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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 

การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในหวงสามป 
 ขั้นตอนที่ 4 การกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา 
 (1) คัดเลือกวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนา มาจัดทําเปนวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา 

 (2) พิจารณากําหนดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา โดยพิจารณาจาก 

- ความจําเปนเรงดวน 

- ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

- ความเชื่อมโยงของกิจกรรมและระยะเวลาที่จะดาํเนินการ 
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 ขั้นตอนที่ 5 การจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
 โดยพิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาในชวงสามปมาจัดทํารายละเอียดโครงการใน

ดานเปาหมาย ผลผลิต ผลลัพธ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ และตัวชี้วัดความสําเร็จ โดยเนนโครงการ/กิจกรรมที่จะตองทําใน

ปแรก เพื่อใหสามารถนําไปจัดทํางบประมาณรายจายประจําปได 
 ขั้นตอนที่ 6 การจดัทํารางแผนพัฒนาสามป 
 (1) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นรวมกับประชาคมทองถิ่น กําหนดประเด็นหลักการพัฒนาใหสอดคลองกับ

วิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา รวมทั้งสอดคลองกับปญหา ความตองการ

ของประชาคมและชุมชน โดยนําขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตางๆและขอมูลของชุมชนมาพิจารณาประกอบ 

 (2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น รวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา 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        

มีพระพุทธรูปจําลองที่สําคัญของประเทศไทยไวใหสักการะบูชา 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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♦ ศิลปวัฒนธรรมประจําถ่ิน 
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  31 มีนาคม 2551 

   จํานวนประชากรเทศบาลนครนครสวรรค    ป   2551    รวม    90,509    คน   

แยกเปนเพศชาย     42,520     คน      เพศหญิง     47,989    คน   

ชวงอายุ/ป ชาย/คน หญิง/คน รวม/คน 

0-5 2,594 2,293 4,887 

6-10 2,823 2,638 5,461 

11-15 3,978 3,796 7,774 

16-20 3,463 3,791 7,254 

21-25 3,286 3,699 6,985 

26-30 3,664 3,674 7,338 

31-35 3,353 3,540 6,893 

36-40 3,267 3,764 7,031 

41-45 3,336 4,080 7,416 

46-50 3,351 4,057 7,408 

51-55 2,801 3,616 6,417 

56-60 2,068 2,752 4,820 

61 -65 1,379 1,688 3,067 

66-70 1,162 1,591 2,753 

71-75 876 1,292 2,168 

76 ปขึ้นไป 1,119 1,718 2,837 

รวม 42,520 47,989 90,509 

  ที่มา : งานทะเบียนราษฎร สํานักปลัดเทศบาล 
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ชุมชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค  (แยกตามเขต)  รวม  62  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 

  หนองสาหราย 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      39     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 6,899 211 299 

2. สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคเขต 1   5 14,099 338 684 

3. สังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 2 8,175 261 382 

4. สถานศึกษาสังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน ระดับอนุบาล –      

    ชวงช้ันที่ 1-4 ระดับอาชีวศึกษา 

22 17,232 795 830 

5. สถานศึกษาสังกัดกระทรวงกีฬาและการทองเที่ยว 1 354 12 48 

6. สถานศึกษาสังกัดกรมศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ 1 270 16 28 

7. สถานศึกษาสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย 2 10,992 240 576 

♦ 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    430    สาย  ยาวประมาณ   103,499   เมตร  แยกเปน 

          ก) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน  130  สาย ความยาว   41,405 เมตร 

          ข) ถนนแอสฟลทติก/ลาดยาง จํานวน   288   สาย ความยาว   55,132 เมตร 

          ค) ถนนลูกรัง/หินคลุก  จํานวน  12   สาย ความยาว     6,962 เมตร 

3) พื้นที่ถนนและทางเทา   919,524   ตารางเมตร 

4) สะพานลอย คสล.ขามถนน   10  แหง 

5) ทางมาลาย   60  แหง 

         6) ไฟฟาสาธารณะ   9,205   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  27,232  ครัวเรือน (มีนาคม 2551)  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) 

2550 27,054 20,050,769 12,228,388 76,501,804.83 70,669,619.78 

2549 26,553 22,434,678 11,968,275 66,460,039.36 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 
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♦ ขอมูลเกี่ยวกับการส่ือสาร 
  1) จากขอมูล เดือนพฤษภาคม  2551  มีชุมสายโทรศัพทในเขตเทศบาล  จํานวน  10 แหง มีหมายเลข

โทรศัพท เปดใชแลว  จํานวน  19,930  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 

♦ ขอมูลเกี่ยวกับการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
  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 2548 ป 2549 ป 2550 
1.  อุจจาระรวง 1,827 ราย 

(ตาย 1) 

1,937 ราย 1,612 ราย 

2.  ปอดบวม 165 ราย 

(ตาย 10) 

195 ราย 170 ราย 

3.  ไขเลือดออก 149 ราย 164 ราย 167 ราย 

4.  การฆาตัวตาย 70 ราย 

(ตาย 1) 

101 ราย 79 ราย 

5.  วัณโรคระบบตางๆ 42 ราย 

 

46 ราย 53 ราย 
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  อัตรา 5 อันดับแรกตามกลุมโรคของผูปวยนอกตอประชากร 1,000 คน จังหวัดนครสวรรค 

โรค 
ป 2548 

คน 

ป 2549 

คน 

ป 2550 

คน 
1. โรคระบบหายใจ  485,539 481,820 456,242 

2. อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบไดจาก 

    การตรวจทางคลินิกฯ 

331,252 338,547 337,004 

3. โรคระบบไหลเวียนเลือด 290,780 331,616 338,033 

4. โรคระบบยอยอาหารรวมโรคในชองปาก 254,948 261,946 256,620 

5. โรคระบบกลามเนื้อ รวมโครงราง 

    และเนื้อเยื่อเสริม 

248,177 241,540 245,975 

  อัตราตาย  5 อันดับแรกของสาเหตุการตายตอประชากร 100,000 คน จังหวัดนครสวรรค 

โรค 
ป 2548 

คน 

ป 2549 

คน 

ป 2550 

คน 
1. อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบจากการ

ตรวจทางคลินิก 

1,072 1,057 727 

2. สาเหตุภายนอกของการปวยและตาย 1,518 884 347 

3. โรคระบบไหลเวียนโลหิต 556 419 236 

4. กลุมโรคติดเชื้อและปรสิตบางชนิด 334 285 172 

5. โรคระบบหายใจ 293 210 167 

  สถานการณโรคเอดสของจังหวัดนครสวรรค 

โรคเอดส 
ป 2548 

คน 

ป 2549 

คน 

ป 2550 

คน 
1.  จํานวนผูติดเชื้อ  HIV 302 118 366 

2.  จํานวนผูปวย Symtomatic HIV 76 44 70 

3.  จํานวนผูปวย AIDS 335 258 173 

  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 3 

รถดูดฝุน 2 

รถน้ําลางถนน 6 

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 4 2,000 - 4,000 ลบ.ล 

รถยนตบรรทุกน้ํา 7 6,000 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 - 1 - 1 1 1 - 1 - 3 1 4 13 

ไหมทรัพยสินนอกเขต 1 1 - 1 1 - - - - 1 - 1 6 

ไหมปา ปาหญา ในเขต 2 3 18 9 3 - - 1 - - 2 4 42 

ไหมปา ปาหญา นอกเขต - 1 1 1 - - - - - 1 3 1 8 
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3.  ขอมูลดานศักยภาพของเทศบาลนครนครสวรรค 
  เทศบาลนครนครสวรรคเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีขีดความสามารถในการบริหารงาน          

เพื่อใหบริการประชาชนในเขตพื้นที่การปกครองไดอยางมีประสิทธิภาพและเต็มความสามารถ   โดยมีระบบโครงสรางการ

บริหารงาน อัตรากําลังบุคลากรขององคกร สถานะการคลัง ดังนี้ 

  ฝายนิติบัญญัติ 
  สภาเทศบาลนครนครสวรรค ทําหนาที่เปนฝายนิติบัญญัติ ประกอบดวยสมาชิกสภาเทศบาลนคร

นครสวรรค จํานวน  24  คน  เลือกตั้งโดยราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล      

มีวาระการดํารงตําแหนง  4  ป  มีประธานสภาหนึ่งคน  และรองประธานสภาหนึ่งคน ซึ่งผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งจาก

สมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล 

  ฝายบริหาร 
  การบริหารงานเทศบาลนครนครสวรรค ประกอบดวยนายกเทศมนตรีเปนฝายบริหารทางดานนโยบาย      

มีรองนายกเทศมนตรีจํานวนสี่คนเปนผูชวย  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 ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2551 
  เทศบาลนครนครสวรรค มีพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และลูกจาง รวมทั้งส้ิน  1,701 คน  

แยกเปน 

♦ พนักงานเทศบาลสามัญ 269 คน 

♦ พนักงานครูเทศบาล 356 คน 

♦ ลูกจางประจํา  111 คน 

♦ พนักงานจาง  965 คน 

 
  

ระดับ 

สํานกั/กอง 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 

คศ. 

4 

คศ.

3 

คศ.

2 

คศ.

1 

วิ

สา 

มัญ 

พนักงาน

เทศบาล

รวม 

ลูกจาง 

ประจํา 

พนักงาน

จาง 

รวม

ทั้งสิ้น 

 

สํานกัปลัดเทศบาล 1 4 3 10 5 5 10 8 5 - - - - - 51 22 123 196 

สํานกัการคลัง 1 - 5 8 8 2 4 5 1 - - - - - 34 2 74 110 

สํานกัการชาง 1 2 9 16 7 5 1 3 1 - - - - - 45 41 250 336 

สํานกัการสาธารณสุขฯ 1 4 10 11 8 5 1 2 1 - - - - - 43 17 364 424 

สํานกัการศกึษา 1 2 6 7 2 1 2 4 - 1 1 2 - - 29 13 55 97 

สํานกัการประปา 1 - - 7 8 1 1 2 6 - - - - 1 27 14 65 106 

กองวิชาการและแผนงาน - - 2 5 5 1 9 1 - - - - - - 23 1 13 37 

กองสวสัดกิารสังคม - - 1 3 3 3 5 - - - - - - - 15 1 21 37 

หนวยงานตรวจสอบภายใน - - - - 1 - 1 - - - - - - - 2 - - 2 

รวมทัง้ส้ิน 6 12 36 67 47 23 34 25 14 1 1 2 - 1 269 111 965 1,345 

 
   
 

 

 

 

 

 

 

 



ฝายอํานวยการ 
    งานการเจาหนาที่ 

    งานควบคุมเทศพาณิชย 

    งานสงเสริมการทองเที่ยว 

ฝายปกครอง 
    งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

    งานรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง 

    งานทะเบียนราษฎร 
ฝายบริหารงานทั่วไป 
    งานธุรการ 

    งานสารบรรณ 

    งานเลขานุการผูบริหาร 

ฝายบริหารงานทั่วไป 
    งานธุรการ 
สวนบริหารงานคลัง 
ฝายพัสดุและทรัพยสิน 
    งานการซื้อและการจาง 

ฝายการเงินและบัญชี 
    งานตรวจสอบการเบิกจายเงินทุกประเภท 

ฝายสถิติการคลัง 
    งานจัดทําสถิต ิ
ฝายระเบียบการคลัง 
    งานจัดระเบียบการคลัง 

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 
 ฝายบริหารงานทั่วไป 
    งานธุรการ 

    งานสารบรรณ 
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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 

โครงสรางการบริหารงานเทศบาลนครนครสวรรค
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สถานะการคลังของเทศบาล 
สถานะการคลังของเทศบาลเปรียบเทียบยอนหลังตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2546 – ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

หมวด 2546 2547 2548 2549 2550 รวม 

รายรับจริง 
1. หมวดภาษีอากร 313,359,458.66 276,347,941.85 316,634,688.12 255,025,792.23 267,754,888.62 1,429,122,769.48 

2. หมวดคาธรรมเนียม 

คาปรับและใบอนุญาต 

11,717,204.40 12,862,681.86 13,254,211.50 12,662,939.70 12,148,260 62,645,297.46 

3. หมวดรายไดจาก

ทรัพยสิน 

2,948,228.09 2,737,781.23 3,571,446.38 17,569,688.10 18,254,869.18 45,082,012.98 

4. หมวดรายไดจาก

สาธารณูปโภคและเทศ

พาณิชย 

3,015,495.78 3,055,136.35 4,036,498.26 6,821,866.88 9,723,292.07 26,652,289.34 

5. หมวดรายได

เบ็ดเตล็ด 

6,880,942.04 5,523,511.80 6,389,571.12 5,237,429.84 12,241,272.43 36,272,727.23 

6. หมวดเงินอุดหนุน 216,363,676.62 187,957,015.05 903,542,579.40 422,069,715.13 333,789,159.44 2,063,722,145.64 

7. รายไดอ่ืน - - - - - - 

รวมรายรับทั้งสิ้น 554,285,005.59 488,484,068.14 1,247,428,994.78 719,387,431.88 653,911,741,.74 3,663,497,242.13 

รายจายจริง 

1. รายจายงบกลาง 24,970,472.79 28,106,738.24 55,516,214.88 42,769,656.40 45,404,003.17 196,767,085.48 

2. รายจายประจํา 258,234,837.81 259,736,220.49 345,392,262.04 419,758,121.93 450,942,852.59 1,733,796,104.86 

3. รายจายเพื่อการ

ลงทุน 

257,947,732.20 172,483,068.00 834,199,196.00 255,879,363 154,802,994.10 1,723,518,743.3 

4. รายจายจากเงิน

อุดหนุน 

- - - - - - 

5. รายจายจากเงินได

อ่ืน 

- - - - - - 

รวมรายจายจรงิ 541,153,042.80 460,326,026.73 1,235,107,672.92 718,407,141.33 651,149,849.86 3,653,550,933.64 

รายรับจริงสงูกวา 
รายจายจริง 

13,131,962.79 28,158,041.41 12,321,321.86 980,290.55 2,761,891.88 9,946,308.49 

  ที่มา :  สํานักการคลัง 
ตารางแสดงขอมูลเกี่ยวกับสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครสวรรค 

กิจการ รายได 2546 2547 2548 2549 2550 

รายรับ (บาท) 13,114,455.51 12,802,428.16 12,748,964.47 14,752,049.70 17,804,870.44 

รายจาย (บาท) 7,658,682.70 7,591,091.33 6,884,092.16 8,286,225.23 9,311,235.95 

สถานธนานุบาล 1 

กําไรสุทธิ (บาท) 5,455,772.81 5,211,336.83 5,864,872.31 6,465,824.47 8,493,634.49 

รายรับ (บาท) 12,350,175.80 12,257,049.91 12,697,675.33 14,641,231.97 16,466,226.67 

รายจาย (บาท) 7,398,147.05 7,173,673.55 7,301,564.47 8,738,716.11 9,918,624.37 

สถานธนานุบาล 2 

กําไรสุทธิ (บาท) 4,952,028.75 5,083,376.36 5,396,110.86 5,902,515.86 6,547,602.3 

รายรับ (บาท) 1,438,714.50 2,109,821.50 3,147,217.57 5,561,076.60 8,595,964.02 

รายจาย (บาท) 1,457,445.11 1,577,921.10 2,430,949.11 2,233,883.05 5,471,782.18 

สถานธนานุบาล 3 

กําไรสุทธิ (บาท) -18,730.61 531,900.40 716,268,46 3,327,193.55 3,124,181.84 



สวนที่ 3 
สรุปผลการพฒันาทองถิน่ในปที่ผานมา 

 
  

  พิจารณาจากผลการดําเนินงานแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551 – 2553) ของเทศบาลนคร

นครสวรรค และฉบับเพิ่มเติมของปงบประมาณ 2551 ณ เดือนพฤษภาคม 2551 สรุปผลการพฒันาจาํแนก

ตามยทุธศาสตรได ดังนี ้
 1. ดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
  ประกอบดวยโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล จาํนวน 31 โครงการ สามารถดาํเนนิการได  

23 โครงการ คิดเปนรอยละ 15.13 ของโครงการทัง้หมด งบประมาณตามแผนพัฒนาเทศบาลตั้งไว 

26,030,000 บาท ไดรับจัดสรร 22,157,400 บาท คิดเปนรอยละ 85 หรือรอยละ 18 ของงบประมาณ

ทั้งหมด 
 2. ดานการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
  ประกอบดวยโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน  45 โครงการ สามารถดําเนินการ

ได 38 โครงการ คิดเปนรอยละ 25 ของโครงการทั้งหมด งบประมาณตามแผนพัฒนาเทศบาลตั้งไว 

36,175,800 บาท ไดรับจัดสรร 22,070,800 บาท คิดเปนรอยละ 61 หรือรอยละ 18 ของงบประมาณ

ทั้งหมด 
 3. ดานสวสัดิการสังคมและชุมชน 
  ประกอบดวยโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน  20 โครงการ สามารถดําเนินการ

ได 17 โครงการ คิดเปนรอยละ 11.18 ของโครงการทั้งหมด งบประมาณตามแผนพัฒนาเทศบาลตั้งไว 

19,430,000 บาท ไดรับจัดสรร 13,900,000 บาท คิดเปนรอยละ 71.54 หรือรอยละ 11.53 ของงบประมาณ

ทั้งหมด 
 4. ดานการพฒันากายภาพเมือง 
  ประกอบดวยโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล จาํนวน 28 โครงการ ดําเนนิการได จํานวน 

16 โครงการ   คิดเปนรอยละ 10.53 ของโครงการทั้งหมด งบประมาณตามแผนพัฒนาเทศบาลตั้งไว 

51,899,700 บาท ไดรับจัดสรร 21,345,000 บาท คิดเปนรอยละ 41.13 หรือรอยละ 17.72 ของงบประมาณ

ทั้งหมด 
 5. ดานการรกัษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง 
  ประกอบดวยโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล จาํนวน 16 โครงการ สามารถดาํเนนิการได 

15 โครงการ คิดเปนรอยละ 9.87 ของโครงการทัง้หมด งบประมาณตามแผนพัฒนาเทศบาลตั้งไว 
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13,310,000 บาท ไดรับจัดสรร 11,310,000 บาท คิดเปนรอยละ 84.97 หรือรอยละ 9.38 ของงบประมาณ

ทั้งหมด 
 6. ดานการบริหารจัดการที่ดี 
  ประกอบดวยโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล จาํนวน 55 โครงการ ดําเนนิการได จํานวน 

43 โครงการ คิดเปนรอยละ 78.18 หรือรอยละ 28.29 ของโครงการทั้งหมด งบประมาณตามแผนพัฒนา

เทศบาล ต้ังไว 57,396,700 บาท ไดรับจัดสรร 29,740,150 บาท คิดเปนรอยละ 51.82 หรือรอยละ 24.68 

ของงบประมาณทั้งหมด 

  สรุปภาพรวมทั้ง 6 ยุทธศาสตร ในป 2551 มีโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล         

จํานวน 195 โครงการ สามารถดําเนนิการได จํานวน 152 โครงการ คิดเปนรอยละ 77.95 งบประมาณตาม

แผนพัฒนาเทศบาลตั้งไว 204,242,200 บาท ไดรับจดัสรร 120,523,350 บาท คิดเปนรอยละ 59.01  



    ตารางสรุปผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2551 (ณ เดือนพฤษภาคม 2551) 
 

    

โครงการ งบประมาณ 

รอยละ รอยละ ยุทธศาสตร 
ตามแผน ดําเนินการ 

ตามแผน  ทั้งหมด 
ตามแผน ดําเนินการ 

ตามแผน ทั้งหมด 
ดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
 

31 23 74.19 15.13 26,030,000 22,157,400 85.12 18.38 

ดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

และนันทนาการ 
45 38 84.44 25.00 36,175,800 22,070,800 61.01 18.31 

ดานสวัสดิการสังคมและชุมชน 
 

20 17 85.00 11.18 19,430,000 13,900,000 71.54 11.53 

ดานการพัฒนากายภาพเมือง 
 

28 16 57.14 10.53 51,899,700 21,345,000 41.13 17.72 

ดานการรักษาความสงบเรียบรอย

และความมั่นคง 
16 15 93.75 9.87 13,310,000 11,310,000 84.97 9.38 

ดานการบริหารจัดการที่ดี 
 

55 43 78.18 28.29 57,396,700 29,740,150 51.82 24.68 

รวม 195 152 77.95 100 204,242,200 120,523,350 59.01 100 
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สาธารณสุข ฯ 

การศึกษา ฯ 

สวัสดิการสังคมฯ 

กายภาพเมือง 

รักษาความ 

สงบเรียบรอย ฯ 

บริหารจัดการที่ดี 

สาธารณสุข ฯ 

การศึกษา ฯ 

สวัสดิการสังคมฯ 

กายภาพเมือง 

รักษาความ 

สงบเรียบรอย ฯ 

บริหารจัดการที่ด ี



สวนที่ 4 
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป 

 

         จากการที่แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552-2554) ไดนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลมาเปนกรอบ

แนวทางในการจัดทํา ในสวนนี้จึงประกอบดวย วิสัยทัศนการพัฒนา ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา กรอบยุทธศาสตร

การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด นโยบายของผูบริหารทองถิ่น และ

ปญหาความตองการของประชาคม  

4.1  วิสัยทัศนการพัฒนาเทศบาลนครนครสวรรค 

สุขภาพดีถวนหนา  การศึกษาไดมาตรฐาน 

สาธารณูปโภคกาวไกล  รวมใจพัฒนา  พาเศรษฐกิจรุงเรือง 
4.2  ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป 

            ดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
1. สงเสริม สนับสนุน ใหเด็ก เยาวชน และประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพ และการปองกันควบคุมโรคที่ 

    เหมาะสม และจัดบริการดานสุขภาพใหครอบคลุมทั่วถึง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

2. พัฒนาระบบเครือขายการสรางเสริมสุขภาพ เพื่อความมั่นคงของชีวิต ครอบครัว  สังคม 

3. เพิ่มความรูความเขาใจ และปลูกฝงจิตสํานึก ใหตระหนักถึงพิษภยัของยาเสพติด 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 2552–2554 
ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางความเขมแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
แนวทางพัฒนา 
1.1 สงเสริมการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.2 พัฒนาและสงเสริมผลิตภัณฑชุมชนในทองถิ่นแบบครบวงจร 
1.3 สงเสริมและสนับสนุนการแกไขปญหาความยากจน 

1.4 สงเสริมและสนับสนุนการใชภูมิปญญาทองถิ่นและปราชญชาวบานในการพัฒนาทองถิ่น 

1.5 การสงเสริมพืชพลังงานทดแทน 

 

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  สงเสริมและพัฒนาความเปนเมือง/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 

4.4  อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ 

 

ยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 
แนวทางพัฒนา 

 5.1  สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรม จริยธรรมและมีประสิทธิภาพ 

5.2  สงเสริมประชาธิปไตยและเสริมสรางความเขมแข็งของกระบวนการประชาสังคมในการบริหารจัดการทองถิ่น 

5.3  เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการบริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

4.5  นโยบายของผูบริหารทองถิ่น 
     จากการแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีนครนครสวรรคตอสภาเทศบาลนครนครสวรรคในการประชุมสภา

เทศบาลสมัยสามัญ  สมัยแรก  เมื่อวันที่  15 พฤษภาคม  2551  มีนโยบาย ดังนี้ 
 ดานการสาธารณสุข 
 1. สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีพฤตกิรรมสุขภาพ และการปองกันควบคุมโรคที่เหมาะสม  

    และจัดบริการดานสุขภาพใหครอบคลุมทั่วถึง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

 2. พัฒนาระบบเครือขายการสรางเสริมสุขภาพ เพื่อความมั่นคงของชีวิต ครอบครัวและสังคม 

 3. สนับสนุนการเพิ่มความรูความเขาใจ และปลูกฝงจิตสํานึก ใหตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด 

 4. เสริมสรางและสนับสนุน ระบบคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 5. สนับสนุนใหประชาชนออกกําลังกาย และเลนกีฬา เพื่อสรางเสริมสุขภาพและพลานามัยที่ดี 
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 ดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและนันทนาการ 
 1. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู และความเทาเทียมกันทางการศึกษาของนักเรียนทุกระดับ 

 2. สงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน การสอน และการเรียนรู โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 3. พัฒนาและสงเสริมใหนักเรียนสามารถสื่อสารได อยางนอย 3 ภาษา 

 4. สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 

 5. สงเสริมและสนับสนุนใหเด็ก เยาวชน และประชาชน มีความรู ความสามารถเปนเลิศทางดาน 

    กีฬา ดนตรี นันทนาการ และรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
 ดานสวัสดิการสังคมและชุมชน 
 1. นอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนแนวทางในการยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสราง 

    ความเขมแข็งใหกับชุมชน 

 2.  สงเสริมและสนับสนุนการแกไขปญหาความยากจนอยางยั่งยืน โดยการสรางงาน สรางอาชีพ  

    สรางรายได และลดรายจายของประชาชน 

 3.  สนับสนุนการใหการสงเคราะห ผูดอยโอกาสทางสังคม ไดแก เด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ  

    และผูประสบภัย 

 4. สนับสนุนใหประชาชนมีที่อยูอาศัยอยางทั่วถึง 
 ดานส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
 1. สงเสริมการอนุรักษส่ิงแวดลอม และทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

 2. สงเสริมและสนับสนุนโครงการ/กิจกรรม เพื่อลดผลกระทบจากภาวะโลกรอน 

 3. สนับสนุนการอนุรักษและประหยัดพลังงาน อยางจริงจังและตอเนื่อง 

 4. สนับสนุนการจัดใหมีระบบกําจัดมูลฝอยรวม เพื่อใชรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

    ในพื้นที่ใกลเคียง 

 5. จัดใหมีระบบจัดการคุณภาพน้ําที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
 ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 1. พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน โดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 2. เรงรัดการจัดระเบียบการจําหนายสินคาในพื้นที่สาธารณะ ใหมีประสิทธิภาพ 

 3. เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบการปองกันสาธารณภัย 
 ดานสาธารณูปโภค 
 1. พัฒนาระบบคมนาคมขนสง  ระบบการจราจร และไฟฟาสาธารณะ ใหทั่วถึง เพียงพอ และไดมาตรฐาน 

 2. พัฒนาระบบการผลิต จําหนายน้ําประปา ใหทั่วถึงเพียงพอ และมีคุณภาพ 

 3. สนับสนุนการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธภิาพระบบระบายน้ํา และระบบปองกันน้าํทวมอยางยั่งยืน 
 ดานการทองเที่ยว 
 1. ปรับปรุง พัฒนาภูมิทัศนโครงสรางพื้นฐานดานการทองเที่ยว พื้นที่นันทนาการ และสวนสาธารณะ 

     ใหไดมาตรฐาน 

 2. สนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมการทองเที่ยวในรูปแบบตางๆ 
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 ดานการบริหารจัดการ 
 1. เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการประชาชนโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 2. สนับสนุนและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ชุมชน ภาคธุรกิจ และองคกรเอกชน 

    ในการพัฒนาทองถิ่น 

 3. เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดอยางทั่วถึง และเปนธรรม 

 4. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อรองรับการขยายงานในอนาคต 

 5. พัฒนาศักยภาพบุคลากร  ระบบการปฏิบัติงาน และเครื่องมือเครื่องใช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

    การบริการประชาชน ใหเกิดความพึงพอสูงสุด 

 6. เสริมสรางมาตรฐานดานคุณธรรม และจริยธรรม ใหแกบุคลากร เพื่อปองกัน และปราบปราม 

    การทุจริต และประพฤติมิชอบภายในหนวยงาน 

4.6   ปญหา ความตองการของประชาคม 
เทศบาลนครนครสวรรคจัดใหมีการประชุมประชาคมเมือง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2551 ณ หองประชุมชั้น 5 

สํานักงานเทศบาลฯ เพื่อรับทราบปญหา ความตองการของประชาคมมาใชเปนขอมูลประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

(พ.ศ.2552-2554) มีผูเขารวมประชุมรวม 150 คน ประกอบดวย ผูแทนชุมชน ผูบริหาร พนักงาน และสมาชิกสภาเทศบาล 

องคกรเอกชน  สถานศึกษา สวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ที่ประชุมไดเสนอปญหา ความตองการสรุปได ดังนี้ 

ดานการสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 

ประเด็นปญหา / การแกไข / ความตองการ เสนอโดย 

1. ดูแลสุขภาพผูสูงอายุ  คัดกรองสุขภาพ 

2. ใหปลอดจากยุง โรคระบาด โรคเรื้อน 

3. สํารวจรานประกอบอาหาร  ตรวจความสะอาดของรานคา สถาน

ประกอบอาหาร 

4. จัดอบรมผูประกอบอาหารรานคา 

5. ปญหาเสียง/กล่ินจากอูรถ, โรงฆาสัตว 

6. ดูแลสุนัขจรจัด ฉีดวัคซีน ทําหมัน , พ.ร.บ.เล้ียงสุนัข 

7. ปรับปรุงภูมิทัศนขางถนน คุณภาพสิ่งแวดลอมในชุมชน 

8. มีสถานที่ออกกําลังกายพรอมอุปกรณ 

9. จัดเวลาในการเก็บขยะ การจัดการขยะอยางเปนระบบ 

10. ปญหาความสะอาดขางถนน ทางเทา ถังขยะหาย 

11. จัดหาถังขยะเพิ่มเติม 

ชุมชนยุวบัณฑิต 

ชุมชนหัวเมืองพัฒนา 

ชุมชนวิมานแมน 

 

ชุมชนตลาดตายอม 

ชุมชนเขานกกระเต็น 

โรงเรียนสตรีนครสวรรค 

ชุมชนหิมพานต 

ชุมชนวัดพรหม 

ชุมชนสะพานใหมพัฒนา 

ชุมชนสวัสดีพัฒนา 

ชุมชนตลาดใต 

ชุมชนหนาวัดนครสวรรค 

ชุมชนดารารัตน 4 

ชุมชนเจาพอเศรษฐี 

ชุมชนหนาอุทยานสวรรค 

ชุมชนพรสวรรค 
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ดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ประเด็นปญหา / การแกไข / ความตองการ เสนอโดย 
     การศึกษา 
1. มีการติดตามนักเรียน 

2. ปญหายาเสพติด แหลงเกม 

3. มีหองสมุดที่ทันสมัยในชุมชน เทศบาล  โรงเรียน 

4. มีศูนยสารสนเทศชุมชน  

5. มีหนังสือยืมเรียน ทุนการศึกษา รถรับ- สงนักเรียน 

6. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของนักเรียน จัดตั้งเครือขาย

การศึกษา 

     ศาสนา/ประเพณีและวัฒนธรรม 
1. อนุรักษประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม 

2. อบรม สอนธรรมะในสถานศึกษา 

3. อบรมหลักศาสนาในชุมชน / โครงการเยาวชนสดใสฝกใฝคนดีใน

ชุมชน 

4. มารยาทในความเปนไทย / การเดิน, การนั่ง, การไหว, การพูดจา 

5. มีกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา 

6. สนับสนุนการจัดกิจกรรมในวันสําคัญ เชน วันสงกรานต 

7. จัดใหมีประเพณีตักบาตรเทโวจากยอดเขาลงมา 
     กีฬาและนันทนาการ 
1. จัดการแขงขันกีฬากลุม/กีฬาภายใน/กีฬาเด็กในชุมชนและ

สถานศึกษา 

2. จัดสถานที่เลนกีฬา อุปกรณ  ผูควบคุมในชุมชน และสถานศึกษา 

3. จัดกิจกรรมนันทนาการ เชน รองเพลง แดนซเซอร ดนตรี 

4. หองน้ําในสนามกีฬากลางมีนอยเกินไป 

 

 

ชุมชนวรนาถ 

กลุม YCL 

ชุมชนฟาใหม 

ชุมชนพระบางมงคล 

นายกกอตั้งสโมสรโรตารีส่ีแคว 

 

 

 

ชุมชนเทวดาสราง 

ชุมชนหนาผา 

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค 

 

ชุมชนเขาโกรกพมา 

มหาวิทยาลัยเจาพระยา 

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค 

 

 

ชุมชนหนองปลาแหง 

 

ชุมชนรวมใจพัฒนา 

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค 

ชุมชนสถานีรถไฟ 
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ดานสวัสดิการสังคมและชุมชน 

ประเด็นปญหา / การแกไข / ความตองการ เสนอโดย 

1. เพิ่มจํานวนผูรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 

2. สงเคราะหผูดอยโอกาส เบี้ยยังชีพผูพิการกับผูปวยเรื้อรัง ผูประสบภัย 

เชน น้ําทวม ไฟไหม คาใชจายระหวางเจ็บปวย คาจัดการศพ  

3. จัดอบรมอาชีพ  ชวยเหลือคนวางงานในชุมชน 

4. จัดสถานที่ขายสินคาของชุมชน 

5. ใหมีการรวมตัวตั้งกลุมออมทรัพย 

6. ใหมีเบี้ยประชมุคณะกรรมการตางๆของชุมชน 

7. มีอุปกรณกีฬา และจัดแขงขันกีฬาเพื่อความสามัคคี 

8. สนับสนุนเสื้อทีมใหกับประธานชุมชนเพื่อเปนสัญลักษณ 

9. จัดใหมีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อนํามาพัฒนาชุมชนตนเอง 

10. เก็บขอมูลพื้นฐานของชุมชนใหครบถวน เพื่อนําไปเปนขอมูลในการ

พัฒนาชุมชน 

11. จัดอบรมเกี่ยวกับครอบครัวเพื่อสรางความผูกพัน 

12. ใหมีหองสมุดในชมุชน เพื่อใหประชาชนมีความรูเพิ่มมากขึ้น 

13. รวบรวมภูมิปญญาทองถิ่นของผูสูงอายุ จัดตั้งศูนยการเรียนรูในชุมชน 

14. สงเสริมเด็กที่ดอยโอกาสในสังคม 

15. ใหมีการรวมกลุมของเด็กและเยาวชนเพื่อพัฒนาชุมชน 

16. จัดกีฬาใหเด็กและเยาวชน เพื่อใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

17. รณรงคถึงพิษภัยของยาเสพติด 

18. สงเสริมการจัดกิจกรรมดานการศาสนา วัฒนธรรมในชุมชน 

 

ชุมชนรวมใจพัฒนา 

ชุมชนบางปรอง 

 

ชุมชนปอมหนึ่ง 

ชุมชนวรนาถ 

ชุมชนถาวรพัฒนา 

ชุมชนสถานีรถไฟปากน้ําโพ 

ชุมชนปาไม 

ชุมชนวัดตะแบก 
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ดานการพัฒนากายภาพเมือง 

ประเด็นปญหา / การแกไข / ความตองการ เสนอโดย 

1. ปรับปรุงถนนจากลูกรัง เปนคอนกรีต พรอมทอระบายน้ํา ซ.ถนนโกสีย 

18-20 

2. ซอมแซมผิวจราจรที่ชํารุดใหอยูในสภาพใชงานได 

3. ขยายความกวางผิวจราจรเพื่อความสะดวกในการสัญจร 

4. ปรับปรุงถนนลาดยางเปนคอนกรีตชุมชนขาง พ.ว.น. 

5. แกปญหาตนไมริมถนนกีดขวางทางจราจร 

6. ปรับปรุงสภาพทางเทาใหมีระดับที่เสมอกัน และเขมงวดการตอเติม

ทางเทาที่ไมถูกตองตามกฎหมาย เพื่อใหใชงานไดปกติและสวยงาม 

7. ปรับปรุงเกาะกลางใหสวยงาม (ชุมชนสะพานดํา) 

8. ปรับปรุงระบบระบายน้ําในเขตเทศบาลใหมีคุณภาพดี 

9. ใหลอกทอระบายน้ํา ( สะพานดํา ) 

10. เปล่ียนฝาทอระบายน้ําที่ชํารุดในชุมชนสุนันทา 

11. แกไขปญหาไฟฟาสาธารณะดับบอย  

12. ติดตั้งแสงสวางบริเวณที่เปนจุดเสี่ยงตอการกออาชญากรรมภายใน
ชุมชน 

13. ขยายเขตเสาไฟฟาพรอมไฟทางในเขตชุมชน 

14. พัฒนาที่รกรางวางเปลาในชุมชน  

15. การจัดการวางผังเมืองอยางมีระบบของเทศบาล 

16. ปรับปรุงหองน้ําภายในอุทยานสวรรค ใหมีความสะอาด 

17. ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคบริเวณเกาะยม ศาลเจาพอโกมินทร 

18. แกไขปญหาเรื่องไฟดับ ทอระบายน้ําอุดตัน  น้ําทวมขัง บริเวณชุมชน

เฉลิมชาติ ชุมชนสะพานดํา และชุมชนหนองผักตบ 

19. ปรับปรุงภูมิทัศน  ปลูกตนไมขางถนน  พัฒนาสิ่งแวดลอมภายในเขต

เทศบาล 

20. พัฒนาหนองผักตบเปนแหลงทองเที่ยว 

21. ปรับปรุงพัฒนาแหลงทองเที่ยวในเขตเทศบาล 

22. ขยายทอเมนประปาในชุมชน 

23. น้ําประปาไมคอยไหลหลังศาลเจาพอโกมินทร  
24. น้ําดื่มประปาไมสะอาด 

25. ใหการจัดการสายไฟฟา สายโทรศัพท 

 

ชุมชนตลาดลาว 

 

ชุมชนขาง พ.ว.น. 

