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สวนที่ 1 
บทนํา 

 
   
ลักษณะของแผนพัฒนาสามป 
 แผนพัฒนาสามป เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สอดคลองกับแผน     

ยุทธศาสตรการพัฒนา โดยมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทําขึ้นสําหรับปงบประมาณ

แตละป ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามป โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจําทุกป 

ซึ่งจะนําไปสูกระบวนการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป   ดังนั้น แผนพัฒนาสามป จึงมีลักษณะอยางนอย 4 ประการ

ดวยกัน คือ 

 (1) เปนเอกสารที่แสดงความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

 (2) เปนเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนา   และวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน และมีลักษณะ

เฉพาะเจาะจงที่จะดําเนินการ 

 (3) เปนเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาที่จะดําเนินการในหวงระยะเวลาสามป 

 (4) เปนเอกสารที่แสดงความเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนากับงบประมาณรายจายประจําป 

 
วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
 การจัดทําแผนพัฒนาสามป  มีวัตถุประสงค  2  ประการ  คือ 

 (1) เปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติโดยมีแนวคิดที่วา ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาหนึ่งๆ 

อาจมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวาหนึ่งแนวทาง และภายใตแนวทางการพัฒนาหนึ่งๆอาจมีโครงการ/กิจกรรมไดมากกวา

หนึ่งโครงการ/กิจกรรมที่จะตองนํามาดําเนินการ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่ตองการในแตละยุทธศาสตร  

การพัฒนา ซึ่งในที่สุดจะมีผลตอวัตถุประสงค เปาหมาย จุดมุงหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน และวิสัยทัศนในที่สุด 

 (2) เปนเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป  โดยนําโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามป ในป

ที่จะจัดทํางบประมาณรายจายประจําปไปจัดทํางบประมาณ เพื่อใหกระบวนการจัดทํางบประมาณเปนไปดวยความ

รอบคอบ และผานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน 

 ดังนั้น โครงการที่จะบรรจุอยูในแผนพัฒนาสามป โดยเฉพาะในปแรกจะตองมีความพรอมอยางนอย 2 ประการ คือ 

 (1) มีความแนนอนของกิจกรรมที่จะดําเนินการ รวมทั้งมีการประเมินถึงความเปนไปไดของโครงการ/กิจกรรม 

และผลประโยชนสาธารณะที่จะไดรับจากโครงการ/กจิกรรม 

 (2) กิจกรรมที่อยูในแผนประจําปแรก จะตองมีความพรอมในเรื่องรูปแบบ และรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร 

เพื่อใหสามารถกําหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะนําไปใชจัดทํางบประมาณรายจายประจําปไดตอไป 
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ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
 แผนพัฒนาสามปเปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ ดังนั้น การจัดทําแผนพัฒนาสามป    

จึงมีขั้นตอน ดังนี้  
 ขั้นตอนที่  1 การเตรียมการจัดทําแผน 
 ในขั้นตอนนี้ มีกิจกรรมที่ตองดําเนินการ  คือ 

 (1) หนวยงานที่รับผิดชอบการจัดทําแผนพัฒนาเขาพบผูบริหารทองถิ่น เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค ความสําคัญ และ

ความจําเปนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

 (2) หนวยงานที่รับผิดชอบ แจงโครงการที่ไดรับอนุมัติใหผูที่เกี่ยวของทราบ 
 ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกยุทธศาสตรและแนวทางในการพัฒนา 
 (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา สรุปยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาจากแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนา พรอมทั้งขอมูลที่เกี่ยวของ ปญหาและความตองการของทองถิ่น รวมทั้งสรุปยุทธศาสตรการพัฒนา

ของจังหวัด/อําเภอ และนโยบายของผูบริหารทองถิ่นเพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

 (2) จัดประชุมประชาคมทองถิ่นรวมกับคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น เพื่อทบทวนและคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา  

แนวทางการพัฒนา ที่จะนํามาใชเปนแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

 (3) เมื่อไดแนวทางการพัฒนาแลว เวทีการประชุมรวมพิจารณาวาจะมีโครงการ/กิจกรรมอะไรบางที่ตอง

ดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกมาใชเปนกรอบในการพัฒนา 

 (4) โครงการ/กิจกรรมที่พิจารณาอาจมีจํานวนมาก ดังนั้น ในขั้นตอนนี้ ตองดําเนินการดังนี้ 

  (ก) พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหวางยุทธศาสตรหรือระหวางแนวทางการพัฒนา 

  (ข) ใหพิจารณานําโครงการ/กิจกรรมจากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถในการดําเนินการของชุมชน

ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา ในแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

  (ค) มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรมเพื่อที่จะบรรจุลงในแผนพัฒนาสามปไดอยาง

เหมาะสม และเพื่อทําแผนพัฒนาสามปในชวงถัดไป 

  (ง) การกําหนดกิจกรรมจะตองคํานึงถึงงบประมาณรายรับ-รายจาย ทรัพยากรการบริหาร  โครงการที่

สามารถดาํเนินการไดเอง  โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอื่น เปนตน 
 ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 (1) การเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการสํารวจและเก็บรวบรวมขอมูลที่จําเปนตอการจัดทําแผนพัฒนาสามป   

วิเคราะหยุทธศาสตรการพัฒนา   แนวทางการพัฒนาที่คัดเลือก 

 (2) การวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย การประเมินผลการพัฒนาที่ผานมา การคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา  การ

จัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในหวงสามป 
 ขั้นตอนที่ 4 การกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา 
 (1) คัดเลือกวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนา มาจัดทําเปนวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา 

 (2) พิจารณากําหนดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา  โดยพิจารณาจาก 

- ความจําเปนเรงดวน 

- ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

- ความเชื่อมโยงของกิจกรรมและระยะเวลาที่จะดําเนินการ 
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 ขั้นตอนที่ 5 การจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
 โดยพิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาในชวงสามปมาจัดทํารายละเอียดโครงการใน

ดานเปาหมาย ผลผลิต ผลลัพธ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ และตัวชี้วัดความสําเร็จ โดยเนนโครงการ/กิจกรรมที่จะตองทําในป

แรก เพื่อใหสามารถนําไปจัดทํางบประมาณรายจายประจําปได 
 ขั้นตอนที่ 6 การจัดทํารางแผนพัฒนาสามป 
 (1) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นรวมกับประชาคมทองถิ่น กําหนดประเด็นหลักการพัฒนาใหสอดคลองกับ

วิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา รวมทั้งสอดคลองกับปญหา ความตองการ

ของประชาคมและชุมชน โดยนําขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตางๆและขอมูลของชุมชนมาพิจารณาประกอบ 

 (2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  รวบรวมประเด็นหลกัการพัฒนา ปญหา ความตองการ 

และขอมูลนํามาจัดทํารางแผนพัฒนาสามป  โดยมีเคาโครงประกอบดวย  6  สวน  ดังนี้ 

   สวนที่   1      บทนํา 

   สวนที่   2      สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานที่สําคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

   สวนที่   3      สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา 

   สวนที่   4      ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป 

   สวนที่   5      บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

   สวนที่   6      การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติและการติดตาม ประเมินผล 

 (3) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นนํารางแผนพัฒนาสามปเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น

เพื่อพิจารณา 
 ขั้นตอนที่ 7 การอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามป 
 (1) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนพัฒนาสามปเพื่อเสนอผูบริหารทองถิ่น 

 (2) ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสามปและประกาศใชแผนพัฒนาสามป 

 (3) ผูบริหารทองถิ่นประกาศใชแผนพัฒนาที่อนุมัติแลว และนําไปปฏิบัติรวมทั้งแจงสภาทองถิ่น คณะกรรมการ

บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องคการบริหารสวนจังหวัด อําเภอ หนวยงานที่เกี่ยวของ  และประกาศใหประชาชนใน

ทองถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศใชและปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

 
ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
  องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีเครื่องมือที่จะชวยในการพัฒนาอยางรอบคอบ และแสดงใหเห็นถึง

ความเชื่อมโยงระหวางแนวทางการดําเนินงานตางๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยง และสงผลทั้งในเชิงสนับสนุน  และเปนอุปสรรค

ตอกัน      เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนํามาตัดสินใจ กําหนดแนวทางการดําเนินงานและใชทรัพยากรการบริหาร

ของทองถิ่น ซึ่งประกอบดวย เงิน คน วัสดุอุปกรณ และการบริหารจัดการ อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเกิดประโยชน

สาธารณะสูงสุด 

 



สวนที่ 2   
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานที่สําคัญ 

 
1. สภาพทั่วไป 

♦ ขนาดและที่ตั้ง 
  เทศบาลนครนครสวรรค ตั้งอยูใจกลางทองที่อําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค อยูหางจาก

กรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือประมาณ  237 กิโลเมตร  มีพื้นที่ในเขตการปกครอง จํานวน 27.87 ตารางกิโลเมตร  พื้นที่

ครอบคลุม 5 ตําบล  ดังนี้   

  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 

♦ อาณาเขต 
  เทศบาลนครนครสวรรค มีอาณาเขตติดตอ   ดังนี้ 

  ทิศเหนือ  จดแนวสะพานขามแมน้ําปงใกลเกาะตาเทพ อบต.บางมวง และ อบต.บึงเสนาท 

  ทิศใต  จดวัดศรีสุวรรณ  ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3005   

    (ทาตากุย -โกรกพระ) และ อบต.นครสวรรคออก 

  ทิศตะวันออก จดทางรถไฟบริเวณสถานีรถไฟปากน้ําโพ  อบต.แควใหญ และบึงบอระเพ็ด 

  ทิศตะวันตก จดสะพาน 2 เขาขาด (กม.241+650) และ อบต.หนองกรด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนที่เขตเทศบาลนครนครสวรรค 
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♦ สภาพภูมิศาสตร และทรัพยากรธรรมชาติ 
  ลักษณะภูมิประเทศในเขตเทศบาลนครนครสวรรค พื้นที่สวนใหญเปนที่ราบลุม โดยมีภูเขาขนาดเล็ก 

อยูตอนกลางเทศบาลนครนครสวรรค ไดแก เขากบซึ่งตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเขตเทศบาลนครนครสวรรค   

มีความสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 185.50 เมตร นอกจากนี้ยังมีเขานอย เขาวัดไทร เขาดาวดึงส และเขาโกรกพมา ที่มี

ลักษณะเปนภูเขาขนาดเล็ก มีแมน้ําปงผานกลางพื้นที่ตั้งแตทางดานทิศเหนือออมมาทางทิศตะวันออกแลวเลี้ยวลงใต     

มารวมกับแมน้ํานานบริเวณปากน้ําโพเปนตนแมน้ําเจาพระยาทางดานทิศตะวันออกของเทศบาลนครนครสวรรค 

♦ สภาพภูมิอากาศ 
  ภูมิอากาศโดยทั่วไปจะเปนภูมิอากาศแบบทุงหญาเมืองรอน ที่มีลักษณะคอนขางรอนและแหงแลง      

มีอุณหภูมิสูงสุดโดยเฉลี่ย 34.4 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิต่ําสุดโดยเฉลี่ยที่  20  องศาเซลเซียส และอุณหภูมิเฉล่ียทั้งปที่ 

28.7 องศาเซลเซียส มีฝนตกชุกในชวงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม โดยเฉพาะในเขตเทศบาลถือวาเปนบริเวณที่มีฝนตกชุก

ของจังหวัดซึ่งมีฝนตกอยูระหวาง 80 - 100 วันตอป 

♦ ทรัพยากรธรรมชาติ 
• ปาไม ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค มีพื้นที่สวนหนึ่งเปนปาไมอยูตามเทือกเขากบ เขานอย         

เขาวัดไทร เขาดาวดึงส และเขาโกรกพมา ซึ่งมีลักษณะเปนปาโปรงเชิงเขา มีบางสวนเปนปาปกคลุมหนาแนน 

• แหลงน้ําสําคัญ ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค มีแหลงน้ําสําคัญ ไดแก 

  ( 1 ) แมน้ําเจาพระยา เกิดจากการไหลมารวมกันของแมน้ําปง และแมน้ํานาน ที่บริเวณปากน้ําโพ     

ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค แลวไหลลงทางทิศใตสูที่ราบลุมภาคกลาง และออกสูทะเลที่อาวไทย เปนแมน้ําสายสําคัญ 

ที่มีประโยชนทั้งทางดานการเกษตร การคมนาคม การอุตสาหกรรม การอุปโภคบริโภคของพื้นที่บริเวณริมสองฝงแมน้ํา   

มาตั้งแตอดีต และยังเปนแหลงประมงน้ําจืด ที่สําคัญอีกดวย 

( 2 ) แมน้ําปง เปนลําน้ําสายใหญที่มีตนกําเนิดมาจากเทือกเขาภาคเหนือ ไหลผานทองที่อําเภอ 

บรรพตพิสัย อําเภอเกาเลี้ยว มาบรรจบกับแมน้ํานานเปนแมน้ําเจาพระยาบริเวณตําบลปากน้ําโพเปนแหลงน้ําธรรมชาติ   

ที่สําคัญอีกสายหนึ่ง ทั้งในดานการเกษตรอุตสาหกรรม การอุปโภคบริโภคของประชากรบริเวณสองฝงที่แมน้ําไหลผาน 

( 3 ) แมน้ํานาน เปนลําน้ําสายใหญ มีตนกําเนิดมาจากเทือกเขาผีปนน้ํา จังหวัดนาน ไหลผานจังหวัด 

สําคัญ คือ พิษณุโลก พิจิตร และผานทองที่อําเภอชุมแสงบรรจบกับแมน้ําวังแลวไหลผานอําเภอเมืองนครสวรรคกอนมา

บรรจบกับแมน้ําปงที่ตําบลปากน้ําโพ เปนแหลงน้ําที่ใชประโยชนทั้งดานการเกษตร การคมนาคม การอุปโภคบริโภค 

เชนเดียวกับลําน้ําอื่น ๆที่มีน้ําไหลผาน 

♦ แหลงทองเที่ยวที่สําคัญในเขตเทศบาลนครนครสวรรค 
ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค มีสถานที่ทองเที่ยวหลายแหงที่นาสนใจ ดังนี้ 
1) วัดนครสวรรคและหลวงพอศรีสวรรค (วัดหัวเมือง) 

เปนวัดเกาแกคูบานคูเมืองของจังหวัดนครสวรรคและเปนพระอารามหลวง เดิมชื่อ “วัดหัวเมือง”   

ในพระอุโบสถเปนที่ประดิษฐานของหลวงพอศรีสวรรค ซึ่งเปนพระพุทธรูปประจําเมืองนครสวรรคที่

ชาวจังหวัดนครสวรรคเคารพนับถือ สันนิษฐานวาสรางขึ้นตั้งแต พ.ศ.1842 ขางพระอุโบสถมี

พระพุทธรูปใหญ 2 องคนั่งหันหลังใหกัน เรียกวา “พระผูใหอภัย” 
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2) วัดจอมคีรีนาคพรต (วัดเขา) 
เปนวัดเกาแกตั้งอยูบนเขาบวชนาคในเขตอําเภอเมืองนครสวรรค บนยอดเขามีรอยพระพุทธบาท

จําลองและพระอุโบสถที่ชาวบานเรียกวา “โบสถเทวดาสราง” ในเทศกาลเดือน 12 ของทุกปจะมี

งานนมัสการและปดทองรอยพระพุทธบาทจําลอง ซึ่งเรียกกันวา “งานวัดเขา” และยังมีการแขงเรือ

ยาวดวย 
3) วัดคีรีวงศ 

วัดคีรีวงศเปนวัดขนาดใหญ ตั้งอยูในเขตเทศบาลนครนครสวรรค บริเวณเขาดาวดึงส ซึ่งแตเดิม

เรียกวาเขาใหญ ที่วัดคีรีวงศมีพระจุฬามณีเจดียตั้งอยูบนยอดเขาดาวดึงส โดยสรางบนฐาน     

พระเจดียเกาซึ่งเปนเจดียที่สรางในสมัยศตวรรษที่ 19 ปลายกรุงสุโขทัย ภายในองคเจดียชั้น 5        

มีพระพุทธรูปจําลองที่สําคัญของประเทศไทยไวใหสักการบูชา 4 องค คือ พระพุทธมหามณีรัตน   

ปฎิมากร อยูทางทิศใต พระพุทธชินราชอยูทางทิศเหนือ พระพุทธโสธรอยูทางทิศตะวันออก และ

พระพุทธรูปหลวงพอวัดไรขิง อยูทางทิศตะวันตก 

4) ศาลเจาพอเทพารักษ - เจาแมทับทิม 
ตั้งอยูที่ตําบลแควใหญ อําเภอเมือง บริเวณตนแมน้ําเจาพระยาฝงตรงขามตลาดปากน้ําโพ เปน

อาคารตึกครึ่งไมสีแดง รูปทรงมีลักษณะเปนเกงจีน หลังคาประดับดวยมังกรคูชูลูกแกวปลายสัน

หลังคาที่ทอดยาวลงมาสรางเปนหัวมังกรหงาย ภายในศาลประดิษฐานเทพปนโถวกง อยูตรงกลาง 

เทพกวนอูอยูดานขวา เจาแมทับทิมอยูดานซาย ตัวอาคารศาลเจาเมื่อมองจากฝงตลาดปากน้ําโพ

จะดูโดดเดนและสวยงามมาก ถายืนอยูที่ทาน้ําหนาศาลเจาจะมองเห็นแหลมยมอันเปนจุดบรรจบ

ของแมน้ําปง และแมน้ํานานรวมถึงสีของแมน้ําที่แตกตางกันอยางชัดเจน 
5) ตนแมน้ําเจาพระยา 

จังหวัดนครสวรรคเปนจุดกําเนิดของแมน้ําเจาพระยา ซึ่งเปนแมน้ําสายสําคัญของประเทศ โดย

แมน้ําปงไหลมาบรรจบกับแมน้ํานานในเขตเทศบาลนครนครสวรรค บริเวณตลาดริมน้ํา ที่จุดกําเนิด

แมน้ําเจาพระยานี้จะสามารถเห็นความแตกตางของสีเขียวใสของแมน้ําปง และสีแดงขุนของแมน้ํา

นานไดอยางชัดเจน ซึ่งเมื่อรวมตัวกันเปนแมน้ําเจาพระยาแลว สีของน้ําจะคอย ๆ ผสมกันกลายเปน

สีเดียวกัน ซึ่งเปนทัศนียภาพที่สวยงาม 
6) เขาวรนาถบรรพต ( เขากบ ) 

เขากบตั้งอยูในเขตเทศบาลนครนครสวรรค มีความสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 187 เมตร       

บนยอดเขาและเชิงเขาเปนที่ตั้งของวัดวรนาถบรรพต บนยอดเขามีโบราณสถานที่สําคัญ คือ      

รอยพระพุทธบาทจําลอง และเจดียบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ สรางขึ้นในสมัยกรุงสุโขทัย เปน      

ราชธานี และที่บริเวณเชิงเขามีเจดียขนาดใหญและรูปหลอพระหลวงพอทอง ซึ่งเปนที่เคารพนับถือ

ของชาวนครสวรรค จากยอดเขากบจะสามารถมองเห็นทัศนียภาพของตัวเมืองนครสวรรคและ     

บงึบอระเพ็ดไดอยางชัดเจน 
7) อุทยานสวรรค 

 เปนสวนสาธารณะขนาดใหญ ตั้งอยูในเขตเทศบาลนครนครสวรรค เดิมเปนหนองน้ําธรรมชาติ

ขนาดใหญ เรียกวาหนองสมบุญ เทศบาลไดปรับปรุงสภาพใหเปนสวนสาธารณะ สําหรับประชาชน

ใชเปนที่พักผอนและออกกําลังกาย  
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♦ ศิลปวัฒนธรรมประจําถิ่น 
1) งานประเพณีเจาพอ-เจาแมปากน้ําโพ 

เปนงานประจําปที่ยิ่งใหญและมีชื่อเสียงของจังหวัด จัดขึ้นในชวงเทศกาลตรุษจีนของทุกปโดยได

อัญเชิญเจาพอ-เจาแมจากศาลเจาพอเทพารักษ-เจาแมทับทิมซึ่งอยูริมฝงแมน้ําตรงขามตลาด

ปากน้ําโพขามฝงมาที่ปะรําพิธีชั่วคราว และแหไปรอบตลาดปากน้ําโพ จะมีการแสดงเชิดสิงโต แห

มังกรทองและขบวนแหตาง ๆ ไปตามถนนสายสําคัญๆในเขตเทศบาลนครนครสวรรค ปจจุบันการ

เชิดสิงโตและแหมังกรทองไดมีการพัฒนาเทคนิค มีการแสดงประกอบแสงสี จนมีความยิ่งใหญ

มโหฬาร และมีสวยงามมาก ในแตละปจะมีนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติเดินทางมา

เที่ยวชมงานเปนจํานวนมาก 
2) ประเพณีลอยกระทงสาย 

เมื่อถึงวันเพ็ญ เดือน 12 ชาวบานหนาผา อําเภอเมือง จะนํากะลาที่เก็บสะสมไวตลอดป มาทํา

ความสะอาดและตกแตงดวยกระดาษสี นําเทียนวางไวกลางกะลา แตไมใสดอกไมและธูปเหมือน

กระทงทั่วไป และนํามาลอยในแมน้ําเจาพระยา โดยจะเริ่มปลอยกระทงกะลาบริเวณหนาศาลเจา

แมหนาผา 
3) งานสืบสานวัฒนธรรมตนน้ําเจาพระยา 

ระหวางปลายเดือนพฤศจิกายน–เดือนธันวาคม จังหวัดนครสวรรคจะจัดงานสืบสานวัฒนธรรมตน

น้ําเจาพระยาที่บริเวณริมฝงแมน้ําเจาพระยาหนาศาลากลางจังหวัด โดยจะมีพิธีบวงสรวงตนน้ํา

เจาพระยา การแสดงทางประเพณีทองถิ่นตางๆ รวมทั้งมีการออกรานแสดงสินคาตาง ๆ 

♦ สถานที่พักผอนหยอนใจ 
     สถานที่พักผอนหยอนใจในเขตเทศบาลนครนครสวรรคไดแก 

- อุทยานสวรรค (หนองสมบุญ) ตั้งอยูใจกลางเมืองบริเวณริมทางหลวงสายเอเชีย ประกอบไป

ดวยบึงน้ําขนาดใหญ และลานกีฬาสําหรับออกกําลังกาย มีเนื้อที่รวม 314 ไร 

- พ้ืนที่สาธารณะหนาเทศบาล ตั้งอยูบริเวณดานหนาสํานักงานเทศบาลนครนครสวรรค  เปน

พื้นที่พักผอนและออกกําลังกาย ประกอบดวยพื้นที่พักผอนและสนามเด็กเลน มีเนื้อที่ประมาณ 3 ไร 

- พ้ืนที่ริมแมน้ําเจาพระยาบริเวณหนาศาลากลางหลังเดิม เปนพื้นที่สาธารณะริมแมน้ํา

เจาพระยา สําหรับพักผอนหยอนใจของคนเมือง มีที่นั่งพักเปนลักษณะขั้นบันไดลงไปในแมน้ํา และ

ใชสําหรับงานเทศกาลตาง ๆ เชนแขงเรือยาวและลอยกระทง 

- สนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค เปนสนามกีฬาประจําจังหวัดนครสวรรค ตั้งอยูบริเวณ     

เชิงเขาโกรกพมา ติดกับถนนพหลโยธิน ในบริเวณสนามกีฬาประกอบไปดวยสิ่งอํานวยความสะดวก

ทางดานกีฬาทั้งกลางแจงและในรม ทั้งสนามฟุตบอล สนามบาสเกตบอล สระวายน้ํา สนามมวย   

ในเนื้อที่กวา 64 ไร 
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2. ขอมูลพ้ืนฐานทั่วไป 

♦ ประชากร  ณ  วันที่  30 เมษายน 2550 

   จํานวนประชากรเทศบาลนครนครสวรรค    ป   2550    รวม    90,454    คน   

แยกเปนเพศชาย     42,704     คน      เพศหญิง     47,750    คน   

ชวงอายุ/ป ชาย/คน หญิง/คน รวม/คน 

0-5 2,640 2,374 5,014 

6-10 2,958 2,766 5,724 

11-15 3,985 3,894 7,879 

16-20 3,428 3,624 7,052 

21-25 3,430 3,766 7,196 

26-30 3,684 3,678 7,362 

31-35 3,314 3,531 6,845 

36-40 3,308 3,838 7,146 

41-45 3,472 4,173 7,645 

46-50 3,296 4,053 7,349 

51-55 2,768 3,491 6,259 

56-60 1,997 2,534 4,531 

61 -65 1,350 1,663 3,013 

66-70 1,142 1,567 2,709 

71-75 894 1,232 2,126 

76 ปขึ้นไป 1,038 1,566 2,604 

รวม 42,704 47,750 90,454 

  ที่มา : งานทะเบียนราษฎร สํานักปลัดเทศบาล 
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ชุมชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค  (แยกตามเขต)  รวม  61  ชุมชน 
เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 

หัวเมืองพัฒนา หนาวัดนครสวรรค ชอนตะวัน เจาแมศรีจันทร 

หลังอูทันจิตต บางปรอง บางเรารักกันจริง เขาโกรกพมา 

หิมพานต ตลาดใหม หนาอุทยานสวรรค วิมานลอย 

ตลาดตายอม สถานีรถไฟปากน้ําโพ พรสวรรค พระบางมงคล 

วรนาถ เขาโรงครัว หนองผักตบ นวมินทร 

ไชยศิริ เกาะยม หนองปลาแหง หนาโรงเกลือ 

ตัดใหม ปอมหนึ่ง วัดเขาจอมคีรีนาคพรต เขานกกระเต็น 

สุนันทา ตลาดลาว สะพานดํา ถาวรพัฒนา 

หลังแขวงการทาง โกมินทร ตลาดใต วัดไทรใต 

ยุวบัณฑิต รณชัย วัดพรหม วัดไทรเหนือ 

เฉลิมชาติ วัดตะแบก สามัคคีพัฒนา ประชานุเคราะห 

จําลองวิทยพัฒนา หนาผา วัดเทวดาสราง ขาง พ.ว.น. 

วิมานแมน ปาไม ฟาใหม หลวงปูทาวพัฒนา 

 ทรายทองพัฒนา เดชาพัฒนา วัดพุทธ 

   สวัสดีพัฒนา 

   สุขสวัสด์ิ (ศูนยทารถ) 

   เจาพอเศรษฐี 

   ดารารัตน 4 

   รวมใจพัฒนา 

   สะพานใหมพัฒนา 

♦ อาชีพ 
  ประชากรในเขตเทศบาลนครนครสวรรค ประกอบอาชีพดังนี้ 

  อาชีพคาขาย  รอยละ 46 

  อาชีพรับจาง  รอยละ 25 

  อาชีพรับราชการ  รอยละ 11 

  อาชีพบริการตางๆ  รอยละ 18 

  ที่มา : กลุมบริษัทที่ปรึกษาโครงการวางและจัดทําแผนผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะ 

             เทศบาลนครนครสวรรค 

♦ เช้ือชาติ 
  ประชาชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค สวนใหญ มีเชื้อชาติไทยคิดเปนรอยละ 96.0 รองลงมาเปนเชื้อ

ชาติจีนเสียสวนใหญประมาณรอยละ 1.9   มีเชื้อชาติอื่น ๆ เพียงเล็กนอย รวมไมเกินรอยละ 0.1 

♦ ศาสนา 
ศาสนาพุทธ คิดเปนรอยละ 99.72  ศาสนาอิสลามรอยละ 0.09  

ศาสนาคริสตรอยละ 0.18   ศาสนาซิกซและอื่น ๆ รอยละ 0.01 
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♦ การศึกษา 
  ประชากรในเขตเทศบาลนครนครสวรรค สวนใหญมีความรูอานออก เขียนได คิดเปนรอยละ  86.31 

กําลังศึกษาอยูรอยละ   34.30    จบการศึกษาแลวรอยละ   52.01    สวนใหญจบการศึกษาระดับประถม รองลงมาคือ

มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษาตามลําดับ ระดับอุดมศึกษายังมีนอย 

♦ ขอมูลเกี่ยวกับการศึกษา 
  สถานศึกษา รวม      37     แหง     นักเรียน นักศึกษา และพระภิกษุ  ประมาณ    53,236   คน 

หองเรียนจํานวน     1,947     หอง      ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา จํานวน    2,568    คน  โดยแยกเปนสถาบัน

ศึกษาสังกัดตางๆ รวม   7   สังกัด ดังนี้ 

สังกัด แหง 
นักเรียน 

(คน) 

หองเรียน 

(หอง) 

ครู/อาจารย 

(คน) 
1. สถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค 8 6,606 205 350 

2. สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคเขต 1   5 14,094 338 684 

3. สังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 2 8,175 261 410 

4. สถานศึกษาสังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน ระดับอนุบาล –      

    ชวงชั้นที่ 1-4 ระดับอาชีวศึกษา 

18 17,761 875 464 

5. สถานศึกษาสังกัดกระทรวงกีฬาและการทองเที่ยว 1 380 12 56 

6. สถานศึกษาสังกัดกรมศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ 1 270 16 28 

7. สถานศึกษาสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย 2 5,950 240 576 

♦ การสาธารณูปโภค 
  ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค  มีระบบสาธารณูปโภคเพื่อใหบริการแกประชาชน  ดังนี้ 

  1) ทางหลวงแผนดิน 4 สาย  ที่สําคัญ  ไดแก 

ก. ทางหลวงแผนดินหมายเลข  1  (พหลโยธิน) จากกรุงเทพฯผานนครสวรรคไปส้ินสุดที่เชียงราย 

ข. ทางหลวงแผนดินหมายเลข 32  (บางปะอิน-นครสวรรค) เปนเสนทางที่แยกออกจากทางหลวงฯ

หมายเลข  1  เริ่มตนจากอําเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผานนครสวรรค 

     ค. ทางหลวงแผนดินหมายเลข  117 (นครสวรรค-พิษณุโลก) เปนเสนทางเชื่อมระหวางนครสวรรคกับ

พิษณุโลก 

     ง. ทางหลวงแผนดินหมายเลข  225  (นครสวรรค-ชัยภูมิ) เปนเสนทางเชื่อมระหวางนครสวรรคกับ

จังหวัดตางๆของภาคอีสาน 

  2) ถนนภายในเขตเทศบาล  มีทั้งหมด    432    สาย  ยาวประมาณ   101,591   เมตร  แยกเปน 

          ก) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน  129  สาย     ความยาว   40,835   เมตร 

          ข) ถนนแอสฟลทติก/ลาดยาง จํานวน   288  สาย     ความยาว   53,644  เมตร 

          ค) ถนนลูกรัง/หินคลุก  จํานวน  15  สาย     ความยาว  7,112  เมตร 

3) พื้นที่ถนนและทางเทา   901,254   ตารางเมตร 

4) สะพานลอย คสล.ขามถนน   10  แหง 

5) ทางมาลาย   60  แหง 

         6) ไฟฟาสาธารณะ   8,965   จุด 
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♦ ขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ออกกําลังกายและสถานที่พักผอนหยอนใจ 
  สนามกีฬาอเนกประสงค จํานวน 3 แหง   สระวายน้ํา จํานวน    5 แหง  

  สวนสาธารณะ  จํานวน 3 แหง   สนามเด็กเลน จํานวน  27 แหง 

ลักษณะการใชประโยชนที่ดิน 

ลําดับ ประเภทการใชที่ดิน พ้ืนที่(ไร) พ้ืนที่(%) 
1 ที่อยูอาศัย 4,353.88 24.930 

2 พาณิชยกรรม 1,094.87 6.269 

3 อุตสาหกรรม 226.61 1.298 

4 คลังสินคา 331.24 1.897 

5 สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 1,354.88 7.758 

6 สถาบันการศึกษา 528.25 3.025 

7 สถาบันศาสนา 354.69 2.031 

8 สถาบันราชการ 938.11 5.372 

9 ที่โลงเพื่อนนัทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 151.15 0.865 

10 ชนบทและเกษตรกรรม 412.97 2.365 

11 ปาไม 1,068.16 6.116 

12 แหลงน้ํา 1,147.96 6.573 

13 ที่ลุม 1,730.97 9.911 

14 ที่วาง 3,770.74 21.590 

  ที่มา : กลุมบริษัทที่ปรึกษาโครงการวางและจัดทําแผนผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะ 

             เทศบาลนครนครสวรรค 

♦ ขอมูลเกี่ยวกับการใชบริการไฟฟา 
  สํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟน.3) จังหวัดนครสวรรค ใหบริการไฟฟา ในเขตเทศบาลนคร

นครสวรรค โดยมีผูใชไฟฟาในเขตเทศบาลจํานวน  27,597  ราย  โดยครอบคลุมพื้นที่ทั้งเขตเทศบาล 

♦ ขอมูลเกี่ยวกับการใชบริการน้ําประปา 
เทศบาลนครนครสวรรคใหบริการประปาครอบคลุมในเขตพื้นที่ของเทศบาลนครนครสวรรค และมี

ผูใชบริการจํานวน  26,820  ครัวเรือน (มีนาคม 2550)  มีแหลงน้ําดิบที่ใชผลิตน้ําประปา และแหลงน้ําดิบสํารอง คือ แมน้ําปง 

และแมน้ํายม ตามลําดับ มีกําลังการผลิต  70,800 ลูกบาศกเมตรตอวัน  และใชงานจริงในปจจุบัน  55,000 ลูกบาศกเมตร

ตอวัน 

สถิติผลการดําเนินงานของการประปา 
ป พ.ศ. จํานวนผูใชน้ํา 

(ราย) 

ปริมาณน้ําผลิต 

(ลบ.ม./ป) 

ปริมาณน้ําจําหนาย 

(ลบ.ม./ป) 

รายได 

(บาท) 

รายจาย 

(บาท) 

2549 26,553 22,434,678 11,968,275 42,016,920.69 64,062,271.42 

2548 26,045 20,346,724 12,269,714 60,241,418.36 55,287,304.32 

2547 25,276 15,497,496 12,346,724 50,732,975.81 48,195,368.72 

2546 24,752 15,456,260 12,246,726 49,154,015.99 46,615,064.99 

2545 24,477 16,725,961 10,725,645 46,837,853.72 44,088,502.49 

ที่มา : สํานักการประปา 
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♦ ขอมูลเกี่ยวกับการส่ือสาร 
  1) จากขอมูล เดือนพฤษภาคม  2550  มีชุมสายโทรศัพทในเขตเทศบาล  จํานวน  5 แหง มีหมายเลข

โทรศัพท เปดใชแลว  จํานวน  19,500  เลขหมาย 

  2) ศูนยโทรคมนาคม  จํานวน  1 แหง 

  3) ที่ทําการไปรษณีย  จํานวน  2 แหง 

  4) สถานีวิทยุกระจายเสียง  จํานวน  2 แหง 

  5) วิทยุชุมชน   จํานวน 20 แหง 

  6) สถานีถายทอดสัญญาณโทรทัศน จํานวน  6 แหง 

  7) หนังสือพิมพทองถิ่น  จํานวน  20 ฉบับ 

♦ ขอมูลเกี่ยวกับการสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
  โรงพยาบาลในเขตเทศบาล มีจํานวน   6   แหง  แยกเปนโรงพยาบาลเอกชน  จํานวน   5   แหง  จํานวน

เตียงรวม   460   เตียง  โรงพยาบาลของรัฐ    จํานวน   1   แหง  จํานวนเตียง    653   เตียง 

  คลินิกทันตกรรม  จํานวน  25 แหง  คลินิกเวชกรรมทั่วไป  จํานวน   32  แหง  คลินิกเฉพาะทาง  จํานวน  

46  แหง  รานขายยาแผนโบราณ  จํานวน  15  แหง  รานขายยาแผนปจจุบัน  จํานวน  57  แหง  รานขายยาแผนปจจุบัน

บรรจุเสร็จ  จํานวน  36  แหง  

  ศูนยสุขภาพชุมชนมีจํานวน  8 แหง  สังกัดเทศบาลจํานวน 4 แหง  และสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

จํานวน 5 แหง ศูนยบริการสาธารณสุขของเทศบาล มีบุคลากรแยกเปน  พยาบาล จํานวน  17  คน  นักวิชาการสงเสริม

สุขภาพ  จํานวน  4  คน  นักวิชาการสุขาภิบาล  จํานวน  2  คน  เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน  จํานวน  2  คน  เจาพนักงาน

สุขาภิบาล  จํานวน  4  คน  สัตวแพทย  จํานวน  1  คน 

  การเจ็บปวยดวยโรคที่ตองเฝาระวังทางระบาดวิทยาในเขตเทศบาลนครนครสวรรค 
 

โรค ป 2547 ป 2548 ป 2549 
1.  อุจจาระรวง 618 ราย 1,827 ราย(ตาย 1) 1,937 ราย 

2.  ปอดบวม 125 ราย 

(ตาย 5) 

165 ราย 

(ตาย 10) 

195 ราย 

3.  ไขเลือดออก 111 ราย 149 ราย 164 ราย 

4.  การฆาตัวตาย 77 ราย 

 

70 ราย 

(ตาย 1) 

101 ราย 

5.  วัณโรคระบบตางๆ 33 ราย 

(ตาย 1) 

42 ราย 

 

46 ราย 
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  อัตรา 5 อันดับแรกตามกลุมโรคของผูปวยนอกตอประชากร 1,000 คน จังหวัดนครสวรรค 

โรค ป 2547 

คน 

ป 2548 

คน 

ป 2549 

คน 
1. โรคระบบหายใจ  508,222 485,539 481,820 

2. อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบไดจาก 

    การตรวจทางคลินิกฯ 

294,721 331,252 338,547 

3. โรคระบบไหลเวียนเลือด 277,895 290,780 331,616 

4. โรคระบบยอยอาหารรวมโรคในชองปาก 253,051 254,948 261,946 

5. โรคระบบกลามเนื้อ รวมโครงราง 

    และเนื้อเยื่อเสริม 

240,004 248,177 241,540 

  อัตราตาย  5 อันดับแรกของสาเหตุการตายตอประชากร 100,000 คน จังหวัดนครสวรรค 

โรค ป 2547 

คน 

ป 2548 

คน 

ป 2549 

คน 
1. โรคชราภาพ  1,338 1,072 1,057 

2. การตายแบบคลุมเครือลักษณะอื่น ๆ และ  

    การตายแบบไมระบุสาเหตุ 

1,087 1,518 884 

3. โลหิตเปนพิษ ที่มิไดระบุรายละเอียด 506 556 419 

4. ไมทราบเหตุการณและไมอาจระบุเจตนา 277 334 288 

5. ปอดบวม ที่มิไดระบุรายละเอียด 260 293 210 

  สถานการณโรคเอดสของจังหวัดนครสวรรค 

โรคเอดส ป 2547 

คน 

ป 2548 

คน 

ป 2549 

คน 
1.  จํานวนผูติดเชื้อ  HIV 397 302 118 

2.  จํานวนผูปวย Symtomatic HIV 61 76 44 

3.  จํานวนผูปวย AIDS 448 335 258 

  ที่มา : รายงานประจําป 2549 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค 

♦ น้ําเสีย 
ปริมาณน้ําเสียเฉลี่ย  36,221  ลูกบาศกเมตรตอวัน  โดยระบบบําบัดน้ําเสียรวม  

อยูระหวางดําเนินการการกอสรางจะแลวเสร็จในป 2553-2554 

♦ ขยะ 
  ปริมาณขยะที่เกิดประมาณ 90 - 130 ตันตอวัน ซึ่งสามารถกําจัดไดทั้งหมด โดยวิธีฝงกลบอยางถูก

สุขลักษณะและหลักสุขาภิบาล มีที่ดินสําหรับกําจัดขยะของเทศบาลขนาดพื้นที่  266  ไร  ดําเนินการแลว  55.375  ไร ตั้งอยูที่

ตําบลบานมะเกลือ อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค หางจากเขตเทศบาลเปนระยะทาง 13  กิโลเมตร 
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  พาหนะงานบริการรักษาความสะอาด 

ชนิดยานพาหนะ จํานวน (คัน) 
รถยกถังคอนเทนเนอร 2 

รถบรรทุกขยะเปดขาง (ใหญ) 10 

รถบรรทุกขยะเปดขาง (เล็ก) 4 

รถตัดหญา 1 

รถอัดขยะ 15 

รถดั้มเล็ก 2 

รถเปลยกถังขยะ (ชนิด 4 ถัง) 3 

รถดูดสิ่งปฏิกูล 2 

รถดูดฝุน 2 

รถน้ําลางถนน 5 

รถสิบลอ 1 

รถตักหนาขุดหลัง 1 

 

♦ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
  อัตรากําลังในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

       -  พนักงานดับเพลิง  จํานวน   103  คน 

       -  อาสาสมัครปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (อปพร.) จํานวน  1,455  คน 

       -  มีการฝกซอมบรรเทาสาธารณภัย  สัปดาหละ 3 วัน 

  วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชในการปองกันบรรเทาสาธารณภัย  ประกอบดวย 

ชนิดยานพาหนะ จํานวน (คัน) ความจุ 
รถยนตดับเพลิง 6 14,000 ลบ.ล 

รถยนตบรรทุกน้ํา 7 39,000 ลบ.ล 

รถยนตบันไดเลื่อนฯ 2 - 

รถยนตกูภัยขนาดกลาง 1 - 

รถยนตตรวจการ 7 - 

เรือยนตดับเพลิง 4 (ลํา) - 

เครื่องสูบน้ํา(เล็ก) 23 (เครื่อง) - 

 สถิติเพลิงไหมในป พ.ศ.2550  

จํานวน (หลัง / ครั้ง) 
ประเภทความเสียหาย 

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

ไหมทรัพยสินในเขต - 3 1 - - - - - - - - - 4 

ไหมทรัพยสินนอกเขต 1 - - - - - - - - - - - 1 

ไหมปา ปาหญา ในเขต 2 3 18 1 - - - - - - - - 24 

ไหมปา ปาหญา นอกเขต - - 1 1 - - - - - - - - 2 
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3.  ขอมูลดานศักยภาพของเทศบาลนครนครสวรรค 
  เทศบาลนครนครสวรรคเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีขีดความสามารถในการบริหารงาน    เพื่อ

ใหบริการประชาชนในเขตพื้นที่การปกครองไดอยางมีประสิทธิภาพและเต็มความสามารถ   โดยมีระบบโครงสรางการ

บริหารงาน อัตรากําลังบุคลากรขององคกร สถานะการคลัง ดังนี้ 

  ฝายนิติบัญญัติ 
  สภาเทศบาลนครนครสวรรค ทําหนาที่เปนฝายนิติบัญญัติ ประกอบดวยสมาชิกสภาเทศบาลนคร

นครสวรรค จํานวน  24  คน  เลือกตั้งโดยราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล มี

วาระการดํารงตําแหนง  4  ป  มีประธานสภาหนึ่งคน  และรองประธานสภาหนึ่งคน ซึ่งผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งจาก

สมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล 

  ฝายบริหาร 
  การบริหารงานเทศบาลนครนครสวรรค ประกอบดวยนายกเทศมนตรีเปนฝายบริหารทางดานนโยบาย มี

รองรองนายกเทศมนตรีจํานวนสี่คนเปนผูชวย  และฝายปฏิบัติงานประจํามีปลัดเทศบาลเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด และ

พนักงานเทศบาลและลูกจางเปนฝายปฏิบัติ ติดตามนโยบายที่นายกเทศมนตรีมอบหมายงานใหเปนไปตามระเบียบแบบ

แผนที่กําหนด แบงเปนสวนตาง ๆ ได  9  สวน  ไดแก 

  สํานักปลัดเทศบาล  สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

  กองวิชาการและแผนงาน  สํานักการศึกษา 

  สํานักการคลัง   กองสวัสดิการสังคม 

  สํานักการชาง   สํานักการประปา 

  หนวยงานตรวจสอบภายใน 
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  อัตรากําลัง 
  เทศบาลนครนครสวรรค มีพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และลูกจาง รวมทั้งส้ิน  1,679  คน  

แยกเปน 

♦ พนักงานเทศบาลสามัญ 257 คน 

♦ พนักงานครูเทศบาล 340 คน 

♦ ลูกจางประจํา  118 คน 

♦ พนักงานจาง  964 คน 
ระดับ 

สํานัก/กอง 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 

วิสา

มัญ 

พนักงาน 

เทศบาล

รวม 

ลูกจาง 

ประจํา 

พนัก 

งาน

จาง 

รวม

ทั้งสิ้น 

สํานักปลัดเทศบาล 1 3 2 10 5 5 7 10 9 - 52 24 122 198 

สํานักการคลัง 1 - 1 11 13 2 2 2 2 - 34 2 74 110 

สํานักการชาง 1 2 6 16 7 8 - - 3 1 44 43 250 337 

สํานักการสาธารณสุขฯ 1 4 11 9 8 4 - 1 2 - 40 19 364 423 

สํานักการศึกษา 2 2 4 12 3 - - 4 - - 27 13 55 95 

สํานักการประปา 1 - - 7 9 1 - 2 6 1 27 14 65 106 

กองวิชาการและแผนงาน - - 2 4 5 2 7 1 1 - 22 1 13 36 

กองสวัสดิการสังคม - - 1 1 4 1 3 - - - 10 2 21 33 

หนวยงานตรวจสอบภายใน - - - - 1 - - - - - 1 - - 1 

รวมทั้งสิน้ 7 11 27 70 55 23 19 20 23 2 257 118 964 1,339 

 
  
  โครงสรางสภาเทศบาล 
 

 

 

 

 

 

 

 

รองประธานสภาเทศบาล 

ประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 

เขต 1 

สมาชิกสภาเทศบาล 

เขต 2 

สมาชิกสภาเทศบาล 

เขต 3 

สมาชิกสภาเทศบาล 

เขต 4 



ฝายอํานวยการ 
    งานการเจาหนาที่ 

    งานควบคุมเทศพาณิชย 

    งานสงเสริมการทองเที่ยว 

ฝายปกครอง 
    งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

    งานรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง 

    งานทะเบียนราษฎร 
ฝายบริหารงานทั่วไป 
    งานธุรการ 

    งานสารบรรณ 

    งานเลขานุการผูบริหาร 

ฝายบริหารงานทั่วไป 
    งานธุรการ 
สวนบริหารงานคลัง 
ฝายพัสดุและทรัพยสิน 
    งานการซื้อและการจาง 

ฝายการเงินและบัญชี 
    งานตรวจสอบการเบิกจายเงินทุกประเภท 

ฝายสถิติการคลัง 
    งานจัดทําสถิต ิ
สวนพัฒนารายได 
ฝายพัฒนารายได 
   งานพัฒนารายได 

    งานเรงรัดรายได 

ฝายผลประโยชนและกิจการพาณิชย 
    งานจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสนิ 
ฝายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
    งานแผนที่ภาษแีละทะเบียนทรัพยสนิ 

    งานบริการขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

ฝายบริหารงานทั่วไป 
    งานธุรการ 

    งานการเงินและบัญชี 

สวนควบคุมอาคารและผังเมือง 
ฝายควบคุมการกอสราง 
    งานวิศวกรรมโยธา 

    งานสถาปตยกรรม 
ฝายควบคุมอาคารและผังเมือง 
    งานควบคุมอาคาร 

    งานผังเมือง 

สวนการโยธา 
ฝายสาธารณูปโภค 
    งานสาธารณูปโภค 

    งานสถานที่และไฟฟาสาธารณะ 

    งานสวนสาธารณะ 
ฝายศูนยเครื่องจักรกลและระบบจราจร 
    งานศูนยเครื่องจักรกล 

    งานวางระบบจราจร 

สวนชางสุขาภิบาล 
ฝายจัดการสภาพแวดลอมดานวัสดุใชแลว 
    งานกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

    งานเครื่องจักรกลและซอมบํารุง 

    งานโรงงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกูล 

ฝายจัดการคุณภาพน้ํา 
    งานแบบแผนและกอสราง 

    งานควบคุมและตรวจสอบบาํบัดน้าํเสีย 

    งานบํารุงรักษาและซอมแซม 

งานธุรการ 
สวนสงเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
กลุมงานสงเสริมสุขภาพ 
    งานสงเสริมสุขภาพ 

    งานสาธารณสขุมูลฐาน 

    งานวิชาการและแผนงาน 

กลุมงานปองกันโรคและควบคุมโรคติดตอ 
    งานปองกันโรคติดตอ 

    งานควบคุมโรคติดตอ 

    งานปองกันและบําบดัการติดยาเสพติด 

กลุมงานสงเสริมสิ่งแวดลอม 
    งานสุขาภิบาล 

    งานอนามัยสิ่งแวดลอม 

    งานพัฒนาระบบจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

    งานควบคุมมลพิษและเหตุรําคาญ 

สวนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
กลุมงานบริการการแพทย 
    งานทันตสาธารณสุข 

    งานเภสัชกรรม 

    งานชันสูตรและรังสีวิทยา 

กลุมงานบริการสิ่งแวดลอม 
    งานสัตวแพทย 

    งานบริการรักษาความสะอาด 

    งานควบคุมสิ่งปฏิกูล 

กลุมงานบริการสาธารณสุข 
    งานศูนยบริการสาธารณสุข 1 

    งานศูนยบริการสาธารณสุข 2 

    งานศูนยบริการสาธารณสุข 3 

    งานศูนยบริการสาธารณสุข 4 

    งานศูนยบริการสาธารณสุข 5 

 

ฝายแผนงานและงบประมาณ 
    งานวิเคราะหนโยบายและแผน 

    งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    งานจัดทํางบประมาณ 

ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ 
    งานบริการและเผยแพรวิชาการ 

    งานบริการขอมูลขาวสารทางทองถิ่น 

ฝายบริหารงานทั่วไป 
    งานธุรการ 

    งานสารบรรณ 
งานนิติการ 

ฝายบริหารงานทั่วไป 
    งานงบประมาณ 

    งานธุรการ 

สวนบริหารการศึกษา 
ฝายการเจาหนาที่ 
    งานการเจาหนาที่ 

    งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัต ิ
ฝายกิจการโรงเรียน 
    งานการศึกษาปฐมวัย 

    งานโรงเรียน 

    งานกิจการนักเรียน 
ฝายวิชาการ 
    งานสงเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร 

    งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ 

    งานวิชาการ 

สวนสงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ฝายศึกษานอกระบบตามอัธยาศัย 
    งานการศึกษานอกระบบและอัธยาศัย 

    งานฝกและสงเสริมอาชีพ 

    งานหองสมุด พิพิธภัณฑและเครือขายฯ 

ฝายกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
    งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 

    งานกีฬาและนันทนาการ 
ฝายสงเสริมศาสนา 
    งานกิจการศาสนา 

    งานสงเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 

    หนวยศึกษานิเทศก 
โรงเรียนเทศบาล 1 – 8 

ฝายสังคมสงเคราะห 
    งานสังคมสงเคราะห 

    งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน 

    งานกิจการสตรีและคนชรา 

ฝายพัฒนาชุมชน 
    งานพัฒนาชุมชน 

    งานชุมชนเมือง 

    งานฌาปนกิจสงเคราะห 
 งานธุรการ 

    โครงสรางการบริหารงานเทศบาลนครนครสวรรค 
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รองนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 

ปลัดเทศบาล สถานธนานุบาล 1,2,3 หนวยงานตรวจสอบภายใน 

รองปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล 

สํานักปลัดเทศบาล สํานักการคลัง สํานักการชาง สํานักการสาธารณสุข 
และสิ่งแวดลอม 

สวนผลิต 
ฝายผลิต 
    งานผลิต 1 

    งานผลิต 2 

ฝายวิเคราะหคุณภาพน้ํา 
    งานวิเคราะหคุณภาพน้ํา 

    งานมาตรวัดน้ํา 1 

    งานมาตรวัดน้ํา 2 

สวนบริการและซอมบํารุง 
    งานติดตั้งและซอมบํารุง 1 

    งานติดตั้งและซอมบํารุง 2 

    งานบริการสาธารณะ 1 

    งานบริการสาธารณะ 2 
ฝายบริหารงานทั่วไป 
    งานธุรการ 

ฝายการเงินและบัญชี 
    งานการเงินและบัญชี 

    งานจัดเก็บรายได 

กองวิชาการ 
และแผนงาน 

สํานักการศึกษา สํานักการประปา กองสวัสดิการสงัคม 

นายกเทศมนตร ี เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

รองปลัดเทศบาล 
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สถานะการคลังของเทศบาล 
สถานะการคลังของเทศบาลเปรียบเทียบยอนหลังตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2545 – ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

หมวด 2545 2546 2547 2548 2549 รวม 

รายรับจริง 
1. หมวดภาษีอากร 220,866,127.82 313,359,458.66 276,347,941.85 316,634,688.12 255,025,792.23 1,382,234,008.68 

2. หมวดคาธรรมเนียม 

คาปรับและใบอนุญาต 

9,031,605.90 11,717,204.40 12,862,681.86 13,254,211.50 12,662,939.70 59,528,643.36 

3. หมวดรายไดจาก

ทรัพยสิน 

4,752,404.84 2,948,228.09 2,737,781.23 3,571,446.38 17,569,688.10 31,579,548.64 

4. หมวดรายไดจาก

สาธารณูปโภคและเทศ

พาณิชย 

3,583,959.45 3,015,495.78 3,055,136.35 4,036,498.26 6,821,866.88 20,512,956.72 

5. หมวดรายได

เบ็ดเตล็ด 

5,247,573.66 6,880,942.04 5,523,511.80 6,389,571.12 5,237,429.84 29,279,028.46 

6. หมวดเงินอุดหนุน 161,784,844.45 216,363,676.62 187,957,015.05 903,542,579.40 422,069,715.13 1,891,717,830.65 

