม

หน้าที่ ๑๕

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
1.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

1 โครงการลานกีฬา
ต้านยาเสพติด

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการ
แข่งขันกีฬา เช่น ฟุตบอล ฟุตซอล
บาสเก็ตบอล เซปักตะกร้อ รวมถึงกีฬา
ประเภทต่างๆ ของเยาวชนและประชาชน
การประกวดเชียร์ลีดเดอร์ ฯลฯ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการในการตัดสิน
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุในการ
ดาเนินโครงการและค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ
ที่เกี่ยวข้อง

2 โครงการแข่งขันกีฬา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกซ้อมและส่งนักกีฬา
นักเรียนองค์กรปกครอง
เข้าร่วมการแข่งขัน เช่น ค่าใช้จา่ ยในการ
ส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
เข้าค่ายฝึกซ้อม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
รอบคัดเลือกระดับ
ฝึกซ้อม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ
ภาคตะวันออก
เดินทางสาหรับผู้ควบคุม ผู้ฝึกซ้อม
และนักกีฬาในการเดินทางเข้าร่วม
การแข่งขัน ค่าจ้างเหมา ค่าวัสดุ
เครื่องแต่งกาย และค่าใช้จา่ ยอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลเมืองนครนายก

งบประมาณ
(บาท)
10,000

60,000

สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ในเขตเทศบาล กองการศึกษา

โรงเรียน
สังกัดเทศบาล

กองการศึกษา

หน้าที่ ๑๖

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
3 โครงการแข่งขันกีฬา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกซ้อมและส่งนักกีฬา
นักเรียนองค์กรปกครอง
เข้าร่วมการแข่งขัน เช่น ค่าใช้จา่ ยในการ
ส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย เข้าค่ายฝึกซ้อม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ฝึกซ้อม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ
เดินทางสาหรับผู้ควบคุม ผู้ฝึกซ้อม
และนักกีฬาในการเดินทางเข้าร่วม
การแข่งขัน ค่าจ้างเหมา ค่าวัสดุ
เครื่องแต่งกาย และค่าใช้จา่ ยอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง

งบประมาณ
(บาท)
100,000

สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โรงเรียน
กองการศึกษา
สังกัดเทศบาล

4 โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
ตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเวที ค่าเช่าเต็นท์
.ค่าเช่าโต๊ะ-เก้าอี้ ค่าของขวัญ ค่าของรางวัล
ค่าสนับสนุนการแสดงเวที ค่าดอกไม้
ในพิธีเปิด ค่าปูายแพรลูกโปุง ค่าแสดง
ดนตรี ค่าจ้างเหมา อุปกรณ์เครื่องเล่น
ของเด็ก ค่าเครื่องขยายเสียง ค่าเครื่อง
ปั่นไฟ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่าย
ในการบันทึกภาพ ค่าใช้จา่ ยในการ
ประชาสัมพันธ์และค่าใช้จา่ ยอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง

120,000

สวนหลวง ร.9

กองการศึกษา

5 โครงการส่งเสริมกิจกรรม
พัฒนาเด็กและเยาวชน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งเด็กและเยาวชนเข้าร่วม
กิจกรรมค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน เช่น
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง และค่าที่พัก
สาหรับผู้ควบคุม และผูป้ ระสานงาน

10,000

โรงเรียน
สังกัดเทศบาล

กองการศึกษา

ที่

โครงการ

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลเมืองนครนายก

หน้าที่ ๑๗

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
1.5 แผนงานงบกลาง
ที่

โครงการ

1 โครงการสร้างหลักประกัน
รายได้แก่ผู้สงู อายุ

รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ 20,400,800
ที่มีคุณสมบัติหลักเกณฑ์ตามระเบีบบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเบี้ยยังชีพ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2556 และแก้ไขเพิ่มเติม

สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ในเขตเทศบาล กองสวัสดิการ
เมืองนครนายก
สังคม

2 โครงการสนับสนุนเสริมสร้าง - เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงความพิการที่มี
สวัสดิการทางสังคมให้แก่
คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ
คนพิการหรือทุพพลภาพ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเบี้ยความพิการ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553
และแก้ไขเพิ่มเติม

4,431,400

ในเขตเทศบาล
เมืองนครนายก

กองสวัสดิการ
สังคม

3 โครงการสงเคราะห์เพื่อการ - เพื่อจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อยังชีพแก่
ยังชีพผูป้ ุวยเอดส์
ผู้ปุวยเอดส์ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์
เพื่อการยังชีพ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