ชุมชนวัดพุทธ 

ชุมชนสถานีรถไฟปากน้ําโพ 

ชุมชนบางเรารักจริง 

ชุมชนวัดไทรใต 

 

ชมรมเขากบ 26 

ชุมชนเจาพอเศรษฐี 

ชุมชนหลวงปูทาว 

การไฟฟาสวนภูมิภาค 
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ดานการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง 

ประเด็นปญหา / การแกไข / ความตองการ เสนอโดย 

1. จัดใหมีการอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

2. จัดตั้งปอมตํารวจประจําชุมชน 

3. เพิ่มความถี่ในการตรวจตราของตํารวจ  และติดตั้งตูแดงเพิ่มเติม 

4. เมื่อแจงเหตุเหตุอาชญากรรมแลวเจาหนาที่ตํารวจไมมา หรือมาชา 

5. ใหผูนําชุมชนมีเครื่องมือส่ือสารในการติดตอส่ือสารเพื่อขอความ

ชวยเหลือในกรณีฉุกเฉิน 

6. ติดตั้งกลองวงจรปดใหครอบคลุมทุกชุมชน 

7. ของบประมาณสนับสนุนผูที่ทําหนาที่ดูแลรักษาความสงบเรียบรอยใน

ชุมชน 

8. ปราบปรามยาเสพติดในชุมชนอยางจริงจังและตอเนื่อง 

9. แกไขปญหาความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 

10. แกปญหาแหลงมั่วสุมในรานเกม 

11. ติดตั้งอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชในการระงับอัคคีภัยในบริเวณชุมชน  

พรอมจัดอบรมใหความรูในการปฏิบัติ 

12. ใหพนักงานเทศกิจคอยตรวจตราในการดูแลทางเทาในบรเิวณที่มีส่ิง
กีดขวางทางเทา 

13. จัดระเบียบ หอพัก รานเกม รานคาราโอเกะ 

14. มีปายโฆษณากีดขวางทางเทา 

15. จัดระเบียบตลาดสะพานดํา 

16. จัดระเบียบการวางขายสินคาบนทางเทากีดขวางการสัญจร (บริเวณ
ทางเขาแฟลตตํารวจ ตรงขางโรงเรียนมารีวิทยา) 

 

ชุมชนสุขสวัสดิ์ 

ชุมชนเจาแมศรีจันทร 

ชุมชนสวัสดีพัฒนา 

ชุมชนเทวดาสราง 

ชุมชนสามัคคีพัฒนา 

 

ชุมชนหลวงปูทาว 

ชุมชนวิมานลอย 

 

ชุมชนเขาโกรกพมา 

ดานการบริหารจัดการที่ด ี

ประเด็นปญหา / การแกไข / ความตองการ เสนอโดย 

1. ใหมีรถประชาสัมพันธที่ทันสมัย  และมีประสิทธิภาพ  

2. จัดเก็บภาษีใหทั่วถึง บางรานคาไมมีใบอนุญาตประกอบการ 

3. ไมไดรับการบริการที่ดีจากงานทะเบียนราษฎร 

4. ปญหาเรื่องการไมมีเลขที่บาน 

5. อบรมเจาหนาที่ที่ใหบริการประชาชน 

6. ปรับปรุงระบบงานใหบริการที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยอยางทั่วถึง

และเปนธรรม 

 

ชุมชนสะพานดํา 

ชุมชนหนาโรงเกลือ 

ชุมชนทรายทองพัฒนา 

ชุมชนสุนันทา 

ชุมชนเฉลิมชาติ 

ชุมชนเกาะยม 

 



33

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

            6              880,000             6              880,000             6              880,000           18           2,640,000

   1.2 แนวทางพัฒนาระบบเครือขายการสรางเสริมสุขภาพ เพื่อความมั่นคง

ของชีวิต ครอบครัว  สังคม

            1           3,000,000             1           3,000,000             1           3,000,000             3           9,000,000

   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

            4              540,000             7         40,600,000             4              540,000           15         41,680,000

   1.5 แนวทางสงเสริม  พัฒนา  สรางจิตสํานึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม

และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการปองกันและลดปญหามลพิษ

            7         35,411,325             6           4,370,000             4           2,270,000           17         42,051,325

รวม           20         40,431,325           22         49,450,000           17           7,290,000           59         97,171,325

ป 2552 ป 2553 ป 2554

สวนที่ 5  บัญชีโครงการพัฒนา

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 ถึง 2554)

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 2552 ป 2553 ป 2554

สวนที่ 5  บัญชีโครงการพัฒนา

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 ถึง 2554)

เทศบาลนครนครสวรรค   (งบประมาณเทศบาล)

ยุทธศาสตร

รวม 3 ป

2) ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

   2.1 แนวทางพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู และความเทาเทียมกันทาง

การศึกษาของนักเรียนทุกระดับ

          12         10,330,800           11         10,080,800           12         10,330,800           35         30,742,400

   2.2 แนวทางพัฒนาวิชาการและสงเสริมการเรียนรูดวยสื่ออิเล็คทรอนิค 

(E-Learning)

            3           1,275,000             4           1,335,000             3           1,275,000           10           3,885,000

   2.3 แนวทางพัฒนาสงเสริมใหนักเรียนสื่อสารได 3 ภาษา             1              160,000             2              210,000             1              160,000             4              530,000

   2.4 แนวทางสงเสริม สนับสนุนใหเด็ก เยาวชน และประชาชน มีความรู

ความสามารถ   เปนเลิศทางดานกีฬา ดนตรี และนันทนาการ

            8         11,700,000             8         11,700,000             8         11,700,000           24         35,100,000

   2.5 แนวทางสงเสริม สนับสนุนดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ

ปญญาทองถิ่นกิจกรรมพระราชพิธี รัฐพิธี และการทองเที่ยว

            9           5,410,000           10           6,260,000           10           6,260,000           29         17,930,000

   2.6 แนวทางสงเสริม สนับสนุนเด็ก เยาวชน และประชาชน รูจักใชเวลา

วางใหเปนประโยชน

            5           1,190,000             5           1,190,000             5           1,190,000           15           3,570,000

   2.7 แนวทางสงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมของภาครัฐและเอกชนในการ

จัดการศึกษาทองถิ่น

           -                          -              -                          -              -                          -              -                          -   

รวม           38         30,065,800           40         30,775,800           39         30,915,800         117         91,757,400
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จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

ป 2552 ป 2553 ป 2554

สวนที่ 5  บัญชีโครงการพัฒนา

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 ถึง 2554)

เทศบาลนครนครสวรรค   (งบประมาณเทศบาล)

ยุทธศาสตร

รวม 3 ป

3) ยุทธศาสตรดานสวัสดิการสังคมและชุมชน

   3.1 แนวทางสงเสริม และสนับสนุน การแกไขปญหาความยากจน             7           4,200,000             7           4,200,000             7           4,200,000           21         12,600,000

   3.2 แนวทางพัฒนาสังคมและชุมชน  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน

            5           2,600,000             5           2,600,000             5           2,600,000           15           7,800,000

   3.3 แนวทางเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน             2              600,000             2              600,000             2              600,000             6           1,800,000

   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             5           8,000,000             5           8,000,000             5           8,000,000           15         24,000,000

รวม           21         21,900,000           21         21,900,000           21         21,900,000           63         65,700,000
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จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

ป 2552 ป 2553 ป 2554

สวนที่ 5  บัญชีโครงการพัฒนา

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 ถึง 2554)

เทศบาลนครนครสวรรค   (งบประมาณเทศบาล)

ยุทธศาสตร

รวม 3 ป

4) ยุทธศาสตรพัฒนากายภาพเมือง

   4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ           18         21,190,000           64       113,236,000           35       138,018,000         117       272,444,000

   4.2 แนวทางพัฒนาระบบการจราจร             2           2,100,000             2           2,600,000             1           2,000,000             5           6,700,000

   4.3 แนวทางปรับปรุงภูมิทัศน แหลงทองเที่ยว พื้นที่นันทนาการ และ

สวนสาธารณะ

           -                          -               9         41,370,000             4         15,820,000           13         57,190,000

   4.4 แนวทางปรับปรุงและขยายระบบการผลิตและจําหนายน้ําประปา 

พัฒนาคุณภาพน้ําประปา

            6           2,236,000             1              116,000            -                          -               7           2,352,000

   4.5 แนวทางปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ําและการ

ปองกันน้ําทวม

            3           2,200,000             8         26,623,000             2           6,600,000           13         35,423,000

รวม           29         27,726,000           84       183,945,000           42       162,438,000         155       374,109,000
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จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

ป 2552 ป 2553 ป 2554

สวนที่ 5  บัญชีโครงการพัฒนา

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 ถึง 2554)

เทศบาลนครนครสวรรค   (งบประมาณเทศบาล)

ยุทธศาสตร

รวม 3 ป

5) ยุทธศาสตรดานการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง

   5.1 แนวทางการสนับสนุน สงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิ 

เสรีภาพ ของประชาชน

           -                          -              -                          -              -                          -              -                          -   

   5.2 แนวทางการสนับสนุน สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการ

พัฒนาทองถิ่น

            4           3,280,000             4           3,280,000             4           3,280,000           12           9,840,000

   5.3 แนวทางการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย            -                          -              -                          -              -                          -              -                          -   

   5.4 แนวทางการรักษาความสงบเรียบรอย ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

            5           1,730,000             3           6,580,000             2                80,000           10           8,390,000

รวม             9           5,010,000             7           9,860,000             6           3,360,000           22         18,230,000
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จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

ป 2552 ป 2553 ป 2554

สวนที่ 5  บัญชีโครงการพัฒนา

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 ถึง 2554)

เทศบาลนครนครสวรรค   (งบประมาณเทศบาล)

ยุทธศาสตร

รวม 3 ป

6) ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่ดี

   6.1 แนวทางสงเสริมกระบวนการบริหารจัดการ โดยการมีสวนรวม และ

ความรับผิดชอบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารงานอยาง

ตอเนื่อง

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

   6.2 แนวทางพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนอยางเสมอภาค เกิด

ความพึงพอใจสูงสุด

           -                          -              -                          -              -                          -              -                          -   

   6.3 แนวทางบริหารงบประมาณอยางโปรงใส ถูกตองตามระเบียบ

กฎหมาย และพัฒนาใหเกิดความคุมคา

            1           1,650,000             1              100,000             1              100,000             3           1,850,000

   6.4 แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดอยางทั่วถึง  และเปน

ธรรม

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

   6.5 แนวทางพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการประชาสัมพันธ 

ใหสะดวก รวดเร็ว อยางมีประสิทธิภาพ

            8           3,510,000             4           5,380,000            -                          -             12           8,890,000

   6.6 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่  เครื่องมือ  เครื่องใช และ

ระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

          51         59,337,530           35         97,901,040           41         41,209,700         127       198,448,270

รวม           65         64,897,530           45       103,781,040           47         41,709,700         157       210,388,270

รวมทั้งสิ้น       182      190,030,655       219      399,711,840       172      267,613,500       573      857,355,995

รวมโครงการทั้งสิ้น       197      743,172,895       242   1,825,731,840       191   1,364,633,500       630   3,933,538,235
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39

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             3              240,000             2              240,000             6              720,000

   1.2 แนวทางพัฒนาระบบเครือขายการสรางเสริมสุขภาพ เพื่อความมั่นคง

ของชีวิต ครอบครัว  สังคม

            1              640,000             1              640,000             1              640,000             3           1,920,000

   1.3 แนวทางเพิ่มความรูความเขาใจ และปลูกฝงจิตสํานึก ใหตระหนักถึง

พิษภัยของ ยาเสพติด ใหแกเด็ก เยาวชน และประชาชน

           -                          -              -                          -              -                          -              -                          -   

   1.4 แนวทางเสริมสราง  สนับสนุน ระบบคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพให

มีประสิทธิภาพ

           -                          -              -                          -              -                          -              -                          -   

   1.5 แนวทางสงเสริม  พัฒนา  สรางจิตสํานึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม

และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการปองกันและลดปญหามลพิษ

            1                20,000             3       153,020,000             2       150,020,000             6       303,060,000

รวม             3              900,000             7       153,900,000             5       150,900,000           15       305,700,000

ป 2552 ป 2553 ป 2554

สวนที่ 5  บัญชีโครงการพัฒนา

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 ถึง 2554)

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 2552 ป 2553 ป 2554

สวนที่ 5  บัญชีโครงการพัฒนา

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 ถึง 2554)

เทศบาลนครนครสวรรค   (งบเงินอุดหนุน)

ยุทธศาสตร

รวม 3 ป

2) ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

   2.1 แนวทางพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู และความเทาเทียมกันทาง

การศึกษาของนักเรียนทุกระดับ

            2       157,508,240             1       100,000,000            -                          -               3       257,508,240

   2.2 แนวทางพัฒนาวิชาการและสงเสริมการเรียนรูดวยสื่ออิเล็คทรอนิค 

(E-Learning)

           -                          -              -                          -              -                          -              -                          -   

   2.3 แนวทางพัฒนาสงเสริมใหนักเรียนสื่อสารได 3 ภาษา            -                          -              -                          -              -                          -              -                          -   

   2.4 แนวทางสงเสริม สนับสนุนใหเด็ก เยาวชน และประชาชน มีความรู

ความสามารถ   เปนเลิศทางดานกีฬา ดนตรี และนันทนาการ

           -                          -              -                          -              -                          -              -                          -   

   2.5 แนวทางสงเสริม สนับสนุนดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ

ปญญาทองถิ่นกิจกรรมพระราชพิธี รัฐพิธี และการทองเที่ยว

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

   2.6 แนวทางสงเสริม สนับสนุนเด็ก เยาวชน และประชาชน รูจักใชเวลา

วางใหเปนประโยชน

           -                          -              -                          -              -                          -              -                          -   

   2.7 แนวทางสงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมของภาครัฐและเอกชนในการ

จัดการศึกษาทองถิ่น

           -                          -              -                          -              -                          -              -                          -   

รวม             3       157,528,240             2       100,020,000             1                20,000             6       257,568,240
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จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

ป 2552 ป 2553 ป 2554

สวนที่ 5  บัญชีโครงการพัฒนา

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 ถึง 2554)

เทศบาลนครนครสวรรค   (งบเงินอุดหนุน)

ยุทธศาสตร

รวม 3 ป

3) ยุทธศาสตรดานสวัสดิการสังคมและชุมชน

   3.1 แนวทางสงเสริม และสนับสนุน การแกไขปญหาความยากจน            -                          -              -                          -              -                          -              -                          -   

   3.2 แนวทางพัฒนาสังคมและชุมชน  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน

           -                          -              -                          -              -                          -              -                          -   

   3.3 แนวทางเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน            -                          -              -                          -              -                          -              -                          -   

   3.4 แนวทางสงเคราะห ผูดอยโอกาสทางสังคม และผูประสบภัยพิบัติ 

เพื่อบรรเทาความเดือดรอนเบื้องตน

           -             5,100,000            -             5,100,000            -             5,100,000            -           15,300,000

   3.5 แนวทางสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาศักยภาพของชุมชน            -                          -              -                          -              -                          -              -                          -   

รวม            -             5,100,000            -             5,100,000            -             5,100,000            -           15,300,000
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จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

ป 2552 ป 2553 ป 2554

สวนที่ 5  บัญชีโครงการพัฒนา

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 ถึง 2554)

เทศบาลนครนครสวรรค   (งบเงินอุดหนุน)

ยุทธศาสตร

รวม 3 ป

4) ยุทธศาสตรพัฒนากายภาพเมือง

   4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ             1         50,000,000             1         50,000,000             2         85,000,000             4       185,000,000

   4.2 แนวทางพัฒนาระบบการจราจร             1         25,000,000             2         40,000,000             2         87,000,000             5       152,000,000

   4.3 แนวทางปรับปรุงภูมิทัศน แหลงทองเที่ยว พื้นที่นันทนาการ และ

สวนสาธารณะ

            3         38,000,000             6       209,000,000             6       209,000,000           15       456,000,000

   4.4 แนวทางปรับปรุงและขยายระบบการผลิตและจําหนายน้ําประปา 

พัฒนาคุณภาพน้ําประปา

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

   4.5 แนวทางปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ําและการ

ปองกันน้ําทวม

            2       260,000,000             4       368,000,000             2       260,000,000             8       888,000,000

รวม             7       373,000,000           14    1,167,000,000           13       941,000,000           34    2,481,000,000
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จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

ป 2552 ป 2553 ป 2554

สวนที่ 5  บัญชีโครงการพัฒนา

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 ถึง 2554)

เทศบาลนครนครสวรรค   (งบเงินอุดหนุน)

ยุทธศาสตร

รวม 3 ป

5) ยุทธศาสตรดานการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง

   5.1 แนวทางการสนับสนุน สงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิ 

เสรีภาพ ของประชาชน

           -                          -              -                          -              -                          -              -                          -   

   5.2 แนวทางการสนับสนุน สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการ

พัฒนาทองถิ่น

           -                          -              -                          -              -                          -              -                          -   

   5.3 แนวทางการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย            -                          -              -                          -              -                          -              -                          -   

   5.4 แนวทางการรักษาความสงบเรียบรอย ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

           -                          -              -                          -              -                          -              -                          -   

รวม            -                          -              -                          -              -                          -              -                          -   
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จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

ป 2552 ป 2553 ป 2554

สวนที่ 5  บัญชีโครงการพัฒนา

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 ถึง 2554)

เทศบาลนครนครสวรรค   (งบเงินอุดหนุน)

ยุทธศาสตร

รวม 3 ป

6) ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่ดี

   6.1 แนวทางสงเสริมกระบวนการบริหารจัดการ โดยการมีสวนรวม และ

ความรับผิดชอบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารงานอยาง

ตอเนื่อง

           -                          -              -                          -              -                          -              -                          -   

   6.2 แนวทางพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนอยางเสมอภาค เกิด

ความพึงพอใจสูงสุด

           -                          -              -                          -              -                          -              -                          -   

   6.3 แนวทางบริหารงบประมาณอยางโปรงใส ถูกตองตามระเบียบ

กฎหมาย และพัฒนาใหเกิดความคุมคา

           -                          -              -                          -              -                          -              -                          -   

   6.4 แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดอยางทั่วถึง  และเปน

ธรรม

           -                          -              -                          -              -                          -              -                          -   

   6.5 แนวทางพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการประชาสัมพันธ 

ใหสะดวก รวดเร็ว อยางมีประสิทธิภาพ

           -                          -              -                          -              -                          -              -                          -   

   6.6 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่  เครื่องมือ  เครื่องใช และ

ระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

            2         16,614,000            -                          -              -                          -               2         16,614,000

รวม             2         16,614,000            -                          -              -                          -               2         16,614,000

รวมทั้งสิ้น         15      553,142,240         23   1,426,020,000         19   1,097,020,000         57   3,076,182,240
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1. ยุทธศาสตรดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

    1.1 แนวทางสงเสริม สนับสนุน ใหเด็ก เยาวชน และประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพ และการปองกันควบคุมโรคที่เหมาะสม

         และจัดบริการดานสุขภาพใหครอบคลุมทั่วถึง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 พัฒนาศักยภาพการเฝา

ระวังปองกันและควบคุม

โรคติดตอในเขตเทศบาล

นครนครสวรรค  (เสนอโดย

ชุมชนยุวบัณฑิต)

เพื่อใหแกนนําสุขภาพ ใน

ชุมชนและนักเรียน  แกนนํา

สุขภาพใน โรงเรียนสังกัด

เทศบาล ไดรับการเพิ่มพูน

ความรู เพื่อพัฒนาศักยภาพ

ใน การเฝาระวังปองกันและ

ควบคุมโรคติดตอตาง ๆ 

อยางตอเนื่อง

จัดอบรมแกนนําสุขภาพในชุมชน

จํานวน 620 คน อบรมแกนนํา

นักเรียน จํานวน 80 คน จาก

โรงเรียนเทศบาล 8 แหง อบรม

พนักงานและลูกจางงานควบคุม

โรคติดตอ จํานวน 15 คน

          140,000           140,000           140,000 ชุมชนและโรงเรียนสังกัด

เทศบาลมีการเฝาระวังอยาง

ตอเนื่องจากแกนนําสุขภาพ

ทําใหปลอดภัยจาก

โรคติดตอตางๆ

สํานักการ

สาธารณสุขฯ

2 พัฒนาศักยภาพการเรียน

การสอนเพศศึกษาและ

โรคติดตอทางเพศสัมพันธ 

(เสนอโดยชุมชนวิมานแมน)

เพื่อใหบุคลากรครูและ

นักเรียนในสังกัดเทศบาล

ไดรับความรูเกี่ยวกับการ

เรียนเพศศึกษาและ

โรคติดตอทางเพศสัมพันธ

อบรมบุคลากรครูในสังกัด

เทศบาลฯ จํานวน 30 คน และ

นักเรียนในสังกัดเทศบาล

30,000           30,000           30,000           นักเรียนในสังกัดเทศบาลมี

ความรูความเขาใจในเรื่อง

เพศศึกษาและโรคติดตอทาง

เพศสัมพันธอยางถูกตอง

สํานักการ

สาธารณสุขฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 ถึง 2554)

เทศบาลนครนครสวรรค

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงคโครงการที่

45



46

    1.1 แนวทางสงเสริม สนับสนุน ใหเด็ก เยาวชน และประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพ และการปองกันควบคุมโรคที่เหมาะสม

         และจัดบริการดานสุขภาพใหครอบคลุมทั่วถึง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงคโครงการที่

3 จิตแจมใสหัวใจเบิกบาน  

(เสนอโดยชุมชนตลาด     

ตายอม)

เพื่อสรางเสริมสุขภาพ

ประชาชนในเขตเทศบาล

นครนครสวรรค

ออกตรวจสุขภาพประชาชนใน

เขตเทศบาล จํานวน  5,000  คน

          400,000           400,000           400,000 ประชาชนในเขตเทศบาล

ไดรับการสรางเสริมสุขภาพ

ไมนอยกวารอยละ 80

สํานักการ

สาธารณสุขฯ

4 โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ  

(เสนอโดยชุมชนเขานก

กระเต็น)

เพื่อใหนักเรียนไดรับการ

สงเสริมอนามัยและแกไข

ปญหาสุขภาพทั้งดาน

รางกายและจิตใจตลอดจน

มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย

ตรวจสุขภาพอนามัยและใหการ

รักษาพยาบาลเบื้องตน  โรงเรียน

สังกัดเทศบาลจํานวน 8 แหง และ

โรงเรียนสังกัดการศึกษาเอกชน 

จํานวน 1 แหง

          110,000           110,000           110,000 นักเรียนไดรับการสงเสริม

สุขภาพและแกไขปญหา

สุขภาพทั้งดานรางกายและ

จิตใจไมนอยกวารอยละ  80

สํานักการ

สาธารณสุขฯ

5 สานสายใยใสใจผูสูงอายุ  

(เสนอโดยชุมชนหิมพานต)

เพื่อใหผูสูงอายุไดรับการ

ตรวจสุขภาพประจําป

ตรวจสุขภาพผูสูงอายุในเขต

เทศบาล  จํานวน  400  คน

          100,000           100,000           100,000 ผูสูงอายุในเขตเทศบาล

ไดรับการตรวจสุขภาพ

ประจําป

สํานักการ

สาธารณสุขฯ

6 ทันตกรรมโรงเรียน   (เสนอ

โดยชุมชนวัดพรหม)

เพื่อตรวจและเฝาระวังการ

เกิดโรคในชองปากของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาใน

สังกัดเทศบาล

นักเรียนชั้นประถมศึกษาของ

เทศบาลจํานวนคิดเปน 80 % 

ของทั้งหมด

          100,000           100,000           100,000 สุขภาพชองปากของเด็ก

นักเรียนในโรงเรียนสังกัด

เทศบาลจะดีขึ้นในอนาคต

สํานักการ

สาธารณสุขฯ
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    1.1 แนวทางสงเสริม สนับสนุน ใหเด็ก เยาวชน และประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพ และการปองกันควบคุมโรคที่เหมาะสม

         และจัดบริการดานสุขภาพใหครอบคลุมทั่วถึง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงคโครงการที่

7 พัฒนาศักยภาพดานการ

สาธารณสุข  (เสนอโดย

ชุมชนสะพานใหมพัฒนา)

เพื่อสงเสริมใหประชาชนมี

พฤติกรรมสุขภาพที่

เหมาะสม สงเสริมการ

คุมครองผูบริโภค และ

สนับสนุนใหประชาชนมีสวน

รวมในการดูแลสุขภาพตนเอง

จัดอบรมไมนอยกวา 1 ครั้ง  240,000      

(งบฯ สปสช)

 240,000      

(งบฯ สปสช)

 240,000      

(งบฯ สปสช)

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ขึ้น

สํานักการ

สาธารณสุขฯ

งบประมาณเทศบาล 880,000         880,000         880,000         

งบเงินอุดหนุน 240,000         240,000         240,000         
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1. ยุทธศาสตรดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

    1.2 แนวทางพัฒนาระบบเครือขายการสรางเสริมสุขภาพ เพื่อความมั่นคงของชีวิต ครอบครัว  สังคม

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 พัฒนาศักยภาพ อสม.  

(เสนอโดยชุมชนสวัสดี

พัฒนา)

เพื่อให อสม. มีความรูและ

ทักษะในการดําเนินงานดาน

สาธารณสุขมูลฐาน

จัดอบรม ศึกษาดูงาน อสม. ใน

เขตเทศบาล จํานวน  900  คน

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

การดําเนินงานดาน

สาธารณสขุมูลฐานไมนอย

กวารอยละ  80

สํานักการ

สาธารณสุขฯ

2 พัฒนางานสาธารณสุขมูล

ฐานในเขตเทศบาล  (เสนอ

โดยชุมชนตลาดใต)

เพื่อสนับสนุนและพัฒนา

ศักยภาพการดําเนินงาน

สาธารณสุขมูลฐานในชุมชน

จํานวน 64 ชุมชน  640,000      

(งบฯ สปสช)

 640,000      

(งบฯ สปสช)

 640,000      

(งบฯ สปสช)

ชุมชนมีความเขมแข็งและมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สํานักการ

สาธารณสุขฯ

งบประมาณเทศบาล 3,000,000      3,000,000      3,000,000      

งบเงินอุดหนุน 640,000         640,000         640,000         

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 ถึง 2554)

เทศบาลนครนครสวรรค

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
วัตถุประสงคที่ โครงการ

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
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1. ยุทธศาสตรดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

    1.3 แนวทางการเพิ่มความรูความเขาใจ และปลูกฝงจิตสํานึกใหตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดใหแกเด็ก เยาวชน และประชาชน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 เขาคายทักษะชีวิตพิชิต

ยาเสพติด  (เสนอโดยชุมชน

หนาวัดนครสวรรค)

เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของ

นักเรียน และสรางภูมิคุมกัน

ใหหางไกลยาเสพติด

จัดเขาคายอบรม จัดกิจกรรม

เสริมสรางทักษะชีวิต จํานวน 160

 คน

          100,000           100,000           100,000 นักเรียนมีทักษะในการใช

ชีวิตอยางถูกตอง

สํานักการศึกษา  

ฝายกิจการนักเรียน

2 รณรงคและปองกัน

ยาเสพติดกับประชาชนใน

ชุมชน  (เสนอโดยชุมชนเจา

พอเศรษฐี)

เพื่อใหผูนําชุมชน เยาวชน

และประชาชนในชุมชน

ทราบถึงนโยบายและ

แนวทางในการปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติด

จัดการอบรมใหกับผูนําชุมชน

เยาวชนและประชาชนในชุมชน

ประมาณ 640 คน/ป

          500,000           500,000           500,000 ผูนําชุมชน เยาวชนการมี

สวนรวมในการรณรงค

ปองกันและแกไขปญหาเสพ

ติด

กองสวัสดิการสงัคม

งบประมาณเทศบาล 600,000         600,000         600,000         

งบเงินอุดหนุน -                 -                 -                 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 ถึง 2554)

เทศบาลนครนครสวรรค

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
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1. ยุทธศาสตรดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

    1.4 แนวทางเสริมสราง  สนับสนุน ระบบคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพใหมีประสิทธิภาพ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 พัฒนาศักยภาพ

ผูประกอบการจําหนาย

อาหารในเขตเทศบาลและ

ในสถานศึกษา  (เสนอโดย

ชุมชนพรสวรรค)

เพื่อพัฒนาศักยภาพและ

ยกระดับมาตรฐานสถานที่

จําหนายอาหารตามเกณฑ

มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร

อบรมผูจําหนายอาหารภายใน

เขตเทศบาล

          150,000           150,000           150,000 60 % ของผูจําหนายอาหาร

ภายในเขตเทศบาล ผาน

เกณฑมาตรฐานดาน

สุขาภิบาลอาหาร

สํานักการ

สาธารณสุขฯ

2 มหกรรมอาหารและของดี

เมืองปากน้ําโพ   (เสนอโดย

ชุมชนหนาอุทยานสวรรค)

เพื่อสรางรายไดใหกับ

ผูประกอบการในทองถิ่นเพื่อ

สรางสัมพันธฺอันดีระหวาง

ประชาชนกับเทศบาล

จัดมหกรรมอาหารและของดี

เมืองปากน้ําโพ จํานวน 1 ครั้ง

          100,000           100,000           100,000 ผูประกอบการในทองถิ่นมี

รายไดเพิ่มมากขึ้น

สํานักการ

สาธารณสุขฯ

3 พัฒนาตลาดสดนาซื้อในเขต

เทศบาล  (เสนอโดยชุมชน

วัดพรหม)

เพื่อยกระดับมาตรฐาน

ตลาดสดภายในเขตเทศบาล

เพื่อพัฒนาอาหารปลอดภัย

ในตลาดสด

จัดการประเมินดานความ

ปลอดภัยของอาหาร จํานวน 3 

แหง

          240,000           240,000           240,000 ตลาดสดภายในเขตเทศบาล

ไดรับพัฒนาตามเกณฑ

มาตรฐานตลาดสดนาซื้อ

ประชาชนไดบริโภคพื้ชผักที่

ปราศจากสารเคมี

สํานักการ

สาธารณสุขฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 ถึง 2554)

เทศบาลนครนครสวรรค

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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    1.4 แนวทางเสริมสราง  สนับสนุน ระบบคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพใหมีประสิทธิภาพ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

4 สถานที่ทํางานนาอยูนา

ทํางาน

เพื่อพัฒนาสถานที่ทํางาน

ของเทศบาลนครนครสวรรค

ใหเปนสถานที่นาอยูนา

ทํางานในระดับมาตรฐาน

จัดประกวดสถานที่ทํางานของ

หนวยงานในสํานักงานเทศบาล 

จํานวน 1 ครั้ง

            50,000             50,000             50,000 สํานักงานเทศบาลนคร

นครสวรรคไดรับการพัฒนา

ตามเกณฑมาตรฐาน

สํานักการ

สาธารณสุขฯ

5 พัฒนาศักยภาพ

ผูประกอบการสถานที่แตง

ผมเสริมสวย

เพื่อเสริมสรางความรูกับ

ผูประกอบการแตงผมเสริม

สวยภายในเขตเทศบาล

อบรมผูประกอบการสถานที่แตง

ผมเสริมสวยภายในเขตเทศบาล

            30,000 80 %  ของสถานที่แตงผม

เสริมสวยผานเกณฑ

มาตรฐานดานสุขาภิบาล

สถานที่

สํานักการ

สาธารณสุขฯ

6 พัฒนาศักยภาพ

ผูประกอบการสถานที่

จําหนายน้ํามัน

เพื่อเสริมสรางความรูกับ

ผูประกอบการสถานที่

จําหนายน้ํามันภายในเขต

เทศบาล

อบรมผูประกอบการสถานที่

จําหนายน้ํามันภายในเขตเทศบาล

            30,000 70 % ของสถานที่จําหนาย

น้ํามันผานเกณฑมาตรฐาน

ดานสุขาภิบาลสถานที่

สํานักการ

สาธารณสุขฯ

7 ปรับปรุงโรงฆาสัตว เพื่อยกระดับมาตรฐานโรง

ฆาสัตวเทศบาล

ปรับปรุงอาคาร ปรับปรุงระบบ

บําบัดน้ําเสีย ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

     40,000,000 ผูบริโภคไดรับประทาน

เนื้อสัตวที่สะอาดปลอดภัย

สํานักการ

สาธารณสุขฯ

งบประมาณเทศบาล 540,000         40,600,000    540,000         

งบเงินอุดหนุน -                 -                 -                 
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1. ยุทธศาสตรดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

    1.5 แนวทางสงเสริม  พัฒนา  สรางจิตสํานึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการปองกันและลดปญหามลพิษ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 คัดแยกขยะในโรงเรียน   

(เสนอโดยโรงเรียนสตรี

นครสวรรค)

เพื่อรณรงคใหเกิดความ

ตระหนักและเห็น

ความสําคัญเกี่ยวกับการคัด

แยกขยะมูลฝอย

จัดการอบรมเกี่ยวกับการคัดแยก

ขยะ ใหแกนักเรียน ในสังกัด

เทศบาลฯ ทุกคน

            80,000             80,000             80,000 นักเรียนในสังกัดเทศบาลทุก

คนเกิดความตระหนักและ

เห็นความสําคัญเกี่ยวกับ

การคัดแยกขยะ

สํานักการศึกษา  

งานโรงเรียน

2 ลดภาวะโลกรอน   (เสนอ

โดยชุมชนเขานกกระเต็น)

เพื่อลดปริมาณการใช

ถุงพลาสติกในเขต เทศบาล

จัดกิจกรรมรณรงคเพื่อลดภาวะ

โลกรอน

          100,000           100,000           100,000 การใชถุงพลาสติกที่ลดลง สํานักการ

สาธารณสุขฯ

3 จัดกิจกรรมคายเยาวชนของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(เสนอโดยชุมชนสถานีรถไฟ)

เพื่อปลุกจิตสํานึก และ

เผยแพรความรู ความเขาใจ

เกี่ยวกับการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดลอมแกเด็กและ

เยาวชน

จัดอบรม และทัศนศึกษา ตาม

แหลงเรียนรู และแหลงธรรมชาติ

 นักเรียนในสังกัดเทศบาลฯ 

จํานวน 120 คน

 20,000    

(เงินอุดหนุน)

 20,000    

(เงินอุดหนุน)

 20,000    

(เงินอุดหนุน)

เยาวชนมีความรู และสราง

จิตสํานึกในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดลอม

สํานักการศึกษา  

ฝายกิจกรรมเด็กฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 ถึง 2554)

เทศบาลนครนครสวรรค

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
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    1.5 แนวทางสงเสริม  พัฒนา  สรางจิตสํานึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการปองกันและลดปญหามลพิษ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

4 ลดภาวะโลกรอน   (เสนอ

โดยชุมชนยุวบัณฑิต)

เพื่อปลูกฝงใหเกิดความ

ตระหนักในเรื่องการอนุรักษ

พลังงาน ทรัพยากรและ

สิ่งแวดลอม

จัดอบรมนักเรียนแกนนํา จํานวน

 120  คน

          100,000           100,000           100,000 นักเรียนแกนนํามีความ

ตระหนักในเรื่องการอนุรักษ

พลังงาน ทรัพยากรและ

สิ่งแวดลอม

สํานักการศึกษา  

งานกิจกรรมเด็กฯ

5 กอสรางเมรุพรอมเตาเผา

แบบปลอดมลพิษ

เพื่อใหเปนที่ฌาปนกิจ

ผูเสียชีวิตและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดลอมทางอากาศ

กอสรางเมรุพรอมเตาเผาแบบ

ปลอดมลพิษ ปละ 1 แหง ตาม

แบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

       1,990,000        1,990,000        1,990,000 มีสถานที่ฌาปนกิจระบบ

มาตรฐานไรมลพิษในอากาศ

กองสวัสดิการสังคม

6 ศึกษาความเหมาะสมและ

ออกแบบรายละเอียดศูนย

กําจัดขยะมูลฝอยแบบครบ

วงจร

เพื่อใหมีระบบจัดการขยะ

มูลฝอยถูกตองตามหลัก

สุขาภิบาลรองรับมูลฝอยจาก

เทศบาลและชุมชนใกลเคียง

ได

จัดจางที่ปรึกษา        4,000,000 มีรายงานการศึกษาความ

เหมาะสมและเอกสารนี้ใช

ในการประมูลจางเหมา

กอสรางปรับปรุง ศูนยกําจัด

มูลฝอยแบบครบวงจร

สํานักการชาง

7 เงินสมทบคากอสรางระบบ

รวบรวมและบําบัดน้ําเสีย

เพื่อการกอสรางระบบ

รวบรวมและบําบัดน้ําเสีย

สมทบคากอสรางระบบรวบรวม

และบําบัดน้ําเสีย

     28,941,325 คุณภาพน้ําและทรัพยากร

ทางน้ําในแมน้ําเจาพระยา

จะดีขึ้น

สํานักการชาง
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    1.5 แนวทางสงเสริม  พัฒนา  สรางจิตสํานึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการปองกันและลดปญหามลพิษ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

8 กอสรางบอดักไขมันภายใน

เขตเทศบาล  (เสนอโดย

ชุมชนดารารัตน 4)

ลดบริมาณไขมันที่ระบายลง

ทอสาธารณะ

กอสรางหรือติดตั้งบอดักไขมันป

ละไมนอยกวา  4  แหง

          200,000           200,000 ลดภาระการบําบัดน้ําเสีย

ของโรงบําบัดน้ําเสีย

สํานักการชาง

9 ปรับคุณภาพน้ําดวยพืชน้ํา

ภายในอุทยานสวรรค

ปรับปรุงคุณภาพน้ําใหอยูใน

สภาพที่เหมาะสมตอการ

ดํารงชีวิตของสัตวน้ํา

กอสรางระบบปรับปรุงคุณภาพ

น้ําตามแนวตลิ่งอุทยานสวรรค

       1,900,000 คุณภาพน้ําในอุทยานสวรรค

จะดีขึ้น

สํานักการชาง

10 ศึกษาความเหมาะสมใน

การจัดเก็บและกําหนด

คาธรรมเนียมการบําบัดน้ํา

เสีย

เพื่อใหมีการจัด

คาธรรมเนียมการบําบัดน้ํา

เสียเพียงพอที่จะเดินระบบ

น้ําบัดน้ําเสียได

จัดจางที่ปรึกษา  3,000,000 

(เงินอุดหนุน)

มีรายงานการศึกษาความ

เหมาะสมในการกําหนด

วิธีการจัดเก็บคาธรรมเนียม

การบําบัดน้ําเสียและวิธีการ

จัดเก็บที่ประชาชนยอมรับ

สํานักการชาง

11 กอสรางศูนยกําจัดขยะมูล

ฝอย แบบครบวงจร

เพื่อใหระบบจัดการขยะมูล

ฝอยถูกตองตามหลัก

สุขาภิบาล

กอสรางปรับปรุงศูนยกําจัดขยะ

มูลฝอยที่ตําบลบานมะเกลือ

จํานวน  1  แหงตามผล

การศึกษาฯ

 150,000,000 

(เงินอุดหนุน)

 150,000,000 

(เงินอุดหนุน)

มีสถานที่กําจัดมูลฝอยที่

รองรับอนาคตไดไมนอยกวา 

 20  ป

สํานักการชาง

งบประมาณเทศบาล 35,411,325    4,370,000      2,270,000      

งบเงินอุดหนุน 20,000           153,020,000  150,020,000  
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2. ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

    2.1 แนวทางพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู และความเทาเทียมกันทางการศึกษาของนักเรียนทุกระดับ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 เงินอุดหนุนสําหรับการจัด

การศึกษา

เพื่อสนับสนุนสงเสริม

การศึกษาดานบุคลากร 

สงเสริมการศึกษาจัดหา

อุปกรณ การศึกษาที่เพียงพอ

 และเอื้อตอการพัฒนา

การศึกษา และสงเสริม

การศึกษาทุกระดับใหมี

คุณภาพและประสิทธิภาพ

อุดหนุนเปนคาเงินเดือน และ

คาจางประจํา อุดหนุนคาใชจาย

การจัดกิจกรรมตางๆของ

โรงเรียนสังกัดเทศบาล  1.

เงินเดือนพนักงานครู , พนักงาน

จางตามภารกิจ  2.  เงินเดือนครู

อัตราใหม 3.  คาจางตําแหนง

ภารโรง 4.  เงินเพิ่มการครองชีพ

ชั่วคราวของครู/ลูกจาง 5.  เงิน

วิทยฐานะของครู  6.  จัดทํา

หนังสือและเอกสารทางวิชาการ 

7.  นิเทศติดตามงาน

งบประมาณการศึกษา

 154,860,940 

 (เงินอุดหนุน)

 ครู และบุคลากรทางการ

ศึกษาไดรับเงินเดือนและ

คาจางที่พอเพียง   โรงเรียน

มีอุปกรณครุภัณฑสําหรับ

การจัดการศึกษาที่เพียงพอ 

 การจัดการศึกษาภาค

บังคับมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ

สํานักการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 ถึง 2554)

เทศบาลนครนครสวรรค

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงคโครงการที่
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    2.1 แนวทางพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู และความเทาเทียมกันทางการศึกษาของนักเรียนทุกระดับ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงคโครงการที่

8.  เชื่อมคาอินเตอรเน็ตความเร็ว

สูง 9.  ปรับปรุงหลักสูตร

สถานศึกษา  10. จัดซื้อ

เครื่องแบบ เครื่องกันหนาว 11. 

คาใชจายในการจัดการศึกษาขั้น

พื้นฐาน 12. ประชาสัมพันธการ

จัดการศึกษา 13. พัฒนา

บุคลากรทางการศึกษา 14. 

รณรงคปองกันยาเสพติด 15. 

แขงขันกีฬานักเรียนเทศบาล 16.

 แขงขันกีฬานักเรียนเทศบาล

และการประกวดดุริยางค 17. 

สงเสริมกิจกรรมพัฒนาเยาวชน

ศูนยเยาวชนเรรอน 18. โรงเรียน

เครือขายตนแบบ 19. แขงขันคน

เกงของโรงเรียนทองถิ่น 20. 

พัฒนาประสิทธิภาพการจัด

การศึกษาของทองถิ่น
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    2.1 แนวทางพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู และความเทาเทียมกันทางการศึกษาของนักเรียนทุกระดับ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงคโครงการที่

21. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน

อาหารเสริม (นม)  22. เงิน

อุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหาร

กลางวัน 23. เงินอุดหนุนสําหรับ

สนับสนุนศูนยเด็กเล็ก 24. เงิน

อุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษา

ปฐมวัย 25. เงินอุดหนุนสําหรับ

สนับสนุนการบริหารสนามกีฬา 

26. เงินอุดหนุนสําหรับการจัด

การศึกษาภาคบังคับ 27. เงิน

อุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษา

มัธยมศึกษาตอนปลาย 28. เงิน

ประกันสังคม 29. เงิน

ทุนการศกึษา 30. อื่นๆ ที่กรม

อุดหนุนฯ 31. โครงการอบรม

สัมมนาผูบริหารเทศบาล และครู

อาสา
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    2.1 แนวทางพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู และความเทาเทียมกันทางการศึกษาของนักเรียนทุกระดับ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงคโครงการที่

2 สงเสริมโรงเรียนในสังกัด

เทศบาลฯ สูสังคมแหงการ

เรียนรู

เพื่อสงเสริมการจัด

การศึกษาทุกระดับใหได

มาตรฐาน

โรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ ไดรับ

งบประมาณสนับสนุนจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน (7,054

 คน)

       1,410,800        1,410,800        1,410,800 โรงเรียน และนักเรียนมี

คุณภาพตามเกณฑ (สมศ.) 

