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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

สามารถดําเนินการไดเอง 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 

- ความเชื่อมโยงของกิจกรรมและระยะเวลาที่จะดําเนินการ 
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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 
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แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงของแผนพัฒนา 

 

วิสัยทัศนทองถิ่น 
  

  

จุดมุงหมายการพัฒนา  จุดมุงหมายการพัฒนา  จุดมุงหมายการพัฒนา 
  

    

ยุทธศาสตร  ยุทธศาสตร  ยุทธศาสตร  ยุทธศาสตร  ยุทธศาสตร 
    

แนวทางการพัฒนา  แนวทางการพัฒนา  แนวทางการพัฒนา  แนวทางการ

พัฒนา 

 แนวทางการ

พัฒนา 
  

  

โครงการ  โครงการ  โครงการ 

-  กิจกรรมที่ 1 

-  กิจกรรมที่ 2 

-  กิจกรรมที่ 3 

-  กิจกรรมที่ 4 

 -  กิจกรรมที่ 1 

-  กิจกรรมที่ 2 

 

 -  กิจกรรมที่ 1 

-  กิจกรรมที่ 2 

-  กิจกรรมที่ 3 

 
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    

พื้นที่ครอบคลุม 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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แผนที่เขตเทศบาลนครนครสวรรค  
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♦ สภาพภูมิศาสตร และทรัพยากรธรรมชาติ 
  ลักษณะภูมิประเทศในเขตเทศบาลสวนใหญเปนที่ราบลุม โดยมีภูเขาขนาดเล็ก อยูตอนกลาง ไดแก เขา

กบซึ่งตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มีความสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 185.50 เมตร นอกจากนี้ยังมีเขานอย เขา

วัดไทร เขาดาวดึงส และเขาโกรกพมา ที่มีลักษณะเปนภูเขาขนาดเล็ก มีแมน้ําปงผานกลางพื้นที่ตั้งแตทางดานทิศเหนือ

ออมมาทางทิศตะวันออกแลวเลี้ยวลงใต     มารวมกับแมน้ํานานบริเวณปากน้ําโพเปนตนแมน้ําเจาพระยาทางดานทิศ

ตะวันออกของเทศบาล 

♦ สภาพภูมิอากาศ 
  ภูมิอากาศโดยทั่วไปจะเปนภูมิอากาศแบบทุงหญาเมืองรอน ที่มีลักษณะคอนขางรอนและแหงแลง      

มีอุณหภูมิสูงสุดโดยเฉลี่ย 34.4 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิต่ําสุดโดยเฉลี่ยที่  20  องศาเซลเซียส และอุณหภูมิเฉล่ียทั้งปที่ 

28.7 องศาเซลเซียส มีฝนตกชุกในชวงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม โดยเฉพาะในเขตเทศบาลถือวาเปนบริเวณที่มีฝนตกชุก

ของจังหวัดซึ่งมีฝนตกอยูระหวาง 80 - 100 วันตอป 

♦ ทรัพยากรธรรมชาติ 
• ปาไม ในเขตเทศบาลมีพื้นที่สวนหนึ่งเปนปาไมอยูตามเทือกเขากบ เขานอย เขาวัดไทร เขาดาวดึงส 

และเขาโกรกพมา ซึ่งมีลักษณะเปนปาโปรงเชิงเขา มีบางสวนเปนปาปกคลุมหนาแนน 

• แหลงน้ําสําคัญ ไดแก 

  ( 1 ) แมน้ําเจาพระยา เกิดจากการไหลมารวมกันของแมน้ําปง และแมน้ํานาน ที่บริเวณปากน้ําโพ     

แลวไหลลงทางทิศใตสูที่ราบลุมภาคกลาง และออกสูทะเลที่อาวไทย เปนแมน้ําสายสําคัญ ที่มีประโยชนทั้งทางดาน

การเกษตร การคมนาคม การอุตสาหกรรม การอุปโภคบริโภคของพื้นที่บริเวณริมสองฝงแมน้ํา   มาตั้งแตอดีต และยังเปน

แหลงประมงน้ําจืด 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 

♦ แหลงทองเที่ยวที่สําคัญ 
ในเขตเทศบาลมีสถานที่ทองเที่ยวหลายแหงที่นาสนใจ 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) 
เปนวัดเกาตั้งอยูบนเขาบวชนาคในเขตอําเภอเมืองนครสวรรค บนยอดเขามีรอยพระพุทธบาท

จําลองและพระอุโบสถที่ชาวบานเรียกวา “โบสถเทวดาสราง” ในเทศกาลเดือน 12 ของทุกปจะมีงาน

นมัสการและปดทองรอยพระพุทธบาทจําลอง ซึ่งเรียกวา “งานวัดเขา” และยังมีการแขงเรือยาวดวย 

3) วัดคีรีวงศ 
วัดคีรีวงศเปนวัดขนาดใหญบริเวณเขาดาวดึงส ซึ่งแตเดิมเรียกวาเขาใหญ ที่วัดคีรีวงศมีพระจุฬา

มณีเจดียตั้งอยูบนยอดเขาดาวดึงส โดยสรางบนฐาน พระเจดียเกาซึ่งเปนเจดียที่สรางในสมัย

ศตวรรษที่ 19 ปลายกรุงสุโขทัย ภายในองคเจดียชั้น 5  มีพระพุทธรูปจําลองที่สําคัญของประเทศ

ไทยไวใหสักการบูชา 4 องค คือ พระพุทธมหามณีรัตนปฎิมากร อยูทางทิศใต พระพุทธชินราชอยู

ทางทิศเหนือ พระพุทธโสธรอยูทางทิศตะวันออก และพระพุทธรูปหลวงพอวัดไรขิง อยูทางทิศ

ตะวันตก 

4) ศาลเจาพอเทพารักษ - เจาแมทับทิม 
ตั้งอยูที่ตําบลแควใหญ อําเภอเมือง บริเวณตนแมน้ําเจาพระยาฝงตรงขามตลาดปากน้ําโพ เปน

อาคารตึกครึ่งไมสีแดง รูปทรงมีลักษณะเปนเกงจีน หลังคาประดับดวยมังกรคูชูลูกแกว ปลายสัน

หลังคาที่ทอดยาวลงมาสรางเปนหัวมังกรหงาย ภายในศาลประดิษฐานเทพปนโถวกง อยูตรงกลาง 

เทพกวนอูอยูดานขวา เจาแมทับทิมอยูดานซาย ตัวอาคารศาลเจาเมื่อมองจากฝงตลาดปากน้ําโพ

จะดูโดดเดนและสวยงามมาก ถายืนอยูที่ทาน้ําหนาศาลเจาจะมองเห็นแหลมยมอันเปนจุดบรรจบ

ของแมน้ําปง และแมน้ํานานรวมถึงสีของแมน้ําที่แตกตางกันอยางชัดเจน 
5) ตนแมน้ําเจาพระยา 

จังหวัดนครสวรรคเปนจุดกําเนิดของแมน้ําเจาพระยา ซึ่งเปนแมน้ําสายสําคัญของประเทศ โดย

แมน้ําปงไหลมาบรรจบกับแมน้ํานาน บริเวณตลาดริมน้ํา ที่จุดกําเนิดแมน้ําเจาพระยานี้จะสามารถ

เห็นความแตกตางของสีเขียวใสของแมน้ําปง และสีแดงขุนของแมน้ํานานไดอยางชัดเจน ซึ่งเมื่อ

รวมตัวกันเปนแมน้ําเจาพระยาแลว สีของน้ําจะคอย ๆ ผสมกันกลายเปนสีเดียวกัน ซึ่งเปน

ทัศนียภาพที่สวยงาม 
6) เขาวรนาถบรรพต ( เขากบ ) 

เขากบ มีความสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 187 เมตร  บนยอดเขาและเชิงเขาเปนที่ตั้งของวัด   

วรนาถบรรพต บนยอดเขามีโบราณสถานที่สําคัญ คือ รอยพระพุทธบาทจําลอง และเจดียบรรจุ  

พระบรมสารีริกธาตุ สรางขึ้นในสมัยกรุงสุโขทัย เปนราชธานี และที่บริเวณเชิงเขามีเจดียขนาดใหญ

และรูปหลอพระหลวงพอทอง ซึ่งเปนที่เคารพนับถือของชาวนครสวรรค 
7) อุทยานสวรรค 

เปนสวนสาธารณะขนาดใหญ มีพื้นที่ 316 ไร เดิมเปนหนองน้ําธรรมชาติขนาดใหญ เรียกวา    

หนองสมบุญ เทศบาลไดปรับปรุงสภาพใหเปนสวนสาธารณะ สําหรับประชาชนใชเปนที่พักผอนและ

ออกกําลังกาย 
8) หอชมเมือง 

เปนอาคารที่มีลักษณะสูง 10 ชั้น ความสูงประมาณ 32 เมตร ตั้งอยูบนยอดเขาดาวดึงส เร่ิมกอสราง 

27 กรกฎาคม 2550 ดวยงบประมาณ 52,790,000 บาท เปดบริการใหนักทองเที่ยวเขาชม

ทัศนียภาพโดยรอบของตัวเมืองนครสวรรคไดอยางชัดเจน 
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♦ ศิลปวัฒนธรรมประจําถิ่น 
1) งานประเพณีเจาพอ-เจาแมปากน้ําโพ 

เปนงานประจําปที่ยิ่งใหญและมีชื่อเสียงของจังหวัด จัดขึ้นในชวงเทศกาลตรุษจีนของทุกปโดยได

อัญเชิญเจาพอ-เจาแมจากศาลเจาพอเทพารักษ-เจาแมทับทิมซ่ึงอยูริมฝงแมน้ําตรงขามตลาด

ปากน้ําโพขามฝงมาที่ปะรําพิธีชั่วคราว และแหไปรอบตลาดปากน้ําโพ จะมีการแสดงเชิดสิงโต     

แหมังกรทองและขบวนแหตาง ๆ ไปตามถนนสายสําคัญๆในเขตเทศบาลนครนครสวรรค ปจจุบัน

การเชิดสิงโตและแหมังกรทองไดมีการพัฒนาเทคนิค มีการแสดงประกอบแสงสี จนมีความยิ่งใหญ

มโหฬาร และมีสวยงามมาก ในแตละปจะมีนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติเดินทางมา

เที่ยวชมงานเปนจํานวนมาก 
2) ประเพณีลอยกระทงสาย 

เม่ือถึงวันเพ็ญเดือนสิบสอง ชาวบานชุมชนหนาผา จะนํากะลาที่เก็บสะสมไวตลอดป มาทําความ

สะอาดและตกแตงดวยกระดาษสี นําเทียนวางไวกลางกะลา แตไมใสดอกไมและธูปเหมือนกระทง

ทั่วไป และนํามาลอยในแมน้ําเจาพระยา โดยจะเริ่มปลอยกระทงกะลาบริเวณหนาศาลเจาแมหนาผา 
3) งานสืบสานวัฒนธรรมตนน้ําเจาพระยา 

ระหวางปลายเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม จังหวัดนครสวรรคจะจัดงานสืบสานวัฒนธรรม    

ตนน้ําเจาพระยาที่บริเวณริมฝงแมน้ําเจาพระยาหนาศาลากลางจังหวัด โดยจะมีพิธีบวงสรวงตนน้ํา

เจาพระยา การแสดงทางประเพณีทองถิ่นตางๆ รวมทั้งมีการออกรานแสดงสินคาตาง ๆ 

♦ สถานที่พักผอนหยอนใจ 
     สถานที่พักผอนหยอนใจในเขตเทศบาลไดแก 

- อุทยานสวรรค (หนองสมบุญ) ตั้งอยูใจกลางเมืองบริเวณริมทางหลวงสายเอเชีย ประกอบ     

ดวยบึงน้ําขนาดใหญ และลานกีฬาสําหรับออกกําลังกาย มีเนื้อที่รวม 316 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 2552 

   จํานวนประชากรเทศบาลนครนครสวรรค    ป   2552    รวม    91,630    คน   

แยกเปนเพศชาย     43,125     คน      เพศหญิง     45,505    คน   

ชวงอายุ/ป ชาย/คน หญิง/คน รวม/คน 

0-5 2,473 2,255 4,728 

6-10 2,671 2,538 5,209 

11-15 3,776 3,553 7,329 

16-20 3,427 3,734 7,161 

21-25 3,173 3,672 6,845 

26-30 3,666 3,711 7,377 

31-35 3,336 3,466 6,802 

36-40 3,159 3,598 6,757 

41-45 3,272 3,886 7,158 

46-50 3,306 4,074 7,380 

51-55 2,873 3,682 6,555 

56-60 2,187 2,915 5,102 

61 -65 1,469 1,813 3,282 

66-70 1,123 1,561 2,684 

71-75 931 1,336 2,267 

76 ปขึ้นไป 2,283 2,711 4,994 

รวม 43,125 48,505 91,630 

  ที่มา : งานทะเบียนราษฎร สํานักปลัดเทศบาล 

 
จํานวนประชากรแยกเพศ

-5000 -4000 -3000 -2000 -1000 0 1000 2000 3000 4000 5000

0-5

 6-10

 11-15

16-20

21-25

26-30

31-35

36-40

41-45

46-50

51-55

56-60

61 -65

66-70

71-75

76 ปขึ้นไป

ชาย
หญิง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

ชุมชนในเขตเทศบาล (แยกตามเขต)  รวม  67  ชุมชน 
 

เขต 1 ประชากร ครัวเรือน หลังคาเรือน เขต 2 ประชากร ครัวเรือน หลังคาเรือน 

หัวเมืองพัฒนา 607 230 190 หนาวัดนครสวรรค 400 124 86 

หลังอูทันจิตต 500 123 93 บางปรอง 965 915 204 

หิมพานต 400 133 62 ตลาดใหม 516 120 173 

ตลาดตายอม 592 195 233 สถานีรถไฟปากน้ําโพ 350 120 100 

วรนาถ 1800 330 318 เขาโรงครัว 700 201 230 

ไชยศิริ 700 233 170 เกาะยม 1200  260 

ตัดใหม 870 290 261 ปอมหนึ่ง 515 68 118 

สุนันทา 937 281 312 ตลาดลาว 600 400 150 

หลังแขวงการทาง 570 60 120 โกมินทร 682 227 220 

ยุวบัณฑิต 2000 500 400 รณชัย 600  250 

เฉลิมชาติ 284 300 100 วัดตะแบก 504 168 80 

จําลองวิทยพัฒนา 700 230 150 หนาผา 170 200 269 

วิมานแมน 1000 330 300 ปาไม 669 223 486 

ดาวดึงสพัฒนา (ยงอัน) 750 400 378 ทรายทองพัฒนา 910 220 225 
เขต 3 ประชากร ครัวเรือน หลังคาเรือน เขต 4 ประชากร ครัวเรือน หลังคาเรือน 

ชอนตะวัน 2000 1200 472 เจาแมศรีจันทร 870 254 200 

บางเรารักกันจริง 1000 450 300 เขาโกรกพมา 870 257 200 

หนาอุทยานสวรรค 504 97 127 วิมานลอย 700 140 130 

พรสวรรค 1500 375 527 พระบางมงคล 350 117 220 

หนองผักตบ 500 75 260 นวมินทร 400 250 190 

หนองปลาแหง 500 400 134 หนาโรงเกลือ 576 234 200 

วัดเขาจอมคีรีนาคพรต 570 190 151 เขานกกระเต็น 909 300 230 

สะพานดํา 577 192 329 ถาวรพัฒนา 890 296 311 

ตลาดใต 1020 340 274 วัดไทรใต 687 230 348 

วัดพรหม 506 168 418 วัดไทรเหนือ 470 160 396 

สามัคคีพัฒนา 700 232 165 ประชานุเคราะห 220 122 129 

วัดเทวดาสราง 511 170 260 ขาง พ.ว.น. 500 150 254 

ฟาใหม 554 185 180 หลวงปูทาวพัฒนา 900 300 291 

เดชาพัฒนา 300 100 110 วัดพุทธ 850 283 192 

หนองสาหราย    สวัสดีพัฒนา 914 305 192 

รวมใจพัฒนา    สุขสวัสด์ิ (ศูนยทารถ) 500 150 264 

สุขสวรรคพัฒนา    เจาพอเศรษฐี 2500 400 400 

    ดารารัตน 4 501 107 170 

    รวมใจพัฒนา 300 80 116 

    สะพานใหมพัฒนา 576 190 150 

    เขากบเอราวัณ    

    เขาชองลม    
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♦ อาชีพ 
  ประชากรในเขตเทศบาล ประกอบอาชีพดังนี้ 

  อาชีพคาขาย  รอยละ 46 

  อาชีพรับจาง  รอยละ 25 

  อาชีพรับราชการ  รอยละ 11 

  อาชีพบริการตางๆ  รอยละ 18 

  ที่มา : กลุมบริษัทที่ปรึกษาโครงการวางและจัดทําแผนผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะ 

             เทศบาลนครนครสวรรค 

♦ เช้ือชาติ 
  ประชาชนสวนใหญ มีเชื้อชาติไทยคิดเปนรอยละ 96.0 รองลงมาเปนเชื้อชาติจีนเสียสวนใหญประมาณ

รอยละ 1.9   มีเชื้อชาติอื่น ๆ เพียงเล็กนอย รวมไมเกินรอยละ 0.1 

♦ ศาสนา 
ศาสนาพุทธ คิดเปนรอยละ 99.72  ศาสนาอิสลามรอยละ 0.09  

ศาสนาคริสตรอยละ 0.18   ศาสนาซิกซและอื่น ๆ รอยละ 0.01 

♦ ดานเศรษฐกิจ 
  ในเขตเทศบาลบริเวณใจกลางเมืองสวนใหญจะเปนศูนยกลางพาณิชยกรรมและธุรกิจตางๆ และพื้นที่ที่

อยูตอเนื่องจะเปนบริเวณที่เปนยานที่อยูอาศัยเดิมโดยมีลักษณะทางดานเศรษฐกิจ ดังนี้ 

  การพาณิชยกรรมและบริการ 

  - สถานีบริการน้ํามัน                    14 แหง 

  - ศูนยการคา/หางสรรพสินคา         4 แหง 

  - ตลาดสด               4    แหง 

  สถานประกอบเทศพาณิชย 

  - สถานธนานุบาล    4   แหง 

  - โรงฆาสัตว            1   แหง 

  สถานประกอบการดานการบริการ 

  - โรงแรม              36 แหง 

  - โรงภาพยนตร      2 แหง 

  การอุตสาหกรรม 

  - ลักษณะการประกอบอุตสาหกรรมในทองถิ่นมี 2 ประเภท คือ อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก 
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♦ 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 6,913 214 299 

2. สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคเขต 1   5 13,846 337 652 

3. สังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 2 8,175 261 382 

4. สถานศึกษาสังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน ระดับอนุบาล –      

    ชวงช้ันที่ 1-4 ระดับอาชีวศึกษา 

16 13,948 451 846 

5. สถานศึกษาสังกัดกระทรวงกีฬาและการทองเที่ยว 1 354 12 48 

6. สถานศึกษาสังกัดกรมศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ 1 270 16 28 

7. สถานศึกษาสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย 2 10,992 240 576 
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รวมทั้งสิ้น คน1,578           

หอง
เรียน

รวมนักเรียน
ระดับปฐมวัย

อนุบาล 2 หอง
เรียน

อนุบาล 3 หอง
เรียน

อัตรานักเรียน  หองเรียน  ระดับปฐมวัย  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค 
ปการศึกษา  2551 

 
  1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ชั้น

โรงเรียน ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต (ท.1)        6        4      10        1      21      15      36        2      28      23      51        2      21      18      39        2                  136

โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ําโพใต (ท.2)      11        6      17        1      14      14      28        1      29      10      39        1      11      13      24        1                  108

โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส (ท.3)      16      10      26        1      34      34      68        2      50      51    101        3      42      46      88        3                  283

โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต (ท.4)      20      14      34        1      39      28      67        2      37      32      69        2      35      34      69        2                  239

โรงเรียนเทศบาลวัดชองคีรีฯ (ท.5)       -         -         -         -        16      16      32        1      31      30      61        2      25      27      52        2                  145

โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต (ท.6)      16        9      25        1      29      21      50        2      28      22      50        2      24      26      50        2                  175

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม (ท.7)      19      17      36        1      20      15      35        1      37      26      63        2      29      31      60        2                  194

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ (ท.8)        3        3        6        1      12      13      25        1      11      14      25        1      18      17      35        1                    91

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครนครสวรรค      47      37      84        4       -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -                      84

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชนพระบางมงคล      11      13      24        1       -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -                      24

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชนชอนตะวัน      12        9      21        1       -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -                      21

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมจริยาวาส      41      37      78        5       -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -                      78

รวม   202   159   361     18   185   156   341     12   251   208   459     15   205   212   417     15            1,578

รวมจํานวนนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก คน

รวมจํานวนนักเรียนระดับอนุบาล คน

361              

1,217           

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หอง
เรียน

อนุบาล

14 
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อัตรานักเรียน  หองเรียน  ระดับประถมศึกษา  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค 
ปการศึกษา  2551 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้น หอง หอง หอง หอง หอง หอง

โรงเรียน ชาย หญิง รวม เรียน ชาย หญิง รวม เรียน ชาย หญิง รวม เรียน ชาย หญิง รวม เรียน ชาย หญิง รวม เรียน ชาย หญิง รวม เรียน

ท.1        52        38        90          3        42        27        69          2        42        22        64          2        22        34        56          2        24        23        47          2        41        25        66          2

ท.2        24        22        46          2        16        24        40          2        16        20        36          1        23        11        34          1        15        26        41          2        25        18        43          2

ท.3        68        54      122          3        48        60      108          3        35        43        78          3        64        67      131          4        72        66      138          4        64        54      118          3

ท.4        95        65      160          4        64        69      133          4        87        68      155          4        76        66      142          4        72        62      134          4        58        73      131          4

ท.5        39        45        84          3        58        52      110          3        45        39        84          3        49        48        97          3        49        48        97          3        58        46      104          3

ท.6        46        35        81          2        47        26        73          2        47        39        86          2        41        41        82          2        41        39        80          2        42        40        82          2

ท.7        33        22        55          2        21        30        51          2        25        31        56          2        35        23        58          1        26        16        42          1        38        18        56          2

ท.8        11        20        31          1        20        20        40          2        14        22        36          1        24        17        41          2        21        24        45          2        29        27        56          2

รวม      368      301      669        20      316      308      624        20      311      284      595        18      334      307      641        19      320      304      624        20      355      301      656        20

รวมชวงชั้นที่ 1 (ป.1 – ป.3) = คน รวมชวงชั้นที่ 2 (ป.4 – ป.6) = คน

จํานวนหองเรียน หอง

จํานวนนักเรียน (ท.1) คน จานวนนักเรียน (ท.2) คน

จํานวนนักเรียน (ท.3) คน จานวนนักเรียน (ท.4) คน

จํานวนนักเรียน (ท.5) คน จานวนนักเรียน (ท.6) คน

จํานวนนักเรียน (ท.7) คน จานวนนักเรียน (ท.8) คน

           รวมทั้งสิ้น คน

ประถมศึกษาปที่ 5 ประถมศึกษาปที่ 6ประถมศึกษาปที่ 1 ประถมศึกษาปที่ 2 ประถมศึกษาปที่ 3 ประถมศึกษาปที่ 4

117           

3,809

               1,888 1,921              

392             

695             

576             

318             

240             

855             

484             

249             

ํ

ํ

ํ

ํ

15 
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อัตรานักเรียน  หองเรียน  ระดับมัธยมศึกษา  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค 
ป การศึกษา 2551 

 
มัธยมศึกษาปที่ 1 มัธยมศึกษาปที่ 2 มัธยมศึกษาปที่ 3 รวมนักเรียน ชั้น 

โรงเรียน ชาย หญิง รวม 
หอง 
เรียน ชาย หญิง รวม 

หอง 
เรียน ชาย หญิง รวม 

หอง 
เรียน มัธยมศึกษาตอนตน 

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต (ท.1) 34 50 84 2 46 40 86 2 26 31 57 2 227 

โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ําโพใต (ท.2) 34 18 52 2 25 21 46 2 17 23 40 2 138 

โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส (ท.3) 59 36 95 2 39 38 77 2 35 32 67 2 239 

โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต (ท.4) 40 40 80 2 23 43 66 2 28 52 80 2 226 

โรงเรียนเทศบาลวัดชองคีรีฯ (ท.5) 52 42 94 2 42 48 90 2 25 33 58 2 242 

โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต (ท.6) 62 67 129 2 61 56 117 3 54 51 105 3 351 

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม (ท.7) 34 28 62 2 37 30 67 2 30 14 44 1 173 

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ (ท.8) 20 10 30 1 - - - - - - - - 30 

รวม 335 291 626 15 273 276 549 15 215 236 451 14 1,626 

 รวมชวงชั้นที่ 3 (ม.1 – ม.3) = 1,6721,626   คน  

 
         จํานวนหองเรยีน    45 หอง 
      จํานวนนักเรียน (ท.1) 227      คน  จํานวนนักเรียน (ท.2) 138 คน 

      จํานวนนักเรียน (ท.3) 239     คน  จํานวนนักเรียน (ท.4) 226 คน 

      จํานวนนักเรียน (ท.5) 242     คน  จํานวนนักเรียน (ท.6) 351     คน 

      จํานวนนักเรียน (ท.7) 173 คน  จํานวนนักเรียน (ท.8)   30     คน 
                   รวมทั้งสิ้น 1,626 คน 

 

16 
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อัตรานักเรียน  หองเรียน  ระดับมัธยมศึกษา  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค 
ป การศึกษา 2551 

มัธยมศึกษาปที่ 4 มัธยมศึกษาปที่ 5 มัธยมศึกษาปที่ 6 รวมนักเรียน                                       ชั้น 
โรงเรียน ชาย หญิง รวม 

หอง 
เรียน ชาย หญิง รวม 

หอง 
เรียน ชาย หญิง รวม 

หอง 
เรียน ระดับมัธยมศึกษา 

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต (ท.1) 51 31 82 2 - - - - - - - - 82 

โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ําโพใต (ท.2) 67 55 122 3 47 44 91 2 47 32 79 2 292 

โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส (ท.3) 123 48 171 4 110 78 188 4 105 70 175 4 534 

โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต (ท.4) 74 58 132 3 68 67 135 3 55 67 122 3 389 

โรงเรียนเทศบาลวัดชองคีรีฯ (ท.5) 81 48 128 3 63 62 125 3 72 50 122 3 375 

โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต (ท.6) 25 21 46 1 18 15 34 1 11 16 27 1 107 

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม (ท.7) - - - - - - - - - - - - - 

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ (ท.8)              

รวม 25 21 46 1 18 15 34 1 11 16 27 1 107 

 รวมชวงชั้นที่ 4 (ม.4 – ม.6) = 1,6107   คน  

17 

      จํานวนนักเรียน (ท.3) 2,174     คน  จํานวนนักเรียน (ท.4)    861 คน 

 
         จํานวนหองเรยีน    3 หอง 
      จํานวนนักเรียน (ท.1)    676      คน  จํานวนนักเรียน (ท.2) 1,342 คน 

      จํานวนนักเรียน (ท.5) 1,360     คน  จํานวนนักเรียน (ท.6) 107     คน 

      จํานวนนักเรียน (ท.7)    821 คน  จํานวนนักเรียน (ท.8) 1,360     คน 
                   รวมทั้งสิ้น 107 คน 
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♦ การสาธารณูปโภค 
  ในเขตเทศบาล มีระบบสาธารณูปโภคเพื่อใหบริการแกประชาชน  ดังนี้ 

  1) ทางหลวงแผนดิน 4 สาย  ที่สําคัญ  ไดแก 

    ก. ทางหลวงแผนดินหมายเลข  1  (พหลโยธิน) จากกรุงเทพฯผานนครสวรรคไปส้ินสุดที่เชียงราย 

    ข. ทางหลวงแผนดินหมายเลข 32  (บางปะอิน-นครสวรรค) เปนเสนทางที่แยกออกจากทางหลวงฯ

หมายเลข  1  เร่ิมตนจากอําเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผานนครสวรรค 

          ค. ทางหลวงแผนดินหมายเลข  117 (นครสวรรค-พิษณุโลก) 

         ง. ทางหลวงแผนดินหมายเลข  225  (นครสวรรค-ชัยภูมิ) เปนเสนทางเชื่อมระหวางนครสวรรคกับ

จังหวัดตางๆของภาคอีสาน 

  2) ถนนภายในเขตเทศบาล  มีทั้งหมด    430    สาย  ยาวประมาณ   106,327   เมตร  แยกเปน 

          ก) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน     134  สาย ความยาว     45,740 เมตร 

          ข) ถนนแอสฟลทติก/ลาดยาง จํานวน     284   สาย ความยาว     53,625 เมตร 

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

          ง) ถนนที่มีทางระบายน้ํา จํานวน     430   สาย ความยาว   114,758 เมตร 

3) พื้นที่ถนนและทางเทา     1,275,924 ตารางเมตร 

4) สะพานลอย คสล.ขามถนน      10  แหง 

5) ทางมาลาย               60   แหง 

         6) ไฟฟาสาธารณะ       9,361  จุด 

♦ ขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ออกกําลังกายและสถานที่พักผอนหยอนใจ 
  สนามกีฬาอเนกประสงค จํานวน 3 แหง   สระวายน้ํา จํานวน    5 แหง  

  สวนสาธารณะ  จํานวน 3 แหง   สนามเด็กเลน จํานวน  27 แหง 

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 ที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 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 
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  ที่มา : กลุมบริษัทที่ปรึกษาโครงการวางและจัดทําแผนผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะ 

             เทศบาลนครนครสวรรค 

♦ ขอมูลเกี่ยวกับการใชบริการไฟฟา 
  การบริการดานไฟฟาและแสงสวางในเขตเทศบาลเปนของการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟน.3) จังหวัด

นครสวรรค ซึ่งใหบริการครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดในเขตเทศบาลทั้งระบบไฟฟาภายในอาคาร และระบบไฟสองสวางทาง

สาธารณะ ที่มีกําลังผลิตเพียงพอตอการพัฒนาในดานตางๆ ของจังหวัดนครสวรรค    โดยมีผูใชไฟฟาในเขตเทศบาลจํานวน  

27,597  ราย    

♦ ขอมูลเกี่ยวกับการใชบริการน้ําประปา 
เทศบาลใหบริการประปาครอบคลุมในเขตพื้นที่ของเทศบาลนครนครสวรรค และมีผูใชบริการจํานวน  

27,769  ครัวเรือน (เมษายน 2552)  มีแหลงน้ําดิบที่ใชผลิตน้ําประปา และแหลงน้ําดิบสํารอง คือ แมน้ําปง และแมน้ํายม 

ตามลําดับ มีกําลังการผลิต  70,800 ลูกบาศกเมตรตอวัน  และใชงานจริงในปจจุบัน  55,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน 

สถิติผลการดําเนินงานของการประปา 

ป พ.ศ. 
จํานวนผูใชน้ํา 

(ราย) 

ปริมาณน้ําผลิต 

(ลบ.ม./ป) 

ปริมาณน้ําจําหนาย 

(ลบ.ม./ป) 

รายได 

(บาท) 

รายจาย 

(บาท) 

2551 27,411 19,061,033 12,083,614 78,555,059.77 71,692,989.79 

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 

 

สถิติการผลิตจายน้ําประปา ประจําปงบประมาณ  2548 – 2551 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปงบ เพิม่ ปงบ เพิม่ ปงบ เพ่ิม ปงบ เพิม่

รายการ ประมาณ (ลด) ประมาณ (ลด) ประมาณ (ลด) ประมาณ (ลด)

2548 % 2549 % 2550 % 2551 %

ปริมาณน้าํผลติเอง      (ลบ.ม.) 20,346,724        26.55  22,434,678        10.26   20,481,017        8.71-    19,061,033        6.93-  

ปริมาณน้าํจําหนาย     (ลบ.ม.) 12,269,714        1.83-    11,968,275        2.46-     12,228,388        2.17    12,083,614        1.18-  

อตัราน้าํสญูเสยี 4,069,344          40.00-  4,486,935          10.26   4,096,203          8.71-    3,812,206          6.93-  

(น้าํสญูเสยี + น้าํจายสาธารณะ)

จํานวนผูใชนํ้าสิน้ป          (ราย) 26,045               5.18    26,553               1.95     27,054               1.89    27,411               1.32  

รายได     (บาท) 60,241,418.36   18.74  66,460,039.36   10.32   76,501,804.83   15.11  78,555,089.77   2.68  

รายจาย   (บาท) 55,287,304.32   14.71  64,062,271.42   15.87   70,669,619.78   10.31  71,692,989.79   1.45  
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อัตราคาน้ําประปา 
 เทศบาลไดขายน้ําใหแกผูใชน้ําในอัตราคาน้ําแบบกาวหนาตามระบบสากลากลเชนเดียวกับการประปาสวน

ภูมิภาคและการประปานครหลวง และประเทศอื่นๆ โดยมีอัตราคาน้ําประปา ดังนี้ 

ชวงการใชน้ํา 

(ลบ.ม./เดือน) 

อัตราคาน้ําประปา  
(ผูใชน้ําในเขตเทศบาล) 

(บาท/ลบ.ม.) 