72,000

ในเขตเทศบาล
เมืองนครนายก

กองสวัสดิการ
สังคม

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลเมืองนครนายก

หน้าที่ ๑๘

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจแบบยั่งยืน
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
1 โครงการฝึกอาชีพประชาชน - จัดฝึกอบรมอาชีพในด้านต่างๆ ให้แก่
ประชาชนในเขตเทศบาล

งบประมาณ
(บาท)
50,000

สถานที่
ดาเนินการ
เทศบาลเมือง
นครนายก

หน่วยงาน พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองสวัสดิการ
สังคม

2 โครงการถนนคนเดิน

300,000

เทศบาลเมือง
นครนายก

กองสวัสดิการ
สังคม

ที่

โครงการ

- จาหน่ายสินค้าประชาชนทัว่ ไป
นักท่องเที่ยว รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ
ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมกิจกรรม
ถนนคนเดิน

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลเมืองนครนายก

หน้าที่ ๑๙

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
1 โครงการจ้างเหมาเอกชน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนดาเนิน
ดาเนินการรักษาความสะอาด โครงการจ้างเหมาเอกชนดาเนินการรักษา
ถนนและทางเท้าในเขต
ความสะอาดถนนและทางเท้าในเขต
เทศบาล
เทศบาล

งบประมาณ
(บาท)
3,300,000

สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
เขตเทศบาล กองสาธารณสุข
เมืองนครนายก และสิ่งแวดล้อม

2 โครงการจ้างเหมาเอกชน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนดาเนินการ
ดาเนินการตัดหญ้าตามถนน ตัดหญ้าตามถนนสายต่างๆ และสวนหย่อม
สายต่างๆ และสวนหย่อม
เกาะกลางถนนในเขตเทศบาล
เกาะกลางถนนในเขต
รวมทั้งโครงการ 1 จังหวัด 1
เทศบาล
ถนนเฉลิมพระเกียรติ เพื่อในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

1,000,000

เขตเทศบาล กองสาธารณสุข
เมืองนครนายก และสิ่งแวดล้อม

3 โครงการจ้างเหมาเอกชน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชน
ดาเนินการรักษาความสะอาด ดาเนินการรักษาความสะอาดตลาดสด
ตลาดสดเทศบาล
เทศบาลเมืองนครนายก
เมืองนครนายก

1,110,000

เขตเทศบาล กองสาธารณสุข
เมืองนครนายก และสิ่งแวดล้อม

4 โครงการศึกษาความเหมาะสม - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทีป่ รึกษา ศึกษาความ
และออกแบบรายละเอียด
เหมาะสม ออกแบบพัฒนาระบบกาจัด
ระบบรวบรวมและระบบ
น้าเสียในเขตเทศบาลเมืองนครนายก
บาบัดน้าเสียในเขตเทศบาล
บริเวณเรือนจาจังหวัดนครนายก

2,000,000

เขตเทศบาล กองสาธารณสุข
เมืองนครนายก และสิ่งแวดล้อม
บริเวณเรือนจา
จังหวัด
นครนายก

ที่

โครงการ

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลเมืองนครนายก

หน้าที่ ๒๐

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

1 โครงการจัดงานวันสาคัญ
ของชาติและงานรัฐพิธี
ต่างๆ

2 โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานรัฐพิธีตา่ งๆ เช่นงานวัน 400,000
ที่ระลึกของพระมหากษัตริย์รัชกาลต่างๆ และ
พระบรมวงศานุวงศ์ ได้แก่ ค่าโล่ ค่าจ้างเหมา
มหรสพ ค่าจ้างเหมาประดับไฟ ค่าวัสดุอุปกรณ์
เช่น ซุ้มพระบรมสาทิสลักษณ์ ธงชาติ ธงประจา
พระองค์ พานพุ่ม กรวย ดอกไม้ เชิงเทียน
ผ้าสีประดับตกแต่ง เทียนไข ค่าเช่าเต็นท์
โต๊ะ-เก้าอี้ เครื่องเสียง เครื่องปั่นไฟ พลุ
ดอกไม้ไฟ ค่าใช้จา่ ยในการบันทึกภาพ
การประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จา่ ยในการจัดงานฯ

สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
บริเวณภายใน
สานัก
เขตเทศบาล ปลัดเทศบาล
เมืองนครนายก,
ศาลากลาง
จังหวัด
นครนายก และ
สถานที่อื่นๆ
ตามความ
เหมาะสม

