
ผ.๐๑

๑
ล ำดบั ตวัชีว้ัด

ผลผลิต ผลลัพธ์
(OUTPUT) (OUTCOME)

แผนงำนกำรศึกษำ
๑ โครงการพฒันาศักยภาพเด็กปฐมวยั

๑.๑ โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กปฐมวยั กองการศึกษา ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๐ ๒๕๐,๐๐๐ เด็กปฐมวยัของ ๑๕๐ คน ๕๕๖ คน เด็กปฐมวยัของศูนย์ จ านวนเด็กปฐมวยัของ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก พฒันาเด็กเล็กได้รับ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กที่

การส่งเสริมและพฒันา เขา้ร่วมกจิกรรม
ศักยภาพด้านต่างๆ

๒ โครงการพฒันาศักยภาพนักเรียน
๒.๑ โครงการพฒันาศักยภาพนักเรียนและประสิทธภิาพ กองการศึกษา ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๔๓๙,๒๓๕ ๑๖๐,๗๖๕ ครูและนักเรียนจาก ๑ คร้ัง ๑ คร้ัง ครูและนักเรียนจาก จ านวนคร้ังที่จดักจิกรรม
การจดัการศึกษาของสถานศึกษาในสังกดัเทศบาลนครปากเกร็ด สถานศึกษาในสังกดั สถานศึกษาในสังกดั

แสดงผลงานทางวิชาการ

ด้านการศึกษาร่วมกบั
หน่วยงานอืน่

๓ โครงการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา
๓.๑  โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ใหแ้ก ่ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก กองการศึกษา ๑,๔๐๐,๐๐๐ ๕,๒๗๕,๓๐๐ ๙๑๙,๖๗๕ ๔,๓๕๕,๖๒๕ เด็กปฐมวยัของ ๑๑ แหง่ ๑๑ แหง่ เด็กปฐมวยัของศูนย์ จ านวนศูนยพ์ฒันา

อดุหนุนทั่วไป อดุหนุนทั่วไป อดุหนุนทั่วไป อดุหนุนทั่วไป ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก พฒันาเด็กเล็กในสังกดั เด็กเล็กที่ได้รับการ
๒๐๐,๐๐๐ ๔๕๑,๐๐๐ ๐ ๔๕๑,๐๐๐ เทศบาลและกรมศาสนา สนับสนุน

รายได้ รายได้ รายได้ รายได้ มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

กนัเงินกอ่หนี้

๓.๒ โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยการบริหารสถานศึกษา กองการศึกษา ๒,๑๐๐,๐๐๐ ๔,๓๙๕,๖๐๐ ๔,๑๐๑,๐๐๐ ๒๙๔,๖๐๐ เด็กปฐมวยัของ ๑๑ แหง่ ๑๑ แหง่ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กใน จ านวนศูนยพ์ฒันา
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อดุหนุนทั่วไป อดุหนุนทั่วไป อดุหนุนทั่วไป อดุหนุนทั่วไป ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดัเทศบาลนคร เด็กเล็กที่ได้รับการ

ปากเกร็ดสามารถจดั สนับสนุน
การเรียนการสอนได้
อยา่งมีประสิทธภิาพ

                                                                                                  รำยงำนกำรตดิตำมผลกำรด ำเนินโครงกำร                                                                              
                                                                                                                              แผนพัฒนำทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
                                                                                                                   รอบป ี๒๕๖๑ รำยไตรมำสที ่๔ ตัง้แต ่๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๐ ก.ย. ๖๑

ยทุธศำสตร์/กลยทุธ์/โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำน

งบประมำณ กำรตดิตำมกำรใชง้บประมำณ เปำ้หมำย ผลสัมฤทธิ์

ที่ โครงกำรแผน เทศบญัญตัิ ใชไ้ป คงเหลือ ประเภท จ ำนวน

ยทุธศำสตร์ดำ้นกำรศึกษำ  ศำสนำ  และวัฒนธรรม
กลยทุธท์ี ่๑ ส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ



๒
ล ำดบั ตวัชีว้ัด

ผลผลิต ผลลัพธ์
(OUTPUT) (OUTCOME)

๓.๓ โครงการพฒันานวตักรรมการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวยั กองการศึกษา ๑๕๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๙,๙๒๕ ๗๕ ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์ ๕๐ คน ๕๒ คน ครูผู้ดูแลเด็กสามารถ จ านวนผู้เขา้อบรม
๑๐,๐๐๐ พฒันาเด็กเล็ก ผลิตนวตักรรมการ
โอนเพิม่ ส่งเสริมเรียนรู้

ได้ด้วยตนเอง
๓.๔ โครงการจดัท าแบบเตรียมความพร้อม กองการศึกษา ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๒๑๗,๖๐๙ ๑๓๒,๓๙๑ ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์ ๕๐ คน ๕๐ คน ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก จ านวนผู้เขา้ร่วมประชุม

พฒันาเด็กเล็ก มีแบบเตรียมความ
พร้อมที่มีคุณภาพ

๓.๕ โครงการจดัการประชุมผู้ปกครอง กองการศึกษา ๕๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๒๓,๖๓๓ ๖,๓๖๗ ผู้ปกครอง ๖๐๐ คน ๕๕๖ คน ผู้ปกครองได้รับและ จ านวนผู้เขา้ร่วมประชุม
เข้าใจแนวทางในการจัด

การศึกษาระดับปฐมวยั

๓.๖ โครงการพฒันาคุณภาพการเรียนการสอน ICT กองการศึกษา ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๙๐๐,๐๐๐ ๑,๖๓๒,๕๐๐ ๒๖๗,๕๐๐ นักเรียนโรงเรียน ๒,๐๐๐ คน ๒,๐๐๘ คน การเรียนการสอน ICT จ านวนนักเรียนที่ได้รับ
ในสังกดัเทศบาล ของโรงเรียนในสังกดั การพฒันาการเรียนรู้
นครปากเกร็ด เทศบาลนครปากเกร็ด ICT

เปน็ไปอยา่งมี
ประสิทธภิาพ

๓.๗ โครงการพฒันาประสิทธภิาพบคุลากรทางการศึกษา กองการศึกษา ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๓๒,๐๗๒.๕๐ ๓๖๗,๙๒๗.๕๐ บคุลากรทาง ๘๐ คน ๑๙๑ คน บคุลากรทางการศึกษา จ านวนผู้เขา้ร่วม
๗๐๐,๐๐๐ การศึกษา สามารถพฒันาการจดั กจิกรรม
โอนเพิม่ การเรียนการสอนได้

อยา่งมีประสิทธภิาพ
มากขึน้

๓.๘ โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ใหแ้ก ่โรงเรียน กองการศึกษา ๑๒,๘๐๐,๐๐๐ ๙,๔๒๓,๙๐๐ ๙,๔๒๓,๙๐๐ ๐ นักเรียนชั้นอนุบาล ๘ แหง่ ๘ แหง่ นักเรียนมีสุขภาพ จ านวนโรงเรียน
อดุหนุนทั่วไป อดุหนุนทั่วไป อดุหนุนทั่วไป อดุหนุนทั่วไป  - ป.๖ แขง็แรงเติบโต ที่ได้รับการสนับสนุน
๑,๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๕,๖๐๐ ๓๔๐,๖๕๗.๖๐ ๔๖๔,๙๔๒.๔๐ ตามเกณฑ์มาตรฐาน

รายได้ รายได้ รายได้ รายได้
กนัเงินกอ่หนี้

ยทุธศำสตร์/กลยทุธ์/โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำน

งบประมำณ กำรตดิตำมกำรใชง้บประมำณ เปำ้หมำย ผลสัมฤทธิ์

ที่ แผน เทศบญัญตัิ ใชไ้ป คงเหลือ ประเภท จ ำนวน โครงกำร
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๓.๙ โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยการบริหารสถานศึกษา กองการศึกษา ๙,๕๐๐,๐๐๐ ๑๗,๗๙๑,๙๐๐ ๑๗,๕๕๐,๔๓๗ ๒๔๑,๔๖๓ สถานศึกษาใน ๓ แหง่ ๓ แหง่ นักเรียนมีสุขภาพ จ านวนโรงเรียนใน
โรงเรียนในสังกดัเทศบาลนครปากเกร็ด อดุหนุนทั่วไป อดุหนุนทั่วไป อดุหนุนทั่วไป อดุหนุนทั่วไป สังกดัเทศบาล แขง็แรงเติบโต สังกดัเทศบาลนคร

๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๕๘๗,๘๐๐ ๓,๕๘๗,๘๐๐ ๐ นครปากเกร็ด ตามเกณฑ์ ปากเกร็ด
รายได้ รายได้ รายได้ รายได้

๓.๑๐ โครงการพฒันาการจดัการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเปน็ฐาน กองการศึกษา ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ นักเรียน ๓ กจิกรรม ๓ กจิกรรม ผู้เรียนได้รับการ จ านวนกจิกรรม
ในการพฒันาท้องถิน่ (SBMLD) อดุหนุนทั่วไป อดุหนุนทั่วไป อดุหนุนทั่วไป อดุหนุนทั่วไป เสริมสร้างอาชีพตาม ที่ด าเนินการ

ปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีงและพฒันา
ทักษะการเรียนรู้เพิ่มขึ้น

๔ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่อาเซียน กองการศึกษา ๑๐๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๐๘,๐๗๑ ๔๑,๙๒๙ นักเรียน ๑ คร้ัง ๑ คร้ัง นักเรียนได้รับการ จ านวนกจิกรรมที่
ส่งเสริมการเรียนรู้สู่ ด าเนินการ
อาเซียน

๕ โครงการพฒันาและปรับปรุงอาคารสถานที่และครุภณัฑ์ของโรงเรียน
๕.๑ โครงการกอ่สร้างและปรับปรุงอาคารหอ้งสุขาเดิม กองการศึกษา ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๐ ๗๐๐,๐๐๐  -  -  -  -  -
โรงเรียนวดับอ่ (นันทวทิยา) นครปากเกร็ด ๑ กนัเงินไม่กอ่หนี้
๕.๒ โครงการกอ่สร้างหอ้งน้ าบริเวณโรงเรียนวดับอ่ กองการศึกษา ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐  -  -  -  -  -
 (นันทวทิยา) นครปากเกร็ด ๑ กนัเงินไม่กอ่หนี้
๕.๓ โครงการกอ่สร้างปรับปรุงถนน คสล . พร้อมวางท่อระบายน้ า กองการศึกษา ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐  -  -  -  -  -
บริเวณที่ดินใหม่ โรงเรียนผาสุกมณีจกัรมิตรภาพที่ ๑๑๖ กนัเงินไม่กอ่หนี้
นครปากเกร็ด ๒ (ช่วงที่ ๑)
๕.๔ โครงการกอ่สร้างอาคารเรียนโรงเรียนผาสุกมณีจกัร กองการศึกษา ๙๓,๐๐๐,๐๐๐ ๙๓,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๙๓,๐๐๐,๐๐๐  -  -  -  -  -
มิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒ กนัเงินไม่กอ่หนี้
๕.๕ โครงการรักษาอนามัยส่ิงแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียน กองการศึกษา ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๔๓,๓๙๙ ๓๖,๖๐๑ สถานศึกษาใน ๓ แหง่ ๓ แหง่ โรงเรียนมีอนามัย จ านวนโรงเรียนใน
ในสังกดัเทศบาล สังกดัเทศบาล ส่ิงแวดล้อมที่ดี สังกดัเทศบาลนคร

นครปากเกร็ด ปากเกร็ด

โครงกำรที่ แผน เทศบญัญตัิ ใชไ้ป คงเหลือ ประเภท
ยทุธศำสตร์/กลยทุธ์/โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำน

งบประมำณ กำรตดิตำมกำรใชง้บประมำณ เปำ้หมำย ผลสัมฤทธิ์

จ ำนวน
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๕.๖ โครงการจา้งเหมาติดต้ังระบบสัญญาณเครือขา่ยอนิเทอร์เน็ต กองการศึกษา ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๖๐๗,๙๐๐ ๐ ๖๐๗,๙๐๐  -  -  -  -  -
แยกเปน็ แยกเปน็ ยกเลิก แยกเปน็

       ๑. โรงเรียนผาสุกมณีจกัร มิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒ ๖๐๐,๐๐๐ ๑๙๗,๔๐๐ ๑๙๗,๔๐๐
       ๒. โรงเรียนวดักู ้(นันทาภวิฒัน์วทิยา) นครปากเกร็ด ๓ ๖๐๐,๐๐๐ ๔๑๐,๕๐๐ ๔๑๐,๕๐๐

๕.๗ โครงการบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินส่ิงกอ่สร้างและครุภณัฑ์ กองการศึกษา ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๔๐๐,๐๐๐ ๕๖๕,๐๐๐ ๒,๘๓๕,๐๐๐ ที่ดินส่ิงกอ่สร้าง ๑ คร้ัง ๑ คร้ัง ที่ดินส่ิงกอ่สร้างและ จ านวนคร้ังที่ด าเนินการ
ของสถานศึกษาในสังกดัเทศบาล รายได้ รายได้ รายได้ และครุภณัฑ์ ครุภัณฑ์ของสถานศึกษา

๖๐๐,๐๐๐ ๙๗,๐๐๐ ๕๐๓,๐๐๐ ในสังกดัเทศบาลนคร
อดุหนุนทั่วไป อดุหนุนทั่วไป อดุหนุนทั่วไป ปากเกร็ดอยูใ๋นสภาพที่

แขง็แรงปลอดภยัและ
พร้อมใช้งานตลอดเวลา

๕.๘ โครงการปรับปรุงพืน้ที่ลานกฬีา บริเวณโรงเรียนวดับอ่ กองการศึกษา ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๗๕๕,๕๕๕ ๔๔๔,๔๔๕ ลานกฬีา ๘๑๐ ตร.ม. ๘๑๐ ตร.ม. โรงเรียนมีพืน้ที่ในการ จ านวนพืน้ที่ที่ได้รับ
(นันทวทิยา) นครปากเกร็ด ๑ จดัการเรียนการสอน การปรับปรุง

และท ากจิกรรมต่างๆ

๕.๙ โครงการปรับปรุงพืน้ที่บริเวณที่ดินใหม่และที่ดินเกา่ กองการศึกษา ๕๗๐,๐๐๐ ๕๗๐,๐๐๐ ๐ ๕๗๐,๐๐๐  -  -  -  -  -
โรงเรียนผาสุกมณีจกัร มิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒ กนัเงินไม่กอ่หนี้
(แผนเพิม่เติม ฉบบัที่ ๑)
๕.๑๐ โครงการปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนผาสุกมณีจกัร กองการศึกษา ๓๒๔,๐๐๐ ๑๒๗,๐๐๐ ๐ ๒๘๒,๐๐๐  -  -  -  -  -
มิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒ (แผนเพิม่เติม ฉบบัที่ ๑) ๑๕๕,๐๐๐ กนัเงินไม่กอ่หนี้
(แผนเปล่ียนแปลงฉบบัที่ ๒) โอนเพิม่
๕.๑๑ โครงการพฒันาและปรับปรุงระบบเสียงตามสาย กองการศึกษา ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๐ ๔๐,๐๐๐  -  -  -  -  -
โรงเรียนผาสุกมณีจกัร มิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒ ยกเลิก
 (แผนเพิม่เติม ฉบบัที่ ๒)
๕.๑๒ โครงการพฒันาและปรับปรุงระบบโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม กองการศึกษา ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๐ ๔๐,๐๐๐  -  -  -  -  -
โรงเรียนผาสุกมณีจกัร มิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒ ยกเลิก
 (แผนเพิม่เติม ฉบบัที่ ๒)

โครงกำรที่ แผน เทศบญัญตัิ ใชไ้ป คงเหลือ ประเภท
ยทุธศำสตร์/กลยทุธ์/โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำน

งบประมำณ ผลสัมฤทธิ์

จ ำนวน

กำรตดิตำมกำรใชง้บประมำณ เปำ้หมำย



๕
ล ำดบั ตวัชีว้ัด

ผลผลิต ผลลัพธ์
(OUTPUT) (OUTCOME)

๕.๑๓ โครงการพฒันาและปรับปรุงระบบไฟฟา้และระบบเครือขา่ย กองการศึกษา ๒๖,๘๐๐ ๒๖,๘๐๐ ๐ ๒๖,๘๐๐  -  -  -  -  -
หอ้งคอมพวิเตอร์ โรงเรียนผาสุกมณีจกัร  มิตรภาพที่ ๑๑๖ ยกเลิก
 นครปากเกร็ด ๒  (แผนเพิม่เติม ฉบบัที่ ๒)

๖ โครงการพฒันาและปรับปรุงอาคารสถานที่และครุภณัฑ์
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
๖.๑ โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก กองการศึกษา ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๕๐๐,๐๐๐  -  -  -  -  -

เทศบาลนครปากเกร็ด ๒ (ประชาสงเคราะห์) (แผนเพิม่เติม ฉบบัที่ ๒) กนัเงินไม่กอ่หนี้
 ๑. ปรับปรุงสนามเด็กเล่นศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เทศบาลนครปากเกร็ด ๒
(ประชาสงเคราะห์) โดยเปล่ียนพืน้ยางสังเคราะหแ์ละจดัหาครุภณัฑ์
พร้อมติดต้ังประกอบด้วย
 - เคร่ืองเล่นสนาม ขนาด ๓๖๐x๙๑๐x๓๑๐ ซม. ประกอบด้วย
๑. ชุดหอสไลด์
๒. สะพานเชือกถกั
๓. ชิงช้าผสม ๒ ที่นั่ง
จ านวน ๑ ชุด พร้อมติดต้ัง
 - อโุมงค์รถไฟ จ านวน ๑ ชุด พร้อมติดต้ัง
 - แผ่นยางรองพืน้สังเคราะห ์จ านวน ๑๑๗ ชุด พร้อมติดต้ัง

ยทุธศำสตร์/กลยทุธ์/โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำน

งบประมำณ กำรตดิตำมกำรใชง้บประมำณ เปำ้หมำย ผลสัมฤทธิ์

ที่ แผน เทศบญัญตัิ ใชไ้ป คงเหลือ ประเภท จ ำนวน โครงกำร



๖
ล ำดบั ตวัชีว้ัด

ผลผลิต ผลลัพธ์
(OUTPUT) (OUTCOME)

แผนงำนกำรศึกษำ
๑ โครงการพฒันาประสิทธภิาพการจดัการศึกษาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่
๑.๑ โครงการจดังานมหกรรมการจดัการศึกษาขององค์กร กองการศึกษา ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ
ปกครองส่วนท้องถิน่  (ระดับประเทศ) อดุหนุนทั่วไป
๑.๒ โครงการจดังานแขง่ขนัทักษะทางวชิาการ กองการศึกษา ๕,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ

อดุหนุนทั่วไป

ยทุธศำสตร์/กลยทุธ์/โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำน

งบประมำณ กำรตดิตำมกำรใชง้บประมำณ เปำ้หมำย ผลสัมฤทธิ์

จ ำนวน โครงกำรที่ แผน เทศบญัญตัิ ใชไ้ป คงเหลือ ประเภท

ยทุธศำสตร์ดำ้นกำรศึกษำ  ศำสนำ  และวัฒนธรรม
กลยทุธท์ี ่๒ ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำขัน้พ้ืนฐำน
ของสถำนศึกษำในสังกัดหน่วยงำนอ่ืน



๗
ล ำดบั ตวัชีว้ัด

ผลผลิต ผลลัพธ์
(OUTPUT) (OUTCOME)

แผนงำนกำรศึกษำ
๑ โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้และพฒันาทักษะ

๑.๑ โครงการพฒันาทักษะเยาวชน กองการศึกษา ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑๑๕,๗๕๐ ๘๘๔,๒๕๐ เด็กและเยาวชน ๑๕๐ คน ๔๒๒ คน เด็กและเยาวชนได้ จ านวนผู้เขา้ร่วม
พฒันาทักษะ กจิกรรม
ความสามารถพเิศษ

๑.๒ โครงการอนุรักษเ์พลงพระราชนิพนธแ์ละเพลงไทยลูกทุ่ง กองการศึกษา ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๑๗๙,๖๐๐ ๑๒๐,๔๐๐ เด็กและเยาวชน ๑๕๐ คน ๑๙๑ คน เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม จ านวนผู้เขา้ร่วม
ตระหนักถงึคุณค่าของ กจิกรรม
เพลงพระราชนิพนธ์และ

เพลงไทยลูกทุ่ง

๑.๓ โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน กองการศึกษา ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๓๓๐,๓๖๘ ๑๖๙,๖๓๒ เด็กและเยาวชน ๑๐ ทีม ๑๐ ทีม เด็กและเยาวชนได้ จ านวนผู้เขา้ร่วม
พฒันาทักษะ กจิกรรม
ความสามารถพเิศษ

๑.๔ โครงการส่งเสริมอนุรักษว์ฒันธรรมไทย (แผนเพิม่เติม ฉบบัที่ ๑) กองการศึกษา ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๖๙,๙๐๑ ๓๐,๐๙๙ เด็กและเยาวชน ๔ กจิกรรม ๔ กจิกรรม เด็กและเยาวชนใน จ านวนกจิกรรม
เขตเทศบาลนคร
ปากเกร็ด ช่วยอนุรักษ์
วฒันธรรมไทยและใช้
เวลาวา่งใหเ้ปน็
ประโยชน์

กำรตดิตำมกำรใชง้บประมำณ เปำ้หมำย ผลสัมฤทธิ์

ที่ แผน เทศบญัญตัิ ใชไ้ป คงเหลือ ประเภท จ ำนวน
ยทุธศำสตร์/กลยทุธ์/โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำน

งบประมำณ

โครงกำร

ยทุธศำสตร์ดำ้นกำรศึกษำ  ศำสนำ  และวัฒนธรรม
กลยทุธท์ี ่๓ ส่งเสริมศำสนำพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม
เสริมสร้ำงประสบกำรณก์ำรเรียนรู้



๘
ล ำดบั ตวัชีว้ัด

ผลผลิต ผลลัพธ์
(OUTPUT) (OUTCOME)

๒ โครงการส่งเสริมกจิกรรมของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล

นครปากเกร็ด (แผนเปล่ียนแปลง ฉบบัที่ ๒)
๒.๑ โครงการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครปากเกร็ด กองการศึกษา ๒๐๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๓๐๒,๓๘๐ ๗,๖๒๐ เด็กและเยาวชน ๑๐๐ คน ๑๔๑ คน ผู้แทนของเด็กและ จ านวนผู้เขา้ร่วม
(แผนเปล่ียนแปลง ฉบบัที่ ๒) ๖๐,๐๐๐ เยาวชนได้มีส่วนร่วม การฝึกอบรม

โอนเพิม่ แสดงความคิดเหน็ใน
การพฒันาท้องถิน่

๒.๒ โครงการถนนเด็กเดิน กองการศึกษา ๕๐๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๔๑,๗๐๐ ๘,๓๐๐ เด็กและเยาวชน ๑๖ แหง่ ๑๖ แหง่ เด็กละเยาวชนได้ร่วม จ านวนโรงเรียนที่เขา้
กจิกรรมส่งเสริมทักษะ ร่วมกจิกรรม
และประสบการณ์
นอกหอ้งเรียน

๓ โครงการจดัต้ังโรงเรียนในสังกดัเทศบาล
๓.๑ โครงการกอ่สร้างอาคารเรียน คสล . สูง ๔ ชั้น กองการศึกษา ๙๒,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ
บริเวณที่ดินเทศบาล (แผนเพิม่เติม ฉบบัที่ ๑)
๓.๒ โครงการกอ่สร้างร้ัว คสล . พร้อมประตูทางเขา้-ออก กองการศึกษา ๒,๖๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ
บริเวณที่ดินเทศบาล (แผนเพิม่เติม ฉบบัที่ ๑)

ยทุธศำสตร์/กลยทุธ์/โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำน

งบประมำณ กำรตดิตำมกำรใชง้บประมำณ เปำ้หมำย ผลสัมฤทธิ์

ที่ แผน เทศบญัญตัิ ใชไ้ป คงเหลือ ประเภท จ ำนวน โครงกำร



๙
ล ำดบั ตวัชีว้ัด

ผลผลิต ผลลัพธ์
(OUTPUT) (OUTCOME)

๑ โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
๑.๑ โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง (แผนเปล่ียนแปลง ฉบบัที่ ๒) กองสวสัดิการสังคม ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๕๐,๒๕๐ ๙๙,๗๕๐ คณะกรรมการ ๑ คร้ัง ๑ คร้ัง ผู้น าชุมชนสามารถ จ านวนคร้ังที่ด าเนินการ

ชมชน น าความร็ไปใช้ในการ
พฒันาตนเองและ
ท้องถิน่ใหเ้ขม้แขง็

โครงกำร

ยทุธศำสตร์ดำ้นกำรศึกษำ  ศำสนำ  และวัฒนธรรม
กลยทุธท์ี ่๓ ส่งเสริมศำสนำพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม

ที่ แผน เทศบญัญตัิ ใชไ้ป คงเหลือ ประเภท
ยทุธศำสตร์/กลยทุธ์/โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำน

งบประมำณ กำรตดิตำมกำรใชง้บประมำณ เปำ้หมำย ผลสัมฤทธิ์

จ ำนวน

แผนงำนสร้ำงควำมเขม้แขง็ของชมุชน
เสริมสร้ำงประสบกำรณเ์รียนรู้



๑๐
ล ำดบั ตวัชีว้ัด

ผลผลิต ผลลัพธ์
(OUTPUT) (OUTCOME)

๑ โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้และพฒันาทักษะ
๑.๑ โครงการจดังานวนัเด็ก กองการศึกษา ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๔๓๘,๐๕๕ ๑,๕๖๑,๙๔๕ เด็กและเยาวชน ๒,๕๐๐ คน ๒,๕๐๐ คน เด็กและเยาวชนมีความ จ านวนผู้เขา้ร่วม
(แผนเปล่ียนแปลง ฉบบัที่ ๒) ตระหนักถงึคุณค่าและ กจิกรรม

ความส าคัญของตนเอง

แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร

ยทุธศำสตร์/กลยทุธ์/โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำน

งบประมำณ กำรตดิตำมกำรใชง้บประมำณ เปำ้หมำย ผลสัมฤทธิ์

ที่ แผน เทศบญัญตัิ ใชไ้ป คงเหลือ ประเภท จ ำนวน โครงกำร

ยทุธศำสตร์ดำ้นกำรศึกษำ  ศำสนำ  และวัฒนธรรม
กลยทุธท์ี ่๓ ส่งเสริมศำสนำพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม

เสริมสร้ำงประสบกำรณก์ำรเรียนรู้ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบบัที ่๒)



๑๑
ล ำดบั ตวัชีว้ัด

ผลผลิต ผลลัพธ์
(OUTPUT) (OUTCOME)

๑ โครงการส่งเสริมประเพณี และวฒันธรรมท้องถิน่
๑.๑ โครงการประเพณีวนัขึน้ปใีหม่ กองการศึกษา ๕๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๒๘,๘๐๐ ๒๗๑,๒๐๐ ประชาชน ๓ กจิกรรม ๓ กจิกรรม ประชาชนมีส่วนร่วมใน จ านวนกจิกรรมที่จดั

การอนุรักษ์และสืบสาน

วฒันธรรมประเพณี

๑.๒ โครงการจดังานเทศกาลเขา้พรรษา (แผนเปล่ียนแปลง ฉบบัที่ ๒) กองการศึกษา ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๑๖๒,๙๐๖.๖๔ ๑๓๗,๐๙๓.๓๖ ประชาชน ๒ กจิกรรม ๒ กจิกรรม ประชาชนมีส่วนร่วมใน จ านวนกจิกรรมที่จดั
การอนุรักษ์และสืบสาน

วฒันธรรมประเพณี

๑.๓ โครงการประเพณีสงกรานต์ กองการศึกษา ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๘๘,๔๐๒ ๙๑๑,๕๙๘ ประชาชน ๒ กจิกรรม ๒ กจิกรรม ประชาชนมีส่วนร่วมใน จ านวนกจิกรรมที่จดั
การอนุรักษ์และสืบสาน

วฒันธรรมประเพณี

๑.๔ โครงการประเพณีลอยกระทง กองการศึกษา ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๔๐๕,๖๘๘.๖๐ ๕๙๔,๓๑๑.๔๐ ประชาชน ๓ กจิกรรม ๒ กจิกรรม ประชาชนมีส่วนร่วมใน จ านวนกจิกรรมที่จดั
การอนุรักษ์และสืบสาน

วฒันธรรมประเพณี

๑.๕ โครงการประเพณีตักบาตรพระสงฆท์างเรือ กองการศึกษา ๑,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ

๒ โครงการเฉลิมฉลองในวนัส าคัญของสถาบนัชาติ พระมหากษตัริย์
และหน่วยงานของรัฐ
๒.๑ โครงการกจิกรรมสานสัมพนัธง์านวนัครู กองการศึกษา ๓๐๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๕๔,๑๒๑.๕๐ ๙๕,๘๗๘.๕๐ ครู ๑๐๐ คน ๒๑๘ คน ครูได้รับการยกยอ่งใน จ านวนผู้เขา้ร่วม

ฐานะผู้ประกอบคุณงาม กจิกรรม
ความดี

โครงกำร

ยทุธศำสตร์ดำ้นกำรศึกษำ  ศำสนำ  และวัฒนธรรม
กลยทุธท์ี ่๔ ส่งเสริมและสนับสนุนกำรอนุรักษ์ประเพณแีละวัฒนธรรม

ที่ แผน เทศบญัญตัิ ใชไ้ป คงเหลือ ประเภท
ยทุธศำสตร์/กลยทุธ์/โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำน

งบประมำณ กำรตดิตำมกำรใชง้บประมำณ เปำ้หมำย ผลสัมฤทธิ์

จ ำนวน

ทอ้งถ่ิน
แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร



๑๒
ล ำดบั ตวัชีว้ัด

ผลผลิต ผลลัพธ์
(OUTPUT) (OUTCOME)

๑ โครงการเฉลิมฉลองในวนัส าคัญของสถาบนัชาติ พระมหากษตัริย์
และหน่วยงานของรัฐ
๑.๑ โครงการวนัเฉลิมพระชนมพรรษา ส านักปลัดฯ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๑,๑๓๑,๒๖๕.๕๐ ๘,๘๖๘,๗๓๔.๕๐ ประชาชน ข้าราชการ ๔ กจิกรรม ๔ กจิกรรม ประชาชน ขา้ราชการ จ านวนกจิกรรมที่จดั

พนักงานเทศบาล องค์กรต่างๆ มีส่วนร่วม
องค์กรต่างๆ แสดงออกซ่ึงความจงรัก

ภกัดีในสถาบนั
พระมหากษตัริย์

๑.๒ โครงการเทิดพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ส านักปลัดฯ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๓๑,๘๙๐.๑๐ ๑,๖๖๘,๑๐๙.๙๐ พนักงานเทศบาล ๒ กจิกรรม ๒ กจิกรรม องค์กรต่างๆได้มีส่วนร่วม จ านวนกจิกรรมที่จดั
และประชาชน แสดงถงึความจงรักภกัดี

๑.๓ โครงการวนัส าคัญของเทศบาล ส านักปลัดฯ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๑๒๐,๑๖๗ ๕๗๙,๘๓๓ พนักงานเทศบาล ๖ กจิกรรม ๖ กจิกรรม พนักงานเทศบาล ประ จ านวนกจิกรรมที่จดั
และประชาชน ชาชน ได้เข้าร่วมกิจกรรม

๑.๔ โครงการเฉลิมฉลองวนัส าคัญตามนโยบายของรัฐบาลและ ส านักปลัดฯ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑๓,๖๕๐ ๑,๙๘๖,๓๕๐ พนักงานเทศบาล ๑ คร้ัง ๑ คร้ัง พนักงานเทศบาล จ านวนคร้ังที่จดั
ผู้บริหารเทศบาล ประชาชนได้มีส่วนร่วม กจิกรรม

ในการจดักจิกรรม

๒ โครงการประชาสัมพนัธส่์งเสริมประเพณี วฒันธรรม ท้องถิน่ กองวชิาการฯ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๖๔๙,๑๗๓ ๑,๓๕๐,๘๒๗  - ปา้ยประชา ๖ คร้ัง ๖ คร้ัง ประชาชนได้รับทราบ จ านวนประเภทที่จดั
สัมพนัธ์ ขอ้มูล การจดังาน ท าส่ือประชาสัมพนัธ์
 - ขา่วประชา ๖ คร้ัง ๖ คร้ัง ประเพณีต่างๆ และมี
สัมพนัธ์ ส่วนร่วมมากยิง่ขึน้