7. รายไดอ่ืน - - - - - - 

รวมรายรับทั้งสิ้น 405,266,516.12 554,285,005.59 488,484,068.14 1,247,428,994.78 719,387,431.88 3,414,852,016.51 

รายจายจริง 

1. รายจายงบกลาง 24,351,996.03 24,970,472.79 28,106,738.24 55,516,214.88 42,769,656.40 175,715,078.34 

2. รายจายประจํา 212,847,876.78 258,234,837.81 259,736,220.49 345,392,262.04 419,758,121.93 1,495,701,129.05 

3. รายจายเพื่อการ

ลงทุน 

138,734,333.28 257,947,732.20 172,483,068.00 834,199,196.00 255,879,363 1,707,450,082.48 

4. รายจายจากเงิน

อุดหนุน 

- - - - - - 

5. รายจายจากเงินไดอ่ืน - - - - - - 

รวมรายจายจรงิ 375,934,206.09 541,153,042.80 460,326,026.73 1,235,107,672.92 718,407,141.33 3,378,335,289.87 

รายรับจริงสงูกวา 
รายจายจริง 

29,332,310.03 13,131,962.79 28,158,041.41 12,321,321.86 980,290.55 36,516,726.64 

  ที่มา :  สํานักการคลัง 

ตารางแสดงขอมูลเกี่ยวกับสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครสวรรค 

กิจการ รายได 2545 2546 2547 2548 2549 

รายรับ (บาท) 14,518,820.80 13,114,455.51 12,802,428.16 12,748,964.47 14,752,049.70 

รายจาย (บาท) 8,802,508.10 7,658,682.70 7,591,091.33 6,884,092.16 8,286,225.23 

สถานธนานุบาล 1 

กําไรสุทธิ (บาท) 5,716,312.70 5,455,772.81 5,211,336.83 5,864,872.31 6,465,824.47 

รายรับ (บาท) 13,281,823.91 12,350,175.80 12,257,049.91 12,697,675.33 14,641,231.97 

รายจาย (บาท) 8,562,649.78 7,398,147.05 7,173,673.55 7,301,564.47 8,738,716.11 

สถานธนานุบาล 2 

กําไรสุทธิ (บาท) 4,719,174.13 4,952,028.75 5,083,376.36 5,396,110.86 5,902,515.86 

รายรับ (บาท) 1,014,296.50 1,438,714.50 2,109,821.50 3,147,217.57 5,561,076.60 

รายจาย (บาท) 2,918,264.57 1,457,445.11 1,577,921.10 2,430,949.11 2,233,883.05 

สถานธนานุบาล 3 

กําไรสุทธิ (บาท) -1,903,968.07 -18,730.61 531,900.40 716,268,46 3,327,193.55 

 



สวนที่ 3 
สรุปผลการพฒันาทองถิน่ในปที่ผานมา 

 

  

 พิจารณาจากผลการดําเนินงานแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552) ของเทศบาลนคร

นครสวรรค และฉบับเพิ่มเติมของปงบประมาณ 2550 ณ เดือนพฤษภาคม 2550 สรุปผลการพฒันาจาํแนก

ตามยทุธศาสตรได ดังนี ้
1. ดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

   ประกอบดวยโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน 17 โครงการ สามารถดําเนนิการไดทกุ

โครงการ คิดเปนรอยละ 12.68 ของโครงการทัง้หมด ไดรับจัดสรรงบประมาณ 6,400,000 บาท ซึ่งสูงกวา

ที่ต้ังไวในแผนพัฒนาเทศบาล คิดเปนรอยละ 4.36 ของงบประมาณทัง้หมด 
2.   ดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
ประกอบดวยโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล จาํนวน  28 โครงการ สามารถดาํเนนิการไดทกุ

โครงการ คิดเปนรอยละ 20.90 ของโครงการทัง้หมด ไดรับจัดสรรงบประมาณเทากับที่ต้ังไวในแผนพัฒนา

เทศบาล 28,941,600 บาท โดยคิดเปนรอยละ 19.70 ของงบประมาณทั้งหมด  
3.  ดานสวัสดิการสังคมและชุมชน 
 ประกอบดวยโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล จาํนวน  19 โครงการสามารถดําเนนิการไดทุก

โครงการคิดเปนรอยละ 14.18 ของโครงการทัง้หมด ไดรับจัดสรรงบประมาณเทากับที่ต้ังไวในแผนพัฒนา

เทศบาล 17,905,000 บาท คิดเปนรอยละ 12.19 ของงบประมาณทัง้หมด  
4.  ดานการพัฒนากายภาพเมือง 

   ประกอบดวยโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน 45 โครงการ ดําเนนิการได จํานวน 18 

โครงการ   คิดเปนรอยละ 40  หรือรอยละ 13.43 ของโครงการทัง้หมด  งบประมาณตามแผนพัฒนา

เทศบาลตั้งไว 84,099,900 บาท ไดรับจัดสรร 68,799,000 บาท คิดเปนรอยละ 81.81 หรือรอยละ 46.84 

ของงบประมาณทั้งหมด 
5.   ดานการรักษาความสงบเรียบรอยและความมัน่คง 
ประกอบดวยโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน  6 โครงการ สามารถดาํเนนิการไดทกุ

โครงการ คิดเปนรอยละ 4.48 ของโครงการทั้งหมด งบประมาณตามแผนพัฒนาเทศบาลตั้งไว 5,435,000 

บาท ไดรับจัดสรร  5,220,000 บาท คิดเปนรอยละ 96.04 หรือรอยละ 3.55 ของงบประมาณทัง้หมด  
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6. ดานการบริหารจัดการที่ดี 

  ประกอบดวยโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล จาํนวน  52 โครงการ ดําเนินการได จํานวน  46 

โครงการ คิดเปนรอยละ 88.46  หรือรอยละ 34.33 ของโครงการทั้งหมด งบประมาณตามแผนพัฒนา

เทศบาล ต้ังไว 19,781,760 บาท ไดรับจัดสรร  19,616,260 บาท คิดเปนรอยละ 99.16 หรือรอยละ 13.36 

ของงบประมาณทั้งหมด  

สรุปภาพรวมทั้ง 6 ยทุธศาสตร ในป 2550  มีโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน 167 

โครงการ สามารถดําเนินการได  จํานวน 134 โครงการ คิดเปนรอยละ 80.24 งบประมาณตามแผนพัฒนา

เทศบาลตั้งไว  162,494,260 บาท ไดรับจัดสรร 146,881,860 บาท คิดเปนรอยละ 90.39  



    ตารางสรุปผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2550 (ณ เดือนพฤษภาคม 2550) 
 

    

โครงการ งบประมาณ 

รอยละ รอยละ ยุทธศาสตร 
ตามแผน ดําเนินการ 

ตามแผน  ทั้งหมด 
ตามแผน ดําเนินการ 

ตามแผน ทั้งหมด 
ดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
 

17 17 100 12.68 6,331,000 6,400,000 101.09 4.36 

ดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

และนันทนาการ 
28 28 100 20.90 28,941,600 28,941,600 100 19.70 

ดานสวัสดิการสังคมและชุมชน 
 

19 19 100 14.18 17,905,000 17,905,000 100 12.19 

ดานการพัฒนากายภาพเมือง 
 

45 18 40 13.43 84,099,900 68,799,000 81.81 46.84 

ดานการรักษาความสงบเรียบรอย

และความมั่นคง 
6 6 100 4.48 5,435,000 5,220,000 96.04 3.55 

ดานการบริหารจัดการที่ดี 
 

52 46 88.46 34.33 19,781,760 19,616,260 99.16 13.36 

รวม 167 134 80.24 100 162,494,260 146,881,860 90.39 100 
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แผนภูมิเปรียบเทียบโครงการตามแผนและโครงการที่ดําเนินการ

บริหารจัดการท่ีดี

รักษาความ
สงบเรียบรอยฯ

กายภาพเมือง

สวัสดิการสังคมฯ

การศึกษาฯ

สาธารณสุข ฯ
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แผนภูมิเปรียบเทียบงบประมาณตามแผนและงบประมาณที่ดําเนินการ

บริหารจัดการที่ดี

รักษาความ
สงบเรียบรอยฯ

กายภาพเมือง

สวัสดิการสังคมฯ

การศึกษาฯ
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สวนที่ 4 
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป 

 

         จากการที่แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551-2553) ไดนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลมาเปนกรอบ

แนวทางในการจัดทํา ในสวนนี้จึงประกอบดวย วิสัยทัศนการพัฒนา ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา กรอบยุทธศาสตร

การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  นโยบายของผูบริหารทองถิ่น และ

ปญหา ความตองการของประชาคม  

4.1  วิสัยทัศนการพัฒนาเทศบาลนครนครสวรรค 

 สุขภาพดีถวนหนา  การศึกษาไดมาตรฐาน  สื่อสาร 3 ภาษา 
4.2  ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป 

            ดานการสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
1. สงเสริม สนับสนุน  ใหเด็ก เยาวชน และประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพ และการปองกันควบคุมโรคที่ 

    เหมาะสม และจัดบริการดานสุขภาพใหครอบคลุมทั่วถึง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

2. พัฒนาระบบเครือขายการสรางเสริมสุขภาพ เพื่อความมั่นคงของชีวิต ครอบครัว  สังคม 

3. เพิ่มความรูความเขาใจ และปลูกฝงจิตสํานึก ใหตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด ใหแกเด็ก เยาวชน และ 

    ประชาชน 

4. เสริมสราง สนับสนุน ระบบคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพใหมีประสิทธิภาพ 

5. สงเสริม พัฒนา สรางจิตสํานึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการ 

    ปองกันและลดปญหามลพิษ 

           ดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
1. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู และความเทาเทียมกันทางการศึกษาของนักเรียนทุกระดับ 

2. พัฒนาวิชาการและสงเสริมการเรียนรูดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส (e-learning) 

3. พัฒนาสงเสริมใหนักเรียนสื่อสารได   3 ภาษา 

4. สงเสริม สนับสนุนใหเด็ก เยาวชน และประชาชน มีความรูความสามารถ   เปนเลิศทางดานกีฬา ดนตรี     

    และนันทนาการ 

5. สงเสริม สนับสนุนดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นกิจกรรมพระราชพิธี รัฐพิธี และ 

    การทองเที่ยว 

6. สงเสริม สนับสนุนเด็ก เยาวชน และประชาชน รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

7. สงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมของภาครัฐและเอกชนในการจัดการศึกษาทองถิ่น 
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    ดานสวัสดิการสังคมและชุมชน 
1. สงเสริม และสนับสนุน การแกไขปญหาความยากจน 

2. พัฒนาสังคมและชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

3.  เสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน 

4.  สงเคราะห ผูดอยโอกาสทางสังคม และผูประสบภัยพิบัติ เพื่อบรรเทาความเดือดรอนเบื้องตน 

5. สงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาศักยภาพของชุมชน 

    ดานการพัฒนากายภาพเมือง 
1. ปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ 

2. พัฒนาระบบการจราจร 

3. ปรับปรุงภูมิทัศน แหลงทองเที่ยว พื้นที่นันทนาการ และสวนสาธารณะ 

4. ปรับปรุงและขยายระบบการผลิตและจําหนายน้ําประปา พัฒนาคุณภาพน้ําประปา 

5. ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ําและการปองกันน้ําทวม 

    ดานการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง 
1. การสนับสนุน สงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิ เสรีภาพ ของประชาชน 

2. การสนับสนุน สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น  

3. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

4. การรักษาความสงบเรียบรอย ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

    ดานการบริหารจัดการที่ดี 
1. สงเสริมกระบวนการบริหารจัดการ โดยการมีสวนรวม และความรับผิดชอบการติดตาม ตรวจสอบ  

    ประเมินผลการบริหารงานอยางตอเนื่อง  

2. พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนอยางเสมอภาค เกิดความพึงพอใจสูงสุด 

3. บริหารงบประมาณอยางโปรงใส ถูกตองตามระเบียบกฎหมาย และพัฒนาใหเกิดความคุมคา 

4. เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดอยางทั่วถึง และเปนธรรม 

5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการประชาสัมพันธ ใหสะดวก รวดเร็ว อยางมีประสิทธิภาพ 

6. พัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน 

4.3  ยุทธศาสตรการพัฒนาจงัหวัดนครสวรรค 
 วิสัยทัศนการพัฒนาจังหวัดนครสวรรค 

 “นครสวรรคอยูดีมีสุข” 
 กรอบแผนงานภายใตยุทธศาสตรอยูดีมีสุข 

1. แผนงานดานเศรษฐกิจพอเพียง 

สนับสนุนกระบวนการเรียนรูในการดําเนินชีวิตของประชาชนและครอบครัว และการประกอบอาชีพทั้งในภาค

เกษตร และนอกภาคเกษตร ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม 
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2. แผนงานพัฒนาและสรางโอกาสใหชุมชน 

สนับสนุนกิจกรรมใน 3 ระดับตามศักยภาพชุมชน โดยขั้นตนเนนการผลิตเพื่อการอุปโภคในครัวเรือนเพื่อลด

รายจาย 

3. แผนงานฟนฟูความอุดมสมบูรณของชุมชน 

เนนการอนุรักษ พัฒนา และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และปาไม โดยเรียนรูตามแนวพระราชดําริ 

4. แผนงานการสงเคราะหผูดอยโอกาสและผูสูงอายุ 

สนับสนุนเนนการสงเคราะหในระดับครับครัวตามความเปนจริงในพื้นที่อยางทันตอเหตุการณ 

5. แผนงานดานบริการขั้นพื้นฐานแกประชาชน 

ครอบคลุมทั้งดานสาธารณสุข การศึกษา การฝกอบรมอาชีพ และการอํานวยความสะดวกอื่น ๆ ตาม

หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

4.4  กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรคประจําป 2551–2555 
ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางความเขมแข็งของชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
แนวทางพัฒนา 
1.1 สงเสริมการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.2 พัฒนาและสงเสริมผลิตภัณฑชุมชนในทองถิ่นแบบครบวงจร 
1.3 สงเสริมและสนับสนุนการแกไขปญหาความยากจน 

1.4 สงเสริมและสนับสนุนการใชภูมิปญญาทองถิ่นและปราชญชาวบานในการพัฒนาทองถิ่น 

 

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีคุณธรรมนําความรูและเกิดความผาสุก 
แนวทางพัฒนา 

 2.1  สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ 

 2.2  สงเสริมและสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของทองถิ่น 

2.3  สงเคราะหเด็ก สตรี คนชรา ผูพิการและผูดอยโอกาสทางสังคมใหสามารถพึ่งพาตนเองได 

2.4  สงเสริมและสนับสนุนใหประชากรมีการออกกําลังกายและจัดใหมีสถานที่สําหรับออกกําลังกายพักผอน

หยอนใจอยางทั่วถึง 

2.5  สงเสริมสาธารณสุขเพื่อการมีสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

2.6  สงเสริมและสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

2.7  สรางความสงบเรียบรอยและการปองกัน บรรเทาความเดือดรอนแกประชาชน 

2.8  สงเสริมและพฒันาความเปนเมือง/ชุมชนนาอยู 

2.9  สงเสริมและพัฒนาจริยธรรม 

2.10  สงเสริมและพัฒนาองคกร/ชุมชนเพื่อการพัฒนา 
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ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางมูลคาเพิ่มทางการเกษตรการคาและอุตสาหกรรมการเกษตรที่สมดุล 
แนวทางพัฒนา 

 3.1  พัฒนาระบบคมนาคมเพื่อทําการเกษตรและขนสงสินคาทางการเกษตร 

3.2  พัฒนาแหลงน้ําเพื่อทําการเกษตร 

3.3  พัฒนา สงเสริมการเพิ่มมูลคาแกพืชผลทางการเกษตรและสินคาเกษตรแปรรูป 

3.4  สงเสริมและสนับสนุนกองทุนทางเศรษฐกิจและกลุมอาชีพของชุมชนใหเขมแข็งอยางยั่งยืน 

3.5  พัฒนาทางการตลาดอยางเปนระบบ 

3.6  สนับสนุนและสงเสริมการลดตนทุนการผลิตทางการเกษตร 

 

ยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอมและการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 
แนวทางพัฒนา 
4.1  สงเสริมและสนับสนุนใหทุกภาคมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

4.2  ปรับปรุงภูมิทัศนที่เหมาะสมตอสภาพแวดลอมของชุมชน การวางและจัดทําผังเมืองรวม 

4.3  สงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยวในจังหวัดนครสวรรคใหมีศักยภาพ 

 

ยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 
แนวทางพัฒนา 

 5.1  สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีคณุธรรม จริยธรรมและมีประสิทธิภาพ 

5.2  สงเสริมประชาธิปไตยและเสริมสรางความเขมแข็งของกระบวนการประชาสังคมในการบริหารจัดการทองถิ่น 

5.3  เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการบริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

4.5  นโยบายของผูบริหารทองถิ่น 
     จากการแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีนครนครสวรรคตอสภาเทศบาลนครนครสวรรคในการประชุมสภา

เทศบาลสมัยสามัญ  ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่  12  กรกฎาคม  2547  มีนโยบาย ดังนี้ 

 -  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานในเขตเทศบาลอยางเปนระบบเพื่อใหการจราจรในเมืองสะดวก  คลองตัวเปนระเบียบ

และมีความปลอดภัยสูงสุด 

 -  ปรับปรุงพัฒนาและสรางถนน  ทางเดินเทา  ไฟฟาสาธารณะ  ระบบระบายน้ํา  ระบบประปาอยางทั่วถึงเพียงพอ

และไดมาตรฐาน 

 -  เฝาระวังปองกันความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ  รวมทั้งบําบัด  ฟนฟู  อนุรักษและ

พัฒนาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติใหคงอยูอยางถาวร 

 -  พัฒนาสังคม  ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในทองถิ่น  สงเสริมการทองเที่ยว  สรางงาน  สรางอาชีพ  เพิ่ม

รายได  สรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและแกไขปญหาความยากจน 

 -  พัฒนาระบบบริหารจัดการดานการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ  โดยใหชุมชนมีสวนรวม  เพื่อใหเด็ก  เยาวชนและ

ประชาชนในทองถิ่นเปนคนดี  มีคุณภาพตามมาตรฐาน  มีคุณธรรม จริยธรรม  มีจิตสํานึกในการบําเพ็ญประโยชนเพื่อ

สวนรวม  และรวมอนุรักษศิลปวัฒนธรรมประเพณีของไทย 
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 -  เสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน สงเสริมใหเด็ก  เยาวชนและประชาชนใชเวลาวางใหเปนประโยชนโดยการ

ออกกําลังกาย  เลนกีฬาและดูกีฬาเพื่อใหมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ หางไกลยาเสพติด 

 -  พัฒนาการเมืองการบริหารโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย  โปรงใส  ตรวจสอบได  เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน 

รวมทั้งปองกันแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในราชการ 
              ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 - ปรังปรุงหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของชุมชน  ขยายระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  12  ป  ให

ครอบคลุมพื้นที่ 

 - สนับสนุนใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาสวนทองถิ่น 

 - พัฒนาการศึกษาเทศบาลใหมีมาตรฐานในดานการเรียนการสอน  ขยายการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา  รวมทั้ง

พัฒนาวิชาการเนนเทคนิคการสอนระบบใหมและการใชเทคโนโลย ี

 - สงเสริมและพัฒนา  การจัดเตรียมความพรอมของเด็กวัยกอนประถมศึกษาอยางทั่วถึง 

 - จัดใหบริการดานการศึกษาแกเด็กและเยาวชนในเขตเมือง     โดยเฉพาะเด็กที่ดอยโอกาสใหมีโอกาสศึกษาเลา

เรียนอยางทั่วถึง  และเหมาะสมกับความตองการของทองถิ่น 

 - สนับสนุนประชาชนที่พนวัยเรียนไดรับการศึกษานอกระบบ  ใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถิ่น 

 - สงเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชนใหรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน  หางไกลยาเสพติด  โดยการเลนดนตรี  กีฬา ฯลฯ 

 - จัดสรางศูนยเยาวชนใหเปนที่รวมของกีฬา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของไทย 

 - จัดใหมีการเรียนการสอนภาษาจีนควบคูไปกับการสอนภาษาอังกฤษครอบคลุมทุกระดับชั้นของการศึกษาภาคบังคับ 

 - จัดตั้งศูนยคอมพิวเตอรบริการนักเรียนอยางทั่วถึงเพื่อใหมีทักษะการใชคอมพิวเตอร 

 - สงเสริมพัฒนาใหนักเรียนวายน้ําเปน  มีใบขับขี่จักรยานและจักรยานยนตตลอดชีพทุกคน 

 - เสริมสรางความเขมแข็ง  พัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน  ในการแกไขปญหายาเสพติดใหมีประสิทธิภาพ 

โดยการจัดกิจกรรม  การอบรมสัมมนา  และการใหความรูตางๆ  
              ดานการสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
 - ปรับปรุงและพัฒนาอุทยานสวรรคใหประชาชนออกกําลังกาย  เลนกีฬาและพักผอนหยอนใจ 

 - อนุรักษฟนฟูสภาพสิ่งแวดลอม  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  อยางมีประสิทธิภาพ  ปองกันและลดปญหา

มลพิษ  รวมทั้งสงเสริมการสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชน  ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 - สงเสริมและใหบริการดานสุขอนามัยแกประชาชนทําใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  และปรับปรุง  และ

กวดขันในเรื่องการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรยีบรอยของบานเมือง 

 - จัดใหมีชุดเฉพาะกิจสามารถปฏิบัติงานได 24 ชั่วโมง  เมื่อเกิดสาธารณภัย  สามารถปองกันภัยและเก็บกําจัดส่ิง

กีดขวางไดทันที 

 - จัดลางถนนทุกสายในเขตเทศบาล โดยเฉพาะสายหลักๆ เปนประจําทุกเดือน  ทําใหในเขตเทศบาลเปนเมือง

สะอาดปลอดฝุน 

 - จัดใหประชาชนในชุมชนไดรับการรักษาพยาบาลอยางสะดวกทั่วถึง  จัดใหมีแพทย ทันตแพทย พยาบาลและ

เจาหนาที่สาธารณสุขบริการอยางเพียงพอ  โดยเพิ่มเวลาการรักษาจากเวลาปกติจนถึงเวลา  20.00 น. 

 - จัดทีมงานพยาบาลผูเชี่ยวชาญออกเยี่ยมมารดากอนคลอดและหลังคลอด  เพื่อใหความรูในเรื่องโภชนาการ  การ

เล้ียงดูทารก  การใหภูมิคุมกันโรคในเด็กแรกเกิดถึง 5 ป ในทุกชุมชนตามเกณฑกระทรวงสาธารณสุข 
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 - สนับสนุนใหประชาชน มีการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ  โดยจัดโครงการเดิน-วิ่ง สะสมระยะทางตานภัยยา

เสพติดใหกับนักเรียน เยาวชนและประชาชน 

 - จัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อใหเปนผูประสานงานดานสุขภาพ รวมถึงการรักษาพยาบาลเบื้องตนใหกับ

ประชาชนในชุมชน และควบคุมยุงลายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 - ดําเนินการกําจัดขยะโดยวิธีฝงกลบ  บนเนื้อที่ 266 ไร  ที่ตําบลบานมะเกลือ  ทําใหไมมีปญหาเรื่องขยะตกคาง 
              ดานการเงินและการคลัง 
 - ดําเนินการปรับปรุงพัฒนางานการเงินการคลังอยางมีประสิทธิภาพ บังเกิดประสิทธิผล บริสุทธิ์โปรงใสและ 

ตรวจสอบได 
              ดานบรรเทาสาธารณภัย สวัสดิการและการบริการ 
 - รวมกับเจาหนาที่ตํารวจจัดโครงการตรวจรวม  เพื่อความปลอดภัยออกตรวจ  สอดสอง  ดูแล  ปองกันการกอ

อาชญากรรม  เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

 - จัดโครงการสัปดาหปองกันอัคคภีัย  รณรงคเชิญชวนใหประชาชน รวมมือปองกันเพลิงไหม 

 - จัดโครงการวันแหงความปลอดภัย การรณรงคใหประชาชนรวมมือกันปองกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย 

 - จัดรถตูพยาบาลบริการฟรี  ตลอด 24 ชั่วโมง  สําหรับใหบริการรับ – สงประชาชนที่ไดรับบาดเจ็บหรือเจ็บปวย 

 - จัดยานพาหนะดับเพลิง  ยานพาหนะชวยเหลือผูประสบอัคคีภัยในอาคารสูง  ติดตั้งเครื่องมือ  เครื่องใชในการ

ดับเพลิงในพื้นที่เส่ียงภัย  และชุมชนหนาแนน 

 - จัดฝกอบรมสมาชิก อปพร.เพื่อชวยเหลือประชาชนที่ประสบภัย 

 - เผยแพรความรูเกี่ยวกับการปองกันเพลิงไหม วิธกีารระงับเหตุเพลิงไหมเบื้องตนดวยตนเอง 

 - ปรับปรุงพัฒนา  และสงเสริมการคาขายในเมือง  สงเสริมอาชีพ  รวมทั้งเพิ่มรายไดใหแกประชาชน  โดยเฉพาะผูมี

รายไดนอย 

 - จัดตั้งสหกรณชุมชนเมืองสนับสนุนการรวมตัวของชุมชนใหมีความเขมแข็งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

ศักยภาพของตนเอง 

 - พัฒนางานดานสังคมสงเคราะห  ประชาชน  เด็ก  เยาวชน  คนชรา  คนพิการและทุพพลภาพไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 - จัดพนักงานและเจาหนาที่งานทะเบียนราษฎรใหบริการประชาชน  โดยหมุนเวียนเจาหนาที่ปฏิบัติงานตลอดเวลา  

ตั้งแตเวลา  08.00 น. – 16.30 น. ไมเวนวันหยุดราชการ 

 - มีเจาหนาที่ประชาสัมพันธ  ใหบริการงานทะเบียนราษฎร  ชวยตรวจสอบเอกสารกอนดําเนินการ  เพื่อความ

สะดวก รวดเร็วและปองกันขอมูลผิดพลาด 

 - จัดบริการตูน้ําดื่ม  มุมนั่งพักมีโทรทัศนใหประชาชนชม มีหนังสือพิมพ หนังสืออานเลน วารสาร และหนังสือสาร

คดีตางๆใหอานในขณะนั่งคอยรับบริการ  ใหบริการชารตแบตเตอรี่โทรศัพทมือ และมีเครื่องชั่งน้ําหนักใหประชาชนไดใช

บริการฟรี 
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              ดานการสาธารณูปโภค 
 - ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหเพียงพอตอความตองการของประชาชน ปรับปรุงและขยายถนน 

ใหเหมาะสมสอดคลองกับการขยายตัวของเมือง 

 - ปรับปรุงสถานที่พักผอนหยอนใจ สวนสาธารณะภายในเขตเมืองใหมีความเปนธรรมชาติสวยงามนารื่นรมย  

เพื่อใหประชาชนเกิดสุนทรียภาพ เปนประโยชนทางดานนันทนาการ และสนับสนุนการทองเที่ยวของจังหวัด 

4.6   ปญหา ความตองการของประชาคม 
เทศบาลนครนครสวรรคจัดใหมีการประชุมประชาคมเมือง เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2550 ณ หองประชุมชั้น 5 

สํานักงานเทศบาลฯ เพื่อรับทราบปญหา ความตองการของประชาคมมาใชเปนขอมูลประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

(พ.ศ.2551-2553) มีผูเขารวมประชุมรวม 150 คน ประกอบดวย ผูแทนชุมชน ผูบริหาร พนักงาน และสมาชิกสภาเทศบาล 

องคกรเอกชน  สถานศึกษา สวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ที่ประชุมไดเสนอปญหา ความตองการสรุปได ดังนี้ 

 
1. ดานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม  

ลําดับ ประเด็นปญหา / การแกไขปญหา / ความตองการ เสนอโดย 

1 สุขภาพ   

   - ขอใหตั้งศูนยบริการสาธารณสุขบริเวณตลาดใต ในพื้นที่สาธารณะ

หนองแขม เพื่อใหความสะดวกแกประชาชนในการดูแลรักษาสุขภาพ

และสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็กภายในบริเวณเพื่อรองรับการพัฒนาคน 

ชุมชนหนองผักตบ 

   - ตองการการสนับสนุนอุปกรณการแพทยในชุมชน ชุมชนหัวเมืองพัฒนา 

   - ตองการสถานที่ และอุปกรณออกกําลังกายในชุมชน  ทุกชุมชน 

   - มีผูปวยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงมากขึ้น ทุกชุมชน 

2 มลพิษ   

   - สุนัขมีเจาของและสุนัขจรจัด ถายอุจจาระเรี่ยราดตามถนน ทุกชุมชน 

   - อากาศเปนพิษจากอุตสาหกรรมขนาดเล็กในชุมชน ทุกชุมชน 

   - พื้นที่วางเปลามีตนไมรกรุงรัง พันสายไฟ ทุกชุมชน 

   - ฟารมหมู/ ไก สรางมลพิษในชุมชน สงกลิ่นรบกวน ชุมชนแมศรีจันทร 

   - รานซอมรถมอเตอรไซตสงเสียงดัง ทุกชุมชน 

3 ตลาดสด   

   - มีสารปนเปอนในอาหาร ผักผลไม จากการซื้อของในตลาดสด  

อยากใหออกตรวจสอบ 

ทุกชุมชน 

   - ปญหาดานตลาด จัดใหเปนระบบ เนนความสะอาด ปลอดภัย   
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4 ที่ทิ้งขยะ   

  จํานวนถังขยะไมเพียงพอในชุมชน ทุกชุมชน 

  ไมมีที่ทิ้งขยะบนยอดเขากบ   

5 ส่ิงแวดลอม   

  การทิ้งขยะ ริมถนน และริมแมน้ําเจาพระยา   

  ประชาชนขาดความรูในการทําน้ํา EM (น้ําชีวภาพ) ชุมชนหัวเมืองพัฒนา 

      

6 อื่นๆ   

  ชาวบานไมใหความรวมมือในการกําจัดแหลงเพาะพันธุยุงลาย ทุกชุมชน 

  รถเรขายสินคาไมไดมาตรฐาน   

  อาสาสมัครสาธารณสุข มีความรูดานสุขภาพไมเพียงพอ   

  เด็กในชุมชนมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร ทุกชุมชน 

  เด็กในชุมชนมั่วสุม ทุกชุมชน 

  รถกวาดถนนอยากใหกวาดเวลากลางคืน   

 
 

2. ดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการ  

ลําดับ ประเด็นปญหา / การแกไขปญหา / ความตองการ เสนอโดย 

1 ตัวเด็ก   

   - เด็กขาดคุณธรรม จริยธรรม ที่จะเปนคนดีในสังคม ร.ร.ลาซาลโชติรวี,ชุมชนสถานี

รถไฟ  

2 บุคลลากร   

  
 - ครูไมสามารถเปนแบบอยางที่ดีใหกับเด็ก ,ขาดจิตวิญญาณความ

เปนครู  

ชุมชนเขาโกรกพมา 

3 สังคม   

   - สภาพสังคมมีส่ิงยั่วยุ และอบายมุขมากมาย  วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค, 

   - เศรษฐกิจประชาชน มีฐานะยากจนเปนสวนใหญ  ชุมชนเขาโกรกพมา 

   - มอบทุนการศึกษากับเด็กที่มีคุณธรรมมากกวาเด็กที่เกง   
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   - ปญหาดานยาเสพติด ตองมีวิธีการที่เด็ดขาด กวาดลางใหจริงจัง 

และจัดอบรมใหความรูเรื่องพิษภัยจากยาเสพติด 

  

4 ความตอเนื่องทางการศึกษาของเด็กนักเรียน   

   - ประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ สถาบันการอาชีวศึกษา 

5 คุณภาพ / มาตรฐานทางการศึกษา   

   - ขอใหสงเสริมเด็กที่จบการศึกษาในชุมชนมีงานทํา โดยเฉพาะเด็กที่

มีความรูความสามารถเฉพาะตัว  

ชุมชนตลาดลาว, ชุมชนหลวงปู

ทาวพัฒนา 

 
 
3. ดานสวัสดิการสังคมและเศรษฐกิจเมือง  

ลําดับ ประเด็นปญหา / การแกไขปญหา / ความตองการ เสนอโดย 

1 ปญหาเรื่องยาเสพติดในชุมชน ตองการกิจกรรม/โครงการจากรัฐ  
เขาไปมีสวนรวมในการแกปญหายาเสพติดในชุมชน  

ชุมชนวัดไทรใต, ชุมชนไชยศิริ 

  การแกไข   

  หนวยงานที่เกี่ยวของเขาไปดําเนินการแกไข   

  ใหประชาชนในชุมชนชวยกันดูแล   

2 เด็กวัยรุนวางงาน จากการเรยีนไมจบ , ขาดความอบอุน  ชุมชนวัดไทรใต,  

ชุมชนหนาโรงเกลือ 

3 ผูสูงอายุไดรับเบ้ียยังชีพไมทั่วถึง,ตองการการสนับสนุนงบฯ จาก
รัฐ  

ชุมชนวัดไทรใต,  

ชุมชนหนาโรงเกลือ 

  การแกไข   

  หนวยงานที่เกี่ยวของสนับสนุนงบประมาณ   

  ฝกอาชีพใหกับประชาชนในชุมชน   

  ผูนําชุมชนขาดความเปนกลางในการพิจารณาเบี้ยยังชีพ   

4 อาชีพของประชาชนในชุมชนไมมั่นคง ชุมชนหนองปลาแหง,  

ชุมชนวิมานลอย 

  การแกไข   

  หาตลาดรองรับสินคาที่ชุมชนผลิต   

  หาสถานที่จําหนายสินคา   
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5 ประชาชนในชุมชนไมใหความรวมมือ และขาดความสามัคคี ชุมชนถาวรพัฒนา, ชุมชนพระบาง

มงคล, ชุมชนหนาโรงเกลือ 

  การแกไข   

  หนวยงานที่เกี่ยวของประชาสัมพันธใหความรู   

  ผูนําชุมชนใหความรูในการพัฒนาชุมชน   

6 คนในชุมชนโกรกพมามีฐานะยากจน ชุมชนเขาโกรกพมา 

 
4. ดานกายภาพเมือง  

ลําดับ ประเด็นปญหา / การแกไขปญหา / ความตองการ เสนอโดย 

1 น้ําประปา   

   - น้ําไหลไมแรง ชุมชนหิมพานต 

   - ขยายเขตน้ําประปา ชุมชนขาง พ.ว.น 

   - น้ําประปาบางปรองไมคอยไหล   

2 ไฟฟา   

   - ไฟฟาสาธารณะเสียหาย ชุมชนบางปรอง 

   - ไฟถนนสาธารณะไมเพียงพอ   

   - ไฟจราจรชําชุด   

3 ถนน   

   - ผิวจราจรชํารุด ชุมชนบางปรอง 

   - ทางเทามีการกอสรางขวางทางเดิน ชุมชนวัดไทรเหนือ 

   - อยากใหกอสรางถนนพรอมทอระบายน้ําในเขตเทศบาลให

ครอบคลุมทั่วถึง  

ชุมชนหนองผักตบ 

   - ตองการใหหนวยงานของรัฐจัดสรางถนนใหชุมชน  ชุมชนหลวงปูทาวพัฒนา 

   - ขอใหกอสรางขยายผิวทางถนนมหาเทพ ใหเปนไปตามเขตทางผัง

เมือง เพื่อความสะดวกแกผูสัญจรยวดยานพาหนะและขนสง และ

ปองกันการบุกรุกเขตทาง 

  

   - อยากใหขยายผิวทางบริเวณถนนมหาเทพขางทางเขาโรงแรมวัชระ

ถึงบานพัก สตง.  

ชุมชนหนองผักตบ,  

ชุมชนตลาดลาว 
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4 ที่สาธารณะ / สวนสาธารณะ   

   - ขอใหปรับปรุงภูมิทัศนแหลงทองเที่ยวในเขตใหมีความมั่นคง 

สวยงาม และสรางความสะดวกปลอดภัยแกนักทองเที่ยว 

ชุมชนหนาอุทยานสวรรค 

   - ความสะอาดของหองน้ําสาธารณะ   

   - หองน้ําบริเวณยอดเขากบไมเพียงพอ   

   - ถนนไมเรียบ ผิวหนาหลุดรอน โดยเฉพาะฝาทอ   

   - ปรับปรุงถนนสายริมแมน้ําเจาพระยา เพราะถูกน้ําเซาะ   

   - ขอใหปรับปรุงหนองผักตบใหเปนสวนสาธารณะที่มีคุณภาพสําหรับ

ประชาชนไดออกกําลังกาย การพักผอนหยอนใจและรักษาระบบ

นิเวศนของพืช สัตวในหนอง 

ชุมชนหนองผักตบ 

   -  ขอใหกอสรางถนนพรอมทอระบายน้ําและไฟฟาสาธารณะ เชื่อม

ระหวางศูนยบริการสาธารณสุข  กับถนนสายนครสวรรคโกรกพระ 

  

   - ขอใหกอสรางปรับปรุงทางเทาถนนไกรลาสทั้งสองดาน และให

ปรับปรุงถนนไกรลาสใหคงสภาพใชงานไดสะดวกปลอดภัย 

  

   - สถานที่พักผอนหยอนใจในชุมชนไมไดรับการปรับปรุง   

5 ตลาด   

   - สรางตลาดสดเทศบาลครบวงจร ร.ร.เทศบาล 7 

   - ความสะอาดของตลาด   

6 การจราจร   

   - ความไมมีวินัยจราจร ร.ร.เทศบาล 7 

   - จอดรถกีดขวางการจราจร   

   - ปญหาดานไฟสัญญาณจราจร ควรทําใหเปนสัญญาณใหเหมือนกัน

เปนระบบตัวเลข 

  

7 ทอระบายน้ํา   

   - ขอใหกอสรางระบบระบายน้ําพรอมทางเทาและไฟฟาสาธารณะ

บริเวณถนนพุทธมงคล เชื่อมทางหลวงหมายเลข 117 

  

  - ทอระบายน้ําไมไดมาตรฐาน บอพักน้ําต่ํากวาทอระบายทําใหน้ําขัง 

พบทออุดตัน 

 

 

ชุมชนวิมานแมน 
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8 การจัดระเบียบหอพัก อาคาร ที่อยูอาศัย   

   - ปญหาหอพักของเด็ก ควรหาหนวยงานรับผิดชอบโดยตรง สถาบันการอาชีวศึกษา 

 
 
5. ดานความสงบเรียบรอยและความมั่นคง  

ลําดับ ประเด็นปญหา / การแกไขปญหา / ความตองการ เสนอโดย 

1 ปญหาเยาวชนรวมกลุม ( ตั้งแกงค )    

   - จัดอบรบเยาวชนดานคุณธรรม จริยธรรม ชุมชนไชยศิริ 

   - สงเสริมสถาบันครอบครัวใหมีความเขมแข็ง   

   - สงเสริมการเลนกีฬา   

2 ปญหาอาชญากรรมในบางพื้นที่ในเขตเทศบาล    

   - ติดตั้งไฟแสงสวางใหเพียงพอ ชุมชนเขาโกรกพมา 

   - เพิ่มจุดตรวจ   

   - การตรวจรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ   

3 ปญหายาเสพติด    

  - อบรมเยาวชน ชุมชนสุขสวัสดิ์,ชุมชนสถานี 

  - บําบัด รถไฟ 

  - สงเสริมการกีฬา   

4 ปญหาคนเรรอนและจรจัด    

  - สงเสริมอาชีพและรายได ชุมชนพระบางมงคล 

  - จัดหาที่พักชั่วคราว   

5 ปญหาแรงงานตางดาว    

  - ใหนายจางขึ้นทะเบียนแรงงานตางดาว ชุมชนถาวรพัฒนา 

6 ปญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน    

  - การดูแลความปลอดภัยของทรัพยสินในตลาดสด ชุมชนสถานีรถไฟ, 

  - จัดโครงการฝากบานกับเทศกิจ  

  - ติดตั้งกลอง CCTV ในเขตเทศบาล   

  - ติดตั้งอุปกรณดับเพลิงในชุมชน 
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7 ปญหาผูคาขายกีดขวางทางเทา    

  - จัดระเบียบผูประกอบการคา ชุมชนหนาผา 

  - รานคาปลูกสราง วางสิ่งของกีดขวางทางจราจร   

  - กําหนดจุดผอนผันเพิ่ม   

     

8 ปญหาการจราจร/ระบบสัญญาณไฟจราจร    

  - แกไขระบบสัญญาณไฟจราจร ชุมชนหลังแขวงการทาง 

  - ติดตั้งเครื่องหมายจราจร   

  - อบรมวินัยจราจรใหกับประชาชน   

  - แขงรถเสียงดัง   

  - ประชาชนขาดวินัยการใชรถใชถนน   

9 ปญหารถแหโฆษณาเสียงดังเกินมาตรฐาน    

  - จัดเจาหนาที่ออกตรวจ ชุมชนหัวเมืองพัฒนา 

  - ไมตอใบอนุญาตใหผูฝาฝน   

10 ระบบการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย(รถดับเพลิงเกา)   

  - จัดหาอุปกรณดับเพลิง ชมรมเขากบ 26 

   - ขยายหนวยยอยใหครอบคลุม   

 
 
6. ดานการบรหิารจัดการ และสงเสริมการมีสวนรวม  

ลําดับ ประเด็นปญหา / การแกไขปญหา / ความตองการ เสนอโดย 

1 การจัดทําแผนพัฒนาชุมชน   

   - ตองการใหมีการรวบรวมปญหา ความตองการ และการเสนอ

โครงการ/ความตองการจากชุมชน จัดทําแผนชุมชน 

ชุมชนเจาพอเศรษฐี 

2 การเผยแพรขาวสาร   

   - สงเสริมขอมูลจากชุมชน  ชุมชนสวัสดีพัฒนา 

   - เผยแพรขอมูลผานทางเว็บไซต  บ. TT&T 

3 การพัฒนาผูนาํชุมชน / บุคลากร   

   - ใหผูนําชุมชนไดรับการอบรมการใชคอมพิวเตอร  ชุมชนสุนันทา, ชุมชนวรนาถ 
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4 การบริการประชาชน   

   - ใหมีการสนับสนุนเรื่องระบบคอมพิวเตอร  ชุมชนตลาดลาว, ชุมชนหลวงปู

ทาวพัฒนา 

   - ขอใหพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามความตองการของชุมชน  ชุมชนเจาพอเศรษฐี 

5 การติดตามโครงการ / การตรวจรับงาน   

   - ในการกอสรางปรับปรุงถนนทอระบบประปามักจะทําไมเรียบรอยให

พิจารณาแกไข  

ชุมชนตลาดลาว ,บ. TT&T 
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จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ  (บาท) โครงการ  (บาท) โครงการ  (บาท) โครงการ  (บาท)

1) ยุทธศาสตรดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

   1.1 แนวทางสงเสริม สนับสนุน  ใหเด็ก เยาวชน และประชาชนมี

พฤติกรรมสุขภาพ และการปองกันควบคุมโรคที่เหมาะสม  และจัดบริการ

ดานสุขภาพใหครอบคลุมทั่วถึง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

          10           3,180,000             9           2,580,000             9           2,580,000           28            8,340,000

   1.2 แนวทางพัฒนาระบบเครือขายการสรางเสริมสุขภาพ เพื่อความมั่นคง

ของชีวิต ครอบครัว  สังคม

            2           3,300,000             2           3,300,000             2           3,300,000             6            9,900,000

   1.3 แนวทางเพิ่มความรูความเขาใจ และปลูกฝงจิตสํานึก ใหตระหนักถึง

พิษภัยของ ยาเสพติด ใหแกเด็ก เยาวชน และประชาชน

            2              600,000             2              600,000             2              600,000             6            1,800,000

   1.4 แนวทางเสริมสราง  สนับสนุน ระบบคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพให

มีประสิทธิภาพ

            5              630,000             4              600,000             5              630,000           14            1,860,000

   1.5 แนวทางสงเสริม  พัฒนา  สรางจิตสํานึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม

และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการปองกันและลดปญหามลพิษ

          12         18,320,000           11         32,121,325             9           2,990,000           32          53,431,325

รวม           31         26,030,000           28         39,201,325           27         10,100,000           86          75,331,325

ป 2551 ป 2552 ป 2553

สวนที่ 5  บัญชีโครงการพัฒนา

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 ถึง 2553)

เทศบาลนครนครสวรรค   (งบประมาณเทศบาล)

ยุทธศาสตร

รวม 3 ป
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จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ  (บาท) โครงการ  (บาท) โครงการ  (บาท) โครงการ  (บาท)

ป 2551 ป 2552 ป 2553

สวนที่ 5  บัญชีโครงการพัฒนา

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 ถึง 2553)

เทศบาลนครนครสวรรค   (งบประมาณเทศบาล)

ยุทธศาสตร

รวม 3 ป

2) ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

   2.1 แนวทางพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู และความเทาเทียมกันทาง

การศึกษาของนักเรียนทุกระดับ

          11           9,470,800           12           9,620,800           12           9,620,800           35          28,712,400

   2.2 แนวทางพัฒนาวิชาการและสงเสริมการเรียนรูดวยสื่ออิเล็คทรอนิค 

(E-Learning)

            4           1,185,000             3           1,630,000             4           1,190,000           11            4,005,000

   2.3 แนวทางพัฒนาสงเสริมใหนักเรียนสื่อสารได 3 ภาษา             3              230,000             3              230,000             3              230,000             9               690,000

   2.4 แนวทางสงเสริม สนับสนุนใหเด็ก เยาวชน และประชาชน มีความรู

ความสามารถ   เปนเลิศทางดานกีฬา ดนตรี และนันทนาการ

            8         15,000,000             8         14,350,000             8         14,600,000           24          43,950,000

   2.5 แนวทางสงเสริม สนับสนุนดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ

ปญญาทองถิ่นกิจกรรมพระราชพิธี รัฐพิธี และการทองเที่ยว

          13           9,100,000           14           9,250,000           15           9,350,000           42          27,700,000

   2.6 แนวทางสงเสริม สนับสนุนเด็ก เยาวชน และประชาชน รูจักใชเวลา

วางใหเปนประโยชน

            4              690,000             4              690,000             4              690,000           12            2,070,000

   2.7 แนวทางสงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมของภาครัฐและเอกชนในการ

จัดการศึกษาทองถิ่น

            2              500,000             2              500,000             2              500,000             6            1,500,000

รวม           45         36,175,800           46         36,270,800           48         36,180,800         139        108,627,400
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จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ  (บาท) โครงการ  (บาท) โครงการ  (บาท) โครงการ  (บาท)

ป 2551 ป 2552 ป 2553

สวนที่ 5  บัญชีโครงการพัฒนา

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 ถึง 2553)

เทศบาลนครนครสวรรค   (งบประมาณเทศบาล)

ยุทธศาสตร

รวม 3 ป

3) ยุทธศาสตรดานสวัสดิการสังคมและชุมชน

   3.1 แนวทางสงเสริม และสนับสนุน การแกไขปญหาความยากจน             8           3,650,000             7           3,450,000             7           3,450,000           22          10,550,000

   3.2 แนวทางพัฒนาสังคมและชุมชน  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน

            4           1,550,000             4           1,550,000             4           1,550,000           12            4,650,000

   3.3 แนวทางเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน             3              730,000             2              700,000             2              700,000             7            2,130,000

   3.4 แนวทางสงเคราะห ผูดอยโอกาสทางสังคม และผูประสบภัยพิบัติ 

เพื่อบรรเทาความเดือดรอนเบื้องตน

            2           6,500,000             2           6,500,000             2           6,500,000             6          19,500,000

   3.5 แนวทางสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาศักยภาพของชุมชน             3           7,000,000             3           7,000,000             3           7,000,000             9          21,000,000

รวม           20         19,430,000           18         19,200,000           18         19,200,000           56          57,830,000
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จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ  (บาท) โครงการ  (บาท) โครงการ  (บาท) โครงการ  (บาท)

ป 2551 ป 2552 ป 2553

สวนที่ 5  บัญชีโครงการพัฒนา

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 ถึง 2553)

เทศบาลนครนครสวรรค   (งบประมาณเทศบาล)

ยุทธศาสตร

รวม 3 ป

4) ยุทธศาสตรดานการพัฒนากายภาพเมือง

   4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ           18         39,356,700           51       114,252,525           52       139,714,200         121        293,323,425

   4.2 แนวทางพัฒนาระบบการจราจร             1           2,000,000             2         17,000,000             5         82,003,900             8        101,003,900

   4.3 แนวทางปรับปรุงภูมิทัศน แหลงทองเที่ยว พื้นที่นันทนาการ และ

สวนสาธารณะ

            1           4,500,000             4         20,860,000             5       113,460,000           10        138,820,000

   4.4 แนวทางปรับปรุงและขยายระบบการผลิตและจําหนายน้ําประปา 

พัฒนาคุณภาพน้ําประปา

            7           4,543,000             1              550,000             1                80,000             9            5,173,000

   4.5 แนวทางปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ําและการ

ปองกันน้ําทวม

            1           1,500,000             5         28,095,000             5         13,363,000           11          42,958,000

รวม           28         51,899,700           63       180,757,525           68       348,621,100         159        581,278,325

40



41

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ  (บาท) โครงการ  (บาท) โครงการ  (บาท) โครงการ  (บาท)

ป 2551 ป 2552 ป 2553

สวนที่ 5  บัญชีโครงการพัฒนา

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 ถึง 2553)

เทศบาลนครนครสวรรค   (งบประมาณเทศบาล)

ยุทธศาสตร

รวม 3 ป

5) ยุทธศาสตรดานการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง

   5.1 แนวทางการสนับสนุน สงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิ 

เสรีภาพ ของประชาชน

            1           4,500,000            -                          -              -                          -               1            4,500,000

   5.2 แนวทางการสนับสนุน สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการ

พัฒนาทองถิ่น

            3           1,150,000             3           1,150,000             3           1,150,000             9            3,450,000

   5.3 แนวทางการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย             5              380,000             5              380,000             5              380,000           15            1,140,000

   5.4 แนวทางการรักษาความสงบเรียบรอย ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

            7           7,280,000             4           1,130,000             3              130,000           14            8,540,000

รวม           16         13,310,000           12           2,660,000           11           1,660,000           39          17,630,000
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จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ  (บาท) โครงการ  (บาท) โครงการ  (บาท) โครงการ  (บาท)

ป 2551 ป 2552 ป 2553

สวนที่ 5  บัญชีโครงการพัฒนา

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 ถึง 2553)

เทศบาลนครนครสวรรค   (งบประมาณเทศบาล)

ยุทธศาสตร

รวม 3 ป

6) ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่ดี

   6.1 แนวทางสงเสริมกระบวนการบริหารจัดการ โดยการมีสวนรวม และ

ความรับผิดชอบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารงานอยาง

ตอเนื่อง

            1              220,000             1              220,000             1              220,000             3               660,000

   6.2 แนวทางพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนอยางเสมอภาค เกิด

ความพึงพอใจสูงสุด

            1                        -               1                        -               1                        -               3                          -   

   6.3 แนวทางบริหารงบประมาณอยางโปรงใส ถูกตองตามระเบียบ

กฎหมาย และพัฒนาใหเกิดความคุมคา

            1              100,000             1              100,000             1              100,000             3               300,000

   6.4 แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดอยางทั่วถึง  และเปน

ธรรม

            2              250,000             2              250,000             2              250,000             6               750,000

   6.5 แนวทางพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการประชาสัมพันธ 

ใหสะดวก รวดเร็ว อยางมีประสิทธิภาพ

            2           1,920,000             3           5,400,000             1           1,700,000             6            9,020,000

   6.6 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่  เครื่องมือ  เครื่องใช และ

ระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

          48         54,906,700           46       129,745,450           39         34,683,000         133        219,335,150

รวม           55         57,396,700           54       135,715,450           45         36,953,000         154        230,065,150

รวมทั้งสิ้น       195      204,242,200       221      413,805,100       217      452,714,900       633    1,070,762,200
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จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ  (บาท) โครงการ  (บาท) โครงการ  (บาท) โครงการ  (บาท)

1) ยุทธศาสตรดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

   1.1 แนวทางสงเสริม สนับสนุน  ใหเด็ก เยาวชน และประชาชนมี

พฤติกรรมสุขภาพ และการปองกันควบคุมโรคที่เหมาะสม  และจัดบริการ

ดานสุขภาพใหครอบคลุมทั่วถึง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

            1              240,000             1                240,000             1              240,000             3                720,000

   1.2 แนวทางพัฒนาระบบเครือขายการสรางเสริมสุขภาพ เพื่อความมั่นคง

ของชีวิต ครอบครัว  สังคม

            1              610,000             1                610,000             1              610,000             3             1,830,000

   1.4 แนวทางเสริมสราง  สนับสนุน ระบบคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพให

มีประสิทธิภาพ

            1                60,000             1                  60,000             1                60,000             3                180,000

   1.5 แนวทางสงเสริม  พัฒนา  สรางจิตสํานึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม

และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการปองกันและลดปญหามลพิษ

            1         388,700,000             1       527,400,000             2         916,100,000

รวม             3              910,000             4         389,610,000             4       528,310,000           11         918,830,000

2) ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

   2.1 แนวทางพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู และความเทาเทียมกันทาง

การศึกษาของนักเรียนทุกระดับ

            2       187,892,540             1         100,000,000             3         287,892,540

   2.5 แนวทางสงเสริม สนับสนุนดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ

ปญญาทองถิ่นกิจกรรมพระราชพิธี รัฐพิธี และการทองเที่ยว

            1                20,000             1                  20,000             1                20,000             3                  60,000