- เพื่ อจ่ายเป็นค่าจัดงานวัน เฉลิม
พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้แก่ ค่าจ้างเหมา
ประดับไฟ ค่าวัสดุอุปกรณ์ เช่น ซุ้มพระบรม
สาทิสลักษณ์ ธงชาติ ธงประจาพระองค์
พานพุ่ม กรวย ดอกไม้ เชิงเทียน ผ้าสีประดับ
ตกแต่ง เทียนไข ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ-เก้าอี้
เครื่องเสียง เครื่องปั่นไฟ พลุ ดอกไม้ไฟ
ค่าใช้จ่ายในการบันทึกภาพและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานฯ

บริเวณภายใน
สานัก
เขตเทศบาล ปลัดเทศบาล
เมืองนครนายก,
ศาลากลาง
จังหวัด
นครนายก และ
สถานที่อื่นๆ
ตามความ
เหมาะสม

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลเมืองนครนายก

300,000

หน้าที่ ๒๑

ที่

โครงการ

3 โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณพระบรมราชินี

4 โครงการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี ได้แก่
ค่าจ้างเหมาประดับไฟ ค่าวัสดุอุปกรณ์
เช่น ซุ้มพระบรมสาทิสลักษณ์ ธงชาติ
ธงประจาพระองค์ พานพุ่ม กรวย ดอกไม้
เชิงเทียน ผ้าสีประดับตกแต่ง เทียนไข
ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ-เก้าอี้ เครื่องเสียง
เครื่องปั่นไฟ พลุ ดอกไม้ไฟ ค่าใช้จ่าย
ในการบันทึกภาพและค่าใช้จา่ ยอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานฯ

งบประมาณ
(บาท)
250,000

สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
บริเวณภายใน
สานัก
เขตเทศบาล ปลัดเทศบาล
เมืองนครนายก,
ศาลากลาง
จังหวัด
นครนายก และ
สถานที่อื่นๆ
ตามความ
เหมาะสม

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ตัดสินการประกวดกระทง และการประกวด
หนูน้อยนพมาศ ค่าตกแต่งกระทง
ของเทศบาล ค่ากระทงของประธานในพิธี
และแขกที่รับเชิญ ค่าเงินรางวัล ค่าของขวัญ
ค่าของชาร่วย ค่าเช่าเวที ค่าเครือ่ งเสียง
เครื่องปั่นไฟ ค่าจ้างเหมาประดับไฟฟูา
บริเวณงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่ง
สถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่าย
ในการประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง

100,000

สวนหลวง ร.9 กองการศึกษา

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลเมืองนครนายก

หน้าที่ ๒๒

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกไม้ ธูปเทียน
เครื่องไทยธรรม ปัจจัยถวายพระ
ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าโต๊ะ-เก้าอี้ ค่าพลุ
ดอกไม้ไฟ ค่าเครื่องเสียง ค่าเครื่องปั่นไฟ
ค่าจ้างเหมารถรับ-ส่งพระ ค่าอาหาร และ
เครื่องดื่มถวายพระ และแขกผู้ที่มีเกียรติ
ที่เชิญมาร่วมในพิธี ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการ
ตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาในการแสดง
ค่ามหรสพ ค่าจ้างเหมาในการประดับและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

งบประมาณ
(บาท)
50,000

6 โครงการจัดงานวันตรุษจีน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการประดับ
โคมไฟ ค่าอุปกรณ์ในการตกแต่งสถานที่
และค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

50,000

ในเขตเทศบาล

กองการศึกษา

7 โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์และแห่เจ้าพ่อ
หลักเมือง

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตกแต่ง
ขบวนรถ แห่นางสงกรานต์ ค่าวัสดุ
ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าเงินรางวัล
ในการประกวดขบวนรถแห่นางสงกรานต์
ค่าธูปเทียน ดอกไม้ พวงมาลัย ค่าน้าอบไทย
ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าปัจจัย ถวายพระ
พิธีสงฆ์ รดน้าดาหัวผูส้ ูงอายุ ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสาหรับตกแต่ง
สถานที่ ค่าเครื่องขยายเสียง ค่าจ้างเหมา
กลองยาว ค่าใช้จา่ ยในการบันทึกภาพ
ค่าใช้จ่ายและแห่เจ้าพ่อหลักเมือง แห่พระ
พุทธมงคล ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