อัตราคาน้ําประปา  
(ผูใชน้ํานอกเขตเทศบาล) 

(บาท/ลบ.ม.) 

0 – 10 

11 – 20 

21 – 50 

51 – 80 

  81 – 100 

101 – ขึ้นไป 

3.50 

4.00 

5.00 

6.00 

6.50 

7.00 

3.50 

4.00 

5.00 

6.00 

6.50 

7.00 

 

♦ ขอมูลเกี่ยวกับการส่ือสาร 
  1) จากขอมูล เดือนพฤษภาคม  2552  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 
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  การเจ็บปวยดวยโรคที่ตองเฝาระวังทางระบาดวิทยาในเขตเทศบาล 
 

โรค ป 2549 ป 2550 ป 2551 
1.  อุจจาระรวง 1,937 ราย 1,612 ราย 1596 ราย 

2.  ปอดบวม 195 ราย 170 ราย 165 ราย 

3.  ไขเลือดออก 164 ราย 167 ราย 261 ราย 

4.  การฆาตัวตาย 101 ราย 79 ราย 90 ราย 

5.  วัณโรคระบบตางๆ 46 ราย 53 ราย 100 ราย 

  อัตรา 5 อันดับแรกตามกลุมโรคของผูปวยนอกตอประชากร 1,000 คน จังหวัดนครสวรรค 

โรค 
ป 2549 

คน 

ป 2550 

คน 

ป 2551 

คน 
1. โรคระบบหายใจ  482 456 2,062 

2. อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบไดจาก 

    การตรวจทางคลินิกฯ 

339 337 - 

3. โรคระบบไหลเวียนเลือด 332 338 344 

4. โรคระบบยอยอาหารรวมโรคในชองปาก 262 257 535 

5. โรคระบบกลามเนื้อ รวมโครงราง 

    และเนื้อเยื่อเสริม 

242 246 598 

  อัตราตาย  5 อันดับแรกของสาเหตุการตายตอประชากร 100,000 คน จังหวัดนครสวรรค 

โรค 
ป 2549 

คน 

ป 2550 

คน 

ป 2551 

คน 
1. อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบจากการ

ตรวจทางคลินิก 

1,057 727  

2. สาเหตุภายนอกของการปวยและตาย 884 347  

3. โรคระบบไหลเวียนโลหิต 419 236  

4. กลุมโรคติดเชื้อและปรสิตบางชนิด 285 172  

5. โรคระบบหายใจ 210 167  

  สถานการณโรคเอดสของจังหวัดนครสวรรค 

โรคเอดส 
ป 2549 

คน 

ป 2550 

คน 

ป 2551 

คน 
1.  จํานวนผูติดเช้ือ  HIV 118 366 401 

2.  จํานวนผูปวย Symtomatic HIV 44 70 74 

3.  จํานวนผูปวย AIDS 258 173 212 

  ที่มา : รายงานประจําป 2551 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค 
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♦ น้ําเสีย 
ปริมาณน้ําเสียเฉลี่ย  36,221  ลูกบาศกเมตรตอวัน  โดยระบบบําบัดน้ําเสียรวม  

อยูระหวางดําเนินการการกอสรางจะแลวเสร็จในป 2553-2554 

♦ ขยะ 
  ปริมาณขยะที่เกิดประมาณ 130 - 140 ตันตอวัน ซึ่งสามารถกําจัดไดทั้งหมด โดยวิธีฝงกลบอยางถูก

สุขลักษณะและหลักสุขาภิบาล มีที่ดินสําหรับกําจัดขยะของเทศบาลขนาดพื้นที่  266  ไร  ดําเนินการแลว  55.375  ไร 

ตั้งอยูที่ตําบลบานมะเกลือ อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค หางจากเขตเทศบาลเปนระยะทาง 13  กิโลเมตร 
  ขอมูลรถยนตงานบริการรักษาความสะอาด ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 

ประเภทรถ จํานวน (คัน) 
รถอัดขยะ 16 

รถบรรทุกขยะเปดขาง (ใหญ) 6 

รถบรรทุกขยะเปดขาง (เล็ก) 5 

รถดูดฝุน 3 

รถดูดสิ่งปฏิกูล 3 

รถน้ํา 6 

รถยกถังคอนเทนเนอร 2 

รถเปล 3 

รถยนตหกลอ 1 

รถสิบลอ 1 

รถแคท (ตักหนาขุดหลัง) 1 

รถด้ัมเล็ก 2 

รถคัดแยกขยะ 1 

รถคลีบกลีบบัว 1 

รถยนตสุขาเคลื่อนที่ 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) - 
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 สถิติเพลิงไหมในป พ.ศ.2551 

จํานวน (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 2  1   1 1  1 4 1 2 13 

ไหมทรัพยสินนอกเขต    1 1 1 1      4 

ไหมปา ปาหญา ในเขต 22 3 25 9  1     1 3 64 

ไหมปา ปาหญา นอกเขต 1 1 1 2 1        6 

  
3.  ขอมูลดานศักยภาพของเทศบาล 
  เทศบาลนครนครสวรรคเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีขีดความสามารถในการบริหารงาน          

เพื่อใหบริการประชาชนในเขตพื้นที่การปกครองไดอยางมีประสิทธิภาพและเต็มความสามารถ   โดยมีระบบโครงสรางการ

บริหารงาน อัตรากําลังบุคลากรขององคกร และสถานะการคลัง ดังนี้ 

  ฝายนิติบัญญัติ 
  สภาเทศบาลทําหนาที่เปนฝายนิติบัญญัติ ประกอบดวยสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน  24  คน  เลือกตั้ง

โดยราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล      มีวาระการดํารงตําแหนง  4  ป  มี

ประธานสภา 1 คน  และรองประธาน 1 คน ซึ่งผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล 

  ฝายบริหาร 
  การบริหารงานเทศบาล ประกอบดวยนายกเทศมนตรีเปนฝายบริหารทางดานนโยบาย      มีรอง

นายกเทศมนตรีจํานวน 4 คน เปนผูชวย  และฝายปฏิบัติงานประจํามีปลัดเทศบาลเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด และพนักงาน

เทศบาลและลูกจางเปนฝายปฏิบัติ ติดตามนโยบายที่นายกเทศมนตรีมอบหมายงานใหเปนไปตามระเบียบแบบแผนที่

กําหนด แบงเปนสวนตาง ๆ ได  9  สวน  ไดแก 

  สํานักปลัดเทศบาล  สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

  กองวิชาการและแผนงาน  สํานักการศึกษา 

  สํานักการคลัง   กองสวัสดิการสังคม 

  สํานักการชาง   สํานักการประปา 

  หนวยงานตรวจสอบภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

  อัตรากําลัง ณ วันที่  15   พฤษภาคม 2552 
  เทศบาลนครนครสวรรค มีพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และลูกจาง รวมทั้งส้ิน  1,633 คน  

แยกเปน 

♦ พนักงานเทศบาลสามัญ 256 คน 

♦ พนักงานครูเทศบาล 299 คน 

♦ ลูกจางประจํา  109 คน 

♦ พนักงานจาง  969 คน 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 คศ.4 คศ.3 คศ.2 คศ.1 วิสามัญ

สํานักปลัดเทศบาล 1 4 3 12 7 4 12 5 2 - - - - - 50 22 122 194

สํานักการคลัง 1 1 5 8 7 4 6 4 - - - - - - 36 2 80 118

สํานักการชาง 1 2 9 15 7 3 1 2 - - - - - - 40 39 250 329

สํานักการสาธารณสุขฯ 1 6 9 10 6 5 1 2 - - - - - - 40 17 364 421

สํานักการศึกษา 1 2 6 7 - 1 4 3 - 1 2 1 - - 28 13 53 94

สํานักการประปา 1 - - 7 8 2 1 4 - - - - - 1 24 14 64 102

กองวิชาการและแผนงาน - - 2 5 5 5 4 - - - - - - - 21 1 13 35

กองสวัสดิการสังคม - - 1 3 2 3 6 - - - - - - - 15 1 23 39

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

รวมทั้งส้ิน 6 15 35 67 43 27 36 20 2 1 2 1 0 1 256 109 969 1334

พนักงาน

จาง

รวม

ทั้งส้ิน
สํานัก/กอง

ระดับ พนักงาน

เทศบาลรวม

ลูกจาง

ประจํา



ฝายอํานวยการ 
    งานการเจ นาที่ าห

ุมเ    งานควบค ทศพาณิชย 

    งานสงเสร ารทองเที่ยว ิมก

 ฝายปกครอง
    งานปองกั ละบรรเทาสาธารณภัย นแ

กษาความ    งานรั สงบเรียบรอยและความมั่นคง 

    งานทะเบียนราษฎร 

ฝายบริหารง ทั่วไป าน
     งานธุรการ

    งานสารบรรณ 

    งานเลขาน รผูบริหาร ุกา

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 

ฝายบริหารงานทั่วไป 
    งานธุรการ 

    งานการเงินและบัญชี 
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 

ฝายนิติการ 
    งานนิติการ 

    งานรองทุกขรองเรียน 

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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สวนผลิต 
ฝายผลิต 
    งานผลิต 1 

    งานผลิต 2 
ฝายวิเคราะหคุณภาพน้ํา 
    งานวิเคราะหคุณภาพน้ํา 

    งานมาตรวัดน้ํา 1 

    งานมาตรวัดน้ํา 2 

สวนบริการและซอมบํารุง 
    งานติดตั้งและซอมบํารุง 1 

    งานติดตั้งและซอมบํารุง 2 

    งานบริการสาธารณะ 1 

    งานบริการสาธารณะ 2 

สํานักปลัดเทศบาล สํานักการคลัง สํานักการชาง สํานักการสาธารณสุข 
และสิ่งแวดลอม 

ฝายบริหารงานทั่วไป 
    งานธุรการ 
ฝายการเงินและบัญชี 
    งานการเงินและบัญชี 

    งานจัดเก็บรายได 

กองวิชาการ 
และแผนงาน 

สํานักการศึกษา สํานักการประปา กองสวัสดิการสงัคม 

รองนายกเทศมนตรี 

 เลขานุการนายกเทศมนตรี

 หนวยงานตรวจสอบภายใน

รองปลัดเทศบาล 

รองนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 

ปลัดเทศบาล 

นายกเทศมนตร ี

สถานธนานุบาล 1,2,3 

รองปลัดเทศบาล 

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

รองปลัดเทศบาล 

โครงสรางการบริหารงานเทศบาลนครนครสวรรค
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สถานะการคลังของเทศบาลเปรียบเทียบยอนหลังตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2547 – ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
หมวด 2547 2548 2549 2550 2551 

รายรับจริง 
1. หมวดภาษีอากร 276,347,941.85 316,634,688.12 255,025,792.23 267,754,888.62 264,478,819.67 

2. หมวด

คาธรรมเนียม คาปรับ

และใบอนุญาต 

12,862,681.86 13,254,211.50 12,662,939.70 12,148,260 14,475,863.26 

3. หมวดรายไดจาก

ทรัพยสิน 

2,737,781.23 3,571,446.38 17,569,688.10 18,254,869.18 14,668,859.50 

4. หมวดรายไดจาก

สาธารณูปโภคและ

เทศพาณิชย 

3,055,136.35 4,036,498.26 6,821,866.88 9,723,292.07 6,891,749.72 

5. หมวดรายได

เบ็ดเตล็ด 

5,523,511.80 6,389,571.12 5,237,429.84 12,241,272.43 4,941,621.27 

6. หมวดเงินอุดหนุน 187,957,015.05 903,542,579.40 422,069,715.13 333,789,159.44 350,537,754.83 

7. รายไดอ่ืน - - - - - 

รวมรายรับทั้งสิ้น 488,484,068.14 1,247,428,994.78 719,387,431.88 653,911,741,.74 655,994,668.25 

รายจายจริง 

1. รายจายงบกลาง 28,106,738.24 55,516,214.88 42,769,656.40 45,404,003.17 48,862,193.19 

2. รายจายประจํา 259,736,220.49 345,392,262.04 419,758,121.93 450,942,852.59 450,919,935.20 

3. รายจายเพื่อการ

ลงทุน 

172,483,068.00 834,199,196.00 255,879,363 154,802,994.10 150,523,856.60 

รวมรายจายจรงิ 460,326,026.73 1,235,107,672.92 718,407,141.33 651,149,849.86 650,305,984.99 

รายรับจริงสงูกวา 
รายจายจริง 

28,158,041.41 12,321,321.86 980,290.55 2,761,891.88 5,688,683.26 

  ที่มา :  สํานักการคลัง 
ตารางแสดงขอมูลเกี่ยวกับสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครสวรรค 

กิจการ รายได 2547 2548 2549 2550 2551 

รายรับ (บาท) 12,802,428.16 12,748,964.47 14,752,049.70 17,804,870.44 20,877,360.40 

รายจาย (บาท) 7,591,091.33 6,884,092.16 8,286,225.23 9,311,235.95 11,137,999.00 

สถานธนานุบาล 1 

กําไรสุทธิ (บาท) 5,211,336.83 5,864,872.31 6,465,824.47 8,493,634.49 9,739,361.40 

รายรับ (บาท) 12,257,049.91 12,697,675.33 14,641,231.97 16,466,226.67 20,165948.52 

รายจาย (บาท) 7,173,673.55 7,301,564.47 8,738,716.11 9,918,624.37 12,406,266.00 

สถานธนานุบาล 2 

กําไรสุทธิ (บาท) 5,083,376.36 5,396,110.86 5,902,515.86 6,547,602.3 7,759,682.52 

รายรับ (บาท) 2,109,821.50 3,147,217.57 5,561,076.60 8,595,964.02 10,994,271.11 

รายจาย (บาท) 1,577,921.10 2,430,949.11 2,233,883.05 5,471,782.18 6,528,873.16 

สถานธนานุบาล 3 

กําไรสุทธิ (บาท) 531,900.40 716,268,46 3,327,193.55 3,124,181.84 4,465,397.95 

 



สวนที่ 3 
สรุปผลการพฒันาทองถิน่ในปที่ผานมา 

 
  

  ดวยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ในการประชุมเมื่อวันที่  24 กรกฎาคม 

2551 และมติที่ประชุมผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน ครั้งที่ 8 / 2551  เมื่อวันที่  7  ตุลาคม  2551  มีมติเห็นชอบให

กําหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลในเชิงคุณภาพ เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการ

ดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงค เปาหมาย อยางมีประสิทธิภาพสูงสุดและเกิดความคุมคาในการใชงบประมาณ ทํา

ใหประชาชนไดรับประโยชนมากยิ่งขึ้น  จึงไดดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลนครนครสวรรค 

ดวยระบบการประเมินผลดวยตนเอง (SAR : Self Assessment Report) ดังนี้ 

  การติดตามและประเมินผลแผนการดําเนินงานเปนการกําหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผล

การแปลงแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติอยางเปนระบบ โดยมุงเนนการติดตามความคืบหนาของการดําเนินงานและผล

การดําเนินงานเพื่อใชเปนขอมูลในการปรับปรุงแผนในปตอไป ซึ่งจะตองมีระบบติดตามและประเมินผลมาตรวจสอบการ

ดําเนินงานและวัดผลการดําเนินงาน เพื่อเปรียบเทียบกับเปาหมาย ตลอดจนปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานเพื่อ

เตรียมการสําหรับการปองกันและแกไขการดําเนินงานโครงการในปถัดไป 

  ระบบการประเมินผลดวยตนเอง (SAR : Self Assessment Report) เปนการติดตามความคืบหนาและ

ผลของการดําเนินงานเปนรายโครงการ รายยุทธศาสตร และในภาพรวมของทั้งหนวยงาน โดยใชสีเปนสัญลักษณในการ

ติดตามความคืบหนาของการดําเนินงาน ดังนี้ 
  สีแดง  หมายถึง  ยังไมไดดําเนินการ 
  สีเหลือง  หมายถึง  ดําเนินการแลวแตมีปญหา 
  สีเขียว  หมายถึง  ดําเนินการแลว และเปนไปตามขั้นตอนและกําหนดการ 
  สีน้ําเงิน  หมายถึง  ดําเนินการแลวเสร็จ 
  ทั้งนี้ตองมีการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI : Key Performance Indicator) ของแตละโครงการที่

ชัดเจน และใหมีการติดตามและประเมินผลใน 4 ตัวชี้วัด ไดแก เชิงปริมาณ  เชิงคุณภาพ เชิงขั้นตอนดําเนินการ และเชิง

ความพึงพอใจของประชาชน 

  การนําระบบติดตามและประเมินผลดวยตนเองมาใช จะแบงออกเปนรายยุทธศาสตรโดยการใชระบบ

ใหคะแนนถวงน้ําหนักมีน้ําหนักรวมเทากับ 100 และกระจายน้ําหนักลงไปในแตละยุทธศาสตร  ในแตละยุทธศาสตรจะ

กระจายน้ําหนักลงไปในแตละโครงการ และในแตละโครงการจะกระจายน้ําหนักลงไปใน 4 ตัวชี้วัด ซึ่งแผนการดําเนินงาน

ของเทศบาล ประจําป 2552 ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร 169 โครงการ ไดกระจายน้ําหนักของแตละยุทธศาสตรตาม

จํานวนโครงการ (ดูตาราง 1 ) 
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ตาราง 1

ลําดับ ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ น้ําหนักรวม 

1 ดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 20 25 

2 ดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 34 25 

3 ดานสวัสดิการสังคมและชุมชน 20 20 

4 ดานพัฒนากายภาพเมือง 28 15 

5 ดานการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง 9 3 

6 ดานการบริหารจัดการที่ดี 58 12 

 รวม 169 100 

 

  จากนั้นนําน้ําหนักจากยุทธศาสตร มากระจายคะแนนลงในโครงการทุกโครงการ เชน ยุทธศาสตรดาน

การสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม มีโครงการจํานวน 20 โครงการ และไดน้ําหนักเทากับ 25 คะแนน น้ําหนักที่ไดนั้นขึ้นอยูกับ

การจัดลําดับความสําคัญ ความเรงดวน และความยากงายของแตละ ซึ่งในการหาคาคะแนนถวงน้ําหนักโครงการหาได

ดังนี้ 

  กระจายคะแนนแตละโครงการลงในตัวชี้วัดดังที่ไดกลาวมาแลว ยกตัวอยางเชน โครงการพัฒนา

ศักยภาพเฝาระวังปองกันและควบคุมโรคติดตอในเทศบาล น้ําหนักโครงการเทากับ 1.00 กระจายลงใน 4 ตัวชี้วัด คือ     

เชิงปริมาณเทากับ 0.3 เชิงคุณภาพเทากับ 0.3 เชิงขั้นตอนการดําเนินงานเทากับ 0.2 และเชิงความพึงพอใจของผูรับบริการ

เทากับ 0.2 หรืออาจจะกระจายตามความสําคัญของตัวชี้วัดแตละตัวชี้วัดได หาคะแนนที่ไดของตัวชี้วัดเชิงปริมาณโดยนํา

ผลการดําเนินงานที่ได คือ 64 ซึ่งมีคาชวงคะแนนอยูระหวาง 60 – 65 หรือมีคาเกณฑคะแนนอยูระหวาง 4 – 5 คือไดเกณฑ

คะแนนไมต่ํากวา 4 แลวนําไปรวมกับผลตางของผลการดําเนินงาน คือ 64 ลบคาชวงคะแนนต่ําสุด คือ 60 ได 4 แลวนําไป

หารกับชวงปรับเกณฑได 0.80 ผลรวมจึงเปน 4 + 0.80 เทากับ 4.80 แลวหารอยละของคะแนนที่ไดเทียบกับน้ําหนักของ

ตัวชี้วัด คือ คะแนนที่ได (4.80) คูณกับน้ําหนักของตัวชี้วัดเชิงปริมาณ (0.3) หารดวย 100 เทากับ 0.0144 

  คะแนนถวงน้ําหนักของตัวชี้วัดเชิงคุณภาพที่สามารถวัดคาได ใหทําเชนเดียวกับเชิงปริมาณ ถาวัดคา

ไมได เชน การจัดซื้อครุภัณฑ ใหพิจารณาวามีการตรวจรับของกรรมการแลวหรือไม  ถาตรวจรับแลวแสดงวาเปนไปตาม

ขอกําหนด ไดเกณฑคะแนน 5  

  คะแนนถวงน้ําหนักของตัวชี้วัดขั้นตอนการดําเนินงาน วัดจากผลการดําเนินงานวาครบตามขั้นตอน

หรือไม เชน 1) จัดทํารายละเอียดโครงการ 2) ขออนุมัติ 3) จัดซื้อ 4) สงมอบ และ 5) ติดตามและประเมินผล ถาครบทุก

ขั้นตอน ไดเกณฑคะแนน 5 

  คะแนนถวงน้ําหนักของตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ วัดไดจากแบบสอบถาม การสังเกต 

  หาคาผลรวมคะแนนถวงน้ําหนักจากทุกโครงการของทุกยุทธศาสตร (เชิงคุณภาพ) เพื่อดูภาพรวมของ

ทั้งหนวยงาน (ดูตารางสรุป) ได 1.6475 ณ เดือนพฤษภาคม 2552 จากเกณฑคะแนน 5 หรือคิดเปนรอยละ 32.95 ซึ่งก็คือ

ผลการดําเนินงานในภาพรวมของหนวยงาน 
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การพิจารณาผลการดําเนินงานแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2552 – 2554) ณ เดือนพฤษภาคม 2552   

(เชิงปริมาณ) สรุปผลการพัฒนาจําแนกตามยุทธศาสตรไดดังนี้ 
1. ดานการสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 

  ประกอบดวยโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน 20 โครงการ อยูระหวางดําเนินการ 20 โครงการ 

คิดเปนรอยละ 11.83 ของโครงการทั้งหมด  
 2. ดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
  ประกอบดวยโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน 34 โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จ 7 โครงการ 

คิดเปนรอยละ 4.14 อยูระหวางดําเนินการ 22 โครงการ คิดเปนรอยละ 13.02 ยังไมไดดําเนินการ 4 โครงการ คิดเปน    

รอยละ 2.37 และยกเลิกโครงการ 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 0.59 
 3. ดานสวัสดิการสังคมและชุมชน 
  ประกอบดวยโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน 20 โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จ 1 โครงการ 

คิดเปนรอยละ 0.59 อยูระหวางดําเนินการ 15 โครงการ คิดเปนรอยละ 8.88 และยังไมไดดําเนินการ 4 โครงการ คิดเปน

รอยละ 2.37 
 4. ดานการพัฒนากายภาพเมอืง 

ประกอบดวยโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน 28 โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จ 1 โครงการ 

คิดเปนรอยละ 0.59 อยูระหวางดําเนินการ 27 โครงการ คิดเปนรอยละ 15.98 
 5. ดานการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง   

ประกอบดวยโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน 9 โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จ 5 โครงการ   

คิดเปนรอยละ 2.96 อยูระหวางดําเนินการ 2 โครงการ คิดเปนรอยละ 1.18 ยังไมไดดําเนินการ 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 

0.59 และยกเลิกโครงการ 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 0.59 
 6. ดานการบริหารจัดการที่ด ี

ประกอบดวยโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน 58 โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จ 9 โครงการ 

คิดเปนรอยละ 5.33 อยูระหวางดําเนินการ 45 โครงการ คิดเปนรอยละ 26.62 ยังไมไดดําเนินการ 3 โครงการ คิดเปน    

รอยละ 1.78 และยกเลิกโครงการ 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 0.59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    ตารางสรุปผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2552 (ณ เดือนพฤษภาคม 2552) 
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ลําดับที่ ยุทธศาสตร จํานวน
โครงการ

จํานวน
โครงการ
ที่แลวเสรจ็

จํานวน
โครงการ

ที่อยูระหวาง
ดําเนินการ

จํานวน
โครงการ
ที่ยังไมได
ดําเนินการ

จํานวน
โครงการ
ที่ยกเลิก

น้ําหนัก คะแนน
ถวงน้ําหนัก
ในภาพรวม
ทั้งองคกร

รอยละ

1 ดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 20 0 20 0 0 25 0.3040 6.08

2 ดานการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 34 7 22 4 1 25 0.4260 8.52

3 ดานสวัสดกิารสังคมและชุมชน 20 1 15 4 0 20 0.3684 7.37

4 ดานพัฒนากายภาพเมือง 28 1 27 0 0 15 0.1682 3.36

5 ดานการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง 9 5 2 1 1 3 0.0776 1.55

6 ดานการบริหารจัดการที่ดี 58 9 45 3 1 12 0.3033 6.07

รวม 169 23 131 12 3 100 1.6475 32.95
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สวนที่ 4 
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป 

 

         จากการที่แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555) 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 ใหตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด ใหแกเด็ก เยาวชน และ 

    ประชาชน 

4. เสริมสราง สนับสนุน ระบบคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพใหมีประสิทธิภาพ 

5. สงเสริม พัฒนา สรางจิตสํานึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการ 

    ปองกันและลดปญหามลพิษ 

           ดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
1. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู และความเทาเทียมกันทางการศึกษาของนักเรียนทุกระดับ 

2. พัฒนาวิชาการและสงเสริมการเรียนรูดวยส่ืออิเล็กทรอนิกส (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 2553–2555 
ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางความเขมแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
แนวทางพัฒนา 
1.1 สงเสริมการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.2 พัฒนาและสงเสริมผลิตภัณฑชุมชนในทองถิ่น 