และแผนยุทธศาสตรการจัด

การศึกษาทองถิ่น

สํานักการศึกษา 

ฝายโรงเรียน

3 อบรมครูเพื่อพัฒนาวิชาการ 

(เสนอโดยชุมชนเขาโกรก

พมา)

เพื่อพัฒนาพนักงานครู และ

บุคลากรทางการศึกษา มี

แนวทาง วิธีการ และเทคนิค

ที่หลากหลายในการจัด

กิจกรรมการเรียนรู   และ

เพื่อใหไดรับประสบการณ

ตรงจากการศึกษาดูงานและ

นํามาประยุกตใชในการ

เรียนการสอน

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ปละ 3 

ครั้ง   - สัมมนา และทัศนศึกษาดู

งาน ปละ 1 ครั้ง ใหกับพนักงาน

ครู และบุคลากรทางการศึกษา  

จํานวน 400 คน

       1,500,000        1,500,000        1,500,000 พนักงานครู และบุคลากร

ทางการศึกษา มีความเขาใจ

 และมีแนวทางการจัดการ

เรียนรูอยางหลากหลาย

อยางตอเนื่อง และนกัเรียนมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

สํานักการศึกษา 

ฝายวิชาการ
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    2.1 แนวทางพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู และความเทาเทียมกันทางการศึกษาของนักเรียนทุกระดับ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงคโครงการที่

4 ปฐมนิเทศผูปกครองนักเรียน เพื่อสรางความสัมพันธอันดี

ระหวางผูปกครองนักเรียน 

ครู - อาจารย สถานศึกษา 

ชุมชน เพื่อใหผูปกครอง

ทราบนโยบาย และมีสวน

รวมในการจัดการศึกษา

จัดประชุมผูปกครองนักเรียน   ใน

 ระดับชั้นอนุบาล ประถม และ

มัธยม ปละ 1 ครั้ง จํานวน 700  

คน

            60,000             60,000             60,000 ผูปกครองนักเรียน ทราบ

นโยบายและมีสวนรวมใน

การพัฒนาการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษา และ

เทศบาลฯ

สํานักการศึกษา 

หนวยศึกษานเิทศก

5 คุณธรรมนําความรู 

เสริมสรางปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง  (เสนอโดยชุมชน

เขาโกรกพมา)

เพื่อปลุกจิตสํานึกใหนักเรียน

 มีการดําเนินชีวิตตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง มี

คุณธรรม และจริยธรรม

จัดกิจกรรมเขาคายคุณธรรม 

จริยธรรม ตามแนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียง ใหกับนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 2 คืน 3

 วัน จํานวน 3 รุนๆละ 200 คน

          300,000           300,000           300,000 นักเรียนสามารถดําเนินชิวติ

ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

สํานักการศึกษา 

หนวยศึกษานิเทศก

6 ประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษา

เพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาในโรงเรียนสังกัด

เทศบาลฯ และใหการศึกษา

ไดมาตรฐาน

ประเมินตนเอง ดานปจจัย 

กระบวนการ และผลผลิต ใน

โรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ และผาน

เกณฑมาตรฐานรอยละ 80 (24 

มาตรฐาน)

            40,000             40,000             40,000 ผูบริหาร ครู และนักเรียน มี

การพัฒนาการศึกษาอยาง

เปนระบบ  มีคุณภาพได

มาตรฐาน และผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียน

สูงขึ้น

สํานักการศึกษา 

หนวยศึกษานิเทศก
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    2.1 แนวทางพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู และความเทาเทียมกันทางการศึกษาของนักเรียนทุกระดับ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงคโครงการที่

7 จัดหาหนังสือเรียนให

นักเรียนระดับอนุบาลศึกษา

 ประถมศึกษา และ

มัธยมศึกษา (เสนอโดย

ชุมชนเขาโกรกพมา)

เพื่อจัดหาหนังสือเรียนใหแก

นักเรียนทุกระดับชั้น ใน

โรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ

นักเรียนทุกคน และทุกระดับชั้น 

ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ มี

หนังสือเรียน ครบทุกกลุมสาระ 

(7,054 คน)

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

การเรียน และแบงเบาภาระ

ผูปกครอง

สํานักการศึกษา 

หนวยศึกษานิเทศก

8 ประกวดครูดีเดน (เสนอโดย

ชุมชนหนาผา)

เพื่อสนับสนุนสงเสริมให

พนักงานครูในสังกัด

เทศบาลฯ มีการพัฒนา

ศักยภาพการจัดการเรียน

การสอน

จัดประเมินพนักงานครูในสังกัด

เทศบาลฯ ดานการจัดกิจกรรม

การเรียนรูทุกกลุมสาระ คุณธรรม

 จริยธรรม และผลสัมฤทธิ์

นักเรียน ระดับอนุบาล ประถม 

มัธยม และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 25 คน

            40,000             40,000             40,000 มีครูดีเดนที่เปนตนแบบใน

การพัฒนากิจกรรมการ

เรียนรูที่มีคณุภาพ และเปน

ตัวแทนของเทศบาลฯตอไป

สํานักการศึกษา 

หนวยศึกษานิเทศก

9 แขงขันคนเกง ระดับ

เทศบาลกลุมการศึกษา

ทองถิ่นที่ 7 และระดับประเทศ

เพื่อคัดเลือกนักเรียนในสังกัด

เทศบาลฯ เขาแขงขันใน

ระดับเทศบาลกลุม

การศึกษาทองถิ่นที่ 7 และ

ระดับประเทศ

จัดการสอบแขงขันนักเรียนใน

สังกัดเทศบาลฯ ทุกระดับชั้น      5

 กลุมวิชา (ภาษาไทย 

ภาษาตางประเทศ  สังคม

วิทยาศาสตร คณิตศาสตร) 

จํานวน 360 คน

          100,000           100,000           100,000 มีตัวแทนนักเรียนเขารวม

แขงขัน ระดับเทศบาลกลุม

การศึกษาทองถิ่นที่ 7 และ

ระดับประเทศ  และสราง

ชื่อเสียงใหกับเทศบาลฯ

สํานักการศึกษา 

หนวยศึกษานิเทศก
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    2.1 แนวทางพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู และความเทาเทียมกันทางการศึกษาของนักเรียนทุกระดับ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงคโครงการที่

10 ประกวดโรงเรียนดีเดน   

(เสนอโดยชุมชนหนองปลา

แหง)

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

11 สัมมนาคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร

นครสวรรค

เพื่ออบรมใหความรู    ด้าน

การศึกษาตาม พรบ.

การศึกษา พ.ศ.2546   

และระดมความคิด ระดมทุน

ในการพัฒนาการศึกษาของ

โรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ

จัดอบรม สัมมนา และทัศน

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

สํานกัการศึกษา 

ฝายกิจการโรงเรียนฯ

12 อบรมครูเพื่อพัฒนาความ

เปนมืออาชีพ   (เสนอโดย

ชุมชนฟาใหม)

เพื่อใหครูพัฒนาตนเองให

กาวหนาในวิชาชีพ

จัดอบรมพนักงานครู จํานวน 250

 คน

          250,000           250,000 ครูสามารถจัดกระบวนการ

เรียนรูไดดี และนักเรียนมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น

สํานักการศึกษา
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    2.1 แนวทางพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู และความเทาเทียมกันทางการศึกษาของนักเรียนทุกระดับ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงคโครงการที่

13 มอบประกาศนียบัตร

นักเรียนที่สําเร็จการศึกษา

โรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ

(เสนอโดยชุมชนรวมใจ

พัฒนา)

เพื่อใหนักเรียนรักการศึกษา 

สรางขวัญกําลังใจ และ

ความภาคภูมิใจใหแก

นักเรียนและผูปกครอง เพื่อ

ประชาสัมพันธผลการจัด

การศึกษาของเทศบาลฯ

จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร 

ใหแกนักเรียนที่สําเร็จการศึกษา

ระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา 

และมัธยมศึกษาโรงเรียนสังกัด

เทศบาลฯ(อนุบาล/ป.6/ม.3/ม.6)

            90,000             90,000             90,000 นักเรยีนที่สําเร็จการศึกษา 

ไดรับเกียรติ มีขวัญและ

กําลังใจ จากคณะผูบริหาร 

คณะครู และผูปกครอง และ

นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ

 และมีกําลังใจที่จะศึกษาตอ

ในระดับที่สูงขึ้น

สํานักการศึกษา  

ฝายกิจการโรงเรียนฯ

14 อุทยานการเรียนรู         

เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

เพื่อใหนักเรียน เยาวชนและ

ประชาชนมีแหลงเรียนรูและ

แหลงคนควาขอมูลที่มีความ

ทันสมัยและหลากหลาย

จัดสรางอาคาร 3 ชั้น และจัดหา

เครื่องมือ  อุปกรณสําหรับ

คนควาหาความรู แกนักเรียน 

เยาวชนและประชาชนทั่วไป 

จํานวน 1 แหง

 100,000,000  

 (เงินอุดหนุน)

นักเรียน เยาวชนและ

ประชาชนมีแหลงเรียนรูและ

แหลงคนควาขอมูลที่มีความ

ทันสมัยและหลากหลาย

สํานักการศึกษา  

หนวยศึกษานิเทศก
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    2.1 แนวทางพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู และความเทาเทียมกันทางการศึกษาของนักเรียนทุกระดับ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงคโครงการที่

15 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อสนับสนุนสงเสริม

การศึกษาดานบุคลากร 

สงเสริมการจัดหาอุปกรณ 

การศึกษาที่เพียงพอใหมี

คุณภาพและประสิทธิภาพ

อุดหนุนคาใชจายตางๆของศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก  1.คาจางและเงิน

คาครองชีพ  2.เงินประกันสังคม 

3.คาวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก 4.

คาพาหนะนําสงเด็กไป

สถานพยาบาล 5.ทุนการศึกษา

ศูนยละ 1 ทุน 6.คาอาหารเสริม

นม 7.คาอาหารกลางวัน

 2,647,300     

(เงินอุดหนุน)

บุคลากรของศูนยพัฒนา

เด็เล็กไดรับการสงเสริมดาน

การศึกษาและจัดหา

อุปกรณที่เพียงพอใหมี

คุณภาพและประสิทธิภาพ

กองสวัสดิการสังคม

งบประมาณเทศบาล 10,330,800    10,080,800    10,330,800    

งบเงินอุดหนุน 157,508,240  100,000,000  -                 
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2. ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

    2.2 แนวทางพัฒนาวิชาการและสงเสริมการเรียนรูดวยสื่ออิเล็คทรอนิค (e-learning)

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 จัดนิทรรศการผลงาน

การศึกษาระดับทองถิ่น 

ระดับกลุมการศึกษาทองถิ่น

ที่ 7 , 8 และระดับประเทศ

เพื่อเผยแพร ประชาสัมพันธ 

ผลงานทางวิชาการ ของ

พนักงานครู และนักเรียน

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ

จัดการประกวดโครงงาน/

กิจกรรมดานวิชาการตามกลุม

สาระการเรียนรู การจัดปายนิเทศ

 และการจัดแสดงผลงานทาง

วิชาการของพนกังานครู และ

นักเรียนโรงเรียนในสังกัด

เทศบาลฯ

       1,200,000        1,200,000        1,200,000 พนักงานครู และนักเรียน

เปนตนแบบ ในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนที่

มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน

สํานักการศึกษา 

ฝายวิชาการ

2 พัฒนาคุณภาพดานวิชาการ

ของนักเรียน     (เสนอโดย

ชุมชนวรนาถ)

เพื่อเปนการเตรียมความ

พรอมของนักเรียนที่จะเขา

แขงขันในระดับทองถิ่น 

ระดับประเทศและสงเสริม

นักเรียนที่เรียนดีและพัฒนา

นักเรียนในระดับปานกลาง

ใหดีขึ้น

จัดกวดวิชาติวเขมในวิชาหลัก 

วทิย/คณิต/ไทย/สังคม นักเรียน

คนเกงของทั้ง 8 โรงเรียน

            50,000             50,000             50,000 นักเรียนสามารถเปนตัวแทน

เขารวมแขงขันทางวิชาการ 

และสอบคัดเลือกเรียนตอใน

ระดับสูงตอไปได

สํานักการศึกษา 

ฝายวิชาการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 ถึง 2554)

เทศบาลนครนครสวรรค

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
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    2.2 แนวทางพัฒนาวิชาการและสงเสริมการเรียนรูดวยสื่ออิเล็คทรอนิค (e-learning)

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

3 จัดทําเอกสารเผยแพร

ขาวสารทางวิชาการ

เพื่อเปนสื่อกลางแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นดานวิชาการ

และเผยแพรงานวิชาการ

จัดทําเอกสารเผยแพรขาวสาร

ทางวิชาการ เทอมละ 2 ครั้งๆละ 

300 ฉบับ

            25,000             25,000             25,000 ครูและบุคลากรทาง  

การศึกษาไดรับความรูดาน

วิชาการและรับทราบ

ขาวสารทันตอเหตุการณ

สํานักการศึกษา 

ฝายวิชาการ

4 ผลิตและประกวดสื่อการ

เรียนการสอน

เพื่อใหครูไดมีการพัฒนาสื่อ

การสอน นํามาใช

ประกอบการเรียนการสอน

อยางมีประสิทธิภาพ

ผลิตสื่อการเรียนการสอน      ทุก

กลุมสาระการเรยีนรู    จํานวนไม

นอยกวา  24  ชิ้น

            60,000 ครูมีการพัฒนา และ

สรางสรรคสื่อการเรียนการ

สอนอยางมีประสิทธิภาพ 

และนักเรียนไดประสบการณ

 ตรงจากการใชสื่อ

สํานักการศึกษา 

ฝายวิชาการ

งบประมาณเทศบาล 1,275,000      1,335,000      1,275,000      

งบเงินอุดหนุน -                 -                 -                 
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2. ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

    2.3 แนวทางพัฒนาสงเสริมใหนักเรียนสื่อสารได 3 ภาษา

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 พัฒนาศักยภาพในการจัด

กิจกรรมเรียนรู 3 ภาษา 

(ภาษาไทย,ภาษาจีน

,ภาษาอังกฤษ)  (เสนอโดย

ชุมชนพระบางมงคล)

เพื่อใหนักเรียนในสังกัด

เทศบาล  พนักงานครู 

บุคลากรทางการศึกษา 

พนักงานเทศบาล และชุมชน

ในเขตเทศบาล ไดรับการ

เสริมทักษะการพูด  ฟง  อาน

  เขียนทั้ง  3  ภาษา และ

เพิ่มความสามารถในการ

จัดการเรียนรูใหกับครูผูสอน

นักเรียนในสังกัดเทศบาล ที่    

เขารวมกิจกรรมเสริมทักษะ ทั้ง 3

 ภาษา จํานวน 2 รุนๆละ120 คน 

 - อบรม และฝกทักษะพนักงาน

ครู บุคลากรทางการศึกษา 

พนักงานเทศบาล และผูสนใจ 

สัปดาหละ 3 วัน จํานวน 60 คน

          160,000           160,000           160,000 นักเรียน พนักงานครู 

บุคลากรทางการศึกษา 

สามารถจัดการเรียนรูได

อยางมีประสิทธิภาพ

สํานักการศึกษา 

หนวยศึกษานิเทศก

2 มัคคุเทศกนอย (เสนอโดย

โรงเรียนลาซาลโชติรวี,

ชุมชนสถานีรถไฟ)

เพื่อสนับสนุน และสงเสริม

ใหนักเรียนไดรับ

ประสบการณตรงในการใช 3

 ภาษา

อบรม เขาคาย 3 ภาษา ทัศน

ศึกษาดูงานและปฏิบัติจริง 

นักเรียนในสังกัดเทศบาลฯ 

จํานวน 360 คน

            50,000 นักเรียน กลาแสดงออกใน

การใช 3 ภาษา

สํานักการศึกษา 

ฝายวิชาการ

งบประมาณเทศบาล 160,000         210,000         160,000         

งบเงินอุดหนุน -                 -                 -                 

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 ถึง 2554)

เทศบาลนครนครสวรรค

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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2. ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

    2.4 แนวทางสงเสริม สนับสนุนใหเด็ก เยาวชน และประชาชน มีความรูความสามารถ เปนเลิศทางดานกีฬา ดนตรี และนันทนาการ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 พัฒนานักเรียนดานกีฬา

กรีฑาและดนตรีสูความเปน

เลิศ   (เสนอโดยชุมชนฟา

ใหม)

เพื่อคัดเลือกนักเรียนเปน

ตัวแทนเทศบาลในการ

แขงขันกีฬา กรีฑา และดนตรี

 ระดับจังหวัด ภาค เขต 

ประเทศ และระดับชาติ เพื่อ

เพิ่มทักษะความรูดานกีฬา  

กรีฑา และดนตรีในระดับที่

สูงขึ้น

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

       2,500,000        2,500,000        2,500,000 นักเรียน มีเทคนิค ทักษะใน

ดานกีฬา กรีฑา และดนตรี

สํานักการศึกษา  

ฝายกิจกรรมเด็กฯ

2 แขงขันกีฬาอนุบาล     (เสนอ

โดยโรงเรียนลาซาลโชติรวี,

ชุมชนสถานีรถไฟ)

เพื่อสงเสริมพัฒนาการ

ทางดานรางกาย จิตใจ 

อารมณ และสุขภาพ

พลานามัยสมบูรณแข็งแรง

จัดการแขงขันกีฬา กรีฑา

นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 

โรงเรียนในเขตเทศบาล

          300,000           300,000           300,000 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล มี

พัฒนาการ ทางดานรางกาย

 จิตใจ อารมณ สุขภาพ

แข็งแรง จิตใจราเริงแจมใส

สํานักการศึกษา  

ฝายกิจกรรมเด็กฯ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 ถึง 2554)

เทศบาลนครนครสวรรค

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
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    2.4 แนวทางสงเสริม สนับสนุนใหเด็ก เยาวชน และประชาชน มีความรูความสามารถ เปนเลิศทางดานกีฬา ดนตรี และนันทนาการ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

3 แขงขันฟุตซอลเทศบาลนคร

นครสวรรคคัพ

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

4 แขงขันกีฬาสัมพันธ พนักงาน

 พนักงานจางของเทศบาล

ในจงัหวัดนครสวรรค

เพื่อสงเสริมความสัมพันธ

อันดีงาม ระหวางเทศบาล

ในจังหวัดนครสวรรค  และมี

สุขภาพพลานามัยที่ดี

จัดการแขงขันกีฬา บุคลากรใน

สังกัด เทศบาลในจังหวัด

นครสวรรค

          100,000           100,000           100,000 พนักงานเทศบาล และ

พนักงานจาง มีความ 

สัมพันธอันดีระหวางกัน

สํานักการศึกษา  

ฝายกิจกรรมเด็กฯ

5 วันเด็กแหงชาติ           (เสนอ

โดยชุมชนพระบางมงคล)

เพื่อใหเด็กและเยาวชน 

ตระหนักถึงหนาที่ของตนเอง

 ไดเขารวมกิจกรรม และ

ความบันเทิงตางๆ

จัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 

นักเรียนในสังกัดเทศบาลฯ

          500,000           500,000           500,000 เด็กและเยาวชน เขาใจ

บทบาทหนาที่ตนเอง กลา

แสดงออก และไดรับความ

บันเทิง

สํานักการศึกษา  

ฝายกิจกรรมเด็กฯ

6 ดนตรีเพื่อประชาชน            

(เสนอโดยชุมชนเขาโกรก

พมา,วิทยาลัยเทคนิค

นครสวรรค)

เพื่อใหเด็ก เยาวชน และ

ประชาชน ไดรับความสุขใช

เวลาวางใหเกิดประโยชน

และหางไกลยาเสพติด

จัดแสดงดนตรี  ประกวดรองเพลง

 ประกวดวงดนตรี ประกวด    

แดนเซอร ประกวดลิปซิง

          100,000           100,000           100,000 เด็ก เยาวชน และประชาชน 

ไดรับความสุข ใชเวลาวางให

เกิดประโยชน กลาแสดงออก

 และหางไกลยาเสพติด

สํานักการศึกษา  

ฝายกิจกรรมเด็กฯ

68



69

    2.4 แนวทางสงเสริม สนับสนุนใหเด็ก เยาวชน และประชาชน มีความรูความสามารถ เปนเลิศทางดานกีฬา ดนตรี และนันทนาการ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

7 สนับสนุนการจัดการแขงขัน

กีฬาและการออกกําลังกาย

จังหวัดนครสวรรค

เพื่อสงเสริมใหเด็ก  เยาวชน 

 และประชาชนในการ

พัฒนามาตรฐานของนักเรียน

 และเลนกีฬาเพื่อสุขภาพ

นักเรียน เยาวชน และ

ประชาชนสูความเปนเลิศ

จัดการแขงขัน เขารวมการแขงขัน

 และสนับสนุนการแขงขันกีฬา 

และการออกกําลังกาย  ไดแก 

กีฬาฟุตบอล กีฬาในอุทยาน

สวรรคและชมรมกีฬาตางๆ กีฬา

เด็กเยาวชนและประชาชน(กีฬา

ขามป) กีฬายกน้ําหนัก กีฬา

ตะกรอ วิ่งสะสมระยะทาง

       6,000,000        6,000,000        6,000,000 เด็ก เยาวชนและประชาชน 

มีมาตรฐานทางดานกีฬา

สูงขึ้นและชนะเลิศการ

แขงขันในระดับตางๆมากขึ้น

สํานักการศึกษา  

ฝายกิจกรรมเด็กฯ

8 ชุมชนสัมพันธในเขตเทศบาล

   (เสนอโดยชุมชนหนอง

ปลาแหง)

เพื่อใหเด็ก เยาวชนและ

ประชาชนมีสุขภาพ

พลานามัยและสรางความ

สามัคคีในชุมชน

จัดการแขงกีฬา และกิจกรรม 

นันทนาการระหวางชุมชนในเขต

เทศบาล ประมาณ 7,360 คน/ป 

ใหกับเด็ก เยาวชนและประชาชน

       2,000,000        2,000,000        2,000,000 เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุและ

ประชาชนไดมีสวนรวมใน

การออกกําลังกายรวมกันทํา

ใหสุขภาพพลานามัย

แข็งแรงและทําใหเด็กและ

เยาวชนหางไกลจาก

ยาเสพติด

กองสวัสดิการสังคม

งบประมาณเทศบาล 11,700,000    11,700,000    11,700,000    

งบเงินอุดหนุน -                 -                 -                 
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2. ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

    2.5 แนวทางสงเสริม สนับสนุนดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นกิจกรรมพระราชพิธี รัฐพิธี และการทองเที่ยว

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 ประกวดมารยาท  (เสนอ

โดยชุมชนวรนาถ)

เพื่อสงเสริมใหนักเรียน

อนุรักษขนบธรรมเนียม

ประเพณีไทย

จัดประกวดมารยาททั้ง 8 

โรงเรียน ทุกชวงชั้นจํานวน 200 

คน

            40,000             40,000             40,000 นักเรียนมีแบบอยางที่ดี สํานักการศึกษา 

หนวยศึกษานิเทศก

2 ประกวดสวดมนตหมูทํานอง

สรภัญญะ (เสนอโดยชุมชน

สถานีรถไฟ)

เพื่ออนุรักษแบบแผนทํานอง

การสวดมนตหมูทํานอง

สรภัญญะ และเขาใจ

ความหมาย

นักเรียนที่เขารวมโครงการ 

จํานวน 160 คน

            20,000             20,000             20,000 นักเรียนสามารถสวดมนต

หมูทํานองสรภัญญะ และ

เขาใจความหมายอยาง

ถูกตอง (ซาบซึ้ง)

สํานักการศึกษา 

ฝายสงเสริมศาสนาฯ

3 จัดงานวันครู               

(เสนอโดยชุมชนเขาโกรก

พมา)

เพื่อใหพนักงานครู และ

บุคลากรทางการศึกษา  ได

รําลึกถึงบูรพคณาจารยและ

มีจิตวิญญาณ ความศรัทธา 

ในวิชาชีพครู

จัดกิจกรรมวันครู พนักงานครู 

และบุคลากรทางการศึกษา ใน

สังกัดเทศบาลฯ จํานวน 400 คน

          100,000           100,000           100,000 ครูสังกัดเทศบาลแสดงตัว

เปนแบบอยางที่ดีและเปนที่

ยอมรับในสังคม

สํานักการศึกษา 

ฝายสงเสริมศาสนาฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 ถึง 2554)

เทศบาลนครนครสวรรค

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
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    2.5 แนวทางสงเสริม สนับสนุนดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นกิจกรรมพระราชพิธี รัฐพิธี และการทองเที่ยว

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

4 สนับสนุน สงเสริม งานรัฐพิธี

 ราชพิธี และงานประเพณี

ทองถิ่น

เพื่ออนุรักษประเพณีสงเสริม

ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 

และสงเสริมการมีสวนรวม

ของประชาชน ตลอดจนการ

เฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว สมเด็จพระนาง

เจาพระบรมราชินีนาถ และ

พระบรมวงศานุวงศ

จัด/รวมงานวันขึ้นปใหม วัน

สงกรานต วันลอยกระทง  แห

เทียนจํานําพรรษา งานเฉลิมพระ

เกียรติเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระ

ชนมพรรษา 5 ธนัวามหาราช"  

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ  

พระนางเจาสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน

วโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

"12สิงหามหาราชินี คาใชจายใน

การรับเสด็จฯ

       1,200,000        1,200,000        1,200,000 ประชาชน ภาคเอกชนและ

หนวยงานราชการในจังหวัด

นครสวรรค และจังหวัด

ใกลเคียงเขามามีสวนรวม

สํานักการศึกษา 

ฝายสงเสริมศาสนาฯ

5 อบรมลูกเสือจราจร (เสนอ

โดยชุมชนตลาดลาว)

เพื่อใหลูกเสือ เนตรนารี และ

ยุวกาชาด มีความรูเกี่ยวกับ

กฏจราจร และ สามารถนํา

ความรูไปใชในโรงเรียน และ

ชีวิตประจําวันได

จัดอบรมลูกเสือ เนตรนารี      

และยุวกาชาด ในสังกัดเทศบาลฯ

  จํานวน 160 คน

          100,000           100,000           100,000 ลูกเสือ เนตรนารี และยุว

กาชาด นําความรูเรื่องกฏ

จราจร ไปใชใน

ชีวิตประจําวันไดถูกตอง

สํานักการศึกษา  

ฝายกิจการนักเรียน

71



72

    2.5 แนวทางสงเสริม สนับสนุนดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นกิจกรรมพระราชพิธี รัฐพิธี และการทองเที่ยว

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

6 อบรมผูบังคับบัญชาลูกเสือ 

(เสนอโดยชุมชนเขาโกรก

พมา)

เพื่อพัฒนาผูบังคับบัญชา

ลูกเสือใหมีความรูและเขาใจ

ในกระบวนการลูกเสือ ฝก

ทักษะ และนําไปใช มี

ความกาวหนาในการเขารับ

การอบรมแตละขั้น

จัดอบรมผูบังคับบัญชาลูกเสือ 

ในสังกัดเทศบาลฯ ไมต่ํากวา      

5 วัน จํานวน 60 คน

          150,000           150,000           150,000 ผูบังคับบัญชาลูกเสือ มี

ความรู สามารถนําไปจัด

กิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ

สํานักการศึกษา  

ฝายกิจการนักเรียน

7 รณรงคเพื่อปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติด          

  (เสนอโดยชุมชนพระบาง

มงคล)

เพื่อฝกอบรมพัฒนาคุณธรรม

 จริยธรรม ของนักเรียนไมให

ยุงเกี่ยวกับยาเสพติด

จัดอบรมเกี่ยวกับยาเสพติด      

ปละ 1 ครั้ง

 20,000      

(เงินอุดหนุน)

 20,000      

(เงินอุดหนุน)

 20,000      

(เงินอุดหนุน)

นักเรียนมีความรูและ

ปองกันตนเองจากยาเสพติด

 ไมยุงเกี่ยวอบายมุข 

สามารถปฏิบัติหนาที่เปน

แกนนํานักเรียนชวยเหลือครู

สอดสองดูแลนักเรียนที่มี

พฤติกรรมเสี่ยง

สํานักการศึกษา  

ฝายกิจการนักเรียน

8 ถนนคนเดิน เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว

และกระตุนเศรษฐกิจในชวง

ภาวะที่ราคาสินคาสูงขึ้น

อยางตอเนื่อง

จัดกิจกรรมถนนคนเดินภายใน

เขตเทศบาล

          300,000        1,000,000        1,000,000 มีการจับจายใชสอยมากขึ้น

และเกิดกระแสเงินหมุนเวียน

ในระบบเศรษฐกิจ

สํานักปลัดเทศบาล
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    2.5 แนวทางสงเสริม สนับสนุนดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นกิจกรรมพระราชพิธี รัฐพิธี และการทองเที่ยว

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

9 สงเสริมกิจกรรมชุมชน  

(เสนอโดยชุมชนถาวรพัฒนา)

เพื่อใหเด็ก เยาวชนและ

ประชาชนในชุมชนไดมี

โอกาสจัดกิจกรรมรวมกัน

เพื่อใหเกิดความรักความ

สามัคคี

ประมาณ 18,000 คน/ป        3,000,000        3,000,000        3,000,000 เด็ก เยาวชนและประชาชน

ในชุมชนไดมีโอกาสจัด

กิจกรรมรวมกัน สืบทอด

ประเพณีอันดีงามสนุกสนาน

รวมกัน เกิดความรักความ

สามัคคี

กองสวัสดิการสังคม

10 อบรมจริยธรรมในชุมชนและ

ศึกษาดูงาน   (เสนอโดย

ชุมชนปอมหนึ่ง)

เพื่อใหประชาชนในชุมชน

ตระหนักในหลักคําสอนของ

พุทธศาสนา

ประมาณ 448 คน/ป           500,000           500,000           500,000 ประชาชนในชุมชนไดนํา

หลักคําสอนของพุทธศาสนา

มาปรับใชในชีวิตประจําวัน

และหนาที่การงาน 

ประชาชนหางไกลจาก

อบายมุข

กองสวัสดิการสังคม

11 คายลูกเสือ-เนตรนารี 

โรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร

นครสวรรค (เสนอโดยชุมชน

เทวดาสราง)

เพื่อปฏิบัติตามขอบังคับ

ลูกเสือแหงชาติ และเพื่อ

ปลูกฝงระเบียบวินัยความ

อดทน และเสียสละเพื่อ

สวนรวม ความสามัคคีเพื่อ

หมูคณะ

ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญและ

สามัญรุนใหญ โรงเรียนสังกัด

เทศบาลฯ  จํานวน 2 รุน (500 คน)

          150,000           150,000 ลูกเสือ-เนตรนารีสามารถนํา

ความรูและประสบการณที่

ไดไปใชในชีวิตประจําวัน มี

ความอดทน มีระเบียบ วินัย 

ซื่อสัตย

สํานักการศึกษา  

ฝายกิจการนักเรียน

งบประมาณเทศบาล 5,410,000      6,260,000      6,260,000      

งบเงินอุดหนุน 20,000           20,000           20,000           
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2. ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 ทักษะอาชีพตามแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

(เสนอโดยชุมชนหลวงปูทาว

พัฒนา)

เพื่อใหนักเรียน นําความรู

ตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงไปใชใน

การดํารงชีวิต

อบรม และศึกษาดูงาน นักเรียน 

จํานวน  80 คน

            50,000             50,000             50,000 นักเรียน ใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชน สามารถพึ่งตนเอง

ได และนําความรูไป

ประกอบอาชีพจนทําใหเกิด

รายไดกับครอบครัว

สํานักการศึกษา  

ฝายกิจกรรมเด็กฯ

2 จัดกิจกรรมวันเยาวชน   

(เสนอโดยชุมชนตลาดลาว)

เพื่อใหเยาวชนไดตระหนัก

ถึงบทบาทหนาที่ของตนตอ

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม

จัดกิจกรรมรักษาความสะอาด 

สาธารณประโยชน ปลูกตนไม 

และพัฒนาสิ่งแวดลอม โรงเรียน

ในสังกัดเทศบาลฯ  วัด และชุมชน

            40,000             40,000             40,000 เยาวชน  ไดเห็นคุณคาของ

พลังเยาวชนที่มีตอสังคมมี

จิตสํานึกในการรักษ

สิ่งแวดลอม

สํานักการศึกษา  

ฝายกิจกรรมเด็กฯ

3 สงเสริมการเรียนรูสําหรับ

เด็กนอกระบบ  (เสนอโดย

ชุมชนวรนาถ)

เพื่อสงเสริมและสนับสนุน

กิจกรรมเด็กดอยโอกาสใน

ชุมชนใหมีพัฒนาการ

ทางดานรางกาย อารมณ  

สังคมและสติปญญา

จัดโครงการ/กิจกรรม (อบรม

คุณธรรมจริยธรรม/พัฒนาการ

ดานจินตนาการและความคิด

สรางสรรค /ศึกษาจากแหลง

เรียนรูในทองถิ่น /สงเสริมการ

เรียนรูจากภูมิปญญาชาวบาน)

เด็กดอยโอกาส จํานวน  50 คน

            50,000             50,000             50,000 เด็กดอยโอกาสในชุมชน มี

พัฒนาการดานรางกาย 

อารมณ  สังคมและ

สติปญญา ดีขึ้น

สํานักการศึกษา  

ฝายการศึกษานอก

ระบบฯ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 ถึง 2554)

เทศบาลนครนครสวรรค

    2.6 แนวทางสงเสริม สนับสนุนเด็ก เยาวชน และประชาชน รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน
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เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

    2.6 แนวทางสงเสริม สนับสนุนเด็ก เยาวชน และประชาชน รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน

4 สงเสริมกิจกรรมเด็กและ

เยาวชนในเขตเทศบาล   

(เสนอโดยชุมชนบางปรอง)

เพื่อใหเด็กและเยาวชนใน

ชุมชนไดใชเวลาวางใหเปน

ประโยชนในทางสรางสรรค

หางไกลจากอบายมุข

จัดอบรม และจัดแขงขันกีฬาใน

ชุมชน  จํานวนปละประมาณ  

6,400 คน

          700,000           700,000           700,000 เด็กและเยาวชนในชุมชนได

ใชเวลาวางใหเปนประโยชน

ในทางสรางสรรคหางไกล

จากอบายมุข

กองสวัสดิการสังคม

5 จัดกิจกรรมเด็กเล็กและ

สงเสริมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

(เสนอโดยชุมชนปาไม)

เพื่อสงเสริมและสนับสนุน

กิจกรรมเด็กเล็กในศูนย

พัฒนาเด็กเล็กในชุมชนใหมี

พัฒนาการทางดาน รางกาย

 อารมณสังคมและสติปญญา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 4 

ศูนยฯ

          350,000           350,000           350,000 เด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กมีการพัฒนาการ

ทางดานรางกาย อารมณ

สังคม และสติปญญา

กองสวัสดิการสังคม

งบประมาณเทศบาล 1,190,000      1,190,000      1,190,000      

งบเงินอุดหนุน -                 -                 -                 
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3. ยุทธศาสตรดานสวัสดิการสังคมและชุมชน

    3.1 แนวทางสงเสริม และสนับสนุน การแกไขปญหาความยากจน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 สงเสริมอาชีพประชาชน   

(เสนอโดยชุมชนรวมใจ

พัฒนา)

เพื่อใหประชาชนมีรายได

เพิ่มใหครอบครัวและชุมชน

และแกปญหาการวางงาน

ของประชาชน

จัดฝกอบรมอาชีพจํานวนไมนอย

กวา256 คน/ป และสนับสนุน

กลุมอาชีพในชุมชนอยางนอย 1 

กลุมอาชีพ

       1,000,000        1,000,000        1,000,000 ลดปญหาการวางงานชุมชน

มีความเขมแข็งพึ่งตนเองได

กองสวัสดิการสังคม

2 สงเสริมผลิตภัณฑลานคา

ชุมชน หนึ่งชุมชนหนึ่ง

ผลิตภัณฑ  (เสนอโดยชุมชน

สถานีรถไฟ)

เพื่อสงเสริมสนับสนุนการ

สรางรายได และการพัฒนา

ผลิตภัณฑใหมีคุณภาพของ

สมาชิกในชุมชน

จัดศูนยจําหนายสินคาในและ

นอกอาคารสํานักงานเทศบาล  

อาคารสหกรณชุมชนเมือง พรอม

จัดกิจกรรม

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

รายไดเพิ่มขึ้นและมีการ

พัฒนาผลิตภัณฑใหมี

คุณภาพมีมาตรฐานและ

เปนที่ตองการของตลาด

กองสวัสดิการสังคม

3 อบรมสัมมนาและทัศน

ศึกษาดูงานคณะกรรมการ

และสมาชิกกลุมออมทรัพย

เพื่อสงเสริมและพัฒนา

แลกเปลี่ยนทัศนคติ

ประสบการณทํางาน

ประสานใหเกิดความรวมมือ

กับกลไกทองถิ่นกลุมออม

ทรัพยและหนวยงานที่

เกี่ยวของ

มีการจัดอบรมสัมมนาปละ 1 ครั้ง        1,000,000        1,000,000        1,000,000 พัฒนาแลกเปลี่ยนทัศนคติ

ประสบการณทํางาน

ประสานใหเกิดความรวมมือ

กับกลไกทองถิ่นกลุมออม

ทรัพย และหนวยงานที่

เกี่ยวของมากยิ่งขึ้น

กองสวัสดิการสังคม

โครงการที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 ถึง 2554)

เทศบาลนครนครสวรรค

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค
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    3.1 แนวทางสงเสริม และสนับสนุน การแกไขปญหาความยากจน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

4 ชวยเหลือคาใชจายใน

ระหวางเจ็บปวยของผูยากไร

ในเขตเทศบาล  (เสนอโดย

ชุมชนวัดตะแบก)

เพื่อสนับสนุนความ

ชวยเหลือผูยากไรในเขต

เทศบาล

ผูจดทะเบียนคนจนในเขต

เทศบาลโดยผานศูนยสงเคราะห

หรือผานคณะกรรมการชุมชน

ไดรับความชวยเหลือรายละไม

เกิน 2,000.-บาท

          100,000           100,000           100,000 สามารถสงเสริม และ

สนับสนุน การแกไขปญหา

ความยากจนและใหการ

ชวยเหลือประชาชนยากจน

ในดานการรักษาพยาบาล

ในชุมชนได

กองสวัสดิการสังคม

5 ชวยเหลือฌาปนกิจศพผู

ยากไรอนาถา

เพื่อสงเสริม และสนับสนุน

การแกไขปญหาความ

ยากจนและใหการ

ชวยเหลือฌาปนกิจศพ

ประชาชนผูยากจนในชุมชน

ประชาชนผูยากจนไดรับความ

ชวยเหลือฌาปนกิจศพ รายละ

ไมต่ํากวา 2,000.-บาท

          100,000           100,000           100,000 สามารถสงเสริมและ

สนับสนุน การแกไขปญหา

ความยากจนและใหการ

ชวยเหลือฌาปนกิจศพ

ประชาชนผูยากจนในชุมชน

เขตเทศบาล

กองสวัสดิการสังคม
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    3.1 แนวทางสงเสริม และสนับสนุน การแกไขปญหาความยากจน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

6 แกไขปญหาความยากจนใน

เขตเทศบาลนครนครสวรรค  

(เสนอโดยชุมชนปาไม)

เพื่อสงเสริม และสนับสนุน 

การแกไขปญหาความ

ยากจนของประชาชน 

นักศึกษาที่มีรายไดนอย ผู

พิการผูสูงอายุ ไดซอมแซมที่

อยูอาศัยของตนเอง

มีประชาชนในเขต ฯ จดทะเบียน

แกปญหาความยากจน จํานวน  

8,502 คน ไดรับความชวยเหลือ

แลว 1,632  คน จะดําเนินการให

ความชวยเหลืออีก  6,870 คน

          500,000           500,000           500,000 มีการสงเสริม และสนับสนุน

 การแกัไขปญหาความ

ยากจนประชาชนที่มีรายได

นอย ผูพิการ ผูสูงอายุไดมี

โอกาสซอมแซมที่อยูอาศัย

ของตนเอง

กองสวัสดิการสังคม

7 พัฒนาชุมชนประชาชนอยูดี

มีสุขตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง   (เสนอ

โดยชุมชนปอมหนึ่ง)

เพื่อสงเสริมและสนับสนุน

การสรางงาน สรางรายได 

ลดรายจาย เพิ่มผลผลิตและ

สรางเศรษฐกิจของชุมชนเพื่อ

เสริมสรางคุณภาพชีวิตและ

ความเปนอยูของประชาชน

ประชาชนในชุมชน จํานวน 64 

ชุมชน

          500,000           500,000           500,000 สามารถสนับสนุนให

ประชาชนแกไขปญหาความ

ยากจนโดยยึดหลัก

ชวยเหลือตนเองในการสราง

รายได ลดรายจายเพิ่ม

ผลผลิต และสรางเศรษฐกิจ

ตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

กองสวัสดิการสังคม

งบประมาณเทศบาล 4,200,000      4,200,000      4,200,000      

งบเงินอุดหนุน -                 -                 -                 
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3. ยุทธศาสตรดานสวัสดิการสังคมและชุมชน

    3.2 แนวทางพัฒนาสังคมและชุมชน  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 เทศบาลพบประชาชน   

(เสนอโดยชุมชนถาวรพัฒนา)

เพื่อใหบริการดานตางๆ สู

ชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตขั้นพื้นฐานของ

ประชาชนและรับทราบ

ปญหาของประชาชนและ

สนองตอบปญหาไดตรงจุด

รวดเร็ว

ประชาชนในชุมชนไดรับบริการ

ดานตาง ๆ ของเทศบาล จํานวน 

64 ชุมชน

       1,000,000        1,000,000        1,000,000 สามารถใหบริการดานตางๆ

สูชมุชนมีการพัฒนา

คุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานของ

ประชาชนใหดียิ่งขึ้นและ

รับทราบปญหาของ

ประชาชนและสนองตอบ

ปญหาไดตรงจุดรวดเร็ว

กองสวัสดิการสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 ถึง 2554)

เทศบาลนครนครสวรรค

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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    3.2 แนวทางพัฒนาสังคมและชุมชน  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

2 ประกวดชุมชนพัฒนาดีเดน

และคัดเลือกคณะกรรมการ

ชุมชนตัวอยาง  (เสนอโดย

ชุมชนวัดตะแบก)

เพื่อใหคณะกรรมการบริหาร

ชุมชนไดรับรูบทบาทหนาที่

ของตัวเองรูหลักการบริหาร 

การพัฒนาดานจิตใจ ดาน

สังคม ดานเศรษฐกิจ ดาน

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมใหเกิดประโยชน

กับชุมชน

คณะกรรมการชุมชน ตัวอยาง 

ชุมชนละ 3 คน ชุมชนดีเดน 

จํานวน 5 ชุมชน

          200,000           200,000           200,000 คณะกรรมการบริหารชุมชน

รูบทบาทหนาที่ของตัวเอง รู

หลักการบรหิาร การพัฒนา

ดานจิตใจ ดานสังคม ดาน

เศรษฐกิจ ดาน

ทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดลอมใหเกิดประโยชน

กับชุมชน และประชาชนใน

ชุมชนไดมีจิตสํานึกในการ

พัฒนาชุมชนของตนเอง

กองสวัสดิการสังคม

3 สํารวจ จปฐ.ชุมชนในเขต

เทศบาล

เพื่อสนับสนุนการสํารวจ

ขอมูลพื้นฐานนํามาวางแผน

พัฒนาชุมชนอยางมีสวน

รวมกับประชาชน และให

ความรูแกผูนําชุมชนเพื่อให

มีศักยภาพและสราง

กระบวนการเรียนรูในชุมชน

ของตนเอง

ปละ 1 ครั้ง           400,000           400,000           400,000 มีขอมูลพื้นฐานนํามา

วางแผนพัฒนาชุมชนอยาง

มีสวนรวมกับประชาชน

ชุมชนมีศักยภาพและสราง

กระบวนการเรียนรูในชุมชน

ของตนเอง

กองสวัสดิการสังคม
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    3.2 แนวทางพัฒนาสังคมและชุมชน  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

4 อบรมสัมมนา  

คณะกรรมการ เจาหนาที่ 

และสมาชิกฌาปนกิจ

เพื่อใหคณะกรรมการ

เจาหนาที่ผูปฏิบัติและ

สมาชิกฌาปนกิจทราบถึง

ระเบียบปฏิบัติตาม พ.ร.บ.

ฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ.

2545  และทราบถึงสิทธิ

ประโยชนของตนเองที่ไดรับ

ตามระเบียบ พ.ร.บ.การ

ฌาปนกิจสงเคราะห ป 2545

มีการอบรมคณะกรรมการและ

เจาหนาที่ รวมทั้งสมาชิก

สมาคมฌาปณกิจ ปละประมาณ

 240 คน

          500,000           500,000           500,000 คณะกรรมการ เจาหนาที่

งานสังคมผูปฏิบัติงานรู

บทบาทหนาที่และปฏิบัติ

ตาม พ.ร.บ.ฌาปนกิจ ป 

2545 และทราบถึงสิทธิ

ประโยชนของตนเองที่ไดรับ

กองสวัสดิการสังคม

5 แหลงเรียนรูในชุมชน  (เสนอ

โดยชุมชนบางปรอง)

เพื่อเปนแหลงศึกษาคนควา 

องคความรูตางๆ ของเด็ก 

เยาวชน และประชาชนใน

ชุมชน

จัดตั้งแหลงเรียนรูในชุมชนในเขต

เทศบาล

          500,000           500,000           500,000 เด็ก เยาวชน และประชาชน 

ในชุมชนไดใชหองสมุด

ชุมชนในการศึกษาคนควา

หาความรู

กองสวัสดิการสังคม

งบประมาณเทศบาล 2,600,000      2,600,000      2,600,000      

งบเงินอุดหนุน -                 -                 -                 
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3. ยุทธศาสตรดานสวัสดิการสังคมและชุมชน

    3.3 แนวทางเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 ครอบครัวผาสุก   (เสนอโดย

ชุมชนวัดตะแบก)

เพื่อใหครอบครัวสามารถ

ดูแลใหความรักความอบอุน

แกสมาชิกในครอบครัวทุก

เพศทุกวัย อยางมี

ประสิทธิภาพ

จัดอบรม จํานวนปละ  256 

ครอบครัว

          300,000           300,000           300,000 ครอบครัวสามารถดูแลให

ความรัก ความอบอุนแก

สมาชิกในครอบครัวทุกเพศ

ทุกวัยอยางมีประสิทธิภาพ

กองสวัสดิการสังคม

2 อบรมกฎหมายจราจร

สําหรับผูนําและสมาชิกใน

ชุมชน  (เสนอโดยชุมชน

ปอมหนึ่ง)

เพื่อใหผูเขารับการอบรม

ทราบกฎหมายระเบียบ

จราจร ลดปญหาอุบัติเหตุ

การจราจร

จัดอบรมปละประมาณ 300 คน           300,000           300,000           300,000 ผูเขารับการอบรมทราบถึง

กฎหมายระเบียบจราจรและ

ลดปญหาอุบัติเหตุจาก

จราจรไดดียิ่งขึ้น

กองสวัสดิการสังคม

งบประมาณเทศบาล 600,000         600,000         600,000         

งบเงินอุดหนุน -                 -                 -                 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 ถึง 2554)

เทศบาลนครนครสวรรค

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ
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3. ยุทธศาสตรดานสวัสดิการสังคมและชุมชน

    3.4 แนวทางสงเคราะห ผูดอยโอกาสทางสังคม และผูประสบภัยพิบัติ เพื่อบรรเทาความเดือดรอนเบื้องตน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 สงเคราะหผูดอยโอกาสใน

เขตเทศบาล   (เสนอโดย

ชุมชนบางปรอง)

เพื่อสงเคราะหผูดอยโอกาส

ทางสังคมใหบรรเทาความ

เดือดรอนเบื้องตนและไดรับ

เบี้ยยังชีพรายเดือน

ผูดอยโอกาสที่ไดรับการ

ชวยเหลือปละไมนอยกวา 1,261

 คน

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

ชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น

กองสวัสดิการสังคม

 5,100,000      

(เงินอุดหนุน)

 5,100,000      

(เงินอุดหนุน)

 5,100,000      

(เงินอุดหนุน)

2 สงเคราะหผูประสบภัย  

(เสนอโดยชุมชนบางปรอง)

เพื่อบรรเทาความเดือนรอน

เบื้องตนและชวยเหลือ

เงินทุนประกอบอาชีพและ

กรณีที่มีเหตุจําเปนควรแก

การสงเคราะห

ผูประสบภัยไดรับการสงเคราะห 

จํานวน จํานวน 64 ชุมชน

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

บรรเทาความเดือดรอน

เบื้องตน

กองสวัสดิการสังคม

งบประมาณเทศบาล 6,500,000      6,500,000      6,500,000      

งบเงินอุดหนุน 5,100,000      5,100,000      5,100,000      

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 ถึง 2554)

เทศบาลนครนครสวรรค

ที่ โครงการ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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3. ยุทธศาสตรดานสวัสดิการสังคมและชุมชน

    3.5 แนวทางสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาศักยภาพของชุมชน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 อบรมสัมมนาและทัศน

ศึกษาดูงานคณะกรรมการ

และสมาชิกกลุมสตรีชุมชน

เพื่อสงเสริมความรูความ

เขาใจในบทบาทหนาที่

มีการจัดอบรมสัมมนาและศึกษา

ดูงานสําหรับคณะกรรมการและ

สมาชิกกลุมสตรีปละ 1 ครั้ง  

จํานวน  640  คน

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

เขาใจ ในบทบาทหนาที่ของ

ตนเองมากขึ้น

กองสวัสดิการสังคม

2 อบรมสัมมนาและทัศน

ศึกษาดูงานคณะกรรมการ

อนุกรรมการ ที่ปรึกษา และ

สมาชิกกลุมชุมชน

เพื่อสงเสริมความรูความ

เขาใจการดําเนินงานพัฒนา

ชุมชน และกระตุนใหผูนํา

ชุมชนและสมาชิกเขาใจถึง

บทบาทหนาที่ของตนเอง

มีการจัดอบรมสัมมนาและศึกษา

ดูงานสําหรับคณะกรรมการ

อนุกรรมการ ที่ปรึกษา และ

สมาชิกชุมชน ป ละ 1 ครั้ง

       4,000,000        4,000,000        4,000,000 ชุมชนไดรับการพัฒนาและ

กระตุนใหผูนําชุมชนและ

สมาชิกเขาใจถึงบทบาท

หนาที่ของตนเองมากขึ้น

กองสวัสดิการสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 ถึง 2554)

เทศบาลนครนครสวรรค

ที่ โครงการ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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    3.5 แนวทางสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาศักยภาพของชุมชน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

3 สงเสริมการมีสวนรวมของ

องคกรชุมชนในเขตเทศบาล

 และทัศนศึกษาดูงาน  

(เสนอโดยชุมชนวรนาถ)

เพื่อสงเสริมการมีสวนรวม

ขององคกรชุมชนการให

ขอมูลขาวสารการรับฟง

ความคิดเห็นการตัดสินใจ

การลงประชามติ และ

ประชาพิจารณ

จัดประชุมใหกับคณะกรรมการ

ชุมชนกลุมสตรี อนุกรรมการที่

ปรึกษา สมาชิกชุมชน 

คณะกรรมการศูนยสงเคราะห 

คณะกรรมการหอกระจายขาว 

คณะกรรมการบริหารโครงการ

กีฬา คณะกรรมการกลุมออม

ทรัพย จํานวน 64 ชุมชน

          500,000           500,000           500,000 เปดโอกาสใหองคกรชุมชน

เขามามีสวนรวมในการรบั

ฟงความคิดเห็นรวมทั้ง

พัฒนาทักษะและศักยภาพ

การบริหารราชการแบบมี

สวนรวม

กองสวัสดิการสังคม

4 สภาเด็ก และเยาวชนในเขต

เทศบาล   (เสนอโดยชุมชน

ปาไม)

เพื่อเปนเครือขายเชื่อมโยง

กลุมเยาวชนที่มีการ

ดําเนินงานในดานตางๆ เขา

ดวยกันอยางเปนระบบและ

เปนรูปธรรม เพื่อหาแนวทาง

ในการแกไขปญหา เด็กและ

เยาวชนในเขตเทศบาล

เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล           500,000           500,000           500,000 กลุมเด็กและเยาวชนที่ไดเขา

รวมกลุมจะมีการพัฒนา

ความรูความสามารถเพิ่ม

มากขึ้นจากการแลกเปลี่ยน

ความรูและประสบการณ

ระหวางกัน

กองสวัสดิการสังคม
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    3.5 แนวทางสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาศักยภาพของชุมชน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

5 พัฒนาภาวะผูนําของเด็ก

และเยาวชน  (เสนอโดย

ชุมชนรวมใจพัฒนา)

เพื่อสรางภาวะความเปน

ผูนําของเด็กและเยาวชน ให

มีคุณภาพพรอมทั้งสงเสริม

ใหเด็กและเยาวชน ใหมีการ

เรียนรู เพื่อการพัฒนาตนเอง

และสังคม

เขาคาย อบรม ปละ 1 ครั้ง           500,000           500,000           500,000 ครอบครัวชุมชน สังคมมี

ความตระหนักถึง

ความสําคัญ ของการ

ปกปองคุมครองและพัฒนา

เด็กและเยาวชนใหมีคุณภาพ

กองสวัสดิการสังคม

งบประมาณเทศบาล 8,000,000      8,000,000      8,000,000      

งบเงินอุดหนุน -                 -                 -                 
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4. ยุทธศาสตรพัฒนากายภาพเมือง

    4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 จัดหาที่ดิน เวนคืนที่ดิน เพื่อ

กอสรางระบบสาธารณูปโภค

 ระบบปองกันน้ําทวมและ

ถนนผังเมือง (เสนอโดย

ชุมชนหนองผักตบ)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัยในการ

เดินทาง การจราจร การ

ขนสง และมีระบบระบายน้ํา

ที่ดี

ดําเนินการจัดซื้อและจายคา

ทดแทนที่ดินสิ่งปลูกสราง ตาม

โครงการของเทศบาล

 50,000,000  

(เงินอุดหนุน)

 50,000,000  

(เงินอุดหนุน)

 50,000,000  

(เงินอุดหนุน)

ประชาชนไดรับความ

สะดวกปลอดภัยในการ

เดินทางและขนสง

สํานักการชาง

2 กอสรางทางเทาภายในเขต

เทศบาล (เสนอโดยชุมชน

หนองผักตบ)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวก ปลอดภัยใน

การเดินทางการจราจรการ

ขนสง

ทางเทาภายในเขตเทศบาล พื้นที่

รวม 6,000 ตารางเมตร ตาม

แบบแปลนเทศบาล

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

สะดวก ปลอดภัยในชีวิต

ทรัพยสิน และการสัญจร

สํานักการชาง

3 ปรับปรุงเกาะกลางถนน

ภายในเขตเทศบาล (เสนอ

โดยชุมชนหนองผักตบ)

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกปลอดภัยใน การ

เดินทาง การจราจร การขนสง

ปรับปรุงเกาะกลางถนนภายใน

เขตเทศบาล  พื้นที่รวม  6,000 

ตารางเมตร ตามแบบแปลน

เทศบาล

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

สะดวก ปลอดภัยในชีวิต

ทรัพยสิน และการสัญจร

สํานักการชาง

โครงการที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 ถึง 2554)

เทศบาลนครนครสวรรค

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค
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    4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

4 กอสรางผิวจราจรพรอมทอ

ระบายน้ําถนนสวรรควิถี 58  

(เสนอโดยชุมชนฟาใหม)

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกปลอดภัยในการ

เดินทางและมีระบบระบาย

น้ําที่ดี

ผิวจราจรคสล. หนา 0.15 เมตร 

กวาง 3-3.50 เมตร ยาว 265 

เมตร พรอมทอระบายน้ําขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร 

ตามแบบแปลนเทศบาล

       1,650,000 ราษฏรที่อาศัยอยูในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดีไมมีปญหา

น้ําทวมขัง

สํานักการชาง

5 กอสรางผิวจราจรค.ส.ล 

พรอมทอระบายน้ํา ถนนขาง

ชมุชนจําลองวิทยพัฒนา  

(เสนอจากคํารองของ

ประชาชน)

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกปลอดภัยในการ

เดินทางและมีระบบระบาย

น้ําที่ดี

ผิวจราจร คสล.หนา 0.15 เมตร 

กวาง 3-6  เมตร ยาว  275 เมตร

 พรอมทอระบายน้ํา คสล. ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร 

ตามแบบแปลนเทศบาล

       2,100,000 ราษฏรที่อาศัยอยูในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดีไมมีปญหา

น้ําทวม

สํานักการชาง

6 กอสรางผิวจราจรถนนโกสีย 

 27  (ซอยรณชัย)  (เสนอ

โดยชุมชนรณชัย)

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกปลอดภัยในการดิน

ทางและขนสง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร 

พื้นที่ 1,127 ตารางเมตร ตาม

แบบแปลนเทศบาล

          700,000 ประชาชนไดรับความ

สะดวกปลอดภัยในการ

คมนาคม

สํานักการชาง
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    4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

7 กอสรางผิวจราจรพรอมทอ

ระบายน้ําถนนสาธารณะ

แยกถนนสวรรควิถี  63  

(ขางบาน เลขที่ 183/4)

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกปลอดภัยในการ

เดินทางและมีระบบระบาย

น้ําที่ดี

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร 

กวาง 2.50 เมตร ยาว 65 เมตร 

พรอมทอระบายน้ํา คสล. ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร 

ตามแบบแปลนเทศบาล

          340,000 ประชาชนไดรับความ

สะดวกปลอดภัยในการ

คมนาคม

สํานักการชาง

8 กอสรางผิวจราจรพรอมทอ

ระบายน้ําถนนสาธารณะ

แยกถนนสวรรควิถี  63  

(ขางบาน เลขที่ 183/18) 

(เสนอโดยชุมชนฟาใหม)

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกปลอดภัยในการ

เดินทางและมีระบบระบาย

น้ําที่ดี

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร 

กวาง 2.50 เมตร ยาว 85 เมตร 

พรอมทอระบายน้ํา ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร 

ตามแบบแปลนเทศบาล

          520,000 ประชาชนไดรับความ

สะดวกปลอดภัยในการ

คมนาคม

สํานักการชาง

9 กอสรางผิวจราจรพรอมทอ

ระบายน้ําถนนขางวัดเขา

ตั้งแตหนาเมรุวัดเขาถึงถนน

ทางเขาชุมชนหนองปลาแหง

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกปลอดภัยในการ

เดินทางและมีระบบระบาย

น้ําที่ดี

ผิวจราจร คสล.หนา 0.15 เมตร 

กวาง 4  เมตร  ยาว  475  เมตร

พรอมทอระบายน้ํา คสล. 

เสนผาศูนยกลาง 60 เมตร   ตาม

แบบแปลนเทศบาล

       3,100,000 ประชาชนไดรับความ

สะดวกปลอดภัยในการ

คมนาคม

สํานักการชาง
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90

    4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

10 กอสรางถนนภายในชุมชน

วัดพรหม 4 ซอย  (เสนอโดย

ชุมชนวัดพรหม)

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจรไปมา

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร 

กวาง 2.5 - 6.5 เมตร ความยาว

รวม 453 เมตร ตามแบบแปลน

เทศบาล

       1,190,000 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่

ไดรับความสะดวกในการ

สัญจร

สํานักการชาง

11 กอสรางผิวจราจรพรอมทอ

ระบายน้ํา ซอยขางเรือนไม

จิตราพร

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกในการเดินทางและมี

ระบบระบายน้ําที่ดี

ผิวจราจร  คสล. หนา 0.15  เมตร

  กวาง 5  เมตร  ยาว 80 เมตร  

พรอมทอระบายน้ํา คสล.  

เสนผาศูนยกลาง  0.40 เมตร 

ตามแบบแปลนเทศบาล

          570,000 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่

ไดรับความสะดวกในการ

สัญจรและมีระบบระบายน้ํา

ที่ดี

สํานักการชาง

12 กอสรางผิวจราจร พรอมทอ

ระบายน้ํา ซอยแยกจากซอย

ปาริชาติขางบานเลขที่ 

102/134  (เสนอโดย

ชุมชนวรนาถ)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัยในการ

เดินทาง การจราจร การ

ขนสง และมีระบบระบายน้ํา

ที่ดี

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร 

กวาง 4-5 เมตร ยาว 55 เมตร 

พรอมทอระบายน้ําขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร 

ตามแบบแปลนเทศบาล

          400,000 ราษฏรที่อยูอาศัยในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดีไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว ไมมีปญหา

น้ําทวมขัง

สํานักการชาง

13 กอสรางผิวจราจรพรอมทอ

ระบายน้ํา ซอยแยกจากซอย

ปาริชาติขางบานเลขที่ 

102/96  (เสนอโดยชุมชนวร

นาถ)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัยในการ

เดินทาง การจราจร การ

ขนสง และมีระบบ ระบาย

น้ําทีดี

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร 

กวาง 4-5 เมตร ยาว 70  เมตร  

พรอมทอระบายน้ําขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร 

ตามแบบแปลนเทศบาล

          520,000 ราษฏรที่อยูอาศัยในพื้นที่ดี

การคมนาคมที่ดีไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว ไมมีปญหา 

น้ําทวมขัง

สํานักการชาง
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91

    4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

14 กอสรางผิวจราจรซอยขางอูพี

เอส การาจ

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัยใน 

การเดินทาง การจราจร การ

ขนสง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร 

กวาง 4.00 เมตร ยาว 180 เมตร 

ตามแบบแปลนเทศบาล

          400,000 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่มี

การคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

สํานักการชาง

15 กอสรางผิวจราจร พรอมทอ

ระบายน้ํา ซอยแยกจากซอย

ปาริชาติขางบานเลขที่ 102 /

 95  (เสนอโดยชุมชนวรนาถ)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัยในการ

เดินทาง การจราจร  การ

ขนสง และมีระบบ ระบาย

น้ําที่ดี

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร 

กวาง 4-5 เมตร ยาว 65 เมตร 

พรอมทอระบายน้ําขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร 

ตามแบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

          470,000 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดีไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว ไมมีปญหา

น้ําทวมขัง

สํานักการชาง

16 กอสรางผิวจราจร คสล.

พรอมทอระบายน้ํา ซอย

ปานพลอย 6 (เสนอโดย

ชุมชนหนองผักตบ)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวก ปลอดภัย ใน

การเดินทางการจราจร  การ

ขนสง และมีระบบระบายน้ํา

ที่ดี

ผิวจราจร คสล. หนา  0.15  เมตร

 กวาง  4.00  เมตร  ยาว 250  

เมตร  พรอมทอระบายน้ํา ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร 

ตามแบบแปลนเทศบาล

       1,660,000 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดี ไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว ไมมีปญหา

น้ําทวมขัง

สํานักการชาง
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    4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

17 กอสรางผิวจราจร พรอมทอ

ระบายน้ํา ซอยปานพลอย 7 

(เสนอโดยชุมชนหนองผักตบ)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวก ปลอดภัย ใน

การเดินทางการจราจร  การ

ขนสง และมีระบบระบายน้ํา

ที่ดี

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร 

กวาง  4.00  เมตร  ยาว 370  

เมตร  พรอมทอระบายน้ํา ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร 

ตามแบบแปลนเทศบาล

       2,440,000 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดี ไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว ไมมีปญหา

น้ําทวมขัง

สํานักการชาง

18 กอสรางผิวจราจรพรอมทอ

ระบายน้ําถนนภายในชุมชน

หลวงปูทาวสาย 3 (เสนอ

โดยชุมชนหลวงปูทาว)

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจรไปมา

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร 

กวาง 4.5 เมตร ยาว 182 เมตร 

พรอมทอระบายน้ําขนาด

ศูนยกลาง 0.40 เมตร ตามแบบ

แปลนเทศบาล

1,110,000      ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดี ไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว ไมมีปญหา

น้ําทวมขัง

สํานักการชาง

19 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ชุมชนชอนตะวันไดมี

กระแสไฟฟาใช

เดินสายไฟฟา และติดตั้งมิเตอร

ไฟฟาโดยดําเนินการ ดังนี้

            20,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชน

ชอนตะวันไดมีความสะดวก

จากการใชกระแสไฟฟา

กองสวัสดิการสังคม

1. ติดตั้งมิเตอรไฟฟาซิงเกิ้ลเฟส 

ขนาด 15/45 แอมป จํานวน 1 

เครื่อง

2. ติดตั้งเสาไฟฟา คอร.ขนาด 8 

เมตร จํานวน 1 ตน
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    4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

3. พาดสายไฟฟา THW1 x 16 

ตร.มม. จํานวน 1 มวน

20 กอสรางถนนสาธารณะแยก

ถนนไกรลาศเขาบานพัก

ศาลอุทธรณภาคชวงที่สอง

เชื่อมถนนกําลังพล

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร

กอสรงถนนแอสฟลทติกคอนกรีต

 หนา0.10  เมตร กวางรวมไหล

ทาง  9  เมตร ยาว 400 เมตร

       7,500,000 ประชาชนไดรับความ

สะดวกปลอดภัยในการ

เดินทางและขนสง

สํานักการชาง

21 กอสรางผิวจราจร คสล. 

พรอมทอระบายน้ําแยกถนน

สวรรควิถีขางบุญชัยคอนกรีต

 เยื้องหมูบานการุณรังษี 

(จากคํารองประชาชน)

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกปลอดภัยในการ

เดินทางและมีระบบระบาย

น้ําที่ดี

ผิวจราจร  คสล. หนา   0.15  

เมตร  กวาง  3  เมตร  ยาว  165  

เมตร  พรอมทอ ระบายน้ําขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร  

ตามแบบแปลนเทศบาล

          980,000 ราษฏรที่อาศัยอยูในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดีไมมีปญหา

น้ําทวม

สํานักการชาง

22 กอสรางผิวจราจรพรอมทอ

ระบายน้ําถนนสาธารณะ

แยกทางหลวงหมายเลข  

117  ขางอูประจักษกลการ

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกปลอดภัยในการ

เดินทางและมีระบบระบาย

น้ําที่ดี

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร 

กวาง 3 เมตร ยาว 76 เมตร 

พรอมทอระบายน้ําขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร 

ตามแบบแปลนเทศบาล

          480,000 ประชาชนไดรับความ

สะดวกปลอดภัย  ในการ

เดินทาง

สํานักการชาง
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    4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

23 กอสรางผิวจราจร  ถนน

สวรรควิถี  68

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกปลอดภัยในการดิน

ทางและขนสง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร 

กวาง 5 เมตร ยาว 115 เมตร 

ตามแบบแปลนเทศบาล

          500,000 ประชาชนไดรับความ

สะดวกปลอดภัยในการ

คมนาคม

สํานักการชาง

24 กอสรางผิวจราจรพรอมทอ

ระบายน้ําถนนขางวัดเขา

ตั้งแตประตูวัดเขาถึงสาม

แยกเมรุวัดเขา

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกปลอดภัยในการ

เดินทางและมีระบบระบาย

น้ําที่ดี

ผิวจราจร คสล. หนา 0.20 เมตร 

กวาง 8 เมตร ยาว 510 เมตร 

พรอมทอระบายน้ํา คสล. ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร 

ตามแบบแปลนเทศบาล

       6,000,000 ประชาชนไดรับความ

สะดวกปลอดภัยในการ

คมนาคม

สํานักการชาง

25 กอสรางผิวจราจรพรอมทอ

ระบายน้ําถนนขางวัดเขา

ตั้งแตสามแยกเมรุวัดเขาถึง

โรงงานเปบซี่

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกปลอดภัยในการ

เดินทางและมีระบบระบาย

น้ําที่ดี

ผิวจราจร คสล. หนา 0.20 เมตร 

กวาง 5 เมตร ยาว 295 เมตร 

พรอมทอระบายน้ํา คสล. ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร 

ตามแบบแปลนเทศบาล

       2,220,000 ประชาชนไดรับความ

สะดวกปลอดภัยในการ

คมนาคม

สํานักการชาง
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    4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

26 กอสรางผิวจราจรพรอมทอ

ระบายน้ําแยกถนนขาง

สํานักงานพัฒนาที่ดินขาง

บานเลขที่ 168/15

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกในการเดินทางและมี

ระบบระบายน้ําที่ดี

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร 

กวาง 6 เมตร ยาว 100 เมตร  

พรอมทอระบายน้ํา คสล. ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร  

ตามแบบแปลนเทศบาล

          740,000 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดี ไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว ไมมีปญหา

น้ําทวมขัง

สํานักการชาง

27 กอสรางผิวจราจรพรอมทอ

ระบายน้ําแยกถนนขาง

สํานักงานพัฒนาที่ดินขาง

บานเลขที่ 72/44

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกในการเดินทางและมี

ระบบระบายน้ําที่ดี

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร 

กวาง 3  เมตร  ยาว 45 เมตร 

พรอมทอระบายน้ํา คสล. 

เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร     

ตามแบบแปลนเทศบาล

          350,000 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดี ไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว ไมมีปญหา

น้ําทวมขัง

สํานักการชาง

28 กอสรางผิวจราจรพรอมทอ

ระบายน้ํา ถนนมาตุลี  33  

(เสนอจากคํารองของ

ประชาชน)

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกปอดภัยใน  

การจราจร และมีระบบ

ระบายน้ําที่ดี

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร 

กวาง 5.50 เมตร ยาวประมาณ 

110 เมตร พรอมทอระบายน้ํา 

คสล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 

0.40 เมตร ตามแบบแปลน

เทศบาล

800,000         ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดีไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว ไมมีปญหา 

น้ําทวมขัง

สํานักการชาง

95



96

    4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

29 กอสางผิวจราจร พรอมทอ

ระบายน้ํา ซอยปานพลอย 4 

(โดยชุมชนหนองผักตบ)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัย ใน

การเดินทาง การจราจร การ

ขนสง และมีระบบระบายน้ํา

ที่ดี

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร 

 กวาง 4.00 เมตร  ยาว 200 เมตร

 พรอมทอระบายน้ํา ขนาด 

เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร 

ตามแบบแปลนของเทศบาล

       1,280,000 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดี ไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว ไมมีปญหา

น้ําทวมขัง

สํานักการชาง

30 กอสรางผิวจราจร พรอมทอ

ระบายน้ํา ซอยปานพลอย 5 

(โดยชุมชนหนองผักตบ)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัย ใน

การเดินทาง การจราจร การ

ขนสง และมีระบบระบายน้ํา

ที่ดี

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร 

 กวาง 4.00 เมตร  ยาว 280 เมตร

 พรอมทอระบายน้ํา ขนาด 

เสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร 

ตามแบบแปลนของเทศบาล

       1,860,000 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดี ไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว ไมมีปญหา

น้ําทวมขัง

สํานักการชาง

31 กอสรางผิวจราจร พรอมทอ

ระบายน้ํา แยกถนนจักรวาล 

(เสาไฟฟาเลขที่ 382)

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจรไปมา

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร 

กวาง      5 เมตร ยาว 324 เมตร 

ทางเทาพรอมทอระบายน้ําขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร  

ตามแบบแปลนรายละเอียด

เทศบาล

       2,800,000 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดี ไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว ไมมีปญหา

น้ําทวมขัง

สํานักการชาง
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    4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

32 ติดตั้งเสาไฟฟาพรอมดวง

โคมถนนเทพนิมิตร  (ตัดใหม)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัยในการ

เดินทาง การจราจร การขนสง

ติดตั้งเสาไฟฟาชนิดโคมเดี่ยวสูง 

9 เมตร ดวงโคมชนิด HIGH 

PRESSURE SODIUM ขนาด 

250 วัตต จํานวน 20 ตน ถนน

เทพนิมิตร (ตัดใหม) ตามแบบ

แปลนเทศบาล

          840,000 ผูใชเสนทางไดรับความ

สะดวก ปลอดภัยในการ

เดินทางและลดปญหา

อุบัติเหตุ

สํานักการชาง

33 ติดตั้งเสาไฟฟาพรอมดวง

โคมถนนธรรมวิถี

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัยในการ

เดินทาง การจราจร การขนสง

ติดตั้งเสาไฟฟาชนิดโคมเดี่ยวสูง 

9 เมตร ดวงโคมชนิด HIGH 

PRESSURE SODIUM ขนาด 

250 วัตต จํานวน 30 ตน  ตาม

แบบแปลนเทศบาล

       1,930,000 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่

ไดรับความสะดวก ปลอดภัย

 ในการเดินทาง การจราจร 

การขนสง

สํานักการชาง

34 ปรับปรุงและซอมแซมถนน

ไกรลาศ

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร

ปรับปรุงและซอมแซมทางเทา

และผิวจราจรพื้นที่ไมนอยกวา  

7,150  ตารางเมตร ตามแบบ

แปลนเทศบาล

       6,000,000        6,000,000 ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการเดินทางและขนสง

ปลอดภัย

สํานักการชาง

35 กอสรางผิวจราจรพรอมทอ

ระบายน้ําถนนภายในชุมชน

หลวงปูทาวสาย 1 (เสนอ

โดยชุมชนหลวงปูทาว)

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจรไปมา

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร 

กวาง 3 เมตร ยาว 100 เมตร 

พรอมทอระบายน้ําขนาด

ศูนยกลาง 0.40 เมตร ตามแบบ

แปลนเทศบาล

570,000         ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดี ไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว ไมมีปญหา

น้ําทวมขัง

สํานกัการชาง
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    4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

36 กอสรางผิวจราจรพรอมทอ

ระบายน้ําถนนภายในชุมชน

หลวงปูทาวสาย 2 (เสนอ

โดยชุมชนหลวงปูทาว)

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจรไปมา

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร 

กวาง 3 เมตร ยาว 100 เมตร 

พรอมทอระบายน้ําขนาด

ศูนยกลาง 0.40 เมตร ตามแบบ

แปลนเทศบาล

620,000         ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดี ไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว ไมมีปญหา

น้ําทวมขัง

สํานักการชาง

37 กอสรางผิวถนนสวรรควิถี

ระหวางรอยตอถนน คสล.

โกสียแยกสันคู

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจรไปมา

ผิวจราจร คสล.หนา 0.20 เมตร 

กวาง 11-12 เมตร ยาว 125 เมตร

 ตามแบบแปลนเทศบาล

1,200,000      ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดี ไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว ไมมีปญหา

น้ําทวมขัง

สํานักการชาง

38 ติดตั้งเสาไฟฟาพรอมดวง

โคมถนนธรรมวิถี

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัยในการ

เดินทาง การจราจร การขนสง

ติดตั้งเสาไฟฟาชนิดโคมเดี่ยวสูง 

9 เมตร ดวงโคมชนิด HIGH 

PRESSURE SODIUM ขนาด 

250 วัตต จํานวน 30 ตน  ตาม

แบบแปลนเทศบาล

       1,930,000 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่

ไดรับความสะดวก ปลอดภัย

 ในการเดินทาง การจราจร 

การขนสง

สํานักการชาง

39 กอสรางปรับปรุงศาลาที่พัก 

รอรถโดยสาร

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกมีที่พักรอรถโดยสาร

ที่สะอาดมีความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ปรับปรุงศาลาที่พักผูโดยสาร

จํานวน  8  แหง ตามแบบแปลน

เทศบาล

       2,000,000 สํานักการชาง
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    4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

40 กอสรางผิวจราจรพรอมทอ

ระบายน้ํา ถนนสวรรควิถี 2 

(เสนอจากคํารองของ

ประชาชน)

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกปลอดภัยในการ

เดินทางและมีระบบระบาย

น้ําที่ดี

ผิวจราจร คสล.หนา 0.15 เมตร 

กวาง 3-4  เมตร ยาว  119 เมตร

 พรอมทอระบายน้ํา คสล. ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร 

ตามแบบแปลนเทศบาล

          710,000 ราษฏรที่อาศัยอยูในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดีไมมีปญหา

น้ําทวม

สํานักการชาง

41 กอสรางผิวจราจร พรอมทอ

ระบายน้ํา ถนนสวรรควิถี 4 

(เสนอจากคํารองของ

ประชาชน)

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกปลอดภัยในการ

เดินทางและมีระบบระบาย

น้ําที่ดี

ผิวจราจร  คสล. หนา   0.15  

เมตร  กวาง  3.5-4.0  เมตร  ยาว 

 180  เมตร  พรอมทอ ระบายน้ํา

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 

เมตร  ตามแบบแปลนเทศบาล

       1,120,000 ราษฏรที่อาศัยอยูในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดีไมมีปญหา

น้ําทวม

สํานักการชาง

42 กอสรางผิวจราจรพรอมทอ

ระบายน้ําถนนสวรรควิถี  6  

(เสนอจากคํารองของ

ประชาชน)

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกปลอดภัยในการ

เดินทางและมีระบบระบาย

น้ําที่ดี

ผิวจราจร คสล.หนา 0.15 เมตร 

กวาง 3-4  เมตร ยาว  238 เมตร

 พรอมทอระบายน้ํา ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร 

ตามแบบแปลนของเทศบาล

       1,420,000 ราษฏรที่อาศัยอยูในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดีไมมีปญหา

น้ําทวม

สํานักการชาง

99



100

    4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

43 กอสรางผิวจราจรพรอมทอ

ระบายน้ําถนนโกสีย  14

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกปลอดภัยในการ

เดินทางและมีระบบระบาย

น้ําที่ดี

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร 

กวาง 3-4 เมตร ยาว 184 เมตร 

พรอมทอระบายน้ําขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร 

ตามแบบแปลนเทศบาล

          900,000 ประชาชนไดรับความ

สะดวกปลอดภัยในการ

คมนาคม

สํานักการชาง

44 กอสรางผิวจราจรพรอมทอ

ระบายน้ําถนนสาธารณะ

เชื่อมระหวางถนนวงศ

สวรรคและถนนหิมพานต  

(ขางรานอาหารบานศิลา)

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกปลอดภัยในการ

เดินทางและมีระบบระบาย

น้ําที่ดี

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร 

กวาง 4-5 เมตร ยาว 215 เมตร 

พรอมทอระบายน้ําขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร 

ตามแบบแปลนเทศบาล

       1,600,000 ประชาชนไดรับความ

สะดวกปลอดภัยในการ

คมนาคม

สํานักการชาง

45 ปรับปรุงซอมแซมถนน

สวรรควิถี  49

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกปลอดภัยในการ

เดินทางและขนสง

ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร คสล.

 หนา 0.20  เมตร กวาง 

6.90-8.50 เมตร ยาว 310 เมตร

       1,900,000 ประชาชนไดรับความ

สะดวกปลอดภัยในการ

คมนาคม

สํานักการชาง
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    4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

46 กอสรางผิวจราจรพรอมทอ

ระบายน้ําถนนสวรรควิถี  39

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกในการเดินทางและมี

ระบบระบายน้ําที่ดี

ผิวจราจร คสล.  หนา  0.15 เมตร

  กวางเฉลี่ย 4-7.5 เมตร  ยาว

ประมาณ 422 เมตร พรอมวาง

ทอระบายน้ํา คสล. 

เสนผาศูนยกลาง  0.60 เมตร  

ตามแบบแปลนเทศบาล

       3,900,000 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่

ไดรับความสะดวกในการ

สัญจรและมีระบบระบายน้ํา

ที่ดี

สํานักการชาง

47 กอสรางผิวจราจรพรอมทอ

ระบายน้ําถนนมาตุลี 35

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกในการเดินทางและมี

ระบบระบายน้ําที่ดี

ผิวจราจร คสล.  หนา  0.15 เมตร

  กวาง 6 เมตร  ยาว 150  เมตร 

พรอมวางทอระบายน้ํา คสล. 