150,000

ในเขตเทศบาล

กองการศึกษา

ที่

โครงการ

5 โครงการจัดงานประเพณี
วันขึ้นปีใหม่

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลเมืองนครนายก

สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ในเขตเทศบาล กองการศึกษา

หน้าที่ ๒๓

ที่

โครงการ

8 โครงการหล่อเทียนพรรษา

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ตา่ งๆ
ในการจัดงาน เช่น ดอกไม้ ธูปเทียน
ค่าเครื่องไทยธรรม ปัจจัยถวายพระ
เทียนแท่ง ถ่าน เตาไฟ กะละมังต้มเทียน
น้ามันก๊าด ค่าเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่อง
ขยายเสียง ค่าตกแต่งรถขบวนแห่เทียน
พรรษา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลเมืองนครนายก

งบประมาณ
(บาท)
50,000

สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ในเขตเทศบาล กองการศึกษา

หน้าที่ ๒๔

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการสาธารณูปโภค
5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

1 โครงการก่อสร้างอาคาร
สานักงานเทศบาลเมือง
นครนายก (บริเวณอาคาร
กองช่างเดิม)

รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารสานักงาน
5,000,000
เทศบาลเมืองนครนายก (บริเวณอาคาร
กองช่างเดิม) ตกแต่งทั้งภายในและภายนอก
รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆ อาคาร
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ .2496
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14)
พ.ศ. ๒๕๖๒

2 โครงการจ้างเหมาติดตั้ง
ตะแกรงกันนกอาคาร
เอนกประสงค์โรงเรียน
เทศบาล ๑ วัดศรีเมือง

- เพื่อทาตะแกรงกันนกอาคารเอนกประสงค์
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดศรีเมือง ปูองกันนก
เข้ามาทารังถ่ายอุจจาระ หรือสร้างความ
เดือดร้อนในอาคาร

3 โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์หลังคาโค้ง
โรงเรียนเทศบาล 3
บ้านต่าบุญศิริ

- เพื่อก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์หลังคา
3,000,000
โดมโค้งมุง Metal Sheet แผ่นเหล็กรีลอน
เคลือบอะลูซิงค์ มีความหนาไม่น้อยกว่า
0.40 เซนติเมตร โล่งสูงโปร่งกว้าง
27 เมตร ยาว 42 เมตร พร้อมติดที่กันนก

4 โครงการก่อสร้างลานจอดรถ - เพื่อจัดทาการก่อสร้างลานจอดรถชั่วคราว
ชั่วคราวตลาดสดเทศบาล
ตลาดสดเทศบาลเมืองนครนายก พื้นที่
เมืองนครนายก
ไม่น้อยกว่า 2,470 ตารางเมตร โดยทาพื้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวพื้นฟอร์ฮาร์ท
เดเนอร์ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
นครนายก
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลเมืองนครนายก

72,000

2,493,000

สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานักงาน
สานัก
เทศบาลเมือง ปลัดเทศบาล
นครนายก
(บริเวณอาคาร
กองช่างเดิม

โรงเรียน
เทศบาล 1
วัดศรีเมือง

กองการศึกษา
(โรงเรียน
เทศบาล 1
วัดศรีเมือง)

โรงเรียน
เทศบาล 3
บ้านต่าบุญศิริ

กองการศึกษา
(โรงเรียน
เทศบาล 3
บ้านต่าบุญศิริ)

ลานจอดรถ กองสาธารณสุข
ชั่วคราวตลาดสด และสิ่งแวดล้อม
เทศบาลเมือง
นครนายก

หน้าที่ ๒๕

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน
6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ

1 โครงการซ้อมระงับอัคคีภัย

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
- เพื่อใช้จ่ายในการซ้อมแผนการปูองกัน
และระงับอัคคีภัย ค่าอาหาร เครื่องดื่ม
ค่าเบี้ยเลี้ยง วิทยากร ฯลฯ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

งบประมาณ
(บาท)
20,000

สถานที่
ดาเนินการ
สานักงาน
เทศบาลเมือง
นครนายก

หน่วยงาน พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานัก
ปลัดเทศบาล
(งานปูองกันฯ)

2 โครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครปูองกันภัย
ฝุายพลเรือน

- เพื่อใช้จ่ายเกี่ยวกับการฝึกอบรมซ้อมแผน
การปูองกันและระงับอัคคีภัย อบรมรุ่นใหม่
และทบทวนรุ่นเดิม ค่าอาหาร เครื่องดื่ม
ค่าเบี้ยเลี้ยง วิทยากร ฯลฯ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