1.3 สงเสริมและสนับสนุนการแกไขปญหาความยากจน 

1.4 สงเสริมและสนับสนุนการใชภูมิปญญาทองถิ่นและปราชญชาวบานในการพัฒนาทองถิ่น 

1.5 สงเสริมการพืชพลังงานทดแทนและพืชเศรษฐกิจ 

 

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีคุณธรรมนําความรูและเกิดความผาสุก 
แนวทางพัฒนา 

 2.1  สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ 

 2.2  สงเสริมและสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของทองถิ่น 

2.3  สงเคราะหเด็ก สตรี คนชรา ผูพิการและผูดอยโอกาสทางสังคมใหสามารถพึ่งพาตนเองได 

2.4  สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีการออกกําลังกายและจัดใหมีสถานที่สําหรับออกกําลังกายพักผอน

หยอนใจอยางทั่วถึง 

2.5  สงเสริมสาธารณสุขเพื่อการมีสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

2.6  สงเสริมและสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

2.7  สรางความสงบเรียบรอยและการปองกัน บรรเทาความเดือดรอนแกประชาชน 

2.8  สงเสริมและพัฒนาความเปนเมือง/ชุมชนนาอยู 

2.9  สงเสริมและพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 

2.10  สงเสริมและพัฒนาองคกร/ชุมชนเพื่อการพัฒนา 

2.11  สงเสริมและพัฒนาดานสาธารณูปโภค 
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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 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอมและการทองเที่ยวอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
แนวทางพัฒนา 
4.1  สงเสริมและสนับสนุนใหทุกภาคมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

4.2  ปรับปรุงสภาพแวดลอมที่ดีของชุมชน การวางและจัดทําผังเมืองรวม 

4.3  สงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยวในเขตจังหวัดนครสวรรคใหมีศักยภาพ 

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. สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพ 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 18 มีนาคม 2552 ณ หองประชุมช้ัน 5 

สํานักงานเทศบาลฯ เพื่อรับทราบปญหา ความตองการของประชาคมมาใชเปนขอมูลประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

(พ.ศ.2553-2555) มีผูเขารวมประชุมรวม 200 คน ประกอบดวย ผูแทนชุมชน ผูบริหาร พนักงาน และสมาชิกสภาเทศบาล 

องคกรเอกชน  สถานศึกษา สวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ที่ประชุมไดเสนอปญหา ความตองการสรุปได ดังนี้ 
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สรุปผลการประชาคมเมืองเทศบาลนครนครสวรรค 
วันที่  18  มีนาคม  2552 

เพ่ือใชเปนขอมูลในการจัดทาํแผนพัฒนาสามป ประจําป 2553-2555 
ดานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 

ปญหา/ความตองการ แนวทางการแกไข 

1. ทอระบายน้ําอุดตัน 

บริเวณชุมชนสวัสดีฯ ชุมชนหนาปายอุทยาน

สวรรค ชุมชนสะพานดํา หนองสาหราย 

1. ลอกทอระบายน้ํา 

2. รณรงคไมทิ้งขยะ 

3. ปรับปรุงถนนใหอยูในสภาพดี 

4. สราง ปรับปรุง ซอมแซมระบบระบายน้ําในเขตใหไดมาตรฐาน 

2. แหลงมั่วสุม 

ชุมชนสุขสวัสดิ์ 

1. ใหเจาหนาที่ตํารวจเขาตรวจตรา 

2. ใหชุมชนเฝาระวังหรือรวมมือกับเจาหนาที่ตํารวจ 

3.ปญหายาเสพติด 

ชุมชนวรนาถ ชุมชนหนาปายอุทยานสวรรค 

1. แจงเจาหนาที่โดยไมเปดเผยนามผูแจง 

2. ประสานขอความรวมมือชุมชน 

3. การบําบัดผูเสพยาเสพติด 

4. ปญหาสุนัขจรจัด 1. แจงสาธารณสุขฯ ทําหมัน 

2. ประชาสัมพันธฉีดวัคซีน 

5. การทิ้งขยะไมเปนที่ 1. ประชาสัมพันธทิ้งขยะใหเปนที่ เปนเวลา 

2. ติดตอเจาของที่ดินดําเนินการปองกัน 

3. เฝาระวังการทิ้งขยะโดยชุมชน 

4. เทศบาลและชุมชนรวมเก็บขยะตกคาง 

6. โรคติดตอ 

    ไขเลือดออก 

 

    จากแรงงานตางดาว 

 

1. รณรงคกําจัดลูกน้ํายุงลาย 

2. ชุมชนปรับปรุงสภาพแวดลอมในชุมชน 

3. เทศบาลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของเขาตรวจสุขภาพแรงงานตางดาว 

7. สินคาอุปโภค บริโภคไมไดมาตรฐาน 1. ใหความรูประชาชนในการเลือดซื้ออาหาร ยา 

2. ชุมชน เจาหนาที่ อสม. ตรวจสอบคุณภาพอาหารและยา 

3. เจาหนาที่ตรวจสอบสินคาที่วางจําหนายในตลาดสด อยาง

สมํ่าเสมอ 

8. การเก็บขยะไมทั่วถึง 1. เพิ่มเวลาในการจัดเก็บ 

2. รณรงคลดการใชภาชนะพลาสติก โฟม 

3. จัดระเบียบการทิ้งขยะ 

4. ถังขยะสาธารณะใหทั่วถึงในชุมชน ถนนสายหลักและสายรอง 
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ดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการ 
ปญหา/ความตองการ แนวทางการแกไข 

1. คุณภาพการจัดการศึกษา 

- ผลการเรียนต่ําในบางวิชา 

- อุปกรณการเรียนไมทันสมัย 

- ครูผูสอนไมตรงวิชา 

- งบประมาณไมเพียงพอ 

1. อบรมพัฒนาครู 

2. จัดหาสื่อ อุปกรณการเรียนใหทันสมัยและไดมาตรฐาน 

3. บรรจุครูผูสอนใหตรงกับวิชาที่ขาดแคลน 

4. ประสานงานกับผูปกครอง 

2. ขาดคุณธรรม 

- นักเรียน 

- ครู อาจารย 

- ผูบริหาร 

- ผูปกครอง 

1. เสริมสรางคุณธรรม 

2. มีมาตรการควบคุม กํากับติดตาม ประเมินผล 

3. ประชาชนเสื่อมศรัทธาตอศาสนา 1. สรางความเขาใจตอประชาชน นักเรียน ชุมชน 

2. ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของรวมดําเนินการ 

3. จัดกิจกรรมเสวนา โดยมีผูใกลชิดในธรรมและพระสังฆาธิการ     

รวมชี้แนวทางปฏิบัติในหัวขอ “ชาวบานชาววัดรวมกูวิกฤติศรัทธาได

อยางไร” 

4. สถานศึกษา ชุมชน และองคกรทางศาสนามี

ความสัมพันธตอกันนอย 

1. เชิญผูแทนศาสนาเขามีสวนรวมในการเรียนการสอน 

2. นํานักเรียนเขาประกอบศาสนกิจอยางตอเนื่อง 

5. ประชาชนไมเห็นความสําคัญของกีฬา ดนตรี 

และนันทนาการ 

1. รณรงค ประชาสัมพันธ 

2. สราง จัดหาแหลงออกกําลังกาย 

3. สงเสริมการจัดการแขงขันกีฬาระหวางชุมชน 

4. สนับสนุนงบประมาณ และอุปกรณ 

5. พัฒนาบุคลากร 

6. เพิ่มสถานที่แสดงความสามารถของเด็กและเยาวชน 

7. ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ทํากิจกรรมและเพื่อการทองเที่ยวใหมี

ความพรอมอยูเสมอ 
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ดานสวัสดิการสังคมและชุมชน 

ปญหา/ความตองการ แนวทางแกไข 

1. ประชาชนขาดความรวมมือในชุมชน / ขาด

ความสามัคคี 

1. จัดกิจกรรมสรางความสามัคคี เชน แขงกีฬา กิจกรรมรวมกัน 

2. อบรมปลูกจิตสํานึกใหชุมชนมีสวนรวมและความสําคัญในชุมชน 

2. การสรางรายได และการวางงาน 1. สรางอาชีพ ฝกอบรมอาชีพ 

2. ตลาดจําหนายสินคาและบริการของชุมชน 

3. จัดทุนหมุนเวียน 

4. เสริมสรางความเขาใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมุงเนนการ

นํามาใชจริง 

3. ประชาชนขาดคุณธรรม จริยธรรม 1. การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมในชุมชน 

2. จัดกิจกรรม ลด ละ เลิก อบายมุข ส่ิงเสพติดทุกวันพระ ทุกชุมชน 

หรือทุกวันในชวงเทศบาลกาลเขาพรรษา 

3. ประสานความรวมมือจากทางวัดในการแกไข 

4. คุณภาพชีวิต 1. จัดหาเครื่องออกกําลังกาย สนามเด็กเลน 

2. เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 

3. การชวยเหลือผูประสบภัย 

4. การชวยเหลือผูดอยโอกาส 

5. ปญหาเด็กและเยาวชน 1. จัดกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชน 

2. จัดทําสภาเด็ก 

3. ชุมชนนําเด็กและเยาวชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรม 

6. การขาดแหลงขอมูลการเรียนรูของประชาชน

ในชุมชน 

1. จัดหาแหลงเรียนรูสําหรับศึกษาหาความรู 

7. ปญหายาเสพติดในชุมชน 1. รณรงคตานภัยยาเสพติด 

2. การใหความรูถึงภัยยาเสพติด 

8. ผูนําชุมชนและคณะกรรมการไมมีคาตอบแทน 1. จัดเบี้ยประชุม 

2. นําขอเสนอแจงสันนิบาตเทศบาลฯ เรงรัดสวนกลางออกระเบียบ 

9. ปญหาครอบครัวแตกแยก 1. จัดฝกอบรม 

2. ครอบครัวสัมพันธ 
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ดานการพัฒนากายภาพเมือง 

ปญหา/ความตองการ แนวทางแกไข 

1. ขาดแคลนน้ําประปา 

- ชุมชนพระบางมงคล 

สํารวจ ออกแบบ แกไขปญหา และบรรจุแผนงาน

โครงการระยะสั้น-ยาว 

2. ขาดหลักประปาดับเพลิง 

- ชุมชนหลังอูทันจิตต 

สํารวจ ออกแบบ แกไขปญหา และบรรจุแผนงาน

โครงการระยะสั้น-ยาว 

3. ขาดถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ํา 

- ชุมชนหลังอูทันจิตต ซอย1 ,ซอย.2     - ชุมชนเขาโกรกพมา 

- ชุมชนวิมานลอย                               - ซอยลูกเสือ 2 

- ขางรานศรีรุง (ถนนมาตุลี)                 - ชุมชนหนองปลาแหง 

- ชุมชนเจาแมศรีจันทร                        - ชุมชนวิมานลอย 

- ซอยรานลาบสมแปน                 

- ชุมชนพระบางมงคล ซอย 1 ซอย 4 

สํารวจ ออกแบบ แกไขปญหา และจัดทําโครงการบรรจุ

แผน ตามลําดับความจําเปนและความสําคัญ 

4. ขาดทอระบายน้ําจากบอพัก 

- ชุมชนดารารัตน 

- ชุมชนสะพานใหมพัฒนา 

- ชุมชนหนาโรงเกลือ 

สํารวจ ออกแบบ แกไขปญหา และจัดทําโครงการบรรจุ

แผน ตามลําดับความจําเปนและความสําคัญ 

5. ขาดไฟฟาแสงสวางทางสาธารณะ 

- ชุมชนตลาดตายอม 

- โคงตาเพ็งถึงถนนสายพิษณุโลก 

- ชุมชนสะพานใหม 

- ชุมชนเจาแมศรีจันทร 

- ชุมชนพระบางมงคล 

- หนาหมูบานการุณรังษี 

สํารวจ ออกแบบ แกไขปญหา และจัดทําโครงการบรรจุ

แผน ตามลําดับความจําเปนและความสําคัญ 

6. ขาดสนามเปตองและอุปกรณชุมชนตลาดตายอม สํารวจ ออกแบบ แกไขปญหา 

7. เขื่อนปองกันน้ําทวมและไฟฟาแสงสวาง 

- ชุมชนวัดเขา 

- ชุมชนเทวดาสราง 

- ชุมชนหนองปลาแหง 

สํารวจ ออกแบบ แกไขปญหา และจัดทําโครงการบรรจุ

แผน ตามลําดับความจําเปนและความสําคัญ 
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ดานการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง 

ปญหา/ความตองการ แนวทางการแกไข 

1. ปญหาอาชญากรรมในเขตเทศบาล 1. ติดตั้งกลองวงจรปดใหทั่วเขตเทศบาล 

2. ปญหาเพลิงไหม 1. ติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบหิ้วถือในทุกชุมชน 

2. รณรงค ประชาสัมพันธการมีสวนรวมปองกันเพลิงไหม 

3. ปญหาการวางจําหนายสินคาบนทางเทา 1. อบรมผูประกอบการคา 

2. กวดขันการวางจําหนายสินคาเปนประจํา 

3. จัดระเบียบการจําหนายสินคาบนทางเทา 

4. กําหนดจุดผอนผันใหชัดเจน 

5. จับและปรับตามระเบียบ 

4. ปญหาสัญญาณไฟจราจร 1. แกไข ตรวจสอบสภาพของสัญญาณไฟจราจรใหใชงานไดตามปกติ 

5. ปญหาวินัยจราจร 1. สรางวินัยจราจรในการขับขี่ 

6. การจัดระเบียบพอคาแมคาและการจอดรถ

ซอยวัดคีรีวงศ 

1. กําหนดการจอดรถวันคูวันคี่ 

7. ปญหายาเสพติด 1. อบรมเยาวชนใหทราบถึงภัยของยาเสพติด 

2. สรางลานกีฬาในชุมชนเพิ่มเติม 

3. ตรวจปสสาวะนักเรียนทุก 6 เดือน 

8. ส่ิงปลูกสรางรุกลํ้าที่สาธารณะ 1. หนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตามกฎหมายอยางจริงจัง รวดเร็ว

และเขมแข็ง 

9. ปญหาตลาดนัด 1. กวดขันการขออนุญาตตั้งตลาดนัด 

2. จัดเก็บคาขยะมูลฝอย 

3. กวดขันการขออนุญาตใชเสียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 43 

 
 ดานการบริหารจัดการที่ด ี  

ปญหา/ความตองการ แนวทางการแกไข 

1. ใหมีศูนยขอมูลอินเตอรเน็ตชุมชน 

2. ศูนยการเรียนรูสารสนเทศ 

3. ศูนยบริการดานอินเตอรเน็ตในอาคารเทศบาล และอุทยาน

สวรรค / บริการอินเตอรเน็ตสาธารณะ 

4. จัดเก็บภาษีใหทั่วถึง 

5. เพิ่มประสิทธิภาพการสงเสริมใหภาคเอกชนมีสวนรวมในการ

พัฒนาทองถิ่น 

6. อบรมดานสารสนเทศใหชุมชน/เด็กนักเรียน 

7. ใชอาคารสหกรณใหเกิดประโยชนดานการพัฒนาเทคโนโลยี 

8. ปรับปรุงเทศกิจใหเปนระบบมากขึ้น 

9. มีจุดบริการรองทุกขโดยไมตองมาดวยตนเอง 

10. ปรับปรุงดานบริการ/เจาหนาที่ ทะเบียนราษฎรใหรวดเร็ว

ยิ่งขึ้น 

11. พัฒนาบุคลากรอยางนอยปละครั้ง 

12. ปรับปรุงระบบประชาสัมพันธใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ทั้ง

เครื่องมือ อุปกรณ และรถยนตเคลื่อนที่ 

หนวยงานที่เกี่ยวของรวมกันสํารวจขอมูล วิเคราะห

ความเปนไปได พรอมจัดทําโครงการบรรจุแผนรองรับ

การดําเนินการใหครอบคลุมทั่วถึง 
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จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

1) ยุทธศาสตรดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

   1.1 แนวทางสงเสริม สนับสนุน  ใหเด็ก เยาวชน และประชาชนมี

พฤติกรรมสุขภาพ และการปองกันควบคุมโรคที่เหมาะสม  และจัดบริการ

ดานสุขภาพใหครอบคลุมทั่วถึง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

            6              910,000             5              810,000             5              810,000           16           2,530,000

   1.2 แนวทางพัฒนาระบบเครือขายการสรางเสริมสุขภาพ เพื่อความมั่นคง

ของชีวิต ครอบครัว  สังคม

            4           3,790,500             4           3,790,500             4           3,790,500           12         11,371,500

   1.3 แนวทางเพิ่มความรูความเขาใจ และปลูกฝงจิตสํานึก ใหตระหนักถึง

พิษภัยของ ยาเสพติด ใหแกเด็ก เยาวชน และประชาชน

            3              680,000             3              680,000             3              680,000             9           2,040,000

   1.4 แนวทางเสริมสราง  สนับสนุน ระบบคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพให

มีประสิทธิภาพ

            6              500,000             6              550,000             8              600,000           20           1,650,000

   1.5 แนวทางสงเสริม  พัฒนา  สรางจิตสํานึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม

และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการปองกันและลดปญหามลพิษ

            6           8,890,000             6           5,790,000             4           2,890,000           16         17,570,000

รวม           25         14,770,500           24         11,620,500           24           8,770,500           73         35,161,500

ป 2553 ป 2554 ป 2555

สวนที่ 5  บัญชีโครงการพัฒนา

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553 ถึง 2555)

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 2553 ป 2554 ป 2555

สวนที่ 5  บัญชีโครงการพัฒนา

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553 ถึง 2555)

เทศบาลนครนครสวรรค   (งบประมาณเทศบาล)

ยุทธศาสตร

รวม 3 ป

2) ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

   2.1 แนวทางพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู และความเทาเทียมกันทาง

การศึกษาของนักเรียนทุกระดับ

            9         15,298,600             8           7,812,600             8           7,812,600           25         30,923,800

   2.2 แนวทางพัฒนาวิชาการและสงเสริมการเรียนรูดวยสื่ออิเล็คทรอนิค 

(E-Learning)

            2           1,260,000             2           1,260,000             2           1,260,000             6           3,780,000

   2.3 แนวทางพัฒนาสงเสริมใหนักเรียนสื่อสารได 3 ภาษา            -                          -               2         10,160,000             1           7,000,000             3         17,160,000

   2.4 แนวทางสงเสริม สนับสนุนใหเด็ก เยาวชน และประชาชน มีความรู

ความสามารถ   เปนเลิศทางดานกีฬา ดนตรี และนันทนาการ

            9         13,540,000             8         13,440,000             8         13,440,000           25         40,420,000

   2.5 แนวทางสงเสริม สนับสนุนดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี    

ภูมิปญญาทองถิ่นกิจกรรมพระราชพิธี รัฐพิธี และการทองเที่ยว

            7           5,310,000             7           5,310,000             7           5,310,000           21         15,930,000

   2.6 แนวทางสงเสริม สนับสนุนเด็ก เยาวชน และประชาชน รูจักใชเวลา

วางใหเปนประโยชน

            4              970,000             4              970,000             4              970,000           12           2,910,000

   2.7 แนวทางสงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมของภาครัฐและเอกชนในการ

จัดการศึกษาทองถิ่น

           -                          -              -                          -              -                          -              -                          -   

รวม           31         36,378,600           31         38,952,600           30         35,792,600           92       111,123,800
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จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

ป 2553 ป 2554 ป 2555

สวนที่ 5  บัญชีโครงการพัฒนา

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553 ถึง 2555)

เทศบาลนครนครสวรรค   (งบประมาณเทศบาล)

ยุทธศาสตร

รวม 3 ป

3) ยุทธศาสตรดานสวัสดิการสังคมและชุมชน

   3.1 แนวทางสงเสริม และสนับสนุน การแกไขปญหาความยากจน             5           2,520,000             5           2,520,000             5           2,520,000           15           7,560,000

   3.2 แนวทางพัฒนาสังคมและชุมชน  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน

            5           1,700,000             5           1,700,000             5           1,700,000           15           5,100,000

   3.3 แนวทางเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน             2              700,000             2              700,000             2              700,000             6           2,100,000

   3.4 แนวทางสงเคราะห ผูดอยโอกาสทางสังคม และผูประสบภัยพิบัติ   

เพื่อบรรเทาความเดือดรอนเบื้องตน

            2         11,600,000             2         11,600,000             2         11,600,000             6         34,800,000

   3.5 แนวทางสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาศักยภาพของชุมชน             6           4,300,000             6           4,300,000             6           4,300,000           18         12,900,000

รวม           20         20,820,000           20         20,820,000           20         20,820,000           60         62,460,000
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จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

ป 2553 ป 2554 ป 2555

สวนที่ 5  บัญชีโครงการพัฒนา

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553 ถึง 2555)

เทศบาลนครนครสวรรค   (งบประมาณเทศบาล)

ยุทธศาสตร

รวม 3 ป

4) ยุทธศาสตรพัฒนากายภาพเมือง

   4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ           27         33,110,000           51       105,346,000           34       157,928,000         112       296,384,000

   4.2 แนวทางพัฒนาระบบการจราจร             2         10,500,000             2           2,600,000            -                          -               4         13,100,000

   4.3 แนวทางปรับปรุงภูมิทัศน แหลงทองเที่ยว พื้นที่นันทนาการ และ

สวนสาธารณะ

            6         18,300,000             8         32,970,000             5         16,320,000           19         67,590,000

   4.4 แนวทางปรับปรุงและขยายระบบการผลิตและจําหนายน้ําประปา 

พัฒนาคุณภาพน้ําประปา

          10         46,483,000             1              700,000            -                          -             11         47,183,000

   4.5 แนวทางปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ําและการ

ปองกันน้ําทวม

            7         28,750,000             5         37,623,000             1         20,000,000           13         86,373,000

รวม           52       137,143,000           67       179,239,000           40       194,248,000         159       510,630,000
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จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

ป 2553 ป 2554 ป 2555

สวนที่ 5  บัญชีโครงการพัฒนา

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553 ถึง 2555)

เทศบาลนครนครสวรรค   (งบประมาณเทศบาล)

ยุทธศาสตร

รวม 3 ป

5) ยุทธศาสตรดานการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง

   5.1 แนวทางการสนับสนุน สงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิ 

เสรีภาพ ของประชาชน

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

   5.2 แนวทางการสนับสนุน สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการ

พัฒนาทองถิ่น

            4           3,300,000             4           3,300,000             4           3,300,000           12           9,900,000

   5.3 แนวทางการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย           13           3,280,000             9           6,350,000             8           6,850,000           30         16,480,000

   5.4 แนวทางการรักษาความสงบเรียบรอย ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

            1                30,000             3           7,030,000             2           6,530,000             6         13,590,000

รวม           18           6,610,000           16         16,680,000           15         21,180,000           49         44,470,000
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49

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

ป 2553 ป 2554 ป 2555

สวนที่ 5  บัญชีโครงการพัฒนา

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553 ถึง 2555)

เทศบาลนครนครสวรรค   (งบประมาณเทศบาล)

ยุทธศาสตร

รวม 3 ป

6) ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่ดี

   6.1 แนวทางสงเสริมกระบวนการบริหารจัดการ โดยการมีสวนรวม 

และความรับผิดชอบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารงาน

อยางตอเนื่อง

            3              221,000             1                15,000             1                15,000             5              251,000

   6.2 แนวทางพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนอยางเสมอภาค 

เกิดความพึงพอใจสูงสุด

            2                        -               2                        -               2                        -               6                        -   

   6.3 แนวทางบริหารงบประมาณอยางโปรงใส ถูกตองตามระเบียบ

กฎหมาย และพัฒนาใหเกิดความคุมคา

            1                60,000            -                          -              -                          -               1                60,000

   6.4 แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดอยางทั่วถึง  

และเปนธรรม

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

   6.5 แนวทางพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการประชาสัมพันธ 

ใหสะดวก รวดเรว็ อยางมีประสิทธิภาพ

          10           6,280,000             4           4,218,000             5           7,364,000           19         17,862,000

   6.6 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่  เครื่องมือ  เครื่องใช และ

ระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

          63         63,949,850           56         93,492,950           36         76,255,800         155       233,698,600

รวม           80         70,610,850           64         97,825,950           45         83,734,800         189       252,171,600

รวมทั้งสิ้น 226      286,332,950     222      365,138,050     174      364,545,900     622      1,016,016,900  

รวมโครงการทั้งสิ้น 242      547,627,392     246      1,312,244,050  200      1,283,401,900  688      3,143,273,342  
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50

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

            7              506,000             7              506,000             7              506,000           21           1,518,000

   1.2 แนวทางพัฒนาระบบเครือขายการสรางเสริมสุขภาพ เพื่อความมั่นคง

ของชีวิต ครอบครัว  สังคม

           -                          -              -                          -              -                          -              -                          -   

   1.3 แนวทางเพิ่มความรูความเขาใจ และปลูกฝงจิตสํานึก ใหตระหนักถึง

พิษภัยของ ยาเสพติด ใหแกเด็ก เยาวชน และประชาชน

           -                          -              -                          -              -                          -              -                          -   

   1.4 แนวทางเสริมสราง  สนับสนุน ระบบคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพให

มีประสิทธิภาพ

           -                          -               1         40,000,000            -                          -               1         40,000,000

   1.5 แนวทางสงเสริม  พัฒนา  สรางจิตสํานึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม

และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการปองกันและลดปญหามลพิษ

            1                20,000             3       190,020,000             3       190,020,000             7       380,060,000

รวม             8              526,000           11       230,526,000           10       190,526,000           29       421,578,000

ป 2553 ป 2554 ป 2555

สวนที่ 5  บัญชีโครงการพัฒนา

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553 ถึง 2555)

เทศบาลนครนครสวรรค   (งบเงินอุดหนุน)

ยุทธศาสตร

รวม 3 ป
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51

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

ป 2553 ป 2554 ป 2555

สวนที่ 5  บัญชีโครงการพัฒนา

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553 ถึง 2555)

เทศบาลนครนครสวรรค   (งบเงินอุดหนุน)

ยุทธศาสตร

รวม 3 ป

2) ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

   2.1 แนวทางพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู และความเทาเทียมกันทาง

การศึกษาของนักเรียนทุกระดับ

            2       238,698,442            -                          -               1       100,000,000             3       338,698,442

   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    

ภูมิปญญาทองถิ่นกิจกรรมพระราชพิธี รัฐพิธี และการทองเที่ยว

           -                          -              -                          -              -                          -              -                          -   

   2.6 แนวทางสงเสริม สนับสนุนเด็ก เยาวชน และประชาชน รูจักใชเวลา

วางใหเปนประโยชน

           -                          -              -                          -              -                          -              -                          -   

   2.7 แนวทางสงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมของภาครัฐและเอกชนในการ

จัดการศึกษาทองถิ่น

           -                          -              -                          -              -                          -              -                          -   

รวม             2       238,698,442            -                          -               1       100,000,000             3       338,698,442

51



52

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

ป 2553 ป 2554 ป 2555

สวนที่ 5  บัญชีโครงการพัฒนา

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553 ถึง 2555)

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

           -                          -              -                          -              -                          -              -                          -   

   3.5 แนวทางสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาศักยภาพของชุมชน            -                          -              -                          -              -                          -              -                          -   

รวม            -                          -              -                          -              -                          -              -                          -   
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53

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

ป 2553 ป 2554 ป 2555

สวนที่ 5  บัญชีโครงการพัฒนา

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553 ถึง 2555)

เทศบาลนครนครสวรรค   (งบเงินอุดหนุน)

ยุทธศาสตร

รวม 3 ป

4) ยุทธศาสตรพัฒนากายภาพเมือง

   4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ            -                          -               1         50,000,000             2         85,000,000             3       135,000,000

   4.2 แนวทางพัฒนาระบบการจราจร            -                          -               1         75,000,000             1         75,000,000             2       150,000,000

   4.3 แนวทางปรับปรุงภูมิทัศน แหลงทองเที่ยว พื้นที่นันทนาการ และ

สวนสาธารณะ

           -                          -               3       190,000,000             4       220,000,000             7       410,000,000

   4.4 แนวทางปรับปรุงและขยายระบบการผลิตและจําหนายน้ําประปา 

พัฒนาคุณภาพน้ําประปา

           -                          -              -                          -              -                          -              -                          -   

   4.5 แนวทางปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ําและการ

ปองกันน้ําทวม

           -                          -               3       370,000,000             2       245,000,000             5       615,000,000

รวม            -                          -               8       685,000,000             9       625,000,000           17    1,310,000,000
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จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

ป 2553 ป 2554 ป 2555

สวนที่ 5  บัญชีโครงการพัฒนา

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553 ถึง 2555)

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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55

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

ป 2553 ป 2554 ป 2555

สวนที่ 5  บัญชีโครงการพัฒนา

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553 ถึง 2555)

เทศบาลนครนครสวรรค   (งบเงินอุดหนุน)

ยุทธศาสตร

รวม 3 ป

6) ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่ดี

   6.1 แนวทางสงเสริมกระบวนการบริหารจัดการ โดยการมีสวนรวม 

และความรับผิดชอบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารงาน

อยางตอเนื่อง

           -                          -              -                          -              -                          -              -                          -   

   6.2 แนวทางพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนอยางเสมอภาค 

เกิดความพึงพอใจสูงสุด

           -                          -              -                          -              -                          -              -                          -   

   6.3 แนวทางบริหารงบประมาณอยางโปรงใส ถูกตองตามระเบียบ

กฎหมาย และพัฒนาใหเกิดความคุมคา

           -                          -              -                          -              -                          -              -                          -   