เสนผาศูนยกลาง  0.40 เมตร  

ตามแบบแปลนเทศบาล

       1,140,000 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่

ไดรับความสะดวกในการ

สัญจรและมีระบบระบายน้ํา

ที่ดี

สํานักการชาง

48 กอสรางผิวจราจรพรอมทอ

ระบายน้ํา ถนนเขาศูนยวิทย

บริการ มสธ. (เสนอโดย

ชุมชนนวมินทร)

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกปลอดภัยใน

การจราจร และมีระบบ

ระบายน้ําที่ดี

ผิวจราจร คสล.  หนา 0.20 เมตร

 กวาง 5 เมตร  ยาว 670 เมตร 

พรอมทอระบายน้ํา ขนาด 0.60 

เมตร ตามแบบแปลนเทศบาล

       6,250,000 ราษฏรที่อยูศัยในพื้นที่มีการ

คมนาคมที่ดี ไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว ไมมีปญญา

น้ําทวมขัง

สํานักการชาง
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    4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

49 กอสรางผิวจราจรพรอมทอ

ระบายน้ํา  ภายในชุมชนวัด

พระบางมงคล

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัยในการ

เดินทาง การจราจร  การ

ขนสง และมีระบบ ระบาย

น้ําที่ดี

ผิวจราจร คสล. หนา0.15  เมตร 

กวาง 5.00 เมตร ยาว 278 เมตร

 พรอมวางทอระบายน้ําขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร 

ตามแบบแปลนเทศบาล

       1,980,000 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดี ไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว ไมมีปญหา

น้ําทวมขัง

สํานักการชาง

50 กอสรางถนน  คสล.  ซอย

ขางสถานธนานุบาล 2 ( 

อรรถกวี 6 )

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัยในการ

เดินทางการจราจร

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร 

กวาง 2.75 เมตร ยาว ประมาณ 

75 เมตร พรอมวางทอระบายน้ํา

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 

เมตร ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

          430,000 ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจร  การขนสง  

และการจราจรไมมีปญหา

น้ําทวมขัง

สํานักการชาง

51 กอสรางผิวจราจรพรอมทอ

ระบายน้ําเชื่อมถนนซอย

พัฒนาที่ดนิ  จากบริเวณ

หนาบานเลขที่  69/7

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัยในการ

เดินทาง การจราจร  การ

ขนสง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร 

 กวาง 3.50-4.00 เมตร ยาว 

ประมาณ 187 เมตร พรอมวาง

ทอระบายน้ําขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร 

ตามแบบแปลนเทศบาล

          430,000 ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจร  การขนสง  

และการจราจรไมมีปญหา

น้ําทวมขัง

สํานักการชาง
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    4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

52 กอสรางผิวจราจร พรอมทอ

ระบายน้ํา คสล. ซอยโกสีย 8

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวก ปลอดภัยใน

การเดินทางการจราจรการ

ขนสง

ผิวจราจร คสล.หนา 0.15 เมตร 

กวาง 2.00 เมตร ยาวประมาณ 

95.00 เมตร พรอมทอระบายน้ํา

ขนาด เสนผาศูนยกลาง 0.40 

เมตร ตามแบบแปลนเทศบาล

          490,000 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดี ไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว ไมมีปญหา

น้ําทวมขัง

สํานักการชาง

53 กอสรางผิวจราจรพรอมทอ

ระบายน้ํา ซอยโกสีย 10

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัย ใน

การจราจร การขนสงและมี

ระบบระบายน้ําที่ดี

ผิวจราจร  คสล. หนา 0.15 เมตร

 กวาง 3.50 เมตร ยาว 175  เมตร

 พรอมทอระบายน้ําขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร  

ตามแบบแปลนของเทศบาล

       1,060,000 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดี ไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว ไมมีปญหา

น้ําทวมขัง

สํานักการชาง

54 กอสรางผิวจราจร พรอมทอ

ระบายน้ํา ซอยโกสีย 16

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร การ

คมนาคม การขนสง และมี

ระบบระบายน้ําที่ดี

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร 

กวาง 4 เมตรยาว 75 เมตร 

พรอมทอระบายน้ํา ขนาด 0.40 

ม.  ตามแบบแปลนของเทศบาล

          480,000 ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจร  การขนสงและ

การจราจร   ไมมีปญหาน้ํา

ทวมขัง

สํานักการชาง
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    4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

55 กอสรางผิวจราจรพรอมทอ

ระบายน้ํา ซอยแยกซอย

มหาเทพ (ขางหนองผักตบ)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัย ใน

การเดินทาง การจราจร การ

ขนสง และมีระบบระบายน้ํา

ที่ดี

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร 

 กวาง 5.00 เมตร  ยาว 170 เมตร

 พรอมทอระบายน้ํา ขนาด 

เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร 

ตามแบบแปลนของเทศบาล

       1,210,000 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดี ไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว ไมมีปญหา

น้ําทวมขัง

สํานักการชาง

56 กอสรางผิวจราจรพรอมทอ

ระบายน้ํา ถนนสวรรควิถี 66

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวก ปลอดภัย ใน

การเดินทางการจราจร  การ

ขนสง และมีระบบระบายน้ํา

ที่ดี

ผิวจราจร คสล.หนา 0.15 เมตร 

กวาง 3.00-5.00  เมตร  ยาว 320

 เมตร พรอมทอระบายน้ํา ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร  

ตามแบบแปลนเทศบาล

       2,120,000 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดี ไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว ไมมีปญหา

น้ําทวมขัง

สํานักการชาง

57 ปรับปรุงระบบระบายน้ํา 

กลุมซอยแยก ถนนธรรมวิถี

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกในการเดินทาง

 มีระบบระบายน้ําที่ดี

ทอระบายน้ํา ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร 

พรอมบอพัก ยาว 331 เมตร (รวม

 4 ซอย )  พรอมปรับปรุงผิว

จราจร ตามแบบแปลนเทศบาล

          950,000 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดี ไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว ไมมีปญหา

น้ําทวมขัง

สํานักการชาง

104



105

    4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

58 กอสรางผิวจราจร พรอมทอ

ระบายน้ํา ถนนสาธารณะ

แยกถนนพหลโยธินขาง

โกดังปูนนกอินทรีย

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกในการเดินทาง

 มีระบบระบายน้ําที่ดี

ผิวจราจร คสล. หนา 0.20 เมตร 

กวาง 8 เมตร ยาว 350 เมตร

พรอมทอระบายน้ํา ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร 

ตามแบบแปลนเทศบาล

       4,000,000 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดี ไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว ไมมีปญหา

น้ําทวมขัง

สํานักการชาง

59 กอสรางผิวจราจรพรอมทอ

ระบายน้ํา ซอยแยกจาก

ถนนอัมรินทร ซอย 6-9

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกในการเดินทาง

 การจราจร การขนสง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร 

กวาง 2.50-4.50 เมตร ยาว 673 

เมตร พรอมทอระบายน้ํา

เสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร 

ตามแบบแปลนเทศบาล

       4,000,000 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดี ไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว ไมมีปญหา

น้ําทวมขัง

สํานักการชาง

60 กอสรางผิวจราจรพรอมทอ

ระบายน้ํา ภายใน ชุมชน

หมูบานสุขสวัสดิ์

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกในการเดินทาง

 การจราจร การขนสง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร 

กวาง 4.50 เมตร ยาว 83 เมตร 

พรอมทอระบายน้ํา

เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร 

ตามแบบแปลนเทศบาล

          560,000 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดี ไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว ไมมีปญหา

น้ําทวมขัง

สํานักการชาง
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    4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

61 กอสรางผิวจราจรพรอมทอ

ระบายน้ํา ซอยโกสีย 2

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวก ปลอดภัย ใน

การจราจร การขนสงและมี

ระบบระบายน้ําที่ดี

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร 

กวาง 4.00 เมตร ยาว 125 เมตร

 พรอมทอระบายน้ํา ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร 

ตามแบบแปลนเทศบาล

          800,000 ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจร การขนสงและ

การคมนาคม

สํานักการชาง

62 กอสรางผิวจราจรพรอมทอ

ระบายน้ํา ซอยโกสีย 18 

(โดยชุมชนหนองผักตบ)

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจรและมี

ระบบระบายน้ําที่ดี

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร 

กวาง 4 เมตร ยาว 90 เมตร 

พรอมทอระบายน้ํา ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร 

ตามแบบแปลนเทศบาล

          590,000 ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจร การขนสงและ

การคมนาคม

สํานักการชาง

63 กอสรางผิวจราจร พรอมทอ

ระบายน้ํา ถนนสาธารณะ

แยกถนนจักรวาล (บานบุญ

สนอง) (เสนอโดยชุมชน

หนองผักตบ)

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร 

กวาง 5 เมตร ยาว 252 เมตร 

พรอมทอระบายน้ํา ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร 

ตามแบบแปลนเทศบาล

       1,900,000 ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจร การขนสงและ

การคมนาคม และไมมี

ปญหาน้ําทวมขัง

สํานักการชาง
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    4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

64 กอสรางผิวจราจร พรอมทอ

ระบายน้ํา ภายในชุมชนบาง

เรารักกันจริง ซอยสมนาม

เชื่อมแยกถนนมหาเทพ

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวก ปลอดภัย ใน

การจราจร การขนสงและมี

ระบบระบายน้ําที่ดี

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร 

กวาง 5เมตร ยาว 250 เมตร 

พรอมทอระบายน้ํา ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร 

ตามแบบแปลนเทศบาล

       2,600,000 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดี ไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว ไมมีปญหา

น้ําทวมขัง

สํานักการชาง

65 กอสรางผิวจราจรพรอมทอ

ระบายน้ํา ซอยแยกจาก

ถนนอัมรินทร  (ตรงขาม

อาคารพัสดุสวนชาง

สุขาภิบาล)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัยในการ

เดินทาง การจราจร การขนสง

 ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร

 กวาง 3.50 เมตร ยาว 100 เมตร

 พรอมทอระบายน้ํา ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร 

ตามแบบแปลนเทศบาล

630,000         ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดี ไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว ไมมีปญหา

น้ําทวมขัง

สํานักการชาง

66 กอสรางผิวจราจรพรอมทอ

ระบายน้ํา ซอยแยกจาก

ถนนอัมรินทร ตรงขาม

แฟลตพนักงานเทศบาล

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัยในการ

เดินทาง การจราจร การขนสง

ปรับปรุงผิวจราจร คสล. หนา

0.15 เมตร กวาง 2.50-4.00 เมตร

 ยาว 55 เมตร พรอมทอระบาย

น้ําขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 

เมตร ตามแบบแปลนรายละเอียด

เทศบาล

          340,000 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดี ไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว ไมมีปญหา

น้ําทวมขัง

สํานักการชาง
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    4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

67 กอสรางผิวจราจรพรอมทอ

ระบายน้ํา ซอยถนนอัมรินทร

 ขางบานเลขที่ 42

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัยในการ

เดินทาง การจราจร การขนสง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร 

กวาง 3.00 เมตร ยาว 90 เมตร 

พรอมทอระบายน้ํา ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร 

ตามแบบแปลนเทศบาล

          540,000 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดี ไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว ไมมีปญหา

น้ําทวมขัง

สํานักการชาง

68 กอสรางผิวจราจรพรอมทอ

ระบายน้ํา ซอยแยกถนน    

อัมรินทร ขางบานเลขที่ 

38/15

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัยในการ

เดินทาง การจราจร การขนสง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร 

กวาง 3.00 เมตร ยาว 90 เมตร 

พรอมทอระบายน้ํา ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร 

ตามแบบแปลนเทศบาล

          540,000 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดี ไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว ไมมีปญหา

น้ําทวมขัง

สํานักการชาง

69 กอสรางผิวจราจรพรอมทอ

ระบายน้ํา ซอยแยก ถนน    

อัมรินทร ขางโกดังแสงธรรม

ธร

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัย ใน

การเดินทาง การจราจรการ

ขนสง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร 

กวาง 3.00 เมตร ยาว 140 เมตร

 พรอมทอระบายน้ําขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร 

ตามแบบแปลนเทศบาล

          840,000 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดี ไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว ไมมีปญหา

น้ําทวมขัง

สํานักการชาง

70 กอสรางผิวจราจร ซอยแยก

ถนนอัมรินทร ขางบานเลขที่ 

43

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัย ใน

การเดินทาง การจราจร การ

ขนสง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร 

กวาง 3.00 เมตร ยาวประมาณ 

40 เมตร      ตามแบบแปลน

เทศบาล

            66,000 ประชาชนไดรับความสะดวก

 ในการสัญจร การขนสงและ

การจราจร

สํานักการชาง
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    4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

71 กอสรางผิวจราจร พรอมทอ

ระบายน้ํา ซอยแยกถนน

จักรวาลเชื่อมถนนหลัง

สนามกีฬากลาง

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัย ใน

การเดินทาง การจราจร การ

ขนสง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร 

กวาง 3.00 เมตร ยาว 365 เมตร

 พรอมทอระบายน้ําขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร 

ตามแบบแปลนเทศบาล

       2,460,000 ประชาชนไดรับความสะดวก

 ในการสัญจร การขนสงและ

การจราจร

สํานักการชาง

72 กอสรางผิวจราจรพรอมทอ

ระบายน้ํา ซอยแยก ถนน    

อัมรินทรขางบานเลขที่ 43/6

 ซอยเจริญธรรม

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัย ใน

การเดินทาง การจราจร การ

ขนสง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร 

กวาง 2.50 - 3.00 เมตร ยาว

ประมาณ 114 เมตร พรอมทอ

ระบายน้ําขนาดเสนผาศูนยกลาง

 0.40 เมตร ตามแบบแปลน

เทศบาล

          650,000 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดี ไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว ไมมีปญหา

น้ําทวมขัง

สํานักการชาง

73 กอสรางผิวจราจรพรอมทอ

ระบายน้ํา ซอยแยก ถนน    

อัมรินทร ขางบานเลขที่ 65/3

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัย ใน

การเดินทาง การจราจร การ

ขนสง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร 

กวาง 3.50 - 4.50 เมตร ยาว

ประมาณ 280 เมตร พรอมทอ

ระบายน้ําขนาดเสนผาศูนยกลาง

 0.60 เมตร ตามแบบแปลน

เทศบาล

       1,850,000 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดี ไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว ไมมีปญหา

น้ําทวมขัง

สํานักการชาง
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    4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

74 กอสรางผิวจราจรพรอมทอ

ระบายน้ํา ซอยแยกถนน     

อัมรินทร ขางบานเลขที่ 63 

และ 65

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัย ใน

การเดินทาง การจราจร การ

ขนสง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร 

กวาง 3.50 - 4.50 เมตร ยาว

ประมาณ 200 เมตร พรอมทอ

ระบายน้ําขนาดเสนผาศูนยกลาง

 0.40 เมตร ตามแบบแปลน

เทศบาล

       1,280,000 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดี ไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว ไมมีปญหา

น้ําทวมขัง

สํานักการชาง

75 กอสรางผิวจราจร ซอยแยก

ถนนอัมรินทรขางแฟลต

พนักงานเทศบาล

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัยในการ

เดินทาง การจราจร การขนสง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร 

กวาง 3.50- 4.50 เมตร ยาว 

ประมาณ 79 เมตร  ตามแบบ

แปลนเทศบาล

          170,000 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดี ไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว ไมมีปญหา

น้ําทวมขัง

สํานักการชาง

76 กอสรางผิวจราจรพรอมทอ

ระบายน้ํา กลุมซอยสวรรควิถี

 63 ขางบานเลขที่ 183/4

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัยในการ

เดินทาง การจราจร การขนสง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร 

กวาง 2.50 เมตร ยาว  65 เมตร 

พรอมทอระบายน้ํา ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร 

ตามแบบแปลนเทศบาล

          370,000 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดี ไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว ไมมีปญหา

น้ําทวมขัง

สํานักการชาง

77 กอสรางผิวจราจรถนน

ภายในชุมชนวัดจอมคีรี    

นาคพรต ขางบานเลขที่ 160

 หมู 4

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัยในการ

เดินทาง การจราจร การขนสง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร 

 กวาง 5 เมตร ยาว  113  เมตร  

ตามแบบแปลนเทศบาล

          320,000 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดี ไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว ไมมีปญหา

น้ําทวมขัง

สํานักการชาง
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    4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

78 กอสรางผิวจราจรถนน

ภายในชุมชนวัดจอมคีรี  

นาคพรต ขางบานเลขที่ 50 

หมู 4

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัยในการ

เดินทาง การจราจร การขนสง

กอสรางผิวจราจร คสล. หนา 

0.15 เมตร กวาง 2.50 เมตร ยาว 

 98 เมตร  ตามแบบแปลน

เทศบาล

          140,000 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดี ไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว ไมมีปญหา

น้ําทวมขัง

สํานักการชาง

79 กอสรางผิวจราจรพรอมทอ

ระบายน้ําถนนสาธารณะ

แยกถนนพหลโยธินขาง

สถานีไฟฟายอยเชื่อมถนน

กําลังพล

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกปลอดภัยในการ

เดินทางและมีระบบระบาย

น้ําที่ดี

ผิวจราจร คสล. หนา 0.20 ม. 

กวาง 6 เมตร ยาว 1525 เมตร 

พรอมทอระบายน้ํา คสล. ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร 

ตามแบบแปลนเทศบาล

     12,500,000 ราษฏรที่อาศัยอยูในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดีไมมีปญหา

น้ําทวม

สํานักการชาง

80 ติดตั้งเสาไฟฟา พรอมดวง

โคม ถนนธรรมเกษตร

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภยัในการ

เดินทาง การจราจร การขนสง

ติดตั้งเสาไฟฟาชนิดโคมเดี่ยวสูง 

7 เมตร ดวงโคมชนิด HIGH 

PRESSURE SODIUM ขนาด 

250 วัตต จํานวน 40 ตน  ตาม

แบบแปลนเทศบาล

       1,400,000 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่

ไดรับความสะดวก ปลอดภัย

 ในการเดินทาง การจราจร 

การขนสง

สํานักการชาง

81 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ

ภายในเขตเทศบาล (เสนอ

โดยชุมชนในเขตเทศบาล)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัยในการ

เดินทาง การจราจร การขนสง

ขยายเขตไฟฟาสาธารณะในเขต

เทศบาล จํานวน 5-10 แหง

       2,000,000        2,000,000 ประชาชนไดรับความสะดวก

 ปลอดภัย จากเหตุรายและ

สะดวกในการสัญจร

สํานักการชาง
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    4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

82 กอสรางผิวจราจรพรอมทอ

ระบายน้ําถนนอัมรินทร

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกปลอดภัยในการ

เดินทางและมีระบบระบาย

น้ําที่ดี

ผิวจราจรถนนอัมรินทรเริ่มจาก

จุดสิ้นสุดถนนเดิมถึงทางหลวง

หมายเลข  117  ยาว  300 เมตร 

 พรอมทอระบายน้ําขนาด

เสนผาศูนยกลาง  0.60  เมตร 

ตามแบบแปลนเทศบาล

       6,000,000 ราษฏรที่อาศัยอยูในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดีไมมีปญหา

น้ําทวม

สํานักการชาง

83 กอสรางผิวจราจรพรอมทอ

ระบายน้ําถนนโกสียใต  

(เสนอจากคํารองของ

ประชาชน)

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกปลอดภัยในการ

เดินทางและมีระบบระบาย

น้ําที่ดี

ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต

หนา 0.05 เมตร กวาง 9 เมตร 

ยาว 1322 เมตร พรอมทอ

ระบายน้ําขนาดเสนผาศูนยกลาง

 0.80 เมตร ตามแบบแปลน

เทศบาล

11,200,000    ประชาชนไดรับความ

สะดวกปลอดภัย  ในการ

เดินทาง

สํานักการชาง

84 กอสรางผิวจราจรพรอมทอ

ระบายน้ําซอยแยกถนนขาง

ปมดีเซลส (เขาขาด)

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกปลอดภัยในการ

เดินทางและมีระบบระบาย

น้ําที่ดี

ผิวจราจร คสล.หนา 0.15 เมตร 

กวาง 4 เมตร ยาวประมาณ 100 

เมตร พรอมทอระบายน้ํา คสล. 

ขนาดเสนผาศูนยกลาง   0.40 

เมตร ตามแบบแปลนเทศบาล

          610,000 ประชาชนไดรับความ

สะดวกปลอดภัยในการ

คมนาคม

สํานักการชาง
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    4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

85 กอสรางถนนผิวจราจร 

พรอมทอระบายน้ํา ถนน

บริเวณดานขางวัดชองฯ

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจรไปมา

ผิวจราจร คสล.หนา 0.15 เมตร 

กวาง 4 เมตร ยาว 250 เมตร  

พรอมทอระบายน้ําขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร  ตาม

แบบแปลนเทศบาล

       1,660,000 ทําใหราษฎรที่อยูอาศัยใน

บริเวณดังกลาว ไดรับความ

สะดวกในการสัญจรไปมา

สํานักการชาง

86 กอสรางผิวจราจร พรอมทอ

ระบายน้ํา ซอย 1  แยกจาก

ถนนหนาน้ําตาลแมนชั่น

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจรไปมา

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร 

กวาง 3-4 เมตร ยาว 300 เมตร  

พรอมทอระบายน้ําขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร ตาม

แบบแปลนเทศบาล

       1,850,000 ทําใหราษฎรที่อยูอาศัยใน

บริเวณดังกลาว ไดรับความ

สะดวกในการสัญจรไปมา

สํานักการชาง

87 กอสรางทอระบายน้ําพรอม

ทางเทาถนนริมน้ําตั้งแต

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค

ถึงบริเวณหลังสํานักงาน

อัยการ (ฝงสวนราชการ)

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร และมี

ระบบระบายน้ําที่ดี

ทอระบายน้ําขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร ยาว

รวม 1,400 เมตร พรอมทางเทา 

ตามแบบแปลนเทศบาล

       8,900,000 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดี ไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว ไมมีปญหา

น้ําทวมขัง

สํานักการชาง
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    4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

88 กอสรางผิวจราจร  พรอมทอ

ระบายน้ํา ถนนเกาะยม  

(เสนอโดยชุมชนเกาะยม)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวก ปลอดภัย ใน

การเดินทางการจราจร  การ

ขนสง และมีระบบระบายน้ํา

ที่ดี

ผิวจราจร คสล. หนา 0.20 เมตร 

กวาง 6.00-10.00 เมตร ยาว 720

 เมตร พรอมทอระบายน้ํา ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.60 ม.  ตาม

แบบแปลนเทศบาล

     10,000,000 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดี ไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว ไมมีปญหา

น้ําทวมขัง

สํานักการชาง

89 กอสรางผิวจาจร คสล. ซอย

มาตุลี 35 ชวงที่ 2

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวก ปลอดภัย ใน

การเดินทางการจราจร  การ

ขนสง และมีระบบระบายน้ํา

ที่ดี

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร 

กวาง 6.00 เมตร ยาว 140 เมตร

 พรอมทอระบายน้ํา ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.40 ม.  ตาม

แบบแปลนรายละเอียดเทศบาล

       1,250,000 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดี ไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว ไมมีปญหา

น้ําทวมขัง

สํานักการชาง

90 กอสรางผิวจราจร  พรอมทอ

ระบายน้ํา ถนนริมน้ําชวง 

รานอาหารครัวโซดาถึงวัด

ศรีสุวรรณ (เสนอโดยชุมชน

ตลาดใต)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวก ปลอดภัย ใน

การเดินทางการจราจร  การ

ขนสง และมีระบบระบายน้ํา

ที่ดี

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร 

กวาง 4-10 เมตร ยาว 900 เมตร

 พรอมทอระบายน้ํา ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 1.00 ม.  ตาม

แบบแปลนเทศบาล

     10,000,000 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดี ไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว ไมมีปญหา

น้ําทวมขัง

สํานักการชาง
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    4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

91 กอสรางผิวจราจร ถนน    

อรรถกวี จากถนนโกสียถึง

โรงพยาบาลสวรรคประชา

รักษ

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกในการเดินทาง

 การจราจร การขนสง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.20เมตร 

กวาง 12-14เมตร ยาว 550 เมตร 

 หรือมีเนื้อที่ไมนอยกวา 7,200 

ตารางเมตร  ตามแบบแปลน

เทศบาล

       5,760,000 ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจร และ การขนสง

สํานักการชาง

92 กอสรางผิวจราจร คสล. 

ถนนมาตุลี  จากถนนริม

เขื่อนถึงซอยมาตุลี 5

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกในการเดินทาง

 การจราจร การขนสง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.20 เมตร 

 กวาง   10 - 12  เมตร  ยาว   

600  เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 

 6,900   ตารางเมตร   ตามแบบ

แปลนเทศบาล

       5,520,000 ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจร และ การขนสง

สํานักการชาง

93 กอสรางผิวจราจร ถนน

สวรรควิถี จากแยกถนน

ธรรมวิถี ถึงสี่แยกถนนอรรถ

กวี

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกในการเดินทาง

 การจราจร การขนสง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.20 เมตร 

 กวาง   11 - 18  เมตร  ยาว   

800  เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 

 12,000  ตารางเมตร   ตามแบบ

แปลนเทศบาล

       9,600,000 ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจร และ การขนสง

สํานักการชาง

94 กอสรางผิวจราจร ถนน

สวรรควิถี จากแยกถนน

อรรถกวี ถึงสามแยกถนน

ดาวดึงส

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกในการเดินทาง

 การจราจร การขนสง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.20 เมตร 

 กวาง   11 - 18  เมตร  ยาว   

760  เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 

 11,400 ตารางเมตร   ตามแบบ

แปลนเทศบาล

       9,120,000 ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจร และ การขนสง

สํานักการชาง

115



116

    4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

95 กอสรางผิวจราจรถนนอรรถ

กวี จากโรงพยาบาลสวรรค

ประชารักษถึงถนนอมราวิถี

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกในการเดินทาง

 การจราจร การขนสง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.20 เมตร 

 กวาง   11 - 14  เมตร  ยาว   

500  เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 

 6,500 ตารางเมตร   ตามแบบ

แปลนเทศบาล

       5,200,000 ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจร และ การขนสง

สํานักการชาง

96 กอสรางผิวจราจร ถนนโกสีย

จากวัดนครสวรรคถึง 

ธนาคารกรุงไทย จํากัด สาขา

 ถนนสวรรควิถี

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกในการเดินทาง

 การจราจร การขนสง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.20 เมตร 

กวาง 5-12 เมตร ยาว 560 เมตร

 หรือ พื้นที่ไมนอยกวา 5,130 

ตารางเมตร ตามแบบแปลน

เทศบาล

       4,100,000 ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจร และ การขนสง

สํานักการชาง

97 กอสรางผิวจราจร ถนน

สวรรควิถีหนาวัดนครสวรรค

ถึงตึกน้ําเงิน

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกในการเดินทาง

 การจราจร การขนสง

กอสรางผิวจราจร คสล. หนา0.20

 เมตรกวาง 11-15 เมตร ยาว 430

 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 

5,970 ตร.ม ตามแบบแปลน

เทศบาล

          478,000 ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจร และ การขนสง

สํานักการชาง

98 กอสรางผิวจราจร ถนนโกสีย

 หนาที่ทําการไปรษณียถึง

วัดนครสวรรค

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกในการเดินทาง

 การจราจร การขนสง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.20 เมตร 

กวาง 11 - 15 เมตร ยาว 775 

เมตร หรือมีเนื้อที่ไมนอยกวา 

10,020 ตร.ม. ตามแบบแปลน

เทศบาล

       8,000,000 ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจร และ การขนสง

สํานักการชาง
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    4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

99 กอสรางผิวจราจรพรอมทอ

ระบายน้ําถนนสาธารณะ 

แยกถนนไกรลาศเชื่อมถนน

พิทักษสันติราษฎร (เสนอ

โดยชุมชนหนองผักตบ)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกในการเดินทาง

 การจราจร การขนสง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.20 เมตร 

กวาง 6.50 เมตร ยาว 535 เมตร 

ทอระบายน้ํา ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 1.20 เมตร 

ตามแบบแปลนเทศบาล

       9,000,000 ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการสัญจร และ การขนสง

สํานักการชาง

100 กอสรางผิวจราจร พรอมทอ

ระบายน้ํา ถนนสาธารณะ

แยกถนนพิทักษสันติราษฎร 

(ขางบานนางชะเอม สิงหะ)  

(เสนอโดยชุมชนสามัคคี

พัฒนา)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวก ปลอดภัย ใน

การจราจร การขนสงและมี

ระบบระบายน้ําที่ดี

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร 

กวาง 4.50 เมตร ยาว 42 เมตร 

พรอมทอระบายน้ํา ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร 

ตามแบบแปลนเทศบาล

          290,000 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดี ไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว ไมมีปญหา

น้ําทวมขัง

สํานักการชาง

101 กอสรางผิวจราจร พรอมทอ

ระบายน้ํา ถนนสวรรควิถี 19

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวก ปลอดภัย ใน

การจราจร การขนสงและมี

ระบบระบายน้ําที่ดี

ผิวจราจร คสล. หนา 0.20 เมตร 

กวาง 4-6 เมตร ยาว 480 เมตร 

พรอมทอระบายน้ํา ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร 

ตามแบบแปลนเทศบาล

       4,150,000 เพื่อปองกันน้ําทวมบริเวณ

ชุมชน ประชาชนไดรับ 

ความสะดวกในการเดินทาง

สํานกัการชาง
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    4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

102 กอสรางผิวจราจร พรอมทอ

ระบายน้ํา ซอยขาง 

ธนาคารกรุงไทย สาขา 

ปากน้ําโพ

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวก ปลอดภัย ใน

การจราจร การขนสงและมี

ระบบระบายน้ําที่ดี

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร 

กวาง 2.80 - 5.00 เมตร ยาว 188

 เมตร พรอมทอระบายน้ํา ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร 

ตามแบบแปลนเทศบาล

       1,210,000 เพื่อปองกันน้ําทวมบริเวณ

ชุมชน ประชาชนไดรับ 

ความสะดวกในการเดินทาง

สํานักการชาง

103 กอสรางผิวจราจร พรอมทอ

ระบายน้ํา ซอยแยกถนน

มหาเทพ  (โดยชุมชนหนอง

ผักตบ)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวก ปลอดภัย ใน

การจราจร การขนสงและมี

ระบบระบายน้ําที่ดี

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร 

กวาง  5.00 เมตร ยาว ประมาณ 

120  เมตร พรอมทอระบายน้ํา 

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 

เมตร   ตามแบบแปลนเทศบาล

       1,150,000 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดีไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว ไมมีปญหา

น้ําทวมขัง

สํานักการชาง

104 กอสรางผิวจราจร พรอมทอ

ระบายน้ํา ซอยเชื่อมถนน

มหาเทพ ขางบานชํานาญ

หมอ (โดยชุมชนหนองผักตบ)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัยในการ

เดินทาง การจราจร การขนสง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร 

กวาง  5.00 เมตร ยาว ประมาณ 

160  เมตร พรอมทอระบายน้ํา 

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 

เมตร  พรอมบอพัก ตามแบบ

แปลนเทศบาล

       1,450,000 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดีไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว ไมมีปญหา

น้ําทวมขัง

สํานักการชาง
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    4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

105 กอสรางผิวจราจร พรอมทอ

ระบายน้ํา ถนนขางหนองผัก

ตบ ซอยหอพักซากุระ (เสนอ

โดยชุมชนหนองผักตบ)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวก ปลอดภัย ใน

การจราจร การขนสงและมี

ระบบระบายน้ําที่ดี

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร 

กวาง  5.00 เมตร ยาว 150  เมตร

 พรอมทอระบายน้ํา ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร  

พรอมบอพัก ตามแบบแปลน

เทศบาล

       1,450,000 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดีไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว ไมมีปญหา

น้ําทวมขัง

สํานักการชาง

106 กอสรางผิวจราจร พรอมทอ

ระบายน้ําซอยแยกถนน

มหาเทพ (เสนอโดยชุมชน

หนองผักตบ)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัย ใน

การเดินทาง การจราจร การ

ขนสงและมีระบบระบายน้ํา

ที่ดี

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร 

กวาง 5.00 เมตร ยาว 150 เมตร

 พรอมทอระบายน้ํา ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร 

ตามแบบแปลนเทศบาล

       1,450,000 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดี ไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว ไมมีปญหา

น้ําทวมขัง

สํานักการชาง

107 กอสรางผิวจราจร พรอมทอ

ระบายน้ําซอยเยื้อง 

ศูนยบริการสาธารณสุข 3 

(เสนอโดยชุมชนสามัคคี

พัฒนา)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกความปลอดภัย

ในการเดินทาง การจราจร 

การขนสง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร 

กวาง 3.50 เมตร ยาว 42 เมตร 

พรอมทอระบายน้ํา ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร 

ตามแบบแปลนเทศบาล

          270,000 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดี ไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว ไมมีปญหา

น้ําทวมขัง

สํานักการชาง
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120

    4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

108 กอสรางผิวจราจร พรอมทอ

ระบายน้ํา ซอยแยกถนน

พิทักษสันติราษฎร (ขาง

บานเลขที่ 1122/7) (เสนอ

โดยชุมชนสามัคคีพัฒนา)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัยในการ

เดินทาง การจราจร การขนสง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร 

กวาง 4.00 เมตร ยาว 68 เมตร 

พรอมทอระบายน้ํา ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร 

ตามแบบแปลนเทศบาล

          430,000 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดี ไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว ไมมีปญหา

น้ําทวมขัง

สํานักการชาง

109 กอสรางผิวจราจร พรอมทอ

ระบายน้ําซอยขาง 

ศูนยบริการสาธารณสุข 3 

(เสนอโดยชุมชนสามัคคี

พัฒนา)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัยในการ

เดินทาง การจราจร การขนสง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร 

กวาง 3.20 เมตร ยาว 78 เมตร 

พรอมทอระบายน้ํา ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร 

ตามแบบแปลนเทศบาล

          460,000 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดี ไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว ไมมีปญหา

น้ําทวมขัง

สํานักการชาง

110 กอสรางผิวจราจร พรอมทอ

ระบายน้ํา ซอยแยกถนน

พิทักษสันติราษฎร (ขาง

บานเลขที่ 1164/14) (เสนอ

โดยชุมชนสามัคคีพัฒนา)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัยในการ

เดินทาง การจราจร การขนสง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร 

กวาง 3.50 เมตร ยาว 118 เมตร

 พรอมทอระบายน้ําขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร 

ตามแบบแปลนเทศบาล

          710,000 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดี ไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว ไมมีปญหา

น้ําทวมขัง

สํานักการชาง

120



121

    4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

111 กอสรางผิวจราจร พรอมทอ

ระบายน้ํา ซอยโรงกลวยไม 

(เสนอโดยชุมชนสามุคคี

พัฒนา)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัยในการ

เดินทาง การจราจร การขนสง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร 

กวาง 4.00 เมตร ยาว 105 เมตร

 พรอมทอระบายน้ําขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร 

ตามแบบแปลนเทศบาล

          670,000 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดี ไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว ไมมีปญหา

น้ําทวมขัง

สํานักการชาง

112 กอสรางผิวจราจร พรอมทอ

ระบายน้ํา ซอยขางบานนาย

เยื้อน กล่ําเทศ (เสนอโดย

ชุมชนสามัคคีพัฒนา)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัยในการ

เดินทาง การจราจร การขนสง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร 

กวาง 5.00 เมตร ยาว 125 เมตร

 พรอมทอระบายน้ําขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร 

ตามแบบแปลนเทศบาล

       1,060,000 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดี ไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว ไมมีปญหา

น้ําทวมขัง

สํานักการชาง

113 กอสรางผิวจราจร พรอมทอ

ระบายน้ํา ภายในชุมชนเจา

แมศรีจันทร 3 - 8 (6 ซอย) 

(เสนอโดยชุมชนเจาแมศรี

จันทร)

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจรไปมา

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร 

กวาง ประมาณ 2.00 - 4.00เมตร

 ยาวประมาณ 529 เมตร พรอม

ทอระบายน้ําขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร 

ตามแบบแปลนเทศบาล

       3,020,000 ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดี ไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว ไมมีปญหา

น้ําทวมขัง

สํานักการชาง
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    4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

114 กอสรางผิวจราจร พรอมทอ

ระบายน้ําและทางเทา ถนน

มหาเทพ ชวงที่ 1  (เสนอ

โดยชุมชนหนองผักตบ)

ประชาชนไดรับประโยชน 

จากการใชเสนทาง พรอมทั้ง

มีระบบระบายน้ําที่ดีไดรับ

ความสะดวก ปลอดภัยใน

การเดินทาง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.20 เมตร 

กวาง 12.00 เมตร ยาว 875 เมตร

 ทางเทาพรอมทอระบายน้ําขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.80 เมตร  ทั้ง

 2 ดาน พรอมโคมไฟตามแบบ

แปลนเทศบาล

 35,000,000 

(เงินอุดหนุน)

ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดี ไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว ไมมีปญหา

น้ําทวมขัง

สํานักการชาง

งบประมาณเทศบาล 21,190,000    113,236,000  138,018,000  

งบเงินอุดหนุน 50,000,000    50,000,000    85,000,000    
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4. ยุทธศาสตรพัฒนากายภาพเมือง

    4.2 แนวทางพัฒนาระบบการจราจร

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 กอสรางผิวจราจรตามแนว

ถนนริมเชื่อมจากปอมหนึ่งถึง

โรงน้ําแข็งและจากซอย   

รณชัยถึงใตสะพานเดชา     

 ติวงศ (เสนอโดยทุกชุมชน)

เพื่อเปดพื้นที่และรองรับการ

ขยายตัวของชุมชนและ

ปริมาณการจราจรในอนาคต

กอสรางถนน คสล. พรอมทอ

ระบายน้ํา ทางเทา และโคมไฟ

ยาว 2,500 เมตร ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

 25,000,000  

(เงินอุดหนุน)

 25,000,000  

(เงินอุดหนุน)

 25,000,000  

(เงินอุดหนุน)

ราษฏรที่อยูอาศัยในพื้นที่

และที่มีการคมนาคมทั่วไป

ไดรับความสะดวก รวดเร็ว

ไมมีปญหาน้ําทวมขัง

สํานักการชาง

2 ติดตั้งปายชื่อถนนและทาง

แยกภายในเขตเทศบาล 

(เสนอโดยชุมชนถาวร

พัฒนาชุมชนหนาผา)

เพื่อใหความสะดวกในการใช

เสนทางจราจร และแสดง

เอกลักษณวัฒนธรรม

ประเพณีของทองถิ่น

ติดตั้งปายชื่อถนนและทางแยก

ภายในเขตเทศบาล  จํานวน  300

 ปาย

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

สวยงามสะทอนถึง

วัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น

สํานักการชาง

3 ตอความยาวปายแนะนํา

เสนทางถนนพหลโยธิน

เพื่อใหความสะดวกในการใช

เสนทางจราจร

ตอความยาวปายตามแบบ

มาตรฐานริมทางหลวง  จํานวน 1

 ปาย

          100,000 ประชาชนไดรับความ 

สะดวกในการสัญจรและลด

ปญหาอุบัติเหตุ

สํานักการชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 ถึง 2554)

เทศบาลนครนครสวรรค

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

123



124

    4.2 แนวทางพัฒนาระบบการจราจร

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

4 ติดตั้งปายหยุดรถโดยสาร

ประจําทาง (เสนอโดยสโมสร

โรตารี่)

เพื่อแสดงจุดหยุดรถโดยสาร

เปนการปองกันและลด

ปญหาอุบัติเหตุ

ติดตั้งปายหยุดรถโดยสารประจํา

ทางตามแบบแปลนรายละเอียด

ของเทศบาล

          600,000 ปญหาอุบัติเหตุลดลง สํานักการชาง

5 กอสรางสะพานขามแมน้ํา

นานบริเวณวัดทองธรรมชาติ

เชื่อมทางหลวงหมายเลข  

225

เพื่อเปดพื้นที่และรองรับการ

ขยายตัวของชุมชนและ

ปริมาณการจราจรในอนาคต

สะพาน คสล. กวาง 8 เมตร 

พรอมถนน  เชื่อมสะพานจํานวน 

1  แหง

 15,000,000 

(เงินอุดหนุน)

 62,000,000 

(เงินอุดหนุน)

ประชาชนมีทางเลือกในการ

สัญจรเพิ่มขึ้น ลดอุบัติเหตุที่

อาจเกิดขึ้น ตามแนวทาง

แยกสายหลักเดิม

สํานักการชาง

งบประมาณเทศบาล 2,100,000      2,600,000      2,000,000      

งบเงินอุดหนุน 25,000,000    40,000,000    87,000,000    
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4. ยุทธศาสตรพัฒนากายภาพเมือง

    4.3 แนวทางปรับปรุงภูมิทัศน แหลงทองเที่ยว พื้นที่นันทนาการ และสวนสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 กอสรางอาคารสัญลักษณ

พื้นที่ตนน้ําเจาพระยา (พื้นที่

เฉพาะเกาะยม)

เพื่อพัฒนาตนแมน้ํา

เจาพระยา ใหเปนแหลง

ทองเที่ยว ระดับประเทศถึง

ระดับนานาชาติ

 ออกแบบและกอสรางอาคาร

สัญลักษณ ตนน้ําเจาพระยา 

พรอมงานภูมิสถาปตย จํานวน  1

  แหง ตามแบบแปลนเทศบาล

 6,000,000 

(คาออกแบบ)

 100,000,000 

(เงินนอุดหนุน)

 100,000,000 

(เงินอุดหนุน)

ราษฏรที่อยูอาศัยในพื้นที่มีที่

ใชในการพักผอนเพิ่มรายได

จากการทองเที่ยว

สํานักการชาง

2 พัฒนาแหลงทองเที่ยว

ภายในเขตเทศบาล  (เสนอ

โดยชุมชนบางเรารักกันจริง)

เพื่อพัฒนาสถานที่ทองเที่ยว

ใหมีความพรอมในทุกดาน

และสวยงาม

 แหลงทองเที่ยวในเขต  3  แหง  2,000,000     

(เงินอุดหนุน)

 2,000,000     

(เงินอุดหนุน)

 2,000,000     

(เงนิอุดหนุน)

เกิดความสวยงามเปน

ระเบียบ

สํานักการชาง

3 ปรับปรุงเกาะกลางถนนทาง

รวมระหวาง ถนนอรรถกวี 

และมาตุลี (หนาสํานักงาน 

เทศบาลฯ)

เพื่อใหมีภูมิทัศนที่สวยงาม

และใหมีสถานที่จัดกิจกรรม

 ปรับปรุงลานดนตรีจัดทําทาง

เทาภายในสวนปรับปรุง

สวนหยอมติดตั้งระบบสปริงเกอร

และไฟฟาแสงสวางจํานวน  1

แหง ตามแบบแปลนเทศบาล

       5,000,000 เกิดความสวยงามตระการ

ตาสรางความประทับใจแก

ผูพบเห็น

สํานักการชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 ถึง 2554)

เทศบาลนครนครสวรรค

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
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    4.3 แนวทางปรับปรุงภูมิทัศน แหลงทองเที่ยว พื้นที่นันทนาการ และสวนสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

4 ติดตั้งโคมไฟฟาสองสวาง

และไฟประดับ บริเวณลาน

มังกรภายในอุทยานสวรรค

เพื่อใหเกิดความสวยงาม

สอดคลองกับการปรับปรุง

พื้นที่ลานมังกร

 ติดตั้งโคมไฟโดยสองสวางและ

ไฟประดับลานมังกรจํานวน 1 

แหง ตามแบบแปลนเทศบาล

       2,000,000 เกิดความสวยงามตระการ

ตาสรางความประทับใจแก

ผูพบเห็น

สํานักการชาง

5 ปรับปรุงหองน้ําภายใน

อุทยานสวรรค

เพื่ออํานวยความสะดวกแก

ประชาชนที่เขามาใช

พักผอนภายในอุทยานสวรรค

 ซอมแซมปรับปรุงตัวอาคารและ

งานระบบตางๆ จํานวน  8  แหง 

ตามแบบแปลนเทศบาล

       2,400,000 ประชาชนไดรับความ

สะดวกปลอดภัยในการ

คมนาคม

สํานักการชาง

6 ปรับปรุงรั้วรอบอุทยานสวรรค เพื่อใหมีภูมิทัศนที่สวยงาม ปรับปรุงรั้วเดิมรอบอุทยานสวรรค

โดยทําเหล็กลูกกรงรั้ว  เสารั้ว

รูปแบบเกงจีนพรอมทาสี  และ

ติดตั้งประตูรั้วใหมแทนประตูรั้ว

เดิม  ความยาวประมาณ  1,765 

 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาล

       5,300,000        5,300,000 เกิดความสวยงามเปน

ระเบียบ

สํานักการชาง

7 กอสรางถนนคนเดินทางเขา

วัดคีรีวงศ

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกปลอดภัยใน

การจราจรและเปนการ

สงเสริมการทองเที่ยว

 ผิวจราจร คสล. กวาง 5 - 13.50 

เมตร ยาว 625 เมตร ปูบลอกทาง

เทา พื้นที่ไมนอยกวา 7,575 

ตารางเมตรพรอมปรับปรุงระบบ

ระบายน้ํา ตามแบบแปลน

เทศบาล

       7,600,000 ราษฏรที่อยูอาศัยในพื้นที่มีที่

ใชในการพักผอนเพิ่มรายได

จากการทองเที่ยว

สํานักการชาง
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    4.3 แนวทางปรับปรุงภูมิทัศน แหลงทองเที่ยว พื้นที่นันทนาการ และสวนสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

