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สวนที่  1 
บทนํา 

ลักษณะของแผนพฒันาสามป 

  แผนพัฒนาสามป เปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ  โดยมีหลักคิด
ที่วา  ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวาหนึ่งแนวทาง และภายใต
แนวทางการพัฒนาหนึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมไดมากกวาหนึ่งโครงการ/กิจกรรมที่จะตองนํามาดําเนินการ
เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงค และเปาหมายที่ตองการในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา ซ่ึงจะมีผลตอ
วัตถุประสงค เปาหมาย จุดมุงหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน และวิสัยทัศนในที่สุด 

  นอกจากนั้น  แผนพัฒนาสามป เปนแผนที่มีความสัมพันธใกลชิดกับงบประมาณรายจาย
ประจําป  กลาวคือ  เทศบาลใชการวางแผนพัฒนาเปนเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 
โดยนําโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปในปที่จะจัดทํางบประมาณรายจายประจําปไปจัดทํา
งบประมาณ เพื่อใหกระบวนการจัดทํางบประมาณเปนไปดวยความรอบคอบ  และผานกระบวนการการมี
สวนรวมของประชาชน 

  แผนพัฒนาสามป เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลที่สอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาล  อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอยีดแผนงาน/โครงการพัฒนาที่จัดทํา
ขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละป  ซ่ึงมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามปโดยมี
การทบทวนเพือ่ปรับปรุงเปนประจําทุกป โดยแผนพฒันาสามปฉบับนี้ เรียกวา แผนพฒันาสามป        

(พ.ศ.2549-2551) เทศบาลนครนครสวรรค 

                           ดังนั้น  โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามป โดยเฉพาะในปแรกของหวงระยะเวลาสาม
ปนั้น จะตองมสีภาพความพรอมอยางนอย 2 ประการ คือ  

1. มีความแนนอนของกิจกรรมที่จะดําเนินการ  โดยมีการประเมินถึงความเปนไปได 
ของโครงการ/กิจกรรม  รวมทั้งผลประโยชนสาธารณะทีจ่ะไดรับจากโครงการ/กิจกรรม 

2. กิจกรรมที่อยูในแผนประจําปแรกของหวงระยะเวลาสามป  จะมีความพรอมใน 
เร่ืองรูปแบบ และรายละเอียดทางเทคนคิพอสมควร  เพื่อใหสามารถกําหนดรายการในแผนพฒันาที่จะ
นําไปใชจดัทํางบประมาณรายจายประจําปไดตอไป 
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ลักษณะกวางๆของแผนพฒันาสามป 
1. เปนเอกสารทีแ่สดงความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
2. เปนเอกสารทีแ่สดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาที ่

ชัดเจนและมีลักษณะเฉพาะเจาะจงทีจ่ะดําเนินการ 
3. เปนเอกสารทีแ่สดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะดําเนินการเปนหวงระยะเวลา 

สามป 
4. เปนเอกสารทีแ่สดงความเชือ่มโยงระหวางยุทธศาสตรการพัฒนา กับงบประมาณ 

รายจายประจําป 

ขั้นตอนในการจัดทําแผนพฒันาสามป 

ขั้นตอนที่ 1  การเตรียมการจัดทําแผน 
  เปนขั้นตอนการจัดทําโครงการจัดทําแผนพัฒนาสามปเสนอผานปลัดเทศบาลให
นายกเทศมนตรีอนุมัติ แลวแจงหนวยงานทีเ่กี่ยวของเพื่อทราบและดําเนินการตอไป 

ขั้นตอนที่  2  การคัดเลือกยุทธศาสตรและแนวทางการพฒันา 
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลจะสรุปยุทธศาสตรการพัฒนา 

และแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  พรอมทั้งขอมูลที่เกี่ยวของ ปญหาความตองการ
ของทองถ่ิน รวมทั้งสรุปยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวดั/อําเภอ และนโยบายของนายกเทศมนตรี      
เพื่อนําเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 

2. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลจัดประชุมรวมระหวางคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  
ประชาคมทองถ่ินและสวนราชการที่เกี่ยวของ  เพื่อรวมกันคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา  แนวทางการ
พัฒนาที่สมควรนํามาใชเปนแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาสามป  จากนั้นรวมกันพิจารณาวาจะมีโครงการ/
กิจกรรมอะไรบางที่ตองดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกมาใชเปนกรอบในการ
พัฒนา 

3. โครงการ/กิจกรรมที่พิจารณากําหนดอาจมีเปนจํานวนมากจึงตองดําเนนิการดังนี ้
- พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหวางยุทธศาสตรหรือระหวางแนวทางการพัฒนา 
- พิจารณานําโครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนองปญหาความตองการของชุมชน และสอด 

คลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาในแผนยทุธศาสตรการพัฒนาเทศบาลมาประกอบการจัดทําแผนพัฒนา
สามป 

- มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรมเพื่อที่จะบรรจุลงในแผนพัฒนาสาม 
ปไดอยางเหมาะสม 

- เนื่องจากกิจกรรมที่จะตองดาํเนินการมีความหลากหลายจึงตองคํานึงถึงประเด็น 
ตางๆตอไปนี้ 
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• งบประมาณรายรับ รายจายของทองถ่ิน 

• ทรัพยากรการบริหารอื่นๆ 

• ภาคีการพัฒนาที่สามารถเขามารวมดําเนนิการ หรือมีภารกิจรับผิดชอบการ
ดําเนินการในเรื่องนั้น ๆ 

• โครงการที่สามารถดําเนินการไดเอง 

• โครงการที่อุดหนุนใหหนวยงานอื่นดําเนินการ 

• โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอื่น 

ขั้นตอนที่  3  การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
  เปนการรวบรวมขอมูลพื้นฐานทั่วไปและนํามาวิเคราะหโดยพิจารณาการประเมินผลการ
พิจารณาที่ผานมา  การคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา  การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา
และการเลือกแนวทางการพฒันาในหวงเวลาสามป 

ขั้นตอนที่  4  การจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
1. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเสนอรางแผนพัฒนาสามปที่ผานการพิจารณา  ใหนายก 

เทศมนตรี เสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินเพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ 
2. นายกเทศมนตรีนํารางแผนพฒันาสามปที่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

ประสานแผนพัฒนาทองถ่ินเสนอขอรับอนุมัติจากสภาเทศบาล 
3. เมื่อสภาเทศบาลพิจารณาอนมุัติแผนพัฒนาสามปแลวสภาเทศบาลจะสงให 

นายกเทศมนตรีประกาศใชแผนพัฒนาสามป และนําไปปฏิบัติ   รวมทั้งแจงสภาเทศบาล   คณะกรรมการ
พัฒนาจังหวัด  คณะกรรมการพัฒนาอําเภอ  คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน  คณะอนกุรรมการ
ประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน และหนวยงานที่เกีย่วของ รวมทั้งประกาศใหประชาชนและหนวยงานที่
เกี่ยวของทราบโดยทั่วกัน 

ประโยชนของแผนพฒันาสามป 
  การจัดทําแผนพัฒนาสามป  เปนเครื่องมอืที่จะชวยใหเทศบาลไดพิจารณาอยางรอบคอบ
ใหเห็นถึงความเชื่อมโยงระหวางแนวทางการดําเนินงานตางๆที่อาจมีความเชื่อมโยงและสงผลทั้งในเชิง
สนับสนุน และอุปสรรคตอกัน เพื่อใหเทศบาลนํามาตัดสินใจกําหนดแนวทางการดําเนินงานและใช
ทรัพยากรการบริหารทองถ่ินอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหเกิดประโยชนสาธารณะสูงสุด 
 
  
 
 



สวนที่ 2 
สภาพทั่วไปและขอมลูพื้นฐาน 

2.1 สภาพทั่วไป 
     2.1.1 ลักษณะที่ตั้ง 
  เทศบาลนครนครสวรรคตั้งอยูที่อําเภอเมืองนครสวรรค  มีพื้นที ่ 27.87  ตารางกิโลเมตร  
อยูหางจากกรงุเทพฯไปทางทิศเหนือ  ประมาณ 237  กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดตอ ดังนี้ 
               ทิศเหนือ จดแนวสะพานขามแมน้ําปงใกลเกาะตาเทพ  และ อบต.บางมวง 
               ทิศใต  จดวัดศรีสุวรรณ  ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3005  (ทาตากุย -โกรกพระ) 
                                           และ อบต.นครสวรรคออก 
               ทิศตะวันออก จดทางรถไฟบริเวณสถานีรถไฟปากน้ําโพ  และ อบต.แควใหญ 
               ทิศตะวันตก จดสะพาน 2 เขาขาด (กม.241+650) และ อบต.หนองกรด 

โดยมีพื้นที่ครอบคลุม  5  ตําบล ไดแก 
1)  ตําบลปากน้ําโพ ทั้งตําบล 
2)  ตําบลนครสวรรคตก หมูที่ 1,4,5,9,10 
3)  ตําบลนครสวรรคออก  หมูที่ 1,4,5,6,7 
4)  ตําบลวัดไทร  หมูที่ 10,11,12,13 
5)  ตําบลแควใหญ  หมูที่ 4,7,10 

     2.1.2 ประชากร 
  ป 2548  เทศบาลนครนครสวรรค  มีประชากรทั้งส้ิน  98,541  คน  ความหนาแนนของ

ประชากร  เทากับ 3,535  คนตอตารางกิโลเมตร รายละเอยีดสถิติทะเบยีนราษฎร 5 ป ยอนหลัง มีดังนี้ 

ตารางแสดงสถิติทะเบียนราษฎร  5  ป  (2544 - 2548)  

จํานวน 2544 2545 2546 2547 2548 (ก.ค.) 

เกิด 3,345 3,107 3,873 4,031 2,384 

ตาย 3,075 2,875 3,231 3,216 1,812 

ยายเขา 4,394 4,020 4,462 4,770 2,919 

ยายออก 4,261 4,431 5,554 3,592 3,188 

บาน 33,062 33,292 33,689 34,093 34,412 

ครัวเรือน 17,380 17,875 18,523 18,908 18,998 

ประชากร 95,179 96,438 96,760 98,798 98,541 
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2.2 ดานโครงสรางพื้นฐาน 
     2.2.1 การคมนาคม 

 1) ทางหลวงแผนดิน 4 สาย  ที่สําคัญ  ไดแก 
    ก. ทางหลวงแผนดินหมายเลข  1  (พหลโยธิน) จากกรุงเทพฯผานนครสวรรคไปสิ้นสุดที่

เชียงราย 
    ข. ทางหลวงแผนดินหมายเลข 32  (บางปะอิน-นครสวรรค) เปนเสนทางที่แยกออกจากทาง

หลวงฯหมายเลข  1  เร่ิมตนจากอําเภอบางปะอิน  จังหวดัพระนครศรอียุธยา ผานนครสวรรค 
    ค. ทางหลวงแผนดินหมายเลข  117 (นครสวรรค-พิษณุโลก) เปนเสนทางเชือ่มระหวาง

นครสวรรคกับพิษณุโลก 
    ง. ทางหลวงแผนดินหมายเลข  225  (นครสวรรค-ชัยภูม)ิ เปนเสนทางเชือ่มระหวาง

นครสวรรคกับจังหวดัตางๆของภาคอีสาน 
 2) ถนนภายในเขตเทศบาล  มีทั้งหมด  429  สาย  ยาวประมาณ  101,591  เมตร  แยกเปน 
        ก) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     จํานวน    129  สาย     ยาวประมาณ  40,835  เมตร 
        ข) ถนนแอสฟลทติก/ลาดยาง   จํานวน    288  สาย     ยาวประมาณ  53,644  เมตร 
        ค) ถนนลูกรัง/หินคลุก              จํานวน     15  สาย      ยาวประมาณ   7,112  เมตร 
3) พื้นที่ถนนและทางเทา                901,254    ตารางเมตร 
4) สะพานลอย คสล.ขามถนน            10  แหง 
5) ทางมาลาย                                       60  แหง 

        6) ไฟฟาสาธารณะ                         8,965  จุด 
 2.2.2 การประปา 

  1) จํานวนครัวเรือนที่ใชน้ําประปา ณ เดือน กุมภาพันธ  2548  คือ  25,336  ราย 
  2) เจาของกิจการประปา  คือ  เทศบาลนครนครสวรรค 
  3) กําลังการผลิต  70,800  ลูกบาศกเมตรตอวัน  ผลิตไดเฉลี่ย 55,744 ลูกบาศกเมตรตอวัน 

ปริมาณการใช  เฉล่ีย  34,245  ลูกบาศกเมตรตอวัน 
  4) แหลงน้ําดิบที่ใชผลิตน้ําประปาและแหลงน้ําดิบสํารอง  คือ  แมน้ําปง, แมน้ํายม 

 2.2.3 ไฟฟา 
  ผูใชไฟฟา  จํานวน  652,279  หนวย  เขตเทศบาล  27,597  ราย โดยครอบคลุมพื้นที่ทั้งเขตเทศบาล 

       2.2.4  การสื่อสาร 
  1) โทรศัพท    จากขอมูลโทรศัพทจังหวดันครสวรรค  เดือนธันวาคม  2547  สํานักงานบริการ

โทรศัพทในเขตเทศบาล  จํานวน  2 แหง  มีเลขหมายทั้งส้ิน 26,496  เลขหมาย  เปดใชแลว  จํานวน  
23,229  เลขหมาย 

  2) ศูนยโทรคมนาคม   จํานวน  1 แหง 
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  3) ที่ทําการไปรษณีย    จํานวน  2 แหง 
  4) สถานีวิทยุกระจายเสียง  จํานวน  2 แหง 
  5) สถานีถายทอดสัญญาณโทรทัศน  จํานวน  6 แหง 

    6) หนังสือพิมพทองถ่ิน  จํานวน  20 ฉบับ 
2.3 ดานเศรษฐกิจ 

ผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวดันครสวรรคในป 2546 เทากับ 51,977 ลานบาท รายไดเฉล่ียตอ
หัวปละ 50,331 บาท และในป 2547 เทากบั 56,800 ลานบาท รายไดเฉลี่ยตอหัวปละ 56,336 บาท  รายได
สวนใหญขึน้อยูกับผลผลิตภาคเกษตรกรรมมากที่สุดรอยละ 23.54 รองลงมาคือ   ภาคอุตสาหกรรมรอย
ละ 21.41  ภาคพาณิชยกรรมและบริการ คิดเปนรอยละ 18.15  

2.3.1  การพาณิชยกรรมและการบริการ   
         สถานประกอบการดานพาณิชยกรรมและบริการ จําแนกตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข มีดังนี ้ 1) 

กิจการคาที่เปนอันตรายตอสุขภาพ จํานวน 497 ราย    2) สถานที่จําหนายอาหาร/สะสมอาหาร จํานวน 
765 ราย   3) สถานที่แตงผม จํานวน 175 ราย   4) จําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ จํานวน 750 ราย 
ตลาดเอกชน จํานวน 3 ราย  5) ทําน้ําแข็งเพื่อการคา จํานวน 3 ราย 

         ธนาคาร จํานวน 27 แหง (ธนาคารของรัฐ 4 แหง)  โรงแรม จํานวน 33 แหง     
โรงภาพยนตร จํานวน  7  แหง   หางสรรพสินคา จํานวน 4 แหง  สถานีบริการน้ํามัน 13 แหง 

2.3.2  การอุตสาหกรรม  จํานวนสถานประกอบการ/โรงงาน  จํานวน  240  แหง 
2.3.3  การทองเที่ยว 
        ในเขตเทศบาลมีแหลงทองเที่ยวที่นาสนใจ คือ 
1) ตนน้ําเจาพระยา 

เปนจุดทีแ่มน้ําปงซ่ึงมีสีเขียวใสและแมน้ํานานซึ่งมีสีแดงขุน ไหลมาบรรจบกันกลายเปนจุด
กําเนิดของ แมน้ําเจาพระยา และเมื่อรวมตวัเปนแมน้ําเจาพระยาสีน้ําก็จะคอยๆ ผสมกลมกลืนกลายเปนสี
เดียวกันไหลผานจังหวัดตางๆในภาคกลางไปจนถึงกรุงเทพฯ และออกอาวไทยที่จงัหวัดสมุทรปราการ  
มีความยาวประมาณ 370 กิโลเมตร      

2) อุทยานสวรรค 
ตั้งอยูติดทางหลวงสายเอเซีย เดิมเปนหนองน้ําธรรมชาติขนาดใหญมีเนื้อที่ 314 ไร เรียกวา 

หนองสมบุญ  ตอมาเทศบาลไดปรับปรุงสภาพใหเปนสวนสาธารณะสําหรับเปนที่พักผอน และออก
กําลังกายของประชาชน และใชช่ือวา อุทยานสวรรค โดยสรางรั้วพรอมถนนแอสฟลติกคอนกรีตรอบใน
กวางเฉลี่ย 8 เมตร ยาวประมาณ 3,200 เมตร  ตรงกลางหนองน้ําถมดนิเปนเกาะมีเนือ้ที่ประมาณ 3 ไร มี
เวทีน้ําตก  หองรับรองและสวนไมดอกไมประดับ มีพันธุไมหลากหลายชนิด มีน้ําพุดานตะวนัออกและ
ตะวนัตกของเกาะกลาง สวนที่เปนสวนน้าํมีสะพานโคง คสล. และสะพานแขวนขามสวนน้ํา   
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ลานกีฬา อุปกรณสรางเสริมสุขภาพและสวนหยอมโดยรอบอุทยาน เวทีแสดงดนตร ี ไฟประดับ  
อิเล็คทรอนิก ไฟใหแสงสวาง นับเปนสถานที่พักผอนหยอนใจที่สวยงามและรมร่ืนที่อยูกลางเมือง
นครสวรรค ในป 2545 ไดรับประกาศเกียรติคณุเปนสวนสาธารณะมาตรฐานระดับดีมาก โครงการ
สวนสาธารณะนาร่ืนรมยดานอนามัยส่ิงแวดลอมและสงเสริมสุขภาพ จากกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข 

3) หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค 
ตั้งอยูในบริเวณสถาบันราชภัฏนครสวรรค เปนอาคาร  2 ช้ัน ทรงสถาปตยกรรมไทยประยกุต 

ตรีมุขที่สวยงาม เปนแหลงศนูยรวมขอมูลทางดานประวตัิศาสตร โบราณคด ี และวฒันธรรมของจังหวัด 
เปดใหเขาชมทุกวัน ระหวางเวลา 09.00-15.00 น. โดยไมเสียคาเขาชม 

4) วัดวรนาถบรรพต  
เปนวัดเกาแกของจังหวดันครสวรรคตั้งบนยอดเขาและเชิงเขากบ บนยอดเขามีรอยพระพุทธ

บาทจําลอง เจดียบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ บริเวณเชิงเขามีเจดียขนาดใหญสมัยสุโขทัย และรูปหลอพระ
หลวงพอทอง อันเปนที่เคารพนบัถือของชาวนครสวรรค   

เขากบเปนเทือกเขาเตี้ยๆ ตั้งอยูกลางเมืองนครสวรรค สูงประมาณ 187 เมตร มีบันไดขึ้นไปสู
ยอดเขาจํานวน 439 ขั้น และมีถนนคสล.กวางเฉลี่ย 4.50 เมตร ยาวประมาณ 2,200 เมตร พรอมรางระบาย
น้ําและไฟฟาสาธารณะขึ้นไปสูยอดเขาไดอีกทางหนึ่ง ตามศิลาจารึกเรียกเขากบวา เขาสุมนนกฎู ซ่ึง
บริเวณยอดเขากบนี้สามารถชมทัศนียภาพของเมืองนครสวรรคไดอยางชัดเจนสวยงาม 

5) วัดนครสวรรค (วัดหัวเมือง) 

ตั้งอยูที่ถนนสวรรควิถี ปากซอย 27 เปนวดัเกาแกคูบานคูเมืองมาแตโบราณ เดิมชื่อ วัดหัวเมือง 
มีพระประธานในพระอุโบสถนามวา หลวงพอศรีสวรรค เปนพระพุทธรูปประจําเมืองนครสวรรค 
สันนิษฐานวาสรางขึ้นตั้งแต พ.ศ.1842 ขางพระอุโบสถมีพระพุทธรูปใหญ 2 องค นั่งหันหลังใหกนั

เรียกวา “พระผูใหอภัย” 
6) วัดจอมคีรีนาคพรต (วัดเขา)  
ตั้งอยูบนยอดเขาบวชนาค ระหวางเชิงสะพานเดชาตวิงศและคายจิรประวัต ิ มีโบสถเทวดาสราง 

ในเทศกาลเดือน  12 ของทุกป  จะมีงานนมัสการปดทองรอยพระพุทธบาทจําลอง  เรียกกันวา  
“งานวัดเขา”และมีการแขงขันเรือยาว  

7) ศาลเจาพอเทพารักษ-เจาแมทับทิม 
ตั้งอยูบริเวณชมุชนสถานีรถไฟปากน้ําโพ ริมฝงขวาของแมน้ําเจาพระยา ศาลแหงนีเ้ปนที่เคารพ

สักการะและเปนจุดรวมน้ําใจของชาวบาน รวมทั้งผูสัญจรทางน้ําที่ผานมาและบริเวณนี้ยังเปนจุดชม 
ตนน้ําเจาพระยาไดชัดเจนที่สุด 
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8) งานประเพณีเจาพอ-เจาแมปากน้ําโพ 
เปนงานประจาํปที่ยิ่งใหญและมีช่ือเสียงของจังหวดันครสวรรค จัดขึ้นในชวงเทศกาลตรุษจีน

ของทุกป โดยไดอัญเชิญเจาพอ-เจาแมขามฝงมาปะรําพิธีช่ัวคราวและแหไปรอบตลาดปากน้ําโพ มีการ
แสดงเชิดสิงโต แหมังกรทองและขบวนตางๆ  เชน เจาแมกวนอมิ เอ็งกอ-พะบู นางฟารําพัด ฯลฯ 
โดยเฉพาะการแหและการเชดิมังกรทอง มีการพัฒนาเทคนิคการแสดงใหมีการประกอบแสง สี เสียง    
จนมีความยิ่งใหญมโหฬารสวยงามตระการตา ในแตละปจะมีนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ 
หล่ังไหลกันมาเที่ยวชมงานเปนจํานวนมาก 

นอกจากนี้ยังมแีหลงทองเที่ยวที่นาสนใจอกีหลายแหงในเขตเทศบาล เชน วัดคีรีวงศ  
ศาลหลักเมือง 

2.4 ดานสังคม  
2.4.1  ชุมชน 
       มีจํานวน  56  ชุมชน   และกลุมสตรี  จํานวน  56  กลุม 
2.4.2  ศาสนา 

                   มีผูนับถือศาสนาพุทธ  จํานวน 97,539 คน  วดั จํานวน  14 แหง ผูนับถือศาสนาอิสลาม 
จํานวน 300 คน  มัสยิด  จํานวน  1 แหง  ผูนับถือศาสนาคริสตนิกายโปรแตสแตนท จํานวน 200 คน  
นิกายคาทอลิก จํานวน 700 คน  โบสถ  จํานวน  2  แหง  ผูนับถือศาสนาอื่นๆ 59 คน  สถานที่ประกอบ
ศาสนกิจ  จํานวน  1  แหง 
       2.4.3  สาธารณสุข 
               โรงพยาบาลในเขตเทศบาล มีจํานวน  6 แหง  แยกเปนโรงพยาบาลเอกชน  จาํนวน 5 แหง  
จํานวนเตียงรวม  460 เตียง  โรงพยาบาลของรัฐ    จํานวน  1 แหง  จํานวนเตียง   653  เตียง 
          ศูนยบริการสาธารณสุขของเทศบาล จํานวน  3 แหง  มีบุคลากรแยกเปน  พยาบาล จํานวน 
16 คน  เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน จาํนวน 4 คน  เจาพนกังานสุขาภิบาล จํานวน 5 คน    ทันต
สาธารณสุข  จํานวน 1 คน  นักวิชาการสงเสริมสุขภาพ จํานวน 1 คน นักวิชาการสุขาภิบาล จํานวน 1 คน 
สัตวแพทย จํานวน 1 คน  
  ป 2547 มีจํานวนผูปวยรวม  71,509  ราย  ประเภทของการเจ็บปวย 5 อันดับแรก  มีดงันี้  
1) โรคระบบทางเดินหายใจ จํานวน 17,818 ราย  2) โรคระบบไหลเวียนโลหิต จํานวน 13,313 ราย        
3) โรคระบบกลามเนื้อรวมโครงรางและเนือ้ยึดเสริม จํานวน 7,009 คน  4) โรคระบบยอยอาหารรวมโรค
ในชองปาก จํานวน 6,349 คน  5) โรคเกี่ยวกับตอมไรทอ โภชนาการ และเมตะบอลิสัม จํานวน 5,270 คน 
  การเจ็บปวยดวยโรคที่ตองเฝาระวังทางระบาดวิทยา 5 อันดับแรก ดังนี้ 
1) โรคอุจจาระรวง จํานวน 618 ราย  2) ไขไมทราบสาเหตุ จํานวน 154 ราย  3) โรคปอดบวม จํานวน 125 
ราย  4) โรคไขเลือดออก จํานวน 111 ราย  5) การฆาตัวตาย จํานวน 76 ราย 
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2.4.4 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
สถิติเพลิงไหมในป พ.ศ.2547  เกิดขึ้นจํานวนทั้งส้ิน 178 คร้ัง แยกเปน 4 สาเหตุ 

ดังนี ้  1) ไหมบานเรือนราษฎร จํานวน 13 คร้ัง (นอกเขต 1 ครั้ง / ในเขต 12 คร้ัง)  2) ไหมแกส จํานวน 1 
คร้ัง   3) ไหมปา จํานวน 143 คร้ัง   4) อ่ืนๆ จํานวน 21 ครั้ง  

พาหนะที่ใชในการดับเพลิง  ประกอบดวย  1) รถยนตดับเพลิง จํานวน 6 คัน จุน้ําได 
รวม 14,000 ลูกบาศกลิตร   2) รถยนตบรรทุกน้ํา จํานวน 7 คัน จุน้ําไดรวม 39,000 ลูกบาศกลิตร            
3) รถยนตบันไดเลื่อนฯ จํานวน 2 คัน  4) รถยนตกูภยั ขนาดกลาง จํานวน 1 คัน   5) รถยนตตรวจการณ 
จํานวน 4 คัน  6) เรือยนตดับเพลิง จํานวน 5 ลํา  7) เครื่องสูบน้ําหาบหาม จํานวน 1 เครื่อง พนักงาน
ดับเพลิง  จํานวน 102 คน อาสาสมัครปองกันและบรรเทาสาธารณภยั (อปพร.) จํานวนประมาณ 1,054 
คน มีการฝกซอมบรรเทาสาธารณภัย ทุกสัปดาหๆละ 3 วัน   

2.4.5 การศึกษา 
มีสถานศึกษา รวม 40 แหง มีนักเรียน นกัศึกษา และพระภกิษุ  ประมาณ  54,082 คน 

หองเรียนจํานวน 1,552 หอง  ครู อาจารยจํานวน 2,359 คน  โดยแยกเปน สถานศึกษาสังกัดเทศบาล
จํานวน 8 แหง  มีนักเรียนจาํนวน 6,030 คน  หองเรียน 180 หอง  ครู อาจารย จํานวน 302 คน  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคเขต 1  รวม 5 แหง  นักเรียนจํานวน 14,134 คน  หองเรียน
จํานวน 338 หอง  ครู อาจารย จํานวน 671 คน  สังกดักรมอาชีวศกึษา กระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 2 
แหง  นกัศึกษาจํานวน 7,098 คน  หองเรยีนจํานวน 232 หอง ครู อาจารยจํานวน 252 คน  สถานศึกษา
สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย ระดับ
อาชีวศึกษา รวม 21 แหง  นักเรียนจํานวน 18,603 คน  หองเรียนจํานวน 490 หอง  ครู อาจารยจํานวน 
838 คน  สถานศึกษาสังกดักระทรวงกีฬาและการทองเที่ยว จํานวน 1 แหง  นักเรยีนจํานวน 300 คน  
หองเรียนจํานวน 6 หอง  ครูอาจารยจํานวน 45 คน  สถานศึกษาสังกัดกรมการศาสนา 
กระทรวงศกึษาธิการ จํานวน 1 แหง  นิสิตจํานวน 110 รูป  หองเรียนจาํนวน 7 หองเรียน  ครู อาจารย 45 
คน สถานศึกษาสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย จํานวน 2 แหง  นักเรียน นกัศึกษา จํานวน 7,807 คน  หองเรียน
จํานวน 299 หอง  ครู อาจารยจํานวน 236 คน 
 2.4.6   กีฬา นันทนาการ/สถานที่พักผอนหยอนใจ 
  สนามกีฬาเอนกประสงค จํานวน 1  แหง สระวายน้ํา  จํานวน 5 แหง สวนสาธารณะ
จํานวน  3 แหง  สนามเด็กเลน จํานวน 27 แหง 

2.5 ดานสิ่งแวดลอม 
      2.5.1  น้ําเสีย 
                  ปริมาณน้ําเสียเฉลี่ย  36,221  ลูกบาศกเมตรตอวัน  โดยระบบบําบัดน้ําเสียรวม  
อยูระหวางรองบประมาณการกอสราง 
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      2.5.2  ขยะ 
       ปริมาณขยะที่เกิดประมาณ 90 - 130 ตันตอวัน ซ่ึงสามารถกําจัดไดทั้งหมด โดยวิธีฝงกลบ

อยาง ถูกสุขลักษณะและหลกัสุขาภิบาล ที่ดินสําหรับกําจัดขยะมีทั้งหมด 266 ไร ดําเนินการแลว  55.375  
ไร ตั้งอยูที่ตําบล   บานมะเกลือ  อําเภอเมืองฯ  จังหวดันครสวรรค หางจากเขตเทศบาลเปนระยะทาง 13  
กิโลเมตร 

2.6 ดานการเมืองการบริหาร 
     2.6.1  ดานการเมือง 

คณะผูบริหารประกอบดวย  นายกเทศมนตรี   จํานวน  1  คน  และรองนายกเทศมนตรี   
จํานวน 4  คน สภาเทศบาล ประกอบดวยสมาชิก จํานวน  24 คน 
    2.6.2  ดานการบริหาร 

การบริหารงานของเทศบาล มีปลัดเทศบาลเปนผูบังคับบัญชาสูงสุดของฝายพนักงานและ
พนักงานจาง แบงสวนการบริหารออกเปน  1) สํานักปลัดเทศบาล   2) กองวิชาการและแผนงาน  3) 
สํานักการคลัง  4) สํานักการชาง  5) สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม   6) สํานักการศึกษา   7) กอง
สวัสดิการสังคม   8) สํานักการประปา  9) หนวยงานตรวจสอบภายใน   มีพนักงานและพนักงานจาง ณ 
เดือนเมษายน 2548  รวมทั้งส้ิน  1,277 คน  แยกเปน   พนักงานเทศบาล   จํานวน  220   คน  
ลูกจางประจํา   จํานวน  142  คน  พนักงานจาง  จํานวน   915  คน 

2.6.3 ดานการคลงั 
รายรับจริงและรายจายจริงของเทศบาลยอนหลัง 5 ป (พ.ศ.2544-2548) รายละเอียดปรากฏ 

ตามตารางแสดงรายรับจริง-รายจายจริง ตอไปนี ้      
 

ตารางแสดงรายรับจริง - รายจายจริง 5 ป (พ.ศ.2544-2548) 
 

ประเภท 2544 2545 2546 2547 2548    
(ประมาณการ) 

รายรับ 285,509,168.23 286,221,093.69 408,107,062.21 488,484,068.14 484,409,100 

รายจาย 271,310,292.98 257,440,915.26 394,355,017.64 461,234,311.73 471,537,010 

 
         



สวนที่  3  
ผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา 

  พิจารณาจากผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล  ประจําป 2548  และฉบับ
เพิ่มเติม  ขอมลู ณ เดือนกรกฏาคม 2548 สรุปผลการพัฒนาไดดังนี ้
  1) ดานการพฒันาเศรษฐกิจและกระจายรายได ประกอบดวยโครงการพัฒนา 
จํานวน  18 โครงการ  งบประมาณ 136,870,000 บาท ไดรับจัดสรรงบประมาณดําเนนิการ  จํานวน  
6  โครงการ  คิดเปนรอยละ  33.33  ของโครงการทั้งหมด  งบประมาณ  3,250,000  บาท คิดเปนรอย
ละ  2.37  ของงบประมาณทัง้หมด  หากไมรวมเงินอุดหนุน คิดเปนรอยละ 81.25 
  2) ดานการพฒันาทุนทางสงัคม ประกอบดวยโครงการพัฒนา จํานวน  137 
โครงการ  งบประมาณ  179,278,798  บาท  ไดรับจัดสรรงบประมาณดาํเนินการ  จํานวน  106  
โครงการ  คิดเปนรอยละ  77.37ของโครงการทั้งหมด  งบประมาณ  55,498,560  บาท  คิดเปนรอยละ  
30.95 ของงบประมาณทั้งหมด  หากไมรวมเงินอุดหนุน คิดเปนรอยละ 32.85 

3) ดานการพฒันาท่ียั่งยนื  ประกอบดวยโครงการจํานวน  149  โครงการ  
งบประมาณ  2,310,097,280  บาท  ไดรับจัดสรรงบประมาณดําเนนิการ  จํานวน  43  โครงการ   
คิดเปนรอยละ  28.85  ของโครงการทั้งหมด  งบประมาณ  111,266,600  บาท  คิดเปนรอยละ  4.81  
ของงบประมาณทั้งหมด  หากไมรวมเงนิอดุหนุน คดิเปนรอยละ 88.42 
 
 

ตารางสรุปผลการพัฒนาตามแผนพฒันาเทศบาล ประจําป 2548  

สาขาการพฒันา โครงการ 
ตามแผน 

โครงการที่
ดําเนินการ 

 
รอยละ 

งบประมาณ
ตามแผน 

(ลานบาท) 

งบประมาณ
ดําเนินการ 
(ลานบาท) 

 
รอยละ 

การพัฒนา
เศรษฐกิจและ
กระจายรายได 

18 6 33.33 136,870,000 3,250,000 2.37 

การพัฒนาทนุทาง
สังคม 

137 106 77.37 179,278,798 55,498,560 30.95 

การพัฒนาทีย่ัง่ยืน 149 43 28.85 2,310,097,280 111,266,600 4.81 

รวม 304 155 50.98 2,626,246,078 170,015,160 6.47 
หมายเหตุ :  ป 2548  ขอเงินอุดหนุน = 2,188,893,640  บาท 
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สวนที่ 4 
สรุปยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 

 
วิสัยทัศนการพัฒนา 

เทศบาลนครนครสวรรคเจริญรุงเรือง  เมืองคนดี  มีคุณภาพ 

        ยุทธศาสตรการพัฒนา/แนวทางการพฒันา 
        การพัฒนาเศรษฐกิจและกระจายรายได 
1. สงเสริมอาชีพและเพิ่มรายไดของประชาชน 

 พัฒนาและสงเสริมอาชีพ 
2. สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว 

 พัฒนาและปรบัปรุงแหลงทองเที่ยวในเขต เชน เขากบ อุทยานสวรรค ศาลหลักเมือง ฯลฯ 
 พัฒนาและสงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยว 
 พัฒนาการทองเที่ยวทีย่ั่งยนื 

       การพัฒนาทุนทางสงัคม 
1. สนับสนุนสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการจดัการศึกษา เพื่อพัฒนาใหสอดคลองกับความ  

ตองการของทองถ่ิน 

• จัดใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

• สงเสริมพัฒนาใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความรูความเขาใจเกีย่วกับการพัฒนา
การศึกษา 

• เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใชเทคโนโลยี
สมัยใหม 

• สรางจิตสํานึกการมีสวนรวมในการจดัการศึกษาใหกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2. สนับสนุนใหสถานศึกษามกีารประกันคณุภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาแหงชาต ิ

• จัดใหมีระบบการประกันคณุภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาทุกระดับ 
ตลอดจนรองรับการการถายโอนภารกิจดานการศึกษา 

• ประชาสัมพันธเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคณุภาพการศึกษา ตามมาตรฐาน
การศึกษาแหงชาติ 

• พัฒนาคุณภาพ นักเรียน ครู ผูบริหารการศึกษาประจําป เผยแพรและประชาสัมพันธตอ
สาธารณชน 

• จัดใหมีการจัดทํารายงานการประกันคณุภาพการศึกษาประจําป 

• จัดใหมีการประเมินผลการจดัการศึกษา เพือ่ตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา นักเรยีน ครู 
ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษาเปนประจํา 
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• สงเสริมกิจกรรมกีฬาและนนัทนาการ 
3. สนับสนุนใหมีการจัดกจิกรรมเพื่อสงเสริมและดํารงไวซ่ึงคุณธรรม จริยธรรมและประเพณีอันดีงาม

ของทองถ่ิน 

• สรางความรูความเขาใจ ในการจัดกจิกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และวัฒนธรรม 
ประเพณีของทองถ่ินและประเทศชาต ิ

• จัดงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอื่น เปนพิเศษสําหรับใชในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และวัฒนธรรม ประเพณีของทองถ่ินและประเทศชาต ิ

• จัดการประกวดและแขงขนัการจัดกจิกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยและวัฒนธรรม 
ประเพณีของทองถ่ินและประเทศชาต ิ

4. สนับสนุนการใหบริการดานสาธารณสุขในเชิงรุก 

• เสริมสรางความเขมแข็งดานสาธารณสุขใหกับชุมชน 

• บริหารจัดการดานสาธารณสุขในพื้นที่อยางบูรณาการ โดยใหประชาชนมีสวนรวม 
5. เพิ่มประสิทธิภาพในการบรกิารดานสาธารณสุขแกประชาชนอยางมีมาตรฐานและทัว่ถึง 

• พัฒนาบุคลากรดานสาธารณสุข ใหมีความรูความสามารถ ทันตอสถานการณ 

• พัฒนาสถานบริการสาธารณสุขและอุปกรณเครื่องมือเครื่องใช เพื่อใหประชาชนไดรับบริการ
อยางทั่วถึงและเปนธรรม 

6. สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสงเสริมสุขภาพ ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

• สนับสนุนและสงเสริมใหประชาชนมีการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ 

• สนับสนุนและสงเสริมใหประชาชนมีความรู   มีทัศนคติและพฤติกรรมในการปองกนัและ
ควบคุมโรคอยางถูกตอง 

• สนับสนุนและสงเสริมใหประชาชนมีความรูและมีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหา 
       ยาเสพติด 

7. เสริมสรางชุมชนใหเขมแข็ง 

• สงเสริมและพัฒนาศักยภาพและสนับสนนุองคกรชุมชน 

• สนับสนุนและสงเสริมดานสวัสดิการสังคม สวัสดิการเดก็และเยาวชน 
8. สนับสนุนการดําเนินงานของชุมชน 

• สงเสริมการจัดกิจกรรมของชุมชน 

        การพัฒนาท่ียั่งยืน 
1. การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ด ี

 พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนใหทนัสมัยและมีประสิทธิภาพ 
 พัฒนาระบบการจัดความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมืองใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
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2. สรางสังคมที่นาอยู 

 ใชผังเมืองเปนกรอบในการพฒันาโครงสรางพื้นฐาน 
 พัฒนาระบบจราจร ถนน ทางเทา ระบบระบายน้ํา ระบบปองกันน้ําทวม ไฟฟาสาธารณะ  
 ปรับปรุงระบบประปาใหไดมาตรฐาน ทัว่ถึงและเพยีงพอ 

3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 สรางความรวมมือในการรักษาสิ่งแวดลอม 
 จัดการสิ่งแวดลอมใหมีคุณภาพและมาตรฐาน 
 พัฒนาระบบปรับปรุงคุณภาพน้ําและกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 

        แผนพฒันาจังหวัด (แผนปฏิบตัิราชการ  4  ป  พ.ศ.2548 – 2551 จังหวัดนครสวรรค) 

 รัฐบาลภายใตการนําของ พ.ต.ท.ทักษัณ  ชินวัตร   ไดเขาบริหารประเทศและแถลงนโยบายตอ
รัฐสภา  เมื่อวันที่  23  มีนาคม  2548  ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาวาดวย  หลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546  บัญญัติใหคณะรัฐมนตรีตองจัดทําแผนบริหารราชการแผนดิน  เพื่อใชเปน
กรอบแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติราชการตลอดระยะเวลาสี่ป (พ.ศ.2548 – 2551)   ของการบริหาร
ประเทศ   ดังนั้นสวนราชการ กลุมจังหวัดและจังหวัด จึงตองดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป 
(พ.ศ.2548 – 2551)   ใหสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน   ซ่ึงแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ.2548 
– 2551   จังหวัดนครสวรรค ประกอบดวย วิสัยทัศน  ยุทธศาสตร   ดังนี้     
วิสัยทัศน     :  ศูนยกลางธุรกรรมขาวของประเทศไทย 
              ยุทธศาสตรการพฒันาจังหวดันครสวรรค 
 1. การแกไขปญหาความยากจน 
 2. การพัฒนาคนและสังคมอยางมีคุณภาพ 
 3. การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขนัเชิงเศรษฐกจิ 
 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 5. การบริหารกิจการบานเมอืงที่ดี 
 6. การสงเสริมประชาธิปไตยและการกระบวนการประชาสังคม 
 ประเด็นยุทธศาสตร 
 ในแตละยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนครสวรรค มีประเด็นยุทธศาสตรดังนี้ 
 1. การแกไขปญหาความยากจน มี 1 ประเดน็ 
  - ระดับจังหวดั / ชุมชน / บุคคล 
 2. การพัฒนาคนและสังคมอยางมีคุณภาพ มี 5 ประเด็น 
  2.1 การสรางสังคมแหงการเรยีนรูตลอดชีวติ ฯ 
  2.2 การสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ฯ 
  2.3 การเสริมสรางสุขภาวะของประชาชน 
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  2.4 การเสริมสรางความมั่นคงของชีวิตและสังคม 
  2.5 การเตรียมความพรอมของสังคมเพื่อผูสูงอายุ 
 3. การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขนัเชิงเศรษฐกจิ มี 5 ประเด็น 
  3.1 การปรับโครงสรางภาคเกษตร 
  3.2 การปรับโครงสรางภาคอุตสาหกรรม 
  3.3 การปรับโครงสราง การทองเที่ยว การคา และการบรกิาร 
  3.4 การพัฒนาระบบ Logistics 
  3.5 การเพิ่มขดีความสามารถในการดําเนนิยุทธศาสตรชาติ 
 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มี 5 ประเดน็  
  4.1 การอนุรักษและใชประโยชนจากทรัพยากรดิน ปาไม น้ํา และประมง 
  4.2 การฟนฟแูละใชประโยชนทรัพยากรดนิ 
  4.3 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอยางเปนระบบ 
  4.4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ฯ 
  4.5 การควบคมุมลพิษ 
 5. การบริหารกิจการบานเมอืงที่ดี มี 3 ประเด็น 
  5.1 การปรับปรุงกระบวนการยุติธรรม 
  5.2 การพัฒนาระบบราชการ 
  5.3 การปองกนัและปราบปรามการทุจริต 
 6. การสงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม มี 3 ประเดน็ 
  6.1 การพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม 
  6.2 การสงเสริมและพัฒนาดานสิทธิมนุษยชน ฯ 
  6.3 การกระจายอํานาจสูทองถ่ิน 

              นโยบายการพัฒนาของผูบริหารทองถิ่น 
               จากการแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีนครนครสวรรคตอสภาเทศบาลนครนครสวรรคใน
การประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ  คร้ังที่ 2  เมื่อวันที่  12  กรกฎาคม  2547  มีนโยบาย ดังนี ้

-  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานในเขตเทศบาลอยางเปนระบบเพื่อใหการจราจรในเมืองสะดวก  
คลองตัวเปนระเบียบและมีความปลอดภยัสูงสุด 

-  ปรับปรุงพัฒนาและสรางถนน  ทางเดินเทา  ไฟฟาสาธารณะ  ระบบระบายน้ํา  ระบบประปา
อยางทั่วถึงเพยีงพอและไดมาตรฐาน 

-  เฝาระวังปองกันความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ  รวมทั้งบําบัด  ฟนฟู  
อนุรักษและพฒันาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติใหคงอยูอยางถาวร 

-  พัฒนาสังคม  ยกระดับคณุภาพชวีิตประชาชนในทองถ่ิน  สงเสริมการทองเที่ยว  สรางงาน  
สรางอาชีพ  เพิ่มรายได  สรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและแกไขปญหาความยากจน 
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-  พัฒนาระบบบริหารจัดการดานการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ  โดยใหชุมชนมีสวนรวม  เพื่อให

เด็ก  เยาวชนและประชาชนในทองถ่ินเปนคนด ี มีคุณภาพตามมาตรฐาน  มีคุณธรรม จริยธรรม  มีจิตสํานึก
ในการบําเพ็ญประโยชนเพื่อสวนรวม  และรวมอนุรักษศลิปวัฒนธรรมประเพณีของไทย 

-  เสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน สงเสริมใหเดก็  เยาวชนและประชาชนใชเวลาวางใหเปน
ประโยชนโดยการออกกําลังกาย  เลนกีฬาและดูกฬีาเพื่อใหมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณทั้งรางกาย
และจิตใจ หางไกลยาเสพติด 

-  พัฒนาการเมืองการบริหารโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย  โปรงใส  ตรวจสอบได  เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางาน รวมทั้งปองกนัแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในราชการ 

ดานการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
 - ปรังปรุงหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของชุมชน  ขยายระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  12 ป  ใหครอบคลุมพื้นที ่
 - สนับสนุนใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาสวนทองถ่ิน 
 - พัฒนาการศกึษาเทศบาลใหมีมาตรฐานในดานการเรยีนการสอน  ขยายการศกึษาในระดับ
มัธยมศึกษา  รวมทั้งพัฒนาวชิาการเนนเทคนิคการสอนระบบใหมและการใชเทคโนโลยี 
 - สงเสริมและพัฒนา  การจดัเตรียมความพรอมของเด็กวยักอนประถมศึกษาอยางทัว่ถึง 
 - จัดใหบริการดานการศึกษาแกเดก็และเยาวชนในเขตเมอืง  โดยเฉพาะเด็กที่ดอยโอกาสใหมี
โอกาสศึกษาเลาเรียนอยางทัว่ถึง  และเหมาะสมกับความตองการของทองถ่ิน 
 - สนับสนุนประชาชนที่พนวัยเรียนไดรับการศึกษานอกระบบ  ใหสอดคลองกับสภาพและความ
ตองการของทองถ่ิน 
 - สงเสริมและพัฒนาเดก็ เยาวชนใหรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน  หางไกลยาเสพติด  โดยการ
เลนดนตรี  กฬีา ฯลฯ 
 - จัดสรางศูนยเยาวชนใหเปนที่รวมของกฬีา  ศาสนา  ศลิปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของไทย 
 - จัดใหมีการเรียนการสอนภาษาจนีควบคูไปกับการสอนภาษาอังกฤษครอบคลุมทุกระดับชั้นของ
การศึกษาภาคบังคับ 
 - จัดตั้งศูนยคอมพิวเตอรบริการนักเรยีนอยางทั่วถึงเพื่อใหมีทักษะการใชคอมพิวเตอร 
 - สงเสริมพัฒนาใหนักเรยีนวายน้ําเปน  มใีบขับขี่จักรยานและจกัรยานยนตตลอดชีพทุกคน 
 - เสริมสรางความเขมแข็ง  พัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน  ในการแกไขปญหายาเสพติดใหมี
ประสิทธิภาพ  โดยการจดักิจกรรม  การอบรมสัมมนา  และการใหความรูตางๆ  
 ดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
 - ปรับปรุงและพัฒนาอุทยานสวรรคใหประชาชนออกกาํลังกาย  เลนกฬีาและพักผอนหยอนใจ 
 - อนุรักษฟนฟสูภาพสิ่งแวดลอม  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  อยางมีประสิทธิภาพ  ปองกัน
และลดปญหามลพิษ  รวมทัง้สงเสริมการสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชน  ในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
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 - สงเสริมและใหบริการดานสุขอนามัยแกประชาชนทําใหประชาชนมคีุณภาพชวีิตทีด่ีขึ้น  และ
ปรับปรุง  และกวดขนัในเรื่องการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 
 - จัดใหมีชุดเฉพาะกจิสามารถปฏิบัติงานได 24 ช่ัวโมง  เมื่อเกิดสาธารณภยั  สามารถปองกันภยั
และเก็บกําจัดส่ิงกีดขวางไดทันที 
 - จัดลางถนนทุกสายในเขตเทศบาล โดยเฉพาะสายหลักๆ เปนประจําทุกเดือน  ทําใหในเขต
เทศบาลเปนเมอืงสะอาดปลอดฝุน 
 - จัดใหประชาชนในชุมชนไดรับการรักษาพยาบาลอยางสะดวกทั่วถึง  จัดใหมีแพทย ทันตแพทย 
พยาบาลและเจาหนาที่สาธารณสุขบริการอยางเพยีงพอ  โดยเพิ่มเวลาการรักษาจากเวลาปกติจนถึงเวลา  
20.00 น. 
 - จัดทีมงานพยาบาลผูเชี่ยวชาญออกเยี่ยมมารดากอนคลอดและหลังคลอด  เพื่อใหความรูในเรื่อง
โภชนาการ  การเลี้ยงดูทารก  การใหภูมิคุมกันโรคในเด็กแรกเกดิถึง 5 ป ในทุกชุมชน  ตามเกณฑ
กระทรวงสาธารณสุข 
 - สนับสนุนใหประชาชน มกีารออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ  โดยจัดโครงการเดิน-วิง่ สะสม
ระยะทางตานภัยยาเสพติดใหกับนกัเรียน เยาวชนและประชาชน 
 - จัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อใหเปนผูประสานงานดานสุขภาพ รวมถึงการ
รักษาพยาบาลเบื้องตนใหกับประชาชนในชุมชน และควบคุมยุงลายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 - ดําเนนิการกาํจัดขยะโดยวธีิฝงกลบ  บนเนื้อที่ 266 ไร  ที่ตําบลบานมะเกลือ ทําใหไมมีปญหา
เร่ืองขยะตกคาง 
 ดานการเงนิและการคลัง 
 - ดําเนนิการปรับปรุงพัฒนางานการเงินการคลังอยางมีประสิทธิภาพ บงัเกิดประสิทธผิล บริสุทธิ์
โปรงใสและ ตรวจสอบได 
 ดานบรรเทาสาธารณภัย สวสัดิการและการบริการ 
 - รวมกับเจาหนาที่ตํารวจจัดโครงการตรวจรวม  เพื่อความปลอดภัยออกตรวจ  สอดสอง  ดูแล  
ปองกันการกออาชญากรรม  เพื่อความปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสินของประชาชน 
 - จัดโครงการสัปดาหปองกนัอัคคีภัย  รณรงคเชิญชวนใหประชาชน รวมมือปองกันเพลิงไหม 
 - จัดโครงการวันแหงความปลอดภัย การรณรงคใหประชาชนรวมมอืกันปองกันอบุัติเหตุ อุบัติภยั 
 - จัดรถตูพยาบาลบริการฟรี  ตลอด 24 ช่ัวโมง  สําหรับใหบริการรับ – สง  ประชาชนทีไ่ดรับ
บาดเจ็บหรือเจบ็ปวย 
 - จัดยานพาหนะดับเพลิง  ยานพาหนะชวยเหลือผูประสบอัคคีภัยในอาคารสูง  ติดตั้งเครื่องมือ  
เครื่องใชในการดับเพลิงในพืน้ที่เสี่ยงภยั  และชุมชนหนาแนน 
 - จัดฝกอบรมสมาชิก อปพร.เพื่อชวยเหลือประชาชนที่ประสบภัย 
 - เผยแพรความรูเกี่ยวกับการปองกันเพลิงไหม วิธีการระงับเหตเุพลิงไหมเบื้องตนดวยตนเอง 
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 - ปรับปรุงพัฒนา  และสงเสริมการคาขายในเมือง  สงเสริมอาชีพ  รวมทั้งเพิ่มรายไดใหแก
ประชาชน  โดยเฉพาะผูมีรายไดนอย 
 - จัดตั้งสหกรณชุมชนเมืองสนับสนุนการรวมตัวของชุมชนใหมีความเขมแข็งในการพัฒนา
คุณภาพชวีิตและศักยภาพของตนเอง 
 - พัฒนางานดานสังคมสงเคราะห  ประชาชน  เด็ก  เยาวชน  คนชรา  คนพิการและทพุพลภาพได
อยางมีประสิทธิภาพ 
 - จัดพนักงานและเจาหนาทีง่านทะเบยีนราษฎรใหบริการประชาชน  โดยหมนุเวียนเจาหนาที่
ปฏิบัติงานตลอดเวลา  ตั้งแตเวลา  08.00 น. – 16.30 น. ไมเวนวันหยุดราชการ 
 - มีเจาหนาที่ประชาสัมพันธ  ใหบริการงานทะเบียนราษฎร  ชวยตรวจสอบเอกสารกอน
ดําเนินการ  เพือ่ความสะดวก รวดเร็วและปองกันขอมูลผิดพลาด 
 - จัดบริการตูน้าํดื่ม  มุมนั่งพกัมีโทรทัศนใหประชาชนชม มีหนังสือพมิพ หนังสืออานเลน 
วารสาร และหนังสือสารคดีตางๆใหอานในขณะนั่งคอยรับบริการ  ใหบริการชารตแบตเตอรี่โทรศัพทมือ 
และมีเครื่องชัง่น้ําหนกัใหประชาชนไดใชบริการฟรี 
              ดานการสาธารณูปโภค 
              - ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหเพยีงพอตอความตองการของประชาชน 
ปรับปรุงและขยายถนน ใหเหมาะสมสอดคลองกับการขยายตวัของเมือง 
 - ปรับปรุงสถานที่พักผอนหยอนใจ สวนสาธารณะภายในเขตเมืองใหมีความเปนธรรมชาติ
สวยงามนาร่ืนรมย  เพื่อใหประชาชนเกดิสุนทรียภาพ เปนประโยชนทางดานนันทนาการ และสนบัสนุน
การทองเที่ยวของจงัหวดั 
      

                  
 



สวนที่ 5 
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป 

            การประชุมประชาคมเมืองเทศบาลนครนครสวรรค  เมื่อวันที่  29  มีนาคม  2548   มีผูเขารวม
ประชุมประกอบดวยคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน  สมาชิกสภาเทศบาล  ผูแทนสวนราชการ  
ชุมชน  สมาคม  สโมสร  ชมรม  สถานศึกษา  รวม 132  คน   สรุปประเด็นปญหาความตองการได
ดังตอไปนี้ 
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(รอยละ)สาธารณูปโภค

สิ่งแวดลอม

การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

สาธารณสุข

สวัสดิการสังคม

ปญหาความยากจน

การรักษาความสงบเรียบรอย

(ประเด็นปญหา)

สาธารณูปโภค
ส่ิงแวดลอม
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
สาธารณสุข
สวัสดิการสังคม
ปญหาความยากจน
การรักษาความสงบเรียบรอย

 
1. ปญหาดานสาธารณูปโภค คิดเปนรอยละ 46.58  
2. ปญหาดานสิ่งแวดลอม คดิเปนรอยละ 11.87 
3. ปญหาการรักษาความสงบเรียบรอย คิดเปนรอยละ 10.50  
4. ปญหาการศกึษา วฒันธรรมและดานสวสัดิการ คิดเปนรอยละเทากนัคือ  8.68 
5. ปญหาความยากจน คิดเปนรอยละ 7.31 
6. ปญหาดานสาธารณสุข คิดเปนรอยละ 6.39 
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แผนภูมิผูเขารวมประชุมประชาคม

ผูบริหารหัวหนาสวน

8.34%
สมาชิกเทศบาล

6.06%

ชุมชน สมาคม ชมรม สโมสร

84.09%

ผูแทนสวนราชการ

1.51%

ผูบริหารหัวหนาสวน

สมาชิกเทศบาล

ชุมชน สมาคม ชมรม สโมสร

ผูแทนสวนราชการ

 

 จากประเด็นปญหาความตองการดังกลาวประกอบกับนโยบายของผูบริหารและแผนปฏิบัติ
ราชการ  4  ป  2548 – 2551 จังหวัดนครสวรรค ดังที่ไดกลาวแลวในสวนที่ 4  จึงกําหนดยุทธศาสตรการ
พัฒนาและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป (พ.ศ.2549 – 2551) ของเทศบาล  ดังนี้ 

        ประเด็นยุทธศาสตร 
1. การพัฒนาเศรษฐกิจและกระจายรายได 
2. การพัฒนาทุนทางสังคม 
3. การพัฒนาที่ยัง่ยืน 

        ยุทธศาสตรการพัฒนา  
1. สงเสริมอาชีพและเพิ่มรายไดของประชาชน 
2. สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว 
3.    สนับสนุนสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการจดัการศึกษา เพือ่พัฒนาใหสอดคลองกับความ  

ตองการของทองถ่ิน 
4.    สนับสนุนใหสถานศึกษามีการประกนัคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาแหงชาต ิ
5.    สนับสนุนใหมกีารจัดกจิกรรมเพื่อสงเสริมและดํารงไวซ่ึงคุณธรรม จริยธรรมและประเพณีอันดีงาม 
       ของทองถ่ิน 
6. สนับสนุนการใหบริการดานสาธารณสุขในเชิงรุก 
7. เพิ่มประสิทธิภาพในการบรกิารดานสาธารณสุขแกประชาชนอยางมีมาตรฐานและทัว่ถึง 
8. สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสงเสริมสุขภาพ ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
9. เสริมสรางชุมชนใหเขมแข็ง 
10. สนับสนุนการดําเนินงานของชุมชน 
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11. การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ด ี
12. การสรางสังคมที่นาอยู 
13. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