รวม             3       187,912,540             2         100,020,000             1                20,000             6         287,952,540

ป 2551 ป 2552 ป 2553

สวนที่ 5  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 ถึง 2553)  เทศบาลนครนครสวรรค (งบเงินอุดหนุน)

ยุทธศาสตร

รวม 3 ป
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จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ  (บาท) โครงการ  (บาท) โครงการ  (บาท) โครงการ  (บาท)

ป 2551 ป 2552 ป 2553

สวนที่ 5  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 ถึง 2553)  เทศบาลนครนครสวรรค (งบเงินอุดหนุน)

ยุทธศาสตร

รวม 3 ป

3) ยุทธศาสตรดานสวัสดิการสังคมและชุมชน

   3.4 แนวทางสงเคราะห ผูดอยโอกาสทางสังคม และผูประสบภัยพิบัติ 

เพื่อบรรเทาความเดือดรอนเบื้องตน

            1           5,100,000

รวม             1           5,100,000            -                            -              -                          -              -                            -   

4) ยุทธศาสตรดานการพัฒนากายภาพเมือง

   4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ             1         50,000,000             2           78,700,000             1         64,000,000             4         192,700,000

   4.2 แนวทางพัฒนาระบบการจราจร             1         85,000,000             1           70,000,000             1         70,000,000             3         225,000,000

   4.4 แนวทางปรับปรุงและขยายระบบการผลิตและจําหนายน้ําประปา 

พัฒนาคุณภาพน้ําประปา

            1       500,000,000             1         300,000,000             2         800,000,000

   4.5 แนวทางปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ําและการ

ปองกันน้ําทวม

            2       240,000,000             3         296,000,000             1         75,000,000             6         611,000,000

รวม             5       875,000,000             7         744,700,000             3       209,000,000           15      1,828,700,000

6) ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่ดี

   6.6 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่  เครื่องมือ  เครื่องใช และ

ระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

          14         29,118,100             4           22,623,800            -                          -             18           51,741,900

รวม           14         29,118,100             4           22,623,800            -                          -             18           51,741,900

รวมทั้งสิ้น         25   1,092,940,640         17    1,256,953,800           8      737,330,000         50     3,087,224,440
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1. ยุทธศาสตรดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

    1.1 แนวทางสงเสริม สนับสนุน ใหเด็ก เยาวชน และประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพ และการปองกันควบคุมโรคที่เหมาะสม

         และจัดบริการดานสุขภาพใหครอบคลุมทั่วถึง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 พัฒนาชุมชนเพื่อทุกคน

สุขภาพดี (เสนอโดยชุมชนหัว

เมืองพัฒนา)

เพื่อสงเสริมใหประชาชนมี

พฤติกรรมสุขภาพที่

เหมาะสม  และสนับสนุน

ใหประชาชนมีสวนรวมใน

การดูแลสุขภาพตนเอง

ประชาชนไดรับการดูแลดาน

สุขภาพตามเกณฑสังคมอยูดีมีสุข

          600,000           600,000           600,000 ประชาชนมีพฤติกรรม

สุขภาพที่เหมาะสม

สํานักการ

สาธารณสุขฯ งาน

ศูนยบริการ

2 สํารวจขอมูลสุขภาพ

ประชาชน

สํารวจขอมูลพื้นฐานดาน

สุขภาพของประชาชน  

วิเคราะหขอมูลพื้นฐาน

ดานสุขภาพ

ชุมชนในเขตเทศบาล จํานวน 61

 ชุมชน

          600,000 มีขอมูลพื้นฐานดานสุขภาพ

ของชุมชนและสามารถนํา

ขอมูลไปใชในการวางแผน

แกไขปญหาดานสุขภาพ

สํานักการ

สาธารณสุขฯ กลุม

งานสงเสริมสุขภาพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551  ถึง  2553)

เทศบาลนครนครสวรรค

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงคโครงการที่
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    1.1 แนวทางสงเสริม สนับสนุน ใหเด็ก เยาวชน และประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพ และการปองกันควบคุมโรคที่เหมาะสม

         และจัดบริการดานสุขภาพใหครอบคลุมทั่วถึง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงคโครงการที่

3 โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

เด็กไทยทําได (เสนอโดย

ชุมชนเจาแมศรีจันทร)

เพื่อใหนักเรียนมีความรู 

ความเขาใจ และมีทักษะ

ในการทํากิจกรรมเรื่อง

อาหารสะอาดปลอดภัย 

สุขานาใช และเด็กไทยฟนดี

จัดอบรมนักเรียนตั้งแตระดับชั้น

ประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสังกัด

เทศบาล 8 แหง และโรงเรียน

เอกชน 1 แหง (จํานวนหองเรียน

ละ 2 คน)  จัดตั้งชมรมเด็กไทย

ทําได และมีการจัดกิจกรรม 3 

ดาน ในโรงเรียน

          100,000           100,000           100,000 นักเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพ

ที่เหมาะสมในเรื่องการ

บริโภคอาหารที่ปลอดภัย 

เรื่องการใชและการรักษา

ความสะอาดหองน้ํา และ

พฤติกรรมดานทันตสุขภาพ

สํานักการ

สาธารณสุขฯ กลุม

งานสงเสริมสุขภาพ

4 กาวยางอยางมั่นใจปองกัน

ภัยโรคติดตอ (เสนอโดย

ชุมชนเขาโกรกพมา,ชุมชน

ตลาดลาว)

เพื่อเสริมสรางความรูความ

เขาใจในการปองกันและ

ควบคุมโรคติดตอที่เปน

ปญหาในเด็กวัยเรียนและ

เยาวชน โดยเฉพาะ

โรคติดตอทางเพศสัมพันธ 

โรคเอดส และโรค

ไขเลือดออก

จัดอบรมนักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาปที่ 6 และ

มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสังกัด

เทศบาล 8 แหง รวม 1,350 คน 

จํานวน 2 ครั้ง

          150,000           150,000           150,000 นักเรียนที่ผานการอบรมมี

ความรู ความเขาใจในการ

ปองกันและควบคุม

โรคติดตอเพิ่มขึ้น  อัตราปวย

ดวยโรคไขเลือดออกในเด็ก

นักเรียนลดลง

สํานักการ

สาธารณสุขฯ กลุม

งานปองกันและ

ควบคุมโรคติดตอ
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    1.1 แนวทางสงเสริม สนับสนุน ใหเด็ก เยาวชน และประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพ และการปองกันควบคุมโรคที่เหมาะสม

         และจัดบริการดานสุขภาพใหครอบคลุมทั่วถึง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงคโครงการที่

5 อบรมการปองกันและ

ควบคุมโรคติดตอในชุมชน 

(เสนอโดยชุมชนหลวงปูทาว

พัฒนา)

เพื่อใหประชาชนมีความรู 

ความเขาใจในการเฝา

ระวังปองกันและควบคุม

โรคติดตอที่สําคัญในชุมชน

ประชาชนในเขตเทศบาลทุก

ชุมชน จํานวนปละ 1,500 คน

          150,000           150,000           150,000 ประชาชนที่ผานการอบรมมี

ความรู ความเขาใจและให

ความรวมมือ ในการปองกัน

และเฝาระวังโรคติดตอ 

อัตราการปวยดวยโรคติดตอ

ลดลง

สํานักการ

สาธารณสุขฯ กลุม

งานปองกันและ

ควบคุมโรคติดตอ

6 ปองกันและควบคุมโรค

ไขหวดันกในเขตเทศบาล 

(เสนอโดยชุมชนสถานีรถไฟ,

ชุมชนเขาโกรกพมา)

เพื่อใหประชาชนและแกน

นําชุมชนมีความรูความ

เขาใจในการเฝาระวัง

ปองกันโรคไขหวัดนกอยาง

ถูกตอง  ตอเนื่อง 

โดยเฉพาะชวงฤดูกาล

ระบาด

จัดการอบรมประชาชนและแกน

นําชุมชนทุกชุมชน จํานวน 950 

คน

          100,000           100,000           100,000 ประชาชนและแกนนําชุมชน

ที่ผานการอบรมมีความรู

ความเขาใจในการปองกัน

และควบคุมโรคไขหวัดนก

เพิ่มขึ้น

สํานักการ

สาธารณสุขฯ กลุม

งานปองกันและ

ควบคุมโรคติดตอ
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    1.1 แนวทางสงเสริม สนับสนุน ใหเด็ก เยาวชน และประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพ และการปองกันควบคุมโรคที่เหมาะสม

         และจัดบริการดานสุขภาพใหครอบคลุมทั่วถึง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงคโครงการที่

7 ปองกันสุขภาพชองปากใน

เด็กนักเรียน (เสนอโดย

ชุมชนวัดไทรใต,ชุมชนวิมาน

ลอย)

เพื่อตรวจประเมินสุขภาพ

ฟนและชองปากเด็ก

นักเรียนระดับชั้น ป.1  ป.6 

 ใหความรูเกี่ยวกับการ

ดูแลสุขภาพชองปากและ

การแปรงฟนที่ถูกวิธี

นักเรียนในสังกัดเทศบาล จํานวน

 8 แหง

          400,000           400,000           400,000 นักเรียนไดรับความรูในการ

ดูแลสุขภาพชองปาก และมี

ทักษะการแปรงฟนที่ถูกตอง

 ลดโอกาสการเกิดฟนผุ

สํานักการ

สาธารณสุขฯ งาน

ทันตกรรม

8 พัฒนาผูนําการออกกําลัง

กายและสงเสริมการออก

กําลังกายของประชาชน 

(เสนอโดยชุมชนหนองผักตบ)

เพื่อใหประชาชนในชุมชน

มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง

ทั้งรางกายและจิตใจ

  ชุมชนในเขตเทศบาลฯ จํานวน 

 61 ชุมชน มีการรวมกลุม

เครือขายการออกกําลังกาย

อยางนอย 40 กลุม

          400,000           400,000           400,000   ประชาชนมีสุขภาพอนามัย

ที่แข็งแรงทั้งรางกายและ

จิตใจ ชุมชนมีความสามัคคี

สํานักการ

สาธารณสุขฯ งาน

ศูนยบริการ

สาธารณสุข

9 สื่อประชาสัมพันธดาน

สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

(เสนอโดยชุมชนหัวเมือง

พัฒนา)

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความรูดานสาธารณสุขใน

เรื่องโรคตางๆ และการ

สงเสริมสุขภาพ

  จัดทําสื่อประชาสัมพันธรูปแบบ

ตางๆ สําหรับประชาชนในเขต

เทศบาล

          600,000           600,000           600,000 ประชาชนสามารถนําความรู

ที่ไดรับไปใชในการดูแล

สุขภาพของตนเอง

สํานักการ

สาธารณสุขฯ กลุม

งานสงเสริมสุขภาพ

10 อบรมอาสาสมัคร

สาธารณสุขในโรงเรียน

เพื่อใหนักเรียนไดรับการ

ดูแลสุขภาพอยางทั่วถึง

นักเรียนแกนนําอาสาสมัคร

สาธารณสุข  จํานวน 160 คน

            80,000             80,000             80,000 นักเรียนในสังกัดเทศบาลทุก

คนไดรับการดูแลสุขภาพ

อยางทั่วถึง

สํานักการศึกษา

งานโรงเรียน

48



49

    1.1 แนวทางสงเสริม สนับสนุน ใหเด็ก เยาวชน และประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพ และการปองกันควบคุมโรคที่เหมาะสม

         และจัดบริการดานสุขภาพใหครอบคลุมทั่วถึง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงคโครงการที่

11 พัฒนาศักยภาพดาน

สาธารณสุข

เพื่อสงเสริมใหประชาชนมี

พฤติกรรมสุขภาพที่

เหมาะสม สงเสริมการ

คุมครองผูบริโภค  และ

สนับสนุนใหประชาชนมี

สวนรวมในการดูแล

สุขภาพตนเอง

จัดอบรมไมนอยกวา 1 ครั้ง  240,000  

(เงินอุดหนุน)

 240,000  

(เงินอุดหนุน)

 240,000  

(เงินอุดหนุน)

ประชาชนมีการดูแลสุขภาพ

มากขึ้น

สํานักการ

สาธารณสุข

รวมงบประมาณเทศบาล        3,180,000        2,580,000        2,580,000

รวมงบประมาณเงินอุดหนุน 240,000         240,000         240,000         
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50

    1.2 แนวทางพัฒนาระบบเครือขายการสรางเสริมสุขภาพ เพื่อความมั่นคงของชีวิต ครอบครัว  สังคม

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 พัฒนาศักยภาพ อสม. 

(เสนอโดยทุกชุมชน)

เพื่อพัฒนากระบวนการ

ทํางานของ อสม. ใหมุงสู

การสรางเสริมสุขภาพ

ประชาชนแบบองครวม   

นําความรูและประสบการณ

 ที่ไดรับไปประยุกตใชกับ

การดําเนินงานดาน

สาธารณสุข

อบรมเชิงปฏิบัติการ  อสม.ใหม 1

 ครั้ง  จํานวน 280 คน และ

อบรมฟนฟูความรูให อสม.เกา 1

 ครั้ง จํานวน 670 คน  ศึกษาดู

งาน 1 ครั้ง จํานวน 610 คน 

นิเทศงาน ปละ 12 ครั้ง

       3,000,000        3,000,000        3,000,000 อสม. มีความรูและทักษะใน

การดําเนินงานดาน

สาธารณสุขแบบบูรณาการ

อยางมีประสิทธิภาพ

สํานักการ

สาธารณสุขฯ กลุม

งานสงเสริมสุขภาพ

2 ศูนยกลางการพัฒนาการ

เรียนรูเพื่อชุมชน (เสนอโดย

ชุมชนแมศรีจันทร)

สงเสริมการมีสวนรวมใน

การพัฒนาศักยภาพของ

ชุมชน

มีการรวมกลุมของประชาชนเพื่อ

อบรมทํากิจกรรม คือ กลุม

อาหารสุขภาพ  กลุมการทํา

กระดาษรีไซเคิล

          300,000           300,000           300,000 เกิดเครือขายการเรียนรูใน

ชุมชน  ทําใหชุมชนมีความ

เขมแข็ง คุณภาพชีวิตดีขึ้น

สํานักการ

สาธารณสุขฯ งาน

ศูนยบริการ

สาธารณสุข

3 พัฒนางานสาธารณสุขมูล

ฐานในเขตเทศบาล

เพื่อสนับสนุนและพัฒนา

ศักยภาพการดําเนินงาน

สาธารณสุขมูลฐานในชุมชน

จํานวน 61 ชุมชน  610,000  

(เงินอุดหนุน)

 610,000  

(เงินอุดหนุน)

 610,000  

(เงินอุดหนุน)

ชุมชนมีความเขมแข็ง และมี

คุณภาพชีวิตดีขึ้น

กลุมงานสงเสริม

สุขภาพ

รวมงบประมาณเทศบาล        3,300,000        3,300,000        3,300,000

รวมงบประมาณเงินอุดหนุน           610,000           610,000           610,000

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
วัตถุประสงคที่ โครงการ

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
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51

    1.3 แนวทางการเพิ่มความรูความเขาใจ และปลูกฝงจิตสํานึกใหตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดใหแกเด็ก เยาวชน และประชาชน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปองกันการกลับมาของยา

เสพติดในสถานศึกษา (เสนอ

โดยชุมชนวัดไทรใต , ชุมชน

ไชยศิริ)

เพื่อสนับสนุนนโยบายของ

รัฐบาล   ลดปญหาการแพร

ระบาดของยาเสพติด  ให

ประชาชนและเยาวชน

ตระหนักถึงพิษภัยของยา

เสพติด ตลอดจนสามารถ

หลีกเลี่ยงและปฏิเสธยา

เสพติดได

จัดอบรมนักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสังกัด

เทศบาล 8 แหง จํานวน 750 คน

          100,000           100,000           100,000 นักเรียนที่ผานการอบรมมี

ความรู ความเขาใจในการ

ปองกันการติดยาเสพติด

เพิ่มขึ้น สามารถนําความรูที่

ไดรับไปถายทอดใหผูอื่น เกิด

เปนเครือขายในการปองกัน

ยาเสพติด

สํานักการ

สาธารณสุขฯ กลุม

งานปองกันและ

ควบคุมโรคติดตอ

ที่ โครงการ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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    1.3 แนวทางการเพิ่มความรูความเขาใจ และปลูกฝงจิตสํานึกใหตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดใหแกเด็ก เยาวชน และประชาชน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

2 รณรงคและปองกันยาเสพ

ติดกับประชาชนในชุมชน 

(เสนอโดยชุมชนวัดไทรใต, 

ชุมชนไชยศิริ)

เพื่อใหผูนําชุมชน  เยาวชน

 และประชาชนในชุมชน

ทราบถึงนโยบายและ

แนวทางในการปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติด

จัดการอบรมใหกับผูนําชุมชน  

เยาวชนและประชาชนในชุมชน

ประมาณ 610 คน/ป

          500,000           500,000           500,000 ผูนําชุมชน  เยาวชนและ

ประชาชนในชุมชนไดทราบ

ถึงนโยบายและแนวทางใน

การปองกันและแกไขปญหา 

เกิดความรวมมือระหวาง

หนวยงานรัฐกับประชาชน

ในการพัฒนาชุมชนให

เขมแข็ง และการมีสวนรวม

ในการรณรงคปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติด

กองสวัสดิการสังคม

          600,000           600,000           600,000
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    1.4 แนวทางเสริมสราง  สนับสนุน ระบบคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพใหมีประสิทธิภาพ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 พัฒนาศักยภาพ
ผูประกอบการจําหนาย
อาหาร (เสนอโดยชุมชน
สุนันทา)

เพื่อใหผูประกอบการมี
ความรูดานสุขาภิบาล
อาหารและสามารถพัฒนา
สถานที่จําหนายอาหารได
ตามเกณฑมาตรฐาน และ
ไดรับปายสัญลักษณ
อาหารสะอาด รสชาติอรอย

จัดอบรม 2 ครั้งๆละ 550 คน      
(ผูประกอบการรานอาหาร/แผง
ลอย และผูประกอบการฯใน
สถาบนัการศึกษา

          250,000           250,000           250,000 ประชาชน นักเรียนและครู
ไดบริโภคอาหารที่สะอาด
และปลอดภัย รอยละ 75 
ของผูจําหนายอาหารภายใน
เขตเทศบาล ผานเกณฑ
มาตรฐานดานสุขาภิบาล
อาหาร

สํานักการ
สาธารณสุขฯ งาน
สุขาภิบาล

2 พัฒนาศักยภาพ
ผูประกอบการแตงผมเสริม
สวย (เสนอโดยชุมชนวรนาถ)

เพื่อใหผูประกอบการมี
ความรูดานสุขาภิบาลและ
สามารถพัฒนาสถานที่
แตงผมเสริมสวยไดตาม
เกณฑมาตรฐาน

จัดอบรม 1 ครั้ง  จํานวน 200 คน             30,000             30,000 ประชาชนไดรับการบริการที่
มีมาตรฐาน  รอยละ 75  
ของสถานที่แตงผมเสริมสวย
 ผานเกณฑมาตรฐาน

สํานักการ
สาธารณสุขฯ งาน
สุขาภิบาล

3 พัฒนาศักยภาพ
ผูประกอบการสถานที่
จําหนายน้ํามัน (เสนอโดย
ชุมชนสวัสดีพัฒนา)

เพื่อใหผูประกอบการมี
ความรูดานสุขาภิบาลและ
สามารถพัฒนาสถานที่
จําหนายน้ํามันไดตาม
เกณฑมาตรฐาน

จัดอบรม 1 ครั้ง  จํานวน 60 คน             30,000             30,000             30,000 สถานที่จําหนายน้ํามันมี
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมผาน
เกณฑมาตรฐาน รอยละ 60 
ของสถานที่จําหนายน้ํามัน 
ผานเกณฑมาตรฐาน

สํานักการ
สาธารณสขุฯ งาน
สุขาภิบาล

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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    1.4 แนวทางเสริมสราง  สนับสนุน ระบบคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพใหมีประสิทธิภาพ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

4 มหกรรมอาหารและของดี
เมืองปากน้ําโพ (เสนอโดย
ชุมชนเจาพอเศรษฐี)

กระตุนเศรษฐกิจการคา
ภายในจังหวัดและสงเสริม
การทองเที่ยวภายในจังหวัด

จัดงาน 1 ครั้ง ระยะเวลา
ประมาณ 10 วัน

          100,000           100,000           100,000 นักทองเที่ยวมาเที่ยวจังหวัด
มากขึ้นรายไดของประชาชน
ในจังหวัดมีเพิ่มขึ้น

สํานักการ
สาธารณสุขฯ งาน
สุขาภิบาล

5 พัฒนาตลาดสดนาซื้อในเขต

เทศบาล

เพื่อพัฒนาตลาดสด

เทศบาลใหผานเกณฑ

มาตรฐาน

จัดอบรม 1 ครั้ง จํานวน 200 คน 

 ศึกษาดูงาน 1 ครั้ง

          220,000           220,000           220,000 ประชาชนไดรับการบริโภค

อาหารที่ปลอดภัย มีคุณภาพ

 ตลาดสด ผานการประเมิน

ตลาดสดนาซื้อจํานวน 1 แหง

สํานักการ

สาธารณสุขฯ กลุม

งานสงเสริม

สิ่งแวดลอม

6 อบรมผูประกอบการอาหาร เพื่อใหผูประกอบการมี
ความรูดานสุขาภิบาล
อาหารและสามารถพัฒนา
สถานที่จําหนายอาหารได
ตามเกณฑมาตรฐาน
สุขาภิบาลอาหาร

จัดอบรม 1 ครั้ง  60,000    

(เงินอุดหนุน)

 60,000    

(เงินอุดหนุน)

 60,000    

(เงินอุดหนุน)

ประชาชนไดบริโภคอาหารที่
สะอาด ปลอดภัย

สํานักการ
สาธารณสุขฯ งาน
สุขาภิบาล

รวมงบประมาณเทศบาล           630,000           600,000           630,000

รวมงบประมาณเงินอุดหนุน             60,000             60,000             60,000
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    1.5 แนวทางสงเสริม  พัฒนา  สรางจิตสํานึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการปองกันและลดปญหามลพิษ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 การจัดการขยะอยางเปน

ระบบในโรงเรียน ชุมชน วัด 

และเทศบาล (เสนอโดย

ชุมชนหลวงปูทาว)

 เพื่อ ใหประชาชน  

พระภิกษุ นักเรียนมีความรู

เรื่องการจัดการขยะอยาง

ถูกตอง   เพื่อใหเปน

โรงเรียน ชุมชน วัดและ

สํานักงานตนแบบในการ

จัดการขยะอยางถูกตอง

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 1ครั้ง 

จํานวน 100 คน   โรงเรียน ชุมชน

 และวัด เปนตนแบบในการ

จัดการขยะอยางเปนระบบ ปละ 

1 แหง

          200,000           200,000           200,000 ประชาชนมีจิตสํานึกในการ

อนุรักษทรัพยากร ธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

สํานักการ

สาธารณสุขฯ งาน

บริการรักษาความ

สะอาด

2 บอดักไขมันธรรมชาติเพื่อ

สิ่งแวดลอม (เสนอโดย

ชุมชนสุนันทา)

เพื่อใหนักเรียนมีความรู

เรื่องการบําบัดน้ําเสียโดย

วิธีธรรมชาติ และเพื่อ

จัดทําบอดักไขมันธรรมชาติ

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 1 ครั้ง 

จํานวน 80 คน  โรงเรียนในสังกัด

เทศบาล จํานวน 4 โรงเรียน

            50,000             50,000             50,000 เปนโรงเรียนตนแบบในการ

บําบัดน้ําเสียดวยวิธี

ธรรมชาติ  เยาวชนมี

จิตสํานึกในการรักษา

คุณภาพน้ํา

สํานักการ

สาธารณสุขฯ  งาน

บริการรักษาความ

สะอาด

3 เขาคายพักแรมเยาวชนเพื่อ

อนุรักษธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม                 

(เสนอโดยชุมชนสถานีรถไฟ)

เพื่อปลุกจิตสํานึก และ

เผยแพรความรู ความเขาใจ

เกี่ยวกับการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดลอมแกเด็กและ

เยาวชน

จัดอบรม และทัศนศึกษา ตาม

แหลงเรียนรู และแหลงธรรมชาติ

 นักเรียนในสังกัดเทศบาลฯ 

จํานวน 120 คน

            70,000             80,000             90,000 เยาวชนมีความรู และสราง

จิตสํานึกในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดลอม

สํานักการศึกษา  

ฝายกิจกรรมเด็กฯ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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    1.5 แนวทางสงเสริม  พัฒนา  สรางจิตสํานึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการปองกันและลดปญหามลพิษ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

4 ลดเมืองรอนดวยมือเรา เพื่อปลูกฝงใหเกิดความ

ตระหนักในเรื่องการ

อนุรักษพลังงาน ทรัพยากร

และสิ่งแวดลอม

จัดอบรมนักเรียนแกนนํา จํานวน

 120  คน

            80,000             80,000             80,000 นักเรียนแกนนํามีความ

ตระหนักในเรื่องการอนุรักษ

พลังงาน ทรัพยากรและ

สิ่งแวดลอม

สํานักการศึกษา  

งานกิจกรรมเด็กฯ

5 คัดแยกขยะในโรงเรียน เพื่อรณรงคใหเกิดความ

ตระหนักและเห็น

ความสําคัญเกี่ยวกับการ

คัดแยกขยะ

จัดการอบรมเกี่ยวกับการคัดแยก

ขยะ ใหแกนักเรียน ในสังกัด

เทศบาลฯ ทุกคน

            80,000             80,000             80,000 นักเรียนในสังกัดเทศบาลทุก

คนเกิดความตระหนักและ

เห็นความสําคัญเกี่ยวกับ

การคัดแยกขยะ

สํานักการศึกษา  

งานโรงเรียน

6 กอสรางเมรุพรอมเตาเผา

แบบปลอดมลพิษ

เพื่อใหเปนที่ฌาปนกิจ

ผูเสียชีวิตและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดลอมทาง

อากาศ

กอสรางเมรุพรอมเตาเผาแบบ

ปลอดมลพิษ ปละ 1 แหง ตาม

แบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

       1,900,000        1,900,000        1,900,000 มีสถานที่ฌาปนกิจระบบ

มาตรฐานไรมลพิษในอากาศ

กองสวัสดิการสังคม

7 เงินสมทบคากอสรางระบบ

รวบรวมและบําบัดน้ําเสีย 

(เสนอโดยชุมชนพระบาง

มงคล)

เพื่อบําบัดน้ําเสียและนํา

น้ํากลับมาใชประโยชน

สมทบคากอสรางระบบรวบรวม

และบําบัดน้ําเสีย

     15,000,000      28,941,325 คุณภาพน้ําและทรัพยากร

ทางน้ําในแมน้ําเจาพระยาดี

ขึ้น

สํานักการชาง
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    1.5 แนวทางสงเสริม  พัฒนา  สรางจิตสํานึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการปองกันและลดปญหามลพิษ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

8 กอสรางศูนยกําจัดขยะมูล

ฝอยรวมแบบครบวงจร 

(เสนอโดยชุมชนถาวรพัฒนา)

เพื่อแกปญหามลภาวะ

สิ่งแวดลอมจากขยะมูล

ฝอยชุมชน ใหถูกตองตาม

หลักสุขาภิบาล และเพื่อ

รองรับปริมาณขยะจาก 

อปท.ใกลเคียง และรองรับ

การเติบโตของชุมชนเมือง

ในอนาคต

กอสรางศูนยกําจัดขยะมูลฝอย

รวมแบบครบวงจร จํานวน 1 แหง

 ที่ตําบลบานมะเกลือ ตามแบบ

แปลนรายละเอียดและ

ขอกําหนดของเทศบาล

 388,700,000 

(เงินอุดหนุน)

 527,400,000 

(เงินอุดหนุน)

ประชาชนในชุมชนมี

มลภาวะสิ่งแวดลอมถูกตอง

ตามหลักสุขาภิบาล

สํานักการชาง

9 บอดักไขมันภายในเขต

เทศบาล (เสนอโดยชุมชน

ไชยศิริ, ชุมชนเขานกกระเต็น)

เพื่อแกปญหาสภาพน้ําเสีย

 ลดปริมาณไขมันที่ลงทอ

สาธารณะ เพื่อใหถูกตอง

ตามหลักสุขาภิบาล

 กอสรางหรือติดตั้งบอดักไขมัน

ภายในเขตเทศบาล ปละไมนอย

กวา 4 แหงตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

          200,000           200,000 คุณภาพน้ําและทรัพยากร

ทางน้ําในแมน้ําเจาพระยาดี

ขึ้น

สํานักการชาง

10 ฝกอบรมใหความรูและการ

บํารุงรักษาเกี่ยวกับการ

ติดตั้งบอดักไขมัน

เพื่อใหประชาชนภายในเขต

เทศบาลไดรับความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับการติดตั้ง

และดูแลบอดักไขมัน

จํานวน 2 ครั้งๆละไมนอยกวา  

100  คน

            50,000 คุณภาพน้ําและทรัพยากร

ทางน้ําในแมน้ําเจาพระยาดี

ขึ้น

สํานักการชาง

57



58

    1.5 แนวทางสงเสริม  พัฒนา  สรางจิตสํานึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการปองกันและลดปญหามลพิษ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

11 กอสรางปรับปรุงระบบ

ระบายน้ําในเขตเทศบาล 

(เสนอโดยชุมชนเขาโกรก

พมา)

เพื่อขจัดปญหาการระบาย

น้ําไมคลองตัวหรือทออุดตัน

กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ํา

 ขนาด Ø 0.60 - 1.00 ม. จํานวน

อยางนอย  1  แหง  ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

            90,000             90,000             90,000 การระบายน้ําสะดวก 

เปนไปตามหลักสุขาภิบาล

สํานักการชาง

12 หนึ่งนิ้วสัมผัสประหยัด

พลังงาน

เพื่อปลุกจิตสํานึกและ

รณรงคในการอนุรักษ

พลังงานภายในสํานักงาน

ประชุมชี้แจง อบรมใหความรู                     -                       -                       -   สถิติการใชพลังงานลดลง สํานักการชาง

13 ติดตั้งระบบตรวจวิเคราะห

การใชพลังงานไฟฟาภายใน

อาคาร

เพื่อใหทราบขอมูลการใช

พลังงานไฟฟาและ

สามารถบริหารการใช

ไฟฟาไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

ติดตั้งระบบวิเคราะหการใช

พลังงานไฟฟาภายในอาคาร 

ประมาณ 10 จุด

          600,000 ปริมาณการใชพลังงาน

ไฟฟาลดลง

กองวิชาการและ

แผนงาน

14 ปรับปรุงคุณภาพน้ําดวยพืช

น้ําภายในอุทยานสวรรค

เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ําให

อยูในสภาพที่ดี

กอสรางบอปรับปรุงคุณภาพน้ํา

ดวยพืชน้ํา ตามแนวตลิ่งอุทยาน

สวรรค พรอมระบบหมุนเวียนน้ํา 

จํานวน 1 แหง

          500,000           500,000 คุณภาพน้ําดีขึ้น สํานักการชาง

รวมงบประมาณเทศบาล      18,320,000      32,121,325        2,990,000

รวมงบประมาณเงินอุดหนุน                     -      388,700,000    527,400,000
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2. ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

    2.1 แนวทางพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู และความเทาเทียมกันทางการศึกษาของนักเรียนทุกระดับ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 คาใชจายในหมวดรายจาย

สํานักการศึกษา

เพื่อใชจายในหมวด

รายจายประจําของสํานัก

การศึกษา

จายเปนเงินอุดหนุนในหมวด

เงินเดือนและคาจางประจํา

 100,546,440 

(เงินอุดหนุน)

มีการพัฒนาดานการศึกษา สํานักการศึกษา

จายเปนเงินอุดหนุนในหมวด

คาจางชั่วคราว

 842,160  

(เงินอุดหนุน)

จายเปนเงินอุดหนุนในหมวด

คาตอบแทน

 38,534,730  

(เงินอุดหนุน)

จายเปนเงินอุดหนุนในหมวดคา

วัสดุ

 12,013,020  

(เงินอุดหนุน)

จายเปนเงินอุดหนุนในหมวดคา

สาธารณูปโภค

 1,630,000  

(เงินอุดหนุน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551  ถึง  2553)

เทศบาลนครนครสวรรค

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงคโครงการที่
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    2.1 แนวทางพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู และความเทาเทียมกันทางการศึกษาของนักเรียนทุกระดับ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงคโครงการที่

2 คาใชจายในหมวดคาใชสอย

สํานักการศึกษา

เพื่อใชจายในโครงการของ

สํานักการศึกษา

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการ

บริหารสนามกีฬา

 520,000   

(เงินอุดหนุน)

มีการพัฒนาดานการศึกษา สํานักการศึกษา

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน

อาหารกลางวัน

 13,200,400  

(เงินอุดหนุน)

เงินอุดหนุนสําหรับการจัด

การศึกษาภาคบังคับ

 20,605,790   

(เงินอุดหนุน)

3 สนับสนุนการเขาสูเกณฑ

มาตรฐานการศึกษาใน

โรงเรียนสังกัดเทศบาล

เพื่อสงเสริมสนับสนุนให

โรงเรียนไดมาตรฐานการ

จัดการคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ ไดรับ

งบประมาณสนับสนุนจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนทุก

กลุมสาระ (6,604 คน)

       1,320,800        1,320,800        1,320,800 โรงเรียน และนักเรียนมี

คุณภาพตามเกณฑ (สมศ.)

สํานักการศึกษา 

ฝายวิชาการ
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    2.1 แนวทางพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู และความเทาเทียมกันทางการศึกษาของนักเรียนทุกระดับ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงคโครงการที่

4 อบรมครูเพื่อพัฒนาวิชาการ 

(เสนอโดยชุมชนเขาโกรก

พมา)

เพื่อพัฒนาพนักงานครู 

และบุคลากรทางการศึกษา

 มีแนวทาง วิธีการ และ

เทคนิคที่หลากหลายใน

การจัดกิจกรรมการเรียนรู  

 และเพื่อใหไดรับ

ประสบการณตรงจาก

การศึกษาดูงานและนํามา

ประยุกตใชในการเรียนการ

สอน

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ปละ 3 

ครั้ง   - สัมมนา และทัศนศึกษาดู

งาน ปละ 1 ครั้ง ใหกับพนักงาน

ครู และบุคลากรทางการศึกษา  

จํานวน 400 คน

       1,000,000        1,000,000        1,000,000 พนักงานครู และบุคลากร

ทางการศึกษา มีความเขาใจ

 และมีแนวทางการจัดการ

เรียนรูอยางหลากหลาย

อยางตอเนื่อง และนักเรียนมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

สํานักการศึกษา 

ฝายวิชาการ

5 ปฐมนิเทศผูปกครองนักเรียน เพื่อสรางความสัมพันธอัน

ดีระหวางผูปกครองนักเรียน

 ครู - อาจารย สถานศึกษา

 ชุมชน เพื่อใหผูปกครอง

ทราบนโยบาย และมีสวน

รวมในการจัดการศึกษา

จัดประชุมผูปกครองนักเรียน   ที่

เขาเรียนใหมใน ระดับชั้นอนบุาล

 ประถม และมัธยม ปละ 1 ครั้ง 

จํานวน 600 คน

            60,000             60,000             60,000 ผูปกครองนักเรียน ทราบ

นโยบายและมีสวนรวมใน

การพัฒนาการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษา และ

เทศบาลฯ

สํานักการศึกษา 

หนวยศึกษานิเทศก
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    2.1 แนวทางพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู และความเทาเทียมกันทางการศึกษาของนักเรียนทุกระดับ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงคโครงการที่

6 คุณธรรมนําความรู          

(เสนอโดยชุมชนเขาโกรก

พมา)

เพื่อปลุกจิตสํานึกให

นักเรียนมีคุณธรรม 

จริยธรรม หนาที่ที่มีตอชาติ

 ศาสนา พระมหากษัตริย 

ครู - อาจารย และผูมี

พระคุณ

จัดกิจกรรมเขาคายคุณธรรม 

จริยธรรม นักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 2 คืน 3

 วัน จํานวน 3 รุนๆละ 200 คน

          240,000           240,000           240,000 นักเรียนใหความสําคัญ ใน

คุณธรรม จริยธรรม และเปน

แนวทางในการประพฤติ 

ปฏิบัติตนเปนคนดี ตอ ชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย

สํานักการศึกษา 

หนวยศึกษานิเทศก

7 ประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษา

เพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาในโรงเรียนสังกัด

เทศบาลฯ และให

การศึกษาไดมาตรฐาน

ประเมินตนเอง ดานปจจัย 

กระบวนการ และผลผลิต ใน

โรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ และผาน

เกณฑมาตรฐานรอยละ 80 (24 

มาตรฐาน)

            25,000             25,000             25,000 ผูบริหาร ครู และนักเรียน มี

การพัฒนาการศึกษาอยาง

เปนระบบ  มีคุณภาพได

มาตรฐาน และผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียน

สูงขึ้น

สํานักการศึกษา 

หนวยศึกษานิเทศก

8 จัดหาหนังสือเรียนให

นักเรียนระดับอนุบาลศึกษา

 ประถมศึกษา และ

มัธยมศึกษา (เสนอโดย

ชุมชนเขาโกรกพมา)

เพื่อจัดหาหนังสือเรียน

ใหแกนักเรียนทุกระดับชั้น 

ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ

นักเรียนทุกคน และทุกระดับชั้น 

ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ มี

หนังสือเรียน ครบทุกกลุมสาระ 

(6,600 คน)

       6,100,000        6,100,000        6,100,000 นักเรียนมีความพรอมดาน

การเรียน และแบงเบาภาระ

ผูปกครอง

สํานักการศึกษา 

หนวยศึกษานิเทศก
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    2.1 แนวทางพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู และความเทาเทียมกันทางการศึกษาของนักเรียนทุกระดับ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงคโครงการที่

9 ประกวดครูดีเดน (เสนอโดย

ชุมชนเขาโกรกพมา)

เพื่อสนับสนุนสงเสริมให

พนักงานครูในสังกัด

เทศบาลฯ มีการพัฒนา

ศักยภาพการจัดการเรียน

การสอน

จัดประเมินพนักงานครูในสังกัด

เทศบาลฯ ดานการจัดกิจกรรม

การเรียนรูทุกกลุมสาระ คุณธรรม

 จริยธรรม และผลสัมฤทธิ์

นักเรียน ระดับอนุบาล ประถม 

และมัธยม จํานวน 24 คน

            35,000             35,000             35,000 มีครูดีเดนที่เปนตนแบบใน

การพัฒนากิจกรรมการ

เรียนรูที่มีคุณภาพ และเปน

ตวัแทนของเทศบาลฯตอไป

สํานักการศึกษา 

หนวยศึกษานิเทศก

10 แขงขันคนเกง ระดับ

เทศบาลกลุมการศึกษา

ทองถิ่นที่ 7 และระดับประเทศ

เพื่อคัดเลือกนักเรียนใน

สังกัดเทศบาลฯ เขาแขงขัน

ในระดับเทศบาลกลุม

การศึกษาทองถิ่นที่ 7 และ

ระดับประเทศ

จัดการสอบแขงขันนักเรียนใน

สังกัดเทศบาลฯ ทุกระดับชั้น      5

 กลุมวิชา (ภาษาไทย 

ภาษาตางประเทศ  สังคม

วิทยาศาสตร คณิตศาสตร) 

จํานวน 360 คน

          100,000           150,000           150,000 มีตัวแทนนักเรียนเขารวม

แขงขัน ระดับเทศบาลกลุม

การศึกษาทองถิ่นที่ 7 และ

ระดับประเทศ  และสราง

ชื่อเสียงใหกับเทศบาลฯ

สํานักการศึกษา 

หนวยศึกษานิเทศก
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    2.1 แนวทางพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู และความเทาเทียมกันทางการศึกษาของนักเรียนทุกระดับ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงคโครงการที่

11 ประกวดโรงเรียนดีเดน เพื่อสงเสริมมาตรฐาน

การศึกษา และเพื่อเขารวม

ประกวดโรงเรียนดีเดนของ

กรมสงเสริมการปกครอง

สวนทองถิ่น และโรงเรียน

รางวัลพระราชทาน

จัดการประกวดโรงเรียนในสังกัด

เทศบาลฯ ตามเกณฑมาตรฐาน

ของสํานักการศึกษา

            40,000             40,000             40,000   มีตัวแทนโรงเรียนเขารวม

การประกวดของกรม

สงเสริมการปกครองทองถิ่น 

 และโรงเรียนรางวัล

พระราชทาน -ประชาชนมี

ความเชื่อมั่น และยอมรับใน

การจัดการศึกษา   

สํานักการศึกษา  

ฝายกิจการโรงเรียนฯ

12 สัมมนาคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร

นครสวรรค

เพื่ออบรมให้ความรู้    ด้าน

การศึกษาตาม พรบ.

การศึกษา พ.ศ.2542   

และระดมความคิด ระดม

ทุนในการพัฒนาการศึกษา

ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ

จัดอบรม สัมมนา และ       ทัศน

ศึกษาดูงาน คณะกรรมการ

ศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนใน

สังกัดเทศบาลฯ ทั้งใน และ

ตางประเทศ จํานวน 160 คน 1 

ครั้ง/ป

          500,000           500,000           500,000 คณะกรรมการสถานศึกษา

มีความรู ความเขาใจ 

เกี่ยวกับบทบาทหนาที่ 

นโยบาย และมีสวนรวมใน

การจัดการศึกษา

สํานักการศึกษา 

ฝายกิจการโรงเรยีนฯ
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    2.1 แนวทางพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู และความเทาเทียมกันทางการศึกษาของนักเรียนทุกระดับ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงคโครงการที่

13 บัณฑิตนอย                  

(เสนอโดยชุมชนสถานีรถไฟ)

เพื่อสรางความประทับใจ

ใหผูปกครองนักเรียน และ

สรางแรงจูงใจใหนักเรียน

จัดพิธีมอบสัมฤทธิบัตรนักเรียนที่

จบการศึกษาระดับชั้นอนุบาล   

จํานวน 450 คน

            50,000             50,000             50,000 ผูปกครองนักเรียน สงเสริม

ใหบุตร-หลาน เขาเรียนใน

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ

สํานักการศึกษา  

ฝายกิจการโรงเรียนฯ

14 อุทยานการเรียนรู         

เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

เพื่อใหนักเรียน เยาวชน

และประชาชนมีแหลง

เรียนรูและแหลงคนควา

ขอมูลที่มีความทันสมัย

และหลากหลาย

จัดสรางอาคาร 3 ชั้น และจัดหา

เครื่องมือ  อุปกรณสําหรับ

คนควาหาความรู แกนักเรียน 

เยาวชนและประชาชนทั่วไป 

จํานวน 1 แหง

 100,000,000 

 (เงินอุดหนุน)

นักเรียน เยาวชนและ

ประชาชนมีแหลงเรียนรูและ

แหลงคนควาขอมูลที่มีความ

ทันสมัยและหลากหลาย

สํานักการศึกษา  

หนวยศึกษานิเทศก

15 มอบประกาศนียบัตร

นักเรียนที่สําเร็จการศึกษา

โรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ

(เสนอโดยชุมชนสถานีรถไฟ)

เพื่อใหนักเรียนรักการศึกษา

 สรางขวัญกําลังใจ และ

ความภาคภูมิใจใหแก

นักเรียนและผูปกครอง 

เพื่อประชาสัมพันธผลการ

จัดการศึกษาของเทศบาลฯ

จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร 

ใหแกนักเรียนที่สําเร็จการศึกษา

ระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา 

และมัธยมศึกษาโรงเรียนสังกัด

เทศบาลฯ (อนุบาล/ป.6/ม.3/ม.6)

          100,000           100,000 นักเรียนที่สําเร็จการศึกษา 

ไดรับเกียรติ มีขวัญและ

กําลังใจ จากคณะผูบริหาร 

คณะครู และผูปกครอง และ

นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ

 และมีกําลังใจที่จะศึกษาตอ

ในระดับที่สูงขึ้น

สํานักการศึกษา  

ฝายกิจการโรงเรียนฯ

รวมงบประมาณเทศบาล        9,470,800        9,620,800        9,620,800

รวมงบประมาณเงินอุดหนุน 187,892,540  100,000,000  
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66

    2.2 แนวทางพัฒนาวิชาการและสงเสริมการเรียนรูดวยสื่ออิเล็คทรอนิค (e-learning)

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 นิทรรศการผลงานและ

ประกวดผลงานการศึกษา

ระดับทองถิ่น ระดับประเทศ

เพื่อใหการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูบรรลุผลตามหลักสูตร

จัดการประกวดโครงงาน/

กิจกรรมดานวิชาการตามกลุม

สาระการเรียนรู การจัดปายนิเทศ

 และการจัดแสดงผลงานทาง

วิชาการของโรงเรียนในสังกัด

เทศบาลฯ

       1,000,000        1,500,000        1,000,000 มีตัวแทนครูที่เปนตนแบบที่

พัฒนาการจัดกิจกรรมการ

เรียนที่มีคุณภาพ

สํานักการศึกษา 

ฝายวิชาการ

2 พัฒนาคุณภาพวิชาการ เพื่อเปนการเตรียมความ

พรอมของนักเรียนที่จะเขา

แขงขันในระดับทองถิ่น 

ระดับประเทศและสงเสริม

นักเรียนที่เรียนดีและ

พัฒนานักเรียนในระดับ

ปานกลางใหดีขึ้น

จัดกวดวิชาติวเขมในวิชาหลัก 

วิทย/คณิต/ไทย/สังคม นักเรียน

คนเกงของทั้ง 8 โรงเรียน

          100,000           100,000           100,000 ครูและนักเรียนใหความ

สนใจในการเรียนการสอน

มากยิ่งขึ้นและสามารถสรร

หานักเรียนที่เรียนดีเขาเปน

ตัวแทนแขงขันกับหนวยงาน

อื่นๆ

สํานักการศึกษา 

ฝายวิชาการ

3 จัดทําเอกสารเผยแพร

ขาวสารทางวิชาการ

เพื่อเปนสื่อกลาง

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ดานวิชาการและเผยแพร

งานวิชาการ

จัดทําเอกสารเผยแพรขาวสาร

ทางวิชาการ เทอมละ 2 ครั้งๆละ 

300 ฉบับ

            25,000             30,000             30,000 ครูและบุคลากรทาง  

การศึกษาไดรับความรูดาน

วิชาการและรับทราบ

ขาวสารทันตอเหตุการณ

สํานักการศึกษา 

ฝายวิชาการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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    2.2 แนวทางพัฒนาวิชาการและสงเสริมการเรียนรูดวยสื่ออิเล็คทรอนิค (e-learning)

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

4 ผลิตและประกวดสื่อการ

เรียนการสอน

เพื่อใหครูไดมีการพัฒนา

สื่อการสอน นํามาใช

ประกอบการเรียนการสอน

อยางมีประสิทธิภาพ

ผลิตสื่อการเรียนการสอน      ทุก

กลุมสาระการเรียนรู    จํานวนไม

นอยกวา  24  ชิ้น

            60,000             60,000 ครูมีการพัฒนา และ

สรางสรรคสื่อการเรียนการ

สอนอยางมีประสิทธิภาพ 

และนักเรียนไดประสบการณ

 ตรงจากการใชสื่อ

สํานักการศึกษา 

ฝายวิชาการ

       1,185,000        1,630,000        1,190,000
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    2.3 แนวทางพัฒนาสงเสริมใหนักเรียนสื่อสารได 3 ภาษา

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 มัคคุเทศกนอย                    

(เสนอโดยโรงเรียนลาซาล

โชติรวี,ชุมชนสถานีรถไฟ)

เพื่อสนับสนุน และสงเสริม

ใหนักเรียนไดรับ

ประสบการณตรงในการใช

 3 ภาษา

อบรม เขาคาย 3 ภาษา ทัศน

ศึกษาดูงานและปฏิบัติจริง 

นักเรียนในสังกัดเทศบาลฯ 

จํานวน 360 คน

          110,000           110,000           110,000 นักเรียน กลาแสดงออกใน

การใช 3 ภาษา

สํานักการศึกษา 

ฝายวิชาการ

2 คลินิก 3 ภาษา เพื่อใหนักเรียนในสังกัด

เทศบาล  พนักงานครู 

บุคลากรทางการศึกษา 

พนักงานเทศบาล และ

ชุมชนในเขตเทศบาล 

ไดรับการเสริมทักษะการ

พูด  ฟง  อาน  เขียนทั้ง  3 

 ภาษา

 - นักเรียนในสังกัดเทศบาล   ที่    

เขารวมกิจกรรมเสริมทักษะ ทั้ง 3

 ภาษา จํานวน 2 รุนๆละ 240 คน

  - อบรม และฝกทักษะพนักงาน

ครู บุคลากรทางการศึกษา 

พนักงานเทศบาล และชมุชนใน

เขตเทศบาล สัปดาหละ 3 วัน 

จํานวน 60 คน

            60,000             60,000             60,000 นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 3

  ภาษาดีขึ้น

สํานักการศึกษา 

หนวยศึกษานิเทศก

3 พัฒนาศักยภาพในการจัด

กิจกรรมเรียนรูภาษาจีน

เพื่อเพิ่มความสามารถใน

การจัดการเรียนรูภาษาจีน

ใหกับครูผูสอนภาษาจีนใน

สังกัด

อบรมเชิงปฏิบัติการ ครูภาษาจีน

ในสังกัดและศึกษาดูงาน

            60,000             60,000             60,000 ครูสามารถจัดการเรียนรู

ภาษาจีนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  และนกัเรียน

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ภาษาจีนสูงขึ้น

สํานักการศึกษา 

หนวยศึกษานิเทศก

          230,000           230,000           230,000

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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    2.4 แนวทางสงเสริม สนับสนุนใหเด็ก เยาวชน และประชาชน มีความรูความสามารถ เปนเลิศทางดานกีฬา ดนตรี และนันทนาการ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 พัฒนานักเรียนดานกีฬา

กรีฑาและดนตรีสูความเปน

เลิศ

เพื่อคัดเลือกนักเรียนเปน

ตัวแทนเทศบาลในการ

แขงขันกีฬา กรีฑา และ

ดนตรี ระดับจังหวัด ภาค 

เขต ประเทศ และระดับชาติ

 เพื่อเพิ่มทักษะความรูดาน

กีฬา  กรีฑา และดนตรีใน

ระดับที่สูงขึ้น

ฝกซอม เทคนิค และทักษะ กีฬา 

กรีฑา และดนตรี กลุมโรงเรียน

สังกัดเทศบาลฯ ทุกระดับการ

แขงขัน(1.จัดกีฬากลุม 2.รวม

กีฬานักเรียนเทศบาลและเมือง

พัทยา ภาคและประเทศ 3.รวม

กีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดฯ  

4.ฝกซอมนักกีฬาและกรีฑา 5.

