
ล ำดบัที่ ชื่อ - โครงกำร/กิจกรรม
ลักษณะกิจกรรม

(กว้ำงxยำวxหนำ)
สถำนทีด่ ำเนินกำร จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ

1 ฝึกอบรมใหค้วามรู้เพื่อการมีส่วนร่วม
การพฒันาการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธปิไตยและแนวทางการ
มีส่วนร่วมทั้งระดับชาติและระดับทอ้งถิ่น

ด าเนินการฝึกอบรมใหค้วามรู้
เพื่อการมีส่วนร่วมการพฒันา
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธปิไตยและ
แนวทางการมีส่วนร่วมทั้ง
ระดับชาติและระดับทอ้งถิ่น
ใหแ้ก่ผู้น าทอ้งถิ่นและ
ประชาชนทั่วไปตามโครงการ
ขององค์การบริหารส่วน
จังหวดันครสวรรค์

จ.นครสวรรค์ 100,000

2 ฝึกอบรมอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ จัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ
ใหแ้ก่กลุ่มเกษตรกร กลุ่ม
แม่บา้น และประชาชนทั่วไป
ที่สนใจ เพื่อน าไปประกอบ
อาชีพสร้างรายได้เสริมตาม
โครงการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวดันครสวรรค์

จ.นครสวรรค์ 250,000

3 ฝึกอบรมอาชีพคนพกิารในจังหวดั
นครสวรรค์

จัดฝึกอบรมอาชีพใหแ้ก่คน
พกิารในจังหวดันครสวรรค์ที่
มีความพกิารอยู่ในขั้นสามารถ
เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพได้
และเหมาะสมเพื่อน าไป
ประกอบอาชีพและพึ่งตนเอง
ได้ตามโครงการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวดันครสวรรค์

จ.นครสวรรค์ 50,000

สรุปโครงกำรทีส่ ำคัญๆ และรำยจ่ำยเพ่ือกำรสนับสนุน ประจ ำปีงบประมำณ 2559
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อ ำเภอเมอืงนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์



4 รณรงค์ปอ้งกันเชื้อเอชไอว ี(HIV) จัดฝึกอบรมใหค้วามรู้แก่
นักเรียน นักศึกษา เยาวชน
และประชาชนทั่วไป รวมทั้ง
เปน็การปอ้งกันและแก้ไข
ปญัหาการระบาดของเชื้อเอช
ไอว ี(HIV) ในจังหวดั
นครสวรรค์

จ.นครสวรรค์ 50,000

5 รณรงค์ปอ้งกันต้านภยัยาเสพติด จัดฝึกอบรมรณรงค์ปอ้งกัน
ต้านภยัยาเสพติดใหแ้ก่ 
นักเรียน นักศึกษา เยาวชน 
และประชาชน รวมทั้งเปน็
การปอ้งกันและแก้ไขปญัหา
ยาเสพติดในจังหวดันครสวรรค์

จ.นครสวรรค์ 1,900,000

6 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมปลูกต้นคุณธรรม
ต่อยอดความดีสร้างจิตส านึกเด็กและ
เยาวชน

ฝึกอบรมใหแ้ก่เด็กและ
เยาวชน ซ่ึงเปน็การส่งเสริม
และสร้างจิตส านึกในการท า
ความดีต่อส่วนรวม มีจิตอาสา
ตลอดจนมีส่วนร่วมในการ
รณรงค์และปอ้งกันภยัจาก
การทจุริตคอรัปชั่นและ
สามารถขยายผลจากโครงการ
เพื่อสร้างเครือข่ายตาม
โครงการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวดันครสวรรค์

จ.นครสวรรค์ 240,000

7 ส่งเสริมบทบาทสตรีใหม้ีส่วนร่วม
ทางการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธปิไตยอันมีพระมหากษตัริย์ทรง
เปน็ประมุข

ฝึกอบรมส่งเสริมบทบาทสตรี
ใหม้ีส่วนร่วมทางการเมือง
การปกครองในระบอบ
ประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเปน็
ประมุขใหแ้ก่กลุ่มสตรีตาม
โครงการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวดันครสวรรค์