แนวทางการพฒันา 
1) พัฒนาและสงเสริมอาชีพ 
2) พัฒนาและปรบัปรุงแหลงทองเที่ยวในเขต เชน เขากบ อุทยานสวรรค ศาลหลักเมือง ฯลฯ 
3) พัฒนาและสงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยว 
4) พัฒนาการทองเที่ยวทีย่ั่งยนื 
5) จัดใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
6) สงเสริมพัฒนาใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความรูความเขาใจเกีย่วกับการพัฒนา

การศึกษา 
7) เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใชเทคโนโลยี

สมัยใหม 
8) สรางจิตสํานึกการมีสวนรวมในการจดัการศึกษาใหกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
9) จัดใหมีระบบการประกันคณุภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาทุกระดับ 

ตลอดจนรองรับการถายโอนภารกิจดานการศึกษา 
10) ประชาสัมพันธเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคณุภาพการศึกษา ตามมาตรฐาน

การศึกษาแหงชาติ 
11) พัฒนาคุณภาพ นักเรียน ครู ผูบริหารการศึกษาประจําป เผยแพรและประชาสัมพันธตอสาธารณชน 
12) จัดใหมีการจัดทํารายงานการประกันคณุภาพการศึกษาประจําป 
13) จัดใหมีการประเมินผลการจดัการศึกษา เพือ่ตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา นักเรยีน ครู ผูบริหาร 

และบุคลากรทางการศึกษาเปนประจํา 
14) สงเสริมกิจกรรมกีฬาและนนัทนาการ 
15) สรางความรูความเขาใจ ในการจดักจิกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และวัฒนธรรม 

ประเพณีของทองถ่ินและประเทศชาต ิ
16) จัดงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอื่น เปนพิเศษสําหรับใชในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย และวัฒนธรรม ประเพณีของทองถ่ินและประเทศชาติ 
17) จัดการประกวดและแขงขนัการจัดกจิกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยและวัฒนธรรม 

ประเพณีของทองถ่ินและประเทศชาต ิ
18) เสริมสรางความเขมแข็งดานสาธารณสุขใหกับชุมชน 
19) บริหารจัดการดานสาธารณสุขในพื้นที่อยางบูรณาการ โดยใหประชาชนมีสวนรวม 
20) พัฒนาบุคลากรดานสาธารณสุข ใหมีความรูความสามารถ ทันตอสถานการณ 
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21) พัฒนาสถานบริการสาธารณสุขและอุปกรณเครื่องมือเครื่องใช เพื่อใหประชาชนไดรับบริการอยาง

ทั่วถึงและเปนธรรม 
22) สนับสนุนและสงเสริมใหประชาชนมีการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ 
23) สนับสนุนและสงเสริมใหประชาชนมีความรู   มีทัศนคติและพฤติกรรมในการปองกนัและควบคุม

โรคอยางถูกตอง 
24) สนับสนุนและสงเสริมใหประชาชนมีความรูและมีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหา 
        ยาเสพติด 
25) สงเสริมและพัฒนาศักยภาพและสนับสนนุองคกรชุมชน 
26) สนับสนุนและสงเสริมดานสวัสดิการสังคม สวัสดิการเดก็และเยาวชน 
27) สงเสริมการจัดกิจกรรมชุมชน 
28) พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนใหทนัสมัยและมีประสิทธิภาพ 
29) พัฒนาระบบการจัดความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมืองใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
30) ใชผังเมืองเปนกรอบในการพฒันาโครงสรางพื้นฐาน 
31) พัฒนาระบบจราจร ถนน ทางเทา ระบบระบายน้ํา ระบบปองกันน้ําทวม ไฟฟาสาธารณะ  
32) ปรับปรุงระบบประปาใหไดมาตรฐาน ทัว่ถึงและเพยีงพอ 
33) สรางความรวมมือในการรักษาสิ่งแวดลอม 
34) จัดการสิ่งแวดลอมใหมีคุณภาพและมาตรฐาน 
35) พัฒนาระบบปรับปรุงคุณภาพน้ําและกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
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จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ

การพัฒนาเศรษฐกิจและกระจายรายได
งบประมาณเทศบาล 11             13,045,000 12             18,350,000 10             12,970,000 33             44,365,000

เงินอุดหนุน 1           (10,000,000) 3          (145,000,000) 1           (10,000,000) 5          (165,000,000)

รวม 12             23,045,000 15           163,350,000 11             22,970,000 38           209,365,000
ยุทธศาสตรที่  1  สงเสริมอาชีพและเพิ่มรายไดของประชาชน
แนวทางที่  1  พัฒนาและสงเสริมอาชีพ

1 โครงการสงเสริมอาชีพประชาชน 1               1 ,000,000 1               1 ,000,000 1               1 ,000,000 3               3 ,000,000
2 โครงการอบรมสัมมนา คณะกรรมการ และสมาชิกกลุมออมทรัพย 1                    50 ,000 1                    50 ,000 1                    50 ,000 3                  150 ,000
3 โครงการสงเสริมลานคาหนึ่งชุมชนหนึ่งผลิตภัณฑ 1                  500 ,000 1                  500 ,000 1                  500 ,000 3               1 ,500,000

ยุทธศาสตรที่  2  สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว          
แนวทางที่  1  พัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยวในเขต เชน เขากบ อุทยานสวรรค  ศาลหลักเมือง ฯลฯ

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนแหลงทองเที่ยวในเขตเทศบาล 5 6,550,000             6 12,800,000           5 8,420,000             16             27,770,000
1 (10,000,000)          3 (145,000,000)        1 (10,000,000)          5          (165,000,000)

แนวทางที่  2  พัฒนาและสงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยว
1 โครงการอุดหนุนโครงการจัดงานอนุรักษและสงเสริมงานประเพณีแหเจาพอ-

เจาแมปากน้ําโพ

1               1 ,000,000 1               1 ,000,000 1               1 ,000,000 3               3 ,000,000

2 โครงการมหกรรมไมดอกไมประดับ เมืองรอน 1               2 ,000,000 1               2 ,000,000 1               2 ,000,000 3               6 ,000,000
3 โครงการสนับสนุนการแขงขันเชิดสิงโตชิงแชมปนานาชาติ                      -                             -   1               1 ,000,000                      -                             -   1               1 ,000,000

แนวทางที่  3   พัฒนาการทองเที่ยวที่ยั่งยืน
1 โครงการปรับปรุงศูนยบริการขอมูลนักทองเที่ยว 1               1 ,945,000                      -                             -                        -                             -   1               1 ,945,000

ที่

สวนที่ 6
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2549-2551) เทศบาลนครนครสวรรค

โครงการ
ป 2549 ป 2550 ป 2551  รวม 3 ป
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จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ
ที่ โครงการ

ป 2549 ป 2550 ป 2551  รวม 3 ป

การพัฒนาทุนทางสังคม
งบประมาณเทศบาล 90             71,843,290 134           260,872,370 108             67,050,150 332           399,765,810

เงินอุดหนุน 1             (2,100,000) 5           (56,200,000) 4           (10,666,000) 10           (68,966,000)

รวม 91             73,943,290 139           317,072,370 112             77,716,150 342           468,731,810
ยุทธศาสตรที่  3  สนับสนุนและสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น
แนวทางที่  1  สงเสริมและพัฒนาใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา

1 โครงการสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดเทศบาล

นครนครสวรรค

1                  500 ,000 1                  500 ,000 1                  500 ,000 3               1 ,500,000

ยุทธศาสตรที่  4  สนับสนุนใหสถานศึกษามีการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
แนวทางที่  1  จัดใหมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ตลอดจนรองรับการถายโอนภารกิจดานการศึกษา

1 โครงการสนับสนุนการเขาสูเกณฑมาตรฐานการศึกษาใน โรงเรียนสังกัด

เทศบาล

1               1 ,291,200 1               2 ,582,400 1               2 ,582,400 3               6 ,456,000

2 โครงการจัดหาหนังสือเรียนใหนักเรียนระดับอนุบาลศึกษา 1               1 ,021,400 1               1 ,021,400 1               1 ,021,400 3               3 ,064,200
3 โครงการจัดหาหนังสือเรียนใหนักเรียนระดับประถมศึกษา 1               3 ,748,100 1               3 ,748,100 1               3 ,748,100 3             11,244,300
4 โครงการจัดหาหนังสือเรียนใหนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 1               1 ,230,500 1               1 ,230,500 1               1 ,230,500 3               3 ,691,500
5 โครงการกอสรางอาคารเรียน 4 ชั้น 12 หองเรียน 1               3 ,000,000 -                   -                        -                   -                        1 3,000,000             
6  โครงการกอสรางอาคารอนุบาล 1               3 ,000,000 -                   -                        -                   -                        1 3,000,000             
7  โครงการปรับปรุงโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 15 3,445,000             51 31,019,700           32 21,175,000           98 55,639,700           

1 (2,100,000)            4 (36,200,000)          4 (10,666,000)          9 (48,966,000)          
8 โครงการกอสรางอาคารยกน้ําหนัก คสล. 3 ชั้น -                   -                        1 (20,000,000)          -                   -                        1 (20,000,000)          
9 โครงการกอสรางทองฟาจําลองจังหวัดนครสวรรค -                   -                        1 40,000,000           -                   -                        1 40,000,000           

10 โครงการกอสรางอาคารหองสมุดประชาชนระบบเทคโนโลยี เทศบาลนคร

นครสวรรค

-                   -                        1 80,000,000           -                   -                        1 80,000,000           

11 โครงการกอสรางศูนยจราจรเพื่อการศึกษา เทศบาลนครนครสวรรค -                   -                        1 30,000,000           -                   -                        1 30,000,000           
12  ตั้งศูนยเด็กเล็กในเขตเทศบาล -                   -                        1 6,000,000             -                   -                        1 6,000,000             
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จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ
ที่ โครงการ

ป 2549 ป 2550 ป 2551  รวม 3 ป

แนวทางที่  2   พัฒนาคุณภาพนักเรียน ครู ผูบริหารการศึกษาประจําปและเผยแพรและประชาสัมพันธตอสาธารณชน            
1 โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงเรียน 1 500,000                -                   -                        1 500,000                2 1,000,000             
2 โครงการอบรมครูเพื่อพัฒนาวิชาการ 1 1,000,000             1 1,000,000             1 1,000,000             3 3,000,000             
3 โครงการปฐมนิเทศผูปกครอง นักเรียนกลุมโรงเรียนเทศบาล 1 50,000                  1 50,000                  1 50,000                  3 150,000                
4 โครงการผลิตและประกวดสื่อการเรียน การสอน 1 60,000                  1 60,000                  1 60,000                  3 180,000                
5 โครงการจัดทําเอกสารเผยแพรทางวิชาการ 1 20,000                  1 20,000                  1 20,000                  3 60,000                  
6 โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนระดับทองถิ่น ระดับกลุม

การศึกษาทองถิ่นที่ 7 และระดับภาค

1 1,000,000             1 1,000,000             1 1,000,000             3 3,000,000             

7 โครงการเขาคายวิชาการ 1 50,000                  1 50,000                  1 50,000                  3 150,000                
8 โครงการแขงขันคนเกง ระดับเทศบาล ระดับกลุมการศึกษาทองถิ่นที่ 7 และ

ระดับประเทศ

1 120,000                1 120,000                1 120,000                3 360,000                

9 โครงการรวมมือจัดการเรียน การสอนระดับ ปวช. ปวส. ระหวางเทศบาลกับ

สถาบันอาชีวศึกษา

1 300,000                1 300,000                1 300,000                3 900,000                

10 โครงการพัฒนาคุณภาพดานวิชาการของนักเรียน 1 500,000                1 500,000                1 500,000                3 1,500,000             
11 โครงการรักษดวงตา 1 200,000                1 200,000                1 200,000                3 600,000                
12 โครงการจัดหาครุภัณฑ สํานักการศึกษา 9 4,618,490             9 10,127,670           6 1,457,250             24 16,203,410           

แนวทางที่  3  จัดใหมีการประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา นักเรียน ครู ผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษาเปนประจํา
1 โครงการประกวดครูผูสอนดีเดน 1 20,000                  1 20,000                  1 20,000                  3 60,000                  
2 โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา 1 40,000                  1 40,000                  1 40,000                  3 120,000                
3 โครงการเขารวมแขงขันกิจกรรมทางวิชาการ 1 30,000                  1 30,000                  1 30,000                  3 90,000                  
4 โครงการพัฒนาการสอนดวยโครงงาน 1                    80 ,000 1                    80 ,000 1                    80 ,000 3 240,000                

แนวทางที่  4   สงเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
1 โครงการพัฒนานักเรียนดานกีฬา-กรีฑา และดนตรีสูความเปนเลิศ 1 1,500,000             1 1,500,000             1 1,500,000             3 4,500,000             
2 โครงการฝกสอนวายน้ํานักเรียนเทศบาล 1 250,000                1 250,000                1 250,000                3 750,000                
3 โครงการสนับสนุนสงเสริมการแขงขันกีฬาและการออกกําลังกายจังหวัด

นครสวรรค

1 6,000,000             1 6,000,000             1 6,000,000             3 18,000,000           

4 โครงการสงเสริมการแขงขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ 1 250,000                1 250,000                1 250,000                3 750,000                
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จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ
ที่ โครงการ

ป 2549 ป 2550 ป 2551  รวม 3 ป

5 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 1 500,000                1 500,000                1 500,000                3 1,500,000             
6 โครงการดนตรีเพื่อประชาชน 1 350,000                1 350,000                1 350,000                3 1,050,000             
7 โครงการสนับสนุนการประกวดพระเครื่อง -                   -                        1                  600 ,000 -                   -                        1 600,000                

ยุทธศาสตรที่  5  สนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมและดํารงไวซึ่งคุณธรรม จริยธรรมและประเพณีอันดีงามของทองถิ่น
แนวทางที่  1  สรางความรูความเขาใจในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับชาติศาสนา พระมหากษัตริย และวัฒนธรรม ประเพณีของทองถิ่นและประเทศชาติ 

1 โครงการอบรมลูกเสือจราจร 1 80,000                  1 80,000                  1 80,000                  3 240,000                
2 โครงการฝกอบรมผูบังคับบัญชาลูกเสือ - ยุวกาชาด 1 100,000                1 100,000                1 100,000                3 300,000                
3 โครงการความรูคูคุณธรรม 1 200,000                1 200,000                1 200,000                3 600,000                
4 โครงการประกวดมารยาทนักเรียน 1 30,000                  1 30,000                  1 30,000                  3 90,000                  
5 คาใชจายพิธีทางศาสนางานราชพิธีและการจัดงานประเพณีทองถิ่น 1 2,500,000             1 2,500,000             1 2,500,000             3 7,500,000             
6 โครงการอบรมจริยธรรมในชุมชน 1 300,000                1 300,000                1 300,000                3 900,000                

ยุทธศาสตรที่  6  สนับสนุนการใหบริการดานสาธารณสุขในเชิงรุก           
แนวทางที่  1  เสริมสรางความเขมแข็งดานสาธารณสุขใหกับชุมชน

1 โครงการพัฒนาเครือขายสุขภาพในชุมชน 1 600,000                1 600,000                1 600,000                3 1,800,000             
2 โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 1 70,000                  1 70,000                  1 70,000                  3 210,000                
3 โครงการสุขภาพครอบครัว 1 1,000,000             1 1,000,000             1 1,000,000             3 3,000,000             
4 โครงการทันตกรรมเคลื่อนที่ 1 140,000                1 140,000                1 140,000                3 420,000                
5 โครงการทันตกรรมปองกัน 1 100,000                1 100,000                1 100,000                3 300,000                
6 โครงการอบรมอาสาสมัครสัตวแพทย 1 50,000                  1 50,000                  1 50,000                  3 150,000                
7 โครงการเพื่อนใจวัยรุน -                   -                        1 50,000                  1 50,000                  2 100,000                
8 โครงการการใหคําปรึกษาแกสตรีวัยทองในศูนยบริการสาธารณสุข -                   -                        1 50,000                  1 50,000                  2 100,000                
9 โครงการสงเสริมสุขภาพพนักงานเทศบาล -                   -                        1 330,000                1 330,000                2 660,000                

10 โครงการโรงเรียนปลอดเหา -                   -                        1 50,000                  1 50,000                  2 100,000                
11 โครงการการใหคําปรึกษากอนสมรส -                   -                        1 50,000                  1 50,000                  2 100,000                
12 โครงการเมืองปากน้ําโพปลอดสุนัขจรจัด -                   -                        -                   -                        1 50,000                  1 50,000                  
13 โครงการรณรงคทําหมันและปองกันโรคพิษสุนัขบาในสุนัขและแมวจรจัด -                   -                        -                   -                        1 100,000                1 100,000                
14 โครงการอบรมใหความรูดานการปฐมพยาบาลในภาวะวิกฤตแกประชาชน -                   -                        -                   -                        1 50,000                  1 50,000                  
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จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ
ที่ โครงการ

ป 2549 ป 2550 ป 2551  รวม 3 ป

แนวทางที่  2  บริหารจัดการดานสาธารณสุขในพื้นที่อยางบูรณาการโดยใหประชาชนมีสวนรวม
1 โครงการชุมชนนํารองดานการจัดการระบบสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมโดย

ประชาชน

1 800,000                1 800,000                1 800,000                3 2,400,000             

ยุทธศาสตรที่  7  เพิ่มประสิทธิภาพในการบริการดานสาธารณสุขแกประชาชนอยางมีมาตรฐานและทั่วถึง
แนวทางที่  1  พัฒนาสถานบริการสาธารณสุขและอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชเพื่อใหประชาชนไดรับบริการอยางทั่วถึงและเปนธรรม

1 โครงการปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานสํานักการสาธารณสุขฯ 2               2 ,750,000 1                  250 ,000 -                   -                        3 3,000,000             
2 โครงการศึกษาวิจัยในงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม -                   -                        1                    60 ,000 1                    60 ,000 2 120,000                
3 โครงการจัดหาครุภัณฑสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 1               9 ,487,700 1               1 ,447,600 1               3 ,970,500 3 14,905,800           

ยุทธศาสตรที่  8  สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสงเสริมสุขภาพ  ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
แนวทางที่  1   สนับสนุนและสงเสริมใหประชาชนมีการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ  

1 โครงการสงเสริมการออกกําลังกาย 1 250,000                1 250,000                1 250,000                3 750,000                

แนวทางที่  2   สนับสนุนและสงเสริมใหประชาชนมีความรู มีทัศนคติและพฤติกรรมในการปองกันและควบคุมโรคอยางถูกตอง
1 โครงการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก 1                  340 ,000 1                  340 ,000 1                  340 ,000 3 1,020,000             
2 โครงการปองกันและควบคุมไขหวัดนก 1                    60 ,000 1                    60 ,000 1                    60 ,000 3 180,000                
3 โครงการปองกันและควบคุมโรคติดตอ 1                  200 ,000 1                  200 ,000 1                  200 ,000 3 600,000                

แนวทางที่  3   สนับสนุนและสงเสริมใหประชาชนมีความรู และมีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
1 โครงการรณรงคปองกันยาเสพติด 1                  500 ,000 1                  500 ,000 1                  500 ,000 3 1,500,000             
2 โครงการรณรงคและปองกันยาเสพติดกับประชาชนในชุมชน 1                  300 ,000 1                  300 ,000 1                  300 ,000 3 900,000                

ยุทธศาสตรที่  9  เสริมสรางชุมชนใหเขมแข็ง           
แนวทางที่  1  สงเสริมและพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนองคกรชุมชน       

1 โครงการอบรมสัมมนา คณะกรรมการ อนุกรรมการ ที่ปรึกษา  และสมาชิก

ชุมชน

1 450,000                1 450,000                1 450,000                3 1,350,000             

2 โครงการอบรมสัมมนา คณะกรรมการ และสมาชิกกลุมสตรีชุมชน 1 450,000                1 450,000                1 450,000                3 1,350,000             
3 โครงการประกวดชุมชนพัฒนาดีเดน และคัดเลือกคณะกรรมการชุมชนตัวอยาง 1 100,000                1 100,000                1 100,000                3 300,000                
4 โครงการสํารวจ จปฐ.ชุมชนในเขตเทศบาล 1                  300 ,000 1                  300 ,000 1                  300 ,000 3 900,000                
5 โครงการเทศบาลพบประชาชน 1                  500 ,000 1                  500 ,000 1                  500 ,000 3 1,500,000             
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จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ
ที่ โครงการ

ป 2549 ป 2550 ป 2551  รวม 3 ป

6 โครงการอบรมกฏหมายจราจรสําหรับผูนําและสมาชิกในชุมชน 1               1 ,000,000 1               1 ,000,000 1               1 ,000,000 3 3,000,000             

แนวทางที่  2 สนับสนุนและสงเสริมดานสวัสดิการสังคม สวัสดิการเด็กและเยาวชน
1 โครงการสงเคราะหผูดอยโอกาสในเขตเทศบาล 1 3,500,000             1 450,000                1 450,000                3 4,400,000             
2 คากอสรางโครงการบานมั่นคง                      -                             -   1 20,000,000                                -                             -   1 20,000,000           
3 โครงการสงเคราะหผูประสบภัย 1               1 ,000,000 1               1 ,000,000 1               1 ,000,000 3 3,000,000             
4 โครงการครอบครัวผาสุก 1 100,000                1 100,000                1 100,000                3 300,000                
5 โครงการอบรมครูศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพื่อพัฒนาวิชาการ 1 50,000                  1 50,000                  1 50,000                  3 150,000                
6 โครงการจัดกิจกรรมเด็กเล็ก และสงเสริมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 330,000                1 330,000                1 330,000                3 990,000                
7 โครงการสงเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล 1 400,000                1 400,000                1 400,000                3 1,200,000             
8 โครงการอุดหนุนกองทุนสงเคราะหพลเมืองดีจังหวัดนครสวรรค 1                      5 ,000 1                      5 ,000 1                      5 ,000 3 15,000                  

ยุทธศาตรที่ 10   สนับสนุนการดําเนินงานของชุมชน
แนวทางที่  1  สงเสริมการจัดกิจกรรมของชุมชน       

1 โครงการสงเสริมกิจกรรมชุมชน 1               3 ,000,000 1               3 ,000,000 1               3 ,000,000 3 9,000,000             
2 โครงการชุมชนสัมพันธในเขตเทศบาล 1               2 ,000,000 1               2 ,000,000 1               2 ,000,000 3 6,000,000             
3 โครงการจัดหาครุภัณฑกองสวัสดิการสังคม 1               2 ,180,900 1               1 ,680,000                      -                             -   2 3,860,900             

การพัฒนาที่ยั่งยืน
งบประมาณเทศบาล 78             96,632,580 92           313,362,350 89           182,784,530 259           592,779,460

เงินอุดหนุน 0                           -   4          (413,000,000) 16          (869,428,000) 20       (1,282,428,000)

รวม 78             96,632,580 96           726,362,350 105        1,052,212,530 279        1,875,207,460
ยุทธศาสตรที่  11  การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี
แนวทางที่  1   พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

1 โครงการปรับลดขั้นตอนการใหบริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัว

ประชาชน

1 -                        1 -                        1 -                        3 -                        

2 โครงการใหบริการรับคํารองในวันหยุดและนอกเวลาราชการ 1 -                        1 -                        1 -                        3 -                        
3 โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานสําหรับผูพิการ 1 113,000                -                   -                        - -                        1 113,000                
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จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ
ที่ โครงการ

ป 2549 ป 2550 ป 2551  รวม 3 ป

4 โครงการปรับปรุงลานจอดรถสํานักงานเทศบาลฯ 1 400,000                -                   -                        - -                        1 400,000                
5 โครงการจัดทําหองปฎิบัติงานหนวยดับเพลิงอุทยาน 1 และ 2 1 90,000                  -                   -                        - -                        1 90,000                  
6 โครงการสัปดาหปองกันและระงับอัคคีภัย 1 60,000                  1 60,000                  1 60,000                  3 180,000                
7 โครงการรณรงคปองกันและระงับอัคคีภัย 1 50,000                  1 50,000                  1 50,000                  3 150,000                
8 โครงการอบรมความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ การปฏิบัติงานในหนาที่

ดานคุณธรรมและจริยธรรม

1 500,000                1 500,000                1 500,000                3 1,500,000             

9 โครงการอบรมสัมมนาสมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหาร พนักงานเทศบาล 

และพนักงานจาง

1 1,534,000             1 1,534,000             1 1,534,000             3 4,602,000             

10 โครงการจัดหาครุภัณฑสํานักปลัดเทศบาล 1 981,860                1 4,421,000             1 1,490,000             3 6,892,860             
11 โครงการจัดทําวารสารเทศบาลบานเรา 1 850,000                1 850,000                1 850,000                3 2,550,000             
12 โครงการจัดทําเอกสารรายงานผลการดําเนินงานประจําป 1 150,000                1 150,000                1 150,000                3 450,000                
13 โครงการตู ป.ณ.999 1 150,000                1 150,000                1 150,000                3 450,000                
14 โครงการสภาประชาชนเทศบาลนครนครสวรรค 1 200,000                1 200,000                1 200,000                3 600,000                
15 โครงการพัฒนาเทศบาลสูความเปนเทศบาลนาอยูอยางยั่งยืน 1 40,000                  -                   -                        -                   -                        1 40,000                  
16 โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลและเครือขายสารสนเทศ เทศบาลนคร

นครสวรรค (เพิ่มเติม)

1 1,500,000             -                   -                        -                   -                        1 1,500,000             

17 โครงการจัดหาครุภัณฑกองวิชาการและแผนงาน 1 271,900                1 130,500                1 50,500                  3 452,900                
18 โครงการจัดทําของที่ระลึกมอบแกผูเสียภาษี 1 100,000                1 100,000                1 100,000                3 300,000                
19 โครงการจัดทําแบบประเมินการบริการจัดเก็บภาษี 1 -                        1 -                        1 -                        3 -                        
20 โครงการกอสรางปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 1 9,940,000             -                   -                        -                   -                        1 9,940,000             
21 โครงการจัดทําระบบฐานขอมูลดานการเงินการคลัง -                   -                        1 150,000                -                   -                        1 150,000                
22 โครงการจัดหาครุภัณฑสํานักการคลัง 1 165,000                1 680,000                -                   -                        2 845,000                
23 โครงการจัดหาครุภัณฑ สถานธนานุบาล 3 231,000                -                   -                        -                   -                        3 231,000                
24 โครงการปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน 1 330,000                -                   -                        -                   -                        1 330,000                

แนวทางที่  2   พัฒนาระบบการจัดความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมืองใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพ -                   -                        -                   -                        
1 โครงการทาสีอาคารเฉลิมพระเกียรติ (สํานักงานเทศบาลฯ) 1 1,950,000             -                   -                        -                   -                        1 1,950,000             
2 โครงการติดตั้งกลองวีดีโอวงจรปดอาคารสํานักงาน 1 200,000                -                   -                        -                   -                        1 200,000                
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จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ
ที่ โครงการ

ป 2549 ป 2550 ป 2551  รวม 3 ป

3 โครงการติดตั้งกลองวีดีโอวงจรปดบริเวณถนนสายสําคัญในเขตเทศบาล 1 2,000,000             -                   -                        -                   -                        1 2,000,000             
4 โครงการวันเทศบาล 1 140,000                1 140,000                1 140,000                3 420,000                
5 โครงการเงินอุดหนุนหนวยงานของรัฐ หรือองคกรเอกชนในกิจกรรมอันเปน   

  สาธารณประโยขน

1 200,000                1 200,000                1 200,000                3 600,000                

6 โครงการจัดระเบียบการจําหนายสินคาในพื้นที่ผอนผันและใหความรูแก

ผูประกอบการคา

1 25,000                  1 25,000                  1 25,000                  3 75,000                  

7 โครงการตรวจรวมเพื่อความปลอดภัย 1 50,000                  1 50,000                  1 50,000                  3 150,000                
8 โครงการฝกซอมแผนปองกันภัยฝายพลเรือน 1 50,000                  1 50,000                  1 50,000                  3 150,000                
9 โครงการฝกทบทวน อปพร. 1 100,000                1 100,000                1 100,000                3 300,000                

10 โครงการฝกอบรม อปพร. 1 150,000                1 150,000                1 150,000                3 450,000                
11 โครงการติดตั้งเครื่องอุปกรณดับเพลิง และเครื่องรื้อถอนทําลายในพื้นที่เสี่ยงภัย -                   -                        1 120,000                -                   -                        1 120,000                
12 โครงการกอสรางที่จอดรถบันไดเลื่อน และรถหอน้ํา -                   -                        1 600,000                -                   -                        1 600,000                
13 โครงการกอสรางอาคารชุดที่พักพนักงานดับเพลิง -                   -                        -                   -                        1 5,000,000             1 5,000,000             
14 โครงการปรับปรุงที่จอดรถ - เรือ หนวยดับเพลิงเฉพาะกิจ -                   -                        -                   -                        1 500,000                1 500,000                
15 โครงการปรับปรุงสํานักงานหนวยเรือดับเพลิงวัดตะแบก -                   -                        -                   -                        1 500,000                1 500,000                

ยุทธศาตรที่  12   การสรางสังคมที่นาอยู
แนวทางที่  1  ใชผังเมืองเปนกรอบในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน          

1 โครงการกอสรางถนนผังเมือง -                   -                        1           (28,000,000) 1             (8,700,000) 2 (36,700,000)          
2 โครงการจัดหาที่ดิน และเวนคืน 1             30,000,000 2             61,000,000 2               7 ,670,000 5 98,670,000           

2           (51,500,000) 2 (51,500,000)          
3 โครงการสํารวจออกแบบ และประมาณราคาเขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ําปง 

นานและเจาพระยา

-                   -                        -                   -                        1               5 ,000,000 1 5,000,000             

แนวทางที่   2  พัฒนาระบบจราจร ถนน ทางเทา ระบบระบายน้ํา ระบบปองกันน้ําทวม  ไฟฟาสาธารณะ
1 โครงการกอสรางเขื่อนริมตลิ่งปองกันน้ําทวม -                   -                        1 (30,000,000)          5 (451,768,000)        6 (481,768,000)        
2 โครงการกอสรางถนน คสล. -                   -                        11 60,553,200           5 38,930,000           16 99,483,200           

3 (195,000,000)        3 (195,000,000)        
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จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ
ที่ โครงการ

ป 2549 ป 2550 ป 2551  รวม 3 ป

3 โครงการกอสรางถนน คสล.พรอมทอระบายน้ํา 7 12,145,000           20 45,760,250           21 19,793,450           48 77,698,700           
3 (105,150,000)        3 (105,150,000)        

4 โครงการกอสรางถนน คสล.พรอมทอระบายน้ํา และทางเทา -                   -                        1 1,165,000             -                   -                        1 1,165,000             
5 โครงการกอสรางทางเทา 1 2,000,000             1 2,000,000             1 10,000,000           3 14,000,000           
6 โครงการกอสรางปายหยุดรถโดยสารประจําทาง -                   -                        -                   -                        1 503,900                1 503,900                
7 โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา -                   -                        4 9,984,000             4 7,463,000             8 17,447,000           

1 (55,000,000)          1 (55,000,000)          2 (110,000,000)        
8 โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา พรอมบอพัก คสล. และปรับปรุงผิวจราจร -                   -                        1 860,000                -                   -                        1 860,000                
9 โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา และปรับปรุงผิวจราจร -                   -                        3 8,223,000             4 7,510,980             7 15,733,980           

10 โครงการกอสรางสถานที่ปฏิบัติงาน -                   -                        2 5,382,400             3 6,144,000             5 11,526,400           
1 (2,310,000)            1 (2,310,000)            

11 โครงการกอสรางสะพานขามแมน้ําปง บริเวณปอมหนึ่ง -                   -                        1 48,000,000           -                   -                        1 48,000,000           
12 โครงการกอสรางอาคารโรงสูบน้ําสะพานเดชาติวงศ -                   -                        1 5,000,000             -                   -                        1 5,000,000             
13 โครงการติดตั้งเสาไฟฟาสาธารณะ 3 4,956,000             2 3,610,000             6 12,450,000           11 21,016,000           
14 โครงการปรับปรุงเกาะกลางถนน ภายในเขตเทศบาล 1 500,000                1 500,000                -                   -                        2 1,000,000             
15 โครงการปรับปรุงหองน้ําสถานีขนสง -                   -                        1 3,000,000             -                   -                        1 3,000,000             
16 โครงการจัดหาครุภัณฑสํานักการชาง 1 2,773,400             1 40,658,000           1 57,000                  3 43,488,400           

แนวทางที่  3  ปรับปรุงระบบประปาใหไดมาตรฐาน ทั่วถึงและเพียงพอ
1 โครงการวางทอเมนประปา 9 2,242,500             2 1,974,000             2 1,690,000             13 5,906,500             

2 โครงการติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพน้ําประปา (โรงสูบน้ําดิบ 2) 1 450,000                -                   -                        -                   -                        1 450,000                

3 โครงการติดตั้งเครื่องวัดน้ําดิบ 1 690,000                -                   -                        -                   -                        1 690,000                

4 โครงการติดตั้งเครื่องสูบจายสารสม 1 440,000                -                   -                        -                   -                        1 440,000                

5 โครงการติดตั้งเครื่องสูบจายปูนขาว 1 420,000                -                   -                        -                   -                        1 420,000                

6 โครงการติดตั้งเครื่องจายคลอรีนแกส 1 500,000                -                   -                        -                   -                        1 500,000                

7 โครงการกอสรางแทนน้ําดื่ม 1 1,800,000             1 1,980,000             -                   -                        2 3,780,000             

8 โครงการปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานสํานักการประปา 1 400,000                -                   -                        -                   -                        1 400,000                
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จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ
ที่ โครงการ

ป 2549 ป 2550 ป 2551  รวม 3 ป

9 โครงการปรับปรุงและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ หองเก็บของดานขางสํานักการ

ประปา

1 70,000                  -                   -                        -                   -                        1 70,000                  

10 โครงการจัดหาครุภัณฑสํานักการประปา 1 1,109,500             1 2,180,000             -                   -                        2 3,289,500             

ยุทธศาสตรที่  13   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางที่  1  สรางความรวมมือในการรักษาสิ่งแวดลอม            

1 โครงการจัดการขยะอยางเปนระบบในโรงเรียน 1 400,000                1 400,000                1 400,000                3 1,200,000             
2 โครงการควบคุมมลพิษทางเสียง 1 32,000                  1 32,000                  1 32,000                  3 96,000                  
3 โครงการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการสถานที่แตงผมเสริมสวย 1 50,000                  1 50,000                  1 50,000                  3 150,000                
4 โครงการมหกรรมอาหารและของดีเมืองปากน้ําโพ 1 100,000                1 100,000                1 100,000                3 300,000                
5 โครงการขยะพิษแลกแตม -                   -                        1 100,000                1 100,000                2 200,000                
6 โครงการรณรงคการคัดแยกขยะในสํานักงานเทศบาลนครนครสวรรค -                   -                        1 50,000                  1 50,000                  2 100,000                
7 โครงการรณรงคเกษตรปลอดสารพิษ -                   -                        1 30,000                  1 30,000                  
8 โครงการเขาคายพักแรมเยาวชนเพื่ออนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 1 50,000                  1 50,000                  1 50,000                  3 150,000                

แนวทางที่   2  จัดการสิ่งแวดลอมใหมีคุณภาพและมาตรฐาน
1 โครงการพัฒนาตลาดสดนาซื้อ 1 120,000                1 120,000                1 120,000                3 360,000                
2 โครงการพัฒนารานคาและแผงลอยตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร 1 200,000                1 200,000                1 200,000                3 600,000                
3 โครงการยกระดับมาตรฐานโรงฆาสัตว -                   -                        -                   -                        1 5,000,000             1 5,000,000             
4 โครงการสนับสนุนการศึกษาพลังงานทดแทน 1 100,000                -                   -                        -                   -                        1 100,000                

แนวทางที่  3  พัฒนาระบบปรับปรุงคุณภาพน้ําและกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
1 โครงการกอสรางระบบรวบรวม และบําบัดน้ําเสียรวม 1 12,542,420           -                   -                        1 47,570,700           2 60,113,120           
2 โครงการกอสรางบอฝงกลบขยะมูลฝอย ระยะที่ 2 -                   -                        1          (300,000,000) -                   -                        1 (300,000,000)        
3 โครงการเฝาระวังคุณภาพน้ําใตดินบริเวณที่กําจัดมูลฝอย 1                    10 ,000 1                    10 ,000 1                    10 ,000 3 30,000                  
4 โครงการเฝาระวังคุณภาพน้ําทิ้งจากสถานประกอบการ 1                    10 ,000 1                    10 ,000 1                    10 ,000 3 30,000                  

งบประมาณเทศบาล 179 181,520,870        238 592,584,720        207 262,804,680        624 1,036,910,270       
เงินอุดหนุน 2 (12,100,000)        12 (614,200,000)      21 (890,094,000)      35 (1,516,394,000)     

รวม 181 193,620,870        250 1,206,784,720     228 1,152,898,680     659 2,553,304,270       
หมายเหต ุ    (    )   เงินอุดหนุน
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ป 2549 - 2551 2549 2550 2551 ป 2549 - 2551 2549 2550 2551
การพัฒนาเศรษฐกิจและกระจายรายได
ยุทธศาสตรที่  1  สงเสริมอาชีพและเพิ่มรายไดของประชาชน
แนวทางที่  1  พัฒนาและสงเสริมอาชีพ

1 โครงการสงเสริมอาชีพประชาชน 750 คน 250 250 250 ผูเขารับการฝกอบรมมีทักษะดานการประกอบ

อาชีพและมีรายไดเพิ่มขึ้น

70% 75% 80%

2 โครงการอบรมสัมมนา คณะกรรมการ และสมาชิกกลุมออมทรัพย 1,020 คน 340 340 340 ผูเขารับการอบรมไดมีความรูความเขาใจใน

บทบาทหนาที่ของตนและกลุมออมทรัพยมี

การพัฒนาที่ดีขึ้น รอยละ 80

70% 75% 80%

3 โครงการสงเสริมลานคาหนึ่งชุมชนหนึ่งผลิตภัณฑ 60 ชุมชน 57 59 60 ชุมชนมีสถานที่ในการจัดจําหนายสินคาและมี

การพัฒนาคุณภาพสินคาใหดีขึ้น รอยละ 80

70% 75% 80%

ยุทธศาสตรที่  2  สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว          
แนวทางที่  1  พัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยวในเขต เชน เขากบ อุทยานสวรรค  ศาลหลักเมือง ฯลฯ

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนแหลงทองเที่ยวในเขตเทศบาล 21 แหง 6 9 6 นักทองเที่ยวมาเที่ยวเพิ่มขึ้น

แนวทางที่  2  พัฒนาและสงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยว
1 โครงการอุดหนุนโครงการจัดงานอนุรักษและสงเสริมงานประเพณีแห

เจาพอ-เจาแมปากน้ําโพ

3  ครั้ง 1 1 1 นักทองเที่ยวมาเที่ยวเพิ่มขึ้น 60% 70% 80%

2 โครงการมหกรรมไมดอกไมประดับ เมืองรอน 3  ครั้ง 1  ครั้ง 1  ครั้ง 1  ครั้ง ประชาชนในจังหวัดนครสวรรค และจังหวัด

ใกลเคียง  มีรายไดเพิ่มและเศรษฐกิจใน

จังหวัดดีขึ้น

60% 70% 80%

3 โครงการสนับสนุนการแขงขันเชิดสิงโตชิงแชมปนานาชาติ 20,000  คน - 20,000  คน - ประชาชนไดรวมกิจกรรมงานประเพณีและ

วัฒนธรรม

60% 70% 80%

แนวทางที่  3   พัฒนาการทองเที่ยวที่ยั่งยืน
1 โครงการปรับปรุงศูนยบริการขอมูลนักทองเที่ยว 1 แหง 1  -  - ประชาชนไดรับบริการดวยความสะดวก  -  -  -

ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2549-2551) เทศบาลนครนครสวรรค

โครงการ เปาหมายเชิงปริมาณ เปาหมายเชิงคุณภาพ
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ป 2549 - 2551 2549 2550 2551 ป 2549 - 2551 2549 2550 2551
ที่ โครงการ เปาหมายเชิงปริมาณ เปาหมายเชิงคุณภาพ

การพัฒนาทุนทางสังคม
ยุทธศาสตรที่  3  สนับสนุนและสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น
แนวทางที่  1  สงเสริมและพัฒนาใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา

1 โครงการสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัด

เทศบาลนครนครสวรรค

480  คน 160  คน 160  คน 160  คน คณะกรรมการสถานศึกษาฯ มีความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่และนโยบายการ

จัดการศึกษาของเทศบาล ฯ

70% 75% 80%

ยุทธศาสตรที่  4  สนับสนุนใหสถานศึกษามีการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
แนวทางที่  1  จัดใหมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ตลอดจนรองรับการถายโอนภารกิจดานการศึกษา

1 โครงการสนับสนุนการเขาสูเกณฑมาตรฐานการศึกษาใน โรงเรียน

สังกัดเทศบาล

3  ครั้ง 1  ครั้ง 1  ครั้ง 1  ครั้ง เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหโรงเรียนไดรับการ

ประกันคุณภาพการศึกษามีความพรอม

ใหบริการผูปกครองได 100%

70% 75% 80%

2 โครงการจัดหาหนังสือเรียนใหนักเรียนระดับอนุบาลศึกษา 8  โรงเรียน 8  โรงเรียน 8  โรงเรียน 8  โรงเรียน การเรียนการสอนมีคุณภาพและเปนที่พึง

พอใจของชุมชน คิดเปน 85%

85% 85% 85%

3 โครงการจัดหาหนังสือเรียนใหนักเรียนระดับประถมศึกษา 8  โรงเรียน 8  โรงเรียน 8  โรงเรียน 8  โรงเรียน การเรียนการสอนมีคุณภาพและเปนที่พึง

พอใจของชุมชน คิดเปน 85%

85% 85% 85%

4 โครงการจัดหาหนังสือเรียนใหนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 8  โรงเรียน 8  โรงเรียน 8  โรงเรียน 8  โรงเรียน การเรียนการสอนมีคุณภาพและเปนที่พึง

พอใจของชุมชน คิดเปน 85%

85% 85% 85%

6 โครงการกอสรางอาคารเรียน 4 ชั้น 12 หองเรียน 1  หลัง 1  หลัง - - มีความพรอมในการใหบริการ 70%
7  โครงการกอสรางอาคารอนุบาล 1  หลัง 1  หลัง - - มีความพรอมในการใหบริการ 70%
8  โครงการปรับปรุงโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 98  โครงการ 15 โครงการ 51  โครงการ 32  โครงการ มีความพรอมในการใหบริการ
9 โครงการกอสรางอาคารยกน้ําหนัก คสล. 3 ชั้น 1  แหง - 1  แหง - มีความพรอมในการใหบริการ

10 โครงการกอสรางทองฟาจําลองจังหวัดนครสวรรค 1  แหง - 1  แหง - มีความพรอมในการใหบริการ
11 โครงการกอสรางอาคารหองสมุดประชาชนระบบเทคโนโลยี เทศบาล

นครนครสวรรค

1  แหง - 1  แหง - มีความพรอมในการใหบริการ

12 โครงการกอสรางศูนยจราจรเพื่อการศึกษา เทศบาลนครนครสวรรค 1  แหง - 1  แหง - มีความพรอมในการใหบริการ 40% 70%
13  ตั้งศูนยเด็กเล็กในเขตเทศบาล 1  แหง 1  แหง มีความพรอมในการใหบริการ
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ป 2549 - 2551 2549 2550 2551 ป 2549 - 2551 2549 2550 2551
ที่ โครงการ เปาหมายเชิงปริมาณ เปาหมายเชิงคุณภาพ

แนวทางที่  2   พัฒนาคุณภาพนักเรียน ครู ผูบริหารการศึกษาประจําปและเผยแพรและประชาสัมพันธตอสาธารณชน            
1 โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงเรียน 320  คน 160  คน - 160  คน แบงเบาภาระครูอนามัยโรงเรียนในการดูแล

สุขภาพตนเองและเพื่อน

60% 70% 80%

2 โครงการอบรมครูเพื่อพัฒนาวิชาการ 1050  คน 350  คน 350  คน 350  คน ครูและนักเรียนมีความรูทักษะในการจัดการ

เรียนการสอน

60% 65% 70%

3 โครงการปฐมนิเทศผูปกครอง นักเรียนกลุมโรงเรียนเทศบาล 1800  คน 600  คน 600  คน 600  คน ผูปกครองมีความสนใจและเต็มใจสงบุตร

หลานเขาเรียนในสถานศึกษา

100% 100% 100%

4 โครงการผลิตและประกวดสื่อการเรียน การสอน 192  คน 64  ชิ้น 64  ชิ้น 64  ชิ้น มีสื่อที่มีประสิทธิภาพในการเรียนการสอน  

80%

80% 80% 80%

5 โครงการจัดทําเอกสารเผยแพรทางวิชาการ 1800  ฉบับ 600  ฉบับ 600  ฉบับ 600  ฉบับ ครู นักเรียน และผูเกี่ยวของทางการศึกษา มี

ความรูทันตอเหตุการณสาระนารูทางวิชาการ

มีความรูทักษะในการจัดการเรียนการสอน

75% 80% 80%

6 โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนระดับทองถิ่น ระดับกลุม

การศึกษาทองถิ่นที่ 7 และระดับภาค

8  โรงเรียน 8  โรงเรียน 8  โรงเรียน 8  โรงเรียน ครูและนักเรียนมีผลงานเปนแบบอยางทํา

ชื่อเสียงสูสถานศึกษา 70%

65% 65% 70%

7 โครงการเขาคายวิชาการ 900  คน 300  คน 300  คน 300  คน นักเรียนรูจักการทํางานเปนทีม   ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงขึ้น

65% 65% 70%

8 โครงการแขงขันคนเกง ระดับเทศบาล ระดับเขตและระดับประเทศ 1500  คน 500  คน 500  คน 500  คน ครูและนักเรียนจัดการเรียนการสอนอยางมี

คุณภาพและตอเนื่อง 75%

75% 75% 75%

9 โครงการรวมมือจัดการเรียน การสอนระดับ ปวช. ปวส. ระหวาง

เทศบาลกับสถาบันอาชีวศึกษา

360  คน 120  คน 120  คน 120  คน นักเรียนมีโอกาสศึกษาตอในรดับสูงขึ้น 50% 50% 50%

10 โครงการพัฒนาคุณภาพดานวิชาการของนักเรียน 600  คน 200  คน 200  คน 200  คน นักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร

นครสวรรคมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

65% 65% 70%

11 โครงการรักษดวงตา 900  คน 300  คน 300  คน 300  คน นักเรียนสามารถเรียนหนังสือไดดีขึ้น
12 โครงการจัดหาครุภัณฑ สํานักการศึกษา 284  รายการ 59  รายการ 184  รายการ 40  รายการ ครุภัณฑเพียงพอแกการใชงาน

แนวทางที่  3  จัดใหมีการประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา นักเรียน ครู ผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษาเปนประจํา
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ป 2549 - 2551 2549 2550 2551 ป 2549 - 2551 2549 2550 2551
ที่ โครงการ เปาหมายเชิงปริมาณ เปาหมายเชิงคุณภาพ

1 โครงการประกวดครูผูสอนดีเดน 300  คน 100  คน 100  คน 100  คน มีครูตนแบบในการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนอยางมีประสิทธิภาพ

80% 80% 80%

2 โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา 8  โรงเรียน 8  โรงเรียน 8  โรงเรียน 8  โรงเรียน สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพชัดเจน

ตรวจสอบได 80%

80% 80% 80%

3 โครงการเขารวมแขงขันกิจกรรมทางวิชาการ 30  ครั้ง 10  ครั้ง 10  ครั้ง 10  ครั้ง
4 โครงการพัฒนาการสอนดวยโครงงาน 192  โครงงาน 64  โครงงาน 64  โครงงาน 64  โครงงาน มีสิ่งอํานวยความสะดวกในการพัฒนาการ

เรียนการสอนอยางเพียงพอ

70% 75% 85%

แนวทางที่  4   สงเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
1 โครงการพัฒนานักเรียนดานกีฬา-กรีฑา และดนตรีสูความเปนเลิศ 15,000  คน 5,000  คน 5,000  คน 5,000  คน นักเรียนสามารถพัฒนาและเขารวมการ

แขงขันสูความเปนเลิศได

70% 75% 80%

2 โครงการฝกสอนวายน้ํานักเรียนเทศบาล 3,000  คน 1,000  คน 1,000  คน 1,000  คน นักเรียนสามารถวายน้ําไดอยางถูกตอง 80% 85% 90%
3 โครงการสนับสนุนสงเสริมการแขงขันกีฬาและการออกกําลังกาย

จังหวัดนครสวรรค

105,000  คน 35,000  คน 35,000  คน 35,000  คน ประชาชนในจังหวัดนครสวรรคมีสุขภาพ

สมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ  และปลอดจากยา

เสพติด

80% 85% 87%

4 โครงการสงเสริมการแขงขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ 9,000  คน 3,000  คน 3,000  คน 3,000  คน พนักงานมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง เกิด

ความสัมพันธที่ดีระหวางเทศบาล

80% 85% 90%

5 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 9,000  คน 3,000  คน 3,000  คน 3,000  คน เด็กและเยาวชนกลาแสดงออกและไดรับ

ความบันเทิง

80% 90% 95%

6 โครงการดนตรีเพื่อประชาชน 9,000  คน 3,000  คน 3,000  คน 3,000  คน เด็กและเยาวชนกลาแสดงออกและไดรับ

ความบันเทิง

80% 85% 90%

7 โครงการสนับสนุนการประกวดพระเครื่อง 10,000 คน - 10,000 คน - ประชาชนในจังหวัดนครสวรรค มีจิตสํานึก 

และรวมอนุรักษสงเสริมศาสนา

- 80%

ยุทธศาสตรที่  5  สนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมและดํารงไวซึ่งคุณธรรม จริยธรรมและประเพณีอันดีงามของทองถิ่น
แนวทางที่  1  สรางความรูความเขาใจในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับชาติศาสนา พระมหากษัตริย และวัฒนธรรม ประเพณีของทองถิ่นและประเทศชาติ 

1 โครงการอบรมลูกเสือจราจร 360  คน 120  คน 120  คน 120  คน ลูกเสือรูกฎจราจรสามารถปฏิบัติหนาที่แทน

ตํารวจได

85% 90% 95%
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2 โครงการฝกอบรมผูบังคับบัญชาลูกเสือ - ยุวกาชาด 300  คน 100  คน 100  คน 100  คน นักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร

นครสวรรคมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกิจกรรม

ลูกเสือ - ยุวกาชาดสูงขึ้น

85% 90% 95%

3 โครงการความรูคูคุณธรรม 1350  คน 450  คน 450  คน 450  คน นักเรียนมีคุณธรรมนําไปปฏิบัติใน

ชีวิตประจําวัน

80% 80% 80%

4 โครงการประกวดมารยาทนักเรียน 660 คน 220  คน 220  คน 220  คน นักเรียนมมีมารยาทงานและมีวินัยตนเอง คิด

เปนรอยละ 90%

90% 90% 90%

5 คาใชจายพิธทีางศาสนางานราชพิธีและการจัดงานประเพณีทองถิ่น 30  ครั้ง 10  ครั้ง 10  ครั้ง 10  ครั้ง ประชาชนไดรวมกิจกรรมงานประเพณีและ

วัฒนธรรม

80% 85% 90%

6 โครงการอบรมจริยธรรมในชุมชน 795 คน 265 265 265 ประชาชนมีการพัฒนาทางดานจิตใจ เพิ่มขึ้น

รอยละ 90

70% 75% 80%

ยุทธศาสตรที่  6  สนับสนุนการใหบริการดานสาธารณสุขในเชิงรุก
แนวทางที่  1  เสริมสรางความเขมแข็งดานสาธารณสุขใหกับชุมชน

1 โครงการพัฒนาเครือขายสุขภาพในชุมชน 57 ชุมชน 57 57 57 แกนนําดานสุขภาพมีสวนรวมในการจัดการ

ดานสุขภาพในชุมชนของตนเอง รอยละ 80

70 75 80

2 โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 9 โรงเรียน 9 9 9 โรงเรียนที่อยูในความดูแลของเทศบาล ไดรับ

การรับรองเปนโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

(ระดับเงิน) รอยละ 75

25 50 75

3 โครงการสุขภาพครอบครัว 12 ชุมชน 4 4 4 ประชาชนมีความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม

การดูแลสุขภาพใหแกตนเองและครอบครัว 

รอยละ 80

70 75 80

4 โครงการทันตกรรมเคลื่อนที่ 9,000 คน 3000 3000 3000 ประชาชนมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพภายใน

ชองปากอยางถูกตอง รอยละ 80

70 75 80

5 โครงการทันตกรรมปองกัน 10,800 คน 3600 3600 3600 นักเรียนมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพภายใน

ชองปากอยางถูกตอง รอยละ 80

70 75 80
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6 โครงการอบรมอาสาสมัครสัตวแพทย 180 คน 60 60 60 ผูเขารับการอบรมสามารถฉีดวัคซีนปองกัน

โรคพิษสุนัขบา และชวยทําหมันสุนัขและแมว

ไดอยางถูกตอง รอยละ 80

70 75 80

7 โครงการเพื่อนใจวัยรุน  160 คน - 80 80 ครูและนักเรียนแกนนําสามารถเปนผูให

คําปรึกษาแกนักเรียนอื่นได รอยละ 80

- 70 80

8 โครงการการใหคําปรึกษาแกสตรีวัยทองในศูนยบริการสาธารณสุข 200 คน - 100 100 สตรีวัยทองมีพฤติกรรมการดูแลตัวเองอยาง

ถูกตอง รอยละ 70

- 60 70

9 โครงการสงเสริมสุขภาพพนักงานเทศบาล 400 คน - 400 400 พนักงานเทศบาลมีพฤติกรรมในการดูแล

สุขภาพตนเองที่ถูกตองและเหมาะสม  รอยละ

80

- 70 80

10 โครงการโรงเรียนปลอดเหา  2 โรงเรียน - 1 1 ไมมีการแพรระบาดของเหาในโรงเรียน - 0 0
11 โครงการการใหคําปรึกษากอนสมรส 100 ครอบครัว 50 50 คูสมรสไดรับการเตรียมความพรอมกอนสมรส

 รอยละ 50

40 50

12 โครงการเมืองปากน้ําโพปลอดสุนัขจรจัด 500 ตัว - - 500 สุนัขจรจัดไดรับการดูแลอยางเหมาะสม รอย

ละ 50

- - 50

13 โครงการรณรงคทําหมันและปองกันโรคพิษสุนัขบาในสุนัขและแมว

จรจัด

500 ตัว - - 500 สุนัขและแมวจรจัดไดรับการทําหมันและฉีด

วัคซีนกอนนําสงสถานสงเคราะหสัตว 100 %

- - 100

14 โครงการอบรมใหความรูดานการปฐมพยาบาลในภาวะวิกฤตแก

ประชาชน

100 คน - - 100 ประชาชนที่ผานการอบรมมีความรูและทักษะ

ในการชวยชีวิตเบื้องตนไดถูกตองรอยละ 60

- - 60

แนวทางที่  2  บริหารจดัการดานสาธารณสุขในพื้นที่อยางบูรณาการโดยใหประชาชนมีสวนรวม
1. โครงการชุมชนนํารองดานการจัดการระบบสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอมโดยประชาชน

12 ชุมชน 4 4 4 ประชาชนในชุมชนมีสวนรวมในการจัดการ

ดานสุขภาพของตนเอง รอยละ 70

60 65 70

ยุทธศาสตรที่  7  เพิ่มประสิทธิภาพในการบริการดานสาธารณสุขแกประชาชนอยางมีมาตรฐานและทั่วถึง
แนวทางที่  1  พัฒนาสถานบริการสาธารณสุขและอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชเพื่อใหประชาชนไดรับบริการอยางทั่วถึงและเปนธรรม

1 โครงการปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานสํานักการสาธารณสุขฯ 3 แหง 2 1   - การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น รอยละ 

80

70 75 80

39



40

ป 2549 - 2551 2549 2550 2551 ป 2549 - 2551 2549 2550 2551
ที่ โครงการ เปาหมายเชิงปริมาณ เปาหมายเชิงคุณภาพ

2 โครงการศึกษาวิจัยในงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 2 เรื่อง - 1 1 ผลงานวิจัยสามารถนํามาใชเปนขอมูลพื้นฐาน

ในการวาง  แนว ทางการดําเนินงานดาน

สาธารณสุข รอยละ 80

- 80 80

3 โครงการจัดหาครุภัณฑสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 42 รายการ 28 11 3 การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น รอยละ 

80

70 75 80

ยุทธศาสตรที่  8  สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสงเสริมสุขภาพ ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
แนวทางที่  1   สนับสนุนและสงเสริมใหประชาชนมีการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ  

1 โครงการสงเสรมิการออกกําลังกาย 70% ของประชาชนที่

อายุมากกวา 6 ป

60% 65% 70% ประชาชนมีการออกกําลังกายที่เหมาะสมกับ

วัย รอยละ 70

60 65 70

แนวทางที่  2   สนับสนุนและสงเสริมใหประชาชนมีความรู มีทัศนคติและพฤติกรรมในการปองกันและควบคุมโรคอยางถูกตอง
1 โครงการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก อัตราปวยของ