   6.4 แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดอยางทั่วถึง  

และเปนธรรม

           -                          -              -                          -              -                          -              -                          -   

   6.5 แนวทางพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการประชาสัมพันธ 

ใหสะดวก รวดเรว็ อยางมีประสิทธิภาพ

                       -                          -                          -              -                          -   

   6.6 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่  เครื่องมือ  เครื่องใช และ

ระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

            6         22,070,000             5         31,580,000             6           3,330,000           17         56,980,000

รวม 6            22,070,000        5            31,580,000        6            3,330,000          17          56,980,000        

รวมทั้งสิ้น 16        261,294,442     24        947,106,000     26        918,856,000     66        2,127,256,442  
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1. ยุทธศาสตรดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

    1.1 แนวทางสงเสริม สนับสนุน ใหเด็ก เยาวชน และประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพ และการปองกันควบคุมโรคที่เหมาะสม

         และจัดบริการดานสุขภาพใหครอบคลุมทั่วถึง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 ตรวจสุขภาพชองปากเด็ก

นักเรียนในโรงเรียนสังกัด

เทศบาล

ตรวจสุขภาพชองปากเด็ก

นักเรียนระดับชั้น ป.1 - ป.6

จํานวนนักเรียนที่ไดรับการตรวจสุขภาพ

ชองปากไมต่ํากวา  3,000 คน

            10,000             10,000             10,000 กลุมเปาหมายฟนผุ

ลดลง

สํานักการ

สาธารณสุขฯ

(เสนอโดยชุมชนสุขสวัสดิ์) คัดกรองเด็กนักเรียน ป.1 

ที่จําเปนตองเคลือบหลุม

รองฟน

จัดกิจกรรมสอนการดูแลสุขภาพชองปาก

แกนักเรียนระดับชั้น ป.1 และ ป.4 ใน

โรงเรียนสังกัดเทศบาล

งานทันต

สาธารณสุข

จัดกิจกรรมสอนการดูแล

สุขภาพชองปากอยาง

ถูกตองแกเด็กนักเรียน

ระดับชั้น ป.1 และ ป.4

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553 ถึง 2555)

เทศบาลนครนครสวรรค

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
วัตถุประสงคโครงการที่
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    1.1 แนวทางสงเสริม สนับสนุน ใหเด็ก เยาวชน และประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพ และการปองกันควบคุมโรคที่เหมาะสม

         และจัดบริการดานสุขภาพใหครอบคลุมทั่วถึง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
วัตถุประสงคโครงการที่

2 เคลือบหลุมรองฟนและ

แกปญหาสุขภาพชองปากใน

เด็กนักเรียนระดับชั้น ป.1  

ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล 

(เสนอโดยชุมชนสวัสดี

พัฒนา)

เคลือบหลุมรองฟนเด็ก

นักเรียนระดับชั้น ป.1

รายที่มีความจําเปนเพื่อ

ปองกันฟนผุ

จํานวนไมต่ํากวา 150 คน             30,000             30,000             30,000 เด็กนักเรียนที่ไดรับการ

เคลือบหลุมรองฟนจะ

เกิดฟนผุไดยากขึ้นใน

อนาคต

สํานักการ

สาธารณสุขฯ

งานทันต

สาธารณสุข

3 พัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ 

(เสนอโดยชุมชนดารารัตน 4)

ผูสูงอายุใหมีสวนรวมใน

การดูแลสุขภาพผูสูงอายุ

ในชุมชน

มีการรวมกลุมเปนชมรม

ผูสูงอายุทุกชุมชน

จัดอบรมผูสูงอายุ  จํานวน 350 คน/ 1 ครั้ง

จัดทัศนศึกษาดูงาน จํานวน 2 รุน รุนละ 2 วัน

          570,000           570,000           570,000 ผูสูงอายุไดรับการดูแล

สุขภาพ

มีการจัดตั้งชมชม

ผูสูงอายุครบทุกชุมชน

สํานักการ

สาธารณสุขฯ

กลุมงานสงเสริม

สุขภาพ

4 เฝาระวังปองกันและควบคุม

โรคไขเลือดออก  (เสนอโดย

ชุมชนดารารัตน 4)

เพื่อติดตามและ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของ อสม./แกนนํา และ

ควบคุมการแพรระบาดของ

โรคไขเลือดออกในชุมชนใน

 Generation ที่ 2

อสม./แกนนําชุมชนทุกคนในเขตเทศบาล  

67 ชุมชนๆ ละ 10 คน ชุมชนละ 2 ครั้ง 

(กอนการระบาดและชวงฤดูกาลระบาด)

          100,000           100,000           100,000 ดัชนีความชุกของ

ลูกน้ํายุงลายในชุมชน

ที่สุมสํารวจ(คา HI) 

< 10

อัตราปวยดวยโรค

ไขเลือดออกในเขต

เทศบาลลดลง

สํานักการ

สาธารณสุขฯ

กลุมงานปองกัน

และควบคุม

โรคติดตอ
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    1.1 แนวทางสงเสริม สนับสนุน ใหเด็ก เยาวชน และประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพ และการปองกันควบคุมโรคที่เหมาะสม

         และจัดบริการดานสุขภาพใหครอบคลุมทั่วถึง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
วัตถุประสงคโครงการที่

5 พัฒนาสวมสาธารณะ (เสนอ

โดยชุมชนหนาอุทยานสวรรค)

เพื่อพัฒนาสวมสาธารณะ

ใหไดมาตรฐานถูกหลัก

สุขาภิบาล

สวมในที่สาธารณะในเขตเทศบาล

ผานมาตรฐาน จํานวน 2 แหง

          100,000 สวมที่สาธารณะมี

ความสะอาด ได

มาตรฐานถูกหลัก

สุขาภิบาลไมเปนแหลง

แพรโรคติดตอ

สํานักการ

สาธารณสุขฯ

งานควบคุม

มลพิษฯ

6 ทําหมันสุนัขจรจัดเพศเมีย

(เสนอโดยชุมชนวัดไทรเหนือ)

เพื่อลดการเพิ่มจํานวน

สุนัขจรจัดเกิดใหมใหเหลือ

ไมเกิน 10 ตัว/ป

ทําหมันสุนัขจรจัดเพศเมีย จํานวน 100 ตัว

ตอป

          100,000           100,000           100,000 ลดการเพิ่มจํานวนสุนัข

จรจัด

สํานักการ

สาธารณสุขฯ

งานโรงฆาสัตว

7 ติดตามเยี่ยมแมและเด็ก

หลังคลอด (เสนอโดย

ชุมชนวรนาถ)

เพื่อใหมารดาหลังคลอดมี

ความรูความสามารถใน

การวางแผนครอบครัวได

เหมาะสม ดูแลตนเองและ

เลี้ยงดูบุตรไดถูกตอง

มารดาและทารกจํานวน 200 คน  40,000 

(สปสช)

 40,000 

(สปสช)

 40,000 

(สปสช)

ทารกมีพัฒนาการสมวัย

อัตราการวางแผน

ครอบครัวเพิ่มขึ้น

สํานักการ

สาธารณสุขฯ

กลุมงานสงเสริม

สุขภาพ

8 คัดกรองความดันโลหิตและ

เบาหวาน  (เสนอโดย

ชุมชนวรนาถ)

เพื่อใหบริการตรวจวัด

ความดันโลหิตและตรวจ

น้ําตาลในเลือด

ประชาชนอายุ 35 ปขึ้นไปจํานวน 5,000 คน  136,000

(สปสช)

 136,000

(สปสช)

 136,000

(สปสช)

ประชาชนมีความรูและ

ทักษะในการดูแลตนเอง

สํานักการ

สาธารณสุขฯ

กลุมงานสงเสริม

สุขภาพ
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    1.1 แนวทางสงเสริม สนับสนุน ใหเด็ก เยาวชน และประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพ และการปองกันควบคุมโรคที่เหมาะสม

         และจัดบริการดานสุขภาพใหครอบคลุมทั่วถึง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
วัตถุประสงคโครงการที่

9 คัดกรองมะเร็งเตานมและ

มะเร็งปากมดลูก (เสนอโดย

ชุมชนสะพานดํา)

เพื่อใหสตรีมีความรูและ

ทักษะในการตรวจเตานม

ดวยตนเอง

จัดอบรมและตรวจมะเร็งเตานมและมะเร็ง

ปากมดลูกแกสตรี 300 คน

 50,000

(สปสช)

 50,000

(สปสช)

 50,000

(สปสช)

สตรีที่เขารับการอบรม

มีความรูและทักษะใน

การตรวจมะเร็งเตานม

สํานักการ

สาธารณสุขฯ

กลุมงานสงเสริม

สุขภาพ

10 โภชนาการเด็ก (เสนอโดย

ชุมชนเจาพอเศรษฐี)

เพื่อใหเด็กไดรับการ

ประเมินและแกไขภาวะ

ทุพโภชนาการอยางตอเนื่อง

เด็กแรกเกิด - 6 ป จํานวน 20 คน  60,000

(สปสช)

 60,000

(สปสช)

 60,000

(สปสช)

เด็กแรกเกิด - 6 ป มี

น้ําหนักต่ํากวาเกณฑ

ระดับ 1 ไมเกินรอยละ 

10 ระดับ 2-3 รวมกันไม

เกินรอยละ 1

สํานักการ

สาธารณสุขฯ

กลุมงานสงเสริม

สุขภาพ

11 วางแผนครอบครัว (เสนอ

โดยชุมชนถาวรพัฒนา)

เพื่อใหประชาชนมีความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับการ

คุมกําเนิดที่ถูกตอง

ประชาชนจํานวน 800 คน  40,000

(สปสช)

 40,000

(สปสช)

 40,000

(สปสช)

ประชาชนมีความรู

ความเขาใจในการ

วางแผนครอบครัว

สํานักการ

สาธารณสุขฯ

กลุมงานสงเสริม

สุขภาพ

12 โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

(เสนอโดยชุมชนวิมานแมน)

เพื่อใหนักเรียนไดรับการ

สงเสริมและแกไขปญหา

สุขภาพ

โรงเรียนสังกัดเทศบาล 8 โรงเรียน สังกัด

การศึกษาเอกชน 1 โรงเรียน

 50,000

(สปสช)

 50,000

(สปสช)

 50,000

(สปสช)

นักเรียนไดรับการ

สงเสริมและแกไข

ปญหาสุขภาพทั้ง

รางกายและจิตใจ

สํานักการ

สาธารณสุขฯ

กลุมงานสงเสริม

สุขภาพ
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60
    1.1 แนวทางสงเสริม สนับสนุน ใหเด็ก เยาวชน และประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพ และการปองกันควบคุมโรคที่เหมาะสม

         และจัดบริการดานสุขภาพใหครอบคลุมทั่วถึง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
วัตถุประสงคโครงการที่

13 วัยเรียนสดใสมั่นใจไมซีด 

(เสนอโดยชุมชนยุวบัณฑิต)

เพื่อควบคุมและปองกันการ

เกิดภาวะโลหิตจาง และ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ

บริโภค

25 โรงเรียน  130,000

(สปสช)

 130,000

(สปสช)

 130,000

(สปสช)

นักเรียนไดรับความรู

และปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมการการ

บริโภค

สํานักการ

สาธารณสุขฯ

กลุมงานสงเสริม

สุขภาพ

งบประมาณเทศบาล 910,000         810,000         810,000         

งบเงินอุดหนุน 506,000         506,000         506,000         
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1. ยุทธศาสตรดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

    1.2 แนวทางพัฒนาระบบเครือขายการสรางเสริมสุขภาพ เพื่อความมั่นคงของชีวิต ครอบครัว  สังคม

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 พัฒนาศักยภาพ อสม. 

(ฟนฟู) (เสนอโดยชุมชน

สวัสดีพัฒนา)

เพื่อให อสม. มีความรูและ

ทักษะที่ไดรับไปใชในงาน

สาธารณสุขมูลฐานในชุมชน

 - จัดอบรมฟนฟูความรู อสม. จํานวน 835 

คน /1 ครั้ง

 - จัดทัศนศึกษา  จํานวน 3 วัน * 2 รุน

 - ประชุมติดตามผลการดําเนินงาน 2 เดือน/

ครั้ง

       2,457,000        2,457,000        2,457,000 อสม. มีความรูและ

ทักษะในการทํางาน

สามารถแกไขปญหา

สาธารณสุขเบื้องตนใน

ชุมชนของตนเองได

สํานักการ

สาธารณสุขฯ

กลุมงานสงเสริม

สุขภาพ

2 อบรมอาสาสมัครสาธารณสุข

 (ใหม) (เสนอโดยชุมชน

ตลาดใต)

เพื่อให อสม. ใหม มี

ความรูความสามารถและ

ปฏิบัติงานตามบทบาท

หนาที่ไดตามมาตรฐาน

 - จัดอบรม อสม.(ใหม) จํานวน 150 คน /1 

ครั้ง

 - จัดทัศนศึกษา  จํานวน 3 วัน * 1 รุน

 - ประชุมติดตามผลการดําเนินงาน 2 เดือน/

ครั้ง

          403,500           403,500           403,500 อสม. สามารถนํา

ความรูและทักษะไปใช

ในการจัดการสุขภาพ

ใหแกประชาชนใน

ชุมชนได

สํานักการ

สาธารณสุขฯ

กลุมงานสงเสริม

สุขภาพ

3 วัน อสม. แหงชาติ เพื่อสานสัมพันธอันดีงาม

ระหวางเทศบาล อสม. 

และภาคีเครือขายสุขภาพ

 - จัดนิทรรศการความรูดานสุขภาพ 1 ครั้ง

 - มอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณ อสม. 

ดีเดน

 - จัดการแขงขันกีฬาสัมพันธไมตรี

          260,000           260,000           260,000 อสม. มีความภูมิใจใน

คุณคาของตนเองและ

มีสวนรวมในการ

ดําเนินกิจกรรมดาน

สาธารณสุขเพิ่มขึ้น

สํานักการ

สาธารณสุขฯ

กลุมงานสงเสริม

สุขภาพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553 ถึง 2555)

เทศบาลนครนครสวรรค

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
วัตถุประสงคที่ โครงการ

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
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    1.2 แนวทางพัฒนาระบบเครือขายการสรางเสริมสุขภาพ เพื่อความมั่นคงของชีวิต ครอบครัว  สังคม

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
วัตถุประสงคที่ โครงการ

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

4 พัฒนางานสาธารณสุขมูล

ฐานในเขตเทศบาลฯ (เสนอ

โดยชุมชนหนาวัดนครสวรรค)

เพื่อสนับสนุนงบประมาณ

ในการดําเนินงาน 3 กลุม 

กิจกรรมคือ

 1.  การพัฒนาศักยภาพ

ดานสาธารณสุข

 2.  การแกไขปญหา

สาธารณสุข

3.  การจัดบริการสุขภาพ

เบื้องตนใน ศสมช.

ชุมชนในเขตเทศบาล จํานวน 67 แหง           670,000           670,000           670,000 ประชาชนมีสวนรวมใน

การแกปญหา

สาธารณสุขในชุมชน

ของตนเอง

สํานักการ

สาธารณสุขฯ

กลุมงานสงเสริม

สุขภาพ

งบประมาณเทศบาล 3,790,500      3,790,500      3,790,500      

งบเงินอุดหนุน -                 -                 -                 
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1. ยุทธศาสตรดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

    1.3 แนวทางการเพิ่มความรูความเขาใจ และปลูกฝงจิตสํานึกใหตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดใหแกเด็ก เยาวชน และประชาชน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 นักเรียนรวมใจปองกันภัย

ยาเสพติด (เสนอโดยชุมชน

พรสวรรค)

เพื่อใหเยาวชนตระหนักถึง

ปญหา พิษภัย และรวมมือ

ปองกันและแกไขปญหา

ของยาเสพติด

นักเรียน นักศึกษา ในเขตเทศบาล จํานวน

ประมาณ 600 คน

            80,000             80,000             80,000 ผูเขาอบรมมีทักษะชีวิต

สามารถหลีกเลี่ยงหรือ

ปฏิเสธยาเสพติด

สํานักการ

สาธารณสุขฯ

งานปองกันและ

บําบัดฯ

2 อบรมทักษะชีวิตพิชิต

ยาเสพติด  (เสนอโดยชุมชน

หนาวัดนครสวรรค)

เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของ

นักเรียน และสราง

ภูมิคุมกันใหหางไกล

ยาเสพติด

จัดอบรม จัดกิจกรรมเสริมสรางทักษะชีวิต 

นักเรียนสังกัดเทศบาลชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

จํานวนประมาณ 560 คน

          100,000           100,000           100,000 นักเรียนมีทักษะชีวิตใน

การในการปองกัน

ยาเสพติดอยางถูกตอง

สํานักการศึกษา

ฝายกิจการนักเรียน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553 ถึง 2555)

เทศบาลนครนครสวรรค

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
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    1.3 แนวทางการเพิ่มความรูความเขาใจ และปลูกฝงจิตสํานึกใหตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดใหแกเด็ก เยาวชน และประชาชน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

3 รณรงคและปองกัน

ยาเสพติดกับประชาชนใน

ชุมชน (เสนอโดยชุมชน

พรสวรรค)

เพื่อใหผูนําชุมชน เยาวชน

และประชาชนในชุมชน

ทราบถึงนโยบายและ

แนวทางในการปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติด

จัดการอบรมใหกับผูนําชุมชนเยาวชนและ

ประชาชนในชุมชน จํานวน 640 คน/ป

          500,000           500,000           500,000 ผูนําชุมชน เยาวชน

และประชาชนในชุมชน

ไดทราบถึงนโยบาย

และแนวทางในการ

ปองกันและแกไขปญหา

เกิดความรวมมือ

ระหวางหนวยงานรัฐ

กับประชาชนในการ

พัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง

 และการมีสวนรวมใน

การรณรงคปองกันและ

แกไขปญหาเสพติด

กองสวัสดิการ

สังคม

งบประมาณเทศบาล 680,000         680,000         680,000         

งบเงินอุดหนุน -                 -                 -                 
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1. ยุทธศาสตรดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

    1.4 แนวทางเสริมสราง  สนับสนุน ระบบคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพใหมีประสิทธิภาพ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 พัฒนาศักยภาพ

ผูประกอบการจําหนาย

อาหารในเขตเทศบาลและ

สถานศึกษา (เสนอโดย

ชุมชนสะพานดํา)

เพื่อพัฒนาศักยภาพและ

ยกระดับมาตรฐานสถานที่

จําหนายอาหารตามเกณฑ

มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร

 - จัดอบรมผูจําหนายอาหารภายในเขต

เทศบาลจํานวน 300 คน

 - ตรวจประเมินตามเกณฑมาตรฐาน 1 

ครั้ง/ป

          150,000           150,000           150,000 รอยละ 70 ของราน

จําหนายอาหารภายใน

เขตเทศบาลผานเกณฑ

มาตรฐานสุขาภิบาล

อาหาร

สํานักการ

สาธารณสุขฯ

งานสุขาภิบาล

2 พัฒนาศักยภาพ

ผูประกอบการสถานที่แตง

ผมเสริมสวย (เสนอโดย

ชุมชนวัดพรหม)

เพื่อเสริมสรางความรูให

ผูประกอบการแตงผมเสริม

สวยภายในเขตเทศบาล

 - จัดอบรมผูประกอบการแตงผมเสริมสวย

จํานวน 200 คน

 - ตรวจประเมินตามเกณฑมาตรฐาน 1 

ครั้ง/ป

            30,000             30,000 รอยละ 80 ของ

ผูประกอบการสถานที่

แตงผมเสริมสวยผาน

เกณฑมาตรฐานฯ

สํานักการ

สาธารณสุขฯ

งานสุขาภิบาล

3 พัฒนาศักยภาพ

ผูประกอบการสถานที่

จําหนายน้ํามัน (เสนอโดย

ชุมชนหนาอุทยานสวรรค)

เพื่อเสริมสรางความรูให

ผูประกอบการสถานที่

จําหนายน้ํามันภายในเขต

เทศบาล

 - จัดอบรมผูประกอบการสถานที่จําหนาย

น้ํามันจํานวน 60 คน

 - ตรวจประเมินตามเกณฑมาตรฐาน 1 

ครั้ง/ป

            20,000             20,000 รอยละ 70 ของ 

ผูประกอบการสถานที่

จําหนายน้ํามันผาน

เกณฑมาตรฐานฯ

สํานักการ

สาธารณสุขฯ

งานสุขาภิบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553 ถึง 2555)

เทศบาลนครนครสวรรค

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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    1.4 แนวทางเสริมสราง  สนับสนุน ระบบคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพใหมีประสิทธิภาพ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

4 มหกรรมอาหารและของดี

เมืองปากน้ําโพ (เสนอโดย

ชุมชนหนาอุทยานสวรรค)

เพื่อสรางรายไดใหกับ

ผูประกอบการในทองถิ่น

และเพื่อสรางสัมพันธอันดี

ระหวางประชาชนกับ

เทศบาล

ผูประกอบการจําหนายอาหารจํานวน  60 

ราน

          100,000           100,000           100,000 ผูประกอบการมีรายได

มากขึ้นเกิด

ความสัมพันธอันดี

ระหวางเทศบาลกับ

ประชาชน

สํานักการ

สาธารณสุขฯ

งานสุขาภิบาล

5 พัฒนาตลาดสดนาซื้อ

ในเขตเทศบาล (เสนอโดย

ชุมชนตลาดลาว)

เพื่อพัฒนาตลาดสดภายใน

เขตเทศบาลใหผานเกณฑ

มาตรฐาน

 - ตลาดสดในเขตเทศบาล ผานการประเมิน

ดวยความปลอดภัยของอาหารจํานวน 2 แหง

 - จัดอบรมผูประกอบการในตลาดสด 

จํานวน 1 ครั้ง

 - ตรวจสอบสารปนเปอน 3 เดือน/ครั้ง

          100,000           100,000           100,000 ตลาดสดภายในเขต

เทศบาลไดรับพัฒนา

ตามเกณฑมาตรฐาน

ตลาดสดนาซื้อ

ประชาชนไดบริโภค

พืชผักที่ปราศจากก

สารเคมีปนเปอน

สํานักการ

สาธารณสุขฯ 

กลุมงานสงเสริม

สิ่งแวดลอม

6 พัฒนาการจัดเก็บ

คาธรรมเนียมใบอนุญาต

เพื่อปรับปรุงเรงรัดการ

จัดเก็บคาธรรมเนียม

ใบอนุญาตกิจการอันตราย

ใหเปนไปตาม พรบ. และ

ครอบคลุมในเขตเทศบาล

 - ประชาสัมพันธการจัดเก็บคาธรรมเนียมฯ

 - จัดทําของชํารวยสําหรับผูรับบริการจํานวน

 3000 ชุด

          100,000           100,000           100,000  - การจัดเก็บอัตรา

คาธรรมเนียม

ใบอนุญาตประเภท

ตางๆ เพิ่มขึ้นครอบคลุม

เปนไปตามเปาหมาย

สํานักการ

สาธารณสุขฯ

งานสุขาภิบาล
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    1.4 แนวทางเสริมสราง  สนับสนุน ระบบคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพใหมีประสิทธิภาพ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

7 ปรับปรุงโรงฆาสัตวใหได

มาตรฐาน  (เสนอโดยชุมชน

หนาโรงเกลือ)

เพื่อพัฒนาโรงฆาสัตวให

ไดมาตรฐานและประชาชน

ไดบริโภคเนื้อสัตวที่สะอาด

มีคุณภาพ

โรงฆาสัตวมาตรฐานจํานวน 1 แหง  40,000,000

(เงินอุดหนุน)

ไดโรงฆาสัตวมาตรฐาน

 1 แหง

สํานักการ

สาธารณสุขฯ

งานโรงฆาสัตว

8 พัฒนาศักยภาพ

ผูประกอบการกิจการ

อันตรายตาม พรบ. 

สาธารณสุข

เพื่อเสริมสรางความรูแก

ผูประกอบการให

ดําเนินการตาม พรบ. 

สาธารณสุขและลดการ

รองเรียน

80% ของตัวแทนผูประกอบการกิจการ

อันตรายแตละประเภทตาม พรบ. 

สาธารณสุข 2535

            50,000             50,000 ผูประกอบการมีความรู

ดานสุขาภิบาลในการ

ประกอบกิจการ

ประเภทตางๆ และมี

ความรูดานกฎหมาย

ตาม พรบ. สาธารณสุข

สํานักการ

สาธารณสุขฯ

งานสุขาภิบาล

9 ปรับปรุงสุขาภิบาลตลาดสด

เทศบาล (เสนอโดยชุมชน

หนาโรงเกลือ)

เพื่อพัฒนาตลาดสดใหได

มาตรฐาน

ตลาดสดเทศบาล 1 แหง             50,000             50,000 ตลาดสดเทศบาลได

มาตรฐาน

สํานักการ

สาธารณสุขฯ

งานสุขาภิบาล

งบประมาณเทศบาล 500,000         550,000         600,000         

งบเงินอุดหนุน -                 40,000,000    -                 
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68

1. ยุทธศาสตรดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

    1.5 แนวทางสงเสริม  พัฒนา  สรางจิตสํานึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการปองกันและลดปญหามลพิษ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปดทองหลังพระสืบสานแนว

พระราชดําริ  (เสนอโดย

ชุมชนเจาแมศรีจันทร)

เพื่อพัฒนาแหลงน้ํา ดิน 

เกษตร พลังงานทดแทน ปา

 และสิ่งแวดลอม

1 แหง           700,000           700,000           700,000 มีการอนุรักษ และ

รักษาสิ่งแวดลอมใหมี

ความอุดมสมบูรณ

สํานักการชาง

2 ศึกษาความเหมาะสมใน

การจัดเก็บและกําหนด

คาธรรมเนียมการบําบัด

น้ําเสีย

เพื่อใหมีการจัด

คาธรรมเนียมการบําบัดน้ํา

เสียเพียงพอที่จะเดินระบบ

บําบัดน้ําเสียได

รายงานผลการศึกษาความเหมาะสมและ

วิธีการจัดเก็บคาธรรมเนียมการบําบัดน้ําเสีย

 1 ชุด

       2,000,000    มีรายงานการศึกษา

ความเหมาะสมในการ

กําหนดวิธีการจัดเก็บ

คาธรรมเนียมการ

บําบัดน้ําเสียและ

วิธีการจัดเก็บที่

ประชาชนยอมรับ

สํานักการชาง

3 จายเงินชดเชยคางาน

สิ่งกอสรางตามสัญญาแบบ

ปรับราคาได

เพื่อจายเงินชดเชยคางาน

กอสรางระบบรวบรวมและ

บําบัดน้ําเสียที่เปนสัญญา

ปรับราคาได

จายเงินชดเชยคางานกอสรางระบบรวบรวม

และบําบัดน้ําเสียสําหรับการเบิกคางานครั้ง

ที่ 1 - 14 ของผูรับจาง  ตามสัดสวนที่

เทศบาลจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับคา

กอสราง 1 สัญญา

       4,000,000       เพื่อใหเปนไปตามขอ

ผูกพันของสัญญา

สํานักการชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553 ถึง 2555)

เทศบาลนครนครสวรรค

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
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69
    1.5 แนวทางสงเสริม  พัฒนา  สรางจิตสํานึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการปองกันและลดปญหามลพิษ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

4 ปรับคุณภาพน้ําดวยพืชน้ํา

ภายในอุทยานสวรรค

ปรับปรุงคุณภาพน้ําใหอยู

ในสภาพที่เหมาะสมตอ

การดํารงชีวิตของสัตวน้ํา

กอสรางระบบปรับปรุงคุณภาพน้ําตามแนว

ตลิ่งอุทยานสวรรค 1 ระบบ

       1,900,000 คุณภาพน้ําในอุทยาน

สวรรคจะดีขึ้น

สํานักการชาง

5 กอสรางศูนยกําจัดขยะ

มูลฝอยแบบครบวงจร

เพื่อใหระบบจัดการขยะมูล

ฝอยถูกตองตามหลัก

สุขาภิบาล

กอสรางปรับปรุงศูนยกําจัดขยะมูลฝอยที่

ตําบลบานมะเกลือจํานวน  1  แหงตามผล

การศึกษาฯ

    150,000,000

(เงินอุดหนุน)

 150,000,000

(เงินอุดหนุน)

มีสถานที่กําจัดมูลฝอย

ที่รองรับอนาคตไดไม

นอยกวา  20  ป

สํานักการชาง

6 กอสรางศูนยกําจัดขยะ

มูลฝอยแบบติดเชื้อ

เพื่อใหมีระบบจัดการขยะ

มูลฝอยแบบติดเชื้ออยาง

ถูกหลักสุขาภิบาล

กอสรางศูนยกําจัดมูลฝอยแบบติดเชื้อที่

ตําบลบานมะเกลือ จํานวน 1 แหง

 40,000,000

(เงินอุดหนุน)

 40,000,000

(เงินอุดหนุน)

มีสถานที่จัดมูลฝอย

แบบติดเชื้อของกลุม

พื้นที่นครสวรรคและ

พื้นที่ตอเนื่อง

สํานักการชาง

7 ลดสภาวะโลกรอนโดยอาศัย

มาตรการบริหารจัดการดาน

ขยะมูลฝอย (เสนอโดย

ชุมชนสะพานดํา)