50,000

สานักงาน
เทศบาลเมือง
นครนายก

สานัก
ปลัดเทศบาล
(งานปูองกันฯ)

3 โครงการ smart safety
zone 4.0

- เพิ่มระดับการปูองกันอาชญากรรม
ในพื้นที่สาธารณะ “เมืองอัจฉริยะ”
เพื่อยกระดับการทางานของตารวจ
ตามกรอบความคิด “ระบบราชการ 4.0”
และก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล (DIGITALIZATION)

1,500,000

เขตเทศบาล
เมืองนครนายก

สถานี
ตารวจภูธร
เมืองนครนายก

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลเมืองนครนายก

หน้าที่ ๒๖

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการแบบบูรณาการ
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
1 โครงการอบรมและทัศนศึกษา - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการอบรมและ
ดูงานของผูบ้ ริหารเทศบาล
เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศ
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และต่างประเทศเกี่ยวกับกิจการเทศบาล
เทศบาล ลูกจ้างประจา
เบิกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
และพนักงานจ้างเทศบาล
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

งบประมาณ
(บาท)
300,000

2 โครงการฝึกอบรมสร้างจิตสานึก - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดฝึกอบรมสร้างจิตสานึก
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ด้านคุณธรรม จริยธรรม วินัยในการ
วินัยในการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน และการปูองกันการทุจริต
และการปูองกันการทุจริต
ตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารเทศบาล
ตามหลักธรรมาภิบาล
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557

50,000

สถานที่จงั หวัด
นครนายก
และศึกษาดูงาน
ต่างจังหวัด

สานัก
ปลัดเทศบาล

3 โครงการจัดงานวันเทศบาล

25,000

สานักงาน
เทศบาลเมือง
นครนายก

สานัก
ปลัดเทศบาล

ที่

โครงการ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดกิจกรรม
งานวันเทศบาล เช่น ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าดอกไม้ ธูปเทียน ปัจจัยถวาย
พระ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ
โครงการ เบิกตามกระทรวงมหาดไทย

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลเมืองนครนายก

สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สถานที่จงั หวัด
สานัก
นครนายก
ปลัดเทศบาล
และศึกษาดูงาน
ต่างจังหวัด

หน้าที่ ๒๗

ที่

โครงการ
โครงการจัดงานวันเทศบาล
(ต่อ)

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จา่ ยในการจัดงาน
การจัดแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

4 โครงการเช่ารถประจา
ตาแหน่ง

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่ารถประจาตาแหน่ง
ของนายกเทศมนตรี ระยะเวลา 5 ปี
(จานวน 60 งวด) เดือนละ 19,900 บาท
ตามสัญญาเลขที่ 1/2564

238,800

สานักงาน
เทศบาลเมือง
นครนายก

สานัก
ปลัดเทศบาล

5 โครงการจ้างออกแบบ
ก่อสร้างอาคารสานักงาน
เทศบาลเมืองนครนายก
(บริเวณอาคารกองช่างเดิม)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบก่อสร้าง
อาคารสานักงานเทศบาลเมืองนครนายก
(บริเวณอาคารกองช่างเดิม)
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14)
พ.ศ. 2562

225,000

สานักงาน
เทศบาลเมือง
นครนายก
(บริเวณอาคาร
กองช่างเดิม)

สานัก
ปลัดเทศบาล

6 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
Multifunction ชนิดเลเซอร์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ขาว-ดา
ขาว-ดา
จานวน 3 เครื่อง ตั้งตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

30,000

สานักงาน
เทศบาลเมือง
นครนายก

สานัก
ปลัดเทศบาล

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลเมืองนครนายก

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

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

หน้าที่ ๒๘

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก จานวน 10 เครื่อง ตั้งตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

งบประมาณ
(บาท)
220,000

สถานที่
ดาเนินการ
สานักงาน
เทศบาลเมือง
นครนายก

หน่วยงาน พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานัก
ปลัดเทศบาล

8 โครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์สาหรับ
สานักงาน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับสานักงาน จานวน 2 เครื่อง
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

34,000

สานักงาน
เทศบาลเมือง
นครนายก

สานัก
ปลัดเทศบาล

9 โครงการจัดซื้อสแกนเนอร์

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสแกนเนอร์สาหรับ
งานเก็บเอกสาร จานวน 1 เครือ่ ง ตั้งตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