ประชาชนดวยโรค

ไขเลือดออก ลดลง 15%

5% 5% 5% ประชาชนมีความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมใน

การปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก โดย

มีอัตราความครอบคลุมของการทําลายแหลง

เพาะพันธุยุงลายของครัวเรือน รอยละ 70

60 65 70

2 โครงการปองกันและควบคุมไขหวัดนก 100% ของประชาชนใน

เขตเทศบาล

100% 100% 100% ไมพบอัตราปวยดวยโรคไขหวัดนก 0 0 0

3 โครงการปองกันและควบคุมโรคติดตอ 70% ของประชาชนใน

เขตเทศบาล

60% 65% 70% ประชาชนมีความรู ทัศนคติและพฤติกรรมใน

การปองกันและควบคุมโรคติดตออยางถูกตอง

 รอยละ 70

60 65 70

แนวทางที่  3   สนับสนุนและสงเสริมใหประชาชนมีความรู และมีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
1 โครงการรณรงคปองกันยาเสพติด ประชาชนและเยาวชน 

จํานวนประมาณ 5000 

คน

5,000 5,000 5,000 ประชาชนและเยาวชนมีความรู ความสนใจ

และมีสวนรวมในการปองกันแกไขปญหา

ยาสพติด          รอยละ 70

60 65 70

2 โครงการรณรงคและปองกันยาเสพติดกับประชาชนในชุมชน 60  ชุมชน 57 59 60 ประชาชนไดมีสวนรวมในการรณรงคปองกัน

และมีแนวทางในการแกไขปญหายาเสพติด

เพิ่มมากขึ้น รอยละ 80

70% 75% 80%
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ยุทธศาสตรที่  9  เสริมสรางชุมชนใหเขมแข็ง           
แนวทางที่  1  สงเสริมและพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนองคกรชุมชน       

1 โครงการอบรมสัมมนา คณะกรรมการ อนุกรรมการ ที่ปรึกษา  และ

สมาชิกชุมชน

1,590 คน 530 530 530 คณะกรรมการและสมาชิกชุมชนมีความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานพัฒนาชุมชนและ

มีสวนรวมในการแกไขปญหาและทํางานดวย

ความเสียสละเพิ่มมากขึ้น รอยละ 80

70% 75% 80%

2 โครงการอบรมสัมมนา คณะกรรมการ และสมาชิกกลุมสตรีชุมชน 1,200 คน 400 400 400 ผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจใน

บทบาทหนาที่ของตนเองตอการพัฒนากลุม

สตรีรอยละ 80

70% 75% 80%

3 โครงการประกวดชุมชนพัฒนาดีเดน และคัดเลือกคณะกรรมการ

ชุมชนตัวอยาง

60 ชุมชน 57 59 60 ชุมชนที่ไดรับรางวัลสามารถเปนตัวอยาง

ใหกับชุมชนอื่นปฏิบัติตามได  และทําให

คณะกรรมการ มีกําลังใจในการทํางานเพิ่มขึ้น

 รอยละ 100

90% 95% 100%

4 โครงการสํารวจ จปฐ.ชุมชนในเขตเทศบาล 4,500 ครัวเรือน 3500 500 500 ประชาชนไดรับการแกไขปญหาตรงกับความ

ตองการของชุมชน รอยละ 80

70% 75% 80%

5 โครงการเทศบาลพบประชาชน 60 ชุมชน 57 59 60 ชุมชนไดรับบริการดานตางๆ และไดรับการ

ดูแลเอาใจใสจากหนวยงานอยางทั่วถึงและมี

ความพึงพอใจ รอยละ 95

70% 75% 80%

6 โครงการอบรมกฏหมายจราจรสําหรับผูนําและสมาชิกในชุมชน 2,100 คน 700 700 700 ผูเขารับการฝกอบรมมีความรูในการขับขี่

รถจักรยานยนตอยางถูกตองสามารถนําไป

เผยแพรใหบุคคลอื่นไดชวยลดปญหาอุบัตเิหตุ

จากการขับขี่รถจักรยานยนตได รอยละ 80

70% 75% 80%

แนวทางที่  2 สนับสนุนและสงเสริมดานสวัสดิการสังคม สวัสดิการเด็กและเยาวชน
1 โครงการสงเคราะหผูดอยโอกาสในเขตเทศบาล 750 คน 250 250 250 ผูดอยโอกาสไดรับปจจัยพื้นฐานในการ

ดํารงชีวิตอยางเพียงพอ รอยละ 100

85% 90% 100%

2 คากอสรางโครงการบานมั่นคง 1  หลัง 1 ปญหาชุมชนแออัดลดลง
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3 โครงการสงเคราะหผูประสบภัย 15,900 คน 5300 5300 5300 ประชาชนที่ประสบภัยมีปจจัยพื้นฐานในการ

ดํารงชีวิตที่จําเปนเพื่อบรรเทาความเดือดรอน

รอยละ 100

85% 90% 100%

4 โครงการครอบครัวผาสุก 1,500 ครอบครัว 400 500 600 ครอบครัวสามารถดูแลใหความรักความ

อบอุนแกสมาชิกและประชาชนให

ความสําคัญกับสถาบันครอบครัวมากขึ้น รอย

ละ 80

70% 75% 80%

5 โครงการอบรมครูศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพื่อพัฒนาวิชาการ 45 คน 15 15 15 ผูเขารับการอบรมสามารถนําความรู  มาจัดการ

เรียนการสอนที่ไดรับมาจัดการเรียนการสอน 

เพิ่มขึ้น

70% 75% 80%

6 โครงการจัดกิจกรรมเด็กเล็ก และสงเสริมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 18 แหง 6 6 6 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดําเนินกิจกรรมไปอยางมี

ประสิทธิภาพเด็กเล็กที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี

สวนรวมในการจัดกิจกรรม'วันสําคัญตาง ๆ 

รอยละ 100

85% 90% 100%

7 โครงการสงเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล 60 แหง 57 59 60 เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลมีสวนรวมใน

กิจกรรมและใชเวลาวางใหเปนประโยชน    

รอยละ 80

70% 75% 80%

8 โครงการอุดหนุนกองทุนสงเคราะหพลเมืองดีจังหวัดนครสวรรค 9 ครั้ง 3 3 3 พลเมืองดีมีขวัญกําลงัใจมากขึ้น  -  -  -

ยุทธศาตรที่ 10   สนับสนุนการดําเนินงานของชุมชน
แนวทางที่  1  สงเสริมการจัดกิจกรรมของชุมชน       

1 โครงการสงเสริมกิจกรรมชุมชน 60 ชุมชน 57 59 60 ประชาชนมีสวนรวมในการรักษา

ขนบธรรมเนียมประเพณีและเกิดความสามัคคี

ในชุมชนและระหวางชุมชนเพิ่มมากขึ้น

 -  -  -

2 โครงการชุมชนสัมพันธในเขตเทศบาล 60 ชุมชน 57 59 60 ประชาชนในชุมชนใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชนมากขึ้นมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง

 -  -  -

3 โครงการจัดหาครุภัณฑกองสวัสดิการสังคม 8 รายการ 6 2 - การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น  -  -  -
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การพัฒนาที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่  11  การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี
แนวทางที่  1   พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

1 โครงการปรับลดขั้นตอนการใหบริการงานทะเบียนราษฎรและบัตร

ประจําตัวประชาชน

35 นาที 15 10 10 ประชาชนไดรับบริการดวยความสะดวก

รวดเร็ว

 -  -  -

2 โครงการใหบริการรับคํารองในวันหยุดและนอกเวลาราชการ 1,050 คน 400 350 300 ประชาชนไดรับบริการดวยความสะดวก  -  -  -
3 โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานสําหรับผูพิการ 2 จุด 2  -  - ผูมาติดตอราชการไดรับความสะดวก  -  -  -
4 โครงการปรับปรุงลานจอดรถสํานักงานเทศบาลฯ 2 จุด 2  -  - ผูมาติดตอราชการไดรับความสะดวก  -  -  -
5 โครงการจัดทําหองปฎิบัติงานหนวยดับเพลิงอุทยาน 1 และ 2 2 แหง 2  -  - หองปฏิบัติงานเปนระเบียบเรียบรอยและ

สวยงาม

 -  -  -

6 โครงการสัปดาหปองกันและระงับอัคคีภัย 1,500 คน 500 500 500 ประชาชนไดรับการปองกันและลดปญหาการ

เกิดอัคคีภัย

 -  -  -

7 โครงการรณรงคปองกันและระงับอัคคีภัย 1,500 คน 500 500 500 ประชาชนไดรับการปองกันและลดปญหาการ

เกิดอัคคีภัย

 -  -  -

8 โครงการอบรมความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ การปฏิบัติงานใน

หนาที่ดานคุณธรรมและจริยธรรม

300  คน 100 100 100 พนักงานปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ 

ซื่อสัตยสุจริต

 -  -  -

9 โครงการอบรมสัมมนาสมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหาร พนักงาน

เทศบาล และพนักงานจาง

987 คน 329 329 329 ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานมี

ประสบการณและไดรับความรูเพิ่มขึ้น

80% 90% 100%

10 โครงการจัดหาครุภัณฑสํานักปลัดเทศบาล 34 รายการ 25 11 2 การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น  -  -  -
11 โครงการจัดทําวารสารเทศบาลบานเรา  390,000  ฉบับ 130000 130000 130000 ประชาชนไดรับขาวสารเพิ่มขึ้น - - -
12 โครงการจัดทําเอกสารรายงานผลการดําเนินงานประจําป 9,000 ฉบับ 3,000 3,000 3,000 ประชาชนไดรับทราบผลการดําเนินงานของ

เทศบาลเพิ่มขึ้น

- - -

13 โครงการตู ป.ณ.999 360 ครั้ง 120 120 120 ประชาชนมีชองทางในการรองทุกข รองเรียน

เพิ่มมากขึ้น

- - -

14 โครงการสภาประชาชนเทศบาลนครนครสวรรค ไมนอยกวา 3 ครั้ง 1 1 1 ประชาชนมีสวนรวมในการเสนอแนะปญหา 

ความตองการ ตลอดจนความคิดเห็นในการ

พัฒนาทองถิ่น

- - -
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15 โครงการพัฒนาเทศบาลสูความเปนเทศบาลนาอยูอยางยั่งยืน 1 ครั้ง 1 - - เทศบาลไดรับการพัฒนาอยางยั่งยืน - - -
16 โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลและเครือขายสารสนเทศ เทศบาล

นครนครสวรรค (เพิ่มเติม)

1 ระบบ 1 - - การใหบริการประชาชนไดรับการพัฒนาให

ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

- - -

17 โครงการจัดหาครุภัณฑกองวิชาการและแผนงาน 16 รายการ 12 2 2 การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น - - -
18 โครงการจัดทําของที่ระลึกมอบแกผูเสียภาษี 12,000  ชุด 4000 4000 4000 ประชาชนมาชําระภาษีเพิ่มขึ้น 70% 80% 90%
19 โครงการจัดทําแบบประเมินการบรกิารจัดเก็บภาษี 6,000  ชุด 2000 2000 2000 การปฏิบัติงานมีการพัฒนามากขึ้น
20 โครงการกอสรางปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 1  แหง 1 - - ประชาชนมีตลาดสดที่ถูกหลักสุขาภิบาล
21 โครงการจัดทําระบบฐานขอมูลดานการเงินการคลัง 432 ราย 140 145 147 ประชาชนมาชําระภาษีเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 85 75% 80% 85%
22 โครงการจัดหาครุภัณฑสํานักการคลัง 6  รายการ 3 3 - การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น    
23 โครงการจัดหาครุภัณฑ สถานธนานุบาล 5 รายการ 5 - - การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น - - -
24 โครงการปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน 1 แหง 1 - - ประชาชนไดรับความสะดวกในการใชบริการ - - -

แนวทางที่  2   พัฒนาระบบการจัดความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมืองใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
1 โครงการทาสีอาคารเฉลิมพระเกียรติ (สํานักงานเทศบาลฯ) 1 แหง 1  -  - สํานักงานเทศบาลฯ มีความสวยงามและเปน

ระเบียบ

 -  -  -

2 โครงการติดตั้งกลองวีดีโอวงจรปดอาคารสํานักงาน 1 ชุด 1  -  - การปฏิบัติงานภายในอาคาร มีระบบ

ตรวจสอบความปลอดภัยมากขึ้น

 -  -  -

3 โครงการติดตั้งกลองวีดีโอวงจรปดบริเวณถนนสายสําคัญในเขต

เทศบาล

1 ชุด 1  -  - การปฏิบัติงานภายในเขตเทศบาล มีระบบ

ตรวจสอบความปลอดภัยมากขึ้น

 -  -  -

4 โครงการวันเทศบาล 3  ครั้ง 1 1 1 พนักงานเทศบาลและประชาชนแตละชุมชน

รวมในกิจกรรมตางๆ ไมนอยกวา 1,000 คน

70% 80% 85%

5 โครงการเงินอุดหนุนหนวยงานของรัฐ หรือองคกรเอกชนในกิจกรรม

อันเปน     สาธารณประโยขน

หนวยงานของรัฐ หรือองคกรเอกชน สามารถ

ปฏิบัติงานราบรื่น
6 โครงการจัดระเบียบการจําหนายสินคาในพื้นที่ผอนผันและใหความรู

แกผูประกอบการคา

19 จุด 12 4 3 ผูประกอบการคาจําหนายสินคาในจุดผอนผัน

ไดรับความรูมากขึ้น

70% 75% 80%

7 โครงการตรวจรวมเพื่อความปลอดภัย 300 ครั้ง 100 100 100 ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินมากขึ้น

 -  -  -

8 โครงการฝกซอมแผนปองกันภัยฝายพลเรือน 300  คน 100 100 100 เจาหนาที่เกิดความชํานาญในการปฏิบัติงาน 80% 85% 90%
9 โครงการฝกทบทวน อปพร. 300  คน 100 100 100 เจาหนาที่เกิดความชํานาญในการปฏิบัติงาน 80% 85% 90%
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10 โครงการฝกอบรม อปพร. 350 คน 150 150 150 เจาหนาที่เกิดความชํานาญในการปฏิบัติงาน  -  -  -
11 โครงการติดตั้งเครื่องอุปกรณดับเพลิง และเครื่องรื้อถอนทําลายใน

พื้นที่เสี่ยงภัย

2 ชุมชน - 2 - ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินมากขึ้น
12 โครงการกอสรางที่จอดรถบันไดเลื่อน และรถหอน้ํา 1 แหง - 1 - การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น  -  -  -
13 โครงการกอสรางอาคารชุดที่พักพนักงานดับเพลิง 1 แหง - - 1 เจาหนาที่มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานมาก

ขึ้น

 -  -  -

14 โครงการปรับปรุงที่จอดรถ - เรือ หนวยดับเพลิงเฉพาะกิจ 1 แหง - - 1 การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น  -  -  -
15 โครงการปรับปรุงสํานักงานหนวยเรือดับเพลิงวัดตะแบก 1 แหง - - 1 การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น  -  -  -

ยุทธศาตรที่  12   การสรางสังคมที่นาอยู
แนวทางที่  1  ใชผังเมืองเปนกรอบในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน          

1 โครงการกอสรางถนนผังเมือง 2 สาย - 1 1
2 โครงการจัดหาที่ดิน และเวนคืน 7 แหง 1 2 4
3 โครงการสํารวจออกแบบและประมาณราคาเขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ํา

ปง นานและเจาพระยา

1 แหง - - 1

แนวทางที่   2  พัฒนาระบบจราจร ถนน ทางเทา ระบบระบายน้ํา ระบบปองกันน้ําทวม  ไฟฟาสาธารณะ
1 โครงการกอสรางเขื่อนริมตลิ่งปองกันน้ําทวม 6 แหง - 1 5 การคมนาคม สะดวก รวดเร็ว และพื้นที่ริม

ตลิ่งมีความมั่นคงปลอดถัย ประชาชน และ

นักทองเที่ยว ผูใชบริการ มีรอยละ 80 ของ

ครัวเรือนทั้งหมดในเขต

55% 66% 80%

2 โครงการกอสรางถนน คสล. 19 สาย - 11 8
3 โครงการกอสรางถนน คสล.พรอมทอระบายน้ํา 45 สาย 7 12 25
4 โครงการกอสรางถนน คสล.พรอมทอระบายน้ํา และทางเทา 1 สาย - 1 -
5 โครงการกอสรางทางเทา 2 สาย 1 1 -
6 โครงการกอสรางปายหยุดรถโดยสารประจําทาง 1 แหง - - 1
7 โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา 10 แหง - 5 5
8 โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา พรอมบอพัก คสล. และปรับปรุงผิวจร 1 สาย - 1 -
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ป 2549 - 2551 2549 2550 2551 ป 2549 - 2551 2549 2550 2551
ที่ โครงการ เปาหมายเชิงปริมาณ เปาหมายเชิงคุณภาพ

9 โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา และปรับปรุงผิวจราจร 3 สาย - 3 -
10 โครงการกอสรางสถานที่ปฏิบัติงาน 6 แหง - 2 4
11 โครงการกอสรางสะพานขามแมน้ําปง บริเวณปอมหนึ่ง 1 แหง - 1 -
12 โครงการกอสรางอาคารโรงสูบน้ําสะพานเดชาติวงศ 1 แหง - 1 -
13 โครงการติดตั้งเสาไฟฟาสาธารณะ 11 แหง 3 2 6
14 โครงการปรับปรุงเกาะกลางถนน ภายในเขตเทศบาล 2 แหง 1 1 -
15 โครงการปรับปรุงหองน้ําสถานีขนสง 1  แหง 1 - -
16 โครงการจัดหาครุภัณฑสํานักการชาง 25 รายการ 8 15 2 ระบบการบริหาร และการปฏิบัติงานมี

มาตรฐาน และทันสมัย ไดรับการพัฒนา

เพียงพอมากขึ้น รอยละ 74
แนวทางที่  3  ปรับปรุงระบบประปาใหไดมาตรฐาน ทั่วถึงและเพียงพอ

1 โครงการวางทอเมนประปา 6,375 ม. 3525 1410 1440 ประชาชนมีน้ําประปาใชอยางเพียงพอ 60 60 60
2 โครงการติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพน้ําประปา (โรงสูบน้ําดิบ 2) 1 ชุด 1 - - ประชาชนมีน้ําประปาที่สะอาดไดมาตรฐาน 

อุปโภคบริโภคเพียงพอ

80 - -

3 โครงการติดตั้งเครื่องวัดน้ําดิบ 1 ชุด 1 - - คุณภาพน้ําอยูในเกณฑมาตรฐาน 80 - -
4 โครงการติดตั้งเครื่องสูบจายสารสม 2 ชุด 2 - -  เครื่องมือเครื่องใชมีจํานวนเพียงพอตอกําลัง

การผลิต

80 - -

5 โครงการติดตั้งเครื่องสูบจายปูนขาว 2 ชุด 2 - -  เครื่องมือเครื่องใชมีจํานวนเพียงพอตอกําลัง

การผลิต

80 - -

6 โครงการติดตั้งเครื่องจายคลอรีนแกส 2 ชุด 2 - - เครื่องมือเครื่องใชมีจํานวนเพียงพอตอกําลัง

การผลิต

80 -

7 โครงการกอสรางแทนน้ําดื่ม 63 จุด 30 33 - ประชาชนมีน้ําประปาที่สะอาดดื่มทันทีเมื่อมี

ความตองการ ประหยัดคาใชจาย

80 80 -

8 โครงการปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานสํานักการประปา 1 แหง 11 - - สํานักการประปา มีความพรอมดานสถานที่ 

ในการใหบริการประชาชน

80 - -

9 โครงการปรับปรุงและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ หองเก็บของดานขาง

สํานักการประปา

1 แหง 1 - - สํานักการประปา มีความพรอมดานสถานที่ 

ในการปฏิบัติงาน

80 - -
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ป 2549 - 2551 2549 2550 2551 ป 2549 - 2551 2549 2550 2551
ที่ โครงการ เปาหมายเชิงปริมาณ เปาหมายเชิงคุณภาพ

10 โครงการจัดหาครุภัณฑสํานักการประปา 9 รายการ 5 4 - เครื่องมือเครื่องใชที่มีประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน

70 70 -

ยุทธศาสตรที่  13   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางที่  1  สรางความรวมมือในการรักษาสิ่งแวดลอม            

1 โครงการจัดการขยะอยางเปนระบบในโรงเรียน 33 โรงเรียน 8 10 15 ปริมาณขยะที่สามารถนํากลับมาใชใหมไดใน

โรงเรียนมีอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 20

10 15 20

2 โครงการควบคุมมลพิษทางเสียง สถานประกอบการ 

จํานวน 176 แหง

176 176 176 สถานประกอบการผานเกณฑมาตรฐาน ไม

กอใหเกิดมลพิษทางเสียงแกประชาชน  รอยละ

 70

60 65 70

3 โครงการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการสถานที่แตงผมเสริมสวย สถานที่แตงผมเสริม

สวย จํานวน 315 ราน

315 315 315 สถานประกอบการแตงผมเสริมสวยไดรับ

มาตรฐาน รอยละ 80

60 70 80

4 โครงการมหกรรมอาหารและของดีเมืองปากน้ําโพ รานอาหาร 50 ราน 50 50 50 ผูประกอบการรานอาหารมีการพัฒนารานของ

ตนเอง เพื่อใหไดมาตรฐานอาหารสะอาด 

รสชาติอรอย รอยละ 60

40 50 60

5 โครงการขยะพิษแลกแตม 57 ชุมชน - 57 57 ประชาชนรูวิธีการคัดแยกขยะมีพิษอยาง

ถูกตอง รอยละ 70

- 60 70

6 โครงการรณรงคการคัดแยกขยะในสํานักงานเทศบาลนครนครสวรรค 9 หนวยงาน - 9 9 ปริมาณขยะที่สามารถนํากลับมาใชใหมไดมี

อัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 20

- 10 20

7 โครงการรณรงคเกษตรปลอดสารพิษ 57 ชุมชน - - 57 ประชาชนเห็นความสําคัญของการบริโภคผัก

ปลอดสารพิษ รอยละ 80

- - 80

8 โครงการเขาคายพักแรมเยาวชนเพื่ออนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 450  คน 150  คน 150  คน 150  คน เยาวชนมีความรูและมีจิตสํานึกในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

80% 85% 90%

แนวทางที่   2  จัดการสิ่งแวดลอมใหมีคุณภาพและมาตรฐาน
1 โครงการพัฒนาตลาดสดนาซื้อ ตลาดสด  4 แหง 4 4 4 ตลาดสดในเขตเทศบาลมีความสะอาดถูกหลัก

สุขาภิบาล   อาหารที่จําหนายมีความปลอดภัย 

และมีการคุมครองสุขภาพของผูบริโภค รอยละ

 80

60 70 80
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ป 2549 - 2551 2549 2550 2551 ป 2549 - 2551 2549 2550 2551
ที่ โครงการ เปาหมายเชิงปริมาณ เปาหมายเชิงคุณภาพ

2 โครงการพัฒนารานคาและแผงลอยตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร รานคา แผงลอย 550 ราน 550 550 550 ผูประกอบการมีการพัฒนารานคาและแผงลอย

ใหไดมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอรอย 

รอยละ 60

40 50 60

3 โครงการยกระดับมาตรฐานโรงฆาสัตว 1 แหง - - 1 โรงฆาสัตวไดรับการพัฒนาใหผานเกณฑ

มาตรฐาน รอยละ 90

- - 90

4 โครงการสนับสนุนการศึกษาพลังงานทดแทน  1 เรื่อง 1 - - ประชาชนไดใชพลังงานที่เปนมิตรกับ

แนวทางที่  3  พัฒนาระบบปรับปรุงคุณภาพน้ําและกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
1 โครงการกอสรางระบบรวบรวม และบําบัดน้ําเสียรวม 1 แหง 1 1 1 นครสวรรค จะมีอากาศที่สดชื่น และ

สิ่งแวดลอมที่มีคุณภาพ
2 โครงการกอสรางบอฝงกลบขยะมูลฝอย ระยะที่ 2 1 แหง - 1 -
3 โครงการเฝาระวังคุณภาพน้ําใตดินบริเวณที่กําจัดมูลฝอย 1 แหง 1 1 1
4 โครงการเฝาระวังคุณภาพน้ําทิ้งจากสถานประกอบการ 3 แหง 1 1 1
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

การพัฒนาเศรษฐกิจและกระจายรายได
ยุทธศาสตรที่  1  สงเสริมอาชีพและเพิ่มรายไดของประชาชน

1 โครงการสงเสริมอาชีพประชาชน    

    (เสนอโดย  ชุมชนขาง พวน.  , 

ชุมชนปอมหนึ่ง , ชุมชนสามัคคี

พัฒนา)

เพื่อประชาชนไดเพิ่มพูน

ทักษะอาชีพตามความ

ตองการของชุมชน

สามารถสรางรายไดใหแก

ครอบครัวและมีสภาพการ

เปนอยูที่ดีขึ้น

250  คน           1,000,000 4  เดือน       

 ป  49,50,51

ผูเขารับการฝกอบรมมี

ทักษะดานการประกอบ

อาชีพและมีรายไดเพิ่มขึ้น

กองสวัสดิการ

สังคม

2 โครงการอบรมสัมมนา 

คณะกรรมการ และสมาชิกกลุม

ออมทรัพย  (เสนอโดย  ชุมชนปอม

หนึ่ง)

เพื่อใหสมาชิกกลุมออม

ทรัพยไดมีการออมทรัพย

และมีความรักความสามัคคี

340 คน                50,000 3  เดือน       

 ป 49,50,51

ผูเขารับการอบรมไดมี

ความรูความเขาใจใน

บทบาทหนาที่ของตนและ

กลุมออมทรัพยมีการ

พัฒนาที่ดีขึ้น

กองสวัสดิการ

สังคม

3 โครงการสงเสริมลานคาหนึ่ง

ชุมชนหนึ่งผลิตภัณฑ   (เสนอโดย  

ชุมชนปอมหนึ่ง)

เพื่อสงเสริมใหชุมชนมี

สถานที่จัดจําหนายสินคาที่

เปนสินคาหนึ่งชุมชนหนึ่ง

ผลิตภัณฑและมีการพัฒนา

สินคาใหมีคุณภาพมาก

ยิ่งขึ้น

57 ชุมชน              500,000 3  เดือน       

 ป 49,50,51

ชุมชนมีสถานที่ในการจัด

จําหนายสินคาและมีการ

พัฒนาคุณภาพสินคาใหดีขึ้น

กองสวัสดิการ

สังคม

โครงการภายใตแนวทางการพัฒนา  ป พ.ศ. 2549
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2549-2551) เทศบาลนครนครสวรรค
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49

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่  2  สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว          
4 โครงการปรับปรุงตกแตงอาคาร

เวทีแสดงดนตรีภายในอุทยาน

สวรรค

เพื่ออํานวยความสะดวก

และสรางความสวยงามแก

การจัดกิจกรรม

จัดทําฉากเวที พรอมอุปกรณตาง ๆ สําหรับ

สนับสนุนการจัดกิจกรรมในเวทีดนตรีพรอม

บริเวณโดยรอบ

          2,000,000 3  เดือน       

 ป 49

ผูมาใชบริการไดรับความ

สะดวกในการจัดกิจกรรม 

ผูไดชมพบเห็นเกิดความ

ประทับใจประมาณ 8.12 %

 ของประชาชนในเขต

สํานักการชาง

5 โครงการกอสรางปอมยาม คสล. ชั้น

เดียว 2 หลัง และปรับปรุงใตอาคาร

หอควบคุมเวทีแสดงดนตรี

กลางแจงอุทยานสวรรค

เพื่อใชเปนที่พักของยาม

รักษาความปลอดภัยและ

ความสะดวกในการ

ปฏิบัติงาน

กอสรางปอมยาม คสล.ชั้นเดียว   ลักษณะเปน

อาคาร คสล.ชั้นเดียว ขนาดประมาณ 3.50 x 3.50

 ม.  จํานวน 2 หลัง และปรับปรุงใตอาคารหอ

ควบคุมโดยเทพื้นยกระดับขึ้นจากระดับพื้นเดิม

ประมาณ 0.30 เมตร ทําผนังโครงเหล็กกรุลวด

ตาขายดัก พรอมประตูเปด-ปด   ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

             900,000 3  เดือน       

 ป 49

ผูใชบริการไดรับความ

ปลอดภัย ผูความปลอดภัย 

ผูปฏิบัติงานไดรับความ

สะดวกในการทํางาน 5.58

 % ของประชาชนในเขต

สํานักการชาง

6 โครงการติดตั้งประตูเหล็กมวน

ระบบไฟฟาอาคารเวทีแสดงดนตรี

ภายในอุทยานสวรรค

เพื่ออํานวยความสะดวก 

การจัดกิจกรรมปองกัน 

รักษาความปลอดภัยความ

เรียบรอย สวยงาม

ติดตั้งประตูเหล็กมวน อาคารเวทีแสดงดนตรี

กลางแจงอุทยานสวรรค ลักษณะเปนประตู

เหล็กมวนแบบทึบ ลอนเดี่ยว  ขนาดประมาณ 

23.00x6.00 เมตร ควบคุมดวยระบบไฟฟา พรอม

เดินสายไฟฟาเชื่อมตอจนสามารถใชงานได ตาม

แบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

          1,050,000 4  เดือน       

 ป 49

มีสถานที่สะดวก ปลอดภัย

เหมาะสมและสวยงาม 

สามารถจัดงานไดทุก

กิจกรรม มีความมั่นคง 

แข็งแรงใชงานไดดี 100 %

สํานักการชาง

7 โครงการกอสรางหองน้ําสาธารณะ

ภายในอุทยานสวรรค

เพื่อใหประชาชน

ผูใชบริการไดรับความ

สะดวกในการใชบริการ

กอสรางอาคาร คสล. ชั้นเดียว พื้นที่ประมาณ 40

 ตร.ม.  8  หองแยกชาย-หญิง ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

             800,000 6  เดือน       

 ป 49

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการบริการ

ประมาณ  85 %    ของผูมา

ใชบริการ

สํานักการชาง
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50

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

8 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนแหลง

ทองเที่ยวในเขตเทศบาล

เพื่อใหมีแหลงทองเที่ยวที่

สวยงาม ดึงดูดนักทองเที่ยว

กอสรางปรับปรุงภูมิทัศน แหลงทองเที่ยวในเขต

 จํานวน  1 แหง ตามแบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

 10,000,000  

(เงินอุดหนุน)

12  เดือน       

 ป 49,50,51

มีนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น สํานักการชาง

9 คาโคมไฟประดับรูปมังกร เพื่อความสวยงามใน

กิจกรรมทองถิ่น แสดง

เอกลักษณวัฒนธรรมของ

พื้นที่

จัดซื้อ จัดหาโคมไฟประดับรูปมังกร ประมาณ 

200 ตัว ตามรูปแบบรายละเอียดที่เทศบาลกําหนด

          1,800,000 6  เดือน        

 ป 49

เกิดความสวยงามตระการ

ตา สรางความประทับใจ

แกผูพบเห็น

สํานักการชาง

10 โครงการอุดหนุนโครงการจัดงาน

อนุรักษและสงเสริมงานประเพณี

แหเจาพอ-เจาแมปากน้ําโพ

เพื่ออนุรักษงานประเพณี

แหเจาพอ - เจาแม           

ปากน้ําโพและเปนการ

ประชาสัมพันธชื่อเสียง

ของจังหวัดนครสวรรค

1  ครั้ง           1,000,000 1  เดือน       

 ป 49,50,51

นักทองเที่ยวทั้งในประเทศ

และตางประเทศเดินทาง

มาทองเที่ยวในจังหวัด

นครสวรรคมากขึ้น

สํานักปลัดเทศบาล

11 โครงการมหกรรมไมดอกไม

ประดับ เมืองรอน

เพื่อสงเสริมการผลิตไมดอก

ไมประดับเพื่อการสงออก 

ประชาสัมพันธพืชผลไม

ประจําทองถิ่น กระตุน

เศรษฐกิจ และสงเสริมการ

ทองเที่ยวในจังหวัด

35,000 คน   (อุดหนุน 4.5 ลาน)           2,000,000 11 วัน          

ป  49,50,51

ประชาชนในจังหวัด

นครสวรรค และจังหวัด

ใกลเคียง  มีรายไดเพิ่มและ

เศรษฐกิจในจังหวัดดีขึ้น

สํานักการศึกษา
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51

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

12 โครงการปรับปรุงศูนยบริการ

ขอมูลนักทองเที่ยว

เพื่อใชเปนศูนย

ประชาสัมพันธของ

เทศบาลใหบริการขอมูล

แกนักทองเที่ยว และให

ความรูเกี่ยวกับประวัติของ

เทศบาลตั้งแตอดีต ถึง

ปจจุบัน

ปรับปรุงศูนยบริการฯ บริเวณชั้น 1 และชั้น 2

สํานักงานเทศบาล  ตามแบบแปลนรายละเอียด

ของเทศบาล

          1,945,000 6  เดือน        

 ป 49

ประชาชนไดรับความ

สะดวกสบายในการติดตอ

และขอรายละเอียด

สํานักปลัดเทศบาล

การพัฒนาทุนทางสังคม
ยุทธศาสตรที่  3  สนับสนุนและสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น

13 โครงการสัมมนาคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน

สังกัดเทศบาลนครนครสวรรค

เพื่อระดมความคิด ระดม

ทุนในการพัฒนาการศึกษา

ของเทศบาล

160 คน              500,000 1 สัปดาห      

 ป 49,50,51

คณะกรรมการ

สถานศึกษาฯ มีความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับ

บทบาทหนาที่และ

นโยบายการจัดการศึกษา

สํานักการศึกษา

ยุทธศาสตรที่  4  สนับสนุนใหสถานศึกษามีการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
14 โครงการสนับสนุนการเขาสูเกณฑ

มาตรฐานการศึกษาใน โรงเรียน

สังกัดเทศบาล

เพื่อสงเสริมสนับสนุนให

โรงเรียนไดรับการ

ประเมินคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนสังกัดเทศบาล 8 โรงเรียน           1,291,200 12 เดือน        

  ป 49,50,51

โรงเรียนสังกัดเทศบาล

ไดรับการประกันคุณภาพ

การศึกษา

สํานักการศึกษา

15 โครงการจัดหาหนังสือเรียนให

นักเรียนระดับอนุบาลศึกษา

เพื่อจัดหาหนังสือเรียนให

เพียงพอกับนักเรียน

จัดซื้อหนังสือเรียนระดับอนุบาลศึกษา จํานวน 

1,099 คน

          1,021,400 90  วัน           

 ป  49,50,51

นักเรียนมีหนังสือเรียน

ครบตามหลักสูตร และมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สูงขึ้น

สํานักการศึกษา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

16 โครงการจัดหาหนังสือเรียนให

นักเรียนระดับประถมศึกษา

เพื่อจัดหาหนังสือเรียนให

เพียงพอกับนักเรียน

จัดซื้อหนังสือเรียนระดับประถมศึกษา จํานวน

4,033 คน

          3,748,100 90  วัน         

 ป 49,50,51

นักเรียนมีหนังสือเรียน

ครบตามหลักสูตร และมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สูงขึ้น

สํานักการศึกษา

17 โครงการจัดหาหนังสือเรียนให

นักเรียนระดับมัธยมศึกษา

เพื่อจัดหาหนังสือเรียนให

เพียงพอกับนักเรียน

จัดซื้อหนังสือเรียนระดับมธัยมศึกษา จํานวน

1,324  คน

          1,230,500 90  วัน           

 ป 49,50,51

นักเรียนมีหนังสือเรียน

ครบตามหลักสูตร และมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สูงขึ้น

สํานักการศึกษา

18 โครงการกอสรางอาคารเรียน 4 ชั้น 

12 หองเรียน

เพื่อใหมีสถานที่จัดการ

เรียนการสอนอยางเพียงพอ

กอสรางอาคารเรียน คสล.4 ชั้น   12  หองเรียน

ตามแบบแปลนของกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น  (เงินอุดหนุนโรงยิมฯ 5.6  ลานบาท)

          3,000,000 12 เดือน       

 ป  49,50,51

มีสถานที่จัดการเรียนการ

สอนเพิ่มขึ้น

สํานักการศึกษา

19 โครงการกอสรางอาคารอนุบาล เพื่อใหมีสถานที่จัดการ

เรียนการสอนอยางเพียงพอ

กอสรางอาคารเรียน คสล.4 ชั้น   12  หองเรียน

ตามแบบแปลนของกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น  (เงินอุดหนุนอนุบาล 5.2  ลานบาท)

          3,000,000 12 เดือน       

 ป  49,50,51

มีสถานที่จัดการเรียนการ

สอนเพิ่มขึ้น

สํานักการศึกษา

20 โครงการปรับปรุงทอระบายน้ํา

สนามหนาอาคาร 1 โรงเรียน

เทศบาลวัดไทรใต

เพื่อขยายทอระบายน้ําเดิม

ใหมีขนาดที่ใหญขึ้น

สามารถระบายน้ําสูทอ

ระบายน้ําของเทศบาลไดดี

ขึ้น ไมมีน้ําทวมขังใน

บริเวณโรงเรียน

ปรับปรุงทอระบายน้ําเปนทอ คสล.ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร   พรอมบอพักยาว

ประมาณ 250 เมตร ตามแบบแปลนรายละเอียด

ของเทศบาล

             380,000 3 เดือน          

 ป 49

สภาพบริเวณโรงเรียน

สะอาดเรียบรอย ไมมีน้ํา

ทวมขัง ใชประโยชนได

อยางเต็มที่และมี

ประสิทธิภาพ

ท.1
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

21 โครงการพัฒนาโรงเรียนเทศบาล

วัดปากน้ําโพใต

เพื่อพัฒนา ใหเปน

โรงเรียนนาอยู นาเรียน

กอสรางลานกีฬา ขนาด 28 x 128 เมตร พรอม

อุปกรณ ตามแบบแปลนรายละเอียดของ กกท.  

พรอม จัดทําสวนหยอม  ปลูกตนไม และ      

เครื่องคอมพิวเตอร  16 ชุด

 2,100,000 

(งบประมาณ

จากสลากกิน

แบงรัฐบาล)

6 เดือน         

 ป 49

นักเรียน และชุมชน ไดใช

ประโยชนรวมกัน

ท. 2

22 โครงการกอสรางหองสวมโรงเรียน

เทศบาลวัดปากน้ําโพใต

เพื่อใหมีสวมที่ถูกหลัก

สุขาภิบาล

กอสรางหองสวม จํานวน 10 หอง ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

             320,000 6 เดือน         

 ป 49

ปองกันการเกิดโรคติดตอ

จากระบบทางเดินอาหาร

ของนักเรียน

ท. 2

23 โครงการปรับปรุงพื้นสนาม

โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส

เพื่อความปลอดภัย และ

เปนสถานที่จัดกิจกรรม

ของโรงเรียน

ปรับปรุงพื้นที่สนามประมาณ 600 ตร.ม.              300,000 3 เดือน          

 ป 49

โรงเรียนมีสถานที่จัด

กิจกรรมตางๆ

ท.3

24 โครงการปรับปรงุทาสีอาคารเรียน 3

 โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส

เพื่อความสวยงามสะอาดตา ทาสีอาคารเรียน  3  ทั้งภายนอกและภายใน              250,000 3 เดือน          

 ป 49

อาคารเรียนมีความสวยงาม

โรงเรียนมีบรรยากาศที่ดี 

นาอยู

ท.3

25 โครงการปรับปรุงรางระบายน้ํา

ภายในโรงเรียนเทศบาลวัดพรหม

จริยาวาส

เพื่อสรางสิ่งแวดลอมที่ดี

ภายในโรงเรียน

รางระบายน้ํา ยาวประมาณ  100  เมตร  ตาม

แบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

             100,000 3 เดือน          

 ป 49

โรงเรียนมีสภาพแวดลอม

สะอาด ปราศจากโรค

ท.3

26 โครงการปรับปรุงหองสมุด

โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต

เพื่อนักเรียนจะไดคนควา

หาความรูดวยความสะดวก

ปูกระเบื้องหนาหองสมุดประมาณ 100 ตร.ม. 

ทาสีผนัง เปลี่ยนบานประตูเปนกระจกกรอบ

อลูมิเนียม ปรับปรุงบันไดทางขึ้น ทาสีลูกกรง 

ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

             150,000 3 เดือน          

 ป 49

นักเรียนไดเห็นคุณคาของ

การอานหนังสือ กระตุน

ใหนักเรียนรักการอานมี

ความพรอมสําหรับบริการ

นักเรียน100%

ท.4
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

27 โครงการปรับปรุงหองเรียนเปน 

หองบานบอล(Ball Room) โรงเรียน

เทศบาลวัดวรนาถบรรพต

เพื่อนักเรียนอนุบาลได

ออกกําลังกายและมีทักษะ

ในการเลน

ปูพื้นหองดวยฟองน้ํา และหนัง PVC สวนขาง

ฝากรุดวยตาขาย เสาหุมฟองน้ํา และหนัง PVC 

พื้นที่ประมาณ 33 ตร.ม. ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

             550,000 3 เดือน          

 ป 49

นักเรียนอนุบาลมีความ

พรอมและออกกําลังกาย

เหมาะสมกับวัย

ท.4

28 โครงการปรับปรุงลานกิจกรรมหนา

เสาธงโรงเรียนเทศบาลวัดชองคีรี

ศรีสิทธิวราราม

เพื่อใหโรงเรียนมีลาน

กิจกรรมอเนกประสงค

ปรับปรุงสนามหนาเสาธง อาคารเรียน 1  จํานวน

 1 แหง ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

             300,000 3 เดือน          

 ป 49

โรงเรียนสะอาด สวยงาม ท.5

29 โครงการติดตั้งกันสาดกระเบื้อง 

หนาอาคารเรียน 3โรงเรียนเทศบาล

วัดชองคีรีศรีสิทธิวราราม

เพื่อกันแดด กันฝนสาด 

สําหรับนักเรียน ที่อยู

ภายใน อาคารเรียน

ติดตั้งกันสาดหนาอาคารเรียน 3 ตอจากกันสาด

เดิมใหสุดอาคาร ขนาด 1.6 x 23.5 เมตร

             100,000 3 เดือน          

 ป 49

โรงเรียนมีกันสาดสําหรับ 

ปองกันแสงแดด และฝนที่

 จะสาดเขามาในอาคาร

ท.5

30 โครงการทาสีอาคารเรียน และโรง

อาหาร โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรี

นาคพรต

เพื่อปรับปรุงสถานที่ใหมี

ความพรอมตอการศึกษา

ทาสีอาคารเรียน 4 และโรงอาหาร พื้นที่  5,500  

ตร.ม. ตามแบบรายละเอียดของเทศบาล

             500,000 6 เดือน         

 ป 49

อาคารเรียนมีความสวยงาม

โรงเรียนมีบรรยากาศที่ดี 

นาอยู

ท.6

31 โครงการปรับปรุงอาคาร

อเนกประสงค  โรงเรียนเทศบาล

วัดสุคตวราราม

เพื่อใหเกิดความสวยงาม 

และสะดวกตอการใชงาน

ปูกระเบื้องขนาด 12X12นิ้ว บนพื้นที่ประมาณ 

336 ตร.ม.   -ปรบัปรุงเคานเตอรเก็บของ  -ติด

กระจกกันฝนสาด ตามรายละเอียดของเทศบาล

             185,000 3 เดือน          

 ป 49

โรงเรียนมีพื้นอาคาร

อเนกประสงค ที่สวยงาม

สะอาดตาแกผูพบเห็น

ท.7

32 โครงการปรับปรุงหองอนุบาล  

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ

เพื่อใหนักเรียนอนุบาล มี

ประตูสะดวกในการเขา

หองน้ํา

ปรับปรุงโดยทําประตู จํานวน 2 หองเรียน ตาม

รายละเอียดของเทศบาล

               30,000 3 เดือน          

 ป 49

นักเรียนอนุบาลสะดวก

สะบายขึ้นในการใชหอง

สุขา

ท.8

33 โครงการปรับปรุงหองธุรการ  

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ

เพื่อปรับปรุงหองธุรการ

ใหทันสมัย สะดวกตอการ

บริการ และติดตอราชการ

แกประชาชน

ปูกระเบื้องบริเวณพื้นหอง ขนาดประมาณ 72 

ตร.ม. พรอมทาสี และกั้นหอง ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

               80,000 3 เดือน          

 ป 49

ประชาชน มีความสะดวก

ในการใชบริการ

ท.8
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

34 โครงการกอสรางอางลางหนา   

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ

เพื่อใหนักเรียนแปรงฟน

อยางสะดวก  และมี

สุขอนามัยดานทันตกรรม

ที่ดี

กอสรางอางลางหนา พรอมติดตั้งกระจก กอกน้ํา 

 ยาวประมาณ  32  เมตร ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

               50,000 3 เดือน          

 ป 49

นักเรียนมีสุขอนามัยดาน

ทันต กรรม

ท.8

35 โครงการติดตั้งขยายเขตไฟฟา  

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ

เพื่อใหมีความเพียงพอตอ

ความตองการในการใช

ไฟฟา

ขนาด 30 KVA.              150,000 6 เดือน         

 ป 49

โรงเรียนมีไฟฟาเพียงพอ ท.8

36 โครงการอบรมอาสาสมัคร

สาธารณสุขในโรงเรียน

เพื่ออบรมนักเรียนแกนนํา

อาสาสมัครสาธารณสุข 

และสงเสริมพัฒนาสุขภาพ

อนามัยของนักเรียน

แกนนําอาสาสมัครสาธารณสุข จํานวน 160 คน                50,000 3-5 วัน        

 ป  49,51

นักเรียนมีความรูความ

เขาใจในการดูแลสุขภาพ

ตนเองและผูอื่น

สํานักการศึกษา

37 โครงการอบรมครูเพื่อพัฒนาวิชาการ เพื่อเพิ่มประสบการณการ

จัดการเรียนการสอนของ

พนักงานครูเทศบาล ให

เกิดผลดีตอนักเรียน

จัดอบรมพนักงานครูทั้ง  8  โรงเรียนทุก

ระดับชั้น เกี่ยวกับดานวิชาการ ประมาณ 350 คน

          1,000,000 14 วัน            

 ป  49,50,51

ครูไดรับการพัฒนาดาน

การจัดกิจกรรมอยางมี   

ประสิทธิภาพ    และ

นักเรียนกลุมโรงเรียน 

เทศบาลมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงขึ้น

สํานักการศึกษา

38 โครงการปฐมนิเทศผูปกครอง 

นักเรียนกลุมโรงเรียนเทศบาล

สรางความพึงพอใจใหกับ

ผูปกครองนักเรียนในการ

จัดการเรียนการสอนที่

ชัดเจน

จัดประชุมผูปกครอง นักเรียนชี้แจงนโยบาย

การศึกษาใหชัดเจน 600 คน

               50,000 1 วัน             

 ป 49,50,51

ผูปกครองนักเรียนเขาใจ

สนับสนุนและใหความ

รวมมือในการพัฒนา

การศึกษาดวยความพอใจ

สํานักการศึกษา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

39 โครงการผลิตและประกวดสื่อการ

เรียน การสอน

 เพื่อใหครูไดพัฒนาสื่อใช 

ประกอบการเรียนการสอน

 อยางมีประสิทธิภาพ

 ผลิต และประกวดสื่อการสอนทุกระดับชั้น 

ประมาณ 64 ชิ้น

               60,000   15  วัน        

 ป 49,50,51

 ครูมีความคิดสรางสรรค

พัฒนาการใชสื่อการสอน

อยางมีคุณภาพ

สํานักการศึกษา

40 โครงการจัดทําเอกสารเผยแพรทาง

วิชาการ

เพื่อเปนสื่อกลางความ

คิดเห็นทางการศึกษา

 จัดทําเอกสารวิชาการ  ปละ 2 ครั้ง ๆ ละ 300 

ฉบับ

               20,000 30  วัน         

ป 49,50,51

 ครูและผูเกี่ยวของกับการ 

ศึกษา ไดรับความรู 

ทางดาน วิชาการ  ทันตอ

สํานักการศึกษา

41 โครงการจัดนิทรรศการแสดงผล

งานนักเรียนระดับทองถิ่น ระดับ

กลุมการศึกษาทองถิ่นที่ 7 และ

ระดับภาค

เพื่อใหครูและนักเรียนมี

ผลงานทุกกลุมสาระการ 

เรียนรูที่มีคุณภาพเผยแพร

มีผลงานทุกกลุมสาระ เขารวมประกวด กับ 

เทศบาลอื่น ๆ  1 ครั้ง

          1,000,000 30  วัน           

 ป 49,50,51

 ครแูละนักเรียนรูจักการ 

ทํางานเปนกลุม  การจัดการ

เรียนการสอนมี 

ประสิทธิภาพ

สํานักการศึกษา

42 โครงการเขาคายวิชาการ เพื่อใหนักเรียนไดรับ

ประสบการณตรง

จัดกิจกรรมนอกสถานที่ในแตละสาระการเรียนรู

 300 คน

               50,000 10 วัน            

 ป  49,50,51

นักเรียนรูจักการทํางาน

เปนทีม   ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงขึ้น

สํานักการศึกษา

43 โครงการแขงขันคนเกง ระดับ

เทศบาล ระดับกลุมการศึกษา

ทองถิ่นที่ 7 และระดับประเทศ

เพื่อสงเสริม และ

สนบัสนุนให  ครู และ

นักเรียน  พัฒนาตนเอง 

และคัดเลือกนักเรียนในแต

ละกลุมประสบการณ เปน

ตัวแทนเขารวมแขงขัน

ระดับประเทศ

จัดแขงขันคนเกงทั้งระดับประถมและมัธยม              120,000 5 วัน            

ป  49,50,51

ครูและนักเรียน

กระตือรือรนในการ

ปรับปรุงการเรียนการสอน

ตลอดเวลา

สํานักการศึกษา

44 โครงการรวมมือจัดการเรียน การ

สอนระดับ ปวช. ปวส. ระหวาง

เทศบาลกับสถาบันอาชีวศึกษา

เพื่อใหนักเรียนไดมีโอกาส

ศึกษาตอระดับสูงขึ้น

นักเรียน จํานวนประมาณ 120 คน              300,000 15  วัน           

 ป 49,50,51

นักเรียนตั้งใจเรียน เพื่อ

ไดรับคัดเลือกไดเรียนตอ

สูงขึ้น

สํานักการศึกษา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

45 โครงการพัฒนาคุณภาพดาน

วิชาการของนักเรียน

เพื่อสงเสริม และพัฒนา

ความสามารถทางการเรียน

ของนักเรียน

นักเรียน จํานวนประมาณ 200 คน              500,000 12 เดือน        

 ป 49,50,51

นักเรียนมีมาตรฐานการ

เรียนดีขึ้น สามารถสอบเขา

ศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น

สํานักการศึกษา

46 โครงการรักษดวงตา เพื่อชวยเหลือนักเรียนที่มี

ปญหาทางดานสายตา

นักเรียน จํานวนประมาณ 300 คน              200,000 12 เดือน        

 ป 49,50,51

นักเรียนสามารถเรียน

หนังสือไดดีขึ้น

สํานักการศึกษา

47 โครงการจัดหาครุภัณฑ สํานัก

การศึกษา

เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใช

เพียงพอในการปฏิบัติงาน

1. โตะทํางาน จํานวน 4 ชุด                14,000 3 เดือน          

 ป 49

การปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สํานักการศึกษา

2. เครื่องปรับอากาศ  32,000 บีทียู จํานวน  2 

เครื่อง

               74,000

3. ตูเหล็กเก็บเอกสาร  2  ประตูบานเลื่อนทึบ  

จํานวน  2  ตู

                 6,400

4. ตูรางเลื่อนแบบมือผลัก 1 ตู                52,000
5. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค พรอมอุปกรณ  

จํานวน  2 เครื่อง

             100,000

6. เครื่องคอมพิวเตอร พรอมอุปกรณ             

จํานวน  2  ชุด

               80,000

7. Router และ Swith 16 port  พรอมติดตั้งและ

เดินสายเพื่อติดตั้ง internet โรงเรียนในสังกัด

             560,000

8. เครื่องเลนกลามทอง    AB  PRO  MASTER   

 1 เครื่อง

                 5,590

9. จักรยานแมเหล็ก(ยืน)  MAGNETIC  ECCLIP

  TRACK D5  11 คัน

                 7,500
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

10. จักรยานแมเหล็ก(นั่ง)  G  SPORTS  1  คัน                  7,500
11. โทรทัศนสีจอแบน ขนาดไมต่ํากวา  25   นิ้ว 

 1  เครื่อง

               10,500

12. วิทยุ/เทป/ซีดี 1 เครื่อง                  3,200
13. เครื่องทําน้ําเย็นแบบใชขวด จํานวน 1   เครื่อง                  3,200

14. เครื่องชั่งน้ําหนัก    1  เครื่อง                  1,000
15.  รถยนต 6 ลอ  จํานวน  2  คัน           1,900,000 สํานักการศึกษา

48 โครงการจัดหาครุภัณฑ โรงเรียน

เทศบาลวัดไทรใต

เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใช

เพียงพอในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน ตาม

สาระตางๆ

1. เกาอี้เหล็กบุนวมพับได 50 ตัว                15,000 3 เดือน        

 ป 49

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ใน      

  การเรียนสูงขึ้น

ท.1

2. โตะอเนกประสงคขาพับ จํานวน 10 ตัว                25,000
3. ตูเสื้อผา จํานวน 2  ตู                  6,000
4. โตะนักเรียนเดี่ยวมัธยม 80 ชุด                54,400
5. โตะนักเรียนเดี่ยวประถม 80 ชุด                54,400

49 โครงการจัดหาครุภัณฑ โรงเรียน

เทศบาลวัดปากน้ําโพใต

เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใช

เพียงพอในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน ตาม

สาระตางๆ

1. โตะอาหาร พรอมเกาอี้  จํานวน  20 ชุด                44,000 3 เดือน          

 ป 49

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ใน      

  การเรียนสูงขึ้น

ท. 2

2. โตะนักเรียนเดี่ยวประถม 40 ชุด                27,200
3. โตะนักเรียนเดี่ยวมัธยม 40  ชุด                27,200
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59

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

50 โครงการจัดหาครุภัณฑ โรงเรียน

เทศบาลวัดพรหมจริยาวาส

เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใช

เพียงพอในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน ตาม

สาระตางๆ

1. เครื่องพิมพดีดแบบธรรมดา ขนาดแคร 18"  

พรอมโตะ จํานวน 4  ชุด

               37,200 3 เดือน          

 ป 49

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ใน      

  การเรียนสูงขึ้น

ท.3

2. โตะอเนกประสงคขาพับ จํานวน 10 ตัว                25,000
3. โตะทํางาน จํานวน 7 ชุด                24,500
4. ปายนิเทศชานออยบุกํามะหยี่ กรอบ 

อลูมิเนียมจํานวน 1 ชุด

                 8,000

5. ตูเสื้อผา ขนาด  2 บานประตู จํานวน 2  ตู                  6,000
6. โตะนักเรียนเดี่ยวมัธยม  120 ชุด                81,600 ท.3
7. โตะนักเรียนเดี่ยวประถม 100 ชุด                68,000
8. โทรทัศนสี จอแบน ขนาด ไมต่ํากวา 25 นิ้ว 

จํานวน 1 เครื่อง

               10,500

51 โครงการจัดหาครุภัณฑ โรงเรียน

เทศบาลวัดวรนาถบรรพต

เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใช

เพียงพอในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน ตาม

สาระตางๆ

1. เครื่องปรับอากาศขนาดไมนอยกวา 25000 บี

ทียู พรอมติดตั้ง 2  เครื่อง

               60,000 3 เดือน          

 ป 49

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ใน      

  การเรียนสูงขึ้น

ท.4

2. โตะฟงบรรยายไฟเบอร  135 ตัว              108,000
3. เกาอี้ขาเหล็กบุนวม 100 ตัว                65,000
4. โตะเอนกประสงคขาพับ  10  ตัว                25,000
5. เครื่องเลนสนาม 1 ชุด ประกอบดวย กระดาน

ลื่น 4  ที่    ราวไต 3 ที่  อุโมงลอด 4 ที่

               65,000

6. เครื่องพิมพชนิดหมึกพน จํานวน 1 เครื่อง                  6,000
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60

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

7. โทรทัศนสี จอแบน ขนาด ไมต่ํากวา 25 นิ้ว 

จํานวน 3 เครื่อง

               31,500

52 โครงการจัดหาครุภัณฑ โรงเรียน

เทศบาลวัดชองคีรีศรีสิทธิวราราม

เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใช

เพียงพอในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน ตาม

สาระตางๆ

1. เครื่องพิมพสําเนาระบบดิจิตอล จํานวน 1

เครื่อง

             120,000 3 เดือน          

 ป 49

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ใน      

  การเรียนสูงขึ้น

ท.5

2. ตูเก็บเอกสาร 2 ตอน ชั้นบนเปนกระจก          

 ชั้นลางทึบ  จํานวน  2  ตู

               12,000

3. เครื่องดูดฝุน ขนาดไมนอยกวา 15 ลิตร  

จํานวน  1  เครื่อง

               10,000

4. เครื่องสํารองไฟ พรอมอุปกรณตอพวง จํานวน

  30  เครื่อง

               75,000 ท.5

5. เครื่องพิมพชนิดหมึกพนจํานวน 1 เครื่อง                  6,000
6. โตะนักเรียนเดี่ยวประถม  จํานวน 40 ชุด                30,000
7. กลองถายวีดีโอระบบดิจิตอล พรอมอุปกรณ