๒๕๖,๑๘๐,๘๐๐ ๑๕๑,๕๔๑,๑๐๐ ๒๔,๙๖๙,๕๒๕.๔๔ ๑๒๖,๕๗๑,๕๗๔.๕๖
๘๓,๓๐๐,๐๐๐ ๓๘,๙๘๖,๗๐๐ ๓๒,๐๙๒,๐๑๒ ๖,๘๙๔,๖๘๘

รวมยทุธศำสตร์ดำ้นกำรศึกษำ  ศำสนำ  และวัฒนธรรม ๓๓๙,๔๘๐,๘๐๐ ๑๙๐,๕๒๗,๘๐๐ ๕๗,๐๖๑,๕๓๗.๔๔ ๑๓๓,๔๖๖,๒๖๒.๕๖

เปำ้หมำย ผลสัมฤทธิ์

ที่ แผน เทศบญัญตัิ ใชไ้ป คงเหลือ ประเภท จ ำนวน
ยทุธศำสตร์/กลยทุธ์/โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำน

งบประมำณ กำรตดิตำมกำรใชง้บประมำณ

โครงกำร

ยทุธศำสตร์ดำ้นกำรศึกษำ  ศำสนำ  และวัฒนธรรม
กลยทุธท์ี ่๔ ส่งเสริมและสนับสนุนกำรอนุรักษ์ประเพณแีละวัฒนธรรม
ทอ้งถ่ิน
แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป

โครงกำรทีต่ัง้งบประมำณจำกรำยไดเ้ทศบำล 
โครงกำรทีต่ัง้จำกเงนิอุดหนุนทัว่ไป



๑๓
ล ำดบั ตวัชีว้ัด

ผลผลิต ผลลัพธ์
(OUTPUT) (OUTCOME)

๑ โครงการส่งเสริมความรู้เกีย่วกบัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
๑.๑ โครงการเยาวชนสัมพนัธรั์กษส่ิ์งแวดล้อม กองการศึกษา ๒๕๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑๓๖,๗๗๐ ๖๓,๒๓๐ เยาวชน ๒๐๐ คน ๒๗๑ คน เยาวชนมีความรักและ จ านวนผู้เขา้รับการ
(แผนเปล่ียนแปลง ฉบบัที่ ๒) หวงแหนในธรรมชาติ อบรม

ส่ิงแวดล้อม

ผลสัมฤทธิ์

จ ำนวน โครงกำร

ยทุธศำสตร์  ดำ้นทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม

แผนงำนกำรศึกษำ

แผน เทศบญัญตัิ ใชไ้ป คงเหลือ ประเภท
ยทุธศำสตร์/กลยทุธ์/โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำน

งบประมำณ กำรตดิตำมกำรใชง้บประมำณ เปำ้หมำย

กลยทุธท์ี ่๑ สร้ำงจิตส ำนึกในกำรใชท้รัพยำกรธรรมชำตอิยำ่งคุ้มค่ำ
และรักษำสิ่งแวดล้อมใหส้มดลุ

ที่



๑๔
ล ำดบั ตวัชีว้ัด

ผลผลิต ผลลัพธ์
(OUTPUT) (OUTCOME)

๑ โครงการส่งเสริมความรู้และรณรงค์การลดปริมาณขยะมูลฝอย
และการคัดแยกขยะมูลฝอย
๑.๑ โครงการอบรมความรู้การลดคัดแยกขยะมูลฝอยและขยะอนัตราย กองสาธารณสุขฯ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๗๓,๑๐๐ ๒๖,๙๐๐ ประชาชน ๒๐๐ คน ๒๒๐ คน ประชาชนได้รับความรู้ จ านวนผู้เขา้รับการ

กองทุนหลักประกัน กองทุนหลักประกัน กองทุนหลักประกัน อบรม
สุขภาพฯ สุขภาพฯ สุขภาพฯ

๑.๒ โครงการรณรงค์ลดคัดแยกขยะมูลฝอยและขยะอนัตราย กองสาธารณสุขฯ ๖๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๒๑๔,๖๘๖.๐๔ ๘๕,๓๑๓.๙๖ ประชาชน ๕ คร้ัง ๕ คร้ัง ประชาชนได้รับความรู้ จ านวนคร้ังที่จดั
กองทุนหลักประกัน กองทุนหลักประกัน กองทุนหลักประกัน อบรม

สุขภาพฯ สุขภาพฯ สุขภาพฯ ต าบล ๕ ต าบล ๕ ต าบล ประชาชนได้รับความรู้ จ านวนคร้ังที่จดั
อบรม

และรักษำสิ่งแวดล้อมใหส้มดลุ
แผนงำนสำธำรณสุข

โครงกำรแผน เทศบญัญตัิ ใชไ้ป คงเหลือ ประเภท จ ำนวน
ยทุธศำสตร์/กลยทุธ์/โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำน

งบประมำณ กำรตดิตำมกำรใชง้บประมำณ เปำ้หมำย ผลสัมฤทธิ์

ที่

ยทุธศำสตร์  ดำ้นทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม
กลยทุธท์ี ่๑ สร้ำงจิตส ำนึกในกำรใชท้รัพยำกรธรรมชำตอิยำ่งคุ้มค่ำ



๑๕
ล ำดบั ตวัชีว้ัด

ผลผลิต ผลลัพธ์
(OUTPUT) (OUTCOME)

๑ โครงการสร้างจติส านึกในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมและทางอนุรักษพ์นัธไ์ม้ท้องถิน่
๑.๑ โครงการรักษต้์นไม้รักษส่ิ์งแวดล้อม ส านักการช่าง ๒๗๐,๐๐๐ ๒๗๐,๐๐๐ ๑๓๓,๐๐๓ ๑๓๖,๙๙๗ นักเรียน ๓๐๐ คน ๓๐๐ คน ผู้เขา้อบรมเกดิจติส านึก จ านวนผู้เขา้อบรม

ในการดูแลรักษาต้นไม้
และรักษาส่ิงแวดล้อม

โครงกำร

ผลสัมฤทธิ์

ที่ แผน เทศบญัญตัิ ใชไ้ป คงเหลือ ประเภท จ ำนวน
ยทุธศำสตร์/กลยทุธ์/โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำน

งบประมำณ กำรตดิตำมกำรใชง้บประมำณ เปำ้หมำย

และรักษำสิ่งแวดล้อมใหส้มดลุ
แผนงำนเคหะและชมุชน

ยทุธศำสตร์  ดำ้นทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม
กลยทุธท์ี ่๑ สร้ำงจิตส ำนึกในกำรใชท้รัพยำกรธรรมชำตอิยำ่งคุ้มค่ำ



๑๖
ล ำดบั ตวัชีว้ัด

ผลผลิต ผลลัพธ์
(OUTPUT) (OUTCOME)

๑ โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการจดัการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏกิลู
๑.๑ โครงการก าจดัขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ ๑๖,๕๐๐,๐๐๐ ๑๖,๕๐๐,๐๐๐ ๑๕,๙๑๑,๑๔๔.๘๖ ๑,๕๘๘,๘๕๕.๑๔ ค่าก าจดัขยะ ๑๒ คร้ัง ๑๒ คร้ัง ปริมาณขยะในเขต จ านวนคร้ังที่ก าจดั

๑,๐๐๐,๐๐๐ เทศบาลลดลง
โอนเพิม่

๑.๒ โครงการจา้งเหมาเอกชนเกบ็ขนมูลฝอยในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ค่าจา้งเหมาเอกชน ๒ เขต ๒ เขต มีหลักเกณฑ์การจา้ง จ านวนเขตที่ได้รับ
(แผนเปล่ียนแปลง ฉบบัที่ ๒) ต้ังงบประมาณ เกบ็ขนขยะมูลฝอย ผู้รับจา้งเหมาบริการ การจา้งเหมาเอกชน

เปน็ค่าจา้งเหมา เกบ็ขนขยะมูลฝอย เกบ็ขนขยะมูลฝอย
บริการ เพื่อพิจารณา

ศึกษาแนวทาง
การด าเนินงาน

โครงกำรแผน เทศบญัญตัิ ใชไ้ป คงเหลือ ประเภท จ ำนวน
ยทุธศำสตร์/กลยทุธ์/โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำน

งบประมำณ กำรตดิตำมกำรใชง้บประมำณ เปำ้หมำย ผลสัมฤทธิ์

กลยทุธท์ี ่๒ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรขยะมลูฝอยและสิ่งปฏกูิล

ที่

ยทุธศำสตร์  ดำ้นทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม

แผนงำนสำธำรณสุข



๑๗
ล ำดบั ตวัชีว้ัด

ผลผลิต ผลลัพธ์
(OUTPUT) (OUTCOME)

๑ โครงการกอ่สร้างระบบรวบรวมและบ าบดัน้ าเสียรวมในเขตเมือง ส านักการช่าง
๑.๑ โครงการกอ่สร้างระบบรวบรวมและบ าบดัน้ าเสีย ๑๔๖,๘๙๔,๐๐๐ ๑๔๘,๗๒๗,๐๔๖
แยกเปน็ แยกเปน็ แยกเปน็
       ๑. กอ่สร้างระบบรวบรวมและบ าบดัน้ าเสีย (โซน ๑ ศรีสมาน) ๑๓๐,๕๑๕,๘๐๐ ๑๓๐,๕๑๕,๘๐๐ ๐ ๑๓๐,๕๑๕,๘๐๐  -  -  -  -  -
ขนาด ๖,๐๐๐ ลูกบาศกเ์มตร เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

๑๔,๕๐๑,๘๐๐ ๑๔,๕๐๖,๒๐๐ ๔๕๗,๘๓๘.๕๐ ๑๔,๐๔๘,๓๖๑.๕๐ จา้งกอ่สร้าง ๑ ระบบ ๑ ระบบ ระบบบ าบดัน้ าเสีย จ านวนระบบรวบรวม
รายได้ รายได้ รายได้ รายได้  สามารถแกไ้ขปญัหา และบ าบดัน้ าเสียที่

กนัเงินกอ่หนี้ น้ าเน่าเสีย กอ่สร้างแล้วเสร็จ

        - ควบคุมงานโครงการกอ่สร้างระบบรวบรวมและบ าบดัน้ าเสีย ๑,๖๘๘,๗๐๐ ๑,๔๔๘,๗๔๖ ๐ ๑,๔๔๘,๗๔๖  -  -  -  -  -
(โซน ๑ ศรีสมาน) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

๑๘๗,๗๐๐ ๑๖๑,๐๐๐ ๑,๐๒๖,๖๒๑.๗๖ ๑,๒๒๙,๖๗๘.๒๔ ค่าควบคุมงาน ๑ ระบบ ๑ ระบบ ระบบรวบรวมและ จ านวนระบบรวบรวม
รายได้ รายได้ รายได้ รายได้ บ าบดัน้ าเสียมี และบ าบดัน้ าสียที่

๒,๐๙๕,๓๐๐ กนัเงินกอ่หนี้และ ประสิทธภิาพ กอ่สร้างแล้วเสร็จ
โอนเพิม่ ไม่กอ่หนี้

ยทุธศำสตร์/กลยทุธ์/โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำน

งบประมำณ กำรตดิตำมกำรใชง้บประมำณ เปำ้หมำย ผลสัมฤทธิ์

จ ำนวน โครงกำรแผน เทศบญัญตัิ ใชไ้ป คงเหลือ ประเภท

และสถำนประกอบกำร
แผนงำนเคหะและชมุชน

กลยทุธท์ี ่๓ พัฒนำคุณภำพน้ ำทีผ่่ำนกำรใชแ้ล้วจำกชมุชน

ที่

ยทุธศำสตร์  ดำ้นทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม



๑๘
ล ำดบั ตวัชีว้ัด

ผลผลิต ผลลัพธ์
(OUTPUT) (OUTCOME)

๑ โครงการกอ่สร้างและปรับปรุงเขือ่น
๑.๑ โครงการกอ่สร้างเขือ่น ส านักการช่าง ๒๖,๙๐๐,๐๐๐ ๒๖,๙๐๐,๐๐๐
แยกเปน็ แยกเปน็ แยกเปน็
      ๑. กอ่สร้างเขือ่น คสล. พร้อมทางเดินเท้า บริเวณคลองโพธิ ์ (ช่วงที่๑) ๙,๙๐๐,๐๐๐ ๙,๙๐๐,๐๐๐ ๐ ๙,๙๐๐,๐๐๐  -  -  -  -  -
จากแยกคลองบางพงั ถงึถนนสุขาประชาสรรค์ ๓ ฝ่ังเดียว อดุหนุนทั่วไป กนัเงินกอ่หนี้ อดุหนุนทั่วไป
       ๒. กอ่สร้างเขือ่น คสล. บริเวณแยกคลองบา้นเกา่ (ส่วนที่เหลือ) ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๑๗,๐๐๐,๐๐๐  -  -  -  -  -
ถนนศรีสมาน ทั้งสองฝ่ัง อดุหนุนทั่วไป กนัเงินไม่กอ่หนี้ อดุหนุนทั่วไป

๑.๒ โครงการจา้งออกแบบเขือ่นกนัน้ าเซาะริมแม่น้ าเจา้พระยา บริเวณ ส านักการช่าง ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๑๔,๐๐๐,๐๐๐
สะพานพระราม ๔ ถงึที่ดินเทศบาล (ถนนสุขาประชาสรรค์ ๒) กนัเงินไม่กอ่หนี้
(แผนเพิม่เติม ฉบบัที่ ๒)

๒ โครงการบ ารุงรักษาและปรับปรุงเขือ่นภายในเขตเทศบาล ส านักการช่าง ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐  -  -  -  -  -
ยกเลิก

๓ โครงการกอ่สร้างปรับปรุงระบบระบายน้ า
๓.๑ โครงการกอ่สร้างรางยู ส านักการช่าง ๔๐,๖๕๐,๐๐๐ ๒๘,๖๕๐,๐๐๐

แยกเปน็ แยกเปน็
       ๑. กอ่สร้างรางย ูคสล. บริเวณล ารางดงตาล (ช่วงที่๓) ๘,๓๐๐,๐๐๐ ๘,๓๐๐,๐๐๐ ๐ ๘,๓๐๐,๐๐๐  -  -  -  -  -
จากท้ายหมู่บา้นศราวณัวลิล์ถงึในหมู่บา้นนิชดาธานี อดุหนุนทั่วไป กนัเงินไม่กอ่หนี้ อดุหนุนทั่วไป
       ๒. กอ่สร้างรางย ูคสล. บริเวณล ารางหวัสิงห ์(ส่วนที่เหลือ) ๒๐,๓๕๐,๐๐๐ ๒๐,๓๕๐,๐๐๐ ๐ ๒๐,๓๕๐,๐๐๐  -  -  -  -  -
ภายในหมู่บา้นนิชดาธานี ถงึท้ายแนวเขือ่นเดิม ซอยประเสริฐอสิลาม อดุหนุนทั่วไป กนัเงินกอ่หนี้ อดุหนุนทั่วไป
       ๓. กอ่สร้างรางย ูคสล. บริเวณคลองตาล จากจดุส้ินสุด ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ
รางระบายน้ า คสล.เดิม ถงึบอ่บ าบดัน้ าเสีย หมู่บา้นลานทอง

๓.๒ โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า ส านักการช่าง ๒๔,๕๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ

โครงกำรที่ แผน เทศบญัญตัิ ใชไ้ป คงเหลือ ประเภท
ยทุธศำสตร์/กลยทุธ์/โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำน

งบประมำณ กำรตดิตำมกำรใชง้บประมำณ เปำ้หมำย ผลสัมฤทธิ์

จ ำนวน

ยทุธศำสตร์  ดำ้นทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม
กลยทุธท์ี ่๔ พัฒนำประสิทธภิำพกำรระบำยน้ ำและกำรปอ้งกันน้ ำทว่ม
แผนงำนเคหะและชมุชน



๑๙
ล ำดบั ตวัชีว้ัด

ผลผลิต ผลลัพธ์
(OUTPUT) (OUTCOME)

๓.๓ โครงการกอ่สร้างปรับปรุงรางระบายน้ า ส านักการช่าง ๒,๑๐๐,๐๐๐ ๒,๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๒,๑๐๐,๐๐๐  -  -  -  -  -
(แผนเพิม่เติม ฉบบัที่ ๒) กนัเงินไม่กอ่หนี้
๓.๔ โครงการกอ่สร้างบานประตูระบายน้ า ส านักการช่าง ๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๐ ๗๕๐,๐๐๐  -  -  -  -  -
(แผนเพิม่เติม ฉบบัที่ ๒) กนัเงินไม่กอ่หนี้

๔ โครงการกอ่สร้างและปรับปรุงสถานี /บอ่สูบน้ า
๔.๑ โครงการกอ่สร้างสถานีสูบน้ า ส านักการช่าง ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ ๓๔,๔๕๐,๐๐๐ ๐ ๓๔,๔๕๐,๐๐๐  -  -  -  -  -

อดุหนุนทั่วไป อดุหนุนทั่วไป อดุหนุนทั่วไป
๕,๕๕๐,๐๐๐ ๐ ๕,๕๕๐,๐๐๐

รายได้ รายได้ รายได้
กนัเงินไม่กอ่หนี้

๔.๒ โครงการกอ่สร้างบอ่สูบน้ า ส านักการช่าง ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ
แยกเปน็ แยกเปน็
       ๑. กอ่สร้างบอ่สูบน้ าบริเวณทางแยกศรีสมาน (ฝ่ังร้านเพาะรัก) ๑๐,๐๐๐,๐๐๐
(แผนเพิม่เติม ฉบบัที่ ๑)
๔.๓ โครงการพฒันาระบบควบคุมบริหารจดัการน้ า ส านักการช่าง ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐  -  -  -  -  -
โดยมีรายละเอยีดตามครุภณัฑ์ดังนี้ กนัเงินไม่กอ่หนี้
 ๑. อปุกรณ์ระบบบริหารและจดัการน้ าในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด
จ านวน ๑ ระบบ ส าหรับติดต้ังบริเวณสถานีสูบน้ าและบอ่สูบน้ า 
จ านวน ๔๘ แหง่ (แผนเพิม่เติม ฉบบัที่ ๓)

๔.๔ โครงการกอ่สร้างปรับปรุงสถานีสูบน้ า ส านักการช่าง ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐
แยกเปน็ แยกเปน็ แยกเปน็
       ๑. กอ่สร้างปรับปรุงสถานีสูบน้ าบริเวณปากคลองบางพดู ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐  -  -  -  -  -
(วดัเกาะพญาเจง่) กนัเงินไม่กอ่หนี้

โครงกำร
หน่วยงำน

งบประมำณ กำรตดิตำมกำรใชง้บประมำณ เปำ้หมำย ผลสัมฤทธิ์

ที่ แผน เทศบญัญตัิ ใชไ้ป คงเหลือ ประเภท จ ำนวน
ยทุธศำสตร์/กลยทุธ์/โครงกำร/กิจกรรม



๒๐
ล ำดบั ตวัชีว้ัด

ผลผลิต ผลลัพธ์
(OUTPUT) (OUTCOME)

๕ โครงการลอกท่อระบายน้ า ส านักการช่าง ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๙,๗๙๙,๒๙๙ ๒๐๐,๗๐๑ การลอกท่อ ๗ แหง่ ๗ แหง่ เพิม่ประสิทธภิาพ จ านวนถนนที่ได้รับ
ระบายน้ า การระบายน้ า การลอกท่อ

๖ โครงการก าจดัวชัพชืหรือขดุลอกคูคลองและล ารางสาธารณะ ส านักการช่าง ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๕๐๐ ๙,๔๙๙,๕๐๐ การก าจดัวชัพชื ๒ คลอง ๒ คลอง แกป้ญัหาน้ าท่วมใน จ านวนคลองล าราง
(แผนเปล่ียนแปลง ฉบบัที่ ๒) พืน้ที่ ที่ได้รับการขดุลอก

เปำ้หมำย ผลสัมฤทธิ์

ที่ แผน เทศบญัญตัิ ใชไ้ป คงเหลือ ประเภท จ ำนวน
ยทุธศำสตร์/กลยทุธ์/โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำน

งบประมำณ กำรตดิตำมกำรใชง้บประมำณ

โครงกำร



๒๑
ล ำดบั ตวัชีว้ัด

ผลผลิต ผลลัพธ์
(OUTPUT) (OUTCOME)

๑ โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการดูแลรักษาอนามัย
ส่ิงแวดล้อม
๑.๑ โครงการอบรมผู้สัมผัสอาหาร กองสาธารณสุขฯ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๓๔,๓๙๐ ๑๕,๖๑๐ ผู้สัมผัสอาหาร ๒๘๐ คน. ๒๘๔ คน ผู้สัมผัสอาหารได้รับ จ านวนผู้เขา้รับการ

กองทุนหลักประกัน กองทุนหลักประกัน กองทุนหลักประกัน ความรู้ อบรม
สุขภาพฯ สุขภาพฯ สุขภาพฯ

๑.๒ โครงการสุขาภบิาลสถานบริการแต่งผม - เสริมสวย กองสาธารณสุขฯ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๐๔,๙๑๕ ๔๕,๐๘๕ ผู้ประกอบการและ ๑๕๐ คน ๑๕๐ คน ผู้ประกอบการและผู้ จ านวนผู้เขา้รับการ
กองทุนหลักประกัน กองทุนหลักประกัน กองทุนหลักประกัน ผู้ปฏิบัติงานในสถาน ปฏบิติังานได้รับความรู้ อบรม

สุขภาพฯ สุขภาพฯ สุขภาพฯ บริการ แต่งผม - และน าไปปรับใช้
เสริมสวย

๑.๓ โครงการส่งเสริมและพฒันามาตรฐานการสุขาภบิาลอาหาร กองสาธารณสุขฯ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๒๘๖,๓๗๔ ๒๑๓,๖๒๖ ประชาชน ๔๐๐ คน ๔๗๔ คน ประชาชนได้รับความรู้ จ านวนผู้เขา้รับการ
กองทุนหลักประกัน กองทุนหลักประกัน กองทุนหลักประกัน อบรม

สุขภาพฯ สุขภาพฯ สุขภาพฯ

๒ โครงการสนับสนุนการด าเนินงานเครือขา่ยด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม
๒.๑ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานกจิกรรมของเครือขา่ย กองสาธารณสุขฯ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๘๑,๓๔๗.๓๐ ๑๘,๖๕๒.๗๐ ประชาชน ๒ คร้ัง ๑ คร้ัง ประชาชนได้รับความรู้ จ านวนคร้ังที่จดักจิกรรม
รวมใจชุมชนอนุรักษค์ลองบางพดู กองทุนหลักประกัน กองทุนหลักประกัน กองทุนหลักประกัน

สุขภาพฯ สุขภาพฯ สุขภาพฯ

๒.๒ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานเครือขา่ยคุ้มครอง กองสาธารณสุขฯ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๙๕,๑๙๑.๗๐ ๕๔,๘๐๘.๓๐ ประชาชน ๑ คร้ัง ๑ คร้ัง ประชาชนได้รับความรู้ จ านวนคร้ังที่จดักจิกรรม
ผู้บริโภคด้านผลิตภณัฑ์อาหารและผลิตภณัฑ์สุขภาพ กองทุนหลักประกัน กองทุนหลักประกัน กองทุนหลักประกัน ๑๕๐ คน ๒๖๖ คน จ านวนผู้เขา้รับการ

สุขภาพฯ สุขภาพฯ สุขภาพฯ อบรม

กลยทุธท์ี ่๕ ส่งเสริมและสนับสนุนภำคส่วนตำ่งๆ ในกำรดแูลรักษำ

แผน เทศบญัญตัิ ใชไ้ป คงเหลือ ประเภท จ ำนวน
ยทุธศำสตร์/กลยทุธ์/โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำน

งบประมำณ กำรตดิตำมกำรใชง้บประมำณ เปำ้หมำย ผลสัมฤทธิ์

ที่

แผนงำนสำธำรณสุข
อนำมยัสิ่งแวดล้อม

ยทุธศำสตร์  ดำ้นทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม

โครงกำร



๒๒
ล ำดบั ตวัชีว้ัด

ผลผลิต ผลลัพธ์
(OUTPUT) (OUTCOME)

๑ โครงการส่งเสริมความรู้และรณรงค์การรักษาความสะอาดของชุมชน
๑.๑ โครงการรณรงค์สร้างชุมชนน่าอยู ่หน้าบา้น น่ามอง กองสาธารณสุขฯ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๖๘,๔๖๓ ๓๑,๕๓๗ ประชาชน ๒๔๐ คน ๒๔๐ คน สภาพแวดล้อมในเมือง จ านวนผู้เขา้รับการ

กองทุนหลักประกัน กองทุนหลักประกัน กองทุนหลักประกัน มีความสะอาดไม่เปน็ อบรม
สุขภาพฯ สุขภาพฯ สุขภาพฯ แหล่งสะสมหมักหมม

ของส่ิงสกปรก

กำรตดิตำมกำรใชง้บประมำณ เปำ้หมำย ผลสัมฤทธิ์

จ ำนวน โครงกำรที่

แผนงำนสำธำรณสุข

ยทุธศำสตร์/กลยทุธ์/โครงกำร/กิจกรรม

ยทุธศำสตร์  ดำ้นทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม
กลยทุธท์ี ่๖ ปรับปรุงสภำพแวดล้อมและภมูทิศัน์โดยรอบเขตเทศบำล

แผน เทศบญัญตัิ ใชไ้ป คงเหลือ ประเภท
หน่วยงำน

งบประมำณ



๒๓
ล ำดบั ตวัชีว้ัด

ผลผลิต ผลลัพธ์
(OUTPUT) (OUTCOME)

๑ โครงการพฒันาและปรับปรุงทัศนียภาพ และภมูิทัศน์เมือง
๑.๑ โครงการจา้งเหมาดูแลรักษาไหล่ทาง /เกาะกลางถนน ส านักการช่าง ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๘๘๑,๐๐๐ ๒,๑๑๙,๐๐๐ การจา้งเหมา ๕ แหง่ ๕ แหง่ ไหล่ทางเกาะกลางถนน จ านวนสถานที่
ในเขตเทศบาล ดูแลรักษา มีความเปน็ระเบยีบ ที่ได้รับการดูแล

เรียบร้อย

๑.๒ โครงการจา้งออกแบบกอ่สร้างปรับปรุงภมูิทัศน์ ส านักการช่าง ๕๕๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ
๑.๓ โครงการกอ่สร้างปรับปรุงภมูิทัศน์ ส านักการช่าง ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ

.
๒ โครงการกอ่สร้างและปรับปรุงสวนสาธารณะและพืน้ที่สีเขยีว

ในเขตเทศบาล
๒.๑ โครงการบ ารุงรักษาดูแลสวนทุเรียนนนท์ ส านักการช่าง ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๒๘๘,๒๔๙.๗๐ ๕๑๑,๗๕๐.๓๐ วสัดุการเกษตร ๓ คร้ัง ๓ คร้ัง ต้นไม้ในสวนทุเรียน จ านวนคร้ังที่ส่ังซ้ือ
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบรีุ ได้รับการดูแล

๒.๒ โครงการกอ่สร้างปรับปรุงสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบรีุ ส านักการช่าง ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๖๐,๐๐๐,๐๐๐  -  -  -  -  - 
(แผนเพิม่เติม ฉบบัที่ ๑) กนัเงินไม่กอ่หนี้
 ๑. กอ่สร้างสนามกฬีา (สนามฟตุซอล) ในสระน้ าสวนสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ นนทบรีุ

๓๙๔,๘๐๙,๕๐๐ ๒๑๐,๙๓๒,๕๐๐ ๓๒,๑๓๔,๔๒๖.๘๒ ๑๗๖,๗๓๔,๘๔๓.๑๘
๐ ๙๐,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๙๐,๐๐๐,๐๐๐
๐ ๑,๕๕๐,๐๐๐ ๑,๐๕๘,๔๖๗.๐๔ ๔๙๑,๕๓๒.๙๖

๑๓๒,๒๐๔,๕๐๐ ๑๓๑,๙๖๔,๕๔๖ ๐ ๑๓๑,๙๖๔,๕๔๖
รวมยทุธศำสตร์ดำ้นทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม ๕๒๗,๐๑๔,๐๐๐ ๔๓๔,๔๔๗,๐๔๖ ๓๓,๑๙๒,๘๙๓.๘๖ ๓๙๙,๑๙๐,๙๒๒.๑๔

โครงกำรแผน เทศบญัญตัิ ใชไ้ป คงเหลือ ประเภท
ยทุธศำสตร์/กลยทุธ์/โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำน

งบประมำณ กำรตดิตำมกำรใชง้บประมำณ เปำ้หมำย ผลสัมฤทธิ์

จ ำนวน

โครงกำรทีไ่ดร้ับงบประมำณจำกเงนิอุดหนุนเฉพำะกิจ

ยทุธศำสตร์  ดำ้นทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม
กลยทุธท์ี ่๖ ปรับปรุงสภำพแวดล้อมและภมูทิศัน์โดยรอบเขตเทศบำล

โครงกำรทีต่ัง้จำกเงนิอุดหนุนทัว่ไป
โครงกำรทีต่ัง้งบประมำณจำกเงนิกองทนุหลักประกันสุขภำพ

แผนงำนเคหะและชมุชน

โครงกำรทีต่ัง้งบประมำณจำกรำยไดเ้ทศบำล 

ที่



๒๔
ล ำดบั ตวัชีว้ัด

ผลผลิต ผลลัพธ์
(OUTPUT) (OUTCOME)

๑ โครงการกอ่สร้างและปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ า
๑.๑ โครงการกอ่สร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ า ส านักการช่าง ๑๓๘,๕๙๕,๐๐๐ ๑๐๐,๓๓๕,๐๐๐

แยกเปน็ แยกเปน็
      ๑. กอ่สร้างปรับปรุงถนน คสล . บริเวณซอย ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๔๖๘,๐๐๐ ๑๓๒,๐๐๐ กอ่สร้างถนน ๘๐.๐๐ ม. ๘๐.๐๐ ม. ได้รับความสะดวก ความยาวถนนที่ได้รับ
เล่ียงเมือง - ปากเกร็ด ๒๙ (หมู่บา้นนวนุช ซอย ๑) ในการสัญจร การกอ่สร้าง

      ๒. กอ่สร้างปรับปรุงถนน คสล . บริเวณ ซอยต้นสน ๖/๑ ๑,๕๗๐,๐๐๐ ๑,๕๗๐,๐๐๐ ๑,๒๔๔,๓๑๙ ๓๒๕,๖๘๑ กอ่สร้างถนน ๒๓๐.๐๐ ม. ๒๓๐.๐๐ ม. ได้รับความสะดวก ความยาวถนนที่ได้รับ
ในการสัญจร การกอ่สร้าง

      ๓. กอ่สร้างปรับปรุงถนน คสล . บริเวณหมู่บา้นประชานิเวศน์ ๒ ๔,๔๒๕,๐๐๐ ๔,๔๒๕,๐๐๐ ๓,๑๗๘,๐๐๐ ๑,๒๔๗,๐๐๐ กอ่สร้างถนน ๓๙๐.๐๐ ม. ๓๙๐.๐๐ ม. ได้รับความสะดวก ความยาวถนนที่ได้รับ
ระยะ ๓ ซอย ๖/๑ ในการสัญจร การกอ่สร้าง

      ๔. กอ่สร้างปรับปรุงถนน คสล . บริเวณซอย ประเสริฐอสิลาม ๒๐ ๑,๕๖๐,๐๐๐ ๑,๕๖๐,๐๐๐ ๐ ๑,๕๖๐,๐๐๐ - - - - -
กันเงินก่อหนี้

      ๕. กอ่สร้างปรับปรุงถนน คสล . บริเวณซอย ประเสริฐอสิลาม ๒๙ ๓,๑๘๐,๐๐๐ ๓,๑๘๐,๐๐๐ ๒,๔๘๘,๐๐๐ ๖๙๒,๐๐๐ กอ่สร้างถนน ๕๑๐.๐๐ ม. ๕๑๐.๐๐ ม. ได้รับความสะดวก ความยาวถนนที่ได้รับ
ในการสัญจร การกอ่สร้าง

      ๖. กอ่สร้างปรับปรุงถนน คสล . บริเวณซอยสลักเหนือ ๑ ฝ่ังซ้าย ๔,๗๐๐,๐๐๐ ๔,๗๐๐,๐๐๐ ๓,๓๘๘,๐๐๐ ๑,๓๑๒,๐๐๐ กอ่สร้างถนน ๓๖๐.๐๐ ม. ๓๖๐.๐๐ ม. ได้รับความสะดวก ความยาวถนนที่ได้รับ
ในการสัญจร การกอ่สร้าง