จัดกีฬายกน้ําหนัก 6.รวมแขงขัน

กีฬา

       2,800,000        2,800,000        2,800,000 นักเรียน มีเทคนิค ทักษะใน

ดานกีฬา กรีฑา และดนตรี

สํานักการศึกษา  

ฝายกิจกรรมเด็กฯ

2 สนับสนุนการจัดการแขงขัน

กีฬาและการออกกําลังกาย

จังหวัดนครสวรรค

เพื่อสงเสริมใหเด็ก  เยาวชน

  และประชาชนในการ

พัฒนามาตรฐานของ

นักเรียน และเลนกีฬาเพื่อ

สุขภาพนักเรียน เยาวชน 

และประชาชนสูความเปน

เลิศ

จัดการแขงขัน เขารวมการแขงขัน

 และสนับสนุนการแขงขันกีฬา 

และการออกกําลังกาย  ไดแก 

กีฬาฟุตบอล กีฬาในอุทยาน

สวรรคและชมรมกีฬาตางๆ กีฬา

เด็กเยาวชนและประชาชน(กีฬา

ขามป) กีฬายกน้ําหนัก กีฬา

ตะกรอ วิ่งสะสมระยะทาง

       8,000,000        8,000,000        8,000,000 เด็ก เยาวชนและประชาชน 

มีมาตรฐานทางดานกีฬา

สูงขึ้นและชนะเลิศการ

แขงขันในระดับตางๆมากขึ้น

สํานักการศึกษา  

ฝายกิจกรรมเด็กฯ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
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70

    2.4 แนวทางสงเสริม สนับสนุนใหเด็ก เยาวชน และประชาชน มีความรูความสามารถ เปนเลิศทางดานกีฬา ดนตรี และนันทนาการ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

3 แขงขันกีฬาอนุบาล     (เสนอ

โดยโรงเรียนลาซาลโชติรวี,

ชุมชนสถานีรถไฟ)

เพื่อสงเสริมพัฒนาการ

ทางดานรางกาย จิตใจ 

อารมณ และสุขภาพ

พลานามัยสมบูรณแข็งแรง

จัดการแขงขันกีฬา กรีฑา

นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 

โรงเรียนในเขตเทศบาล

          300,000           350,000           400,000 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล มี

พัฒนาการ ทางดานรางกาย

 จิตใจ อารมณ สุขภาพ

แข็งแรง จิตใจราเริงแจมใส

สํานักการศึกษา  

ฝายกิจกรรมเด็กฯ

4 เทศบาลนครนครสวรรคคัพ เพื่อใหเด็ก เยาวชน และ

ประชาชน มีสุขภาพ

พลานามัยที่ดี และใชเวลา

วางใหเกิดประโยชนและ

หางไกลยาเสพติด

จัดการแขงขันกีฬาฟุตซอล เด็ก 

เยาวชน และประชาชน ในเขต

เทศบาลฯ

          200,000           200,000           200,000 เด็ก เยาวชน และประชาชน 

มีสุขภาพพลานามัยที่ดี และ

ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

 และหางไกลยาเสพติด

สํานักการศึกษา  

ฝายกิจกรรมเด็กฯ

5 แขงขันกีฬาสัมพันธ พนักงาน

 พนักงานจางของเทศบาล

ในจังหวัดนครสวรรค

เพื่อสงเสริมความสัมพันธ

อันดีงาม ระหวางเทศบาล

จังหวัดในนครสวรรค  และ

มีสุขภาพพลานามัยที่ดี

จัดการแขงขันกีฬา พนักงาน 

พนักงานจาง เทศบาลในจังหวัด

นครสวรรค จํานวน 18 เทศบาล

       1,000,000           300,000           300,000 พนักงานเทศบาล และ

พนักงานจาง มีความ 

สัมพันธอันดีระหวางกัน

สํานักการศึกษา  

ฝายกิจกรรมเด็กฯ
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71

    2.4 แนวทางสงเสริม สนับสนุนใหเด็ก เยาวชน และประชาชน มีความรูความสามารถ เปนเลิศทางดานกีฬา ดนตรี และนันทนาการ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

6 วันเด็กแหงชาติ           (เสนอ

โดยชุมชนสถานีรถไฟ)

เพื่อใหเด็กและเยาวชน 

ตระหนักถึงหนาที่ของ

ตนเอง ไดเขารวมกิจกรรม 

และความบันเทิงตางๆ

จัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 

นักเรียนในสังกัดเทศบาลฯ

          500,000           500,000           700,000 เด็กและเยาวชน เขาใจ

บทบาทหนาที่ตนเอง กลา

แสดงออก และไดรับความ

บันเทิง

สํานักการศึกษา  

ฝายกิจกรรมเด็กฯ

7 ดนตรีเพื่อประชาชน            

(เสนอโดยชุมชนเขาโกรก

พมา,วิทยาลัยเทคนิค

นครสวรรค)

เพื่อใหเด็ก เยาวชน และ

ประชาชน ไดรับความสุขใช

เวลาวางใหเกิดประโยชน

และหางไกลยาเสพติด

จัดแสดงดนตรี  ประกวดรองเพลง

 ประกวดวงดนตรี ประกวด    

แดนเซอร ประกวดลิปซิง

          200,000           200,000           200,000 เด็ก เยาวชน และประชาชน 

ไดรับความสุข ใชเวลาวางให

เกิดประโยชน กลาแสดงออก

 และหางไกลยาเสพติด

สํานักการศึกษา  

ฝายกิจกรรมเด็กฯ

8 ชุมชนสัมพันธในเขตเทศบาล

 (เสนอโดยชุมชนสุขสวัสดิ์ , 

ชุมชนสถานีรถไฟ , ชุมชน

ไชยศิริ )

เพื่อใหเด็ก เยาวชนและ

ประชาชนมีสุขภาพ 

พลานามัยและสรางความ

สามัคคใีนชุมชน

จัดการแขงขันกีฬา และกิจกรรม

นันทนาการ ระหวางชุมชนในเขต

เทศบาล ประมาณ 7,000 คน / ป

 ใหกับเด็ก เยาวชนและประชาชน

       2,000,000        2,000,000        2,000,000 เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และ

ประชาชนไดมีสวนรวมใน

การออกกําลังกายรวมกันทํา

ใหสุขภาพพลานามัย

แข็งแรงและทําใหเด็กและ

เยาวชนหางไกลจากยาเสพ

ติด

กองสวัสดิการสังคม

     15,000,000      14,350,000      14,600,000
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72

    2.5 แนวทางสงเสริม สนับสนุนดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นกิจกรรมพระราชพิธี รัฐพิธี และการทองเที่ยว

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 อุดหนุนโครงการอนุรักษ

และสงเสริมงานประเพณีแห

เจาพอ เจาแมปากน้ําโพ

เพื่อเปนการสงเสริมการ

ทองเที่ยวทั้งภายในจังหวัด

สนับสนุนงบประมาณงาน ปละ 1

 ครั้ง

       2,000,000        2,000,000        2,000,000 เศรษฐกิจ  การคาภายใน

จังหวัดดีขึ้น

งานสงเสริมการ

ทองเที่ยว

2 จัดทําปายประชาสัมพันธ

แหลงทองเที่ยวในเขต

เทศบาล

เพื่อแนะนําแหลงทองเที่ยว

ในเขตเทศบาล

จัดทําปายประชาสัมพันธ แหลง

ทองเที่ยว จํานวนไมนอยกวา  10

 จุด

          150,000           150,000 ประชาชนรับทราบขอมูล

ประวัติความเปนมาเกี่ยวกับ

สถานที่ทองเที่ยว

งานสงเสริมการ

ทองเที่ยว

3 จัดอบรมยุวมัคคุเทศก  

(เสนอโดย วิทยาลัยการ

อาชีพนครสวรรค)

เพื่อใหเด็กและเยาวชนมี

ความรู  เกี่ยวกับสถานที่

ทองเที่ยวและสามารถ

แนะนําสถานที่ทองเที่ยว 

นั้นๆ ได 

จัดฝกอบรมเด็กและเยาวชนใน

เขตเทศบาลจํานวน  100  คน

          100,000 เยาวชนสามารถแนะนํา

นักทองเที่ยวเกี่ยวกับ

สถานที่ทองเที่ยวไดอยาง

ถูกตอง

งานสงเสริมการ

ทองเที่ยว

4 จัดงานมหกรรมไมดอกไม

ประดับเมืองรอน

เพื่อสงเสริมการผลิตไม

ดอกไมประดับเพื่อการ

สงออก ประชาสัมพันธพืช 

ผลไม ประจําทองถิ่น

 ประชาชนเขารวม จํานวน 

35,000  คน

          100,000           100,000           100,000 ไมดอกไมประดับในทองถิ่น

แพรหลาย และเปนการ

สงเสริมการทองเที่ยว

สํานักการศึกษา 

งานสงเสริม

ประเพณี

ศิลปวัฒนธรรม

5 ประกวดมารยาท  (เสนอ

โดยชุมชนสถานีรถไฟ)

เพื่อสงเสริมใหนักเรียน

อนุรักษขนบธรรมเนียม

ประเพณีไทย

จัดประกวดมารยาททั้ง 8 

โรงเรียน ทุกชวงชั้นจํานวน 200 

คน

            30,000             30,000             30,000 นักเรียนมีแบบอยางที่ดี สํานักการศึกษา 

หนวยศึกษานิเทศก

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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73

    2.5 แนวทางสงเสริม สนับสนุนดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นกิจกรรมพระราชพิธี รัฐพิธี และการทองเที่ยว

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

6 ประกวดสวดมนตหมูทํานอง

สรภัญญะ (เสนอโดยชุมชน

สถานีรถไฟ)

เพื่อสงเสริมคุณธรรม

จริยธรรม ใหนักเรียนสังกัด

เทศบาล

นักเรียนที่เขารวมโครงการจํานวน

 400 คน (เงินอุดหนุน)

            20,000             20,000             20,000 นักเรียนในสังกัดเทศบาลฯ 

มีคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีงาม

สํานักการศึกษา 

ฝายสงเสริมศาสนาฯ

7 จัดงานวันครู               

(เสนอโดยชุมชนเขาโกรก

พมา)

เพื่อใหพนักงานครู และ

บุคลากรทางการศึกษา  ได

รําลึกถึงบูรพคณาจารย

และมีจิตวิญญาณ ความ

ศรัทธา ในวิชาชีพครู

จัดกิจกรรมวันครู พนักงานครู 

และบุคลากรทางการศึกษา ใน

สังกัดเทศบาลฯ จํานวน 400 คน

            40,000             40,000             40,000 ครูสังกัดเทศบาลแสดงตัว

เปนแบบอยางที่ดีและเปนที่

ยอมรับในสังคม

สํานักการศึกษา 

ฝายสงเสริมศาสนาฯ
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74

    2.5 แนวทางสงเสริม สนับสนุนดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นกิจกรรมพระราชพิธี รัฐพิธี และการทองเที่ยว

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

8 สนับสนุน สงเสริม งานรัฐพิธี

 ราชพิธี และงานประเพณี

ทองถิ่น

เพื่ออนุรักษประเพณี

สงเสริมศิลปวัฒนธรรมอัน

ดีงาม และสงเสริมการมี

สวนรวมของประชาชน 

ตลอดจนการเฉลิมพระ

เกียรติพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว สมเด็จพระนาง

เจาพระบรมราชินีนาถ 

และพระบรมวงศานุวงศ

จัด/รวมงานวันขึ้นปใหม วัน

สงกรานต วันลอยกระทง  แห

เทียนจํานําพรรษา งานเฉลิมพระ

เกียรติเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระ

ชนมพรรษา "80 พรรษา 5 

ธันวาคม 2551  งานเฉลิมพระ

เกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน

วโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

"12สิงหามหาราชินี"

       2,000,000        2,000,000        2,000,000 ประชาชน ภาคเอกชนและ

หนวยงานราชการในจังหวัด

นครสวรรค และจังหวัด

ใกลเคียงเขามามีสวนรวม

สํานักการศึกษา 

ฝายสงเสริมศาสนาฯ

9 อบรมวินัยจราจร    (เสนอ

โดยชุมชนตลาดลาว)

เพื่อใหนักเรียน มีความรู

เกี่ยวกับกฏจราจร และ 

สามารถนําประสบการณที่

ไดจากการอบรมไปใชใน

ชีวิตประจําวันได

จัดอบรมนักเรียน ในสังกัด

เทศบาลฯ  จํานวน 120 คน

            80,000             80,000             80,000 นักเรียนสามารถนําความรู

เรื่องกฏจราจรและ

ประสบการณที่ไดจากการ

อบรมไปใชในชีวิตประจําวัน

ได

สํานักการศึกษา  

ฝายกิจการโรงเรียนฯ
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75

    2.5 แนวทางสงเสริม สนับสนุนดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นกิจกรรมพระราชพิธี รัฐพิธี และการทองเที่ยว

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

10 อบรมผูบังคับบัญชาลูกเสือ 

(เสนอโดยชุมชนเขาโกรก

พมา)

เพื่อพัฒนาผูบังคับบัญชา

ลูกเสือใหมีความรูและ

เขาใจในกระบวนการ

ลูกเสือ ฝกทักษะ และ

นําไปใช มีความกาวหนา

ในการเขารับการอบรมแต

ละขั้น

จัดอบรมผูบังคับบัญชาลูกเสือ 

ในสังกัดเทศบาลฯ ไมต่ํากวา 5 

วัน จํานวน 60 คน

          150,000           150,000           150,000 ผูบังคับบัญชาลูกเสือ มี

ความรู สามารถนําไปจัด

กิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ

ฝายกิจการโรงเรียนฯ

11 คายลูกเสือ-เนตรนารี 

โรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร

นครสวรรค (เสนอโดยชุมชน

สถานีรถไฟ )

เพื่อปฏิบัติตามขอบังคับ

ลูกเสือแหงชาติ และเพื่อ

ปลูกฝงระเบียบวินัยความ

อดทน และเสียสละเพื่อ

สวนรวม ความสามัคคีเพื่อ

หมูคณะ

ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญและ

สามัญรุนใหญ โรงเรียนสังกัด

เทศบาลฯ  จํานวน 2 รุน (500 คน)

          150,000           150,000           150,000 ลูกเสือ-เนตรนารีสามารถนํา

ความรูและประสบการณที่

ไดไปใชในชีวิตประจําวัน มี

ความอดทน มีระเบียบ วินัย 

ซื่อสัตย

สํานักการศึกษา  

ฝายกิจการโรงเรียนฯ
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    2.5 แนวทางสงเสริม สนับสนุนดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นกิจกรรมพระราชพิธี รัฐพิธี และการทองเที่ยว

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

12 อนาคตสดใส หางไกลยา

เสพติด (เสนอโดยชุมชนเขา

โกรกพมา,วิทยาลัยเทคนิค

นครสวรรค)

เพื่อฝกอบรมพัฒนา

คุณธรรม จริยธรรม ของ

นักเรียนไมใหยุงเกี่ยวกับยา

เสพติด

สุมตรวจนักเรียนกลุมเปาหมาย

ระดับชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียน

สังกัดเทศบาลฯ เพื่อหาสารเสพ

ติดในปสสาวะ / จัดอบรม

เกี่ยวกับยาเสพติด ปละ 1 ครั้ง / 

จัดตั้งเครือขายเยาวชนในโรงเรียน

            30,000             30,000             30,000 นักเรียนมีความรูและ

ปองกันตนเองจากยาเสพติด

 ไมยุงเกี่ยวอบายมุข 

สามารถปฏิบัติหนาที่เปน

แกนนํานักเรียนชวยเหลือครู

สอดสองดูแลนักเรียนที่มี

พฤติกรรมเสี่ยง

สํานักการศึกษา

เงินอุดหนุน             20,000             20,000             20,000

13 สงเสริมกิจกรรมชุมชม 

(เสนอโดยชุมชนวัดไทรใต, 

ชุมชนไชยศิริ)

เพื่อใหเด็ก เยาวชนและ

ประชาชนในชุมชนไดมี

โอกาสจัดกิจกรรมรวมกัน 

เพื่อใหเกิดความรักความ

สามัคคี

ประมาณ 17,000 คน / ป        3,000,000        3,000,000        3,000,000 เด็ก เยาวชนและประชาชน

ในชุมชนไดมีโอกาสจัด

กิจกรรมรวมกัน สืบทอด

ประเพณีอันดีงามสนุกสนาน

รวมกัน เกิดความรักความ

สามัคคี

กองสวัสดิการสังคม
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    2.5 แนวทางสงเสริม สนับสนุนดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นกิจกรรมพระราชพิธี รัฐพิธี และการทองเที่ยว

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

14 อบรมจริยธรรมในชุมชน 

(เสนอโดย ร.ร.ลาซาลโชติรวี

 , ชุมชนสถานีรถไฟ)

เพื่อใหประชาชนในชุมชน

ตระหนักในหลักคําสอน

ของพุทธศาสนา

ประมาณ 430  คน / ป           500,000           500,000           500,000 ประชาชนในชุมชนไดนํา

หลักคําสอนของพุทธศาสนา

มาปรับใชในชีวิตประจําวัน

และหนาที่การงาน 

ประชาชนหางไกลจาก

อบายมุข

กองสวัสดิการสังคม

15 สนับสนุนการแขงขันเชิด

สิงโตชิงแชมปนานาชาติ

เพื่ออนุรักษวัฒนธรรม

ประเพณีทองถิ่น สงเสริม

การทองเที่ยว และ

ประชาสัมพันธ เผยแพร

จังหวัดนครสวรรค

สนับสนุนงบประมาณการจัดการ

แขงขัน

       1,000,000        1,000,000        1,000,000 จังหวัดนครสวรรค มีชื่อเสียง

เปนที่รูจักอยางแพรหลาย 

ประชาชนในจังหวัด

นครสวรรค มีรายไดเพิ่ม และ

เศรษฐกิจดีขึ้น

งานสงเสริมการ

ทองเที่ยว

รวมงบประมาณเทศบาล        9,100,000        9,250,000        9,350,000

รวมงบประมาณเงินอุดหนุน 20,000           20,000           20,000           
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    2.6 แนวทางสงเสริม สนับสนุนเด็ก เยาวชน และประชาชน รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 ทักษะอาชีพตามแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

(เสนอโดยชุมชนตลาดลาว,

ชุมชนหลวงปูทาวพัฒนา)

เพื่อใหนักเรียน ใชเวลาวาง

ใหเปนประโยชน นํา

ความรูความสามารถตาม

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงไปใชในการ

ประกอบอาชีพได

ฝกงานศิลปะ สรางงานฝมือ 

นักเรียนในสังกัดเทศบาลฯ 

จํานวน  50 คน ชวงเวลาปดภาค

เรียน

            50,000             50,000             50,000 นักเรียน ใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชน สามารถพึ่งตนเอง

ได และนําความรูไป

ประกอบอาชีพจนทําใหเกิด

รายไดกับครอบครัว

สํานักการศึกษา  

ฝายกิจกรรมเด็กฯ

2 จัดกิจกรรมวันเยาวชน เพื่อใหเยาวชนไดตระหนัก

ถึงบทบาทหนาที่ของตน

ตอชุมชน สังคม และ

สิ่งแวดลอม

จัดกิจกรรมรักษาความสะอาด 

สาธารณประโยชน ปลูกตนไม 

และพัฒนาสิ่งแวดลอม โรงเรียน

ในสังกัดเทศบาลฯ  วัด และชุมชน

            40,000             40,000             40,000 เยาวชน  ไดเห็นคุณคาของ

พลังเยาวชนที่มีตอสังคมมี

จิตสํานึกในการรักษ

สิ่งแวดลอม

สํานักการศึกษา  

ฝายกิจกรรมเด็กฯ

3 สงเสริมกิจกรรมเด็กและ

เยาวชนในเขตเทศบาล 

(เสนอโดยชุมชนตลาดลาว ,

 ชุมชนหลวงปูทาวพัฒนา)

เพื่อใหเด็กและเยาวชนใน

ชุมชนไดใชเวลาวางใหเปน

ประโยชนในทาง

สรางสรรคหางไกลจาก

อบายมุข

จัดอบรม และจัดกิจกรรม 

จํานวนปละประมาณ 250 คน

          400,000           400,000           400,000 เด็กและเยาวชนในชุมชนได

ใชเวลาวางใหเปนประโยชน

ในทางสรางสรรคหางไกล

จากอบายมุข

กองสวัสดิการสังคม

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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    2.6 แนวทางสงเสริม สนับสนุนเด็ก เยาวชน และประชาชน รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

4 จัดกิจกรรมเด็กเล็กและ

สงเสริมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

(เสนอโดย ชุมชนหนองผัก

ตบ)

เพื่อสงเสริมและสนับสนุน

กิจกรรมเด็กเล็กในศูนย

พัฒนาเด็กเล็กในชุมชนให

มีพัฒนาการทางดาน

รางกาย อารมณ  สังคม

และสติปญญา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 4 

ศูนยฯ รับโอนจากกองสวัสดิการ

สังคม

          200,000           200,000           200,000 เด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กมีการพัฒนาการ

ทางดานรางกาย อารมณ 

สังคม และสติปญญา

สํานักการศึกษา

690,000         690,000         690,000         
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    2.7 แนวทางสงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมของภาครัฐและเอกชนในการจัดการศึกษาทองถิ่น

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 เครือขายความรวมมือ

จัดการเรียนการสอน ระดับ 

ปวช. , ปวส. ระหวาง

เทศบาลฯและสถาบัน

อาชีวศึกษาภาคกลาง 2  

จังหวัดนครสวรรค (เสนอ

โดยวิทยาลัยเทคนิค

นครสวรรค)

เพื่อสนับสนุนสงเสริม

นักเรียนโรงเรียนสังกัด

เทศบาลฯ ใหไดรับ

การศึกษาสายอาชีพ และ

สามารถไปประกอบอาชีพได

ใหทุนการศึกษาแกนักเรียน

โรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ   จํานวน

 100 คน

          400,000           400,000           400,000 นักเรียนไดศึกษาตอในระดับ

สายอาชีพ ที่สูงขึ้น อยาง

ตอเนื่อง และสามารถนํา

ความรูไปประกอบอาชีพได

สํานักการศึกษา 

หนวยศึกษานิเทศก

2 เครือขายความรวมมือ

หลักสูตรวิชาชีพเฉพาะ

ระหวางเทศบาลฯและ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราช

ชนนีนครสวรรค

เพื่อสนับสนุนและสงเสริม

นักเรียนในสังกัดเทศบาลฯ

ใหไดรับการศึกษาสาย

วิชาชีพเฉพาะและสามารถ

นําไปประกอบอาชีพได

ใหทุนการศึกษาแกนักเรียน

โรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ จํานวน

ปละ  10   คน

          100,000           100,000           100,000 นักเรียนไดศึกษาตอในระดับ

วิชาชีพเฉพาะที่สูงขึ้นอยาง

ตอเนื่องและสามารถนําไป

ประกอบอาชีพได

สํานักการศึกษา 

หนวยศึกษานิเทศก

500,000         500,000         500,000         

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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3. ยุทธศาสตรดานสวัสดิการสังคมและชุมชน

    3.1 แนวทางสงเสริม และสนับสนุน การแกไขปญหาความยากจน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 สงเสริมอาชีพประชาชน 

(เสนอโดยชุมชนพระบาง

มงคล)

เพื่อใหประชาชนมีรายได

เพิ่มใหครอบครัวและชุมชน

 และแกปญหาการวางงาน

ของประชาชน

จัดฝกอบรมอาชีพ จํานวนไม

นอยกวา 250 คน/ป และ

สนับสนุนกลุมอาชีพในชุมชน

อยางนอย 1 กลุมอาชีพ

       1,000,000        1,000,000        1,000,000 ลดปญหาการวางงาน  

ชุมชน มคีวามเขมแข็ง

พึ่งตนเองได

กองสวัสดิการสังคม

2 สงเสริมผลิตภัณฑลานคา

ชุมชน หนึ่งชุมชนหนึ่ง

ผลิตภัณฑ (เสนอโดยชุมชน

หนองปลาแหง ,ชุมชน 

วิมานลอย)

เพื่อสงเสริมสนับสนุนการ

สรางรายได และการ

พัฒนาผลิตภัณฑใหมี

คุณภาพของสมาชิกใน

ชุมชน

จัดศูนยจําหนายสินคาในและ

นอกอาคารสํานักงานเทศบาล , 

อาคารสหกรณชุมชนเมืองพรอม

จัดกิจกรรม เพื่อสนับสนุนการ

จําหนายสินคาใหกับประชาชน

       1,000,000        1,000,000        1,000,000 กลุมอาชีพในเขตชุมชนมี

รายไดเพิ่มขึ้นและมีการ

พัฒนาผลิตภัณฑใหมี

คุณภาพมีมาตรฐานและ

เปนที่ตองการของตลาด

กองสวัสดิการสังคม

โครงการที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551  ถึง  2553)

เทศบาลนครนครสวรรค

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค
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    3.1 แนวทางสงเสริม และสนับสนุน การแกไขปญหาความยากจน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

3 แกไขปญหาความยากจนใน

เขตเทศบาล (เสนอโดย

ชุมชนเขาโกรกพมา)

เพื่อสงเสริม สนับสนุนการ

แกไขปญหาความยากจน 

ปญหาคนเรรอน ปญหาที่

อยูอาศัย ใหกับผูจด

ทะเบียนคนจน และให

นักเรียนมีรายไดระหวาง

ปดภาคเรียน

ประชาชนในเขตเทศบาลที่จด

ทะเบียนแกปญหาความยากจน 

จํานวน 8,502 คน ไดรับความ

ชวยเหลือแลว 1,405คน จะ

ดําเนินการใหความชวยเหลืออีก 

7,097 คน

          500,000           500,000           500,000 สามารถสงเสริมสนับสนุน

การแกไขปญหาความ

ยากจนปญหาคนเรรอน 

ปญหาที่อยูอาศัย และ

นักเรียนมีรายไดระหวางปด

ภาคเรียนเพิ่มขึ้น

กองสวัสดิการสังคม

4 อบรมสัมมนาคณะกรรมการ

และสมาชิกกลุมออมทรัพย 

(เสนอโดย ชุมชนวัดไทรใต ,

ชุมชนหนาโรงเกลือ)

เพื่อสงเสริมและพัฒนา

แลกเปลี่ยนทัศนคติ

ประสบการณทํางาน

ประสานใหเกิดความ

รวมมือกับกลไกทองถิ่น

กลุมออมทรัพย และ

หนวยงานที่เกี่ยวของ

จัดอบรมสัมมนาปละ 1 ครั้ง           300,000           300,000           300,000 พัฒนาแลกเปลี่ยนทัศนคติ

ประสบการณทํางาน

ประสานใหเกิดความรวมมือ

กับกลไกทองถิ่นกลุมออม

ทรัพย และหนวยงานที่

เกี่ยวของมากยิ่งขึ้น ทําให

กลุมออมทรัพยสามารถเขียน

โครงการเพื่อขอสนับสนุน

งบประมาณจากหนวยงาน

อื่นได

กองสวัสดิการสังคม
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    3.1 แนวทางสงเสริม และสนับสนุน การแกไขปญหาความยากจน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

5 ชวยเหลือคาใชจายใน

ระหวางเจ็บปวยของผูยากไร

ในเขตเทศบาล

เพื่อสนับสนุนความ

ชวยเหลือผูยากไรในเขต

เทศบาล

ผูจดทะเบียนคนจนในเขต

เทศบาลโดยผานศูนยสงเคราะห 

หรือผานคณะกรรมการชุมชน

ไดรับความชวยเหลือรายละไม

เกิน 2000 บาท

            50,000             50,000             50,000 สามารถสงเสริม และ

สนับสนุน การแกไขปญหา

ความยากจน และใหการ

ชวยเหลือประชาชนยากจน

ในดานการรักษาพยาบาล

ในชุมชนได

กองสวัสดิการสังคม

6 ชวยเหลือฌาปนกิจศพผู

ยากไรอนาถา

เพื่อสงเสริม และสนับสนุน 

การแกไขปญหาความ

ยากจนและใหการ

ชวยเหลือฌาปนกิจศพ

ประชาชนผูยากจนในชุมชน

ประชาชนผูยากจนไดรับความ

ชวยเหลือฌาปนกิจศพ รายละ

ไมต่ํากวา 2,000 บาท

          100,000           100,000           100,000 สามารถสงเสริม และ

สนับสนุน การแกไขปญหา

ความยากจนและใหการ

ชวยเหลือฌาปนกิจศพ

ประชาชนผูยากจนในชุมชน

เขตเทศบาลฯ

กองสวัสดิการสังคม
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    3.1 แนวทางสงเสริม และสนับสนุน การแกไขปญหาความยากจน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

7 พัฒนาชุมชนประชาชนอยูดี

มีสุขตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อสงเสริมและสนับสนุน

การสรางงาน สรางรายได 

ลดรายจาย เพิ่มผลผลิต 

และสรางเศรษฐกิจของ

ชุมชนเพื่อเสริมสราง

คุณภาพชีวิตและความ

เปนอยูของประชาชน

ประชาชนในชุมชน จํานวน 61 

ชุมชน

          500,000           500,000           500,000 สามารถสนับสนุนให

ประชาชนแกไขปญหาความ

ยากจนโดยยึดหลัก

ชวยเหลือตนเอง ในการสราง

รายได ลดรายจาย เพิ่ม

ผลผลิต และสรางเศรษฐกิจ

ตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

กองสวัสดิการสังคม

8 ศูนยจําหนายสินคา เพื่อเปนจุดแสดงและ

จําหนายสินคาของทองถิ่น

จัดทําตูแสดงและจําหนายสินคา

ชนิดเคลื่อนที่ได

200,000         สินคาในทองถิ่นไดรับการ

เผยแพรมากขึ้น

สํานักการชาง

       3,650,000        3,450,000        3,450,000
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85

    3.2 แนวทางพัฒนาสังคมและชุมชน  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 เทศบาลพบประชาชน (เสนอ

โดยชุมชนถาวรพัฒนา , 

ชุมชนพระบางมงคล , 

ชุมชนหนาโรงเกลือ)

เพื่อใหบริการดานตางๆสู

ชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตขั้นพื้นฐานของ

ประชาชนและรับทราบ

ปญหาของประชาชนและ

สนองตอบปญหาไดตรงจุด

รวดเร็ว

ประชาชนในชุมชนไดรับบริการ

ดานตาง ๆ ของเทศบาลจํานวน 

61 ชุมชน

          700,000           700,000           700,000 สามารถใหบริการดานตางๆ

 สูชุมชน มีการพฒันา

คุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานของ

ประชาชนใหดียิ่งขึ้น และ

รับทราบปญหาของ

ประชาชนและสนองตอบ

ปญหาไดตรงจุดรวดเร็ว

กองสวัสดิการสังคม

2 ประกวดชุมชนพัฒนาดีเดน

และคัดเลือกคณะกรรมการ

ชุมชนตัวอยาง (เสนอโดย

ชุมชนถาวรพัฒนา ,ชุมชน

พระบางมงคล , ชุมชนหนา

โรงเกลือ)

เพื่อใหคณะกรรมการ

บริหารชุมชนไดรูบทบาท

หนาที่ของตัวเอง รู

หลักการบริหาร การ

พัฒนาดานจิตใจ ดาน

สังคม ดานเศรษฐกิจ ดาน

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมใหเกิด

ประโยชนกับชุมชน และ

เพื่อใหประชาชนในชุมชน

ไดมีจิตสํานึกในการพัฒนา

ชุมชนของตนเอง

คัดเลือกคณะกรรมการชุมชน 

ตัวอยาง ชุมชนละ 3 คน และ

ชุมชนดีเดน จํานวน 5 ชุมชน

          200,000           200,000           200,000 คณะกรรมการบริหารชุมชน

รูบทบาทหนาที่ของตัวเอง รู

หลักการบริหาร การพัฒนา

ดานจิตใจ ดานสังคม ดาน

เศรษฐกิจ ดาน

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมใหเกิดประโยชน

กับชุมชน และประชาชนใน

ชุมชนไดมีจิตสํานึกในการ

พัฒนาชุมชนของตนเอง

กองสวัสดิการสังคม

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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    3.2 แนวทางพัฒนาสังคมและชุมชน  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

3 สํารวจ จปฐ.ชุมชนในเขต

เทศบาล (เสนอโดยชุมชน

เจาพอเศรษฐี )

เพื่อสนับสนุนการสํารวจ

ขอมูลพื้นฐานนํามา

วางแผนพัฒนาชุมชน

อยางมีสวนรวมกับ

ประชาชน และใหความรู

แกผูนําชุมชนเพื่อใหมี

ศักยภาพและสราง

กระบวนการเรียนรูใน

ชุมชนของตนเอง

จัดเก็บขอมูลพื้นฐานปละ 1 ครั้ง           350,000           350,000           350,000 มีขอมูลพื้นฐานนํามา

วางแผนพัฒนาชุมชนอยาง

มีสวนรวมกับประชาชน 

ชุมชนมีศักยภาพและสราง

กระบวนการเรียนรูในชุมชน

ของตนเอง

กองสวัสดิการสังคม

4 อบรมสัมมนาคณะกรรมการ 

เจาหนาที่ และสมาชิก

ฌาปนกิจ

เพื่อใหคณะกรรมการ

เจาหนาที่ผูปฏิบัติและ

สมาชิกฌาปนกิจทราบถึง

ระเบียบปฏิบัติ ตาม 

พ.ร.บ.ฌาปนกิจสงเคราะห

 พ.ศ.2545 และทราบถึง

สิทธิประโยชนของตนเองที่

ไดรับตาม พ.ร.บ.ฌาปนกิจ

สงเคราะห พ.ศ.2545

อบรมคณะกรรมการและ

เจาหนาที่ รวมทั้งสมาชิก

สมาคมฌาปณกิจปละประมาณ 

240 คน

          300,000           300,000           300,000 คณะกรรมการ เจาหนาที่

งานสังคมผูปฏิบัติงานรู

บทบาทหนาที่และปฏิบัติ

ตาม พ.ร.บ.ฌาปนกิจ ป 

2545 และและทราบถึงสิทธิ

ประโยชนของตนเองที่ไดรับ

กองสวัสดิการสังคม

       1,550,000        1,550,000        1,550,000
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    3.3 แนวทางเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 ครอบครัวผาสุก (เสนอโดย

ชุมชนไชยศิริ)

เพื่อใหครอบครัวสามารถ

ดูแลใหความรัก ความ

อบอุนแกสมาชิกใน

ครอบครัวทุกเพศ ทุกวัย

อยางมีประสิทธิภาพ

จัดอบรม จํานวนปละ 200 

ครอบครัว

          200,000           200,000           200,000 ครอบครัวสามารถดูแลให

ความรัก ความอบอุนแก

สมาชิกในครอบครัวทุกเพศ 

ทุกวัยอยางมีประสิทธิภาพ

กองสวัสดิการสังคม

2 อบรมกฎหมายจราจร

สําหรับผูนําและสมาชิกใน

ชุมชน (เสนอโดยชุมชนหลัง

แขวงการทาง)

เพื่อใหผูเขารับการอบรม

ทราบกฎหมายระเบียบ

จราจร ลดปญหาอุบัติเหตุ

การจราจร

มีผูเขารับการอบรมปละประมาณ

  250 คน

          500,000           500,000           500,000 ผูเขารับการอบรมทราบถึง

กฎหมายระเบียบจราจร 

และลดปญหาอุบัติเหตุจาก

การจราจรไดดียิ่งขึ้น

กองสวัสดิการสังคม

3 นอมนําแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อนอมนําแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มาประยุกตใชในการ

ปฏิบัติงาน

ประชุมชี้แจง จัดทําสื่อ

ประชาสัมพันธ

            30,000 การปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สํานักการชาง

          730,000           700,000           700,000

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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    3.4 แนวทางสงเคราะห ผูดอยโอกาสทางสังคม และผูประสบภัยพิบัติ เพื่อบรรเทาความเดือดรอนเบื้องตน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 สงเคราะหผูดอยโอกาสใน

เขตเทศบาล (เสนอโดย

ชุมชนวัดไทรใต ,ชุมชนหนา

โรงเกลือ)

เพื่อสงเคราะห

ผูดอยโอกาสทางสังคมให

บรรเทาความเดือดรอน

เบื้องตนและไดรับเบี้ยยัง

ชีพรายเดือน

ผูดอยโอกาสที่ไดรับการ

ชวยเหลือปละไมนอยกวา 400 คน

       4,000,000        4,000,000        4,000,000 ผูดอยโอกาสทางสังคมมี

ชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น

กองสวัสดิการสังคม

 5,100,000  

(เงินอุดหนุน)

2 สงเคราะหผูประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือดรอน

เบื้องตน และชวยเหลือ

เงินทุนประกอบอาชีพและ

กรณีที่มีเหตุจําเปนควรแก

การสงเคราะห

ผูประสบภัยไดรับการสงเคราะห 

จํานวน 61ชุมชน

       2,500,000        2,500,000        2,500,000 ผูประสบภัยไดรับการ

บรรเทาความเดือดรอน

เบื้องตน

กองสวัสดิการสังคม

รวมงบประมาณเทศบาล 6,500,000      6,500,000      6,500,000      

รวมงบประมาณเงินอุดหนุน 5,100,000      

ที่ โครงการ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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    3.5 แนวทางสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาศักยภาพของชุมชน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 อบรมสัมมนาและทัศน

ศึกษาดูงาน คณะกรรมการ

และสมาชิกกลุมสตรีชุมชน

เพื่อสงเสริมความรูความ

เขาใจในบทบาทหนาที่ของ

กลุมสตรี

จัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน

 ปละ 1 ครั้ง

       2,500,000        2,500,000        2,500,000 กลุมสตรีมีความรู ความ

เขาใจ ในบทบาทหนาที่ของ

ตนเองมากขึ้น

กองสวัสดิการสังคม

2 อบรมสัมมนาและทัศน

ศึกษาดูงาน คณะกรรมการ 

 อนุกรรมการ ที่ปรึกษา และ

สมาชิกชมุชน

เพื่อสงเสริมความรูความ

เขาใจในการดําเนินงาน

พัฒนาชุมชน และกระตุน

ใหผูนําชุมชนและสมาชิก

เขาใจถึงบทบาทหนาที่ของ

ตนเอง

จัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน

 ปละ 1 ครั้ง

       4,000,000        4,000,000        4,000,000 ชุมชนไดรับการพัฒนา และ

กระตุนใหผูนําชุมชนและ

สมาชิกเขาใจถึงบทบาท

หนาที่ของตนเองมากขึ้น

กองสวัสดิการสังคม

3 สงเสริมการมีสวนรวมของ

องคกรชุมชนในเขตเทศบาล 

(เสนอโดย ชุมชนถาวร

พัฒนา ,ชุมชนพระบางมงคล

 ,ชุมชนหนาโรงเกลือ ,ชุมชน

หนองผักตบ)

เพื่อสงเสริมการมีสวนรวม

ขององคกรชุมชน การให

ขอมูลขาวสาร การรับฟง

ความคิดเห็น การตัดสินใจ

 การลงประชามติ และ

ประชาพิจารณ

จัดประชุมใหกับคณะกรรมการ

ชุมชน กลุมสตรี อนุกรรมการ ที่

ปรึกษา สมาชิกชุมชน 

คณะกรรมการศูนยสงเคราะห 

คณะกรรมการหอกระจายขาว 

คณะกรรมการบริหารโครงการ

กีฬา คณะกรรมการกลุมออม

ทรัพย  จํานวน 61 ชุมชน

          500,000           500,000           500,000 เปดโอกาสใหองคกรชุมชน

เขามามีสวนรวมในการรับ

ฟงความคิดเห็น รวมทั้ง

พัฒนาทักษะและศักยภาพ

การบริหารราชการแบบมี

สวนรวม

กองสวัสดิการสังคม

       7,000,000        7,000,000        7,000,000

ที่ โครงการ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนากายภาพเมือง

    4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 จัดหาที่ดิน เวนคืนที่ดิน เพื่อ

กอสรางเขื่อนปองกันน้ําทวม

 ถนน  การขยายผิวทาง  

และระบบสาธารณูปโภค

ภายในเขตเทศบาล  (เสนอ

โดยชุมชนหนองผักตบ)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัยใน

การเดินทาง การจราจร 

การขนสง และมีระบบ

ระบายน้ําที่ดี

ดําเนินการจัดซื้อและจายคา

ทดแทนที่ดนิและสิ่งปลูกสราง 

ตามแนวกอสรางเขื่อนปองกันน้ํา

ทวม ถนน และระบบ

สาธารณูปโภค ตามโครงการของ

เทศบาล

 50,000,000 

(เงินอุดหนุน)

 50,000,000 

(เงินอุดหนุน)

 64,000,000 

(เงินอุดหนุน)

ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดี ไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว ไมประสบ

ปญหาน้ําทวม

สํานักการชาง

2 ปรับปรุงถนนไกรลาศ (RB7) 

 (เสนอโดยชุมชนหนองผัก

ตบ)

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการสัญจร

กอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ํา

 ขนาด Ø 0.60 - 1.00 ม. จํานวน

อยางนอย  1  แหง  ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

     10,420,000 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่

ไดรับความสะดวก ปลอดภัย

 ในการเดินทางการจราจร 

การขนสง

สํานักการชาง

โครงการที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551  ถึง  2553)

เทศบาลนครนครสวรรค

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค
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    4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

3 กอสรางผิวจราจร พรอมทอ

ระบายน้ําถนนสวรรควิถี 58 

(เสนอจากคํารองของ

ประชาชน)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัยใน

การเดินทาง การจราจร 

การขนสง และมีระบบ

ระบายน้ําที่ดี

กอสรางผิวจราจร คสล. หนา 

0.15 เมตร  กวาง 3.00 -3.50 

เมตร  ยาวประมาณ 265 เมตร 

พรอมทอระบายน้ําขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร  

ตามแบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

       1,650,000 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดี ไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว ไมมีปญหา

น้ําทวมขัง

สํานักการชาง

4 กอสรางศาลาที่พักรอรถ

โดยสาร

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกมีที่พักรอรถ

โดยสาร

กอสรางศาลาที่พัก ขนาดกวาง 

4.00  เมตร ยาว 4.00 เมตร  

จํานวน  1  หลัง  ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

            80,000 ราษฎรที่อยูอาศัยในบริเวณ

ดังกลาว มีที่พักผูโดยสาร  

ทําใหไดรับความสะดวก

สํานักการชาง
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    4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

5 กอสรางผิวจราจร คสล. 

พรอมทอระบายน้ําถนนอัมริ

นทร (เสนอโดยชุมชน       

นวมินทร ชุมชนวัดพุทธ  

ชุมชนตลาดตายอม)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัยใน

การเดินทาง การจราจร 

การขนสง และมีระบบ

ระบายน้ําที่ดี

กอสรางผิวจราจรถนนอัมรินทร 

เริ่มจากสุดถนนจาก คสล.เดิม - 

มูลนิธิโชติรวี ถนนขางโรงเรียน

นวมินทร-ถึงทางหลวงหมายเลข 

117 เปน คสล.หนา 0.20 เมตร 

ยาวประมาณ 300 เมตร พรอม

ทอระบายน้ํา คสล.ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร 

และกอสรางผิวจราจร  คสล.หนา

 0.15 เมตร ยาวประมาณ 236 

เมตร  พรอมทอระบายน้ํา

เสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร 

ตามแบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

       9,340,000 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดี ไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว ไมมีปญหา

น้ําทวมขัง

สํานักการชาง
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    4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

6 กอสรางผิวจราจร พรอมทอ

ระบายน้ําซอยสวรรควิถี 2 

(เสนอจากคํารองของ

ประชาชน)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัยใน

การเดินทาง การจราจร 

การขนสง และมีระบบ

ระบายน้ําที่ดี

กอสรางผิวจราจร คสล.หนา 0.15

 เมตร กวาง 3-4  เมตร ยาว  119 

เมตร พรอมทอระบายน้ํา ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร 

ตามแบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

          650,000 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดี ไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว ไมมีปญหา

น้ําทวมขัง

สํานักการชาง

7 กอสรางผิวจราจร พรอมทอ

ระบายน้ําซอยสวรรควิถี 4 

(เสนอจากคํารองของ

ประชาชน)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัยใน

การเดินทาง การจราจร 

การขนสง และมีระบบ

ระบายน้ําที่ดี

กอสรางผิวจราจร คสล.หนา 0.15

 เมตร กวาง 3.50-4.00  เมตร 

ยาว  180 เมตร พรอมทอระบาย

น้ํา ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 

เมตร ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

       1,020,000 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดี ไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว ไมมีปญหา

น้ําทวมขัง

สํานักการชาง
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    4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

8 กอสรางผิวจราจร พรอมทอ

ระบายน้ําซอยสวรรควิถี 6 

(เสนอจากคํารองของ

ประชาชน)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัยใน

การเดินทาง การจราจร 

การขนสง และมีระบบ

ระบายน้ําที่ดี

กอสรางผิวจราจร คสล.หนา 0.15

 เมตร กวาง 3-4  เมตร ยาว  238 

เมตร พรอมทอระบายน้ํา ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร 

ตามแบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

       1,290,000 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดี ไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว ไมมีปญหา

น้ําทวมขัง

สํานักการชาง

9 ปรับปรุงถนน คสล.พรอมทอ

ระบายน้ําเชื่อมถนนซอย

พัฒนาที่ดิน จากบริเวณขาง

บานเลขที่ 168/15 (เสนอ

จากคํารองของประชาชน)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัย ใน

การเดินทาง  การจราจร

การขนสง

กอสรางถนน  คสล. กวาง   6.00 

 เมตร ยาวประมาณ 100 เมตร  

หนา  0.15  เมตร  พรอมทอ คสล.

 ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 

เมตร พรอมบอพัก คสล. ยาว

ประมาณ  100  เมตร  ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

          532,000 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดี ไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว ไมมีปญหา

น้ําทวมขัง

สํานักการชาง
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    4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

10 จัดซื้อที่ดิน กอสรางสะพาน

ขามแมน้ํานาน  บริเวณวัด

ปากน้ําโพเหนือ

เพื่อสนับสนุนการกอสราง

สะพานเชื่อมโยงระหวาง

พื้นที่ตลาดปากน้ําโพ , ตน

น้ําเจาพระยาและบึง

บอระเพ็ด

ที่ดินที่อยูตามแนวกอสราง

สะพาน ตามแบบแปลน

รายละเอียดกรมทางหลวงชนบท

       3,000,000 ประชาชนไดรับความ

สะดวกปลอดภัย  ในการ

เดินทาง

สํานักการชาง

11 ปรับปรุงระบบระบายน้ํา 

และถนน คสล.ถนนสวรรควิถี

 บริเวณหนาบานพัก

สรรพสามิตจังหวัด

นครสวรรค  (เสนอจากคํา

รองของประชาชน)

เพื่อใหประชาชนไดความ

สะดวกในการสัญจรไปมา

กอสรางทอระบายน้ํา คสล.ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร 

พรอมบอพัก คสล. และปรับปรุง

ถนน คสล. หนา 0.20 เมตร  

กวาง 3 เมตร ยาว 160 เมตร  

โดยมีพื้นที่ไมนอยกวา 445 

ตารางเมตร  รายละเอียดตาม

แบบแปลนของเทศบาล

       1,400,000 ทําใหราษฎรที่อยูอาศัยใน

บริเวณดังกลาว ไดรับความ

สะดวกในการสัญจรไปมา

สํานักการชาง

95



96

    4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

12 กอสรางระบบระบายน้ํา 

ถนนพุทธมงคล  - เชื่อมถนน

สายพิษณุโลก

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกปลอดภัย ใน

การจราจร และมีระบบ

ระบายน้ําที่ดี

กอสรางทอระบายน้ํา คสล.ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร 

พรอมบอพัก  คสล. ความยาว

รวม 1,345 เมตร และกอสราง

ถนนแอสฟลทติกคอนกรีต หนา 

0.05 เมตร  มีพื้นที่ไมนอยกวา 

1,860 ตารางเมตร  รายละเอียด

ตามแบบแปลนของเทศบาล

       4,600,000 ทําใหราษฎรที่อยูอาศัยใน

บริเวณดังกลาว ไดรับความ

สะดวกในการสัญจรไปมา

สํานักการชาง

13 กอสรางถนน คสล.พรอมทอ

ระบายน้ําซอยมาตุลี  33 

(เสนอจากคํารองของ

ประชาชน)

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกปลอดภัย ใน

การจราจร และมีระบบ

ระบายน้ําที่ดี

กอสรางทอ คสล.  หนา  0.15 

เมตร  กวางเฉลี่ย 5.50 เมตร  

ยาวประมาณ 110 เมตร พรอม

วางทอระบายน้ํา คสล. ขนาด

เสนผาศูนยกลาง  0.60 เมตร  

ตามแบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

          790,000 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดี ไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว ไมมีปญหา

น้ําทวมขัง

สํานัการชาง
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    4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

14 กอสรางถนนคนเดินทางเขา

วัดคีรีวงศ

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกปลอดภัย ใน

การจราจร และมีระบบ

ระบายน้ําที่ดี

กอสรางผิวทาง คสล. หนา 0.12 

เมตร กวางประมาณ 5.00-13.50

 เมตร ยาวประมาณ 625 เมตร 

พื้นที่ไมนอยกวา 6,335 ตาราง

เมตร พรอมปูบล็อกทางเทาหนา 

8.00 เซนติเมตร พื้นที่ไมนอยกวา

 6,335 ตารางเมตร ปูบล็อกทาง

เทาหนา 5.00 เซนติเมตร พื้นที่

ไมนอยกวา 1,240 ตารางเมตร 

พรอมปรับปรุงรางระบายน้ํารูป

ตัววี ยาวประมาณ 620 เมตร

       7,567,000 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดี ไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว ไมมีปญหา

น้ําทวมขัง

สํานัการชาง

15 กอสรางทางเทาภายในเขต

เทศบาล (เสนอโดยชุมชน

หนองผักตบ)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวก ปลอดภัย ใน

การเดินทางการจราจร  

การขนสง

กอสรางทางเทาภายในเขต

เทศบาล พื้นที่รวม 7,500 ตาราง

เมตร ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

       2,000,000        2,000,000        2,000,000 ประชาชนทั่วไปไดรับความ

สะดวก ปลอดภัยในชีวิต

ทรัพยสิน และการสัญจร

สํานักการชาง
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    4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

16 ปรับปรุงเกาะกลางถนน

ภายในเขตเทศบาล (เสนอ

โดยชุมชนหนองผักตบ)

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกปลอดภัย ใน

การเดินทาง การจราจร   

การขนสง

ปรับปรุงเกาะกลางถนนภายใน

เขตเทศบาล  พื้นที่รวม  7,500  

ตารางเมตร ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

       2,000,000        2,000,000        2,000,000 ประชาชนทั่วไปไดรับความ

สะดวก ปลอดภัยในชีวิต

ทรัพยสิน และการสัญจร

สํานักการชาง

17 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ

บริเวณชุมชนวัดพระบาง

มงคล (เสนอโดยชุมชนวัด

พระบางมงคล)

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวก ปลอดภัย 

จากเหตุรายและสะดวกใน

การสัญจร

ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ โดย

ดําเนินการ  1.พาดสายไฟถนน 

25 ต.มม. จํานวน 1 เสน 

ระยะทาง 1,760 เมตร     2.

ติดตั้งโคมไฟฟา ขนาด 2 x 36 

วัตต จํานวน 27 ชุด  3.ติดตั้งชุด

ควบคุมพลังงานแสง จํานวน 1 ชุด

          131,200 ประชาชนไดรับความสะดวก

 ปลอดภัย จากเหตุรายและ

สะดวกในการสัญจร

สํานักการชาง
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    4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

18 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ

ซอยเจาแมศรีจันทร 2 (เสนอ

โดยชุมชนเจาแมศรีจันทร)

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกปลอดภัย จาก

เหตุรายและสะดวกในการ

สัญจร

ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ โดย

ดําเนินการ  1.พาดสาย

อะลูมิเนียมเปลือย 50 A ต.มม. 

จํานวน 1 เสน ระยะทาง 120 

เมตร 2.พาดสายไฟถนน 25 

ต.มม. จํานวน 1 เสน ระยะทาง 

1,480 เมตร  3.ติดตั้งโคมไฟฟา 

ขนาด 2 x 36 วัตต จํานวน 32 ชุด

          133,700 ประชาชนไดรับความสะดวก

 ปลอดภัย จากเหตุรายและ

สะดวกในการสัญจร

สํานัการชาง

19 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ

บริเวณชุมชนบางเรารักกัน

จริง (เสนอโดยชุมชนไชยศิริ)

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวก ปลอดภัย 

จากเหตุรายและสะดวกใน

การสัญจร

ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ โดย

ดําเนินการ 1.พาดสาย

อะลูมิเนียมเปลือย 50 ต.มม. 

จํานวน 1 เสน ระยะทาง 720 

เมตร  2.พาดสายไฟถนน 25 

ต.มม. จํานวน 1 เสน ระยะทาง 

2,280 เมตร  3.ติดตั้งโคมไฟฟา 

ขนาด 2 x 36 วัตต จํานวน 35 ชุด

          238,900 ประชาชนไดรับความสะดวก

 ปลอดภัย จากเหตุรายและ

สะดวกในการสัญจร

สํานักการชาง
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    4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

20 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ

หมูบานธารบัวสวรรค  ต.

นครสวรรคตก อ.เมือง จ.