ครบชุด  จํานวน  1  ชุด

               25,000

8. กลองถายภาพ ระบบดิจิตอล จํานวน  1  ชุด                15,000
53 โครงการจัดหาครุภัณฑ โรงเรียน

เทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต

เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใช

เพียงพอในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน ตาม

สาระตางๆ

1. เครื่องคอมพิวเตอร พรอมอุปกรณ จํานวน  10 

 ชุด

             250,000 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ใน      

     การเรียนสูงขึ้น

ท.6
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61

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

2. อุปกรณเชื่อมโยงเครือขาย 24 ชองสัญญาณ 

และอุปกรณเชื่อมตอระบบเครือขาย  1  ชุด 

พรอมติดตั้ง

               20,000

54 โครงการจัดหาครุภัณฑ โรงเรียน

เทศบาลวัดสุคตวราราม

เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใช

เพียงพอในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน ตาม

สาระตางๆ

1. โตะทํางาน จํานวน  5  ชุด                17,500 3 เดือน          

 ป 49

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ใน      

  การเรียนสูงขึ้น

ท.7

   2. ตูเหล็กเก็บเอกสารประตูทึบ 2 บาน  8  หลัง                25,600  
   3. เกาอี้เหล็กบุนวมพับได 100 ตัว                30,000  

 4. โตะอเนกประสงคขาเหล็กชุบโครเมี่ยมพับได

 พื้นบุฟอรไมกา 10 ตัว

               25,000  

  5. เครื่องพิมพสําเนาระบบดิจิตอล จํานวน 1 

เครื่อง

             120,000  

 6. เกาอี้รับแขกพรอมโตะกลาง  1 ชุด                18,000  ท.7
 7. กลองถายภาพ ระบบดิจิตอล ความละเอียด  

ไมต่ํากวา 4 ลานพิกเซล หนวยความจําไมนอย

กวา 256 mb

               15,000  

   8. กลองถายวีดีโอระบบดิจิตอล พรอมอุปกรณ

ครบชุด  จํานวน  1  ชุด

               25,000  

55 โครงการจัดหาครุภัณฑ โรงเรียน

เทศบาลวัดไทรเหนือ

เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใช

เพียงพอในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน ตาม

สาระตางๆ

1. พัดลมเพดาน 40 ตัว                80,000 3 เดือน          

 ป 49

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ใน      

  การเรียนสูงขึ้น

ท.8
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62

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

56 โครงการประกวดครูผูสอนดีเดน เพื่อสงเสริมคุณภาพของ

พนักงานครูเทศบาล

ประกวดครูผูสอนทุกระดับ ประมาณ 100 คน                20,000 30 วัน          

ป  49,50,51

ไดตัวแทนครูเขารวม

โครงการประกวดครูดีเดน

กับหนวยงานอื่น ๆ    ครูมี

การพัฒนาวิธีการสอนดีขึ้น

 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงขึ้น

สํานักการศึกษา

57 โครงการประเมินคุณภาพการจัด

การศึกษา

 เพื่อใหโรงเรียนในสังกัด

ผานเกณฑมาตรฐานของ

กรมฯ

ร.ร.เทศบาล 8  โรงเรียน                40,000 60 วัน            

 ป  49,50,51

โรงเรียนสามารถนําขอมูล

ที่ไดใชในการปรับปรุง 

พัฒนาการศึกษาไดถูกตอง

และชัดเจนขึ้น

สํานักการศึกษา

58 โครงการเขารวมแขงขันกิจกรรม

ทางวิชาการ

เพื่อใหครูและนักเรียนมี

ความกระตือรือรนจัดการ

เรียนการสอนอยาง มี

คุณภาพ

 สงผลงานครูและนักเรียนเขารวมแขงขันกับ

หนวย งานอื่น ครบทุกสาระ ประมาณ 10 ครั้ง

               30,000 10  วัน          

 ป 49,50,51

 การจัดการเรียนการสอนมี

 ประสิทธิภาพ

สํานักการศึกษา

59 โครงการพัฒนาการสอนดวย

โครงงาน

เพื่อใหนักเรียนมีทักษะ 

กระบวนการคิดอยางเปน

ระบบ

จัดทําโครงงานแตละกลุมสาระ 64 โครงงาน                80,000 15 วัน           

 ป 49,50,51

 การจัดการเรียนการสอนมี

 ประสิทธิภาพ

สํานักการศึกษา

60 โครงการพัฒนานักเรียนดานกีฬา-

กรีฑา และดนตรีสูความเปนเลิศ

เพื่อเก็บตัวฝกซอม เขารวม

แขงขัน เปนเจาภาพจัดการ

แขงขันในระดับเทศบาล 

ภาค ประเทศ จังหวัด เขต 

และสามารถที่จะพัฒนา

ไปสูระดับชาติได

นักเรียน จํานวนประมาณ 5,000 คน           1,500,000 12  เดือน     

 ป 49,50,51

นักเรียนสามารถพัฒนาและ

เขารวมการแขงขันสูความ

เปนเลิศได

สํานักการศึกษา
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63

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

61 โครงการฝกสอนวายน้ํานักเรียน

เทศบาล

เพื่อใหนักเรียนเทศบาลได

มีโอกาสเรียนและฝกวาย

น้ําใหเปนสามารถ

ชวยเหลือตนเองและผูอื่น

1,000 คน              250,000 12 เดือน       

 ป  49,50,51

นักเรียนเทศบาลจะไดใช

เวลาวางใหเกิดประโยชน

ไมไปมั่วสุมสิ่งเสพติด

สํานักการศึกษา

62 โครงการสนับสนุนสงเสริมการ

แขงขันกีฬาและการออกกําลังกาย

จังหวัดนครสวรรค

เพื่อสนับสนุนสงเสริมการ

แขงขันกีฬา การออกกําลัง

กาย ของนักเรียน เยาวชน

และประชาชนจังหวัด

นครสวรรค

35,000 คน           6,000,000 12 เดือน        

 ป 49,50,51

ประชาชนในจังหวัด

นครสวรรคมีสุขภาพ

สมบูรณทั้งรางกายและ

จิตใจ  และปลอดจากยา

เสพติด

สํานักการศึกษา

63 โครงการสงเสริมการแขงขันกีฬา

เทศบาลสัมพันธ

เพื่อสงเสริมสุขภาพ

พลานามัยพนักงานเพื่อ

สรางความสัมพันธอันดี

ระหวางหนวยงานภายใน

เทศบาลและเทศบาล

ใกลเคียง

3,000 คน              250,000 2 วัน             

 ป 49,50,51

พนักงานมีสุขภาพ

พลานามัยแข็งแรง เกิด

ความสัมพันธที่ดีระหวาง

เทศบาล

สํานักการศึกษา

64 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ เพื่อใหเปนไปตามนโยบาย

รัฐบาล เทศบาล ในการ

เสริมสรางความรู

ประสบการณและปลุก

จิตสํานึกที่จะบําเพ็ญตนให

เปนคนดีและสรางสรรค

สิ่งที่เปนประโยชนใหกับ

สังคม

3,000 คน              500,000 2 วัน             

 ป 49,50,51

เด็กและเยาวชนกลา

แสดงออกและไดรับความ

บันเทิง

สํานักการศึกษา
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64

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

65 โครงการดนตรีเพื่อประชาชน เพื่อใหประชาชนมี

สุนทรียภาพและมีโอกาส

ไดแสดงออกถึง

ความสามารถในดาน

ดนตรีและการแสดง

3,000 คน              350,000 8  วัน           

 ป49,50,51

เด็กและเยาวชนกลาแสดง

ความสามารถ ประชาชน

ไดพักผอนหยอนใจ เกิด

ความสบายใจ

สํานักการศึกษา

ยุทธศาสตรที่  5  สนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมและดํารงไวซึ่งคุณธรรม จริยธรรมและประเพณีอันดีงามของทองถิ่น
66 โครงการอบรมลูกเสือจราจร เพื่อใหนักเรียนที่ผานการ

อบรมสามารถปฏิบัติ

หนาที่แทนเจาหนาที่

ตํารวจจราจร

ลูกเสือทั้ง 8 โรงเรียน จํานวน 120 คน                80,000 3 วัน             

 ป  49,50,51

ลูกเสือ รูกฎจราจรสามารถ

ปฏิบัติหนาที่แทน

เจาหนาที่จราจรได

สํานักการศึกษา

67 โครงการฝกอบรมผูบังคับบัญชา

ลูกเสือ - ยุวกาชาด

เพื่อพัฒนาการจัดการเรียน

การสอนกิจกรรมลูกเสือ - 

ยุวกาชาด ในโรงเรียนสังกัด

เทศบาลนครนครสวรรค 

ใหมีเอกภาพและมี

คุณภาพสูงขึ้น

100  คน              100,000 4-8 วัน          

  ป  49,50,51

นักเรียนในโรงเรียนสังกัด

เทศบาลนครนครสวรรคมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

กิจกรรมลูกเสือ - ยุว

กาชาดสูงขึ้น

สํานักการศึกษา

68 โครงการความรูคูคุณธรรม เพื่อใหครูและนักเรียนมี

นิสัยรักความเปนธรรม  มี

คุณธรรมประจําใจ

จัดอบรมธรรมะ นั่งสมาธิ 450 คน              200,000 10 วัน           

 ป 49,50,51

ครูและนักเรียนฝกจิต 

สมาธิและนําไปใชใน

ชีวิตประจําวันไดอยาง

แทจริง

สํานักการศึกษา

69 โครงการประกวดมารยาทนักเรียน เพื่อใหนักเรียนมีความ

ตระหนักในความมีวินัย

ตนเอง  ฝกมารยาทที่ถูกตอง

ประกวดมารยาทตามมาตรฐานมารยาทไทย 220

 คน

               30,000 3  วัน             

 ป 49,50,51

นักเรียนมีมารยาทงาม ทั้ง

กาย  วาจา  ใจ

สํานักการศึกษา
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65

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

70 คาใชจายพิธีทางศาสนางานราชพิธี

และการจัดงานประเพณีทองถิ่น

เพื่ออนุรักษ

ขนบธรรมเนียมประเพณี

อันดีงามของชาติ สืบไป 

และประชาชนไดรวม

กิจกรรมตางๆที่จัดขึ้น

10 ครั้ง           2,500,000 10  วัน          

 ป 49,50,51

ประชาชนในทองถิ่นไดมี

สวนรวมในกิจกรรมงาน

ประเพณีตางๆ

สํานักการศึกษา

71 โครงการอบรมจริยธรรมในชุมชน เพื่อใหประชาชนในชุมชน

มีความเขาใจในการปฏิบัติ

อยูในสังคมเพื่อสนับสนุน

พลเมืองดีในสังคม

265 คน              300,000 2 เดือน        

 ป 49,50,51

ประชาชนมีการพัฒนา

ทางดานจิตใจ

กองสวัสดิการ

สังคม

ยุทธศาสตรที่  6  สนับสนุนการใหบริการดานสาธารณสุขในเชิงรุก           
72 โครงการพัฒนาเครือขายสุขภาพใน

ชุมชน  (เสนอโดย  ชุมชนไชยศิริ)

เพื่อเสริมสรางความ

เขมแข็งใหแกชุมชน

จํานวน  57 ชุมชน              600,000 12 เดือน      

 ป 49,50,51

ประชาชนมีสุขภาพดี สํานักการ

สาธารณสุขฯ

73 โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ เพื่อใหโรงเรียนที่อยูใน

ความดูแลของเทศบาลผาน

เกณฑโรงเรียนสงเสริม

สุขภาพขั้นพื้นฐาน

จํานวน 9 โรงเรียน                70,000 12 เดือน      

 ป  49,50,51

นักเรียนมีสุขภาพที่ดี สํานักการ

สาธารณสุขฯ

74 โครงการสุขภาพครอบครัว          

(เสนอโดย  ชุมชนไชยศิริ)

เพื่อใหประชาชนในเขต

เทศบาลไดรับบริการดาน

สุขภาพ

จํานวน 4 ชุมชน           1,000,000 12 เดือน      

 ป 49,50,51

ประชาชนมีสุขภาพดี สํานักการ

สาธารณสุขฯ
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66

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

75 โครงการทันตกรรมเคลื่อนที่ เพื่อใหความรูและบริการ

ทางทันตกรรมแก

ประชาชนในเขตเทศบาล

 3,000 คน              140,000 4 เดือน        

 ป 49,50,51

ประชาชนมีสุขภาพอนามัย

ภายในชองปากดีขึ้น

สํานักการ

สาธารณสุขฯ

76 โครงการทันตกรรมปองกัน เพื่อใหนักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาโรงเรียนใน

สังกัดเทศบาลมีความรู

เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ

อนามัยภายในชองปาก

3,600 คน              100,000 6 เดือน         

 ป 49,50,51

นักเรียนมีสุขภาพอนามัย

ภายในชองปากดีขึ้น

สํานักการ

สาธารณสุขฯ

77 โครงการอบรมอาสาสมัครสัตว

แพทย

เพื่อสรางเครือขายการ

บริการทางดานสัตวแพทย

ในชุมชน

60 คน                50,000 15 วัน          

ป 49,50,51

สัตวเลี้ยงและสัตวจรจัด

ไดรับการดูแลที่ดีขึ้น

สํานักการ

สาธารณสุขฯ

78 โครงการชุมชนนํารองดานการ

จัดการระบบสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอมโดยประชาชน               

 (เสนอโดย  ชุมชนไชยศิริ)

เพื่อใหชุมชนสามารถ

บริหารจัดการใหเกิด

สุขภาพและสิ่งแวดลอมที่

ดีขั้นพื้นฐานดวยตนเอง

จํานวน 4 ชุมชน              800,000 12 เดือน      

 ป 49,50,51

ประชาชนมีสุขภาพดี สํานักการ

สาธารณสุขฯ

ยุทธศาสตรที่  7  เพิ่มประสิทธิภาพในการบริการดานสาธารณสุขแกประชาชนอยางมีมาตรฐานและทั่วถึง
79 โครงการปรับปรุงสํานักการ

สาธารณสุขฯ

เพื่ออํานวยความสะดวก  

แกประชาชน ผูมาติดตอ

รับบริการ

ปรับปรุงหองทํางานสํานักการสาธารณสุขฯ 

พื้นที่ประมาณ  90  ตร.ม. ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

             800,000 6 เดือน         

 ป 49

การปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น

สํานักการ

สาธารณสุขฯ
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67

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

80 โครงการปรับปรุง อาคารพัสดุ

สํานักการสาธารณสุขฯ  พรอม

อาคาร หองน้ํา

เพื่ออํานวยความสะดวก  

แกประชาชน ผูมาติดตอ

รับบริการ

ปรับปรุง อาคารพัสดุสํานักการสาธารณสุขฯ 

พื้นที่ประมาณ 200 ตร.ม. ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

          1,950,000 6 เดือน         

 ป 49

การปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น

สํานักการ

สาธารณสุขฯ

81 โครงการจัดหาครุภัณฑสํานักการ

สาธารณสุขฯ

เพื่อใหมีเครื่องมือ เครื่องใช

เพียงพอในการปฏิบตัิงาน

1. เครื่องคอมพิวเตอร พรอมอุปกรณ จํานวน  3 

ชุด

             120,000 3 เดือน          

 ป 49

การปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น

สํานักการ

สาธารณสุขฯ

2. คอมพิวเตอรโนตบุค   1 เครื่อง                50,000
3. กลองถายภาพ ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม

ต่ํากวา 3 ลานพิกเซล จํานวน 4 เครื่อง

               40,000

4. เครื่องเลนดีวีดี   3 เครื่อง                15,000
5. โทรทัศนสี ชนิดจอแบน ขนาดไมต่ํากวา 25 

นิ้วจํานวน  1 เครื่อง

               10,500

6. เครื่องทําลายเอกสาร แบบ 20 แผน   1 เครื่อง                35,000
7. เกาอี้ทํางาน   5 ตัว                11,000
8. ตูดรรชนี 6 ลิ้นชัก   1 ตู                  7,000
9. ตูเย็นขนาดไมนอยกวา 9 คิวบิกฟุต   1 เครื่อง                13,600
10. ตูเย็นขนาดไมนอยกวา 5 คิวบิกฟุต   1 เครื่อง                  5,200
11. เครื่องทําน้ํารอน-เย็น   3 เครื่อง                16,500
12. เครื่องทําน้ําเย็น แบบตอทอ ขนาด 3 กอก 

พรอมเครื่องกรอง  1 เครื่อง

               20,000

13. พัดลมโรงงาน ขนาดไมนอยกวา 24"       

จํานวน 4 เครื่อง

               11,200 สํานักการ

สาธารณสุขฯ
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68

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

14. พัดลมโคจรแบบติดเพดาน ขนาดไมนอยกวา

 16"   8 เครื่อง

               11,200

15. เครื่องตัดหญา   10 เครื่อง                99,000
16. เครื่องเสียง   1 ชุด                25,000
17. เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาดไมต่ํากวา

 16,000 บีทียู  1 เครื่อง  พรอมติดตั้ง

               27,500

18. เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาดไมต่ํากวา

 18,000 บีทียู    1 เครื่อง  พรอมติดตั้ง

               28,500

19. เครื่องกรองน้ํา   1 เครื่อง                  5,000
20. ปายนิเทศ                  5,500
21. ผามานพรอมอุปกรณ   1 ชุด                30,000
22. เครื่องพนยาฆาเชื้อโรคชนิดฝอยละเอียด   1 

เครื่อง

               32,000

23. รถจักรยานยนต ขนาดไมต่ํากวา 120 ซีซี

จํานวน 6 คัน

             240,000

24. รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ลอ แบบแยก

ขยะ ขนาดความจุไมต่ํากวา 10 ลูกบาศกเมตร   1

 คัน

          1,700,000

25. รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ลอ แบบอัด

ทาย ขนาดความจุไมต่ํากวา 10 ลูกบาศกเมตร   2

          3,920,000

26. รถสูบสิ่งปฏิกูล   1 คัน           3,000,000
27. เครื่องชวยหายใจชนิดมือบีบสําหรับผูใหญ  1

  เครื่อง

                 4,000 สํานักการ

สาธารณสุขฯ
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69

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

28.  เครื่องชวยหายใจชนิดมือบีบสําหรับเด็ก  1  

เครื่อง

                 5,000

ยุทธศาสตรที่  8  สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสงเสริมสุขภาพ ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
82 โครงการสงเสริมการออกกําลังกาย 

 (เสนอโดย  ชุมชนตลาดตายอม , 

ชุมชนตลาดใต , ชุมชนสวัสดีพัฒนา

 , ชุมชนตัดใหม)

เพื่อใหประชาชนที่อายุ

มากกวา 6 ปมีการออก

กําลังกายที่เหมาะสมกับวัย

 60% ของประชาชนในเขตเทศบาล ที่อายุ

มากกวา 6 ป

             250,000 12 เดือน       

 ป  49,50,51

ประชาชนมีสุขภาพที่ดี สํานักการ

สาธารณสุขฯ

83 โครงการปองกันและควบคุมโรค

ไขเลือดออก  (เสนอโดย  ชุมชน

สุนันทา , ชุมชนบางปรอง)

เพื่อลดอัตราการปวยของ

ประชาชนดวยโรค

ไขเลือดออก

ลดลง 5%              340,000 12 เดือน       

 ป  49,50,51

การระบาดของโรค

ไขเลือดออกลดลง

สํานักการ

สาธารณสุขฯ

84 โครงการปองกันและควบคุม

ไขหวัดนก  (เสนอโดย  ชุมชนหนา

ปาย , ชมรมสหมิตร)

เพื่อใหประชาชนในเขต

เทศบาลไมปวยดวยโรค

ไขหวัดนก

100% ของประชาชนในเขตเทศบาล                60,000 12 เดือน        

 ป  49,50,51

การระบาดชองโรค

ไขหวัดนกลดลง

สํานักการ

สาธารณสุขฯ

85 โครงการปองกันและควบคุม

โรคติดตอ  (เสนอโดย  ชุมชนหนา

ปาย)

เพื่อใหประชาชนมีความรู

เกี่ยวกับโรคติดตอตางๆ

60% ของประชาชนในเขตเทศบาล              200,000 12 เดือน       

 ป  49,50,51

อัตราการปวยของ

ประชาชนดวยโรคติดตอ

ตางๆ ลดลง

สํานักการ

สาธารณสุขฯ

86 โครงการรณรงคปองกันยาเสพติด   

(เสนอโดย  ชุมชนสะพานดํา)

เพื่อใหประชาชน และ

เยาวชน มีความรูและ

ตระหนักถึงโทษ และพิษ

ภัยของยาเสพติด

ประชาชน และเยาวชน จํานวนประมาณ 5,000 

คน

             500,000 12 เดือน       

 ป  49,50,51

ประชาชน และเยาวชน มี

ความรูความเขาใจเรื่องพิษ

ภัยของยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น

สํานักการ

สาธารณสุขฯ
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70

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

87 โครงการรณรงคและปองกันยาเสพ

ติดกับประชาชนในชุมชน        

(เสนอโดย  ชุมชนหนาปาย)

เพื่อใหประชาชนในชุมชน

ไดมีความรูความเขาใจ  ถึง

ปญหายาเสพติด  และมี

สวนรวมในการรณรงค

ปองกันแกไขปญหายาเสพ

ติด

57 ชุมชน              300,000 12 เดือน       

 ป  49,50,51

ประชาชนไดมีสวนรวมใน

การรณรงคปองกันและมี

แนวทางในการแกไข

ปญหายาเสพติดเพิ่มมากขึ้น

กองสวัสดิการ

สังคม

ยุทธศาสตรที่  9  เสริมสรางชุมชนใหเขมแข็ง           
88 โครงการอบรมสัมมนา 

คณะกรรมการ อนุกรรมการ ที่

ปรึกษา  และสมาชิกชุมชน

เพื่อสงเสริมความรู ความ

เขาใจเกี่ยวกับการ

ดําเนินงานพัฒนาชุมชน  

และกระตุนให

คณะกรรมการและสมาชิก

ชุมชน รวมกันแกไขปญหา

และทํางานดวยความ

เสียสละ

530 คน              450,000 3  เดือน         

 ป 49

คณะกรรมการและสมาชิก

ชุมชนมีความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับการดําเนินงาน

พัฒนาชุมชนและมีสวน

รวมในการแกไขปญหา

และทํางานดวยความ

เสียสละเพิ่มมากขึ้น

กองสวัสดิการ

สังคม
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71

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

89 โครงการอบรมสัมมนา 

คณะกรรมการ และสมาชิกกลุม

สตรีชุมชน

เพื่อสงเสริมความรู  ความ

เขาใจในบทบาทหนาที่

คณะกรรมการกลุมสตรี

ชุมชน  และเพื่อเพิ่ม

วิสัยทัศน  ใหแกสตรีใน

การดําเนินบทบาททาง

สังคมเพื่อพัฒนาศักยภาพ

ของสตรี  ไดเทียบเทากับ

บุรุษ

400 คน              450,000 3  เดือน       

 ป 49,50,51

ผูเขารับการอบรมมีความรู

ความเขาใจในบทบาท

หนาที่ของตนเองตอการ

พัฒนากลุมสตรี

กองสวัสดิการ

สังคม

90 โครงการประกวดชุมชนพัฒนา

ดีเดน และคัดเลือกคณะกรรมการ

ชุมชนตัวอยาง

เพื่อสงเสริมใหประชาชน

ในชุมชนชวยกันรักษา

ความสะอาดและรวมกัน

รักษาสิ่งแวดลอมในชุมชน

ของตนเองเพื่อใหเกิด

ความสามัคคีและเพื่อเปน

ขวัญและกําลังใจสําหรับ

คณะกรรมการที่มีความ

เสียสละ

60  ชุมชน              100,000 12 เดือน       

 ป 49,50,51

ชุมชนที่ไดรับรางวัล   

สามารถเปนตัวอยางใหกับ

ชุมชนอื่นปฏิบัติตามได  

และทําใหคณะกรรมการมี

กําลังใจในการทํางานเพิ่ม

มากขึ้น

กองสวัสดิการ

สังคม
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72

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

91 โครงการสํารวจ จปฐ.ชุมชนในเขต

เทศบาล

เพื่อสํารวจความตองการ

ความจําเปนพื้นฐานของ

ชุมชน  เพื่อที่จะนําไป

กําหนดและวางแผนแกไข

ปญหาใหกับประชาชนใน

ชุมชน

3,500  ครัวเรือน              300,000 3  เดือน        

 ป 49,50,51

ประชาชนไดรับการแกไข

ปญหาตรงกับความ

ตองการของชุมชน

กองสวัสดิการ

สังคม

92 โครงการเทศบาลพบประชาชน เพื่อนําบริการดานตาง ๆ สู

ชุมชนและรับทราบปญหา

ของชุมชนไดตรงจุด

รวดเร็ว ตรงตามสภาพ

ปญหา

57 ชุมชน              500,000 12 เดือน       

 ป 49,50,51

ชุมชนไดรับบริการดาน

ตาง ๆ และไดรับการดูแล

เอาใจใสจากหนวยงาน

อยางทั่วถึงและมีความพึง

พอใจ

กองสวัสดิการ

สังคม

93 โครงการอบรมกฏหมายจราจร

สําหรับผูนําและสมาชิกในชุมชน

เพื่อใหผูนําและสมาชิก

ทราบถึงกฎหมายจราจร 

และสามารถนําไปเผยแพร

แกบุคคลอื่น ๆ ได รวมทั้ง

เปนการสรางวินัยในการ

ขับขี่รถจักรยานยนตได

อยางถูกตองเพื่อลดปญหา

เกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดจาก

การขับขี่รถจักรยานยนต

ใหลดนอยลง

700 คน           1,000,000 3  เดือน        

 ป 49,50,51

ผูเขารับการฝกอบรมมี

ความรูในการขับขี่

รถจักรยานยนตอยาง

ถูกตองสามารถนําไป

เผยแพรใหบุคคลอื่นได

ชวยลดปญหาอุบัติเหตุจาก

การขับขี่รถจักรยานยนตได

กองสวัสดิการ

สังคม
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73

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

94 โครงการสงเคราะหผูดอยโอกาสใน

เขตเทศบาล  (เสนอโดย  ชุมชน

ตลาดใต , ชุมชนไชยศิริ , ชุมชน

ตลาดตายอม , ชุมชนวิมานลอย)

เพื่อชวยเหลือผูยากจน 

คนชรา ผูทุพพลภาพ เด็ก 

เยาวชน และผูเจ็บปวยดวย

โรคเรื้อรัง  โดยสนับสนุน

ปจจัยพื้นฐาน  เบี้ยยังชีพ

รายเดือน และ

ประสานงานกับหนวยงาน

ที่เกี่ยวของเพื่อใหการ

ชวยเหลือตอไป

250 คน           3,500,000 12 เดือน       

 ป 49,50,51

ผูดอยโอกาสไดรับ

ปจจัยพื้นฐานในการ

ดํารงชีวิตอยางเพียงพอ

กองสวัสดิการ

สังคม

95 โครงการสงเคราะหผูประสบภัย เพื่อชวยเหลือประชาชนที่

ประสบภัยพิบัติตาง ๆ และ

ชวยเหลือผูสมควรแกการ

สงเคราะห และประสาน

ไปยังหนวยงานตาง ๆ ที่

เกี่ยวของ

5,300 คน           1,000,000 12 เดือน       

 ป 49,50,51

ประชาชนที่ประสบภัยมี

ปจจัยพื้นฐานในการ

ดํารงชีวิตที่จําเปนเพื่อ

บรรเทาความเดือดรอน

กองสวัสดิการ

สังคม

96 โครงการครอบครัวผาสุก เพื่อใหครอบครัวสามารถ

ดูแลใหความรัก ความ

อบอุนแกสมาชิกใน

ครอบครัวไดอยางมี

ประสิทธิภาพและให

ประชาชนตระหนักถึง

ความสําคัญของครอบครัว

400 ครอบครัว              100,000 3 เดือน         

 ป 49,50,51

ครอบครัวสามารถดูแลให

ความรักความอบอุนแก

สมาชิกและประชาชนให

ความสําคัญกับสถาบัน

ครอบครัวมากขึ้น

กองสวัสดิการ

สังคม
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74

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

97 โครงการอบรมครูศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กเพื่อพัฒนาวิชาการ

เพื่อเพิ่มประสบการณการ

จัดการเรียนการสอนของ

ครูศูนยพัฒนาเด็กเล็กให

เกิดผลดีตอเด็กเล็กในชุมชน

15 คน                50,000 1 สัปดาห    

 ป 49,50,51

ผูเขารับการอบรมสามารถ

นําความรู  มาจัดการเรียน

การสอนที่ไดรับมาจัดการ

เรียนการสอน

กองสวัสดิการ

สังคม

98 โครงการจัดกิจกรรมเด็กเล็ก และ

สงเสริมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อสงเสริมเด็กและ

เยาวชนมีสวนรวมในการ

จัดกิจกรรม และการใช

เวลาวางใหเกิดประโยชน

และเพื่อสงเสริม 

สนับสนุนการดําเนินงาน

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน

ชุมชน

6  แหง              330,000 12 เดือน       

 ป 49,50,51

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดําเนิน

กิจกรรมไปอยางมี

ประสิทธิภาพเด็กเล็กที่

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีสวน

รวมในการจัดกิจกรรม'วัน

สําคัญตาง ๆ

กองสวัสดิการ

สังคม

99 โครงการสงเสริมกิจกรรมเด็กและ

เยาวชนในเขตเทศบาล  (เสนอโดย 

 ชุมชนหนาผา , ชุมชนหลังแขวงฯ)

เพื่อสงเสริมเด็กและ

เยาวชนมีสวนรวมในการ

จัดกิจกรรม และการใช

เวลาวางใหเกิดประโยชน

57  แหง              400,000 12 เดือน       

 ป 49,50,51

เด็กและเยาวชนในเขต

เทศบาลมีสวนรวมใน

กิจกรรมและใชเวลาวางให

เปนประโยชน

กองสวัสดิการ

สังคม

100 โครงการอุดหนุนกองทุน

สงเคราะหพลเมืองดีจังหวัด

นครสวรรค

เพื่อสนับสนุนพลเมืองดี

ในสังคม

3 ครั้ง                  5,000 1 เดือน         

 ป 49,50,51

พลเมืองดีมีขวัญกําลังใจ กองสวัสดิการ

สังคม
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75

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ยุทธศาตรที่ 10   สนับสนุนการดําเนินงานของชุมชน
101 โครงการสงเสริมกิจกรรมชุมชน เพื่อใหประชาชนไดมีสวน

รวมในวันสําคัญตาง ๆ 

เชนวันเด็ก วันสงกรานต 

และเพื่อใหประชาชนใน

ชุมชน หรือตางชุมชนได

พบปะสังสรรคกันเพื่อให

เกิดความสามัคคีในชุมชน 

และระหวางชุมชนเพิ่ม

มากขึ้น

57  ชุมชน           3,000,000 12 เดือน       

 ป 49,50,51

ประชาชนมีสวนรวมใน

การรักษาขนบธรรมเนียม

ประเพณีและเกิดความ

สามัคคีในชุมชนและ

ระหวางชุมชนเพิ่มมากขึ้น

กองสวัสดิการ

สังคม

102 โครงการชุมชนสัมพันธในเขต

เทศบาล

เพื่อสงเสริมใหประชาชน

มีความสนใจที่จะหันมา

เลนกีฬากันมากขึ้นและ

เพื่อใหเด็กและเยาวชนใช

เวลาวางใหเกิดประโยชน

เพื่อเสริมสรางความเขาใจ

อันดีระหวางประชาชนกับ

เทศบาล

57  ชุมชน           2,000,000 1 เดือน         

 ป 49,50,51

ประชาชนในชุมชนใชเวลา

วางใหเกิดประโยชนมาก

ขึ้นมีสุขภาพสมบูรณ

แข็งแรง

กองสวัสดิการ

สังคม
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76

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

103 โครงการจัดหาครุภัณฑกอง

สวัสดิการสังคม

เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใช

เพียงพอในการปฏิบัติงาน

1. เครื่องคอมพิวเตอร พรอมอุปกรณ             

จํานวน  2  ชุด

               80,000 3 เดือน         

 ป 49

การปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น

กองสวัสดิการ

สังคม
2. โตะทํางาน  จํานวน  3 ชุด                10,500
3. ผามาน พรอมติดตั้ง ขนาด 3.20x1.40 เมตร 

จํานวน 3 ชุด

               11,400

4. ปายชื่อชุมชน  จํานวน  7  ปาย                49,000 กองสวัสดิการ

สังคม
5. สายมัลติคอร พรอมแล็ค ยาว 30 เมตร 1 ชุด                30,000
6. เครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ ชนิดไร

สาย จํานวน 1  ชุด

          2,000,000

การพัฒนาที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่  11  การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี

104 โครงการปรับลดขั้นตอนการ

ใหบริการงานทะเบียนราษฎรและ

บัตรประจําตัวประชาชน

เพื่อปรับลดขั้นตอนและ

ระยะเวลาการใหบริการ

ประชาชน

10-15  นาที                        -   1 ป                

 ป 49,50,51

ประชาชนไดรับความพึง

พอใจในการบริการ

สํานักปลัดเทศบาล

105 โครงการใหบริการรับคํารองใน

วันหยุดและนอกเวลาราชการ

เพื่อใหบริการแกประชาชน

ไดทุกวันและเพื่อความเปน

ระเบียบเรียบรอยภายใน

เขตเทศบาล

400  ราย                        -   1 ป                

 ป 49,50,51

ประชาชนสามารถติดตอ

ราชการทุกวันและเกิดความ

เปนระเบียบเรียบรอย

สํานักปลัดเทศบาล
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

106 โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน

สําหรับผูพิการ

เพื่อใหผูที่มาติดตอราชการ

ไดรับความสะดวก

กอสรางทางขึ้น-ลง อาคาร จํานวน 2 จุด พรอม

ปรับปรุงหองน้ํา  4  จุด  ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

             113,000 3 เดือน         

 ป 49

อาคารสํานักงาน เกิดความ

สวยงามและเปนระเบียบ

เรียบรอย

สํานักปลัดเทศบาล

107 โครงการปรับปรุงลานจอดรถ

สํานักงานเทศบาลฯ

เพื่อใหผูที่มาติดตอราชการ

ไดรับความสะดวก

ติดตั้งโครงหลังคาลานจอดรถฝงตะวันตก ตาม

แบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

             400,000 2 เดือน         

 ป 49

อาคารสํานักงาน เกิดความ

สวยงามและเปนระเบียบ

เรียบรอย

สํานักปลัดเทศบาล

108 โครงการจัดทําหองปฎิบัติงาน

หนวยดับเพลิงอุทยาน 1 และ 2

เพื่อใหเกิดความสวยงาม 

และเปนระเบียบเรียบรอย

 2   แหง                90,000 5  เดือน        

 ป 49

หองปฏิบัติงานมีความ

สวยงาม และเปนระเบียบ

เรียบรอย

สํานักปลัดเทศบาล

109 โครงการสัปดาหปองกันและระงับ

อัคคีภัย

เพื่อใหประชาชนเกิดการ

ตื่นตัวในการปองกันและ

ระวังเหตุอัคคีภัย รูวิธีแจง

เหตุ เพื่อขอความชวยเหลือ

 และเพื่อลดการสูญเสีย

หายตอชีวิตและทรัพยสิน

500  คน                60,000 5 วัน             

 ป 49,50,51

ประชาชนเกิดการตื่นตัว

ในการปองกันและระวัง

เหตุเพลิงไหม  รูวิธีแจงเหตุ

 ในการขอความชวยเหลือ 

และลดการสูญเสียตอชีวิต

และทรัพยสิน

สํานักปลัดเทศบาล

110 โครงการรณรงคปองกันและระงับ

อัคคีภัย

เพื่อใหประชาชนทั่วไป

เกิดการตื่นตัวในการระวัง

ปองกันเหตุอัคคีภัย  และ

ลดการสูญเสียตอชีวิตและ

ทรัพยสินของประชาชน

500  คน                50,000 3 วัน             

 ป 49,50,51

ประชาชนทั่วไปเกิดการ

ตื่นตัวในการระวังปองกัน

อัคคีภัย และลดการสูญเสีย

ตอชีวิตและทรัพยสินของ

ประชาชน

สํานักปลัดเทศบาล
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

111 โครงการอบรมความรูพื้นฐานใน

การปฏิบัติราชการ การปฏิบัติงาน

ในหนาที่ดานคุณธรรมและจริยธรรม

เพื่อสงเสริมหลักธรรม 

จริยธรรมของพนักงาน

เทศบาล

100  คน              500,000 3 วัน             

 ป 49,50,51

พนักงานมีความ

รับผิดชอบซื่อสัตย สุจริต 

ยึดหลักธรรมเปนแนวทาง

ในการปฏิบัติงาน

สํานักปลัดเทศบาล

112 โครงการอบรมสัมมนาสมาชิกสภา

เทศบาล คณะผูบริหาร พนักงาน

เทศบาล และพนักงานจาง

เพื่อใหสมาชิกสภาเทศบาล

คณะผูบริหาร พนักงาน

เทศบาล พนักงานดับเพลิง

 พนักงานเทศกิจ และ

พนักงานจางมีความรู

ความสามารถ และเพิ่ม

ทักษะในการปฏิบัติงาน

200  คน           1,534,000 5 วัน             

 ป 49,50,51

สมาชิกสภาเทศบาลคณะ

ผูบริหารพนักงานเทศบาล 

และพนักงานจาง มีความรู

ความสามารถและมีทักษะ

ในการปฎิบัติงาน

สํานักปลัดเทศบาล

113 โครงการจัดหาครุภัณฑ สํานัก

ปลัดเทศบาล

เพื่อใหมีเครื่องมือ เครื่องใช

เพียงพอในการปฏิบัติงาน

1.  ตูเก็บเอกสารบานเลื่อน   4  ตู                16,400 3  เดือน        

 ป 49

การปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น

สํานักปลัดเทศบาล

2. พัดลมตั้งพื้น ขนาด 16 นิ้ว  2  ตัว                  2,800
3. ตูเก็บแบบฟอรม  1  ตู                  5,600
4. หลังคาอะลูมิเนียมรถบรรทุก  1  หลัง                11,000
5. เครื่องรับสงวิทยุขนาดไมต่ํากวา 5 วัตต     

จํานวน 7  เครื่อง

               84,000

6. กลองถายวีดีโอ ระบบดิจิตอล จํานวน 1 เครื่อง                25,000
7. เครื่องเลน ดีวีดี จํานวน 2 เครื่อง                10,000
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

8. เครื่องปรับอากาศ ไมนอยกวา 12,000 บีทียู    

2  เครื่อง

               44,000

9. เครื่องปรับอากาศ ไมนอยกวา 25,000  บีทียู    

 4  เครื่อง

             120,000

10. เครื่องปรับอากาศ ไมนอยกวา 36,000  บีทียู  

   3  เครื่อง

             120,000

11. กลองถายภาพ ระบบดิจิตอล ความละเอียด

ไมต่ํากวา 3 ลานพิกเซล จํานวน 1 ตัว

               10,000 สํานักปลัดเทศบาล

12. โทรทัศนสี ชนิดจอแบน ขนาด 21 นิ้ว    

จํานวน 2 เครื่อง

               12,000

13. โทรทัศนสี ชนิดจอแบน ขนาด 25 นิ้ว   

จํานวน 2  เครื่อง

               21,000

14. เครื่องคอมพิวเตอร พรอมอุปกรณ           

จํานวน 1 ชุด

               40,000

15. เกาอี้สําหรับผูมาติดตอ  24  ตัว                  9,360
16. เกาอี้พักคอยสําหรับผูมารับบริการ ขนาด 4 

ที่นั่ง จํานวน  8  ชุด

               15,200

17. เครื่องดูดฝุน ขนาด 25 ลิตร   1  เครื่อง                13,000
18. เครื่องคอมพิวเตอรแบบโนตบุค  2 เครื่อง              100,000
19. เตาไมโครเวฟ    1  เครื่อง                  4,000
20. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร     1  เครื่อง              100,000
21. เครื่องบันทึกเทปและถอดเทป   2  เครื่อง                80,000
22. เครื่องเลนเทป จํานวน 1 เครื่อง                  6,000
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80

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

23. โตะพับเอนกประสงคขนาด 45x180 ซม. 

จํานวน  50  ตัว

               72,500

24. เครื่องขยายเสียง พรอมอุปกรณ  1  ชุด                30,000
25. ผามานติดตั้งอาคารสโมสร                30,000

114 โครงการจัดทําวารสารเทศบาลบาน

เรา

เพื่อเผยแพร

ประชาสัมพันธกิจกรรม

ของเทศบาลใหประชาชน

ทราบอยางตอเนื่อง

จัดทําวารสารบานเรารายเดือน และฉบับพิเศษ 

ครั้งละ 10,000 ฉบับ

             850,000 1 เดือน        

 ป 49,50,51

ประชาชนไดรับทราบและ

เขาใจในกิจกรรมและการ

บริหารงานของเทศบาล

มากยิ่งขึ้น

กองวิชาการฯ

115 โครงการจัดทําเอกสารรายงานผล

การดําเนินงานประจําป

เพื่อใหประชาชนไดทราบ

และสามารถติดตองานได

สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

จัดทําเอกสารรายงานกิจการเทศบาลปละ 1 

ครั้ง ๆ ละ 3,000 ฉบับ

             150,000 1 เดือน        

 ป 49,50,51

ประชาชนไดรับทราบ

ผลงานดานตางๆของ

เทศบาล

กองวิชาการฯ

116 โครงการตู ป.ณ.999 เพื่อใชเปนสื่อกลางในการ

ประสานงานระหวาง

เทศบาลกับประชาชน

จัดทําคอลัมนลงหนังสือพิมพทองถิ่นจัดทํา

เอกสารเผยแพรประชาสัมพันธเทศบาล

             150,000 1 เดือน        

 ป 49,50,51

ประชาชนมีชองทางใน

การแจงปญหา หรือ

ขอเสนอแนะเพิ่มขึ้น

กองวิชาการฯ

117 โครงการสภาประชาชนเทศบาล

นครนครสวรรค

เพื่อจัดตั้งสภาประชาชน 

ประกอบดวยผูแทนทั้ง

ภาครัฐ เอกชน ชุมชน

ประชาชนทั่วไปเพื่อ

รวมกันแกไขปญหา หรือ

เสนอแนะความคิดเห็นใน

การพัฒนาใหตรงตาม

ความตองการของทองถิ่น

จัดประชุม สัมมนา  สํารวจความคิดเห็น ฯลฯ              200,000 12 เดือน        

 ป 49,50,51

เทศบาลมีแนวทางในการ

พัฒนาที่ตรงกับความ

ตองการในทองถิ่นมาก

ยิ่งขึ้น

กองวิชาการฯ
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81

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

118 โครงการพัฒนาเทศบาลสูความเปน

เทศบาลนาอยูอยางยั่งยืน

เพื่อพัฒนาศักยภาพการ

บริหารจัดการไปสูความ

เปนเทศบาลนาอยูอยาง

ยั่งยืน

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใชเครื่องมือตัวชี้วัด

เทศบาลนาอยูอยางยั่งยืน

               40,000 2 วัน             

 ป 49

เทศบาลมีความพรอมใน

การพัฒนาไปสูเทศบาลนา

อยูอยางยั่งยืน

กองวิชาการฯ

119 โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูล

และเครือขายสารสนเทศ เทศบาล

นครนครสวรรค (เพิ่มเติม)

เพื่อใหมีความพรอม

รองรับการเปลี่ยนแปลง

ระบบงาน ตอเนื่องจาก

โครงการเดิม

 พัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร โดยการ

จัดทําฐานขอมูล และจัดทําฐานขอมูลเชิงตัวเลข

1,500,000         12 เดือน        

 ป 49

การบริการประชาชนมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กองวิชาการฯ

120 โครงการจัดหาครุภัณฑกอง

วิชาการและแผนงาน

เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใช

เพียงพอในการปฏิบัติงาน

1. เครื่องคอมพิวเตอร พรอมอุปกรณ จํานวน  2 

ชุด

               80,000 3 เดือน          

 ป 49

การปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กองวิชาการฯ

2. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค พรอมอุปกรณ 

จํานวน   1 ชุด

               50,000

3.โตะทํางาน 2 ชุด                  7,000
4. เครื่องเสียงรถประชาสัมพันธ จํานวน  1  ชุด                45,000
5. เครื่องพิมพแบบโฟโตอิงเจ็ท   1  เครื่อง                20,000
6. เครื่องสแกน ความละเอียดไมต่ํากวา 

4800x4800 DPI  และสแกนสไลดได

               25,000

7. หูฟงพรอมไมโครโฟน  จํานวน  2  ชุด                  3,000
8. ขาตั้งกลอง วีดีโอ  1  อัน                  4,500
9. แบตเตอรรี่กลอง วีดีโอ  1  กอน                  7,500
10. ปายประชาสัมพันธ จํานวน 3 ปาย                18,000
11. เครื่องทําน้ํารอนน้ําเย็น จํานวน 1 เครื่อง                  5,500

81



82

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

12. ตูเหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานประตูทึบ 

จํานวน 2 ตู

                 6,400

121 โครงการจัดทําของที่ระลึกมอบแกผู

เสียภาษี

เพื่อเปนสิ่งจูงใจให

ประชาชนมาชําระภาษีภาย

ใจกําหนดเวลา

จัดทําของที่ระลึกจํานวน 4,000 ชุด              100,000 4 เดือน        

 ป 49,50,51

ประชาชนมาชําระภาษี

ภายในกําหนดเวลา

สํานักการคลัง

122 โครงการจัดทําแบบประเมินการ

บริการจัดเก็บภาษี

เพื่อสอบถามความพึง

พอใจของประชาชนตอ

ระบบการบริการจัดเก็บ

ภาษีของเทศบาล

แบบสอบถามจํานวน 2,000 ชุด  - 6 เดือน          

 ป 49,50,51

เทศบาลมีขอมูลใชในการ

ปรับปรุงการบริการใหดี

ยิ่งขึ้น

สํานักการคลัง

123 โครงการกอสรางปรับปรุงตลาดสด

เทศบาล

เพื่อใหมีตลาดสดที่มีความ

สะอาดเรียบรอย ถูกหลัก

สุขาภิบาล

กอสรางตลาดสดเทศบาลเปนอาคารคสล. ชั้น

เดียว พื้นที่ประมาณ 1274 ตร.ม. ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

          9,940,000 12 เดือน        

 ป 49

ตลาดสดมีความสะอาดถูก

หลักสุขาภิบาล

สํานักการคลัง

124 โครงการจัดหาครุภัณฑสํานักการ

คลัง

เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใช

เพียงพอแกการปฏิบัติงาน

1. กลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล จํานวน 2 

เครื่อง

               40,000 3 เดือน          

 ป 49

มีอุปกรณเครื่องมือ

เครื่องใชเพียงพอแกการ

ปฏิบัติงาน

สํานักการคลัง

2. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค พรอมอุปกรณ  

จํานวน   1 เครื่อง

               50,000

3. เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ขนาดไมต่ํา

กวา  60,000  บีทียู จํานวน 1 เครื่อง

               75,000
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83

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

125 โครงการจัดหาครุภัณฑ                 

สถานธนานุบาล 1

เพื่อปองกันการทุจริตและ

รักษาความปลอดภัย ใน

การปฏิบัติงาน และเพื่อให

มีเครื่องมือเครื่องใช

เพียงพอในการปฏิบัติงาน

1. กลองวงจรปดแบบติดตั้งคงที่ ชนิดใชไดทั้ง

กลางวันและกลางคืนพรอมเลนส  จํานวน  3  ชุด

  เครื่องบันทึกภาพดิจิตอล  จํานวน  1  เครื่อง  

และเครื่องสํารองไฟ  จํานวน  1  เครื่อง

             100,000 3 เดือน         

 ป 49

ความปลอดภัยในการ

ปฏิบัติงาน มีมากขึ้น

สถานธนานุบาล 1

2. เครื่องโทรสาร  จํานวน  1  เครื่อง                  5,000
3. พัดลมโคจรติดเพดาน จํานวน 4 เครื่อง                  6,000

126 โครงการจัดหาครุภัณฑ                 

สถานธนานุบาล 2

เพื่อปองกันการทุจริตและ

รักษาความปลอดภัย ใน

การปฏิบัติงาน

1. กลองวงจรปดแบบติดตั้งคงที่ ชนิดใชไดทั้ง

กลางวันและกลางคืนพรอมเลนส  จํานวน  3  ชุด

  เครื่องบันทึกภาพดิจิตอล  จํานวน  1  เครื่อง  

และเครื่องสํารองไฟ  จํานวน  1  เครื่อง

             100,000 3 เดือน         

 ป 49

ความปลอดภัยในการ

ปฏิบัติงาน มีมากขึ้น

สถานธนานุบาล 2

127 โครงการปรับปรุงสถานที่

ปฏิบัติงาน สถานธนานุบาล 3

เพื่อปรับปรุงสถานที่ให

เอื้อตอการปฏิบัติงาน

กอสรางหลังคาบริเวณชั้นดาดฟา , ติดตั้งกันสาด

ดานหนาอาคารขนาด 1.50 X 8.00 ม. ติดตั้งกัน

สาด ประตูเหล็กดานขางอาคารขนาด 1.50 X 

0.60 ม. ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

             330,000 12 เดือน        

 ป 49

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการใชบริการ

สถานธนานุบาล 3

128 โครงการจัดหาครุภัณฑ                 

สถานธนานุบาล 3

เพื่อปองกันแสงแดดและ

ความรอนภายในอาคาร

1. มานปรับแสงแนวตั้งแบบผาใยสังเคราะห  

จํานวน 4  ชุด

               20,000 10 เดือน        

 ป 49

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการใชบริการ

สถานธนานุบาล 3

129 โครงการทาสีอาคารเฉลิมพระ

เกียรติ (สํานักงานเทศบาลฯ)

เพื่อรวมเฉลิมพระเกียรติ

ในวโรกาสครบรอบ 80 

พรรษา พระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวฯ

ทาสีอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ                       

(สํานักงานเทศบาล )  ทั้งอาคาร ตามรายละเอียด

ของเทศบาล

          1,950,000 4 เดือน         

 ป 49

อาคารสํานักงาน เกิดความ

สวยงามและเปนระเบียบ

เรียบรอย

สํานักปลัดเทศบาล
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

130 โครงการติดตั้งกลองวีดีโอวงจรปด

อาคารสํานักงาน

เพื่อปองกันการเกิด

อาชญากรรมในอาคาร

สํานักงาน

1 ชุด              200,000 3  เดือน         

 ป 49

เจาหนาที่ไดรับความ

สะดวกในการตรวจสอบ

ระบบและพนักงานไดรับ

ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินมากยิ่งขึ้น

สํานักปลัดเทศบาล

131 โครงการติดตั้งกลองวีดีโอวงจรปด

บริเวณถนนสายสําคัญในเขต

เทศบาล

เพื่อปองกันการเกิด

อาชญากรรมในเขตเทศบาล

1 ชุด           2,000,000 3  เดือน         

 ป 49

เจาหนาที่ไดรับความ

สะดวกในการตรวจสอบ

ระบบและพนักงานไดรับ

ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินมากยิ่งขึ้น

สํานักปลัดเทศบาล

132 โครงการวันเทศบาล เพื่อเชิดชูความสําคัญของ

การปกครองทองถิ่น

รูปแบบเทศบาล

1  ครั้ง              140,000 1 วัน              

 ป 49,50,51

พนักงานและประชาชน มี

ความสัมพันธที่ดีระหวางกัน

สํานักปลัดเทศบาล

133 โครงการเงินอุดหนุนหนวยงาน

ของรัฐ หรือองคกรเอกชนใน

กิจกรรมอันเปน     สาธารณประ

โยขน

เพื่ออุดหนุนหนวยงาน

ดานตางๆ

ตามที่มีการขอการสนับสนุน              200,000 1ป               

 ป 49,50,51

หนวยงานของรัฐ หรือ

องคกรเอกชน สามารถ

ปฏิบัติงานราบรื่น

สํานักปลัดเทศบาล
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85

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

134 โครงการจัดระเบียบการจําหนาย

สินคาในพื้นที่ผอนผันและให

ความรูแกผูประกอบการคา

เพื่อใหเกิดความเปน

ระเบียบเรียบรอยในพื้นที่

ผอนผัน  และให

ผูประกอบการคามีความรู

เขาใจระเบียบกฎหมายที่

เกี่ยวของ

19  จุด                25,000 1ป               

 ป 49,50,51

พื้นที่ผอนผันในการคาขาย

เกิดความเปนระเบียบ

เรียบรอยในการจําหนวย

สินคาตามจุดผอนผันมาก

ขึ้นผูประกอบการคาเขาใจ

และปฏิบัติตามกฎระเบียบ

มากขึ้น

สํานักปลัดเทศบาล

135 โครงการตรวจรวมเพื่อความ

ปลอดภัย

เพื่อลดปญหาการเกิดสา

ธารณภัย   เชนอัคคีภัย ลด

ปญหาอาชญากรรม 

ตลอดจนยาเสพติด  และ

ลดการสูญเสียชีวิตและ

ทรัพยสินของประชาชน

และของสวนราชการ

100  ครั้ง                50,000 1ป               

 ป 49,50,51

ประชาชนลดการเกิดปญหา

  สาธารณภัย เชนอัคคีภัย 

ลดปญหาอาชญากรรม

ตลอดจนยาเสพติด และ

การสูญเสียชีวิตและ

ทรัพยสินของประชาชน

สํานักปลัดเทศบาล

136 โครงการฝกซอมแผนปองกันภัย

ฝายพลเรือน

เพื่อใหเจาหนาที่เกิดความ

ชํานาญในการปฏิบัติงาน

เกี่ยวกับการปองกันและ

ระงับอัคคีภัย

100  คน                50,000 3 วัน            

 ป 49,50,51

เจาหนาที่เกิดความชํานาญ

ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

การปองกันและระงับ

อัคคีภัย

สํานักปลัดเทศบาล
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

137 โครงการฝกทบทวน อปพร. เพื่อให อปพร. มีความรู

ความเขาใจในอุปกรณ

เครื่องมือเครื่องใชที่

ทันสมัย เพิ่มมากขึ้น  และ

เพิ่มศักยภาพในการ

ปฏิบัติงาน

 100 คน              100,000 3 วัน            

 ป 49,50,51

อปพร. มีความรู ความ

เขาใจในอุปกรณเครื่องมือ

เครื่องใชที่ทันสมัย  และ 

เพิ่มศักยภาพในการ

ปฏิบัติงาน

สํานักปลัดเทศบาล

138 โครงการฝกอบรม อปพร. เพื่อเปนกําลังสํารองใหกับ

ภาครัฐ   ชวยเหลือผู

ประสบสาธารณภัย  และ

เพิ่มความรูความเขาใจใน

การปองกันและระงับ

อัคคีภัย

 150  คน              150,000 3  วัน          

ป49-50-51

อปพร. เปนกําลังสํารอง

ใหกับภาครัฐ และใหความ

ชวยเหลือผูประสบสา

ธารณภัย

สํานักปลัดเทศบาล

ยุทธศาตรที่  12   การสรางสังคมที่นาอยู
139 โครงการจัดหาที่ดิน เวนคืนที่ดิน

และสิ่งกอสราง เพื่อกอสรางถนน

และระบบระบายน้ํา

เพื่อใชกอสรางถนน และ

ทอระบายน้ํา ถนนผังเมือง

 สาย ก

ดําเนินการเวนคืนที่ดิน และสิ่งปลูกสราง ตาม 

พ.ร.ฎ. เวนคืน ตามแผนที่ทาย ประกาศ พ.ร.ฎ.

เวนคืน  ตามผังการใชพื้นที่ของเทศบาล

        30,000,000 36 เดือน       

 ป 49

ประชาชนไดรับความ

สะดวกปลอดภัย    ในการ

เดินทาง 2.11 % ของ

ครัวเรือนในเขต

สํานักการชาง

140 โครงการกอสรางถนน คสล.พรอม

ทอระบายน้ํา คสล. ซอยโกสีย  12  

(เสนอโดย ชุมชนวัดไทรเหนือ , 

ชุมชนหนาผา , ชุมชนตลาดตายอม)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัย ใน

การจราจร การขนสงและมี

ระบบระบายน้ําที่ดี

กอสรางผิวจราจรเปนถนน คสล. ขนาด 4.50 

เมตร ยาว 470  เมตร  หนา 0.20 เมตร  พรอมทอ

ระบายน้ํา คสล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 

เมตร   ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

          3,500,000 6  เดือน        

 ป 49

ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่

และที่มีการคมนาคมทั่วไป

ไดรับความสะดวก รวดเร็ว

 ไมมีปญหาน้ําทวมขัง  1.32

 %  ของครัวเรือนในเขต

สํานักการชาง
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87

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

141 โครงการกอสรางถนน คสล.พรอม

ทอระบายน้ํา คสล. ซอยมาตุลี 24  

(เสนอโดย ชุมชนขางพวน. , ชุมชน

ตลาดตายอม)

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการสัญจร

ไปมา และมีระบบระบาย

น้ําที่ดี

กอสรางถนน คสล.พรอมทอระบายน้ํา  ผิวทาง

กวางประมาณ 3.00  ม.  ยาวประมาณ  150 ม.