เทศบญัญตัิ ใชไ้ป คงเหลือ ประเภท จ ำนวน โครงกำร
ยทุธศำสตร์/กลยทุธ์/โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำน

งบประมำณ กำรตดิตำมกำรใชง้บประมำณ เปำ้หมำย ผลสัมฤทธิ์

แผน

กลยทุธท์ี ่๑ พัฒนำเส้นทำงคมนำคมและระบบสำธำรณปูโภค
ยทุธศำสตร์ดำ้นกำรพัฒนำระบบคมนำคมและสำธำรณปูโภค

แผนงำนเคหะและชมุชน

ที่



๒๕
ล ำดบั ตวัชีว้ัด

ผลผลิต ผลลัพธ์
(OUTPUT) (OUTCOME)

      ๗. กอ่สร้างปรับปรุงถนน คสล . บริเวณซอยสลักเหนือ ๑ แยก ๔ ๑,๔๐๐,๐๐๐ ๑,๔๐๐,๐๐๐ ๑,๐๕๓,๔๔๗ ๓๔๖,๕๕๓ กอ่สร้างถนน ๑๑๐.๐๐ ม. ๑๑๐.๐๐ ม. ได้รับความสะดวก ความยาวถนนที่ได้รับ
ในการสัญจร การกอ่สร้าง

      ๘. กอ่สร้างปรับปรุงถนน คสล . บริเวณ ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด ๓๘ ๗,๒๐๐,๐๐๐ ๗,๒๐๐,๐๐๐ ๕,๓๘๘,๐๐๐ ๑,๘๑๒,๐๐๐ กอ่สร้างถนน ๗๕๐.๐๐ ม. ๗๕๐.๐๐ ม. ได้รับความสะดวก ความยาวถนนที่ได้รับ
(ส่วนท่ีเหลือ) ช่วงที่ ๑ ในการสัญจร การกอ่สร้าง

      ๙. กอ่สร้างปรับปรุงถนน คสล . บริเวณ ซอยพระแม่มหาการุณย์ ๕,๖๐๐,๐๐๐ ๕,๖๐๐,๐๐๐ ๓,๘๐๐,๐๐๐ ๑,๘๐๐,๐๐๐ กอ่สร้างถนน ๖๗๐.๐๐ ม. ๖๗๐.๐๐ ม. - -
๑๐/๓ (ซอยแยก ๓) 
    ๑๐. กอ่สร้างปรับปรุงถนน คสล . บริเวณ ซอยพระแม่มหาการุณย ์ ๕,๙๐๐,๐๐๐ ๕,๙๐๐,๐๐๐ ๓,๙๕๐,๐๐๐ ๑,๙๕๐,๐๐๐ กอ่สร้างถนน ๗๑๐.๐๐ ม. ๗๑๐.๐๐ ม. - -
 ๑๒/๑
    ๑๑. กอ่สร้างปรับปรุงถนน คสล . บริเวณ ถนนศรีสมาน ๗,๒๐๐,๐๐๐ ๗,๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๗,๒๐๐,๐๐๐ - - - - -
(หน้าสถานีต ารวจภธูรปากเกร็ด ) กันเงินก่อหนี้

    ๑๒. กอ่สร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรีต ๒๖,๒๕๐,๐๐๐ ๒๖,๒๕๐,๐๐๐ ๐ ๒๖,๒๕๐,๐๐๐ - - - - -
บริเวณ ซอยแจง้วฒันะ-ปากเกร็ด ๑๙ กันเงินก่อหนี้

    ๑๓. กอ่สร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรีต ๕,๙๐๐,๐๐๐ ๕,๙๐๐,๐๐๐ ๔,๘๙๐,๐๐๐ ๑,๐๑๐,๐๐๐ - - - - -
บริเวณซอยชูชาติอนุสรณ์ ถนนเมน เชื่อมชูชาติอนุสรณ์ ๑
    ๑๔. กอ่สร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรีต ๒๒,๖๕๐,๐๐๐ ๒๒,๖๕๐,๐๐๐ ๐ ๒๒,๖๕๐,๐๐๐ - - - - -
บริเวณหมู่บา้นประชาชื่น (ถนนเมน) กันเงินก่อหนี้

     ๑๕. กอ่สร้างปรับปรุงถนน คสล . บริเวณซอยยนืยง ๔,๘๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ
(หมู่บา้นเพชรวฒันะ)  (แผนเพิม่เติม ฉบบัที่ ๑)
     ๑๖. กอ่สร้างปรับปรุงถนน คสล . บริเวณคลองส้ม ๒๓,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ
(แผนเพิม่เติม ฉบบัที่ ๑)
     ๑๗. กอ่สร้างปรับปรุงถนน คสล . บริเวณหมู่บา้นไทยสมุทร ๗๕๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ
(ซอยขา้งร้านอนงค์)  (แผนเพิม่เติม ฉบบัที่ ๑)
     ๑๘. กอ่สร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรีต ๒,๙๕๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ
บริเวณซอยแจง้วฒันะเวศน์ ซอย ๕ (ส่วนท้าย) (แผนเพิม่เติม ฉบบัที่ ๑)
     ๑๙. กอ่สร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรีต ๖,๗๖๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ
บริเวณท้ายหมู่บา้นส่ีไชยทองถงึซอยแจง้วฒันะ -ปากเกร็ด ๒๖
(แจง้วฒันะเวศน์ ๑-๕)  (แผนเพิม่เติม ฉบบัที่ ๑)

หน่วยงำน

งบประมำณ กำรตดิตำมกำรใชง้บประมำณ
ยทุธศำสตร์/กลยทุธ์/โครงกำร/กิจกรรม

เปำ้หมำย ผลสัมฤทธิ์

ที่ แผน เทศบญัญตัิ ใชไ้ป คงเหลือ ประเภท จ ำนวน โครงกำร



๒๖
ล ำดบั ตวัชีว้ัด

ผลผลิต ผลลัพธ์
(OUTPUT) (OUTCOME)

     ๒๐. กอ่สร้างปรับปรุงถนน คสล . บริเวณซอยมิตรประชา ๔๒ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐  -  -  -  -  -

(ส่วนท่ีเหลือ) (แผนเพิม่เติม ฉบบัที่ ๒) กันเงินไม่ก่อหนี้

     ๒๑. กอ่สร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรีต ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐  -  -  -  -  -
บริเวณซอยศรีสมาน ๓ (ซอยขา้งหา้งโรบนิสันศรีสมาน ) กันเงินไม่ก่อหนี้

(แผนเพิม่เติม ฉบบัที่ ๒)

๒ โครงการกอ่สร้างและปรับปรุงสะพาน
๒.๑ โครงการกอ่สร้างสะพาน ส านักการช่าง ๖,๓๐๐,๐๐๐ ๖,๓๐๐,๐๐๐

แยกเปน็ แยกเปน็
      ๑. กอ่สร้างสะพาน คสล . บริเวณหมู่บา้นยิง่รวยนิเวศน์ ๒,๓๐๐,๐๐๐ ๒,๓๐๐,๐๐๐ ๒,๑๘๘,๐๐๐ ๑๑๒,๐๐๐ การกอ่สร้าง ๑๐.๐๐ ม. ๑๐.๐๐ ม. ได้รับความสะดวก ความยาวของสะพาน

ในการสัญจร ที่ได้รับการกอ่สร้าง
      ๒. กอ่สร้างสะพาน คสล . บริเวณหมู่บา้นพงษเ์พชรวลิล่า ๓ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๓๗๘,๐๐๐ ๑๒๒,๐๐๐ การกอ่สร้าง ๑๐.๐๐ ม. ๑๐.๐๐ ม. ได้รับความสะดวก ความยาวของสะพาน

ในการสัญจร ที่ได้รับการกอ่สร้าง
      ๓. กอ่สร้างสะพาน คสล . บริเวณซอยโรงเรียนฤกษบ์ตุร ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐  -  -  -  -  -

กันเงินก่อหนี้

๓ โครงการกอ่สร้างและปรับปรุงท่าเทียบเรือ ส านักการช่าง ๑๓,๓๐๐,๐๐๐ ๑๓,๓๐๐,๐๐๐
แยกเปน็ แยกเปน็

๑. กอ่สร้างโปะ๊ท่าเทียบเรือ บริเวณชุมชนปากด่าน ๑,๘๐๐,๐๐๐ ๑,๘๐๐,๐๐๐ ๑,๗๓๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ กอ่สร้างท่าเทียบเรือ ๖.๐๐ ม. ๖.๐๐ ม. ได้รับความสะดวก จ านวนท่าเทียบเรือ
ในการสัญจร ที่ได้รับการกอ่สร้าง

๒. กอ่สร้างแพ บริเวณวดับางพงั (แผนเพิม่เติม ฉบบัที่ ๑) ๘,๐๐๐,๐๐๐ ๘,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๘,๐๐๐,๐๐๐  -  -  -  -  -
(แผนเปล่ียนแปลง ฉบบัที่ ๒) กันเงินไม่ก่อหนี้

๓. กอ่สร้างปรับปรุงท่าเทียบเรือ บริเวณท่าเทียบเรือปากเกร็ด ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐  -  -  -  -  -
ถงึหวัถนนแจง้วฒันะ (แผนเพิม่เติม ฉบบัที่ ๒) กันเงินไม่ก่อหนี้

๔ โครงการสนับสนุนกจิการจราจร
๔.๑ โครงการกอ่สร้างศาลาที่พกัผู้โดยสาร (แผนเพิม่เติม ฉบบัที่ ๑) ส านักการช่าง ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๐ ๓๐๐,๐๐๐  -  -  -  -  -

กันเงินไม่ก่อหนี้

โครงกำรที่ แผน เทศบญัญตัิ ใชไ้ป คงเหลือ ประเภท
ยทุธศำสตร์/กลยทุธ์/โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำน

งบประมำณ กำรตดิตำมกำรใชง้บประมำณ เปำ้หมำย ผลสัมฤทธิ์

จ ำนวน



๒๗
ล ำดบั ตวัชีว้ัด

ผลผลิต ผลลัพธ์
(OUTPUT) (OUTCOME)

๑ โครงการสนับสนุนกจิการจราจร
๑.๑ โครงการปอ้งกนัและลดอบุติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาล กองวชิาการฯ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๘๒,๒๔๐ ๑๗,๗๖๐ ปา้ยประชาสัมพนัธ์ ๔ ปา้ย ๔ ปา้ย ประชาชนมีความ จ านวนปา้ยที่ประชา
ปใีหม่และสงกรานต์ ปลอดภยัในชีวติและ สัมพนัธ์

ทรัพยสิ์น ลดอบุติัเหตุ
อบุติัเหตุภายในช่วง
เทศบาล

ยทุธศำสตร์/กลยทุธ์/โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำน

งบประมำณ กำรตดิตำมกำรใชง้บประมำณ เปำ้หมำย

โครงกำร

ผลสัมฤทธิ์

ที่ แผน เทศบญัญตัิ ใชไ้ป คงเหลือ ประเภท จ ำนวน

ยทุธศำสตร์ดำ้นกำรพัฒนำระบบคมนำคมและสำธำรณปูโภค
กลยทุธท์ี ่๒ ส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดระบบกำรจรำจร
แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป



๒๘
ล ำดบั ตวัชีว้ัด

ผลผลิต ผลลัพธ์
(OUTPUT) (OUTCOME)

๑ โครงการสนับสนุนกจิการจราจร
๑.๑ โครงการสนับสนุนการด าเนินงานด้านการจราจรในเขตเทศบาล ส านักปลัดฯ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๔๘๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ค่าวสัดุอปุกรณ์ ๑ คร้ัง ๑ คร้ัง เพือ่ความสะดวก จ านวนคร้ังที่ด าเนินการ

ที่ใช้ในงานจราจร ปลอดภยัของประชาชน
ผู้ใช้รถ ใช้ถนน

รวมยทุธศำสตร์ดำ้นกำรพัฒนำระบบคมนำคมและสำธำรณปูโภค ๑๕๙,๐๙๕,๐๐๐ ๑๒๐,๘๓๕,๐๐๐ ๓๖,๗๑๑,๐๐๖ ๘๔,๑๒๓,๙๙๔

โครงกำร

ยทุธศำสตร์ดำ้นกำรพัฒนำระบบคมนำคมและสำธำรณปูโภค

แผนงำนงบกลำง

ที่ แผน เทศบญัญตัิ ใชไ้ป คงเหลือ ประเภท
ยทุธศำสตร์/กลยทุธ์/โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำน

งบประมำณ กำรตดิตำมกำรใชง้บประมำณ เปำ้หมำย ผลสัมฤทธิ์

จ ำนวน

กลยทุธท์ี ่๒ ส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดระบบกำรจรำจร



๒๙
ล ำดบั ตวัชีว้ัด

ผลผลิต ผลลัพธ์
(OUTPUT) (OUTCOME)

๑ โครงการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด
๑.๑ โครงการรณรงค์และแกไ้ขปญัหายาเสพติด ส านักปลัดฯ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๓๖๑,๔๐๐ ๓๘,๖๐๐ เยาวชนและ ๒ คร้ัง ๒ คร้ัง เยาวชน ประชาชน จ านวนคร้ังที่จดักจิกรรม

ประชาชน มีส่วนร่วมในการปอ้งกนั
และแกไ้ขปญัหา
ยาเสพติด

ยทุธศำสตร์/กลยทุธ์/โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำน

งบประมำณ กำรตดิตำมกำรใชง้บประมำณ เปำ้หมำย ผลสัมฤทธิ์

จ ำนวน โครงกำร

รวมทัง้กำรปอ้งกันและแก้ไขปญัหำยำเสพตดิ
แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน

กลยทุธท์ี ่๑ สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรรักษำสุขภำพ
ยทุธศำสตร์ดำ้นสำธำรณสุขและสวัสดกิำรสังคม

ที่ แผน เทศบญัญตัิ ใชไ้ป คงเหลือ ประเภท



๓๐
ล ำดบั ตวัชีว้ัด

ผลผลิต ผลลัพธ์
(OUTPUT) (OUTCOME)

๑ โครงการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด
๑.๑ โครงการรณรงค์เพือ่ปอ้งกนัยาเสพติดส าหรับเด็ก กองการศึกษา ๒๕๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑๔๔,๙๕๒ ๕๕,๐๔๘ เด็กและเยาวชน ๑๐๐ คน ๒๒๙ คน เด็กและเยาวชนในเขต จ านวนผู้เขา้รับการ
และเยาวชนในเขตเทศบาล เทศบาลตระหนักถงึ ฝึกอบรม

โทษและพษิภยัของ
ยาเสพติดและหลีกภยั
จากยาเสพติด

จ ำนวนที่ แผน เทศบญัญตัิ ใชไ้ป คงเหลือ ประเภท

ยทุธศำสตร์ดำ้นสำธำรณสุขและสวัสดกิำรสังคม
กลยทุธท์ี ่๑ สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรรักษำสุขภำพ
รวมทัง้กำรปอ้งกันและแก้ไขปญัหำยำเสพตดิ
แผนงำนกำรศึกษำ

ยทุธศำสตร์/กลยทุธ์/โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำน

งบประมำณ กำรตดิตำมกำรใชง้บประมำณ เปำ้หมำย ผลสัมฤทธิ์

โครงกำร



๓๑
ล ำดบั ตวัชีว้ัด

ผลผลิต ผลลัพธ์
(OUTPUT) (OUTCOME)

๑ โครงการพฒันาความรู้ด้านสุขภาพ
๑.๑ โครงการปอ้งกนัและควบคุมโรคติดต่อ กองสาธารณสุขฯ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๓๙,๑๑๐.๖๐ ๑๐,๘๘๙.๔๐ เครือขา่ย ๑๒๐ คน ๑๗๓ คน เครือขา่ยและนักเรียน จ านวนผู้เขา้รับ

กองทุนหลักประกัน กองทุนหลักประกัน กองทุนหลักประกัน นักเรียน ๑๕๐ คน ๒๐๘ คน ได้รับความรู้ การอบรม
สุขภาพฯ สุขภาพฯ สุขภาพฯ

๑.๒ โครงการอบรมความรู้ด้านการปอ้งกนัและควบคุมโรคไม่ติดต่อ กองสาธารณสุขฯ ๖๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๓๕,๖๓๐ ๓๔,๓๗๐ ประชาชน ๑๐๐ คน ๑๑๑ คน ประชาชนได้รับ จ านวนผู้เขา้รับ
กองทุนหลักประกัน กองทุนหลักประกัน กองทุนหลักประกัน ความรู้ การอบรม

สุขภาพฯ สุขภาพฯ สุขภาพฯ

๑.๓ โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวยั กองสาธารณสุขฯ ๑,๑๓๐,๐๐๐ ๔๘๕,๕๗๕ ๓๙๗,๐๒๒ ๘๘,๕๕๓ ประชาชน ๖ หลักสูตร ๖ หลักสูตร ประชาชนได้รับ จ านวนหลักสูตร
กองทุนหลักประกัน กองทุนหลักประกัน กองทุนหลักประกัน ความรู้ การอบรม

สุขภาพฯ สุขภาพฯ สุขภาพฯ

๑.๔ โครงการปอ้งกนัและควบคุมโรคจากสัตวสู่์คน กองสาธารณสุขฯ ๑๐๐,๐๐๐ ๔๙,๒๕๐ ๔๖,๓๒๕ ๒,๙๒๕ ประชาชน ๒๕๐ คน ๓๐๔ คน ประชาชนได้รับ จ านวนผู้เขา้รับ
กองทุนหลักประกัน กองทุนหลักประกัน กองทุนหลักประกัน ความรู้ การอบรม

สุขภาพฯ สุขภาพฯ สุขภาพฯ

ผลสัมฤทธิ์

ที่ แผน เทศบญัญตัิ ใชไ้ป คงเหลือ ประเภท จ ำนวน
ยทุธศำสตร์/กลยทุธ์/โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำน

งบประมำณ กำรตดิตำมกำรใชง้บประมำณ เปำ้หมำย

โครงกำร

ยทุธศำสตร์ดำ้นสำธำรณสุขและสวัสดกิำรสังคม
กลยทุธท์ี ่๑ สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรรักษำสุขภำพ

แผนงำนสำธำรณสุข
รวมทัง้กำรปอ้งกันและแก้ไขปญัหำยำเสพตดิ



๓๒
ล ำดบั ตวัชีว้ัด

ผลผลิต ผลลัพธ์
(OUTPUT) (OUTCOME)

๑ โครงการจดัใหม้ีบริการด้านสาธารณสุขเชิงรุก
๑.๑ โครงการใหบ้ริการเชิงรุกด้านทันตสาธารณสุขในชุมชน กองสาธารณสุขฯ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑๓,๖๔๐ ๑๘๖,๓๖๐ ชุมชน ๖๖ คน ๖๖ คน ประชาชนได้รับการ จ านวนประชาชนที่ได้รับ

กองทุนหลักประกัน กองทุนหลักประกัน กองทุนหลักประกัน ต าบล ๕ ต าบล ๕ ต าบล บริการด้านทันตกรรม การบริการ
สุขภาพฯ สุขภาพฯ สุขภาพฯ

๕๐,๐๐๐ ๐ ๕๐,๐๐๐
รายได้ รายได้ รายได้

๑.๒ โครงการสาธารณสุขเคล่ือนที่เชิงรุก กองสาธารณสุขฯ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๙๘,๗๘๘ ๑,๒๑๒ ประชาชน ๕ ต าบล ๕ ต าบล ประชาชนในชุมชนได้ จ านวนชุมชนที่ได้รับ
กองทุนหลักประกัน กองทุนหลักประกัน กองทุนหลักประกัน รับบริการตรวจรักษษ การใหบ้ริการ

สุขภาพฯ สุขภาพฯ สุขภาพฯ

๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐
รายได้ รายได้ รายได้

๐
๑.๓ โครงการตรวจเฝ้าระวงัทันตสุขภาพและทาฟลูออไรด์วานิช กองสาธารณสุขฯ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๙๑,๘๖๑ ๓๐๘,๑๓๙ โรงเรียนอนุบาล ๔ โรงเรียน ๔ โรงเรียน เด็กกอ่นวยัเรียนได้รับ จ านวนเด็กกอ่นวยัเรียน
ในกลุ่มเด็กกอ่นวยัเรียน กองทุนหลักประกัน กองทุนหลักประกัน กองทุนหลักประกัน ศูนยพ์ฒันาเด็ก ๖ แหง่ ๖ แหง่ บริการฟลูออไรด์วานิช ที่ได้รับบริการ

สุขภาพฯ สุขภาพฯ สุขภาพฯ เล็ก เด็กกอ่นวยั ๗๐๐ คน ๗๗๒ คน
อนัควร

๑.๔ โครงการตรวจเฝ้าระวงัและส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียน กองสาธารณสุขฯ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๙๖,๓๑๕ ๔๐๓,๖๘๕ นักเรียน ๔ โรงเรียน ๔ โรงเรียน เด็กนักเรียนได้รับการ จ านวนเด็กนักเรียนที่
กองทุนหลักประกัน กองทุนหลักประกัน กองทุนหลักประกัน ๑,๓๐๐ คน ๑,๘๑๗ คน ตรวจทันตสุขภาพ ได้รับการตรวจ

สุขภาพฯ สุขภาพฯ สุขภาพฯ ทันตสุขภาพ

๑.๕ โครงการสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกนัสุขภาพ กองสาธารณสุขฯ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๑๗๗,๗๓๖ ๘๒๒,๒๖๔ เงินกองทุนหลัก ๑ คร้ัง ๑ คร้ัง ประชาชนได้รับ จ านวนคร้ังใหก้ารที่
เทศบาลนครปากเกร็ด ประกนัสุขภาพ ประโยชน์ สนับสนุน

ยทุธศำสตร์/กลยทุธ์/โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำน

งบประมำณ กำรตดิตำมกำรใชง้บประมำณ เปำ้หมำย ผลสัมฤทธิ์

จ ำนวน โครงกำร

ยทุธศำสตร์ดำ้นสำธำรณสุขและสวัสดกิำรสังคม
กลยทุธท์ี ่๒ พัฒนำรูปแบบและระบบกำรจัดบริกำรดำ้นสำธำรณสุข

ที่

ใหค้รอบคลุมและทัว่ถึงประชำชนทกุกลุ่ม
แผนงำนสำธำรณสุข

แผน เทศบญัญตัิ ใชไ้ป คงเหลือ ประเภท



๓๓
ล ำดบั ตวัชีว้ัด

ผลผลิต ผลลัพธ์
(OUTPUT) (OUTCOME)

๒ โครงการจดับริการสร้างเสริมสุขภาพปอ้งกนัโรค 
และฟืน้ฟสูมรรถภาพ
๒.๑ โครงการจดับริการสร้างเสริมสุขภาพปอ้งกนัและฟืน้ฟสูมรรถภาพ กองสาธารณสุขฯ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑๓๘,๔๖๖ ๑,๘๖๑,๕๓๔ ผู้ปว่ยเร้ือรังหรือ ๗ คน ๗ คน ผู้ปว่ยเร้ือรังหรือคน จ านวผู้ปว่ยเร้ือรังหรือ

กองทุนหลักประกัน กองทุนหลักประกัน กองทุนหลักประกัน กองทุนหลักประกัน คนพกิารในชุมชน ๑๖ คร้ังต่อคน ๑๖ คร้ังต่อคน พกิารในชุมชนได้รับ คนพกิารในชุมชน
สุขภาพฯ สุขภาพฯ สุขภาพฯ สุขภาพฯ การท ากายภาพบ าบดั

ฟืน้ฟสุูขภาพ
๓ โครงการส่งเสริมพฒันางานสาธารณสุขมูลฐาน

๓.๑ โครงการอบรมใหค้วามรู้เร่ืองงานสาธารณสุขมูลฐาน กองสาธารณสุขฯ ๕๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๒๗๘,๓๘๒ ๒๑,๖๑๘ ประชาชน ๘๐๐ คน ๘๔๑ คน ประชาชนได้รับ จ านวนผู้เขา้รับ
กองทุนหลักประกัน กองทุนหลักประกัน กองทุนหลักประกัน ความรู้ การอบรม

สุขภาพฯ สุขภาพฯ สุขภาพฯ

๓.๒ โครงการส่งเสริมและพฒันาการด าเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน กองสาธารณสุขฯ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๘๒,๘๕๙ ๑๗,๑๔๑ แกนน าชุมชน อสม . ๓๔๐ คน ๓๔๐ คน แกนน าชุมชน อสม . จ านวนผู้เขา้รับ
กองทุนหลักประกัน กองทุนหลักประกัน กองทุนหลักประกัน จติอาสา จติอาสา ได้รับความรู้ การอบรม

สุขภาพฯ สุขภาพฯ สุขภาพฯ

ยทุธศำสตร์/กลยทุธ์/โครงกำร/กิจกรรม
ประเภท จ ำนวนเทศบญัญตัิ

หน่วยงำน

งบประมำณ กำรตดิตำมกำรใชง้บประมำณ เปำ้หมำย ผลสัมฤทธิ์

ที่ แผน ใชไ้ป คงเหลือ โครงกำร



๓๔
ล ำดบั ตวัชีว้ัด

ผลผลิต ผลลัพธ์
(OUTPUT) (OUTCOME)

๑ โครงการส่งเสริมสวสัดิการและพฒันาคุณภาพชีวติผู้พกิารและ
ผู้ด้อยโอกาส
๑.๑ โครงการจา้งนักเรียน นักศึกษา ท างานช่วงปดิภาคเรียนฤดูร้อน ส านักปลัดฯ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๔๖๒,๑๐๐ ๑๓๗,๙๐๐ นักเรียนและ ไม่น้อยกวา่ ๖๐ คน นักเรียน นักศึกษา จ านวนนักเรียน

นักศึกษา ๖๐ คน มีรายได้ช่วงปดิภาค นักศึกษาที่เขา้ท างาน
ฤดูร้อน

ผลสัมฤทธิ์

ที่ แผน เทศบญัญตัิ ใชไ้ป คงเหลือ ประเภท จ ำนวน
ยทุธศำสตร์/กลยทุธ์/โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำน

งบประมำณ กำรตดิตำมกำรใชง้บประมำณ เปำ้หมำย

โครงกำร

ยทุธศำสตร์ดำ้นสำธำรณสุขและสวัสดกิำรสังคม
กลยทุธท์ี ่๓ ส่งเสริมและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนดำ้นสวัสดกิำรสังคม
และพัฒนำคุณภำพชวีิตประชำชน ผู้พิกำร และผู้ดอ้ยโอกำส
แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป



๓๕
ล ำดบั ตวัชีว้ัด

ผลผลิต ผลลัพธ์
(OUTPUT) (OUTCOME)

๑ โครงการสร้างหลักประกนัรายได้และส่งเสริมคุณภาพชีวติผู้สูงอายุ
๑.๑ โครงการส่งเสริมความรู้และการด าเนินงานด้านสวสัดิการสังคม กองสวสัดิการสังคม ๕๐๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๐๙,๔๕๐ ๔๐,๕๕๐ ผู้สูงอายุ ๒ คร้ัง  ๒ คร้ัง ผู้สูงอายมุีความรู้เร่ือง จ านวนคร้ังที่จดัการ
ใหแ้กผู้่สูงอายุ สวสัดิการผู้สูงอายุ อบรม

ตลอดจนสามารถเขา้
ถงึสวสัดิการที่พงึได้รับ

๑.๒ โครงการส่งเสริมสวสัดิการและการพฒันาคุณภาพชีวติ กองสวสัดิการสังคม ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๒๙,๖๖๐ ๗๐,๓๔๐ ผู้พกิาร ผู้ดูแลคน ๑ คร้ัง ๑ คร้ัง ผู้พกิาร ผู้ด้อยโอกาส จ านวนคร้ังที่ด าเนิน
งานด้านผู้พกิาร ผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึง่ พกิาร อาสาสมัคร มีความเขม้แขง็และมี การ

ผู้น าคนพกิาร ศักยภาพในการด าเนิน
องค์กรด้านคน งาน
พกิาร เครือขา่ย
ภาคประชาสังคม

๒ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านสวสัดิการสังคมและการพฒันา
คุณภาพชีวติ
๒.๑ โครงการส่งเสริมประสิทธภิาพการด าเนินงานด้านสวสัดิการสังคม กองสวสัดิการสังคม ๒๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๘,๖๒๕ ๙๑,๓๗๕ ประชาชนผู้ที่ ๑ คร้ัง ๑ คร้ัง ประชาชนในชุมชน จ านวนคร้ังที่ด าเนิน
และพฒันาคุณภาพชีวติ ปฏบิติังานด้าน มีความเขม้แขง็ การ

สวสัดิการสังคม สามารถแกไ้ขปญัหาได้

๒.๒ โครงการส่งเสริมและพฒันาสตรี (แผนเปล่ียนแปลง ฉบบัที่ ๒) กองสวสัดิการสังคม ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๔๒,๐๐๐ ๕๘,๐๐๐ กลุ่มสตรีในชุมชน ๑ คร้ัง ๑ คร้ัง กลุ่มสตรีได้รับการ จ านวนคร้ังที่ด าเนิน
ในเขตเทศบาล ส่งเสริมศักยภาพให้ การ

สามารถพัฒนาตนเองได้

โครงกำร

ยทุธศำสตร์ดำ้นสำธำรณสุขและสวัสดกิำรสังคม
กลยทุธท์ี ่๓ ส่งเสริมและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนดำ้นสวัสดกิำรสังคม

ที่ แผน เทศบญัญตัิ ใชไ้ป คงเหลือ ประเภท
ยทุธศำสตร์/กลยทุธ์/โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำน

งบประมำณ กำรตดิตำมกำรใชง้บประมำณ เปำ้หมำย ผลสัมฤทธิ์

จ ำนวน

และพัฒนำคุณภำพชวีิตประชำชน ผู้พิกำร และผู้ดอ้ยโอกำส
แผนงำนสังคมสงเครำะห์



๓๖
ล ำดบั ตวัชีว้ัด

ผลผลิต ผลลัพธ์
(OUTPUT) (OUTCOME)

๑ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านสวสัดิการสังคมและการพฒันา
คุณภาพชีวติ
๑.๑ โครงการสนับสนุนการด าเนินงานเครือขา่ยกองทุนชุมชนเมือง กองสวสัดิการสังคม ๒๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๘,๘๕๐ ๑๓๑,๑๕๐ คณะกรรมการ ๔ คร้ัง ๑ คร้ัง กรรมการเครือขา่ย จ านวนคร้ังที่จดั

เครือขา่ยกองทุน กองทุนชุมชนเมือง ฝึกอบรม/สัมมนา/
ชุมชนเมือง ได้รับความรู้และ กจิกรรม/ศึกษาดูงาน 

แลกเปล่ียนความรู้ ใหแ้ก ่เครือขา่ยกอง
กองทุนต่าง ๆ ในชุมขน ทุนชุมชนเมือง

โครงกำร

ยทุธศำสตร์ดำ้นสำธำรณสุขและสวัสดกิำรสังคม
กลยทุธท์ี ่๓ ส่งเสริมและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนดำ้นสวัสดกิำรสังคม

ที่ แผน เทศบญัญตัิ ใชไ้ป คงเหลือ ประเภท
ยทุธศำสตร์/กลยทุธ์/โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำน

งบประมำณ กำรตดิตำมกำรใชง้บประมำณ เปำ้หมำย ผลสัมฤทธิ์

จ ำนวน

และพัฒนำคุณภำพชวีิตประชำชน ผู้พิกำร และผู้ดอ้ยโอกำส
แผนงำนสร้ำงควำมเขม้แขง็ของชมุชน



๓๗
ล ำดบั ตวัชีว้ัด

ผลผลิต ผลลัพธ์
(OUTPUT) (OUTCOME)

๑ โครงการสร้างหลักประกนัรายได้และส่งเสริมคุณภาพชีวติผู้สูงอายุ
๑.๑ โครงการสร้างหลักประกนัด้านรายได้ใหแ้กผู้่สูงอายุ กองสวสัดิการสังคม ๑๘๑,๔๙๖,๔๐๐ ๑๘๑,๔๙๖,๔๐๐ ๑๗๓,๐๒๕,๑๓๐ ๘,๔๗๑,๒๗๐ ผู้สูงอายุ ๒๒,๒๕๘ คน ๒๒,๒๕๘ คน ผู้สูงอายใุนเขตเทศบาล จ านวนผู้สูงอายุ