 - มีการคัดแยกขยะกอน

นําไปทิ้งถังขยะของเทศบาล

 - ลดปริมาณขยะที่เกิด

ภายในเขตเทศบาล

 - มีการนํากลับมาใชใหม

ชุมชนในเขตเทศบาลจํานวน 8 แหง มีการ

คัดแยกขยะ

          100,000           100,000           100,000 มีการคัดแยกขยะกอน

นําไปทิ้งที่ถังขยะของ

เทศบาล และปริมาณ

ขยะลดลง

สํานักการ

สาธารณสุขฯ 

งานบริการรักษา

ความสะอาด
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70
    1.5 แนวทางสงเสริม  พัฒนา  สรางจิตสํานึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการปองกันและลดปญหามลพิษ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

8 จัดกิจกรรมคายเยาวชนของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(เสนอโดยชุมชนสถานีรถไฟ)

เพื่อปลุกจิตสํานึก และ

เผยแพรความรู ความเขาใจ

เกี่ยวกับการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดลอมแกเด็กและ

เยาวชน

จัดอบรม และทัศนศึกษา ตามแหลงเรียนรู 

และแหลงธรรมชาติ นักเรียนในสังกัด

เทศบาลฯ จํานวน 120 คน

 20,000    

(เงินอุดหนุน)

 20,000    

(เงินอุดหนุน)

 20,000    

(เงินอุดหนุน)

เยาวชนมีความรู และ

สรางจิตสํานึกในการ

อนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอม

สํานักการศึกษา  

ฝายกิจกรรมเด็กฯ

9 ลดภาวะโลกรอน   (เสนอ

โดยชุมชนยุวบัณฑิต)

เพื่อปลูกฝงใหเกิดความ

ตระหนักในเรื่องการ

อนุรักษพลังงาน ทรัพยากร

และสิ่งแวดลอม

จัดกิจกรรมรณรงคนักเรียนระดับ ป.6-ม.3 

โรงเรียนในเขตเทศบาล จํานวน 1,250  คน

          100,000           100,000           100,000 นักเรียนแกนนํามีความ

ตระหนักในเรื่องการ

อนุรักษพลังงาน 

ทรัพยากรและ

สิ่งแวดลอม

สํานักการศึกษา  

งานกิจกรรมเด็กฯ

10 คาจัดซื้อเตาเผาศพแบบ

ปลอดมลพิษพรอมติดตั้ง

เพื่อใหเปนที่ฌาปนกิจ

ผูเสียชีวิตและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดลอมทาง

อากาศ

จัดซื้อเตาเผาแบบปลอดมลพิษ ปละ 1 แหง 

ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

       1,990,000        1,990,000        1,990,000 มีสถานที่ฌาปนกิจ

ระบบมาตรฐานไร

มลพิษในอากาศ

กองสวัสดิการ

สังคม

11 ศึกษาความเหมาะสมการ

ใชพลังงานแสงอาทิตย

เพื่อศึกษาความเหมาะสม

ในการนําพลังงาน

แสงอาทิตยมาใชเปน

พลังงานทดแทน

1 แหง        1,000,000 นําพลังงานแสงอาทิตย

มาใชไดอยางคุมคากับ

การลงทุน

สํานักการชาง
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71
    1.5 แนวทางสงเสริม  พัฒนา  สรางจิตสํานึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการปองกันและลดปญหามลพิษ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณเทศบาล 8,890,000      5,790,000      2,890,000      

งบเงินอุดหนุน 20,000           190,020,000  190,020,000  
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2. ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

    2.1 แนวทางพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู และความเทาเทียมกันทางการศึกษาของนักเรียนทุกระดับ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 เงินอุดหนุนสําหรับการจัด

การศึกษา

เพื่อสนับสนุนสงเสริม

การศึกษาดานบุคลากร 

สงเสริมการศึกษาจัดหา

อุปกรณ การศึกษาที่

เพียงพอ และเอื้อตอการ

พัฒนาการศึกษา และ

สงเสริมการศึกษาทุกระดับ

ใหมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ

อุดหนุนเปนคาเงินเดือน และคาจางประจํา 

อุดหนุนคาใชจายการจัดกิจกรรมตางๆของ

โรงเรียนสังกัดเทศบาล  

 226,765,500 

(เงินอุดหนุน)

 ครู และบุคลากร

ทางการศึกษาไดรับ

เงินเดือนและคาจางที่

พอเพียง  โรงเรียนมี

อุปกรณครุภัณฑ

สําหรับการจัด

การศึกษาที่เพียงพอ  

การจัดการศึกษาภาค

บังคับมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ

สํานักการศึกษา

1.  เงินเดือนพนักงานครู , พนักงานจางตาม

ภารกิจ

     88,280,200

2.  คาตอบแทนหัวหนาศูนยฯและผูดูแล

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ

       1,868,200

3.  คาจางตําแหนงภารโรง        2,332,500

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553 ถึง 2555)

เทศบาลนครนครสวรรค

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
วัตถุประสงคโครงการที่
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73
    2.1 แนวทางพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู และความเทาเทียมกันทางการศึกษาของนักเรียนทุกระดับ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
วัตถุประสงคโครงการที่

4.  เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของครู/ลูกจาง        1,299,000

5.  เงินวิทยฐานะของครู  และเงินเพิ่ม

คาตอบแทนฯ

     14,996,400

6.  จัดทําหนังสือและเอกสารทางวิชาการ             40,000

8.  คาเชื่อมอินเตอรเน็ตความเร็วสูง           192,000

9.  ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา           240,000

10. จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน     2 ชุด(ภาค

บังคับ)

631,100         

11.เครื่องกันหนาว (3 %) 20,700           

12. คาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 (คาวัสดุและครุภัณฑ)

9,140,000      

13. คาใชจายพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 560,000         

14. รณรงคปองกันยาเสพติด 20,000           

15. แขงขันกีฬานักเรียนเทศบาล

16. แขงขันกีฬานักเรียนเทศบาลและการ

ประกวดดุริยางค
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    2.1 แนวทางพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู และความเทาเทียมกันทางการศึกษาของนักเรียนทุกระดับ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
วัตถุประสงคโครงการที่

17. สงเสริมกิจกรรมพัฒนาเยาวชนศูนย

เยาวชนเรรอน

20,000           

18.วัสดุการศึกษา (เด็กเรรอน) 4,000             

19.คาใชจายในการอบรมเจาหนาที่และ

วิทยากรแกนนํายาเสพติด

              8,000

20. โครงการสงเสริมการบริหารจัดการศึกษา

โดยใชโรงเรียนเปนฐาน

1,040,000      

21. แขงขันคนเกงของโรงเรียนทองถิ่น

22. พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา

ของทองถิ่น

23. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม

 (นม)

9,288,100      

23. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหาร

กลางวัน(อนุบาล-ป.6)

6,032,000      

24.เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหาร

กลางวัน    (ศูนยเด็กเล็ก)

431,200         

25. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยเด็กเล็ก           301,900

26. เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษา

อนุบาล/ป.1-ม.3/     ม.4-ม.6

     88,280,200
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75
    2.1 แนวทางพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู และความเทาเทียมกันทางการศึกษาของนักเรียนทุกระดับ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
วัตถุประสงคโครงการที่

27. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการบริหาร

สนามกีฬา

       1,680,000

28. เงินทุนการศึกษา 40,000           

29. โครงการอบรมสัมมนาผูบริหารเทศบาล 

และครูอาสา

20,000           

2 สนับสนุนการจัดการศึกษา

โดยไมเสียคาใชจาย 15 ป

เพื่อสนับสนุนการจัด

การศึกษาใหแกนักเรียนใน

สังกัดเทศบาล ใหมีคุณภาพ

นักเรียนสังกัดเทศบาลระดับกอน

ประถมศึกษา-ระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 ทุกคน

 ดังนี้

11,932,942

(เงินอุดหนุน)

นักเรียนสังกัดเทศบาลฯ

ไดรับการศึกษาอยางมี

คุณภาพโดยไมเสีย

คาใชจาย

สํานักการศึกษา

1.หนังสือเรียน

  -ระดับกอนประถมศึกษา           243,400

  -ระดับประถมศึกษา        1,714,050

  -ระดับมัธยมศึกษาตอนตน        1,011,372

 -ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย             97,370

2. อุปกรณการเรียน

   -ระดับกอนประถมศึกษา           243,400

   -ระดับประถมศึกษา        1,485,510

   -ระดับมัธยมศึกษาตอนตน           682,920

  -ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย             49,220
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76
    2.1 แนวทางพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู และความเทาเทียมกันทางการศึกษาของนักเรียนทุกระดับ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
วัตถุประสงคโครงการที่

3. เครื่องแบบนักเรียน

   -ระดับกอนประถมศึกษา           365,100

   -ระดับประถมศึกษา        1,371,240

  -ระดับมัธยมศึกษาตอนตน           731,700

 -ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย             53,500

4.กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ( วิชาการ / ICT/ลูก

เสือฯ/ทัศนศึกษาดูงาน)

  -ระดับกอนประถมศึกษา           523,310

  -ระดับประถมศึกษา        1,828,320

 -ระดับมัธยมศึกษาตอนตน        1,430,880

 -ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย           101,650

3 เงินอาหารกลางวันสําหรับ

นักเรียนโรงเรียนสังกัด

เทศบาล

เพื่อใหนักเรียนในสังกัด

เทศบาลฯ ไดรับประทาน

อาหารกลางวันอยางทั่วถึง

 - ระดับประถมศึกษา 40% (จํานวน 5,026 

คน )

       4,020,000 นักเรียนสังกัดเทศบาลฯ

ไดรับประทานอาหาร

กลางวันอยางทั่วถึง

สํานักการศึกษา

 - ระดับมัธยมศึกษา 100% (จํานวน 1,733 

คน)

       3,466,000
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77
    2.1 แนวทางพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู และความเทาเทียมกันทางการศึกษาของนักเรียนทุกระดับ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
วัตถุประสงคโครงการที่

4 สงเสริมโรงเรียนในสังกัด

เทศบาลฯ สูสังคมแหงการ

เรียนรู (เสนอโดยตัวแทน

สถานศึกษา)

เพื่อสงเสริมการจัด

การศึกษาทุกระดับใหได

มาตรฐาน

นักเรียนสังกัดเทศบาลฯ ไดรับงบประมาณ

สนับสนุนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

(6,913 คน)

       1,382,600        1,382,600        1,382,600 โรงเรียน และนักเรียนมี

คุณภาพตามเกณฑ 

(สมศ.) และแผน

ยุทธศาสตรการจัด

การศึกษาทองถิ่น

สํานักการศึกษา 

ฝายโรงเรียน

5 อบรมครูเพื่อพัฒนาความ

เปนมืออาชีพ  (เสนอโดย

ตัวแทนสถานศึกษา)

เพื่อพัฒนาพนักงานครู 

และบุคลากรทางการศึกษา

 มีแนวทาง วิธีการ และ

เทคนิคที่หลากหลายใน

การจัดกิจกรรมการเรียนรู  

 และเพื่อใหไดรับ

ประสบการณตรงจาก

การศึกษาดูงานและนํามา

ประยุกตใชในการเรียนการ

สอน

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ปละ 2 ครั้ง   - 

สัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน ปละ 1 ครั้ง 

ใหกับพนักงานครู และบุคลากรทางการ

ศึกษา  จํานวน 400 คน

       1,500,000        1,500,000        1,500,000 พนักงานครู และ

บุคลากรทางการศึกษา

 มีความเขาใจ และมี

แนวทางการจัดการ

เรียนรูอยาง

หลากหลายอยาง

ตอเนื่อง และนักเรียนมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนสูงขึ้น

สํานักการศึกษา 

ฝายวิชาการ
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78
    2.1 แนวทางพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู และความเทาเทียมกันทางการศึกษาของนักเรียนทุกระดับ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
วัตถุประสงคโครงการที่

6 ปฐมนิเทศผูปกครองนักเรียน

 (เสนอโดยตัวแทน

สถานศึกษา)

เพื่อสรางความสัมพันธอัน

ดีระหวางผูบริหาร 

ผูปกครอง ครู - อาจารย 

สถานศึกษา ชุมชน เพื่อให

ผูปกครองทราบนโยบาย 

และมีสวนรวมในการจัด

การศึกษา

จัดประชุมผูปกครองนักเรียน   ในระดับชั้น

อนุบาล ประถม และมัธยม ปละ 1 ครั้ง 

จํานวน 700  คน

            60,000             60,000             60,000 ผูปกครองนักเรียน 

ทราบนโยบายและมี

สวนรวมในการ

พัฒนาการจัด

การศึกษาของ

สถานศึกษา และ

เทศบาลฯ

สํานักการศึกษา 

หนวยศึกษานิเทศก

7 คุณธรรมนําความรู 

เสริมสรางปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง  (เสนอโดยตัวแทน

สถานศึกษา)

เพื่อปลุกจิตสํานึกให

นักเรียน มีการดําเนินชีวิต

ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

 มีคุณธรรม และจริยธรรม

จัดกิจกรรมเขาคายคุณธรรม จริยธรรม ตาม

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ใหกับนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 2 คืน 3 

วัน จํานวน 3 รุนๆละ 200 คน

          200,000           200,000           200,000 นักเรียนสามารถ

ดําเนินชิวิตตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง

สํานักการศึกษา 

หนวยศึกษานิเทศก

8 ประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษา ระดับ

เทศบาลฯ และระดับกลุม

การศึกษาทองถิ่นที่ 7

 - เพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาในโรงเรียนสังกัด

เทศบาลฯ และให

การศึกษาไดมาตรฐาน 

 - สามารถทราบผลการ

ประเมินคุณภาพการ

การศึกษา ระดับกลุม

การศึกษาทองถิ่นที่ 7

ประเมินตนเอง ดานปจจัย กระบวนการ 

และผลผลิต ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ

            20,000             20,000             20,000 ผูบริหาร ครู และ

นักเรียน มีการพัฒนา

การศึกษาอยางเปน

ระบบ  มีคุณภาพได

มาตรฐาน และ

ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักเรียนสูงขึ้น

สํานักการศึกษา 

หนวยศึกษานิเทศก
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    2.1 แนวทางพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู และความเทาเทียมกันทางการศึกษาของนักเรียนทุกระดับ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
วัตถุประสงคโครงการที่

9 จัดหาหนังสือและอุปกรณ

การเรียนใหนักเรียนระดับ

อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา

 และมัธยมศึกษา

เพื่อจัดหาหนังสือและ

อุปกรณการเรียนใหแก

นักเรียนทุกระดับชั้น ใน

โรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ

นักเรียนทุกคน และทุกระดับชั้น ในโรงเรียน

สังกัดเทศบาลฯ มีหนังสือเรียน ครบทุกกลุม

สาระ (6,913 คน)

       4,000,000        4,000,000        4,000,000 นักเรียนมีความพรอม

ดานการเรียน และแบง

เบาภาระผูปกครอง

สํานักการศึกษา 

หนวยศึกษานิเทศก

10 แขงขันคนเกง ระดับ

เทศบาลกลุมการศึกษา

ทองถิ่นที่ 7 และระดับประเทศ

เพื่อคัดเลือกนักเรียนใน

สังกัดเทศบาลฯ เขาแขงขัน

ในระดับเทศบาลกลุม

การศึกษาทองถิ่นที่ 7 และ

ระดับประเทศ

จัดการสอบแขงขันนักเรียนในสังกัดเทศบาล

 ทุกระดับชั้น 5 กลุมวิชา (ภาษาไทย 

ภาษาตางประเทศ  สังคมวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร) จํานวน 360 คน

            50,000             50,000             50,000 มีตัวแทนนักเรียนเขา

รวมแขงขัน ระดับ

เทศบาลกลุม

การศึกษาทองถิ่นที่ 7 

และระดับประเทศ  

และสรางชื่อเสียงใหกับ

เทศบาลฯ

สํานักการศึกษา 

หนวยศึกษานิเทศก

11 สัมมนาคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร

นครสวรรค (เสนอโดย

ตัวแทนสถานศึกษา)

เพื่ออบรมใหความรู ดาน

การศึกษาตาม พรบ.

การศึกษา พ.ศ.2546 และ

ระดมความคิด ระดมทุน

ในการพัฒนาการศึกษา

ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ

จัดอบรม สัมมนา และทัศนศึกษาดูงาน 

คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนใน

สังกัดเทศบาลฯ ทั้งใน และตางประเทศ 

จํานวน 160 คน 1 ครั้ง/ป

          600,000           600,000           600,000 คณะกรรมการ

สถานศึกษามีความรู 

ความเขาใจ เกี่ยวกับ

บทบาทหนาที่ นโยบาย

 และมีสวนรวมในการ

จัดการศึกษา

สํานักการศึกษา 

ฝายกิจการ

โรงเรียนฯ
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80
    2.1 แนวทางพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู และความเทาเทียมกันทางการศึกษาของนักเรียนทุกระดับ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
วัตถุประสงคโครงการที่

12 อุทยานการเรียนรูเฉลิม

พระเกียรติ 84 พรรษา 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

เพื่อใหนักเรียน เยาวชน

และประชาชนมีแหลง

เรียนรูและแหลงคนควา

ขอมูลที่มีความทันสมัย

และหลากหลาย

จัดสรางอาคาร 3 ชั้น และจัดหาเครื่องมือ

อุปกรณสําหรับคนควาหาความรู แกนักเรียน

 เยาวชนและประชาชนทั่วไป จํานวน 1 แหง

 100,000,000

(เงินอุดหนุน)

นักเรียน เยาวชนและ

ประชาชนมีแหลง

เรียนรูและแหลง

คนควาขอมูลที่มีความ

ทันสมยัและหลากหลาย

สํานักการศึกษา  

หนวยศึกษานิเทศก

งบประมาณเทศบาล 15,298,600    7,812,600      7,812,600      

งบเงินอุดหนุน 238,698,442  -                 100,000,000  
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2. ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

    2.2 แนวทางพัฒนาวิชาการและสงเสริมการเรียนรูดวยสื่ออิเล็คทรอนิค (e-learning)

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 จัดนิทรรศการผลงาน

การศึกษาระดับทองถิ่น 

ระดับกลุมการศึกษาทองถิ่น

ที่ 7 , 8 และระดับประเทศ 

(เสนอโดยชุมชนฟาใหม)

เพื่อเผยแพร ประชาสัมพันธ

 ผลงานทางวิชาการ ของ

พนักงานครู และนักเรียน

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ

จัดการประกวดโครงงาน/กิจกรรมดาน

วิชาการตามกลุมสาระการเรียนรู การจัด

ปายนิเทศ และการจัดแสดงผลงานทาง

วิชาการของพนักงานครู และนักเรียน

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ จํานวน 3 ครั้ง

       1,200,000        1,200,000        1,200,000 พนักงานครู และ

นักเรียนเปนตนแบบ 

ในการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนที่มี

คุณภาพ ไดมาตรฐาน

สํานักการศึกษา 

ฝายวิชาการ

2 จัดทําเอกสารเผยแพร

ขาวสารทางวิชาการ

เพื่อเปนสื่อกลาง

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ดานวิชาการและเผยแพร

งานวิชาการ

จัดทําเอกสารเผยแพรขาวสารทางวิชาการ 

ปละ 2 ครั้งๆละ 300 ฉบับ

            60,000             60,000             60,000 ครูและบุคลากรทาง  

การศึกษาไดรับความรู

ดานวิชาการและ

รับทราบขาวสารทันตอ

เหตุการณ

สํานักการศึกษา 

ฝายวิชาการ

งบประมาณเทศบาล 1,260,000      1,260,000      1,260,000      

งบเงินอุดหนุน -                 -                 -                 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553 ถึง 2555)

เทศบาลนครนครสวรรค

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
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2. ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

    2.3 แนวทางพัฒนาสงเสริมใหนักเรียนสื่อสารได 3 ภาษา

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 พัฒนาศักยภาพในการจัด

กิจกรรมเรียนรู 3 ภาษา 

(ภาษาไทย,ภาษาจีน

,ภาษาอังกฤษ)  (เสนอโดย

ชุมชนพระบางมงคล)

เพื่อใหนักเรียนในสังกัด

เทศบาล  พนักงานครู 

บุคลากรทางการศึกษา 

พนักงานเทศบาล และ

ชุมชนในเขตเทศบาล 

ไดรับการเสริมทักษะการ

พูด  ฟง  อาน  เขียนทั้ง  3 

 ภาษา และเพิ่ม

ความสามารถในการ

จัดการเรียนรูใหกับครูผูสอน

นักเรียนในสังกัดเทศบาล ที่เขารวมกิจกรรม

เสริมทักษะ ทั้ง 3 ภาษา จํานวน 2 รุนๆละ

120 คน 

- อบรม และฝกทักษะพนักงานครู บุคลากร

ทางการศึกษา พนักงานเทศบาล และผูสนใจ

 สัปดาหละ 3 วัน จํานวน 60 คน

          160,000 นักเรียน พนักงานครู 

บุคลากรทางการศึกษา

 สามารถจัดการเรียนรู

ไดอยางมีประสิทธิภาพ

สํานักการศึกษา 

หนวยศกึษานิเทศก

2 พัฒนาการจัดการเรียนการ

สอนระดับมัธยมศึกษาเขาสู

ระบบนานาชาติ

เพื่อพัฒนานักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาโรงเรียนสังกัด

เทศบาล ใหมีคุณภาพ

1 โรงเรียน จํานวน  180 คน   ผูปกครอง  มี

ความพึงพอใจ รอยละ 60%

     10,000,000        7,000,000 นักเรียนมีมาตรฐาน

ทางการศึกษาที่ดี

สํานักการศึกษา 

หนวยศึกษานิเทศก

งบประมาณเทศบาล -                 10,160,000    7,000,000      

งบเงินอุดหนุน -                 -                 -                 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553 ถึง 2555)

เทศบาลนครนครสวรรค

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

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 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 พัฒนานักเรียนดานกีฬา

กรีฑาและดนตรีสูความ

เปนเลิศ   (เสนอโดยชุมชน

ฟาใหม)

เพื่อคัดเลือกนักเรียนเปน

ตัวแทนเทศบาลในการ

แขงขันกีฬา กรีฑา และ

ดนตรี ระดับจังหวัด ภาค 

เขต ประเทศ และระดับชาติ

 เพื่อเพิ่มทักษะความรูดาน

กีฬา  กรีฑา และดนตรีใน

ระดับที่สูงขึ้น

ฝกซอม เทคนิค และทักษะ กีฬา กรีฑา และ

ดนตรี กลุมโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ ทุก

ระดับการแขงขัน (1.จัดกีฬากลุม 2.รวมกีฬา

นักเรียนเทศบาลและเมืองพัทยา ภาคและ

ประเทศ 3.รวมกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัด

ฯ  4.ฝกซอมนักกีฬาและกรีฑา 5.จัดกีฬายก

น้ําหนัก 6.รวมแขงขันกีฬา)

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

ทักษะในดานกีฬา 

กรีฑา และดนตรี

สํานักการศึกษา  

ฝายกิจกรรมเด็กฯ

2 แขงขันกีฬาอนุบาล     (เสนอ

โดยโรงเรียนลาซาลโชติรวี,

ชุมชนสถานีรถไฟ)

เพื่อสงเสริมพัฒนาการ

ทางดานรางกาย จิตใจ 

อารมณ และสุขภาพ

พลานามัยสมบูรณแข็งแรง

จัดการแขงขันกีฬา กรีฑานักเรียนระดับชั้น

อนุบาล โรงเรียนในเขตเทศบาล   1  ครั้ง

          300,000           300,000           300,000 นักเรียนระดับชั้น

อนุบาล มีพัฒนาการ 

ทางดานรางกาย จิตใจ

 อารมณ สุขภาพ

แข็งแรง จิตใจราเริง

แจมใส

สํานักการศึกษา  

ฝายกิจกรรมเด็กฯ

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553 ถึง 2555)

เทศบาลนครนครสวรรค

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

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

3 สงเสริมการแขงขันกีฬาใน

เขตเทศบาลนครนครสวรรค 

(เสนอโดยผูแทนสถานศึกษา)

เพื่อสงเสริมใหเด็ก  เยาวชน

 และประชาชน ในการ

พัฒนามาตรฐานของกีฬา 

และเลนกีฬาเพื่อสุขภาพ

จัดการแขงขันกีฬาในเขตเทศบาล        2,000,000        2,000,000        2,000,000 เด็ก เยาวชนและ

ประชาชน มีมาตรฐาน

ทางดานกีฬาสูงขึ้นและ

ชนะเลิศการแขงขันใน

ระดับตางๆมากขึ้น

สํานักการศึกษา  

ฝายกิจกรรมเด็กฯ

4 วันเด็กแหงชาติ (เสนอโดย

ชุมชนตลาดใต)

เพื่อใหเด็กและเยาวชน 

ตระหนักถึงหนาที่ของ

ตนเอง ไดเขารวมกิจกรรม 

และความบันเทิงตางๆ

จัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ นักเรียนในสังกัด

เทศบาลฯ จํานวน 1 ครั้ง

          500,000           500,000           500,000 เด็กและเยาวชน เขาใจ

บทบาทหนาที่ตนเอง 

กลาแสดงออก และ

ไดรับความบันเทิง

สํานักการศึกษา  

ฝายกิจกรรมเด็กฯ

5 ดนตรีเพื่อประชาชน

(เสนอโดยชุมชนเขาโกรก

พมา,วิทยาลัยเทคนิค

นครสวรรค)

เพื่อใหเด็ก เยาวชน และ

ประชาชน ไดรับความสุขใช

เวลาวางใหเกิดประโยชน

และหางไกลยาเสพติด

จัดแสดงดนตรี  ประกวดรองเพลง ประกวด

วงดนตรี ประกวดแดนเซอร ประกวดลิปซิง   

1 ครั้ง

          100,000           100,000           100,000 เด็ก เยาวชน และ

ประชาชน ไดรับ

ความสุข ใชเวลาวางให

เกิดประโยชน กลา

แสดงออก และหางไกล

ยาเสพติด

สํานักการศึกษา  

ฝายกิจกรรมเด็กฯ
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    2.4 แนวทางสงเสริม สนับสนุนใหเด็ก เยาวชน และประชาชน มีความรูความสามารถ เปนเลิศทางดานกีฬา ดนตรี และนันทนาการ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

6 เงินสันบสนุนเจาภาพในการ

แขงขันกีฬานักเรียนองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นรอบ

คัดเลือก (ระดับภาคเหนือ) 

และการแขงขันกีฬาเทศบาล

สัมพันธ

เพื่อจายเปนคาชวยเหลือ

เจาภาพในการจัดการ

แขงขันกีฬานักรียนองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นรอบ

คัดเลือก (ระดับภาคเหนือ)

 และจัดการแขงขันกีฬา

เทศบาลสัมพันธ

คาชวยเหลือเจาภาพในการจัดการแขงขัน

กีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

และจัดการแขงขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ

            40,000             40,000             40,000 การจัดการแขงขันปน

ไปดวยความเรียบรอย 

บรรลุวัตถุประสงค

สํานักการศึกษา

7 สนับสนุนการจัดการแขงขัน

กีฬาและการออกกําลังกาย

จังหวัดนครสวรรค

เพื่อสงเสริมใหเด็ก  เยาวชน

  และประชาชนในการ

พัฒนามาตรฐานของ

นักเรียน และเลนกีฬาเพื่อ

สุขภาพนักเรียน เยาวชน 

และประชาชนสูความเปน

เลิศ

สนับสนุนคาใชจายการจัดการแขงขันกีฬา

ของสมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรคและการ

ออกกําลังกายในเขตเทศบาล

       6,000,000        6,000,000        6,000,000 เด็ก เยาวชนและ

ประชาชน มีมาตรฐาน

ทางดานกีฬาสูงขึ้นและ

ชนะเลิศการแขงขันใน

ระดับตางๆมากขึ้น

สํานักการศึกษา  

ฝายกิจกรรมเด็กฯ
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    2.4 แนวทางสงเสริม สนับสนุนใหเด็ก เยาวชน และประชาชน มีความรูความสามารถ เปนเลิศทางดานกีฬา ดนตรี และนันทนาการ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

8 สนับสนุนงานศิลป 

หัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ

 ป 2552  (สํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษานครสวรรค 

เขต 1)

1.เพื่อใหนักเรียนได

แสดงออกถึง

ความสามารถดานวิชาการ

และวิชาชีพ

2. จัดเวทีแลกเปลี่ยน

เรียนรูและนําเสนอผลงาน

นักเรียน ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา

สนับสนุนงบประมาณการจัดงานศิลป 

หัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ป 2552   1 ครั้ง

          100,000  นักเรียนไดแสดงออก

ถึงความสามารถดาน

วิชาการและวิชาชีพ ได

มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู

และนําเสนอผลงาน

หนวยศึกษานิเทศก

9 ชุมชนสัมพันธในเขตเทศบาล

 (เสนอโดยชุมชนบางเรารัก

กันจริง)

เพื่อใหเด็ก เยาวชนและ

ประชาชนมีสุขภาพ

พลานามัยและสรางความ

สามัคคีในชุมชน

จัดการแขงกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ

ระหวางชุมชนในเขตเทศบาล ประมาณ 

7,360 คน ใหกับเด็ก เยาวชนและประชาชน

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

และประชาชนไดมีสวน

รวมในการออกกําลัง

กายรวมกันทําให

สุขภาพพลานามัย

แข็งแรงและทําใหเด็ก

และเยาวชนหางไกล

จากยาเสพติด

กองสวัสดิการ

สังคม

งบประมาณเทศบาล 13,540,000    13,440,000    13,440,000    

งบเงินอุดหนุน -                 -                 -                 
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2. ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