17,000

สานักงาน
เทศบาลเมือง
นครนายก

สานัก
ปลัดเทศบาล

ที่

โครงการ

7 โครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลเมืองนครนายก

หน้าที่ ๒๙

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
10 โครงการจัดซื้อเครื่องสารอง - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟูา
ไฟฟูา
ขนาด 800 VA จานวน 2 เครือ่ ง
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ที่

โครงการ

งบประมาณ
(บาท)
5,000

สถานที่
ดาเนินการ
สานักงาน
เทศบาลเมือง
นครนายก

หน่วยงาน พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานัก
ปลัดเทศบาล

11 โครงการจัดทาแผนพัฒนา
เทศบาล

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดประชุมหน่วยงานภาครัฐ
เอกชน องค์กรต่างๆ รวมทั้งผู้แทนชุมชน
26 ชุมชน เพื่อเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดาเนินงาน
และแผนการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล ค่าถ่ายเอกสาร
ประกอบการประชุม ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

40,000

ชุมชนทั้ง 26
ชุมชนและ
สานักงาน
เทศบาลเมือง
นครนายก

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

12 โครงการจัดประชุม
ประชาคม

- เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินงานการจัดประชุม
ประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสารประกอบ
การประชุม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

40,000

ชุมชนทั้ง 26
ชุมชนและ
สานักงาน
เทศบาลเมือง
นครนายก

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลเมืองนครนายก

หน้าที่ ๓๐

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าถ่าย
เอกสารประกอบการประชุมและการจัดทา
เอกสารข้อมูลการประเมิน ITA และ
ติดตามผลแผนฯ รอบ 6 เดือน และรอบ
12 เดือน ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม
และค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

งบประมาณ
(บาท)
10,000

สถานที่
ดาเนินการ
สานักงาน
เทศบาลเมือง
นครนายก

14 โครงการจัดทาวารสาร
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างในการจัดพิมพ์วารสาร
ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมือง ประชาสัมพันธ์เทศบาล โดยมีเนือ้ หา
นครนายก
เกี่ยวกับภารกิจ ผลการดาเนินงาน
และกิจกรรมของเทศบาล รวมทั้งข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในการ
รับทราบข้อมูลข่าวสารที่จะส่งผลให้เกิด
ความเข้าใจต่อการดาเนินงานของ
เทศบาลเมืองนครนายกอย่างถูกต้อง
และต่อเนื่อง ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว3475
ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2550 เรื่อง ขอให้
ทบทวนและกาหนดมาตรการปูองปราม
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ใช้งบประมาณทางราชการจัดซือ้ ของแจก
ราษฎรโดยใส่ชื่อตนบนสิ่งของ

150,000

เขตเทศบาล กองยุทธศาสตร์
เมืองนครนายก และงบประมาณ

ที่

โครงการ

13 โครงการจัดทาแผนปฏิบัติ
การปูองกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐของ
เทศบาลเมืองนครนายก

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลเมืองนครนายก

หน่วยงาน พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

หน้าที่ ๓๑

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
15 โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ - จัดซื้อคอมพิวเตอร์ จานวน 1 เครื่อง
สาหรับงานประมวลผล
ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

งบประมาณ
(บาท)
22,000

16 โครงการจัดซื้อเครื่องสารองไฟ - จัดซื้อเครื่องสารองไฟฟูาขนาด 800VA
จานวน 1 เครื่อง ตั้งตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

2,500

กองยุทธศาสตร์ กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ และงบประมาณ

17 โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุง
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
รายได้ของเทศบาลและทะเบียน
ทรัพย์สินให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

50,000

ในเขตเทศบาล
เมืองนครนายก

กองคลัง

18 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได้

50,000

ในเขตเทศบาล
เมืองนครนายก

กองคลัง

ที่

โครงการ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
เพื่อเป็นการกระตุ้นสร้างจิตสานึกของ
ประชาชนให้เต็มใจเสียภาษีมากยิ่งขึ้น
และพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษี
ให้มีประสิทธิภาพขึ้น

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลเมืองนครนายก

สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ดาเนินการ
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองยุทธศาสตร์ กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ และงบประมาณ

หน้าที่ ๓๒

ที่

โครงการ

19 โครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก

20 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ ขาว-ดา

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน็ตบุ๊ค จานวน 4 เครื่อง ตั้งตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