อดุหนุนทั่วไป อดุหนุนทั่วไป อดุหนุนทั่วไป อดุหนุนทั่วไป ที่ขึน้ทะเบยีนผู้สูงอายุ ที่ได้รับการสงเคราะห์
แล้ว ได้รับสวสัดิการ
เบีย้ยงัชีพครบถว้น

๒ โครงการส่งเสริมสวสัดิการและพฒันาคุณภาพชีวติผู้พกิาร
และผู้ด้อยโอกาส
๒.๑ โครงการใหบ้ริการสงเคราะหส์วสัดิการเบีย้ยงัชีพผู้ปว่ยเอดส์ กองสวสัดิการสังคม ๖๔๒,๐๐๐ ๖๓๖,๐๐๐ ๖๑๔,๕๐๐ ๒๑,๕๐๐ ผู้ปว่ยเอดส์ ๑๐๓ คน ๑๐๓ คน ช่วยเหลือผู้ปว่ยให้ จ านวนผู้ปว่ยเอดส์

อดุหนุนทั่วไป อดุหนุนทั่วไป อดุหนุนทั่วไป อดุหนุนทั่วไป สามารถด าเนินชีวติ ที่ได้รับการสงเคราะห์
๖๐,๐๐๐ ๐ ๖๐,๐๐๐ ในเบือ้งต้นได้
รายได้ รายได้ รายได้

๒.๒ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวสัดิการทางสังคม กองสวสัดิการสังคม ๒๔,๙๑๒,๐๐๐ ๒๔,๙๑๒,๐๐๐ ๒๔,๙๑๒,๐๐๐ ๐ คนพกิาร ๒,๕๙๕ คน ๒,๕๙๕ คน คนพกิารในเขตเทศบาล จ านวนคนพกิาร
ใหแ้กผู้่พกิารหรือทุพพลภาพ (แผนเปล่ียนแปลง ฉบบัที่ ๒) อดุหนุนทั่วไป อดุหนุนทั่วไป อดุหนุนทั่วไป อดุหนุนทั่วไป ที่ขึน้ทะเบยีนผู้สูงอายุ ที่ได้รับการสงเคราะห์

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๗๒๕,๖๐๐ ๒๗๔,๔๐๐ แล้ว ได้รับสวสัดิการ
โอนเพิม่ รายได้ รายได้ เบีย้ยงัชีพครบถว้น

๒.๓ โครงการทุนการศึกษาส าหรับนักเรียน นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาส กองการศึกษา ๒๙๗,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ

โครงกำร

ยทุธศำสตร์ดำ้นสำธำรณสุขและสวัสดกิำรสังคม
กลยทุธท์ี ่๓ ส่งเสริมและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนดำ้นสวัสดกิำรสังคม

กำรตดิตำมกำรใชง้บประมำณ เปำ้หมำย ผลสัมฤทธิ์

ที่ แผน เทศบญัญตัิ ใชไ้ป คงเหลือ ประเภท จ ำนวน
ยทุธศำสตร์/กลยทุธ์/โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำน

งบประมำณ

แผนงำนงบกลำง
และพัฒนำคุณภำพชวีิตประชำชน ผู้พิกำร และผู้ดอ้ยโอกำส



๓๘
ล ำดบั ตวัชีว้ัด

ผลผลิต ผลลัพธ์
(OUTPUT) (OUTCOME)

๑ โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายและการแขง่ขนักฬีา
๑.๑ โครงการสนับสนุนอปุกรณ์กฬีาใหแ้กชุ่มชน กองการศึกษา ๒๕๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ประชาชนในชุมชน ๕๙ ชุมชน ๓๘ ชุมชน ประชาชนในชุมชนมี จ านวนชุมชนที่ได้รับ

สุขภาพร่างกายแขง็แรง การสนับสนุน

๑.๒ โครงการกอ่สร้างปรับปรุงลานกฬีา บริเวณที่ดินเทศบาล กองการศึกษา ๓,๘๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ
(ถนนภมูิเวท)

โครงกำร

ยทุธศำสตร์ดำ้นสำธำรณสุขและสวัสดกิำรสังคม
กลยทุธท์ี ่๔ ส่งเสริมและสนับสนุนใหม้กีำรออกก ำลังกำย

ที่ แผน เทศบญัญตัิ ใชไ้ป คงเหลือ ประเภท
ยทุธศำสตร์/กลยทุธ์/โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำน

งบประมำณ กำรตดิตำมกำรใชง้บประมำณ เปำ้หมำย ผลสัมฤทธิ์

จ ำนวน

และกำรแขง่ขนักีฬำเพ่ือกำรนันทนำกำรและส่งเสริมสุขภำพ
แผนงำนกำรศึกษำ



๓๙
ล ำดบั ตวัชีว้ัด

ผลผลิต ผลลัพธ์
(OUTPUT) (OUTCOME)

๑ โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายและการแขง่ขนักฬีา
๑.๑ โครงการกฬีาอนุบาล ๓ ขวบ กองการศึกษา ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑๘๕,๓๔๖ ๑๔,๖๕๔ เด็กของศูนยพ์ฒันา ๕๐๐ คน ๖๕๒ คน เด็กมีทัศนคติที่ดีต่อกฬีา จ านวนผู้เขา้ร่วม

เด็กเล็กในสังกดั มากขึน้และเหน็ กจิกรรม
เทศบาลนคร ความส าคัญของ
ปากเกร็ด การออกก าลังกาย

๑.๒ โครงการจดัแขง่ขนักฬีา กองการศึกษา ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๒๓๙,๑๗๔.๕๐ ๖๐,๘๒๕.๕๐ เด็กและเยาวชน ๓ ประเภท ๓ ประเภท เด็กและเยาวชนเล่น ประเภทกฬีาที่จดั
กฬีาเพือ่การออกก าลัง การแขง่ขนั
กายมากขึน้

๒ โครงการสนับสนุนการเขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีาในนามเทศบาล
นครปากเกร็ด
๒.๑ โครงการกฬีามวลชนสัมพนัธ์ กองการศึกษา ๓๐๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๖๐,๓๖๘ ๘๙,๖๓๒ หน่วยงานและชุมชน ๒๐๐ คน ๒๐๐ คน ชุมชนมีความเขม้แขง็ จ านวนผู้เขา้ร่วม

รักและสามัคคีในหมู่ กจิกรรม
คณะ เกดิความสัมพนัธ์
ที่ดีระหวา่งชุมชนกบั
หน่วยงาน

๒.๒ โครงการเขา้ร่วมแขง่ขนักฬีากบัหน่วยงานอืน่ ๆ กองการศึกษา ๓๕๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๙๘,๓๕๘ ๑๓๑,๖๔๒ นักเรียนโรงเรียน ๓ คร้ัง ๒ คร้ัง เกดิความสัมพนัธท์ี่ดี จ านวนคร้ัง
๒๓๐,๐๐๐ ในสังกดัเทศบาล ระหวา่งหน่วยงาน ที่เขา้ร่วมกจิกรรม
โอนเพิม่ นครปากเกร็ด

ผลสัมฤทธิ์

ที่ แผน เทศบญัญตัิ ใชไ้ป คงเหลือ ประเภท จ ำนวน
ยทุธศำสตร์/กลยทุธ์/โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำน

งบประมำณ กำรตดิตำมกำรใชง้บประมำณ เปำ้หมำย

โครงกำร

ยทุธศำสตร์ดำ้นสำธำรณสุขและสวัสดกิำรสังคม
กลยทุธท์ี ่๔ ส่งเสริมและสนับสนุนใหม้กีำรออกก ำลังกำย
และกำรแขง่ขนักีฬำเพ่ือกำรนันทนำกำรและส่งเสริมสุขภำพ
แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร



๔๐
ล ำดบั ตวัชีว้ัด

ผลผลิต ผลลัพธ์
(OUTPUT) (OUTCOME)

๑ โครงการพฒันาการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั
๑.๑ โครงการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยัในเขตเทศบาล ส านักปลัดฯ ๔,๐๐๐,๐๐๐  ไม่ได้รับงบประมาณ

๑.๒ โครงการใหค้วามรู้ด้านการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั ส านักปลัดฯ ๕๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๘๘,๓๑๐ ๑๑,๖๙๐ ประชาชน ๑๐๐ คน ๓๐๐ คน ประชาชนมีความรู้ใน จ านวนผู้ที่เขา้รับ
๗๐,๐๐๐ การปอ้งกนัและบรรเทา การอบรม
โอนเพิม่ สาธารณภยั

๑.๓ โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปอ้งกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ส านักปลัดฯ ๖๐๐,๐๐๐ ๑,๐๕๐,๐๐๐ ๗๖๙,๑๔๗.๕๐ ๒๘๐,๘๕๒.๕๐ อปพร. ๑๐๐ คน ๒๓๕ คน ผู้เขา้อบรมได้เพิม่พนู จ านวนผู้เขา้อบรม
ความรู้และทักษะ

๑.๔ โครงการจดัหาอปุกรณ์ดับเพลิงส าหรับชุมชน ส านักปลัดฯ ๖๕๐,๐๐๐ ๖๕๐,๐๐๐ ๘๗๓,๘๐๙ ๐ วสัดุเคร่ืองดับเพลิง ๖๖ ชุมชน ๒๔ ชุมชน ประชาชนมีอปุกรณ์ จ านวนชุมชนที่ได้รับ
๒๒๓,๘๐๙ บรรเทาความเสียหาย การติดต้ังถงัดับเพลิง
ถวัจา่ยจากค่า ที่เกดิจากอคัคีภยั
วสัดุดับเพลิง

จ ำนวน โครงกำรที่ แผน เทศบญัญตัิ ใชไ้ป คงเหลือ ประเภท
ยทุธศำสตร์/กลยทุธ์/โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำน

งบประมำณ กำรตดิตำมกำรใชง้บประมำณ เปำ้หมำย ผลสัมฤทธิ์

และปญัหำควำมเดอืดร้อนในชมุชน
แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน

ยทุธศำสตร์ดำ้นสำธำรณสุขและสวัสดกิำรสังคม
กลยทุธท์ี ่๕ ปอ้งกันบรรเทำสำธำรณภยัและชว่ยเหลือผู้ประสบภยั



๔๑
ล ำดบั ตวัชีว้ัด

ผลผลิต ผลลัพธ์
(OUTPUT) (OUTCOME)

๑ โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภยัและปญัหาความเดือดร้อน กองสวสัดิการสังคม ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑๖๓,๓๕๐ ๘๓๖,๖๕๐ ประชาชนในเขต ๒๙๗ คน ๒๙๗ คน ราษฎรที่ประสบ จ านวนราษฎรที่
ในชุมชน เทศบาลที่ได้รับ สาธารณภยัได้รับ ประสบภยัและปญัหา

ความเดือดร้อน ความช่วยเหลืออยา่ง ความเดือดร้อนที่ได้รับ
รวดเร็ว และบรรเทา การช่วยเหลือ
ความเดือดร้อนสามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้
ในเบือ้งต้น

๒๓,๔๘๗,๐๐๐ ๑๓,๖๑๓,๘๐๙ ๑๐,๑๘๘,๒๓๖ ๓,๔๒๕,๕๗๓
๒๐๗,๐๕๐,๔๐๐ ๒๐๗,๐๔๔,๔๐๐ ๑๙๘,๕๕๑,๖๓๐ ๘,๔๙๒,๗๗๐

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๓๕๔,๘๒๕ ๑,๔๑๘,๓๙๘.๖๐ ๒,๙๓๖,๔๒๖.๔๐
รวมยทุธศำสตร์ดำ้นกำรสำธำรณสุขและสวัสดกิำรสังคม ๒๓๒,๕๓๗,๔๐๐ ๒๒๕,๐๑๓,๐๓๔ ๒๑๐,๑๕๘,๒๖๔.๖๐ ๑๔,๘๕๔,๗๖๙.๔๐

โครงกำร

ยทุธศำสตร์ดำ้นสำธำรณสุขและสวัสดกิำรสังคม
กลยทุธท์ี ่๕ ปอ้งกันบรรเทำสำธำรณภยัและชว่ยเหลือผู้ประสบภยั

ที่ แผน เทศบญัญตัิ ใชไ้ป คงเหลือ ประเภท
ยทุธศำสตร์/กลยทุธ์/โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำน

งบประมำณ กำรตดิตำมกำรใชง้บประมำณ เปำ้หมำย ผลสัมฤทธิ์

จ ำนวน

โครงกำรทีต่ัง้จำกเงนิอุดหนุนทัว่ไป
โครงกำรทีต่ัง้งบประมำณจำกเงนิกองทนุหลักประกันสุขภำพ

โครงกำรทีต่ัง้งบประมำณจำกรำยไดเ้ทศบำล 

และปญัหำควำมเดอืดร้อนในชมุชน
แผนงำนสังคมสงเครำะห์



๔๒
ล ำดบั ตวัชีว้ัด

ผลผลิต ผลลัพธ์
(OUTPUT) (OUTCOME)

๑ โครงการประชาสัมพนัธส่์งเสริมเศรษฐกจิชุมชน กองวชิาการฯ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๔๐,๘๐๐ ๑๕๙,๒๐๐  - แผ่นพบั ๓,๐๐๐ ใบ ๓,๐๐๐ ใบ ประชาชนมีคู่มือ  - จ านวนส่ือประชา
 - ปา้ยประชา ๓ ปา้ย ๓ ปา้ย และรับทราบขอ้มูล สัมพนัธ ์ผลิตภณัฑ์
สัมพนัธ์ ผลิตภณัฑ์และแนว ชุมชน

ปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง

กำรตดิตำมกำรใชง้บประมำณ เปำ้หมำย ผลสัมฤทธิ์

ที่ แผน เทศบญัญตัิ ใชไ้ป คงเหลือ ประเภท จ ำนวน
ยทุธศำสตร์/กลยทุธ์/โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำน

งบประมำณ

โครงกำร

ยทุธศำสตร์ดำ้นเศรษฐกิจชมุชนและกำรทอ่งเทีย่ว

ใหแ้ก่ประชำชน
กลยทุธท์ี ่๑ ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจชมุชนและกำรสร้ำงอำชพี

แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป



๔๓
ล ำดบั ตวัชีว้ัด

ผลผลิต ผลลัพธ์
(OUTPUT) (OUTCOME)

๑ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ
๑.๑ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพส าหรับประชาชน กองสวสัดิการสังคม ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๒๐๑,๘๗๓.๕๐ ๙๘,๑๒๖.๕๐ ประชาชนในเขต ๖ คร้ัง ๖ คร้ัง ประชาชนในชุมชนได้  - จ านวนคร้ังที่จดัอบรม

เทศบาล รับความรู้ในการ
ประกอบอาชีพ

๑.๒ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพส าหรับผู้สูงอายุ กองสวสัดิการสังคม ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๓๒,๗๗๐ ๑๗,๒๓๐ ผู้สูงอายใุนเขต ๒ คร้ัง ๒ คร้ัง ผู้สูงอายใุนชุมชนได้  - จ านวนคร้ังที่จดัอบรม
เทศบาล รับความรู้ในการ

ประกอบอาชีพ

๑.๓ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพส าหรับกลุ่มสตรี กองสวสัดิการสังคม ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๒๕,๓๕๕ ๒๔,๖๔๕ กลุ่มสตรีในเขต ๔ คร้ัง ๔ คร้ัง กลุ่มสตรีในชุมชนได้  - จ านวนคร้ังที่จดัอบรม
ในเขตเทศบาล เทศบาล รับความรู้ในการ

ประกอบอาชีพ

๒ โครงการส่งเสริมและพฒันาผลิตภณัฑ์ชุมชน กองสวสัดิการสังคม ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๘๕,๐๐๐ ผู้ผลิตภณัฑ์ชุมชน ๑ คร้ัง ๑ คร้ัง ผู้ผลิตภณัฑ์ชุมชน จ านวนคร้ังที่จดัอบรม/ 
กลุ่มอาชีพ กลุ่มผู้ กลุ่มอาชีพ กลุ่มผู้ กจิกรรม
ประกอบการสินค้า ประกอบการสินค้า

OTOP OTOP

ยทุธศำสตร์ดำ้นเศรษฐกิจชมุชนและกำรทอ่งเทีย่ว

ยทุธศำสตร์/กลยทุธ์/โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำน

งบประมำณ กำรตดิตำมกำรใชง้บประมำณ เปำ้หมำย ผลสัมฤทธิ์

ที่ โครงกำรแผน เทศบญัญตัิ ใชไ้ป คงเหลือ ประเภท จ ำนวน

แผนงำนสร้ำงควำมเขม้แขง็ของชมุชน
ใหแ้ก่ประชำชน
กลยทุธท์ี ่๑ ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจชมุชนและกำรสร้ำงอำชพี



๔๔
ล ำดบั ตวัชีว้ัด

ผลผลิต ผลลัพธ์
(OUTPUT) (OUTCOME)

กลยทุธท์ี ่๒ ส่งเสริมกำรทอ่งเทีย่ว

๑ โครงการส่งเสริมและพฒันาการท่องเที่ยว
๑.๑ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ส านักปลัดฯ ๗๕๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๔๘๑,๘๗๗ ๑๘,๑๒๓ ประชาชน ๑ คร้ัง ๑ คร้ัง การท่องเที่ยวในท้องถิน่ จ านวนคร้ังที่จดักจิกรรม

ได้รับความนิยมมาก
ยิง่ขึน้

๒ โครงการประชาสัมพนัธก์ารท่องเที่ยวปากเกร็ด กองวชิาการฯ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๒๙๘,๕๙๐ ๒๐๑,๔๑๐  - ปา้ยประชา ๑๙ ปา้ย ๑๙ ปา้ย ประชาสัมพนัธก์าร จ านวนส่ือประชา
สัมพนัธ์ ท่องเที่ยวในบริเวณพืน้ที่ สัมพนัธ ์ด้านการ
 - แผ่นพบั ๙,๐๐๐ ใบ ๙,๐๐๐ ใบ เทศบาลนครปากเกร็ด ท่องเที่ยว

๑,๙๕๐,๐๐๐ ๑,๗๐๐,๐๐๐ ๑,๐๙๖,๒๖๕.๕๐ ๖๐๓,๗๓๔.๕๐

ใชไ้ป คงเหลือ ประเภท
ยทุธศำสตร์/กลยทุธ์/โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำน

งบประมำณ กำรตดิตำมกำรใชง้บประมำณ เปำ้หมำย ผลสัมฤทธิ์

จ ำนวน โครงกำรแผนที่

รวมยทุธศำสตร์ ดำ้นเศรษฐกิจชมุชนและกำรทอ่งเทีย่ว

แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป

เทศบญัญตัิ

ยทุธศำสตร์ดำ้นเศรษฐกิจชมุชนและกำรทอ่งเทีย่ว



๔๕
ล ำดบั ตวัชีว้ัด

ผลผลิต ผลลัพธ์
(OUTPUT) (OUTCOME)

๑ โครงการเลือกต้ังนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล ส านักปลัดฯ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐  -  -  -  -  -
นครปากเกร็ด ยกเลิก

๒ โครงการสนับสนุนการเลือกต้ังทั่วไป ส านักปลัดฯ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐  -  -  -  -  -
ยกเลิก

๓ โครงการพฒันาความรู้เกีย่วกบัการปกครองระบอบประชาธปิไตย
อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเปน็ประมุขและการปกครองท้องถิน่
๓.๑โครงการเสริมสร้างความรู้เกีย่วกบัการเมืองการปกครองและ ส านักปลัดฯ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๗,๔๑๒ ๔๔๒,๕๘๘ พนักงานเทศบาล ๒๐๐ คน ๒๐๖ คน ผู้เขา้รับการอบรมได้มี จ านวนผู้เขา้รับ
 การมีส่วนร่วมของประชาชน ลูกจ้างและประชาชน ความรู้ความเขา้ใจ การอบรม

ในระบอบประชาธปิไตย

๔ โครงการประชาสัมพนัธผ์ลงานตามนโยบายผู้บริหารและสภาเทศบาล กองวชิาการฯ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๕๘๕,๔๙๙.๕๐ ๔๑๔,๕๐๐.๕๐  - ปา้ยประชา ๒๒๔ ปา้ย ๒๒๔ ปา้ย ประชาชนได้รับ จ านวนประเภทส่ือ
สัมพนัธ์ ทราบผลการด าเนิน ประชาสัมพนัธ์
 - วดีีทัศน์ ๑ คร้ัง ๑ คร้ัง งาน ตามนโยบายของ
 - ส่ือส่ิงพมิพ์ ๓๐,๔๕๐ ชุด ๓๐,๔๕๐ ชุด ผู้บริหารเทศบาลอยา่ง

ทั่วถงึ

โครงกำรที่ แผน เทศบญัญตัิ ใชไ้ป คงเหลือ ประเภท
ยทุธศำสตร์/กลยทุธ์/โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำน

งบประมำณ กำรตดิตำมกำรใชง้บประมำณ เปำ้หมำย ผลสัมฤทธิ์

จ ำนวน

กลยทุธท์ี ่๑ เสริมสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในระบอบประชำธปิไตย
อันมพีระมหำกษัตริยท์รงเปน็ประมขุ

ยทุธศำสตร์ดำ้นส่งเสริมกำรมสี่วนร่วมของประชำชนและ
กำรประสำนควำมร่วมมอืกับทกุภำคส่วน

แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป



๔๖
ล ำดบั ตวัชีว้ัด

ผลผลิต ผลลัพธ์
(OUTPUT) (OUTCOME)

๑ โครงการเลือกต้ังประธานกรรมการชุมชน กองสวสัดิการสังคม ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๐ ๕๐,๐๐๐  -  -  -  -  -
ยกเลิก

ยทุธศำสตร์/กลยทุธ์/โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำน

งบประมำณ กำรตดิตำมกำรใชง้บประมำณ เปำ้หมำย ผลสัมฤทธิ์

จ ำนวน โครงกำรแผน

อันมพีระมหำกษัตริยท์รงเปน็ประมขุ
แผนงำนสร้ำงควำมเขม้แขง็ของชมุชน

เทศบญัญตัิ ใชไ้ป คงเหลือ ประเภท

กลยทุธท์ี ่๑ เสริมสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในระบอบประชำธปิไตย
กำรประสำนควำมร่วมมอืกับทกุภำคส่วน
ยทุธศำสตร์ดำ้นส่งเสริมกำรมสี่วนร่วมของประชำชนและ

ที่



๔๗
ล ำดบั ตวัชีว้ัด

ผลผลิต ผลลัพธ์
(OUTPUT) (OUTCOME)

๑ โครงการสนับสนุนการจดัท าแผนชุมชน กองวชิาการฯ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๖๙,๐๐๐ ๘๑,๐๐๐ ชุมชน ไม่น้อยกวา่ ๖๐ ชุมชน ชุมชนได้รับความรู้ใน จ านวนชุมชนที่เขา้รับ
๖๐ ชุมชน การจดัท าแผนชุมชน การฝึกอบรม

๒ โครงการพฒันาประสิทธภิาพการประชาสัมพนัธใ์นชุมชน
๒.๑ โครงการปรับปรุงและบ ารุงรักษาระบบเสียงตามสาย กองวชิาการฯ ๑,๕๕๐,๐๐๐ ๑,๕๕๐,๐๐๐ ๑,๔๙๔,๐๐๐ ๕๖,๐๐๐ ค่าบ ารุงรักษา ๓๙ ชุมชน ๓๙ ชุมชน การประชาสัมพนัธข์า่ว จ านวนชุมชนที่ได้รับ

เสียงตามสายของ การบ ารุงรักษาเสียง
เทศบาลเปน็ไปอยา่ง ตามสาย
มีประสิทธภิาพ

กำรตดิตำมกำรใชง้บประมำณ เปำ้หมำย ผลสัมฤทธิ์

จ ำนวน โครงกำรแผน เทศบญัญตัิ ใชไ้ป คงเหลือ ประเภท
ยทุธศำสตร์/กลยทุธ์/โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำน

กลยทุธท์ี ่๒ เสริมสร้ำงศักยภำพในกำรพัฒนำชมุชน
แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป

ยทุธศำสตร์ดำ้นส่งเสริมกำรมสี่วนร่วมของประชำชนและ
กำรประสำนควำมร่วมมอืกับทกุภำคส่วน

ที่

งบประมำณ



๔๘
ล ำดบั ตวัชีว้ัด

ผลผลิต ผลลัพธ์
(OUTPUT) (OUTCOME)

๑ โครงการสัมมนาเชิงปฏบิติัการระหวา่งผู้บริหารเทศบาลและ กองสวสัดิการสังคม ๒๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๙๖,๒๕๐ ๕๓,๗๕๐ คณะกรรมการ ๖ คร้ัง ๖ คร้ัง ผู้บริหารเทศบาล  - จ านวนคร้ังที่จดัการ
คณะกรรมการชุมชน ชุมชน ได้รับทราบปญัหาและ สัมมนาระหวา่ง

ความต้องการของ ผู้บริหารและกรรมการ
ประชาชนในชุมชน ชุมชน

 - จ านวนผู้เขา้ร่วม
การสัมมนา

๒ โครงการเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน
๒.๑ โครงการส ารวจขอ้มูลชุมชน กองสวสัดิการสังคม ๔๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๘๕,๙๑๐ ๑๑๔,๐๙๐ ประชาชนในเขต ๑ คร้ัง ๑ คร้ัง หน่วยงานต่าง ๆ จ านวนคร้ังที่

เทศบาล สามารถใช้ขอ้มูลพืน้ฐาน ด าเนินการ
ในการจดัท าแผน
พฒันาท้องถิน่

๒.๒ โครงการพฒันาประสิทธภิาพด้านการพฒันาชุมชน กองสวสัดิการสังคม ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๙๓๔,๓๔๐ ๑,๐๖๕,๖๖๐ คณะกรรมการ ๑ คร้ัง ๑ คร้ัง คณะกรรมการชุมชนมี จ านวนคร้ังที่จดัการฝึก
(แผนเปล่ียนแปลง ฉบบัที่ ๒) ชุมชน ความรู้ความเขา้ใจใน อบรมสัมมนา/ศึกษา

หลักการพฒันาชุมชน ดูงาน/กจิกรรมส่งเสริม
และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ ความเขม้แขง็ของชุมชน
พอเพียงสามารถน าไปใช้
ในการด ารงชีวิตประจ าวัน

๒.๓ โครงการประกวดชุมชนพฒันา (แผนเพิม่เติม ฉบบัที่ ๑) กองสวสัดิการสังคม ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๓๙,๐๐๐ ๓๑,๐๐๐ ชุมชนที่ผ่าน ๑ คร้ัง ๑ คร้ัง ประชาชนมีความต่ืนตัว  - จ านวนชุมชนที่เขา้
เกณฑ์การประเมิน และมีส่วนร่วมในการ ร่วมการประกวด

พฒันาชุมชนและ  - จ านวนชุมชนที่ผ่าน
กจิกรรมของเทศบาล เกณฑ์การประเมิน
มากขึน้

ยทุธศำสตร์/กลยทุธ์/โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำน

งบประมำณ กำรตดิตำมกำรใชง้บประมำณ เปำ้หมำย ผลสัมฤทธิ์

จ ำนวน โครงกำรใชไ้ป คงเหลือ ประเภท

กลยทุธท์ี ่๒ เสริมสร้ำงศักยภำพในกำรพัฒนำชมุชน

แผน เทศบญัญตัิ

ยทุธศำสตร์ดำ้นส่งเสริมกำรมสี่วนร่วมของประชำชนและ
กำรประสำนควำมร่วมมอืกับทกุภำคส่วน

ที่

แผนงำนสร้ำงควำมเขม้แขง็ของชมุชน



๔๙
ล ำดบั ตวัชีว้ัด

ผลผลิต ผลลัพธ์
(OUTPUT) (OUTCOME)

๑ โครงการจดักจิกรรมตามนโยบายของหน่วยงานภาครัฐ ส านักปลัดฯ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๒๔๖,๑๗๗.๑๐ 11,753,822.90 ประชาชน ๑ คร้ัง ๑ คร้ัง ประชาชนในพืน้ที่ได้รับ จ านวนคร้ังที่
ประโยชน์จากกจิกรรม ด าเนินการ

๒ โครงการจดัต้ังและพฒันาเครือขา่ยเทศบาลนครปากเกร็ด
๒.๑ โครงการอบรมและพฒันาเครือขา่ยเทศบาลนครปากเกร็ด กองวชิาการฯ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๒๘,๘๕๐ ๔๗๑,๑๕๐ ประชาชน ๙๐ คน ๙๐ คน มีความรู้และสามารถ จ านวนผู้เขา้ร่วมอบรม
(แผนเปล่ียนแปลง ฉบบัที่ ๒) เผนแพร่ขอ้มูลขา่วสาร

ที่มีประสิทธภิาพมากขึน้

๑๐,๖๓๖,๔๓๘.๖๐ ๓๕,๕๓๓,๕๖๑.๔๐

ที่ แผน เทศบญัญตัิ ใชไ้ป คงเหลือ ประเภท

กำรตดิตำมกำรใชง้บประมำณ เปำ้หมำย ผลสัมฤทธิ์

จ ำนวน

๔๖,๑๗๐,๐๐๐

โครงกำร

ยทุธศำสตร์ดำ้นส่งเสริมกำรมสี่วนร่วมของประชำชนและ
กำรประสำนควำมร่วมมอืกับทกุภำคส่วน

และกำรประสำนควำมร่วมมอืกับทกุภำคส่วน

อันเปน็สำธำรณประโยชน์ของทกุภำคส่วน
แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป

รวมยทุธศำสตร์ดำ้นส่งเสริมกำรมสี่วนร่วมของประชำชนและ

ยทุธศำสตร์/กลยทุธ์/โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำน

งบประมำณ

๒๗,๕๗๐,๐๐๐

กลยทุธท์ี ่๓ ประสำนควำมร่วมมอืและส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม



๕๐
ล ำดบั ตวัชีว้ัด

ผลผลิต ผลลัพธ์
(OUTPUT) (OUTCOME)

๑ โครงการบริหารจดัการบา้นเมืองที่ดีและพฒันาองค์กร
๑.๑ โครงการบริหารจดัการบา้นเมืองที่ดี กองวชิาการฯ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๐ ๕๐,๐๐๐  - หวัหน้าส่วน ๑๒ คร้ัง ๙ คร้ัง เตรียมความพร้อม จ านวนคร้ังที่ประชุม

ราชการ ในการประเมิน LPA
 - เจา้หน้าที่

๑.๒ โครงการจดัท าและปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ส านักปลัดฯ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๐ ๒๐,๐๐๐ ประชุมคณะ ๒ คร้ัง ๒ คร้ัง เทศบาลมีระบบการ จ านวนคร้ังที่จดัประชุม
กรรมการฯ ควบคุมภายในเปน็

กรอบในการปฏบิติังาน

๒ โครงการพฒันาประสิทธภิาพการร้องเรียน
๒.๑ โครงการพฒันาศูนยด์ ารงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด กองวชิาการฯ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๒๙๙,๗๐๐ ๓๐๐ คณะท างาน ๔๔ ๔๔ เพิม่ศักยภาพคณะ จ านวนคน

ศูนยด์ ารงธรรม ท างานศูนยด์ ารงธรรม
และมีแนวทางในการ
แกไ้ขปญัหาความเดือด
ร้อน ใหก้บัประชาชน

๒.๒ โครงการพฒันาระบบร้องเรียนศูนยด์ ารงธรรม กองวชิาการฯ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐ คณะกรรมการ ๘๐ คน ๘๐ คน ระบบมีการพฒันา จ านวนผู้เขา้ร่วมอบรม
เทศบาลนครปากเกร็ด ของศูนยฯ์ ใหเ้ปน็ปจัจบุนั

๓ โครงการพฒันาความรู้เกีย่วกบักฎหมายท้องถิน่
๓.๑ โครงการพฒันาความรู้ระเบยีบกฎหมายท้องถิน่องค์กรโปร่งใส กองวชิาการฯ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๕๒,๘๕๐ ๔๗,๑๕๐ อบรมเจา้หน้าที่ ๒ หลักสูตร ๒ หลักสูตร มีความรู้ความเขา้ใจ จ านวนหลักสูตร

เกีย่วกบัสิทธหิน้าที่ ที่จดัอบรม

กำรตดิตำมกำรใชง้บประมำณ เปำ้หมำย ผลสัมฤทธิ์

โครงกำร
ยทุธศำสตร์/กลยทุธ์/โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำน

ยทุธศำสตร์ดำ้นกำรบริหำรและกำรบริกำร

แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป

ที่ แผน เทศบญัญตัิ

กลยทุธท์ี ่๑ ส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำรและกำรปฏบิตังิำน
ตำมหลักธรรมำภบิำล