หนา 0.15 ม. พรอมทอระบายน้ํา คสล.ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร   ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

             900,000 3  เดือน        

 ป 49

ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่

และที่มีการคมนาคมทั่วไป

ไดรับความสะดวก รวดเร็ว

ไมมีปญหาน้ําทวมขัง  1.59

 % ของครัวเรือนในเขต

สํานักการชาง

142 โครงการกอสรางถนน  คสล. 

พรอมทอระบายน้ํา คสล. ซอยปาย

ชุมชนชอนตะวัน   (เสนอโดย 

ชุมชนตัดใหม , ชุมชนตลาดตายอม

 , ชุมชนบางปรอง)

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการสัญจร

กอสรางผิวจราจร คสล.หนา 0.20 ม.   กวาง    

6.00 ม. ยาวประมาณ 121 ม. พรอมทอระบายน้ํา

 คสล.ขนาด 0.60 ม.   ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

             980,000 6 เดือน         

 ป 49

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร  การ

ขนสงและการจราจร  1.85

 %  ของครัวเรือนในเขต

สํานักการชาง

143 โครงการกอสรางถนน  คสล. 

พรอมทอระบายน้ํา คสล. ซอยแยก

ถนนบางเรารักกันจริง  (เสนอโดย 

ชุมชนตัดใหม , ชุมชนตลาดตายอม

 , ชุมชนบางปรอง)

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการสัญจร

กอสรางถนนคสล. กวาง 4-5 ม. ยาวประมาณ 

355 ม. หรือพื้นที่ดําเนินการประมาณ 1500 ตร.

ม.  พรอมกอสรางทอระบายน้ํา ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.60 ม.และบอพักความยาว 

355 ม. ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

          2,300,000 6 เดือน          

 ป 49

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร  การ

ขนสงและการจราจร  1.59

 %  ของครัวเรือนในเขต

สํานักการชาง

144 โครงการกอสรางถนน คสล. 

พรอมทอระบายน้ํา คสล. แยกซอย

สมนาม  (เสนอโดย ชุมชนตัดใหม ,

 ชุมชนตลาดตายอม , ชุมชน

บางปรอง)

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการสัญจร

กอสรางผิวจราจร คสล. หนา 0.20 ม.   กวาง 5.00

 ม.  ยาว 382 ม. พรอมทอระบายน้ํา คสล.ขนาด 

0.60 ม.   ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

          2,600,000 6 เดือน         

 ป 49

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร  การ

ขนสงและการจราจร  1.59

 %  ของครัวเรือนในเขต

สํานักการชาง

87



88

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

145 โครงการกอสรางถนน คสล. 

พรอมทอระบายน้ํา คสล. ถนน

ชุมชนแมศรีจันทร

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัย ใน

การเดินทาง การจราจร    

การขนสง และมีระบบ

ระบายน้ําที่ดี

กอสรางถนน คสล.พรอมทอระบายน้ําถนน

ชุมชนแมศรีจันทร กอสรางทอระบายน้ําตัวยู 

ขนาดกวาง 40 ซม. ยาว 198 เมตร พรอมทั้งปู

แอสฟลทติก ปรับระดับถนนคอนกรีตเดิมขนาด

กวาง 3.00 เมตร  ยาว 198 เมตร ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

             700,000 4  เดือน         

  ป 49

ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่

และที่มีการคมนาคมทั่วไป

ไดรับความสะดวก รวดเร็ว 

 ไมมีปญหาน้ําทวมขัง  1.32

  %  ของครัวเรือนในเขต

สํานักการชาง

146 โครงการกอสรางทางเทาภายในเขต

เทศบาล

เพื่อใหผูใชเสนทางเดินเทา 

 ไดรับความสะดวก

ปลอดภัยในการเดินทาง

กอสรางทางเทา ถนนในเขตเทศบาล พื้นที่

ประมาณ 2,500 ตร.ม. ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

          2,000,000 4  เดือน        

 ป 49

ประชาชนไดรับความ

สะดวกปลอดภัย    ในการ

เดินทาง 10.15 % ของ

ราษฎรในเขต

สํานักการชาง

147 คาติดตั้งเสาไฟฟาพรอมดวงโคม

ถนนมาตุลีระยะที่  2

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวก ปลอดภัย ใน

การเดินทางการจราจร  

การขนสง

ติดตั้งเสาไฟฟาชนิดโคมเดี่ยวสูง 9 เมตร  ดวง

โคมชนิด HIGH  PRESSURE  SODIUM  ขนาด

  250 วัตต  จํานวน  35  ตน  ถนนมาตุลี  ระยะที่ 

 2   ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

          1,470,000 3  เดือน        

 ป 49

ราษฎรผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวก ปลอดภัย ใน

การเดินทาง  ไดรับความ

สะดวก รวดเรว็ ประมาณ 

20.29 %  ของราษฎรในเขต

สํานักการชาง

148 คาติดตั้งเสาไฟฟาพรอมดวงโคม

ถนนอรรถกวีระยะที่  2

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวก ปลอดภัย ใน

การเดินทางการจราจร  

การขนสง

ติดตั้งเสาไฟฟาชนิดโคมเดี่ยวสูง 9 เมตร  ดวง

โคมชนิด HIGH  PRESSURE  SODIUM    

ขนาด  250 วัตต   จํานวน  36  ตน  ถนนอรรถ-

กวี  ระยะที่  2   ตามแบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

          1,512,000 3  เดือน        

 ป 49

ราษฎรผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวก ปลอดภัย ใน

การเดินทาง  ไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว ประมาณ 

20.29 %  ของราษฎรในเขต

สํานักการชาง
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89

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

149 คาติดตั้งเสาไฟฟาพรอมดวงโคม

ถนนโกสีย ระยะที่  2

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวก ปลอดภัย ใน

การเดินทางการจราจร  

การขนสง

ติดตั้งเสาไฟฟาชนิดโคมเดี่ยวสูง 9 เมตร  ดวง

โคมชนิด HIGH  PRESSURE SODIUM  ขนาด 

 250 วัตต จํานวน  47  ตน  ถนนโกสียระยะที่  2  

  ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

          1,974,000 3  เดือน        

 ป 49

ราษฎรผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวก ปลอดภัย ใน

การเดินทาง  ไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว ประมาณ 

20.29 %  ของราษฎรในเขต

สํานกัการชาง

150 โครงการปรับปรุงเกาะกลางถนนใน

เขตเทศบาล  (เสนอโดย  ชุมชน

ตลาดลาว)

เพื่อปรับปรุงพื้นที่สีเขียว 

สรางความรมรื่นสวยงาม

และความเปนระเบียบ

เรียบรอย

ปรับปรุงเกาะกลางถนนภายในเขตเทศบาลโดย

จัดใหมีพื้นที่สีเขียว ไมดอกไมประดับตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

             500,000 6  เดือน        

 ป 49

มีภูมิทัศนที่สรางความ

สวยงามภายในเกาะกลาง 

สอดคลองกับความเปน

เมืองนาอยูราษฎรไดรับ

ประโยชน 50.73 %

สํานักการชาง

151 โครงการจัดหาครุภัณฑสํานักการ

ชาง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบรกิาร

1. เครื่องคอมพิวเตอร พรอมอุปกรณ             

จํานวน  6  ชุด

             406,000  3  เดือน       

 ป 49

ประชาชนไดรับบริการ

อยางทั่วถึง

สํานักการชาง

2. เครื่องพิมพ ขนาด  A1  พรอมอุปกรณ      

จํานวน  1  ชุด

               95,500

3. เครื่องพิมพ ชนิดหมึกพน พรอมอุปกรณ  

จํานวน  1  ชุด

                 9,900

4. เครื่องพิมพ ขนาด A3 พรอมอุปกรณ         

จํานวน 1 ชุด

             140,000

5. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค พรอมอุปกรณ 

จํานวน    1   เครื่อง

               50,000 สํานักการชาง

6. เตนทพิธี  1  ชุด                60,000
7. เครื่องจี้คอนกรีตครบชุด  1  ชุด                12,000
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90

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

8. เครื่องเสียงติดตั้งในอาคารเวทีแสดงดนตรี

สังคีตศาลาอุทยานสวรรค จํานวน 1 ชุด

          2,000,000

152 โครงการวางทอประปา ซอย

สวรรควิถี 59

เพื่อปรับปรุงทอจาย

น้ําประปาใหไดมาตรฐาน

วางทอเมนประปา ซอยสวรรควิถี 59 โดยวางทอ

 พีวีซี ขนาด 2 นิ้ว  ชั้นคุณภาพ 13.5 ยาวประมาณ

 300 เมตร พรอมประสานทอที่วางใหมใหกับ

ผูใชน้ําเดิม ประมาณ 30 ราย

               60,000 4  เดือน       

 ป 49

ประชาชน มีน้ําประปาใช

อยางเพียงพอ และตอเนื่อง

ครอบคลุมทุกครัวเรือน

สํานักการประปา

153 โครงการวางทอประปา ซอย

สวรรควิถี 57

เพื่อปรับปรุงทอจาย

น้ําประปาใหไดมาตรฐาน

วางทอเมนประปา ซอยสวรรควิถี 57 โดยวางทอ

 พีวีซี ขนาด 2 นิ้ว  ชั้นคุณภาพ 13.5 ยาวประมาณ

 200 เมตร พรอมประสานทอที่วางใหมใหกับ

ผูใชน้ําเดิม

               40,000 4  เดือน       

 ป 49

ประชาชน มีน้ําประปาใช

อยางเพียงพอ และตอเนื่อง

ครอบคลุมทุกครัวเรือน

สํานักการประปา

154 โครงการวางทอประปา ซอย

สวรรควิถี 48

เพื่อปรับปรุงทอจาย

น้ําประปาใหไดมาตรฐาน

วางทอเมนประปา  ซอยสวรรควิถี 48 โดยวางทอ

 พีวีซี ขนาด 4 ประสานตอจากทอ พีวีซี ขนาด 4

 ของเดิมเขาไปในซอยสวรรควิถี 48 ความยาว

ประมาณ 350 เมตร แลวตอดวยทอ พีวีซี ขนาด 2

  ภายในซอยทั้ง 2 ฝง ความยาวประมาณ 380 

เมตร พรอมประสานทอใหกับผูใชน้ําเดิม

ประมาณ 60 ราย

             429,000 4  เดือน         

 ป 49

ประชาชน มีน้ําประปาใช

อยางเพียงพอ และตอเนื่อง

ครอบคลุมทุกครัวเรือน

สํานักการประปา

155 โครงการวางทอประปา

ซอยสวรรควิถี 50 

เพื่อปรับปรุงทอจาย

น้ําประปาใหไดมาตรฐาน

วางทอเมนประปา ซอยสวรรควิถี

50 โดยวางทอ พีวีซี ขนาด 4 นิ้ว  ชั้นคุณภาพ 

13.5 ชนิดตอดวยแหวนยาง ยาวประมาณ 380 

เมตร

             350,000 4  เดือน         

 ป 49

ประชาชน มีน้ําประปาใช

อยางเพียงพอ และตอเนื่อง

ครอบคลุมทุกครัวเรือน

สํานักการประปา
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91

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

156 โครงการวางทอประปา ถนนโกสีย

ใตฝงซาย

เพื่อปรับปรุงทอจาย

น้ําประปาใหไดมาตรฐาน

วางทอเมนประปา ถนนโกสียใตฝงซายมือ  โดย

วางทอ พีวีซี ขนาด 4 นิ้ว  ชั้นคุณภาพ 13.5 จาก

ฝงตรงขาม ร.ร.อนุบาลไปตามถนนโกสียใต 

ความยาวประมาณ 630 เมตร พรอมประสานทอ

ที่วางใหมใหกับผูใชน้ําเดิม ประมาณ 20 จุด

             600,000 4  เดือน         

 ป 49

ประชาชน มีน้ําประปาใช

อยางเพียงพอ และตอเนื่อง

ครอบคลุมทุกครัวเรือน

สํานักการประปา

157 โครงการวางทอเมน

ประปาซอยสวรรควิถี 38

เพื่อปรับปรุงทอจาย

น้ําประปาใหไดมาตรฐาน

วางทอเมนประปา ซอยสวรรควิถี

38 โดยใชทอ พีวีซี ขนาด 2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 13.5

 ประสานจากทอ AC ขนาด 300 ม.ม.ที่ปากซอย

สวรรควิถี 38 แลววางทอเขาไปในซอย ความ

ยาวประมาณ 265 เมตร พรอมประสานทอ

ใหกับผูใชน้ําเดิม

               79,500 4  เดือน         

 ป 49

ประชาชนมีน้ําประปาใช

อยางเพียงพอ และตอเนื่อง

ครอบคลุมทุกครัวเรือน

สํานักการประปา

158 โครงการวางทอประปา

ถนนโกสียใต ฝงขวา

เพื่อปรับปรุงทอจาย

น้ําประปาใหไดมาตรฐาน

วางทอเมนประปา ถนนโกสียใตฝงขวามือ  โดย

วางทอแอสเบสตอสซีเมนต ขนาด 200 ม.ม. ชั้น 

20 จากหนา ร.ร.อนุบาลนครสวรรค  ถึงทางแยก

ซอยสวรรควิถี 67 ยาวประมาณ 660 เมตร 

พรอมประสานทอที่วางใหมใหกับผูใชน้ําเดิม 30

 จุด

             528,000 4  เดือน         

 ป 49

ประชาชน มีน้ําประปาใช

อยางเพียงพอ และตอเนื่อง

ครอบคลุมทุกครัวเรือน

สํานักการประปา

159 โครงการวางทอประปา

ซอยมาตุลี 22

เพื่อปรับปรุงทอจาย

น้ําประปาใหไดมาตรฐาน

วางทอเมนประปา ซอยมาตุลี 22 โดยวางทอ 

พีวีซี ขนาด 4 นิ้ว  ยาว 60 เมตร และตอดวยทอ 

พีวีซี ขนาด 2 นิ้ว  ยาว 140 เมตร  ภายในซอย

มาตุลี 22

               82,000 4  เดือน         

 ป 49

ประชาชน มีน้ําประปาใช

อยางเพียงพอ และตอเนื่อง

ครอบคลุมทุกครัวเรือน

สํานักการประปา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

160 โครงการวางทอประปา

ซอยมาตุลี 24

เพื่อปรับปรุงทอจาย

น้ําประปาใหไดมาตรฐาน

วางทอเมนประปา ซอยมาตุลี 24 โดยวางทอ 

พีวีซี ขนาด 4 นิ้ว  ยาว 60 เมตร และตอดวยทอ 

พีวีซี ขนาด 2 นิ้ว  ยาว 100 เมตร  ภายในซอย

มาตุลี 24

               74,000 4  เดือน         

 ป 49

ประชาชน มีน้ําประปาใช

อยางเพียงพอ และตอเนื่อง

ครอบคลุมทุกครัวเรือน

สํานักการประปา

161 โครงการติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพ

น้ําประปา (โรงสูบน้ําดิบ 2)

ปรับปรุงระบบตรวจวัด

คุณภาพน้ําใหไดมาตรฐาน

ติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพน้ําในแมน้ําเพื่อหาคา

ความขุน ชนิดติดตั้งอยูกับที่มีตัวเลขแจงผล

ตลอดเวลา จํานวน 1 ชุด

             450,000 4  เดือน         

 ป 49

ประชาชน มีน้ําประปาที่

สะอาดไดมาตรฐาน 

อุปโภคบริโภคเพียงพอ

สํานักการประปา

162 โครงการติดตั้งเครื่องวัดน้ําดิบ เพื่อใหทราบจํานวนน้ําที่

แนนอนในการนําไป

คํานวณใสสารเคมี

ติดตั้งเครื่องวัดน้ําดิบ ขนาด 800  มม.  ที่ถังรวม

น้ําดิบในที่ทําการประปา วัดปริมาณน้ําดวยอีเลค

โทรดและสงสัญญาณเปนตัวเลขที่หนาจอ  

จํานวน  1  ชุด

             690,000 4  เดือน         

 ป 49

คุณภาพน้ําอยูในเกณฑ

มาตรฐาน

สํานักการประปา

163 โครงการติดตั้งเครื่องสูบจายสารสม เพื่อเพิ่มกําลังการ

ผลิตน้ําประปา

ติดตั้งเครื่องสูบจายสารสม ขนาด 3 BAR ไม

นอยกวา 1000 ลิตร/ชม. ขับดวยมอเตอร ขนาด

ไมนอยกวา ½  แรงมา ชนิด 3 สาย จํานวน 2 ชุด

             440,000 4  เดือน         

 ป 49

เครื่องมือเครื่องใชมีจํานวน

เพียงพอตอกําลังการผลิต

สํานักการประปา

164 โครงการติดตั้งเครื่องสูบจายปูนขาว เพื่อเพิ่มกําลังการ

ผลิตน้ําประปา

ติดตั้งเครื่องสูบจายปูนขาว ขนาด 3 BAR ขนาด

ไมนอยกวา 600 ลิตร/ ชม. ขับดวยมอเตอร ขนาด

 ไมนอยกวา ½ แรงมา ชนิด 3 สาย จํานวน 2 ชุด

             420,000 4  เดือน         

 ป 49

เครื่องมือเครื่องใชมีจํานวน

เพียงพอตอกําลังการผลิต

สํานักการประปา

165 โครงการติดตั้งเครื่องจายคลอรีน

แกส

เพื่อเพิ่มกําลังการ

ผลิตน้ําประปา

ติดตั้งเครื่องจายคลอรีนแกส ขนาด 10 ก.ก./ชม. 

จํานวน  2 ชุด

             500,000 4  เดือน         

 ป 49

เครื่องมือเครื่องใชมีจํานวน

เพียงพอตอกําลังการผลิต

สํานักการประปา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

166 โครงการกอสรางแทนน้ําดื่ม เพื่อบริการน้ําดื่มแก

ประชาชนในชุมชน หรือที่

สาธารณะในเขตจายน้ํา

ของการประปา

คากอสรางแทนน้ําดื่มชนิดติดตั้งอยูกับที่ จํานวน

 30 จุด

1,800,000         4  เดือน        

 ป  49,50

ประชาชนมีน้ําประปาที่

สะอาดดื่มทันทีเมื่อมีความ

ตองการ ประหยัดคาใชจาย

สํานักการประปา

167 โครงการปรับปรุงสถานที่

ปฏิบัติงานสํานักการประปา

เพื่อใหมีความพรอมดาน

สถานที่

ปรับปรุงติดตั้งเคารเตอร ดานในสํานักงาน 

ความยาวประมาณ 11.00 ม. ตามแบบแปลนของ

เทศบาล

             400,000 4  เดือน         

 ป 49

สํานักการประปา มีความ

พรอมดานสถานที่ ในการ

ใหบริการประชาชน

สํานักการประปา

168 โครงการปรับปรุงและติดตั้ง

เครื่องปรับอากาศ หองเก็บของ

ดานขางสํานักการประปา

เพื่อใหมีความพรอมดาน

สถานที่

ปรับปรุงหองเก็บของดานขางสํานักการประปา 

เปนหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร เจาะผนังติดตั้ง

ประตู ชนิดกระจกสีชา กรอบอลูมิเนียม ติดตั้ง

เครื่องปรับอากาศ  ขนาด 32,000 BTU พรอม   

พัดลมดูดอากาศ จํานวน 1 เครื่อง ตามแบบ

แปลนของเทศบาล

               70,000 4  เดือน         

 ป 49

สํานักการประปา มีความ

พรอมดานสถานที่

ปฏิบัติงาน

สํานักการประปา

169 โครงการจัดหาครุภัณฑสํานักการ

ประปา

เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใช

เพียงพอในการปฏิบัติงาน

1. เครื่องเลเซอรปริ้นเตอร จํานวน 2 เครื่อง                30,000 4  เดือน         

 ป 49

การปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สํานักการประปา

2. เครื่องพิมพดีดไฟฟา ชนิดไมมีหนวยความจํา 

พรอมโตะวางเครื่องพิมพ  จํานวน  1 ชุด

               19,500

3. รถจักรยานยนต ขนาด ไมต่ํากวา  110  ซีซี  

จํานวน 10 คัน

             380,000

4. เครื่องสแกนบารโคชอานหนวยน้ํา จํานวน  3 

เครื่อง

180,000            

5. จัดหาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร        

จํานวน  3  ชุด

500,000            
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่  13   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
170 โครงการจัดการขยะอยางเปนระบบ

ในโรงเรียน  (เสนอโดย  ชุมชน

ชอนตะวัน , ชุมชนสุนันทา , ชุมชน

ไชยศิริ)

เพื่อใหนักเรียนมีความรู

ดานการจัดการขยะแบบ

บูรณาการและสราง

จิตสํานึกที่ดีใหแกนักเรียน

จํานวน 8 โรงเรียน              400,000 9 เดือน         

 ป 49,50,51

ปริมาณขยะลดลง สํานักการ

สาธารณสุขฯ

171 โครงการควบคุมมลพิษทางเสียง เพื่อปรับปรุงแกไขสถาน

ประกอบการใหผานเกณฑ

มาตรฐาน

176  แหง                32,000 12 เดือน        

  ป 49,50,51

ปองกันการเกิดมลพิษทาง

เสียงตอประชาชน

สํานกัการ

สาธารณสุขฯ

172 โครงการพัฒนาศักยภาพ

ผูประกอบการสถานที่แตงผมเสริม

สวย

เพื่อใหสถานประกอบการ

แตงผม เสริมสวยผาน

เกณฑมาตรฐานตาม

ขอกําหนด

315  แหง                50,000 1 เดือน         

 ป 49,50,51

ประชาชนมีความปลอดภัย

จากการใชบริการ

สํานักการ

สาธารณสุขฯ

173 โครงการมหกรรมอาหารและของดี

เมืองปากน้ําโพ

เพื่อสงเสริมสนับสนุนการ

ทองเที่ยว  เปนการ

ประชาสัมพันธโครงการ

สุขาภิบาลอาหารสงเสริม

การทองเที่ยวสนับสนุน

เศรษฐกิจไทย "Clean Food

 Good Test"

ผูประกอบการรานอาหารในจังหวัดนครสวรรค

และจังหวัดใกลเคียง จํานวน 50 ราน

             100,000  7 วัน            

 ป 49,50,51

สงเสริมการทองเที่ยวของ

จังหวัดนครสวรรค นํามา

ซึ่งรายไดและชื่อเสียงของ

ทองถิ่นและกระตุนให

ประชาชนบริโภค

รานอาหารที่สะอาด

ปลอดภัย

สํานักการ

สาธารณสุขฯ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

174 โครงการเขาคายพักแรมเยาวชน

เพื่ออนุรักษธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

เพื่อปลุกจิตสํานึกและ

เผยแพรความรู ความเขาใจ

เกี่ยวกับการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดลอมแกเด็กและ

เยาวชน

150 คน  (อุดหนุน 20,000)                50,000 3  วัน             

 ป  49,50,51

เยาวชนมีความรูและมี

ความสํานึกในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

สํานักการศึกษา

175 โครงการพัฒนาตลาดสดนาซื้อ  

(เสนอโดย  ชุมชนสะพานดํา , 

ชุมชนตลาดลาว)

เพื่อใหตลาดสดในเขต

เทศบาลผานเกณฑขั้น

พื้นฐานของตลาดสดนาซื้อ

 4 แหง              120,000 12 เดือน       

 ป 49,50,51

ตลาดสดสะอาดถูกหลัก

สุขาภิบาล

สํานักการ

สาธารณสุขฯ

176 โครงการพัฒนารานคาและแผง

ลอยตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร 

 (เสนอโดย  ชุมชนตลาดตายอม , 

ชุมชนไชยศิริ)

เพื่อใหรานคาและแผงลอย

ผานเกณฑมาตรฐาน

อาหารสะอาด รสชาติอรอย

 (Clean Food Good Test)

จํานวน  550  ราน              200,000 12 เดือน      

 ป 49,50,51

ประชาชนไดบริโภค

อาหารที่สะอาดและ

ปลอดภัย

สํานักการ

สาธารณสุขฯ

177 โครงการสนับสนุนการศึกษา

พลังงานทดแทน

เพื่อสนับสนุน ศึกษา

คนควา ทดสอบ พัฒนา 

ตลอดจนสงเสริมและ

เผยแพรพลังงานทดแทน 

ซึ่งเปนพลังงานที่สะอาด

ไมมีผลกระทบกับ

สิ่งแวดลอม และเปน

แหลงพลังงานที่มีอยูใน

ทองถิ่น

เปนคาศึกษาพลังงานทดแทนดานพลังงาน

ไฟฟาหรือพลังงานเชื้อเพลิง ตามรายละเอียดของ

เทศบาล

             100,000 12 เดือน       

 ป 49

ประชาชนไดใชพลังงานที่

เปนมิตรกับธรรมชาติ

สํานักการชาง
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96

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

179 โครงการกอสรางระบบรวบรวม

และบําบัดน้ําเสียรวม

เพื่อบําบัดน้ําเสียเพื่อนําน้ํา

มาใชประโยชนใหกับ

ประชาชนทั่วไป

กอสรางระบบรวบรวมน้ําเสีย และระบบบําบัด

น้ําเสีย  บริเวณที่ดิน  ริมแมน้ําเจาพระยาติดกับ

ถนนริมเขื่อน ( ซอยรณชัย ) ตอเนื่องจากป 2548 

    เงินอุดหนุน ฯ  202,882,000.-   เทศบาลสมทบ

  22,542,420 .- (คากอสรางรวม 3 ป 

751,414,000 .-)

        12,542,420 71 เดือน       

 ป 49

คุณภาพน้ําและทรัพยากร

ทางน้ําในแมน้ําเจาพระยา

ดีขึ้น  รักษาสภาพแวดลอม

ของเมือง ประชาชนในเขต

ไดรับประโยชนประมาณ 

79.11 %

สํานักการชาง

180 โครงการเฝาระวังคุณภาพน้ําใตดิน

บริเวณที่กําจัดมูลฝอย

เพื่อใหทราบสถานะของน้ํา

ใตดินบริเวณที่กําจัดมูลฝอย

เก็บตัวอยางน้ําใตดินจากบอตรวจสอบคุณภาพ

น้ําใตดิน  จํานวน  3 ครั้ง

               10,000 12  เดือน       

 ป 49,50,51

-ปองกันน้ํารั่วซึมของน้ํา

จากขยะลงสูน้ําใตดิน 

ประชาชนไดรับประโยชน 

79.11 %

สํานักการชาง

181 โครงการเฝาระวังคุณภาพน้ําทิ้ง

จากสถานประกอบการ

เพื่อปองกันการเนาเสีย

ของน้ํา

เก็บตัวอยาง  10  ตัวอยาง  3  ครั้ง                10,000 12  เดือน       

 ป 49,50,51

ทําใหน้ํามีคุณภาพดี  ลด

มลพิษมลภาวะจากน้ําเนา

เสีย ประชาชนไดรับ

ประโยชน 79.11 %

สํานักการชาง
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95

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

การพัฒนาเศรษฐกิจและกระจายรายได
ยุทธศาสตรที่  2  สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว          

1 โครงการจางเหมาจัดสวนสาธารณะ

เกาะกลางตกแตงไมดอกไมประดับ

และการบํารุงรักษา

เพื่อใหมีสวนไมดอกไม

ประดับที่สวยงาม

จางเหมาจัดสวนสาธารณะเกาะกลางตกแตงไม

ดอกไมประดับและการบํารุงรักษา  ตาม

รายละเอียดของเทศบาล

             500,000 8 เดือน          

 ป 50

ทําใหมีสวนไมดอกไม

ประดับที่สวยงาม  

สอดคลองกับความเปน

เมืองนาอยู ราษฎรไดรับ

ประโยชน  50.73 %

สํานักการชาง

2 โครงการกอสรางหอนาฬิกาบริเวณ

ลานกีฬาอุทยานสวรรค

เพื่อความสวยงามภายใน

อุทยานสวรรค

กอสรางหอนาฬิกาภายในอุทยานสวรรค 1 แหง 

ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

          5,000,000 4 เดือน          

 ป 50

ภูมิทัศนภายในอุทยาน

สวรรคมีความสวยงามมาก

ยิ่งขึ้น สอดคลองกับความ

เปนอุทยานสวรรคนา

รื่นรมณ ราษฎรไดรับ

ประโยชน  70  %

สํานักการชาง

3 โครงการกอสรางสะพานขามเกาะ

กลางอุทยานสวรรค

เพื่ออํานวยความสะดวก

ใหแกผูมาใชบริการภายใน

อุทยานสวรรค

กอสรางสะพาน ขนาดกวาง 2.5 ม. ยาว 84 ม. 

ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

          3,000,000 12 เดือน        

 ป 50

ประชาชนผูใชบริการ

ไดรับความสะดวกเพิ่มขึ้น 

 8.12 %  ของประชาชนใน

สํานักการชาง

โครงการภายใตแนวทางการพัฒนา  ป พ.ศ. 2550
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2549-2551) เทศบาลนครนครสวรรค
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

4 โครงการจัดทําปายยินดีตอนรับ เพื่อแสดงความเปนไมตรี

แกนักทองเที่ยว/ผูมาเยือน

และผูที่ผานไปมาสูจังหวัด

นครสวรรค

จัดทําปายยินดีตอนรับ  ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

             300,000 2  เดือน         

  ป 50

เพื่อแสดงความเปนไมตรี

แกนักทองเที่ยว/ผูมาเยือน

และผูที่ผานไปมาสูจังหวัด

นครสวรค  10.15 % ของ

ราษฎรในเขตไดรับ

ประโยชน

สํานักการชาง

5 โครงการกอสรางผิวจราจรพรอม

รางระบายน้ําและไฟฟาทางขึ้นเขา

ดาวดึงสวัดคีรีวงศ  (เสนอโดย  

ชุมชนหนองผักตบ)

เพื่ออํานวยความสะดวก

แกนักทองเที่ยว

กอสรางถนนผิวทางกวาง 6-8 ม. พรอมราง

ระบายน้ําและไฟฟาชนิดกิ่งเดี่ยว ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

 20,000,000  

(เงินอุดหนุน)

15  เดือน       

 ป 50

นักทองเที่ยวไดรับความ

สะดวกสถานที่ทองเที่ยว

ไดรับการพัฒนา 70 % 

ของจํานวนประชากรใน

เขตไดรับประโยชน

สํานักการชาง

6 โครงการกอสรางหอชมเมือง เพื่อใหเกิดความสะดวกแก

นักทองเที่ยว และ

ผูใชบริการและความเปน

ระเบียบเรียบรอยและ

สวยงาม

กอสรางอาคารหอชมเมือง เปน อาคาร คสล. 

ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

 25,000,000  

(เงินอุดหนุน)

24  เดือน       

 ป 50

เพื่อใหเกิดความสะดวกแก

นักทองเที่ยวและ

ผูใชบริการและเพื่อใหเกิด

ความเปนระเบียบเรียบรอย

และสวยงาม   85 %   ของ

จํานวนประชากรในเขต

เทศบาล

สํานักการชาง

7 โครงการกอสรางรั้ว คสล.พรอมที่

พักยามรักษาความปลอดภัยภายใน

อุทยานสวรรค

เพื่อใชเปนที่พักของยาม

รักษาความปลอดภัยและ

ความสะดวกในการ

ปฏิบัติงาน

กอสรางรั้ว คสล.สูงประมาณ 1.00 เมตร  พรอม

กอสรางที่พักยามเปนอาคาร คสล.ชั้นเดียว  1  

หลัง  ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

          2,000,000 6  เดือน         

 ป 50

ผูมาใชบริการไดรับความ

ปลอดภัย ผูปฏบัติงาน

ไดรับความสะดวกในการ

ทํางาน 5.58 % ของราษฎร

ในเขต

สํานักการชาง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

8 โครงการกอสรางรั้ว พรอมจัดสวน 

ภายในอุทยานสวรรค

เพื่อปรับปรุงพื้นที่สีเขียว 

สรางความรมรื่น สวยงาม

และเปนระเบียบเรียบรอย

กอสรางรั้ว คสล. สูงประมาณ 1.00 เมตร พรอม

จัดสวน ไดความยาวตามแนวถนนภายใน

อุทยานสวรรค ไมนอยกวา 350 เมตร ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

          2,000,000 6  เดือน         

 ป 50

มีพื้นที่สีเขียว สรางความ

รมรื่น สวยงามละเปน

ระเบียบเรียบรอย

สํานักการชาง

9 โครงการกอสรางพิพิธภัณฑสัตวน้ํา 

 เทศบาลนครนครสวรรค

เพื่อรวบรวมพันธุสัตวน้ํา

ในทองถิ่น และใชเปน

สถานที่ศึกษาขอมูล

ประวัติสัตวน้ํา

ศึกษา สํารวจ ออกแบบโดยบริษัทที่ปรึกษา และ

กอสรางพิพิธภัณฑสัตวน้ํา ตามรูปแบบ

รายละเอียดของบริษัทที่ปรึกษา

 100,000,000  

(เงินอุดหนุน)

24  เดือน ประชาชนทั่วไปและ

นักทองเที่ยว ไดศึกษา

ขอมูลพันธุสัตวน้ํา และ

เปนสถานที่ทองเที่ยว

สํานักการชาง

10 โครงการสนับสนุนการแขงขันเชิด

สิงโตชิงแชมปนานาชาติ

เพื่ออนุรักษวัฒนธรรม

ประเพณีทองถิ่น สงเสริม

การทองเที่ยว และ

ประชาสัมพันธ เผยแพร

จังหวัดนครสวรรค

20,000 คน           1,000,000 5 วัน            

 ป 50

จังหวัดนครสวรรค มี

ชื่อเสียงเปนที่รูจักอยาง

แพรหลาย ประชาชนใน

จังหวัดนครสวรรค มีรายได

เพิ่ม และเศรษฐกิจดีขึ้น

สํานักการศึกษา

การพัฒนาทุนทางสังคม
ยุทธศาสตรที่  4  สนับสนุนใหสถานศึกษามีการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

11 โครงการหองสมุดเพื่อการศึกษา

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต

เพื่อปรับปรุงหองเรียน

อาคาร 3 ชั้นลาง 3 

หองเรียนเปนหองสมุด

ใหบริการแกนักเรียนและ

ชุมชน

ปรับปรุงหองเรียนอาคาร 3 ชั้นลาง 3 หองเรียน

เปนหองสมุด โดยเปลี่ยนประตูเปนประตู

กระจกบานสวิง  ตามแบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

             410,000 6 เดือน        

 ป 50

มีหองสมุดที่สมบูรณแบบ

ใหบริการแกนักเรียนและ

ชุมชน นักเรียนมี

ผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น

ท.1
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98

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

12 โครงการปรับปรุงหองสุขานักเรียน

 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต

เพื่อปรับปรุงหองสุขาของ

โรงเรียนใหมีสภาพดีใช

งานได

ปรับปรุงหองสุขา 4 หอง  ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

             100,000 3 เดือน        

 ป 50

โรงเรียนมีหองสุขาที่ถูก

สุขอนามัยสําหรับนักเรียน

ที่สงผลใหนักเรียนมี

สุขภาพอนามัยที่ดี

ท.1

13 โครงการปรับปรุงพื้นหองเรียนชั้น

อนุบาล

เพื่อปรับปรุงพื้นหอง

อนุบาลจากพื้นปูนเปน

กระเบื้อง

ปูพื้นหองเรียนอนุบาลทั้ง 6 หอง เปนกระเบื้อง 

450  ตารางเมตร ตามแบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

             180,000 3 เดือน        

 ป 50

หองเรียนอนุบาลมีสถานที่

นาอยูนาอาศัยสะอาด

เรียบรอยเสริมบรรยากา

รเรียน

ท.1

14 โครงการยกระดับถนนทางเขา

อาคารเรียน 1 (อาคารไม)

เพื่อยกระดับพื้นทางเขาให

สูงขึ้นเนื่องจากชวงฤดูฝน

น้ําทวมขัง

ยกระดับพื้นถนนเปน คสล. บริเวณทางเขาสูงขึ้น

 15 ซม. พื้นที่ประมาณ 300 ตร.ม. ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

               70,000 3 เดือน        

 ป 50

ทางเขาอาคารเรียนมีความ

สะดวกมากยิ่งขึ้น

ท.1

15 โครงการปรับปรุงหองสวมอาคาร 1

 โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ําโพใต

เพื่อปรับปรุงหองสวมของ

โรงเรียนใหมีสภาพดี

ทาสี หองสวม ในอาคาร 1                40,000 6 เดือน        

 ป 50

หองสวมนาใช ท. 2

16 โครงการสรางโรงฝกงาน

และเทคโนโลยี

โรงเรียนมีสถานที่ในการจัด

การเรียนการสอนตามสาระ

โรงฝกงาน จํานวน 1 แหง              500,000 6 เดือน        

 ป 50

นักเรียนไดรับการ

สะดวกในการฝกงาน

ท.2

17 โครงการปรับปรุงสนามเด็กเลน เพื่อใหนักเรียนมีสถานที่

ออกกําลังกายที่สมบูรณ 

และปลอดภัย

สนามเด็กเลน จํานวน 1 แหง              100,000 3 เดือน        

 ป 50

นักเรียนจะมีพัฒนา

การ ดานรางกาย อารมณ

 สังคมและสติปญญา

ท. 2

18 โครงการติดตั้งกันสาดอาคาร

เรียน 3

เพื่อกันฝนกันสาดในฤดูฝน ติดตั้งกันสาด จํานวน 16 ชอง              160,000 1 เดือน        

 ป 50

มีสถานที่จัดกิจกรรม

ในฤดูฝน

ท. 2
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99

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

19 โครงการกอสรางอาคารเรียน 2 เพื่อทดแทนอาคารเรียน 2 

 (หลังเดิมที่ชํารุด)

กอสรางอาคารเรียน ตามแบบแปลนสน.ศท.  4 

ชั้น  12 หองเรียน

 8,200,000        

 (เงินอุดหนุน)

10 เดือน      

 ป 50

นักเรียนมีหองเรียน

เพียงพอในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน

ท. 2

20 โครงการปรับปรุงหองคอมพิวเตอร

 โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ําโพใต

เพื่อใหมีหองคอมพิวเตอร 

ใชในการเรียนการสอน

ปรับปรุงหองเรียน โดยปูพื้นพรมกันไฟดูด ตาม

แบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

             100,000 3 เดือน        

 ป 50

นักเรียนไดเรียน

คอมพิวเตอรในหองที่

ปลอดภัย และนาเรียน

ท. 2

21 กอสรางอาคารเรียน (อาคาร 1) เพื่อสรางอาคารเรียนแทน

อาคารเดิมที่ชํารุดทรุด

โทรม สําหรับรองรับการ

ขยายชั้นเรียนและ

หองปฏิบัติการตาง ๆ

กอสรางอาคารเรียน  4 ชั้น  9  หองเรียน  ชั้นลาง

โลงตามแบบ สน.ศท.

 10,000,000  

(เงินเทศบาล

และเงินอุดหนุน)

12  เดือน     

 ป 50

เกิดความปลอดภัยในการ

ใชสอยอาคารหองเรียนและ

 หองหองปฏิบัติการตาง ๆ 

อยางเพียงพอ

ท.3

22 ปรับปรุงพื้นสนามหนาเสาธง เพื่อใหนักเรียนมีพื้นที่ทํา

กิจกรรมที่ดี ปลอดภัยจาก

ฝุนละออง

ปูพื้นสนามหนาเสาธงดวยอิฐตัวหนอน จํานวน 

1,050     ตร.ม.

             200,000 6  เดือน         

 ป 50

นักเรียนใชสนามไดอยาง

สะดวกปลอยภัยภูมิทัศน

ในโรงเรียนสวยงาม  นา

ประทับ

ท.3

23 กอสรางโรงจอดรถ เพื่อความเปนระเบียบ

เรียบรอย เกิดความ

ปลอดภัยแกนักเรียน

โรงจอดรถโครงเหล็กหลังคามุงกระเบื้อง  ตาม

แบบสํานักการชาง

             120,000 6 เดือน        

 ป 50

เกิดความเปนระเบียบใน

การจอดรถของบุคลากร  

และผูมาติดตอราชการ

ท.3

24 กอสรางหองน้ําหองสวมอนุบาล เพื่อความสะดวกและ

ปลอดภัย  นักเรียนไดรับ

การปลูกฝงในดานอนามัย

สวนบุคคลจากครูอยาง

ใกลชิด

กอสรางหองน้ําหองสวมภายในหองเรียนชั้น

อนุบาล  จํานวน  6  หอง

             150,000 6  เดือน         

 ป 50

นักเรียนชั้นอนุบาลทุกคน

มีความปลอยภัยในการเขา

ใชหองน้ําหองสวม

ท.3
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100

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

25 ปรับปรุงภูมิทัศน เพื่อสรางบรรยากาศภายใน

โรงเรียนใหสวยงามนาอยู

ปรับปรุงบริเวณโรงเรียนใหรมรื่นสวยงาม              300,000 10  เดือน     

 ป 50

โรงเรียนมีบรรยากาศที่นา

อยูนาเรียน รมรื่น  สวยงาม

ท.3

26 ติดตั้งไฟสองสวางรอบโรงเรียน เพื่อความปลอดภัยแก

ทรัพยสินของโรงเรียน

ติดตั้งไฟสองสวางริมรั้ว โรงเรียนจํานวน  10  จุด                50,000 6  เดือน       

ป 50

เกิดความปลอดภัยแก

ทรัพยสินของโรงเรียน

ท.3

27 ปรับปรุงทอระบายน้ําในโรงเรียน เพื่อสรางสิ่งแวดลอมที่ดี

ภายในโรงเรียน

ทอระบายน้ําตามแบบมาตรฐานของเทศบาล

จํานวน  100  เมตร

             100,000 6  เดือน       

 ป 50

โรงเรียนมีสภาพแวดลอม

สะอาด ปราศจากโรค

ท.3

28 อุทยานเพื่อการศึกษา เพื่อจัดและปรับปรุง

บริเวณนอกอาคารเรียน

เปนที่สรางองคความรู

ใหแกนักเรียน

จัดซื้อรูปสัตวจําลองทําดวยปูนซิเมนต จํานวน 

50 ตัว เชน มา  เสือ ลิง

             125,000 6  เดือน       

 ป 50

นักเรียนไดมีโอกาสสัมผัส

สัตวจําลองชนิดตางๆ

ท.4

29 กอสรางซุมมานั่ง เพื่อทําซุมมานั่ง 2 ซุมแทน

ศาลาเกาบริเวณประตู

ทางเขา

รื้อศาลาเกาออกทําซุมมานั่งตามแบบ              120,000 6  เดือน        

 ป 50

โรงเรียนมีซุมสําหรับ

ตอนรับผูปกครองที่

สวยงาม เหมาะสม

ท.4

30 ปรับปรุงพัฒนาสวนหยอม เพื่อปรับปรุงพัฒนา

สวนหยอมขางประตู 4 

(บานนักการภารโรง)

รื้อตนไมดินเกาออกจัดสวนหยอมดวยพืช

สมุนไพร หิน สัตว

               15,000 6  เดือน        

 ป 50

โรงเรียนมีสวนสมุนไพรที่

สวยงาม ใชสําหรับการ

เรียนการสอน

ท.4

31 ปรับปรุงหองวิทยาศาสตรประถม

และมัธยม

เพื่อจัดหองวิทยาศาสตรได

สมบูรณ และมีสื่ออุปกรณ

การเรียนการสอน

เหมาะสมกับระดับชั้น

จัดทําอางน้ํา ชุดละ 4ที่ 2 ชุด มัธยม 1 ชุด ประถม

 1 ชุด ติดตั้งเครื่องรับโทรทัศน25 นิ้วและเครื่อง

เลนดีวีดี หองละ 1 ชุด สื่ออุปกรณการเรียน

วิทยาศาสตร เชน ชุดการทดลองตางๆประวัติ

นักวิทยาศาสตร

             100,000 6  เดือน       

 ป 50

โรงเรียนมีหอง

วิทยาศาสตรที่ถูกตองและ

ทันสมัย ใชประกอบการ

เรียนการสอนกลุมสาระ

วิทยาศาสตรไดเปนอยางดี

ท.4
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101

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

32 ปรับปรุงทางเทารอบสนาม

บาสเกตบอลโรงเรียนเทศบาล

วัดวรนาถบรรพต

เพื่อปรับทางเทาบริเวณ

รอบสนามบาสเกตบอลให

เรียบรอย สะดวกปลอดภัย

ในการเดินทาง

เปลี่ยนอิฐรูรอบสนามบาสเกตบอลเปนอิฐ

บล็อคปูสนามรูปสัตว พื้นที่ ประมาณ 470 ตร.ม.

 ตามรายละเอียดของเทศบาล

             250,000 3  เดือน         

 ป 50

ทางเทารอบสนาม

บาสเกตบอลไมเปนหลุม

เปนบอ สะดวก สวยงาม

ท.4

33 สวนสัตวเพื่อการศึกษาโรงเรียน

เทศบาลวัดวรนาถบรรพต

เพื่อเปนแหลงที่สรางองค

ความรูใหแกนักเรียน

จัดหา และติดตั้งรูปสัตวจําลอง จํานวน 50 ตัว 

ตามรายละเอียดของเทศบาล

             130,000 3  เดือน         

 ป 50

นักเรียนไดรับความรูที่

หลากหลาย

ท.4

34 ปรับปรุงเรือนเพาะชําโรงเรียน

เทศบาลวัดวรนาถบรรพต

เพื่อใหเรือนเพาะชํามีความ

มั่นคง แข็งแรง มีความ

ปลอดภัยแกครูและนักเรียน

ปรับปรุงเรือนเพาะชํา พื้นที่ประมาณ128 ตร.ม. 

ตามรายละเอียดของเทศบาล

               30,000 3  เดือน         

 ป 50

โรงเรียนมีเรือนเพาะชําที่

แข็งแรงและสวยงาม

ปลอดภัย

ท.4

35 โครงการกอสรางถนนและทอ

ระบายน้ําภายในโรงเรียนเทศบาล

วัดชองคีรีศรีสิทธิวราราม

เพื่อใหโรงเรียนมีระบบ

ระบายน้ําที่ด ีและเพื่อให

ถนนภายในโรงเรียนมี

ความสวยงาม การ

คมนาคมดีปลอดภัย

กอสรางถนน และทอระบายน้ําภายในโรงเรียน 

ถนนกวางประมาณ 4-5 เมตร ยาวประมาณ 166 

เมตร พรอมทอระบายน้ํากวาง 0.60 เมตร มีฝาทอ

เหล็กทึบปด ถนน ตามแบบแปลนรายละเอียด

ของเทศบาล

             900,000 6 เดือน        

 ป 50

โรงเรียนมีถนนที่ดี สวยงาม

 สะอาด ปลอดภัย และการ

ระบายน้ําภายในโรงเรียนดี

 ถูกสุขลักษณะ

ท.5

36 โครงการกอสรางปายชื่อ และรั้ว

โรงเรียนเทศบาลวัดชองคีรีศรี

สิทธิวราราม

เพื่อใหโรงเรียนมีปายชื่อที่

 สงางาม และมีรั้วที่

สวยงามและมั่นคงแข็งแรง

กอสรางปายชื่อและรั้วโรงเรียน ยาวประมาณ 86 

เมตร บริเวณหนาโรงเรียน ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

             600,000 3 เดือน        

 ป 50

โรงเรียนมีปายที่ที่สวยงาม 

และเห็นชัดเจน

ท.5
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102

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

37 ตอเติมอาคารเรียนใหม ชั้นลางเปน

หองเรียนอุนบาล

เพื่อใหนักเรียนอนุบาลมี

หองเรียนที่ปลอดภัยและ

ถูกสุขลักษณะ    และ 

เพื่อใหถนนภายใน

โรงเรียนมีความสวยงาม 

การคมนาคมดีปลอดภัย

ตอเติมกั้นหองอนุบาล พรอมหองน้ํา หองสวม 

ภายใน ติดมุงลวดเหล็กดัด จํานวน  4  หองเรียน

 ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

             600,000 6  เดือน       

 ป 50

นักเรียนมีหองเรียนที่ 

ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ   

และ การระบายน้ําภายใน

โรงเรียนดี ถูกสุขลักษณะ

ท.5

38 กอสรางอาคารเรียน 4 ชั้น 12  

หองเรียน ชั้นลางโลงตามแบบ สน.

ศท.4/12

เพื่อใหมีอาคารเรียน

เพียงพอ สําหรับนักเรียน   

 และเพื่อใหมีหองเรียน

เพียงพอ ตอจํานวนนักเรียน

กอสรางอาคารเรียน คสล. 4/12 ชั้นลางโลงมี

หองน้ํา และหองสุขาภายในตัว อาคารขนาด 

กวาง 8 เมตร ยาว 38 เมตร

 8,000,000 

(อุดหนุน)

1 ป               

 ป 50

นักเรียนมีหองเรียนเพียงพอ

 และโรงเรียนมีอาคารเรียน 

เพียงพอตอจํานวนนักเรียน

ท.5

39 ปรับปรุงสวนหยอม เพื่อความเปนระเบียบ 

เรียบรอย และความสวยงาม

 ของโรงเรียน

 - ปรับปรุงสวนหยอม ปรับ ดิน ปูหญา ตกแตง

สวน หนาอาคารเรียน 2

               50,000 1 เดือน        

 ป 50

โรงเรียนมีความสวยงาม 

สะอาดเรียบรอย

ท.5

40 โครงการปรับปรุงทาสีโรงอาหาร 2

 หลังดานในและดานนอก

เพื่อใหมีสถานที่พอใชใน

การปฏบิัติงานและใหเกิด

ความสวยงาม

โครงการปรับปรุงทาสีโรงอาหาร 2 หลังดานใน

และดานนอก

             500,000 6 เดือน        

 ป 50

โรงเรียนมีความสวยงาม 

สะอาดเรียบรอย

ท.6

41 โครงการทาสีดานนอกดานใน

อาคาร 4

เพื่อใหมีสถานที่พอใชใน

การปฏิบัติงานและใหเกิด

ความสวยงาม

โครงการทาสีดานนอกดานในอาคาร 4              500,000 6 เดือน        

 ป 50

โรงเรียนมีความสวยงาม 

สะอาดเรียบรอย

ท.6

42 โครงการกอสรางปรับปรุงรั้ว

โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต

เพื่อใหมีความปลอดภัยตอ

นักเรียน ทรัพยสิน ของ

ทางราชการ

กอสรางปรับปรุงรั้วยาวประมาณ  103  เมตร  

ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

             500,000 6 เดือน        

 ป 50

โรงเรียนมีความปลอดภัย

เพิ่มมากขึ้น

ท.6
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103

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

43 โครงการกอสรางอาคารแสดงผล

งานนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัด

จอมคีรีนาคพรต

เพื่อใหมีสถานที่เพียงพอ

ตอการใชปฎิบัติงานและ

กิจกรรม

กอสรางอาคารแสดงสินคา ขนาดกวางประมาณ 

6 เมตร  ยาวประมาณ 7 เมตร  หรือมีพื้นที่

ประมาณ  42  ตารางเมตร  ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

             370,000 6 เดือน        

 ป 50

นักเรียนมีสถานที่แสดงผล

งานทางวิชาการ โครงงาน

ตางๆอยางเพียงพอ

ท.6

44 โครงการขยายเขตไฟฟาโรงเรียน

เทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต

เพื่อใหมีกําลังไฟฟา

เพียงพอตอการเรียนการ

สอน

ติดตั้งหมอแปลงไฟฟาพรอมอุปกรณและคาติดตั้ง              689,700 6 เดือน        

 ป 50

โรงเรียนมีกระแสไฟฟา

แสงสวางอยางเพียงพอ

ท.6

45 โครงการกอสรางลานอเนกประสงค

 (สําหรับนักเรียนอนุบาล)

เพื่อใหนักเรียนระดับ

อนุบาลมีสถานที่เรียนรู

เหมาะสมตามวัย

กอสรางลานอเนกประสงค ขนาดกวางประมาณ 

 6  เมตร  ยาวประมาณ  40  เมตร  หรือมีพื้นที่

ประมาณ  240  ตร.ม.  ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

             360,000 6 เดือน        

 ป 50

นักเรียนระดับอนุบาลมี

สถานที่จัดกิจกรรม

ท.6

46  โครงการกอสรางอาคารเรียน1 

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม

เพื่อใหนักเรียนมีหองเรียน 

และหองพิเศษเหมาะสม

กับจํานวนนักเรียนที่

เพิ่มขึ้นทุก ๆ ปการศึกษา

กอสรางอาคารเรียน คสล.4 ชั้น   ใตถุนโลง 

(4/12)แบบมีเสาเข็มตามแบบแปลนของ สน.ศท.

 10,000,000 

(อุดหนุน)

12 เดือน        

 ป 50

โรงเรียนมีหองเรียน และ

หองพิเศษที่เหมาะสม และ

เพียงพอกับจํานวนนักเรียน

ท.7

47 โครงการทําสนามเด็กเลนชั้นอนุบาล เพื่อใหเด็กอนุบาลมีสนาม

เด็กเลนที่มีมาตรฐานความ

ปลอดภัยสูง   และสงเสริม

พัฒนาการทางดานรางกาย

ของนักเรียนอนุบาล

พื้นสนามขนาด20X14.50เมตรพรอมคันขอบ

ใสทรายปริมาตรความหนาอยางนอย30ซม.