8 ปรับปรุงเกาะกลางอุทยาน

สวรรค

เพื่อใหมีภูมิทัศนที่สวยงาม กอสรางถนนและที่จอดรถ

ปรับปรุงอาคารเดิมที่ทรุดโทรม

กอสรางอาคารเรือนรมไม 1 หลัง

ปรับปรุงพื้นที่และตัดแตงตนไม

พรอมปลูกตนไมเพิ่มเติม ตาม

แบบแปลนเทศบาล

     12,000,000 เกิดความสวยงามตระการ

ตาสรางความประทับใจแก

ผูพบเห็น

สํานักการชาง

9 ปรับปรุงสะพานเชื่อมเกาะ

กลางอุทยานสวรรค

เพื่อใหเกิดความสวยงาม

และสอดคลองกับการ

ปรับปรุงพื้นที่เกาะกลาง

 ปรับปรุงราวสะพานและซุม

บริเวณสะพานจํานวน 1 แหง

ตามแบบแปลนเทศบาล

          950,000 เกดิความสวยงามตระการ

ตาสรางความประทับใจแก

ผูพบเห็น

สํานักการชาง

10 จัดทําปายสถานที่ทองเที่ยว

พรอมประวัติ (เสนอโดย

ชุมชนตลาดลาว ชมรมเขา

กบ  หอการคาจังหวัด

นครสวรรค โรงเรียน

นครสวรรค)

เพื่อบอกถึงความเปนมาของ

สถานที่ทองเที่ยวในเขต

เทศบาล

 ปายชื่อสถานที่ทองเที่ยวพรอม

ประวัติ  จํานวน  12  ปาย

          120,000           120,000 ประชาชนรับทราบขอมูล

ประวัติความเปนมาเกี่ยวกับ

สถานที่ทองเที่ยว

สํานักการชาง
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    4.3 แนวทางปรับปรุงภูมิทัศน แหลงทองเที่ยว พื้นที่นันทนาการ และสวนสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

11 ปรับปรุงทางเทารอบใน

ภายในอุทยานสวรรค

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง

เดินทางที่สะดวก

 กอสรางทางเดินเทาภายใน

อุทยานสวรรค กวาง 2.00 เมตร 

ยาว 3,500 เมตร โดยปูบล็อกทาง

เทาพรอมขอบคันหินตามแบบ

แปลนเทศบาล

       6,000,000        6,000,000 ประชาชนไดรับความ

สะดวกปลอดภัยในการ

คมนาคม

สํานักการชาง

12 พัฒนาแหลงพื้นที่เกาะญวน เพื่อพัฒนาเปนศูนยกลาง

ธุรกิจแหงใหมใจกลางเมือง

นครสวรรคและลดความ

แออัดของยานเศรษฐกิจ

 กอสรางระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และสิ่งอํานวย

ความสะดวกตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

 30,000,000 

(เงินอุดหนุน)

 30,000,000 

(เงินนอุดหนุน)

 30,000,000 

(เงินอุดหนุน)

ในเขตเทศบาลมียานธุรกิจ

แหงใหมรองรับการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจ

สํานักการชาง

13 พัฒนาพื้นที่ริมน้ําเพื่อเปน

แหลงทองเที่ยวและกิจกรรม

สันทนาการ

เพื่อเปนการสรางบรรยากาศ

สําหรับพื้นที่ริมน้ํา เพื่อการ

พักผอนและสงเสริมการ

ทองเที่ยว

 ปรับปรุงถนนคนเดินและจัดภูมิ

ทัศนตามแนวริมเขื่อนและถนน

ริมน้ํายาว 1,000 เมตร ตามแบบ

แปลนเทศบาล (เงินอุดหนุน)

 30,000,000 

(เงินอุดหนุน)

 30,000,000 

(เงินอุดหนุน)

ราษฏรที่อยูอาศัยในพื้นที่มี

ที่พักผอน  เพิ่มรายไดจาก

การทองเที่ยว

สํานักการชาง

14 พัฒนาพื้นที่เฉพาะบริเวณ

หนองผักตบชวงที่สอง

เพื่อใหมีภูมิทัศนที่สวยงาม

และปองกันการบุกรุกที่

สาธารณะในเชิงรุก

 กอสรางศาลาลอยน้ํา ศาลา

อเนกประสงคลาน จอดรถ 

ทางเดินกลางน้ํา และปรับปรุง

ภูมิทัศน โดยรวม ตามแบบแปลน

เทศบาล

 7,000,000     

(เงินอุดหนุน)

 7,000,000 

(เงินอุดหนุน)

ราษฏรที่อยูอาศยัในพื้นที่มี

ที่พักผอน  เพิ่มรายไดจาก

การทองเที่ยว

สํานักการชาง
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    4.3 แนวทางปรับปรุงภูมิทัศน แหลงทองเที่ยว พื้นที่นันทนาการ และสวนสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

15 จัดสรรพื้นที่ เพื่อ

สวนสาธารณะ และกิจกรรม

สันทนาการ หนองหัวสวน 

(พื้นที่เฉพาะเกาะยม)

เพื่อพัฒนาตนแมน้ํา

เจาพระยาใหเปนแหลง

ทองเที่ยวระดับประเทศถึง

ระดับนานาชาติ

 ปรับปรุงพื้นที่ กอสราง

สาธารณะอาคารกีฬากลางแจง 

และอาคารกีฬาในรมในพื้นที่  

150  ไร

 40,000,000  

(เงินอุดหนุน)

 40,000,000  

(เงินอุดหนุน)

ราษฏรที่อยูอาศัยในพื้นที่มี

ที่พักผอน  เพิ่มรายไดจาก

การทองเที่ยว

สํานักการชาง

16 จดัหาโคมไฟประดับรูปมังกร เพื่อความสวยงามใน

กิจกรรมทองถิ่น  แสดง

เอกลักษณวัฒนธรรมของ

พื้นที่

 จัดหาโคมไฟประดับรูปมังกร

พรอมติดตั้ง  จํานวน  400  ตัว  

ตามรูปแบบรายละเอียดและจุดที่

เทศบาลกําหนด

       4,400,000 เกิดความสวยงามตระการ

ตาสรางความประทับใจแก

ผูพบเห็น

สํานักการชาง

งบประมาณเทศบาล -                 41,370,000    15,820,000    

งบเงินอุดหนุน 38,000,000    209,000,000  209,000,000  
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4. ยุทธศาสตรพัฒนากายภาพเมือง

    4.4 แนวทางปรับปรุงและขยายระบบการผลิตและจําหนายน้ําประปา พัฒนาคุณภาพน้ําประปา

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 วางทอประปาซอยธรรมวิถี 2 เพื่อปรับปรุงทอจายน้ําใหได

มาตรฐาน

วางทอเมนประปา โดยใชทอ 

PVC ชนิดตอดวยแหวนยาง 

ขนาด 100 มม.ชั้นคุณภาพ13.5 

ประสานจากทอเมนเดิมขนาด 

200 มม. จากปากซอยธรรมวิถี 2 

 จนถึงสุดซอย ความยาว  

ประมาณ  380  เมตร

          342,000 ประชาชนมีน้ําประปาใช

อยางเพียงพอและตอเนื่อง

ครอบคลุมทุกครัวเรือน

สํานักการประปา

2 วางทอเมนประปาถนน

นครสวรรค-พิษณุโลก

เพื่อปรับปรุงทอจาย

น้ําประปาใหไดมาตรฐาน

วางทอเมนประปาโดยใชทอ    

แอสเบสตอสซีเมนตขนาด 300  

มม. ประสานจากทอเมนเดิม 

ขนาด 300 มม.ขางรานขายของ

เกาไปสิ้นสุดที่หนารานกิตติ

ไพบูลย ความยาวประมาณ  670 

 เมตร

       1,005,000 ประชาชนมีน้ําประปาใช

อยางเพียงพอและตอเนื่อง

ครอบคลุมทุกครัวเรือน

สํานักการประปา

ที่ โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 ถึง 2554)

เทศบาลนครนครสวรรค

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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    4.4 แนวทางปรับปรุงและขยายระบบการผลิตและจําหนายน้ําประปา พัฒนาคุณภาพน้ําประปา

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

3 วางทอประปาซอยธรรม

เกษตร

เพื่อปรับปรุงทอจายน้ําใหได

มาตรฐาน

วางทอเมนประปา โดยใชทอ  

PVC ชนิดตอดวยแหวนยาง 

ขนาด 100 มม. ชั้นคุณภาพ 13.5

 ประสานจากทอเมนเดิมขนาด 

200 มม. จากปากซอยธรรม

เกษตรจนถึงสุดซอยความยาว  

360 เมตร แลวแยกออกซอย

ดาวดึงสซาย 85 เมตร ขวา 60 

เมตร โดยประมาณชวงกลาง

ซอยธรรมเกษตร แยกเขาไปใน

ซอยความยาว145 เมตร

          585,000 ประชาชนมีน้ําประปาใช

อยางเพียงพอและตอเนื่อง

ครอบคลุมทุกครัวเรือน

สํานักการประปา
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    4.4 แนวทางปรับปรุงและขยายระบบการผลิตและจําหนายน้ําประปา พัฒนาคุณภาพน้ําประปา

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

4 วางทอเมนประปาชุมชน

ชอนตะวัน

เพื่อปรับปรุงทอประปาน้ําให

ไดมาตรฐาน

วางทอเมนประปาโดยใชทอ PVC

 ชนิดตอดวยแหวนยาง ขนาด  

100  มม.  ชั้นคุณภาพ 13.5  ตอ

จากทอ PVC 100  มม. ของเดิม

ขามถนนซอยความยาว  20  

เมตร แลวตอดวยทอ PVC ขนาด 

 2 " ชนิดตอดวยแหวนยางชั้น

คุณภาพ  13.5  เขาไปในซอย

ความยาว  690  เมตร รวมความ

ยาวทั้งสิ้นประมาณ  710  เมตร 

พรอมประสานทอที่วางใหม

ใหกับผูใชน้ําเดิมตามแนวที่ทอ

วางใหมผาน

          145,000 ประชาชนมีน้ําประปาใช

อยางเพียงพอและตอเนื่อง

ครอบคลุมทุกครัวเรือน

สํานักการประปา
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    4.4 แนวทางปรับปรุงและขยายระบบการผลิตและจําหนายน้ําประปา พัฒนาคุณภาพน้ําประปา

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

5 วางทอเมนบริเวณชุมชน

วิมานลอย (เสนอโดยชุมชน

วิมานลอย)

เพื่อปรับปรุงทอจาย

น้ําประปาใหไดมาตรฐาน

วางทอเมนประปา ขนาด Ø 2นิ้ว

 PVC 13.5 ความยาว 260 ม. 

จุดเริ่มตนจากปากทาง ลานกีฬา

ชุมชนวิมานลอยสิ้นสุดที่ทายซอย

 1 และทายซอย 2 ขางบาน

ประธานชุมชนวิมานลอย โดย

ประสานทอเมนขนาด Ø 4 นิ้ว 

PVC ซึ่งวางเดิมอยูกอนแลว

            80,000 ประชาชนมีน้ําประปาใช

อยางเพียงพอและตอเนื่อง

ครอบคลุมทุกครัวเรือน

สํานักการประปา

6 วางทอเมนประปาชุมชน

สถานีปากน้ําโพ

เพื่อปรับปรุงทอจายน้ําใหได

มาตรฐาน

วางทอเมนประปา ขนาด Ø 2นิ้ว

 PVC 13.5 ความยาว 375 ม. 

จากหลังบานพนักงานรถไฟไป

ตามถนนสายชุมแสง-นครสวรรค

            79,000 ประชาชนมีน้ําประปาใช

อยางเพียงพอและตอเนื่อง

ครอบคลุมทุกครัวเรือน

สํานักการประปา
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    4.4 แนวทางปรับปรุงและขยายระบบการผลิตและจําหนายน้ําประปา พัฒนาคุณภาพน้ําประปา

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

7 วางทอประปาซอยขาง

สํานักงานกรมพัฒนาที่ดิน 

เขต 9

เพื่อปรับปรุงทอจายน้ําใหได

มาตรฐาน

วางทอเมนประปา โดยใชทอ 

PVC ชนิดตอดวยแหวนยาง 

ขนาด 2นิ้ว ชั้นคุณภาพ13.5 

ประสานจากทอเมนเดิมขนาด 

200 มม. ริมถนนโกสียเขาไปใน

ซอยสํานักงานกรมพัฒนาที่ดิน 

เขต 9 ความยาวประมาณ  620  

เมตร

          116,000 ประชาชนมีน้ําประปาใช

อยางเพียงพอและตอเนื่อง

ครอบคลุมทุกครัวเรือน

สํานักการประปา

10 กอสรางระบบประปา

เทศบาล (เสนอโดยชุมชน

เกาะยม)

เพื่อใหประชาชนมนี้ําสะอาด

ใชอยางทั่วถึงและเพียงพอ

งวดที่ 1  เปนคากอสราง  ดังนี้  

1.กอสรางโรงสูบน้ําดิบ ขนาด 

8.00 x 10.00 ม.  จํานวน 1 โรง

500 ลาน        

(เงินอุดหนุน)

300 ลาน      

(เงินอุดหนุน)

ประชาชนมีน้ําประปาใช

อยางเพียงพอและตอเนื่อง

ครอบคลุมทุกครัวเรือน

สํานักการประปา

2. ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา ชนิดขับ

ดวยมอเตอรไฟฟา ขนาดสูบน้ํา

ไดไมนอยกวา 1,500 ลูกบาศก

เมตร/ชั่วโมง  จํานวน 12 ชุด
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    4.4 แนวทางปรับปรุงและขยายระบบการผลิตและจําหนายน้ําประปา พัฒนาคุณภาพน้ําประปา

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

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

5. กอสรางถังน้ําใส ขนาดความจุ

 5,000 ลูกบาศกเมตร จํานวน 5 

ถัง

6. กอสรางโรงเก็บ - จายสารเคมี

จํานวน 2 โรง
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    4.4 แนวทางปรับปรุงและขยายระบบการผลิตและจําหนายน้ําประปา พัฒนาคุณภาพน้ําประปา

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

งวดที่ 2  เปนคากอสรางทอสง

น้ําดิบ - น้ําสะอาด ขนาด 600 

มม. ยาวประมาณ 1,300 ม. 

จํานวน 3 ชุด ผานใตแมน้ําปง 

พรอมระบบติดตั้งเครื่องสูบ - จาย

 สารเคมี จํานวน  6  ชุด

งบประมาณเทศบาล 2,236,000      116,000         -                 

งบเงินอุดหนุน -                 500,000,000  300,000,000  
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4. ยุทธศาสตรพัฒนากายภาพเมือง

    4.5 แนวทางปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ําและการปองกันน้ําทวม

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งพัง

 และปองกันน้ําทวมตามแนว

รองน้ํา เจาพระยาเกาจาก

สะพานเดชาฯถึงโรงบําบัดน้ํา

เสีย

เพื่อปองกันตลิ่งพังและกัน

น้ําทวม

กําแพงกันดินและคันปองกันน้ํา

ทวม คสล. จากสะพานเดชา      

 ติวงศ ไปตามรองน้ําและคัน

ปองกันน้ําทวมดานในเกาะญวน

ถงึโรงบําบัดน้ําเสีย พรอมถนน

หลังกําแพง ยาว 1,650 เมตร 

ตามแบบแปลนเทศบาล

 100,000,000 

(เงินอุดหนุน)

 100,000,000 

(เงินอุดหนุน)

 100,000,000 

(เงินอุดหนุน)

ราษฏรที่อยูอาศัยในพื้นที่ไม

มีปญหาน้ําทวมขัง

สํานักการชาง

2 กอสรางระบบปองกันน้ํา

ทวมชวงสองและสาม

เพื่อปองกันตลิ่งพังและกัน

น้ําทวม

คันปองกันน้ําทวมจากวัดไทรใต 

ถึงปอมหนึ่งและจากรณชัยถึง

เชิงสะพานเดชาติวงศ ยาว 3,200

 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาล

 160,000,000 

(เงินอุดหนุน)

 160,000,000 

(เงินอุดหนุน)

 160,000,000 

(งินอุดหนุน)

ราษฏรที่อยูอาศัยในพื้นที่ไม

มีปญหาน้ําทวมขัง

สํานักการชาง

3 ปรับปรุงระบบระบายน้ําใน

เขตเทศบาล

เพื่อใหมีระบบระบายน้ําที่มี

ประสิทธิภาพ

ปรับปรุงระบบระบายน้ําตาม

แบบแปลนของเทศบาล

          100,000           100,000           100,000 มีระบบระบายน้ําที่มี

ประสิทธิภาพ

สํานักการชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 ถึง 2554)

เทศบาลนครนครสวรรค

ที่ โครงการ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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    4.5 แนวทางปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ําและการปองกันน้ําทวม

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

4 ปรับปรุงระบบระบายน้ํา 

ถนนโกสีย จากซอย         

ทิพยมาศถึงทางกลับรถใต

สะพานเดชาติวงศ    (เสนอ

โดยชุมชนปาไม)

เพื่อรวบรวม น้ําเสียเขาสู

ระบบบําบัดน้ําเสียและ

ปองกันน้ําจากแมน้ําไหล

ยอน เขาเสนทอ

กอสรางทอระบายน้ํา ขนาดเสน

ผานศูนยกลาง 0.80 เมตร พรอม

กอสรางผิวจราจรแอสฟลท       

ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร 

กวาง 8 -9 เมตร ยาว 200 เมตร 

ตามแบบแปลนเทศบาล

       1,400,000 สามารถนําน้ําเสียเขาสง

ระบบบําบัดน้ําเสียและ

ปองกันปญหาน้ําทวม

สํานักการชาง

5 ปรับปรุงระบบระบายน้ํา 

ถนนโกสีย จากหนาราน ป. 

ปลา เชื่อมทอรวบรวมน้ํา

เสียบริเวณสถานีสูบน้ํา 2 

(ถนนโกสียหลังกรุงไทยเอ)

เพื่อรวบรวม บําบัดน้ําเสีย

และปองกันน้ําจากแมน้ํา

ไหลยอน เขาเสนทอ

กอสรางทอระบะบายน้ํา ขนาด

เสนผานศูนยกลาง 0.60 เมตร 

พรอมปรับปรุงซอมแซมผิว

จราจรตามแนวเสนทอ ยาว 125 

เมตร ตามแบบแปลนเทศบาล

          700,000 สามารถนําน้ําเสียเขาสง

ระบบบําบัดน้ําเสียและ

ปองกันปญหาน้ําทวม

สํานักการชาง

6 ปรับปรุงระบบระบายน้ํา

บริเวณศูนยทารถ

เพื่อใหประชาชนไดความ

สะดวกในการสัญจรไปมา 

และมีระบบระบายน้ําที่ดี

ทอระบายน้ําขนาด

เสนผาศูนยกลาง 1.20 เมตร ยาว

 78 เมตร เชื่อมตอทอลอดถนน

พหลโยธิน ตามแบบแปลน

เทศบาล

       1,500,000 ราษฏรที่อาศัยอยูในพื้นที่มี

การคมนาคมที่ดีไมมีปญหา

น้ําทวม

สํานักการชาง
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    4.5 แนวทางปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ําและการปองกันน้ําทวม

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

7 ปรับปรุงระบบระบายน้ํา 

ถนนสวรรควิถี จากหนา

โรงเรียนเซนตโยเซฟ ถึงแยก

เดชาติวงศ

เพื่อใหผูเสนทางไดรับความ

สะดวก ปลอดภัยในการ

เดินทางการจราจร การขนสง

 และมีระบบระบายน้ําที่ดี

กอสรางทอระบายน้ํา คสล. 

เสนผาศูนยกลาง 1.00 เมตร  

พรอมซอมแซมผิวจราจร หลังทอ

 ยาว 650 เมตร

       6,000,000 ราษฏรที่อยูอาศัยในพื้นที่

และที่มีการคมนาคมทั่วไป

ไดรับความสะดวก  รวดเร็ว  

ไมมีปญหาน้ําทวมขัง

สํานักการชาง

8 ปรับปรุงระบบระบายน้ําและ

 ถนน คสล. ถนนสวรรควิถี 

บริเวณหนาบานพัก

สรรพสามิต จังหวัด

นครสวรรค (เสนอจากคํา

รองของประชาชน)

เพื่อใหประชาชนไดความ

สะดวกในการสัญจรไปมา 

และมีระบบระบายน้ําที่ดี

กอสรางทอระบายน้ํา คสล. 

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 มตร

 พรอมบอพัก คสล. และปรับปรุง

 ถนน คสล.  หนา  0.20 เมตร 

กวาง 3 เมตร ยาว 160 เมตร 

โดยมีพื้นที่ไมนอยกวา  445  

ตารางเมตร รายละเอียดตาม

แบบแปลนของเทศบาล

1,400,000      ทําใหราษฏรที่อยูอาศัยใน

บริเวณดังกลาวไดรับความ

สะดวก ในการสัญจรไปมา

สํานักการชาง

9 ปรับปรุงระบบระบายน้ํา

ถนนสวรรควิถี  ชวงแยก 

ถนนธรรมวิถี ถึง ถนนอรรถกวี

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัยในการ

เดินทางการจราจร การขนสง

 และมีระบบระบายน้ําที่ดี

กอสรางทอระบายน้ํา คสล. 

เสนผาศูนยกลาง 1.00 เมตร 

พรอมปรับปรุงซอมแซมผิว

จราจรหลังทอยาวรวม  700 เมตร

 ตามแบบแปลนเทศบาล

       6,500,000        6,500,000 ราษฏรที่อยูอาศัยในพื้นที่

และทีมีการคมนาคมทั่วไป

ไดรับความสะดวก รวดเร็ว

ไมมีปญหาน้ําทวมขัง

สํานักการชาง
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    4.5 แนวทางปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ําและการปองกันน้ําทวม

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

10 ปรับปรุงระบบระบายน้ํา

ถนนจักรวาล เริ่มตั้งแตแยก 

NSC ถึงแยกนวมินทรและ

ทางหลวง หมายเลข  117 

จากแยกนวมินทรถึงใต

สะพานพิษณุโลก

เพื่อรวบรวมน้ําเสียและ

ระบายน้ําปองกันน้ําทวมขัง

พื้นที่ ตามแนวถนน

กอสรางทอระบายน้ําขนาด  1.00

 เมตร  ยาว  479  เมตร ขนาด 

1.20 เมตร ยาว 273 เมตร ขนาด

 1.50 เมตร ยาว 826  เมตร 

พรอมปรับปรุงซอมแซมถนน  

กอสรางอาคารดักน้ําเสียและโรง

สูบน้ําเสีย จํานวน  1 แหง ตาม

แบบแปลนเทศบาล

 45,000,000 

(เงินอุดหนุน)

ราษฏรที่อยูอาศัยในพื้นที่

และทีมีการคมนาคมทั่วไป

ไดรับความสะดวก รวดเร็ว

ไมมีปญหาน้ําทวมขัง

สํานักการชาง

11 ปรับปรุงระบบระบายน้ํา 

ถนนโกสียจากเชิงสะพาน

พิษณุโลก ถึงปอมหนึ่ง

เพื่อใหผูใชทางไดรับความ

สะดวก ปลอดภัยในการ

เดินทางการจราจร การ

ขนสงและมี ระบบระบายน้ํา

ที่ดี

กอสรางทอระบายน้ําขนาด

เสนผาศูนยกลาง 1.20 เมตร ยาว

 2,275 เมตร  และทอระบายน้ํา 

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.50 

เมตร ยาว 1,409 เมตร ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

 63,000,000 

(เงินอุดหนุน)

ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่

และที่มีการคมนาคมทั่วไป

ไดรับความสะดวก รวดเร็ว

ไมมีปญหาน้ําทวมขัง

สํานักการชาง
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    4.5 แนวทางปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ําและการปองกันน้ําทวม

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

12 กอสรางสถานีสูบน้ําฝนถนน

ไกรลาส

เพื่อใหมี ระบบ ระบายน้ําที่

มีประสิทธิภาพ

กอสรางบอสูบ คสล. พรอมติดตั้ง

เครื่องสูบน้ํา แบบจุม ขนาดไม

นอยกวา  9 กิโลวัตต  จํานวน  4 

 ชุด     ควบคุมดวยระบบอัตโนมัติ

       3,500,000 ทําใหมีระบบระบายน้ําที่มี

ประสิทธิภาพ

สํานักการชาง

13 กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งพัง

พรอมลานอเนกประสงคริม

แมน้ําปง บริเวณชุมชนหนา

ผา (เสนอโดยชุมชนหนาผา)

เพื่อปองกันตลิ่งพัง กันน้ํา

ทวมและใหมีสถานที่จัด

กิจกรรมรวมทั้งการพักผอน

หยอนใจ

เขื่อนหินทิ้งยาว 60 เมตร พรอม

ลานอเนกประสงคกวาง 12 เมตร

 ยาว 24 เมตร และบันไดขึ้นลง

ตลิ่งตามแบบแปลนเทศบาล

       6,500,000 ปองกันตลิ่งพังและกันน้ํา

ทวมประชาชนไดรับ

ประโยชนจากการมีสถานที่

จัดกิจกรรมของชุมชน

สํานักการชาง

14 กอสรางรางระบายน้ํา คสล. 

รูปตัวยูพรอมฝาปด คสล. 

ซอยมาตุลี 14

เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร

กอสรางรางระบายน้ํา คสล.รูป

ตัวยู - พรอมฝาปด คสล. ซอย

มาตุลี 14 ขนาดลึก 0.40 เมตร 

กวาง 0.50 เมตร ความยาว 

รวมทั้งสองขาง 494 เมตร ตาม

แบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

1,123,000      ราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่

และที่มีการคมนาคมทั่วไป

ไดรับความสะดวก รวดเร็ว

สํานักการชาง

งบประมาณเทศบาล 2,200,000      26,623,000    6,600,000      

งบเงินอุดหนุน 260,000,000  368,000,000  260,000,000  
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5. ยุทธศาสตรดานการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง

    5.2 การสนับสนุน สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 วันเทศบาล (ตามนโยบาย

กระทรวงมหาดไทย)

 เพื่อเชิดชูความสําคัญของ

การปกครองทองถิ่นใน

รูปแบบเทศบาลใหปรากฎ

แกประชาชนทั่วไป

ทําบุญเลี้ยงเพลพระ                 

จัดนิทรรศการผลงานเทศบาล    

จัดกิจกรรมนันทนาการ

          200,000           200,000           200,000 พนักงานเทศบาลและ

ประชาชนทั่วไปเขาใจและ

เห็นความสําคัญของการ

ปกครองทองถิ่นรูปแบบ

เทศบาล พนักงานเทศบาลมี

ความรัก สามัคคี

สํานักปลัดเทศบาล 

งานธุรการ

2 อุดหนุนหนวยงานของรัฐ

หรือองคกรเอกชนใน

กิจกรรมอันเปน

สาธารณประโยชน

เพื่ออุดหนุนหนวยงานดาน

ตาง ๆ

อุดหนุนหนวยงานของรัฐหรือ

องคกรเอกชนในกิจกรรมอันเปน

สาธารณประโยชน

       1,000,000        1,000,000        1,000,000 หนวยงานของรัฐหรือองคกร

เอกชนสามารถปฏิบัติงาน

ไดอยางราบรื่น

สํานักปลัดเทศบาล

งานธุรการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 ถึง 2554)

เทศบาลนครนครสวรรค

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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    5.2 การสนับสนุน สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

3 สํารวจความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ

เพื่อนําขอมูลที่ไดรับมา

ปรับปรุงประสิทธิภาพการ

ทํางาน ใหผูรับบริการไดรับ

ความพึงพอใจสูงสุด

จัดจางหนวยงานหรือสถาบันที่

เปนกลางสํารวจความพึงพอใจ

ของผูรับบริการของเทศบาลใน

ประเด็นหลัก ๆ ไดแก ดาน

กระบวนการขั้นตอนการ

ใหบริการดานเจาหนาที่ผู

ใหบริการดานสิ่งอํานวยความ

สะดวก ฯลฯ

            80,000             80,000             80,000 ผูรับบริการไดรับความพึง

พอใจสูงสุด

สํานักปลัดเทศบาล 

งานการเจาหนาที่

4 อุดหนุนโครงการอนุรักษ

และสงเสริมงานประเพณีแห

เจาพอเจาแมปากน้ําโพ 

(ตามนโยบายทองถิ่น)

 เพื่อเปนการสงเสริมการ

ทองเที่ยวภายในจังหวัด

สนับสนุนงบประมาณงาน

ประเพณีแหเจาพอ-เจาแม 

ปากน้ําโพ ปละ 1 ครั้ง

       2,000,000        2,000,000        2,000,000 เศรษฐกิจการคาภายใน

จังหวัดดีขึ้น

สํานักปลัดเทศบาล 

งานสงเสริมการ

ทองเที่ยว

งบประมาณเทศบาล 3,280,000      3,280,000      3,280,000      

งบเงินอุดหนุน -                 -                 -                 
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5. ยุทธศาสตรดานการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง

    5.4 การรักษาความสงบเรียบรอย ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 จัดระเบียบการจําหนาย

สินคาในที่สาธารณะและให

ความรูแกผูประกอบการคา

ผูประกอบการคารูและ

เขาใจกฎ ระเบียบของ

ราชการและปฏิบัติไดอยาง

ถูกตอง

จัดอบรมใหความรูแก

ผูประกอบการคา 80 ราย จัดซื้อ

สีทินเนอร อุปกรณตีเสนตามที่

ผอนผัน/ที่สาธารณะ 20 แหง

            30,000             30,000             30,000 การจําหนายสินคาในที่หรือ

ทางสาธารณะมีความเปน

ระเบียบเรียบรอย

สํานักปลัดเทศบาล

งานเทศกิจ

2 ยุวเทศกิจ  (เสนอโดยชุมชน

สุขสวัสดิ์)

ใหความรูเด็กเยาวชน

เกี่ยวกับการจัดระเบียบ

ภายในเขตเทศบาล

อบรมเด็กและเยาวชน ป5 ถึง ม3 

เขารวมโครงการ 80 คน

            50,000             50,000             50,000 เด็กและเยาวชนนําความรูที่

ไดไปปฏิบัติและถายทอดให

ผูอื่นปฏิบัติถูกตอง

สํานักปลัดเทศบาล 

งานเทศกิจ

3 ติดตั้งระบบกลองโทรทัศน

วงจรปดภายในสถานีขนสง

ผูโดยสาร ระยะที่ 2

เพื่อเฝาระวัง ปองกันและ

รักษาความปลอดภัยจาก

อาชญากรรม

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจร

ปดบริเวณสถานีขนสงผูโดยสาร 

จํานวน 16 จุด

       1,000,000 ประชาชนมีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสินมากขึ้น

สํานักปลัดเทศบาล 

งานสถานีขนสง

ผูโดยสาร

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 ถึง 2554)

เทศบาลนครนครสวรรค

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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    5.4 การรักษาความสงบเรียบรอย ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

4 ติดตั้งระบบกลองโทรทัศน

วงจรปดภายในอาคาร

สํานักงานเทศบาล ระยะที่ 2

เพื่อเฝาระวัง ปองกัน

ทรัพยสิน การกอ

อาชญากรรม และการกอ

ความไมสงบ

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจร

ปดพรอมเครื่องบันทึก จํานวน  1 

ระบบ

          150,000 ทรัพยสินของทางราชการมี

ระบบรักษาความปลอดภัย

ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กองวิชาการและ

แผนงาน

5 ติดตั้งระบบกลองโทรทัศน

วงจรปดบริเวณที่ทําการ

ประปา

เพื่อปองกันความปลอดภัย

ในระบบราชการ

ติดตั้งเครื่องบันทึกภาพพรอม

กลองโทรทศันวงจรปด  จํานวน 9

 จุด ในที่ทําการประปา

          500,000 การปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สํานักการประปา

6 ติดตั้งระบบกลองโทรทัศน

วงจรปด ภายในเขตเทศบาล

 ระยะที่ 3

เพื่อเฝาระวัง ปองกันการกอ

อาชญากรรม การกอความ

ไมสงบ  และสนับสนุนการ

อํานวยการจราจร

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจร

ปดพรอมระบบโครงขายเพิ่มเติม 

จํานวน 32 กลอง

       6,500,000 ประชาชนมีความมั่นใจใน

ระบบรักษาความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสินมาก

ยิ่งขึ้น

กองวิชาการและ

แผนงาน

งบประมาณเทศบาล 1,730,000      6,580,000      80,000           

งบเงินอุดหนุน -                 -                 -                 
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6. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่ดี

    6.1 แนวทางพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนอยางเสมอภาค เกิดความพึงพอใจสูงสุด

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 บริการประชาชนดาน

ทะเบียนราษฎรและบัตร

ประจําตัวประชาชนดวย

ความรวดเร็ว

ลดขั้นตอนและระยะเวลาใน

การบริการประชาชนดาน

ทะเบียนราษฎร

ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการ

ใหบริการเหลือ 10-15 นาที ตอ

ราย

  -  -  - การปฏิบัติงานรวดเร็วสราง

ความพึงพอใจแกประชาชน

สํานักปลัดเทศบาล 

งานทะเบียน

2 บริการประชาชนดาน

ทะเบียนราษฎรและบัตร

ประจําตัวประชาชนดวย

ความรวดเร็ว

ลดขั้นตอนและระยะเวลาใน

การบริการประชาชนดาน

บัตรประจําตัวประชาชน

ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการ

บริการเหลือ 10 นาทีตอราย

  -  -  - การปฏิบัติงานรวดเร็วสราง

ความพึงพอใจแกประชาชน

สํานักปลัดเทศบาล 

งานทะเบียน

3 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

          150,000           150,000           150,000 เทศบาลมีแนวทางในการ

พัฒนาที่สอดคลองกับ

ปญหาความตองการของ

ชุมชนและประชาคมมาก

ยิ่งขึ้น

กองวิชาการและ

แผนงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 ถึง 2554)

เทศบาลนครนครสวรรค

ที่ โครงการ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
วัตถุประสงค ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

งบประมาณและที่มา
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    6.1 แนวทางพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนอยางเสมอภาค เกิดความพึงพอใจสูงสุด

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
วัตถุประสงค ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

งบประมาณและที่มา

งบประมาณเทศบาล 150,000         150,000         150,000         

งบเงินอุดหนุน -                 -                 -                 
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6. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่ดี

    6.3 แนวทางบริหารงบประมาณอยางโปรงใส ถูกตองตามระเบียบกฎหมาย และพัฒนาใหเกิดความคุมคา

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 สนับสนุนและจัดทําผังเมือง

รวมเมืองนครสวรรค

เพื่อใหมีกฎหมายผังเมืองใช

บังคับและเปนแนวทางใน

การควบคุมการกอสรางใน

เขตผังเมืองรวมเมือง

นครสวรรค

กฎกระทรวงออกตาม

พระราชบัญญัติการผังเมืองรวม 

พ.ศ.2528

       1,650,000           100,000           100,000 เทศบาลฯ มีกฎกระทรวง

ตามพระราชบัญญัติการผัง

เมืองใชบังคับ

สํานักการชาง

งบประมาณเทศบาล 1,650,000      100,000         100,000         

งบเงินอุดหนุน -                 -                 -                 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 ถึง 2554)

เทศบาลนครนครสวรรค

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

148



149

6. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่ดี

    6.4 แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดอยางทั่วถึง และเปนธรรม

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 จัดทําของที่ระลึกและรางวัล

มอบแกผูเสียภาษี

เพื่อเปนสิ่งจูงใจให

ประชาชนมาชําระภาษี

ภายในกําหนดเวลา

จัดทําของที่ระลึกและรางวัล 

จํานวนประมาณ 2000 ชุด

          200,000           200,000           200,000 ประชาชนมาชําระภาษีใน

เวลาที่กําหนดมากขึ้น

สํานักการคลัง

2 จัดหาผลประโยชนในที่สา

ธารณสมบัติของแผนดิน 

(เสนอโดยชุมชนหนองผักตบ)

เพื่อปองกันการบุกรุกที่

สาธารณประโยชนของ

แผนดิน และกันแนวเขต

อนุรักษใหชัดเจน

จัดประโยชนที่ดินที่มีราษฎรบุก

รุกอยูเดิม ใหเชาตามหลักเกณฑ

ที่กําหนด จํานวน 527 ราย

            50,000             50,000             50,000 ไมมีการบุกรุกที่ดินเพิ่มขึ้น มี

เขตอนุรักษที่ชัดเจน

สํานักการคลัง

งบประมาณเทศบาล 250,000         250,000         250,000         

งบเงินอุดหนุน -                 -                 -                 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 ถึง 2554)

เทศบาลนครนครสวรรค

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
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6. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่ดี

    6.5 แนวทางการพัฒนาแนวทางพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการประชาสัมพันธ ใหสะดวก รวดเร็ว อยางมีประสิทธิภาพ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงระบบโทรศัพท

พื้นฐานของเทศบาล

เพื่อรองรับการเชื่อมโยง

ระบบโทรศัพทระหวาง

หนวยงานในสังกัดที่อยู

ภายนอกอาคารสํานักงานฯ

1. จัดหาวงจร เพิ่มเลขหมาย

โทรศัพท ภายนอก / ภายใน  

จํานวน  1 ตัว  รองรับไดไมนอย

กวา 24 เลขหมาย        

2. จัดหาการดวงจร Network 

สําหรับตู  PABX  1  ชุด

            60,000 สามารถใหปริการโทรศัพท

กับหนวยงานในสังกัด

เทศบาลทั้งที่อยูภายในและ

ภายนอกอาคารสํานักงาน

กองวิชาการและ

แผนงาน

2 จัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร 

Server สําหรับบริหาร

จัดการระบบโครงขาย

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อบริหารจัดจัดการระบบ

โครงขายเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร

ของเทศบาลและหนวยงาน

ในสังกัดเทศบาล รวมถึง

งานบริการสาธารณะดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ดวย

เครือขาย Network 

ความเร็วสูง

จัดหา Computer SERVER  

แบบ Rack ขนาดไมนอยกวา 2U

 จํานวน 4 ชุด  (PROXY, 

GATEWAY, DNS, NAT)  พรอม

อุปกรณ และตูจัดเก็บอุปกรณ 

ขนาด 42 U

          450,000 สามารถบริหารจัดการระบบ

โครงขายเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร

ระหวางหนวยงานในสังกัด

เทศบาล ฯ และบริการ

สาธารณะ ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

กองวิชาการและ

แผนงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 ถึง 2554)

เทศบาลนครนครสวรรค

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

งบประมาณและที่มา
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    6.5 แนวทางการพัฒนาแนวทางพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการประชาสัมพันธ ใหสะดวก รวดเร็ว อยางมีประสิทธิภาพ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

งบประมาณและที่มา

3 ติดตั้งระบบ ICT โรงเรียนใน

สังกัดเทศบาลฯ

เพื่อใหโรงเรียนในสังกัด

เทศบาลฯสามารถเชื่อมโยง

ระบบ ICT ถึงกันผาน

เครือขายความเร็วสูงของ

เทศบาล และสามารถ

รองรับการทํา Conference 

และสื่อชวยสอน 

อิเล็กทรอนิคส

ติดตั้ง คอมพิวเตอร อุปกรณ

เครือขายคอมพิวเตอร ปรับปรุง

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

ติดตั้งระบบเชื่อมโยงเครือขาย

ภายในโรงเรียน ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

       1,800,000 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ 

สามารถทํา Conference 

และสื่อชวยสอน 

อิเล็กทรอนิคส ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

กองวิชาการและ

แผนงาน

4 จัดหา COMPUTER  PC  

ความเร็วสูง

เพื่อใชในการดูแลจัดการ 

WebSite ของเทศบาลและ

บริหารจัดการระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศของ

เทศบาลฯ

จัดหาเครื่อง Computer PC 

ความเร็วสูงพรอมอุปกรณจํานวน

 2 ชุด

            90,000 สามารถดูแลและบริหาร

จัดการระบบ WebSite และ

ระบบโครงขายสารสนเทศได

อยางเปนระบบและมี

ประสิทธิภาพ

กองวิชาการและ

แผนงาน

5 จัดหา TABLET PC   เพื่อใชตรวจสอบดูแล 

อุปกรณ เครือขาย และ

ระบบสารสนเทศ

จัดหาเครื่อง Tablet PC จํานวน 1

 ชุด

            60,000 การตรวจสอบ แกไข ปญหา

ของระบบเครือขาย

สารสนเทศเปนไปอยาง

สะดวกรวดเร็วและแมนยํา

กองวิชาการและ

แผนงาน
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    6.5 แนวทางการพัฒนาแนวทางพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการประชาสัมพันธ ใหสะดวก รวดเร็ว อยางมีประสิทธิภาพ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