นครสวรรค (เสนอโดยชุมชน

สุขสวัสดิ์)

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกปลอดภัย จาก

เหตุรายและสะดวกในการ

สัญจร

ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ โดย

ดําเนินการ  1.พาดสายไฟถนน 

25 ต.มม. จํานวน 1 เสน 

ระยะทาง 1140 เมตร 2.ติดตั้ง

โคมไฟฟา ขนาด 2x36 วัตต  

จํานวน 16 ชุด    3.ติดตั้งชุด

ควบคุมพลังงาน จํานวน 1 ชุด

            80,900 ประชาชนไดรับความสะดวก

 ปลอดภัย จากเหตุรายและ

สะดวกในการสัญจร

สํานัการชาง

21 กอสรางถนนผังเมืองสาย ข 5

 (ตอจากถนนเดิม หนา

โรงแรม NSC เชื่อมถนนผัง

เมืองสาย ก. (เสนอโดย

ชุมชนหนองผักตบ)

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการสัญจร

กอสรางถนนผังเมืองสาย ข 5 

ขนาดกวางประมาณ 15 เมตร 

ยาวประมาณ 314 เมตร หรือ

พื้นที่ดําเนินการ 4,710 ตาราง

เมตร พรอมการจัดหาพื้นที่

ดําเนินการตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

28,700,000  

(เงินอุดหนุน)

ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจร  การขนสงและ

การจราจร

สํานัการชาง

100



101

    4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

22 กอสรางถนน คสล.พรอมทอ

ระบายน้ํา ถนนเชื่อม

ระหวางถนนไกรลาส ( RB 7)

 กับถนนพิทักษสันติราษฎร 

(เสนอโดยชุมชนหนองผักตบ)

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการสัญจร

กอสรางผิวจราจร คสล.หนา 0.15

 เมตร กวาง 6.50 เมตร ยาว

ประมาณ 535 เมตร พรอมวาง

ทอระบายน้ําขนาด  Ø 1.20 เมตร

 พรอมบอพัก คสล. ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

       7,900,000 ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจร  การขนสงและ

การจราจร

สํานักการชาง

23 กอสรางถนนสาธารณะแยก

ถนนไกรลาศ (RB7) เขาศาล

อุทธรณภาค

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการสัญจร

กอสรางผิวจราจรแอสฟลทติก 

คอนกรีต กวาง 6.00 เมตร ยาว 

570 เมตร พื้นที่รวมไหลทางไม

นอยกวา 5,130 ตร.ม. ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

       7,500,000 ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจร  การขนสงและ

การจราจร

สํานักการชาง

24 กอสรางถนน คสล.ถนนบาง

เรารักกันจริง ซอยสมนาม

เชื่อมซอยแยกถนนมหาเทพ 

(เสนอโดยชุมชนบางเรารัก

กันจริง)

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการสัญจร

กอสรางถนนคสล.กวางเฉลี่ย

ประมาณ 5 เมตร  ยาวประมาณ 

250 ม. หนา 0.15 ม. พรอมวาง

ทอระบายน้ํา คสล. ขนาด 0.60 

เมตร ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

       2,600,000 ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจร  การขนสงและ

การจราจร

สํานักการชาง
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    4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

25 กอสรางถนน คสล.พรอม

ระบบระบายน้ํา ถนนเขา

ศูนยวิทยบริการ มสธ. (เสนอ

โดยชุมชนนวมินทร)

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกปลอดภัยจาก

เหตุรายและสะดวก  ใน

การคมนาคมม

กอสรางผิวจราจร คสล.หนา 0.15

 เมตร กวาง 5.00 เมตร ยาว

ประมาณ 670 เมตร พรอมวาง

ทอระบายน้ําขนาด  Ø 0.60 เมตร

 พรอมบอพัก คสล. ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

       4,800,000 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดี ไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว ไมมีปญหา

น้ําทวมขัง

สํานักการชาง

26 กอสรางผิวจราจร พรอมทอ

ระบายน้ําถนนสาธารณะ

แยกถนนพหลโยธินขาง

โกดังปูนนกอินทรีย

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัยใน

การเดินทาง การจราจร 

การขนสง และมีระบบ

ระบายน้ําที่ดี

กอสรางผิวจราจร คสล.หนา 0.20

 เมตร กวาง 8.00 เมตร ยาว 350 

เมตร พรอมทอระบายน้ํา ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร 

ตามแบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

       3,500,000 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดี ไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว ไมมีปญหา

น้ําทวมขัง

สํานักการชาง
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    4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

27 กอสรางผิวจราจร พรอมทอ

ระบายน้ําซอยแยกถนน

จักรวาลเชื่อมถนนหลัง

สนามกีฬากลาง

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัยใน

การเดินทาง การจราจร 

การขนสง และมีระบบ

ระบายน้ําที่ดี

กอสรางผิวจราจร คสล.หนา 0.15

 เมตร กวาง 4.50 เมตร ยาว  365

 เมตร พรอมทอระบายน้ํา ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร 

ตามแบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

       2,300,000 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดี ไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว ไมมีปญหา

น้ําทวมขัง

สํานักการชาง

28 กอสรางผิวจราจร พรอมทอ

ระบายน้ํา ซอยแยกจากซอย

ปาริชาติขางบานเลขที่ 

102/154

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัยใน

การเดินทาง การจราจร 

การขนสง และมีระบบ

ระบายน้ําที่ดี

กอสรางผิวจราจร คสล. หนา 

0.15 เมตร กวาง 4-5 เมตร ยาว 

75 เมตร พรอมทอระบายน้ํา 

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 

เมตร ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

          540,000 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดี ไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว ไมมีปญหา

น้ําทวมขัง

สํานักการชาง
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    4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

29 กอสรางผิวจราจร พรอมทอ

ระบายน้ํา ซอยแยกจากซอย

ปาริชาติขางบานเลขที่ 

102/134

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัยใน

การเดินทาง การจราจร 

การขนสง และมีระบบ

ระบายน้ําที่ดี

กอสรางผิวจราจร คสล. หนา 

0.15 เมตร กวาง 4-5 เมตร ยาว 

55 เมตร พรอมทอระบายน้ํา 

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 

เมตร ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

          400,000 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดี ไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว ไมมีปญหา

น้ําทวมขัง

สํานักการชาง

30 กอสรางผิวจราจร พรอมทอ

ระบายน้ํา ซอยแยกจากซอย

ปาริชาติขางบานเลขที่ 

102/96

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัยใน

การเดินทาง การจราจร 

การขนสง และมีระบบ

ระบายน้ําที่ดี

กอสรางผิวจราจร คสล. หนา 

0.15 เมตร กวาง 4-5 เมตร ยาว 

70 เมตร พรอมทอระบายน้ํา 

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 

เมตร ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

          520,000 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดี ไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว ไมมีปญหา

น้ําทวมขัง

สํานักการชาง

31 กอสรางผิวจราจรซอยขางอูพี

 เอส การาจ

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัยใน

การเดินทาง การจราจร 

การขนสง

กอสรางผิวจราจร คสล.หนา 0.15

 เมตร กวาง 4.00  เมตร  ยาว  

180  เมตร  ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

          340,000 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่มี

การคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

สํานักการชาง
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105

    4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

32 กอสรางผิวจราจรพรอมทอ

ระบายน้ําซอยแยกจากซอย

ปาริชาติ ขางบานเลขที่ 

102/158

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัยใน

การเดินทาง การจราจร 

การขนสง และมีระบบ

ระบายน้ําที่ดี

กอสรางผิวจราจร คสล. หนา 

0.15 เมตร กวาง 4-5 เมตร ยาว 

80 เมตร พรอมทอระบายน้ํา 

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 

เมตร ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

          590,000 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดี ไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว ไมมีปญหา

น้ําทวมขัง

สํานักการชาง

33 กอสรางผิวจราจร พรอมทอ

ระบายน้ํา ซอยแยกจากซอย

ปาริชาติขางบานเลขที่ 

102/95

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัยใน

การเดินทาง การจราจร 

การขนสง และมีระบบ

ระบายน้ําที่ดี

กอสรางผิวจราจร คสล. หนา 

0.15 เมตร กวาง 4-5 เมตร ยาว 

65 เมตร พรอมทอระบายน้ํา 

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 

เมตร ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

          470,000 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดี ไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว ไมมีปญหา

น้ําทวมขัง

สํานักการชาง
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106

    4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

34 กอสรางถนน คสล.พรอม

ระบบระบายน้ํา ภายใน

ชุมชนวัดพระบางมงคล

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัยใน

การเดินทาง การจราจร 

การขนสง และมีระบบ

ระบายน้ําที่ดี

กอสรางถนน คสล. กวาง 5.00 

เมตร ยาว 278 เมตร หนา 0.15 

เมตร  พรอมวางทอระบายน้ํา 

คสล.ขนาดเสนผาศูนยกลาง  

0.60 เมตร  ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

       2,800,000 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดี ไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว ไมมีปญหา

น้ําทวมขัง

สํานักการชาง

35 กอสรางถนน คสล. ซอยขาง

สถานธนานุบาล 2 (อรรถกวี

 6)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวก  ปลอดภัย  

ในการเดินทางการจราจร

กอสรางปรับปรุงผิวจราจรเปน

ถนน  คสล. ขนาดกวาง  2.75   

เมตร  ยาวประมาณ 75 เมตร  

หนา 0.15  เมตร พรอมทอ

ระบายน้ํา ขนาดเสนผาศูนยกลาง

 0.40 เมตร  ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

          354,000 ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจร  การขนสงและ

การจราจร ไมมีปญหาน้ํา

ทวมขัง

สํานักการชาง
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    4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

36 กอสรางถนนซอยแยกจาก

ถนนสวรรควิถี ขางบานเลขที่

 340/3

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวก ปลอดภัย ใน

การเดินทางการจราจร  

การขนสง

กอสรางเปนผิวทาง คสล.หนา 

0.15 เมตร กวางประมาณ 4.00 

เมตร ยาว 140 เมตร พรอมวาง

ทอระบายน้ํา คสล.ขนาด

เสนผาศูนยกลาง  0.40 เมตร 

พรอมบอพัก ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

          790,000 ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจร  การขนสงและ

การจราจร   ไมมีปญหาน้ํา

ทวมขัง

สํานกัการชาง

37 กอสรางถนน คสล.ถนน

อรรถกวี  ชวงที่ 2 จาก

โรงพยาบาลสวรรคประชา

รักษถึงถนนอัมราวิถี

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัย ใน

การเดินทาง  การจราจร

การขนสง

กอสรางถนน คสล.กวาง 11-14 

เมตร  ยาว 500 เมตร หนา 0.20 

เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไม

นอยกวา  6,500   ตารางเมตร  

ตามแบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

       5,200,000 ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจร  การขนสงและ

การจราจร

สํานักการชาง
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    4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

38 ปรับปรุงถนน คสล.พรอมทอ

ระบายน้ําเชื่อมถนนซอย

พัฒนาที่ดิน  จากบริเวณ

หนาบานเลขที่  69/7

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัย ใน

การเดินทาง  การจราจร

การขนสง

กอสรางถนน คสล.กวาง 

3.50-4.00  เมตร ยาวประมาณ 

187 เมตร หนา 0.15 เมตร 

พรอมทอ คสล.ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร 

ตามแบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

       1,000,000 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดี ไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว ไมมีปญหา

น้ําทวมขัง

สํานักการชาง

39 กอสรางถนน คสล.พรอมทอ

ระบายน้ํา คสล. ซอยโกสีย 8

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัย ใน

การจราจร การขนสงและมี

ระบบระบายน้ําที่ดี

กอสรางผิวจราจรเปนถนน คสล. 

กวาง 2.00 เมตร ยาว 95.00 

เมตร  หนา 0.15 เมตร  พรอมทอ

ระบายน้ํา ขนาดเสนผาศูนยกลาง

 0.40 เมตร ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

          430,000 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดี ไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว ไมมีปญหา

น้ําทวมขัง

สํานักการชาง
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    4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

40 กอสรางถนน คสล.พรอมทอ

ระบายน้ํา คสล. ซอยโกสีย 10

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัย ใน

การจราจร การขนสงและมี

ระบบระบายน้ําที่ดี

กอสรางผิวจราจรเปนถนน คสล. 

กวาง 3.50 เมตร ยาว 175  เมตร

 หนา 0.15 เมตร  พรอมทอ

ระบายน้ําขนาดเสนผาศูนยกลาง

 0.40 เมตร  ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

          900,000 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดี ไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว ไมมีปญหา

น้ําทวมขัง

สํานักการชาง

41 กอสรางถนน คสล. พรอมทอ

ระบายน้ํา คสล. ซอยโกสีย 16

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการสัญจร 

การคมนาคมม การขนสง 

และมีระบบระบายน้ําที่ดี

กอสรางผิวจราจรถนน คสล.หนา

 0.15 ม. กวาง 4 ม.ยาว 75 ม. 

พรอมทอระบายน้ํา คสล.ขนาด 

0.40 ม.  ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

          410,000 ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจร  การขนสงและ

การจราจร   ไมมีปญหาน้ํา

ทวมขัง

สํานักการชาง

42 กอสรางถนน คสล.พรอมทอ

ระบายน้ํา คสล. ถนนซอย

แยกซอยมหาเทพ (ขาง

หนองผักตบ)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัย ใน

การเดินทาง การจราจร 

การขนสง และมีระบบ

ระบายน้ําที่ดี

กอสรางถนน คสล. กวาง 5.00 

เมตร  ยาวประมาณ 170 เมตร 

พรอมทอระบายน้ํา ขนาด 

เสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร 

และบอพัก ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

       1,210,000 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดี ไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว ไมมีปญหา

น้ําทวมขัง

สํานักการชาง
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110

    4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

43 กอสรางถนน คสล.พรอมทอ

ระบายน้ําบริเวณซอยแยก

ถนนขางปมเชลล (เขาขาด)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวก ปลอดภัย ใน

การเดินทางการจราจร  

การขนสง

กอสรางถนน คสล.กวางประมาณ

 4.00 เมตร หนา  0.15  เมตร  

ยาวประมาณ 100 เมตร พรอม

ทอระบายน้ําขนาด 0.40 เมตร  

ตามแบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

          550,000 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดี ไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว ไมมีปญหา

น้ําทวมขัง

สํานักการชาง

44 กอสรางถนน คสล.พรอมทอ

ระบายน้ํา ซอยปานพลอย 4 

(เสนอโดยชุมชนหนองผักตบ)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวก ปลอดภัย ใน

การเดินทางการจราจร  

การขนสง และมีระบบ

ระบายน้ําที่ดี

กอสรางปรับปรุงถนน  เปน คสล.

 หนา 0.15 เมตร  ขนาดกวาง  

4.00  เมตร  ยาว 200  เมตร  

พรอมทอระบายน้ํา ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร 

ตามแบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

       1,080,000 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดี ไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว ไมมีปญหา

น้ําทวมขัง

สํานักการชาง
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    4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

45 กอสรางถนน คสล.พรอมทอ

ระบายน้ําซอยปานพลอย 5 

(เสนอโดยชุมชนหนองผักตบ)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวก ปลอดภัย ใน

การเดินทางการจราจร  

การขนสง และมีระบบ

ระบายน้ําที่ดี

กอสรางปรับปรุงถนน  เปน คสล.

 หนา 0.15 เมตร  ขนาดกวาง  

4.00  เมตร  ยาว 280  เมตร  

พรอมทอระบายน้ํา ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร 

ตามแบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

       1,510,000 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดี ไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว ไมมีปญหา

น้ําทวมขัง

สํานักการชาง

46 กอสรางถนน คสล.พรอมทอ

ระบายน้ํา ซอยปานพลอย 6 

(เสนอโดยชุมชนหนองผักตบ)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวก ปลอดภัย ใน

การเดินทางการจราจร  

การขนสง และมีระบบ

ระบายน้ําที่ดี

กอสรางปรับปรุงถนน  เปน คสล.

 หนา  0.15  เมตร ขนาดกวาง  

4.00  เมตร  ยาว 250  เมตร  

พรอมทอระบายน้ํา ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร 

ตามแบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

       1,350,000 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดี ไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว ไมมีปญหา

น้ําทวมขัง

สํานักการชาง
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    4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

47 กอสรางถนน คสล.พรอมทอ

ระบายน้ําซอยปานพลอย 7 

(เสนอโดยชุมชนหนองผักตบ)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวก ปลอดภัย ใน

การเดินทางการจราจร  

การขนสง และมีระบบ

ระบายน้ําที่ดี

กอสรางปรับปรุงถนน  เปน คสล.

 หนา 0.15 เมตร ขนาดกวาง  

4.00  เมตร  ยาว 370  เมตร  

พรอมทอระบายน้ํา ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร 

ตามแบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

       2,050,000 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดี ไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว ไมมีปญหา

น้ําทวมขัง

สํานักการชาง

48 กอสรางถนนพรอมทอ

ระบายน้ํา ซอยขางสถานี

ไฟฟายอยนครสวรรค (เสนอ

โดยชุมชนชอนตะวัน)

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการสัญจร 

และมีระบบระบายน้ําที่ดี

กอสรางผิวจราจร คสล.หนา 0.15

 ม. กวาง 3.50-6.00 ม. พรอมทอ

ระบายน้ํา คสล.ขนาด 0.60 ม.  

ความยาวรวมบอพักไมนอยกวา 

1,525 ม. หรือพื้นที่ไมนอยกวา 

7,768 ตร.ม.  รายละเอียดตาม

แบบแปลนของเทศบาล

       9,400,000 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดี ไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว ไมมีปญหา

น้ําทวมขัง

สํานักการชาง

112



113

    4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

49 ปรับปรุงซอยและระบบ

ระบายน้ําซอยสวรรควิถี 66

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวก ปลอดภัย ใน

การเดินทางการจราจร  

การขนสง และมีระบบ

ระบายน้ําที่ดี

ปรับปรุงถนนขนาดกวาง 

3.00-5.00  เมตร  ยาว 320 เมตร

 หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่

ดําเนินการประมาณ 1,300 

ตารางเมตร พรอมทอระบายน้ํา 

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 

เมตร  ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

       1,800,000 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดี ไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว ไมมีปญหา

น้ําทวมขัง

สํานักการชาง

50 กอสรางระบบระบายน้ํา 

พรอมบอพัก คสล.และ

ปรับปรุงผิวจราจร ซอยแยก

จากถนนธรรมวิถี

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกในการ

เดินทาง มีระบบระบายน้ํา

ที่ดี

กอสรางทอ คสล.ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร 

พรอมบอพัก คสล.ความยาวรวม

 331 เมตร ( รวม 4 ซอย )  และ

ปรับปรุงผิวจราจร ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

          860,000 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดี ไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว ไมมีปญหา

น้ําทวมขัง

สํานักการชาง
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    4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

51 กอสรางระบบระบายน้ําและ

ปรับปรุงผิวจราจร คสล.ซอย

แยกจากถนนอัมรินทร ซอย 6

 - 9

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวก ปลอดภัย ใน

การเดินทางการจราจร  

การขนสง

กอสรางระบบระบายน้ําพรอม

บอพัก คสล. และปรับปรุงผิว

จราจร คสล. หนา 0.15  เมตร 

กวาง  2.50 -  4.50 เมตร  ยาว

ประมาณ  673  เมตร  ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

       3,472,000 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดี ไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว ไมมีปญหา

น้ําทวมขัง

สํานักการชาง

52 กอสรางระบบระบายน้ํา

ภายในหมูบานสุขสวัสดิ์

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวก ปลอดภัย ใน

การเดินทางการจราจร  

การขนสง

กอสรางระบบระบายน้ํา คสล. 

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 

เมตร พรอมบอพัก ความยาวรวม

 83 เมตร และผิวจราจร คสล. 

หนา 0.15 เมตร กวาง 4.50 เมตร

 พื้นที่ไมนอยกวา 359 ตารางเมตร

          560,000 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดี ไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว ไมมีปญหา

น้ําทวมขัง

สํานักการชาง

53 กอสรางถนนพรอมทอ

ระบายน้ํา ซอยเชื่อมระหวาง

ถนน นครสวรรค-พิษณุโลก

กับถนนหนาหมูบานจาเสงี่ยม

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวก ปลอดภัย ใน

การเดินทางการจราจร  

การขนสง

กอสรางถนน คสล. กวาง 5.00 

เมตร ยาว 580 เมตร พรอมทอ

ระบายน้ําขนาดเสนผาศูนยกลาง

 0.60 เมตร รวมความยาว 580 

เมตร

       4,600,000 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดี ไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว ไมมีปญหา

น้ําทวมขัง

สํานักการชาง
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    4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

54 ติดตั้งเสาไฟฟาพรอมดวง

โคมถนนธรรมวิถี

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวก ปลอดภัย ใน

การเดินทางการจราจร  

การขนสง

ติดตั้งเสาไฟฟาชนิดโคมเดี่ยวสูง 

9 เมตร ดวงโคมชนิด HIGH  

PRESSURE  SODIUM ขนาด 

250 วัตต จํานวน 30  ตน ตาม

แบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

       1,930,000 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่

ไดรับความสะดวก ปลอดภัย

 ในการเดินทางการจราจร  

การขนสง

สํานักการชาง

55 ติดตั้งไฟฟาประดับรอบ

อาคารสํานักงานเทศบาล

เพื่อใหเกิดความสวยงาม

และรวมเฉลิมพระเกียรติ

พระชนมายุ ครบ 80 พรรษา

ติดตั้งไฟฟาประดับรอบอาคาร

สํานักงาน เทศบาลนคร

นครสวรรค

       4,000,000 มีภูมิทัศนที่สวยงาม สํานักการชาง

56 ติดตั้งโคมไฟบริเวณลาน

ดนตรี  ภายในอุทยานสวรรค

เพื่อใหประชาชน ไดรับ

ความสะดวกปลอดภัย 

และลดปญหาการเกิด

อุบัติเหตุ

ปรับปรุงและติดตั้งโคมไฟดอกไม

อิเลคทรอนิค  ขนาดความสูง

ประมาณ  8.00 เมตร จํานวน 10

 ตน ตามแบบรายละเอียดของ

เทศบาล

       2,000,000 ใหประชาชนไดรับความ

สะดวก ปลอดภัย และลด

ปญหาอุบัติเหตุ

สํานักการชาง
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    4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

57 กอสรางถนน คสล.ตั้งแต

บริเวณประตูวัดเขาฯถึง

บริเวณสามแยกเมรุวัดเขา

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการสัญจร

ไปมา

กอสรางถนน คสล. กวาง

ประมาณ 8.00 เมตร ยาว

ประมาณ 510 เมตร  หนาเฉลี่ย  

0.20 เมตร พรอมวางทอระบาย

น้ํา คสล. ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

       5,595,000 ทําใหราษฎรที่อยูอาศัยใน

บริเวณดังกลาว ไดรับความ

สะดวกในการสัญจรไปมา

สํานักการชาง

58 กอสรางถนน คสล.ตั้งแต

บริเวณสามแยกเมรุวัดเขาฯ

ถึงบริเวณทางเขาโรงงาน

เปปซี่  (เสนอโดยชุมชน

หนองปลาแหง)

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการสัญจร

ไปมา

กอสรางถนน คสล. กวาง

ประมาณ 5.00 เมตร ยาว

โดยประมาณ 295 เมตร หนา

เฉลี่ย 0.15 เมตร  พรอมวางทอ

ระบายน้ํา คสล. ขนาด 0.60 

เมตร  ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

       1,835,000 ทําใหราษฎรที่อยูอาศัยใน

บริเวณดังกลาว ไดรับความ

สะดวกในการสัญจรไปมา

สํานักการชาง
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    4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

59 กอสรางถนน คสล. ตั้งแต

บริเวณถนน คสล.เดิมจรด

ถนน คสล.ภายในชุมชน

หนองปลาแหง (เสนอโดย

ชุมชนหนองปลาแหง)

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการสัญจร

ไปมา

กอสรางถนน คสล.กวางประมาณ

 4.00 เมตร ยาวประมาณ 475 

เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

พรอมวางทอระบายน้ํา คสล.  

ขนาด  0.60  เมตร ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

       2,678,000 ทําใหราษฎรที่อยูอาศัยใน

บริเวณดังกลาว ไดรับความ

สะดวกในการสัญจรไปมา

สํานักการชาง

60 กอสรางถนน คสล.เริ่มตั้งแต

ปากซอยบานเลขที่ 160 หมู 

4 ถึง บริเวณบานเลขที่ 50 

หมู 4 ภายในชุมชนวัดพรหม

เพื่อใหประชาชนไดความ

สะดวกในการสัญจรไปมา

กอสรางผิวจราจร คสล.กวาง

เฉลี่ย 5.00 เมตร  ยาว

โดยประมาณ 113  เมตร  หนา 

0.15 เมตร  ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

          312,125 ทําใหราษฎรที่อยูอาศัยใน

บริเวณดังกลาว ไดรับความ

สะดวกในการสัญจรไปมา

สํานักการชาง

61 กอสรางถนน คสล.เริ่มตั้งแต

ปากซอยบานเลขที่  50  หมู 

 4  ถึงบริเวณบานเลขที่  25 

 หมู 4

เพื่อใหประชาชนไดความ

สะดวกในการสัญจรไปมา

กอสรางผิวจราจร คสล.กวาง

เฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว

โดยประมาณ 98 เมตร หนา 0.15

 เมตร  รายละเอียดตามแบบ

แปลนของเทศบาล

          135,400 ทําใหราษฎรที่อยูอาศัยใน

บริเวณดังกลาว ไดรับความ

สะดวกในการสัญจรไปมา

สํานักการชาง

117



118

    4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

62 กอสรางถนน คสล.พรอมทอ

ระบายน้ํา คสล. ซอยสวรรค

วิถี 39  (เสนอโดยชุมชน

หนองผักตบ)

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการสัญจร

ไปมา

กอสรางผิวจราจร คสล.กวาง

เฉลี่ย 4.00 - 7.50 เมตร  ยาว

โดยประมาณ 422 เมตร หนา 

0.15 เมตร  หรือพื้นที่ไมนอยกวา

 2,511  ตารางเมตร (พื้นที่บอพัก)

  พรอมวางทอระบายน้ํา คสล.

เสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร 

ความยาวรวมบอพัก

โดยประมาณ 422 เมตร 

รายละเอียดตามแบบแปลนของ

เทศบาล

       3,900,000 ทําใหราษฎรที่อยูอาศัยใน

บริเวณดังกลาว ไดรับความ

สะดวกในการสัญจรไปมา

สํานักการชาง

63 กอสรางถนน คสล. ซอยบาน

เสธฯ(หลังวิทยาลัยเทคนิค

นครสวรรค )

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการสัญจร

ไปมา

กอสรางผิวจราจร คสล.กวาง

เฉลี่ย 4.00 - 6.50 เมตร ยาว

โดยประมาณ 120 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

 575 ตารางเมตร รายละเอียด

ตามแบบแปลนของเทศบาล

          330,000 ทําใหราษฎรที่อยูอาศัยใน

บริเวณดังกลาว ไดรับความ

สะดวกในการสัญจรไปมา

สํานักการชาง
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    4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

64 กอสรางถนน คสล. ซอย

บานปา       (หลังวัดพรหม

จริยาวาส )

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการสัญจร

ไปมา

กอสรางผิวจราจร คสล.กวาง

เฉลี่ย 4.00 - 5.00 เมตร ยาว

โดยประมาณ 122 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

 610 เมตร รายละเอียดตามแบบ

แปลนของเทศบาล

          400,000 ทําใหราษฎรที่อยูอาศัยใน

บริเวณดังกลาว ไดรับความ

สะดวกในการสัญจรไปมา

สํานักการชาง

65 กอสรางถนน คสล.พรอม

วางทอระบายน้ํา คสล. ซอย

มาตุลี 35

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการสัญจร

ไปมา

กอสรางผิวจราจร คสล. หนา 

0.15 เมตร กวาง 6.00 เมตร ยาว

 150 เมตร พรอมวางทอระบาย

น้ํา คสล.ขนาด 0.60 เมตร ความ

ยาวไมนอยกวา 150.00 เมตร  

ตามแบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

       1,130,600 ทําใหราษฎรที่อยูอาศัยใน

บริเวณดังกลาว ไดรับความ

สะดวกในการสัญจรไปมา

สํานักการชาง

66 กอสรางถนน คสล.พรอม

วางทอระบายน้ํา คสล. ซอย

ขางเรือนไมจิตราพร

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการสัญจร

ไปมา

กอสรางผิวจราจร คสล.หนา 0.15

 เมตร  กวาง 5.00 เมตร  ยาว  80

  เมตร  พรอมวางทอระบายน้ํา 

คสล. ขนาด 0.40 เมตร   ตาม

แบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

          553,400 ทําใหราษฎรที่อยูอาศัยใน

บริเวณดังกลาว ไดรับความ

สะดวกในการสัญจรไปมา

สํานักการชาง
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    4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

67 กอสรางถนนผิวจราจร คสล.

พรอมระบบระบายน้ํา ถนน

บริเวณดานขางวัดชองคีรีฯ

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการสัญจร

ไปมา

กอสรางถนน คสล.กวาง 4 เมตร 

ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร 

โดยมีพื้นที่ไมนอยกวา 967 

ตารางเมตร และวางทอ คสล.

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 

เมตร  รายละเอียดตามแบบ

แปลนของเทศบาล

       2,200,000 ทําใหราษฎรที่อยูอาศัยใน

บริเวณดังกลาว ไดรับความ

สะดวกในการสัญจรไปมา

สํานักการชาง

68 กอสรางถนนผิวจราจร คสล.

 พรอมระบบระบายน้ํา ซอย 

1 แยกจากถนนหนาน้ําตาล

แมนชั่น

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการสัญจร

ไปมา

กอสรางถนน คสล.กวาง 3-4 

เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 

เมตร โดยมีพื้นที่ไมนอยกวา 935

 ตารางเมตร และวางทอ คสล.

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 

เมตร รายละเอียดตามแบบ

แปลนของเทศบาล

       2,680,000 ทําใหราษฎรที่อยูอาศัยใน

บริเวณดังกลาว ไดรับความ

สะดวกในการสัญจรไปมา

สํานักการชาง

69 ปรับปรุงสะพานริมน้ํา เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการสัญจร

ไปมา

ปรับปรุงสะพานริมน้ําตามรูป

แบบเดิม จํานวน 14 จุด

       1,220,000 ทําใหราษฎรที่อยูอาศัยใน

บริเวณดังกลาว ไดรับความ

สะดวกในการสัญจรไปมา

สํานักการชาง
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    4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

70 กอสรางผิวจราจร คสล.

พรอมทอระบายน้ําถนนหนา

น้ําตาลแมนชั่น  เริ่มจาก

ทางหลวงหมายเลข 117 ถึง

ถนนหมูบานจาเสงี่ยม (เสนอ

โดยชุมชนเจาพอเศรษฐี)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัยใน

การเดินทาง การจราจร 

การขนสง และมีระบบ

ระบายน้ําที่ดี

กอสรางถนน คสล.หนา 0.15 

เมตร กวาง 6.00 - 15.00 เมตร  

ยาว  570 เมตร  พรอมทอ

ระบายน้ํา เสนผาศูนยกลาง 0.60

 เมตร ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

       4,900,000 ราษฎรที่อยูอาศยัในพื้นที่

และที่มีการคมนาคมทั่วไป

ไดรับความสะดวก รวดเร็ว 

ไมมีปญหาน้ําทวมขัง

สํานักการชาง

71 กอสรางทอระบายน้ํา คสล.

พรอมทางเทา ถนนริมน้ํา 

ตั้งแตโรงเรียนอนุบาล

นครสวรรคถึงบริเวณหลัง

สํานักงานอัยการ (ฝงสวน

ราชการ)

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการสัญจร 

และมีระบบระบายน้ําที่ดี

กอสรางทอระบายน้ําขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร 

พรอมบอพัก คสล. ความยาวรวม

 1,400 เมตร พรอมทางเทา ตาม

แบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

       8,100,000 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดี ไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว ไมมีปญหา

น้ําทวมขัง

สํานักการชาง
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    4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

72 กอสรางถนนพรอมทอ

ระบายน้ํา คสล.เกาะยม 

(เสนอโดยชุมชนเกาะยม)

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 ตาราง

เมตร และวางทอระบายน้ํา คสล.

เสนผาศูนยกลาง 0.60 ม. พรอม

บอพัก ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

     10,000,000 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดี ไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว ไมมีปญหา

น้ําทวมขัง

สํานักการชาง

73 กอสรางถนน คสล. พรอมทอ

ระบายน้ํา คสล. ซอยมาตุลี 

35  ชวงที่ 2

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการสัญจร

ไปมา และมีระบบระบาย

น้ําที่ดี

กอสรางถนน คสล.กวางประมาณ

 6.00 เมตร ยาวประมาณ 140 ม.

 หนา 0.15 ม.  พรอมทอระบาย

น้ํา  คสล.ขนาดเสนผาศูนยกลาง 

 0.40  เมตร  ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

       1,080,000 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดี ไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว ไมมีปญหา

น้ําทวมขัง

สํานักการชาง
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123

    4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

74 กอสรางผิวจราจร พรอมทอ

ระบายน้ําถนนริมน้ําชวง

รานอาหารครัวโซดาถึงวัด

ศรีสุวรรณ (เสนอโดยชุมชน

ตลาดใต)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัยใน

การเดินทาง การจราจร 

การขนสง และมีระบบ

ระบายน้ําที่ดี

กอสรางผิวจราจร คสล. หนา 

0.15 เมตร กวาง 4-10 เมตร ยาว

 900 เมตร พรอมทอระบายน้ํา 

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.00 

เมตร ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

       9,000,000 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดี ไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว ไมมีปญหา

น้ําทวมขัง

สํานักการชาง

75 กอสรางถนน คสล.ถนน

อรรถกวี   จากถนนโกสียถึง

โรงพยาบาลสวรรคประชา

รักษ ชวงที่ 1

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัย ใน

การเดินทาง  การจราจร

การขนสง

กอสรางถนน  คสล. กวาง    

12-14  เมตรยาว  550  เมตร  

หนา  0.20  เมตร  หรือพื้นที่

ดําเนินการไมนอยกวา  7,200  

ตารางเมตรตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

       5,760,000 ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจร และ การขนสง

สํานักการชาง

76 กอสรางถนน คสล. ถนน

มาตุลีจากถนนริมเขื่อนถึง

ซอยมาตุลี 5 ชวงที่ 1

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัย ใน

การเดินทาง การจราจร

การขนสง

กอสรางถนน  คสล. กวาง   10 - 

12  เมตร    ยาว   600  เมตร  

หนา  0.20  เมตร  หรือพื้นที่

ดําเนินการไมนอยกวา  6,900   

ตารางเมตร   ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

       5,520,000 ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจร และ การขนสง

สํานักการชาง

123



124

    4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

77 กอสรางถนน  คสล. ถนน

สวรรควิถี  จากแยกถนน

ธรรมวิถี ถึงสี่แยกถนนอรรถ

กวี

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัย ใน

การเดินทาง การจราจร

การขนสง

กอสรางถนน  คสล. กวาง   11 - 

18  เมตร  ยาวประมาณ   800  

เมตร  หนา  0.20  เมตร  หรือ

พื้นที่ดําเนินการประมาณ  

12,000   ตารางเมตร   ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

       9,600,000 ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจร และ การขนสง

สํานักการชาง

78 กอสรางถนน คสล. ถนน

สวรรควิถี แยกถนนอรรถกวี

ถึงสามแยกถนนดาวดึงส

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัย ใน

การเดินทาง การจราจร

การขนสง

กอสรางถนน  คสล. กวาง   11 - 

18  เมตร  ยาวประมาณ   760  

เมตร  หนา  0.20  เมตร  หรือ

พื้นที่ดําเนินการประมาณ   

11,400   ตารางเมตร  ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

       9,120,000 ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจร  การขนสงและ

การจราจร

สํานักการชาง
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125

    4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

79 กอสรางถนน  คสล. ถนน

โกสีย ชวงที่ 3 จากวัด

นครสวรรคถึง

ธนาคารกรุงไทย จํากัด 

สาขาถนนสวรรควิถี

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัย ใน

การเดินทาง การจราจร

การขนสง

กอสรางถนน  คสล. กวาง   5  - 

12  เมตร    ยาว   560  เมตร  

หนา  0.20  เมตร  หรือพื้นที่

ดําเนินการไมนอยกวา  5,130   

ตารางเมตร  ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

       4,100,000 ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจร  การขนสงและ

การจราจร

สํานักการชาง

80 กอสรางถนน  คสล. ถนน

สวรรควิถีหนาวัดนครสวรรค

ถึงตึกน้ําเงิน

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัย ใน

การเดินทาง การจราจร

การขนสง

กอสรางถนน คสล. สวรรควิถี  

หนา  0.20 เมตรกวางประมาณ  

11 -15 เมตร  ยาว  430 เมตร  

หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา  

5,970 ตร.ม   ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

       4,776,000 ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจร  การขนสงและ

การคมนาคมม

สํานักการชาง
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126

    4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

81 ปรับปรุงถนนพรอมระบบ

ระบายน้ํา ซอยสวรรควิถี 68

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวก ปลอดภัย ใน

การเดินทางการจราจร  

การขนสง และมีระบบ

ระบายน้ําที่ดี

กอสรางผิวทาง คสล.กวาง 5.00 

เมตร ความยาว 200 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการ

ประมาณ  945  ตารางเมตร 

และทอระบายน้ํา คสล.ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร  

ตามแบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

       1,440,000 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดี ไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว ไมมีปญหา

น้ําทวมขัง

สํานักการชาง

82 กอสรางผิวจราจร คสล.

พรอมทอระบายน้ํา ถนน

ดานหลังโรงแรมพิมาน  เริ่ม

จากทางหลวงหมายเลข  

117 ถึงถนนหมูบานจาเสงี่ยม

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวก ปลอดภัย ใน

การเดินทางการจราจร  

การขนสง และมีระบบ

ระบายน้ําที่ดี

กอสรางทอระบายน้ํา ขนาด

เสนผาศูนยกลาง  0.60 เมตร 

พรอมบอพัก คสล. และปรับปรุง

ผิวจราจร เปน คสล. ผิวทาง

กวางประมาณ 5 เมตร ยาว

ประมาณ 384 เมตร หนา 0.15 

เมตร  ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

       3,000,000 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดี ไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว ไมมีปญหา

น้ําทวมขัง

สํานักการชาง
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127

    4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

83 กอสรางถนนชวงตอระหวาง

ถนนมหาเทพเชื่อมกับถนน

พิทักษสันติราษฎร (เสนอ

โดยชุมชนหนองผักตบ)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวก ปลอดภัย ใน

การเดินทางการจราจร  

การขนสง

กอสรางถนน คสล.กวางเฉลี่ย 

7.50 ม. ยาว 258 ม. หนา 0.20 

ม. และวางทอระบายน้ํา ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร 

ตามแบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

       2,700,000 ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจร  การขนสงและ

การคมนาคม

สํานักการชาง

84 กอสรางถนน คสล.ถนนโกสีย

 หนาที่ทําการไปรษณียถึง

วัดนครสวรรค ชวงที่ 2

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัย ใน

การเดินทาง  การจราจร

การขนสง

กอสรางถนน  คสล. กวาง   11 - 

15  เมตร    ยาว   775  เมตร  

หนา  0.20  เมตร  หรือพื้นที่

ดําเนินการไมนอยกวา 10,020   

ตารางเมตร  ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

       8,000,000 ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจร  การขนสงและ

การคมนาคม

สํานักการชาง

85 กอสรางถนน คสล.พรอมทอ

ระบายน้ํา ซอยโกสีย  2

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัย ใน

การจราจร การขนสงและมี

ระบบระบายน้ําที่ดี

กอสรางปรับปรุงผิวจราจรเปน

ถนน คสล. ขนาดกวาง 4.00 ม. 

ยาว 125 ม. หนา 0.15 ม.   

พรอมทอระบายน้ําขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.40 ม.  ตาม

แบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

          670,000 ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจร  การขนสงและ

การคมนาคม

สํานักการชาง
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128

    4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

86 กอสรางถนนพรอมทอ

ระบายน้ํา ซอยโกสีย 18   

(เสนอโดยชุมชนหนองผักตบ)

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการสัญจร 

และมีระบบระบายน้ําที่ดี

กอสรางผิวจราจรถนน คสล.หนา

 0.15 ม.กวาง  4 ม. ยาว 90 ม.

พรอมทอระบายน้ํา คสล.ขนาด 

0.40 ม. ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

          500,000 ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจร  การขนสงและ

การคมนาคม

สํานักการชาง

87 กอสรางถนนพรอมทอ

ระบายน้ําแยกถนนจักรวาล 

(บานบุญสนอง)   (เสนอโดย

ชุมชนหนองผักตบ)

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการสัญจร

กอสรางผิวจราจร คสล.หนา 0.15

 ม.  กวาง 5 ม.  ยาว 252 ม. 

พรอมทอระบายน้ํา คสล.ขนาด  

0.40 ม.  ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

       1,900,000 ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจร  การขนสงและ

การคมนาคมม  และไมมี

ปญหาน้ําทวมขัง

สํานักการชาง

88 กอสรางถนน คสล.พรอมทอ

ระบายน้ํา ถนนพิทักษสันติ

ราษฎรซอยขางบานนาง

ชะเอม สิงหะ (เสนอโดย

ชุมชนสามัคคีพัฒนา)

เพื่อใหผูใชเสนทาง  ไดรับ

ความสะดวกปลอดภัยใน

การเดินทางและการจราจร

และมีระบบระบายน้ําที่ดี

กอสรางถนน คสล.กวางประมาณ

  4.50 เมตร  ยาวประมาณ  42  

เมตร  พรอมทอระบายน้ําขนาด

เสนผาศูนยกลาง  0.40 เมตร  

ตามแบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

          250,000 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดี ไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว ไมมีปญหา

น้ําทวมขัง

สํานักการชาง
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    4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

89 กอสรางถนน คสล.พรอมทอ

ระบายน้ําซอยสวรรควิถี  19

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัย ใน

การเดินทาง และมีระบบ

ระบายน้ําที่ดี

กอสรางถนน คสล.ขนาดกวาง

ประมาณ  4 - 6  เมตร  ยาว  480

  เมตร  หนา  0.20  เมตร  หรือ

พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา  

2,880  ตารางเมตร  พรอมทอ

ระบายน้ํา  ขนาด

เสนผาศูนยกลาง  0.60  เมตร  

ตามแบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

       4,000,000 เพื่อปองกันน้ําทวมบริเวณ

ชุมชน  ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการเดินทาง

สํานักการชาง

90 กอสรางถนน คสล.พรอมทอ

ระบายน้ําซอยขาง

ธนาคารกรุงไทย สาขา

ปากน้ําโพ

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวก  ปลอดภัยใน

การเดินทาง การจราจร 

การขนสง และมีระบบ

ระบายน้ําที่ดี

กอสรางถนน คสล.กวาง 2.80 - 

5.00 เมตร ยาวประมาณ 188 

เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมทอ

ระบายน้ํา ขนาดเสนผาศูนยกลาง

 0.40 เมตร  ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

       1,100,000 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดี ไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว ไมมีปญหา

น้ําทวมขัง

สํานักการชาง
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    4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

91 กอสรางถนน คสล.พรอมทอ

ระบายน้ํา ถนนซอยแยก

ถนนมหาเทพ   (เสนอโดย

ชุมชนหนองผักตบ)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวก  ปลอดภัยใน

การเดินทาง การจราจร 

การขนสง และมีระบบ

ระบายน้ําที่ดี

กอสรางถนน คสล.กวางประมาณ

 5.00 เมตร  ยาวประมาณ 120 

เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมทอ

ระบายน้ํา คสล. ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร  

ยาวประมาณ  188  เมตร  ตาม

แบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

       1,150,000 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดี ไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว ไมมีปญหา

น้ําทวมขัง

สํานักการชาง

92 กอสรางถนน คสล.พรอมทอ

ระบายน้ํา ถนนซอยเชื่อม

ถนนมหาเทพขางบาน

ชํานาญหมอ   (เสนอโดย

ชุมชนหนองผักตบ)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวก  ปลอดภัยใน

การเดินทาง การจราจร 

การขนสง

กอสรางถนน คสล.กวางประมาณ

 5.00 เมตร  ยาวประมาณ 160 

เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมทอ

ระบายน้ํา คสล. ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร 

พรอมบอพัก ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

       1,450,000 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดี ไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว ไมมีปญหา

น้ําทวมขัง

สํานักการชาง
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    4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

93 กอสรางถนน คสล.พรอมทอ

ระบายน้ําถนนขางหนองผัก

ตบซอยหอพักซากุระ (เสนอ

โดยชุมชนหนองผักตบ)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวก  ปลอดภัยใน

การเดินทาง การจราจร 

การขนสง และมีระบบ

ระบายน้ําที่ดี

กอสรางถนน คสล.กวางประมาณ

 5.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร 

พรอมทอระบายน้ํา คสล. ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตรยาว

ประมาณ 150 เมตร  ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

       1,450,000 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดี ไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว ไมมีปญหา

น้ําทวมขัง

สํานักการชาง

94 กอสรางถนน คสล.พรอมทอ

ระบายน้ําถนนซอยแยกถนน

มหาเทพ  (ขางหนองผักตบ) 

(เสนอโดยชุมชนหนองผักตบ)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวก  ปลอดภัยใน

การเดินทาง การจราจร 

การขนสง และมีระบบ

ระบายน้ําที่ดี

กอสรางถนน คสล.กวางประมาณ

 5.00 เมตร  ยาวประมาณ 150 

เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมทอ

ระบายน้ํา คสล. ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร  

ตามแบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

       1,450,000 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดี ไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว ไมมีปญหา

น้ําทวมขัง

สํานักการชาง
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    4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

95 กอสรางถนน คสล.พรอมทอ

ระบายน้ําซอยเยื้อง

ศูนยบริการสาธารณสุข 3 

(เสนอโดยชุมชนสามัคคี

พัฒนา)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวก  ปลอดภัยใน

การเดินทาง การจราจร 

การขนสง

กอสรางถนน คสล. หนา  0.15 

เมตร กวางประมาณ  3.50  เมตร

  ยาวประมาณ  42  เมตร  

พรอมทอระบายน้ําขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร  

ตามแบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

          230,000 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดี ไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว ไมมีปญหา

น้ําทวมขัง

สํานักการชาง

96 กอสรางถนน คสล.พรอมทอ

ระบายน้ํา ถนนพิทักษสันติ

ราษฎรซอยขางบานเลขที่ 

1122/7 (เสนอโดยชุมชน

สามัคคีพัฒนา)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวก  ปลอดภัยใน

การเดินทาง การจราจร 

การขนสง

กอสรางถนน คสล. หนา 0.15 

เมตร กวางประมาณ  4.00  เมตร

  ยาวประมาณ  68  เมตร  

พรอมทอระบายน้ําขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร 

ตามแบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

          365,000 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดี ไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว ไมมีปญหา

น้ําทวมขัง

สํานักการชาง
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    4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

97 กอสรางถนน คสล.พรอมทอ

ระบายน้ํา ซอยขาง

ศูนยบริการสาธารณสุข 3 

(เสนอโดยชุมชนสามัคคี

พัฒนา)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวก  ปลอดภัยใน

การเดินทาง การจราจร 

การขนสง

กอสรางถนน คสล.หนา 0.15 

เมตร กวางประมาณ  3.20  เมตร

  พรอมทอระบายน้ําขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร 

ยาวประมาณ  78  เมตร  ตาม

แบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

          390,000 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดี ไดรับความ

สะดวก รวดเรว็ ไมมีปญหา

น้ําทวมขัง

สํานักการชาง

98 กอสรางถนน คสล.พรอมทอ

ระบายน้ํา ถนนพิทักษสันติ

ราษฎร ซอยขางบานเลขที่ 

1164/14 (เสนอโดยชุมชน

สามัคคีพัฒนา)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวก  ปลอดภัยใน

การเดินทาง การจราจร 

การขนสง

กอสรางถนน คสล.หนา 0.15 

เมตร กวางประมาณ  3.50  เมตร

  พรอมทอระบายน้ําขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร 

ยาวประมาณ 118  เมตร ตาม

แบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

          600,000 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดี ไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว ไมมีปญหา

น้ําทวมขัง

สํานักการชาง
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    4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

99 กอสรางถนน คสล.พรอมทอ

ระบายน้ํา ซอยขางโรง

กลวยไม (เสนอโดยชุมชน

สามัคคีพัฒนา)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวก  ปลอดภัยใน

การเดินทาง การจราจร 

การขนสง

กอสรางถนน คสล.หนา 0.15 

เมตร กวางประมาณ  4.00  เมตร

  พรอมทอระบายน้ําขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร 

ยาวประมาณ 105  เมตร ตาม

แบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

          570,000 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดี ไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว ไมมปีญหา

น้ําทวมขัง

สํานักการชาง

100 กอสรางถนน คสล.พรอมทอ

ระบายน้ํา ซอยขางบานนาย

เยื้อน  กล่ําเทศ  (เสนอโดย

ชุมชนสามัคคีพัฒนา)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวก  ปลอดภัยใน

การเดินทาง การจราจร 

การขนสง

กอสรางถนน คสล.หนา 0.15 

เมตร กวางประมาณ  5.00  เมตร

  พรอมทอระบายน้ําขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร 

ยาวประมาณ 125  เมตร ตาม

แบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

          890,000 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดี ไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว ไมมีปญหา

น้ําทวมขัง

สํานักการชาง
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    4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

101 กอสรางถนน คสล.และทอ

ระบายน้ํา ซอยเจาแมศรี

จันทร 3-8 (6 ซอย)  (เสนอ

โดยชุมชนเจาแมศรีจันทร)

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการสัญจร

ไปมา

กอสรางถนน คสล. กวาง

ประมาณ  2.00 - 4.00 เมตร  

ยาวประมาณ 529  เมตร หนา 

0.15 เมตร  พรอมทอระบายน้ํา 

คสล.ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40

 เมตร ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

       2,550,000 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดี ไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว ไมมีปญหา

น้ําทวมขัง

สํานักการชาง

102 ปรับปรุงผิวจราจรและทาง

เทาพรอมไฟฟาถนนมหาเทพ

  ชวงที่  1   (เสนอโดยชุมชน

หนองผักตบ)

ประชาชนไดรับประโยชน

จากการใชเสนทางพรอม

ทั้งมีระบบระบายน้ําที่ดี 

ไดรับสะดวก  ปลอดภัย  

ในการเดินทาง

ปรับปรุงผิวจราจรเปนถนน คสล.

หนา  0.20  เมตร  กวางประมาณ

  12.00 เมตร  ยาวประมาณ  

875  เมตร  ทางเทาพรอมทอ

ระบายน้ําขนาดเสนผาศูนยกลาง

 0.60 เมตร กวาง  2.00 เมตร ทั้ง

 2 ดาน พรอมเสาไฟฟาพรอมโคม

ไฟ  จํานวน 44 ตน ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

     17,000,000 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดี ไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว ไมมีปญหา

น้ําทวมขัง

สํานักการชาง
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    4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

103 กอสรางผิวจราจรพรอมทอ

ระบายน้ํา แยกถนนจักรวาล 

(เสาไฟฟาเลขที่ 382)

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการสัญจร

ไปมา

กอสรางผิวจราจร คสล.หนา 0.15

 ม.  กวาง 5 ม. ยาว 324 ม. หรือ

พื้นที่ไมนอยกวา 1620 ตร.ม. 

พรอมทอระบายน้ํา คสล.ขนาด  

0.4 ม. ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

       2,300,000 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดี ไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว ไมมีปญหา

น้ําทวมขงั

สํานักการชาง

104 กอสรางระบบระบายน้ําและ

ปรับปรุงผิวจราจร ซอยแยก

จากถนนอัมรินทร (ตรงขาม

อาคารพัสดุสวนชาง

สุขาภิบาล )

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวก ปลอดภัย ใน

การเดินทางการจราจร  

การขนสง

กอสรางระบบระบายน้ําพรอม

บอพัก คสล.และปรับปรุงผิว

จราจร คสล.กวาง 3.50 เมตร 

ยาวประมาณ 100  เมตร  ตาม

แบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

          570,000 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดี ไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว ไมมีปญหา

น้ําทวมขัง

สํานักการชาง

105 กอสรางระบบระบายน้ําและ

ปรับปรุงผิวจราจร คสล.ซอย

แยกจากถนนอัมรินทร ตรง

ขามแฟลตพนักงานเทศบาล

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวก ปลอดภัย ใน

การเดินทางการจราจร  

การขนสง

กอสรางระบบระบายน้ําพรอม

บอพัก คสล.และปรับปรุงผิว

จราจร คสล. หนา 0.15 เมตร  

กวาง 2.50 - 4.00  เมตร ยาว

ประมาณ 55  เมตร  ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

          226,700 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดี ไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว ไมมีปญหา

น้ําทวมขัง

สํานักการชาง
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    4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

106 กอสรางระบบระบายน้ําและ

ปรับปรุงผิวจราจร คสล.ซอย

แยกจากถนนอัมรินทร ขาง

บานเลขที่ 42

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวก ปลอดภัย ใน

การเดินทางการจราจร  

การขนสง

กอสรางระบบระบายน้ําพรอม

บอพัก คสล.และปรับปรุงผิว

จราจร คสล. หนา 0.15 เมตร  

กวาง 3.00  เมตร ยาวประมาณ 

90  เมตร  ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

          373,200 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดี ไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว ไมมีปญหา

น้ําทวมขัง

สํานักการชาง

107 กอสรางระบบระบายน้ําและ

ปรับปรุงผิวจราจร คสล. 