จ.นครสวรรค์ 40,000



8 ส่งเสริมสนับสนุนด้านการผลิตและ
การตลาดกลุ่มเกษตรกรจังหวดั
นครสวรรค์

จัดงานส่งเสริมสนับสนุนด้าน
การผลิตและการตลาดใหแ้ก่
กลุ่มเกษตรกรจังหวดั
นครสวรรค์ อาทเิช่น เทศกาล
มะลิขาวสะพร่ัง ฝร่ังอร่อย 
อ าเภอเก้าเล้ียว, เทศกาลวนั
ส้มโอและของดีเมืองลาดยาว, 
เทศกาลส่งเสริมด้าน
การเกษตรของกลุ่มเกษตรกร
ภายในจังหวดันครสวรรค์, 
อบรมส่งเสริมพฒันาศักยภาพ
ชุมชนใหม้ีความเข้มแข็ง เปน็
ต้น โดยมีค่าใช้จ่าย อาทเิช่น 
ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่งและ
เคร่ืองด่ืม รางวลัการประกวด
ผัก ผลไม้ รางวลัประกวด
นางงาม รางวลัประกวดการ
ร้อยมะลิ ค่าใช้จ่ายในการจัด
สถานที่ ค่าเช่าเคร่ืองไฟและ
เคร่ืองขยายเสียง พร้อมแสง สี
 เสียงค่าใช้จ่ายในการ
ประชาสัมพนัธก์ารจัดงาน 
ค่าใช้จ่ายการจัดนิทรรศการ
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

จ.นครสวรรค์ 200,000

9 ส่งเสริมใหค้วามรู้ด้านประชาธปิไตย ฝึกอบรมส่งเสริมใหค้วามรู้
ด้านประชาธปิไตยและปลูก
จิตส านึกใหม้ีคุณธรรม
จริยธรรม มีความซ่ือสัตย์ 
สุจริตโปร่งใสใหแ้ก่เด็ก
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย

จ.นครสวรรค์ 60,000

10 สร้างทางชีวติใหม่ใหค้รอบครัวอบอุ่น จัดฝึกอบรมเรียนรู้ตาม
กระบวนการกลุ่มใหแ้ก่กลุ่ม
เยาวชนผู้กระท าความผิด 
(กลุ่มเส่ียง) และสมาชิกใน
ครอบครัว (พอ่ – แม่หรือ
ผู้ปกครอง) ใหเ้รียนรู้ตนเอง
ค้นพบปญัหาของครอบครัว
และสามารถแก้ไขปญัหาชีวติ
ปรับพฤติกรรมใหเ้ปน็
พลเมืองดีต่อไป

จ.นครสวรรค์ 800,000



11 สืบสานแนวทางตามโครงการ
พระราชด าริ

จัดฝึกอบรมใหแ้ก่ประชาชน 
เยาวชน นักเรียนและ
นักศึกษาเพื่อรวบรวม
ฐานข้อมูลความหลากหลาย
ทางชีวภาพในพื้นที่ปา่ชุมชน 
อ าเภอไพศาลี อ าเภอหนองบวั
 และอ าเภอแม่วงก์โดยบรูณา
การกิจกรรมร่วมกับโครงการ
จัดต้ังวทิยาเขตนครสวรรค์ 
มหาวทิยาลัยมหดิลในการ
พฒันาและยกระดับพื้นที่
ต้นแบบใหส้ามารถ
ด าเนินการตามแนว
พระราชด าริได้อย่างเต็ม
ประสิทธภิาพเกิดประสิทธผิล

จ.นครสวรรค์ 200,000

12 เสริมสร้างบทบาทสตรีจังหวดันครสวรรค์ จัดฝึกอบรมด้านบทบาท
ภาวะผู้น าและการเสริมสร้าง
บทบาทสตรีใหแ้ก่กลุ่มสตรี 
ผู้น าชุมชนสตรี กลุ่มเยาวชน
สตรี

จ.นครสวรรค์ 1,180,000

13 ฝึกอบรมพฒันาศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บา้น

จัดฝึกอบรมเพื่อพฒันา
ศักยภาพใหแ้ก่อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บา้นให้
มีความรู้ด้านสาธารณสุขมูล
ฐาน แนวทาง การปฏบิติังาน
ของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บา้น

จ.นครสวรรค์ 1,650,000

14 สนับสนุนหน่วยงานด้านสาธารณสุข 
และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในการ
ปอ้งกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่าย
สาธารณสุขและองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นในการ
ปอ้งกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออก อาทเิช่น 
เวชภณัฑ์ เคมีภณัฑ์ วคัซีน 
เจล วสัดุและอุปกรณ์ส าหรับ
ใช้ในการรณรงค์และปอ้งกัน
โรค และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

จ.นครสวรรค์ 2,400,000



15 สนับสนุนหน่วยงานปศุสัตวแ์ละองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นในการปอ้งกันและ
ควบคุมโรคไข้หวดันก