งบประมาณและที่มา

6 จัดหาระบบจัดเก็บขอมูล 

ตาม พ.ร.บ.วาดวยการ

กระทําผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร พ.ศ.2550

เพื่อจัดเก็บขอมูลการจราจร

บนเครือขายคอมพิวเตอร ให

เปนไปตามขอกําหนดใน 

พ.ร.บ. ฯ

จัดหาระบบจัดเก็บขอมูลตาม

พ.ร.บ.ฯ พรอม Computer 

Server จํานวน 1 ระบบ

          650,000 สามารถจัดเก็บขอมูล

การจราจร และการเขาถึง

ขอมูลของระบบเครือขาย

สารสนเทศฯไดตาม

ขอกําหนดในพ.ร.บ.ฯ

กองวิชาการและ

แผนงาน

7 ติดตั้งระบบสื่อสารเพื่อ

บริการเคลื่อนที่

เพื่ออํานวยความสะดวกใน

การติดตอสื่อสารระหวาง

สํานักงานกับพื้นที่ในเขต

เทศบาล ซึ่งกระทําไดทุกที่ทุก

เวลา ทั้งบริการโทรศัพท 

อินเตอรเน็ท  Video 

Conference และ Video 

Streaming

จัดหาระบบเชื่อมโยงเครือขายไร

สายความเร็วสูงพรอมอุปกรณ 

ชนิดพรอมติดตั้งไดทันที ทั้งแบบ

ประจําที่ และแบบเคลื่อนที่เร็ว

          350,000 มีระบบการติดตอสื่อสารที่มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กองวิชาการและ

แผนงาน
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    6.5 แนวทางการพัฒนาแนวทางพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการประชาสัมพันธ ใหสะดวก รวดเร็ว อยางมีประสิทธิภาพ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

งบประมาณและที่มา

8 จัดหาสัญญาณ Internet 

สํารองพรอมอุปกรณ

เพื่อการบริการ Internet มี

ประสิทธิภาพเชื่อถือได 

สามารถเชื่อมโยงได

ตลอดเวลา

จัดหาสัญญาณ Internet ชนิด 

DSL หรือ LEASE LINE 

ความเร็วไมต่ํากวา 4/4(/inter 1)

เม็กกะบิด จํานวน 2 LINEจากผู

ใหบริการตางราย พรอม Load 

Balance และอุปกรณ

            50,000 สามารถใหบริการสัญญาณ 

Internet ไดอยางตอเนื่อง 

และมีความมั่นคงของ

สัญญาณสูง รองรับการ

บริการสูชุมชน หนวยงาน

สังกัดเทศบาลฯ และบริการ

สาธารณะ

กองวิชาการและ

แผนงาน

9 ปรับปรุงระบบ  NETWORK  

เทศบาลนครนครสวรรค

เพื่อรองรับการบริการ Video

 Conference และบริการ

ทางเครือขายอื่นๆ

จัดหา MANAGE  SWITCH  

LAYER  3, ACCESS POINT, 

Webcam Camara และอุปกรณ

 Network อื่นๆ

          200,000 สามารถนําระบบเครือขายที่

มีอยูมาใชงานได

หลากหลายและคุมคามากขึ้น

กองวิชาการและ

แผนงาน

10 ติดตั้งตูพักสาย Fiber Optic

 ชนิด Single Mode ขนาด 

240 Core

เพื่อเปนจุดตอเชื่อม

สัญญาณความเร็วสูง

ระหวางภายในและภายนอก

อาคาร

ติดตั้งตูพักสาย Fiber Optic ชนิด

 Single Mode ขนาด 240 Core 

จํานวน 1 ชุด พรอมสายFiber 

Optic จํานวน 240 Core ติดตั้ง

เชื่อมโยงระหวางตูพักสาย

          180,000 สามารถรองรับการเชื่อมตอ

สัญญาณจากภายนอก

อาคารถึงอุปกรณภายใน

อาคารไดทันที โดยไมตอง

เดินสายภายในอาคาร

กองวิชาการและ

แผนงาน
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    6.5 แนวทางการพัฒนาแนวทางพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการประชาสัมพันธ ใหสะดวก รวดเร็ว อยางมีประสิทธิภาพ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

งบประมาณและที่มา

11 ติดตั้งโครงขายการกระจาย

ขาวชุมชน

เพื่อใหการเผยแพรขอมูล

ขาวสารทางราชการสามารถ

เขาถึงชุมชนและประชาชน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ

ทันสมัย และสามารถรองรับ

สื่อเทคโนโลยีดาน

ประชาสัมพันธได

ติดตั้งระบบการกระจายขาว

ชุมชนผานโครงขาย Fiber Optic

 หรือ โครงขาย Wireless 

ความเร็วสูง ของทุกชุมชนในเขต

เทศบาล

       3,500,000 ประชาชนสามารถรับรู

ขาวสารไดอยางทัน

เหตุการณและทั่วถึง

กองวิชาการและ

แผนงาน

12 ปรับปรุงหองปฏิบัติการศูนย

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อใชเปนหองปฏิบัติการ

รองรับงานดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ และศูนย

ปฏิบัติการระบบ

กลองโทรทัศนวงจรปด และ

รองรับการใชงานและการ

ขยายงานในอนาคต

ปรับปรุงหองศูนยเทคโนโลยี

สารสนเทศ และหอง Server 

Farm

       1,500,000 สามารถรองรับงานระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร รวมถึงงาน

บริการดานเทคโนโลยี

สารสนเทศไดอยางรวดเร็ว

และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กองวิชาการและ

แผนงาน

งบประมาณเทศบาล 3,510,000      5,380,000      -                 

งบเงินอุดหนุน -                 -                 -                 
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6. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่ดี

    6.6 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1  อบรมสัมมนาสมาชิกสภา

เทศบาล คณะผูบริหาร 

พนักงานเทศบาล และ

พนักงานจาง

เพื่อใหผูเขารับการอบรมไดรู

และเขาใจ เรื่องกฎหมาย 

ระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน 

ทักษะและประสบการณ 

และการปฏิบัติหนาที่

อบรมและศึกษาดูงาน  1.อบรม

ความรูพื้นฐานในการปฏิบัติ

ราชการ การปฏิบัติหนาที่ดาน

คุณธรรมและจริยธรรม 2.อบรม

พัฒนาประสิทธิภาพและศึกษาดู

งานพนักงานเทศกิจ 3.อบรม

เจาหนาที่ปองกันและพนักงาน

ดับเพลิงทัศนศึกษาดูงาน

       7,000,000        7,000,000        7,000,000 ผูบริหาร สมาชิกสภา

เทศบาล พนักงานเทศบาล 

และพนักงานจาง สามารถ

นําความรูที่ไดรับมา

ประยุกตใชในการปรับปรุง

ประสิทธิภาพการบริหารงาน

เทศบาลและการปฎิบัติงาน

สํานักปลัดเทศบาล 

งานธุรการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552 ถึง 2554)

เทศบาลนครนครสวรรค

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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    6.6 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

4.พัฒนาประสิทธิภาพพนักงาน

ดับเพลิง 5.การประชุมไดผลคน

ไดสุขภาพ 6.พัฒนาความรูและ

ประสบการณเพื่อนํามาพัฒนา

งานดานสิ่งแวดลอม 7.พัฒนา

ศักยภาพบุคลากรดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 8.การเรียนรูตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 9.สงเสริมการ

ลดภาวะโลกรอน10.พัฒนา

ศักยภาพบุคลากรสํานักการชาง

156



157

    6.6 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

2 ฝกอบรม อปพร. และฝก

ทบทวน อปพร.  (เสนอโดย

ชุมชนเจาแมศรีจันทร)

เพื่อใหประชาชนในเขต ฯ มี

ความรูความสามารถในการ

ระงับเหตุอัคคีภัยเบื้องตน

และเพื่อให อปพร.ที่ผานการ

ฝกอบรมไปแลวมีความรู

และมีทักษะในการใช

อุปกรณ และเทคนิคที่ทันสมัย

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

สามารถระงับเหตุอัคคีภัย

เบื้องตนได อปพร. มีความรู 

มีทักษะในการใชอุปกรณ

เครื่องมือเครื่องใชเพิ่มมากขึ้น

สํานกัปลัดเทศบาล 

งานปองกันฯ

3 ฝกซอมแผนปองกันภัยฝาย

พลเรือน  (เสนอโดยชุมชน

สามัคคีพัฒนา)

เพื่อฝกซอมแผนปองกันภัย

ฝายพลเรือน อาทิเชนแผน

ปองกันน้ําทวม และ

ชวยเหลือผูประสบอุทกภัย

และซอมแผนอุบัติภัย

ไมนอยกวา 1 ครั้ง             50,000 ทําใหเกิดความคลองตัวใน

การปองกัน  หากมี            

สาธารณภัยเกิดขึ้นจริง

สํานักปลัดเทศบาล 

งานปองกันฯ

4 สัปดาหปองกันสาธารณภัย  

(เสนอโดยชุมชนวิมานลอย)

เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค

ปองกันอัคคีภัย

จัดกิจกรรมรณรงคปองกันสา

ธารณภัย

          100,000           100,000           100,000 การเกิดอัคคีภัยลดลง สํานักปลัดเทศบาล 

งานปองกันฯ

5 ตรวจรวมเพื่อความปลอดภัย เพื่อจัดกําลัง อปพร.ออก

ตรวจรวม กับหนวยงานของ

ตํารวจ

จัดหาวัสดุ อุปกรณตรวจรวมเพื่อ

ความปลอดภัย

            60,000             60,000             60,000 การเกิดอัคคีภัย และเหตุ    

สาธารณภัยลดลง

สํานักปลัดเทศบาล 

งานปองกันฯ
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    6.6 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

6 เยาวชนปองกันสาธารณภัย

หรือภัยคุกคามอื่น  (เสนอ

โดยชุมชนหลวงปูทาว)

เพื่อฝกใหเยาวชนรูวิธีการ

ปองกันสาธารณภัย และ

ระงับภัย ตลอดจนการ

ปองกันตัวจากภัยคุกคามอื่น

ฝกอบรมเยาวชน จํานวน 80 คน             60,000             60,000             60,000 เยาวชนปลอดภัยรูวิธีการ

ปองกัน และระงับ                 

 สาธารณภัยและภัยอื่น ๆ

สํานักปลัดเทศบาล 

งานปองกันฯ

7 กอสรางที่จอดรถดับเพลิง

ขนาดเล็ก

เพื่อสําหรับจอดรถดับเพลิง

ขนาดเล็กจํานวน 3-4 คัน

กอสรางโครงเหล็กหลังคาขนาด

ประมาณ 5x10 เมตร ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

          500,000 มีที่สําหรับจอดรถดับเพลิง สํานักปลัดเทศบาล 

งานปองกันฯ

8 ติดตั้งกันสาดหนวยดับเพลิง

ภายในอุทยานสวรรค

เพื่อปองกันน้ําฝน รั่วเขาไป

ภายในหนวยดับเพลิง

ติดตั้งกันสาด  ขนาด 12x2 เมตร 

  2    แหง

            60,000 สามารถปองกันฝนรั่วเขา

ภายในหนวยดับเพลิงได

สํานักปลัดเทศบาล 

งานปองกันฯ

9 กอสรางที่จอดรถดานขาง

สํานักงานเทศบาล

เพื่ออํานวยความสะดวกแก

ประชาชนผูรับบริการ

กอสรางที่จอดรถ จํานวน 2 แหง 

ตามแบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

          300,000 มีที่จอดรถเปนระเบียบ

เรียบรอย

สํานักปลัดเทศบาล

10 กอสรางอาคารชุดที่พัก

พนักงานดับเพลิง

เพื่อเปนสวัสดิการใหกับ

เจาหนาที่และ พนักงาน

2 แหง        5,000,000 เปนที่พักอาศัยของจนท. 

และพนักงานเกิดความ

รวดเร็วในการออกปฏิบัติงาน

สํานักปลัดเทศบาล 

งานปองกันฯ
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    6.6 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

11 ปรับปรุงที่จอดรถดับเพลิง

หนวยเฉพาะกิจ

เพื่อใชเปนหนวยดับเพลิง

เฉพาะกิจ

กอสรางที่จอดรถดับเพลิง จํานวน

 1 หลัง

          300,000 มีที่สําหรับจอดรถดับเพลิง สํานักปลัดเทศบาล 

งานปองกันฯ

12 ปรับปรุงบานพักพนักงาน

ดับเพลิง

เพื่อปรับปรุงอาคารที่พัก

พนักงานดับเพลิง

1  แหง           500,000 เพื่อใหเปนที่พักอาศัยของ

พนักงานดับเพลิง

สํานักปลัดเทศบาล 

งานปองกันฯ

13 กอสรางสถานีดับเพลิงใหม

แทนสถานีดับเพลิงหลังเกา

เพื่อใหสถานีดับเพลิง มี

ความเปนระเบียบเรียบรอย 

สวยงาม นาอยู

1 แหง        6,000,000 มีความเปนระเบียบเรียบรอย

 สวยงามนาอยู

สํานักปลัดเทศบาล 

งานปองกันฯ

14 จัดหาครุภัณฑสํานัก

ปลัดเทศบาล

เพื่อมีเครื่องมือเครื่องใช

เพียงพอตอการปฏิบัติงาน

เครื่องคอมพิวเตอร พรอม

โปรแกรมควบคุมอุปกรณ

โสตทัศนูปกรณ หองประชุม 3/3 

 จํานวน 1 ชุด

            80,000 อุปกรณเครื่องมือเครื่องใช

เพียงพอแกการปฏิบัติงาน

งานธุรการ

ติดตั้งระบบไฟฟาแรงสูงหมอ

แปลง 1000 kva 22 K 3 เฟส

       6,200,000 สํานักปลัดเทศบาล

ไมคหองประชุม จํานวน 2 ชุด  

(ไมคประธาน 2 ตัว,ไมคตอพวง 

100 ตัว,เครื่องควบคุมไมค ฯลฯ)

          700,000 งานธุรการ
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    6.6 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

คอมพิวเตอรสํานักงาน และ

เครื่องพิมพ พรอมอุปกรณ 

จํานวน 4 ชุด

          140,000 งานธุรการ 2  , งาน

ทะเบียน 2

รถเข็นอเนกประสงค 4 ลอ  ชั้น

เดียว  จํานวน  2  คัน

            10,000 งานธุรการ

เครื่องปรับอากาศแบบฝงฝา 

พรอมติดตั้ง จํานวน 1 เครื่อง

          100,000 งานธุรการ

เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน

ขนาดไมต่ํากวา 60,000 บีทียู 

พรอมติดตั้ง จํานวน 1 เครื่อง

            80,000 งานธุรการ

ตูเอกสาร 4 ลิ้นชัก จาํนวน 1 หลัง               5,000 งานการเจาหนาที่

ปอมจุดตรวจเทศกิจ จํานวน    1 

 หลัง

          100,000 งานเทศกิจ

เครื่องทําน้ําเย็น แบบตอทอ 

ขนาด 1 กอก

            10,000 งานทะเบียนฯ

รถยนตบรรทุกน้ําดับเพลิงขนาด

จุน้ําไมนอยกวา 5,000 ลิตร 

จํานวน  1 คัน

       3,000,000 งานปองกันฯ

160



161

    6.6 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

เครื่องรับสงวิทยุ ชนิดติดรถยนต 

25 วัตต จํานวน   1   เครื่อง

            24,000 งานปองกันฯ

ตูดับเพลิงเคมีแรงดันสูง  จํานวน 

 4  ตู

       1,400,000 งานปองกันฯ

เครื่องสูบน้ําชนิดหาบหาม พรอม

รถลากจูง และอุปกรณ จํานวน 3 

เครื่อง

       1,500,000 งานปองกันฯ

เครื่องอัดถังอากาศเครื่องชวย

หายใจ จํานวน   1  เครื่อง

          450,000 งานปองกันฯ

เครื่องตัดแตงกิ่งไมแบบ

เครื่องยนตเบนซิน พรอมอุปกรณ

 จํานวน 2 ชุด

            50,000 งานปองกันฯ

ตูเก็บเอกสาร 2 บานประตูทึบ

จํานวน 1 หลัง

              3,200 งานสงเสริมการ

ทองเที่ยว

กลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 

ความละเอียดไมนอยกวา 10 

ลานพิกเซล จํานวน  1  ตัว

            11,000 งานสงเสริมการ

ทองเที่ยว
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    6.6 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

โทรทัศนสีจอแบน ขนาด 29 นิ้ว 

จํานวน 2 เครื่อง

            16,000 สํานักปลัดเทศบาล

เกาอี้แบบมีพนักพิง  จํานวน  5  

ตัว

              7,900 สํานักปลัดเทศบาล

คอมพิวเตอรสําหรับคนหาขอมูล

ดานการทองเที่ยว พรอมอุปกรณ

 จํานวน  2 ชุด

          100,000           100,000 งานสงเสริมการ

ทองเที่ยว

รถยนตบรรทุกดีเซล แบบธรรมดา

 จํานวน 2 คัน

          900,000 งานเทศกิจ

หลังคารถบรรทุก  ขนาด 1 ตัน

(หลังคาอะลูมิเนียม)  จํานวน 2 

หลัง

            26,000 งานเทศกิจ

เรือทองแบนแบบอลูมิเนียม 

บรรทุกคนไดไมนอยกวา 5 คน 

เครื่องยนตแบบหางสั้น ไมนอย

กวา 45 แรงมา พรอมอุปกรณ   2

  ลํา

          1,500,000 งานปองกันฯ

ชุดผจญเพลิง สําหรับดับไฟใน

อาคารสูง พรอมอุปกรณ จํานวน 

3 ชุด

             360,000 งานปองกันฯ
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    6.6 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

15 จัดหาครุภัณฑกองวิชาการ

และแผนงาน

เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใช

เพียงพอตอการปฏิบัติงาน

จอคอมพิวเตอร LCD ขนาด 19 

นิ้ว จํานวน 3 จอ

            24,000 อุปกรณเครื่องมือเครื่องใช

เพียงพอแกการปฏิบัติงาน

งานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 2 / งาน

บริการเผยแพร

วิชาการ 1

เครื่องสํารองไฟขนาดไมนอยกวา

 3000 VA ชนิดสามารถเพิ่ม 

Battery ภายนอกได  จํานวน 1 

เครื่อง

            48,000 งานเทคโนโลยี

สารสนเทศ

เครื่องทําสําเนาซีดีและดีวีดี 

จํานวน 1 เครื่อง

            25,000 งานบริการและ

เผยแพรวิชาการ

กลองถายรูปดิจิตอล ความ

ละเอียดไมนอยกวา 10 ลาน

พิกเซล จํานวน 2 กลอง

            22,000 งานบริการและ

เผยแพรวิชาการ

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18000 

BTU  พรอมติดตั้ง

            30,000 งานบริการและ

เผยแพรวิชาการ

คอมพิวเตอรสํานักงาน และ

เครื่องพิมพ พรอมอุปกรณ 

จํานวน 1 ชุด

            35,000 งานสารบรรณ

163



164

    6.6 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ

ใหบริการอินเตอรเน็ตสาธารณะ

            50,000 กองวิชการและ

แผนงาน

เครื่องพิมพดีดไฟฟา จํานวน 1 

เครื่อง

            19,500 งานธุรการ

รถยนตบรรทุก (ดีเชล) แบบ

ดับเบิ้ลแค็บ ติดตั้งระบบเครื่อง

เสียง จํานวน 1 คัน

          610,000 งานบริการและ

เผยแพรวิชาการ

เครื่องสลับสัญญาณภาพ (Video

 Switcher) พรอมอุปกรณ 

จํานวน 1 ชุด

            75,000 งานบริการและ

เผยแพรวิชาการ

คอมพิวเตอรโนตบุคพรอม

อุปกรณ จํานวน 2 ชุด

            90,000 กองวิชาการและ

แผนงาน

โตะทํางานพรอมเกาอี้ 2 ชุด               3,800 กองวิชาการและ

แผนงาน

เครื่องบันทึกเสียง จํานวน 2 

เครื่อง

            12,000 งานบริการและ

เผยแพรวิชาการ/

งานธุรการ

รถยนตโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง 

จํานวน 1 คัน

       1,070,000 กองวิชาการและ

แผนงาน
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    6.6 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

โทรทัศนสีจอแบนขนาด 29 นิ้ว 

จํานวน 3 เครื่อง

            24,000 งานบริการและ

เผยแพรวิชาการ 2/ 

งานนิติการ 1

16 จัดหาครุภัณฑสํานักการคลัง เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใช

สํานักงานอยางเพียงพอใน

การปฏิบัติงาน

รถจักรยานยนต ขนาดไมนอย

กวา 120 ซี.ซี  จํานวน 2 คัน

            80,000 การปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

สํานักการคลัง

ตูเซฟ จํานวน 1 ตู             20,000 สํานักการคลัง

ตูเก็บเอกสาร 3 ลิ้นชัก จํานวน 4 ตู             14,000 สํานักการคลัง

คอมพิวเตอรโนตบุค จํานวน 1 ชุด             45,000 สํานักการคลัง

เครื่องดูดฝุน จํานวน 1 เครื่อง 15,000           สํานักการคลัง

17 ปรับปรุงหองทํางานสํานัก

การชาง

เพื่อความสะดวกในการ

บริการประชาชน

จัดทําเคานเตอรบริการสําหรับ

ประชาชนผูมาติอตอราชการ 

พรอมติดตั้งเกาอี้พักคอยและ

กั้นหองสําหรับผูปฏิบัติงาน

          800,000 ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการรับบริการ

สํานักการชาง
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    6.6 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

18 กอสรางอาคารศูนย 

เครื่องจักรกล สํานักการชาง

เพื่อใชมีอาคารปฏิบัติงานได

สะดวก ทําใหการทํางานได

คลองตัว มี ประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น

กอสรางอาคาร คสล. 3 ชั้น พรอม

โรงงานผสมแอสฟลทติกคอนก

รีตอเนกประสงค ขนาดกวาง 

15.00 เมตร ยาว 44 เมตร พื้นที่

ดําเนินการ 660 ตารางเมตร 

ตามแบบแปลนเทศบาล

       7,000,000 ทําใหมีอาคารที่ใชประโยชน

ไดอยางกวางขวาง ทําให

การปฏิบัติงานคลองตัว

สะดวกตอการปฏิบัติงาน

สํานักการชาง

19 กอสรางรั้วบริเวณ

สวนสาธารณะหนา

สํานักงานเทศบาล

เพื่อความปลอดภัยใน

ทรัพยสินของทางราชการ

ผนังกั้นดินยาว 57 เมตร รั้วยาว 

44 เมตร

          500,000 ทรัพยสินของทางราชการมี

ความปลอดภัย

สํานักการชาง

20 จัดหาครุภัณฑสํานักการชาง เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใช

สํานักงานอยางเพียงพอใน

การปฏิบัติงาน

รถแทรกเตอรแบบตีนเปด 

เครื่องยนตดีเซลส 6 สูบ 4 จังหวะ

 ขนาดแรงมาไมนอยกวา 140 

แรงมา จํานวน 1 คัน

       8,500,000 การปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

สํานักการชาง

รถบรรทุกอเนกประสงค ชนิด 6 

ลอ เครื่องยนตดีเซล มีกําลัง

แรงมาไมนอยกวา 130 แรงมา 

จํานวน 1 คัน

       1,000,000 สํานักการชาง
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    6.6 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

คาซอมใหญ (overhall) รถดูดดิน

เลน ชนิด 10 ลอ (ซอมเครื่องยนต

เสริม,ถัง ดูดดินเลน พรอม

อุปกรณ) หมายเลขทะเบียน นว. 

8852 สวนชางสุขาภิบาล

       3,000,000 สํานักการชาง

คอมพิวเตอรสํานักงาน และ

เครื่องพิมพ พรอมอุปกรณ 

จํานวน 3 ชุด

          105,000 สํานักการชาง

ตัวเชื่อมไฟฟา  ขนาด  250  

แอมป  (คอยสทองแดง)  ใชไฟ 

220 โวลตน้ําหนัก  45  Kg. 1 

เครื่อง

              5,200 สํานักการชาง

สวานไฟฟา 13 mm (1/2") # 

6301 เจาะคอนกรีต , โลหะ , ไม ,

 กําลังไฟฟา 700 w  ความเร็ว

หมุนเปลา 1,300 รอบ / นาที 

น้ําหนัก  2.8  Kg 2 ตัว

            12,200 สํานักการชาง
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    6.6 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

สวานกระแทกคอนกรีต HP 1620

 16 mm  (5/8") ใชไดทั้งแบบ

ธรรมดาและโรตารี  กําลังไฟฟา  

650 w  ความเร็วหมุนเปลา 

2,800  รอบ / นาที น้ําหนัก 1.7 

Kg  1 ตัว

              4,000 สํานักการชาง

เครื่องเจียรมือ  ขนาด 4" รุน 

9556 NB (100 mm) ความเร็ว

หมุนเปลา 11,000 รอบ/นาที 

น้ําหนัก 1.6 Kg กําลังไฟฟา 840

 w  1 เครื่อง

              3,000 สํานักการชาง

เลื่อยจิ๊กซอว # 4323 (2.4 m/s2)

 กําลังไฟฟา 400  w Strokes pet

 minutes 500-3100 ตัดไมไดลึก

สุด 65 มม.  น้ําหนักสุทธิ  1.8 Kg

 1 ตัว

              3,000 สํานักการชาง
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    6.6 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

โมผสมปูน (เหล็กหลอ) มี

ปริมาตรกอนผสม  250 ลิตร หรือ

 7 ลบ.ฟ. ปริมาตรหลังผสม 180 

ลิตรหรือ 5 ลบ.ฟ. 1 ตัว

            23,000 สํานักการชาง

มอเตอรมิตชู 3 แรง 2 สาย 

MT-SC 3 HP ใชไฟ 220 โวลต 

ขับเคลื่อนดวยคอนเคนเชอร 

1,450  รอบ/นาที 1 ตัว

            10,000 สํานักการชาง

เลื่อยกิ่งไมแตงกิ่งไม (แขนยาว) 

ความยาวแกนไมนอยกวา 132 

เซนติเมตร เครื่องยนตไมนอยกวา

 2.5 แรงมา จํานวน 2 เครื่อง 

เครื่องละ 15,000 บาท

            30,000 สํานักการชาง

เลื่อยตัดแตงทรงพุม เครื่องยนต

ไมนอยกวา 2.5 แรงมา ความ

ยาวบารไมนอยกวา 80 

เซนติเมตร จํานวน 1 เครื่อง

            15,000 สํานักการชาง
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    6.6 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

เลื่อยตัดกิ่งไม เครื่องยนตไมนอย

 2.5 แรงมา ความยาวบารโซ ไม

นอยกวา 10 นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง

 ราคาเครื่องละ 15,000 บาท

            30,000 สํานักการชาง

เครื่องตัดหญาแบบลอเข็นพรอม

เครื่องยนตไมนอยกวา 3.5 แรงมา

 จํานวน 10 เครื่อง ราคา เครื่อง

ละ 12,000 บาท

            60,000             60,000 สํานักการชาง

เครื่องเจียรมือ ขนาด 4 นิ้ว 1. 

ความเร็วรอบ ไมนอยกวา 11000

 / นาที 2. น้ําหนัก 1.6 K 3. ไฟ 

840 w จํานวน 2 เครื่อง ราคา

เครื่องละ 3,000 บาท

              6,000 สํานักการชาง

กลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล 

ความละเอียดไมนอยกวา 10 

ลานพิกเซล จํานวน 3 เครื่อง

            22,000             11,000 สํานักการชาง
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    6.6 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

รถตัดหญาแบบ 4 ลอ นั่งขับ 

ขนาดเครื่องยนตไมนอยกวา 15 

แรงมา สตารทดวยระบบไฟฟา 

ระบบเกียร เดินหนา ถอยหลัง 

ตัดหญากวางไมนอยกวา 40 

เซนติเมตร จํานวน 1 คัน

          250,000 สํานักการชาง

รถเกลี่ยดิน (เกรดเตอร) มีลอยาง

 6 ลอ เครื่องยนตดีเซลขับเคลื่อน

 4 ลอหลังมีกําลังมาไมนอยกวา 

180 แรงมา จํานวน 1 คน

       7,800,000 สํานักการชาง

รถขุดไฮดรลิค ตีนตะขาบ มีกําลัง

ไมนอยกวา 140 แรงมา จํานวน 1

 คัน

       4,700,000 สํานักการชาง

รถบรรทุกเททายขนาดความจุไม

นอยกวา 10 ลบ.เมตร ชนิด 10 

ลอ พรอมเครื่องมืออุปกรณ

ประจํารถ จํานวน 2 คัน

       6,200,000 สํานักการชาง
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    6.6 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

รถยนตบรรทุกน้ําแบบ

อเนกประสงค ขนาดความจุ ไม

นอยกวา 12,000 ลิตร ชนิด 10 

ลอ แบบ 2 เพลา เครื่องยนตดีเซล

 มีกําลังแรงมาไมนอยกวา 200 

แรงมา จํานวน 2 คัน

       7,500,000 สํานักการชาง

รถยนตบรรทุกน้ําแบบ

อเนกประสงค ขนาดความจุ ไมน

นอยกวา 5,000 ลิตร ชนิด 6 ลอ 

เครื่องยนตดีเซล มีกําลังแรงมา

ไมนอยกวา 140 แรงมา จํานวน 2

 คนั

       4,400,000 สํานักการชาง

รถบดอัดและดันกลบขยะ ชนิด 4

 ลอ แบบขับเคลื่อน ทั้ง 4 ลอ 

พรอมใบมีดดินกลบขยะทํางาน

ดวยระบบไฮดรอลิค มีกําลังมา

ไมนอยกวา 280 แรงมา

     17,000,000 สํานักการชาง

172



173

    6.6 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

รถยนตดูดสิ่งโสโครกและอัดลาง

ทอระบายน้ํา ชนิด 10 ลอ แบบ 2 

เพลา ขนาดความจุไมนออยกวา 

10 ลูกบาศกหลา เครื่องยนต

ดีเซล มีกําลังไมนอยกวา 260 

แรงมา จํานวน 2 คัน

     17,000,000      17,000,000 สํานักการชาง

21 จัดซอมใหญครุภัณฑ

ยานพาหนะ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานงานบริการรักษา

ความ  สะอาด

ซอมรถกวาด-ดูดฝุน จํานวน 1 คัน        1,500,000 รถกวาด-ดูดฝุน ไดรับการจัด

ซอมและสามารถใชงานได

อยางมีประสิทธิภาพ

สํานักการ

สาธารณสุขฯ

22 การปรับปรุงโรงฆาสัตว เพื่อปรับปรุงพื้นอาคารโรง

ฆาสัตวใหไดมาตรฐาน

เทพื้นคอนกรีตภายในอาคารโรง

ฆาสัตวพื้นที่ไมนอยกวา 600  

ตร.ม.  ยกแทนวางซากสุกรสูง

จากพื้นไมนอยกวา 70 ซ.ม.

          350,000 โรงฆาสัตวไดมาตรฐาน สํานักการ

สาธารณสุขฯ

173



174

    6.6 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

23 ปรับปรุงอาคารสํานักงาน

ศูนยบริการสาธารณสุข 2

เพื่อเพิ่มความะดวกให

ผูรับบริการ

ปูกระเบื้องหองน้ํา จํานวน 2 หอง

 พื้นที่ประมาณ 26 ตร.ม. ทําชั้น

เก็บของใตเคาเตอร ขนาด 0.6 ม.

 X 6.9 ม. และขนาด 0.6 ม.x2.1 

ม. ตามแบบแปลนรายละเอียด

ของเทศบาล

          135,000 ผูรับบริการมีความพึงพอใจ งานศูนยบริการ

สาธารณสุข 2

24 จัดหาครุภัณฑสํานักการ

สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใช

เพียงพอแกการปฏิบัติงาน

เครื่องพนแบบฝอยละเอียด(ULV)

 จํานวน 3 เครื่อง

          240,000 อุปกรณเครื่องมือเครื่องใช

เพียงพอแกการปฏิบัติงาน

งานปองกันและ

ควบคุมโรคติดตอ

รถยนตตู เครื่องยนตดีเซล ขนาด

 4  ลอ  พรอมติดตั้งอุปกรณปฐม

พยาบาล จํานวน 1 คัน

       2,500,000 งานศูนยบริการ

สาธารณสุข

รถยนตแบบดับเบิ้ลแคบ จํานวน 

1 คัน

          600,000

เครื่องพนแบบหมอกควัน(Fog) 4

 เครื่อง

          140,000           140,000 งานปองกันและ

ควบคุมโรคติดตอ
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    6.6 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

เครื่องพนฝอยละเอียด(ULV) 

ชนิด 2 หัว แบบติดตั้งบนรถยนต 

1 เครื่อง

          900,000 งานปองกันและ

ควบคุมโรคติดตอ

เครื่องตีเยื่อกระดาษสา จํานวน 1

 เครื่อง

            40,000 งานบริการรักษา

ความสะอาด

ถังบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูปขนาด

ไมนอยกวา 5,000 ลิตร พรอม

ติดตั้ง จํานวน 1 เครื่อง

          150,000 งานโรงฆาสัตว

เครื่องพนน้ํายาฆาเชื้อโรคชนิด

แรงดันสูงพรอมอุปกรณ จํานวน 

1 เครื่อง

            27,000 งานโรงฆาสัตว

เครื่องสํารองไฟฉุกเฉิน จํานวน 4 

เครื่อง

            10,000             10,000 งานโรงฆาสัตว

เครื่องตัดหญา  1  เครื่อง               9,000 งานบริการรักษา

ความสะอาด

เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง

ขนาดไมต่ํากวา18,000 บีทียู 

(หองทําแผลฉีดยา) 1 เครื่อง 

(พรอมคาติดตั้ง)

            30,000 ศูนยฯ 3

โตะทํางาน  2  ชุด               7,600 ศูนยฯ 3
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    6.6 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

โตะเอนกประสงค  16 ตัว             40,000 ศูนยฯ 3

เกาอี้พับบุฟองน้ํา  30  ตัว             13,500 ศูนยฯ 3

เกาอี้บุนวมมีลอเลื่อน  10  ตัว  

(ในหองประชุม)

            10,000 ศูนยฯ 3

เครื่องโทรศัพท  2  เครื่อง               1,800 ศูนยฯ 3

โตะหมูบูชา (หมู 7 หนา 7)  1  ชุด               3,500 ศูนยฯ 3

เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ 

 4  เครื่อง

            12,000 ศูนยฯ 3

โตะวางเครื่องมือผาตัด  2  ตัว             13,000 ศนูยฯ 3

เครื่องทําน้ําเย็น-น้ํารอน 1 เครื่อง               6,000 ศูนยฯ 3

เครื่องขยายชวยสอน  2 ชุด               7,400 ศูนยฯ 3

อุปกรณระบบเสียงในหอง

ประชุมพรอมติดตั้ง 10  รายการ

            65,000 ศูนยฯ 3

ตูประกอบเก็บเครื่องเสียง  1  ตู ศูนยฯ 3

เครื่องจายสัญญาญภาพและ

เสียง DVD, MP-3, J-pex  1  

เครื่อง

ศูนยฯ 3
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    6.6 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

เครื่องขยายเสียง  1  เครื่อง ศูนยฯ 3

ตูพรอมลําโพงขนาด 8 นิ้ว  2  ตู ศูนยฯ 3

ตูพรอมลําโพงขนาด 3 1/2 นิ้ว  8 

 ตู

ศูนยฯ 3

ราง PVC เบอร 1225 จํานวน  12

  ราง

ศูนยฯ 3

ราง PVC MS - 3 จํานวน  25  ราง ศูนยฯ 3

อุปกรณติดตั้ง  1  ชุด ศูนยฯ 3

ไมโครโฟนพรอมสาย  2  ชุด ศูนยฯ 3

คาแรงติดตั้ง ศูนยฯ 3

เครื่องปรับอากาศชนิดติดตั้ง

ขนาดไมต่ํากวา16,000 บีทีย ู 

(หองยาใน) 1 เครื่อง (พรอมคา

ติดตั้ง)

            26,000 ศูนยฯ 3

เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน

ขนาดไมต่ํากวา44,000  บีทียู 

(หองประชุมชั้นบน) 3  เครื่อง  

(พรอมคาติดตั้ง)

          147,000 ศูนยฯ 3
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    6.6 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

คาผามานพรอมอุปกรณ  1 ชุด             31,350 ศูนยฯ 3

หมอตมน้ําไฟฟา  1  เครื่อง               8,500 ศูนยฯ 3

เครื่องซักผาอัตโนมัติไมต่ํากวา 

10 ก.ก.  1 เครื่อง

            18,690 ศูนยฯ 3

โคมไฟผาตัด   1 ตัว             12,500 ศูนยฯ 4

เครื่องปดผนึกซองบรรจุเวชภัณฑ 

 1 เครื่อง

            25,000 ศูนยฯ 4

เครื่องชั่งน้ําหนักเด็ก  1 เครื่อง               2,500 ศูนยฯ 4

คอมพิวเตอรโนตบุค 1 เครื่อง             45,000 ศนูยฯ 4

คอมพิวเตอรสํานักงาน และ

เครื่องพิมพ พรอมอุปกรณ 

จํานวน 3 ชุด

          105,000 ศูนยฯ 4

เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง

ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 2 

เครื่อง

            78,000 ศูนยฯ 4

เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง

ขนาด 12,000 บีทียู จํานวน 2 

เครื่อง

            52,000 ศูนยฯ 4
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    6.6 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

25 ปรับปรุงงานสีอัฒจรรย 

สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค

เพื่อรองรับการแขงขัน

รายการตางๆ และเกิดความ

เปนระเบียบ สะอาดสวยงาม

ทาสีอัฒจรรยโดยรอบสนาม

ฟุตบอล ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

          200,000 สนามกีฬาเกิดความเปน

ระเบียบเรียบรอยและมี

ความสวยงามไดมาตรฐาน

สนามกีฬา

26 ปรับปรุงระบบไฟฟาภายใน

สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค

เพื่อรองรับการแขงขัน

รายการตางๆ

ปรับปรุงระบบไฟฟาสนาม

ฟุตบอล และอาคารภายใน

สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค

       5,000,000 ประชาชน ไดรับความ

สะดวกในการชมการแขงขัน

รายการตางๆ

สนามกีฬา

27 ปรับปรุงสกอรบอรด สนาม

ฟุตบอล สนามกีฬาจังหวัด

นครสวรรค

เพื่อรองรับการแขงขัน

รายการตางๆ

ปรับปรุงสกอรบอรด สนาม

ฟุตบอล สนามกีฬาจังหวัด

นครสวรรค

          250,000 ประชาชน ไดรับความ

สะดวกในการชมการแขงขัน

รายการตางๆ

สนามกีฬา

28 จัดหาครุภัณฑสํานัก

การศึกษา

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน

คอมพิวเตอรสํานักงาน และ

เครื่องพิมพ พรอมอุปกรณ 

จํานวน 3 ชุด

          105,000 ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

สนามกีฬา=1/

กศน.=2

เครื่องพิมพ All in  one        (ถาย

, สแกนภาพ,พิมพภาพ) จํานวน 2

 ชุด

            20,000 สนามกีฬา=1/

กศน.=1

เครื่องปมน้ํา จํานวน 1 เครื่อง           200,000 สนามกีฬา

เกาอี้นั่งติดตั้งบนอัฒจรรย

ภายในสนามฟุตบอล จํานวน 

800 ตัว

          240,000 สนามกีฬา
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    6.6 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน 

ขนาดไมต่ํากวา 36,000 บีทียู  

พรอมคาติดตั้ง จํานวน 2 เครื่อง

            88,000 สนามกีฬา

เครื่องพิมพ ชนิดเลเซอร จํานวน 

1 เครื่อง

              5,000 ฝายสงเสริมศาสนาฯ

พรมปูพื้น ขนาด 3.50 x 10 เมตร

 จํานวน 1 ผืน และ ขนาด 2.5 x 

3.5 เมตร  จํานวน 2 ผืนชนิดหนา

            27,000 ฝายสงเสริมศาสนาฯ

เครื่องทําน้ําเย็นแบบใชขวด    

จํานวน 3 เครื่อง

            11,400 สํานักการศึกษา

รถยนตบรรทุก ขนาด 6 ลอ 

จํานวน  3 คัน

       3,000,000 สํานักการศึกษา

รถเข็นใสเอกสารและสิ่งของ  

จํานวน 2 คัน

            10,000 สํานักการศึกษา

เกาอี้เทาแขน มีพนัก จํานวน 15 

ตัว

            22,500 สํานักการศึกษา

ตูเหล็ก 4 ลิ้นชัก จํานวน 4 ตู             20,000 ฝายการเจาหนาที่
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    6.6 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

รถจักรยานยนต ขนาดไมนอย

กวา 120 ซีซี จํานวน 2 คัน

            40,000             40,000 ฝายกิจการโรงเรียน

รถยนตบรรทุก (ดีเซล) แบบ

ดับเบิ้ลแคบ จํานวน 1 คัน

          610,000 สํานักการศึกษา

29 กอสรางอาคารเรียน รหัส  

4/12

เพื่อใหโรงเรียนมีหองเรียน

เพียงพอกับการใชงาน

กอสราง อาคารเรียน คสล. 4 ชั้น 

ใตถุนโลง (4/12) แบบมีเสาเข็ม

ตามแบบแปลนของ สน.ศท. 