พรอมเครื่องเลน1 ชุด

             145,000 3 เดือน        

 ป 50

นักเรียนมีพัฒนาการ

ทางดานรางกายที่มีความ

ปลอดภัยในการเลนอุปกรณ

ท.7
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104

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

48  โครงการสรางเสาธงและฐานรองรับ มีเสาธงที่มีความสูงได

มาตรฐานเหมาะสมกับ

ความสูงของตัวอาคาร

กอสรางเสาธงขนาดความสูง  15 เมตร พรอม

ฐาน และจัดสวนหยอม ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

             125,000 4 เดือน          

 ป 50

เสาธงและบริเวณมีความ

เหมาะสมกับการจัดวาง

สภาพแวดลอม

ท.7

49 โครงการกอสรางหองเก็บเครื่องมือ

การเกษตร

เพื่อเก็บวัสดุอุปกรณทาง

การเกษตรอยางเปนระบบ

และปลอดภัยจากการสูญ

หาย

จัดสรางเปนหอง 3X4 เมตร พรอมประตูเหล็ก

บานทึบ    พรอม ชั้นเหล็กวางอุปกรณ    และตู

เหล็กประตู  2  บาน  2 หลัง

             120,000 3 เดือน        

 ป 50

การจัดเก็บวัสดุอุปกรณ

ทางการเกษตรมีความ

ปลอดภัยจากการสูญหาย

ท.7

50 โครงการกอสรางปายนิเทศ เพื่อเปนการประชาสัมพันธ

 ขาวสารตาง ๆ  รวมทั้ง

กิจกรรมของโรงเรียนให

นักเรียนและผูปกครอง

ไดรับทราบ

ขนาดกวางประมาณ 2.50 เมตร ยาวประมาณ 4  

เมตรสูงประมาณ 2.80 เมตร  มุงกระเบื้อง ตาม

แบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

               30,000 3 เดือน        

 ป 50

นักเรียนและผูปกครองได

ทราบขาวสารเกิดความ

เชื่อมั่นและศรัทธาใน

โรงเรียน

ท.7

51 โครงการกอสรางบานพักนักการ

ภารโรง

เพื่อใหบุคคลากรไดมีที่อยู

ที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัย  

และเพื่อเปนการบํารุงขวัญ

และกําลังใจในการทํางาน

สรางบานพักขนาดกวาง  4  เมตร  ยาว  8  เมตร  

 มุงกระเบื้อง พรอมหองน้ําหองสวมติดตั้งไฟฟา

และน้ําประปา  1 หลัง

             350,000 3 เดือน        

 ป 50

บานพักนักการภารโรงที่

ไดมาตรฐานถูก

สุขลักษณะมีความ

ปลอดภัยในทรัพยสิน

ท.7

52 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา เพื่อลดปญหาการทวมขัง

ของน้ําในฤดูฝน

กอสรางทอระบายน้ํา พรอมบอพักขนาดØ  60 

ซม. ยาวประมาณ  200  เมตร ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

             340,000 5 เดือน        

 ป 50

โรงเรียนมีบริเวณทางเดิน

เทารอบโรงเรียนไมมีน้ําขัง

ท.7

53  โครงการปรับปรุงทอน้ําประปา เพื่อลดปญหาสิ้นเปลือง

คาใชจายอันเนื่องมาจาก

การรั่วซึมของทอ

น้ําประปาที่อยูใตผิวดิน

วางทอน้ําประปาPVC ขนาดประมาณ 1-2  นิ้ว 

ยาวประมาณ 200 เมตร ตามรายละเอียดของ

เทศบาล

             120,000 3 เดือน        

 ป 50

ลดรายจายคาน้ําประปา     

รายเดือนได

ท.7
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

54 เพื่อสนับสนุนเขาสูเกณฑมาตรฐาน

การศึกษา

เพื่อสนับสนุนและสงเสริม

มาตรฐานการจัดการศึกษา

ของโรงเรียนใหมีคุณภาพ

ทางการศึกษา

นักเรียนทุกระดับเขารวมโครงการทุกคน              700,000 1 ป               

 ป 50

โรงเรียน.มีมาตรฐานใน

การจัดการเรียนการสอน

ใหกับนักเรียนและผาน

การประเมินคุณภาพทาง

การศึกษา

ท.8

55 ความรูคูคุณธรรม เพื่อปลูกฝงคุณธรรม

จริยธรรมให  นักเรียนเพื่อ

สามารถอยูรวมกับผูอื่นได

อยางมีความสุข

จัดอบรมนักเรียนดานคุณธรรม  จริยธรรม  350   

 คน

               20,000 3   วัน          

ป 49,50,51

นักเรียนมีคุณธรรมปฏิบัติ

ตนไดถูกตองตามกาละเทศะ

ท.8

56 กอสรางอาคารเรียน 4 ชั้น กอสรางอาคารเรียน   4   

ชั้นตามแบบของกรม

สงเสริมฯ

กอสรางอาคารเรียน 4   ชั้น  ตามแบบแปลนของ

กรมสงเสริมฯ

        16,000,000 1 ป               

 ป 50

นักเรียนมีหองเรียนที่

พอเพียงตอการเรียนและ

การจัดการเรียนการสอน

ท.8

57 กอสรางอาคารเรียน 3 ชั้น รื้อทุบแทงกน้ําออก  

กอสรางอาคารเรียน  3  ชั้น 

 เชื่อมตอจากอาคารบุญจง

ขมชุณศรี

กอสรางอาคารเรียน  3 ชั้น เชื่อมตอจากอาคาร

บุญจงขมชุณศรี ตามแบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

          4,000,000 1 ป               

 ป 50

นักเรียนมีหองเรียน

พอเพียงตอการเรียนและ

การจัดการเรียนการสอน

ท.8

58 ทําประตูสูหองสุขาเด็กอนุบาล มีประตูสะดวกเพื่อไป

หองน้ํา และเด็กสามารถ

เดินเขา  หองน้ําโดยปะปน

กับนักเรียนประถม

เจาะผนังหองเด็กอนุบาลทําประตูสูหองสุขา                50,000 3 เดือน        

 ป 50

นักเรียนอนุบาลสะดวก

สะบายขึ้นในการใชหอง

สุขา

ท.8
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

59 การสรางอางลางหนาแปรงฟน เพื่อสรางอางลางหนา

สําหรับใหนักเรียนแปรง

ฟน และเพื่อใหมีระเบียบ

สวยงามและมีที่แปรงฟน

สําหรับนักเรียนอยาง

เพียงพอ

สรางอางลางหนาพรอมติดตั้งกอกน้ํา  50 จุด  

บริเวณหนาอาคาร  1  ตลอดแนวประมาณ  32  

เมตร พรอมติดตั้งกระจกเงาตลอดแนว  พรอม

สรางอางลางหนาขนาดประมาณ  80 

เซนติเมตร× 32  เมตร พรอม ปูกระเบื้อง

               50,000 3 เดือน        

 ป 50

สงเสริมการดูแลสุขอนามัย

ในตนเองดานทันตกรรม

ท.8

60 ปรับปรุงโรงครัว เพื่อติดตั้งปลองระบาย

ควันพรอมติดตั้งดูดควัน   

พรอมจัดซื้อวัสดุอุปกรณใน

     โรงอาหารเพื่อใหมี

สถานที่ประกอบอาหารที่

ถูกสุขลักษณะ

ติดตั้งที่ระบายอากาศและตัวดูดควัน  พรอม

จัดซื้อภาชนะและเครื่องครัว

               50,000 3  เดือน         

 ป 50

โรงเรียน มีสถานที่ถูก

สุขลักษณะในการ

ประกอบอาหาร

ท.8

61 ทาสีอาคารบุญจง  ขมชุณศรี เพื่อปรับปรุงสถานที่ใหมี

ความพรอมตอการศึกษา

ทาสีอาคารบุญจง  ขมชุณศรี  พื้นที่ประมาณ 310

 ตร.ม. ตามรายละเอียดของเทศบาล

               50,000 3  เดือน         

 ป 50

อาคารสวยงามและสราง

บรรยากาศที่เอื้อตอการ

เรียนการสอน

ท.8

62 กอสรางเสาธงโรงเรียน สรางเสาธงใหมพรอมฐาน 

 และเพื่อใหครูและ

นักเรียนมีความภูมิใจใน

การเคารพธงชาติ

กอสรางเสาธง ขนาดความสูง  15 เมตร พรอม

ฐาน  ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

               50,000 3  เดือน         

 ป 50

มีเสาธงที่สวยงามและ

สงเสริมการทํากิจกรรม

หนาเสาธง

ท.8
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

63 ปรับปรุงหองผูบริหาร เพื่อใหมีความเหมาะสม

และสะดวกตอการ

ปฏิบัติงานและใหบริการ

แกบุคลากรและ

บุคคลภายนอกและเพื่อ

จัดเก็บเอกสารงาน 

โรงเรียนใหเปนระบบและ

ใชงานไดสะดวก

ปรับปรุงหนาตาง พรอมติดผามาน ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

               50,000 3  เดือน         

 ป 50

สะดวกตอการปฏิบัติงาน

และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ท.8

64 ปรับปรุงหองวิชาการ เพื่อใหมีสถานที่จัดเก็บ

เอกสารวิชาการและมี

สถานที่ประชุมกลุม

วิชาการและใหบริการแก

บุคลากรและ

บุคคลภายนอกรวมถึงเปน

แหลงเก็บขอมูลทาง

วิชาการโรงเรียน

ปรับปรุงหนาตาง พรอมติดผามาน ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

               50,000 3  เดือน         

 ป 50

สงเสริมการปฏิบัติงานให

มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ท.8

65 กอสรางอาคารอเนกประสงค           

     หนาอาคารเรียน1

เพื่อใหมีสถานที่ประกอบ

กิจกรรมของนักเรียน

กอสรางโครงหลังคาเหล็ก ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

             300,000 3  เดือน         

 ป 50

เด็กนักเรียน มีสถานที่

ประกอบกิจกรรม

ท.8
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108

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

66 โครงการกอสรางอาคารยกน้ําหนัก

 คสล. 3 ชั้น

เพื่อสงเสริมความเปนเลิศ

ทางการกีฬายกน้ําหนัก 

นักเรียนเทศบาล เยาวชน 

ประชาชนในเขตเทศบาล

กอสรางอาคาร คสล. สูง 3 ชั้น พื้นที่ใชสอยไม

นอยกวา 2,000 ตารางเมตร  ประกอบดวย          

โรงฝกซอม พรอมอุปกรณการฝกซอม  หอง

เสริมสมรรถภาพรางกาย หองควบคุมระบบ

ไฟฟา พรอมระบบประปา ไฟฟา

 20,000,000 

(อุดหนุน)

12 เดือน        

 ป 50

เด็กนักเรียน เยาวชน และ

ประชาชนในเขตเทศบาล

มีสถานที่ฝกซอมกีฬายก

น้ําหนัก และสรางความ

ภาคภูมิใจและ

ประชาสัมพันธชื่อเสียง

สํานักการศึกษา

67 โครงการกอสรางทองฟาจําลอง

จังหวัดนครสวรรค

เพื่อใหเด็ก  เยาวชน  และ

ประชาชนไดเรียนรูและมี

ทักษะดานวิทยาศาสตร  

ดาราศาสตรและเทคโนโลยี

 และพรอมนําความรูไปใช

ประโยชน

1 แหง  (อุดหนุน 60 ลาน)  40,000,000 2 ป               

 ป 50

การศึกษาของเด็ก เยาวชน

และประชาชนในจังหวัด

นครสวรรค และจังหวัด

ใกลเคียงมีคุณภาพสูงขึ้น

สํานักการศึกษา

68 โครงการกอสรางอาคารหองสมุด

ประชาชนระบบเทคโนโลยี 

เทศบาลนครนครสวรรค

เพื่อสงเสริมใหเด็ก เยาวชน

และประชาชนได  

ศึกษาหาความรูดาน

การศึกษา  

ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม

  

โดยใชเทคโนโลยี

1 แหง  80,000,000 3 ป              

 ป 50

ประชาชนในจังหวัด

นครสวรรคเปนคน

มีคุณภาพ

สํานักการศึกษา

69 โครงการกอสรางศูนยจราจรเพื่อ

การศึกษา เทศบาลนครนครสวรรค

เพื่อใหเด็ก เยาวชนและ

ประชาชนมีความรู  

ความเขาใจและปฏิบัติตาม

กฎจราจรไดอยางถูกตอง

1 แหง  30,000,000 3 ป              

 ป 50

ประชาชนในจังหวัด

นครสวรรคไดรับ

ความปลอดภัย

สํานักการศึกษา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

70 ตั้งศูนยเด็กเล็กในเขตเทศบาล เพื่อเปนการแบงเบาภาระ

ผูปกครองที่มีบุตร ธิดา เล็ก

เพื่อเปนการเตรียมความ

พรอมเด็กกอนวัยเรียนใน

ทุกดาน

จัดสรางศูนยเด็กเล็ก พรอมอุปกรณการเรียนการ

สอนที่เหมาะสมกับวัย สมบูรณแบบตาม

มาตรฐาน จัดครูพี่เลี้ยงที่มีวุฒิปฐมวัยโดยตรง

          6,000,000 1 ป               

 ป 50

เปนการเตรียมความพรอม

ใหเด็กปฐมวัยเขาสูวัยเรียน

ที่สมบูรณทั้งรางกายและ

จิตใจ

สํานักการศึกษา

71 โครงการจัดหาครภุัณฑสํานัก

การศึกษา

เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใช

เพียงพอในการปฏิบัติงาน

1. รถยนตบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ           

  จํานวน  1  คัน

             580,000 3 เดือน        

 ป 50

การปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สํานักการศึกษา

2. รถยนต 6 ลอ  จํานวน  3  คัน           2,850,000

3. แผนที่อิเลคทรอนิคส  7 ชุด           1,050,000

4. เครื่องคอมพิวเตอร 1 ชุด                40,000

5. เครื่องพิมพชนิดเลเซอร 1 ชุด                17,000

72 โครงการจัดหาครุภัณฑ โรงเรียน

เทศบาลวัดไทรใต

เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใช

เพียงพอในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน ตาม

สาระตางๆ

1. โตะทํางาน  จํานวน  9  ชุด                31,500 3 เดือน        

 ป 50

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการ

เรียนสูงขึ้น

ท.1

2. เกาอี้เหล็กพับได   30 ตัว                  9,000

3. โตะเอนกประสงค ขาพับได 5 ตัว                12,500

4. ตูเสื้อผา ขนาด 2 บานประตู   2 ตู                  6,000

5. เครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล 1 เครื่อง              100,000

6. เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน  10  ชุด              250,000

7. เครื่องพิมพชนิดเลเซอร  2 เครื่อง                30,000

8. โตะนักเรียนเดี่ยวมัธยม 40 ชุด                27,200

9. โตะนักเรียนเดี่ยวประถม 40 ชุด                27,200
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

10. โตะญี่ปุนนักเรียนอนุบาล 30 ชุด                10,500

11. เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจกเตอร พรอม

จอรับภาพชนิดมือดึง ขนาดเสนทะแยงมุม 120 

นิ้ว 1 ชุด

             100,000

12. กลองถายภาพ ระบบดิจิตอล ความละเอียด  

ไมต่ํากวา 4 ลานพิกเซล หนวยความจําไมนอย

กวา 256 mb  1  ชุด

               15,000

13. โทรทัศนสี จอแบน ขนาดไมต่ํากวา 25 นิ้ว  

จํานวน   5  เครื่อง

               52,500

14. เครื่องเลน CD/VCD/DVD/Mp3 จํานวน 5

เครื่อง

               25,000

15. เลื่อยวงเดือน ชนิดมอเตอร ไฟฟาขนาดไม

ต่ํากวา 9 นิ้ว 1 ตัว

                 7,100 ท.1

16. เลื่อยจิกซอ  1 ปน                  2,500

17. เครื่องตัดหญาชนิดสะพายไหล ขอแข็ง  

จํานวน  1 เครื่อง

               10,000

18. สไลด     1 ตัว                  6,500

19. ยูโพเนี่ยน  1 ตัว                12,000

20. เบลไลลา    4 ตัว                16,000

21. ฉาบเดินแถว ขนาด 16 นิ้ว 2 คู                  5,000

22. จอภาพขนาด 120 นิ้ว ชนิดมือดึง   1 ชุด                10,000

23. เครื่องเลน CD/VCD/DVD/ Mp 3             

จํานวน 6 เครื่อง

               30,000
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

24. โทรทัศนสี จอแบน ขนาดไมต่ํากวา 25 นิ้ว 

จํานวน 5 เครื่อง

               65,000

25. เลื่อยวงเดือน ชนิดมอเตอร ไฟฟา             

ขนาดไมต่ํากวา 9 นิ้ว จํานวน 1 ตัว

                 7,100

73 โครงการจัดหาครุภัณฑ โรงเรียน

เทศบาลวัดปากน้ําโพใต

เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใช

เพียงพอในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน ตาม

สาระตางๆ

1. ตูเก็บเอกสาร 2 ตอน ชั้นบนเปนกระจก ชั้น

ลางทึบ  จํานวน  15  ตู

               90,000 3 เดอืน        

 ป 50

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการ

เรียนสูงขึ้น

ท. 2

2. โตะนักเรียนเดี่ยวประถม  40  ชุด                27,200

3. โตะนักเรียนเดี่ยวมัธยม  40  ชุด                27,200

4. โตะรับประทานอาหารพรอมเกาอี้           

จํานวน 20 ชุด

               44,000

5. โทรทัศนสี จอแบน ขนาดไมต่ํากวา 25 นิ้ว 

จํานวน 1 เครื่อง

               13,000 ท. 2

6. เครื่องขยายเสียง                20,000

7. เครื่องเลน CD/VCD/DVD/Mp 3                    

จํานวน 2 เครื่อง

               10,000

8. วิทยุเทป พรอมไมค 2 เครื่อง                20,000

9. เครื่องทําน้ําเย็น แบบใชขวด  จํานวน 2 เครื่อง                  6,400

10. โทรทัศนสี จอแบน ขนาดไมต่ํากวา 25 นิ้ว  

จํานวน   1  เครื่อง

               10,500

11. เครื่องขยายเสียง ขนาดไมต่ํากวา 250 วัตต 

พรอมไมค จํานวน 1 ชุด

               18,000
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

12. เครื่องเลน CD/VCD/DVD/Mp3                   

 จํานวน 2  เครื่อง

               10,000

13. วิทยุเทป พรอมไมค 2 เครื่อง                20,000

14. เครื่องทําน้ําเย็น แบบใชขวด 2 เครื่อง                  6,400

74 โครงการจัดหาครุภัณฑ โรงเรียน

เทศบาลวัดพรหมจริยาวาส

เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใช

เพียงพอในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน ตาม

สาระตางๆ

1. เครื่องพิมพสําเนาระบบดิจิตอล จํานวน 1 

เครื่อง

             120,000 3  เดือน         

 ป 50

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการ

เรียนสูงขึ้น

ท.3

2. เครื่องปรับอากาศขนาด 25000  บีทียู พรอม

ติดตั้ง จํานวน  2 เครื่อง

               98,000

 3. พัดลมเพดาน  จํานวน  10  ตัว                20,000

4. โตะหมูบูชาทองหมู 9   จํานวน  1  ชุด                17,600

5. เครื่อพิมพชนิดหัวเข็ม จํานวน 2 เครื่อง                70,000

6. โตะนักเรียนเดี่ยวประถม 100 ชุด                68,000 ท.3

7. โทรทัศนสี จอแบน ขนาด ไมต่ํากวา 25 นิ้ว 

จํานวน 2 เครื่อง

               21,000

8. ตูลําโพงสนาม  ขนาด 15 นิ้ว    จํานวน  1  ตู                12,000

9. เครื่องขยายเสียงแบบมือถือ จํานวน  4 เครื่อง                10,000

10. เครื่องทําน้ําเย็น 3 กอก พรอมเครื่องกรอง 

จํานวน  2  เครื่อง

               40,000

11. เครื่องตัดหญาแบบชนิดขอออน จํานวน  1  

เครื่อง

               13,000

12. จะเข จํานวน  1 ชุด                  8,000  
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

 13. ขิม  จํานวน 1 ชุด                  7,000

14. ระนาดเอก จํานวน 1 ผืน                  7,200

15.  ระนาดทุม จํานวน 1 ผืน                  7,200

16. ซออู  จํานวน 2  คัน                  2,800

17. ซอดวง  จํานวน 2 คัน                  2,400

 18. ฉิ่ง จํานวน  1  คู                     400

 19. ฉาบ  จํานวน  1  คู                     400

20. กรับ  จํานวน  1  คู                     300

21. โหมง  1  ชุด                  1,100

 22. ตูเก็บเอกสาร 2 ตอน ชั้นบนเปนกระจก ชั้น

ลางทึบ  จํานวน  6  ตู

               36,000

 23. เครื่องคอมพิวเตอร  จํานวน  10  ชุด              250,000

24. เครื่องพิมพชนิดหัวเข็ม จํานวน 2 เครื่อง                70,000

25. เครื่องชวยสอนจํานวน  6  ชุด                28,800

26. เครื่องเลน CD/VCD/DVD/Mp 3                 

จํานวน 6 เครื่อง

               30,000 ท.3

27. ไมโครโฟน พรอมขาตั้งไมค จํานวน 2 ชุด                11,600

28. คียบอรดไฟฟา จํานวน  1  เครื่อง                30,000

 29. เครื่องซักผา ขนาดไมนอยกวา 7 กก. จํานวน 

 1  เครื่อง

               10,000
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

75 โครงการจัดหาครุภัณฑ โรงเรียน

เทศบาลวัดวรนาถบรรพต

เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใช

เพียงพอในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน ตาม

สาระตางๆ

1. ตูไมกระจกบานเลื่อน 40ซม.x2.5ม.x80ซม. 

จํานวน 10  ตู

               80,000 3 เดือน        

 ป 50

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการ

เรียนสูงขึ้น

ท.4

2. ตูไม 2 ชั้นชั้นลางทึบชั้นบนกระจกบานเลื่อน 

 40ซม.x3.5ม.x1ม. จํานวน  2  ตู

               60,000

3. โตะทํางาน จํานวน  5  ชุด                17,500

4.โทรทัศนสี จอแบน ขนาด ไมต่ํากวา 25 นิ้ว 

จํานวน 3 เครื่อง

               31,500

5. เครื่องเลน CD/VCD/DVD/Mp 3                

จํานวน 2 เครื่อง

               10,000

6. รถเข็นขนดิน 1 คัน                  1,200

7. เครื่องตัดหญาชนิดขอออน จํานวน  1  เครื่อง                13,000

8. เครื่องชั่งน้ําหนัก  8 เครื่อง                16,000

76 โครงการจัดหาครุภัณฑ โรงเรียน

เทศบาลวัดชองคีรีศรีสิทธิวราราม

เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใช

เพียงพอในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน ตาม

สาระตางๆ

1. ตูเก็บเอกสาร 2 ตอน ชั้นบนเปนกระจก ชั้น

ลางทึบ  จํานวน  2  ตู

               12,000 3 เดือน        

 ป 50

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการ

เรียนสูงขึ้น

ท.5

2. ตูเหล็ก 2 บานทึบ(มอก.) จํานวน  3 หลัง                  8,250 ท.5

3. โตะหินขัด พรอมมานั่ง จํานวน  4  ชุด                  8,800

4. พัดลมโรงงาน ขนาดไมนอยกวา  24  นิ้ว    

จํานวน  2  เครื่อง

                 5,600

5. โตะทํางาน พรอมเกาอี้ จํานวน 6 ชุด                21,000
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

6. เครื่องโทรสาร แบบใช กระดาษธรรมดาสง

เอกสาร ไดครั้งละ 20 แผน จํานวน  1  เครื่อง

               18,000

7. เครื่องพิมพ ชนิดหมึกพน จํานวน 1 เครื่อง                  6,000

8. เครื่องพิมพ ชนิดหัวเข็ม จํานวน  1  เครื่อง                35,000

9. เครื่องคอมพิวเตอร  จํานวน  24  เครื่อง              600,000

10. คอมพิวเตอรโนตบุคพรอมอุปกรณตอพวง 

จํานวน  1   เครื่อง

               50,000

11. เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจกเตอร พรอม

จอรับภาพชนิดมือดึง ขนาดเสน ทะแยงมุม 120 

นิ้ว 1 ชุด

             100,000

77 โครงการจัดหาครุภัณฑ โรงเรียน

เทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต

เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใช

เพียงพอในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน ตาม

สาระตางๆ

1. โตะนักเรียนเดี่ยวประถม   40 ชุด                27,200 3 เดือน        

 ป 50

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการ

เรียนสูงขึ้น

ท.6

2. โตะทํางาน  4  ชุด                14,000

3. พัดลมโรงงาน 24 นิ้ว  จํานวน 4 ตัว                12,320

4. โตะรับประทานอาหารพรอมเกาอี้ 20 ชุด                44,000

5. โตะหินขัดพรอมมานั่ง 10 ชุด                22,000

6. โตะยืนบรรยาย  (โพเดี้ยม) 1 ชุด                  6,600

7. เครื่องคอมพิวเตอร 3 ชุด              120,000 ท.6

8. โตะนักเรียนเดี่ยวประถม   40 ชุด                27,200

9. โทรทัศนสี จอแบน ขนาดไมต่ํากวา 25 นิ้ว 

จํานวน 2 เครื่อง

               21,000
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

78 โครงการจัดหาครุภัณฑ โรงเรียน

เทศบาลวัดสุคตวราราม

เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใช

เพียงพอในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน ตาม

สาระตางๆ

1. เครื่องปรับอากาศขนาด 24,000  บีทียู   จํานวน

 4  เครื่อง

             120,000 3 เดือน        

 ป 50

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการ

เรียนสูงขึ้น

ท.7

2. ตูเหล็ก 15 ลิ้นชัก  2 ตู                60,000

  3. ตูเก็บเอกสาร 2 ตอน ชั้นบนเปนกระจก ชั้น

ลางทึบ  จํานวน  11  ตู

               66,000  

4. เครื่องพิมพแบบพนหมึก 1 เครื่อง                  6,000

5. เครื่องพิมพแบบเลเซอร  1 เครื่อง                15,000

  6. โตะนักเรียนเดี่ยวประถม 100 ชุด                68,000  

    7. โตะนักเรียนเดี่ยวมัธยม  80  ชุด                54,400  

8. เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจกเตอร พรอม

จอรับภาพชนิดมือดึง ขนาดเสน ทะแยงมุม 120 

นิ้ว 1 ชุด

             100,000

 9. เครื่องขยายเสียง ขนาดไมต่ํากวา 250 วัตต 

พรอมไมค จํานวน 1 ชุด

               18,000  

   10. วิทยุ-เทปซีดี  4  เครื่อง                12,800  

   11. แทนตัดไฟเบอรขนาด  16 นิ้ว มอเตอร 3.HP

 220V.   1 เครื่อง

               11,500  

 12. เครื่องเจียรไฟฟาขนาด  4  นิ้ว  2 ตัว                15,000  

  13. สวานไฟฟาชนิด 2 ระบบ  เจาะคอนกรีตได 1

 ตัว

                 6,400  ท.7

  14. เลื่อยจิกซอ  2  เครื่อง                  5,000  
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

  15. เครื่องขัดไม 1 เครื่อง                  6,000  

   16. เครื่องปนกระดาษเหลือใช 1 เครื่อง                  5,500

17. ตูเบส 100 w                  7,500

18. ตูกีตาร 100 w                  5,500

19. แซคโซโฟน (อัลโต)                25,000

20. แซคโซโฟน (แทนเนอร)                25,000

21. ทรัมเปด                13,000

22. โซฟราโน (จีน)                16,500

23. เครื่องซักผาแบบถังคู 1 เครื่อง                  6,000

   24. เครื่องทําน้ําเย็นแบบใชขวด 4 เครื่อง                12,800  

   25. เครื่องทําน้ําเย็น-น้ํารอนชนิดขวดคว่ํา  1  

เครื่อง

                 5,500  

   26. พัดลมโรงงานแบบตั้งพื้นขนาด 24 นิ้ว  

ปรับความเร็วได  3 ตัว

               13,200  

  27. เครื่องตัดหญาแบบสะพายไหลชนิดขอแข็ง  

 1  เครื่อง

               10,000  

28. เครื่องปรับอากาศขนาด 25,000 บีทียู   

จํานวน 4 เครื่อง

             120,000

    29. ตูเหล็กเก็บเอกสาร  3  ลิ้นชัก  4  หลัง                  8,000  

 30. ปายนิเทศชานออย 12  ปาย                78,000  

   31. ตูเสื้อผา2หลัง                  6,000  

32. โตะหินขัดพรอมมานั่ง จํานวน 15 ชุด                33,000 ท.7

33. โตะหมูบูชาหมูเกาจํานวน 1 ชุด                17,600
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

 34. เครื่องคอมพิวเตอร  6  ชุด              240,000  

   35. เครื่องพิมพ ชนิดเลเซอร  2  ชุด                34,000  

  36. เกาอี้ฟงคําบรรยาย  120  ตัว                72,000  

    37. โตะนักเรียนระดับประถม  120  ชุด                84,000  

   38. โทรทัศนสีขนาด  25  นิ้ว  8 เครื่อง                42,000  

 39. กลองดิจิตอลความละเอียด  ไมต่ํากวา 4 

ลานพิกเซล หนวยความจําไมนอยกวา 256 mb

               15,000  

   40. กลองถายวีดีโอระบบดิจิตอล พรอมอุปกรณ

ครบชุด  จํานวน  1  ชุด

               25,000  

   41. เครื่องเลนวิทยุ-เทปซีดี  6  ชุด                19,200  

   42. เครื่องชวยสอน  6  เครื่อง                24,000  

 43. เครื่องทําน้ําเย็น 3 กอก   3  เครื่อง                55,500  

44. กบไฟฟาขนาด  3  นิ้ว  1  เครื่อง
   45. ตูออกไฟฟา1ตู                  3,000  

79 โครงการจัดหาครุภัณฑ โรงเรียน

เทศบาลวัดไทรเหนือ

เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใช

เพียงพอในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน ตาม

สาระตางๆ

1. ตูกระจกกรอบอลูมิเนียม  8   ตู                50,000 3  เดือน         

 ป 50

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการ

เรียนสูงขึ้น

ท.8

2. คอมพิวเตอรโนตบุคพรอมอุปกรณตอพวง 

จํานวน  1   เครื่อง

               50,000

3. เครื่องคอมพิวเตอร 2 ชุด (วิชาการ)                80,000

4. โทรทัศนสี จอแบน ขนาด ไมต่ํากวา 25 นิ้ว 5 

เครื่อง

               52,500 ท.8
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

5. เครื่องเลน CD/VCD/DVD/Mp 3    3 เครื่อง                15,000

6. ตูเก็บเอกสาร 2 ตอน ชั้นบนเปนกระจก ชั้น

ลางทึบ  จํานวน  5  ชุด

               30,000

7. เครื่องดูดฝุน ขนาด 15  ลิตร  จํานวน  1   เครื่อง                10,000

8. เครื่องพิมพชนิดหมึกพน  1 เครื่อง                  6,000

9. กลองถายภาพ ระบบดิจิตอล ความละเอียด  

ไมต่ํากวา 4 ลานพิกเซล หนวยความจําไมนอย

กวา 256 mb

               15,000

10. กลองถายวีดีโอ ระบบดิจิตอลพรอมอุปกรณ

ครบชุด 1  ชุด

               25,000

11. เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจกเตอร พรอม

จอรับภาพชนิดมือดึง ขนาดเสนทะแยงมุม 120 

นิ้ว 1 ชุด

             100,000

81 โครงการสนับสนุนการประกวด

พระเครื่อง

เพื่ออนุรักษสงเสริมการ

ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม

 และประชาสัมพันธ 

เผยแพรจังหวัดนครสวรรค

10,000 คน              600,000 2 วัน            

 ป 50

นักเรียน เยาวชน และ

ประชาชนในจังหวัด

นครสวรรค มีจิตสํานึก 

และรวมอนุรักษสงเสริม

ศาสนา

สํานักการศึกษา

ยุทธศาสตรที่  6  สนับสนุนการใหบริการดานสาธารณสุขในเชิงรุก           
80 โครงการเพื่อนใจวัยรุน เพื่อใหครู และนักเรียน

สามารถใหคําปรึกษา

แนะนําได

ครูและ นักเรียน จํานวน 80 คน                50,000 3 วัน            

 ป  50,51

นักเรียนไดรับการดูแลดีขึ้น สํานักการ

สาธารณสุขฯ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

81 โครงการการใหคําปรึกษาแกสตรี

วัยทองในศูนยบริการสาธารณสุข

เพื่อใหเจาหนาที่สามารถ

ใหคําปรึกษาเรื่องการ

เปลี่ยนแปลงของสตรีวัย

ทอง

สตรีวัยทอง 100 คน                50,000 12 เดือน        

   ป  50,51

สตรีวัยทองมีสุขภาพดี สํานักการ

สาธารณสุขฯ

82 โครงการสงเสริมสุขภาพพนักงาน

เทศบาล

เพื่อประเมินสภาวะ

สุขภาพของพนักงาน

เทศบาล

พนักงานเทศบาล 400 คน              330,000 1 เดือน        

 ป  50,51

พนักงานเทศบาลมีสุขภาพ

ดีทําใหประสิทธิภาพการ

ทํางานดีขึ้น

สํานักการ

สาธารณสุขฯ

83 โครงการโรงเรียนปลอดเหา เพื่อใหนักเรียนปลอดจาก

การเปนเหา

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล จํานวน 1 โรงเรียน                50,000 12 เดือน       

 ป  50,51

นักเรียนมีสุขภาพอนามัยดี

ขึ้น

สํานักการ

สาธารณสุขฯ
84 โครงการการใหคําปรึกษากอน

สมรส

เพื่อใหคูสมรสรายใหม

ไดรับการใหคําแนะนํา

กอนสมรส

คูสมรสรายใหม 50 คู                50,000 12 เดือน       

 ป  50,51

คูสมรสรายใหมมีการ

วางแผนชีวิตที่ดี

สํานักการ

สาธารณสุขฯ

ยุทธศาสตรที่  7  เพิ่มประสิทธิภาพในการบริการดานสาธารณสุขแกประชาชนอยางมีมาตรฐานและทั่วถึง
87 โครงการศึกษาวิจัยในงาน

สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

เพื่อวิเคราะหและประเมิน

งานสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม

จํานวน 1 เรื่อง                60,000 6 เดือน        

 ป 50,51

ไดทราบสถานการณที่

แทจริงของผลสําเร็จของ

งาน

สํานักการ

สาธารณสุขฯ

88 โครงการทาสีอาคารศูนยบริการ

สาธารณสุข 2

เพื่อปรับปรุงสถานที่ใหมี

ความพรอมตอการอํานวย

ความสะดวก  แกประชาชน

 ผูมาติดตอรับบริกร

ทาสี อาคารศูนยบริการสาธารณสุข 2              

พื้นที่ประมาณ  1,500  ตร.ม. ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

             250,000 6 เดือน         

 ป 50

ศูนยบริการสาธารณสุข     

 ความสวยงาม และมี

บรรยากาศที่ดี นาอยู

สํานักการ

สาธารณสุขฯ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

89 โครงการจัดหาครุภัณฑสํานักการ

สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

เพื่อใหมีเครื่องมือ เครื่องใช

เพียงพอในการปฏิบัติงาน

1. คอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ  1 เครื่อง                40,000 3 เดือน        

 ป 50

การปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น

สํานักการ

สาธารณสุขฯ

2. โตะทํางาน จํานวน 3 ชุด                10,500 สํานักการ

สาธารณสุขฯ
3. ตูเย็น ขนาดไมต่ํากวา 7 คิวบิกฟุต  1 เครื่อง                  7,000

4. รถบรรทุก (ดีเซล) แบบมีชองวางดานหลัง

คนขับ   1 คัน

             500,000

5. รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคบ   1 คัน              580,000

6. เครื่องดูดฝุน ขนาดไมนอยกวา   15 ลิตร    

จํานวน 1 เครื่อง

               10,000

7. โตะหินขัด  3 ชุด                  6,600

8. เครื่องทําน้ํารอน-เย็น   1 เครื่อง                  5,500

9. เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาดไมต่ํากวา 

16,000 บีทียู จํานวน  2 เครื่อง

               50,000

10. เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาดไมต่ํากวา

 18,000 บีทียู จํานวน 3 เครื่อง

               78,000

11.เครื่องวัดเสียงชนิดแยกความถี่ได พรอม

เครื่องประเมินผลและพิมพขอมูลผล  จํานวน 1 

เครื่อง

             160,000

90 โครงการจัดหาครุภัณฑกอง

สวัสดิการสังคม

เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใช

เพียงพอในการปฏิบัติงาน

1. เครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ ชนิดไร

สาย จํานวน 1  ชุด

          1,100,000 3 เดือน        

 ป 50

การปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น

กองสวัสดิการ

สังคม
2. รถยนตบรรทุกชนิดดับเบิ้ลแคบ  จํานวน 1 คัน              580,000
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่  9  เสริมสรางชุมชนใหเขมแข็ง           
91 โครงการสงเคราะหผูดอยโอกาสใน

เขตเทศบาล

เพื่อชวยเหลือผูยากจน 

คนชรา ผูทุพพลภาพ เด็ก 

เยาวชน และผูเจ็บปวยดวย

โรคเรื้อรัง  โดยสนับสนุน

ปจจัยพื้นฐาน  เบี้ยยังชีพ

รายเดือน และ

ประสานงานกับหนวยงาน

ที่เกี่ยวของเพื่อใหการ

ชวยเหลือตอไป

250 คน              450,000 12 เดือน      

ป 50

ผูดอยโอกาสไดรับ

ปจจัยพื้นฐานในการ

ดํารงชีวิตอยางเพียงพอ

กองสวัสดิการ

สังคม

92 คากอสรางโครงการบานมั่นคง เพื่อใหประชาชนไดมีที่อยู

อาศัยอยางมั่งคง

กอสรางที่อยูอาศัย 1 หลัง ตามแบบแปลน

รายละเอียดของการเคหะแหงชาติ

        20,000,000 12  เดือน       

   ป 50

ลดปญหาชุมชนแออัดใน

เขตเทศบาล

กองสวัสดิการ

สังคม

การพัฒนาที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่  11  การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี

93 โครงการจัดหาครุภัณฑ สํานัก

ปลัดเทศบาล

เพื่อใหมีเครื่องมือ เครื่องใช

เพียงพอในการปฏิบัติงาน

1. ชุดประดาน้ํา จํานวน 2 ชุด              300,000 3  เดือน         

 ป 50

การปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น

สํานักปลัดเทศบาล

2. รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคบ 2 คัน           1,160,000

3. รถจักรยานยนต ขนาดไมต่ํากวา 120 ซีซี  2  

คัน

               80,000
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

4. รถจักรยานยนตสายตรวจพรอมอุปกรณ   2  

คัน

             200,000

5. รถยนตบรรทุกน้ําดับเพลิง จํานวน 1 คัน           1,000,000 สํานักปลัดเทศบาล
6. รถยนตบรรทุก (ดีเซล) แบบมีชองดานหลัง

คนขับ   2  คัน

          1,000,000

7. หลังคาอะลูมิเนียมรถบรรทุก   1  หลัง                11,000

8. เรือทองแบน แบบอลูมิเนียม  พรอมติดเครื่อง

ทายแบบหางสั้น กําลังไมนอยกวา 30 แรงมา 

จํานวน 1 ลํา

             490,000

9. เครื่องอัดอากาศบริสุทธิ์ ใชอัดถังอากาศ

ชวยชีวิต (BA) จํานวน 1 เครื่อง

             120,000

10. ตูลอคเกอร จํานวน 5  ตู                50,000

11. เครื่องปมน้ํา จํานวน 1 เครื่อง                10,000

94 โครงการจัดหาครุภัณฑกอง

วิชาการและแผนงาน

เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใช

เพียงพอในการปฏิบัติงาน

1. โตะทํางาน 3 ชุด                10,500 3 เดือน        

 ป 50

การปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กองวิชาการฯ

2. คอมพิวเตอร  พรอมอุปกรณ  1 ชุด                40,000

3. โตะประชุมพรอมเกาอี้ 1 ชุด ประกอบดวย 

โตะขนาด 1.50 x 3.00 ม. จํานวน 1 ตัว เกาอี้ 8 ตัว

               20,000

4. เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวนขนาด 25,000 บี

ทียู จํานวน 2 เครื่อง

               60,000

95 โครงการจัดทําระบบฐานขอมูล

ดานการเงินการคลัง

เพื่อเพิ่มรายไดของเทศบาล รายไดเพิ่มขึ้นรอยละ 5              150,000 12 เดือน      

ป 50

เทศบาลมีงบประมาณใน

การพัฒนาทองถิ่นมากขึ้น

สํานักการคลัง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

96 โครงการจัดหาครุภัณฑสํานักการ

คลัง

เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใช

เพียงพอแกการปฏิบัติงาน

1. เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server)          

จํานวน 1 ชุด

             350,000 3 เดือน        

 ป 50

อุปกรณเครื่องมือเครื่องใช

เพียงพอแกการปฏิบัติงาน

สํานักการคลัง

2. เครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ  จํานวน 5 

ชุด

             250,000

3. รถจักรยานยนต ขนาดไมต่ํากวา 120 ซีซี 

จํานวน 2 คัน

               80,000 สํานักการคลัง

97 โครงการติดตั้งเครื่องอุปกรณ

ดับเพลิง และเครื่องรื้อถอนทําลาย

ในพื้นที่เสี่ยงภัย

เพื่อใชติดตั้งประจําพื้นที่

เสี่ยงภัยในเขตเทศบาล

 2   ชุมชน              120,000 4  เดือน       

 ป 50

พื้นที่เสี่ยงภัยในเขต

เทศบาลมีอุปกรณดับเพลิง 

และประชาชนในพื้นที่มี

ความรูสึกปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

สํานักปลัดเทศบาล

98 โครงการกอสรางที่จอดรถบันได

เลื่อน และรถหอน้ํา

เพื่อใหมีที่สําหรับจอดรถ

บันได และรถหอน้ํา

   1  แหง              600,000 4  เดือน        

 ป 50

ที่สําหรับจอดรถเพียงพอ สํานักปลัดเทศบาล

ยุทธศาตรที่  12   การสรางสังคมที่นาอยู
99 โครงการกอสรางถนนผังเมืองสาย ก เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวก ปลอดภัย ใน

การเดินทางการจราจร  

การขนสง

กอสรางถนนผังเมือง สาย ก เปนแอสฟลทติก 

คอนกรีต กวาง 15 เมตร ยาวประมาณ 860 เมตร

 พื้นที่ประมาณ 12,900  ตร.เมตร พรอมทอ

ระบายน้ํา ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1 เมตร และ

โคมไฟตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

 28,000,000  

(เงินอุดหนุน)

12 เดือน      

 ป 50

ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่

และที่มีการคมนาคมทั่วไป

ไดรับความสะดวก รวดเร็ว

 ไมมีปญหาน้ําทวมขัง  

ประมาณ 10.15 % ของ

ครัวเรือนในเขต

สํานักการชาง
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125

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

100 โครงการจัดหาที่ดิน เวนคืนที่ดิน 

และสิ่งกอสราง เพื่อกอสรางถนน

และระบบระบายน้ํา

เพื่อใชกอสรางถนนและ

ทอระบายน้ําใหผูใช

เสนทางไดรับความ

สะดวกปลอดภัยในการ

เดินทาง

ดําเนินการจัดหาที่ดิน เวนคืนที่ดินและสิ่งปลูก

สราง ตามแผนที่ทายพระราชกฤษฎีกาฯ

        50,000,000 36  เดือน       

  ป 50

ประชาชนไดรับความ

สะดวกปลอดภัยในการ

เดินทาง การขนสงและ

การจราจร  ประชาชน

ไดรับประโยชนประมาณ  

59 %

สํานักการชาง

101 โครงการเวนคืนถนนวงศสวรรค เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวก ปลอดภัย ใน

การเดินทางการจราจร  

การขนสง และใชกอสราง

ขยายผิวจราจรและระบบ

ระบายน้ํา

ดําเนินการสํารวจ  ออกแบบและ เวนคืนที่ดิน

บริเวณสวนที่โคงงอเปนมุม  ใหเปนแนวตรง

และมีเขตทางกวางประมาณ  20  เมตร  จํานวน

ที่ดิน  15  แปลง  พื้นที่รวม 1-1-50 ไร  กอสราง

ถนนวงศสวรรค  สวนที่โคงงอเปนมุมใหเปน

แนวตรง  มีเขตทางกวาง  20  เมตร

        11,000,000 6  เดือน        

 ป 50

ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่

และที่มีการคมนาคมทั่วไป

ไดรับความสะดวก รวดเร็ว

ไมมีปญหาน้ําทวมขัง  

10.15 % ของราษฎรในเขต

สํานักการชาง

102 โครงการกอสรางเขื่อนริมตลิ่ง

ปองกันน้ําทวม

เพื่อปองกันตลิ่งพัง  และ

เพื่อปองกันน้ําทวม

กอสรางเขื่อนริมตลิ่งปองกันน้ําทวม  ความยาว

ประมาณ  300  เมตร  ตามแบบของกรมโยธาธิ

การและผังเมือง

 30,000,000 

(เงินอุดหนุน)

15  เดือน       

 ป 50

-ตลิ่งริมน้ํามีความมั่นคง

แข็งแรง   ราษฎรใน

ทองถิ่นไดรับความสะดวก

 ปลอดภัยในชีวิต 

ทรัพยสินและไมมีปญหา

น้ําทวม  ราษฎรในเขต

ไดรับประโยชน  79.11 %

สํานักการชาง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

103 โครงการกอสรางถนน คสล.เชื่อม

ระหวางถนนไกรลาศ กับถนน

พิทักษสันติราษฎร

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการสัญจร 

การคมนาคม การขนสง 

และมีระบบระบายน้ําที่ดี

กอสรางถนนคสล.กวางเฉลี่ย 6 ม. ยาวประมาณ 

535ม. หนา 0.2 ม.หรือพื้นที่ดําเนินการ 3,210 

ตร.ม. พรอมทอระบายน้ํา ขนาดเสนผาศูนยกลาง

 1.00 ม. ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

        15,000,000 8 เดือน          

 ป 50

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร    

การขนสง   และการจราจร 

 4.48 %   ของครัวเรือนใน

เขต

สํานักการชาง

104 โครงการกอสรางถนน คสล.  ซอย

ขางสถานธนานุบาล 2 (อรรถกวี 6)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวก  ปลอดภัย  

ในการเดินทางการจราจร

กอสรางปรับปรุงผิวจราจรเปนถนน  คสล. 

ขนาดกวาง  2.75   เมตร  ยาวประมาณ 75 เมตร 

 หนา 0.15  เมตร พรอมทอระบายน้ํา ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร  ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

             354,000 3  เดือน         

 ป 50

ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่

และที่มีการคมนาคมทั่วไป

ไดรับความสะดวก รวดเร็ว 

 ไมมีปญหาน้ําทวมขัง  1.31

 %  ของครัวเรือนในเขต

สํานักการชาง

105 โครงการกอสรางถนนซอยแยกจาก

ถนนสวรรควิถี ขางบานเลขที่  340/3

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวก ปลอดภัย ใน

การเดินทางการจราจร  

การขนสง

กอสรางเปนผิวทาง คสล.หนา 0.15 เมตร กวาง

ประมาณ 4.00 เมตร ยาว 140 เมตร  หรือพื้นที่

ดําเนินการ 560 ตารางเมตร พรอมวางทอระบาย

น้ํา คสล.ขนาดเสนผาศูนยกลาง  0.60 เมตร 

พรอมบอพัก ตามแบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

             623,200 6  เดือน         

  ป 50

ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่

และที่มีการคมนาคมทั่วไป

ไดรับความสะดวก รวดเร็ว 

 ไมมีปญหาน้ําทวมขัง  1.52

 %  ของครัวเรือนในเขต

สํานักการชาง

106 โครงการกอสรางถนน  คสล.ถนน

อรรถกวี  ชวงที่  2  จาก

โรงพยาบาลสวรรคประชารักษถึง

ถนนอัมราวิถี

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัย ใน

การเดินทาง  การจราจร

การขนสง

กอสรางถนน  คสล. กวาง   11 - 14  เมตร  ยาว   

500  เมตร  หนา  0.20  เมตร  หรือพื้นที่

ดําเนินการไมนอยกวา  6,500   ตารางเมตร  ตาม

แบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

          5,200,000 8  เดือน         

 ป 50

ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่

และที่มีการคมนาคมทั่วไป

ไดรับความสะดวก รวดเร็ว 

 ไมมีปญหาน้ําทวมขัง  2.90

 % ของครัวเรือน

สํานักการชาง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

107 โครงการกอสรางถนน คสล.ถนน

อรรถกวี  ชวงที่  1  จากถนนโกสีย

ถึงโรงพยาบาลสวรรคประชารักษ

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัย ใน

การเดินทาง  การจราจร

การขนสง

กอสรางถนน  คสล. กวาง    12-14  เมตรยาว  

550  เมตร  หนา  0.20  เมตร  หรือพื้นที่

ดําเนินการไมนอยกวา  7,200  ตารางเมตรตาม

แบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

          5,760,000 8  เดือน         

 ป 50

ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่

และที่มีการคมนาคมทั่วไป

ไดรับความสะดวก รวดเร็ว 

 ไมมีปญหาน้ําทวมขัง  3.70

 % ของครัวเรือนในเขต

สํานักการชาง

108 โครงการปรับปรุงถนนบริเวณ

หมูบานจาเสงี่ยม

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการสัญจร

ปรับปรุงเปนถนนคสล.ขนาดกวาง 3 ม.  ยาว 178

 ม. หนา 0.15 ม.  พรอมทอระบายน้ํา คสล. ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

             500,000 6 เดือน          

 ป 50

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร การ

ขนสงและการจราจร  1.53

 % ของครัวเรือนในเขต

สํานักการชาง

109 โครงการกอสรางถนน คสล. ถนน

มาตุลี ชวงที่ 1 จากถนนริมเขื่อนถึง

ซอยมาตุลี 5

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัย ใน

การเดินทาง การจราจรการ

ขนสง

กอสรางถนน  คสล. กวาง   10 - 12  เมตร    ยาว  

 600  เมตร  หนา  0.20  เมตร  หรือพื้นที่

ดําเนินการไมนอยกวา  6,900   ตารางเมตร   

ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

          5,520,000 6 เดือน          

 ป 50

ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่

และที่มีการคมนาคมทั่วไป

ไดรับความสะดวก รวดเร็ว

ไมมีปญหาน้ําทวมขัง  1.59

 % ของครัวเรือนในเขต

สํานักการชาง

110 โครงการกอสรางถนน  คสล. ถนน

สวรรควิถี  จากถนนธรรมวิถี ถึงสี่

แยกถนนอรรถกวี

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัย ใน

การเดินทาง การจราจรการ

ขนสง

กอสรางถนน  คสล. กวาง   11 - 18  เมตร  ยาว

ประมาณ   800  เมตร  หนา  0.20  เมตร  หรือ

พื้นที่ดําเนินการประมาณ  12,000   ตารางเมตร  

 ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

          9,600,000 6 เดือน          

 ป 50

ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่

และที่มีการคมนาคมทั่วไป

ไดรับความสะดวก รวดเร็ว

ไมมีปญหาน้ําทวมขัง  2.50

 % ของครัวเรือนในเขต

สํานักการชาง
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128

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

111 โครงการกอสรางถนน คสล. ถนน

สวรรควิถี แยกถนนอรรถกวีถึงสาม

แยกถนนดาวดึงส

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัย ใน

การเดินทาง การจราจรการ

ขนสง

กอสรางถนน  คสล. กวาง   11 - 18  เมตร  ยาว

ประมาณ   760  เมตร  หนา  0.20  เมตร  หรือ

พื้นที่ดําเนินการประมาณ   11,400   ตารางเมตร 

 ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

          9,120,000 8  เดือน         

 ป 50

ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่

และที่มีการคมนาคมทั่วไป

ไดรับความสะดวก รวดเร็ว

ไมมีปญหาน้ําทวมขัง  1.75

 % ของครัวเรือนในเขต

สํานักการชาง

112 โครงการกอสรางถนน  คสล. ถนน

โกสีย ชวงที่ 3 จากวัดนครสวรรค

ถึงธนาคารกรุงไทย จํากัด

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัย ใน

การเดินทาง การจราจรการ

ขนสง

กอสรางถนน  คสล. กวาง   5  - 12  เมตร    ยาว  

 560  เมตร  หนา  0.20  เมตร  หรือพื้นที่

ดําเนินการไมนอยกวา  5,130   ตารางเมตร  ตาม

แบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

          4,100,000 6  เดือน         

 ป 50

ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่

และที่มีการคมนาคมทั่วไป

ไดรับความสะดวก รวดเร็ว

ไมมีปญหาน้ําทวมขัง  2.49

 % ของครัวเรือนในเขต

สํานักการชาง

113 โครงการกอสรางถนน  คสล. ถนน

สวรรควิถีหนาวัดนครสวรรคถึงตึก

น้ําเงิน

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัย ใน

การเดินทาง การจราจรการ

ขนสง

กอสรางถนน คสล. สวรรควิถี  หนา  0.20 เมตร

กวางประมาณ  11 -15 เมตร  ยาว  430 เมตร  

หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา  5,970 ตร.ม   

ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

          4,776,000 6  เดือน         

  ป 50

ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่

และที่มีการคมนาคมทั่วไป

ไดรับความสะดวก รวดเร็ว

ไมมีปญหาน้ําทวมขัง  

2.35% ของครัวเรือนในเขต

สํานักการชาง

114 โครงการกอสรางถนน คสล.พรอม

ทอระบายน้ํา คสล. ซอยโกสีย 8 

(เสนอโดย  ชุมชนวัดไทรเหนือ ,   

ชุมชนถาวรพัฒนา , ชุมชนหนาผา)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัย ใน

การจราจร การขนสงและมี

ระบบระบายน้ําที่ดี

กอสรางผิวจราจรเปนถนน คสล. กวาง 2.00 

เมตร ยาว 95.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรอื

พื้นที่ดําเนินการ  190 ตารางเมตร พรอมทอ

ระบายน้ํา ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร     

ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

             446,000 4  เดือน         

  ป 50

ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่

และที่มีการคมนาคมทั่วไป

 ไดรับความสะดวก รวดเร็ว

 ไมมีปญหาน้ําทวมขัง   

1.32 %    ของครัวเรือนใน

เขต

สํานักการชาง
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129

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

115 โครงการกอสรางถนน คสล.พรอม

ทอระบายน้ํา คสล. ซอยโกสีย 10  

(เสนอโดย  ชุมชนวัดไทรเหนือ,  

ชุมชนถาวรพัฒนา ,  ชุมชนหนาผา)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัย ใน

การจราจร การขนสงและมี

ระบบระบายน้ําที่ดี

กอสรางผิวจราจรเปนถนน คสล. กวาง 3.50 

เมตร ยาว 175  เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่

ดําเนินการ  612  ตารางเมตร พรอมทอระบายน้ํา

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร  ยาวประมาณ 

 175  เมตร    ตามแบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

          1,066,000 4  เดือน         

 ป 50

ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่

และที่มีการคมนาคมทั่วไป

 ไดรับความสะดวก รวดเร็ว

 ไมมีปญหาน้ําทวมขัง  1.58

 %   ของครัวเรือนในเขต

สํานักการชาง

116 โครงการกอสรางถนน คสล. 

พรอมทอระบายน้ํา คสล. ซอยโกสีย

 16  (เสนอโดย  ชุมชนวัดไทรใต,  

ชุมชนหนาผา, ชุมชนตลาดตายอม)

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการสัญจร 

การคมนาคม การขนสง 

และมีระบบระบายน้ําที่ดี

กอสรางผิวจราจรถนน คสล.หนา 0.15 ม. กวาง 4

 ม.ยาว 75 ม.หรือพื้นที่ไมนอยกวา 300  ตร.ม. 

พรอมทอระบายน้ํา คสล.ขนาด 0.40 ม. ความ

ยาวรวมบอพักไมนอยกวา 75 ม.  ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

             440,000 6 เดือน          

 ป 50

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร  การ

ขนสงและการจราจร  1.05

 % ของครัวเรือนในเขต

สํานักการชาง

117 โครงการกอสรางถนน คสล.พรอม

ทอระบายน้ํา คสล. ถนนซอยแยก

ซอยมหาเทพ (ขางหนองผักตบ)  

(เสนอโดย  ชุมชนหนองผักตบ)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัย ใน

การเดินทาง การจราจร 

การขนสง และมีระบบ

ระบายน้ําที่ดี

กอสรางถนน คสล. กวาง 5.00 เมตร  ยาว

ประมาณ 170 เมตร พรอมทอระบายน้ํา ขนาด 

เสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร และบอพัก ตาม

แบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

          1,210,000 6  เดือน         

 ป 50

ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่

และที่มีการคมนาคมทั่วไป

ไดรับความสะดวก รวดเร็ว 

 ไมมีปญหาน้ําทวมขัง   

2.64  %  ของครัวเรือนใน

เขต

สํานักการชาง

129



130

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

118 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา 

คสล.พรอมถนน คสล. ซอยมาตุลี 7

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวก ปลอดภัย ใน

การเดินทางการจราจร  

การขนสง และมีระบบ

ระบายน้ําที่ถูกหลัก

สุขาภิบาล

กอสรางทอระบายน้ํา คสล.ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร และ 0.60 เมตร 

พรอมบอพักและกอสรางถนน คสล.กวาง

ประมาณ 2.80 - 5.80 เมตร ยาวประมาณ 340 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการไม

นอยกวา 1,339  ตร.ม. ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

          1,800,000 6 เดือน          

 ป 50

ประชาชนทั่วไปไดรับ

ความสะดวก ปลอดภัยใน

ชีวิตทรัพยสิน และการ

สัญจร   ประชาชนในเขต

ไดรับประโยชน  60 %

สํานักการชาง

119 โครงการกอสรางถนน คสล.พรอม

ทอระบายน้ํา บริเวณซอยแยกถนน

ขางปมเชลล (เขาขาด)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวก ปลอดภัย ใน

การเดินทางการจราจร  

การขนสง

กอสรางถนน คสล.กวางประมาณ 4.00 เมตร 

ยาวประมาณ 100 เมตร พรอมทอระบายน้ํา  

ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

             500,000 3  เดือน         

 ป 50

ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่

และที่มีการคมนาคมทั่วไป

ไดรับความสะดวก รวดเร็ว 

 ไมมีปญหาน้ําทวมขัง  1.58

 %  ของครัวเรือนในเขต

สํานักการชาง

120 โครงการกอสรางถนน คสล.พรอม

ทอระบายน้ํา  ถนนสวรรควิถี  39

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวก ปลอดภัย ใน

การเดินทางการจราจร  

การขนสง

กอสรางเปนผิวทาง คสล. กวางประมาณ 

7.00-7.50 เมตร ยาว 200 เมตร  หนา 0.20 เมตร 

และกอสรางทอระบายน้ํา คสล.ขนาด

เสนผาศูนยกลาง  0.60 เมตร พรอมบอพัก ตาม

แบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

          1,500,000 6  เดือน         

 ป 50

ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่

และที่มีการคมนาคมทั่วไป

ไดรับความสะดวก รวดเร็ว 

 ไมมีปญหาน้ําทวมขัง  1.52

 %  ของครัวเรือนในเขต

สํานักการชาง

130



131

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

121 โครงการกอสรางถนน คสล.พรอม

ทอระบายน้ํา ซอยปานพลอย 4 -7

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวก ปลอดภัย ใน

การเดินทางการจราจร  

การขนสง

กอสรางปรับปรุงถนน  เปน คสล. ขนาดกวาง  

4.00  เมตร  ยาว 1,100  เมตร  พรอมทอระบายน้ํา

 ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

          6,931,250 6  เดือน         

  ป 50

ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่

และที่มีการคมนาคมทั่วไป

ไดรับความสะดวก รวดเร็ว 

 ไมมีปญหาน้ําทวมขัง  2.64

 %  ของครัวเรือนในเขต

สํานักการชาง

122 โครงการกอสรางถนนพรอมทอ

ระบายน้ํา คสล.เกาะยม

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวก ปลอดภัย ใน

การเดินทางการจราจร  

การขนสง และมีระบบ

ระบายน้ําที่ดี

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 6.00-10.00 เมตร

 ยาว 720 เมตร ผิวจราจรหนา  0.20 เมตร หรือ

พื้นที่ไมนอยกวา 4,127 ตารางเมตร และวางทอ

ระบายน้ํา คสล.เสนผาศูนยกลาง 0.60 ม. พรอม

บอพัก ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

        10,000,000 8  เดือน         

 ป 50

ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่

และที่มีการคมนาคมทั่วไป

ไดรับความสะดวก รวดเร็ว 

 ไมมีปญหาน้ําทวมขัง  0.58

 % ของราษฎรในเขต

สํานักการชาง

123 โครงการกอสรางถนน คสล.พรอม

ทอระบายน้ํา คสล.ซอยมาตุลี 35 

ชวงที่ 2

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการสัญจร

ไปมา และมีระบบระบาย

น้ําที่ดี

กอสรางถนน คสล.กวางประมาณ 6.00 เมตร 

ยาวประมาณ 140 ม. หนา 0.15 ม.  พรอมทอ

ระบายน้ํา  คสล.ขนาดเสนผาศูนยกลาง  0.60  

เมตร  ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

          1,158,000 4  เดือน         

 ป 50

ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่

และที่มีการคมนาคมทั่วไป

ไดรับความสะดวก รวดเร็ว 

 ไมมีปญหาน้ําทวมขัง  2.37

 % ของครัวเรือน

สํานักการชาง

124 โครงการกอสรางถนนพรอมทอ

ระบายน้ํา ซอยขางสถานีไฟฟายอย

นครสวรรค

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการสัญจร

กอสรางผิวจราจร คสล.หนา 0.15 ม. กวาง 

3.50-6.00 ม. พรอมทอระบายน้ํา คสล.ขนาด 

0.60 ม.  ความยาวรวมบอพักไมนอยกวา 1,525 

ม. หรือพื้นที่ไมนอยกวา 7,768 ตร.ม.  

รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล

          9,400,000 6 เดือน          

 ป 50

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร การ

ขนสงและการจราจร 10.15

 % ของราษฎรในเขต

สํานักการชาง

131



132

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

125 โครงการกอสรางถนน คสล.พรอม

ทอระบายน้ํา ซอยแยกถนนไกรลาศ

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัย ใน

การเดินทาง การจราจรการ

ขนสง

กอสรางถนนเปน คสล.ขนาดกวาง 3.00-5.00  

เมตร ยาวประมาณ  380 เมตร หนา 0.20 เมตร  

พรอมทอระบายน้ําขนาดเสนผาศูนยกลาง  0.60 

เมตร พรอมบอพัก ตามแบบรายละเอียดของ

เทศบาล

          2,500,000 6 เดือน          

 ป 50

ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่

และที่มีการคมนาคมทั่วไป

ไดรับความสะดวก รวดเร็ว

ไมมีปญหาน้ําทวมขงั 1.32

 % ของครัวเรือนในเขต

สํานักการชาง

126 โครงการกอสรางปรับปรุงถนน 

คสล. พรอมทอระบายน้ํา ซอย

สวรรควิถี 62  ชวงที่ 2

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัยใน

การเดินทาง การจราจร 

การขนสง และมีระบบ

ระบายน้ําที่ดี

กอสรางปรับปรุงถนน คสล. หนา 0.15  เมตร  

ขนาดกวาง 4.00-6.00  เมตร  ยาวรวมประมาณ  

205  เมตร  พรอมทอระบายน้ํา คสล. ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.60  เมตร  หรือพื้นที่

ดําเนินการไมนอยกวา  1,080  ตารางเมตร  ตาม

แบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

          1,330,000 6  เดือน ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่

และที่มีการคมนาคมทั่วไป

ไดรับความสะดวก รวดเร็ว

 ไมมีปญหาน้ําทวมขัง  2.10

 %  ของครัวเรือนในเขต

สํานักการชาง

127 โครงการกอสรางถนน คสล. 

พรอมทอระบายน้ํา ซอยขาง

สํานักงานพัฒนาที่ดิน ชวงที่ 2  

เชื่อมซอยสวรรควิถี 63/1

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัยใน

การเดินทาง การจราจร 

การขนสง และมีระบบ

ระบายน้ําที่ดี

กอสรางปรับปรุงผิวจราจรเปนถนน คสล. 

ขนาดกวาง  4.00  เมตร  ยาวประมาณ  300  เมตร

  หนา  0.15  เมตร  หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอย

กวา  1,200  ตารางเมตร  พรอมทอระบายน้ํา 

คสล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง  0.60  เมตร  

พรอมบอพัก  ตามแบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

          1,750,000 6  เดือน ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่

และที่มีการคมนาคมทั่วไป

ไดรับความสะดวก รวดเร็ว

 ไมมีปญหาน้ําทวมขัง  2.55

 %  ของครัวเรือนในเขต

สํานักการชาง
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133

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

128 โครงการกอสรางปรับปรุงผิวจราจร

 คสล. พรอมทอระบายน้ํา ซอยแยก

โคงตาเพ็ง  ชวงที่ 2

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัยใน

การเดินทาง การจราจร 

การขนสง และมีระบบ

ระบายน้ําที่ดี

กอสรางปรับปรุงผิวจราจร คสล. ขนาดกวาง  

5.00  เมตร  ยาว  311  เมตร  หนา  0.15  เมตร  

พรอมทอระบายน้ํา คสล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 

 0.60  เมตร  พรอมบอพัก ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

          1,960,000 6  เดือน ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่

และที่มีการคมนาคมทั่วไป

ไดรับความสะดวก รวดเร็ว

 ไมมีปญหาน้ําทวมขัง  2.64

 %  ของครัวเรือนในเขต

สํานักการชาง

129 โครงการกอสรางถนน คสล. 

พรอมทอระบายน้ํา ซอยแยกถนน

ไกรลาส (บานเลขที่ 54/2)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัยใน

การเดินทาง การจราจร 

การขนสง และมีระบบ

ระบายน้ําที่ดี

กอสรางผิวทาง คสล. กวางประมาณ  4.50  เมตร 

 ยาวประมาณ  270  เมตร  หนา  0.15  เมตร  

หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา  1,215  ตาราง

เมตร  พรอมทอระบายน้ําขนาดเสนผาศูนยกลาง 

 0.60  เมตร  พรอมบอพัก ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

             670,000 6  เดือน ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่

และที่มีการคมนาคมทั่วไป

ไดรับความสะดวก รวดเร็ว

 ไมมีปญหาน้ําทวมขัง  1.51

 %  ของครัวเรือนในเขต

สํานักการชาง

130 โครงการกอสรางถนน คสล. 

พรอมทอระบายน้ํา ซอยแยกถนน

สวรรควิถี (ขางรานบะหมี่สะปา)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัยใน

การเดินทาง การจราจร 

การขนสง และมีระบบ

ระบายน้ําที่ดี

กอสรางผิวทาง คสล. กวางประมาณ  4.00  เมตร 

 ยาวประมาณ  140  เมตร  หนา  0.15  เมตร  

พรอมทอระบายน้ํา คสล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 

 0.60  เมตร  พรอมบอพัก ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

             800,000 6  เดือน ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่

และที่มีการคมนาคมทั่วไป

ไดรับความสะดวก รวดเร็ว

 ไมมีปญหาน้ําทวมขัง  1.79

 %  ของครัวเรือนในเขต

สํานักการชาง
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134

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

131 โครงการกอสรางปรับปรุงถนน 

คสล. พรอมทอระบายน้ํา ซอย

สวรรควิถี 57  ชวงที่ 2

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัยใน

การเดินทาง การจราจร 

การขนสง และมีระบบ

ระบายน้ําที่ดี

กอสรางถนน คสล. กวางประมาณ  4.20 - 4.40  

เมตร  ยาวประมาณ  94.00  เมตร  หนา  0.15  

เมตร  พรอมทอระบายน้ํา คสล. ขนาด

เสนผาศูนยกลาง  0.60  เมตร  ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

             570,000 6  เดือน ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่

และที่มีการคมนาคมทั่วไป

ไดรับความสะดวก รวดเร็ว

 ไมมีปญหาน้ําทวมขัง  1.89

 %  ของครัวเรือนในเขต

สํานักการชาง

132 โครงการกอสรางถนน คสล. 

พรอมทอระบายน้ํา ซอยอูพีเอสกา

ราจ

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัยใน

การเดินทาง การจราจร 

การขนสง และมีระบบ

ระบายน้ําที่ดี

กอสรางเปนผิวทาง คสล. กวางประมาณ  4.00  

เมตร  ยาวประมาณ  200  เมตร  หนา  0.15  เมตร

  พรอมทอระบายน้ํา คสล. ขนาด

เสนผาศูนยกลาง  0.60  เมตร  และบอพัก คสล. 

ความยาวรวมประมาณ  200  เมตร   ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

          1,170,000 6  เดือน ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่

และที่มีการคมนาคมทั่วไป

ไดรับความสะดวก รวดเร็ว

 ไมมีปญหาน้ําทวมขัง  1.89

 %  ของครัวเรือนในเขต

สํานักการชาง

133 โครงการกอสรางปรับปรุงถนน 

คสล. พรอมทอระบายน้ํา ซอยขาง

รานอาหารนองฝาย ถึงบริเวณ

บานเลขที่ 987/9

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัยใน

การเดินทาง การจราจร 

การขนสง และมีระบบ

ระบายน้ําที่ดี

กอสรางปรับปรุงถนน คสล. กวาง 3.50  เมตร  

ยาวประมาณ  140  เมตร  พรอมทอระบายน้ํา

ขนาดเสนผาศูนยกลาง  0.60  เมตร  ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

             559,000 4  เดือน ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่

และที่มีการคมนาคมทั่วไป

ไดรับความสะดวก รวดเร็ว

 ไมมีปญหาน้ําทวมขัง  1.89

 %  ของครัวเรือนในเขต

สํานักการชาง
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135

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

134 โครงการกอสรางถนน คสล. 

พรอมทั้งกอสรางระบบระบายน้ํา

และทางเทาซอยโกสีย  13   (เสนอ

โดย  ชุมชนหนาผา , ชุมชนตลาด

ตายอม)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวก ปลอดภัย ใน

การเดินทางการจราจร     

การขนสง

กอสรางถนน คสล. หนา 0.15 เมตร กวาง

ประมาณ 6.00 ม.  ยาวประมาณ 98.00 ม. หรือ

พื้นที่รวมไมนอยกวา 575 ตารางเมตร พรอม

กอสรางทอระบายน้ํา ขนาดเสนผาศูนยกลาง 

0.60 เมตร พรอมบอพักฝาเหล็กหลอความยาว

รวมไมนอยกวา  98.00  เมตร  และกอสรางทาง

เทาสองขาง  ตามแบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

          1,165,000 6 เดือน          

 ป 50

ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่

และที่มีการคมนาคมทั่วไป

ไดรับความสะดวก รวดเร็ว

 ไมมีปญหาน้ําทวมขัง  

ประมาณ 2.64 % ของ

ครัวเรือนในเขต

สํานักการชาง

135 โครงการกอสรางปรับปรุงทางเทา 

ถนนในเขตเทศบาล

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวก ปลอดภัย ใน

การเดินทางการจราจร  

การขนสง

กอสรางปรับปรุงทางเทาถนนในเขตเทศบาล

ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

          2,000,000 4  เดือน         

  ป 50

ประชาชนทั่วไปไดรับ

ความสะดวก ปลอดภัยใน

ชีวิตทรัพยสิน และการ

สัญจร   ประชาชนในเขต

ไดรับประโยชน  60 %

สํานักการชาง

136 โครงการปรับปรุงซอยและระบบ

ระบายน้ําซอยสวรรควิถี  66

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวก ปลอดภัย ใน

การเดินทางการจราจร  

การขนสง

ปรับปรุงถนนขนาดกวาง 3.00-5.00  เมตร  ยาว 

320 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการ

ประมาณ 1,300 เมตร พรอมระบบระบายน้ํา 

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร  ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

          1,239,000 8  เดือน         

 ป 50

ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่

และที่มีการคมนาคมทั่วไป

ไดรับความสะดวก รวดเร็ว 

 ไมมีปญหาน้ําทวมขัง  1.59

 %  ของครัวเรือนในเขต

สํานักการชาง

135



136

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

137 โครงการปรับปรุงซอยพรอมระบบ

ระบายน้ํา ซอยสวรรควิถี 68

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวก ปลอดภัย ใน

การเดินทางการจราจร  

การขนสง

กอสรางผิวทาง คสล.กวาง 5.00 เมตร ความยาว 

200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการ

ประมาณ  945  ตารางเมตร และทอระบายน้ํา 

คสล.ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร  พรอม

บอพักความยาวประมาณ 200 เมตร  ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

             950,000 3  เดือน         

 ป 50

ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่

และที่มีการคมนาคมทั่วไป

ไดรับความสะดวก รวดเร็ว 

 ไมมีปญหาน้ําทวมขัง  1.58

 %  ของครัวเรือนในเขต

สํานักการชาง

138 โครงการกอสรางทอระบายน้ําจาก

บริเวณทางแยกถนนสวรรควิถี 22 -

 ริมตลิ่งขางรานไมฉลุ

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการสัญจร

กอสรางทอระบายน้ําสี่เหลี่ยม คสล.ขนาด

ประมาณ 1.5 เมตร ยาวประมาณ 100 เมตร   

ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

          1,000,000 6  เดือน         

 ป 50

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร   การ

ขนสงและการจราจร  1.59

 %  ของครัวเรือนในเขต

สํานักการชาง

139 โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา

ภายในถนนมาตุลี  6  ถนนมัฆวาน  

ดาวดึงส  ถนนสวรรควิถี

เพื่อใหมีระบบระบายน้ําที่ดี ดําเนินการวางทอระบายน้ํา  ยาว  380 เมตร  

เปลี่ยนทอระบายน้ํา  ยาว  4,150  เมตร   ถนน

มาตุลี  6  ถนนมัฆวาน  ถนนดาวดึงส  ถนน

อรรถกวี  ถนนสวรรควิถี  รายละเอียดตามแบบ

แปลนของเทศบาล

          6,795,000 15  เดือน       

 ป 50

ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่

และที่มีการคมนาคมทั่วไป

ไดรับความสะดวก รวดเร็ว

ไมมีปญหาน้ําทวมขัง  

2.64% ของครัวเรือนในเขต

สํานักการชาง

140 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา 

คสล. ถนนโกสีย

เพื่อใหผูใชเสนทาง  ไดรับ

ความสะดวกปลอดภัยใน

การเดินทางและการจราจร

และลดปญหาการเกิด

อุบัติเหตุ

กอสรางทอระบายน้ํา คสล.ถนนโกสียขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.80-1.20 เมตร ตั้งแตสะพาน

พิษณุโลก ถึงบริเวณปอมหนึ่ง ความยาวประมาณ

 4,000 เมตร ปรับปรุงผิวจราจรตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

 55,000,000  

(เงินอุดหนุน)

12  เดือน       

  ป 50

ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่

และที่มีการคมนาคมทั่วไป

ไดรับความสะดวก   

รวดเร็ว  10.55 %   ของ

ครัวเรือน

สํานักการชาง
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137

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

141 โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา 

พรอมบอพัก คสล. และปรับปรุงผิว

จราจร ซอยแยกจากถนนธรรมวิถี  4

 ซอย

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกในการเดินทาง

 มีระบบระบายน้ําที่ดี

กอสรางระบบระบายน้ํา พรอมบอพัก คสล. 

และปรับปรุงผิวจราจร  รวม 4  ซอย ความยาว

รวมประมาณ  331  เมตร ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

             860,000 6  เดือน         

  ป 50

ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่

และที่มีการคมนาคมทั่วไป

ไดรับความสะดวก รวดเร็ว 

 ไมมีปญหาน้ําทวมขงั  1.59

 %  ของครัวเรือนในเขต

สํานักการชาง

142 โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา

และปรับปรุงผิวจราจร คสล. ซอย

แยกจากถนนอัมรินทร  ซอย 1 - 5    

  (เสนอโดย  ชุมชนเขานกกระเต็น)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวก ปลอดภัย ใน

การเดินทางการจราจร  

การขนสง

กอสรางระบบระบายน้ําพรอมบอพัก คสล.และ

ปรับปรุงผิวจราจรหนา 0.15 เมตร กวาง  2.50 - 

4.00 เมตร ยาวประมาณ 449 เมตร   ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

          1,751,000 8  เดือน         

 ป 50

ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่

และที่มีการคมนาคมทั่วไป

ไดรับความสะดวก รวดเร็ว 

 ไมมีปญหาน้ําทวมขัง  1.58

 %  ของครัวเรือนในเขต

สํานักการชาง

143 โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา

และปรับปรุงผิวจราจร คสล.ซอย

แยกจากถนนอัมรินทร ซอย 6 - 9  

(เสนอโดย  ชุมชนเขานกกระเต็น)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวก ปลอดภัย ใน

การเดินทางการจราจร  

การขนสง

กอสรางระบบระบายน้ําพรอมบอพัก คสล. และ

ปรับปรุงผิวจราจร คสล. หนา 0.15  เมตร กวาง  

2.50 -  4.50 เมตร  ยาวประมาณ  673  เมตร  

ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

          3,472,000 8  เดือน         

 ป 50

ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่

และที่มีการคมนาคมทั่วไป

ไดรับความสะดวก รวดเร็ว 

 ไมมีปญหาน้ําทวมขัง  2.10

 %  ของครัวเรือนในเขต

สํานักการชาง
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138

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

144 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา 

พรอมปรับปรุงผิวจราจร จากแนว

เขตทางหลวงแผนดินหมายเลข 117

 ถึงถนน คสล. ซอยหมูบานจาเสงี่ยม

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวก ปลอดภัย ใน

การเดินทางการจราจร  

การขนสง

กอสรางทอระบายน้ํา ขนาดเสนผาศูนยกลาง  

0.60 เมตร พรอมบอพัก คสล. และปรับปรุงผิว

จราจร เปน คสล. ผิวทางกวางประมาณ 5 เมตร 

ยาวประมาณ 384 เมตร หนา 0.15 เมตร  ตาม

แบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

          3,000,000 6  เดอืน         

 ป 50

ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่

และที่มีการคมนาคมทั่วไป

ไดรับความสะดวก รวดเร็ว 

 ไมมีปญหาน้ําทวมขัง  2.10

 %  ของครัวเรือนในเขต

สํานักการชาง

145 โครงการกอสรางโรงจอดรถยนต

และพัสดุสํานักการชาง

เพื่อใชเปนสถานที่จอด

รถยนตและเก็บอุปกรณ

พัสดุยานพาหนะของ

สํานักการชาง

กอสรางโรงจอดรถยนตและพัสดุสํานักการชาง

เปน  อาคาร คสล.โครงหลังคาเหล็กสูงชั้นเดียว 

 ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

          5,000,000 8  เดือน         

 ป 50

เพื่อใชเปนสถานที่จอด

รถยนตและเก็บอุปกรณ

พัสดุยานพาหนะของ

สํานักการชางใชงานไดดี  

100  %

สํานักการชาง

146 โครงการกอสรางและปรับปรุง

บริเวณโรงจอดรถสวนชางสุขาภิบาล

เพื่อใหมีลานจอดรถที่

กวางขวางสามารถจอถรถ

ไดสะดวก

 กอสรางอาคาร คสล. ชั้นเดียว ขนาดกวาง  11.00

 เมตร ยาว  20.00 เมตร  ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

             382,400     6  เดือน     

 ป 50

ทําใหมีลานจอดรถที่กวาง 

สามารถจอดรถไดสะดวก  

ใชงานไดดี  100 %

สํานักการชาง

147 โครงการกอสรางสะพานขาม

แมน้ําปง บริเวณปอมหนึ่ง

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัยใน

การเดินทาง การขนสงและ

การจราจร

กอสรางสะพาน คสล.ขามแมน้ําปง บริเวณปอม

หนึ่ง ตามแบบแปลนรายละเอียดของกรมทาง

หลวงชนบท

        48,000,000 36  เดือน       

  ป 50

ประชาชนไดรับความ

สะดวกปลอดภัย    ในการ

เดินทาง 30.44 % ของ

ประชาชนในเขต

สํานักการชาง

148 โครงการกอสรางอาคารโรงสูบน้ํา 

สะพานเดชาติวงศ

เพื่อใชสูบระบายน้ํา 

ปองกันน้ําทวม

กอสรางอาคาร คสล. 1 หลัง  พรอมติดตั้งเครื่อง

สูบน้ํา  1  ชุด  ตามแบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

          5,000,000 6  เดือน       

 ป 50

สามารถปองกันน้ําทวมได สํานักการชาง
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139

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

149 โครงการติดตั้งเสาไฟฟาพรอมดวง

โคมถนนดาวดึงส  ชวงที่  1

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวก ปลอดภัย ใน

การเดินทางการจราจร  

การขนสง

ติดตั้งเสาไฟฟาชนิดโคมเดี่ยวสูง 9 เมตร  ดวง

โคมชนิด HIGH  PRESSURE  SODIUM  ขนาด

  250 วัตต    จํานวน  40  ตน  ถนนดาวดึงส  

ชวงที่  1   ตามแบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

          1,680,000 3  เดือน         

 ป 50

ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่

ไดรับความสะดวก 

ปลอดภัย ในการเดินทาง

การจราจร  การขนสง

สํานักการชาง

150 โครงการติดตั้งเสาไฟฟาพรอมดวง

โคมถนนธรรมวิถี

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวก ปลอดภัย ใน

การเดินทางการจราจร  

การขนสง

ติดตั้งเสาไฟฟาชนิดโคมเดี่ยวสูง 9 เมตร  ดวง

โคมชนิด HIGH  PRESSURE  SODIUM  ขนาด

  250 วัตต   จํานวน  30  ตน  ถนนธรรมวิถี        

ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

          1,930,000 3  เดือน         

 ป 50

ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่

ไดรับความสะดวก 

ปลอดภัย ในการเดินทาง

การจราจร  การขนสง

สํานักการชาง

151 โครงการปรับปรุงเกาะกลาง  

ภายในเขตเทศบาล

เพื่อปรับปรุงพื้นที่สีเขียว 

สรางความรมรื่นสวยงาม

และความเปนระเบียบ

เรียบรอย

ปรับปรุงเกาะกลางถนนภายในเขตเทศบาลตาม

แบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

             500,000 3  เดือน         

 ป 50

มีภูมิทัศนที่สรางความ

สวยงามภายในเกาะกลาง 

สอดคลองกับความเปน

เมืองนาอยู  ราษฎรไดรับ

ประโยชน  50.73 %

สํานักการชาง

152 โครงการปรับปรุงหองน้ําสถานี

ขนสง

เพื่อปรับปรุงหองน้ําที่

สถานีขนสงที่ไดรับการ

ถายโอนภารกิจ

1 แหง           3,000,000 12 เดือน        

 ป 50

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการใหบริการ

สํานักการชาง

153 โครงการจัดหาครุภัณฑสํานักการ

ชาง

เพื่อใหมีเครื่องใชเพียงพอ

แกการปฏิบัติงาน  และ

เพิ่มประสิทธิภาพในการ

บริการ

1. เครื่องแอสฟลทติกคอนกรีตขนาดผสมไดไม

นอยกวา 20 ตัน/ชม. จํานวน 1 เครื่อง

          6,500,000 6  เดือน         

 ป 50

การปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

ประชาชนไดรับบริการ

อยางทั่วถึง

สํานักการชาง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

2. เครื่องสักการะ เชน พระบรมฉายาลักษณ , 

พระบรมสาทิสลักษณ , ตรา/เครื่องหมายประจํา

พระองค , พานพุมเงินทอง  เปนตน

             300,000 สํานักการชาง

3. เครื่องเจาะคอนกรีตแบบใชลม อัดอากาศได

ปริมาณไมนอยกวา 125 ลบ.ม./นาที จํานวน 1 ชุด

          1,200,000

4. เครื่องสูบน้ํา ขนาด 12 นิ้ว พรอมอุปกรณ  

จํานวน  6  เครื่อง

          4,896,000

5. เครื่องสูบน้ํา ขนาด 10 นิ้ว พรอมอุปกรณ  

จํานวน  6  เครื่อง

          4,200,000

6. เครื่องสูบน้ํา ขนาด 8 นิ้ว พรอมอุปกรณ  

จํานวน  6  เครื่อง

          6,500,000

7. เครื่องสูบน้ํา ขนาด 3  นิ้ว พรอมอุปกรณ  

จํานวน  6  เครื่อง

             615,000

8. เครื่องสูบน้ํา ขนาดทอทาง ๆ ละ 8 นิ้ว  พรอม

อุปกรณใชงานครบชุด  จํานวน  5  เครื่อง

          3,750,000

9. รถบรรทุกเททาย ขนาดความจุไมนอยกวา 5 

ลบ.ม. ชนิด 6 ลอ พรอมเครื่องมือ และอุปกรณ

ประจํารถ  จํานวน  2  คัน

          4,400,000

10. รถยนตตรวจการ แบบดับเบิลแคบ จํานวน  1

  คัน

             570,000

11. รถยนตบรรทุกแบบชานต่ํา ชนิด 10 ลอ 

พรอมเครื่องมือและอุปกรณประจํารถ  จํานวน 1

 คัน

          3,900,000
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

12. รถตักหนา-ขุดหลัง แบบลอยางขับเคลื่อน 4 

ลอ จํานวน  1  คัน

          3,200,000 สํานักการชาง

13. รถยนตตรวจการ แบบดับเบิลแคบ ขับเคลื่อน

 2 ลอ จํานวน  1  คัน

             570,000

14. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค    1   เครื่อง                50,000

15. โตะปฏิบัติงาน  2  ชุด                  7,000

16. เครื่องตัดหญาแบบสะพายหลัง ชนิดขอแข็ง 

 จํานวน  3  เครื่อง

               29,400

17. ปมสูบน้ําไดโว ขนาดทอสง 2 นิ้ว  จํานวน  2 

 เครื่อง

               11,000

18. สวานไฟฟา                  7,500

19. ไฟเบอรตัดเหล็ก ขนาดไมนอยกวา  12  นิ้ว  

จํานวน  1  เครื่อง

                 4,500

20. ตูชารทแบตเตอรี่  ขนาดแรงเคลื่อน 90 โวลท

  จํานวน  1  เครื่อง

                 3,500

154 โครงการวางทอประปา

ถนนสวรรควิถี - ดาวดึงส

เพื่อปรับปรุงทอจาย

น้ําประปาใหไดมาตรฐาน

วางทอเมนประปา ถนนสวรรควิถี – ดาวดึงส

โดยวางทอ พีวีซี ขนาด 6 นิ้ว  ชั้นคุณภาพ 13.5 

ชนิด ตอดวยแหวนยาง ประสานจากทอขนาด 

300 มม. ถนนสวรรควิถีไปตามถนนดาวดึงส 

ความยาวประมาณ 510  เมตร พรอมประสาน

ทอที่วางใหมใหกับผูใชน้ําเดิม

             714,000 4  เดือน       

 ป 50

ประชาชนมีน้ําประปาใช

อยางเพียงพอ และตอเนื่อง

ครอบคลุมทุกครัวเรือน

สํานักการประปา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

155 โครงการวางทอประปา

ถนนมาตุลี-ดาวดึงส

เพื่อปรับปรุงทอจาย

น้ําประปาใหไดมาตรฐาน

วางทอเมนประปา ถนนมาตุลี-ดาวดึงส  โดยวาง

ทอ พีวีซี ขนาด 6 นิ้ว  ชั้นคุณภาพ 13.5 ชนิดตอ

ดวยแหวนยาง ประสานจากทอขนาด 400 มม.

ถนนมาตุลี แลววางทอไปตามถนนดาวดึงส  

ความยาวประมาณ 900 เมตร พรอมประสานทอ

ที่วางใหมใหกับผูใชน้ําเดิม ประมาณ 20 จุด

          1,260,000 4  เดือน        

 ป 50

ประชาชนมีน้ําประปาใช

อยางเพียงพอ และตอเนื่อง

ครอบคลุมทุกครัวเรือน

สํานักการประปา

156 โครงการกอสรางแทนน้ําดื่ม เพื่อบริการน้ําดื่มแก

ประชาชนในชุมชน หรือที่

สาธารณะในเขตจายน้ํา

ของการประปา

กอสรางแทนน้ําดื่มชนิดติดตั้งอยูกับที่ จํานวน 33

 จุด

1,980,000         4  เดือน       

 ป 50

ประชาชนมีน้ําประปาที่

สะอาดดื่มทันทีเมื่อมีความ

ตองการ ประหยัดคาใชจาย

สํานักการประปา

157 โครงการจัดหาครุภัณฑ สํานักการ

ประปา

เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใช

เพียงพอในการปฏิบตัิงาน

1. รถยนตบรรทุก (ดีเซล) 4 ลอ จํานวน 3 คัน 1,260,000         4  เดือน        

 ป 50

การปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สํานักการประปา

2. เครื่องสแกนบารโคช อานหนวยน้ํา จํานวน 2 

เครื่อง

120,000            

3. เครื่องสูบน้ํา   มอเตอร  เครื่องสูบน้ําชนิดจุม 

ประเภทละ  3  ชุด  รายละเอียดตามโครงการของ

เทศบาล

500,000            

4. จัดหาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร จํานวน

 2 ชุด  รายละเอียดตามโครงการของเทศบาล

300,000            
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่  13   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
158 โครงการขยะพิษแลกแตม เพื่อสงเสริมใหประชาชน

รูจักวิธีการคัดแยกขยะมี

พิษอยางถูกวิธี

จํานวน 57 ชุมชน              100,000 12 เดือน      

 ป 50,51

ลดปญหาสิ่งแวดลอม สํานักการ

สาธารณสุขฯ

159 โครงการรณรงคการคัดแยกขยะใน

สํานักงานเทศบาลนครนครสวรรค

เพื่อใหเปนสํานักงาน

ตัวอยางในการคัดแยกขยะ

อยางถูกวิธี

ทุกหนวยงานในสํานักงานเทศบาลนคร

นครสวรรค

               50,000 12 เดือน       

 ป 50,51

ปญหาสิ่งแวดลอมลดลง สํานักการ

สาธารณสุขฯ

160 โครงการกอสรางบอฝงกลบขยะ

มูลฝอย ระยะที่  2

เพื่อกําจดัขยะมูลฝอยอยาง

ถูกตองตามหลักสุขาภิบาล

กอสรางบอฝงกลบขยะมูลฝอยพื้นที่ประมาณ 90

 ไร เพื่อเพิ่มระยะเวลารองรับขยะมูลฝอยได

ประมาณ  30 - 40 ป

 300,000,000 

(เงินอุดหนุน)

12  เดือน       

 ป 50

ไมมีปญหาขยะเกลื่อน

เมืองบานเมืองสะอาดลด

ปญหามลพิษ  ราษฎรใน

เขตไดรับประโยชน

ประมาณ  79.11 %

สํานักการชาง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

การพัฒนาเศรษฐกิจและกระจายรายได
ยุทธศาสตรที่  1  สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว          

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ

วัดเขาจอมคีรีนาคพรต  (เสนอโดย 

 ชุมชนหนองผักตบ , ชมรมศาลเจา

พอเทพารักษ ฯ)

เพื่ออํานวยความสะดวก

แกนักทองเที่ยว

ปรับปรุงผิวทางเปนแอสฟลทติก หนา 5 ซม.

กวาง 5 ม. ยาว 506 ม. และลานจอดรถขนาด  

10x30 ม. พรอมราวบันไดทางขึ้น ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

             920,000 6 เดือน          

 ป 51

นักทองเที่ยวไดรับความ

สะดวกสถานที่ทองเที่ยว

ไดรับการพัฒนา ชุมชนมี

รายไดเพิ่มขึ้น 2.64 % ของ

ประชาชนที่มาใชบริการ

สํานักการชาง

2 โครงการสนับสนุนปรับปรุงภูมิ

ทัศนสระหลวงพอทอง  (เสนอโดย 

 ชุมชนวรนาถฯ)

อํานวยความสะดวกแก

ประชาชนที่มาพักผอน 

รวมกิจกรรม   และ สราง

ความเขมแข็ง สมบูรณ

สวยงาม

สนับสนุนการดําเนินงานปรับปรุงภูมิทัศนสระ

หลวงพอทองของกิจกรรม ภารกิจที่กําหนด

                       -   1  เดือน         

 ป 51

ประชนชนไดรับความ

สะดวกปลอดภัย ในการ

พักผอน รวมกิจกรรม  

และมีสถานที่มั่นคง 

แข็งแรงสวยงาม  2.90 % 

ของครัวเรือนในเขต

สํานักการชาง

3 โครงการจางเหมาจัดสวนสาธารณะ

เกาะกลางตกแตงไมดอกไมประดับ

และการบํารุงรักษา

เพื่อใหมีสวนไมดอกไม

ประดับที่สวยงาม

จางเหมาจัดสวนสาธารณะเกาะกลางตกแตง ไม

ดอกไมประดับและการบํารุงรักษา

             500,000 8   เดือน       

 ป 51

ทําใหมีสวนไมดอกไม

ประดับที่สวยงาม  80 % 

ของจํานวนประชากรที่มา

ใชบริการ

สํานักการชาง

โครงการภายใตแนวทางการพัฒนา  ป พ.ศ.2551
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2549-2551) เทศบาลนครนครสวรรค
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนหนอง

ผักตบ (เสนอโดย  ชุมชนหนองผัก

ตบ,ชุมชนตลาดใต ,ชุมชนเขาโรง

ครัว ,โรงเรียนอนุบาลเมืองฯ ,

ชุมชนพระบางมงคล)

เพื่อใหประชาชนมีสถานที่

พักผอนหยอนใจ ออก

กําลังกาย และสงเสริมการ

สรางสุขภาพ สมบูรณ

แข็งแรง

จัดทําผิวทางโดยรอบพรอมไมดอกไมประดับ

และไฟทาง ตามแบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

          5,000,000 6  เดือน         

 ป 51

มีสถานที่พักผอน  ออก

กําลังกาย และประชาชนมี

สุขภาพดี        1.58 %  ของ

ครัวเรอืนทั้งหมด

สํานักการชาง

5 โครงการพัฒนาพื้นที่หนองพุทธา  

(เสนอโดย  ชุมชนหนองผักตบ ,

ชุมชนหลังแขวง,ชุมชนเขาโรงครัว ,

 ตลาดใต ,ชุมชนพระบางมงคล , 

รร.อนุบาลเมือง ฯ)

เพื่อใหประชาชนมีสถานที่

พักผอนหยอนใจ ออก

กําลังกาย และสงเสริมการ

สรางสุขภาพ สมบูรณ

แข็งแรง

กอสรางรั้ว  ซุมพักผอน  ลานกิจกรรม 

สวนหยอม สําหรับประชาชนทั่วไป ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

          2,000,000 6  เดือน         

 ป 51

มีสถานที่พักผอน  ออก

กําลังกาย และประชาชนมี

สุขภาพดี         2.64 %  

ของครัวเรือนทั้งหมด

สํานักการชาง

การพัฒนาทุนทางสังคม
ยุทธศาสตรที่  4  สนับสนุนใหสถานศึกษามีการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

6 โครงการกอสรางโรงฝกพลศึกษา

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต

เพื่อสรางอาคารฝกพล

ศึกษาสําหรับฝกกีฬา

ประเภทตาง ๆ และการจัด

กิจกรรมภายในโรงเรียน

และบริการชุมชน

สรางอาคารฝกพลศึกษาขนาดมาตรฐานตาม

แบบของกรมสงเสริมฯ จํานวน 1 หลัง

 8,000,000     

(เงินอุดหนุน)

6  เดือน         

 ป 51

นักเรียนมีความสามารถ

ทางดานกีฬาที่สูงขึ้น 

โรงเรียนบริการชุมชนมาก

ขึ้น

ท.1

7 โครงการประกันคุณภาพ

สถานศึกษา

เพื่อพัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษา

ใหไดมาตรฐานสากล

คณะครูและนักเรียน ชุมชน 

ผูปกครอง กรรมการสถาน

ศึกษา

               36,000 12 เดือน        

 ป 51

สถานศึกษามีคุณภาพ

ตามจุดมุงหมายของ 

สมศ.

ท. 2
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

8 โครงการกอสรางลานกีฬา         

(ไดรับงบประมาณ จากสํานักงาน

สลากกินแบงรัฐบาล)

ใหนักเรียน ชุมชนไดออก

กําลังกาย

1  แหง  1,600,000  

สํานึกงาน

สลากกินแบง

รัฐบาล

12 เดือน        

 ป 51

นักเรียน ชุมชน 

หางไกลยาเสพติด

ท.2

9 โครงการกอสรางอาคารเอนก

ประสงค (โรงยิม)

เพื่อใหนักเรียนมีสถานที่จัด

กิจกรรม

1  แหง           5,000,000 12 เดือน        

 ป 51

คณะครู/นักเรียน

/ชุมชนมีสุขภาพ

แข็งแรงมีสถาน

ออกกําลังกาย

ท. 2

10 โครงการกอสรางหองสวม เพื่อสุขภาพอนามัยของ

นักเรียน

และรูจักใชหองน้ําที่ถูก

สุขลักษณะ

1  แหง              500,000 3 เดือน          

 ป 51

นักเรียนมีสุขภาพ

อนามัยสมบูรณ

ท. 2

11 โครงการสรางโรงฝกงาน

และเทคโนโลยี

โรงเรียนมีสถานที่ในการจัด

การเรียนการสอนตามสาระ

1  หลัง              250,000 3 เดือน          

 ป 51

นักเรียนไดรับการ

สะดวกในการฝกงาน

ท. 2

12 โครงการปรับปรุงสนามเด็กเลน นักเรียนมีสถานที่ออก

กําลังกาย

1  แหง                40,000 3 เดือน          

 ป 51

นักเรียนจะมีพัฒนา

การ ดานรางกาย อารมณ

 สังคมและสติปญญา

ท. 2

13 โครงการปลูกตนไมสวนหยอม

ในบริเวณโรงเรียน

จัดภูมิทัศนของโรงเรียน

ใหนาอยู

นาอาศัย

1  แหง  116,000 

(งบประมาณ

จากสลากกิน

แบงรัฐบาล)

3 เดือน          

 ป 51

คณะครู นักเรียน ชุมชน

มีสถานที่พักผอน

ท. 2
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

14 โครงการทาสีหองสวมอาคาร 1 เพื่อพัฒนาอาคารสถานที่

ใหให

นาใช

ทาสีหองสวมอาคาร 1                20,000 3 เดือน          

 ป 51

นักเรียนมีหองน้ําที่

สะอาดใช

ท. 2

15 โครงการถมสนามฟุตบอลกวาง

 45 เมตร ยาว 95 เมตร 

พรอมปูหญา

เพื่อใชกิจกรรมการเรียน

การสอน

และกิจกรรมอื่น ๆ

ถมดินปรับพื้นสนามฟุตบอลกวาง 45 เมตร ยาว 

95 เมตร พรอมปูหญา ตามผังรายละเอียดของ

เทศบาล

 950,000 

(งบประมาณ

จากสลากกิน

แบงรัฐบาล)

3 เดือน          

 ป 51

นักเรียน ชุมชนมีสถาน

ที่จัดกิจกรรม

ท. 2

16 โครงการกอสรางกันสาดอาคาร

เรียน 3ชั้นลาง จํานวน 16 ชอง

เพื่อกันฝนกันสาดในฤดูฝน กอสรางกันสาดอาคารเรียน 3ชั้นลาง จํานวน 16

 ชอง

             160,000 3 เดือน          

 ป 51

มีสถานที่จัดกิจกรรม

ในฤดูฝน

ท. 2

17 โครงการปรับปรุงแปลงเกษตร เพื่อจัดเตรียมไวสําหรับ

นักเรียนปลูกผักสวนครัว

นักเรียน ท..2                10,000 3 เดือน          

 ป 51

นักเรียนมีประสบการณ

ในการปลูกผักสวนครัว

ท. 2

18 โครงการกอสรางอาคารเรียน 2 เพื่อทดแทนอาคารเรียน 2  

(หลังเดิมที่ชํารุด)

กอสรางอาคารเรียน 2 แบบสน.ศท.  4 ชั้น  18 

หองเรียน

 12,000,000 3 เดือน          

 ป 51

นักเรียนมีหองเรียน

เพียงพอในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน

ท. 2

19 เกาอื้เหล็กฟองน้ํา พับได 

มีผนังพิง  60 ตัว

เพื่อจัดกิจกรรมของ

โรงเรียน

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล

วัดปากน้ําโพใต

               24,000 3 เดือน          

 ป 51

โรงเรียนมีอุปกรณใช

ในการ อบรมสัมมนา

ท. 2

20 กอสรางโรงจอดรถ เพื่อความเปนระเบียบ

เรียบรอย เกิดความ

ปลอดภัยแกนักเรียน

โรงจอดรถโครงเหล็กหลังคามุงกระเบื้อง  ตาม

แบบสํานักการชาง

             120,000 6 เดือน          

 ป 51

โรงเรียนเกิดความเปน

ระเบียบในการจอดรถของ

บุคลากร  และผูมาติดตอ

ราชการ

ท.3
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

21 กอสรางหองน้ําหองสวมอนุบาล เพื่อความสะดวกและ

ปลอดภัย  นักเรียนไดรับ

การปลูกฝงในดานอนามัย

สวนบุคคลจากครูอยาง

ใกลชิด

กอสรางหองน้ําหองสวมภายในหองเรียนชั้น

อนุบาล  จํานวน  6  หอง

             150,000 6  เดือน         

 ป 51

นักเรียนชั้นอนุบาลทุกคน

มีความปลอยภัยในการเขา

ใชหองน้ําหองสวม

ท.3

22 ปรับปรุงรั้วพรอมปายชื่อโรงเรียน โรงเรียนมีรั้วที่แข็งแรง  

สวยงาม  มีความปลอดภัย

รั้วยาว  83  เมตร  ปายชื่อโรงเรียน  1  แหง              700,000 10  เดือน       

 ป 51

โรงเรียนมีรั้วและปายชื่อ

โรงเรียนที่ที่สงางาม

ท.3

23 ปรับปรุงทาสีอาคารเรียน ทาสีอาคารเรียน  3  ให

สวยงามสะอาดตา

ทาสีอาคารเรียน  3  ทั้งภายนอกและภายใน              200,000 6  เดือน         

 ป 51

อาคารเรียนมีความสวยงาม

โรงเรียนมีบรรยากาศที่ดี 

นาอยู

ท.3

24 ติดตั้งไฟสองสวางรอบโรงเรียน เพื่อความปลอดภัยแก

ทรัพยสินของโรงเรียน

ติดตั้งไฟสองสวางริมรั้ว โรงเรียนจํานวน  10  จุด                50,000 6  เดือน         

 ป 51

ทรัพยสินของโรงเรียนเกิด

ความปลอดภัยแก

ท.3

25 โครงการกอสรางถนน คสล. พรอม

รางระบายน้ํา หนาอาคารเรียน 1

เพื่อความสะดวกในการ

เขาออกโรงเรียน

กอสรางถนน คสล. กวาง 5 เมตร   ยาว 65 เมตร 

หนา 15 ซม. พรอมรางระบายน้ํา ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

             450,000 3 เดือน          

 ป 51

โรงเรียนการสัญจรเขาออก

เปนไปโดยสะดวก

ท.7

26 โครงการกอสรางลานกีฬา

อเนกประสงค

เพื่อสงเสริมการเรียนการ

สอนสาระสุขศึกษาและพล

ศึกษา  ใหนักเรียนมีสนาม

ในการเลนกีฬาที่มี

มาตรฐาน  ใหบริการ

ชุมชนโดยรอบ

กอสรางพื้น คสล. พื้นที่ประมาณ 750 ตร.ม. 

ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

             550,000 4 เดือน          

 ป 51

โรงเรียนมีสถานที่สําหรับ

ใหนักเรียนไดเลนกีฬา

ท.7

145



146

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

27 โครงการกอสรางแทนน้ําดื่ม เพื่อใหนักเรียนมีน้ําดื่มที่

สะอาดไวดื่มอยางทั่วถึง

กอสรางแทนน้ําดื่ม ขนาด0.60X3.00X0.80  

เมตร จํานวน 20  กอก จํานวน 2 แทน ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

             100,000 3 เดือน          

 ป 51

นักเรียนดื่มน้ําที่สะอาด

และรักษาสุขภาพชองปาก

ที่ดี

ท.7

28 โครงการกอสรางรั้วโรงเรียน โรงเรียนมีความปลอดภัย

ในการรักษาทรัพยสินของ

โรงเรียน

กอสรางรั้วอิฐบลอก ความยาวประมาณ 180 

เมตร สูงประมาณ 2 เมตร ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

             300,000 6 เดือน          

 ป 51

มีความปลอดภัยในการ

ดูแลรักษาทรัพยสินของ

โรงเรียน

ท.7

29 โครงการปรับปรุงหอง

พระพุทธศาสนา

 - จัดบรรยากาศในการ

เรียนและการอบรม

ศีลธรรม จริยธรรม และฝก

การนั่งสมาธิ     - สงเสริม

การปฏิบัติตามหลักธรรม

ของพระพุทธศาสนา

จัดทําเสนาสนะ พรอมปรับปรุงพื้นหอง พื้นที่

ประมาณ 56 ตร.ม. ตามแบบแปลนรายละเอียด

ของเทศบาล

               50,000 3 เดือน          

 ป 51

 - นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนและมี

คุณธรรม จริยธรรมตรงตาม

เปาประสงคของโรงเรียน

ท.7

30 โครงการปรับปรุงสวนหยอม

อาคารอนุบาล

เพื่อสรางบรรยากาศที่ดีตอ

นักเรียนและผูปกครอง

รวมทั้งบุคคลภายนอกที่มา

ติดตอกิจธุระกับทาง

โรงเรียน

ปรับปรุงสวนหยอม พื้นที่ประมาณ 40 ตร.ม. 

ตามรายละเอียดของเทศบาล

               25,000 2 เดือน          

 ป 51

โรงเรียนมีบรรยากาศรม

รื่นสวยงามแกนักเรียน

และบุคคลภายนอกที่เขา

มาติดตอกับทางโรงเรียน

ท.7

31 โครงการกอสรางเรือนเพาะชํา สงเสริมการเรียนการสอน

ในกลุมสาระการงานและ

เทคโนโลยี (งานเกษตร)   

และโรงเรียนมีเรือนเพาะ

ชําไดมาตรฐาน

กอสรางเรือนเพาะชําขนาดกวาง  6 เมตร  ยาว 12

 เมตร  โครงเหล็กมุงดวยตาขายกรองแสง ตาม

แบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

               30,000 2 เดือน          

 ป 51

โรงเรียนมีสถานที่ให

นักเรียนไดฝกปฏิบัติดาน

การเกษตร

ท.7
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

32 โครงการปรับปรุงโรงฝกงาน  -เพื่อใหนักเรียนใชเปน

สถานที่ฝกปฏิบัติในการ

เรียนการสอน    -เพื่อให

เกิดความเปนระเบียบ

เรียบรอย

ปรับปรุงโรงฝกงานพื้นที่ประมาณ 72 ตร.ม. 

ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

             100,000 3 เดือน          

 ป 51

โรงเรียนมีโรงฝกงานที่

สามารถเก็บวัสดุอุปกรณ

ไดอยางปลอดภัย -เกิด

ความสวยงามแกผูพบเห็น

ท.7

33 ทําประตูสูหองสุขาเด็กอนุบาล เพื่อใหมีประตูสะดวกเพื่อ

ไปหองน้ํา  และเด็ก

สามารถเดินเขา  หองน้ํา

โดยปะปนกับนักเรียน

ประถม

เจาะผนังหองเด็กอนุบาลทําประตูสูหองสุขา                50,000 3 เดือน          

 ป 51

นักเรียนอนุบาลสะดวก

สะบายขึ้นในการใชหอง

สุขา

ท.8

34 ปรับปรุงหองธุรการ เพื่อปรับปรุงหองธุรการ

ใหทันสมัย สะดวกตอการ

บริการและติดตอราชการ

แกประชาชน

ปูกระเบื้องบริเวณพื้นหองขนาดประมาณ 9 ×  8  

เมตร  พรอม ทาสีภายในดวยสีน้ํา  PLASTIC  3.

 กั้นกระจกอลูมิเนียมทางเขาบริเวณระเบียง

ขนาดประมาณ  2×4 เมตร พรอมประตูกระจก  1

   บาน ขนาด 1.80  เมตร× 1   เมตร

               80,000 3  เดือน         

 ป 51

โรงเรียนมีสถานที่

ใหบริการแกผูมาติดตอที่

เหมาะสม

ท.8

35 การสรางอางลางหนาแปรงฟน เพื่อสรางอางลางหนา

สําหรับใหนักเรียนแปรง

ฟน  และเพื่อใหมีระเบียบ

สวยงามและมีที่แปรงฟน

สําหรับนักเรียนอยาง

เพียงพอ

สรางอางลางหนาพรอมติดตั้งกอกน้ํา  50 จุด  

บริเวณหนาอาคาร  1  ตลอดแนวประมาณ  32  

เมตร พรอมติดตั้งกระจกเงาตลอดแนว  พรอม

สรางอางลางหนาขนาดประมาณ  80 

เซนติเมตร× 32  เมตร พรอม ปูกระเบื้อง

               50,000 3   เดือน        

 ป 51

โรงเรียนสงเสริมการดูแล

สุขอนามัยในตนเองดาน

ทันตกรรม

ท.8
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

36 ปรับปรุงหองวิชาการ เพื่อใหมีสถานที่จัดเก็บ

เอกสารวิชาการและมี

สถานที่ประชุมกลุม

วิชาการและใหบริการแก

บุคลากรและ

บุคคลภายนอกรวมถึงเปน

แหลงเก็บขอมูลทาง

วิชาการโรงเรียน

ปูพื้นดวยกระเบื้องยางขนาด  4 เมตร  × 7.5  

เมตร และทํากระจกหนาตางอลูมิเนียมบาน

เลื่อนพรอมเหล็กดัดขนาด  3.68  เมตร × 1.62   

เมตร  พรอมติดผามานขนาด  3.68  เมตร ×  2  

เมตร  3.ดานหนาติดประตูขนาด 1 เมตร ×  2  

เมตร  และกั้นเปนผนังกระจกกรอบอลูมิเนียม 

ขนาดประมาณ  4  เมตร × 5 เมตร   4. ผนัง

ภายในกรุดวยไมอัดสักทาแล็กเกอรทุกดาน

               80,000 3  เดือน         

 ป 51

สงเสริมการปฏิบัติงานให

มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ท.8

37 พัฒนาปรับปรุงหองสมุด เพื่อใหนักเรียนมีแหลง

เรียนรูที่ทันสมัย  และ

เพื่อใหนักเรียน-ครู  มี

ความสะดวกสบายในการ

คนควาความรูที่หองสมุด

จัดจางทําชั้นไมขนาดสูง 1 เมตร  ยาว 3  เมตร  

กวาง 40  ซม.2   อัน พรอมจัดจางทําชั้นไม

ขนาดสูง  1  เมตร   ยาว  6  เมตรกวาง  40  ซม.   

ยาว  3.50  เมตร  6    ตู  และติดตั้งเครื่อง

คอมพิวเตอรจํานวน  2  เครื่อง พรอมติดตั้ง 

Internet

               50,000 3  เดือน         

 ป 51

มีแหลงเรียนรูและคนควา

ที่ทันสมัยและสะดวก

รวดเร็ว

ท.8

38 โครงการจัดหาครุภัณฑ โรงเรียน

เทศบาลวัดไทรใต

เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใช

เพียงพอในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน ตาม

สาระตางๆ

1. เกาอี้เหล็กพับได 20 ตัว                  6,000 3 เดือน        

 ป 51

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ใน      

  การเรียนสูงขึ้น

ท.1

2. โตะทํางาน 2 ชุด                  7,000

3. โตะเอนกประสงค ขาพับ 5 ตัว                12,500

4. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับนักเรียนพรอม

อุปกรณ 10 ชุด

             250,000

5. โตะญี่ปุนนักเรียนอนุบาล 10 ชุด                  3,500
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

6. โตะนักเรียนเดี่ยวประถม 40 ชุด                27,200

7. โตะนักเรียนเดี่ยวมัธยม 40 ชุด                27,200

39 โครงการจัดหาครุภัณฑ โรงเรียน

เทศบาลวัดปากน้ําโพใต

เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใช

เพียงพอในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน ตาม

สาระตางๆ

1. โตะทํางาน   3   ชุด                10,500 3 เดือน          

 ป 51

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ใน      

  การเรียนสูงขึ้น

ท. 2

2. เครื่องพิมพสําเนาระบบดิจิตอล จํานวน 1 

เครื่อง

             120,000

3. โตะรับประทานอาหาร 

พรอมเกาอี้ 20 ชุด

               44,000 ท. 2

4. โตะนักเรียนเดี่ยวประถม 40 ชุด                27,200

5. โตะนักเรียนเดี่ยวมัธยม 40  ชุด                27,200

6. เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจกเตอร พรอม

จอรับภาพชนิดมือดึง ขนาดเสนทะแยงมุม 120 

นิ้ว 1 ชุด

             100,000

7. กลองถายวีดีโอระบบดิจิตอล พรอมอุปกรณ

ครบชุด  จํานวน  1  ชุด

               25,000

8. เครื่องขยายเสียง                20,000

9. เครื่องเลน CD/VCD/DVD/Mp 3    2 เครื่อง                10,000

10. วิทยุเทป พรอมไมค 2 เครื่อง                20,000

11. เครื่องทําน้ําเย็น แบบใชขวด 2 เครื่อง                  6,400

149



150

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

40 โครงการจัดหาครุภัณฑ โรงเรียน

เทศบาลวัดชองคีรีศรีสิทธิวราราม

เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใช

เพียงพอในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน ตาม

สาระตางๆ

1. ตูเก็บเอกสาร 2 ตอน ชั้นบนเปนกระจก ชั้น

ลางทึบ  จํานวน  2  ตู

               12,000 3 เดือน          

 ป 51

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ใน      

  การเรียนสูงขึ้น

ท.5

2. ตูเหล็ก 2 บานทึบ(มอก.) จํานวน  3 หลัง                  8,250

3.โทรทัศนสี จอแบน  ขนาดไมต่ํากวา 25 นิ้ว 

จํานวน 6 เครื่อง

               78,000

41 โครงการจัดหาครุภัณฑ โรงเรียน

เทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต

เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใช

เพียงพอในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน ตาม

สาระตางๆ

1. โตะนักเรียนเดี่ยวประถม   40 ชุด                27,200 3 เดือน          

 ป 51

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ใน      

  การเรียนสูงขึ้น

ท.6

42 โครงการจัดหาครุภัณฑ โรงเรียน

เทศบาลวัดสุคตวราราม

เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใช

เพียงพอในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน ตาม

สาระตางๆ

1. โตะทํางาน  4 ชุด                14,000 3 เดือน          

 ป 51

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ใน      

  การเรียนสูงขึ้น

ท.7

   2. เครื่องปรับอากาศ 25,000 บีทียู จํานวน 4 

เครื่อง

             128,000

   3. ตูเหล็กเก็บเอกสาร 2 ตอน 3 ชั้น  6หลัง                36,000  

  4. ตูเหล็กเก็บเอกสารประตูทึบ 2 บาน  6 หลัง                21,000  

    5. พัดลมโรงงานตั้งพื้น  4  ตัว                18,000  

   6. โตะอเนกประสงคขาพับได  10  ตัว                25,000  

 7. เครื่องเขาเลมขนาดใหญ  1  เครื่อง                  2,800  

   8. โตะนักเรียนระดับมัธยม 100 ชุด                75,000  
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

  9. เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจกเตอร พรอม

จอรับภาพชนิดมือดึง ขนาดเสนทะแยงมุม 120 

นิ้ว 1 ชุด

             100,000  

 10. เครื่องเลนVCD/CD/MP3  6  เครื่อง                43,200  

 11. รถเข็นดินยกเทได   4  คัน                  6,400  

  12. เตียงพยาบาลโครงเหล็กขนาดกวาง 1 เมตร  

ยาว 2  เมตร  จํานวน 3  หลัง

                 6,600  

    13. เครื่องชั่งน้ําหนัก 3  เครื่อง                10,500  

   14. เครื่องวัดสวนสูงชนิดไม  3  เครื่อง                  3,600  

15. โตะหินขัดพรอมมานั่ง  15 ชุด                33,000

43 โครงการจัดหาครุภัณฑ โรงเรียน

เทศบาลวัดไทรเหนือ

เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใช

เพียงพอในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน ตาม

สาระตางๆ

1. โทรทัศนสี จอแบน ขนาด ไมต่ํากวา 25 นิ้ว   

จํานวน 5 เครื่อง

               65,000 3  เดือน         

 ป 51

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ใน      

  การเรียนสูงขึ้น

ท.8

ยุทธศาสตรที่  6  สนับสนุนการใหบริการดานสาธารณสุขในเชิงรุก           
44 โครงการเมืองปากน้ําโพปลอด

สุนัขจรจัด

เพื่อลดปริมาณสุนัขจรจัด จํานวน 500 ตัว                50,000 12 เดือน        

  ป 51

ประชาชนปลอดภัยจาก

สุนัขจรจัด

สํานักการ

สาธารณสุขฯ
45 โครงการรณรงคทําหมันและ

ปองกันโรคพิษสุนัขบาในสุนัขและ

แมวจรจัด

เพื่อลดอัตราการเพิ่มของ

สุนัขและแมวจรจัด และ

ปองกันโรคพิษสุนัขบา

จํานวน 500 ตัว              100,000 3 เดือน          

 ป 51

ประชาชนปลอดภัยจาก

สุนัขและแมวจรจัด และ

จํานวนสุนัขและแมวจรจัด

ลดลง

สํานักการ

สาธารณสุขฯ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

46 โครงการอบรมใหความรูดานการ

ปฐมพยาบาลในภาวะวิกฤตแก

ประชาชน

เพื่อใหประชาชนมีความรู

และทักษะในการชวยชีวิต

เบื้องตน

จํานวน 100 คน                50,000 4 วัน              

  ป  51

ประชาชนที่ประสบภาวะ

วิกฤตทางสุขภาพไดรับ

การชวยเหลืออยางถูกวิธี

สํานักการ

สาธารณสุขฯ

ยุทธศาสตรที่  7  เพิ่มประสิทธิภาพในการบริการดานสาธารณสุขแกประชาชนอยางมีมาตรฐานและทั่วถึง
47 โครงการจัดหาครุภัณฑสํานักการ

สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

เพื่อใหมีเครื่องมือ เครื่องใช

เพียงพอในการปฏิบัติงาน

1. คอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ  1 เครื่อง                40,000 3 เดือน          

 ป 51

การปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น

สํานักการ

สาธารณสุขฯ

2. โตะทํางาน  3 ชุด                10,500

3. รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ลอ แบบอัดทาย

 ขนาดความจุไมต่ํากวา 10 ลูกบาศกเมตร   2 คัน

          3,920,000

ยุทธศาสตรที่  9  เสริมสรางชุมชนใหเขมแข็ง           
48 โครงการสงเคราะหผูดอยโอกาสใน

เขตเทศบาล

เพื่อชวยเหลือผูยากจน 

คนชรา ผูทุพพลภาพ เด็ก 

เยาวชน และผูเจ็บปวยดวย

โรคเรื้อรัง  โดยสนับสนุน

ปจจัยพื้นฐาน  เบี้ยยังชีพ

รายเดือน และ

ประสานงานกับหนวยงาน

ที่เกี่ยวของเพื่อใหการ

ชวยเหลือตอไป

250 คน              450,000 12 เดือน        

 ป 51

ผูดอยโอกาสไดรับ

ปจจัยพื้นฐานในการ

ดํารงชีวิตอยางเพียงพอ

กองสวัสดิการ

สังคม

152



153

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

การพัฒนาที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่  11  การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี

49 โครงการจัดหาครุภัณฑเครื่องมือ

เครื่องใช

เพื่อใหมีเครื่องมือ เครื่องใช

เพียงพอในการปฏิบัติงาน

1. รถยนตบรรทุกน้ําดับเพลิง จํานวน 1 คัน           1,000,000 3  เดือน         

 ป 51

การปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น

สํานักปลัดเทศบาล

2. เรือทองแบน แบบอลูมิเนียม  พรอมติดเครื่อง

ทายแบบหางสั้น กําลังไมนอยกวา 30 แรงมา 

จํานวน 1 ลํา

             490,000 สํานักปลัดเทศบาล

50 โครงการจัดหาครภุัณฑกอง

วิชาการและแผนงาน

เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใช

เพียงพอในการปฏิบัติงาน

1. โตะทํางาน     3 ชุด                10,500 3  เดือน         

 ป 51

การปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กองวิชาการฯ

2. คอมพิวเตอร  พรอมอุปกรณ  1 ชุด                40,000 กองวิชาการฯ
51 โครงการกอสรางอาคารชุดที่พัก

พนักงานดับเพลิง

เพื่อใหมีกําลังพลในการ

ปฏิบัติงานกรณีเกิดเหตุ

เพลิงไหมเพิ่มมากขึ้นและ 

เปนสวัสดิการแกพนักงาน

ดับเพลิง และเจาหนาที่ผูอยู

เวร - ยาม

103  คน           5,000,000 5  เดือน         

 ป 51

กําลังพลในการปฏิบัติงาน

ในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม

เพิ่มมากขึ้นและ กําลังพลมี

สวัสดิการที่ดีขึ้น

สํานักปลัดเทศบาล

52 โครงการปรับปรุงที่จอดรถ - เรือ 

หนวยดับเพลิงเฉพาะกิจ

เพื่อใหเกิดความสวยงาม 

และเปนระเบียบเรียบรอย

 1  แหง              500,000 3  เดือน         

 ป 51

ที่จอดรถ-เรือเกิดความ

สวยงาม และเปนระเบียบ

เรียบรอย

สํานักปลัดเทศบาล
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

53 โครงการปรับปรุงสํานักงานหนวย

เรือดับเพลิงวัดตะแบก

เพื่อใหเกิดความสวยงาม 

และเปนระเบียบเรียบรอย

 1 แหง              500,000 3  เดือน         

 ป 51

สํานักงานหนวยเรือ

ดับเพลิงวัดตะแบกเกิด

ความสวยงาม และเปน

ระเบียบเรียบรอย

สํานักปลัดเทศบาล

ยุทธศาตรที่  12   การสรางสังคมที่นาอยู
54 โครงการกอสรางถนนผังเมืองสาย 

ข 5  (ตอจากเดิม เชื่อมถนนผังเมือง

สาย ก) (เสนอโดย   ชุมชนหนอง

ผักตบ)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัย ใน

การเดินทาง  การจราจร

การขนสง

กอสรางถนนผังเมือง  สาย  ข.5 ขนาดกวาง 

ประมาณ  15  เมตร    ยาว  34  เมตร  หรือพื้นที่

ดําเนินการ 4710 ตร.ม.  ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

 8,700,000      

(เงินอุดหนุน)

8  เดือน         

 ป 51

ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่

และที่มีการคมนาคมทั่วไป

ไดรับความสะดวก รวดเร็ว 

  ไมมีปญหาน้ําทวมขัง  

6.32 % ของครัวเรือนในเขต

สํานักการชาง

55 โครงการจัดหาที่ดิน เวนคืนที่ดิน

และสิ่งกอสรางถนนผังเมืองสาย ข8

 ชวงที่  1

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัย ใน

การเดินทาง  การจราจร

การขนสง

จัดหาที่ดิน  เวนคืนที่ดินและสิ่งกอสราง  กวาง  

20  เมตร  ยาว  1,090  เมตร หรือพื้นที่  21,800  

ตารางเมตร  เพื่อใชกอสรางถนนและระบบ

ระบายน้ําตามแนวผังเมือง

 50,000,000   

(เงินอุดหนุน)

36  เดือน       

  ป 51

ผูใชเสนทางไดรับความ

สะดวก ปลอดภัย ในการ

เดินทางการจราจร  การ

ขนสง  85 % ของจํานวน

ประชากรในเขตเทศบาล

สํานักการชาง

56 จัดหาที่ดิน เวนคืนที่ดินและ

สิ่งกอสรางถนนผังเมือง สาย ง(ฉ) 

(ผนังกั้นน้ําสันคู)  ชวงที่  2 (กม.