ส่งเสริมสนับสนุนปศุสัตวแ์ละ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
ในการปอ้งกันควบคุมโรค
ไข้หวดันก อาทเิช่น เวชภณัฑ์ 
เคมีภณัฑ์ วคัซีน เจล วสัดุ
และอุปกรณ์ส าหรับใช้ในการ
รณรงค์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ที่จ าเปน็ในการรณรงค์

จ.นครสวรรค์ 550,000

16 ส่งเสริมกิจกรรมการทอ่งเที่ยว ใน
จังหวดันครสวรรค์ ประจ าป ี2559

จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ทอ่งเที่ยวในจังหวดั
นครสวรรค์ ด าเนินการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ตามปฏทินิ
การทอ่งเที่ยวของจังหวดั และ
โครงการที่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวดันครสวรรค์
ก าหนดจัดขึ้น อาทเิช่น 
กิจกรรมส่งเสริมตามรอย
พระพทุธเจ้าหลวงเสด็จ
ประภาสต้น วดัพระปรางค์
เหลือง กิจกรรมย้อนรอย
เสด็จประพาสต้นวดัเขาดินใต้
 กิจกรรมมหกรรมงานดอกไม้
บานเร่ิมฤดูกาลแหง่การ
ทอ่งเที่ยว กิจกรรมเปดิ
ฤดูกาลล่องแก่ง กิจกรรม
ประกวดดนตรี แสง สี
นครสวรรค์ โดยมีค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ การจัด
สถานที่ เวท ีค่าตกแต่ง
สถานที่ เงินรางวลั ถ้วยรางวลั
 วฒิุบตัร ค่าจัดนิทรรศการ 
ค่าจ้างเหมาดนตรีเคร่ืองเสียง
 ค่าจ้างเหมาจัดการแสดง 

จ.นครสวรรค์ 100,000



17 ประชาสัมพนัธก์ิจกรรมตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวดั
นครสวรรค์

จัดท าหนังสือแผ่นพบั แผ่น
ปา้ยปฏทินิ            การ
ทอ่งเที่ยว แผนที่เส้นทาง
สถานที่ส าคัญ ๆ แหล่ง
ทอ่งเที่ยว ที่พกั ร้านค้า คู่มือ
การทอ่งเที่ยวในจังหวดั
นครสวรรค์ การส่งสารข้อมูล
ประชาสัมพนัธผ่์านระบบ
โทรคมนาคม เทคโนโลยีและ
สารสนเทศและเอกสารต่าง ๆ
 จัดท ารายการวทิยุชุมชน จัด
ท าสกู๊ปรายการทวี ีจัดท าส่ือ
ประชาสัมพนัธ ์เผยแพร่ทาง
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อ
เพิ่มช่องทางการ
ประชาสัมพนัธก์ิจกรรมตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวดัด้านต่าง ๆ 
เช่น กิจกรรมโครงการต่าง ๆ 
ขององค์การบริหารส่วน
จังหวดันครสวรรค์ ด้านการ
ทอ่งเที่ยว ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ด้านส่งเสริมคุณภาพ
ชีวติ ด้านการจัดระเบยีบ
ชุมชน สังคม ด้านศาสนา 

จ.นครสวรรค์ 700,000

18 ปอ้งกันและลดอุบติัเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลส าคัญ

การรณรงค์ปอ้งกันและลด
อุบติัเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลส าคัญเช่น เทศกาล
วนัขึ้นปใีหม่ เทศกาลวนั
สงกรานต์ ซ่ึงเปน็ช่วงที่มี
วนัหยุดติดต่อกันหลายวนั 
โดยมีค่าใช้จ่าย อาทเิช่น ค่า
เคร่ืองด่ืมส าหรับบริการ
ประชาชน ค่าจัดท าปา้ย
ประชาสัมพนัธ ์ค่าเบี้ยเล้ียง
เจ้าหน้าที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 ที่จ าเปน็ในการปฏบิติังาน

จ.นครสวรรค์ 50,000



19 เข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษา
ทอ้งถิ่นระดับภาคและระดับประเทศ

การเข้าร่วมงานมหกรรมการ
จัดการศึกษาทอ้งถิ่น ระดับ
ภาคและระดับประเทศ ของ
ครู นักเรียนและบคุลากร
ทางการศึกษา เปน็การศึกษา
แลกเปล่ียนเรียนรู้ เผยแพร่
งานวชิาการ หลักสูตร การ
จัดการเรียนการสอน และ
การแข่งขันวชิาการของ
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวดันครสวรรค์