    2.5 แนวทางสงเสริม สนับสนุนดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นกิจกรรมพระราชพิธี รัฐพิธี และการทองเที่ยว

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 1 วัน 9 มงคลตนน้ํา

เจาพระยา  (เสนอโดยชุมชน

หลวงปูเทา)

เพื่อเปนการสงเสริมการ

ทองเที่ยวภายในจังหวัด

ประชาชนไดกราบไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของ

จังหวัดนครสวรรค  7 วัด 2 ศาลเจา  จํานวน

 4 ครั้ง

          160,000           160,000           160,000 เพื่อใหประชาชนได

กราบไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ของจังหวัดนครสวรรค

งานสงเสริมการ

ทองเที่ยว

2 ถนนคนเดิน (เสนอโดย

ชุมชนปอมหนึ่ง)

เพื่อเปนการสงเสริมการ

ทองเที่ยวและกระตุน

เศรษฐกิจ

จัดกิจกรรมถนนคนเดิน จํานวน 13 ครั้ง           400,000           400,000           400,000 มีการจับจายใชสอย

มากขึ้นและเกิดกระแส

เงินหมุนเวียนในระบบ

เศรษฐกิจ

งานสงเสริมการ

ทองเที่ยว

3 จัดงานวันครู  (เสนอโดย

ตัวแทนสถานศึกษา)

เพื่อใหพนักงานครู และ

บุคลากรทางการศึกษา  ได

รําลึกถึงบูรพคณาจารย

และมีจิตวิญญาณ ความ

ศรัทธา ในวิชาชีพครู

จัดกิจกรรมวันครู พนักงานครู และบุคลากร

ทางการศึกษา ในสังกัดเทศบาลฯ จํานวน 

400 คน

          100,000           100,000           100,000 ครูสังกัดเทศบาลแสดง

ตัวเปนแบบอยางที่ดี

และเปนที่ยอมรับใน

สังคม

สํานักการศึกษา 

ฝายสงเสริม

ศาสนาฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553 ถึง 2555)

เทศบาลนครนครสวรรค

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
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    2.5 แนวทางสงเสริม สนับสนุนดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นกิจกรรมพระราชพิธี รัฐพิธี และการทองเที่ยว

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

4 สนับสนุน สงเสริม งานรัฐพิธี

 ราชพิธี และงานประเพณี

ทองถิ่น  (เสนอโดยตัวแทน

สมาชิกสภาเทศบาล)

เพื่ออนุรักษประเพณี

สงเสริมศิลปวัฒนธรรมอัน

ดีงาม และสงเสริมการมี

สวนรวมของประชาชน 

ตลอดจนการเฉลิมพระ

เกียรติพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว สมเด็จพระนาง

เจาพระบรมราชินีนาถ 

และพระบรมวงศานุวงศ

จัด/รวมงานวันขึ้นปใหม วันสงกรานต        

วันลอยกระทง  แหเทียนจํานําพรรษา         

งานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสเฉลิม

พระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช  งานเฉลิม

พระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิม

พระชนมพรรษา  12 สิงหามหาราชินี 

คาใชจายในการรับเสด็จฯ

       1,200,000        1,200,000        1,200,000 ประชาชน ภาคเอกชน

และหนวยงานราชการ

ในจังหวัดนครสวรรค 

และจังหวัดใกลเคียง

เขามามีสวนรวม

สํานักการศึกษา 

ฝายสงเสริม

ศาสนาฯ

5 อบรมลูกเสือจราจร (เสนอ

โดยชุมชนตลาดลาว)

เพื่อใหลูกเสือ เนตรนารี 

และยุวกาชาด มีความรู

เกี่ยวกับกฏจราจร และ 

สามารถนําความรูไปใชใน

โรงเรียน และชีวิตประจําวัน

ได

จัดอบรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ใน

สังกัดเทศบาลฯ  จํานวน 160 คน

          100,000           100,000           100,000 ลูกเสือ เนตรนารี และ

ยุวกาชาด นําความรู

เรื่องกฏจราจร ไปใชใน

ชีวิตประจําวันไดถูกตอง

สํานักการศึกษา  

ฝายกิจการนักเรียน
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    2.5 แนวทางสงเสริม สนับสนุนดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นกิจกรรมพระราชพิธี รัฐพิธี และการทองเที่ยว

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

6 สงเสริมกิจกรรมชุมชน 

(เสนอโดยชุมชนหนองปลา

แหง)

เพื่อใหเด็ก เยาวชนและ

ประชาชนในชุมชนไดมี

โอกาสจัดกิจกรรมรวมกัน

เพื่อใหเกิดความรักความ

สามัคคี

ประมาณ 18,000 คน        3,000,000        3,000,000        3,000,000 เด็ก เยาวชนและ

ประชาชนในชุมชนไดมี

โอกาสจัดกิจกรรม

รวมกัน สืบทอด

ประเพณีอันดีงาม

สนุกสนานรวมกัน เกิด

ความรักความสามัคคี

กองสวัสดิการ

สังคม

7 อบรมจริยธรรมในชุมชน 

และทัศนศึกษาดูงาน (เสนอ

โดยชุมชนดาวดึงสพัฒนา)

เพื่อใหประชาชนในชุมชน

ตระหนักในหลักคําสอน

ของพุทธศาสนา

ประมาณ 448 คน           350,000           350,000           350,000 ประชาชนในชุมชนได

นําหลักคําสอนของ

พุทธศาสนามาปรับใช

ในชีวิตประจําวันและ

หนาที่การงาน 

ประชาชนหางไกลจาก

อบายมุข

กองสวัสดิการ

สังคม

งบประมาณเทศบาล 5,310,000      5,310,000      5,310,000      

งบเงินอุดหนุน -                 -                 -                 
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2. ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 จัดกิจกรรมวันเยาวชน   

(เสนอโดยชุมชนตลาดลาว)

เพื่อใหเยาวชนไดตระหนัก

ถึงบทบาทหนาที่ของตน

ตอชุมชน สังคม และ

สิ่งแวดลอม

จัดกิจกรรมรักษาความสะอาด 

สาธารณประโยชน ปลูกตนไม และพัฒนา

สิ่งแวดลอม จัดบอรดนิทรรศการ โรงเรียนใน

สังกัดเทศบาลฯ  วัด และชุมชน 1 ครั้ง

            40,000             40,000             40,000 เยาวชน  ไดเห็นคุณคา

ของพลังเยาวชนที่มีตอ

สังคมมีจิตสํานึกในการ

รักษสิ่งแวดลอม

สํานักการศึกษา  

ฝายกิจกรรมเด็กฯ

2 สงเสริมการเรียนรูสําหรับ

เด็กนอกระบบ  (เสนอโดย

ตัวแทนสถานศึกษา)

เพื่อสงเสริมและสนับสนุน

กิจกรรมเด็กดอยโอกาสใน

ชุมชนใหมีพัฒนาการ

ทางดานรางกาย อารมณ  

สังคมและสติปญญา

จัดโครงการ/กิจกรรม อยางนอย 2 กิจกรรม 

จํานวน  50 คน

            30,000             30,000             30,000 เด็กดอยโอกาสในชุมชน

 มีพัฒนาการดาน

รางกาย อารมณ  

สังคมและสติปญญา ดี

ขึ้น

สํานักการศึกษา  

ฝายการศึกษา

นอกระบบฯ

3 สงเสริมกิจกรรมเด็กและ

เยาวชนในเขตเทศบาล 

(เสนอโดยชุมชนหนาโรง

เกลือ)

เพื่อใหเด็กและเยาวชนใน

ชุมชนไดใชเวลาวางใหเปน

ประโยชนในทาง

สรางสรรคหางไกลจาก

อบายมุข

จัดอบรม และจัดกิจกรรมจํานวนปละ

ประมาณ 6,400 คน

          700,000           700,000           700,000 เด็กและเยาวชนใน

ชุมชนไดใชเวลาวางให

เปนประโยชนในทาง

สรางสรรคหางไกลจาก

อบายมุข

กองสวัสดิการ

สังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553 ถึง 2555)

เทศบาลนครนครสวรรค

    2.6 แนวทางสงเสริม สนับสนุนเด็ก เยาวชน และประชาชน รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

    2.6 แนวทางสงเสริม สนับสนุนเด็ก เยาวชน และประชาชน รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

4 จัดกิจกรรมเด็กเล็กและ

สงเสริมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

(เสนอโดยชุมชนวัดพรหม)

เพื่อสงเสริมและสนับสนุน

กิจกรรมเด็กเล็กในศูนย

พัฒนาเด็กเล็กในชุมชนให

มีพัฒนาการทางดาน 

รางกาย อารมณสังคมและ

สติปญญา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กจํานวน 4 ศูนยฯ จํานวน

เด็ก 260 คน

          200,000           200,000           200,000 เด็กเล็กในศูนยพัฒนา

เด็กเล็กมีการ

พัฒนาการทางดาน

รางกาย อารมณสังคม 

และสติปญญา

สํานักการศึกษา

กองสวัสดิการฯ

งบประมาณเทศบาล 970,000         970,000         970,000         

งบเงินอุดหนุน -                 -                 -                 
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3. ยุทธศาสตรดานสวัสดิการสังคมและชุมชน

    3.1 แนวทางสงเสริม และสนับสนุน การแกไขปญหาความยากจน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 สงเสริมอาชีพประชาชน 

(เสนอโดยชุมชนยุวบัณฑิต)

เพื่อใหประชาชนมีรายได

เพิ่มใหครอบครัวและ

ชุมชนและแกปญหาการ

วางงานของประชาชน

จัดฝกอบรมอาชีพจํานวน 250 คน           500,000           500,000           500,000 1. ลดปญหาการ

วางงานชุมชนมีความ

เขมแข็งพึ่งตนเองได

2. ผูเขารับการอบรมมี

อาชีพเสริมและรายได

เพิ่มขึ้น

กองสวัสดิการ

สังคม

2 สงเสริมผลิตภัณฑลานคา

ชุมชน หนึ่งชุมชนหนึ่ง

ผลิตภัณฑ  (เสนอโดยชุมชน

วิมานลอย)

เพื่อสงเสริมสนับสนุนการ

สรางรายได และการ

พัฒนาผลิตภัณฑใหมี

คุณภาพของสมาชิกใน

ชุมชน

จัดศูนยจําหนายสินคาในและนอกอาคาร

สํานักงานเทศบาลพรอมจัดกิจกรรมเพื่อ

สนับสนุนการจําหนายสินคาใหกับประชาชน

 จํานวน 1 ครั้ง

       1,000,000        1,000,000        1,000,000 กลุมอาชีพในเขต

ชุมชนมีรายไดเพิ่มขึ้น

และมีการพัฒนา

ผลิตภัณฑใหมี

คุณภาพมีมาตรฐาน

และเปนที่ตองการของ

ตลาด

กองสวัสดิการ

สังคม

โครงการที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553 ถึง 2555)

เทศบาลนครนครสวรรค

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
วัตถุประสงค
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    3.1 แนวทางสงเสริม และสนับสนุน การแกไขปญหาความยากจน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
วัตถุประสงค

3 อบรมสัมมนาและทัศน

ศึกษาดูงานคณะกรรมการ

และสมาชิกกลุมออมทรัพย  

(เสนอโดยชุมชนขาง พ.ว.น.)

เพื่อสงเสริมและพัฒนา

แลกเปลี่ยนทัศนคติ

ประสบการณทํางาน

ประสานใหเกิดความ

รวมมือกับกลไกทองถิ่น

กลุมออมทรัพยและ

หนวยงานที่เกี่ยวของ

มีการจัดอบรมสัมมนา จํานวน 300 คน           300,000           300,000           300,000 พัฒนาแลกเปลี่ยน

ทัศนคติประสบการณ

ทํางานประสานใหเกิด

ความรวมมือกับกลไก

ทองถิ่นกลุมออมทรัพย 

และหนวยงานที่

เกี่ยวของมากยิ่งขึ้น

กองสวัสดิการ

สังคม

4 แกไขปญหาความยากจน  

(เสนอโดยชุมชนหิมพานต)

เพื่อสงเสริม และสนับสนุน 

การแกไขปญหาความ

ยากจนของประชาชนและ

ชวยเหลือผูดอยโอกาสโดย

การซอมแซมหรือสรางที่

อยูอาศัยให

ประชาชนในเขตเทศบาล จํานวน 200 คน

และซอมแซมหรือสรางบานจํานวน 1 หลัง

          400,000           400,000           400,000 1. ประชาชนมีรายได

เพิ่มขึ้น

2. ผูดอยโอกาสมีที่อยู

อาศัยที่มั่นคง

กองสวัสดิการ

สังคม
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    3.1 แนวทางสงเสริม และสนับสนุน การแกไขปญหาความยากจน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
วัตถุประสงค

5 ฝกอบรม เรียนรูและดําเนิน

ชีวิตตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง และทัศน

ศึกษาดูงาน  (เสนอโดย

ชุมชนนวมินทร)

เพื่อสงเสริมและสนับสนุน

การสรางงาน สรางรายได 

ลดรายจาย เพิ่มผลผลิต

และสรางเศรษฐกิจของ

ชุมชนเพื่อเสริมสราง

คุณภาพชีวิตและความ

เปนอยูของประชาชนดีขึ้น

ประชาชนในชุมชนจํานวน 200 คน           320,000           320,000           320,000 สามารถสนับสนุนให

ประชาชนแกไขปญหา

ความยากจนโดยยึด

หลักชวยเหลือตนเอง

ในการสรางรายได ลด

รายจายเพิ่มผลผลิต 

และสรางเศรษฐกิจ

ตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

กองสวสัดิการ

สังคม

งบประมาณเทศบาล 2,520,000      2,520,000      2,520,000      

งบเงินอุดหนุน -                 -                 -                 

94



95

3. ยุทธศาสตรดานสวัสดิการสังคมและชุมชน

    3.2 แนวทางพัฒนาสังคมและชุมชน  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 เทศบาลพบประชาชน  

(เสนอโดยชุมชนวัดไทรเหนือ)

เพื่อใหบริการดานตางๆสู

ชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตขั้นพื้นฐานของ

ประชาชนและรับทราบ

ปญหาของประชาชนและ

สนองตอบปญหาไดตรงจุด

รวดเร็ว

ประชาชนในชุมชนไดรับบริการดานตาง ๆ 

ของเทศบาลจํานวน 8,500 คน

       1,000,000        1,000,000        1,000,000 สามารถใหบริการดาน

ตางๆสูชุมชนมีการ

พัฒนาคุณภาพชีวติขั้น

พื้นฐานของประชาชน

ใหดียิ่งขึ้นและรับทราบ

ปญหาของประชาชน

และสนองตอบปญหา

ไดตรงจุดรวดเร็ว

กองสวัสดิการ

สังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553 ถึง 2555)

เทศบาลนครนครสวรรค

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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    3.2 แนวทางพัฒนาสังคมและชุมชน  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

2 ประกวดชุมชนพัฒนาดีเดน

และคัดเลือกคณะกรรมการ

บริหารชุมชนและ

คณะกรรมการพัฒนาสตรี

ชุมชนดีเดน

เพื่อใหคณะกรรมการ

บริหารชุมชนไดรับรู

บทบาทหนาที่ของตัวเอง รู

หลักการบริหาร การพัฒนา

 มีจิตสํานึกในการพัฒนา

ชุมชนของตนเอง

คณะกรรมการบริหารชุมชนดีเดน จํานวน 

201 คน คณะกรรมการพัฒนาสตรีชุมชน

ดีเดน จํานวน 201 คน   ชุมชนดีเดน 5 ชุมชน

          200,000           200,000           200,000 คณะกรรมการบริหาร

ชุมชนไดรับรูบทบาท

หนาที่ของตัวเอง รู

หลักการบริหาร การ

พัฒนา มีจิตสํานึกใน

การพัฒนาชุมชนของ

ตนเอง

กองสวัสดิการ

สังคม

3 สํารวจ จปฐ.ชุมชนในเขต

เทศบาล

เพื่อสํารวจขอมูลพื้นฐาน

นํามาวางแผนพัฒนาชุมชน

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

วางแผนพัฒนาชุมชน

อยางมีสวนรวมและ

สรางกระบวนการ

เรียนรูในชุมชน

กองสวัสดิการ

สังคม

4 อบรมสัมมนา  

คณะกรรมการ เจาหนาที่ 

และสมาชิกฌาปนกิจ  

(เสนอโดยชุมชนสามัคคี

พัฒนา)

เพื่อใหคณะกรรมการ

เจาหนาที่ผูปฏิบัติและ

สมาชิกฌาปนกิจทราบ

แนวทางระเบียบปฏิบัติฯ

จํานวน 150 คน           100,000           100,000           100,000 คณะกรรมการ 

เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานรู

บทบาทหนาที่และ

ปฏิบัติตามระเบียบฯ

กองสวัสดิการ

สังคม
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    3.2 แนวทางพัฒนาสังคมและชุมชน  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

5 เยี่ยมบานผูดอยโอกาสทาง

สังคม (ผูพิการที่รับเบี้ย        

ยังชีพ)  (เสนอโดยชุมชน

โกมินทร)

1. เพื่อสรางขวัญกําลังใจ

ใหกับผูดอยโอกาสที่

เทศบาลไดใหการ

สงเคราะหเบี้ยยังชีพ

2. เพื่อสรางทัศนคติที่ดีตอ

เทศบาล

3. เพื่อดูแลสุขภาพ

ผูดอยโอกาส (ผูพิการที่รับ

เบี้ยยังชีพ)

จํานวน 256 ราย  200,000   200,000   200,000  1. ผูดอยโอกาส(ผู

พิการมีขวัญกําลังใจใน

การดํารงชีวิต

2. ผูดอยโอกาส/

ประชาชนเกิดทัศนคติ

ที่ดีตอเทศบาล

3. ผูดอยโอกาส(ผู

พิการมีสุภาพที่ดีขึ้น)

กองสวัสดิการ

สังคม

งบประมาณเทศบาล 1,700,000      1,700,000      1,700,000      

งบเงินอุดหนุน -                 -                 -                 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553 ถง 2555)

เทศบาลนครนครสวรรค

3. ยทธศาสตรดานสวัสดิการสงคมและชุมชน

    3.3 แนวทางเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน

ท โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย งบประมาณและที่มา
ผลลพธทคาดวา

จะไดรบ

หนวยงานที่

รบผดชอบ
ผลผลตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท

1 ครอบครวผาสก  (เสนอโดย

ชุมชนพรสวรรค)

เพอใหครอบครวสามารถ

ดูแลใหความรกความ

อบอุนแกสมาชิกใน

ครอบครวทกเพศทุกวัย 

อยางมีประสทธิภาพ

จัดอบรม จํานวนปละ 200 ครอบครว           200,000           200,000           200,000 ครอบครวสามารถดูแล

ใหความรกความอบอุน

แกสมาชิกในครอบครัว

ทกเพศทุกวัย อยางมี

ประสทธิภาพ

กองสวัสดิการ

สงคม

2 ฝกอบรมจัดตั้งและทบทวน

กิจกรรมลกเสอชาวบาน  

(เสนอโดยชุมชนวัดตะแบก)

เพอสรางความสมานฉนท 

สามัคคี และปกปองสถาน

บน สงบ สนติ ใหเกิดขึ้นใน

สงคมไทย

ประชาชนในเขตเทศบาล จํานวน 350 คน           500,000           500,000           500,000 ผเขารบการฝกอบรมมี

ความคิดสรางสรรคยึด

มั่นอุดมการณของ

ลกเสอชาวบานในการ

สรางความรักความ

สามัคคี

กองสวัสดิการ

สงคม

งบประมาณเทศบาล 700,000         700,000         700,000         

งบเงนอดหนุน -                 -                 -                 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553 ถง 2555)

เทศบาลนครนครสวรรค

3. ยทธศาสตรดานสวัสดิการสงคมและชุมชน

    3.4 แนวทางสงเคราะห ผดอยโอกาสทางสังคม และผูประสบภัยพิบัติ เพื่อบรรเทาความเดือดรอนเบื้องตน

ท โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย งบประมาณและที่มา
ผลลพธทคาดวา

จะไดรบ

หนวยงานที่

รบผดชอบ
ผลผลตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท

1 สงเคราะหผดอยโอกาสใน

เขตเทศบาล  (เสนอโดย

ชุมชนเกาะยม)

เพอสงเคราะห

ผดอยโอกาสทางสังคมให

บรรเทาความเดือดรอน

เบองตนและไดรบเบยยัง

ชีพรายเดือน

 - เบยยังชีพผสงอายุ 800 คน

 - เบยยังชีพผพการ 300 คน

 - เบยยังชีพผปวยโรคเอดส 35 คน

 - สงเคราะหผดอยโอกาส 100 ราย

       9,100,000        9,100,000        9,100,000 ผดอยโอกาสทางสังคม

มีชีวิตความเปนอยูทดี

ขึ้น

กองสวัสดิการ

สงคม

2 สงเคราะหผประสบภย  

(เสนอโดยชุมชนปอมหนึ่ง)

เพอบรรเทาความเดือนรอน

เบองตนและชวยเหลอ

เงินทุนประกอบอาชีพและ

กรณีทมีเหตุจําเปนควรแก

การสงเคราะห

ไมนอยกวารอยละ 80 ของครวเรอน

ผประสบภย

       2,500,000        2,500,000        2,500,000 ผประสบภยไดรบการ

บรรเทาความเดือดรอน

เบองตน

กองสวัสดิการ

สงคม

งบประมาณเทศบาล 11,600,000    11,600,000    11,600,000    

งบเงนอดหนุน -                 -                 -                 
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3. ยุทธศาสตรดานสวัสดิการสังคมและชุมชน

    3.5 แนวทางสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาศักยภาพของชุมชน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 อบรมสัมมนาและทัศน

ศึกษาดูงานคณะกรรมการ

พัฒนาสตรีชุมชน และ

สมาชิก  (เสนอโดยชุมชน

ประชานุเคราะห)

เพื่อสงเสริมความรูความ

เขาใจในการดําเนินงาน

ของสตรีและบทบาทหนาที่

603 คน        1,300,000        1,300,000        1,300,000 คณะกรรมการพัฒนา

สตรีชุมชนและสมาชิก

ไดรับการพัฒนาและ

เขาใจถึงบทบาทหนาที่

ของตนเอง

กองสวัสดิการ

สังคม

2 อบรมสัมมนาและทัศน

ศึกษาดูงานคณะ

กรรมการบริหารชุมชน 

อนุกรรมการ ที่ปรึกษา และ

สมาชิก  (เสนอโดยชุมชน

บางเรารักกันจริง)

เพื่อสงเสริมความรูความ

เขาใจการดําเนินงาน

พัฒนาชุมชน และกระตุน

ใหผูนําชุมชนและสมาชิก

เขาใจถึงบทบาทหนาที่ของ

ตนเอง

670 คน        1,500,000        1,500,000        1,500,000 คณะกรรมการบริหาร

ชุมชน อนุกรรมการ ที่

ปรึกษาและสมาชิก 

ไดรับการพัมนาและ

เขาใจถึงบทบาทห

หนาที่ของตนเอง

กองสวัสดิการ

สังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553 ถึง 2555)

เทศบาลนครนครสวรรค

ที่ โครงการ
ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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101
    3.5 แนวทางสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาศักยภาพของชุมชน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ
ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

3 สงเสริมการมีสวนรวมของ

องคกรชุมชนในเขตเทศบาล

 และทัศนศึกษาดูงาน  

(เสนอโดยชุมชนรวมใจ

พัฒนา)

เพื่อสงเสริมการมีสวนรวม

ขององคกรชุมชนการให

ขอมูลขาวสาร การรับฟง

ความคิดเห็น การตัดสินใจ

การลงประชามติ และ

ประชาพิจารณ

จัดอบรมประชุมประชาคมใหกับ

คณะกรรมการบริหารชุมชน

อนุกรรมการ ที่ปรึกษา สมาชิกชุมชน

คณะกรรมการพัฒนาสตรี 

คณะกรรมการศูนยสงเคราะห

คณะกรรมการอื่นๆที่จัดตั้งขึ้นในชุมชน

จํานวน 450 คน

          300,000           300,000           300,000 เปดโอกาสใหองคกร

ชุมชนเขามามีสวนรวม

ในการรับฟงความ

คิดเห็นรวมทั้งพัฒนา

ทักษะและศักยภาพ

การบริหารราชการ

แบบมีสวนรวม

กองสวัสดิการ

สังคม

4 สภาเด็ก และเยาวชนในเขต

เทศบาล  (เสนอโดยชุมชน

หนองปลาแหง)

เพื่อเปนเครือขายเชื่อมโยง

กลุมเยาวชนที่มีการ

ดําเนินงานในดานตางๆ 

เขาดวยกันอยางเปนระบบ

และเปนรูปธรรม เพื่อหา

แนวทางในการแกไขปญหา

 เด็กและเยาวชนในเขต

เทศบาล

สภาเด็กและเยาวชนรวมทั้งสมาชิก จํานวน 

350 คน

          500,000           500,000           500,000 กลุมเด็กและเยาวชนที่

ไดเขารวมกลุมจะมี

การพัฒนาความรู

ความสามารถเพิ่มมาก

ขึ้นจากการแลกเปลี่ยน

ความรูและ

ประสบการณระหวางกัน

กองสวัสดิการ

สังคม
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102
    3.5 แนวทางสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาศักยภาพของชุมชน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ
ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

5 พัฒนาภาวะผูนําของเด็ก

และเยาวชน  (เสนอโดย

ชุมชนหนาโรงเกลือ)

เพื่อสงเสริมใหเด็กไดแสดง

บทบาทภาวะผูนําและกลา

แสดงออกในทางที่ถูกตอง

เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล จํานวน 200

 คน

          300,000           300,000           300,000 เด็กไดรับการพัฒนา

บทบาทภาวะผูนําและ

กลาแสดงออกไดมากขึ้น

กองสวัสดิการ

สังคม

6 แหลงเรียนรูในชุมชน  (เสนอ

โดยชุมชนฟาใหม)

เพื่อสงเสริมใหชุมชนไดมี

แหลงเรียนรูขอมูลขาวสาร 

และภูมิปญญาทองถิ่น

ชุมชน

จํานวน 4 แหง           400,000           400,000           400,000 มีแหลงเรียนรูขอมูล

ขาวสาร และภูมิ

ปญญาทองถิ่นชุมชน

กองสวัสดิการ

สังคม

งบประมาณเทศบาล 4,300,000      4,300,000      4,300,000      

งบเงินอุดหนุน -                 -                 -                 
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4. ยุทธศาสตรพัฒนากายภาพเมือง

    4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 จัดหาที่ดิน เวนคืนที่ดิน เพื่อ

กอสรางระบบสาธารณูปโภค

ระบบปองกันน้ําทวมและ

ถนนผังเมือง (เสนอโดย

ชุมชนหนองผักตบ)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวก ปลอดภัยใน

การเดินทางการจราจรการ

ขนสง

ดําเนินการจัดซื้อและจายคาทดแทนที่ดินสิ่ง

ปลูกสราง ตามโครงการของเทศบาล

 50,000,000   

(เงินอุดหนุน)

 50,000,000 

(เงินอุดหนุน)

ประชาชนทั่วไปไดรับ

ความสะดวก ปลอดภัย

ในชีวิตทรัพยสิน และ

การสัญจร

สํานักการชาง

2 กอสรางทางเทาภายในเขต

เทศบาล  (เสนอโดยชุมชน

หนองผักตบ)

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกปลอดภัยใน 

การเดินทาง การจราจร 

การขนสง

ทางเทาภายในเขตเทศบาล พื้นที่รวม 6,000

 ตารางเมตร ตามแบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

2,000,000             2,000,000 2,000,000      ประชาชนทั่วไปไดรับ

ความสะดวก ปลอดภัย

ในชีวิตทรัพยสิน และ

การสัญจร

สํานักการชาง

3 ปรับปรุงเกาะกลางถนน

ภายในเขตเทศบาล (เสนอ

โดยชุมชนหนองผักตบ)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดอภัยใน

การเดินทาง การจราจร 

การขนสง

ปรับปรุงเกาะกลางถนนภายในเขตเทศบาล 

พื้นที่รวม 6,000 ตารางเมตร ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

2,000,000             2,000,000        2,000,000 ประชาชนไดรับความ

สะดวก ปลอดภัย จาก

เหตุรายและสะดวกใน

การสัญจร

สํานักการชาง

โครงการที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553 ถึง 2555)

เทศบาลนครนครสวรรค

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
วัตถุประสงค
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    4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
วัตถุประสงค

4 ยกระดับสายสงไฟฟาถนน

สาธารณะประโยชน แยก

ถนนไกรลาศ

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการสัญจร

และเปนไปตามมาตรฐาน

ความปลอดภัยทางการ

ไฟฟา

ยกระดับสายสงไฟฟาของการไฟฟาฝายผลิต

ใหสูงขึ้นใหไดระยะหางระหวางสายไฟฟา

กับถนนตามมาตรฐานความปลอดภัยทาง

ไฟฟา 1 แหง

       2,000,000 ประชาชนไดรับความ

สะดวกปลอดภัยในการ

เดินทางและขนสง

สํานักการชาง

5 กอสรางผิวจราจร คสล.