(งบอุดหนุน)

 8,307,000  

(เงินอดุหนุน)

      โรงเรียนมีอาคารเรียน 4/12 

เพิ่ม  และเพียงพอตอการใช

งานเปนหองเรียนและหอง

พิเศษ

ท.1

30 ปรับปรุงหองธุรการ เพื่อใหหองธุรการเปนระบบ 

 และปลอดภัยตอทรัพยสิน

ปรับปรุงหองธุรการ ปูกระเบื้อง 

ขนาดพื้นที่ 9 x 7.5 เมตร กั้นหอง

กระจกบานเลื่อนอลูมิเนียมสีชา 

จํานวน 2 หอง และหนาตางบาน

เลื่อนอลูมิเนียมสีชา 6 บาน

            77,000 โรงเรียนมีหองธุรการ

เหมาะสม เปนระบบ และ 

ปลอดภัยตอทรัพยสิน

ท.1

31 สรางปายโรงเรียนและ

ปรับปรุงรั้วโรงเรียน

เพื่อใหโรงเรียนมีปาย

โรงเรียนและมีรั้วดานหนา

โรงเรียนเปนสัดสวนสวยงาม

สรางปายและรั้วโรงเรียนตาม

แบบแปลนของเทศบาล  

(งบอุดหนุน)

       1,500,000 นักเรียนมีปายและรั้ว

โรงเรียนที่มีมาตรฐาน 

ปลอดภัย

ท.1
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    6.6 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

32 ปรับปรุงอาคารอนุบาลชั้น

ลางอาคาร คสล. 4x12

เพื่อใหโรงเรียนมีหองเรียน

อนุบาลเพียงพอกับการใชงาน

คณะครูและนักเรียนมีสถานที่

เรียนและทํากิจกรรมที่เหมาะสม 

(งบอุดหนุน)

       1,200,000 โรงเรียนมีหองเรียนสําหรับ

การจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนของนักเรียนอนุบาลที่

ไดมาตรฐาน ปลอดภัย นา

ศึกษาเรียนรู

ท.1

33 ปรับปรุงภูมิทัศนภายใน

โรงเรียน

เพื่อสรางบรรยากาศภายใน

ของโรงเรียนใหสวยงามนาอยู

ปรับปรุงภูมิทัศน             59,000 ครู และนกัเรียนมี

บรรยากาศภายในโรงเรียนที่

สวยงาม

ท.1

34 อาคารหองสมุด เพื่อใหโรงเรียนมีอาคารที่

เปนหองสมุด เหมาะสมกับ

การคนควาหาความรู เปน

แหลงขอมูลที่นาศึกษา

สําหรับเด็ก

คณะครู  ผูปกครอง ผูบริหาร 

และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัด

ไทรใต มีสวนไดใชเปนแหลง

คนควาหาความรู   (งบอุดหนุน)

       6,000,000 โรงเรียนมีหองสมุดที่ได

มาตรฐาน เหมาะสมที่ทุกๆ

คนจะเขาคนควาหาความรู 

อานหนังสือตางๆตามที่ตน

สนใจ

ท.1

35 จัดหาครุภัณฑโรงเรียน

เทศบาลวัดไทรใต

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน

ผามานเวทีอาคารอเนกประสงค 

ขนาดไมต่ํากวา 10X3 เมตร 

จํานวน 1 ผืน

            15,000 ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

ท.1

โตะรับแขกพรอมโตะกลางชุด

ใหญ จํานวน 1 ชุด

            15,000 ท.1
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    6.6 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

โตะรับแขกพรอมโตะกลางชุดเล็ก

 จํานวน 1 ชุด

              7,000 ท.1

คอมพิวเตอรสํานักงาน และ

เครื่องพิมพ พรอมอุปกรณ 

จํานวน 3 เครื่อง

          105,000 ท.1

ชุดโตะหมูบูชาขนาดใหญ พรอม

ที่รอง หมู 9  จํานวน 1 ชุด

            12,000 ท.1

โตะเกาอี้นักเรียนชนิดเดี่ยวระดับ

ประถมศึกษา จํานวน 100 ชุด

            68,000 ท.1

ตูเหล็กเก็บเอกสารชนิด 2บาน 

จํานวน  6 หลัง

            22,800 ท.1

โตะหินขัด  พรอมชุดมานั่ง  

จํานวน 3 ชุด

              6,600 ท.1

โตะอาหาร พรอมเกาอี้ จํานวน 

20 ชุด

            35,000 ท.1
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    6.6 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

กลองถายภาพเคลื่อนไหว ระบบ

ดิจิตอล  บันทึกลง HARD DISK 

DRIVE  ไมนอยกวา 40 GB.  

พรอมอุปกรณ  จํานวน 1  เครื่อง

            40,000 ท.1

กลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล 

 ความละเอียดไมนอยกวา 10 

ลานพิกเซล  พรอมอุปกรณ 

จํานวน 1 เครื่อง

            11,000 ท.1

เครื่องพิมพสําเนา ระบบดิจิตอล 

ความละเอียดไมต่ํากวา 

300X400 จุดตอตารางนิ้ว 

จํานวน 1 เครื่อง

          120,000 ท.1

เครื่องดูดฝุนขนาดไมนอยกวา 

1500 วัตต  จํานวน 2 เครื่อง

            20,000 ท.1

เครื่องขยายเสียงแบบมือถือ 

จํานวน 3 เครื่อง

            10,200 ท.1

เลื่อยจิ๊กซอ ขนาดตัดไม 60 

มิลลิเมตร จํานวน 1 เครื่อง

              6,300 ท.1
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    6.6 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

เลื่อยวงเดือนไฟฟา ขนาด 9 นิ้ว 

จํานวน 1 เครื่อง

              3,850 ท.1

สวานไฟฟา แบบ 2 ระบบ (เจาะ

โลหะและคอนกรีต) จํานวน 1 

เครื่อง

              5,200 ท.1

กบไฟฟา ขนาดไมนอยกวา 3 นิ้ว

 จํานวน 1 เครื่อง

              9,500 ท.1

เครื่องตัดหญา  แบบสะพายหลัง

 ขอแข็ง เครื่องยนตไมต่ํากวา  1.5

 แรงมา   จํานวน 1  เครื่อง

            15,000 ท.1

36 สรางซุมพระประจําโรงเรียน เพื่อมีซุมพระประจําโรงเรียน ซุมพระตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

          100,000 นักเรียนมีซุมพระสําหรับ

กราบไหวประจําโรงเรียน

ท.2

37 ตอเติมกันสาดอาคารเรียน 3 เพื่อกันฝนสาดในฤดูฝน ติดตั้งกันสาดจํานวน 16 ชอง 

ตามแบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

          250,000 มีสถานที่จัดกิจกรรมในฤดูฝน ท.2

38 จัดระบบเครื่องเสียงโรงเรียน เพื่อจัดกิจกรรมของโรงเรียน ติดตั้งระบบเครื่องเสียงภายใน

โรงเรียน

          100,000 โรงเรียนมีระบบเครื่องเสียง

สําหรับจัดกิจกรรม

ท.2
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    6.6 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

39 ซอมแซมครุภัณฑ

คอมพิวเตอร ประถม มัธยม

เพื่อใชในการเรียนการสอน

วิชาคอมพิวเตอร

ซอมแซมคอมพิวเตอร

ระดับประถม และมัธยม

            60,000 นักเรียนมีคอมพิวเตอรที่มี

คุณภาพใชในการเรียนการ

สอน

ท.2

40 ปรับปรุงสนามเด็กเลน นักเรียนมีสถานที่ออกกําลัง

กาย

ซอมแซมและปรับปรุงสนามเด็ก

เลน

          130,000 นักเรียนมีพัฒนาการที่ดีและ

มีสนามเด็กเลนที่ปลอดภัย

ท.2

41 ทาสีอาคารเรียน 3 ทาสีอาคารเรียน 3 ให

สวยงามและสะอาดตา

ทาสีอาคารเรียน 3 ทั้งภายนอก

และภายใน

          250,000 อาคารเรียนมีความสวยงาม

 มีบรรยากาศที่ดีและนาอยู

ท.2

42 จัดหาครุภัณฑโรงเรียน

เทศบาลวัดปากน้ําโพใต

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน

เครื่องพิมพ All in  one        

(พิมพ,สแกนภาพ,ถาย)   จํานวน

 1 ชุด

            10,000 ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

ท.2

เครื่องพิมพ All in  one        

(พิมพ,สแกนภาพ,ถาย,แฟก)   

จํานวน 1 ชุด

            12,000 ท.2

เครื่องเลนDVD จํานวน 1  ชุด               3,000 ท.2

โตะนักเรียนเดี่ยว ประถม จํานวน

 150 ชุด

          105,000 ท.2

โตะทํางานครู จํานวน 10 ชุด             35,000 ท.2
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    6.6 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ตูเหล็กเก็บเอกสารประตูทึบ 2 

บาน  จํานวน 8 หลัง

            25,600 ท.2

เครื่องพิมพแบบเลเซอร จํานวน 2

 เครื่อง

            30,000 ท.2

ตูเหล็ก15 ลิ้นชัก จํานวน 2  หลัง             30,000 ท.2

43 ปรับปรุงระบบสายรับไฟฟา

ภายในอาคารเรียน

เพื่อใหสามารถรองรับความ

ตองการใชกระแสไฟฟาของ

สถานศึกษาไดอยางเพียงพอ

ปรับปรุงระบบสายรับไฟฟา

ภายในอาคารเรียน และเปลี่ยน

หมอแปลงไฟฟาและตั้งเสารับ

หมอแปลงและเสารับสายสงไฟฟา

          860,000 โรงเรียนมีระบบไฟฟา 

ปลอดภัยเพียงพอตอความ

ตองการ

ท.3
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    6.6 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

44 ปรับปรุงรั้วโรงเรียนวัดพรหม

จริยาวาส

เพื่อใหโรงเรียนมีรั้วได

มาตรฐาน และปลอดภัยแก

นักเรียนและบุคลากรใน

โรงเรียน เปนสัดสวน สวยงาม

รั้วดานขางโรงเรียนติดกับถนน

เขาวัดพรหมจริยาวาส     ซึ่งเดิม

เปนรั้วครึ่งปูนเหล็กดัด       

สภาพชํารุดเสียหายยาวประมาณ

    85.74    เมตร และปรับปรุงรั้ว

ดานลางเปนปูน  ดานบนเปน

เหล็กดัดเหมือนกับรั้วดานหนา   

ร.ร. ประตูรั้ว  2   ประตูเปนอัล

ลอยด

          400,000 โรงเรียนมีรั้วที่ไดมาตรฐาน 

เปนสัดสวนสวยงาม

ท.3

45 ปรับปรุงหองเรียนและ

กอสรางหองน้ําหองสวม

เพื่อความสะดวกและ

ปลอดภัยของเด็กนักเรียน

อนุบาล และเปนการปลูกฝง

ในดานอนามัย

กอสรางหองสวมภายในหองเรียน

 ชั้นอนุบาล  จํานวน  9  หอง

          450,000 นักเรียนชั้นอนุบาลทุกคนมี

ความปลอดภัย ในการเขา

ใชหองน้ําหองสวม

ท.3

46 ปรับปรุงหองสมุด 

E-Learning

เพื่อใหนักเรียนมีหองสมุด

E-Learning  ใชในการ

คนควา

กั้นหอง E-Learning  หองสมุด 

ขนาด  2.5  X 10  เมตร ตามราย

ละเอีอดแบบแปลนของเทศบาล

            50,000 นักเรียนมีแหลงคนควาหา

ความรูมากขึ้น

ท.3
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    6.6 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

47 ปรับปรุงรางระบายน้ําใน

โรงเรียน

เพื่อสรางสิ่งแวดลอมที่ดี

ภายในโรงเรียน

ทอระบายน้ําตามแบบมาตรฐาน

ของเทศบาลนครนครสวรรค

          300,000 ท.3

48 จัดหาครุภัณฑโรงเรียน

เทศบาลวัดพรหมจริยาวาส

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน

เตาอบขนม ขนาดถาดไมต่ํากวา 

16X 32 นิ้ว  จํานวน  1  เตา

            20,000 การปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ท.3

เครื่องตีไข 2 แขนขนาด 10 ลิตร  

จํานวน  1  เครื่อง

            22,000 ท.3

เครื่องนวดแปง ขนาด  5  

กิโลกรัม จํานวน 1  เครื่อง

            28,000 ท.3

โทรทัศนสีจอแบน ขนาดไมต่ํา

กวา 29 นิ้วพรอมที่แขวน และ

ติดตั้ง  จํานวน 1 เครื่อง

            15,000 ท.3

ตูเหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน 

จํานวน 5 หลัง

            20,000 ท.3

ตูเหล็กเก็บเอกสาร 2 ตอน 

ตอนบน กระจกใสบานเลื่อน  

ตอนลางประตู เลื่อนทึบ จํานวน 

2 หลัง

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

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

โตะหมูบูชาทอง หมู 9 จํานวน  1 

 ชุด

            17,600 ท.3

เครื่องปรับอากาศ    ขนาด  

36,000  บีทียู จํานวน   1   เครื่อง

            35,000 ท.3

ชุดรับแขกพรอมโตะกลาง 1 ชุด             15,000 ท.3

โตะทํางาน  จํานวน 5 ชุด             19,000 ท.3

เกาอี้เหล็กบุนวมพับได   จํานวน  

 50  ตัว

            35,000 ท.3

เกาอี้ฟงคําบรรยาย จํานวน  100 

 ตัว

            60,000 ท.3

โตะอเนกประสงค     ขาเหล็ก ชุบ

โครเมี่ยมพับได  พื้นบุฟอรไมกา 

จํานวน  10  ตัว

            25,000 ท.3

เครื่องพิมพดีดแครยาว  18  นิ้ว 

จํานวน   5  เครื่อง ๆ ละ 13,000

 บาท

            65,000 ท.3
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    6.6 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

โตะอาหาร พรอมเกาอี้   จํานวน 

 10  ชุด ๆ ละ  2,300 บาท

            23,000 ท.3

 พัดลมเพดาน ขนาด 56 นิ้ว สีขาว

 จํานวน   20  ตัว ๆ ละ  2,250 

บาท

            45,000 ท.3

โพเดียม   1   ตัว               8,000 ท.3

โตะนักเรียนเดี่ยวพรอมเกาอี้ 

จํานวน 100 ชุด ๆ ละ 700     บาท

            70,000 ท.3

โตะนักเรียนเดี่ยวพรอมเกาอี้ 

จํานวน 100 ชุด ๆ ละ 700     บาท

            70,000 ท.3

เครื่องคอมพิวเตอร (สําหรับ

นักเรียน) พรอมอุปกรณครบชุด  

10  ชุด

          250,000 ท.3

เครื่องปริ้นเตอร (ถายเอกสาร  

สแกนภาพ   พิมพภาพ) จํานวน 1

  เครื่อง

              6,000 ท.3
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    6.6 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

เครื่องพิมพชนิดหมึกพน  จํานวน 

  1  เครื่อง

            12,000 ท.3

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร จํานวน 1

  เครื่อง ๆ ละ   16,000 บาท

            16,000 ท.3

HUB  24  PORT   พรอมอุปกรณ

 ตอเชื่อมระบบเครือขาย  จํานวน 

 1 ชุด

            22,000 ท.3

เครื่องปนน้ําผลไม จํานวน  1  

เครื่อง

              6,000 ท.3

เตียงเหล็กพรอมที่นอนครบชุด 

จํานวน  2  เตียง

            16,000 ท.3

ตูทําน้ําเย็นแบบใชขวด   10 

เครื่อง

            38,000 ท.3

ตูลําโพงสนาม  ขนาด 15 " ขนาด

ไมนอยกวา  450  วัตต   RMS  

พรอมเสียงแหลมและขาตั้ง 

ขนาดไมนอยกวา   1,500 วัตต  

จํานวน  2  ตู

            16,000 ท.3
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    6.6 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

เครื่องเลน  DVD จํานวน 5 เครื่อง             15,000 ท.3

เครื่องขยายเสียงแบบมือถือ 

จํานวน  3 เครื่อง

            12,000 ท.3

 โทรทัศนสี  29 "ชนิดจอแบน 

จํานวน 3  เครื่อง

            24,000 ท.3

โทรทัศนสี    21  "     ชนิดจอ

แบนจํานวน   3  เครื่อง

            18,000 ท.3

กลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล

ความละเอียดไมนอยกวา  10

ลานพิกเซล    จํานวน 1 เครื่อง   

 จํานวน   1    ตัว

            11,000 ท.3

เครื่องชวยสอน  จํานวน 10 ชุด             50,000 ท.3

เครื่องตัดหญาแบบชนิดขอออน

จํานวน  1  เครื่อง

            16,000 ท.3

พัดลมโรงงานแบบตั้งพื้น   ขนาด 

  24    " ปรับความเร็วได จํานวน  

  3     ตัว

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

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคพรอม 

อุปกรณตอพวง จํานวน 1 เครื่อง

            45,000 ท.3

คอมพิวเตอรสํานักงาน และ

เครื่องพิมพ พรอมอุปกรณ  1  ชุด

            35,000 ท.3

เครื่องทําน้ําเย็น   3 กอก    

จํานวน  2  เครื่อง

            40,000 ท.3

ไมคลอย ยาน  UHF  เปลี่ยน

คลื่นความถี่มีเสารับสัญญาณ  2 

 เสา  ทํางานอิสระใชถานชนิด  

AA   จํานวน  1  กอน จํานวน   2 

 ชุด

            26,000 ท.3

เครื่องฉายโปรเจกเตอรพรอมจอ  

 จํานวน  1  ชุด

            50,000 ท.3

49 ปรับปรุงอาคาร 1 เพื่อพัฒนาและรักษาสภาพ

อาคารเรียนใหสวยงามมั่นคง

ทาสีภายนอก ภายในอาคาร 1   

 กวาง 14 เมตร ยาว 64 เมตร 

พรอมซอมแซมฝาเพดาน

รายละเอียดตามแบบแปลน

เทศบาล

          450,000  โรงเรียนมีอาคารเรียนที่

สวยงาม

 ท.4
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    6.6 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

50 ปรับปรุงหองเรียนชวงชั้นที่1 

 (ป.1 - 3) อาคาร 2

เพื่อใหนักเรียนชวงชั้นที่ 1 มี

หองเรียนที่เอื้อตอการเรียนรู

และถูกสุขลักษณะ

ปูกระเบื้องพื้นหองเรียนขนาด 

8X8 เมตร จํานวน 10 หอง และ 

ขนาด 10.5 X 8 เมตร จํานวน 2 

หอง รายละเอียดตามแบบแปลน

เทศบาล

          364,500  โรงเรียนมีหองเรียนที่

สะอาดและสวยงาม        ทํา

ความสะอาดงาย ปราศจาก

ฝุนละออง       เอื้อตอการ

เรียนรูและ      ถูกสุขลักษณะ

 ท.4

51 ปรับปรุงหองปฏิบัติการทาง

ภาษา

เพื่อปรับปรุงหอง ปฏิบัติการ

ทางภาษาใหมีประสิทธิภาพ

และสวยงามเอื้อตอการเรียนรู

เปลี่ยนหนาตางไม ประตูไมเปน

หนาตางกระจก,ประตูกระจก

แบบบานสวิง 1 บานพรอมติดตั้ง

ผามาน บริเวณหนาตาง

รายละเอียดตามแบบแปลน

เทศบาล

            37,800  หองปฏิบัติการทางภาษาที่

มีประสิทธิภาพ และสวยงาม

 ท.4

52 จัดหาครุภัณฑโรงเรียน

เทศบาลวัดวรนาถบรรพต

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน

โตะทํางาน พรอมเกาอี้  จํานวน 

25 ชุด

          112,500 การปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 ท.4

เครื่องปรับอากาศ ขนาดไมต่ํา

กวา 24,000 บีทียู  จํานวน 2 

เครื่อง

            66,000  ท.4

โทรทัศนสีจอแบนขนาด  29 นิ้ว 

พรอมที่แขวน และติดตั้ง  จํานวน

 3 เครื่อง

            45,000  ท.4
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    6.6 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

53 กอสรางอาคารเรียน 4 ชั้น 12

 หองเรียน ชั้นลางโลง  รหัส 

สนศท 4/12

เพื่อใหมีหองเรียนเพียงพอ

สําหรับนักเรียน

กอสรางอาคารเรียน คสล.4/12

ชั้นลางโลง

 8,307,000   

(เงินอุดหนุน)

โรงเรียนมีอาคารเรียน

เพียงพอตอนักเรียนที่เพิ่มขึ้น

ท.5

54 ปรับปรุงหองโสตทัศนูปกรณ เพื่อใชเปนหองประชุมและ

จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

ปรับปรุงหองโสตทัศนูปกรณ พื้น

ปูกระเบื้อง มีฉากกั้นเลื่อนปด - 

เปด  ติดประตูกระจก 2 บาน

พรอม ผามาน พรอมเหล็กดัด

ประตู และหนาตาง (ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล)

          250,000 มีหองโสตทัศนูปกรณ ที่มี

ประสิทธิภาพ ไดมาตรฐาน

นักเรียนไดใชประโยชนใน

การอบรมพัฒนาตนเอง  

อยางมีประสิทธิภาพ

ท.5

55 กอสรางหองครัว เพื่อใชเปนที่ประกอบอาหาร กอสรางหองครัว ขนาด 7x10 

เมตร

          500,000 มีที่ประกอบอาหารที่ถูก

สุขลักษณะ

ท.5

56 ทาสีอาคารเรียน  1 เพื่อใหอาคารมีความ

สวยงาม และมีบรรยากาศ

เอื้อตอการเรียนรู

ทาสีอาคาร 1 ทั้งภายในและ

ภายนอก (ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล)

          350,000 อาคารเรียน 1 มีความ

สวยงาม นามอง และมี

บรรยากาศเอื้อตอการเรียนรู

ท.5

57 กอสรางบานพักนักการ   

ภารโรง

เพื่อเปนสวัสดิการดานที่พัก

อาศัยใหแกนักการ   ภารโรง

กอสรางบานพักนักการภารโรง

จํานวน 2 หลัง  (ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล)

          770,000 นักการภารโรงมีบานพักอยู

อาศัย และทําใหโรงเรียนมี

สิ่งแวดลอมที่ดี

ท.5
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    6.6 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

58 กอสรางโรงจอดรถยนตของ 

โรงเรียน

เพื่อใหมีโรงจอดรถยนต 

สรางความเปนระเบียบ

เรียบรอยและปลอดภัย

กอสรางโรงจอดรถยนตของ 

โรงเรียน (ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล)

          400,000 โรงเรียนมีโรงจอดรถยนต 

สรางความเปนระเบียบ

เรียบรอยและปลอดภัย

ท.5

59 กอสรางเสาธงหนาอาคาร  1 เพื่อใหมีเสาธงไดมาตรฐาน 

สงางาม

สรางเสาธงชาติ จํานวน  1 เสา

(ตามแบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล)

          300,000 โรงเรียนมีเสาธงไดมาตรฐาน ท.5

60 จัดหาครุภัณฑโรงเรียน

เทศบาลวัดชองคีรีฯ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัตงิาน

เครื่องพิมพ All in  one        (ถาย

, สแกนภาพ,พิมพภาพ,FAX) 

จํานวน 1 ชุด

            12,000 การปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ท.5

โตะเกาอี้นักเรียนเดี่ยวระดับ

มัธยม  ศึกษา  จํานวน  80  ชุด

            54,400 ท.5

โตะทํางานพรอมเกาอี้ จํานวน 6 

ชุด

            22,800 ท.5

ตูเก็บเอกสาร 2 ประตู บานทึบ 

จํานวน  2  หลัง

              6,400 ท.5

เครื่องเลนสนาม  ประกอบดวย 

กระดานเลื่อน 4 ที่ ราวไต 3 ที่ 

อุโมงคลอด 4 ที่ จํานวน 1 ชุด

            65,000 ท.5
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    6.6 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

คอมพิวเตอรสํานักงาน และ

เครื่องพิมพ พรอมอุปกรณ  

จํานวน  1  ชุด

            35,000 ท.5

ตูเหล็กเก็บเอกสารชนิด บาน

เลื่อนกระจก  จํานวน  5  ชุด

            16,000 ท.5

ตูเหล็กเก็บเอกสารทึบชนิด บาน

เลื่อนจํานวน  5  ชุด

            15,000 ท.5

โตะหินขัดพรอมมานั่ง  จํานวน  8

 ชุด

            15,000             15,000 ท.5

คอมพิวเตอรสํานักงาน และ

เครื่องพิมพ พรอมอุปกรณ  

จํานวน  1  ชุด

            35,000 ท.5
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    6.6 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

61 ปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาล เพื่อใหนักเรียนอนุบาลมี

สถานที่จัดกิจกรรมการเรียน

การสอนที่เหมาะสมตามวัย

ปรับปรุงพื้นใตอาคารเรียน

อนุบาล  ทํารางระบาย  กั้นหอง

เรียนจํานวน  3  หอง  และหอง

โถงจํานวน  1  หอง  ติดตั้ง

อลูมิเนียมกระจกรางเลื่อนจํานวน

   8  ชุด  พรอมติดเหล็กดัด 

ประตูบานเลื่อน  4  ชุด ปู

กระเบื้อง  (ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล)

          802,200  โรงเรียนมีหองเพียงพอตอ

การจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน

ท.6

62 จัดหาครุภัณฑโรงเรียน

เทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน

ตูลําโพงขนาดไมต่ํากวา 15 นิ้ว 

พรอมขาตั้ง จํานวน  6 ตู

            45,000 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการ

เรียนสูงขึ้น

ท.6

63 ปรับปรุงทอน้ําประปา เพื่อลดปญหาสิ้นเปลือง

คาใชจายอันเนื่องมาจาก

การรั่วซึมของทอน้ําประปาที่

อยูใตผิวดิน

วางทอน้ําPVC ขนาดประมาณ 

1-2 นิ้ว ยาวประมาณ 200 เมตร 

ตามรายละเอียดแบบแปลนของ

เทศบาล

            55,000 ลดรายจายคาน้ําประปาราย

เดือน

ท.7

199



200

    6.6 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

64 กอสรางถนน คสล.รอบ

บริเวณโรงเรียน

เพื่อความสะดวกในการเขา

ออกบริเวณโรงเรียน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 5 

เมตร ยาว 180 เมตร เนื้อที่

ประมาณ 900 ตารางเมตร ตาม

รายละเอียดแบบแปลนของ

เทศบาล

400,000         การสัญจรเขาออกเปนไป

ดวยความสะดวก

ท.7

65 กอสรางแทนน้ําดื่ม เพื่อใหนักเรียนมีน้ําดื่มที่

สะอาดไวดื่มอยางทั่วถึง

กอสรางแทนน้ําดื่ม ขนาด 0.6 x 

3.0 x 0.8 เมตร จํานวน 20 กอก 

จํานวน 2 แทน  ตามรายละเอียด

แบบแปลนของเทศบาล

            40,000 นักเรียนดื่มน้ําที่สะอาดและ

รักษาสุขภาพชองปากดี

ท.7

66 สรางเสาธงและฐานรองรับ มีเสาธงที่มีความสูงได

มาตรฐานเหมาะสมกับตัว

อาคาร

กอสรางเสาธงขนาดความสูง 20 

เมตร พรอมฐานและจัด

สวนหยอม  ตามรายละเอียด

แบบแปลนของเทศบาล

          100,000 เสาธงและบริเวณมีความ

เหมาะสมกับการจัดวาง

สภาพแวดลอม

ท.7

67 ปรับปรุงสวนหยอมอาคาร

อนุบาล

เพื่อสรางบรรยากาศที่ดีตอ

นักเรียนและผูปกครอง

รวมทั้งบุคคลภายนอกที่มา

ติดตอกิจธุระกับทางโรงเรียน

ปรับปรุงสวนหยอม พื้นที่

ประมาณ  40 ตร.ม. ตาม

รายละเอียดของเทศบาล

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

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

68 ปรับปรุงหองสมุด เพื่อสงเสริมใหนักเรียนใช

หองสมุดศึกษาหาความรู

เพิ่มเติมจากแหลงเรียนรูที่

หลากหลาย

ปูกระเบื้องขนาดพื้นที่ 11x24 ม. 

ตามแบบแปลนเทศบาล

          250,000 นักเรียนไดรับความรูจาก

หองสมุดไดทั่วถึง

ท.7

69 สนามเด็กเลนชั้นอนุบาล เพื่อใหเด็กอนุบาลมีสนาม

เด็กเลนที่มีมาตรฐานความ

ปลอดภัยสูง และสงเสริม

พัฒนาการทางดานรางกาย

ของเด็กอนุบาล

พื้นสนามขนาด 20x14.50 เมตร

 พรอมคันขอบใสทรายปริมาตร

ความหนาอยางนอย 30 ซม.

พรอมเครื่องเลน 1 ชุด ตาม

รายละเอียดแบบแปลนของ

เทศบาล

          100,000 ท.7

70 กอสรางเรือนเพาะชํา สงเสริมการเรียนการสอนใน

กลุมสาระการงานและ

เทคโนโลยี     (งานเกษตร)  

และโรงเรียนมีเรือนเพาะชํา

ไดมาตรฐาน

ขนาดกวางประมาณ 2.50  เมตร 

 ยาว  ประมาณ 4  เมตร  สูง

ประมาณ 2.80 เมตร  มุง

กระเบื้อง  ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

            30,000 โรงเรียนมีสถานที่ใหนักเรียน

ไดฝกปฏิบัติดานการเกษตร

ท.7

71 กอสรางปายนิเทศ เพื่อเปนการประชาสัมพันธ

ขาวสารตาง ๆ รวมทั้ง

กิจกรรมของโรงเรียนให

นักเรียนและผูปกครองไดรับ

ทราบ

ขนาดกวางประมาณ 2.50  เมตร 

 ยาว  ประมาณ 4  เมตร  สูง

ประมาณ 2.80 เมตร  มุง

กระเบื้อง  ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

            30,000 นักเรียนและผูปกครองได

ทราบขาวสารเกิดความ

เชื่อมั่นและศรัทธาในโรงเรียน

ท.7
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    6.6 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

72 กอสรางลานกีฬา

อเนกประสงค

เพื่อสงเสริมการเรียนการ

สอนสาระสุขศึกษาและพล

ศึกษา ใหนักเรียนมีสนามใน

การเลนกีฬาที่มีมาตรฐาน

ใหบริการชุมชนโดยรอบ

กอสรางพื้น คสล. พื้นที่ประมาณ

 100 ตร.ม. ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

          300,000 โรงเรียนมีสถานที่สําหรับให

นักเรียนไดเลนกีฬา

ท.7

73 ปรับปรุงหองพระพุทธศาสนา จัดบรรยากาศในการเรียน

และการอบรม ศีลธรรม 

จริยธรรม และฝกสมาธิ

สงเสริมการปฏิบัติตาม

หลักธรรมของศาสนา

จัดทําเสนาสนะ  พรอมปรับปรุง

พื้นหองพื้นที่ประมาณ  56 ตร.ม.

 ตามแบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

            45,000 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนและมีคุณธรรม

จริยธรรมตรงตาม

เปาประสงคของโรงเรียน

ท.7

74 ตอเติมอาคารอเนกประสงค เพื่อใชเปนสถานที่ใหนักเรียน

ไดรับประทานอาหาร

กลางวันและเปนหองประชุม

ไดอยางเพียงพอ

ขยายพื้นที่ปูกระเบื้องขนาดกวาง

 8 ม.  ยาว 16 ม.

          200,000 โรงเรียนมีสถานที่ใหนักเรียน

ไดจัดกิจกรรมดานตาง ๆ 

อยางเพียงพอ

ท.7

75 จัดหาครุภัณฑโรงเรียน

เทศบาลวัดสุคตวราราม

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน

โตะทํางานพรอมเกาอี้  จํานวน  5

  ชุด

            19,000 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการ

เรียนสูงขึ้น

ท.7
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    6.6 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

เครื่องถายเอกสาร  ความเร็ว 20 

แผน/นาที  จํานวน 1 เครื่อง

            64,000 ท.7

พัดลมโรงงานแบบตั้งพื้นขนาด 

24 นิ้ว ปรับความเร็วได จํานวน  

3  ตัว

            13,200 ท.7

โตะอเนกประสงค  ขาเหล็ก ชุบ

โครเมี่ยมพับได  พื้นบุฟอรไมกา 

จํานวน  10  ตัว

            25,000 ท.7

เครื่องทําน้ําเย็น น้ํารอน  ชนิด

ขวดคว่ํา  จํานวน 1 เครื่อง

              5,500 ท.7

ตูเหล็กเก็บเอกสาร 2 ตอน 3 ชั้น

บน เปนกระจกบานเลื่อน จํานวน

 6 หลัง

            36,000 ท.7

โตะนักเรียนระดับประถมศึกษา 

จํานวน 100 ชุด

            68,000 ท.7

โตะนักเรียนระดับมัธยม จํานวน 

 80  ชุด

            54,400 ท.7

เครื่องเลน DVD  จํานวน  5  

เครื่อง

            15,000 ท.7
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    6.6 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ตูเก็บเอกสาร 2 ตอน ชั้นบนเปน

กระจก

            66,000 ท.7

เตียงพยาบาลโครงเหล็กขนาด

กวาง 1 เมตร  ยาว 2 เมตร  

จํานวน 3 เตียง

              6,600 ท.7

ตูเหล็กเก็บเอกสาร ประตูทึบ 2 

บาน จํานวน 10 หลัง

            34,000 ท.7

เครื่องทําน้ําเย็น แบบใชขวด 

จํานวน 3 เครื่อง

              9,600 ท.7

เครื่องตัดหญา แบบสะพายหลัง

ขอแข็งเครื่องยนตไมต่ํากวา 1.5 

แรงมา จํานวน  1  เครื่อง

            10,400 ท.7

โตะอเนกประสงค ขาพบัได 

จํานวน 10 ตัว

            25,000 ท.7

เครื่องทําน้ําเย็น แบบใชขวด 

จํานวน 2 เครื่อง

              6,400 ท.7

เครื่องเลนสนาม 1 ชุด 

ประกอบดวยกระดานลื่น 4 ที่ 

ราวไต 3 ที่ อุโมงค ลอด 4 ที่

            50,000 ท.7
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    6.6 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

โตะอาหารพรอมเกาอี้ จํานวน 10

 ชุด

            44,000 ท.7

ตูเหล็กเก็บเอกสาร กวาง

ประมาณ 41 x 150 ซม. กระจก

บานเลื่อน 2 ตอน ชั้นบนและชั้น

ลางกระจกบานเลื่อน จํานวน 4 

หลัง

            26,000 ท.7

ตูเหล็ก 4 ลิ้นชัก จํานวน 5 หลัง             17,000 ท.7

76 จัดหาครุภัณฑโรงเรียน

เทศบาลวัดไทรเหนือ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน

โพเดี่ยม (สแตนดยืนพูด) ขนาด 

กวาง 1.20 เมตร สูง 1.10 เมตร 

ลึก 0.50 เมตร จํานวน 2 ตัว

            20,000 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการ

เรียนสูงขึ้น

ท.8

ตูเก็บเอกสาร 2 ตอน ชั้นบนเปน

กระจกบานเลื่อน ชั้นลางทึบ 

จํานวน 10 ตู

            57,000 ท.8

ตูเหล็กทึบประตูเปด 2 บาน สูง 

72 นิ้ว กวาง 36 นิ้ว จํานวน 10 ตู

            30,000 ท.8
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    6.6 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ตูล็อกเกอร 9 ประตู ขนาดกวาง 

91 นิ้ว สูง 183 ซม. จํานวน 10 ตู

            25,000 ท.8

โตะทํางานพรอมเกาอี้ จํานวน 10

 ชุด

            35,000 ท.8

ตูบานเลื่อนกระจก ขนาดสูง91 

นิ้ว สูง 91 นิ้ว สูง 183 ซม. 

จํานวน 5 ตู

            19,500 ท.8

เกาอี้แถวพลาสติก 4 ที่นั่ง จํานวน

 5 ชุด

            19,000 ท.8

โตะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต 

หนายาง พรอมเกาอี้จํานวน 5 ชุด

            19,000 ท.8

เครื่องทําน้ําเย็น น้ํารอน  ชนิด

ขวดคว่ํา  จํานวน 5 เครื่อง

            27,500 ท.8

ชุดรับแขกพรอมโตะกลาง 2 ชุด             41,180 ท.8
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    6.6 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

77 อบรมครูศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ชุมชนเพื่อพัฒนาวิชาการ   

(เสนอโดยชุมชนรวมใจ

พัฒนา)

เพื่อใหครูผูดูแลเด็กมีความ

เขาใจเกี่ยวกับการจัด

ประสบการณเรียนรู ของเด็ก

เล็กและสามารถจัดกิจกรรม 

เพื่อพัฒนาเด็กเล็กไดอยาง

มีประสิทธิภาพ

มีการอบรมครูศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

 จํานวน ปละ 1 หลักสูตร

            30,000             30,000             30,000 ครูผูดูแลเด็กเล็กมีความ

เขาใจเกี่ยวกับการจัด

ประสบการณ เรียนรูของเด็ก

เล็ก สามารถจัดกิจกรรม 

เพื่อพัฒนาเด็กเล็ก ไดอยาง

มีประสิทธิภาพ

กองสวัสดิการสังคม

78 ปรับปรุงอาคารสหกรณ

ชุมชนเมือง ชั้น 1

เพื่อเปนศูนยแสดงสินคา

และจําหนวยสินคาของ

ทองถิ่น

จัดทําเปนหองมีชั้นวางแสดง

สินคาและจําหนายสินคา ขนาด

พื้นที่ 64 ตร.ม. ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

          700,000 สินคาในทองถิ่นมีสถานที่

จําหนายและไดรับการ

เผยแพรมากขึ้น

กองสวัสดิการสังคม

79 กอสรางปายชุมชน เพื่อความเปนระเบียบและ

สวยงาม

กอสรางปายชุมชน จํานวน 9 

ปาย  ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

            23,100             23,100             23,100 ประชาชนไดทราบที่ตั้งของ

ชุมชน

กองสวัสดิการสังคม

80 จัดหาครุภัณฑกอง

สวัสดิการสังคม

เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใช

สํานักงานอยางเพียงพอใน

การปฏิบัติงาน

โตะอเนกประสงคพื้นเหล็ก ขา

เหล็กพับได จํานวน 200 ตัว

          536,000 การปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

กองสวัสดิการสังคม

เตาแกส แบบ 1 หัว มีขาตั้ง

พรอมถังแกส จํานวน 12 ชุด

            11,200             11,200             11,200
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    6.6 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

เครื่องขยายเสียง พรอมอุปกรณ 

จํานวน 6 ชุด

          201,000           201,000

คอมพิวเตอรสํานักงาน และ

เครื่องพิมพ พรอมอุปกรณ 

จํานวน  8 ชุด

          140,000           140,000

โตะเทเบิลเทนนิส ขนาดไมนอย

กวา 15 มิลลิเมตร จํานวน 24 ตัว

            55,200             55,200

ตูลําโพงซับเบส ขนาด 18นิ้ว  

จํานวน 4 ตู

          124,800

81 จัดหาครุภัณฑสํานักการ

ประปา

เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใช

เพียงพอในการปฏิบัติงาน

เกาอี้สําหรับเจาหนาที่การประปา

 จํานวน 26 ตัว

            33,150 การปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สํานักการประปา

เกาอี้ผูบริหาร  จํานวน 1 ตัว               4,450 สํานักการประปา

เครื่องพิมพสําเนาระบบดิจิตอล  

 จํานวน 1 เครื่อง

          120,000 สํานักการประปา

กลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล

ความละเอียดไมนอยกวา  10

ลานพิกเซล    จํานวน 1 เครื่อง

            11,000 สํานักการประปา

208



209

    6.6 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2552 2553 2554

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

82 จัดหาครุภัณฑสถาน           

ธนานุบาล 1

เครื่องชั่งทองคํา ระบบดิจิตอล 

พรอมเครื่องสํารองกระแสไฟ 

จํานวน 1 ชุด

            34,900 การปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สถานธนานุบาล 1

83 จัดหาครุภัณฑสถาน           

ธนานุบาล 2

เครื่องชั่งทองคํา ระบบดิจิตอล 

พรอมเครื่องสํารองกระแสไฟ 

จํานวน 1 ชุด

            34,900 การปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สถานธนานุบาล 2

ชั้นวางเอกสาร จํานวน 1 หลัง               5,000

เครื่องคอมพิวเตอรพรอม

ระบบงานเขียนตั๋ว จํานวน 2 

เครื่อง

            60,000

84 จัดหาครุภัณฑสถานีขนสง เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือ

ชนิดแขวน ขนาด 24,000บีทียู 

พรอมคาติดตั้ง จํานวน 1  เครื่อง

            39,000 การปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

งานสถานีขนสง

ผูโดยสาร

งบประมาณเทศบาล 59,337,530    97,901,040    41,209,700    

งบเงินอุดหนุน 16,614,000    -                 -                 
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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 673/2551 ลงวันที่  23  มิถุนายน  2551   ประกอบดวย 

  1. นายอดุลย  ศรีประทักษ สมาชิกสภาเทศบาล      ประธานกรรมการ 

  2. นายพรสวัสดิ์  บุญยิ่ง  สมาชิกสภาเทศบาล      กรรมการ 

  3. นายเอนก  หวังสุข  สมาชิกสภาเทศบาล      กรรมการ 

  4. นายธวัช  พลอยระยา ผูแทนประชาคมเมือง      กรรมการ 

  5. นายสมบูรณ  คงเมือง  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                

ใหติดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

  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 เม่ือดําเนินโครงการแลวเสร็จ  

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  : คะแนนผลการดําเนินงานตามโครงการ 

    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. ม.ีค. เม.ย . พ .ค. มิ.ย . ก .ค. ส.ค. ก .ย .
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4

ระยะเวลาดําเนินการ
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