งบประมำณ

จ ำนวนใชไ้ป คงเหลือ ประเภท



๕๑
ล ำดบั ตวัชีว้ัด

ผลผลิต ผลลัพธ์
(OUTPUT) (OUTCOME)

๔ โครงการจดัท าแผนพฒันาเทศบาลนครปากเกร็ดและติดตามประเมินผล
๔.๑  โครงการประชาคมท้องถิน่ กองวชิาการฯ ๑๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑๒,๕๐๐ ๑๘๗,๕๐๐ ผู้บริหารและคณะ อยา่งน้อยปลีะ ๒ คร้ัง แผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี จ านวนคร้ังที่ประชุม

กรรมการพฒันาฯ ๑ คร้ัง เพิม่เติม (ฉบบัที่ ๒ )
ประชาชน ผู้แทน และ (ฉบบัที่ ๓)
ภาครัฐและเอกชน แผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี
ในพืน้ที่และเจา้ เปล่ียนแปลง (ฉบับที่ ๒ )

หน้าที่ที่เกีย่วขอ้ง และ (ฉบบัที่ ๓)
๔.๒  โครงการจดัท าแผนพฒันาเทศบาลนครปากเกร็ด กองวชิาการฯ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๑๔,๑๐๐ ๒๘๕,๙๐๐ แผนการด าเนินงาน ๒๒๐ เล่ม ๒๒๐ เล่ม มีแผนการด าเนินงาน จ านวนแผนพฒันา

ใช้เน้นแนวทางในการ เทศบาล
๔.๓ โครงการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพฒันา กองวชิาการฯ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๒๓,๗๙๒.๕๐ ๓๖,๒๐๗.๕๐  - รายงานการ ๒๕๐ เล่ม ๒๕๐ เล่ม มีรายงานแสดงผล จ านวนรายงาน

ติดตามประเมินผล การด าเนินงานประจ าปี
 - รายงานผลการ
ศึกษาความพงึพอ
ใจ

๔.๔ โครงการส ารวจความพงึพอใจของผู้รับบริการ กองวชิาการฯ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ ๔๙๐,๐๐๐ จา้งที่ปรึกษา ๕ งาน ๕ งาน รายงานผลการ ร้อยละการส ารวจ
ต่อการใหบ้ริการของเทศบาล กนัเงินกอ่หนี้ ส ารวจความพงึพอใจ ความพงึพอใจ

๕ โครงการจดัท า ปรับปรุงและรวบรวมเทศบญัญติั ระเบยีบ
และขอ้กฎหมาย
๕.๑  โครงการจดัท าเทศบญัญติังบประมาณรายจา่ย กองวชิาการฯ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๐ ๖๐,๐๐๐ เทศบญัญติังบ ๑๔๐ เล่ม ๑๔๐ เล่ม เพือ่ใช้เปน็กรอบแนว จ านวนเล่ม

ประมาณรายจา่ย ทาง ในการบริหารงบ
ประจ าป ี๒๕๖๒ ประมาณและส่วน

ราชการใช้เบกิจา่ยเปน็
งบประมาณ

๕.๒  โครงการจดัท าปรับปรุงและรวบรวมเทศบญัญติั ระเบยีบ กองวชิาการฯ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๙๘,๒๐๐ ๑,๘๐๐ คู่มือ ๔๐๐ เล่ม ๔๐๐ เล่ม เพือ่ใช้เปน็คู่มือในการ จ านวนเล่ม
และขอ้กฎหมาย ปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่

และเอกสารเผยแพร่
ใหก้บัประชาชน

ยทุธศำสตร์/กลยทุธ์/โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำน

งบประมำณ

ที่ แผน

กำรตดิตำมกำรใชง้บประมำณ เปำ้หมำย ผลสัมฤทธิ์

เทศบญัญตัิ ใชไ้ป คงเหลือ ประเภท จ ำนวน โครงกำร



๕๒
ล ำดบั ตวัชีว้ัด

ผลผลิต ผลลัพธ์
(OUTPUT) (OUTCOME)

๑ โครงการพฒันาและปรับปรุงระบบคอมพวิเตอร์และเครือขา่ย กองวชิาการฯ ๗,๘๒๑,๐๐๐ ๔,๘๒๑,๐๐๐
สารสนเทศ

แยกเปน็ แยกเปน็
๑. บ ารุงรักษาระบบเครือขา่ยคอมพวิเตอร์และอปุกรณ์คอมพวิเตอร์ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๑๕๕,๖๐๐ ๘๔๔,๔๐๐ ค่าจา้งเหมาบริการ ๑๒ คร้ัง ๑๒ คร้ัง ระบบคอมพวิเตอร์ จ านวนคร้ังที่รายงาน

พร้อมใช้ปฏบิติังาน ของบริษทัที่จา้งเหมา
ตลอดเวลา

๒. ปรับปรุงระบบเครือขา่ยและอปุกรณ์คอมพวิเตอร์ ภายในส านักงาน ๔,๓๒๕,๐๐๐ ๑,๓๒๕,๐๐๐ ๔๐๐,๑๘๐ ๙๒๔,๘๒๐ ค่าวสัดุ ๑๑๐ ไลเซน ๑๑๐ ไลเซน มีโปรแกรมปอ้งกนั จ านวนเคร่ืองที่มี
เทศบาลนครปากเกร็ด ไวรัสเพือ่ความปลอด โปรแกรมปอ้งกนัไวรัส

ภยั ของคอมพวิเตอร์
 - จดัหาครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์พร้อมติดต้ังและเดินสายเชื่อมต่อ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๐ ๔๐๐,๐๐๐  -  -  -  -  - 
กระจายสัญญาณ รวมทั้งจดัหาโปรแกรม อปุกรณ์ ระบบ กนัเงินไม่กอ่หนี้
เครือขา่ยสารสนเทศของเทศบาลนครปากเกร็ด
โดยมีรายละเอยีดครุภณัฑ์ ดังนี้  (แผนเพิม่เติม ฉบบัที่ ๒)
 - อปุกรณ์กระจายสัญญาณ Core Switch Gigabit จ านวน ๒ เคร่ือง
 - อปุกรณ์กระจายสัญญาณ (L๒ Switch) แบบที่ ๒ จ านวน ๑๘ เคร่ือง
 - อปุกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L๒ Switch) 
จ านวน ๘ เคร่ือง 
 - อปุกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ ๒
จ านวน ๒๗ เคร่ือง
 - ชุดโปรแกรมบริหารจดัการอปุกรณ์ระบบเครือขา่ย จ านวน ๑ ชุด
 - เคร่ืองคอมพวิเตอร์แม่ขา่ย แบบที่ ๑ จ านวน ๑ เคร่ือง
 - ชุดโปรแกรมระบบปฏบิติัการส าหรับเคร่ืองคอมพวิเตอร์แม่ขา่ย
จ านวน ๑ ชุด 

โครงกำร

ยทุธศำสตร์ดำ้นกำรบริหำรและกำรบริกำร
กลยทุธท์ี ่๒ พัฒนำและปรับปรุงระบบปฏบิตักิำรและกำรใหบ้ริกำร

ที่ แผน เทศบญัญตัิ ใชไ้ป คงเหลือ ประเภท จ ำนวน
ยทุธศำสตร์/กลยทุธ์/โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำน

งบประมำณ

แก่ประชำชน
แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป

ผลสัมฤทธิ์กำรตดิตำมกำรใชง้บประมำณ เปำ้หมำย



๕๓
ล ำดบั ตวัชีว้ัด

ผลผลิต ผลลัพธ์
(OUTPUT) (OUTCOME)

 - อปุกรณ์ Appliance จ านวน ๑ ชุด 
 - เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด ๒ kVA จ านวน ๑ เคร่ือง
 - เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด ๘๐๐ VA จ านวน ๙ เคร่ือง
 - ตู้ส าหรับจดัเกบ็เคร่ืองคอมพวิเตอร์และอปุกรณ์ แบบที่ ๒ จ านวน ๑ ตู้
 - ตู้ส าหรับจดัเกบ็อปุกรณ์แบบแขวนผนัง จ านวน ๙ ตู้ 

๓. พฒันาและปรับปรุง WEBSITE เทศบาลนครปากเกร็ด ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๙๘,๙๐๐ ๑,๑๐๐ ค่าจา้งเหมาบริการ  ๑ คร้ัง  ๑ คร้ัง Website ใช้งานได้ง่าย  - จ านวนคร้ังที่ปรับปรุง
Website น่าสนใจ  - จ านวนผู้เขา้ชม

๔. พฒันาและปรับปรุง INTERNET ๙๙๖,๐๐๐ ๙๙๖,๐๐๐ ๕๗๗,๘๐๐ ๔๑๘,๒๐๐ ค่าจา้งเหมาบริการ ๔ ระบบ ๔ ระบบ ระบบอนิเตอร์เน็ต  - จ านวนระบบเชื่อมต่อ
พร้อมใช้งานได้ Internet

๑๒ คร้ัง ๑๒ คร้ัง ตลอดเวลา  - จ านวนคร้ังที่รายงาน

๒ โครงการพฒันาประสิทธภิาพการจดัเกบ็รายได้
๒.๑ โครงการจดัใหบ้ริการประชาชนที่มาเสียภาษี ส านักการคลัง ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๑๗,๖๕๐ ๕๒,๓๕๐  - วสัดุอุปโภคบริโภค ๑๐,๐๐๐ ราย ๑๐,๐๐๐ ราย ประชาชนมาช าระภาษี จ านวนผู้มาช าระภาษี

และค่าธรรมเนียม
เพิม่มากขึน้

๒.๒ โครงการเผยแพร่ใหค้วามรู้เกีย่วกบัการจดัเกบ็รายได้ของเทศบาล ส านักการคลัง ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๒๘,๘๗๐ ๔๒๑,๑๓๐ ส่ือประชาสัมพนัธ์ ๒ ประเภท ๒ ประเภท ประชาชนมีความรู้ จ านวนประเภท
 - แผ่นพบั ๖,๐๐๐ แผ่น ๓,๐๐๐ แผ่น ความเขา้ใจเกีย่วกบั ส่ือประชาสัมพนัธ์
 - บอร์ด ๑ บอร์ด ๑ บอร์ด ระเบยีบขอ้กฎหมาย

มากขึน้

ยทุธศำสตร์/กลยทุธ์/โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำน

งบประมำณ กำรตดิตำมกำรใชง้บประมำณ เปำ้หมำย ผลสัมฤทธิ์

ที่ แผน เทศบญัญตัิ ใชไ้ป คงเหลือ ประเภท จ ำนวน โครงกำร



๕๔
ล ำดบั ตวัชีว้ัด

ผลผลิต ผลลัพธ์
(OUTPUT) (OUTCOME)

๒.๓ โครงการประชาสัมพนัธใ์หค้วามรู้เกีย่วกบัการจดทะเบยีนพาณิชย์ ส านักการคลัง ๒๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๕๔,๐๐๐ ๔๖,๐๐๐ ส่ือประชาสัมพนัธ์ ๒ ประเภท ๒ ประเภท ผู้ประกอบการขอจด จ านวนประเภท
 - แผ่นพบั ๑,๐๐๐ แผ่น ๑,๐๐๐ แผ่น ทะเบยีนพาณิชยไ์ด้ ส่ือประชาสัมพนัธ์
 - คู่มือ ๕๐๐ เล่ม ๕๐๐ เล่ม อยา่งถกูต้องตาม

ระเบยีบมากขึน้

๓ โครงการพฒันาระบบการบริการงานทะเบยีนราษฎรและบตัรประจ าตัว
ประชาชน
๓.๑ โครงการบริการงานทะเบยีนราษฎรและบตัรประจ าตัวประชาชน กองทะเบียนราษฎรฯ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชน ๔๘ คร้ัง ออกใหบ้ริการ ประชาชนได้รับ จ านวนคร้ังที่ออก
เคล่ือนที่ จ านวน ๒๓๐ คร้ัง บริการอยา่งทั่วถงึ หน่วยบริการ
       ๑. จดัหาครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์อปุกรณ์ค้นหาเส้นทาง (Router) ๑๗๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ ๐ ๑๗๐,๐๐๐  -  -  -  -  -
ส าหรับสาขาแบบเคล่ือนที่ (Mobile Brench) พร้อมติดต้ัง กนัเงินไม่กอ่หนี้
โดยมีรายละเอยีดครุภณัฑ์ ดังนี้ (แผนเพิม่เติม ฉบบัที่ ๒)
 - อปุกรณ์ค้นหาเส้นทาง (Router) ส าหรับสาขาแบบเคล่ือนที่พร้อมติดต้ัง 
จ านวน ๑ ชุด

๓.๒ โครงการบริการประชาชนที่มาติดต่องานทะเบยีนราษฎรและงาน กองทะเบียนราษฎรฯ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๕๒,๙๐๐ ๔๗,๑๐๐ ประชาชน ๗๘,๐๐๐ คน ๕๗,๖๙๘ คน ประชาชนได้รับ จ านวนประชาชน
บตัรประจ าตัวประชาชน บริการอยา่งทั่วถงึ ที่มารับบริการ

๓.๓ โครงการพฒันาการใหบ้ริการงานทะเบยีนราษฎรและ กองทะเบียนราษฎรฯ ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๐ ๑๓๐,๐๐๐  -  -  -  -  -
บตัรประจ าตัวประชาชน  (แผนเพิม่เติม ฉบบัที่ ๒) กนัเงินไม่กอ่หนี้
      ๑. จดัหาเคร่ืองจดัล าดับคิวอตัโนมัติ โดยมีรายละเอยีดครุภณัฑ์ ดังนี้
 - เคร่ืองจดัล าดับคิวอตัโนมัติ แบบปุม่สัมผัส IS พร้อมระบบอปุกรณ์
และติดต้ัง จ านวน ๑ชุด

กำรตดิตำมกำรใชง้บประมำณ เปำ้หมำย ผลสัมฤทธิ์

เทศบญัญตัิ ใชไ้ป คงเหลือ ประเภท จ ำนวน โครงกำร
ยทุธศำสตร์/กลยทุธ์/โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำน

งบประมำณ

ที่ แผน



๕๕
ล ำดบั ตวัชีว้ัด

ผลผลิต ผลลัพธ์
(OUTPUT) (OUTCOME)

๔ โครงการพฒันาระบบขอ้มูลและการบริการสาธารณะ
๔.๑ โครงการเทศบาลเคล่ือนที่ ส านักปลัดฯ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชน ๑ คร้ัง ๑ คร้ัง ประชาชนได้รับ จ านวนคร้ังที่ออก

บริการอยา่งทั่วถงึ หน่วยบริการ
๔.๒ โครงการมอบโล่ใบประกาศเกยีรติคุณใหแ้กผู้่ช าระภาษดีีเด่น ส านักการคลัง ๖๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ

๔.๓ โครงการบ ารุงรักษาระบบการจดัเกบ็ค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ ส านักการคลัง ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๗๒๔,๑๖๓ ๗๕,๘๓๗ ค่าจา้งบ ารุงรักษา ๑๒ คร้ัง ๑๑ คร้ัง ระบบการจดัเกบ็ จ านวนคร้ังที่รายงาน
ลานจอดรถใต้สะพานพระราม ๔ กนัเงินกอ่หนี้ ระบบ ค่าธรรมเนียมมี การบ ารุงรักษา

ประสิทธภิาพมากขึน้
๕ โครงการพฒันาและปรับปรุงสถานที่ปฏบิติังาน

๕.๑ โครงการบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน ส่ิงกอ่สร้างและครุภณัฑ์ ส านักการคลัง ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๘๕๙,๘๕๐ ๒๒๐,๑๕๐ ค่าบ ารุงรักษา ๒ คร้ัง ๒ คร้ัง ที่ดินส่ิงกอ่สร้างและ จ านวนคร้ังที่ได้
ในความรับผิดชอบของส านักการคลัง ๘๘๐,๐๐๐ ครุภณัฑ์มีประสิทธภิาพ ด าเนินการ

โอนเพิม่
๕.๒ โครงการบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน ส่ิงกอ่สร้างและครุภณัฑ์ ส านักปลัดฯ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๒๒๙,๕๗๙.๒๐ ๘,๗๗๐,๔๒๐.๘๐ บ ารุงรักษาและ ๓ คร้ัง ๓ คร้ัง ประชาชนและส่วน จ านวนคร้ังที่ด าเนินการ
ในความรับผิดชอบของส านักปลัดเทศบาล ๖,๐๐๐,๐๐๐ ปรับปรุงครุภณัฑ์ ราชการต่างๆได้รับ

โอนเพิม่ ความสะดวก

๕.๓ โครงการจดัระบบควบคุมดูแลอาคารส านักงานเทศบาล ส านักปลัดฯ ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๔๖๖,๒๒๑.๔๖ ๕๓๓,๗๗๘.๕๔ ค่าจา้งเหมาบริการ ๘ ระบบ ๘ ระบบ อาคารส านักงานมี จ านวนระบบควบคุม
นครปากเกร็ดและศูนยบ์ริการ ความสะอาดสวยงาม และดูแลอาคาร

และปลอดภยั

๕.๔ โครงการบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน ส่ิงกอ่สร้างและครุภณัฑ์ กองวชิาการฯ ๓๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑๓๔,๘๕๗.๔๕ ๖๕,๑๔๒.๕๕ ค่าบ ารุงปรับปรุง ๑ คร้ัง ๑ คร้ัง ใช้งานได้ตามปกติ จ านวนคร้ังที่บ ารุงรักษา
ในความรับผิดชอบของกองวชิาการและแผนงาน ซ่อมแซมครุภณัฑ์ และปรับปรุง

๕.๕ โครงการบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน ส่ิงกอ่สร้างและครุภณัฑ์ กองทะเบียนราษฎรฯ ๑,๗๐๐,๐๐๐ ๒,๗๐๐,๐๐๐ ๒๑๕,๓๑๐ ๒,๔๘๔,๖๙๐ ครุภณัฑ์/ ๓ คร้ัง ๒ คร้ัง ครุภณัฑ์มีประสิทธภิาพ จ านวนคร้ังที่ด าเนินการ
ในความรับผิดชอบของกองทะเบยีนราษฎรและบตัรประจ าตัวประชาชน กนัเงินกอ่หนี้ อาคารสถานที่ ในการใช้งาน
๕.๖ โครงการกอ่สร้างและปรับปรุงจดุบริการด้านงานทะเบยีนราษฎร กองทะเบียนราษฎรฯ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ - - - - -
และบตัรประจ าตัวประชาชน จดุต้อนรับบริเวณชั้น ๑ อาคารปญัญา กนัเงินไม่กอ่หนี้
เทศาภบิาล ศูนยก์ารแพทยป์ญัญานันทภกิข ุชลประทาน
(แผนเพิม่เติม ฉบบัที่ ๓)

ยทุธศำสตร์/กลยทุธ์/โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำน

งบประมำณ กำรตดิตำมกำรใชง้บประมำณ เปำ้หมำย ผลสัมฤทธิ์

ที่ แผน เทศบญัญตัิ ใชไ้ป คงเหลือ ประเภท จ ำนวน โครงกำร



๕๖
ล ำดบั ตวัชีว้ัด

ผลผลิต ผลลัพธ์
(OUTPUT) (OUTCOME)

๑ โครงการพฒันาและปรับปรุงสถานที่ปฏบิติังาน
๑.๑ โครงการบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน ส่ิงกอ่สร้างและครุภณัฑ์ ส านักปลัดฯ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๔๙๕,๗๙๐.๕๐ ๔๐๐,๒๐๙.๕๐ ค่าบ ารุงรักษาและ ๗ คร้ัง ๗ คร้ัง  - ประชาชนได้รับ จ านวนคร้ังที่ด าเนินการ
ในความรับผิดชอบของส านักปลัดเทศบาล ๔,๘๙๖,๐๐๐ ปรับปรุงที่ดินและ ความสะดวกมากขึน้

โอนเพิม่ ส่ิงกอ่สร้าง  - มีพืน้ที่ปฏบิติังานได้
สะดวกมีประสิทธภิาพ

แก่ประชำชน

โครงกำร

ยทุธศำสตร์ดำ้นกำรบริหำรและกำรบริกำร
กลยทุธท์ี ่๒ พัฒนำและปรับปรุงระบบปฏบิตักิำรและกำรใหบ้ริกำร

ที่ แผน เทศบญัญตัิ ใชไ้ป คงเหลือ ประเภท
ยทุธศำสตร์/กลยทุธ์/โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำน

งบประมำณ กำรตดิตำมกำรใชง้บประมำณ เปำ้หมำย ผลสัมฤทธิ์

จ ำนวน

แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน



๕๗
ล ำดบั ตวัชีว้ัด

ผลผลิต ผลลัพธ์
(OUTPUT) (OUTCOME)

๑ โครงการพฒันาและปรับปรุงสถานที่ปฏบิติังาน
๑.๑ โครงการบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน ส่ิงกอ่สร้างและครุภณัฑ์ กองการศึกษา ๒๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐  -  -  -  -  -
ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา ยกเลิก

กำรตดิตำมกำรใชง้บประมำณ เปำ้หมำย ผลสัมฤทธิ์

ยทุธศำสตร์ดำ้นกำรบริหำรและกำรบริกำร
กลยทุธท์ี ่๒ พัฒนำและปรับปรุงระบบปฏบิตักิำรและกำรใหบ้ริกำร
แก่ประชำชน
แผนงำนกำรศึกษำ

ที่
ยทุธศำสตร์/กลยทุธ์/โครงกำร/กิจกรรม

โครงกำร
หน่วยงำน

งบประมำณ

แผน เทศบญัญตัิ ใชไ้ป คงเหลือ ประเภท จ ำนวน



๕๘
ล ำดบั ตวัชีว้ัด

ผลผลิต ผลลัพธ์
(OUTPUT) (OUTCOME)

๑ โครงการพฒันาและปรับปรุงสถานที่ปฏบิติังาน
๑.๑ โครงการบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน ส่ิงกอ่สร้างและครุภณัฑ์ กองสาธารณสุขฯ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๗,๑๐๐,๐๐๐ ๑๐,๕๗๑,๙๖๗.๒๐ ๔,๕๒๘,๐๓๒.๘๐ ค่าบ ารุงรักษา ๔๕ รายการ ๔๕ รายการ ประสิทธภิาพในการ จ านวนส่ิงกอ่สร้างและ
ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ๘,๐๐๐,๐๐๐ ท างานเพือ่ประชาชน ครุภณัฑ์ได้รับการซ่อม

โอนเพิม่ เพิม่มากขึน้ แซม และปรับปรุง

ที่ แผน เทศบญัญตัิ ใชไ้ป คงเหลือ ประเภท
ยทุธศำสตร์/กลยทุธ์/โครงกำร/กิจกรรม

กลยทุธท์ี ่๒ พัฒนำและปรับปรุงระบบปฏบิตักิำรและกำรใหบ้ริกำร
แก่ประชำชน
แผนงำนสำธำรณสุข

ยทุธศำสตร์ดำ้นกำรบริหำรและกำรบริกำร

โครงกำร

งบประมำณ
หน่วยงำน

จ ำนวน

กำรตดิตำมกำรใชง้บประมำณ เปำ้หมำย ผลสัมฤทธิ์



๕๙
ล ำดบั ตวัชีว้ัด

ผลผลิต ผลลัพธ์
(OUTPUT) (OUTCOME)

๑ โครงการพฒันาระบบขอ้มูลและการบริการสาธารณะ
๑.๑ โครงการน าเขา้ขอ้มูลในระบบสารสนเทศทางภมูิศาสตร์ ส านักการช่าง ๑๓,๗๕๐,๐๐๐ ๑๓,๗๕๐,๐๐๐ ๐ ๑๓,๗๕๐,๐๐๐  -  -  -  -  -
และการสืบค้นขอ้มูลหลายทางในงานด้านการช่างและการผังเมือง กนัเงินกอ่หนี้
และการพฒันาขอ้มูลสารสนเทศในการบริการประชาชนรวมถงึ
เพิม่ประสิทธภิาพการปฏบิติังานของเจา้หน้าที่

๒ โครงการพฒันาและปรับปรุงสถานที่ปฏบิติังาน
๒.๑ โครงการกอ่สร้างอาคารส านักงานเทศบาลนครปากเกร็ดแหง่ใหม่ ส านักการช่าง ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ

(เงินกู้)
๒.๒ โครงการบ ารุงรักษาปรับปรุงที่ดินส่ิงกอ่สร้างและครุภณัฑ์ ส านักการช่าง ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๔๗,๙๔๔.๗๐ ๑๓,๙๕๒,๐๕๕.๓๐ บ ารุงรักษาปรับปรุง ๒๒ คร้ัง ๒๒ คร้ัง ที่ดินส่ิงกอ่สร้างและ จ านวนคร้ังที่ได้
ในความรับผิดชอบของส านักการช่าง ที่ดินและครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์มีประสิทธภิาพ ด าเนินการ

ใหใ้ช้งานได้ดี

๒.๓ โครงการจดัหาครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ พร้อมติดต้ังสายส่ือสาร ส านักการช่าง ๓๗๓,๖๐๐ ๓๗๓,๖๐๐ ๐ ๓๗๓,๖๐๐  -  -  -  -  -
ส าหรับงานสถาปตัยกรรมและจดัท าแบบ  (แผนเพิม่เติม ฉบบัที่ ๒) กนัเงินไม่กอ่หนี้
       ๑. จดัหาเคร่ืองคอมพวิเตอร์พร้อมติดต้ังและงานติดต้ังสายส่ือสาร
โดยมีรายละเอยีดครุภณัฑ์ ดังนี้
 - เคร่ืองคอมพวิเตอร์แม่ขา่ย แบบที่ ๑ จ านวน ๑ เคร่ือง
 - เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ จ านวน ๓ เคร่ือง
 - เคร่ืองพมิพแ์บบฉดีหมึก ส าหรับกระดาษ ขนาด A๓ จ านวน ๒ เคร่ือง
 - เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด ๒ kVA จ านวน ๑ เคร่ือง
 - เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด ๘๐๐ VA จ านวน ๓ เคร่ือง
 - อปุกรณ์กระจายสัญญาณ (L๒ Switch) แบบที่ ๒ จ านวน ๑ เคร่ือง
 - ชุดโปรแกรมจดัการส านักงาน จ านวน ๓ ชุด

แผน เทศบญัญตัิ ใชไ้ป คงเหลือ ประเภท
ยทุธศำสตร์/กลยทุธ์/โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำน

งบประมำณ กำรตดิตำมกำรใชง้บประมำณ เปำ้หมำย ผลสัมฤทธิ์

จ ำนวนที่

แผนงำนเคหะและชมุชน

ยทุธศำสตร์ดำ้นกำรบริหำรและกำรบริกำร
กลยทุธท์ี ่๒ พัฒนำและปรับปรุงระบบปฏบิตักิำรและกำรใหบ้ริกำร
แก่ประชำชน

โครงกำร



๖๐
ล ำดบั ตวัชีว้ัด

ผลผลิต ผลลัพธ์
(OUTPUT) (OUTCOME)

 - ชุดโปรแกรมระบบปฏบิติัการส าหรับเคร่ืองคอมพวิเตอร์
และเคร่ืองคอมพวิเตอร์โน๊ตบุค๊ จ านวน ๓ ชุด
 - ชุดโปรแกรมระบบปฏบิติัการส าหรับเคร่ืองคอมพวิเตอร์แม่ขา่ย
จ านวน ๑ ชุด
 - ตู้ส าหรับจดัเกบ็เคร่ืองคอมพวิเตอร์และอปุกรณ์ แบบที่ ๒ จ านวน ๑ ตู้

๓ โครงการพฒันาและบ ารุงรักษาระบบปฏบิติัการและอปุกรณ์กล้อง
โทรทัศน์วงจรปดิ CCTV 
๓.๑ โครงการบ ารุงรักษาระบบการปฏบิติังานกล้องโทรทัศน์ ส านักการช่าง ๒,๐๔๕,๐๐๐ ๒,๓๒๕,๐๐๐ ๕๗๙,๐๐๐ ๑,๗๔๖,๐๐๐ บ ารุงรักษาระบบ ๒๘๖ กล้อง ๒๘๖ กล้อง กล้องวงจรปดิ CCTV จ านวนกล้องวงจรปดิ
วงจรปดิ CCTV กล้องวงจรปดิ มีประสิทธภิาพมากขึน้ ที่ได้รับการดูแล

CCTV

หน่วยงำน

งบประมำณ กำรตดิตำมกำรใชง้บประมำณ เปำ้หมำย
ยทุธศำสตร์/กลยทุธ์/โครงกำร/กิจกรรม

ผลสัมฤทธิ์

ที่ แผน เทศบญัญตัิ ใชไ้ป คงเหลือ ประเภท จ ำนวน โครงกำร



๖๑
ล ำดบั ตวัชีว้ัด

ผลผลิต ผลลัพธ์
(OUTPUT) (OUTCOME)

๑ โครงการพฒันาและปรับปรุงสถานที่ปฏบิติังาน
๑.๑ โครงการบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน ส่ิงกอ่สร้างและครุภณัฑ์ กองสวสัดิการสังคม ๑๐๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๑๔๓,๙๔๗.๑๐ ๒๐๖,๐๕๒.๙๐ พืน้ที่ศูนยฝึ์ก ๑ คร้ัง ๑ คร้ัง  - ผู้มาติดต่อราชการ จ านวนคร้ังที่ด าเนินการ
ในความรับผิดชอบของกองสวสัดิการสังคม อาชีพและ หรือผู้เขา้รับการอบรม

จ าหน่ายผลิตภณัฑ์ หรือผู้ขอรับบริการได้
ชุมชน รับความสะดวก 

ปลอดภัยและการบริการ

ที่มีประสิทธภิาพ
 - ครุภณัฑ์อยูใ่นสภาพ
ที่พร้อมใช้งานได้
อยา่งมีประสิทธภฺาพ

ผลสัมฤทธิ์

ยทุธศำสตร์ดำ้นกำรบริหำรและกำรบริกำร
กลยทุธท์ี ่๒ พัฒนำและปรับปรุงระบบปฏบิตักิำรและกำรใหบ้ริกำร
แก่ประชำชน
แผนงำนสร้ำงควำมเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ แผน เทศบญัญตัิ จ ำนวน
ยทุธศำสตร์/กลยทุธ์/โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำน

งบประมำณ กำรตดิตำมกำรใชง้บประมำณ เปำ้หมำย

โครงกำรใชไ้ป คงเหลือ ประเภท



๖๒
ล ำดบั ตวัชีว้ัด

ผลผลิต ผลลัพธ์
(OUTPUT) (OUTCOME)

๑ โครงการพฒันาและปรับปรุงสถานที่ปฏบิติังาน
๑.๑ โครงการบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน ส่ิงกอ่สร้างและครุภณัฑ์ ส านักการช่าง ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๐ ๕,๐๐๐  -  -  -  -  - 
ในความรับผิดชอบของส านักการช่าง ยกเลิก

ผลสัมฤทธิ์

ที่ แผน เทศบญัญตัิ ใชไ้ป คงเหลือ ประเภท จ ำนวน
ยทุธศำสตร์/กลยทุธ์/โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำน

งบประมำณ กำรตดิตำมกำรใชง้บประมำณ

ยทุธศำสตร์ดำ้นกำรบริหำรและกำรบริกำร
กลยทุธท์ี ่๒ พัฒนำและปรับปรุงระบบปฏบิตักิำรและกำรใหบ้ริกำร
แก่ประชำชน
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

เปำ้หมำย

โครงกำร



๖๓
ล ำดบั ตวัชีว้ัด

ผลผลิต ผลลัพธ์
(OUTPUT) (OUTCOME)

๑ โครงการพฒันาความรู้และทักษะการปฏบิติังาน
๑.๑ โครงการฝึกอบรมพฒันาความรู้การใช้คอมพวิเตอร์และระบบ กองวชิาการฯ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๑๐,๓๗๔.๐๘ ๓๙,๖๒๕.๙๒ บคุลากรเทศบาล ๒ หลักสูตร ๒ หลักสูตร บคุลากรมีความรู้ ทักษะ   - จ านวนหลักสูตร
เทคโนโลยสีารสนเทศ ๕๐,๐๐๐ ๑๒๔ คน ๑๒๔ คน ความสามารถในการใช้  - จ านวนผู้เขา้รับการ

โอนเพิม่ โปรแกรมคอมพวิเตอร์ อบรม

๑.๒ โครงการพฒันาความรู้เกีย่วกบัการจดัท าแผนพฒันา กองวชิาการฯ ๕๐๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๒๘๘,๙๕๐ ๔๖๑,๐๕๐ คณะกรรมการ อยา่งน้อย ๑ ๓ หลักสูตร เจา้หน้าที่ที่เกีย่วขอ้ง จ านวนหลักสูตร
การจดัท าโครงการและการติดตามประเมินผล พฒันาฯ คณะ หลักสูตร กับการจัดท าแผนพัฒนา