งบประมาณ
(บาท)
88,000

สถานที่
ดาเนินการ
เทศบาลเมือง
นครนายก

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองคลัง

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์
ขาว-ดา จานวน 1 เครื่อง ตั้งตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

8,900

เทศบาลเมือง
นครนายก

กองคลัง

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลเมืองนครนายก

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

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

หน้าที่ ๓๓

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการแบบบูรณาการ
7.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ

1 โครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์สาหรับ
สานักงาน

2 โครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับสานักงาน ขนาดจอไม่นอ้ ยกว่า
19 นิ้ว จานวน 1 เครื่อง ตั้งตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐาน
การจัดอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

งบประมาณ
(บาท)
22,000

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก จานวน 4 เครื่อง ตั้งตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

88,000

สานักงาน
สานัก
เทศบาล
ปลัดเทศบาล
เมืองนครนายก (งานปูองกันฯ)

2,500

สานักงาน
สานัก
เทศบาล
ปลัดเทศบาล
เมืองนครนายก (งานปูองกันฯ)

3 โครงการจัดซื้อเครื่องสารอง - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟูา
ไฟฟูา
จานวน 1 เครื่อง ตั้งตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลเมืองนครนายก

สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานักงาน
สานัก
เทศบาล
ปลัดเทศบาล
เมืองนครนายก (งานปูองกันฯ)

หน้าที่ ๓๔

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์
ขาว-ดา จานวน 1 เครื่อง ตั้งตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

งบประมาณ
(บาท)
8,900

5 โครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์สานักงาน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับสานักงาน จานวน 1 เครื่อง ตั้งตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

22,000

สานักงาน
เทศบาล
เมืองนครนายก

สานัก
ปลัดเทศบาล
(งานเทศกิจ)

6 โครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
แบบพกพา จานวน 1 เครื่อง ตั้งตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

22,000

สานักงาน
เทศบาล
เมืองนครนายก

สานัก
ปลัดเทศบาล
(งานเทศกิจ)

7 โครงการจัดซื้อเครื่องสารอง - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟูา
ไฟฟูา
จานวน 1 เครื่อง ตั้งตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

2,500

สานักงาน
เทศบาล
เมืองนครนายก

สานัก
ปลัดเทศบาล
(งานเทศกิจ)

ที่

โครงการ

4 จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์
ขาว-ดา

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลเมืองนครนายก

สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานักงาน
สานัก
เทศบาล
ปลัดเทศบาล
เมืองนครนายก (งานปูองกันฯ)

หน้าที่ ๓๕

ที่

โครงการ

8 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์
แบบเลเซอร์ขาว-ดา

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์
ขาว-ดา จานวน 1 เครื่อง ตั้งตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลเมืองนครนายก

งบประมาณ
(บาท)
8,900

สถานที่
ดาเนินการ
สานักงาน
เทศบาลเมือง
นครนายก

หน่วยงาน พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานัก
ปลัดเทศบาล
(งานเทศกิจ)

หน้าที่ ๓๖

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการแบบบูรณาการ
7.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

1 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดตั้งสภาเด็ก
และเยาวชนในเขตเทศบาล

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
- จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล
เมืองนครนายก

งบประมาณ
(บาท)
30,000

สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
เทศบาลเมือง กองสวัสดิการ
นครนายก
สังคม

2 โครงการเลือกตัง้ คณะกรรมการ - จัดเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน
ชุมชน
26 ชุมชน แทนชุดเดิมที่หมดวาระ

50,000

ในเขตเทศบาล
เมืองนครนายก

กองสวัสดิการ
สังคม

3 โครงการสนับสนุนการจัดทา - จัดกิจกรรมเวทีอภิปรายทุกชุมชนเพื่อรับฟัง
แผนชุมชน
ปัญหาความต้องการและให้ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทาแผนชุมชน

40,000

เทศบาลเมือง
นครนายก

กองสวัสดิการ
สังคม

4 โครงการฝึกอบรมและดูงาน - จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้แก่
ของคณะกรรมการชุมชน
คณะกรรมการชุมชน 26 ชุมชน

400,000

เทศบาลเมือง
นครนายก

กองสวัสดิการ
สังคม

5 โครงการจัดประชุม
คณะกรรมการชุมชน
ประจาเดือน

30,000

เทศบาลเมือง
นครนายก

กองสวัสดิการ
สังคม

- จัดประชุมคณะกรรมการ จานวน
26 ชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และเสนอความต้องการในชุมชน