พรอมทอระบายน้ํา ถนนขาง

ชุมชนจําลองวิทยพัฒนา 

(เสนอจากคํารองของ

ประชาชน)

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกปลอดภัยใน

การเดินทางและมีระบบ

ระบายน้ําที่ดี

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กวาง 3 - 6 

เมตร ยาว 275 เมตร พรอมทอระบายน้ํา

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร    ตาม

แบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

       2,100,000 ราษฏรที่อาศัยอยูใน

พื้นที่มีการคมนาคมที่ดี

ไมมีปญหาน้ําทวมขัง

สํานักการชาง

6 กอสรางผิวจราจรพรอมทอ

ระบายน้ําถนนขางวัดเขา

ตั้งแตหนาเมรุวัดเขาถึง

ทางเขาชุมชนหนองปลาแหง 

(เสนอโดยชุมชนหนองปลา

แหง)

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกปลอดภัยใน

การเดินทางและมีระบบ

ระบายน้ําที่ดี

ผิวจราจร คสล.หนา 0.15 เมตร กวาง 4 

เมตร ยาว 475 เมตร พรอมทอระบายน้ํา 

คสล.เสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร 

ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

       3,100,000 ประชาชนไดรับความ

สะดวก ปลอดภัยในการ

เดินทาง

สํานักการชาง
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105
    4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
วัตถุประสงค

7 กอสรางผิวจราจรพรอมทอ

ระบายน้ําถนนสาธารณะ

แยกถนนพหลโยธินตรงขาม

โรงเรียนเทคโนภาคเหนือ 

(เสนอโดยชุมชนเขาโกรก

พมา)

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกปลอดภัยใน

การเดินทางและมีระบบ

ระบายน้ําที่ดี

ผิวจราจร คสล.หนา 0.15 เมตร  กวาง  4.50

 - 5.00 เมตร ยาว 382 เมตร พรอมทอ

ระบายน้ํา คสล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 

0.60 เมตร ตามแบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

       2,450,000 ประชาชนไดรับความ

สะดวก ปลอดภัยในการ

เดินทาง

สํานักการชาง

8 กอสรางผิวจราจรพรอมทอ

ระบายน้ํา ซอยขางเรือนไม

จิตราพร (เสนอจากคํารอง

ของประชาชน)

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวก   ในการ

เดินทาง  และ    มีระบบ

ระบายน้ําที่ดี

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร  กวาง 5 

เมตร ยาว 80 เมตร พรอมทอระบายน้ํา คสล.

 เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

          570,000 ราษฎรที่อยูอาศัยใน

พื้นที่ไดรับความสะดวก

ในการสัญจรและมี

ระบบระบายน้ําที่ดี

สํานักการชาง

9 กอสรางผิวจราจรพรอมทอ

ระบายน้ําถนนสาธารณะบน

เกาะยม  ขางบานนายบรรจง

 จิตรออนนิ่ม  (เสนอโดย

ชุมชนเกาะยม)

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวก   ในการ

เดินทาง  และ    มีระบบ

ระบายน้ําที่ดี

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กวาง 5 

เมตร ยาว 184 เมตร พรมทอระบายน้ํา

เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

          480,000 ราษฎรที่อยูอาศัยใน

พื้นที่ไดรับความสะดวก

ในการสัญจรและมี

ระบบระบายน้ําที่ดี

สํานักการชาง

10 กอสรางผิวจราจรพรอมทอ

ระบายน้ําถนนสาธารณะ

ซอยแยกถนนเขาวัดพระ

บางมงคล (เสนอโดยชมุชน

พระบางมงคล)

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวก   ในการ

เดินทาง  และ    มีระบบ

ระบายน้ําที่ดี

ผิวจราจร คสล.หนา 0.15 เมตร กวาง 3 

เมตร ยาว 75 เมตร พรอมทอระบายน้ําขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

          340,000 ราษฎรที่อยูอาศัยใน

พื้นที่ไดรับความสะดวก

ในการสัญจรและมี

ระบบระบายน้ําที่ดี

สํานักการชาง
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    4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
วัตถุประสงค

11 กอสรางผิวจราจร คสล.

พรอมทอระบายน้ําแยกถนน

สวรรควิถีขางบุญชัย

คอนกรีตเยื้องหมูบานการุณ

รังษี  (เสนอโดยชุมชน

พรสวรรค)

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวก   ในการ

เดินทาง  และ    มีระบบ

ระบายน้ําที่ดี

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กวาง 3 

เมตร ยาว 165 เมตร พรอมทอระบายน้ํา

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

          980,000    ราษฏรที่อาศัยอยูใน

พื้นที่ไดรับการ

คมนาคมที่ดี   ไมมี

ปญหาน้ําทวม

สํานักการชาง

12 กอสรางผิวจราจรพรอมทอ

ระบายน้ําถนนสาธารณะ

แยกทางหลวงหมายเลข 117

 ขางอูประจักษกลการ  

(เสนอโดยชุมชนหนองผักตบ)

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวก   ในการ

เดินทาง  และ    มีระบบ

ระบายน้ําที่ดี

ผิวจราจร คสล. 0.15 เมตร กวาง 3 เมตร 

ยาว 76 เมตร พรอมทอระบายน้ําขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

          480,000    ประชาชนไดรับความ

สะดวก  ปลอดภัยใน

การคมนาคม

สํานักการชาง

13 กอสรางผิวจราจร  ถนน

สวรรควิถี  68  (เสนอโดย

ชุมชนพรสวรรค)

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกปลอดภัยใน

การดินทางและขนสง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กวาง 5 

เมตร ยาว 115 เมตร ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

          500,000    ประชาชนไดรับความ

สะดวก  ปลอดภัยใน

การคมนาคม

สํานักการชาง

14 กอสรางผิวจราจรพรอม       

ทอระบายน้ําถนนสาธารณะ

ซอยแยกถนนขางโรงเรียน

เทคโนภาคเหนือ (เสนอโดย

ชุมชนเขาโกรกพมา)

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดินทางและมีระบบระบาย

น้ําที่ดี

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กวาง 4 

เมตร ยาว 142 เมตร พรอมทอระบายน้ํา 

คสล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร 

ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

          950,000 ประชาชนไดรับความ

สะดวก  ปลอดภัยใน

การคมนาคม

สํานักการชาง
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    4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
วัตถุประสงค

15 กอสรางผิวจราจรพรอมทอ

ระบายน้ําแยกถนนขาง

สํานักงานพัฒนาที่ดินขาง

บานเลขที่ 168/15  (เสนอ

โดยชุมชนวัดพรหมฯ)

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดินทางและมีระบบระบาย

น้ําที่ดี

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กวาง 6 

เมตร ยาว 100 เมตร  พรอมทอระบายน้ํา 

คสล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร  

ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

          740,000    ราษฎรที่อยูอาศัยใน

พื้นที่มีการคมนาคที่ดี 

ไดรับความสะดวก 

รวดเร็ว ไมมีปญหาน้ํา

ทวมขัง

สํานักการชาง

16 กอสรางผิวจราจรพรอม    

ทอระบายน้ําแยกถนน    

ขางสํานักงานพัฒนาที่ดิน

ขางบานเลขที่ 72/44 (เสนอ

โดยชุมชนวัดพรหมฯ)

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดินทางและมีระบบระบาย

น้ําที่ดี

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กวาง 3  

เมตร  ยาว 45 เมตร พรอมทอระบายน้ํา 

คสล. เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร     ตาม

แบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

          350,000    ราษฎรที่อยูอาศัยใน

พื้นที่มีการคมนาคที่ดี 

ไดรับความสะดวก 

รวดเร็ว ไมมีปญหาน้ํา

ทวมขัง

สํานักการชาง

17 กอสางผิวจราจร พรอมทอ

ระบายน้ําซอยปานพลอย 4 

(เสนอโดยชุมชนหนองผักตบ)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัย ใน

การเดินทาง การจราจร 

การขนสง และมีระบบ

ระบายน้ําที่ดี

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร  กวาง 4.00 

เมตร  ยาว 200 เมตร พรอมทอระบายน้ํา 

ขนาด เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร ตาม

แบบแปลนของเทศบาล

       1,280,000    ราษฎรที่อยูอาศัยใน

พื้นที่มีการคมนาคมที่ดี 

ไดรับความสะดวก 

รวดเร็ว ไมมีปญหาน้ํา

ทวมขัง

สํานักการชาง

18 กอสรางผิวจราจร พรอมทอ

ระบายน้ํา ซอยปานพลอย 5 

(เสนอโดยชุมชนหนองผักตบ)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัย ใน

การเดินทาง การจราจร 

การขนสง และมีระบบ

ระบายน้ําที่ดี

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร  กวาง 4.00 

เมตร  ยาว 280 เมตร พรอมทอระบายน้ํา 

ขนาด เสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร ตาม

แบบแปลนของเทศบาล

       1,860,000    ราษฎรที่อยูอาศัยใน

พื้นที่มีการคมนาคมที่ดี 

ไดรับความสะดวก 

รวดเร็ว ไมมีปญหาน้ํา

ทวมขัง

สํานักการชาง
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    4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
วัตถุประสงค

19 กอสรางผิวถนนสวรรควิถี

ระหวางรอยตอถนน คสล.

โกสียแยกสันคู (เสนอโดย

ชุมชนสะพานดํา)

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการสัญจร

ไปมา

ผิวจราจร คสล.หนา 0.20 เมตร กวาง 11-12

 เมตร ยาว 125 เมตร ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

1,200,000      ราษฎรที่อยูอาศัยใน

พื้นที่มีการคมนาคมที่ดี 

ไดรับความสะดวก 

รวดเร็ว ไมมีปญหาน้ํา

ทวมขัง

สํานักการชาง

20 กอสรางผิวจราจรถนน

สาธารณะแยกถนนมาตุลี

เยื้องวัดคีรีวงศ ขางสมาคม

ตั้งตระกูล (เสนอโดยชุมชน

สวัสดีพัฒนา)

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการสัญจร

ไปมา

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กวาง 3 

เมตร ยาว 79 เมตร ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

          130,000 ราษฎรที่อยูอาศัยใน

พื้นที่มีการคมนาคมที่ดี 

ไดรับความสะดวก 

รวดเร็ว ไมมีปญหาน้ํา

ทวมขัง

สํานักการชาง

21 กอสรางผิวจราจร ถนน

สาธารณะชุมชนฟาใหม

ทางเขามหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค (เสนอโดยชุมชน

ฟาใหม)

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการสัญจร

ผิวจราจร คสล. หนา 0.20 เมตร กวาง 4 

เมตร ยาว 34 เมตร ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

180,000         ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 

การขนสงและการ

คมนาคม และไมมี

ปญหาน้ําทวมขัง

สํานักการชาง
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    4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
วัตถุประสงค

22 กอสรางผิวจราจรพรอมทอ

ระบายน้ํา ซอยแยกจาก

ถนนอัมรินทร (ตรงขาม

อาคารพัสดุสวนชาง

สุขาภิบาล)  (เสนอโดย

ชุมชนถาวรพัฒนา)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัยใน

การเดินทาง การจราจร 

การขนสง

 ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กวาง 3.50 

เมตร ยาว 100 เมตร พรอมทอระบายน้ํา 

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

630,000          ราษฎรที่อยูอาศัยใน

พื้นที่มีการคมนาคมที่ดี 

ไดรับความสะดวก 

รวดเร็ว ไมมีปญหาน้ํา

ทวมขัง

สํานักการชาง

23 กอสรางผิวจราจรถนนพุทธ

มงคล (เสนอโดยชุมชนวัด

พุทธ)

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกปลอดภัยใน

การเดินทางและมีระบบ

ระบายน้ําที่ดี

ผิวจราจร คสล.หนา 0.20 เมตร กวาง 6 - 13 

เมตร ยาว 2,450 เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 

33,600 ตารางเมตร ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

     11,000,000      11,000,000 ประชาชนไดรับความ

สะดวก  ปลอดภัย        

ในการเดินทางและขนสง

สํานักการชาง

24 กอสรางผิวจราจรพรอมทอ

ระบายน้ํา ถนนมาตุลี  33  

(เสนอจากคํารองของ

ประชาชน)

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกปอดภัยใน  

การจราจร และมีระบบ

ระบายน้ําที่ดี

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กวาง 5.50 

เมตร ยาวประมาณ 110 เมตร พรอมทอ

ระบายน้ํา คสล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 

0.40 เมตร ตามแบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

          800,000 ราษฎรที่อยูอาศัยใน

พื้นที่มีการคมนาคมที่ดี

ไดรับความสะดวก 

รวดเร็ว ไมมีปญหา น้ํา

ทวมขัง

สํานักการชาง

25 กอสรางผิวจราจร พรอมทอ

ระบายน้ํา แยกถนนจักรวาล 

(เสาไฟฟาเลขที่ 382) (เสนอ

จากคํารองของประชาชน)

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการสัญจร

ไปมา

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กวาง      5 

เมตร ยาว 324 เมตร ทางเทาพรอมทอ

ระบายน้ําขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร 

 ตามแบบแปลนรายละเอียดเทศบาล

       2,800,000 ราษฎรที่อยูอาศัยใน

พื้นที่มีการคมนาคมที่ดี 

ไดรับความสะดวก 

รวดเร็ว ไมมีปญหาน้ํา

ทวมขัง

สํานักการชาง

109



110
    4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
วัตถุประสงค

26 กอสรางผิวจราจรพรอมทอ

ระบายน้ําถนนภายในชุมชน

หลวงปูทาวสาย 1 (เสนอ

โดยชุมชนหลวงปูทาว)

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการสัญจร

ไปมา

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กวาง 3 

เมตร ยาว 100 เมตร พรอมทอระบายน้ํา

ขนาดศูนยกลาง 0.40 เมตร ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

          570,000 ราษฎรที่อยูอาศัยใน

พื้นที่มีการคมนาคมที่ดี 

ไดรับความสะดวก 

รวดเร็ว ไมมีปญหาน้ํา

ทวมขัง

สํานักการชาง

27 กอสรางผิวจราจรพรอมทอ

ระบายน้ําถนนภายในชุมชน

หลวงปูทาวสาย 2 (เสนอ

โดยชุมชนหลวงปูทาว)

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการสัญจร

ไปมา

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กวาง 3 

เมตร ยาว 100 เมตร พรอมทอระบายน้ํา

ขนาดศูนยกลาง 0.40 เมตร ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

          620,000 ราษฎรที่อยูอาศัยใน

พื้นที่มีการคมนาคมที่ดี 

ไดรับความสะดวก 

รวดเร็ว ไมมีปญหาน้ํา

ทวมขัง

สํานักการชาง

28 กอสรางผิวจราจร พรอมทอ

ระบายน้ํา ภายในชุมชนเจา

แมศีจันทร 3 - 8 (6 ซอย) 

(เสนอโดยชุมชนเจาแมศรี

จันทร)

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการสัญจร

ไปมา

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กวาง 

ประมาณ 2.00 - 4.00เมตร ยาวประมาณ 

529 เมตร พรอมทอระบายน้ําขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร  ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

       3,020,000 ราษฎรที่อยูอาศัยใน

พื้นที่มีการคมนาคมที่ดี 

ไดรับความสะดวก 

รวดเร็ว ไมมีปญหาน้ํา

ทวมขัง

สํานักการชาง

29 กอสรางผิวจราจรพรอมทอ

ระบายน้ํา ถนน

สาธารณประโยชน ขางราน

ขาวตมใกลรุง (เสนอจากคํา

รองของประชาชน)

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกปลอดภัยใน

การเดินทางและมีระบบ

ระบายน้ําที่ดี

ผิวจราจร คสล. หนา 0.20 เมตร กวาง 3.5 

เมตร ยาว 115 เมตร พรอมทอระบายน้ํา 

คสล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร 

ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

980,000         ประชาชนไดรับความ

สะดวก  ปลอดภัย       

ในการคมนาคม

สํานักการชาง
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111
    4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
วัตถุประสงค

30 กอสรางระบบ

สาธารณูปโภคภายใน

โครงการบานมั่นคง (เสนอ

จากคํารองของประชาชน)

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกปลอดภัยใน

การเดินทางและมีระบบ

ระบายน้ําที่ดี

ระบบสาธารณูปโภค จํานวน 1 แหง 10,000,000    10,000,000    ประชาชนไดรับความ

สะดวก  ปลอดภัย       

ในการคมนาคม

สํานักการชาง

31 กอสรางถนนสาธารณะแยก

ถนนไกรลาศเขาบานพัก

ศาลอุทธรณภาค ชวงที่สอง 

เชื่อมถนนกําลังพล (เสนอ

จากคํารองของประชาชน)

เพื่อประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร

กอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต หนา 0.10

 เมตร กวางรวมไหลทาง 9.00 เมตร  ยาว 

400 เมตร

       7,500,000 ประชาชนไดรับความ

สะดวก  ปลอดภัย        

ในการเดินทางและขนสง

สํานักการชาง

32 ติดตั้งเสาไฟฟาพรอมดวง

โคมถนนเทพนิมิตร  (ตัด

ใหม) (เสนอจากคํารองของ

ประชาชน)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดอภัยใน

การเดินทาง การจราจร 

การขนสง

ติดตั้งเสาไฟฟาชนิดโคมเดี่ยวสูง 9 เมตร ดวง

โคมชนิด HIGH PRESSURE SODIUM 

ขนาด 250 วัตต จํานวน 20 ตน ถนนเทพ

นิมิตร (ตัดใหม) ตามแบบแปลนรายละเอียด

ของเทศบาล

             840,000 ผูใชเสนทางไดรับความ

สะดวก ปลอดภัยในการ

เดินทางและลดปญหา

อุบัติเหตุ

สํานักการชาง
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112
    4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
วัตถุประสงค

33 ติดตั้งเสาไฟฟาพรอมดวง

โคมถนนธรรมวิถี (เสนอจาก

คํารองของประชาชน)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดอภัยใน

การเดินทาง การจราจร 

การขนสง

ติดตั้งเสาไฟฟาชนิดโคมเดี่ยวสูง 9 เมตร ดวง

โคมชนิด HIGH PRESSURE SODIUM 

ขนาด 250 วัตต จํานวน 30 ตน ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

       1,930,000 ราษฎรที่อยูอาศัยใน

พื้นที่ไดรับความสะดวก

 ปลอดภัย ในการ

เดินทาง การจราจร 

การขนสง

สํานักการชาง

34 กอสรางปรับปรุงศาลาที่พักร

อรถโดยสาร (เสนอจากคํา

รองของประชาชน)

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกมีที่พัก  รอรถ

โดยสารที่สะอาดมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

ปรับปรุงศาลาที่พักผูโดยสารจํานวน  8  แหง

 ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

       2,000,000 มีศาลาที่พักรอรถ

โดยสาร

สํานักการชาง

35 กอสราผิวจราจรพรอมทอ

ระบายน้ํา ถนนสวรรควิถี 2 

(เสนอจากคํารองของ

ประชาชน)

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกปลอดภัยใน

การเดินทางและมีระบบ

ระบายน้ําที่ดี

ผิวจราจร คสล.หนา 0.15 เมตร กวาง 3-4  

เมตร ยาว  119 เมตร พรอมทอระบายน้ํา 

คสล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร 

ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

          710,000 ราษฏรที่อาศัยอยูใน

พื้นที่มีการคมนาคมที่ดี

ไมมีปญหาน้ําทวม

สํานักการชาง

36 กอสรางผิวจราจร พรอมทอ

ระบายน้ํา ถนนสวรรควิถี 4 

(เสนอจากคํารองของ

ประชาชน)

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกปลอดภัยใน

การเดินทางและมีระบบ

ระบายน้ําที่ดี

ผิวจราจร  คสล. หนา   0.15  เมตร  กวาง  

3.5-4.0  เมตร  ยาว  180  เมตร  พรอมทอ 

ระบายน้ําขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร 

 ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

       1,120,000 ราษฏรที่อาศัยอยูใน

พื้นที่มีการคมนาคมที่ดี

ไมมีปญหาน้ําทวม

สํานักการชาง

112



113
    4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
วัตถุประสงค

37 กอสรางผิวจราจรพรอมทอ

ระบายน้ําถนนสวรรควิถี  6  

(เสนอจากคํารองของ

ประชาชน)

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกปลอดภัยใน

การเดินทางและมีระบบ

ระบายน้ําที่ดี

ผิวจราจร คสล.หนา 0.15 เมตร กวาง 3-4  

เมตร ยาว  238 เมตร พรอมทอระบายน้ํา 

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร ตามแบบ

แปลนของเทศบาล

       1,420,000 ราษฏรที่อาศัยอยูใน

พื้นที่มีการคมนาคมที่ดี

ไมมีปญหาน้ําทวม

สํานักการชาง

38 กอสรางผิวจราจรพรอมทอ

ระบายน้ําถนนโกสีย  14   

(เสนอจากคํารองของ

ประชาชน)

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกปลอดภัยใน

การเดินทางและมีระบบ

ระบายน้ําที่ดี

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กวาง 3-4 

เมตร ยาว 184 เมตร พรอมทอระบายน้ํา

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

          900,000 ประชาชนไดรับความ

สะดวกปลอดภัยใน

การคมนาคม

สํานัการชาง

39 กอสรางผิวจราจรพรอมทอ

ระบายน้ําถนนสาธารณะ

เชื่อมระหวางถนนวงศ

สวรรคและถนนหิมพานต  

(ขางรานอาหารบานศิลา) 

(เสนอจากคํารองของ

ประชาชน)

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกปลอดภัยใน

การเดินทางและมรีะบบ

ระบายน้ําที่ดี

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กวาง 4-5 

เมตร ยาว 215 เมตร พรอมทอระบายน้ํา

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

       1,600,000 ประชาชนไดรับความ

สะดวกปลอดภัยใน

การคมนาคม

สํานัการชาง
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114
    4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
วัตถุประสงค

40 ปรับปรุงซอมแซมถนน

สวรรควิถี  49             

(เสนอจากคํารองของ

ประชาชน)

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกปลอดภัยใน

การเดินทางและขนสง

ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร คสล. หนา 0.20 

 เมตร กวาง 6.90-8.50 เมตร ยาว 310 เมตร

       1,900,000 ประชาชนไดรับความ

สะดวกปลอดภัยใน

การคมนาคม

สํานักการชาง

41 ปรับปรุงซอมแซมถนน

เจาพระยา (ริมเขื่อน) ตั้งแต 

แยกเงินทุนหลักทรัพย ถึง

ซอยรณชัย (เสนอจากคํา

รองของประชาชน)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัยใน

การเดินทางการจราจร

ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร คสล. หนา 0.20 

เมตร  กวาง  6 - 7  เมตร  ยาว  271  เมตร 

พื้นที่ 1,822   ตารางเมตร ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

       1,500,000 ประชาชนไดรับความ

สะดวกปลอดในการ

คมนาคม

สํานักการชาง

42 กอสรางถนน ผิวจราจรทอ

ระบายน้ํา  ภายในชุมชน   

วัดพระบางมงคล (เสนอโดย

ชุมชนพระบางมงคล)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัยใน

การเดินทาง การจราจร  

การขนสง และมีระบบ 

ระบายน้ําที่ดี

ผิวจราจร คสล. หนา0.15  เมตร กวาง 5.00 

เมตร ยาว 278 เมตร พรอมวางทอระบายน้ํา

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

       1,980,000 ราษฎรที่อยูอาศัยใน

พื้นที่มีการคมนาคมที่ดี 

ไดรับความสะดวก 

รวดเร็ว ไมมีปญหาน้ํา

ทวมขัง

สํานักการชาง

43 กอสรางถนน  คสล.  ซอย

ขางสถานธนานุบาล 2          

(อรรถกวี 6) (เสนอจากคํา

รองของประชาชน)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัยใน

การเดินทางการจราจร

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กวาง 2.75 

เมตร ยาว ประมาณ 75 เมตร พรอมวางทอ

ระบายน้ําขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร

 ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

          430,000 ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร  

การขนสง  และ

การจราจรไมมีปญหา

น้ําทวมขัง

สํานักการชาง
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115
    4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
วัตถุประสงค

44 กอสรางผิวจราจร    พรอม

ทอระบายน้ําเชื่อมถนนซอย

พัฒนาที่ดิน  จากบริเวณ

หนาบานเลขที่  69/7 (เสนอ

จากคํารองของประชาชน)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัยใน

การเดินทาง การจราจร  

การขนสง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร  กวาง 

3.50-4.00 เมตร ยาว ประมาณ 187 เมตร 

พรอมวางทอระบายน้ําขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

          430,000 ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร  

การขนสง  และ

การจราจรไมมีปญหา

น้ําทวมขัง

สํานักการชาง

45 กอสรางผิวจราจรพรอมทอ

ระบายน้ํา คสล.ซอยโกสีย 8 

(เสนอจากคํารองของ

ประชาชน)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวก ปลอดภัยใน

การเดินทางการจราจรการ

ขนสง

ผิวจราจร คสล.หนา 0.15 เมตร กวาง 2.00 

เมตร ยาวประมาณ 95.00 เมตร พรอมทอ

ระบายน้ําขนาด เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร

 ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

          490,000 ราษฎรที่อยูอาศัยใน

พื้นที่การคมนาคมที่ดี 

ไดรับความสะดวก 

รวดเร็ว ไมมีปญหาน้ํา

ทวมขัง

สํานักการชาง

46 กอสรางผิวจราจรพรอม    

ทอระบายน้ํา ซอยโกสีย 10 

(เสนอจากคํารองของ

ประชาชน)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัย ใน

การจราจร การขนสงและมี

ระบบระบายน้ําที่ดี

ผิวจราจร  คสล. หนา 0.15 เมตร กวาง 3.50 

เมตร ยาว 175  เมตร พรอมทอระบายน้ํา

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร  ตาม

แบบแปลนของเทศบาล

       1,060,000 ราษฎรที่อยูอาศัยใน

พื้นที่มีการคมนาคมที่ดี 

ไดรับความสะดวก 

รวดเร็ว ไมมีปญหาน้ํา

ทวมขัง

สํานักการชาง
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116
    4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
วัตถุประสงค

47 กอสรางผิวจราจร พรอมทอ

ระบายน้ํา ซอยโกสีย 16 

(เสนอจากคํารองของ

ประชาชน)

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการสัญจร 

การคมนาคม การขนสง 

และมีระบบระบายน้ําที่ดี

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กวาง 4 

เมตรยาว 75 เมตร พรอมทอระบายน้ํา ขนาด

 0.40 ม.  ตามแบบแปลนของเทศบาล

          480,000 ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร  

การขนสงและ

การจราจร   ไมมี

ปญหาน้ําทวมขัง

สํานักการชาง

48 กอสรางผิวจราจรพรอมทอ

ระบายน้ํา ซอยแยกซอย

มหาเทพ (ขางหนองผักตบ) 

(เสนอโดยชุมชนหนองผักตบ)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัย ใน

การเดินทาง การจราจร 

การขนสง และมีระบบ

ระบายน้ําที่ดี

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร  กวาง 5.00 

เมตร  ยาว 170 เมตร พรอมทอระบายน้ํา 

ขนาด เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร ตาม

แบบแปลนของเทศบาล

       1,210,000 ราษฎรที่อยูอาศัยใน

พื้นที่มีการคมนาคมที่ดี 

ไดรับความสะดวก 

รวดเร็ว ไมมีปญหาน้ํา

ทวมขัง

สํานักการชาง

49 กอสรางผิวจราจรพรอมทอ

ระบายน้ํา ถนนสวรรควิถี 66 

(เสนอจากคํารองของ

ประชาชน)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวก ปลอดภัย ใน

การเดินทางการจราจร  

การขนสง และมีระบบ

ระบายน้ําที่ดี

ผิวจราจรหนา 0.15 เมตร กวาง 3.00-5.00  

เมตร  ยาว 320 เมตร พรอมทอระบายน้ํา 

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร  ตาม

แบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

       2,120,000 ราษฎรที่อยูอาศัยใน

พื้นที่มีการคมนาคมที่ดี 

ไดรับความสะดวก 

รวดเร็ว ไมมีปญหาน้ํา

ทวมขัง

สํานักการชาง

50 ปรับปรุงระบบระบายน้ํา 

กลุมซอยแยก ถนนธรรมวิถี 

(เสนอจากคํารองของ

ประชาชน)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกในการ

เดินทาง มีระบบระบายน้ํา

ที่ดี

ทอระบายน้ํา ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 

เมตร พรอมบอพัก ยาว 331 เมตร (รวม 4 

ซอย )  พรอมปรับปรุงผิวจราจร ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

          950,000 ราษฎรที่อยูอาศัยใน

พื้นที่มีการคมนาคมที่ดี 

ไดรับความสะดวก 

รวดเร็ว ไมมีปญหาน้ํา

ทวมขัง

สํานักการชาง
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117
    4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
วัตถุประสงค