กรรมการสนับสนุนฯ และบคุลากรมีความรู้
คณะกรรมการ ในการจดัท าแผนพฒันา
ติดตามฯ สมาชิก
สภาและบคุลากร
ที่เกีย่วขอ้ง

๒ โครงการพฒันาประสิทธภิาพบคุลากรเทศบาล
๒.๑ โครงการอบรมพฒันาประสิทธภิาพบคุลากรเทศบาล ส านักปลัดฯ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๙๔๖,๙๘๑.๕๐ ๓,๐๕๓,๐๑๘.๕๐ ผู้บริหาร ปลีะไม่น้อยกวา่ ๑๐ หลักสูตร บคุลากรได้รับการ จ านวนหลักสูตร

บคุลากรเทศบาล ๓ หลักสูตร พฒันาความรู้และ ที่จดัอบรม
มีประสิทธภิาพในการ
ท างาน

๒.๒ โครงการอบรม/สัมมนาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ส านักปลัดฯ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐  -  -  -  -  -
และหวัหน้าส่วนราชการ ยกเลิก

งบประมำณ กำรตดิตำมกำรใชง้บประมำณ เปำ้หมำย

จ ำนวน

ยทุธศำสตร์ดำ้นกำรบริหำรและกำรบริกำร

ยทุธศำสตร์/กลยทุธ์/โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำน
ใชไ้ป คงเหลือ ประเภท โครงกำร

กลยทุธท์ี ่๓ พัฒนำศักยภำพในกำรบริหำรและปฏบิตักิำรส ำหรับบคุลำกร
ทกุระดบั
แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป

ผลสัมฤทธิ์

ที่ แผน เทศบญัญตัิ



๖๔
ล ำดบั ตวัชีว้ัด

ผลผลิต ผลลัพธ์
(OUTPUT) (OUTCOME)

๑ โครงการพฒันาบคุลากรงานสวนสาธารณะส านักการช่าง ส านักการช่าง ๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ บคุลากรงานสวนฯ ๔๐ คน ๔๐ คน ผู้เขา้รับการอบรม จ านวนผู้เขา้ร่วมอบรม
ได้ความรู้เพิม่ขึน้

เปำ้หมำย ผลสัมฤทธิ์

โครงกำร

ยทุธศำสตร์ดำ้นกำรบริหำรและกำรบริกำร
กลยทุธท์ี ่๓ พัฒนำศักยภำพในกำรบริหำรและปฏบิตักิำรส ำหรับบคุลำกร
ทกุระดบั
แผนงำนเคหะและชมุชน

ยทุธศำสตร์/กลยทุธ์/โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำน

งบประมำณ กำรตดิตำมกำรใชง้บประมำณ

ประเภท จ ำนวนแผนที่ เทศบญัญตัิ ใชไ้ป คงเหลือ



๖๕
ล ำดบั ตวัชีว้ัด

ผลผลิต ผลลัพธ์
(OUTPUT) (OUTCOME)

๑ โครงการพฒันาและปรับปรุงการประชาสัมพนัธ์
๑.๑ โครงการบ ารุงรักษา พฒันารูปแบบปา้ยประชาสัมพนัธ์ กองวชิาการฯ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๓๗๗,๐๐๖ ๗๒,๙๙๔ ปา้ยประชาสัมพนัธ์ ๒๗ ปา้ย ๒๗ ปา้ย ประชาชนได้รับทราบ จ านวนปา้ยประชา

ขอ้มูลและการจดังาน สัมพนัธ์
ของเทศบาล

๑.๒ โครงการจดัท าขา่วสารทีวอีอนไลน์ กองวชิาการฯ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๕๗๑,๒๐๐ ๐ ค่าจา้งเหมาบริการ ๑๖ เร่ือง ๑๒ เร่ือง ประชาชนได้รับทราบ จ านวนขา่วสารที่
๓๒๑,๒๐๐ ขา่วสารผ่านช่องทาง เผยแพร่ขอ้มูลบริการ
ถวัจา่ยจากค่า ต่างๆ ของเทศบาล เทศบาล
จา้งเหมาบริการ

๑.๓ โครงการจดัท าขา่วประชาสัมพนัธก์ารบริการผ่านส่ือ LED กองวชิาการฯ ๒๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ

๒ โครงการพฒันาและปรับปรุงการบริการขอ้มูลขา่วสาร
๒.๑ โครงการพฒันาและปรับปรุงการบริหารขอ้มูลขา่วสาร กองวชิาการฯ ๔,๑๐๐,๐๐๐ ๔,๑๐๐,๐๐๐
แยกเปน็ แยกเปน็ แยกเปน็
      ๑. พฒันาการใหบ้ริการโทรศัพท์ สายด่วน ๑๑๓๒ ๒,๖๘๐,๐๐๐ ๒,๖๘๐,๐๐๐ ๙๖๒,๕๐๐ ๑,๗๑๗,๕๐๐ ค่าจา้งเหมาบริการ ๑๒ คร้ัง ๗ คร้ัง ประชาชนในพืน้ที่ จ านวนคร้ังที่รายงาน

สามารถใช้บริการ ๑๑๓๒

      ๒. พฒันาการใหบ้ริการประชาชนผ่านระบบอนิเตอร์เน็ต ๑,๔๒๐,๐๐๐ ๑,๔๒๐,๐๐๐ ๑,๐๕๙,๓๐๐ ๓๖๐,๗๐๐ ค่าจา้งเหมาบริการ ๔๕ จดุ ๔๕ จดุ ประชาชนในเขตพืน้ที่  - จ านวนพืน้ที่ในการ
ได้รับบริการ Internet ใหบ้ริการประชาชน

๑๒ คร้ัง ๙ คร้ัง ตามจดุที่ติดต้ัง  - จ านวนคร้ังที่รายงาน

๒.๒ โครงการพฒันาบริการศูนยข์อ้มูลขา่วสารเทศบาลนครปากเกร็ด กองวชิาการฯ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐  - คู่มือ ๒๐ เล่ม  ๒๐ เล่ม สามารถสืบค้นเอกสาร จ านวนเล่ม
 - แผนพฒันาศูนย์  ๑ เล่ม  ๑ เล่ม ได้อยา่งรวดเร็วและ
ขอ้มูลขา่วสาร เปน็ระบบมากยิง่ขึน้

ที่ จ ำนวน

ยทุธศำสตร์ดำ้นกำรบริหำรและกำรบริกำร
กลยทุธท์ี ่๔ พัฒนำระบบกำรประชำสัมพันธแ์ละกำรบริกำรขอ้มลูขำ่วสำร
แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป

กำรตดิตำมกำรใชง้บประมำณ

แผน เทศบญัญตัิ ใชไ้ป คงเหลือ ประเภท
ยทุธศำสตร์/กลยทุธ์/โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำน

งบประมำณ

โครงกำร

เปำ้หมำย ผลสัมฤทธิ์



๖๖
ล ำดบั ตวัชีว้ัด

ผลผลิต ผลลัพธ์
(OUTPUT) (OUTCOME)

๓ โครงการพฒันาองค์กรแหง่การเรียนรู้นครปากเกร็ด
๓.๑ โครงการจดัท าส่ือประชาสัมพนัธอ์เิล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ กองวชิาการฯ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๐ ๑๕๐,๐๐๐ ส่ือประชาสัมพนัธ์ ๒ ส่ือ ๒ ส่ือ ประชาสัมพนัธใ์ห้ จ านวนส่ือประชา
ความรู้เกีย่วกบัท้องถิน่และโครงการพระราชด าริ ประชาชนทั่วไปทราบ สัมพนัธ์

๓.๒ โครงการพฒันาศูนยก์ารเรียนรู้เทศบาลนครปากเกร็ด กองวชิาการฯ ๗,๔๐๐,๐๐๐ ๗,๔๒๘,๑๑๔
ด าเนินการพฒันาศูนยก์ารเรียนรู้ จ านวน ๓ ศูนย ์ดังนี้ แยกเปน็ แยกเปน็
       ๑. โครงการเทศบาลนครปากเกร็ดมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ า ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐ ส่ือประชาสัมพนัธ์ ๑ ส่ือ ๑ ส่ือ ประชาสัมพนัธใ์ห้ จ านวนส่ือประชา

ประชาชนทราบทาง สัมพนัธ์
วารสาร

       ๒. โครงการพฒันาประสิทธภิาพการด าเนินงานศูนยรี์ไซเคิลขยะ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๗๘,๑๑๔ ๐  - ปา้ย ๑ คร้ัง ๑ คร้ัง ประชาชนได้รับความรู้ จ านวนคร้ังที่ผลิต
ชุมชนพบสุข ๗๘,๑๑๔  - วดีีทัศน์ ๒ คร้ัง ๒ คร้ัง และขอ้มูลเกีย่วกบั ส่ือประชาสัมพนัธ์

ถวัจา่ยจากค่าวสัดุ ศูนยรี์ไซเคิลขยะ
โฆษณา ชุมชนพบสุข

       ๓. โครงการศูนยเ์รียนรู้อนุรักษส์วนทุเรียนนนท์ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๔๒๑,๓๖๕ ๔,๕๗๘,๖๓๕  - คู่มือ ๓,๐๐๐ เล่ม ๓,๐๐๐ เล่ม  - ประชาสัมพนัธ์ จ านวนส่ือประชา
 - ปา้ย ๑ ปา้ย ๑ ปา้ย โครงการอนุรักษส์วน สัมพนัธท์ี่เผยแพร่และ
 - QR CORD ๖๓ สายพนัธ์ ๖๓ สายพนัธ์ ทุเรียนนนท์ ปรับปรุง
 - Webpage ๑ งาน ๑ งาน  - ประชาชนมีองค์ความ

รู้ ในเร่ืองสวนทุเรียน
นนท์
 - QR CORD
ประวติัต้นทุเรียน

      ๔. จดัท าระบบการกระจายเสียงส าหรับการเรียนรู้ขอ้มูลขา่วสาร ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๙๕๐,๐๐๐ ๐ ๑,๙๕๐,๐๐๐  -  -  -  -  - 
ศูนยก์ารเรียนรู้ ประกอบด้วยรายการครุภณัฑ์ พร้อมงานท่อสายสัญญาณ กนัเงินไม่กอ่หนี้
และติดต้ัง โดยมีรายละเอยีดครุภณัฑ์ ดังนี้ (แผนเพิม่เติม ฉบบัที่ ๒)
 - เคร่ืองผสมสัญญาณเสียงแบบอนาลอค จ านวน ๑ ตัว
 - เสาอากาศแบบรับสัญญาณเปน็ทิศทาง จ านวน ๒ ตัว
 - เคร่ืองกระจายสัญญาณส าหรับไมโครโฟนไร้สาย จ านวน ๑ ตัว

หน่วยงำน

งบประมำณ กำรตดิตำมกำรใชง้บประมำณ เปำ้หมำย ผลสัมฤทธิ์

ที่ แผน เทศบญัญตัิ ใชไ้ป
ยทุธศำสตร์/กลยทุธ์/โครงกำร/กิจกรรม

คงเหลือ ประเภท จ ำนวน โครงกำร



๖๗
ล ำดบั ตวัชีว้ัด

ผลผลิต ผลลัพธ์
(OUTPUT) (OUTCOME)

 - เคร่ืองประมวลผลสัญญาณเสียงแบบดิจติอล จ านวน ๑ ตัว
 - เคร่ืองขยายสัญญาณเสียง จ านวน ๓ ชุด
 - เคร่ืองเล่นเสียงชนิด CD,MP๓,USB จ านวน ๑ เคร่ือง
 - ตู้ควบคุมอปุกรณ์ จ านวน ๑ ชุด
 - ไมโครโฟนไร้สายชนิดมือถอื จ านวน ๒ ตัว
 - ขาต้ังไมค์ชนิดต้ังพืน้ จ านวน ๔ ตัว
 - ขาต้ังไมค์ชนิดต้ังโต๊ะ จ านวน ๔ ตัว
 - ล าโพง ๒ ทาง ขนาด ๕ นิ้ว จ านวน ๑๔ ตัว
 - ล าโพงชนิด ๒ ทาง แบบทนสภาวะอากาศ จ านวน ๔ ตัว
 - ล าโพง ๒ ทาง ขนาด ๕ นิ้ว จ านวน ๒ ตัว
 

๑๐๙,๘๒๔,๖๐๐ ๑๑๗,๘๑๙,๙๑๔ ๕๐,๗๓๑,๔๖๓.๖๙ ๖๗,๐๘๘,๔๕๐.๓๑
๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐
๒๐๙,๘๒๔,๖๐๐ ๑๑๗,๘๑๙,๙๑๔ ๕๐,๗๓๑,๔๖๓.๖๙ ๖๗,๐๘๘,๔๕๐.๓๑

๙๗๒,๙๑๖,๙๐๐ ๖๖๒,๖๑๒,๓๒๓ ๑๖๖,๔๖๗,๓๖๒.๐๕ ๔๙๔,๐๘๑,๗๓๐.๙๕
รวมโครงกำรทีต่ัง้งบประมำณจำกเงนิอุดหนุนทัว่ไป ๒๙๐,๓๕๐,๔๐๐ ๓๓๖,๐๓๑,๑๐๐ ๒๓๐,๖๔๓,๖๔๒ ๑๐๕,๓๘๗,๔๕๘

รวมโครงกำรทีเ่ปน็เงนิกู้ ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐
โครงกำรทีต่ัง้งบประมำณจำกเงนิกองทนุหลักประกันสุขภำพฯ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๙๐๔,๘๒๕ ๒,๔๗๖,๘๖๕.๖๔ ๓,๔๒๗,๙๕๙.๓๖

๑๓๒,๒๐๔,๕๐๐ ๑๓๑,๙๖๔,๕๔๖ ๐ ๑๓๑,๙๖๔,๕๔๖
๑,๔๙๗,๔๗๑,๘๐๐ ๑,๑๓๖,๕๑๒,๗๙๔ ๓๙๙,๕๘๗,๘๖๙.๖๙ ๗๓๔,๘๖๑,๖๙๔.๓๑

เปำ้หมำย

โครงกำร

ผลสัมฤทธิ์

ที่ แผน เทศบญัญตัิ ใชไ้ป ประเภท จ ำนวน
หน่วยงำน

งบประมำณ กำรตดิตำมกำรใชง้บประมำณ

รวมโครงกำรทีต่ัง้จำกงบประมำณทกุประเภท

รวมโครงกำรทีต่ัง้งบประมำณจำกเงนิรำยได้

                                รวมยทุธศำสตร์ดำ้นกำรบริหำรและกำรบริกำร

ยทุธศำสตร์/กลยทุธ์/โครงกำร/กิจกรรม

โครงกำรทีต่ัง้งบประมำณจำกรำยไดเ้ทศบำล 
โครงกำรทีเ่ปน็เงนิกู้

โครงกำรทีไ่ดร้ับงบประมำณจำกเงนิอุดหนุนเฉพำะกิจ

คงเหลือ



ผ.๐๒

๖๘
ล ำดบั ตวัชีว้ัด

ผลผลิต ผลลัพธ์
(OUTPUT) (OUTCOME)

แผนงำนกำรศึกษำ
๑ โครงการสนับสนุนงบประมาณการจดัการศึกษาของสถานศึกษา กองการศึกษา ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๙,๗๔๐,๐๐๐ ๑๙,๓๓๗,๒๐๐ ๔๐๒,๘๐๐ สถานศึกษา ๙ แหง่ ๑๑ แหง่ โรงเรียนในเขต จ านวนสถานศึกษา

ในเขตเทศบาล อดุหนุนทั่วไป อดุหนุนทั่วไป อดุหนุนทั่วไป อดุหนุนทั่วไป เทศบาลนคร ที่ได้รับการสนับ
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๕๒๑,๑๐๐ ๑๔,๐๐๐,๐๒๔.๐๒ ๑,๕๒๑,๐๗๕.๙๘ ปากเกร็ดมีความ สนุนงบประมาณ

รายได้ รายได้ รายได้ รายได้ พร้อมและความ
สามารถจดัการ
ฦศึกษาได้อยา่งมี
คุณภาพ

                                                                                                  รำยงำนกำรตดิตำมผลกำรด ำเนินโครงกำร                                                                              
                                                                                                                             แผนพัฒนำทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
                                                                                                                 รอบป ี๒๕๖๑ รำยไตรมำสที ่๔ ตัง้แต ่๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๐ ก.ย. ๖๑

ยทุธศำสตร์/กลยทุธ์/โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำน

งบประมำณ กำรตดิตำมกำรใชง้บประมำณ เปำ้หมำย ผลสัมฤทธิ์

ที่ โครงกำรแผน เทศบญัญตัิ ใชไ้ป คงเหลือ ประเภท จ ำนวน

ยทุธศำสตร์ดำ้นกำรศึกษำ  ศำสนำ  และวัฒนธรรม
กลยทุธท์ี ่๒ ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำขัน้พ้ืนฐำน
ของสถำนศึกษำในสังกัดหน่วยงำนอ่ืน



๖๙
ล ำดบั ตวัชีว้ัด

ผลผลิต ผลลัพธ์
(OUTPUT) (OUTCOME)

แผนงำนกำรศึกษำ
๑ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณการพฒันาศาสนสถาน กองการศึกษา ๘๐๐,๐๐๐ ไม่ได้งบประมาณ

๒ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพฒันาความรู้ด้านการศาสนา กองการศึกษา ๓๐๐,๐๐๐ ๑๖๒,๐๐๐ ๑๖๒,๐๐๐ ๐ ศาสนสถาน ๓ แหง่ ๑ แหง่ เยาวชนที่เขา้ร่วม จ านวนศาสนสถาน
กจิกรรมสามารถ ที่ได้รับการสนับ
ปฏบิติัตนตามหลัก สนุน
ศาสนา

๑๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑๕,๖๘๓,๑๐๐ ๑๔,๑๖๒,๐๒๔.๐๒ ๑,๕๒๑,๐๗๕.๙๘
๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๙,๗๔๐,๐๐๐ ๑๙,๓๓๗,๒๐๐ ๔๐๒,๘๐๐

รวมดำ้นกำรศึกษำ  ศำสนำ  และวัฒนธรรม ๓๑,๑๐๐,๐๐๐ ๓๕,๔๒๓,๑๐๐ ๓๓,๔๙๙,๒๒๔.๐๒ ๑,๙๒๓,๘๗๕.๙๘

ยทุธศำสตร์/กลยทุธ์/โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำน

งบประมำณ กำรตดิตำมกำรใชง้บประมำณ เปำ้หมำย ผลสัมฤทธิ์

ที่ โครงกำรแผน เทศบญัญตัิ ใชไ้ป คงเหลือ ประเภท จ ำนวน

ยทุธศำสตร์ดำ้นกำรศึกษำ  ศำสนำ  และวัฒนธรรม
กลยทุธท์ี ่๓ ส่งเสริมศำสนำพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม
เสริมสร้ำงประสบกำรณก์ำรเรียนรู้

โครงกำรทีต่ัง้งบประมำณจำกรำยไดเ้ทศบำล 
โครงกำรทีต่ัง้จำกเงนิอุดหนุนทัว่ไป



๗๐
ล ำดบั ตวัชีว้ัด

ผลผลิต ผลลัพธ์
(OUTPUT) (OUTCOME)

๑ โครงการสนับสนุนงบประมาณเพือ่การพฒันาอนามัยส่ิงแวดล้อม
๑.๑ โครงการหอ้งสุขาสะอาดน่าใช้ในศาสนสถาน กองสาธารณสุขฯ ๔๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๐ วดั ๑ วดั ๑ วดั วดัได้รับเงินอดุหนุน จ านวนวดัที่ได้รับ

เพือ่สร้างหอ้งสุขา เงินอดุหนุนเพือ่
สร้างหอ้งสุขา

รวมดำ้นทรัพยำกรธรรมำตแิละสิ่งแวดล้อม ๔๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๐

โครงกำร

ยทุธศำสตร์ดำ้นทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม
กลยทุธท์ี ่๕ ส่งเสริมและสนับสนุนภำคส่วนตำ่งๆ ในกำรดแูลรักษำ
อนำมยัสิ่งแวดล้อม
แผนงำนสำธำรณสุข

ยทุธศำสตร์/กลยทุธ์/โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำน

งบประมำณ กำรตดิตำมกำรใชง้บประมำณ เปำ้หมำย ผลสัมฤทธิ์

ที่ แผน เทศบญัญตัิ ใชไ้ป คงเหลือ ประเภท จ ำนวน



๗๑
ล ำดบั ตวัชีว้ัด

ผลผลิต ผลลัพธ์
(OUTPUT) (OUTCOME)

๑ โครงการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด
๑.๑ โครงการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด ส านักปลัดฯ ๑๗๕,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ

อดุหนุนก าหนด
วตัถปุระสงค์

๑.๒ โครงการสนับสนุนงบประมาณด้านการปอ้งกนัและแกไ้ข ส านักปลัดฯ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ
ปญัหายาเสพติด

ยทุธศำสตร์/กลยทุธ์/โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำน

งบประมำณ กำรตดิตำมกำรใชง้บประมำณ เปำ้หมำย ผลสัมฤทธิ์

จ ำนวน โครงกำรแผน เทศบญัญตัิ ใชไ้ป คงเหลือ ประเภท

แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน

ยทุธศำสตร์ดำ้นสำธำรณสุขและสวัสดกิำรสังคม
กลยทุธท์ี ่๑ สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรรักษำสุขภำพ
รวมทัง้กำรปอ้งกันและแก้ไขปญัหำยำเสพตดิ

ที่



๗๒
ล ำดบั ตวัชีว้ัด

ผลผลิต ผลลัพธ์
(OUTPUT) (OUTCOME)

๑ โครงการส่งเสริมพฒันางานสาธารณสุขมูลฐาน
๑.๑ โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข (แผนเพิม่เติม ฉบบัที่ ๒) กองสาธารณสุขฯ ๑,๒๖๐,๐๐๐ ๑,๒๖๐,๐๐๐ ๖๖๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ชุมชน ๓๐ ชุมชน ๓๐ ชุมชน ชุมชนได้รับเงิน จ านวนชุมชนที่ได้

รับเงิน
๑.๒ โครงการสนับสนุนงบประมาณการใหบ้ริการด้านสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ
(แผนเพิม่เติม ฉบบัที่ ๒)

โครงกำร

ยทุธศำสตร์ดำ้นสำธำรณสุขและสวัสดกิำรสังคม
กลยทุธท์ี ่๒ พัฒนำรูปแบบและระบบกำรจัดบริกำรดำ้นสำธำรณสุข
ใหค้รอบคลุมและทัว่ถึงประชำชนทกุกลุ่ม
แผนงำนสำธำรณสุข

ยทุธศำสตร์/กลยทุธ์/โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำน

งบประมำณ กำรตดิตำมกำรใชง้บประมำณ เปำ้หมำย ผลสัมฤทธิ์

ที่ แผน เทศบญัญตัิ ใชไ้ป คงเหลือ ประเภท จ ำนวน



๗๓
ล ำดบั ตวัชีว้ัด

ผลผลิต ผลลัพธ์
(OUTPUT) (OUTCOME)

๑ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านสวสัดิการสังคมและการพฒันา
คุณภาพชีวติ
๑.๑ โครงการสนับสนุนการด าเนินงานศูนยพ์ฒันาครอบครัว กองสวสัดิการสังคม ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๐ ศูนยพ์ฒันา ๓ ศูนย์ ๓ ศูนย์ ศูนยพ์ฒันา จ านวนศูนย์

ครอบครัวในเขต ครอบครัวในเขต พฒันาครอบครัว
เทศบาล ๓ แหง่ เทศบาลสามารถ ที่ได้รับการ

บริหารจดัการ สนับสนุน
แกไ้ขปญัหาและมี งบประมาณ
ส่วนร่วมในการ
ด าเนินกจิกรรม

จ ำนวน โครงกำร

ยทุธศำสตร์ดำ้นสำธำรณสุขและสวัสดกิำรสังคม
กลยทุธท์ี ่๓ ส่งเสริมและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนดำ้นสวัสดกิำรสังคม
และพัฒนำคุณภำพชวีิตประชำชน ผู้พิกำร และผู้ดอ้ยโอกำส

ที่ แผน เทศบญัญตัิ ใชไ้ป คงเหลือ ประเภท
ยทุธศำสตร์/กลยทุธ์/โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำน

งบประมำณ กำรตดิตำมกำรใชง้บประมำณ ผลสัมฤทธิ์เปำ้หมำย

แผนงำนสร้ำงควำมเขม้แขง็ของชมุชน



๗๔
ล ำดบั ตวัชีว้ัด

ผลผลิต ผลลัพธ์
(OUTPUT) (OUTCOME)

๑ โครงการสนับสนุนงบประมาณการจดักจิกรรมกฬีา กองการศึกษา ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๙๙๒,๓๒๐ ๙๖๕,๓๒๐ ๒๗,๐๐๐ พนักงานในสังกดั ๓ แหง่ ๑ แหง่ พนักงานในสังกดั จ านวนหน่วยงาน
หรือการอออกก าลังกาย องค์การบริหาร องค์การบริหาร ที่ได้รับการสนับสนุน

ส่วนท้องถิน่ ส่วนท้องถิน่ในเขต งบประมาณ
จงัหวดัมีความ
สัมพนัธท์ี่ดีต่อกนั

๖,๘๒๐,๐๐๐ ๒,๓๑๒,๓๒๐ ๑,๖๘๕,๓๒๐ ๖๒๗,๐๐๐
๑๗๕,๐๐๐ ๐ ๐ ๐

รวมดำ้นกำรสำธำรณสุขและสวัสดกิำรสังคม ๖,๙๙๕,๐๐๐ ๒,๓๑๒,๓๒๐ ๑,๖๘๕,๓๒๐ ๖๒๗,๐๐๐

โครงกำรเทศบญัญตัิ
ยทุธศำสตร์/กลยทุธ์/โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำน

งบประมำณ กำรตดิตำมกำรใชง้บประมำณ เปำ้หมำย ผลสัมฤทธิ์

จ ำนวนแผน ใชไ้ป

ยทุธศำสตร์ดำ้นสำธำรณสุขและสวัสดกิำรสังคม
กลยทุธท์ี ่๔ ส่งเสริมและสนับสนุนใหม้กีำรออกก ำลังกำย
และกำรแขง่ขนักีฬำเพ่ือกำรนันทนำกำรและส่งเสริมสุขภำพ

ประเภท

โครงกำรทีต่ัง้งบประมำณจำกรำยไดเ้ทศบำล 
โครงกำรทีต่ัง้งบประมำณจำกเงนิอุดหนุนทัว่ไปก ำหนดวัตถุประสงค์

แผนงำนกำรศึกษำ

ที่ คงเหลือ



๗๕
ล ำดบั ตวัชีว้ัด

ผลผลิต ผลลัพธ์
(OUTPUT) (OUTCOME)

๑ โครงการสนับสนุนชุมชนในการพฒันาชุมชน กองสวสัดิการสังคม ๘,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๕๒๐,๐๐๐ ๒,๕๓๖,๖๓๐ ๒,๙๘๓,๓๗๐ ชุมชนในเขต ๔๗ ชุมชน ๔๖ ชุมชน ชุมชนมีความ จ านวนชุมชน
เทศบาล เขม้แขง็และ ที่ได้รับการสนับ

สามารถบริหาร สนุนงบประมาณ
จดัการแกไ้ข
ปญัหาของชุมชน
ได้

แผน เทศบญัญตัิ ใชไ้ป คงเหลือ ประเภท จ ำนวน
ยทุธศำสตร์/กลยทุธ์/โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำน

งบประมำณ กำรตดิตำมกำรใชง้บประมำณ เปำ้หมำย

โครงกำร

ยทุธศำสตร์ดำ้นส่งเสริมกำรมสี่วนร่วมของประชำชนและ

ที่

ผลสัมฤทธิ์

กำรประสำนควำมร่วมมอืกับทกุภำคส่วน
กลยทุธท์ี ่๒ เสริมสร้ำงศักยภำพในกำรพัฒนำชมุชน
แผนงำนสร้ำงควำมเขม้แขง็ของชมุชน



๗๖
ล ำดบั ตวัชีว้ัด

ผลผลิต ผลลัพธ์
(OUTPUT) (OUTCOME)

๑ โครงการสนับสนุนงบประมาณการจดักจิกรรม
อนัเปน็สาธารณประโยชน์
๑.๑ โครงการสนับสนุนงบประมาณการจดักจิกรรม ส านักปลัดฯ ๑๐๐,๐๐๐  ไม่ได้รับงบประมาณ
อนัเปน็สาธารณประโยชน์

๒๖,๔๒๐,๐๐๐ ๒๔,๐๑๕,๔๒๐ ๑๘,๘๘๓,๙๗๔.๐๒ ๕,๑๓๑,๔๔๕.๙๘
รวมโครงกำรทีต่ัง้งบประมำณจำกเงนิอุดหนุนทัว่ไป ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๙,๗๔๐,๐๐๐ ๑๙,๓๓๗,๒๐๐ ๔๐๒,๘๐๐

๑๗๕,๐๐๐ ๐ ๐ ๐
๔๖,๕๙๕,๐๐๐ ๔๓,๗๕๕,๔๒๐ ๓๘,๒๒๑,๑๗๔.๐๒ ๕,๕๓๔,๒๔๕.๙๘

๒,๕๓๖,๖๓๐ ๒,๙๘๓,๓๗๐

รวมโครงกำรทีต่ัง้งบประมำณจำกเงนิรำยได้

รวมยทุธศำสตร์   ดำ้นส่งเสริมกำรมสี่วนร่วมของประชำชนและ
๘,๑๐๐,๐๐๐ ๕,๕๒๐,๐๐๐

และกำรประสำนควำมร่วมมอืกับทกุภำคส่วน

โครงกำร

ยทุธศำสตร์ดำ้นส่งเสริมกำรมสี่วนร่วมของประชำชนและ

ผลสัมฤทธิ์

ที่ แผน เทศบญัญตัิ ใชไ้ป คงเหลือ ประเภท จ ำนวน

เปำ้หมำยกำรตดิตำมกำรใชง้บประมำณงบประมำณ
หน่วยงำนยทุธศำสตร์/กลยทุธ์/โครงกำร/กิจกรรม

รวมโครงกำรทีต่ัง้จำกงบประมำณทกุประเภท
รวมโครงกำรทีต่ัง้งบประมำณจำกเงนิอุดหนุนทัว่ไปก ำหนดวัตถุประสงค์

แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป

กำรประสำนควำมร่วมมอืกับทกุภำคส่วน
กลยทุธท์ี ่๓ ประสำนควำมร่วมมอืและส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
อันเปน็สำธำรณประโยชน์ของทกุภำคส่วน



ผ.๐๓

๗๗
ล ำดบั ตวัชีว้ัด

ผลผลิต ผลลัพธ์
(OUTPUT) (OUTCOME)

๑ โครงการกอ่สร้างปรับปรุงระบบระบายน ้า
๑.๑ โครงการบา้รุงรักษาและปรับปรุงประตูระบายน ้าภายในเขตเทศบาล ส้านักการช่าง ๑๐,๐๐๐,๐๐๐  ไม่ได้รับงบประมาณ
นครปากเกร็ด (ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง)

๒ โครงการกอ่สร้างสถานีสูบน ้า ส้านักการช่าง ๓๐,๐๐๐,๐๐๐  ไม่ได้รับงบประมาณ

รวมดำ้นทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐

๔๐,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐

                                                                                                                              แผนพัฒนำทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

                                                                                                                  รอบป ี๒๕๖๑ รำยไตรมำสที ่๔ ตัง้แต ่๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๐ ก.ย. ๖๑

กำรตดิตำมกำรใชง้บประมำณ เปำ้หมำย ผลสัมฤทธิ์

ที่ โครงกำร

รวมโครงกำรทีต่ัง้จำกงบประมำณทกุประเภท

                                                                                                  รำยงำนกำรตดิตำมผลกำรด ำเนินโครงกำร                                                                              

ยทุธศำสตร์  ดำ้นทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม
กลยทุธท์ี ่๔ พัฒนำประสิทธภิำพกำรระบำยน้ ำและกำรปอ้งกันน้ ำทว่ม
แผนงำนเคหะและชมุชน

แผน เทศบญัญตัิ ใชไ้ป คงเหลือ ประเภท จ ำนวน
ยทุธศำสตร์/กลยทุธ์/โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำน

งบประมำณ



ผ.๐๕

๗๘
ล ำดบั ตวัชีว้ัด

ผลผลิต ผลลัพธ์
(OUTPUT) (OUTCOME)

๒ โครงการกอ่สร้างและปรับปรุงสถานี /บอ่สูบน ้า
๒.๑ โครงการกอ่สร้างบอ่สูบน ้า ส้านักการช่าง ๘,๐๐๐,๐๐๐ ๗,๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๗,๕๐๐,๐๐๐  -  -  -  -  -
แยกเปน็ รายได้ รายได้ รายได้

      ๑.กอ่สร้างบอ่สูบน ้า คสล . บริเวณ หมู่บา้นจรรยานิเวศน์ ๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๕๐๐,๐๐๐

อดุหนุนทั่วไป อดุหนุนทั่วไป อดุหนุนทั่วไป
กนัเงินไม่กอ่หนี 

๘,๐๐๐,๐๐๐ ๗,๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๗,๕๐๐,๐๐๐
๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๕๐๐,๐๐๐

๘,๐๐๐,๐๐๐ ๘,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๘,๐๐๐,๐๐๐

๘,๐๐๐,๐๐๐ ๗,๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๗,๕๐๐,๐๐๐
รวมโครงกำรทีต่ัง้งบประมำณจำกเงนิอุดหนุนทัว่ไป ๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๕๐๐,๐๐๐

๘,๐๐๐,๐๐๐ ๘,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๘,๐๐๐,๐๐๐

                                                                                                  รำยงำนกำรตดิตำมผลกำรด ำเนินโครงกำร                                                                              

                                                                                                                              แผนพัฒนำทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

                                                                                                                  รอบป ี๒๕๖๑ รำยไตรมำสที ่๔ ตัง้แต ่๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๐ ก.ย. ๖๑

โครงกำรทีต่ัง้งบประมำณจำกรำยไดเ้ทศบำล 
โครงกำรทีต่ัง้จำกเงนิอุดหนุนทัว่ไป

รวมดำ้นยทุธศำสตร์ทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม

รวมโครงกำรทีต่ัง้งบประมำณจำกเงนิรำยได้

รวมโครงกำรทีต่ัง้จำกงบประมำณทกุประเภท

ผลสัมฤทธิ์

จ ำนวน

แผนงำนเคหะและชมุชน

ที่
ยทุธศำสตร์/กลยทุธ์/โครงกำร/กิจกรรม

ยทุธศำสตร์  ดำ้นทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม
กลยทุธท์ี ่๔ พัฒนำประสิทธภิำพกำรระบำยน้ ำและกำรปอ้งกันน้ ำทว่ม

โครงกำรคงเหลือ ประเภท
หน่วยงำน

งบประมำณ กำรตดิตำมกำรใชง้บประมำณ เปำ้หมำย

แผน เทศบญัญตัิ ใชไ้ป



ผ.๐๖

๗๙
ล ำดบั ตวัชีว้ัด

ผลผลิต ผลลัพธ์
(OUTPUT) (OUTCOME)

แผนงำนกำรศึกษำ
๑ โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

๑.๑ โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม กองการศึกษา ๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ เด็กและเยาวชน ๑๒๐ คน ๑๕๐ คน เด็กและเยาวชน จ านวนผู้เขา้ร่วม
ในสถานศึกษา กจิกรรม
สังกดัเทศบาลนคร
ปากเกร็ดมีจิตส านึก
และตระหนักใน
คุณค่าของคุณธรรม
จริยธรรมน าหลัก
คุณธรรมจริยธรรม
มาใช้ในการด าเนิน
ชีวติ

รวมยทุธศำสตร์ดำ้นกำรศึกษำ  ศำสนำ  และวัฒนธรรม ๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐

ยทุธศำสตร์ดำ้นกำรศึกษำ  ศำสนำ  และวัฒนธรรม
กลยทุธท์ี ่๓ ส่งเสริมศำสนำพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม
เสริมสร้ำงประสบกำรณก์ำรเรียนรู้

แผน เทศบญัญตัิ

                                                                                                  รำยงำนกำรตดิตำมผลกำรด ำเนินโครงกำร                                                                              

ยทุธศำสตร์/กลยทุธ์/โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำน

งบประมำณ กำรตดิตำมกำรใชง้บประมำณ เปำ้หมำย ผลสัมฤทธิ์

ที่

                                                                                                                              แผนพัฒนำทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

                                                                                                                  รอบป ี๒๕๖๑ รำยไตรมำสที ่๔ ตัง้แต ่๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๐ ก.ย. ๖๑

โครงกำรใชไ้ป คงเหลือ ประเภท จ ำนวน



ผ.๐๘

๘๐
ล ำดบั ตวัชีว้ัด

ผลผลิต ผลลัพธ์
(OUT PUT) (OUT COME)

๑ บริหารงานทั่วไป/ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ส านักปลัดฯ ๑๔๔,๐๐๐ ๑๔๔,๐๐๐ ๑๓๖,๘๐๐ ๗,๒๐๐ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ๙ เคร่ือง ๙ เคร่ือง ครุภณัฑ์เพยีงพอ จ านวนครุภณัฑ์
๒๘,๘๐๐ ๒๕,๒๐๐ ๒๓,๔๐๐ ๑,๘๐๐ เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ๙ เคร่ือง ๙ เคร่ือง ครุภณัฑ์เพยีงพอ จ านวนครุภณัฑ์

บริหารงานทั่วไป/ครุภณัฑ์ส านักงาน ๔๗,๔๐๐ ๔๗,๔๐๐ ๐ ๔๗,๔๐๐ เกา้อีส้ านักงาน มีล้อเล่ือน (แผนเพิม่เติม ฉบบัที่ ๓) ๑๒ ตัว  -  -  - 
กนัเงินไม่ได้กอ่หนี้

๓๖,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐ ๐ ๓๖,๐๐๐ โต๊ะพบัหน้าขาว (แผนเพิม่เติม ฉบบัที่ ๓) ๒๐ ตัว  -  -  - 
กนัเงินไม่ได้กอ่หนี้

๔,๓๐๐ ๔,๓๐๐ ๐ ๔,๓๐๐ ตู้เหล็ก ๓ ล้ินชัก (แผนเพิม่เติม ฉบบัที่ ๓) ๑ ตู้  -  -  - 
กนัเงินไม่ได้กอ่หนี้

๒ บริหารงานทั่วไป/ครุภณัฑ์ส านักงาน ส านักการคลัง ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๘,๖๔๐ ๑๑,๓๖๐ เกา้อีส้ านักงาน ๒ ตัว ๒ ตัว
๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๒๙,๗๐๐ ๓๐๐ เคร่ืองโทรสาร (แผนเพิม่เติม ฉบบัที่ ๑) ๑ เคร่ือง ๑ เคร่ือง

บริหารงานทั่วไป/ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ๕ เคร่ือง ๕ เคร่ือง
๓๔,๐๐๐ ๓๔,๐๐๐ ๓๔,๐๐๐ ๐ เคร่ืองพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ๒ เคร่ือง ๒ เคร่ือง ในการปฎบิติั จ านวนครุภณัฑ์
๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๒๘,๐๐๐ เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์/ชนิด LED ๑ เคร่ือง ๑ เคร่ือง บริการมากขึน้
๑๖,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐ ๗,๕๐๐ ๖,๕๐๐ เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ๕ เคร่ือง ๕ เคร่ือง
๑๙,๐๐๐ ๑๙,๐๐๐ ๑๗,๕๐๐ ๑,๕๐๐ ชุดโปรแกรมระบบปฏบิติัการ ๕ ชุด ๕ ชุด

ส าหรับเคร่ืองคอมพวิเตอร์
๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ชุดโปรแกรมจดัการส านักงาน ๕ ชุด ๕ ชุด

                                                                                                  รำยงำนกำรตดิตำมผลกำรด ำเนินโครงกำร                                                                              

                                                                                                                              แผนพัฒนำทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

                                                                                                                  รอบป ี๒๕๖๑ รำยไตรมำสที ่๔ ตัง้แต ่๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๐ ก.ย. ๖๑

ผลสัมฤทธิ์

จ ำนวน โครงกำรที่ แผน
แผนงำน/ประเภท หน่วยงำน

งบประมำณ กำรตดิตำมกำรใชง้บประมำณ เปำ้หมำย

เทศบญัญตัิ ใชไ้ป คงเหลือ ประเภท



๘๑
ล ำดบั ตวัชีว้ัด

ผลผลิต ผลลัพธ์
(OUT PUT) (OUT COME)

๓ บริหารงานทั่วไป/ครุภณัฑ์ส านักงาน กองวชิาการฯ ๒๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ โต๊ะท างานพร้อมเกา้อี้ ๒ ชุดต่อปี ๒ ชุดต่อปี ครุภณัฑ์เพยีงพอ จ านวนครุภณัฑ์

๒๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ โต๊ะท างานพร้อมเกา้อี ้(แผนเพิม่เติม ฉบบัที่ ๑) ๒ ชุด

๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ ๑๗,๙๐๐ ๑๐๐ เคร่ืองโทรสาร แบบใช้กระดาษ ๑ เคร่ือง ๑ เคร่ือง ครุภณัฑ์เพยีงพอ จ านวนครุภณัฑ์

๑๔,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ เคร่ืองเจาะกระดาษและเขา้เล่มแบบมือโยก ๑ เคร่ือง

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๐,๓๗๕ ๔,๖๒๕ เกา้อีส้ านักงาน (แผนเพิม่เติม ฉบบัที่ ๑) ๓ ตัว ๓ ตัว ครุภณัฑ์เพยีงพอ จ านวนครุภณัฑ์

บริหารงานทั่วไป/ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๙๗๗,๐๐๐ ๔๘๓,๐๐๐ ๔๙๔,๐๐๐ ระบบเสียงตามสาย ๓ ระบบต่อปี ๓ ระบบต่อปี ครุภณัฑ์เพยีงพอ จ านวนครุภณัฑ์
กนัเงินกอ่หนี้

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๗,๐๐๐ ๑๐,๗๐๐ ๙๖,๓๐๐ ชุดเคร่ืองขยายเสียงพร้อมล าโพงชนิดกระเปา๋หิว้ ๒ ชุดต่อปี ๒ ชุดต่อปี ครุภณัฑ์เพยีงพอ จ านวนครุภณัฑ์

๑๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๘,๙๘๘ ๑๒ เคร่ืองบนัทึกเสียง ๒ เคร่ืองต่อปี ๒ เคร่ืองต่อปี ครุภณัฑ์เพยีงพอ จ านวนครุภณัฑ์

๒๐,๐๐๐ ๓๘,๐๐๐ ๓๖,๓๘๐ ๑,๖๒๐ ไมโครโฟนไร้สาย ๑ ชุดต่อปี ๑ ชุดต่อปี ครุภณัฑ์เพยีงพอ จ านวนครุภณัฑ์

๓๐,๐๐๐ ๔๙,๐๐๐ ๔๗,๐๘๐ ๑,๙๒๐ ไมค์ลอยแบบ Condenser ๑ ชุดต่อปี ๑ ชุดต่อปี ครุภณัฑ์เพยีงพอ จ านวนครุภณัฑ์

๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๐ ๔๕๐,๐๐๐ ล าโพงฮอร์นแบบกลม (แผนเพิม่เติม ฉบบัที่ ๑) ๙๐ ตัวต่อปี  -  -  - 
กนัเงินกอ่หนี้

คงเหลือ ประเภท จ ำนวน

งบประมำณ กำรตดิตำมกำรใชง้บประมำณ เปำ้หมำย ผลสัมฤทธิ์

แผน โครงกำรเทศบญัญตัิ ใชไ้ปที่
แผนงำน หน่วยงำน



๘๒
ล ำดบั ตวัชีว้ัด

ผลผลิต ผลลัพธ์
(OUT PUT) (OUT COME)

บริหารงานทั่วไป/ครุภณัฑ์โฆษณา กองวชิาการฯ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๕๙,๙๒๐ ๘๐ กล้องถา่ยภาพนิ่งระบบดิจติอล ๑ ตัว ๑ ตัว ครุภณัฑ์เพยีงพอ จ านวนครุภณัฑ์
และเผยแพร่ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๔๙,๒๒๐ ๗๘๐ กล้องถา่ยวดีีโอ ใช้เมมโมร่ีการ์ด ๑ ตัว ๑ ตัว ครุภณัฑ์เพยีงพอ จ านวนครุภณัฑ์

๑๘๐,๐๐๐ ๑๑๖,๐๐๐ ๙๙,๙๓๘ ๑๖,๐๖๒ เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ๒ เคร่ือง ๒ เคร่ือง ครุภณัฑ์เพยีงพอ จ านวนครุภณัฑ์
๑๓,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ ปา้ยจอแสดงภาพ LED ๑ ปา้ย

๖๒,๐๐๐ ๕๔,๐๐๐ ๓๘,๐๙๒ ๑๕,๙๐๘ โทรทัศน์แอลอดีี (LED) (แผนเพิม่เติม ฉบบัที่ ๑) ๒ เคร่ือง ๒ เคร่ือง ครุภณัฑ์เพยีงพอ จ านวนครุภณัฑ์

บริหารงานทั่วไป/ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ๔๘,๐๐๐ ๔๘,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๓,๐๐๐ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ๓ เคร่ือง ๓ เคร่ือง ครุภณัฑ์เพยีงพอ จ านวนครุภณัฑ์
๘,๔๐๐ ๘,๔๐๐ ๔,๕๐๐ ๓,๙๐๐ เคร่ืองส ารองไฟ ๓ เคร่ือง ๓ เคร่ือง ครุภณัฑ์เพยีงพอ จ านวนครุภณัฑ์

๑๗,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๕,๐๐๐ เคร่ืองพมิพ ์Multifunction ๑ เคร่ือง ๑ เคร่ือง ครุภณัฑ์เพยีงพอ จ านวนครุภณัฑ์
๑๑,๔๐๐ ๑๑,๔๐๐ ๑๐,๕๐๐ ๙๐๐ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ๓ ชุด ๓ ชุด ครุภณัฑ์เพยีงพอ จ านวนครุภณัฑ์
๓๓,๐๐๐ ๓๓,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ ชุดโปรแกรมจดัการส านักงาน ๓ ชุด ๓ ชุด ครุภณัฑ์เพยีงพอ จ านวนครุภณัฑ์

๔ บริหารงานทั่วไป/ครุภณัฑ์ส านักงาน กองทะเบียนราษฎรฯ ๓๐,๕๐๐ ๓๐,๕๐๐ ๓๐,๕๐๐ ๐ เคร่ืองพมิพดี์ดไฟฟา้ ๑ เคร่ือง ๑ เคร่ือง ครุภณัฑ์เพยีงพอ จ านวนครุภณัฑ์
๒๕,๕๐๐ ๒๕,๕๐๐ ๒๕,๕๐๐ ๐ โต๊ะท างาน ขนาด ๑.๒๐ x ๐.๗๕ x ๐.๗๕ ๕ ตัว ๕ ตัว ครุภณัฑ์เพยีงพอ จ านวนครุภณัฑ์
๑๓,๔๐๐ ๑๓,๔๐๐ ๑๑,๕๘๐ ๑,๘๒๐ โต๊ะท างาน ขนาด ๑.๕๐ x ๐.๗๕ x ๐.๗๕ ๒ ตัว ๒ ตัว ครุภณัฑ์เพยีงพอ จ านวนครุภณัฑ์
๙,๘๐๐ ๙,๘๐๐ ๘,๙๕๐ ๘๕๐ โต๊ะท างาน ขนาด ๑.๘๐ x ๐.๗๕ x ๐.๗๕ ๑ ตัว ๑ ตัว ครุภณัฑ์เพยีงพอ จ านวนครุภณัฑ์

๓๕,๖๐๐ ๓๕,๖๐๐ ๓๕,๖๐๐ ๐ เกา้อีส้ านักงาน ๘ ตัว ๘ ตัว ครุภณัฑ์เพยีงพอ จ านวนครุภณัฑ์
๑,๘๐๐ ๑,๘๐๐ ๑,๘๐๐ ๐ รถเขน็เหล็กพบัได้ ๔ ล้อ ๑ คัน ๑ คัน ครุภณัฑ์เพยีงพอ จ านวนครุภณัฑ์

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๙,๗๒๐ ๒๐,๒๘๐ เกา้อีเ้บาะนวมหมุนได้  (แผนเพิม่เติม ฉบบัที่ ๑) ๖ ตัว ๖ ตัว ครุภณัฑ์เพยีงพอ จ านวนครุภณัฑ์
๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๑,๖๒๐ ๓,๓๘๐ เกา้อีแ้บบยดึติดกบัตัวรถ (แผนเพิม่เติม ฉบบัที่ ๑) ๑ ตัว ๑ ตัว ครุภณัฑ์เพยีงพอ จ านวนครุภณัฑ์

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๐ ๒๐,๐๐๐ โต๊ะคอมพวิเตอร์ (แผนเพิม่เติม ฉบบัที่ ๑) ๔ ตัว  -  -  -
กนัเงินไม่กอ่หนี้

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๐ ๕,๐๐๐ โต๊ะคอมพวิเตอร์ (แผนเพิม่เติม ฉบบัที่ ๑) ๑ ตัว  -  -  -
กนัเงินไม่กอ่หนี้

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๐ ๒๐,๐๐๐ เกา้อีส้ าหรับเจา้หน้าที่ (แผนเพิม่เติม ฉบบัที่ ๑) ๕ ตัว  -  -  -
กนัเงินไม่กอ่หนี้

24,000 24,000 ๐ ๒๔,๐๐๐ เกา้อีส้ าหรับผู้รับบริการ (แผนเพิม่เติม ฉบบัที่ ๑) ๖ ตัว  -  -  -
กนัเงินไม่กอ่หนี้

ที่ แผน เทศบญัญตัิ ใชไ้ป คงเหลือ ประเภท จ ำนวน
แผนงำน หน่วยงำน

งบประมำณ กำรตดิตำมกำรใชง้บประมำณ ผลสัมฤทธิ์เปำ้หมำย

โครงกำร



๘๓
ล ำดบั ตวัชีว้ัด

ผลผลิต ผลลัพธ์
(OUT PUT) (OUT COME)

บริหารงานทั่วไป/ครุภณัฑ์ส านักงาน กองทะเบียนราษฎรฯ 24,000 24,000 ๐ ๒๔,๐๐๐ เกา้อีรั้บแขก แบบ ๑ ที่นั่ง (แผนเพิม่เติม ฉบบัที่ ๑) ๘ ตัว  -  -  -
กนัเงินไม่กอ่หนี้

24,000 24,000 ๐ ๒๔,๐๐๐ โต๊ะกลางแบบกระจก (แผนเพิม่เติม ฉบบัที่ ๑) ๔ ตัว  -  -  -
กนัเงินไม่กอ่หนี้

21,000 21,000 ๐ ๒๑,๐๐๐ ตู้เกบ็เอกสาร (แผนเพิม่เติม ฉบบัที่ ๑) ๒ ตู้  -  -  -
กนัเงินไม่กอ่หนี้

51,800 94,000 ๐ ๙๔,๐๐๐ เคร่ืองปรับอากาศ (แผนเพิม่เติม ฉบบัที่ ๑) ๒ เคร่ือง  -  -  -
กนัเงินไม่กอ่หนี้

15,000 15,000 ๐ ๑๕,๐๐๐ โทรศัพท์มือถอื (แผนเพิม่เติม ฉบบัที่ ๒) ๑ เคร่ือง  -  -  -
กนัเงินไม่กอ่หนี้

บริหารงานทั่วไป/ครุภณัฑ์โฆษณา 38,000 38,000 ๐ ๓๘,๐๐๐ กล้องถา่ยภาพนิ่งระบบดิจติอล ๑ ชุด  -  -  -
และเผยแพร่ กนัเงินไม่กอ่หนี้

13,000 13,000 ๐ ๑๓,๐๐๐ โทรทัศน์ LED ๓๒ นิ้ว ๑ เคร่ือง  -  -  -
กนัเงินไม่กอ่หนี้

บริหารงานทั่วไป/ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว 26,000 26,000 ๐ ๒๖,๐๐๐ เคร่ืองท าน้ าร้อน - น้ าเยน็ แบบต่อกอ๊ก ๑ เคร่ือง  -  -  -
กนัเงินไม่กอ่หนี้

บริหารงานทั่วไป/ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ๓๒,๐๐๐ ๓๒,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ๒ เคร่ือง ๒ เคร่ือง ครุภณัฑ์เพยีงพอ จ านวนครุภณัฑ์
๑๕,๘๐๐ ๑๕,๘๐๐ ๑๕,๘๐๐ ๐ เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์/ชนิด LED ๑ เคร่ือง ๑ เคร่ือง ครุภณัฑ์เพยีงพอ จ านวนครุภณัฑ์
๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๐ เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์/ชนิด LED แบบ Network ๑ เคร่ือง ๑ เคร่ือง ครุภณัฑ์เพยีงพอ จ านวนครุภณัฑ์
๖,๔๐๐ ๕,๖๐๐ ๓,๐๐๐ ๒,๖๐๐ เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ๒ เคร่ือง ๒ เคร่ือง ครุภณัฑ์เพยีงพอ จ านวนครุภณัฑ์
๕,๘๐๐ ๕,๗๐๐ ๕,๐๖๗ ๖๓๓ อปุกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย ๑ เคร่ือง ๑ เคร่ือง ครุภณัฑ์เพยีงพอ จ านวนครุภณัฑ์
๗,๖๐๐ ๗,๖๐๐ ๗,๐๐๐ ๖๐๐ ชุดโปรแกรมระบบปฏบิติัการ ๒ ชุด ๒ ชุด ครุภณัฑ์เพยีงพอ จ านวนครุภณัฑ์

๒๒,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐ ชุดโปรแกรมจดัการส านักงาน ๒ ชุด ๒ ชุด ครุภณัฑ์เพยีงพอ จ านวนครุภณัฑ์
๖๖,๐๐๐ ๖๖,๐๐๐ ๐ ๖๖,๐๐๐ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงานประมวลผล ๓ เคร่ือง  -  -  -

กนัเงินไม่กอ่หนี้ แบบที่ ๑ (แผนเพิม่เติม (ฉบบัที่ ๑)
๒๓,๐๐๐ ๒๓,๐๐๐ ๐ ๒๓,๐๐๐ อปุกรณ์จดัเกบ็และอา่นลายพมิพน์ิ้วมือ ๑ เคร่ือง  -  -  -

กนัเงินไม่กอ่หนี้ (แผนเพิม่เติม ฉบบัที่ ๑)
๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๐ ๓๐,๐๐๐ เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์หรือ LED ๒ ชุด  -  -  -

กนัเงินไม่กอ่หนี้ (แผนเพิม่เติม ฉบบัที่ ๑)

ที่ แผน เทศบญัญตัิ ใชไ้ป คงเหลือ ประเภท จ ำนวน

งบประมำณ

โครงกำร
แผนงำน หน่วยงำน

กำรตดิตำมกำรใชง้บประมำณ เปำ้หมำย ผลสัมฤทธิ์



๘๔
ล ำดบั ตวัชีว้ัด

ผลผลิต ผลลัพธ์
(OUT PUT) (OUT COME)

บริหารงานทั่วไป/ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ กองทะเบียนราษฎรฯ ๔๘๐,๐๐๐ ๔๘๐,๐๐๐ ๐ ๔๘๐,๐๐๐ เคร่ืองพมิพบ์ตัรประจ าตัวประชาชน ๑ ชุด  -  -  -
กนัเงินไม่กอ่หนี้ (แผนเพิม่เติม ฉบบัที่ ๑)

๔,๒๐๐ ๔,๒๐๐ ๐ ๔,๒๐๐ อปุกรณ์อา่นบตัรแบบอเนกประสงค์ ๖ ชุด  -  -  -
กนัเงินไม่กอ่หนี้ (แผนเพิม่เติม ฉบบัที่ ๑)

๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๐ ๑๒,๐๐๐ อปุกรณ์อา่นเขยีนบตัรสมาร์ทการ์ด ๑ชุด  -  -  -
กนัเงินไม่กอ่หนี้ (แผนเพิม่เติม ฉบบัที่ ๑)

๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ ๐ ๒๑,๐๐๐ อปุกรณ์กระจายสัญญาณ ๑ ชุด  -  -  -
กนัเงินไม่กอ่หนี้ (แผนเพิม่เติม ฉบบัที่ ๑)

๓๙,๐๐๐ ๓๙,๐๐๐ ๐ ๓๙,๐๐๐ เคร่ืองส ารองไฟฟา้ (แผนเพิม่เติม ฉบบัที่ ๑) ๓ เคร่ือง  -  -  -
กนัเงินไม่กอ่หนี้

๕๐,๒๐๐ ๕๐,๒๐๐ ๐ ๕๐,๒๐๐ เคร่ืองพมิพส์มุดทะเบยีนบา้น ๑ ชุด  -  -  -
กนัเงินไม่กอ่หนี้

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๐ ๔๐,๐๐๐ แสกนเนอร์ (แผนเพิม่เติม ฉบบัที่ ๑) ๒ ชุด  -  -  -
กนัเงินไม่กอ่หนี้

๑๑,๔๐๐ ๑๑,๔๐๐ ๐ ๑๑,๔๐๐ ชุดโปรแกรมระบบปฏบิติัการ ๓ ชุด  -  -  -
กนัเงินไม่กอ่หนี้ (แผนเพิม่เติม ฉบบัที่ ๑)

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๐ ๖๐,๐๐๐ COMPUTER SOFTWARE ส าหรับเคร่ือง ๓ ชุด  -  -  -
กนัเงินไม่กอ่หนี้ SERVICE (แผนเพิม่เติม ฉบบัที่ ๑)

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๐ ๒๐,๐๐๐ COMPUTER SOFTWARE ควบคุมการจดัเกบ็ภาพ ๑ ชุด  -  -  -
กนัเงินไม่กอ่หนี้ (แผนเพิม่เติม ฉบบัที่ ๑)

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๐ ๒๐,๐๐๐ COMPUTER SOFTWARE ควบคุมการท างานของ ๑ ชุด  -  -  -
กนัเงินไม่กอ่หนี้ IDCARE PRINTER (แผนเพิม่เติม ฉบบัที่ ๑)

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๐ ๒๐,๐๐๐ COMPUTER SOFTWARE ควบคุมการอา่น ๑ ชุด  -  -  -
กนัเงินไม่กอ่หนี้ ลายพมิพน์ิ้วมือ (แผนเพิม่เติม ฉบบัที่ ๑)

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๐ ๒๐,๐๐๐ COMPUTER SOFTWARE ควบคุมการอา่นเขยีน ๑ ชุด  -  -  -
กนัเงินไม่กอ่หนี้ บตัรประจ าตัวประชาชน (แผนเพิม่เติม ฉบบัที่ ๑)

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๐ ๒๐,๐๐๐ APPLICATION SOFTWARE ๑ ชุด  -  -  -
กนัเงินไม่กอ่หนี้ (แผนเพิม่เติม ฉบบัที่ ๑)

ที่ แผน โครงกำร
แผนงำน หน่วยงำน

งบประมำณ

เทศบญัญตัิ

ผลสัมฤทธิ์เปำ้หมำย

ใชไ้ป คงเหลือ ประเภท จ ำนวน

กำรตดิตำมกำรใชง้บประมำณ



๘๕
ล ำดบั ตวัชีว้ัด

ผลผลิต ผลลัพธ์
(OUT PUT) (OUT COME)

บริหารงานทั่วไป/ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ กองทะเบียนราษฎรฯ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๐ ๔๐,๐๐๐ COMPUTER SOFTWARE เขา้ระบบฐานขอ้มูล ๒ ชุด  -  -  -
กนัเงินไม่กอ่หนี้ (แผนเพิม่เติม ฉบบัที่ ๑)

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๐ ๒๐,๐๐๐ ระบบค าส่ังควบคุมการท างานเคร่ืองพมิพส์มุด ๑ ชุด  -  -  -
กนัเงินไม่กอ่หนี้ ทะเบยีนบา้น (แผนเพิม่เติม ฉบบัที่ ๑)

๒๑,๔๐๐ ๒๑,๔๐๐ ๐ ๒๑,๔๐๐ ค่าติดต้ัง LOAD CENTER (แผนเพิม่เติม ฉบบัที่ ๑) ๑ ระบบ  -  -  -
กนัเงินไม่กอ่หนี้

๓๒,๑๐๐ ๔๕,๕๐๐ ๐ ๔๕,๕๐๐ ติดต้ังระบบไฟฟา้และสายสัญญาณ ๑ ระบบ  -  -  -
กนัเงินไม่กอ่หนี้ (แผนเพิม่เติม ฉบบัที่ ๑)

๕๓,๕๐๐ ๖๕,๕๐๐ ๐ ๖๕,๕๐๐ ติดต้ังระบบคอมพวิเตอร์ HARDWERE/ ๑ ระบบ  -  -  -
กนัเงินไม่กอ่หนี้ SOFTWARE (แผนเพิม่เติม ฉบบัที่ ๑)

๓๒,๑๐๐ ไม่ได้งบประมาณ ค่าบริการในการวเิคราะห ์ (แผนเพิม่เติม ฉบบัที่ ๑) ๓ ระบบ

โครงกำร
แผนงำน หน่วยงำน

งบประมำณ กำรตดิตำมกำรใชง้บประมำณ เปำ้หมำย

ประเภท จ ำนวนที่ แผน เทศบญัญตัิ

ผลสัมฤทธิ์

ใชไ้ป คงเหลือ



๘๖
ล ำดบั ตวัชีว้ัด

ผลผลิต ผลลัพธ์
(OUT PUT) (OUT COME)

๕ การรักษาความสงบภายใน/ ส านักปลัดฯ ๒๑๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๓๒,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ท่อสูบน้ าพญานาค ชนิดรอบช้า ๔ ท่อ ๔ ท่อ มีเคร่ืองมีอเคร่ืองใช้ จ านวนครุภณัฑ์
ครุภณัฑ์การเกษตร ที่ทันสมัย

การรักษาความสงบภายใน/ ๑,๕๗๐,๐๐๐ ๑,๕๗๐,๐๐๐ ๐ ๑,๕๗๐,๐๐๐ รถยนต์ตรวจการณ์ (แผนเพิม่เติม ฉบบัที่ ๓) ๑ คัน  -  -  -
ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง กนัเงินไม่กอ่หนี้

๑๖๔,๐๐๐ ๑๖๔,๐๐๐ ๐ ๑๖๔,๐๐๐ รถจกัรยานยนต์ (แผนเพิม่เติม ฉบบัที่ ๓) ๒ คัน  -  -  -
กนัเงินไม่กอ่หนี้

๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ รถยนต์ดับเพลิง (แผนเพิม่เติม ฉบบัที่ ๓) ๔ คัน  -  -  -
กนัเงินไม่กอ่หนี้

บริหารงานทั่วไป/ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๙๙,๖๐๐ ๔๐๐ เคร่ืองวทิยส่ืุอสารชนิดประจ าที่พร้อมอปุกรณ์ ๑ เคร่ือง ๑ เคร่ือง มีเคร่ืองมีอเคร่ืองใช้ จ านวนครุภณัฑ์
ที่ทันสมัย

๖ การศึกษา/ครุภณัฑ์ส านักงาน กองการศึกษา ๑๑๘,๐๐๐ ๑๑๘,๐๐๐ ๐ ๑๑๘,๐๐๐ พดัลมอตุสาหกรรม แบบต้ังพืน้ ขนาด ๒๔ นิ้ว ๒๐ ตัว  -  -  -
กนัเงินไม่กอ่หนี้

๑๙,๒๐๐ ๑๙,๒๐๐ ๐ ๑๙,๒๐๐ พดัลมอตุสาหกรรม แบบติดผนัง ขนาด ๒๒ นิ้ว ๖ ตัว  -  -  -
กนัเงินไม่กอ่หนี้

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๒๘๓,๕๐๐ ๑๖,๕๐๐ โต๊ะอาหารพร้อมม้านั่งนักเรียนอนุบาล ๖๐ ชุด ๖๐ ชุด ครูและนักเรียนมี จ านวนครุภณัฑ์
อปุกรณ์เพยีงพอ

๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๓๐๑,๔๐๐ ๒๙๘,๖๐๐ โต๊ะอาหารพร้อมม้านั่งนักเรียนประถม ๔๐ ชุด ๔๐ ชุด ครูและนักเรียนมี จ านวนครุภณัฑ์
อปุกรณ์เพยีงพอ

๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ ๐ ๑๘,๐๐๐ เคร่ืองเจาะกระดาษไฟฟา้และเขา้เล่มโยกมือ ๑ เคร่ือง  -  -  -
กนัเงินไม่กอ่หนี้

๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ๐ ๕๕,๐๐๐ ตู้เหล็กเกบ็เอกสาร ๑๐ ตู้  -  -  -
ยกเลิก

๔๓,๕๐๐ ๔๓,๕๐๐ ๐ ๔๓,๕๐๐ โต๊ะประชุมพร้อมเกา้อี ้๑๒ ที่นั่ง ๑ ชุด  -  -  -
กนัเงินไม่กอ่หนี้

๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ ๐ ๑๘,๐๐๐ เคร่ืองโทรสารกระดาษธรรมดา ๑ เคร่ือง  -  -  -
กนัเงินไม่กอ่หนี้

๔๕๐,๐๐๐ ๔๘๖,๐๐๐ ๔๘๖,๐๐๐ ๐ เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ๑๕ เคร่ือง ๑๕ เคร่ือง ครูและนักเรียนมี จ านวนครุภณัฑ์

โครงกำร
แผนงำน

ประเภท จ ำนวนที่
หน่วยงำน

งบประมำณ กำรตดิตำมกำรใชง้บประมำณ เปำ้หมำย

แผน เทศบญัญตัิ ใชไ้ป คงเหลือ

ผลสัมฤทธิ์



๘๗
ล ำดบั ตวัชีว้ัด

ผลผลิต ผลลัพธ์
(OUT PUT) (OUT COME)

การศึกษา/ครุภณัฑ์ส านักงาน กองการศึกษา ๑๑,๕๐๐ ๑๑,๕๐๐ ๐ ๑๑,๕๐๐ โต๊ะพร้อมเกา้อีค้รู ๑ ชุด  -  -  -
กนัเงินไม่กอ่หนี้

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๐ ๖๐,๐๐๐ ตู้เอกสารแบบบานเล่ือนกระจก ๘ ตู้  -  -  -
ยกเลิก

๕,๕๐๐ ๕,๕๐๐ ๐ ๕,๕๐๐ ตู้เหล็กเกบ็เอกสาร ๑ ตู้  -  -  -
ยกเลิก

๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๐ ๖,๐๐๐ ชั้นวางแฟม้เกบ็เอกสาร ๒ ตัว  -  -  -
กนัเงินไม่กอ่หนี้

๑๖,๕๐๐ ๑๖,๕๐๐ ๐ ๑๖,๕๐๐ ชั้นวางหนังสือเด็กแบบโชวป์ก ๕ ชั้น ๖ ตู้  -  -  -
กนัเงินไม่กอ่หนี้

๒๔,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ ๐ ๒๔,๐๐๐ พดัลมติดผนัง ขนาด ๑๘ นิ้ว พร้อมติดต้ัง ๑๒ ตัว  -  -  -
กนัเงินไม่กอ่หนี้

การศึกษา/ครุภณัฑ์ส านักงาน ๔,๒๐๐ ๔,๒๐๐ ๐ ๔,๒๐๐ พดัลมติดโคจร ขนาด ๑๖ นิ้ว พร้อมติดต้ัง ๓ ตัว  -  -  -
กนัเงินไม่กอ่หนี้

๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๐ ๑๒,๐๐๐ พดัลมต้ังพืน้ ขนาด ๑๘ นิ้ว ๘ ตัว  -  -  -
กนัเงินไม่กอ่หนี้

๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ ๐ ถงัน้ าแบบแสตนเลส ๑ ใบ ๑ ใบ ครูและนักเรียนมี จ านวนครุภณัฑ์
อปุกรณ์เพยีงพอ

๑๑,๗๐๐ ๑๑,๗๐๐ ๑๑,๗๐๐ ๐ เคร่ืองปัม๊น้ า ๑ เคร่ือง ๑ เคร่ือง ครูและนักเรียนมี จ านวนครุภณัฑ์
อปุกรณ์เพยีงพอ

ผลสัมฤทธิ์กำรตดิตำมกำรใชง้บประมำณ เปำ้หมำย

ใชไ้ป คงเหลือ ประเภท จ ำนวนที่
แผนงำน หน่วยงำน

งบประมำณ

เทศบญัญตัิ โครงกำรแผน



๘๘
ล ำดบั ตวัชีว้ัด

ผลผลิต ผลลัพธ์
(OUT PUT) (OUT COME)

การศึกษา/ครุภณัฑ์ส านักงาน กองการศึกษา ๒๘,๐๐๐ ๒๘,๐๐๐ ๒๘,๐๐๐ ๐ เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง ๑ เคร่ือง ๑ เคร่ือง   ครูและนักเรียน
๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๒๗,๐๐๐ ๘,๐๐๐ โต๊ะท างาน (แผนเพิม่เติม ฉบบัที่ ๑) ๕ ตัว ๕ ตัว     มีอปุกรณ์ จ านวนครุภณัฑ์
๒๒,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ ๑๖,๘๗๕ ๕,๑๒๕ เกา้อีส้ านักงาน (แผนเพิม่เติม ฉบบัที่ ๑) ๕ ตัว ๕ ตัว     เพยีงพอ
๑๕,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ โต๊ะคอมพวิเตอร์ (แผนเพิม่เติม ฉบบัที่ ๒) ๖ ตัว
๘,๘๐๐ ๘,๘๐๐ ๐ ๘,๘๐๐ โต๊ะวางปร้ินเตอร์ (แผนเพิม่เติม ฉบบัที่ ๒) ๔ ตัว  -  -  -

กนัเงินไม่กอ่หนี้

การศึกษา/ครุภณัฑ์ยานพาหนะ ๕๑,๐๐๐ ๕๑,๐๐๐ ๔๙,๕๐๐ ๑,๕๐๐ รถจกัรยานยนต์ ๑ คัน ๑ คัน   ครุภณัฑ์เหมาะสม
และขนส่ง ๗๘๗,๐๐๐ ๗๘๗,๐๐๐ ๖๐๙,๐๐๐ ๑๗๘,๐๐๐ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ๑ คัน ๑ คัน และเพยีงพอต่อ จ านวนครุภณัฑ์

   การปฏบิติังาน

การศึกษา/ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ กล้องโทรทัศน์วงจรปดิ ๑๖ ชุด  -  -  -
กนัเงินไม่กอ่หนี้

๗๔,๕๐๐ ๗๒,๙๐๐ ๗๒,๐๐๐ ๙๐๐ ชุดขยายเสียงเคล่ือนที่แบบกระเปา๋หิว้ ๑๘ ชุด ๑๘ ชุด
๓๙,๕๐๐ ๓๙,๒๐๐ ๓๙,๐๐๐ ๒๐๐ ชุดขยายเสียงเคล่ือนที่แบบลากจงู ๔ ชุด ๔ ชุด   ครุภณัฑ์เหมาะสม

๑๑๑,๕๐๐ ๑๑๑,๕๐๐ ๑๑๑,๐๐๐ ๕๐๐ เคร่ืองเล่นดีวดีี ๒๐ เคร่ือง ๒๐ เคร่ือง และเพยีงพอต่อ จ านวนครุภณัฑ์
๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๐ ปัม๊แช่ไฟฟา้ (ไดโว่)  (แผนเพิม่เติม ฉบบัที่ ๑) ๑ เคร่ือง ๑ เคร่ือง    การปฏบิติังาน

การศึกษา/ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ๒๔,๖๐๐ ๒๔,๖๐๐ ๒๔,๐๐๐ ๖๐๐ กล้องบนัทึกวดีีโอและภาพนิ่งขนาดเล็ก ๑ ตัว ๑ ตัว ครุภณัฑ์เหมาะสม จ านวนครุภณัฑ์
และเพยีงพอ

การศึกษา/ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๔,๐๐๐ ๑,๐๐๐ เคร่ืองท าน้ าเยน็แสตนเลส ขนาด ๕ กอ๊ก ๑ เคร่ือง ๑ เคร่ือง   ครุภณัฑ์เหมาะสม
๖๖,๐๐๐ ๖๖,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ตู้แช่อาหาร แบบ ๔ ประตู ๑ ตู้ ๑ ตู้ และเพยีงพอต่อ จ านวนครุภณัฑ์
๗,๗๐๐ ๗,๗๐๐ ๗,๖๐๐ ๑๐๐ หม้อหงุขา้วแกส๊ ๑ ใบ ๑ ใบ    การปฏบิติังาน

แผน เทศบญัญตัิ จ ำนวน โครงกำร
แผนงำน

ที่
หน่วยงำน

งบประมำณ กำรตดิตำมกำรใชง้บประมำณ เปำ้หมำย ผลสัมฤทธิ์

ใชไ้ป คงเหลือ ประเภท



๘๙
ล ำดบั ตวัชีว้ัด

ผลผลิต ผลลัพธ์
(OUT PUT) (OUT COME)

การศึกษา/ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว กองการศึกษา ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๐ หม้อหงุขา้วไฟฟา้ ๑ ใบ ๑ ใบ
  ครุภณัฑ์เหมาะสม

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๐ เตาแกส๊ ๑ เตา ๑ เตา และเพยีงพอต่อ จ านวนครุภณัฑ์
   การปฏบิติังาน

๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๐ ตู้แช่อาหาร แบบ ๒ ประตู ๑ ตู้ ๑ ตู้

๑๓,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ ๐ เคร่ืองตัดหญา้แบบเขน็ (แผนเพิม่เติม ฉบบัที่ ๑) ๑ เคร่ือง ๑ เคร่ือง โรงเรียนในสังกดัฯ จ านวนครุภณัฑ์
มีภมูิทัศน์ที่ดีสะอาด
และปลอดภยั

การศึกษา/ครุภณัฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ ๓๓,๕๐๐ ๓๔,๐๐๐ ๓๔,๐๐๐ ๐ ระนาดเอก ๑ ชุด ๑ ชุด

๓๒,๕๐๐ ๓๓,๐๐๐ ๓๓,๐๐๐ ๐ ระนาดทุ้ม ๑ ชุด ๑ ชุด

๒๑,๕๐๐ ๒๑,๕๐๐ ๒๑,๕๐๐ ๐ ฆอ้งวงใหญ่ ๑ ชุด ๑ ชุด  ครูและนักเรียน
   มีอปุกรณ์ที่

๒๑,๕๐๐ ๒๑,๕๐๐ ๒๑,๕๐๐ ๐ ฆอ้งวงเล็ก ๑ ชุด ๑ ชุด    เหมาะสมและ จ านวนครุภณัฑ์
    เพยีงพอ ท าให้

๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๐ ตะโพนไทย ๑ ลูก ๑ ลูก การปฏบิติังาน
เปน็ไปอยา่งมี

๒๘,๐๐๐ ๒๘,๐๐๐ ๒๘,๐๐๐ ๐ กลองแขก ๑ คู่ ๑ คู่ ประสิทธภิาพ

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๐ ร ามะนา ๑ ลูก ๑ ลูก

๓๗,๖๐๐ ๓๗,๖๐๐ ๓๗,๐๐๐ ๖๐๐ วงเมโลเด้ียน ๑ ชุด ๑ ชุด

โครงกำรที่ ประเภท จ ำนวน
หน่วยงำน

ใชไ้ป คงเหลือแผน เทศบญัญตัิ
แผนงำน

งบประมำณ กำรตดิตำมกำรใชง้บประมำณ ผลสัมฤทธิ์เปำ้หมำย



๙๐
ล ำดบั ตวัชีว้ัด

ผลผลิต ผลลัพธ์
(OUT PUT) (OUT COME)

การศึกษา/ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ กองการศึกษา ๓๗๗,๐๐๐ ๓๙๐,๐๐๐ ๓๗๖,๘๐๐ ๑๓,๒๐๐ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ๑๓ เคร่ือง ๑๓ เคร่ือง   ครุภณัฑ์เหมาะสม จ านวนครุภณัฑ์

41,600 36,400 ๓๓,๒๐๐ ๓,๒๐๐ เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ๑๓ เคร่ือง ๑๓ เคร่ือง และเพยีงพอต่อ
   การปฏบิติังาน

๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๐ ๑๘๐,๐๐๐ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ (แผนเพิม่เติม ฉบบัที่ ๑) ๖ เคร่ือง  -  -
กนัเงินไม่กอ่หนี้

๑๖,๘๐๐ ๑๖,๘๐๐ ๐ ๑๖,๘๐๐ เคร่ืองส ารองไฟฟา้ (แผนเพิม่เติม ฉบบัที่ ๑) ๖ เคร่ือง  -  -  -
กนัเงินไม่กอ่หนี้

๒๒,๘๐๐ ๒๒,๘๐๐ ๐ ๒๒,๘๐๐ ชุดโปรแกรมระบบปฏบิติัการ ๖ ชุด  -  -  -
กนัเงินไม่กอ่หนี้ (แผนเพิม่เติม ฉบบัที่ ๑)

๖๖,๐๐๐ ๖๖,๐๐๐ ๐ ๖๖,๐๐๐ ชุดโปรแกรมจดัการส านักงาน ๖ ชุด  -  -  -
กนัเงินไม่กอ่หนี้ (แผนเพิม่เติม ฉบบัที่ ๑)

๖,๒๐๐ ๖,๒๐๐ ๐ ๖,๒๐๐ อปุกรณ์กระจายสัญญาณ (L๒ Switch) แบบที่ ๑ ๑ ตัว  -  -  -
กนัเงินไม่กอ่หนี้ (แผนเพิม่เติม ฉบบัที่ ๒)

ที่ เทศบญัญตัิ ใชไ้ป โครงกำร
แผนงำน หน่วยงำน

งบประมำณ กำรตดิตำมกำรใชง้บประมำณ เปำ้หมำย ผลสัมฤทธิ์

แผน คงเหลือ ประเภท จ ำนวน



๙๑
ล ำดบั ตวัชีว้ัด

ผลผลิต ผลลัพธ์
(OUT PUT) (OUT COME)

๗ สาธารณสุข/ครุภณัฑ์ส านักงาน กองสาธารณสุขฯ ๑๐,๐๐๐ ๑๔,๓๐๐ ๙,๐๕๐ ๕,๒๕๐ โต๊ะท างานพร้อมเกา้อี้ ๑ ชุด ๑ ชุด เจา้หน้าที่ได้รับ จ านวนครุภณัฑ์
ความสะดวกในการ
ท างานเพิม่มากขึน้

๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ ๒๐,๗๐๐ ๓๐๐ เกา้อีส้ านักงาน ๖ ตัว ๖ ตัว เจา้หน้าที่ได้รับ จ านวนครุภณัฑ์
ความสะดวกในการ
ท างานเพิม่มากขึน้

สาธารณสุข/ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๔,๙๐๐ ๑๐๐ กล้องถา่ยภาพนิ่งระบบดิจติอล ๑ ตัว ๑ ตัว เจา้หน้าที่มีอปุกรณ์ จ านวนครุภณัฑ์
ที่ทันสมัยเหมาะสม
กบังาน

สาธารณสุข/ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว 15,000 ๑๕,๐๐๐ ๑๔,๕๐๐ ๕๐๐ ตู้เยน็ ขนาด ๙ คิว ๑ ตู้ ๑ ตู้ ยาและวคัซีนได้รับ จ านวนครุภณัฑ์
การเกบ็รักษาใน
อณุหภมูิที่เหมาะสม

200,000 ๒๐๐,๐๐๐ ๑๙๙,๙๘๓ ๑๗ ชุดภาชนะรองรับของเสีย ๑๐ ชุด ๑๐ ชุด ประสิทธภิาพในการ จ านวนชุด
ท างานเพื่อประชาชน
เพิม่มากขึน้

สาธารณสุข/ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 22,000 ๒๒,๐๐๐ ๒๑,๘๐๐ ๒๐๐ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ๑ เคร่ือง ๑ เคร่ือง ประสิทธภิาพ จ านวนเคร่ือง

5,800 ๕,๘๐๐ ๕,๕๐๐ ๓๐๐ เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ๑ เคร่ือง ๑ เคร่ือง ในการท างาน จ านวนเคร่ือง

3,800 ๓,๘๐๐ ๓,๘๐๐ ๐ ชุดโปรแกรมระบบปฎบิติัการ ๑ ชุด ๑ ชุด เพือ่ประชาชน จ านวนชุด

11,000 ๑๑,๐๐๐ ๑๐,๕๐๐ ๕๐๐ ชุดโปรแกรมจดัการส านักงาน ๑ ชุด ๑ ชุด เพิม่มากขึน้ จ านวนชุด

สาธารณสุข/ครุภณัฑ์ยานพาหนะ 9,000,000 9,000,000 ๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐ รถยนต์บรรทุกน้ าแบบอเนกประสงค์ ตัวถงัสแตนเลส ๒ คัน  -  -  -
และขนส่ง กนัเงินไม่กอ่หนี้ (แผนเพิม่เติม ฉบบัที่ ๓)

6,600,000 6,600,000 ๐ ๖,๖๐๐,๐๐๐ รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบอดัขยะด้านท้าย ๒ คัน  -  -  -
กนัเงินไม่กอ่หนี้ ขนาดความจไุม่น้อยกวา่ ๗,๐๐๐ ลิตร 

(แผนเพิม่เติม ฉบบัที่ ๓)

๑๘,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๘๐๐,๐๐๐ ๐ ๑,๘๐๐,๐๐๐ รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบอดัขยะด้านท้าย ๔ คัน  -  -  -
กนัเงินไม่กอ่หนี้ ขนาดความจไุม่น้อยกวา่ ๑๒ ลูกบาศกเ์มตร 

(แผนเพิม่เติม ฉบบัที่ ๓)

ผลสัมฤทธิ์กำรตดิตำมกำรใชง้บประมำณ
หน่วยงำน

โครงกำร

เปำ้หมำย

คงเหลือ ประเภท จ ำนวน

งบประมำณ

ที่ แผน เทศบญัญตัิ ใชไ้ป
แผนงำน



๙๒
ล ำดบั ตวัชีว้ัด

ผลผลิต ผลลัพธ์
(OUT PUT) (OUT COME)

สาธารณสุข/ครุภณัฑ์กอ่สร้าง กองสาธารณสุขฯ 9,000,000 9,000,000 ๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐ รถขดุไฮดรอลิคแบบล้อยาง  (แผนเพิม่เติม ฉบบัที่ ๓) ๑ คัน  -  -  -
กนัเงินไม่กอ่หนี้

สาธารณสุข/ครุภณัฑ์การแพทย์ 23,000 ๒๓,๐๐๐ ๐ ๒๓,๐๐๐ โต๊ะผ่าตัดยกขอบ (แผนเพิม่เติม ฉบบัที่ ๓) ๒ตัว  -  -  -
กนัเงินไม่กอ่หนี้

9,500 ๙,๕๐๐ ๐ ๙,๕๐๐ ตะแกรงล้างแผล (แผนเพิม่เติม ฉบบัที่ ๓) ๒ ชิ้น  -  -  -
กนัเงินไม่กอ่หนี้

2,000 ๒,๐๐๐ ๐ ๒,๐๐๐ เสาน้ าเกลือสแตนเลสติดโต๊ะ (แผนเพิม่เติม ฉบบัที่ ๓) ๒ ต้น  -  -  -
กนัเงินไม่กอ่หนี้

๑๗,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐ ๐ ๑๗,๐๐๐ เคร่ืองอา่นไมโครชิพ (แผนเพิม่เติม ฉบบัที่ ๓) ๑ ชุด  -  -  -
กนัเงินไม่กอ่หนี้

22,000 22,000 ๐ ๒๒,๐๐๐ เคร่ืองขดัฟนั (แผนเพิม่เติม ฉบบัที่ ๓) ๑ ชุด  -  -  -
กนัเงินไม่กอ่หนี้

๘ เคหะและชุมชน/ครุภณัฑ์ยานพาหนะ ส านักการช่าง 3,700,000 ๓,๗๐๐,๐๐๐ ๓,๕๘๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ รถบรรทุกเทท้ายแบบหางเยีย่ว ๑ คัน ๑ คัน ครุภณัฑ์เพยีงพอ จ านวนครุภณัฑ์
และขนส่ง 1,950,000 ไม่ได้รับงบประมาณ รถบรรทุกเทท้าย ระบบไฮโดรลิค ๑ คัน  -  -  -

3,500,000 ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๔๓๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ รถบรรทุกเทท้าย ๑ คัน ๑ คัน ครุภณัฑ์เพยีงพอ จ านวนครุภณัฑ์

9,000,000 ไม่ได้รับงบประมาณ รถบรรทุกน้ า ๒ คัน

3,200,000 ๓,๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๓,๒๐๐,๐๐๐ เรืออลูมิเนียมท้องแบน (แผนเพิม่เติม ฉบบัที่ ๓) ๔ ล า  -  -  -
กนัเงินไม่กอ่หนี้

1,100,000 ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ เรือล าเลียงส าหรับขนถา่ย ๑ ล า  -  -  -
กนัเงินไม่กอ่หนี้ (แผนเปล่ียนแปลง ฉบบัที่ ๓)

เคหะและชุมชน/ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว 19,000 19,000 ๑๙,๐๐๐ ๐ เคร่ืองตัดหญา้ แบบขอ้แขง็ (แผนเพิม่เติม ฉบบัที่ ๑) ๒ เคร่ือง ๒ เคร่ือง ครุภณัฑ์เพยีงพอ จ านวนครุภณัฑ์

22,000 22,000 ๒๒,๐๐๐ ๐ เคร่ืองตัดหญา้ แบบขอ้ออ่น (แผนเพิม่เติม ฉบบัที่ ๑) ๒ เคร่ือง ๒ เคร่ือง ครุภณัฑ์เพยีงพอ จ านวนครุภณัฑ์

แผนงำน หน่วยงำน

งบประมำณ กำรตดิตำมกำรใชง้บประมำณ

โครงกำรที่ แผน เทศบญัญตัิ คงเหลือ ประเภท จ ำนวน

เปำ้หมำย ผลสัมฤทธิ์

ใชไ้ป



๙๓
ล ำดบั ตวัชีว้ัด

ผลผลิต ผลลัพธ์
(OUT PUT) (OUT COME)

เคหะและชุมชน/ครุภณัฑ์การเกษตร ส านักการช่าง 51,000 51,000 ๕๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐ เคร่ืองตัดแต่งทรงพุม่ ๕ เคร่ือง ๕ เคร่ือง ครุภณัฑ์เพยีงพอ จ านวนครุภณัฑ์

4,800,000 4,800,000 ๐ ๔,๘๐๐,๐๐๐ เคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโขง่ ๓ เคร่ือง  -  -  -
กนัเงินกอ่หนี้

20,000,000 20,000,000 ๐ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ เคร่ืองสูบน้ าด้วยระบบไฟฟา้พร้อมตู้ควบคุม ๓ เคร่ือง  -  -  -
กนัเงินไม่กอ่หนี้ (แผนเปล่ียนแปลง ฉบบัที่ ๓)

เคหะและชุมชน/ครุภณัฑ์กอ่สร้าง 26,800 26,800 ๒๖,๐๐๐ ๘๐๐ เคร่ืองสกดัคอนกรีตไฟฟา้ ๑ เคร่ือง ๑ เคร่ือง ครุภณัฑ์เพยีงพอ จ านวนครุภณัฑ์

๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ รถขดุตีนตะขาบ พร้อมเคร่ืองมือและอปุกรณ์ ๑ คัน  -  -  -
กนัเงินไม่กอ่หนี้ ประจ ารถ (แผนเพิม่เติม ฉบบัที่ ๓)

16,000,000 ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ รถขดุไฮดรอลิคชนิดบุง้กีตั๋กเขา้ ๑ คัน  -  -  -
กนัเงินไม่กอ่หนี้ (แผนเปล่ียนแปลง ฉบบัที่ ๓)

เคหะและชุมชน/ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ ๖๙,๖๐๐ ๖๙,๖๐๐ ๖๘,๐๐๐ ๑,๖๐๐ เคร่ืองก าเนิดไฟฟา้ เคร่ืองยนต์เบนซิน ๑ เคร่ือง ๑ เคร่ือง ครุภณัฑ์เพยีงพอ จ านวนครุภณัฑ์
๓๙,๖๐๐,๐๐๐ ๓๙,๖๐๐,๐๐๐ ๐ ๓๙,๖๐๐,๐๐๐ กล้องโทรทัศน์วงจรปดิ CCTV ๒๖๔ กล้อง  -  -  -

กนัเงินไม่กอ่หนี้
๓,๑๗๘,๐๐๐ ๓,๑๗๘,๐๐๐ ๐ ๓,๑๗๘,๐๐๐ โคมไฟถนน LED บริเวณถนนภมูิเวท, ๘๑ ชุด  -  -  -

กนัเงินกอ่หนี้ โคมไฟถนน LED บริเวณถนนสุขาประชาสรรค์ ๓ ๕๑ ชุด  -  -  -

เคหะและชุมชน/ครุภณัฑ์โรงงาน ๓๒,๑๐๐ ๓๒,๑๐๐ ๓๑,๐๐๐ ๑,๑๐๐ เคร่ืองเชื่อมระบบ ๑ เคร่ือง ๑ เคร่ือง ครุภณัฑ์เพยีงพอ จ านวนครุภณัฑ์
๙๖,๐๐๐ ๙๖,๐๐๐ ๙๖,๐๐๐ ๐ เล่ือยยนต์ขนาดเล็ก (แผนเพิม่เติม ฉบบัที่ ๑) ๓ เคร่ือง ๓ เคร่ือง ครุภณัฑ์เพยีงพอ จ านวนครุภณัฑ์

๑๐๕,๐๐๐ ๑๐๕,๐๐๐ ๑๐๕,๐๐๐ ๐ เล่ือยยนต์ขนาดกลาง (แผนเพิม่เติม ฉบบัที่ ๑) ๓ เคร่ือง ๓ เคร่ือง ครุภณัฑ์เพยีงพอ จ านวนครุภณัฑ์

เคหะและชุมชน/ครุภณัฑ์ส ารวจ ๑๔,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐ ๑๓,๙๕๐ ๕๐ เทปวดัระยะ ๖๐ เมตร ๕ ชุด ๕ ชุด ครุภณัฑ์เพยีงพอ จ านวนครุภณัฑ์

เคหะและชุมชน/ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ๑๕๙,๐๐๐ ๑๕๙,๐๐๐ ๑๕๙,๐๐๐ ๐ เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์/ชนิดLED ๓ เคร่ือง ๓ เคร่ือง ครุภณัฑ์เพยีงพอ จ านวนครุภณัฑ์
๖๔,๐๐๐ ๖๔,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ (แผนเพิม่เติม ฉบบัที่ ๑) ๔ เคร่ือง ๔ เคร่ือง ครุภณัฑ์เพยีงพอ จ านวนครุภณัฑ์

เคหะและชุมชน/ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ๓๔,๐๐๐ ๓๔,๐๐๐ ๓๔,๐๐๐ ๐ เคร่ืองพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร์ ๒ เคร่ือง ๒ เคร่ือง ครุภณัฑ์เพยีงพอ จ านวนครุภณัฑ์

(แผนเพิม่เติม ฉบบัที่ ๑)

โครงกำรที่

ผลสัมฤทธิ์

เทศบญัญตัิแผน
แผนงำน หน่วยงำน

งบประมำณ กำรตดิตำมกำรใชง้บประมำณ เปำ้หมำย

ใชไ้ป คงเหลือ ประเภท จ ำนวน



๙๔
ล ำดบั ตวัชีว้ัด

ผลผลิต ผลลัพธ์
(OUT PUT) (OUT COME)

เคหะและชุมชน/ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ส านักการช่าง ๑๑,๒๐๐ ๑๑,๒๐๐ ๖,๐๐๐ ๕,๒๐๐ เคร่ืองส ารองไฟฟา้ (แผนเพิม่เติม ฉบบัที่ ๑) ๔ เคร่ือง ๔ เคร่ือง ครุภณัฑ์เพยีงพอ จ านวนครุภณัฑ์
๑๕,๒๐๐ ๑๕,๒๐๐ ๑๔,๐๐๐ ๑,๒๐๐ ชุดโปรแกรมระบบปฏบิติัการ ๔ ชุด ๔ ชุด ครุภณัฑ์เพยีงพอ จ านวนครุภณัฑ์

(แผนเพิม่เติม ฉบบัที่ ๑)
๔๔,๐๐๐ ๔๔,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ ๒๘,๐๐๐ ชุดโปรแกรมจดัการส านักงาน ๔ ชุด ๔ ชุด ครุภณัฑ์เพยีงพอ จ านวนครุภณัฑ์

(แผนเพิม่เติม ฉบบัที่ ๑)

เคหะและชุมชน/ครุภณัฑ์ส านักงาน ๒,๔๘๐,๐๐๐ ๑,๒๔๐,๐๐๐ ๑,๐๙๙,๕๐๐ ๑๔๐,๕๐๐ ตู้คอนเทนเนอร์ (แผนเพิม่เติม ฉบบัที่ ๑) ๒ ตู้ ๒ ตู้ ครุภณัฑ์เพยีงพอ จ านวนครุภณัฑ์

เคหะและชุมชน/ครุภณัฑ์อืน่ ๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ๑๕๘,๙๕๙.๒๐ ๑,๐๔๐.๘๐ ปา้ยจราจรและเสา ๒๐ ชุด ๒๐ ชุด ครุภณัฑ์เพยีงพอ จ านวนครุภณัฑ์
๓๔๐,๐๐๐ ๓๔๐,๐๐๐ ๓๓๘,๑๒๐ ๑,๘๘๐ อปุกรณ์จราจร ๒๐ ชุด ๒๐ ชุด ครุภณัฑ์เพยีงพอ จ านวนครุภณัฑ์
๓๕๔,๐๐๐ ๓๕๔,๐๐๐ ๓๕๑,๔๙๕ ๒,๕๐๕ ไฟกระพริบโซล่าเซลล์ ๑๕ ชุด ๑๕ ชุด ครุภณัฑ์เพยีงพอ จ านวนครุภณัฑ์
๔๙๖,๐๐๐ ๔๙๖,๐๐๐ ๔๘๕,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐ ไฟกระพริบโซล่าเซลล์พร้อมปา้ยจราจร ๑๖ ชุด ๑๖ ชุด ครุภณัฑ์เพยีงพอ จ านวนครุภณัฑ์

๒,๒๐๐,๐๐๐ ๒,๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๒,๒๐๐,๐๐๐ ปา้ยบอกชื่อซอย ๑๐๐ ปา้ย  -  -  -
ยกเลิก

๖,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ เคร่ืองบ าบดัน้ าเสีย บริเวณคลองทองหลาง ๑๕ เคร่ือง
๓๑๕,๐๐๐ ๓๑๕,๐๐๐ ๓๑๓,๔๕๖.๕๐ ๑,๕๔๓.๕๐ ปา้ยหมายเลขทางหลวงท้องถิน่ ๗ สาย ๒๑ ปา้ย ๒๑ ปา้ย ครุภณัฑ์เพยีงพอ จ านวนครุภณัฑ์

(แผนเพิม่เติม ฉบบัที่ ๑)
๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๔๙๘,๘๓๔ ๑,๑๖๖ ปา้ยบอกเส้นทางลัดในเขตเทศบาล ๖๐ ชุด ๖๐ ชุด ครุภณัฑ์เพยีงพอ จ านวนครุภณัฑ์

(แผนเพิม่เติม ฉบบัที่ ๑)
๕๘,๓๐๐ ๕๘,๓๐๐ ๐ ๕๘,๓๐๐ ปา้ยบอกเส้นทางไปสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ๑๑ ปา้ย  -  -  -

กนัเงินไม่กอ่หนี้ นนทบรีุ (แผนเพิม่เติม ฉบบัที่ ๒)

๙ สร้างความเขม้แขง็ของชุมชน/ครุภณัฑ์ กองสวสัดิการสังคม ๒๐,๐๐๐ ไม่ได้รับงบประมาณ บอร์ดประชาสัมพนัธช์ุมชน ๑ บอร์ด
ค่าโฆษณาและเผยแพร่

สร้างความเขม้แขง็ของชุมชน/ครุภณัฑ์ ๘๐๐,๐๐๐ ๗๖๙,๐๐๐ ๒๘๒,๖๖๐ ๔๘๖,๓๔๐ อปุกรณ์การออกก าลังกายหรือเคร่ืองเล่นส าหรับเด็ก ๑ ชุดต่อชุมชน ๓ ชุมชน ๓ ชุมชน จ านวนชุมชนที่
กฬีา ต่อปี ขอรับ

๒๑๔,๕๒๕,๒๐๐ ๑๖๔,๙๙๙,๔๐๐ ๑๖,๒๑๑,๑๕๓ ๑๔๘,๗๘๘,๒๔๗

โครงกำร

รวมครุภณัฑ์

ประเภท จ ำนวน
หน่วยงำน

งบประมำณ กำรตดิตำมกำรใชง้บประมำณ เปำ้หมำย ผลสัมฤทธิ์

ที่ แผน เทศบญัญตัิ ใชไ้ป คงเหลือ
แผนงำน