จ.นครสวรรค์ 1,000,000

20 แข่งขันกีฬาภายนอก จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
ฟตุบอลวนัสมานมิตร งาน
กรีฑาสวนกุหลาบสัมพนัธ ์
และกีฬาภายนอก เช่น กีฬา
ฟตุบอลนักเรียน อปท. และ
กีฬาฟตุซอลนักเรียน อปท. 
และอื่นๆ ตามความสามารถ
ของนักเรียนโรงเรียนสวน
กุหลาบวทิยาลัย (จิรประวติั) 
นครสวรรค์

จ.นครสวรรค์ 1,000,000

21 ชุมนุมลูกเสือสวนกุหลาบสัมพนัธ์ เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมลูกเสือ
สวนกุหลาบสัมพนัธ ์โดยมี
ค่าใช้จ่าย อาทเิช่น ค่า
ยานพาหนะ ค่าเบี้ยเล้ียง 
ค่าที่พกั และอื่น ๆ

จ.นครสวรรค์ 200,000

22 จัดงานวนัเด็กแหง่ชาติ จัดกิจกรรมงานวนัเด็ก
แหง่ชาติ เปน็การส่งเสริมให้
เด็กและเยาวชนในจังหวดั
นครสวรรค์ ได้เหน็
ความส าคัญของวนัเด็กและ
สิทธขิองเด็ก ซ่ึงจะต้อง
เจริญเติบโตเปน็ผู้ใหญ่ใน
อนาคตและเปน็เยาวชนที่ดี
ของชาติ

จ.นครสวรรค์ 2,820,000



23 ปฏบิติัธรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธนัวา
มหาราช

ฝึกอบรมปฏบิติัธรรมใหแ้ก่
เยาวชนและประชาชน ซ่ึง
เปน็การปลูกฝังใหเ้กิดความ
ศรัทธาในหลักธรรมค าสอน
ของพระพทุธศาสนา และ
ปฏบิติัธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ถวายเปน็พระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัฯ

จ.นครสวรรค์ 550,000

24 ประเพณีแข่งขันเรือยาว จัดกิจกรรมงานประเพณี
แข่งขันเรือยาว เปน็การ
อนุรักษแ์ละส่งเสริม
วฒันธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของ
จังหวดันครสวรรค์ใหค้งอยู่
สืบไป

จ.นครสวรรค์ 800,000

25 ฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม อบรมคุณธรรม จริยธรรม
ใหก้ับเด็ก เยาวชน ประชาชน
 และบคุลากรขององค์การ
บริหารส่วนจังหวดันครสวรรค์
 ในการปลูกจิตส านึกและได้
เรียนรู้คุณธรรม จริยธรรม 
สามารถด ารงตนอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม

จ.นครสวรรค์ 500,000

26 ฝึกอบรมและพฒันาสามเณร จัดฝึกอบรมและพฒันา
สามเณร สร้างภมูิคุ้มกันทาง
สังคมแก่เด็กและเยาวชนใน
จังหวดันครสวรรค์ ใหม้ี
คุณธรรมจริยธรรม เอื้ออาทร
ต่อผู้อื่น ปลูกจิตส านึกค่านิยม
 คุณค่าความเปน็ไทยเข้า
ใจความหลากหลายทาง
วฒันธรรม ตลอดจนการเรียน
รู้เทา่ทนัสังคมโลก

จ.นครสวรรค์ 600,000

27 วฒันธรรมไทยสู่อาเซียน การผลิตส่ือเผยแพร่วฒันธรรม
ไทยสู่อาเซียน จ านวน 10 
ตอน

จ.นครสวรรค์ 25,000



28 ศึกษาวชิาการทางพระพทุธศาสนา ส่งเสริมสนับสนุนใหเ้ด็ก 
เยาวชน และประชาชนใน
จังหวดันครสวรรค์ ได้ศึกษา
และตระหนักถึงหลักธรรมค า
สอนทางพระพทุธศาสนา

จ.นครสวรรค์ 80,000

29 ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ ์
ศิลปวฒันธรรมและประเพณีทอ้งถิ่น

จัดกิจกรรมการละเล่น
หรือการแสดงพืน้บ้าน 
กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น เช่น 
ประเพณีบุญบัง้ไฟ 
ประเพณีไทยทรงด า 
ประเพณีข้าวแช่ และ
กิจกรรมทางวัฒนธรรม
และประเพณีท้องถิ่นอื่น ๆ
 ของจังหวัด นครสวรรค์

จ.นครสวรรค์ 1,250,000

19,345,000