ซอยแยกจากถนนอัมรินทร 

ขางบานเลขที่ 38/15

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวก ปลอดภัย ใน

การเดินทางการจราจร  

การขนสง

กอสรางระบบระบายน้ําพรอม

บอพัก คสล.และปรับปรุงผิว

จราจร คสล. หนา 0.15 เมตร  

กวาง 3.00  เมตร ยาวประมาณ 

90  เมตร  ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

          529,100 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดี ไดรับความ

สะดวก รวดเรว็ ไมมีปญหา

น้ําทวมขัง

สํานักการชาง
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    4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

108 กอสรางระบบระบายน้ําและ

ปรับปรุงผิวจราจร คสล.ซอย

แยกจากถนนอัมรินทร ขาง

โกดังแสงธรรมธร

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวก ปลอดภัย ใน

การเดินทางการจราจร  

การขนสง

กอสรางระบบระบายน้ําพรอม

บอพัก คสล.และปรับปรุงผิว

จราจร คสล. หนา 0.15 เมตร  

กวาง 3.00  เมตร ยาวประมาณ 

140  เมตร  ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

          573,300 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดี ไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว ไมมีปญหา

น้ําทวมขัง

สํานักการชาง

109 กอสรางถนน คสล.ซอยแยก

จากถนนอัมรินทร ขาง

บานเลขที่ 43

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวก ปลอดภัย ใน

การเดินทางการจราจร  

การขนสง

กอสรางถนน คสล. หนา 0.15 

เมตร  กวาง 3.00  เมตร ยาว

ประมาณ 40  เมตร  ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

            48,000 ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจร  การขนสงและ

การจราจร

สํานักการชาง

110 กอสรางระบบระบายน้ําและ

ปรับปรุงผิวจราจร คสล.ซอย

แยกจากถนนอัมรินทร ขาง

บานเลขที่ 43/6 ซอยเจริญ

ธรรม

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวก ปลอดภัย ใน

การเดินทางการจราจร  

การขนสง

กอสรางระบบระบายน้ําพรอม

บอพัก คสล.และปรับปรุงผิว

จราจร คสล. หนา 0.15 เมตร  

กวาง 2.50 - 3.00  เมตร ยาว

ประมาณ 114  เมตร  ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

          458,300 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดี ไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว ไมมีปญหา

น้ําทวมขัง

สํานักการชาง
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    4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

111 กอสรางระบบระบายน้ําและ

ปรับปรุงผิวจราจร คสล.ซอย

แยกจาถนนอัมรินทรขาง

บานเลขที่ 65/3

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวก ปลอดภัย ใน

การเดินทางการจราจร  

การขนสง

กอสรางระบบระบายน้ําพรอม

บอพัก คสล.และปรับปรุงผิว

จราจร คสล. หนา 0.15 เมตร  

กวาง 3.50 - 4.50  เมตร ยาว

ประมาณ 280  เมตร  ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

       1,679,500 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดี ไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว ไมมีปญหา

น้ําทวมขัง

สํานักการชาง

112 กอสรางระบบระบายน้ําและ

ปรับปรุงผิวจราจร คสล.ซอย

แยกจาถนนอัมรินทรขาง

บานเลขที่ 63  และ 65

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวก ปลอดภัย ใน

การเดินทางการจราจร  

การขนสง

กอสรางระบบระบายน้ําพรอม

บอพัก คสล.และปรับปรุงผิว

จราจร คสล. หนา 0.15 เมตร  

กวาง 3.50 - 4.50  เมตร ยาว

ประมาณ 200  เมตร  ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

       1,208,700 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดี ไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว ไมมีปญหา

น้ําทวมขัง

สํานักการชาง

113 กอสรางถนน คสล.ซอยแยก

จากถนนอัมรินทรขางแฟลต

พนักงานเทศบาล

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวก ปลอดภัย ใน

การเดินทางการจราจร  

การขนสง

กอสรางถนน คสล. หนา 0.15 

เมตร  กวาง 3.00 - 4.50 เมตร 

ยาวประมาณ  79  เมตร  ตาม

แบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

          126,400 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดี ไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว ไมมีปญหา

น้ําทวมขัง

สํานักการชาง
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    4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

114 กอสรางผิวจราจรพรอมทอ

ระบายน้ํา กลุมซอยสวรรควิถี

 63  ขางบานเลขที่ 183/4

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวก ปลอดภัย ใน

การเดินทางการจราจร  

การขนสง

กอสรางผิวจราจร คสล. หนา 

0.15 เมตร กวาง 2.50 เมตร ยาว

 65 เมตร พรอมทอระบายน้ํา 

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 

เมตร ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

          320,000 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดี ไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว ไมมีปญหา

น้ําทวมขัง

สํานักการชาง

115 กอสรางผิวจราจรพรอมทอ

ระบายน้ํา กลุมซอยสวรรควิถี

 63  ขางบานเลขที่ 183/18

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวก ปลอดภัย ใน

การเดินทางการจราจร  

การขนสง

กอสรางผิวจราจร คสล. หนา 

0.15 เมตร กวาง 3.50 เมตร ยาว

 85 เมตร พรอมทอระบายน้ํา 

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 

เมตร ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

          470,000 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดี ไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว ไมมีปญหา

น้ําทวมขัง

สํานักการชาง

116 กอสรางถนนภายในชุมชน

วัดจอมคีรีนาคพรต ขาง

บานเลขที่ 160 หมู 4

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวก ปลอดภัย ใน

การเดินทางการจราจร  

การขนสง

กอสรางผิวจราจร คสล. หนา 

0.15 เมตร กวาง 5 เมตร ยาว 

113 เมตร ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

          315,000 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดี ไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว ไมมีปญหา

น้ําทวมขัง

สํานักการชาง
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    4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

117 กอสรางถนนภายในชุมชน

วัดจอมคีรีนาคพรต ขาง

บานเลขที่ 50 หมู 4

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวก ปลอดภัย ใน

การเดินทางการจราจร  

การขนสง

กอสรางผิวจราจร คสล. หนา 

0.15 เมตร กวาง 2.50 เมตร ยาว

 98 เมตร ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

          135,000 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดี ไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว ไมมีปญหา

น้ําทวมขัง

สํานักการชาง

118 ติดตั้งเสาไฟฟาพรอมดวง

โคมถนนเทพนิมิตร (ตัดใหม)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวก ปลอดภัย ใน

การเดินทางการจราจร  

การขนสง

ติดตั้งเสาไฟฟาชนิดโคมเดี่ยวสูง 

9 เมตร  ดวงโคมชนิด HIGH  

PRESSURE  SODIUM  ขนาด  

250 วัตต    จํานวน  20  ตน  

ถนนเทพนิมิตร (ตัดใหม)   ตาม

แบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

          840,000 ผูใชเสนทางไดรับความ

สะดวก ปลอดภัยในการ

เดินทางและลดปญหา

อุบัติเหตุ

สํานักการชาง

119 ติดตั้งเสาไฟฟาพรอมดวง

โคมถนนโกสียใต ตั้งแตแยก

สํานักงานปศุสัตว

นครสวรรคถึงบริเวณ

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค 

(เสนอโดย  ชุมชนสะพานดํา)

เพื่อใหผูใชเสนทาง ไดรับ

ความสะดวกปลอดภัยใน

การเดินทางและการจราจร

และลดปญหาการเกิด

อุบัติเหตุ

ติดตั้งเสาไฟฟาชนิดโคมเดี่ยว สูง

 9.00  ม. โคมไฟฟาชนิด HIGH 

PRESSURE SODIUM  ขนาด  

250  วัตต  จํานวน  46  ตน  

ตามแบบรายละเอียดของเทศบาล

       1,930,000 ผูใชเสนทางไดรับความ

สะดวก ปลอดภัยในการ

เดินทางและลดปญหา

อุบัติเหตุ

สํานักการชาง

รวมงบประมาณเทศบาล      39,356,700    114,252,525    139,714,200

รวมงบประมาณเงินอุดหนุน      50,000,000      78,700,000      64,000,000
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    4.2 แนวทางพัฒนาระบบการจราจร

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 กอสรางถนนริมเขื่อนตาม

แนวถนนริมเขื่อนจากปอม

หนึ่งถึงโรงน้ําแข็ง และจาก

ซอยรณชัยถึงโกสียใต (เสนอ

โดยทุกชุมชน)

เพื่อเปดพื้นที่และรองรับ

การขยายตัวของชุมชน

และปริมาณการจราจรใน

อนาคต

กอสรางถนน คสล.พรอมทอ

ระบายน้ํา ทางเทา และโคมไฟ   

ยาว 3,485 เมตรตาม แบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

 85,000,000  

(เงินอุดหนุน)

 70,000,000 

(เงินอุดหนุน )

 70,000,000 

(เงินอุดหนุน )

ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่

และที่มีการคมนาคมทั่วไป  

ไดรับความสะดวก  รวดเร็ว  

ไมมีปญหาน้ําทวมขัง

สํานักการชาง

2 ติดตั้งปายชื่อถนนและทาง

แยกภายในเขตเทศบาล 

(เสนอโดยชุมชนถาวรพัฒนา

,ชุมชนหนาผา)

เพื่อใหสะดวกในการใช

เสนทางจราจร และแสดง

เอกลักษณวัฒนธรรม

ประเพณีของทองถิ่น

ติดตั้งปายชื่อถนนและทางแยก

ภายในเขตเทศบาล  จํานวน  300

  ปาย

       2,000,000        2,000,000        2,000,000 มีปายชื่อบอกถนนซอยที่

สวยงามสะทอนถึง

วัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น

สํานักการชาง

3 กอสรางถนนโกสียจากหลัง

ธนาคารกรุงไทย สาขา

สวรรควิถีเชื่อมทางกลับรถ

ใตสะพานเดชาติวงศ

เพื่อเปดพื้นที่และรองรับ

การขยายตัวของชุมชน  

และปริมาณการจราจรใน

อนาคต

กอสรางถนน คสล.พรอมทอ

ระบายน้ํา ทางเทา และโคมไฟ 

ยาว 1,650 เมตร  ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

     15,000,000      30,000,000 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่

และที่มีการคมนาคมทั่วไป  

ไดรับความสะดวก  รวดเร็ว  

ไมมีปญหาน้ําทวมขัง

สํานักการชาง

4 ปรับปรุงถนนตอชวงทาง

แยกสันคูไปโกรกพระ (เสนอ

โดยชุมชนหนองผักตบ)

เพื่อผูใหใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัย ใน

การเดินทาง

กอสรางปรับปรุงรอยตอชวงทาง

แยกสันคูไปโกรกพระ ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

     25,000,000 เพื่อใหมีการคมนาคม

สะดวกปลอดภัยในการ

เดินทาง

สํานักการชาง

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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    4.2 แนวทางพัฒนาระบบการจราจร

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

5 ตัดถนนวงศสวรรค เชื่อม

ถนนโกสีย บริเวณ

ศูนยบริการสาธารณสุข 1

เพื่อผูใหใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัย ใน

การเดินทาง  การขนสง

สํารวจ  ออกแบบ จัดหาและ

เวนคืนที่ดินระยะทางตามแนวตัด

ใหม ยาว 250 เมตร ทับแนวถนน

เดิม ยาว 80 เมตร เขตทางกวาง 

16 เมตร พื้นที่เวนคืน 23 แปลง 

พื้นที่รวม 2-1-24 ไร

     24,500,000 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่

และที่มีการคมนาคมทั่วไป

ไดรับความสะดวก รวดเร็ว

สํานกัการชาง

6 ติดตั้งปายหยุดรถโดยสาร

ประจําทาง (เสนอโดยสโมสร

โรตารี่)

เพื่อแสดงจุดหยุดรถ

โดยสารเปนการปองกัน

และลดปญหาอุบัติเหตุ

ติดตั้งปายหยุดรถโดยสารประจํา

ทางตามแบบแปลนรายละเอียด

ของเทศบาล

          503,900 ปญหาอุบัติเหตุลดลง สํานักการชาง

รวมงบประมาณเทศบาล        2,000,000      17,000,000      82,003,900

รวมงบประมาณเงินอุดหนุน      85,000,000      70,000,000      70,000,000
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    4.3 แนวทางปรับปรุงภูมิทัศน แหลงทองเที่ยว พื้นที่นันทนาการ และสวนสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงรั้วรอบอุทยานสวรรค เพื่อใหมีภูมิทัศนที่สวยงาม ปรับปรุงรั้วเดิมรอบอุทยานสวรรค

 โดยทําเหล็กลูกกรงรั้ว เสารั้ว 

รูปแบบเกงจีนพรอมทาสี  และ

ติดตั้งประตูรั้วใหมแทนประตูรั้ว

เดิม ความยาวประมาณ 2,500 

เมตร  ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

       4,500,000        4,500,000        4,500,000 เกิดความสวยงามเปน

ระเบียบ

สํานัการชาง

2 ปรับปรุงเกาะกลางอุทยาน

สวรรค

เพื่อใหมีภูมิทัศนที่สวยงาม กอสรางถนนและที่จอดรถ 

ปรับปรุงอาคารเดิมที่ทรุดโทรม  

กอสรางอาคารเรือนรมไม 1 หลัง

 ปรับปรุงพื้นที่และตัดแตงตนไม 

พรอมปลูกตนไมเพิ่มเติม ตาม

แบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

11,000,000    เกิดความสวยงามตระการตา

 สรางความประทับใจแกผู

พบเห็น

สํานัการชาง

3 ปรับปรุงสะพานเชื่อมเกาะ

กลางอุทยานสวรรค

เพื่อใหเกิดความสวยงาม

และสอดคลองกับการ

ปรับบปรุงพื้นที่เกาะกลาง

 ปรับปรุงราวสะพานและซุม  

บริเวณสะพาน ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

          800,000 เกิดความสวยงามตระการตา

 สรางความประทับใจแกผู

พบเห็น

สํานักการชาง

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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    4.3 แนวทางปรับปรุงภูมิทัศน แหลงทองเที่ยว พื้นที่นันทนาการ และสวนสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

4 จัดทําปายสถานที่ทองเที่ยว 

พรอมประวัติ (เสนอโดย

ชุมชนตลาดลาว ชมรมเขา

กบ หอการคาจังหวัด

นครสวรรค โรงเรียน

นครสวรรค)

เพื่อบอกถึงความเปนมา

ของสถานที่ทองเที่ยวในเขต

เทศบาล

ปายชื่อสถานที่ทองเที่ยวพรอม

ประวัติ  จํานวน  12  ปาย

            60,000             60,000 ประชาชนรับทราบขอมูล

ประวัติความเปนมาเกี่ยวกับ

สถานที่ทองเที่ยว

สํานักการชาง

5 กอสรางพิพิธภัณฑสัตวน้ํา

เทศบาลนครนครสวรรค

เพื่อรวบรวมพันธุสัตวน้ํา

ในทองถิ่น และใชเปน

สถานที่ศึกษาขอมูลประวัติ

สัตวน้ํา

ศึกษา สํารวจ ออกแบบ โดย

บริษัทที่ปรึกษาและกอสราง

พิพิธภัณฑสัตวน้ํา  ตามรูปแบบ

รายละเอียดของบริษัทที่ปรึกษา

   100,000,000 ประชาชนทั่วไป และ

นักทองเที่ยว ไดศึกษาขอมูล

พันธุสัตวน้ํา และเปน

สถานที่ทองเที่ยว

สํานักการชาง

6 จัดหาโคมไฟประดับรูปมังกร เพื่อความสวยงามใน

กิจกรรมทองถิ่น  แสดง

เอกลักษณวัฒนธรรมของ

พื้นที่

 จัดหาโคมไฟประดับรูปมังกร

พรอมติดตั้ง  จํานวน  400  ตัว  

ตามรูปแบบรายละเอียดและจุดที่

เทศบาลกําหนด

       4,400,000 เกิดความสวยงามตระการตา

 สรางความประทับใจแกผู

พบเห็น

สํานักการชาง
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    4.3 แนวทางปรับปรุงภูมิทัศน แหลงทองเที่ยว พื้นที่นันทนาการ และสวนสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

7 ปรับปรุงทางเทารอบใน 

ภายในอุทยานสวรรค

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง

เดินเทาที่สะดวก

กอสรางทางเดินเทาภายใน

อุทยานสวรรค กวาง 2.00 เมตร 

ยาว 3,500 เมตร โดยปูบล็อกทาง

เทาพรอมขอบคันหิน คสล. ตาม

แบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

       4,500,000        4,500,000 ประชาชนไดรับความ

สะดวกปลอดภัยในการ

คมนาคม

สํานัการชาง

       4,500,000      20,860,000    113,460,000
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    4.4 แนวทางปรับปรุงและขยายระบบการผลิตและจําหนายน้ําประปา พัฒนาคุณภาพน้ําประปา

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 วางทอเมนประปาถนน มาตุ

ลี -ถนนดาวดึงส  (เสนอโดย

ชมรมตระกูลตั้งนครสวรรค)

เพื่อปรับปรุงทอจาย

น้ําประปาใหไดมาตรฐาน

วางทอพีวีซีขนาด 6 นิ้วชั้น

คุณภาพ 13.5  ชนิดตอดวย

แหวนยาง ประสานจากทอ 400 

มม. ถนนมาตุลี ไปตามถนน

ดาวดึงส ความยาวประมาณ 900

 ม. พรอมประสานทอที่วางใหม

ใหกับผูใชน้ําเดิม

       1,260,000 ประชาชนมีน้ําประปาใช

อยางเพียงพอและตอเนื่อง

ครอบคลุมทุกครัวเรือน

สํานักการประปา

2 วางทอเมนประปาซอย   

มาตุลี 26  (เสนอโดยชุมชน

ขาง พ.ว.น.)

เพื่อปรับปรุงทอจาย

น้ําประปาใหไดมาตรฐาน

วางทอพีวีซี ขนาด 4 นิ้ว ชั้น

คุณภาพ 13.5 ความยาว 

ประมาณ 300 ม. แลวตอดวย

ทอพีวีซีขนาด Ø 2 นิ้ว ยาว

ประมาณ 410 ม. ไปตามแนวรั้ว

หลังโรงเรียนวิริยาลัยรวมความ

ยาวทั้งสิ้น 710 ม.

          393,000 ประชาชนมีน้ําประปาใช

อยางเพียงพอและตอเนื่อง

ครอบคลุมทุกครัวเรือน

สํานักการประปา

ที่ โครงการ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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    4.4 แนวทางปรับปรุงและขยายระบบการผลิตและจําหนายน้ําประปา พัฒนาคุณภาพน้ําประปา

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

3 วางทอเมนฝงตรงขาม

หมูบานการุณรังษี   ตลาดใต

   (เสนอโดยชุมชนพรสวรรค)

เพื่อปรับปรุงทอจาย

น้ําประปาใหไดมาตรฐาน

วางทอ pvc ขนาด Ø 2 นิ้ว จาก

ซอยสวรรควิถี 67 ผานบุญชัย

คอนกรีตไปสิ้นสุดบริเวณหนา

บานเลขที่ 207 ถนนสวรรควิถี

ความยาวประมาณ 640 ม.

          200,000 ประชาชนมีน้ําประปาใช

อยางเพียงพอและตอเนื่อง

ครอบคลุมทุกครัวเรือน

สํานักการประปา

4 วางทอเมนประปาถนนหนา

โรงเรียนนวมินทรฯ  (เสนอ

โดยชุมชนนวมินทร)

เพื่อปรับปรุงทอจาย

น้ําประปาใหไดมาตรฐาน

วางทอพีวีซีขนาด  6 นิ้วชั้น

คุณภาพ 13.5  ชนิดตอดวย

แหวนยางประสานจากทอเดิม

ขนาด 250 มม. ผานหนา รร.นว

มินทร ไปสิ้นสุดที่มุมถนนโกสีย 

ความยาวประมาณ 760 ม. 

พรอมตั้งเสารองรับทอในชวงที่

ผานแองน้ํา

       1,140,000 ประชาชนมีน้ําประปาใช

อยางเพียงพอและตอเนื่อง

ครอบคลุมทุกครัวเรือน

สํานักการประปา
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    4.4 แนวทางปรับปรุงและขยายระบบการผลิตและจําหนายน้ําประปา พัฒนาคุณภาพน้ําประปา

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

5 วางทอเมนประปาถนน

นครสวรรค - ถนนพิษณุโลก  

(เสนอโดยหอการคาจังหวัด

นครสวรรค)

เพื่อปรับปรุงทอจาย

น้ําประปาใหไดมาตรฐาน

วางทอเมนประปาโดยใชทอแอส

เบส - ตอสซีเมนต ขนาด 200 

มม. ชั้นคุณภาพ 20 ประสาน

จากทอเมนเดิมขนาด 300 มม. 

ขางหมูบานจาเสงี่ยมไปตาม

ถนนนครสวรรค - ถนนพิษณุโลก

 สิ้นสุดที่รานกิตติไพบูลยความ

ยาวประมาณ 680 ม.

          550,000 ประชาชนมีน้ําประปาใช

อยางเพียงพอและตอเนื่อง

ครอบคลุมทุกครัวเรือน

สํานักการประปา

6 วางทอเมนประปาบริเวณ

ชุมชนวิมานลอย   (เสนอ

โดยชุมชนวิมานลอย)

เพื่อปรับปรุงทอจาย

น้ําประปาใหไดมาตรฐาน

วางทอเมนประปา ขนาด Ø 2 นิ้ว

 pvc (13.5) ความยาว 260 ม. 

จุดเริ่มตนจากปากทางลานกีฬา

ชุมชนวิมานลอยสิ้นสุดที่ทายซอย

 1 และทายซอย 2 ขางบาน

ประธานชุมชนวิมานลอย โดย

ประสานทอเมนขนาด Ø 4 นิ้ว 

pvc ซึ่งวางเดิมอยูกอนแลว

            80,000 ประชาชนมีน้ําประปาใช

อยางเพียงพอและตอเนื่อง

ครอบคลุมทุกครัวเรือน

สํานักการประปา
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    4.4 แนวทางปรับปรุงและขยายระบบการผลิตและจําหนายน้ําประปา พัฒนาคุณภาพน้ําประปา

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

7 ติดตั้งเครื่องสูบจายปูนขาว เพื่อปรับปรุงคุณภาพ

น้ําประปา

จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบจาย

ปูนขาวขนาดแรงดันไมนอยกวา 3

 BAR สามารถสูบจายปูนขาวได

ไมนอยกวา 600 ลิตร/ชม. ขับ

ดวยมอเตอร ขนาดไมนอยกวา 

1/2 แรงมา ชนิด 3 สาย จํานวน 2

 ชุด

          450,000 สามารถปรับปรุงคุณภาพ

น้ําดิบใหไดมาตรฐาน

สํานักการประปา

8 ติดตั้งเครื่องจายคลอรีนแกส เพื่อปรับปรุงคุณภาพ

น้ําประปา

จัดหาและติดตั้งเครื่องจาย

คลอรีนแกส ชนิดติดตั้งกับถัง 

ขนาด 1 ตัน สามารถจายคลอรีน

ไมนอยกวา 2 ชุด

          520,000 ไดน้ําประปาที่สะอาด

ปราศจากเชื้อโรคประชาชน

ไดใชน้ําประปาที่ได

มาตรฐาน อุปโภคและบริโภค

สํานักการประปา

9 ติดตั้งเครื่องตรวจวัด

คุณภาพน้ํา

ปรับปรุงระบบตรวจวัด

คุณภาพน้ําใหไดมาตรฐาน

จัดหาเครื่องมือวัดคุณภาพ

น้ําประปาโดยตรวจวัดคาคลอรีน

อิสระ คาความขุน คา PH ของ

น้ําที่กรองแลวอยางตอเนื่อง 

ปรากฏคาตาง ๆ รวมอยูใน

หนาจอเดียวกัน จํานวน 1 ชุด

          580,000 ประชาชนมีน้ําประปาที่ได

มาตรฐาน

สํานักการประปา
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    4.4 แนวทางปรับปรุงและขยายระบบการผลิตและจําหนายน้ําประปา พัฒนาคุณภาพน้ําประปา

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

10 กอสรางระบบประปา

เทศบาล (เสนอโดยชุมชน

เกาะยม)

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

สะอาดใชอยางทั่วถึงและ

เพียงพอ

งวดที่ 1  เปนคากอสราง  ดังนี้  

1.กอสรางโรงสูบน้ําดิบ ขนาด 

8.00 x 10.00 ม.  จํานวน 1 โรง

500 ลาน  (เงิน

อุดหนุน)

300 ลาน  (เงิน

อุดหนุน)

ประชาชนมีน้ําประปาใช

อยางเพียงพอและตอเนื่อง

ครอบคลุมทุกครัวเรือน

สํานักการประปา

2. ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา ชนิดขับ

ดวยมอเตอรไฟฟา ขนาดสูบน้ํา

ไดไมนอยกวา 1,500 ลูกบาศก

เมตร/ชั่วโมง  จํานวน 12 ชุด

3. ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา ชนิดขับ

ดวยเครื่องยนตดีเซล ขนาดสูบน้ํา

ไดไมนอยกวา 1,500 ลูกบาศก

เมตร/ชั่วโมง  จํานวน 6 ชุด

4. กอสรางถังตกตะกอน - โรง

กรองน้ํา ขนาด 1,100 ลูกบาศก

เมตร/ชั่วโมง  จํานวน 3 โรง
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    4.4 แนวทางปรับปรุงและขยายระบบการผลิตและจําหนายน้ําประปา พัฒนาคุณภาพน้ําประปา

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

5. กอสรางถังน้ําใส ขนาดความจุ

 5,000 ลูกบาศกเมตร จํานวน 5 

ถัง

6. กอสรางโรงเก็บ - จายสารเคมี

จํานวน 2 โรง

งวดที่ 2  เปนคากอสรางทอสง

น้ําดิบ - น้ําสะอาด ขนาด 600 

มม. ยาวประมาณ 1,300 ม. 

จํานวน 3 ชุด ผานใตแมน้ําปง 

พรอมระบบติดตั้งเครื่องสูบ - จาย

 สารเคมี จํานวน  6  ชุด

รวมงบประมาณเทศบาล        4,543,000           550,000             80,000

รวมงบประมาณเงินอุดหนุน 500,000,000  300,000,000  -                 
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    4.5 แนวทางปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ําและการปองกันน้ําทวม

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งพัง 

(เสนอโดยทุกชุมชน)

เพื่อปองกันน้ําทวม กอสรางเขื่อนแบบเข็มคูจากเชิง

สะพานเดชาติวงศ ไปตามรอง

น้ําดานในเกาะญวนถึงโรงบําบัด

น้ําเสีย ยาว 1,650 เมตร ตาม

แบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

 50,000,000 

(เงินอุดหนุน)

 50,000,000 

(เงินอุดหนุน)

 75,000,000 

(เงินอุดหนุน)

ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่

และที่มีการคมนาคมทั่วไป

ไดรับความสะดวก รวดเร็ว 

ไมมีปญหาน้ําทวมขัง

สํานักการชาง

2 กอสรางเขื่อนปองกันน้ําทวม 

(เสนอโดยทุกชุมชน)

เพื่อปองกันน้ําทวม กอสรางเขื่อนปองกันน้ําทวมจาก

วัดไทรใตถึงปอมหนึ่งและจาก

รณชัยถึงเชิงสะพานเดชาติวงศ 

ยาว 3,600  เมตร  ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

190,000,000 

(เงินอุดหนุน)

191,000,000 

(เงินอุดหนุน)

ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่

และที่มีการคมนาคมทั่วไป

ไดรับความสะดวก รวดเรว็ 

ไมมีปญหาน้ําทวมขัง

สํานักการชาง

ที่ โครงการ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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    4.5 แนวทางปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ําและการปองกันน้ําทวม

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

3 ซอมแซมปรับปรุงระบบ

ระบายน้ําและผิวจราจร 

บริเวณถนนพหลโยธิน (ขาง

สะพานเดชาติวงศ) (เสนอ

โดยชุมชนหนองผักตบ)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัยใน

การเดินทาง การจราจร 

การขนสง และมีระบบ

ระบายน้ําที่ดี

กอสรางทอสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด

 1.20x1.20 เมตร พรอมบอพัก 

คสล. จํานวน 3 แหง และ

กอสรางกําแพงกันดิน คสล. สูง 6

 เมตร ความยาว 30 เมตร 

ซอมแซมทางเทาพื้นที่ไมนอยกวา

 95 ตร.ม. และปูผิวจราจรแอส

ฟลทติกคอนกรีต หนา 0.10 ม. 

พื้นที่ไมนอยกวา 90 ตร.ม. ตาม

แบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

       1,500,000    ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่

และที่มีการคมนาคมทั่วไป

ไดรับความสะดวก รวดเร็ว 

ไมมีปญหาน้ําทวมขัง

สํานักการชาง

4 ปรับปรุงระบบระบายน้ํา 

ถนนสวรรควิถี ชวงแยกถนน

ธรรมวิถีถึงถนนอรรถกวี

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัยใน

การเดินทาง การจราจร 

การขนสง และมีระบบ

ระบายน้ําที่ดี

กอสรางทอระบายน้ํา คสล. 

เสนผาศูนยกลาง 1.00 เมตร 

พรอมปรับปรุงซอมแซมผิว

จราจรหลังทอยาวรวม 700 เมตร

 ตามแบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

       5,500,000 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่

และที่มีการคมนาคมทั่วไป

ไดรับความสะดวก รวดเร็ว 

ไมมีปญหาน้ําทวมขัง

สํานักการชาง
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    4.5 แนวทางปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ําและการปองกันน้ําทวม

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

5 กอสรางสถานีสูบน้ําถนน

ไกรลาส

เพื่อใหมีระบบระบายน้ําที่

มีประสิทธิภาพ

กอสรางบอสูบ คสล.พรอมติดตั้ง

เครื่องสูบน้ํา แบบจุม ขนาดไม

นอยกวา 9 กิโลวัตต จํานวน 4 ชุด

 ควบคมุดวยระบบอัตโนมัติ

       2,800,000 ทําใหมีระบบระบายน้ําที่มี

ประสิทธิภาพ

สํานักการชาง

6 กอสรางระบบระบายน้ํา

ภายในถนนมาตุลี  6  ถนน

มัฆวาน  ดาวดึงส  ถนน

สวรรควิถี

เพื่อใหมีระบบระบายน้ําที่ดี ดําเนินการวางทอระบายน้ํา  ยาว

  380 เมตร  เปลี่ยนทอระบายน้ํา 

 ยาว  4,150  เมตร   ถนนมาตุลี 

 6  ถนนมัฆวาน  ถนนดาวดึงส  

ถนนอรรถกวี  ถนนสวรรควิถี  

รายละเอียดตามแบบแปลนของ

เทศบาล

       6,795,000 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่

และที่มีการคมนาคมทั่วไป

ไดรับความสะดวก รวดเร็ว

ไมมีปญหาน้ําทวมขัง

สํานักการชาง

7 ปรับปรุงระบบระบายน้ํา 

ถนนโกสียจากเชิงสะพาน

พิษณุโลกถึงปอมหนึ่ง

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัยใน

การเดินทาง การจราจร 

การขนสง และมีระบบ

ระบายน้ําที่ดี

กอสรางทอระบายน้ําขนาด

เสนผาศูนยกลาง 1.20 เมตร ยาว

 2,275 เมตร และทอระบายน้ํา

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.50 

เมตร ยาว 1,409 เมตร ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

 55,000,000 

(เงินอุดหนุน)

ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่

และที่มีการคมนาคมทั่วไป

ไดรับความสะดวก รวดเร็ว 

ไมมีปญหาน้ําทวมขัง

สํานักการชาง

155



156

    4.5 แนวทางปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ําและการปองกันน้ําทวม

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

8 ปรับปรุงระบบระบายน้ํา 

ถนนสวรรควิถีจากหนา

โรงเรียนเซนตโยเซฟถึงแยก

เดชาติวงศ

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัยใน

การเดินทาง การจราจร 

การขนสง และมีระบบ

ระบายน้ําที่ดี

กอสรางทอระบายน้ํา คสล.

เสนผาศูนยกลาง 1.00 เมตร 

พรอมซอมแซมผิวจราจรหลังทอ 

ยาว 650 เมตร

       5,000,000 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่

และที่มีการคมนาคมมทั่วไป

ไดรับความสะดวก รวดเร็ว 

ไมมีปญหาน้ําทวมขัง

สํานักการชาง

9 กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่ง 

บริเวณศาลเจาพอ - เจาแม

ทับทิม (เสนอโดยชุมชน

หนองผักตบ)

เพื่อปองกันน้ําทวมและให

มีภูมิทัศนที่สวยงาม

กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งความ

ยาวประมาณ 110 เมตร และ

กอสรางปายสัญลักษณตนแมน้ํา

เจาพระยา และปรับปรุงภูมิทัศน

บริเวณลานบนสันเขื่อน พื้นที่

ประมาณ 500 ตารางเมตร ตาม

แบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

       8,000,000 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่

และที่มีการคมนาคมทั่วไป

ไดรับความสะดวก รวดเร็ว 

ไมมีปญหาน้ําทวมขัง

สํานักการชาง

10 กอสรางอาคารโรงสูบน้ํา 

สะพานเดชาติวงศ

เพื่อใชสงน้ําเขาอุทยาน

สวรรค

กอสรางอาคาร คสล. 1 หลัง  

พรอมติดตั้งเครื่องสูบน้ํา  1  ชุด  

ตามแบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

       5,000,000 สามารถปองกันน้ําทวมได สํานักการชาง
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    4.5 แนวทางปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ําและการปองกันน้ําทวม

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

11 กอสรางทอระบายน้ําจาก

บริเวณทางแยกถนนสวรรค

วิถี 22 - ริมตลิ่งขางรานไมฉลุ

เพื่อใหมีระบบระบายน้ําที่ดี กอสรางทอระบายน้ําสี่เหลี่ยม 

คสล.ขนาดประมาณ 1.5 เมตร 

ยาวประมาณ 100 เมตร   ตาม

แบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

       1,000,000 ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจร   การขนสง

และการจราจร  ไมมีปญหา

น้ําทวมขัง

สํานักการชาง

12 กอสรางรางระบายน้ํา  ซอย

ขางเทคโนโลยีภาคเหนือ

เพื่อใหมีระบบระบายน้ําที่ดี กอสรางรางระบายน้ํา รูปตัวยู  

กวางประมาณ  0.40  เมตร  ยาว 

 230  เมตร  ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

          740,000 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่

และที่มีการคมนาคมทั่วไป

ไดรับความสะดวก รวดเร็ว

ไมมีปญหาน้ําทวมขัง

สํานักการชาง

13 กอสรางรางระบายน้ํา คสล. 

รูปตัวยูพรอมฝาปด คสล. 

ซอยมาตุลี  14

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการสัญจร

กอสรางรางระบายน้ํา คสล.รูป

ตัวยู - พรอมฝาปด คสล. ซอย

มาตุลี  14  ขนาดลึก 0.40 เมตร 

กวาง 0.50 เมตร  ความยาว

รวมทั้งสองขาง  494  เมตร    

ตามแบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

       1,123,000 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่

และที่มีการคมนาคมทั่วไป  

ไดรับความสะดวก  รวดเร็ว

สํานักการชาง
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    4.5 แนวทางปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ําและการปองกันน้ําทวม

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

14 กอสรางทอระบายน้ํา คสล. 

ถนนมาตุลีตั้งแตบริเวณปาก

ซอยมาตุลี 13 ถึงบริเวณ

หนางานปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการสัญจร

ไปมา   และไมมีปญหาน้ํา

ทวมขัง

กอสรางทอระบายน้ํา คสล. 

สี่เหลี่ยมขนาด  1.20 x 1.20 

เมตร  ถนนมาตุลี  ตั้งแตบริเวณ

หนางานปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย  ความยาวประมาณ 

540 เมตร  ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

       5,500,000 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่

และที่มีการคมนาคมทั่วไป  

ไดรับความสะดวก  รวดเร็ว 

และไมมีปญหาน้ําทวมขัง

สํานักการชาง

รวมงบประมาณเทศบาล        1,500,000      28,095,000      13,363,000

รวมงบประมาณเงินอุดหนุน    240,000,000    296,000,000      75,000,000
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5. ยุทธศาสตรดานการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง

    5.1 แนวทางสนับสนุน สงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิ เสรีภาพ ของประชาชน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล

 และผูบริหารเทศบาล

เพื่อเปนคาใชจายในการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น

 และผูบริหารทองถิ่น

จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา

เทศบาลและผูบริหารเทศบาล

       4,500,000 การเลือกตั้งเปนไปดวยความ

เรียบรอย

สํานักปลัดฯ      

งานธุรการ

       4,500,000                     -                       -   

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551  ถึง  2553)

เทศบาลนครนครสวรรค

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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    5.2 แนวทางสนับสนุน สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 วันเทศบาล  เพื่อเชิดชูความสําคัญของ

การปกครองทองถิ่นใน

รูปแบบเทศบาลใหปรากฎ

แกประชาชนทั่วไป

ทําบุญเลี้ยงพระ  จัดนิทรรศการ

ผลงานเทศบาล  กิจกรรมกีฬา

และนันทนาการ

            50,000             50,000             50,000 พนักงานเทศบาลและ

ประชาชนทั่วไปเขาใจและ

เห็นความสําคัญของการ

ปกครองทองถิ่นรูปแบบ

เทศบาล

สํานักปลัดฯ       

งานธุรการ

2 อุดหนุนหนวยงานของรัฐ

หรือองคกรเอกชนใน

กิจกรรมอันเปน

สาธารณประโยชน

เพื่อสนับสนุนใหมีการทํา

กิจกรรมอันเปน

สาธารณประโยชน

สนับสนุนงบประมาณให

หนวยงานที่เสนอขอ

       1,000,000        1,000,000        1,000,000 มีกิจกรรมอันเปน

สาธารณประโยชนเกิดขึ้น

อยางตอเนื่อง

สํานักปลัดฯ       

งานธุรการ

3 สํารวจความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ

เพื่อนําขอมูลที่ไดรับมา

ปรับปรุงประสิทธิภาพการ

ทํางานใหผูรับบริการไดรับ

ความพึงพอใจสูงสุด

จัดจางหนวยงานหรือสถาบันที่

เปนกลางสํารวจความพึงพอใจ

ของผูรับบริการของเทศบาลใน

ประเด็นหลักๆ ไดแก ดาน

กระบวนการขั้นตอนการ

ใหบริการดานสิ่งอํานวยความ

สะดวก ฯลฯ อยางนอย 2 ครั้งตอป

          100,000           100,000           100,000 ผูรับบริการไดรับความพึง

พอใจสูงสุด

สํานักปลัดฯ   งาน

การเจาหนาที่

       1,150,000        1,150,000        1,150,000

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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    5.3 แนวทางปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 ฝกอบรมและฝกทบทวน      

 อปพร.

เพื่อใหประชาชนมีความรู

ความสามารถในการระงับ

เหตุอัคคีภัยเบื้องตนและ

เพื่อให อปพร.ที่ผานการ

ฝกอบรมไปแลวมีความรู

และมีทักษะในการใช

อุปกรณ และเทคนิคที่

ทันสมัย

1 รุน           200,000           200,000           200,000 ประชาชนมีความรูและ

สามารถระงับเหตุอัคคีภัย

เบื้องตนได อปพร. มีความรู 

มีทักษะในการใชอุปกรณ

เครื่องมือเครื่องใชเพิ่มมากขึ้น

สํานักปลัดฯ      

งานปองกันฯ

2 ฝกซอมแผนปองกันภัยฝาย

พลเรือน

เพื่อฝกซอมแผนปองกันภัย

ฝายพลเรือน อาทิเชน แผน

ปองกันน้ําทวม และ

ชวยเหลือผูประสบอุทกภัย

และซอมแผนอุบัติภัย

ไมนอยกวา 1 ครั้ง             50,000             50,000             50,000 ทําใหเกิดความคลองตัวใน

การปองกันหากมีสาธารณ

ภัยเกิดขึ้นจริง

สํานักปลัดฯ      

งานปองกันฯ

3 สัปดาหปองกันอัคคีภัย เพื่อจัดกิจกรรมณรงค

ปองกันอัคคีภัย

ชุมชนในเขตเทศบาล             50,000             50,000             50,000 การเกิดอัคคีภัยลดลง สํานักปลัดฯ      

งานปองกันฯ

4 รณรงคปองกันสาธารณภัย เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค

ปองกันเหตุสาธารณภัย 

อุบัติภัย

ชุมชนในเขตเทศบาล             30,000             30,000             30,000 การเกิดสาธารณภัยลดลง สํานักปลัดฯ      

งานปองกันฯ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

161



162

    5.3 แนวทางปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

5 เยาวชนปองกันสาธารณภัย เพื่อฝกใหเด็กและเยาวชนรู

วิธีการปองกันสาธารณภัย 

และระงับภัย ตลอดจนการ

ปองกันตัวจากภัยคุกคาม

อื่น

รุนละ 80 คน จํานวน 3 รุน             50,000             50,000             50,000 เด็กและเยาวชนปลอดภัยรู

วิธีการปองกัน และระงับสา

ธารณภัยและภัยอื่น ๆ

สํานักปลัดฯ      

งานปองกันฯ

          380,000           380,000           380,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
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    5.4 แนวทางรักษาความสงบเรียบรอย ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 จัดระเบียบการจําหนาย

สินคาในที่สาธารณะและให

ความรูแกผูประกอบการคา

ผูประกอบการคารูและ

เขาใจในกฏระเบียบของ

ทางราชการและปฏิบัติได

อยางถูกตอง

จัดอบรมใหความรู

ผูประกอบการคา ประมาณ 80 

ราย

            30,000             30,000             30,000 การจําหนายสินคาในที่

สาธารณะเกิดความเปน

ระเบียบเรียบรอย

สํานักปลัดฯ        

งานเทศกิจ

2 ยุวเทศกิจ รุนที่ 1 ใหความรูแกเด็กและ

เยาวชนเกี่ยวกับการจัด

ระเบียบภายในเขตเทศบาล

เด็กและเยาวชนระดับป.5 ถึง ม.3

 สังกัดโรงเรียนเทศบาลผูเขารับ 

จํานวนประมาณ 80 คน

            50,000             50,000             50,000 เด็กและเยาวชนนําความรูที่

ไดไปปฎิบัติและถายทอดให

ผูอื่นปฏิบัติไดถูกตอง

สํานักปลัดฯ        

งานเทศกิจ

3 ตรวจรวมเพื่อความปลอดภัย เพื่อจัดกําลัง อปพร.ออก

ตรวจรวม กับหนวยงาน

ของตํารวจ

ชุมชนในเขตเทศบาล             50,000             50,000             50,000 การเกิดอัคคีภัย และเหตุสา

ธารณภัย ลดลง

งานปองกันฯ

4 ติดตั้งระบบกลองวงจรปด 

ภายในอาคารสํานักงาน

เทศบาล ระยะที่ 2

เพื่อใหมีระบบรักษาความ

ปลอดภัยภายในอาคาร

สํานักงานที่ทั่วถึงและ

เพียงพอ

ติดตั้งระบบกลองวงจรปด

เพิ่มเติม จํานวน 32 กลอง

       2,000,000 ทรัพยสินของประชาชนที่มา

ติดตอและของทางราชการ

ตลอดจนพนักงานมีระบบ

ปองกันที่มีประสิทธิภาพมาก

ขึ้น

กองวิชาการและ

แผนงาน

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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    5.4 แนวทางรักษาความสงบเรียบรอย ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

5 ติดตั้งระบบกลองโทรทัศน

วงจรปดภายในเขตเทศบาล

นครนครสวรรค ระยะที่ 2

เพื่อเฝาระวัง ปองกันการ

กออาชญากรรม การกอ

ความไมสงบ สถานการณ

น้ํา และสนับสนุนการ

อํานวยการจราจร

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจร

ปด เพิ่มเติม จํานวน 32 กลอง

       4,000,000 ประชาชนมีความมั่นใจใน

ระบบรักษาความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสินมาก

ยิ่งขึ้น

กองวิชาการและ

แผนงาน

6 สนับสนุนการรักษาความ

สงบเรียบรอยของประชาชน

เพื่อเฝาระวัง ปองกันการ

เกิดอาชญากรรมในหาง

รานที่มีความเสี่ยง เชน 

รานจําหนายทอง ราน

สะดวกซื้อ ธนาคาร สถานี

บริการน้ํามัน

ติดตั้งอุปกรณแปลงสัญญาณ 

คอมพิวเตอรแมขาย จอรับภาพ 

และเชื่อมตอสัญญาณผานสาย

เคเบิ้ลใยแกวนําแสงจากหางราน

ที่เขารวมโครงการไปยังสถานี

ตํารวจ

          350,000 ผูประกอบการ และ

ประชาชนที่มาใชบริการมี

ความมั่นใจในระบบรักษา

ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินมากยิ่งขึ้น

กองวิชาการและ

แผนงาน

7 ติดตั้งระบบกลองโทรทัศน

วงจรปดภายในบริเวณ

สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัด

นครสวรรค

เพื่อเฝาระวัง ปองกันและ

รักษาความปลอดภัยจาก

อาชญากรรม

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจร

ปด จํานวน 32 จุด

          800,000        1,000,000 ประชาชนมีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสินมากขึ้น

งานสถานีขนสง

ผูโดยสาร

7,280,000      1,130,000      130,000         

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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6. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่ดี

    6.1 แนวทางสงเสริมกระบวนการบริหารจัดการ โดยการมีสวนรวม และความรับผิดชอบการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลการบริหารงานอยางตอเนื่อง

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 รับฟงความคิดเห็นของ

ประชาชน (เสนอโดยชุมชน

เจาพอเศรษฐี)

เพื่อใหประชาชนมีสวนรวม

ในการพัฒนาทองถิ่นโดย

การรองทุกข รองเรียน แจง

ขาวสารการทุจริต ปญหา

ความตองการ ตลอดจนให

ขอเสนอแนะ ความคิดเห็น

ผานชองทางตางๆ

โฆษณาประชาสัมพันธ ตู ปณ. 

999 ในหนังสือพิมพทองถิ่น จัด

ประชุมสัมมนา รับฟงความ

คิดเห็น สํารวจ ปญหาความ

ตองการของประชาชน ฯลฯ

          220,000           220,000           220,000 เทศบาลมีแนวทางในการ

พัฒนาที่สอดคลองกับ

ปญหาความตองการของ

ชุมชนและประชาคมมาก

ยิ่งขึ้น

กองวิชาการและ

แผนงาน

          220,000           220,000           220,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551  ถึง  2553)

เทศบาลนครนครสวรรค

ที่ โครงการ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
วัตถุประสงค ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

งบประมาณและที่มา
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    6.2 แนวทางพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนอยางเสมอภาค เกิดความพึงพอใจสูงสุด

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 บริการประชาชนดาน

ทะเบียนราษฎรและบัตร

ประจําตัวประชาชนดวย

ความรวดเร็ว

ลดขั้นตอนและระยะเวลา

ในการบริการประชาชน

ดานทะเบียนราษฎร

ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการ

ใหบริการเหลือ 10-15 นาที ตอ

ราย

                    -                       -                       -   การปฏิบัติงานรวดเร็วสราง

ความพึงพอใจแกประชาชน

งานทะเบียนฯ

ลดขั้นตอนและระยะเวลา

ในการบริการประชาชน

ดานบัตรประจําตัว

ประชาชน

ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการ

บริการเหลือ 10 นาทีตอราย

                    -                       -                       -   การปฏิบัติงานรวดเร็วสราง

ความพึงพอใจแกประชาชน

งานทะเบียนฯ

                    -                       -                       -   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
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    6.3 แนวทางบริหารงบประมาณอยางโปรงใส ถูกตองตามระเบียบกฎหมาย และพัฒนาใหเกิดความคุมคา

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 การมีสวนรวมขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในการ

ปองกันการทุจริต

 เพื่อสรางจิตสํานึกใหแก

บุคลากรขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นรูถึง

ผลความเสียหายและความ

รายแรงของการทุจริต 

ตลอดจนใหมีสวนรวมใน

การปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต

อบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน 1 

ครั้ง

          100,000           100,000           100,000 ผูเขารับการอบรม สามารถ

นําความที่ไดรับจากการ

อบรม เพื่อมาใชในการ

ปองกันการทุจริตในองคกร

งานธุรการ  สํานัก

ปลัดเทศบาล

          100,000           100,000           100,000

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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    6.4 แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดอยางทั่วถึง และเปนธรรม

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 จัดทําของที่ระลึกและรางวัล

มอบแกผูเสียภาษี

เพื่อเปนสิ่งจูงใจให

ประชาชนมาชําระภาษี

ภายในกําหนดเวลา

จัดทําของที่ระลึกและรางวัล 

จํานวนประมาณ 2000 ชุด

          200,000           200,000           200,000 ประชาชนมาชําระภาษีใน

เวลาที่กําหนด

สํานักการคลัง

2 จัดหาผลประโยชนในที่สา

ธารณสมบัติของแผนดิน 

(เสนอโดยชุมชนหนองผักตบ)

เพื่อปองกันการบุกรุกที่

สาธารณประโยชนของ

แผนดนิ และกันแนวเขต

อนุรักษใหชัดเจน

จัดประโยชนที่ดินที่มีราษฎรบุก

รุกอยูเดิม ใหเชาตามหลักเกณฑ

ที่กําหนด จํานวน 527 ราย

            50,000             50,000             50,000 ไมมีการบุกรุกที่ดินเพิ่มขึ้น มี

เขตอนุรักษที่ชัดเจน

สํานักการคลัง

          250,000           250,000           250,000

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
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    6.5 แนวทางพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการประชาสัมพันธ ใหสะดวก รวดเร็ว อยางมีประสิทธิภาพ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 จัดทําวารสารเทศบาล (เสนอ

โดยชุมชนสวัสดีพัฒนา)

เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ

กิจกรรมของเทศบาลให

ประชาชนทราบอยาง

ตอเนื่อง

จัดทําวารสารบานเรารายเดือน ๆ

 ละ 10,000 ฉบับ และฉบับพิเศษ

 1 เดือน จํานวน 10,000 ฉบับ 

และรายงานผลการดําเนินงาน

ประจําปของเทศบาลนคร

นครสวรรค ปละ 1 ครั้ง

       1,700,000        1,700,000        1,700,000 ประชาชนไดรับทราบและ

เขาใจในกิจกรรมและการ

บริหารงานของเทศบาลมาก

ยิ่งขึ้น

กองวิชาการและ

แผนงาน

2 ติดตั้งระบบใหบริการ

อินเตอรเน็ตสาธารณะ  

(เสนอโดยชุมชนหนองผักตบ)

เพื่อสนับสนุนใหเด็ก 

เยาวชนและประชาชน

ทั่วไปสามารถเขาถึงขอมูล

ขาวสารไดโดยไมเสีย

คาใชจาย และเปนการเพิ่ม

ทางเลือกในการใช

อินเทอรเน็ต

ติดตั้งระบบอินเตอรเน็ต

สาธารณะชนิดไรสาย ไมนอยกวา

 3 จุด

          220,000 เด็ก เยาวชนและประชาชนมี

ชองทางในการรับรูขอมูล

ขาวสารเพิ่มขึ้น

กองวิชาการและ

แผนงาน

3 ตดิตั้งระบบเสียงตามสาย

เทศบาลนครนครสวรรค 

(เสนอโดยชุมชนสวัสดี

พัฒนา)

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความรู ความเขาใจ ขอมูล

ขาวสาร และเหตุการณ

ปจจุบัน

ติดตั้งระบบและเครื่องกระจาย

เสียงบริเวณอุทยานสวรรค 

จํานวน 5 จุด

          500,000 ประชาชนสามารถรับรู

ขาวสารไดอยางทัน

เหตุการณและทั่วถึง

กองวิชาการและ

แผนงาน

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

งบประมาณและที่มา
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    6.5 แนวทางพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการประชาสัมพันธ ใหสะดวก รวดเร็ว อยางมีประสิทธิภาพ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

4 หอกระจายขาวชุมชน  

(เสนอโดยชุมชนหนองผักตบ)

เพื่อใหการเผยแพรขอมูล

ขาวสารทางราชการ 

ขาวสารทั่วไปเขาถึง

ประชาชนในชุมชนได

อยางมีประสิทธิภาพ 

ทันสมัย และสามารถ

รองรับสื่อเทคโนโลยีการ

ประชาสัมพันธได

ปรับปรุงและติดตั้งระบบกระจาย

เสียงผานโครงขายสัญญาณใย

แกวนําแสง และควบคุมสั่งการ

ผานอินเทอรเน็ตทุกชุมชนในเขต

เทศบาล

       3,200,000 ประชาชนสามารถรับรู

ขาวสารไดอยางทัน

เหตุการณและทั่วถึง

กองวิชาการและ

แผนงาน

       1,920,000        5,400,000        1,700,000

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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6.ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่ดี

    6.6 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 อบรมสัมมนาสมาชิกสภา

เทศบาล คณะผูบริหาร 

พนักงานเทศบาล และ

พนักงานจาง

 เพื่อใหผูเขารับการอบรม

ไดรูและเขาใจ เรื่อง

กฎหมาย ระเบียบวิธีการ

ปฏิบัติงาน ทักษะและ

ประสบการณ และการ

ปฏิบัติหนาที่

อบรมและศึกษาดูงาน อยาง

นอยปละ 1 ครั้ง

       1,600,000          1,600,000        1,600,000 ผูบริหาร สมาชิกสภา

เทศบาล และพนักงาน

เทศบาล สามารถนําความรู

ที่ไดรับมาประยุกตใชในการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการ

บริหารงานเทศบาลและการ

ปฎิบัติงาน

สํานักปลัดฯ       

งานธุรการ           

งานเทศกิจ

2 อบรมความรูพื้นฐานในการ

ปฏิบัติราชการ การปฏิบัติ

หนาที่ดานคุณธรรมและ

จริยธรรม

 เพื่อใหผูเขารับการอบรม

ไดรูและเขาใจ เรื่อง

กฎหมาย ระเบียบวิธีการ

ปฏิบัติงาน ทักษะและ

ประสบการณ และการ

ปฏิบัติหนาที่ดานคุณธรรม

และจริยธรรม

อบรมและศึกษาดูงาน อยาง

นอยปละ 1 ครั้ง

          500,000             500,000           500,000 ผูเขารับการอบรมสามารถ

นําความรูที่ไดรับนําไป

ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ

สํานักปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551  ถึง  2553)

เทศบาลนครนครสวรรค

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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    6.6 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

3 ปรับปรุงบานพักปลัดเทศบาล เพื่อใหเกิดความสวยงาม

และสะดวกแกการใชสอย

ปรับปรุงบานพักปลัดเทศบาล 

ตามรายละเอียดแบบแปลนของ

เทศบาล

          500,000 มีความเปนระเบียบเรียบรอย

 สวยงามนาอยู

สํานักปลัดเทศบาล

4 ปรับปรุงที่จอดรถดับเพลิง

หนวยเฉพาะกิจ

เพื่อใชเปนหนวยดับเพลิง

เฉพาะกิจ

1   หลัง           300,000 มีที่สําหรับจอดรถดับเพลิง สํานักปลัดฯ     

งานปองกันฯ

5 กอสรางที่จอดรถดับเพลิง

หนวยเรือดับเพลิงวัดตะแบก

เพื่อใชสําหรับจอด

รถดับเพลิง จํานวน 1  คัน

1   หลัง           200,000 มีที่สําหรับจอดรถดับเพลิง สํานักปลัดฯ     

งานปองกันฯ

6 ปรับปรุงรั้วบริเวณ สถานี

ดับเพลิง(งานปองกันฯ)

เพื่อปรับปรุงรั้วบริเวณงาน

ปองกันฯ

1  แหง           200,000 มีความเรียบรอยและ

ปลอดภัย

สํานักปลัดฯ     

งานปองกันฯ

7 กอสรางอาคารชุดที่พัก

พนักงานดับเพลิง

เพื่อเปนสวัสดิการใหกับ

เจาหนาที่และ พนักงาน

1 แหง          5,000,000 เปนที่พักอาศัยของจนท. 