1-250-2+160)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวก  ปลอดภัยใน

การเดินทาง การจราจร 

การขนสง

จัดหาที่ดิน  เวนคืนที่ดินและสิ่งกอสราง  กวาง  

7-30 เมตร  ยาว  910 เมตร  หรือพื้นที่ดําเนินการ 

 17,870  ตารางเมตร  เพื่อใชกอสรางถนนและ

ระบบระบายน้ําตามแนวผังเมือง

 1,500,000  

(เงินอุดหนุน)

12  เดือน       

  ป 51

ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่

และที่มีการคมนาคมทั่วไป

ไดรับความสะดวก    

รวดเร็ว    1.86 % ของ

ครัวเรือน

สํานักการชาง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

57 โครงการจัดซื้อที่ดินทายเกาะยม เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน

บริเวณเกาะยมใหมีความ

สวยงาม

จายเปนคาจัดหา / จัดซื้อที่ดินบริเวณทายเกาะยม

เนื้อที่ประมาณ   1 - 3 - 79  ไร  ประกอบการ

พัฒนาเมือง

          2,330,000 6  เดือน         

 ป 51

พื้นที่ไดรับการพัฒนา มี

ความสมบูรณ   สวยงาม

สํานักการชาง

58 โครงการจัดซื้อที่ดินหลังโรงเรียน

นวมินทร

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการสัญจร

จายเปนคาจัดหา / จัดซื้อที่บริเวณหลังโรงเรียน

นวมินทร เนื้อที่ประมาณ  1 - 1 - 34  ไร  ใชใน

การกอสรางถนนตอเนื่องจากของเดิม

          5,340,000 6  เดือน         

 ป 51

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 1.56

 %  ของครัวเรือนทั้งหมด

สํานักการชาง

59 โครงการสํารวจ  ออกแบบและ

ประมาณราคาเขื่อนปองกันตลิ่งริม

แมน้ําปง นานและเจาพระยา

เพื่อปองกันน้ําทวมบริเวณ

ชุมชนไมเกิดปญหาน้ํา

ทวมและผลกระทบตอ

เศรษฐกิจและชุมชน

ดําเนินการสํารวจ  พรอมออกแบบและประมาณ

ราคาคากอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ําปง 

นานและเจาพระยาตามแบบแปลนรายละเอียด

ของเทศบาล

          5,000,000 8  เดือน         

 ป 51

เพื่อปองกันน้ําทวมบริเวณ

ชุมชนไมเกิดปญหาน้ํา

ทวมและผลกระทบตอ

เศรษฐกิจและชุมชน

สํานักการชาง

60 โครงการกอสรางเขื่อนริมตลิ่ง

ปองกันน้ําทวม  (เสนอโดย  ชุมชน

หนองผักตบ)

เพื่อปองกันตลิ่งพังและ

ปองกันน้ําทวม

กอสรางเขื่อนริมตลิ่งปองกันน้ําทวม  ความยาว

ประมาณ  300  เมตร  ตามแบบของกรมโยธาธิ

การและผังเมือง

 30,000,000     

(เงินอุดหนุน)

15  เดือน       

 ป 51

ตลิ่งริมน้ํามีความมั่นคง 

แข็งแรง  ราษฎรในทองถิ่น

ไดรับความ สะดวก 

ปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน

และไมมีปญหาน้ําทวม  

79.11 % ของประชากร

ทั้งหมดในเขตไดรับ

ประโยชน

สํานักการชาง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

61 โครงการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่ง

ชุมชนหนองปลาแหง - ชุมชนเขา

โรงครัว

เพื่อปองกันน้ําทวมบริเวณ

ชุมชนไมเกิดปญหาน้ํา

ทวมและผลกระทบตอ

เศรษฐกิจและชุมชน

กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งบริเวณชุมชนหนอง

ปลาแหง - ชุมชนเขาโรงครัวตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

 109,040,000    

(เงินอุดหนุน)

60  เดือน       

 ป 51

เพื่อปองกันน้ําทวมบริเวณ

ชุมชนไมเกิดปญหาน้ํา

ทวมและผลกระทบตอ

เศรษฐกิจและชุมชน  20 %

 ของจํานวนประชากรใน

เขต

สํานักการชาง

62 โครงการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่ง

ชุมชนวัดตะแบกดานใต

เพื่อปองกันน้ําทวมบริเวณ

ชุมชนและไมกอใหเกิด

ผลกระทบตอชุมชน

กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งบริเวณชุมชนวัด

ตะแบกดานใต

 106,272,000    

(เงินอุดหนุน)

60  เดือน       

 ป 51

เพื่อปองกันน้ําทวมบริเวณ

ชุมชนไมเกิดปญหาน้ํา

ทวมและผลกระทบตอ

เศรษฐกิจและชุมชน  20 %

 ของจํานวนประชากรใน

เขต

สํานักการชาง

63 โครงการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่ง

วัดตะแบกดานเหนือ

เพื่อปองกันน้ําทวมบริเวณ

ชุมชนและไมกอใหเกิด

ผลกระทบตอชุมชน

กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งบริเวณชุมชนวัด

ตะแบกดานเหนือ

 109,593,000   

(เงินอุดหนุน)

60  เดือน       

 ป 51

เพื่อปองกันน้ําทวมบริเวณ

ชุมชนไมเกิดปญหาน้ํา

ทวมและผลกระทบตอ

เศรษฐกิจและชุมชน  20 %

 ของจํานวนประชากรใน

เขต

สํานักการชาง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

64 โครงการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่ง

ชุมชนเกาะยมฝงตะวันออก

เพื่อปองกันน้ําทวมบริเวณ

ชุมชนและไมกอใหเกิด

ผลกระทบตอชุมชน

กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งบริเวณชุมชนเกาะยม

ฝงตะวันออก

 96,863,000    

(เงินอุดหนุน)

48  เดือน       

 ป 51

เพื่อปองกันน้ําทวมบริเวณ

ชุมชนไมเกิดปญหาน้ํา

ทวมและผลกระทบตอ

เศรษฐกิจและชุมชน  20 %

 ของจํานวนประชากรใน

เขต

สํานักการชาง

65 โครงการกอสรางถนนชวงตอ

ระหวางถนนมหาเทพเชื่อมกับ

ถนนพิทักษสันติราษฎร (เสนอโดย 

 ชุมชนหนองผักตบ)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวก ปลอดภัย ใน

การเดินทางการจราจร  

การขนสง

กอสรางถนน คสล.กวางเฉลี่ย 7.50 ม. ยาว 258 

ม. หนา 0.20 ม. หรือพื้นที่ผิวทางประมาณ  1,865

 ตร.ม.และวางทอระบายน้ํา ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร พรอมบอพัก ความ

ยาวประมาณ 258 เมตร ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

          1,630,000 5  เดือน         

 ป 51

ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่

และที่มีการคมนาคมทั่วไป 

 ไดรับความสะดวก รวดเร็ว

   ไมมีปญหาน้ําทวมขัง  

2.37 % ของครัวเรือนในเขต

สํานักการชาง

66 โครงการกอสรางถนน คสล. ถนน

บางเรารักกันจริง  ซอยสมนาม

เชื่อมซอยแยกถนนมหาเทพ

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการสัญจร

กอสรางถนนคสล.กวางเฉลี่ยประมาณ 5 เมตร  

ยาวประมาณ 250 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่

ดําเนินการ 1,250 ตร.ม. ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

          2,600,000 6 เดือน          

 ป 51

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร  การ

ขนสงและการจราจร 1.32

 % ของครัวเรือนทั้งหมด

สํานักการชาง

67 โครงการกอสรางถนน คสล.ถนน

โกสีย  ชวงที่  2  หนาที่ทําการ

ไปรษณียถึงวัดนครสวรรค

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัย ใน

การเดินทาง  การจราจร

การขนสง

กอสรางถนน  คสล. กวาง   11 - 15  เมตร    ยาว  

 775  เมตร  หนา  0.20  เมตร  หรือพื้นที่

ดําเนินการไมนอยกวา 10,020   ตารางเมตร  

ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

          7,500,000 12   เดือน      

  ป 51

เพื่อปองกันน้ําทวมบริเวณ

ชุมชนไมเกิดปญหาน้ํา

ทวมและผลกระทบตอ

เศรษฐกิจและชุมชน  5.27

 % ของจํานวนครัวเรือน

ทั้งหมด

สํานักการชาง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

68 โครงการปรับปรุงถนนรอยตอชวง

ทางแยกสันคูไปโกรกพระ

เพื่อใหมีการคมนาคม

สะดวก ปลอดภัยในการ

เดินทาง

กอสรางปรับปรุงรอยตอชวงทางแยกสันคูไป

โกรกพระ  ตามแบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

 25,000,000   

(เงินอุดหนุน)

12   เดือน      

  ป 51

เพื่อใหมีการคมนาคม

สะดวกปลอดภัยในการ

เดินทาง  10.55 % ของ

ครัวเรือนทั้งหมด

สํานักการชาง

69 โครงการกอสรางถนน คสล.ถนน

โกสียใตหลังโกดังตึกน้ําเงินถึงใต

สะพานเดชาติวงศ  (เสนอโดย  

สมาคมฮากกา ,สโมสรโรตารี่ ,

มูลนิธิสงเสริมงานประเพณีเจาพอ

เจาแมปากน้ําโพ ,ตระกูลตั้ง ,มูลนิธิ

ปากน้ําโพ ฯ ,ชมรมสหมิตร , 

ชุมชนหนองผักตบ ,ชุมชนตลาดใต)

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการสัญจร

กอสรางผิวจราจรถนน คสล.หนา 0.20  เมตร 

กวาง 6-10 เมตร ยาวประมาณ 1,150 เมตร 

พรอมทางเทา ไฟฟาและระบบระบายน้ํา คสล. 

ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

 120,000,000   

(เงินอุดหนุน)

36  เดือน       

  ป 51

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร  6.32

 %  ของครัวเรือนทั้งหมด

สํานักการชาง

70 โครงการตัดถนนวงศสวรรค เชื่อม

ถนนโกสีย    บริเวณศูนยบริการ      

 สาธารณสุข

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวก  ปลอดภัยใน

การเดินทาง การจราจร 

การขนสง

ดําเนินการสํารวจ ออกแบบ จัดหา และ    

เวนคืนที่ดินระยะทางตามแนวตดใหม  ยาว  250 

 เมตร  ทับแนวถนนเดิม  ยาว  80  เมตร  เขตทาง

กวาง 16 เมตร  พื้นที่เวนคือ 23 แปลง  พื้นที่รวม 

 2-1-24 ไร

        24,500,000 6  เดือน         

 ป 51

ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่

และที่มีการคมนาคมทั่วไป

ไดรับความสะดวก    

รวดเร็ว    2.39 %  ของ

ครัวเรือน

สํานักการชาง

71 โครงการกอสรางถนนเชื่อมถนน

วงศสวรรค บริเวณศูนยบริการ

สาธารณสุขกับถนนโกสีย

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวก  ปลอดภัยใน

การเดินทาง การจราจร 

การขนสง

-กอสรางถนนเขตทางกวาง  16  เมตรเชื่อมถนน

วงศสวรรคบริเวณศูนยบริการสาธารณสุขกับ

ถนนโกสียบริเวณธนาคารกรุงไทย  เอ  กับกับ

แนวถนนเดิมถนนโกสีย  ก.8  ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

          2,700,000 6  เดือน         

 ป 51

ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่

และที่มีการคมนาคมทั่วไป

ไดรับความสะดวก    

รวดเร็ว    2.39 %  ของ

ครัวเรือน

สํานักการชาง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

72 โครงการกอสรางถนนแอสฟลท     

 ติกคอนกรีต บริเวณริมเขื่อนหนา

สํานักงานปาไม

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวก ปลอดภัยใน

การเดินทาง เพื่ออํานวย

ความสะดวกใหกับผูมา

พักผอนบริเวณริมเขื่อน

กอสรางปรับปรุงผิวจราจรเปน คสล. ขนาด

กวางประมาณ  6  เมตร  ยาวประมาณ  1,000  

เมตร  ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

 50,000,000   

(เงินอุดหนุน)

24  เดือน       

 ป 51

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการเดินทาง

สํานักการชาง

73 โครงการกอสรางถนน คสล.พรอม

ทอระบายน้ํา ซอยโกสีย  2  (เสนอ

โดย  ชุมชนวัดไทรเหนือ,ชุมชน

ถาวรพัฒนา,ชุมชนหนาผา)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัย ใน

การจราจร การขนสงและมี

ระบบระบายน้ําที่ดี

กอสรางปรับปรุงผิวจราจรเปนถนน คสล. 

ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 125 ม. หนา 0.20 ม.  

หรือพื้นที่ดําเนินการ 500 ตร.ม. พรอมทอ

ระบายน้ําขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 ม.  ตาม

แบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

             822,000 4  เดือน       

ป 51

ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่

และที่มีการคมนาคมทั่วไป

 ไดรับความสะดวก รวดเร็ว

   ไมมีปญหาน้ําทวมขัง  

1.58 % ของครัวเรือนในเขต

สํานักการชาง

74 โครงการกอสรางถนนพรอมทอ

ระบายน้ํา ซอยโกสีย 18               

(เสนอโดย  ชุมชนวัดไทรใต,

ชุมชนหนาผา, ชุมชนตลาดตายอม)

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการสัญจร

กอสรางผิวจราจรถนนคสล.หนา 0.15 ม.กวาง  4

 ม. ยาว 90 ม.หรือพื้นที่ไมนอยกวา 360  ตร.ม. 

พรอมทอระบายน้ํา คสล.ขนาด 0.4 ม.  ความยาว

รวมบอพักไมนอยกวา 90 ม.  ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

             445,000 6 เดือน          

 ป 51

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร  การ

ขนสงและการจราจร 1.48

 % ของครัวเรือนในเขต

สํานักการชาง

75 โครงการกอสรางถนนพรอมทอ

ระบายน้ําแยกถนนจักรวาล (บาน

บุญสนอง)  (เสนอโดย  ชุมชนพระ

บางมงคล,ชุมชนบางปรอง,ชุมชน

ตลาดตายอม)

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการสัญจร

กอสรางผิวจราจร คสล.หนา 0.15 ม.  กวาง 5 ม. 

 ยาว 252 ม. หรือพื้นที่ไมนอยกวา  1465 ตร.ม. 

พรอมทอระบายน้ํา คสล.ขนาด  0.4 ม.ความยาว

รวมบอพักไมนอยกวา 293 ม.  ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

          1,600,000 6 เดือน          

 ป 51

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร  การ

ขนสงและการจราจร 1.85

 % ของครัวเรือนในเขต

สํานักการชาง

159



160

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

76 โครงการกอสรางถนน คสล.พรอม

ทอระบายน้ํา ซอยสวรรควิถี  2  

(เสนอโดย  ชุมชนตัดใหม , ชุมชน

ตลาดตายอม )

เพื่อใหผูใชเสนทาง  ไดรับ

ความสะดวกปลอดภัยใน

การเดินทางและการจราจร

และลดปญหาการเกิด

อุบัติเหตุ

กอสรางผิวจราจร คสล.กวางประมาณ  3.50  

เมตร ยาว120 เมตร หนา 0.20 เมตร พรอมทอ

ระบายน้ํา ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60  เมตร ยาว

 120 เมตร ตามแบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

             955,000 6  เดือน         

 ป 51

ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่

และที่มีการคมนาคมทั่วไป

 ไดรับความสะดวก รวดเร็ว

 1.85 % ของประชากรใน

เขตในไดรับประโยชน

สํานักการชาง

77 โครงการกอสรางถนน คสล.พรอม

ทอระบายน้ํา ถนนพิทักษสันติ

ราษฎรซอยขางบานนางชะเอม   

สิงหะ

เพื่อใหผูใชเสนทาง  ไดรับ

ความสะดวกปลอดภัยใน

การเดินทางและการจราจร

และลดปญหาการเกิด

อุบัติเหตุ

กอสรางถนน คสล.กวางประมาณ  4.50 เมตร  

ยาวประมาณ  42  เมตร  พรอมทอระบายน้ํา

ขนาดเสนผาศูนยกลาง  0.60 เมตร  พื้นที่

ดําเนินการประมาณ  183  ตารางเมตร  ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

             283,000 3  เดือน         

 ป 51

ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่

และที่มีการคมนาคมทั่วไป

 ไดรับความสะดวก รวดเร็ว

 1.85 % ของประชากรใน

เขตในไดรับประโยชน

สํานักการชาง

78 โครงการกอสรางถนน คสล.พรอม

ทอระบายน้ํา ซอยแยกถนนมหาเทพ

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวก  ในการ

สัญจรไปมา    และมีระบบ

ระบายน้ําทีดี

กอสรางถนน คสล. กวางประมาณ  5.00  เมตร  

ยาวประมาณ  160 เมตร  หนา  0.15  เมตร  

พรอมทอระบายน้ําขนาดเสนผาศูนยกลาง  0.60  

เมตร  และบอพัก  ตามแบบแปลนรายละเอียด

ของเทศบาล

          1,120,000 6 เดือน          

 ป 51

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร  2.00

 % ของครัวเรือนทั้งหมด

สํานักการชาง

79 โครงการกอสรางถนน คสล.และ

ระบบระบายน้ําถนนสวรรควิถีชวง

แยกสะพานเดชาติวงศถึงถนน

สุรารักษ

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการสัญจร

ไปมา และมีระบบระบาย

น้ําที่ดี

กอสรางถนน คสล.หนา 0.20  เมตร  ขนาด   6  

ชองจราจร  พรอมคันหินรางตื้น  ทางเทาและทอ

ระบายน้ําความยาว  2,270  เมตร  ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

 79,450,000    

(เงินอุดหนุน)

48  เดือน       

 ป 51

เพื่อปองกันน้ําทวมบริเวณ

ชุมชนไมเกิดปญหาน้ํา

ทวมและผลกระทบตอ

เศรษฐกิจและชุมชน  85 %

 ของจํานวนประชากรใน

เขต

สํานักการชาง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

80 โครงการกอสรางถนน  คสล. 

พรอมทอระบายน้ํา  ซอยสวรรควิถี 

 19

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัย ใน

การเดินทาง การจราจร 

การขนสง และมีระบบ

ระบายน้ําที่ดี

กอสรางถนน คสล.ขนาดกวางประมาณ  4 - 6  

เมตร  ยาว  480  เมตร  หนา  0.20  เมตร  หรือ

พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา  2,880  ตารางเมตร 

 พรอมทอระบายน้ํา  ขนาดเสนผาศูนยกลาง  

0.60  เมตร  ยาว  200  เมตร  ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

          3,200,000 12 เดือน        

 ป 51

เพื่อปองกันน้ําทวมบริเวณ

ชุมชนไมเกิดปญหาน้ํา

ทวมและผลกระทบตอ

เศรษฐกิจและชุมชน  3.16

 % ของจํานวนครัวเรือน

ทั้งหมด

สํานักการชาง

81 โครงการกอสรางถนนและทอ

ระบายน้ํา ชุมชนโรงเรียนจําลองวิทย

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัย ใน

การเดินทาง  การจราจร

การขนสง

กอสรางถนน คสล. หนา 0.15 เมตร  กวาง

ประมาณ 3.00-4.00 เมตร ยาวประมาณ 250 เมตร

 พรอมรางระบายน้ํา คสล.กวาง 0.50เมตร ยาว

ประมาณ 250 เมตร ตามแบบแปลนรายละเอียด

ของเทศบาล

          1,287,000 6  เดือน         

 ป 51

เพื่อปองกันน้ําทวมบริเวณ

ชุมชนไมเกิดปญหาน้ํา

ทวมและผลกระทบตอ

เศรษฐกิจและชุมชน  2.90

 % ของจํานวนครัวเรือน

ทั้งหมด

สํานักการชาง

82 โครงการกอสรางถนน คสล.พรอม

ทอระบายน้ํา ซอยขาง

ธนาคารกรุงไทย  สาขาปากน้ําโพ

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวก  ปลอดภัยใน

การเดินทาง การจราจร 

การขนสง

กอสรางถนน คสล.กวาง 2.80 - 5.00 เมตร ยาว

ประมาณ 188 เมตร หนา 0.20 เมตร พรอมทอ

ระบายน้ํา ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร 

พรอมบอพัก ยาวประมาณ  188  เมตร  ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

          1,080,000 6  เดือน         

 ป 51

ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่

และที่มีการคมนาคมทั่วไป

ไดรับความสะดวก    

รวดเร็ว   ไมมีปญหาน้ํา

ทวมขัง  1.85 %     ของ

ครัวเรือนทั้งหมด

สํานักการชาง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

83 โครงการกอสรางถนน คสล.พรอม

ทอระบายน้ํา ถนนซอยแยกถนน

มหาเทพ

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวก  ปลอดภัยใน

การเดินทาง การจราจร 

การขนสง

กอสรางถนน คสล.กวางประมาณ 5.00 เมตร  

ยาวประมาณ 120 เมตร หนา 0.60 เมตร พรอม

ทอระบายน้ํา คสล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 

เมตร พรอมบอพัก ยาวประมาณ  188  เมตร  

ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

             850,000 6  เดือน         

 ป 51

ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่

และที่มีการคมนาคมทั่วไป

ไดรับความสะดวก    

รวดเร็ว   ไมมีปญหาน้ํา

ทวมขัง  1.85 %     ของ

ครัวเรือนทั้งหมด

สํานักการชาง

84 โครงการกอสรางถนน คสล.พรอม

ทอระบายน้ํา ถนนซอยเชื่อม

มหาเทพขางบานชํานาญหมอ

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวก  ปลอดภัยใน

การเดินทาง การจราจร 

การขนสง

กอสรางถนน คสล.กวางประมาณ 5.00 เมตร  

ยาวประมาณ 160 เมตร หนา 0.20 เมตร พรอม

ทอระบายน้ํา คสล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 

เมตร พรอมบอพัก   ตามแบบแปลนรายละเอียด

ของเทศบาล

          1,120,000 6  เดือน         

 ป 51

ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่

และที่มีการคมนาคมทั่วไป

ไดรับความสะดวก    

รวดเร็ว   ไมมีปญหาน้ํา

ทวมขัง  1.85 %     ของ

ครัวเรือนทั้งหมด

สํานักการชาง

85 โครงการกอสรางถนน คสล.พรอม

ทอระบายน้ํา ถนนขางหนองผักตบ

ซอยหอพักซากุระ

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวก  ปลอดภัยใน

การเดินทาง การจราจร 

การขนสง

กอสรางถนน คสล.กวางประมาณ 5.00 เมตร  

หนา 0.20 เมตร พรอมทอระบายน้ํา คสล. ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร พรอมบอพัก  ตาม

แบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

          1,060,000 6  เดือน         

 ป 51

ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่

และที่มีการคมนาคมทั่วไป

ไดรับความสะดวก    

รวดเร็ว   ไมมีปญหาน้ํา

ทวมขัง  1.85 %     ของ

ครัวเรือนทั้งหมด

สํานักการชาง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

86 โครงการกอสรางถนน คสล.พรอม

ทอระบายน้ํา ถนนซอยแยกถนน

มหาเทพ  (ขางหนองผักตบ)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวก  ปลอดภัยใน

การเดินทาง การจราจร 

การขนสง

กอสรางถนน คสล.กวางประมาณ 5.00 เมตร  

ยาวประมาณ 150 เมตร หนา 0.60 เมตร พรอม

ทอระบายน้ํา คสล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 

เมตร พรอมบอพัก  ตามแบบแปลนรายละเอียด

ของเทศบาล

          1,209,450 6  เดือน         

 ป 51

ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่

และที่มีการคมนาคมทั่วไป

ไดรับความสะดวก    

รวดเร็ว   ไมมีปญหาน้ํา

ทวมขัง  1.85 %     ของ

ครัวเรือนทั้งหมด

สํานักการชาง

87 โครงการกอสรางถนน คสล.พรอม

ทอระบายน้ํา ซอยเยื้องศูนยบริการ

สาธารณสุข 3

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวก  ปลอดภัยใน

การเดินทาง การจราจร 

การขนสง

กอสรางถนน คสล.ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 

เมตร กวางประมาณ  3.50  เมตร  ยาวประมาณ  

42  เมตร  หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา  141 

 ตารางเมตร  ตามแบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

             213,000 3  เดือน         

 ป 51

ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่

และที่มีการคมนาคมทั่วไป

ไดรับความสะดวก    

รวดเร็ว   ไมมีปญหาน้ํา

ทวมขัง  1.85 %     ของ

ครัวเรือนทั้งหมด

สํานักการชาง

88 โครงการกอสรางถนน คสล.พรอม

ทอระบายน้ํา ถนนพิทักษสันติ

ราษฎรซอยขางบานเลขที่  1122/7

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวก  ปลอดภัยใน

การเดินทาง การจราจร 

การขนสง

กอสรางถนน คสล.ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 

เมตร กวางประมาณ  4.00  เมตร  ยาวประมาณ  

68  เมตร  หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา  262 

 ตารางเมตร  ตามแบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

             456,000 3  เดือน         

 ป 51

ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่

และที่มีการคมนาคมทั่วไป

ไดรับความสะดวก    

รวดเร็ว   ไมมีปญหาน้ํา

ทวมขัง  1.85 %     ของ

ครัวเรือนทั้งหมด

สํานักการชาง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

89 โครงการกอสรางถนน คสล.พรอม

ทอระบายน้ํา ซอยขางศูนยบริการ

สาธารณสุข 3

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวก  ปลอดภัยใน

การเดินทาง การจราจร 

การขนสง

กอสรางถนน คสล.ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 

เมตร กวางประมาณ  3.20  เมตร  ยาวประมาณ  

78  เมตร  หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา  138 

 ตารางเมตร  ตามแบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

             377,000 3  เดือน         

 ป 51

ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่

และที่มีการคมนาคมทั่วไป

ไดรับความสะดวก    

รวดเร็ว   ไมมีปญหาน้ํา

ทวมขัง  1.85 %     ของ

ครัวเรือนทั้งหมด

สํานักการชาง

90 โครงการกอสรางถนน คสล.พรอม

ทอระบายน้ํา ถนนพิทักษสันติ

ราษฎร ซอยขางบานเลขที่  1164/14

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวก  ปลอดภัยใน

การเดินทาง การจราจร 

การขนสง

กอสรางถนน คสล.ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 

เมตร กวางประมาณ  3.50  เมตร  ยาวประมาณ 

118  เมตร  หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา  386

  ตารางเมตร  ตามแบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

             665,000 3  เดือน         

 ป 51

ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่

และที่มีการคมนาคมทั่วไป

ไดรับความสะดวก    

รวดเร็ว   ไมมีปญหาน้ํา

ทวมขัง  1.85 %     ของ

ครัวเรือนทั้งหมด

สํานักการชาง

91 โครงการกอสรางถนน คสล.พรอม

ทอระบายน้ํา ซอยขางโรงกลวยไม

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวก  ปลอดภัยใน

การเดินทาง การจราจร 

การขนสง

กอสรางถนน คสล.ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 

เมตร กวางประมาณ  4.00  เมตร  ยาวประมาณ 

105  เมตร  หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา  405

  ตารางเมตร  ตามแบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

             713,000 3  เดือน         

 ป 51

ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่

และที่มีการคมนาคมทั่วไป

ไดรับความสะดวก    

รวดเร็ว   ไมมีปญหาน้ํา

ทวมขัง  1.85 %     ของ

ครัวเรือนทั้งหมด

สํานักการชาง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

92 โครงการกอสรางถนน คสล.พรอม

ทอระบายน้ํา ซอยขางบานนายเยื้อน

  กล่ําเทศ

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวก  ปลอดภัยใน

การเดินทาง การจราจร 

การขนสง

กอสรางถนน คสล.ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 

เมตร กวางประมาณ  5.00  เมตร  ยาวประมาณ 

125  เมตร  หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา  607

  ตารางเมตร  ตามแบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

             988,000 3  เดือน         

 ป 51

ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่

และที่มีการคมนาคมทั่วไป

ไดรับความสะดวก    

รวดเร็ว   ไมมีปญหาน้ํา

ทวมขัง  1.85 %     ของ

ครัวเรือนทั้งหมด

สํานักการชาง

93 กอสรางถนนและระบบระบายน้ํา

ถนนผังเมือง สาย ง(ฉ)  (ผนังกั้น

น้ําสันคู)  ชวงที่  1 (กม.

0+000-1-250)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวก  ปลอดภัยใน

การเดินทาง การจราจร 

การขนสง

กอสรางถนนผิวทาง คสล. หนา 0.20 เมตร  กวาง

  7  เมตร  ยาว  1,250 เมตร  หรือพื้นที่ดําเนินการ

  8,750  ตารางเมตร  พรอมทอระบายน้ํา คสล.

สี่เหลี่ยม  ขนาด 1.50 x 1.50 เมตร  ยาว 1,250  

เมตร ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

 25,000,000  

(เงินอุดหนุน)

30  เดือน       

  ป 51

ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่

และที่มีการคมนาคมทั่วไป

ไดรับความสะดวก    

รวดเร็ว    1.50 % ของ

ครัวเรือน

สํานักการชาง

94 โครงการกอสรางถนนพรอมทอ

ระบายน้ํา ซอยมาตุลี  33

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการสัญจร

กอสรางผิวจราจรถนน คสล. หนา 0.20 เมตร 

กวาง 5 เมตร ยาว 110 เมตร หรือพื้นที่ไมนอย

กวา 605 เมตร พรอมทอระบายน้ํา คสล. ขนาด 

0.40 เมตร ความยาวรวมบอพักไมนอยกวา 110 

เมตร ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

             700,000 6  เดือน         

 ป 51

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการเดินทาง

สํานักการชาง

95 โครงการกอสรางถนน คสล.และ

ทอระบายน้ํา ซอยเจาแมศรีจันทร 

3-8      ( 6 ซอย )

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการสัญจร

กอสรางถนน คสล. กวางประมาณ  2.00 - 4.00 

เมตร  ยาวประมาณ 529  เมตร หนา 0.15 เมตร  

พรอมทอระบายน้ํา คสล.ขนาดเสนผาศูนยกลาง 

0.40 เมตร ตามแบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

          1,350,000 8  เดือน         

 ป 51

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการเดินทาง

สํานักการชาง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

96 โครงการปรับปรุงผิวจราจรและทาง

เทาพรอมไฟฟาถนนมหาเทพ  ชวง

ที่  1

ประชาชนไดรับประโยชน

จากการใชเสนทางพรอม

ทั้งมีระบบระบายน้ําที่ดี 

ไดรับสะดวก  ปลอดภัย  

ในการเดินทาง

ปรับปรุงผิวจราจรเปนถนน คสล.หนา  0.20  

เมตร  กวางประมาณ  12.00 เมตร  ยาวประมาณ 

 875  เมตร  และทางเทา กวาง  2.00 เมตร  ทั้ง  2 

 ดาน พรอมเสาไฟฟาพรอมโคมไฟ  จํานวน  44 

 ตน  ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

 10,000,000      

 (เงินอุดหนุน)

12  เดือน       

  ป 51

ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่

และที่มีการคมนาคมทั่วไป

ไดรับความสะดวก รวดเร็ว 

  ไมมีปญหาน้ําทวมขัง  

1.85 %  ของครัวเรือน

ทั้งหมด

สํานักการชาง

97 โครงการติดตั้งปายหยุดรถโดยสาร

ประจําทาง (เสนอโดย  สโมสรโร

ตารี่)

เพื่อแสดงจุดหยุดรถ

โดยสาร  เปนการปองกัน

และลดปญหาอุบัติเหตุ

โครงการติดตั้งปายหยุดรถโดยสารประจําทาง

ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

             503,900 6   เดือน      

ป 51

ทําใหมีปายแสดงจุดหยุด

รถโดยสารเปนการปองกัน

และลดปญหาอุบัติเหตุ  85

 % ของประชากรในเขต

ไดรับประโยชน

สํานักการชาง

98 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา 

คสล. ถนนโกสีย

เพื่อใหผูใชเสนทาง  ไดรับ

ความสะดวกปลอดภัยใน

การเดินทางและการจราจร

และลดปญหาการเกิด

อุบัติเหตุ

กอสรางทอระบายน้ํา คสล.ถนนโกสียขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.80-1.20 เมตร ตั้งแตสะพาน

พิษณุโลก ถึงบริเวณปอมหนึ่ง ความยาวประมาณ

 4,000 เมตร ปรับปรุงผิวจราจรตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

 55,000,000    

(เงินอุดหนุน)

6  เดือน         

 ป 51

ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่

และที่มีการคมนาคมทั่วไป

ไดรับความสะดวก   

รวดเร็ว  10.55 %   ของ

ครัวเรือน

สํานักการชาง

99 โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา

ทายซอยสวรรควิถี  65  เชื่อมลง

แมน้ําเจาพระยา

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการสัญจร

 กอสรางทอระบาย คสล.   ความยาวประมาณ  

27    เมตร    พรอมบอพัก  ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

             100,000 4  เดือน         

 ป 51

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร   %  

ของครัวเรือนทั้งหมด

สํานักการชาง

100 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา 

ซอยขางเทคโนโลยีภาคเหนือ

เพื่อใหมีระบบระบายน้ําที่ดี กอสรางรางระบายน้ํารูปตัว U กวางประมาณ 

0.40 เมตร ยาว 230 เมตร ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

             740,000 4  เดือน         

 ป 51

ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่

และที่มีการคมนาคมทั่วไป 

 ไดรับความสะดวก  

รวดเร็ว 1.04 %  ของ

สํานักการชาง
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167

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

101 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา 

คสล. รูปตัวยูพรอมฝาปด คสล. 

ซอยมาตุลี  14

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการสัญจร

กอสรางรางระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู - พรอมฝาปด

 คสล. ซอยมาตุลี  14  ขนาดลึก 0.40 เมตร กวาง 

0.50 เมตร  ความยาวรวมทั้งสองขาง  494  เมตร  

  ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

          1,123,000 6  เดือน         

 ป 51

ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่

และที่มีการคมนาคมทั่วไป 

 ไดรับความสะดวก  

รวดเร็ว 1.17 %  ของ

สํานักการชาง

102 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา 

คสล. ถนนมาตุลีตั้งแตบริเวณปาก

ซอยมาตุลี 13 ถึงบริเวณหนางาน

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการสัญจร

ไปมา   และไมมีปญหาน้ํา

ทวมขัง

กอสรางทอระบายน้ํา คสล. สี่เหลี่ยมขนาด  1.20

 x 1.20 เมตร  ถนนมาตุลี  ตั้งแตบริเวณหนาฝาย

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ความยาว

ประมาณ 540 เมตร  ตามแบบแปลนรายละเอียด

ของเทศบาล

          5,500,000 6  เดือน         

 ป 51

ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่

และที่มีการคมนาคมทั่วไป 

 ไดรับความสะดวก  

รวดเร็ว และไมมีปญหาน้ํา

ทวมขัง

สํานักการชาง

103 โครงการกอสรางผิวจราจรพรอม

ทอระบายน้ํา ถนนขางกําแพงวัด

พระบางมงคลเหนือ  (เสนอโดย  

ชุมชนพระบางมงคล)

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการสัญจร

กอสรางผิวจราจร คสล.หนา 0.15 ม.  กวาง 5 ม. 

 ยาว 324 ม. หรือพื้นที่ไมนอยกวา  1620 ตร.ม. 

พรอมทอระบายน้ํา คสล.ขนาด 0.4 ม.ความยาว

รวมบอพักไมนอยกวา 324 ม. ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

          1,800,000 6 เดือน          

 ป 51

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร  1.85

 % ของครัวเรือนทั้งหมด

สํานักการชาง

104 โครงการกอสรางผิวจราจรพรอม

ทอระบายน้ํา แยกถนนจักรวาล  

(เสาไฟฟาเลขที่ 382)

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการสัญจร

กอสรางผิวจราจร คสล.หนา 0.15 ม.  กวาง 5 ม. 

 ยาว 324 ม. หรือพื้นที่ไมนอยกวา  1620 ตร.ม. 

พรอมทอระบายน้ํา คสล.ขนาด  0.4 ม.ความยาว

รวมบอพักไมนอยกวา 324 ม.  รายละเอียดตาม

แบบแปลนของเทศบาล

          1,550,000 6 เดือน          

 ป 51

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร  2.00

 % ของครัวเรือนทั้งหมด

สํานักการชาง
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168

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

105 โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา

และปรับปรุงผิวจราจร ถนนพุทธ

มงคล - เชี่อมถนนสายพิษณุโลก

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวก  ปลอดภัยใน

การเดินทาง การจราจร 

การขนสง

กอสรางทอระบายน้ํา คสล. ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร พรอมบอพัก คสล.

ยาว 1,345 เมตร  และปรับปรุงผิวจราจร ตาม

แบบแปลนรายละเอียดของเทศบาลฃ

          3,780,000 6  เดือน         

 ป 51

ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่

และที่มีการคมนาคมทั่วไป

ไดรับความสะดวก    

รวดเร็ว   ไมมีปญหาน้ํา

ทวมขัง  1.85 %     ของ

ครัวเรือนทั้งหมด

สํานักการชาง

106 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา 

คสล. รูปตัวยูพรอมฝาปด คสล. 

และปรับปรุงถนน คสล. ซอยมาตุลี 

 14

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวก ปลอดภัย ใน

การจราจร  ไมมีปญหาน้ํา

ทวมขังและมีระบบระบาย

น้ําที่ดี

กอสรางรางระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู - พรอมฝาปด

 คสล.  ขนาดลึก 0.40 เมตร  กวาง 0.50 เมตร  

ความยาวรวมทั้งสองขาง  138  เมตร   และ

ปรับปรุงผิวถนน คสล. กวางประมาณ 3.50 เมตร

 ยาวประมาณ 65 เมตร หนา 0.15 เมตร  ตาม

แบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

             380,980 5  เดือน         

 ป 51

ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่

และที่มีการคมนาคมทั่วไป 

 ไดรับความสะดวก  

รวดเร็ว 0.29%  ของ

ครัวเรือน

สํานักการชาง

107 โครงการกอสรางอาคารศูนย

เครื่องจักรกล  สํานักการชาง

เพื่อใชเปนสถานที่

ปฏิบัติงานดานการ

ปรับปรุงระบบ

สาธารณูปโภค  เพื่อใช

จัดเก็บ ควบคมุ บํารุงรักษา

วัสดุเครื่องจักรกล

กอสรางอาคาร  คสล. โครงเหล็ก ศูนย

เครื่องจักรกล สํานักการชาง  ชั้นเดียว  ขนาด

กวางประมาณ  12  เมตร  ยาวประมาณ  24  เมตร

 ตามบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

          5,000,000 6  เดือน         

 ป 51

1.ทําใหมีอาคารที่ใช

ประโยชนไดอยาง

กวางขวาง                          

2.ทําใหการปฏิบัติงาน

คลองตัวสะดวกตอการ

ปฏิบัติงาน

สํานักการชาง
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169

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

108 โครงการกอสรางอาคาร คสล. 2 ชั้น

  เอนกประสงค

เพื่อใหมีอาคารปฏิบัติงาน  

ไดสะดวก  ทําใหการ

ทํางานไดคลองตัว  มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กอสรางอาคาร คสล. 2 ชั้น  เอนกประสงค 

ขนาดกวาง  15.00  เมตร  ยาว  44  เมตร  พื้นที่

ดําเนินการ  660  ตารางเมตร  ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

 2,310,000   

(เงินอุดหนุน)

5  เดือน         

 ป 51

1.ทําใหมีอาคารที่ใช

ประโยชนไดอยาง

กวางขวาง                          

2.ทําใหการปฏิบัติงาน

คลองตัวสะดวกตอการ

ปฏิบัติงาน

สํานักการชาง

109 โครงการกอสรางอาคาร คสล. 1 ชั้น

  (อาคารจายงาน)

เพื่อใหมีอาคารปฏิบัติงาน  

ไดสะดวก  ทําใหการ

ทํางานไดคลองตัว  มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กอสรางอาคาร คสล. 2 ชั้น  อาคารจายงาน 

ขนาดกวาง  8.00  เมตร  ยาว  23.00  เมตร  พื้นที่

ดําเนินการ  184  ตารางเมตร  ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

             644,000 5  เดือน         

 ป 51

1.ทําใหมีอาคารที่ใช

ประโยชนไดอยาง

กวางขวาง                          

2.ทําใหการปฏิบัติงาน

คลองตัวสะดวกตอการ

ปฏิบัติงาน

สํานักการชาง

110 โครงการกอสรางและปรับปรุงผิว

จราจรทางเขา - ออก บริเวณโรง

จอดรถสวนชางสุขาภิบาล

เพื่อใหมีทางเขา - ออกที่

สะดวก  ทําใหการ

ปฏิบัติงานไดคลองตัว  

รวดเร็ว

จายเปนคากอสรางปรับปรุง ผิวจราจร คสล. 

ทางเขา - ออก บริเวณโรงจอดรถสวนชาง

สุขาภิบาล    ตามแบบแปลนรายละเอยีดของ

เทศบาล

             500,000 6  เดือน         

 ป 51

ทําใหมีทางเขา - ออก    ที่

สะดวก รวดเร็ว ในการ

ปฏิบัติงาน

สํานักการชาง

111 โครงการติดตั้งเสาไฟฟาพรอมดวง

โคมถนนโกสียใต (ตั้งแตแยก

สํานักงานปศุสัตวนครสวรรคถึง

บริเวณโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค)

 (เสนอโดย  ชุมชนสะพานดํา)

เพื่อใหผูใชเสนทาง ไดรับ

ความสะดวกปลอดภัยใน

การเดินทางและการจราจร

และลดปญหาการเกิด

อุบัติเหตุ

ติดตั้งเสาไฟฟาชนิดโคมเดี่ยว สูง 9.00  ม. โคม

ไฟฟาชนิด HIGH PRESSURE SODIUM  ขนาด

  250  วัตต  จํานวน  46  ตน  ตามแบบ

รายละเอียดของเทศบาล

          1,930,000 4   เดือน       

 ป 51

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวก ปลอดภัยใน

การเดิน-ทางและลดปญหา

อุบัติเหตุ  3.16 % ของ

ครัวเรือนทั้งหมดในเขต

สํานักการชาง
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170

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

112 โครงการติดตั้งเสาไฟฟาประดับ

รอบอาคารสํานักงานเทศบาล

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวก ปลอดภัย ใน

การเดินทาง  การจราจร  

และลดปญหาการเกิด

อุบัติเหตุ

ติดตั้งเสาไฟฟาประดับรอบอาคารสํานักงาน 

เทศบาลนครนครสวรรค

          4,000,000 6  เดือน         

 ป 51

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัย ใน

การเดินทางการจราจร 

และลดปญหาการเกิด

อุบัติเหตุ , อาชญากรรม

สํานักการชาง

113 โครงการติดตั้งเสาไฟฟาพรอมดวง

โคมถนนดาวดึงส  ชวงที่  2

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวก ปลอดภัย ใน

การเดินทางการจราจร  

การขนสง

ติดตั้งเสาไฟฟาชนิดโคมเดี่ยวสูง 9 เมตร  ดวง

โคมชนิด HIGH  PRESSURE  SODIUM  ขนาด

  250 วัตต    จํานวน  40  ตน  ถนนดาวดึงส  

ชวงที่  1   ตามแบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

          1,680,000 3  เดือน         

 ป 51

ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่

และที่มีการคมนาคมทั่วไป

ไดรับความสะดวก รวดเร็ว 

 ไมมีปญหาน้ําทวมขัง  1.59

 %  ของครัวเรือนในเขต

สํานักการชาง

114 โครงการติดตั้งเสาไฟฟาพรอมดวง

โคม  ถนนเทพนิมิตร (ตัดใหม)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวก ปลอดภัย ใน

การเดินทางการจราจร  

การขนสง

ติดตั้งเสาไฟฟาชนิดโคมเดี่ยวสูง 9 เมตร  ดวง

โคมชนิด HIGH  PRESSURE  SODIUM  ขนาด

  250 วัตต    จํานวน  20  ตน  ถนนเทพนิมิตร 

(ตัดไหม)   ตามแบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

             840,000 3  เดือน         

 ป 51

ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่

และที่มีการคมนาคมทั่วไป

ไดรับความสะดวก รวดเร็ว 

 ไมมีปญหาน้ําทวมขัง  1.59

 %  ของครัวเรือนในเขต

สํานักการชาง

115 โครงการติดตั้งโคมไฟดอกไม

อิเลคทรอนิค บริเวณลานดนตรี - 

เชิงสะพาน  ภายในอุทยานสวรรค

เพื่อใหประชาชน ไดรับ

ความสะดวกปลอดภัย 

และลดปญหาการเกิด

อุบัติเหตุ

ติดตั้งโคมไฟดอกไมอิเลคทรอนิค  ขนาดความ

สูงประมาณ  8.00  เมตร  จํานวน  10  ตน      

ตามแบบรายละเอียดของเทศบาล

          2,000,000 4   เดือน        

 ป 51

ใหประชาชนไดรับความ

สะดวก ปลอดภัย และลด

ปญหาอุบัติเหตุ  3.16 % 

ของครัวเรือนทั้งหมดในเขต

สํานักการชาง

170



171

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

116 โครงการติดตั้งโคมไฟบริเวณลาน

ดนตรี  ภายในอุทยานสวรรค

เพื่อใหประชาชน ไดรับ

ความสะดวกปลอดภัย 

และลดปญหาการเกิด

อุบัติเหตุ

ติดตั้งโคมไฟดอกไมอิเลคทรอนิค  ขนาดความ

สูงประมาณ  8.00  เมตร  จํานวน  10  ตน      

ตามแบบรายละเอียดของเทศบาล

          2,000,000 4   เดือน        

 ป 51

ใหประชาชนไดรับความ

สะดวก ปลอดภัย และลด

ปญหาอุบัติเหตุ  3.16 % 

ของครัวเรือนทั้งหมดในเขต

สํานักการชาง

117 โครงการจัดหาครุภัณฑสํานักการ

ชาง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริการ

1. เครื่องคอมพวิเตอรโนตบุค    1   เครื่อง                50,000  3  เดือน        

 ป 51

ประชาชนไดรับบริการ

อยางทั่วถึง

สํานักการชาง

2. โตะปฏิบัติงาน  2  ชุด                  7,000  3  เดือน        

 ป 51

118 โครงการวางทอประปา

ถนนสวรรค-พิษณุโลก

เพื่อปรับปรุงทอจายน้ํา วางทอเมนประปาถนนนครสวรรคพิษณุโลก

โดยใชทอแอสเบสตอสซีเมนต ขนาด 200 มม. 

ชั้น 20 ประสานจากทอเมนเดิมขนาด 300 มม. 

ขางหมูบานจาเสงี่ยมไปตามถนนนครสวรรค - 

พิษณุโลก สิ้นสุดที่หนารานกิตติไพบูลย ความ

ยาวประมาณ 680 เมตร

550,000            4   เดือน        

 ป 51

ประชาชนมีน้ําประปาใช

อยางเพียงพอ และตอเนื่อง

ครอบคลุมทุกครัวเรือน

สํานักการประปา

119 โครงการวางทอประปา

ถนนหนาโรงเรียนนวมินทร

เพื่อปรับปรุงทอจายน้ํา วางทอเมนประปาถนนหนาโรงเรียนนวมินทร

โดยใชทอ พีวีซี ขนาด 6  นิ้ว ชั้นคุณภาพ 13.5 

ชนิดตอดวยแหวนยางประสานจากทอเดิมขนาด

 250 มม. ผานหนาโรงเรียนนวมินทร ไปสิ้นสุด

ที่มุมถนนโกสีย ความยาวประมาณ 760 เมตร 

พรอมตั้งเสารองรับทอในชวงที่ผานแองน้ํา

1,140,000         4 เดือน          

  ป 51

ประชาชนมีน้ําประปาใช

อยางเพียงพอ และตอเนื่อง

ครอบคลุมทุกครัวเรือน

สํานักการประปา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ
และที่มา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่  13   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
120 โครงการรณรงคเกษตรปลอด

สารพิษ

เพื่อสงเสริมใหประชาชน

ในเขตเทศบาลบริโภคผัก

และผลไมปลอดสารพิษ

จํานวน 57 ชุมชน                30,000 12 เดือน       

 ป 51

ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น สํานักการ

สาธารณสุขฯ

121 โครงการยกระดับมาตรฐานโรงฆา

สัตว

เพื่อใหโรงฆาสัตวมี

มาตรฐานตามกฎหมาย

กําหนด

จํานวน 1 แหง           5,000,000 12 เดือน        

  ป 51

ประชาชนไดรับความ

ปลอดภัยในการบริโภค

เนื้อสัตว

สํานักการ

สาธารณสุขฯ

122 โครงการกอสรางระบบรวบรวม

และบําบัดน้ําเสียรวม

บําบัดน้ําเสียเพื่อนําน้ํามา

ใชประโยชนใหกับ

ประชาชนทั่วไป

กอสรางระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัด

น้ําเสีย  บริเวณที่ดินราชพัสดุของกรมเจาทา  ริม

แมน้ําเจาพระยาติดกับถนนริมเขื่อน (ซอยรณชัย)

 ตอเนื่องจากป 2548-2550  (เงินอุดหนุน ฯ 

751,414,000  บาท เทศบาลสมทบ 75,141,400 

บาท)

        47,570,700 71  เดือน      

 ป 51

คุณภาพน้ําและทรัพยากร

ทางน้ําในแมน้ําเจาพระยา

ดีขึ้น  และรักษา

สภาพแวดลอมของเมือง

สํานักการชาง
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สวนที่  7 
การติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติ 

                        องคประกอบของการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2549-2551) 
เทศบาลนครนครสวรรค ประกอบดวย 

1. องคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมนิผล 
2. วิธีการและหวงเวลาในการตดิตามและประเมินผล 

องคกรรับผดิชอบในการติดตามและประเมินผล         
                        ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2546  กําหนดใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
อาศัยอํานาจตามระเบียบฯดงักลาว นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค จึงแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม
และประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครสวรรค ตามคําส่ังเทศบาลนครนครสวรรคที่ 771/2547 ลง
วันที่  17  สิงหาคม  2547  ประกอบดวย  

1. ประธานสภาเทศบาลนครนครสวรรค                                                   ประธานกรรมการ 
2. นายพรสวัสดิ์  บุญยิ่ง                                                                              กรรมการ 
3. นายธนกร  คะกาทอง                                                                             กรรมการ  
4. นางวิไลวรรณ  ปุณยวัฒนานนท                                                            กรรมการ 
5. นางทิพยธัญญา  ปานทอง                                                                      กรรมการ 
6. ผูแทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวดันครสวรรค                                   กรรมการ 
7. ผูแทนสํานักงานจังหวัดนครสวรรค                                                       กรรมการ 
8. รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค (นายณรงค  มะระยงค)                 กรรมการ 
9. ปลัดเทศบาลนครนครสวรรค                                                                 กรรมการ 
10. นายวีระ  ประเสริฐทรัพย                                                                        กรรมการ 
11. นายเขจร  เปรมจิตต                                                                                กรรมการ 
มีอํานาจหนาที่ ดังนี ้

1. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 
3. รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอสภา 

ทองถ่ิน ผูบริหารทองถ่ิน คณะกรรมการพฒันาทองถ่ิน และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาใหประชาชนทราบโดยทั่วกัน อยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  
ทั้งนี้ ใหตดิประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

4. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรอืคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัตงิานตามที่เห็นสมควร 
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                   วิธีการและหวงเวลาในการตดิตามและประเมินผล 
1. การติดตาม (Monitoring) เปนการตรวจสอบในระหวางการดําเนิน กิจกรรมตาม 

โครงการ เพื่อใหทราบวามกีารดําเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาลถึงระยะใดแลว ซ่ึงจะพิจารณาเปน
รายยุทธศาสตรการพัฒนา และแนวทางการพัฒนา โดยใชเครื่องมือในการติดตามผลการดําเนินการ 
เชน Gant Chart  และจะกําหนดหวงเวลาในการติดตามผลทุก 6 เดือน 

2. การประเมินผล (Evaluation) เปนการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริง เมื่อดาํเนิน 
โครงการแลวเสร็จ วามีการดําเนินกิจกรรมโครงการ อยูภายใตระยะเวลา และงบประมาณที่กําหนดไว
หรือไม และไดผลเปนอยางไร เพื่อวดัความสัมฤทธิ์ผลของโครงการ โดยพิจารณา ตวัช้ีวดัความสําเร็จ 
(KPIs) จากเปาหมาย (Targets) ของโครงการ  ซ่ึงจะกําหนดหวงเวลาในการประเมินผลทุก 6 เดือน 
                         รายละเอียดของแนวทาง วิธีการและการดําเนินการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันา
เทศบาลสามป เปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลนคร
นครสวรรค ซ่ึงแตงตั้งขึ้นตามระเบียบฯดังกลาวจะเปนผูพิจารณาดําเนนิการตอไป 
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