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลเมืองนครนายก

หน้าที่ ๓๗

ที่

โครงการ

6 โครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์สาหรับ
สานักงาน

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับสานักงาน จานวน 1 เครื่อง ตั้งตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

งบประมาณ
(บาท)
22,000

สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
เทศบาลเมือง กองสวัสดิการ
นครนายก
สังคม

7 โครงการจัดซื้อเครื่องสารอง - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟูา
ไฟฟูา
จานวน 1 เครื่อง ตั้งตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

5,800

เทศบาลเมือง
นครนายก

กองสวัสดิการ
สังคม

8 โครงการจัดซื้อ
จอคอมพิวเตอร์

3,700

เทศบาลเมือง
นครนายก

กองสวัสดิการ
สังคม

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอคอมพิวเตอร์ขนาด
ไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว จานวน 1 จอ
ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม
2563 กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลเมืองนครนายก

หน้าที่ ๓๘

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการแบบบูรณาการ
7.4 แผนงานการศึกษา
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
1 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้
คอมพิวเตอร์ โรงเรียน
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ
เทศบาล 1 วัดศรีเมือง
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สาหรับ
งานประมวลผลจานวน 2 ห้อง
ห้องละ 30 เครื่อง พร้อมติดตั้ง
ระบบภายในเพื่อเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์
และชุดเก้าอี้ จานวน 60 ชุด
3. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี
จานวน 2 เครื่อง
4. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟ
30 เครื่อง
ที่

โครงการ

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลเมืองนครนายก

งบประมาณ
(บาท)
1,550,000

สถานที่
ดาเนินการ
โรงเรียน
เทศบาล 1
วัดศรีเมือง

หน่วยงาน พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองการศึกษา
(โรงเรียน
เทศบาล 1
วัดศรีเมือง)

หน้าที่ ๓๙

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
2 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ย ดังนี้
คอมพิวเตอร์ โรงเรียน
1. เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่อง
เทศบาล 2 บ้านตลาดเก่า
คอมพิวเตอร์ 30 เครื่อง
2. เป็นค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟ 30 เครื่อง
3. เป็นค่าจัดซื้อเครื่องกระจายสัญญาณ
1 เครื่อง
4. เป็นค่าเก้าอี้สาหรับผู้เรียน
(หัวกลมสแตนเลส) 30 ตัว
5. เป็นค่าชุดหูฟังพร้อมไมโครโฟน 30 ชุด
6. เป็นค่าลาโพงประจาห้องเรียน 2 ตู้
7. เป็นค่าโทรทัศน์แอลอีดี (LED TV)
แบบ Smart TV 65 นิ้ว 1 เครื่อง
8. เป็นค่ากล้อมเว็บแคม (Webcam)
สาหรับคอมพิวเตอร์แบบ PC 30 ตัว
9. เป็นค่าอุปกรณ์ช่วยขยายสัญญาณไวไฟ
1 ตัว
10. เป็นค่าเครื่องขยายเสียง 1 เครื่อง
11. เป็นค่าติดตั้งระบบเครือข่ายพร้อม
อุปกรณ์สายสัญญาณ 1 ชุด
12. เป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาว-ดา
2 เครื่อง
ที่

โครงการ

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลเมืองนครนายก

งบประมาณ
(บาท)
800,000

สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โรงเรียน
กองการศึกษา
เทศบาล 2
(โรงเรียน
บ้านตลาดเก่า
เทศบาล 2
บ้านตลาดเก่า)

หน้าที่ ๔๐

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
3 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
Multifunction เลเซอร์หรือ
Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี
LED สี
จานวน 2 เครื่อง ตั้งตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
ที่

โครงการ

4 โครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ All In One
สาหรับงานประมวลผล

งบประมาณ
(บาท)
30,000

สถานที่
หน่วยงาน พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองการศึกษา กองการศึกษา

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
All In One สาหรับงานประมวลผล
จานวน 2 เครื่อง ตั้งตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

46,000

กองการศึกษา

กองการศึกษา

5 โครงการจัดซื้อเครื่องสารอง - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟูา
ไฟฟูา
ขนาด 2kvA จานวน 2 เครื่อง ตั้งตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

24,000

กองการศึกษา

กองการศึกษา

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลเมืองนครนายก

หน้าที่ ๔๑