และพนักงานเกดิความ

รวดเร็วในการออกปฏิบัติงาน

สํานักปลัดฯ     

งานปองกันฯ

8 กอสรางสถานีดับเพลิงใหม

แทนสถานีดับเพลิงหลังเกา

เพื่อใหสถานีดับเพลิง มี

ความเปนระเบียบเรียบรอย

 สวยงาม นาอยู

1 แหง        6,000,000 มีความเปนระเบียบเรียบรอย

 สวยงามนาอยู

สํานักปลัดฯ     

งานปองกันฯ
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    6.6 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

9 จัดหาครุภัณฑสํานัก

ปลัดเทศบาล

เพื่อมีเครื่องมือเครื่องใช

เพียงพอตอการปฏิบัติงาน

รถยนตบรรทุก (ดีเซล) แบบ

ดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 1 คัน

600,000         สํานักปลัดฯ       

งานธุรการ

ตูเก็บเอกสารบานเลื่อน จํานวน 1

 หลัง

3,800             สํานักปลัดฯ       

งานธุรการ

เครื่องคอมพิวเตอร พรอม

โปรแกรมควบคุมอุปกรณ

โสตทัศนูปกรณ หองประชุม 3/3 

 จํานวน 1 เครื่อง

            80,000 สํานักปลัดฯ       

งานธุรการ

เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ 

พรอมอุปกรณ จํานวน 2 ชุด

            70,000 สํานักปลัดฯ       

งานการเจาหนาที่

โตะประชุมพรอมเกาอี้ขนาด 12 

คน  1 ชุด

            19,500 สํานักปลัดฯ       

งานเทศกิจ

ตูเอกสาร 4 ลิ้นชัก 1 ตู               3,500 สํานักปลัดฯ       

งานเทศกิจ

ตูล็อคเกอร 12 ชอง 2 ตู             15,200 สํานักปลัดฯ       

งานเทศกิจ

เครื่องรับ - สงวิทยุ ติดตั้งใน

ยานพาหนะ จํานวน  5 เครื่อง

          120,000 สํานักปลัดฯ     

งานปองกันฯ
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    6.6 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

หัวฉีดดับไฟในอาคารสูงและ

อาคารขนาดใหญพรอมอุปกรณ 

จํานวน  2  ชุด

          100,000 สํานักปลัดฯ     

งานปองกันฯ

ปมลมสูบยาง พรอมอุปกรณ 

จํานวน  1  เครื่อง

            20,000 สํานักปลัดฯ     

งานปองกันฯ

โทรศัพทมือถือพรอมอุปกรณ 

จํานวน 7 เครื่อง

          100,000 สํานักปลัดฯ       

งานธุรการ

เครื่องปรับอากาศแบบฝงฝา

พรอมติดตั้ง 1 เครื่อง

          100,000 สํานักปลัดฯ       

งานธุรการ

วิทยุสื่อสารขนาดไมต่ํากวา 5 

วัตต จํานวน 25  เครื่อง

216,000                       84,000 งานธุรการ,งาน

ทองเที่ยว,งาน

เทศกิจ,งานปองกัน

คอมพิวเตอรสําหรับคนหาขอมูล

พรอมอุปกรณ จํานวน 3 ชุด

          100,000             200,000 ทองเที่ยว

รถยนตตรวจการณขับเคลื่อน  2 

 ลอ แบบธรรมดา 2 คัน

          450,000             450,000 งานเทศกิจ

หลังคารถอลูมิเนียม 2 หลัง             13,000               13,000 งานเทศกิจ
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    6.6 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ไซเร็นสัญญาณเสียงครวญคราง

พรอมเครื่องขยายเสียง

ทรานซิสเตอร2 เครื่อง

            44,500               44,500 งานเทศกิจ

เครื่องรับ-สงวิทยุขนาดไมต่ํากวา

 25 วัตตชนิดติดตั้งใน

ยานพาหนะ 2 เครื่อง

            24,000               24,000 งานเทศกิจ

เครื่องตรวจวัดระดับเสียง จํานวน

 1 เครื่อง

              7,500 งานเทศกิจ

รถยนตบรรทุกน้ําดับเพลิงขนาด

จุน้ําไมนอยกวา 5,000 ลิตร 

จํานวน  2 คัน

       1,750,000          1,750,000 งานปองกันฯ

เครื่องฉายภาพมัลติมีเดียพรอม

อุปกรณ และจอจํานวน 1  ชุด

              40,000 งานปองกันฯ

ชดุผจญเพลิง สําหรับดับไฟใน

อาคารสูงพรอมอุปกรณ จํานวน  

3  ชุด

            450,000 งานปองกันฯ

เครื่องอัดถังอากาศเครื่องชวย

หายใจจํานวน   1  เครื่อง

            400,000 งานปองกันฯ
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    6.6 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

รถยนตตู เครื่องยนตดีเซล ขนาด

 4  ลอพรอมติดตั้งอุปกรณปฐม

พยาบาล จํานวน 1 คัน

          800,000 งานปองกันฯ

ติดตั้งระบบไฟฟาแรงสูงหมอ

แปลง 1000  kva 22 K 3 เฟส

       5,153,000 สํานักปลัดเทศบาล

10 พัฒนาศักยภาพบุคลากร

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร

เพื่อเพิ่มศักยภาพดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารใหกับผูบริหาร

และพนักงาน

จัดอบรม ศึกษาดูงานไมนอยกวา

 1 ครั้ง

          100,000 ผูบริหารและพนักงาน

สามารถกาวทันเทคโนโลยี

สารสนเทศฯที่มีการ

เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา

กองวิชาการและ

แผนงาน

11 รวมศูนยระบบเครือขาย

เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร

เพื่อรวมศูนยการบริหาร

จัดการระบบเครือขาย

เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารระหวาง

เทศบาลและหนวยงานใน

สังกัดภายนอก

 - เชื่อมโยงระบบเครือขายผาน

สายเคเบิ้ลใยแกวนําแสงจํานวน 

18 แหงๆละ 170,000 บาท 

เชื่อมโยงระบบโทรศัพทผานสาย

เคเบิ้ลใยแกวนําแสง จํานวน 18 

แหงๆละ 35,000 บาท

       3,690,000 การใชงานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กองวิชาการและ

แผนงาน
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    6.6 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

12 ติดตั้งระบบปองกันไวรัส

คอมพิวเตอร

เพื่อรักษาความปลอดภัย

ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศที่อยูใน

เครือขายของเทศบาล

ติดตั้งอุปกรณระบบปองกันไวรัส

คอมพิวเตอร 1 ระบบ

          600,000 สามารถตรวจเช็ค และ

ปองกันไวรัสคอมพิวเตอรได

ทุกเครื่องที่อยูในระบบ

เครือขาย

กองวิชาการและ

แผนงาน

13 ติดตั้งระบบ ตรวจเช็ค

ลายนิ้วมือลงเวลาปฏิบัติงาน

เพื่อพัฒนาระบบการลง

เวลาปฏิบัติงานของ

พนักงานใหทันสมัยและ

สามารถนําขอมูลไป

ประมวลผลไดทันที

ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ใน

บริเวณอาคารสาํนักงาน และ

เชื่อมตอกับระบบ MIS

          400,000 การบริหารจัดการดาน

บุคลากรมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น

กองวิชาการและ

แผนงาน

14 จัดหาเครื่องผลิต

กระแสไฟฟาศูนยเทคโนโลยี

สารสนเทศฯ

เพื่อใหมีระบบไฟฟาสํารอง

กรณีไฟฟาดับ

เครื่องผลิตกระแสไฟฟาขนาด 30

 KVA 3 เฟส ชนิดกระแสสลับ

       1,000,000 ระบบเทคโนโลยีสารสนและ

การสื่อสารมีระบบไฟฟาที่มี

เสถียรภาพ

กองวิชาการและ

แผนงาน

15 ปรับปรุงหองปฏิบัติการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อใชเปนหองปฏิบัติการ

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และรองรับการขยายงาน

ในอนาคต

ปรับปรุงหองศูนยเทคโนโลยี

สารสนเทศ จํานวน 1 หอง

         1,000,000 การใชงานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น

กองวิชาการและ

แผนงาน
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    6.6 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

16 จัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร

เพื่อรองรับระบบ MIS และ

ระบบอินทราเน็ต

เพื่อเตรียมความพรอม

รองรับการนําระบบ MIS 

และอินทราเน็ตมาใช

ปฏิบัติงานในทุกหนวยงาน

คอมพิวเตอรพริ้นเตอรและเครื่อง

สแกน จํานวน 16 ชุด

          630,000 ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

กองวิชาการและ

แผนงาน

คอมพิวเตอร Server แบบ RACK

 ขนาด 2 U  พรอม HDD ขนาด

ความจุไมนอยกวา 2x500 GB 

พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด

          300,000 กองวิชาการและ

แผนงาน

17 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง

ตัวชี้วัดเทศบาลนาอยูอยาง

ยั่งยืน

เพื่อพัฒนาศักยภาพการ

บริหารจัดการไปสูความ

เปนเทศบาลนาอยูอยาง

ยั่งยืน

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช

เครื่องมือตัวชี้วัดเทศบาลนาอยู

อยางยั่งยืน จํานวน 1 ครั้ง

              50,000             50,000 เทศบาลมีความพรอมใน

การพัฒนาไปสูเทศบาลนา

อยูอยางยั่งยืน

กองวิชาการและ

แผนงาน

18 จัดหาครุภัณฑกองวิชาการ

และแผนงาน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

จอคอมพิวเตอร LCD ขนาด 19 

นิ้ว จํานวน 1 จอ

              9,000 ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

กองวิชาการและ

แผนงาน

เครื่องสํารองไฟ ขนาดไมนอยกวา

 600 VA จํานวน 1 เครื่อง

              2,000 กองวิชาการและ

แผนงาน

เกาอี้บุนวม จํานวน 5 ตัว               5,250 กองวิชาการและ

แผนงาน
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    6.6 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ชั้นวางของ  จํานวน 2 ชุด               2,600 กองวิชาการและ

แผนงาน

ชั้นวางเอกสาร จํานวน 2 ตู               2,600 กองวิชาการและ

แผนงาน

เครื่องทําน้ําเย็น จํานวน 1 เครื่อง               5,000 กองวิชาการและ

แผนงาน

เกาอี้ผูบริหาร 1 ตัว               2,500 กองวิชาการและ

แผนงาน

เกาอี้สํานักงาน 1 ตัว               2,000 กองวิชาการและ

แผนงาน

เกาอี้แบบมีพนักพิง จํานวน 10 ตัว               2,300                 2,300 กองวิชาการและ

แผนงาน

โตะพับเอนกประสงค ขนาด 60 

x150 นิ้ว จํานวน 4 ตัว

              3,600                 3,600 กองวิชาการและ

แผนงาน

เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ

พรอมอุปกรณ 7 ชุด

          105,000               70,000             70,000 กองวิชาการและ

แผนงาน

ตูบานเลื่อนกระจกพรอมขารอง 3

 หลัง

              3,700                 3,700               3,700 กองวิชาการและ

แผนงาน

สวานไฟฟาพรอมอุปกรณ 1 ชุด               8,000 กองวิชาการและ

แผนงาน
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    6.6 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

รถยนตโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง 1 

คัน

         1,070,000 กองวิชาการและ

แผนงาน

คอมพิวเตอรโนตบุคพรอม

อุปกรณ 2 ชุด

              45,000             45,000 กองวิชาการและ

แผนงาน

โตะทํางานพรอมเกาอี้ 4 ชุด                 7,600               7,600 กองวิชาการและ

แผนงาน

รถบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแค็บ

 จํานวน 1 คัน

          600,000 กองวิชาการและ

แผนงาน

โทรทัศนสีจอแบนขนาด 29 นิ้ว 

จํานวน 1 เครื่อง

            10,000 กองวิชาการและ

แผนงาน

19 จัดหาครุภัณฑสํานักการคลัง เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใช

เพียงพอแกการปฏิบัติงาน

รถจกัรยานยนต ขนาดไมนอย

กวา 120 ซีซี จํานวน 5 คัน

          120,000               40,000             40,000 อุปกรณเครื่องมือเครื่องใช

เพียงพอแกการปฏิบัติงาน

สํานักการคลัง

คอมพิวเตอรสํานักงาน 

เครื่องพิมพ พรอมอุปกรณ 

จํานวน 4 เครื่อง

            70,000               35,000             35,000 สํานักการคลัง

คอมพิวเตอรโนตบุคพรอม

อุปกรณ  6  ชุด

          135,000               90,000             45,000 สํานักการคลัง
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    6.6 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

เครื่องปรับอากาศขนาดไมต่ํากวา

 60,000 บีทียู พรอมติดตั้ง 

จํานวน 6 เครื่อง

          300,000             150,000 สํานักการคลัง

20 พัฒนาศักยภาพบุคลากร

สํานักการชาง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

จัดฝกอบรม ศึกษาดูงาน อยาง

นอย 1 ครั้ง

          300,000 บุคลากรในสํานักการชางจะ

มีประสิทธิภาพในการทํางา

เพิ่มขึ้น

สํานักการชาง

21 กอสรางอาคารศูนย

เครื่องจักรกล สํานักการชาง

เพื่อใชมีอาคารปฏิบัติงาน

ไดสะดวก ทําใหการทํางาน

ไดคลองตัว มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กอสรางอาคาร คสล. 3 ชั้น พรอม

โรงงานผสมแอสฟลทติกคอนกรีต

เอนกประสงคขนาดกวาง 15.00 

เมตร  ยาว 44 เมตร พื้นที่

ดําเนินการ 660 ตารางเมตร 

ตามแบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

         7,000,000 1.ทําใหมีอาคารที่ใช

ประโยชนไดอยางกวางขวาง

 2.ทําใหการปฏิบัติงาน

คลองตัวสะดวกตอการ

ปฏิบัติงาน

สํานักการชาง

22 จัดหาครุภัณฑสํานักการชาง เพื่อใหมีเครื่องมือ เครื่องใช 

เพียงพอแกการปฏิบัติงาน 

และเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหาร

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000

 บีทียู ชนิดติดตั้งหรือชนิดแขวน 

พรอมติดตั้ง  จํานวน  1  เครื่อง

            44,000 ทําใหมีอุปกรณเครื่องมือ 

เครื่องใช เพียงพอทําใหการ

ทํางานมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น

 (งานพัสดุ สวนการ

โยธา )
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    6.6 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

กลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล 

ความละเอียดไมนอยกวา 7  

ลานพิกเซล  จํานวน 1 เครื่อง

            11,000 สํานักการชาง

โตะทํางาน  3  ชุด               3,800                 3,800               3,800 สํานักการชาง

รถบรรทุก ( ดีเซล ) ขนาด 1 ตัน  

ขับเคลื่อน 2 ลอ  แบบดับเบิ้ล

แค็บ  จํานวน  2  คัน

            570,000           570,000 สํานักการชาง

รถแทรคเตอรตีนตะขาบ ชนิด

ตีนเปดแบบสามเหลี่ยม ติดตั้ง

ใบมีดหนามีขนาด เครื่องยนต 6 

สูบ 4 จงัหวะ ติดตั้งเทอรโบชารจ

เวอร มีกําลังมาไมนอยกวามาไม

นอยกวา  140 แรงมา  จํานวน  1 

 เครื่อง

         8,200,000 สํานักการชาง
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    6.6 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

รถบดอัดและดันกลบขยะ ชนิด 4

 ลอ แบบขับเคลื่อนทั้ง 4 ลอ 

พรอมใบมีดดันกลบขยะ ทํางาน

ดวยระบบไฮดรอลิค เครื่องยนค

ดีเซล มีกําลังแรงมาไมนอยกวา 

280 แรงมา มีน้ําหนักพรอม

ทํางานไมนอยกวา 23,000  กก. 

จํานวน  1  คัน

       11,000,000 สํานักการชาง

รถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ ขนาด

ความจุบุงกี๋ไมนอยกวา 0.8 

ลูกบาศกเมตร เครื่องยนตดีเซล 

มีกําลังแรงมาไมนอยกวา 140 

แรงมา จํานวน 1 คัน

         4,500,000 สํานักการชาง
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    6.6 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

รถยนตดูดสิ่งโสโครก และฉีด

ลางทอระบายน้ํา ชนิด 10 ลอ 

แบบ 2 เพลา  ขนาดความจุไม

นอยกวา 10 ลูกบาศกหลา ยกเท

สิ่งโสโครกดวยระบบไฮดรอลิค 

จํานวน 2 คัน

       12,500,000      12,500,000 สํานักการชาง

คอมพิวเตอรโนตบุค  จํานวน  2 

เครื่อง

              45,000             45,000 สํานักการชาง

เครื่องแอสฟลทติกคอนกรีต

ขนาดผสมไดไมนอยกวา 20 ตัน/

ชม. จํานวน 1 เครื่อง

         6,500,000 สํานักการชาง

เครื่องสักการะ เชน พระบรม

ฉายาลักษณ , พระบรม

สาทิสลักษณ , ตรา/เครื่องหมาย

ประจําพระองค , พานพุมเงินทอง

  เปนตน

            300,000 สํานักการชาง
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    6.6 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

เครื่องเจาะคอนกรีตแบบใชลม 

อัดอากาศไดปริมาณไมนอยกวา 

125 ลบ.ม./นาที จํานวน 1 ชุด

         1,200,000 สํานักการชาง

เครื่องสูบน้ํา ขนาด 12 นิ้ว พรอม

อุปกรณ  จํานวน  5  เครื่อง

14,650,000      สํานักการชาง

เครื่องสูบน้ํา ขนาด 10 นิ้ว พรอม

อุปกรณ  จํานวน  4  เครื่อง

สํานักการชาง

เครื่องสูบน้ํา ขนาดทอสูบ 8 นิ้ว 

พรอมอุปกรณ  จํานวน  6  เครื่อง

สํานักการชาง

ปมสูบน้ําไดโว ขนาดทอสง 2 นิ้ว 

 จํานวน  2  เครื่อง

              16,000 สํานักการชาง

รถบรรทุกเททาย ขนาดความจุ

ไมนอยกวา 5 ลบ.ม. ชนิด 6 ลอ 

พรอมเครื่องมือ และอุปกรณ

ประจํารถ  จํานวน  2  คัน

         4,400,000 สํานักการชาง
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    6.6 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

รถยนตบรรทุกแบบชานต่ํา ชนิด 

10 ลอ พรอมเครื่องมือและ

อุปกรณประจํารถ  จํานวน 1 คัน

         3,900,000 สํานักการชาง

รถตักหนา-ขุดหลัง แบบลอยาง

ขับเคลื่อน 4 ลอ จํานวน  1  คัน

         3,200,000 สํานักการชาง

เครื่องตัดหญาแบบสะพายหลัง 

ชนิดขอแข็ง  จํานวน  3  เครื่อง

              29,400 สํานักการชาง

จัดทําเคานเตอรสําหรับ

ประชาชนผูมาติดตอราชการ

พรอมติดตั้งเกาอี้คอยและ

กั้นหองสําหรับผูปฏิบัติงาน

         1,000,000 สํานักการชาง

เครื่องรับ-สงวิทยุมือถือ  ขนาด

กําลังสงไมนอยกวา  5  วัตต  

จํานวน  10  เครื่อง

              60,000 สํานักการชาง
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    6.6 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

23 สถานที่ทํางานนาอยูนา

ทํางาน (เสนอโดยชุมชนหัว

เมืองพัฒนา)

เพื่อพัฒนาเทศบาลนคร

นครสวรรคใหเปนสถานที่

นาอยู นาทํางาน ในระดับ

มาตรฐาน

จัดประกวดสถานที่ทํางานนาอยู

นาทํางานในสํานักงานเทศบาลฯ 

 ปละ 1 ครั้ง

            50,000               50,000             50,000 ผูปฏิบัติงานทํางานอยางมี

ความสุขและผูมาติดตอ เกิด

ความพึงพอใจ

กลุมงานสงเสริม

สิ่งแวดลอม  สํานัก

การสาธารณสุขฯ

24 สุขานาใช (เสนอโดยชุมชน

สุนันทา)

เพื่อใหหองน้ําที่เทศบาล

รับผิดชอบ มีความสะอาด

ถูกหลักสุขาภิบาล 

ประชาชนที่มารับบริการ

เกิดความประทับใจ

พัฒนา ปรับปรุงหองน้ําหองสวม

และจัดประกวดอยางนอยปละ 1

 ครั้ง

            60,000               60,000             60,000 หองน้ําหองสวมสะอาดถูก

หลักสุขาภิบาลและ

ประชาชนที่มารับบริการเกิด

ความพึงพอใจ

งานบริการรักษา

ความสะอาด  

สํานักการ

สาธารณสุขฯ

25 อบรมพัฒนาศักยภาพ

พนักงานและพนักงานจาง

สํานักการสาธารณสุขฯ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงานของ

พนักงานและพนักงานจาง

 พนักงาน และพนักงานจาง

จํานวน 280 คน

            70,000               70,000             70,000 พนักงานและพนักงานจางมี

ประสิทธิภาพและศักยภาพ

สูงขึ้น

สํานักการ

สาธารณสุขฯ

26 ซอมแซมปรับปรุงรถดูดฝุน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

คาซอมแซมปรับปรุงรถดูดฝุนไม

นอยกวาปละ 2 คัน

         1,500,000        1,500,000 ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

สํานักการ

สาธารณสุขฯ

27 จัดหาครุภัณฑสํานักการ

สาธารณสุขฯ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

โทรทัศนสีจอแบน ขนาดไมต่ํา

กวา 21 นิ้ว  จํานวน  1 เครื่อง

              5,500 ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

ศูนยบริการ

สาธารณสุข 2
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    6.6 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

เครื่องเลนดีวีดี  จํานวน 1 เครื่อง               4,000 ศูนยบริการ

สาธารณสุข 2

เครื่องตรวจธนบัตร  จํานวน 1 

เครื่อง

              2,200 ศูนยบริการ

สาธารณสุข 3

แทนบรรยายอเนกประสงค  

จํานวน 1 ชุด

            18,000 กลุมงานปองกัน

โตะอเนกประสงค ขนาด 75*

180*75 ซม.  จํานวน 3 ตัว

              7,500 ศูนยบริการ

สาธารณสุข 4

เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน

ขนาดไมต่ํากวา 40,000 บีทียู 

พรอมติดตั้ง  จํานวน 1 เครื่อง

            45,000 กลุมงานสงเสริม

สุขภาพ

เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง

ขนาดไมต่ํากวา 24,000 บีทียู 

พรอมติดตั้ง  จํานวน 1 เครื่อง

            41,000 ศูนยบริการ

สาธารณสุข 4

เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง

ขนาดไมต่ํากวา 12,000 บีทียู 

พรอมติดตั้ง  จํานวน 1 เครื่อง

            28,000 ศูนยบริการ

สาธารณสุข 4
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    6.6 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน

ขนาดไมต่ํากวา 12,000 บีทียู 

พรอมติดตั้ง  จํานวน 1 เครื่อง

            24,500 ศูนยบริการ

สาธารณสุข 3

เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน

ขนาดไมต่ํากวา 18,000 บีทียู 

พรอมติดตั้ง  จํานวน 4 เครื่อง

            57,000               57,000 ศูนยบริการ

สาธารณสุข 3

เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดตั้ง

พื้น  จํานวน 1 เครื่อง

              7,000 ศูนยบริการ

สาธารณสุข 2

เครื่องปดผนึกซองบรรจุเวชภัณฑ 

 จํานวน 4 เครื่อง

          100,000 ศนูย 1,2,3,4

รถเข็นนั่งชนิดพับเก็บได  จํานวน

 1 คัน

              4,000 ศูนยบริการ

สาธารณสุข 2

เครื่องออกกําลังกาย  จํานวน 1 

ชุด (จํานวน 13 ชิ้น)

            98,000 ศูนยบริการ

สาธารณสุข 2

คอมพิวเตอรสํานักงานและ

เครื่องพิมพ พรอมอุปกรณ  

จํานวน 2 ชุด

            70,000  ศูนยบริการ

สาธารณสุข 2         

 กลุมงานสงเสริม

สุขภาพ
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    6.6 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

เครื่องยอยกิ่งไมขนาด

เสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 10 

นิ้ว ติดตั้งบนเทรอเลอรลากจูง 2 

ลอ เครื่องยนตมีกําลังไมนอยกวา

 80 แรงมา จํานวน 1 เครื่อง

       2,800,000 สํานักการ

สาธารณสุข

รถกวาดดูดฝุนเครื่องยนตดีเซล 

ขนาดไมนอยกวา 200 แรงมา 

ถังบรรจุฝุนผงความจุไมนอยกวา

 8.5 ลบ.หลา เครื่องยนตชวย 

ขนาดไมนอยกวา 118 แรงมา 

จํานวน 2 คัน

     13,500,000        13,500,000 สํานักการ

สาธารณสุข

อุปกรณงานทันตกรรม           500,000 สํานักการ

สาธารณสุข

คอมพิวเตอรโนตบุค  จํานวน 1 

เครื่อง

            45,000 งานรักษาความ

สะอาด
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    6.6 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร 

ความละเอียดไมต่ํากวา SVGA 

ความสวางไมต่ํากวา 2000 ANSI

 Lumens  จํานวน 1 เครื่อง

            80,000 สํานักการ

สาธารณสุข

กลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 

ความละเอียดไมนอยกวา 7ลาน

พิกเซล  จํานวน 1 เครื่อง

            11,000 กลุมงานสงเสริม

สิ่งแวดลอม

ถังบรรจุสิ่งปฏิกูลขนาด 6000 

ลิตร  พรอมอุปกรณครบชุด  

จํานวน 2 ถัง

       1,500,000 งานรักษาความ

สะอาด

ปมน้ําชนิด 2 ใบพัด  จํานวน 5 ตัว           122,500 งานรักษาความ

สะอาด

เครื่องขยายเสียง ขนาดไมต่ํากวา

 100 วัตต  จํานวน 1 เครื่อง

              4,200 ศูนยบริการ

สาธารณสุข 4
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    6.6 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

เครื่องพนน้ํายาฆาเชื้อแบบใช

แรงดันของเหลวชนิดตั้งพื้น ขนาด

 5 แรงมา พรอมอุปกรณ จํานวน 

1 เครื่อง

            25,000 งานสัตวแพทย

ไฟฉุกเฉิน ขนาด 12 โวลต  30 

วัตต  จํานวน 5 เครื่อง

            20,000 งานสัตวแพทย

เครื่องดนตรีไทย ขิม  จํานวน 10 

ตัว

            60,000 ศูนยบริการ

สาธารณสุข 4

รถยนตบรรทุก (ดีเซล) แบบ 

ดับเบิ้ลแค็บ  จํานวน 1 คัน

            600,000 กลุมงานสงเสริม

สุขภาพ

เครื่องปรบัอากาศชนิดแขวน

ขนาดไมต่ํากวา 44,000 บีทียู 

พรอมติดตั้ง  จํานวน 3 เครื่อง

            165,000 ศูนยบริการ

สาธารณสุข 3

28 กอสรางอัฒจันทรเคลื่อนที่ เพื่อรองรับการแขงขันกีฬา

รายการตางๆของจังหวัด

นครสวรรค

กอสรางอัฒจันทรเคลื่อนที่ ขนาด

 กวาง 3 เมตร ยาว 6 เมตร สูง 3 

เมตร จํานวน 10 อัฒจรรย ตาม

แบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

          650,000 ประชาชน ไดรับความ

สะดวกในการชมการแขงขัน

รายการตางๆ

สํานักการศึกษา
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    6.6 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

29 ปรับปรุงอาคารสนาม

ฟุตบอล สนามกีฬาจังหวัด

นครสวรรค

เพื่อรองรับการแขงขัน

รายการตางๆ ของจังหวัด

นครสวรรค

ปรับปรุง หองตางๆ ภายใน

สนามฟุตบอล ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล      ดังนี้

 -หองกรรมการผูตัดสิน กั้นหอง 

เปลี่ยนฝา ทาสี ปูกระเบื้องเดิน

สายไฟ พรอมหองน้ํา ขนาดกวาง

 6 เมตร ยาว 10 เมตร -หองโถง 

กั้นหองกระจก จัดทําฝา ทาสี ปู

พรม เดินสายไฟ ขนาดกวาง 6 

เมตร ยาว 20 เมตร    -หองเก็บ

อุปกรณ กั้นหอง เปลี่ยนฝา ทาสี  

เดินสายไฟ ขนาดกวาง 5 เมตร 

ยาว 6 เมตร

       1,000,000 นักกีฬา ผูตัดสิน และ

ผูใชบริการ  ไดรับความ

สะดวกในการชมการแขงขัน

รายการตางๆ

สํานักการศึกษา
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    6.6 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

30 ปรับปรุงหองน้ําดานขาง

อาคารสนามฟุตบอล สนาม

กีฬาจังหวัดนครสวรรค

เพื่อรองรับการแขงขันกีฬา

รายการตางๆของจังหวัด

นครสวรรค

ปรับปรุงทาสี ระบบน้ํา ภายใน

หองน้ํา ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 

 10 เมตร ชั้น 1 และชั้น 2 จํานวน

 12 หอง ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

          300,000 ประชาชน ไดรับความ

สะดวกในการชมการแขงขัน

รายการตางๆ

สํานักการศึกษา

31 ปรับปรุงอุปกรณระบบสงน้ํา

ภายในสระวายน้ําสนาม

กีฬากลางจังหวัดนครสวรรค

เพื่อใหสระวายน้ํา มีสภาพ

ดี  พรอมรับการแขงขันกีฬา

รายการตางๆของจังหวัด

นครสวรรค

ปรับปรุงอุปกรณ และระบบ

บํารุงรักษาน้ํา สระวายน้ํา

ภายในสนามกีฬาจังหวัด

นครสวรรค ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

          150,000 นักกีฬา และผูใชบริการ 

ไดรับการสะดวกในการใช

บริการ

สํานักการศึกษา

32 ปรับปรุงระบบไฟฟาสนาม

ฟุตบอล

เพื่อใหระบบไฟฟาภายใน

สนามฟุตบอลมีสภาพดี  

ปลอดภัย รองรับการ

แขงขันรายการตางๆของ

จังหวัดนครสวรรค

เดินสายไฟ NNYY พรอมทอฝง

ดินรอบสนามฟุตบอล ประมาณ 

400 เมตร ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

          500,000 นักกีฬา และผูใชบริการ

ไดรับความสะดวกและ

ปลอดภัย สามารถรองรับ

การแขงขันรายการตางๆได

สํานักการศึกษา
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    6.6 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

33 ติดตั้งระบบ ICT โรงเรียน

สังกัดเทศบาลฯ

เพื่อรองรับการรวมศูนยการ

ใชงานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ และโทรศัพท

ผานโครงขายเคเบิ้ลใยแกว

นําแสง

ติดตั้งอุปกรณระบบเครือขาย

คอมพิวเตอร ปรับปรุง

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

ติดตั้งระบบเชื่อมโยงโครงขาย

ภายในโรงเรียน ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

       1,600,000 โรงเรียนสามารถเชื่อมโยง

เครือขายกับระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ

ใชบริการระบบ MIS บริการ 

Internet  Antivirus และ

บริการสัญญานภาพผาน

ระบบเครือขาย 

สามารถใชบริการโทรศัพท 

ระหวางสํานักงานโดยไมมี

คาใชจาย สามารถใชสื่อ

ชวยสอนแบบออนไลน

ระหวางสํานักงานหรือ

โรงเรียนได ฯลฯ

ฝายกิจการโรงเรียนฯ

34 กอสรางบานพักครู เพื่อเปนสวัสดิการดาน

สถานที่พักอาศัยใหแก

พนักงานครูเทศบาล

กอสรางอาคารชุด จํานวน 10 ยู

นิต (ปละ 5 ยูนิต) ใหแกพนักงาน

ครูเทศบาล

         3,000,000        3,000,000 พนักงานครูเทศบาลมี

บานพักที่เพียงพอและ

เหมาะสม

สํานักการศึกษา
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    6.6 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

35 กอสรางอาคารเรียนเด็กเล็ก เพื่อใหมีอาคารเรียนที่

รองรับตอการจัดการเรียน

การสอนในระดับปฐมวัย

กอสรางอาคารเรียนเด็กเล็ก ตาม

แบบ สน.ศท.อนุบาล 8 จํานวน  1

 อาคาร

 5,266,800  

(เงินอุดหนุน)

เด็กเล็กในเขตเทศบาลมี

สถานที่รองรับตอการจัด

การศึกษาในระดับปฐมวัย

สํานักการศึกษา

36 กอสรางบานพักขาราชการ

ชดเชยบานพักสัสดี

เพื่อกอสรางบานพัก

ขาราชการชดเชยที่ดินของ

สํานักงานสัสดีจังหวัด

นครสวรรค

ดําเนินการกอสรางบานพัก

ขาราชการตามแบบมาตรฐาน

ของกรมโยธาธิการฯจํานวน       7

 ยูนิต

         4,580,000 มีบานพักขาราชการชดเชย

ที่ดินของสํานักงานสัสดี

จังหวัดนครสวรรคที่มอบให

เทศบาลนครนครสวรรค

สํานักการศึกษา

37 จัดหาครุภัณฑสํานัก

การศึกษา

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ 

พรอมอุปกรณ จํานวน 5 ชุด

          175,000 ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

ฝายบริหารทั่วไปฯ 

ฝายกิจกรรมเด็กฯ  

หองสมุด หนวย

ศึกษานิเทศก

พัดลมโคจรติดผนังขนาด 16 นิ้ว 

จํานวน 16 เครื่อง

              8,800                 8,800 สํานักการศึกษา

คอมพิวเตอรโนตบุค พรอม

อุปกรณ 2 ชุด

            90,000 ฝายกิจการ

โรงเรียนฯ/หนวย

ศึกษานิเทศก
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    6.6 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร 

ระดับ XGA ไมนอยกวา 3,000 

ANSI LUMENS พรอม

จอรับภาพชนิดมือดึง ขนาด 100

 นิ้ว จํานวน 1 ชุด

          100,000 ฝายกิจการโรงเรียนฯ

เครื่องพิมพ All in  one        (ถาย

, สแกนภาพ,พิมพภาพ) จํานวน 2

 ชุด

            10,000 ฝายกิจการ

โรงเรียนฯ/หองสมุด

เครื่องพิมพ All in  one        (ถาย

, สแกนภาพ,พิมพภาพ) จํานวน 1

 ชุด

              8,000 ฝายกิจกรรมเด็กฯ

ชั้นวางหนังสือสูง แบบ 2 หนา 2 

ชวง ใชวางแบบ 2 ดาน มีลวดกั้น

 จํานวน 2 ชั้น

            30,000 หองสมุด

แทนวางคอมพิวเตอร

(อินเตอรเน็ตสาธารณะ)   จํานวน

 1 ชุด

            13,500 หองสมุด

โตะญี่ปุนพับขาได จํานวน 2 ตัว                  600 หองสมุด
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    6.6 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

เครื่องขยายเสียง ประกอบดวย 

เพาเวอรแอมป วีซีดี เทป ไมคสาย

 ลําโพง 15 นิ้ว 2 ทาง 1 คู รถเข็น

 1 คัน

            30,000 ฝายกิจการโรงเรียนฯ

ฉากกั้นหองทึบครึ่งกระจก     (บุ

ผาฝาย) ขนาด กวาง 100 ซม. สูง

 150 ซม. จํานวน 1 แผง

            12,500 ฝายบริหารทั่วไป

เกาอี้เทาแขน มีพนัก จํานวน 1 ตัว               1,600 หนวยศึกษานิเทศก

จอคอมพิวเตอร LCD ขนาด 17 

นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง

              6,000 หนวยศึกษานิเทศก

โตะทํางานพรอมเกาอี้ จํานวน 5 

ชุด

            19,000 ฝายกิจการ

โรงเรียนฯ   สนาม

กีฬา

รถจักรยานยนต ขนาดไมนอย

กวา 120 ซีซี จํานวน 2 คัน

            40,000               40,000 งานธุรการ

ตูเก็บเอกสาร 2 ตอน ชั้นบนเปน

กระจก  ชั้นลางทึบ             

จํานวน 2 หลัง

            12,000 สนามกีฬาจังหวัดฯ
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    6.6 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

โตะรับแขก พรอมโตะกลาง 

จํานวน 1 ชุด

            20,000 สนามกีฬาจังหวัดฯ

เกาอี้บุนวม จํานวน 20 ตัว             13,000 สนามกีฬาจังหวัดฯ

ตูล็อกเกอร 18 ชอง จํานวน 2 ตู             20,000 สนามกีฬาจังหวัดฯ

เกาอี้นั่งอัฒจันทรภายในสนาม

ฟุตบอล พรอมติดตั้ง จํานวน 200

 ตัว

            50,000 สนามกีฬาจังหวัดฯ

เครื่องปรับอากาศ ขนาดไมนอย

กวา 36,000 บีทียู พรอมติดตั้ง

จํานวน 3 เครื่อง

          132,000 สนามกีฬาจังหวัดฯ

รถยนตบรรทุก ขนาด 6 ลอ 

จํานวน  3 คัน

         3,000,000 สํานักการศึกษา

38 กอสรางอาคารเรียน โรงเรียนมีหองเรียน

เพียงพอกับการใชงาน

กอสราง อาคารเรียน คสล. 4 ชั้น 

ใตถุนโลง (4/12) แบบมีเสาเข็ม

ตามแบบแปลนของ สน.ศท.

 8,307,000  

(งบอุดหนุน)

โรงเรียนมีอาคารเรียนที่

สมบูรณ เพียงพอตอการใช

งาน

ท.1
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    6.6 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

39 กอสรางอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนมีหองเรียนระดับ

อนุบาลเพียงพอกับการใช

งาน

กอสรางอาคารเรียนอนุบาล สน.

ศท. อนุบาล 8  จํานวน 1 อาคาร

 5,266,800  

(เงินอุดหนุน)

โรงเรียนมีอาคารเรียนที่

เพียงพอตอการจัดการเรียน

การสอน

ท.1

40 ปรับปรุงอาคารเรียน 2 เพื่อใหอาคารเรียน 2       มี

สภาพดี  พรอมกับการใช

งานในการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน

อาคารเรียน 2             150,000 ครูและนักเรียนไดรับความ

สะดวก

ท.1

41 ปรับปรุงภูมิทัศนภายใน

โรงเรียน

เพื่อสรางบรรยากาศ

ภายในของโรงเรียน      ให

สวยงาม  นาอยู

ปรับปรุงภูมิทัศน               59,000 ครูและนักเรียนมีบรรยากาศ

ภายในโรงเรียนที่สวยงาม

ท.1

42 ปรับปรุงอาคารเรียน 1 เพื่อใหอาคารเรียน 1   มี

สภาพแข็งแรง

ปรับปรุงโครงสรางบนหลังคา

อาคารเรียน 1

            300,000 ครูและนักเรียนไดรับความ

สะดวก

ท.1

43 ลานกีฬา (บาสเกตบอล,

วอลเลยบอล)

โรงเรียนมีสนามกีฬา

เพียงพอกับการทํากิจกรรม

ตางๆ ของครู  นักเรียน 

และชุมชน

ในลานกีฬาจะมีสนาม

บาสเกตบอล และ สนาม

วอลเลยบอล

          337,000 โรงเรียนมีสนามกีฬาที่

เพียงพอตอการทํากิจกรรม

ของครู  นักเรียน ชุมชน

ท.1

44 จัดหาครุภัณฑโรงเรียน

เทศบาลวัดไทรใต

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

เบเรลา Royle ขนาดกลาง 

จํานวน 4 เครื่อง

              7,200 ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

ท.1
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201

    6.6 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

เพาเวอร  ขนาดไมนอยกวา 

1,500 วัตต จํานวน 1 เครื่อง

            22,000 ท.1

ตูลําโพง 15 นิ้ว พรอมขาตั้ง 

จํานวน 2 คู

            15,150 ท.1

มิกซเซอร ขนาด 6 ชอง input  4 

ชุด อีควอไลทเซอร และเอฟเฟกต

 จํานวน 1 เครื่อง

            15,000 ท.1

โทรทัศนสี ชนิดจอแบน ขนาด ไม

ต่ํากวา 29 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง

            10,000 ท.1

เครื่องเลน DVD จํานวน 3 เครื่อง               9,000 ท.1

เครื่องขยายเสียงแบบมือถือ 

จํานวน 3 เครื่อง

              3,400                 6,800 ท.1

ลําโพงฮอรน ขนาดไมต่ํากวา  

150 วัตต จํานวน 9 ชุด

              7,200 ท.1

เครื่องคอมพิวเตอร พรอมอุปกรณ

 ชุดละ 25,000 บาทจํานวน 33 

ชุด

          450,000             375,000 ท.1
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    6.6 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

เครื่องพิมพ ชนิดพนหมึก จํานวน

 5 เครื่อง

            15,000 ท.1

เกาอี้ฟงบรรยาย จํานวน 50 ตัว             30,000 ท.1

เครื่องเลนสนามเด็กเลนชุดใหญ 

จํานวน 1 ชุด

         1,500,000 ท.1

โตะ- เกาอี้นักเรียนเดี่ยวประถม 

จํานวน 50 ชุด

 40,000    

(เงินอุดหนุน)

ท.1

โตะ- เกาอี้นักเรียนเดี่ยวมัธยม

จํานวน 50 ชุด(เงินอุดหนุน)

 40,000    

(เงินอุดหนุน)

ท.1

ครุภัณฑ อุปกรณวิทยาศาสตร 1 

ชุด(เงินอุดหนุน)

 194,000      

(เงินอุดหนุน)

ท.1

ครุภัณฑหองปฏิบัติการทางภาษา

 ขนาด 40 ที่(เงินอุดหนุน)

472,000       

(เงินอุดหนุน)

ท.1

อุปกรณอาหารและโภชนาการ 

จํานวน 1 ชุด(เงินอุดหนุน)

 58,000        

(เงินอุดหนุน)

ท.1
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    6.6 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

อุปกรณวิชาชีพผาและการตัดเย็บ

 จํานวน 1 ชุด(เงินอุดหนุน)

 68,500       

(เงินอุดหนุน)

ท.1

อุปกรณวิชาพลานามัย จํานวน 1

 ชุด(เงินอุดหนุน)

 51,600        

(เงินอุดหนุน)

ท.1

45 ปรับปรุงหองสมุด เพื่อใหมีสถานที่คนควาหา

ความรู ที่เพียงพอตอความ

ตองการของนักเรียน และ

บุคลากรในโรงเรียน

ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน ขนาด

กวางประมาณ 3 เมตร ยาว

ประมาณ 12 เมตร พื้นที่ 36 

ตารางเมตร ติดตั้งประตูบาน

เลื่อนและหนาตางบานเลื่อน 

พรอมปรับระดับพื้น  ปูพื้นหินขัด 

รายละเอียดตามแบบแปลนของ

เทศบาล

          140,000 โรงเรียนมีหองสมุด

กวางขวางเพียงพอตอการ

คนควาหาความรูของนักเรียน

ท.2

46 ปรับปรุงหองคอมพิวเตอรชั้น

 3 อาคาร 3

เพื่อปรับปรุงหองเรียน

คอมพิวเตอรใหมั่นคงและ

ปลอดภัย

ติดเหล็กดัด,บานเกล็ดหนาตาง

พรอมติดตั้งผามาน รายละเอียด

ตามแบบแปลนของเทศบาล

              82,200 นักเรียนมีหองคอมพิวเตอรที่

ไดมาตรฐาน มั่นคงและ

ปลอดภัย

ท.2

47 ปรับปรุงรั้วโรงเรียน เพื่อใหโรงเรียนมีรั้ว

โรงเรียนที่ปลอดภัยและ

สวยงาม

รั้วโรงเรียน ความยาวประมาณ 

300 เมตร รายละเอียดตามแบบ

แปลนของเทศบาล

 200,000 โรงเรียนมีรั้วโรงเรียนที่

ปลอดภัยและสวยงาม

ท.2
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    6.6 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

48 กอสรางอาคารเรียน          

สน.ศท.4/12 ชั้นลางโลง

โรงเรียนมีหองเรียน

เพียงพอกับการใชงาน

กอสราง อาคารเรียน คสล. 4 ชั้น 

ใตถุนโลง (4/12) แบบมีเสาเข็ม

ตามแบบแปลนของ สน.ศท.

 8,307,000   

(เงินอุดหนุน)

โรงเรียนมีอาคารเรียนที่

สมบูรณ เพียงพอตอการใช

งาน

ท.2

49 ปรับปรุงโรงเพาะชํา สงเสริมการเรียนการสอน

ในกลุมสาระการงานและ

เทคโนโลยี     (งานเกษตร)

และโรงเรียนมีเรือนเพาะชํา

ไดมาตรฐาน

กอสรางเรือนเพาะชําขนาดกวาง

 6 เมตรยาว 10 เมตร จํานวน  1 

หลัง

 50,000       

(เงินอุดหนุน)

ท.2

50 ติดตั้งระบบเครื่องเสียงหอง

ประชุมโรงเรียน

เพื่อใหโรงเรียนมีระบบ

เครื่องเสียงในการจัด

กิจกรรมของโรงเรียน

มีระบบเครื่องเสียงไมต่ํากวา 

1000 วัตต พรอมตูลําโพง ไมค 

และติดตั้งพรอมใชงาน

            50,000 โรงเรียนมีเครื่องระบบเสียง

ใชในการจัดกิจกรรมตาง ๆ

ท.2

51 จัดหาครุภัณฑโรงเรียน

เทศบาลวัดปากน้ําโพใต

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

โทรทัศนสีจอแบน ขนาดไมต่ํา

กวา 29 นิ้ว  จํานวน 6 เครื่อง

            10,000               30,000             20,000 ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

ท.2

เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน

ขนาดไมต่ํากวา 24000 บีทียู 

พรอมติดตั้ง จํานวน 5 เครื่อง

          140,000               35,000 ท.2
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    6.6 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

กลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล 

ความละเอียดไมนอยกวา 7 ลาน

พิกเซล จํานวน 1 ตัว

            11,000 ท.2

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร 

ระดับ XGA ไมนอยกวา 2,000 

ANSI LUMENS พรอม

จอรับภาพชนิดมือดึง ขนาด 100

 นิ้ว จํานวน 1 ชุด

            80,000 ท.2

เครื่องเลน DVD จํานวน 3 เครื่อง               3,000                 6,000 ท.2

อุปกรณสนามเด็กเลน  425,000  

(เงินอุดหนุน)

ท.2

กลองจุลทรรศนอิเล็คตรอน 

จํานวน 1 ตัว

 9,000       

(เงินอุดหนุน)

ท.2

โตะนักเรียนเดี่ยวประถม จํานวน

 50 ชุด

 40,000        

(เงินอุดหนุน)

ท.2

โตะนักเรียนเดี่ยวมัธยม จํานวน 

50 ชุด

 40,000        

(เงินอุดหนุน)

ท.2

205



206

    6.6 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

อุปกรณวิชาพลานามัย จํานวน 1

 ชุด

 51,600         

(เงินอุดหนุน)

ท.2

เครื่องพิมพสําเนาระบบดิจิตอล 

ความละเอียดไมต่ํากวา 

300x400 จุดตอตารางนิ้วจํานวน

 1 เครื่อง

            120,000 ท.2

เครื่องขัดกระดาษทราย จํานวน 1

 เครื่อง

                8,000 ท.2

ไมโครโฟน จํานวน 2 ตัว                 8,000 ท.2

พัดลมโรงงานขนาดไมนอยกวา

24 นิ้ว จํานวน 4 เครื่อง

              11,200 ท.2

โตะหมูบูชา ชุด 9 จํานวน 1 ชุด               17,600 ท.2

โตะทํางานพรอมเกาอี้     จํานวน

 4 ชุด

            14,000 ท.2

ตูเหล็ก 15 ลิ้นชัก จํานวน 4 ตู             40,000 ท.2

โตะเกาอี้นักเรียนชนิดเดี่ยวระดับ

ประถมศึกษา จํานวน 50 ชุด

            35,000 ท.2
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    6.6 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

กลองถายภาพเคลื่อนไหว ระบบ

ดิจิตอล พรอมอุปกรณ จํานวน 1

 ชุด

            35,000 ท.2

คอมพิวเตอรโนตบุค พรอม

อุปกรณ จํานวน 1 ชุด

            45,000 ท.2

เครื่องพิมพ ชนิดเลเซอร จํานวน 

4 เครื่อง

            60,000 ท.2

เกาอี้เหล็กพับได จํานวน 100 ตัว             30,000 ท.2

52 ปรับปรุงอาคารเรียน1ชั้นลาง เพื่อเปนโรงอาหารสําหรับ

บริการนักเรียนใหมีที่

รับประทานอาหารที่ถูก

สุขลักษณะ

ปรับปรุงอาคารเรียนชั้นลาง 1

ขนาดยาวประมาณ 36 เมตร

กวาง 10.50 เมตร เปนสถานที่

ประกอบและจําหนายอาหาร  

ตามแบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

          800,000 มีสถานที่รับประทานอาหาร

ที่ถูกสุขลักษณะและ

เพียงพอตอจํานวนนักเรียน

ท.3
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    6.6 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

53 กอสรางโรงจอดรถ เพื่อเปนที่จอดรถของ

ผูปกครองนักเรียน และผู

ที่มาติดตอราชการใน

สถานศึกษา

กอสรางที่จอดรถโครงเหล็ก

หลังคามุงกระเบื้อง ขนาดยาว

ประมาณ 17.50 เมตร กวาง

ประมาณ 5.50 เมตร ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

          156,000 มีสถานที่จอดรถเพียงพอ 

เปนระเบียบเรียบรอย

ท.3

54 ปรับปรุงรั้วโรงเรียนดานขาง โรงเรียนมีรั้วและประตูที่

แข็งแรงและปลอดภัย

ปรับปรุงรั้วดานลางเปนปูน  

ดานบนเปนเหล็กดัด ยาว

ประมาณ  86  เมตร และประตูรั้ว

เปนอัลลอยด

            400,000 โรงเรียนมีรั้วและประตูที่

แข็งแรงและปลอดภัย

ตอทรัยสินของทางราชการ

ท.3

55 ปรับปรุงรางระบายน้ํา

ภายในโรงเรียน

เพื่อสรางสิ่งแวดลอมที่ดี

ภายในโรงเรียน

ปรับปรุงรางระบายน้ําภายใน

โรงเรียน ตามรายละเอียดแบบ

แปลนของเทศบาล

            300,000 ไมมีปญหาน้ําทวมขัง ท.3

56 ปรับปรุงระบบไฟฟาและ

แสงสวาง อาคารเรียน 2 และ

 3

เพื่อใหหองเรียนมีแสงสวาง

เพียงพอ และปลอดภัยตอ

ทรัพยสินของทางราชการ

ปรับปรุงระบบไฟฟา อาคารเรียน

 2 และ 3

          400,000 หองเรียนมีแสงสวางที่

เพียงพอและเปนการชวย

ประหยัดคาไฟฟา

ท.3
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    6.6 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

57 ปรับปรุงหองเรียนและ

กอสรางหองน้ําหองสวม

เพื่อความสะดวกและ

ปลอดภัยของเด็กนักเรียน

อนุบาล และเปนการ

ปลูกฝงในดานอนามัยสวน

บุคคลใหเด็กและครูดูแล

อยางใกลชิด

กอสรางหองสวม ภายใน

หองเรียนชั้นอนุบาล             

จํานวน  9  หอง

          450,000 นักเรียนชั้นอนุบาลทุกคนมี

ความปลอดภัยในการเขาใช

หองน้ําหองสวม

ท.3

58 ปรับปรุงหองสมุด 

E-Learning

เพื่อใหนักเรียนมีหองสมุด 

E-Learning  ใชในการ

คนควา

กั้นหองสมุด E-Learning   ขนาด 

 ยาวประมาณ  2.5  เมตรกวาง 

10  เมตร ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

            50,000 นักเรียนมีแหลงคนควาหา

ความรูมากขึ้น

ท.3

59 จัดหาครุภัณฑโรงเรียน

เทศบาลวัดพรหมจริยาวาส

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

โตะเกาอี้นักเรียนเดี่ยวประถม  

จํานวน  100 ชุด

70,000      

(เงินอุดหนุน)

ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

ท.3

โตะเกาอี้นักเรียนเดี่ยวระดับ

มัธยมศึกษา จํานวน   100 ชุด

(เงินอุดหนุน)

70,000     

(เงินอุดหนุน)

ท.3
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    6.6 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

อุปกรณอาหารและโภชนาการ 

จํานวน 1 ชุด (เงินอุดหนุน)

 58,000     

(เงินอุดหนุน)

ท.3

อุปกรณวิชาชีพผาและการตัดเย็บ

 จํานวน 1 ชุด (เงินอุดหนุน)

 68,500     

(เงินอุดหนุน)

ท.3

อุปกรณวิชาพลานามัย จํานวน 1

 ชุด (เงินอุดหนุน)

 51,600      

(เงินอุดหนุน)

ท.3

เครื่องออกกําลังกาย  จํานวน   1

 ชุด (เงินอุดหนุน)

 2,000,000     

(เงนิอุดหนุน)

ท.3

โตะทํางานพรอมเกาอี้     จํานวน

 5 ชุด

              11,400               7,600

โตะอเนกประสงค  ขาเหล็กชุบ

โครเมี่ยมพับได  พื้นบุฟอรไมกา 

จํานวน 10 ตัว

              25,000             25,000 ท.3

เครื่องชวยสอน  จํานวน 10 ชุด               50,000             50,000 ท.3

พัดลมโรงงานแบบตั้งพื้น ขนาด 

24นิ้ว ปรับความเร็วได    จํานวน 

  3   ตัว

              13,200             13,200 ท.3
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    6.6 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ตูเก็บเอกสาร 2 ตอน ชั้นบนเปน

กระจก  ชั้นลางทึบ             

จํานวน 2 หลัง

              12,000 ท.3

โตะหมูบูชา ชุด 9 จํานวน 1 ชุด               10,000 ท.3

เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน  

ขนาดไมต่ํากวา  24000  บีทียู 

พรอมติดตั้ง จํานวน 1 เครื่อง

              35,000 ท.3

เกาอี้เหล็กบุนวมพับได จํานวน 

150 ตัว

              60,000 ท.3

โตะอาหาร พรอมเกาอี้  จํานวน 

10 ชุด

              23,000 ท.3

 พัดลมเพดาน ขนาด 56 นิ้ว สีขาว

 จํานวน 20 ตัว

              11,250 ท.3

โพเดียม   1   ตัว                 8,000 ท.3

โตะนักเรียนเดี่ยวพรอมเกาอี้  

จํานวน  100 ชุด

              70,000 ท.3

โตะนักเรียนเดี่ยวพรอมเกาอี้

ระดับมัธยมศึกษา จํานวน   100 

ชุด

              70,000 ท.3
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    6.6 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

1.เครื่องคอมพิวเตอรความเร็วไม

ต่ํากวา 2.8 GHz พรอมอุปกรณ 

จํานวน 10 ชุด

            250,000 ท.3

เครื่องพิมพ All In One จํานวน 1 

เครื่อง

                6,000 ท.3

เครื่องคอมพิวเตอร ความเร็วไม

ต่ํากวา 3.2 GHz   พรอมอุปกรณ

 จํานวน 1 ชุด

              35,000 ท.3

เครื่องพิมพ ชนิดหมึกพน  จํานวน

 1  เครื่อง

              10,000 ท.3

เครื่องพิมพ ชนิดเลเซอร   จํานวน

 1 เครื่อง

              16,000 ท.3

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคพรอม 

อุปกรณ จํานวน 1 เครื่อง

              40,000 ท.3

อุปกรณตอพวงระบบเครื่อขาย 

(HUB)  24  PORT พรอมอุปกรณ

 จํานวน 1 ชุด

              22,000 ท.3
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    6.6 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

เตาอบขนม ขนาดถาดไมต่ํากวา

16X 32 ซม. อบได 2  ถาดจํานวน

 1 เตา

              23,000 ท.3

เครื่องตี  2  แขนขนาด  5  ลิตร 

จํานวน  1  เครื่อง

              20,000 ท.3

เครื่องนวดแปง ขนาด  5  

กิโลกรัม จํานวน 1  เครื่อง

              30,000 ท.3

เครื่องทําน้ําเย็น ชนิด 3 กอก 

จํานวน  2  เครื่อง

                 40,000 ท.3

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร 

ระดับ XGA ไมนอยกวา 2,000 

ANSI LUMENS พรอม

จอรับภาพชนิดมือดึง ขนาด 100

 นิ้ว จํานวน 1 ชุด

            100,000 ท.3

โทรทัศนสีจอแบน ขนาด 21 นิ้ว 

จํานวน 3 เครื่อง

              18,000 ท.3

โทรทัศนสีจอแบน ขนาด 25 นิ้ว 

จํานวน 1 เครื่อง

              36,000 ท.3
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    6.6 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

โทรทัศนสีจอแบน ขนาด 29 นิ้ว 

ที่แขวน พรอมติดตั้ง         จํานวน

 1 เครื่อง

              20,000 ท.3

เกาอี้ฟงคําบรรยาย จํานวน 100 

ตัว

               60,000 ท.3

ตูเหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน 

จํานวน 5 หลัง

            20,000

ชุดรับแขกพรอมโตะกลาง จํานวน

 1 ชุด

            15,000 ท.3

เครื่องพิมพดีดแครยาว  18  นิ้ว 

จํานวน 5 เครื่อง

            65,000 ท.3

เครื่องปนน้ําผลไม จํานวน  1  

เครื่อง

              6,000 ท.3

เตียงเหล็กพรอมที่นอน    จํานวน

 2 เตียง

            16,000 ท.3

ตูทําน้ําเย็นแบบใชขวด    จํานวน

 10 เครื่อง

            38,000 ท.3

ตูลําโพงสนาม  ขนาด 15 นิ้ว  

จํานวน  1  ชุด

            12,000 ท.3
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    6.6 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

เครื่องเลน  DVD/ VCD/MP3  

จํานวน 5 เครื่อง

            45,000 ท.3

เครื่องขยายเสียงแบบมือถือ 

จํานวน  3 เครื่อง

            12,000 ท.3

กลองถายรูป ระบบดิจิตอล 

ความละเอียดไมนอยกวา 5 ลาน

พิกเซล จํานวน 1 ตัว

            20,000 ท.3

เครื่องตัดหญาแบบชนิดขอออน 

จํานวน  1  เครื่อง

            16,000 ท.3

60 ปรับปรุงโรงอาหาร เพื่อใหนักเรียนมีที่นั่ง

รับประทานอาหารได

เพียงพอกับจํานวน

นักเรียนทุกฤดูกาล

สรางโครงหลังคาเหล็ก พรอมมงุ

กระเบื้อง พื้นที่ประมาณ 295 

ตร.ม.   เชื่อมจากโครงหลังคาเดิม

ไปสุดริมบริเวณโรงเรียน  พื้นปู

กระเบื้องเสมอกับโรงอาหารเดิม 

 ติดพัดลม ไฟนีออน ทําเคานเตอร

       1,365,000 นักเรียนมีที่นั่งรับประทาน

อาหารไดพอเพียง  การ

ควบคุมนักเรียนงายขึ้น  

เพราะไมมีโรงประกอบ

อาหารมาขวางกั้น

ท.4
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    6.6 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

61 ปรับปรุงอาคาร เพื่อพัฒนาและรักษา

สภาพอาคารเรียนให

สวยงามมั่นคง

อาคารเปนอาคาร  4  ชั้น  กวาง  

14  เมตร  ยาว  64  เมตร  ชั้น

ลางหองเรียนอนุบาล  ชั้น 2, 3, 4 

เปนหองเรียนประถมศึกษาปที่ 

4-6 สภาพสีเกาซีด  ควรทาสีทั้ง

ภายใน ภายนอก โดยทาสีน้ํามัน

สูงจากพื้น 1 เมตร นอกนั้นทาสีน้ํา

            450,000 โรงเรียนมีอาคารเรียนที่

สวยงาม

ท.4

62 จัดทําหองเกียรติยศ เพื่อจัดทําหอง

ประชาสัมพันธ  แสดง

ผลงานของโรงเรียนและ

ตอนรับบุคคลตาง ๆ ที่มา

เยี่ยมชมโรงเรียน

ปรับปรุงหองประชุมอาคาร  5  

จัดจางทําตูไม  กระจกบานเลื่อน

ขนาดกวาง 0.40 เมตร  ยาว 2.50

 เมตร สูง 0.80 เมตร  จํานวน  10

  ตู

และจัดจางทําตูไม  2  ชั้น    ลาง

ทึบ  ชั้นบนกระจก

            200,000 โรงเรียนมีหองรับรองบุคคล

ตาง ๆ ที่มาเยี่ยมชมโรงเรียน

ไดอยางสวยงาม

ท.4
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    6.6 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

63 ทําหลังคาคลุมสนามหนา

เสาธง

เพื่อจัดทําหลังคาคลุม

สนามปองกันแสงแดด  ฝน

ตกเวลาทํากิจกรรมตาง ๆ 

ของนักเรียน

จัดทําโครงหลังคาพรอมมุงดวย

วัสดุเพื่อปองกันแสงแดดและฝน

ตกคลุมพื้นที่ขนาดกวาง  20 x 40

 เมตร  โครงหลังคาสูงกวายอด

เสาธงของโรงเรียน

       1,400,000 โรงเรียนมีสนามหนาเสาธงที่

ปองกันแสงแดดและฝนตกได

ท.4

64 ปรับปรุงอิฐทางเทา  รอบ

สนามบาสเกตบอล

เพื่อปรับปรุงทางเทา

บริเวณรอบสนาม

บาสเกตบอลใหเรียบรอย

สวยงาม  ปลอดภัยในการ

ทํากิจกรรมตาง ๆ ของ

โรงเรียน

เปลี่ยนอิฐรอบสนามบาสเกตบอล

เปนอิฐบลอก  ปูสนามเปนรูปตัว

สัตวตาง ๆ คิดเปนพื้นที่ประมาณ 

 470  ตารางเมตร ๆ ละ  350  

บาท

          250,000 ทางเทาของโรงเรียนรอบ

สนามบาสเกตบอลสวยงาม

 ปลอดภัย  แกบุคคลตาง ๆ 

ที่มาใชบริการภายในบริเวณ

โรงเรียน

ท.4

65 บํารุงรักษาทรัพยากรและ

พัฒนาอาคารสถานที่ของ

ทางราชการ

เพื่อซอมแซมทรัพยสินและ

พัฒนาอาคารสถานที่

ภายในโรงเรียน

จัดซอมแซมครุภัณฑที่ชํารุดให

อยูในสภาพที่ใชการไดตลอดไป

และพัฒนาอาคารสถานที่

          200,000 โรงเรียนมีครุภัณฑ  อาคาร

สถานที่เรียบรอยสวยงาม  

เพียงพอตอการปฏิบัติงาน

ท.4

66 จัดซื้อครุภัณฑทางการ

ศึกษาทันสมัย

เพื่อใหโรงเรียนมีครุภัณฑ

ทางการศึกษาที่ทันสมัย

จัดซื้อครุภัณฑทางการศึกษาที่

เปนนวัตกรรมใหม ๆ

          200,000 โรงเรียนมีครุภัณฑทาง

การศึกษาที่ทันสมัย

ท.4
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    6.6 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

67 จัดซื้อสื่ออุปกรณการเรียน

การสอนทันสมัย

เพื่อใหโรงเรียนมีสื่อการ

เรียนการสอนที่ทันสมัย

บริการ

จัดซื้ออุปกรณการศึกษาตามยุค

สมัย

          200,000 โรงเรียนมีสื่อการเรียนการ

สอนทันสมัย

ท.4

68 ซอมแซมหองน้ําหองสุขา

อาคารเรียน

เพื่อปรับปรุงหองน้ํา  หอง

สุขาของอาคารเรียน  3  ให

ถูกสุขลักษณะ

ซอมแซมหองน้ํา  หองสุขาอาคาร

เรียน  3  ทั้ง  3  ชั้น    โดย

ปรับปรุงระบบน้ําใช  น้ําทิ้งโถชัก

โครก  โถปสสาวะ      อางลางมือ 

 กระจกเงา           ปูกระเบื้อง 

และถังแซท

          200,000 โรงเรียนมีหองน้ําหองสุขา

บริการแกครูและนักเรียนไดดี

ท.4

69 จัดหาครุภัณฑโรงเรียน

เทศบาลวัดวรนาถบรรพต

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

อุปกรณอาหารและโภชนาการ 

จํานวน 1 ชุด

 58,000     

(เงินอุดหนุน)

ท.4

อุปกรณวิชาชีพผาและการตัดเย็บ

 จํานวน 1 ชุด

 68,500      

(เงินอุดหนุน)

ท.4

อุปกรณวิชาพลานามัย จํานวน 1

 ชุด(เงินอุดหนุน)

 51,600      

(เงินอุดหนุน)

ท.4

โตะเกาอี้นักเรียนเดี่ยวประถม 

จํานวน 100 ชุด(เงินอุดหนุน)

 80,000      

(เงินอุดหนุน)

ท.4

โตะเกาอี้นักเรียนเดี่ยวมัธยม 

จํานวน 50 ชุด(เงินอุดหนุน)

 40,000      

(เงินอุดหนุน)

ท.4
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    6.6 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ครุภัณฑหองวิทยาศาสตรจํานวน

 1 ชุด(เงินอุดหนุน)

 194,000      

(เงินอุดหนุน)

ท.4

คอมพิวเตอร จํานวน 40 เครื่อง 

(เงินอุดหนุน)

 1,400,000      

(เงินอุดหนุน)

ท.4

โตะอาหารพรอมเกาอี้ จํานวน 10

 ชุด(เงินอุดหนุน)

25,000      

(เงินอุดหนุน)

ท.4

70 ปรับปรุงอาคารเรียน1 ชั้นลาง เพื่อใหมีหองเรียน และ

หองสมุดเพียงพอตอ

จํานวนนักเรียน

ปรับปรุงอาคารเรียน 1 ชั้นลาง

เปนหองเรียน จํานวน 1 หอง

ขนาดกวาง 8.20 ม.x 8.25 ม.  สูง

 3.40 ม.และหองสมุดขนาดกวาง

 8.20 ม.x 23.80 ม.สูง 3.40 ม. 

พื้นหินขัด และเดินระบบสายไฟ 

พรอมหองน้ําหองสวม 1  หอง 

ตามแบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

          600,000 โรงเรียนมีหองเรียน และ

หองสมุดเพียงพอตอจํานวน

นักเรียนที่เพิ่มขึ้น

ท.5

71 กอสรางอาคาร เรียน 4 ชั้น 

12 หองเรียน ชั้นลางโลง 

ตามแบบสนศท. 4/12

เพื่อใหมีหองเรียนเพียงพอ

สําหรับนักเรียนเพื่อใหมี

หองเรียนจํานวนนักเรียน

กอสรางอาคารเรียน คสล.4/12

ชั้นลางโลงมีหองน้ํา และหอง

สุขาภายในตัว

 9,000,000  

(งบอุดหนุน)

โรงเรียนมีอาคารเรียน  

เพียงพอตอนักเรียนที่เพิ่มขึ้น

ท.5
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    6.6 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

72 จัดหาครุภัณฑโรงเรียน

เทศบาลวัดชองคีรีศรีสิทธิว

ราราม

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

กลอง Bass Dump              

ขนาด 18 นิ้ว จํานวน 1 ชุด

              6,500 ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

ท.5

กลอง Bass Dump             

ขนาด 20 นิ้ว จํานวน 1 ชุด

              6,800 ท.5

กลอง Bass Dump            ขนาด

 22 นิ้ว จํานวน 1 ชุด

              7,000 ท.5

กลอง Bass Dump            ขนาด

 26 นิ้ว จํานวน 1 ชุด

              7,300 ท.5

กลองสแนร ขนาด 14 นิ้ว  จํานวน

 1  ชุด

              4,500 ท.5

ระนาดเดินแถวพรอมชุด สะพาย

ไหล จํานวน 1 ชุด

              7,000 ท.5

กลองควอททอม 4 ใบ  พรอมชุด

สะพายไหล  จํานวน 1 ชุด

              7,000 ท.5

ฉาบเดินแถว ขนาด 16 นิ้ว  

จํานวน  1  คู

              4,000 ท.5

เตาอบแกส 4 หัวเตา        จํานวน

  1  ชุด

              7,400 ท.5
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    6.6 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

เครื่องตีไข ขนาด 350 วัตต 

จํานวน  1  ชุด

              2,500 ท.5

โตะทํางานพรอมเกาอี้  จํานวน  6

  ชุด

              3,800               11,400               7,600 ท.5

ตูเหล็กเก็บเอกสาร บานทึบ 2 

บาน จํานวน 2 หลัง

              3,800                 3,800 ท.5

เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน 

ขนาดไมต่ํากวา 24000 บีทียู 

พรอมติดตั้ง จํานวน 2 เครื่อง

            70,000 ท.5

ครุภัณฑหองปฏิบัติการทางภาษา

 ขนาด 40 ที่

472000      

(เงินอุดหนุน)

ท.5

โตะเกาอี้นักเรียนเดี่ยวประถม 

จํานวน 80 ชุด

64000      

(เงินอุดหนุน)

ท.5

โตะเกาอี้นักเรียนเดี่ยวมัธยม

จํานวน 80 ชุด

64000      

(เงินอุดหนุน)

ท.5

อุปกรณอาหารและโภชนาการ 

จํานวน 1 ชุด

 58000      

(เงินอุดหนุน)

ท.5

อุปกรณวิชาชีพผาและการตัดเย็บ

 จํานวน 1 ชุด

 68500      

(เงินอุดหนุน)

ท.5
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    6.6 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

อุปกรณวิชาพลานามัย จํานวน 1

 ชุด

 51600      

(เงินอุดหนุน)

ท.5

เครื่องโทรสาร  จํานวน  1  เครื่อง               18,000 ท.5

โตะเกาอี้นักเรียนเดี่ยว ระดับ

มัธยมศึกษา จํานวน 80 ชุด

              54,400 ท.5

เครื่องเลนสนาม ประกอบดวย

กระดานเลื่อน 4 ที่ ราวไต 3 ที่ 

อุโมงคลอด 4 ที่  จํานวน 1  ชุด

              65,000 ท.5

เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ 

พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด

              35,000 ท.5

คอมพิวเตอรโนตบุค พรอม

อุปกรณตอพวง จํานวน 1 ชุด

            45,000 ท.5

เครื่องคอมพิวเตอร  พรอม

อุปกรณ จํานวน 20 ชุด

            250,000           250,000 ท.5
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    6.6 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ตูเหล็กเก็บเอกสาร 2 ตอน ชนิด

บานเลื่อน ชั้นบนกระจก  ชั้นลาง

ทึบ พรอมขารอง  จํานวน 4 หลัง

              12,000             12,000 ท.5

 โตะหินขัดพรอมมั้านั่ง  จํานวน  

8  ชุด

              20,000             20,000 ท.5

73 ปรับปรุงอาคาร 2 ชั้น 4 เพื่อใหนักเรียนมีหองเรียนที่

เหมาะแกการจัดการเรียน

การสอน

ปูกระเบื้อง ขนาดกวาง 8 เมตร 

ยาว 8 เมตร จํานวน 3 หอง 

รายละเอียดตามแบบแปลนของ

เทศบาล

            90,000 มีหองเรียนที่ดี                ถูก

สุขลักษณะและสวยงาม

ท.6

74 ปรับปรุงโรงอาหาร เพื่อใหมีสถานที่ประกอบ

อาหารที่ถูกหลักสุขาภิบาล

ปรับปรุงดานหลังโรงอาหาร เปน

ที่ประกอบอาหาร ขนาดกวาง 5.5

 เมตร ยาว 5.5 เมตร สูง 3.5 

เมตรจํานวน 1 หอง  

รายละเอียดตามแบบแปลนของ

เทศบาล

            61,000 มีที่ประกอบอาหารที่ถูกหลัก

สุขาภิบาล

ท.6

75 กอสรางรั้วพรอมประตูเหล็ก เพื่อใหมีประตูรั้วที่แข็งแรง

และปลอดภัยกับนักเรียน

และบุคลากรในโรงเรียน

กอสรางรั้วดานขางโรงเรียน 

ความยาว 142 เมตร พรอมประตู

เลื่อน กวาง 3 เมตร

 500,000     

(เงินอุดหนุน)

นักเรียนและบุคลากรใน

โรงเรียนไดรับความปลอดภัย

ท.6
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    6.6 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

76 จัดหาครุภัณฑโรงเรียน

เทศบาลวัดจอมครีนาคพรต

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

ตูเก็บเอกสาร 2 ตอน ชั้นบนเปน

กระจก  ชั้นลางทึบ             

จํานวน 4 หลัง

            24,000 ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

ท.6

ตูเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน 

จํานวน 5 หลัง

            19,000 ท.6

โตะเกาอี้นักเรียนชนิดเดี่ยวระดับ

ประถมศึกษา          จํานวน 80 

ชุด

            54,400 ท.6

โตะเกาอี้นักเรียนชนิดเดี่ยวระดับ

มัธยมศกึษา            จํานวน 80 

ชุด

            54,400 ท.6

ตูล็อคเกอร 18 ชอง จํานวน 5 หลัง             50,000 ท.6

เครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ

 จํานวน 10 ชุด

          250,000 ท.6

เครื่องพิมพ ชนิดเลเซอร จํานวน 

4 เครื่อง

            20,000 ท.6

เครื่องชวยสอน จํานวน 10  ชุด             40,000 ท.6
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    6.6 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร

ระดับ XGA ขนาดไมนอยกวา 

2,000 ANSI LUMENS พรอม

จอรับภาพชนิดมือดึง ขนาด 100

 นิ้ว   จํานวน 1 เครื่อง

            80,000 ท.6

การดตัดตอ               5,000 ท.6

เครื่องขยายเสียง Power Mixer +

 Echo ขนาด 500 w 4 OHM 

จํานวน 2 เครื่อง

            27,000 ท.6

เครื่องขยายเสียง ขนาด 300 วัตต

 จํานวน 1 เครื่อง

            10,000 ท.6

ลําโพงฮอรน Super D4D จํานวน

  4  ตัว

            20,000 ท.6

อุปกรณวิชาพลานามัย จํานวน 1

 ชุด

 51,600     

(เงินอุดหนุน)

ท.6

เครื่องขยายเสียงแบบมือถือ 

จํานวน 3  ตัว

              10,500 ท.6
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    6.6 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

77 กอสรางทอระบายน้ํา เพื่อลดปญหาน้ําทวมขัง กอสรางทอระบายน้ํา พรอมบอ

พัก ขนาดเสนผาศูนยกลาง 60 

ซม. ยาวประมาณ 200เมตร 

ตามแบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

          400,000    โรงเรียนมีระบบการระบาย

น้ําที่ดี

ท.7

78 ปรับปรุงหองเรียนอนุบาล เพื่อใหนักเรียนอนุบาลมี

หองเรียนที่เหมาะสม 

สะอาด สวยงาม

ปูกระเบื้องขนาด 12 x 12 นิ้ว

จํานวน  3 หอง พื้นที่รวม

ประมาณ 170 ตร.ม   ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

            75,000 มีความพรอมดานการเรียน

การสอน

ท.7

79 กอสรางอาคาร

อเนกประสงคชั้นลอย

เพื่อมีสถานที่สําหรับจัด

กิจกรรมตางๆของโรงเรียน

และนักเรียน

กอสรางอาคารอเนกประสงคชั้น

ลอย(สน.ศท. ชั้นลอย)จํานวน 1 

อาคาร

5,600,000   

(เงินอุดหนุน)

นักเรียนมีสถานที่เพียงพอ

ตอการจัดกิจกรรมหรือ

จัดการเรียนการสอนของ

โรงเรียน

ท.7

80 ปรับปรุงระบบน้ําประปา เพื่อลดปญหาการรั่วซึม

ของทอน้ําประปา

วางทอน้ําประปา PVC ขนาด

ประมาณ1 -2 นิ้ว ยาวประมาณ 

200 เมตร ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

            120,000 ลดรายจายคาน้ําประปา ท.7
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    6.6 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

81 กอสรางถนนคสล. รอบ

บริเวณโรงเรียน

 เพื่อความสะดวกในการ

เขา ออกบริเวณโรงเรียน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 5 

เมตรยาว 125.00 เมตร   เนื้อที่

ประมาณ625 ตารางเมตร ตาม

แบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

            400,000 การสัญจรเขาออกเปนไป

ดวยความสะดวก

ท.7

82 กอสรางลานกีฬา

อเนกประสงค

เพื่อสงเสริมการเรียนการ

สอนสาระสุขศึกษาและพล

ศึกษา ใหนักเรียนมีสนาม

ในการเลนกีฬาที่มี

มาตรฐาน ใหบริการชุมชน

โดยรอบ

กอสรางพื้น คสล.พื้นที่ประมาณ 

750 ตร.ม.ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

            550,000    โรงเรียนมีสถานที่สําหรับให

นักเรียนไดเลนกีฬา

ท.7

83 สรางเสาธงและฐานรองรับ มีเสาธงที่มีความสูงได

มาตรฐานเหมาะสมกับตัว

อาคาร

กอสรางเสาธงขนาดความสูง 15 

เมตรพรอมฐาน และจัด

สวนหยอม ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

            125,000    เสาธงและบริเวณมีความ

เหมาะสมกับการจัดวาง

สภาพแวดลอม

ท.7

84 กอสรางแทนน้ําดื่ม เพื่อใหนักเรียนมีน้ําดื่มที่

สะอาดไวดื่มอยางทั่วถึง

กอสรางแทนน้ําดี่ม ขนาด 

0.60x3.00x0.80เมตร จํานวน 20

 กอก จํานวน 2 แทน ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

            100,000    นักเรียนดื่มน้ําที่สะอาดและ

รักษาสุขภาพชองปากดี

ท.7
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    6.6 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

85 กอสรางสนามเด็กเลนชั้น

อนุบาล

เพื่อใหเด็กอนุบาลมีสนาม

เด็กเลนที่มีมาตรฐาน

ความปลอดภัยสูง  และ

สงเสริมพัฒนาการทางดาน

รางกายของเด็กอนุบาล

พื้นสนามขนาด 20 x 14.50 

เมตรพรอมคันขอบใสทราย

ปริมาตรความหนาอยางนอย30 

ซม. พรอมเครื่องเลน 1 ชุด

             145,000 นักเรียนมีพัฒนาการ

ทางดานรางกายที่มีความ

ปลอดภัยในการเลนอุปกรณ

ท.7

86 ปรับปรุงสวนหยอมอาคาร

อนุบาล

เพื่อสรางบรรยากาศที่ดีตอ

นักเรียนและผูปกครอง

รวมทั้งบุคคลภายนอกที่มา

ติดตอกิจธุระกับทาง

โรงเรียน

ปรับปรุงสวนหยอม พื้นที่

ประมาณ 40 ตร.ม. ตาม

รายละเอียดของเทศบาล

            25,000 โรงเรียนมีบรรยากาศรมรื่น

สวยงามแกนักเรียนและ

บุคคลภายนอกที่เขามา

ติดตอกับทางโรงเรียน

ท.7

87 กอสรางบานพักนักการภาร

โรง

เพื่อใหบุคคลากรไดมีที่อยู

ที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัย

และเพื่อเปนการบํารุงขวัญ

กําลังใจในการปฏิบัติงาน

สรางบานพักขนาดกวาง 4 เมตร 

ยาว8 เมตร มุงกระเบื้อง พรอม

หองน้ําหองสวมติดตั้งไฟฟาและ

น้ําประปา 1 หลัง

          350,000 บานพักนักการที่มีมาตรฐาน

ถูกสุขลักษณะมีความ

ปลอดภัยในทรัพยสิน

ท.7
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    6.6 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

88 ปรับปรุงหองพระพุทธศาสนา จัดบรรยากาศในการเรียน

และการอบรม ศีลธรรม

จริยธรรม และฝกสมาธิ

สงเสริมการปฏิบัติตาม

หลักธรรมของศาสนา

จัดทําเสนาสนะ พรอมปรับปรุง

พื้นหองพื้นที่ประมาณ 56 ตร.ม. 

ตามแบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

            50,000 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนและมีคุณธรรม 

จริยธรรมตรงตาม

เปาประสงคของโรงเรียน

ท.7

89 กอสรางเรือนเพาะชํา สงเสริมการเรียนการสอน

ในกลุมสาระการงานและ

เทคโนโลยี (งานเกษตร)

และโรงเรียนมีเรือนเพาะชํา

ไดมาตรฐาน

กอสรางเรือนเพาะชําขนาดกวาง

 6 เมตรยาว 12 เมตร โครงเหล็ก

มุงดวยตาขายกรองแสงตาม

แบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

            30,000 โรงเรียนมีสถานที่ใหนักเรียน

ไดฝกปฎิบัติดานการเกษตร

ท.7

90 กอสรางปายนิเทศ เพื่อเปนการประชาสัมพันธ

ขาวสารตาง ๆ รวมทั้ง

กิจกรรมของโรงเรียนให

นักเรียนและผูปกครอง

ไดรับทราบ

ขนาดกวางประมาณ 2.50 เมตร 

ยาวประมาณ 4 เมตร สูง

ประมาณ 2.80 เมตร มุงกระเบื้อง

 ตามแบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

               30,000 นักเรียนและผูปกครองได

ทราบขาวสารเกิดความ

เชื่อมั่นและศรัทธาในโรงเรียน

ท.7

91 จัดหาครุภัณฑโรงเรียน

เทศบาลวัดสุคตวราราม

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

โตะเกาอี้นักเรียนเดี่ยวมัธยม 

จํานวน 30 ชุด

 24,000    

(เงินอุดหนุน)

ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

ท.7
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    6.6 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ครุภัณฑหองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร จํานวน 1 ชุด(เงิน

อุดหนุน)

 667,000     

(เงินอุดหนุน)

ท.7

ครุภัณฑหองปฏิบัติการทางภาษา

 จํานวน 1 ชุด(เงินอุดหนุน)

 472,000    

(เงินอุดหนุน)

ท.7

ครุภัณฑหองวิทยาศาสตรจํานวน

 1 ชุด(เงินอุดหนุน)

 194,000    

(เงินอุดหนุน)

ท.7

อุปกรณอาหารและโภชนาการ 

จํานวน 1 ชุด(เงินอุดหนนุ)

 58,000    

(เงินอุดหนุน)

ท.7

อุปกรณวิชาพลานามัย จํานวน 1

 ชุด(เงินอุดหนุน)

 51,600    

(เงินอุดหนุน)

ท.7

โตะทํางานครู    จํานวน 5 ชุด               19,000 ท.7

พัดลมโรงงานแบบตั้งพื้น ขนาด 

24 นิ้ว ปรับความเร็วได จํานวน 3

 ตัว

              13,200 ท.7

โตะอเนกประสงค  ขาเหล็ก ชุบ

โครเมี่ยมพับได  พื้นบุฟอรไมกา 

จํานวน  10  ตัว

              25,000 ท.7
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    6.6 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

เครื่องทําน้ําเย็น น้ํารอน        

ชนิดขวดคว่ํา จํานวน  1  เครื่อง

                5,500 ท.7

เครื่องทําน้ําเย็น  แบบใชขวด 

จํานวน 3 เครื่อง

                9,600 ท.7

โตะหมูบูชาทองหมู 9         

จํานวน 1 ชุด

              20,000 ท.7

เครื่องตัดหญา  แบบสะพายหลัง

ขอแข็งเครื่องยนตไมต่ํากวา 1.5 

แรงมา จํานวน 1 เครื่อง

              10,400 ท.7

ตูเหล็กเก็บเอกสาร 2 ตอน 3 ชั้น

บนเปนกระจกบานเลื่อน 6 หลัง

              36,000 ท.7

เครื่องมัลตมิีเดียโปรเจกเตอร

พรอมจอรับภาพชนิดมือดึง ขนาด

เสน ทะแยงมุม 120 นิ้ว จํานวน 1

 ชุด

            100,000 ท.7

โทรทัศนสีจอแบนขนาดไมต่ํากวา

 25 นิ้ว จํานวน  5  เครื่อง

              52,500 ท.7
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    6.6 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

โตะนักเรียนระดับประถมศึกษา 

จํานวน 100  ชุด

            68,000 ท.7

โตะนักเรียนระดับมัธยม จํานวน 

80 ชุด

            54,400 ท.7

เครื่องเลน CD/VCD/DVD/MP3 

จํานวน 5 เครื่อง

            25,000 ท.7

เครื่องถายเอกสาร ความเร็ว 20 

แผน/นาที จํานวน 1 เครื่อง

            64,000 ท.7

ตูเก็บเอกสาร 2 ตอน ชั้นบนเปน

กระจกชั้นลางทึบ จํานวน 11 ตู

            66,000 ท.7

โตะหินขัดพรอมมานั่ง จํานวน 15

 ชุด

            33,000 ท.7

ตูออกไฟฟา 1 คู               3,000 ท.7

เตียงพยาบาลโครงเหล็กขนาด

กวาง 1  เมตร ยาว 2 เมตร 

จํานวน 3 เตียง

              6,600 ท.7

โตะอเนกประสงค ขาพับได 10 ตัว             25,000 ท.7
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    6.6 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

เครื่องชั่งน้ําหนัก 3 ชุด               3,000 ท.7

เครื่องวัดสวนสูง ชนิดไม 3 ชุด               3,600 ท.7

เครื่องทําน้ําเย็น แบบใชขวด 2 

เครื่อง

              6,400 ท.7

เครื่องเลนสนาม 1 ชุด 

ประกอบดวย กระดานลื่น 4 ที่ 

ราวไต 3 ที่  อุโมงคลอด 4 ที่

            65,000 ท.7

โตะอาหารพรอมเกาอี้ จํานวน 10

 ชุด

            44,000 ท.7

เครื่องปนกระดาษเหลือใช 

จํานวน  1  เครื่อง

              5,500 ท.7

ตูเหล็กเก็บเอกสาร กวาง

ประมาณ 41 x 150 ซม. กระจก

บานเลื่อน 2 ตอนชั้นบนและชั้น

ลางกระจกบานเลื่อนจํานวน   4   

 หลัง

            26,000 ท.7

ตูเหล็ก  4  ลิ้นชัก   จํานวน  5  

หลัง

            17,000 ท.7
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    6.6 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

92 ปรับปรุงระบบไฟฟาอาคาร 1 เพื่อปองกันไฟตก และเพิ่ม

ความสามารถในการจายไฟ

ปรับปรุงระบบไฟฟา ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

            25,000 ไฟไมตก อุปกรณไมชํารุด 

และปองกันปญหาการ

ลัดวงจร อาจมีผลทําใหเกิด

เพลิงไหม

ท.8

93 ปรับปรุงซอมฝาเพดาน 

อาคาร 1 ชั้น 3

เพื่อซอมแซมฝาเพดาน

อาคาร 1 ที่พังชํารุดใหมี

สภาพดี และไมใหเปนที่อยู

ของสัตวปกที่นําเชื้อโรคมา

สูคน

ซอมฝาเพดานอาคาร 1 ขนาด 

414 ตารางเมตร

300,000       

(เงินอุดหนุน)

นักเรียนไดรับความปลอดภัย

 และ อาคารเรียนมีสภาพดีขึ้น

ท.8

94 ทาสีภายนอกอาคารเรียน

(อาคารบุญจง)                   

(เงินอุดหนุน)

เพื่อทาสีอาคารบุญจง ใหมี

ความคงทนและสวยงาม

ทาสีภายนอกอาคารบุญจงขนาด 

 450 ตารางเมตร

160,000        

(เงินอุดหนุน)

นักเรียนมีอาคารเรียนที่

สวยงามและคงทน 

เหมาะสมกับการจัดการ

เรียนการสอน

ท.8

95 กอสรางทางเดินตอเชื่อม

อาคารเรียน อาคาร 1 กับ

อาคาร 2

เพื่อใหครูและนักเรียน

สะดวกในการเดินทาง

และจัดกจิกรรมการเรียนรู

ใหเปนไปตามกําหนดเวลา

ทางเดินเชื่อมอาคารแบบ

สะพานคสล. มีราวกั้นทั้ง 2 ขาง 

กวาง 2 เมตร ยาว 6 เมตร 

จํานวน 1 แหง คือ ชั้น 2 ของ

อาคาร 1 กับชั้น 2 ของอาคาร 2

              70,000 ครูและนักเรียนเกิดความ

สะดวกสบายในการจัด

กิจกรรม และการเดินทาง

สั้นลงสามารถจัดกิจกรรมได

เต็มเวลา

ท.8
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    6.6 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

96 ปรับปรุงซอมฝาเพดาน 

อาคาร 1 ชั้น 3

เพื่อซอมแซมฝาเพดาน

อาคาร 1 ที่พังชํารุดใหมี

สภาพดีเหมือนเดิม และ

ไมใหเปนที่อยูของ

นกพิราบที่นําเชื้อโรคมาสู

คน

ซอมฝาเพดานอาคาร 1 ขนาด 36

 ตารางเมตร

              30,000 นักเรียนไดรับความปลอดภัย

 และ อาคารเรียนมีสภาพดีขึ้น

ท.8

97 พัฒนาปรับปรุงเสาธงและ

ตกแตงบริเวณโดยรอบ

เห็นความสําคัญของชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย 

และเพื่อเสริมสราง

บรรยากาศภายในโรงเรียน

ใหนาอยู รักและเกิดความ

ภาคภูมิใจใน

สถาบันการศึกษาของ

ตนเอง

เสาธงชาติไดมาตรฐานและมี

สัญลักษณชาติ(เสาธง) ศาสนา (

 พระพุทธรูป ) พระมหากษัตริย ( 

รูปลอยตัว ) และจัดสวนตกแตง

บริเวณรอบเสาธง

          150,000 ครูและนักเรียนมีความ

จงรักภักดีตอสถาบัน  ชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย

- ครูและนักเรียนมีความรัก 

ภูมิใจในสถาบันการศึกษา

ของตนเอง 

ท.8

98 จัดหาครุภัณฑโรงเรียน

เทศบาลวัดไทรเหนือ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

โทรทัศนสีจอแบน ขนาดไมต่ํา

กวา 29 นิ้ว พรอมเสาอากาศ 

จํานวน 8 ชุด

            80,000 ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

ท.8
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    6.6 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

เครื่องเลน DVD พรอมไมโครโฟน

 จํานวน  8  ชุด

            24,000 ท.8

ตูเก็บเอกสาร 2 ตอน ดานบน

เปนกระจก ดานลางทึบ  จํานวน 

20 หลัง

          120,000 ท.8

โตะเกาอี้นักเรียน ชนิดเดี่ยว 

ระดับมัธยมศึกษา จํานวน 60 ชุด

            40,800 ท.8

เครื่องดนตรีไทย จํานวน 1 ชุด  15,000    

(เงินอุดหนุน)

ท.8

ตูไมเก็บอุปกรณการสอน  5,000      

(เงินอุดหนุน)

ท.8

โตะเกาอี้นักเรียนเดี่ยว ระดับ

มัธยมศึกษา จํานวน 50 ชุด

 40,000    

(เงินอุดหนุน)

ท.8

โตะอาหารพรอมเกาอี้ จํานวน 10

 ชุด

 25,000    

(เงินอุดหนุน)

ท.8

ครุภัณฑหองคอมพิวเตอร จํานวน

 20 ชุด

 700,000    

(เงินอุดหนุน)

ท.8

อุปกรณวิชาพลานามัย จํานวน 1

 ชุด

 51,600    

(เงินอุดหนุน)

ท.8
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    6.6 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

อุปกรณอาหารและโภชนาการ 

จํานวน 1 ชุด

 58,000    

(เงินอุดหนุน)

ท.8

อุปกรณวิชาชีพผาและการตัดเย็บ

 จํานวน 1 ชุด

 68,500    

(เงินอุดหนุน)

ท.8

เกาอี้เหล็กบุนวมฟองน้ําชนิดพับ

ได จํานวน 40 ตัว

                8,000 ท.8

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค พรอม

อุปกรณ 2 ชุด

              90,000 ท.8

คอมพิวเตอร จํานวน 10 เครื่อง             250,000 ท.8

99 อบรมครูศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ชุมชนเพื่อพัฒนาวิชาการ 

(เสนอโดยชุมชนเขาโกรก

พมา)

เพื่อใหครูผูดูแลเด็กมีความ

เขาใจเกี่ยวกับการจัด

ประสบการณเรียนรูของเด็ก

เล็ก สามารถจัดกิจกรรม

เพื่อพัฒนาเด็กเล็กไดอยาง

มีประสิทธิภาพ

อบรมครูศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

จํานวนปละ  1 หลักสูตร  โอน

จากกองสวัสดิการสังคม

            60,000               60,000             60,000 ครูผูดูแลเด็กมีความเขาใจ

เกี่ยวกับการจัดประสบการณ

เรียนรูของเด็กเล็กสามารถ

จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็ก

เล็กไดอยางมีประสิทธิภาพ

สํานักการศึกษา

100 ปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลนครนครสวรรค 

(เสนอโดยชุมชนจําลองวิทย)

เพื่อพัฒนา และรักษา

สภาพอาคารใหเรียบรอย

สวยงามและปลอดภัย

จํานวน 1 แหง  โอนจากกอง

สวัสดิการสังคม

            347,000 ครูผูดูแลเด็กเล็กและเด็ก

เล็กมีบรรยากาศในการเรียน

การสอนที่ดี มีความสะดวก

และปลอดภัย

สํานักการศึกษา
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    6.6 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

101 กอสรางปายชุมชน  (เสนอ

โดยชุมชนดารารัตน 4, 

ชุมชนรวมใจพัฒนา, ชุมชน

สะพานใหม)

เพื่อความเปนระเบียบและ

สวยงาม

กอสรางปายชื่อชุมชน จํานวน 9 

ปาย ตามแบบแปลน 

รายละเอียดของเทศบาล

            21,000 21,000             21,000 ประชาชนในเขตเทศบาลได

ทราบที่ตั้งของชุมชน

กองสวัสดิการสังคม

102 จัดหาครุภัณฑกอง

สวัสดิการสังคม

เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใช

สํานักงานอยางเพียงพอใน

การปฎิบัติงาน

โตะทํางานพรอมเกาอี้ จํานวน 6 

ชุด

            11,400               11,400 การปฏิบัติงานมี                 

ประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น

กองสวัสดิการสังคม

เตาแกส แบบ 1 หัว มีขาตั้ง 

พรอมถังแกส จํานวน 78  ชุด

          109,200             109,200 กองสวัสดิการสังคม

คอมพิวเตอรสํานักงาน และ

เครื่องพิมพ พรอมอุปกรณจํานวน

 8 ชุด

          140,000               70,000             70,000 กองสวัสดิการสังคม

เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา 

(PocketPC ) จํานวนปละ 10 

เครื่อง

          260,000             260,000           260,000 กองสวัสดิการสังคม

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคพรอม

อุปกรณ จํานวน 2 เครื่อง

            45,000               45,000 กองสวัสดิการสังคม

เครื่องขยายเสียง พรอมอุปกรณ 

จํานวน 6 ชุด

          201,000             201,000 กองสวัสดิการสังคม
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    6.6 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

รถยนตบรรทุก (ดีเซล) แบบ

ดับเบิ้ลแคบ จํานวน 2 คัน

          600,000             600,000 กองสวัสดิการสังคม

โตะเทเบิลเทนนิส ขนาดไมนอย

กวา 15 มิลลิเมตร จํานวน 24 ตัว

            55,200               55,200 กองสวัสดิการสังคม

เครื่องเลนสนาม ให ศพด. 3 ศูนย

 ประกอบดวย

          700,000             700,000 กองสวัสดิการสังคม

1 ชุดกระดานลื่น 4 ชุด

2 ศูนยรวมเครื่องเลนปนปาย 4 

ชุด

3 กระดานลื่นปนปาย+ชิ่งชา 6 ชุด

4 โกลฟุตบอล 6 ชุด

5 บอบอลพรอมลูกบอล 4 ชุด

6 ชุดฝกการทรงตัว 6 ชุด

7 ชุดสะพาน 4 ชุด

8 โตะเลนทราย+น้ํา พรอมรม 18

 ชุด

9 ปูโยกเยก 20 ตัว
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    6.6 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

10 ชุดหนอนเปนอุโมงครอดได 4

 ชุด

11 มาโยกเยก 20 ตัว

12 บานพรอมอุปกรณภายใน 6 

ชุด

13 บาสเก็ตบอล 4 ชุด

103 จัดหาคุรุภัณฑสํานักการ

ประปา

เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใช

เพียงพอในการปฏิบัติงาน

1. เครื่องสแกนบารโคด อาน

หนวยน้ํา จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 

62,500 บาท

          250,000 การปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สํานักการประปา

2. รถยนตบรรทุก (ดีเซล) แบบ

ธรรมดา จํานวน 2 คันๆละ 

450,000 บาท

          900,000 สํานักการประปา

3. รถยนตบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2

 ตัน 4 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบ

ไมต่ํากวา 2,700 ซีซี . จํานวน 1 

คัน

          720,000 สํานักการประปา

4. ฮารดดิสกชนิด SCSI ความจุ

ไมนอยกวา 70 GB จํานวน 2 ลูก

            40,000 สํานักการประปา
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    6.6 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

5. คอมพิวเตอรสํานักงานและ

เครื่องพิมพ พรอมอุปกรณ ตอ

พวง  5 ชุด

          230,000 สํานักการประปา

6. เครื่องเจาะและเครื่องใส ขนาด

เจาะไดสูงสุด 2 นิ้ว  ขับดวย

มอเตอร ไฟฟา ขนาดไมนอยกวา

 2 แรงมา จํานวน 1 เครื่อง

          185,000 สํานักการประปา

7. เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน

ขนาดไมต่ํากวา 24,000 บีทียู 

พรอมคาติดตั้ง  จํานวน  1  เครื่อง

            35,000 สํานักการประปา

8.รถยนตบรรทุก (ดีเซล) แบบ

ดับเบิ้ลแคบ  จํานวน 2 คัน

            600,000           600,000 สํานักการประปา

104 ติดตั้งระบบกลองโทรทัศน

วงจรปดภายในสถานธนานุ

บาล 3

เพื่อรักษาความปลอดภัย

แกทรัพยสินของประชาชน

และสถานธนานุบาล

ติดตั้งเครื่องบันทึกภาพดิจิตอล 

จํานวน 1 ชุด  กลองโทรทัศน

วงจรปดแบบคงที่  จํานวน 4 

เครื่อง เครื่องสํารองไฟฟา จํานวน

 1 เครื่อง  โทรทัศนสี 21 นิ้ว 1 

เครื่อง

          100,000 ประชาชนใหความเชื่อถือ

และมั่นใจในระบบความ

ปลอดภัยแกทรัพยสิน

สถานธนานุบาล 3
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    6.6 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2551 2552 2553

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

105 จัดหาครุภัณฑสถานธนานุ

บาล 3

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

เครื่องชั่งทองระบบดิจิตอล 

จํานวน 1 เครื่อง

            15,000 ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

สถานธนานุบาล 3

เครื่องปรับอากาศขนาด 18000 

บีทียู พรอมติดตั้ง จํานวน 1 เครื่อง

            29,000 สถานธนานุบาล 3

106 จัดหาครุภัณฑสถานีขนสง

ผูโดยสารจังหวัดนครสวรรค

เพื่อมีเครื่องมือเครื่องใช

เพียงพอตอการปฏิบัติงาน

และพัฒนาระบบงานให

ทันสมัย

คอมพิวเตอร พรอมอุปกรณ 

จํานวน 3 ชุด

          105,000 ระบบงานรวดเร็ว ทันสมัย

และมีประสิทธิภาพ

งานสถานีขนสง

ผูโดยสาร

รวมงบประมาณเทศบาล 54,906,700    129,745,450    34,683,000    

รวมงบประมาณเงินอุดหนุน 29,118,100    22,623,800      -                 
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ป 2550 ป 2551 รอยละ ป 2550 ป 2551 รอยละ

ดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 17 31 45.16         6,331,000 26,030,000       75.68

ดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 28 45 60.71       28,941,600 36,175,800       20.00

ดานสวัสดิการสังคมและชุมชน 19 20 5.26       17,905,000 19,430,000       7.85

ดานการพฒันากายภาพเมือง 45 28 -37.78       84,099,900 51,899,700       -62.04

ดานการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง 6 16 166.67         5,435,000 13,310,000       59.17

ดานการบริหารจัดการที่ดี 52 55 5.77       19,781,760 57,396,700       65.54

รวม 167 195 16.77    162,494,260     204,242,200 20.44

ตารางเปรียบเทียบแผนพัฒนาสามปของปงบประมาณ 2550 และปงบประมาณ 2551

ยุทธศาสตร

โครงการ งบประมาณ



  

  

 จากตารางเปรียบเทียบแผนพัฒนาสามปของปงบประมาณ 2550 และปงบประมาณ 2551            

โดยเปรียบเทียบจากจํานวนโครงการและงบประมาณปรากฏวา ยุทธศาสตรดานการรักษาความสงบเรียบรอย

และความมั่นคงมีจํานวนโครงการเพิ่มขึ้นมากที่สุดคิดเปนรอยละ 166.67 รองลงมาไดแกดานการสาธารณสุข

และส่ิงแวดลอม ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ ดานการบริหารจัดการที่ดี ดานสวัสดิการ

สังคมและชุมชน ตามลําดับ ในขณะที่ดานการพัฒนากายภาพเมืองมีจํานวนโครงการลดลง คิดเปนรอยละ 

37.78 

 เมื่อวิเคราะหจากจาํนวนงบประมาณปรากฏวา ยุทธศาสตรดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม        

มีงบประมาณเพิ่มขึ้นมากที่สุด คิดเปนรอยละ 75.68 รองลงมาไดแกดานการรักษาความสงบเรียบรอยและความ

ม่ันคง ดานการบริหารจัดการที่ดี ดานการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ และดานสวัสดิการสังคมและ

ชุมชนตามลําดับ ในขณะที่ดานกายภาพเมืองมีงบประมาณลดลงเชนเดียวกับจํานวนโครงการคิดเปนรอยละ 

62.04 

กลาวโดยสรุปแผนพัฒนาสามปของปงบประมาณ 2551 เมื่อเทียบกับปงบประมาณ 2550 มีจํานวน

โครงการเพิ่มขึ้น รอยละ 16.77 และมีงบประมาณ เพิ่มขึ้นรอยละ 20.44 

244 



 

สวนที่ 6 
การนําแผนพฒันาสามปไปสูการปฏิบัติ 

และการติดตามประเมินผล 
 

  แผนพัฒนาสามปที่ไดดําเนินการไปสูการปฏิบัติแลวนั้น ตองมีการติดตามและประเมินผลอยางเปน

ขั้นตอนเพื่อวัดระดับความสําเร็จหรือความลมเหลวของแผนฯ เทศบาลนครนครสวรรคไดกําหนดแนวทางในการติดตาม

และประเมินผล  ดังนี้ 

  1. องคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 
       ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2548  

กําหนดใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น อาศัยอํานาจตามระเบียบฯดังกลาว  นายกเทศมนตรี

นครนครสวรรค จึงแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครสวรรค ตามคําส่ังเทศบาล

นครนครสวรรค ที่ 1563/2549 ลงวันที่  13  ธันวาคม  2548  และคําส่ังเทศบาลนครนครสวรรค  ที่ 105/2549  ลงวันที่  31  

มกราคม  2549  ประกอบดวย 

  1. นายอดุลย  ศรีประทักษ สมาชิกสภาเทศบาล      ประธานกรรมการ 

  2. นายพรสวัสดิ์  บุญยิ่ง  สมาชิกสภาเทศบาล      กรรมการ 

  3. นายธนู  ชีวินโชติมา สมาชิกสภาเทศบาล      กรรมการ 

  4. นายธวัช  พลอยระยา ผูแทนประชาคมเมือง      กรรมการ 

  5. นายเลี่ยม  ยี่สุน  ผูแทนประชาคมเมือง      กรรมการ 

  6. ผูแทนสํานักงานทองถิ่นจังหวัดนครสวรรค         กรรมการ 

  7. ผูแทนสํานักงานจังหวัดนครสวรรค          กรรมการ 

  8. ผูอํานวยการสํานักการคลัง  ผูแทนหัวหนาสวนการบริหาร      กรรมการ 

  9. นายไชยศิริ  ศรีวิจิตร  ผูทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 

  10. นายวีระชัย  ประเสริฐทรัพย ผูทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 

  11. ปลัดเทศบาลนครนครสวรรค                ผูแทนหัวหนาสวนการบริหาร กรรมการและเลขานุการ 

      มีอํานาจหนาที่ ดังนี ้
  1. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

  2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

  3. รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น 

เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน อยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ทั้งนี้ ใหติด

ประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

  4. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน เพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
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  2. วิธีการติดตามและประเมินผล 
       2.1  การติดตามผล (Monitoring) เปนการตรวจสอบในระหวางการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 

เพื่อใหทราบวามีการดําเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาลถึงระยะใดแลว ซึ่งจะพิจารณาเปนรายยุทธศาสตรการพัฒนา และ

แนวทางการพัฒนา โดยใชเครื่องมือในการติดตามผลการดําเนินการ เชน Gant Chart  และจะกําหนดหวงเวลาในการ

ติดตามผลทุก 6 เดือน 

       2.2  การประเมินผล (Evaluation) เปนการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริง เมื่อดําเนินโครงการแลวเสร็จ  

วามีการดําเนินกิจกรรมโครงการ อยูภายใตระยะเวลา และงบประมาณที่กําหนดไวหรือไม และไดผลเปนอยางไร     เพื่อวัด

ความสัมฤทธิ์ผลของโครงการ โดยพิจารณา ตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPIs) จากเปาหมาย (Targets) ของโครงการ  ซึ่ง

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯจะกําหนดหวงเวลาในการประเมินผลทุก 6 เดือน 

♦ การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล 
  แนวทางการดําเนินงานไดกําหนดประเด็นการประเมินผลไว  3  ประเด็น  ดังนี้ 

1. ประเด็นการประเมินผล : การนําแผนไปสูการปฏิบัติ 

    ตัวชี้วัด KPIs  : รอยละของจํานวนแผนงาน/โครงการที่นําไปสูการปฏิบัติไดจริง 

    เปาหมาย  : รอยละ 85 

    วิธีการประเมินผล : ตรวจสอบจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 

2. ประเด็นการประเมินผล : ผลการดําเนินงานตามแผนในสวนของโครงการที่ไดนําไปสู 

       การปฏิบัติจาก SAR  SCORE 

    ตัวชี้วัด KPIs  : คะแนนผลการดําเนนิงานตามโครงการ 

    เปาหมาย  : ไดคะแนนถวงน้ําหนัก 3.5 

    วิธีการประเมินผล : ตรวจสอบจากผลการรายงานการออกติดตาม ตรวจสอบ 

       การดําเนินแผนงาน/โครงการ ตามระยะเวลาที่กําหนด 

3. ประเด็นการประเมินผล : ความพึงพอใจของประชาชน 

    ตัวชี้วัด KPIs  : รอยละของผูตอบแบบสอบถามที่แสดงความพึงพอใจ 

    เปาหมาย  : รอยละ 85 

    วิธีการประเมินผล : สํารวจขอมูลโดยตอบแบบสอบถามความคิดเห็น 

     : ตรวจสอบจากแบบสัมภาษณ  แบบสอบถามความคิดเห็นของ 

       ประชาชน 
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  3. หวงเวลาการติดตามและประเมินผล 
      ตารางหวงระยะเวลาการติดตามและประเมินผลการดําเนินการโครงการที่นําไปสูการปฏิบัติใน

แผนพัฒนาสามป 

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

1

2

3

4

ระยะเวลาดําเนินการ

คร้ังที่

ปปจจุบัน ปถัดไป
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