51 กอสรางผิวจราจร พรอม   

ทอระบายน้ํา ถนน

สาธารณะแยกถนน

พหลโยธินขางโกดังปูนนก

อินทรีย (เสนอจากคํารอง

ของประชาชน)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกในการ

เดินทาง มีระบบระบายน้ํา

ที่ดี

ผิวจราจร คสล. หนา 0.20 เมตร กวาง 8 

เมตร ยาว 350 เมตรพรอมทอระบายน้ํา 

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

       4,000,000 ราษฎรที่อยูอาศัยใน

พื้นที่มีการคมนาคมที่ดี 

ไดรับความสะดวก 

รวดเร็ว ไมมีปญหาน้ํา

ทวมขัง

สํานักการชาง

52 กอสรางผิวจราจรพรอมทอ

ระบายน้ํา ซอยแยกจาก

ถนนอัมรินทร ซอย 6-9 

(เสนอจากคํารองของ

ประชาชน)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกในการ

เดินทาง การจราจร การ

ขนสง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กวาง 

2.50-4.50 เมตร ยาว 673 เมตร พรอมทอ

ระบายน้ําเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร ตาม

แบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

       4,000,000 ราษฎรที่อยูอาศัยใน

พื้นที่มีการคมนาคมที่ดี 

ไดรับความสะดวก 

รวดเร็ว ไมมีปญหาน้ํา

ทวมขัง

สํานักการชาง

53 กอสรางผิวจราจรพรอม    

ทอระบายน้ํา ภายในชุมชน

หมูบานสุขสวัสดิ์ (เสนอโดย

ชุมชนสุขสวัสดิ์ ศูนยทารถ)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกในการ

เดินทาง การจราจร การ

ขนสง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กวาง 4.50 

เมตร ยาว 83 เมตร พรอมทอระบายน้ํา

เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

          560,000 ราษฎรที่อยูอาศัยใน

พื้นที่มีการคมนาคมที่ดี 

ไดรับความสะดวก 

รวดเร็ว ไมมีปญหาน้ํา

ทวมขัง

สํานักการชาง
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118
    4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
วัตถุประสงค

54 กอสรางผิวจราจรพรอมทอ

ระบายน้ํา ซอยโกสีย 2 

(เสนอจากคํารองของ

ประชาชน)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวก ปลอดภัย ใน

การจราจร การขนสงและมี

ระบบระบายน้ําที่ดี

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กวาง 4.00 

เมตร ยาว 125 เมตร พรอม   ทอระบายน้ํา 

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร  ตาม

แบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

          800,000 ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 

การขนสงและการ

คมนาคม

สํานักการชาง

55 กอสรางผิวจราจรพรอมทอ

ระบายน้ํา ซอยโกสีย 18 

(เสนอโดยชุมชนหนองผักตบ)

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการสัญจร

และมีระบบระบายน้ําที่ดี

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กวาง 4 

เมตร ยาว 90 เมตร พรอมทอระบายน้ํา 

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร      ตาม

แบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

          590,000 ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 

การขนสงและการ

คมนาคม

สํานักการชาง

56 กอสรางผิวจราจร พรอม   

ทอระบายน้ํา ถนน

สาธารณะแยกถนนจักรวาร 

(บานบุญสนอง)          (เสนอ

โดยชุมชนหนองผักตบ)

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการสัญจร

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กวาง 5 

เมตร ยาว 252 เมตร พรอมทอระบายน้ํา 

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

       1,900,000 ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 

การขนสงและการ

คมนาคม และไมมี

ปญหาน้ําทวมขัง

สํานักการชาง
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119
    4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
วัตถุประสงค

57 กอสรางผิวจราจร พรอมทอ

ระบายน้ํา ภายในชุมชนบาง

เรารักกันจริง ซอยสมนาม

เชื่อมแยกถนนมหาเทพ 

(เสนอโดยชุมชนบางเรารัก

กันจริง)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวก ปลอดภัย ใน

การจราจร การขนสงและมี

ระบบระบายน้ําที่ดี

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กวาง 5

เมตร ยาว 250 เมตร พรอมทอระบายน้ํา 

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

       2,600,000 เพื่อปองกันน้ําทวม

บริเวณชุมชน 

ประชาชนไดรับ ความ

สะดวกในการเดินทาง

สํานักการชาง

58 กอสรางผิวจราจรพรอมทอ

ระบายน้ําถนนขางวัดเขา

ตั้งแตสามแยกเมรุวัดเขา   

ถึงโรงงานเปบซี่ (เสนอโดย

ชุมชนวัดเขาฯ)

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกปลอดภัยใน

การเดินทางและมีระบบ

ระบายน้ําที่ดี

ผิวจราจร คสล. หนา 0.20 เมตร กวาง 5 

เมตร ยาว 295 เมตร พรอมทอระบายน้ํา 

คสล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร 

ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

          2,220,000 ประชาชนไดรับความ

สะดวก  ปลอดภัย        

ในการเดินทางและขนสง

สํานักการชาง

59 กอสรางผิวจราจรพรอมทอ

ระบายน้ํา ซอยแยกจาก

ถนนอัมรินทร ตรงขาม

แฟลตพนักงานเทศบาล 

(เสนอจากคํารองของ

ประชาชน)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัยใน

การเดินทาง การจราจร 

การขนสง

ปรับปรุงผิวจราจร คสล. หนา0.15 เมตร 

กวาง 2.50-4.00 เมตร ยาว 55 เมตร พรอม

ทอระบายน้ําขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 

เมตร ตามแบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

          340,000 ราษฎรที่อยูอาศัยใน

พื้นที่มีการคมนาคมที่ดี 

ไดรับความสะดวก 

รวดเร็ว ไมมีปญหาน้ํา

ทวมขัง

สํานักการชาง
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120
    4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
วัตถุประสงค

60 กอสรางผิวจราจรพรอมทอ

ระบายน้ํา ซอยถนนอัมรินทร

 ขางบานเลขที่ 42 (เสนอ

จากคํารองของประชาชน)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัยใน

การเดินทาง การจราจร 

การขนสง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กวาง 3.00 

เมตร ยาว 90 เมตร พรอมทอระบายน้ํา 

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

          540,000 ราษฎรที่อยูอาศัยใน

พื้นที่มีการคมนาคมที่ดี 

ไดรับความสะดวก 

รวดเร็ว ไมมีปญหาน้ํา

ทวมขัง

สํานักการชาง

61 กอสรางผิวจราจรพรอม    

ทอระบายน้ํา ซอยแยกถนน

อัมรินทร ขางบานเลขที่ 

38/15 (เสนอจากคํารองของ

ประชาชน)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัยใน

การเดินทาง การจราจร 

การขนสง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กวาง 3.00 

เมตร ยาว 90 เมตร พรอมทอระบายน้ํา 

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

          540,000 ราษฎรที่อยูอาศัยใน

พื้นที่มีการคมนาคมที่ดี 

ไดรับความสะดวก 

รวดเร็ว ไมมีปญหาน้ํา

ทวมขัง

สํานักการชาง

62 กอสรางผิวจราจรพรอม    

ทอระบายน้ํา ซอยแยก   

ถนนอัมรินทร ขางโกดัง  แสง

ธรรมธร (เสนอจากคํารอง

ของประชาชน)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัย ใน

การเดินทาง การจราจร

การขนสง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กวาง 3.00 

เมตร ยาว 140 เมตร พรอม ทอระบายน้ํา

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

          840,000 ราษฎรที่อยูอาศัยใน

พื้นที่มีการคมนาคมที่ดี 

ไดรับความสะดวก 

รวดเร็ว ไมมีปญหาน้ํา

ทวมขัง

สํานักการชาง

63 กอสรางผิวจราจร ซอยแยก

ถนนอัมรินทร ขางบานเลขที่ 

43 (เสนอจากคํารองของ

ประชาชน)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัย ใน

การเดินทาง การจราจร 

การขนสง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กวาง 3.00 

เมตร ยาวประมาณ 40 เมตร ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

            66,000 ประชาชนไดรับความ

สะดวก ในการสัญจร 

การขนสงและการจราจร

สํานักการชาง
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    4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
วัตถุประสงค

64 กอสรางผิวจราจร พรอม    

ทอระบายน้ํา ซอยแยกถนน

จักรวาลเชื่อมถนนหลัง  

สนามกีฬากลาง (เสนอจาก

คํารองของประชาชน)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัย ใน

การเดินทาง การจราจร 

การขนสง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กวาง 3.00 

เมตร ยาว 365 เมตร พรอมทอระบายน้ํา

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

       2,460,000 ประชาชนไดรับความ

สะดวก ในการสัญจร 

การขนสงและการจราจร

สํานักการชาง

65 กอสรางผิวจราจรพรอมทอ

ระบายน้ํา ซอยแยก ถนนอัม

รินทรขางบานเลขที่ 43/6 

ซอยเจริญธรรม (เสนอจาก

คํารองของประชาชน)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัย ใน

การเดินทาง การจราจร 

การขนสง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กวาง 2.50 -

 3.00 เมตร ยาวประมาณ 114 เมตร พรอม

ทอระบายน้ําขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 

เมตร ตามแบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

          650,000 ราษฎรที่อยูอาศัยใน

พื้นที่มีการคมนาคมที่ดี 

ไดรับความสะดวก 

รวดเร็ว ไมมีปญหาน้ํา

ทวมขัง

สํานักการชาง

66 กอสรางผิวจราจรพรอมทอ

ระบายน้ํา ซอยแยกถนนอัม

รินทร ขางบานเลขที่ 65/3 

(เสนอจากคํารองของ

ประชาชน)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัย ใน

การเดินทาง การจราจร 

การขนสง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กวาง 3.50 -

 4.50 เมตร ยาวประมาณ 280 เมตร พรอม

ทอระบายน้ําขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 

เมตร ตามแบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

       1,850,000 ราษฎรที่อยูอาศัยใน

พื้นที่มีการคมนาคมที่ดี 

ไดรับความสะดวก 

รวดเร็ว ไมมีปญหาน้ํา

ทวมขัง

สํานักการชาง
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    4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
วัตถุประสงค

67 กอสรางผิวจราจรพรอมทอ

ระบายน้ํา ซอยแยกถนนอัม

รินทร ขางบานเลขที่ 63 และ

 65 (เสนอจากคํารองของ

ประชาชน)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัย ใน

การเดินทาง การจราจร 

การขนสง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กวาง 3.50 -

 4.50 เมตร ยาวประมาณ 200 เมตร พรอม

ทอระบายน้ําขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 

เมตร ตามแบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

       1,280,000 ราษฎรที่อยูอาศัยใน

พื้นที่มีการคมนาคมที่ดี 

ไดรับความสะดวก 

รวดเร็ว ไมมีปญหาน้ํา

ทวมขัง

สํานักการชาง

68 กอสรางผิวจราจรซอยแยก

ถนนอัมรินทร ขางแฟลต

พนักงานเทศบาล (เสนอ

จากคํารองของประชาชน)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัยใน

การเดินทาง การจราจร 

การขนสง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กวาง 3.50-

 4.50 เมตร ยาว ประมาณ 79 เมตร  ตาม

แบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

          170,000 ราษฎรที่อยูอาศัยใน

พื้นที่มีการคมนาคมที่ดี 

ไดรับความสะดวก 

รวดเร็ว ไมมีปญหาน้ํา

ทวมขัง

สํานักการชาง

69 กอสรางผิวจราจรพรอมทอ

ระบายน้ํา กลุมซอยสวรรควิถี

 63 ขางบานเลขที่ 183/4 

(เสนอจากคํารองของ

ประชาชน)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัยใน

การเดินทาง การจราจร 

การขนสง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กวาง 2.50 

เมตร ยาว  65 เมตร พรอมทอระบายน้ํา 

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

          370,000 ราษฎรที่อยูอาศัยใน

พื้นที่มีการคมนาคมที่ดี 

ไดรับความสะดวก 

รวดเร็ว ไมมีปญหาน้ํา

ทวมขัง

สํานักการชาง
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    4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
วัตถุประสงค

70 กอสรางผิวจราจรถนน

ภายในชุมชนวัดจอมคีรีนาค

พรต   ขางบานเลขที่ 160 หมู

 4 (เสนอโดยชุมชนวัดจอมฯ)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัยใน

การเดินทาง การจราจร 

การขนสง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร  กวาง 5 

เมตร ยาว  113  เมตร ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

          320,000 ราษฎรที่อยูอาศัยใน

พื้นที่มีการคมนาคมที่ดี 

ไดรับความสะดวก 

รวดเร็ว ไมมีปญหาน้ํา

ทวมขัง

สํานักการชาง

71 กอสรางผิวจราจรถนน

ภายในชุมชนวัดจอมคีรีนาค

พรต ขางบานเลขที่ 50 หมู 4 

(เสนอโดยชุมชนวัดจอมฯ)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัยใน

การเดินทาง การจราจร 

การขนสง

กอสรางผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร 

กวาง 2.50 เมตร ยาว  98 เมตร  ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

          140,000 ราษฎรที่อยูอาศัยใน

พื้นที่มีการคมนาคมที่ดี 

ไดรับความสะดวก 

รวดเร็ว ไมมีปญหาน้ํา

ทวมขัง

สํานักการชาง

72 กอสรางผิวจราจรพรอมทอ

ระบายน้ําถนนสาธารณะ

แยกถนนพหลโยธินขาง

สถานีไฟฟายอยเชื่อมถนน

กําลังพล (เสนอจากคํารอง

ของประชาชน)

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกปลอดภัยใน

การเดินทางและมีระบบ

ระบายน้ําที่ดี

ผิวจราจร คสล. หนา 0.20 เมตร กวาง 6 

เมตร ยาว 1,525 เมตร พรอมทอระบายน้ํา 

คสล. ขนาด เสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร 

ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

     12,500,000 ราษฎรที่อาศัยอยูใน

พื้นที่มีการคมนาคมที่ดี

ไมมีปญหาน้ําทวม

สํานักการชาง
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    4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
วัตถุประสงค

73 ติดตั้งเสาไฟฟาพรอมดวง

โคม ถนนธรรมเกษตร (เสนอ

จากคํารองของประชาชน)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดอภัยใน

การเดินทาง การจราจร 

การขนสง

ติดตั้งเสาไฟฟาชนิดโคมเดี่ยวสูง 7 เมตร ดวง

โคมชนิด HIGH PRESSURE SODIUM 

ขนาด 250 วัตต จํานวน 40 ตน  ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

       1,400,000 ราษฎรที่อยูอาศัยใน

พื้นที่ไดรับความสะดวก

 ปลอดภัย ในการ

เดินทาง การจราจร 

การขนสง

สํานักการชาง

74 ปรับปรุงและซอมแซมถนน

ไกรลาศ (เสนอจากคํารอง

ของประชาชน)

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการสัญจร

ไปมา

ปรับปรุงและซอมแซมทางเทาและผิวจราจร

พื้นที่ไมนอยกวา  7,150  ตารางเมตร ตาม

แบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

       6,000,000        6,000,000 ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการเดินทาง

และขนสงปลอดภัย

สํานักการชาง

75 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ

ภายในเขตเทศบาล   (เสนอ

โดยชุมชนในเขตเทศบาล)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดอภัยใน

การเดินทาง การจราจร 

การขนสง

ขยายเขตไฟฟาสาธารณะในเขตเทศบาล 

จํานวน 5 - 10 แหง

       2,000,000           200,000 ประชาชนไดรับความ

สะดวกปลอดภัย จาก

เหตุรายและสะดวกใน

การสัญจร

สํานักการชาง
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125
    4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
วัตถุประสงค

76 กอสรางผิวจราจรพรอมทอ

ระบายน้ํา ถนนสาธารณะ

แยกบางเรารักกันจริง ขาง

วงษพาณิชย ตั้งแตบานเลขที่

 1010/230 ถึงหอพักไทเป 

(เสนอจากคํารองของ

ประชาชน)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัยใน

การจราจรและมีระบบ

ระบายน้ําที่ดี

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กวาง 

5.40-7.40 เมตร ยาว 160 เมตร พรอม    ทอ

ระบายน้ํา ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร

 ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

940,000         ประชาชนไดรับความ

สะดวก  ปลอดภัย         

   ในการคมนาคม

สํานักการชาง

77 กอสรางผิวจราจร พรอมทอ

ระบายน้ําถนนสาธารณะ

แยกถนนพิษณุโลก ขางราน

บุญทิ้งแกสถึงบานเลขที่ 

816/2 (เสนอจากคํารองของ

ประชาชน)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัย  ใน

การจราจรและมีระบบ

ระบายน้ําที่ดี

ผิวจราจร ค.ส.ล.  หนา 0.15  เมตร  กวาง 4  

เมตร  ยาว 150  เมตร  พรอมทอระบายน้ํา  

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร  ตาม

แบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

700,000         ประชาชนไดรับความ

สะดวก  ปลอดภัยใน

การคมนาคม

สํานักการชาง
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    4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
วัตถุประสงค

78 กอสราวผิวจราจรพรอมทอ

ระบายน้ําถนนอัมรินทร 

(เสนอจากคํารองของ

ประชาชน)

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกปลอดภัยใน

การเดินทางและมีระบบ

ระบายน้ําที่ดี

ผิวจราจรถนนอัมรินทรเริ่มจากจุดสิ้นสุดถนน

เดิมถึงทางหลวงหมายเลข  117  ยาว  300 

เมตร  พรอมทอระบายน้ําขนาด

เสนผาศูนยกลาง  0.60  เมตร ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

       6,000,000 ราษฏรที่อาศัยอยูใน

พื้นที่มีการคมนาคมที่ดี

ไมมีปญหาน้ําทวม

สํานักการชาง

79 กอสรางผิวจราจรพรอมทอ

ระบายน้ําถนนโกสียใต  

(เสนอจากคํารองของ

ประชาชน)

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกปลอดภัยใน

การเดินทางและมีระบบ

ระบายน้ําที่ดี

ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตหนา 0.05 

เมตร กวาง 9 เมตร ยาว 1322 เมตร พรอม

ทอระบายน้ําขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.80 

เมตร ตามแบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

11,200,000    ประชาชนไดรับความ

สะดวกปลอดภัย  ใน

การเดินทาง

สํานักการชาง

80 กอสรางผิวจราจรพรอมทอ

ระบายน้ําซอยแยกถนนขาง

ปมเชลล (เขาขาด) (เสนอ

จากคํารองของประชาชน)

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกปลอดภัยใน

การเดินทางและมีระบบ

ระบายน้ําที่ดี

ผิวจราจร คสล.หนา 0.15 เมตร กวาง 4 

เมตร ยาวประมาณ 100 เมตร พรอมทอ

ระบายน้ํา คสล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง   

0.40 เมตร ตามแบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

          610,000 ประชาชนไดรับความ

สะดวกปลอดภัยใน

การคมนาคม

สํานักการชาง
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127
    4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
วัตถุประสงค

81 กอสรางถนนผิวจราจร 

พรอมทอระบายน้ํา ถนน

บริเวณดานขางวัดชองคีรี 

(เสนอโดยชุมชนสะพานดํา)

เพื่อใหประชาชนไดความ

สะดวกในการสัญจรไปมา

ผิวจราจร คสล.หนา 0.15 เมตร กวาง 4 

เมตร ยาว 250 เมตร  พรอมทอระบายน้ํา

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร  ตาม

แบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

       1,660,000 ทําใหราษฎรที่อยูอาศัย

ในบริเวณดังกลาว 

ไดรับความสะดวกใน

การสัญจรไปมา

สํานักการชาง

82 กอสรางผิวจราจร พรอมทอ

ระบายน้ํา ซอย 1  แยกจาก

ถนนหนาน้ําตาลแมนชั่น 

(เสนอจากคํารองของ

ประชาชน)

เพื่อใหประชาชนไดความ

สะดวกในการสัญจรไปมา

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กวาง 3-4 

เมตร ยาว 300 เมตร  พรอมทอระบายน้ํา

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

       1,850,000 ทําใหราษฎรที่อยูอาศัย

ในบริเวณดังกลาว 

ไดรับความสะดวกใน

การสัญจรไปมา

สํานักการชาง

83 กอสรางทอระบายน้ําพรอม

ทางเทาถนนริมน้ําตั้งแต

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค

ถึงบริเวณหลังสํานักงาน

อัยการ (ฝงสวนราชการ) 

(เสนอจากคํารองของ

ประชาชน)

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการสัญจร 

และมีระบบระบายน้ําที่ดี

ทอระบายน้ําขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 

เมตร ยาวรวม 1,400 เมตร พรอมทางเทา 

ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

       8,900,000 ราษฎรที่อยูอาศัยใน

พื้นที่มีการคมนาคมที่ดี 

ไดรับความสะดวก 

รวดเร็ว ไมมีปญหาน้ํา

ทวมขัง

สํานักการชาง
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128
    4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
วัตถุประสงค

84 กอสรางผิวจราจร  พรอมทอ

ระบายน้ํา ถนนเกาะยม  

(เสนอโดยชุมชนเกาะยม)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวก ปลอดภัย ใน

การเดินทางการจราจร  

การขนสง และมีระบบ

ระบายน้ําที่ดี

ผิวจราจร คสล. หนา 0.20 เมตร กวาง 

6.00-10.00 เมตร ยาว 720 เมตร พรอมทอ

ระบายน้ํา ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 ม.  

ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

     10,000,000 ราษฎรที่อยูอาศัยใน

พื้นที่มีการคมนาคมที่ดี 

ไดรับความสะดวก 

รวดเร็ว ไมมีปญหาน้ํา

ทวมขัง

สํานักการชาง

85 กอสรางผิวจาจร คสล. ซอย

มาตุลี 35 ชวงที่ 2 (เสนอ

จากคํารองของประชาชน)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวก ปลอดภัย ใน

การเดินทางการจราจร  

การขนสง และมีระบบ

ระบายน้ําที่ดี

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กวาง 6.00 

เมตร ยาว 140 เมตร พรอมทอระบายน้ํา 

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 ม.  ตามแบบ

แปลนรายละเอียดเทศบาล

       1,250,000 ราษฎรที่อยูอาศัยใน

พื้นที่มีการคมนาคมที่ดี 

ไดรับความสะดวก 

รวดเร็ว ไมมีปญหาน้ํา

ทวมขัง

สํานักการชาง

86 กอสรางผิวจราจรพรอมทอ

ระบายน้ํา ถนนริมน้ําชวง

รานอาหารครัวโซดาถึงวัด

ศรีสุวรรณ (เสนอโดยชุมชน

ตลาดใต)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวก ปลอดภัย ใน

การเดินทางการจราจร  

การขนสง และมีระบบ

ระบายน้ําที่ดี

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กวาง 4-10 

เมตร ยาว 900 เมตร พรอมทอระบายน้ํา 

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.00 ม.  ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

     10,000,000 ราษฎรที่อยูอาศัยใน

พื้นที่มีการคมนาคมที่ดี 

ไดรับความสะดวก 

รวดเร็ว ไมมีปญหาน้ํา

ทวมขัง

สํานักการชาง

87 กอสรางผิวจราจร ถนนอรรถ

กวี จากถนนโกสียถึง

โรงพยาบาลสวรรคประชา

รักษ (เสนอจากคํารองของ

ประชาชน)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกในการ

เดินทาง การจราจร การ

ขนสง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.20เมตร กวาง 12-14

เมตร ยาว 550 เมตร  หรือมีเนื้อที่ไมนอยกวา

 7,200 ตารางเมตร ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

       5,760,000 ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 

และการขนยง

สํานักการชาง
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129
    4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
วัตถุประสงค

88 โครงการกอสรางผิวจราจร 

คสล. ถนนมาตุลี  จากถนน

ริมเขื่อนถึงซอยมาตุลี 5 

(เสนอจากคํารองของ

ประชาชน)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัย ใน

การเดินทาง การจราจร

การขนสง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.20 เมตร  กวาง   10 -

 12  เมตร  ยาว   600  เมตร หรือพื้นที่ไม

นอยกวา  6,900   ตารางเมตร   ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

       5,520,000 ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 

และ การขนสง

สํานักการชาง

89 กอสรางผิวจราจร ถนน

สวรรควิถี จากแยกถนน

ธรรมวิถี ถึงสี่แยกถนนอรรถ

กวี (เสนอจากคํารองของ

ประชาชน)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัย ใน

การเดินทาง การจราจร

การขนสง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.20 เมตร  กวาง   11 -

 18  เมตร  ยาว   800  เมตร หรือพื้นที่ไม

นอยกวา  12,000  ตารางเมตร   ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

       9,600,000 ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 

และ การขนสง

สํานักการชาง

90 กอสรางผิวจราจรถนน

สวรรควิถีจากแยกถนนอรรถ

กวี ถึงสามแยกถนนดาวดึงส 

(เสนอจากคํารองของ

ประชาชน)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัย ใน

การเดินทาง การจราจร

การขนสง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.20 เมตร  กวาง   11 -

 18  เมตร  ยาว   760  เมตร หรือพื้นที่ไม

นอยกวา  11,400 ตารางเมตร   ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

       9,120,000 ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร  

การขนสงและการจราจร

สํานักการชาง
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130
    4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
วัตถุประสงค

91 กอสรางผิวจราจรถนนอรรถ

กวี จากโรงพยาบาลสวรรค

ประชารักษถึงถนนอมราวิถี 

(เสนอจากคํารองของ

ประชาชน)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัย ใน

การเดินทาง การจราจร

การขนสง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.20 เมตร  กวาง   11 -

 14  เมตร  ยาว   500  เมตร หรือพื้นที่ไม

นอยกวา  6,500 ตารางเมตร   ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

       5,200,000 ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร  

การขนสงและการจราจร

สํานักการชาง

92 กอสรางผิวจราจร ถนนโกสีย

จากวัดนครสวรรคถึง 

ธนาคารกรุงไทย จํากัด สาขา

 ถนนสวรรควิถี (เสนอจาก

คํารองของประชาชน)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัย ใน

การเดินทาง การจราจร

การขนสง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.20 เมตร กวาง 5-12 

เมตร ยาว 560 เมตร หรือ พื้นที่ไมนอยกวา 

5,130 ตารางเมตร ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

       4,100,000 ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 

การขนสงและการจราจร

สํานักการชาง

93 กอสรางผิวจราจร ถนน

สวรรควิถีหนาวัดนครสวรรค

ถึงตึกน้ําเงิน (เสนอจากคํา

รองของประชาชน)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวก ปลอดภัยใน 

การเดินทาง การจราจร  

การขนสง

กอสรางผิวจราจร คสล. หนา0.20 เมตรกวาง

 11-15 เมตร ยาว 430 เมตร หรือพื้นที่ไม

นอยกวา 5,970 ตร.ม ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

          478,000 ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 

การขนสงและการจราจร

สํานักการชาง
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131
    4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
วัตถุประสงค

94 กอสรางผิวจราจร ถนนโกสีย

 หนาที่ทําการไปรษณียถึง

วัดนครสวรรค (เสนอจากคํา

รองของประชาชน)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัยใน

การเดินทาง การจราจร 

การขนสง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.20 เมตร กวาง 11 - 

15 เมตร ยาว 775 เมตร หรือมีเนื้อที่ไมนอย

กวา 10,020 เมตร ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

       8,000,000 ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 

การขนสงและการ

คมนาคม

สํานักการชาง

95 กอสรางผิวจราจรพรอมทอ

ระบายน้ําถนนสาธารณะ 

แยกถนนไกรลาศเชื่อมถนน

พิทักษสันติราษฎร (เสนอ

โดยชุมชนหนองผักตบ)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัยใน

การเดินทาง การจราจร 

การขนสง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.20 เมตร กวาง 6.50 

เมตร ยาว 535 เมตร ทอระบายน้ํา ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 1.20 เมตร ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

       9,000,000 ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 

การขนสงและการ

คมนาคม

สํานักการชาง

96 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 

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

          290,000 ราษฎรที่อยูอาศัยใน

พื้นที่มีการคมนาคมที่ดี 

ไดรับความสะดวก 

รวดเร็ว ไมมีปญหาน้ํา

ทวมขัง

สํานักการชาง
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    4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
วัตถุประสงค

97 กอสรางผิวจราจร พรอมทอ

ระบายน้ํา ถนนสวรรควิถี 19 

(เสนอจากคํารองของ

ประชาชน)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวก ปลอดภัย ใน

การจราจร การขนสงและมี

ระบบระบายน้ําที่ดี

ผิวจราจร คสล. หนา 0.20 เมตร กวาง 4-6 

เมตร ยาว 480 เมตร พรอมทอระบายน้ํา 

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

       4,150,000 เพื่อปองกันน้ําทวม

บริเวณชุมชน 

ประชาชนไดรับ ความ

สะดวกในการเดินทาง

สํานักการชาง

98 กอสรางผิวจราจร พรอมทอ

ระบายน้ํา ซอยขาง 

ธนาคารกรุงไทยสาขา

ปากน้ําโพ (เสนอจากคํารอง

ของประชาชน)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวก ปลอดภัย ใน

การจราจร การขนสงและมี

ระบบระบายน้ําที่ดี

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กวาง 2.80 -

 5.00 เมตร ยาว 188 เมตร พรอมทอระบาย

น้ํา ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร ตาม

แบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

       1,210,000 เพื่อปองกันน้ําทวม

บริเวณชุมชน 

ประชาชนไดรับ ความ

สะดวกในการเดินทาง

สํานักการชาง

99 กอสรางผิวจราจรพรอมทอ

ระบายน้ํา ซอยแยกถนน

มหาเทพ (เสนอโดยชุมชน

หนองผักตบ)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวก ปลอดภัย ใน

การจราจร การขนสงและมี

ระบบระบายน้ําที่ดี

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กวาง  5.00 

เมตร ยาว ประมาณ 120  เมตร พรอมทอ

ระบายน้ํา ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร

 ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

       1,150,000 ราษฎรที่อยูอาศัยใน

พื้นที่มีการคมนาคมที่ดี

ไดรับความสะดวก 

รวดเร็ว ไมมีปญหาน้ํา

ทวมขัง

สํานักการชาง
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    4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
วัตถุประสงค

100 กอสรางผิวจราจร พรอมทอ

ระบายน้ํา ซอยเชื่อมถนน

มหาเทพขางบานชํานาญ

หมอ (เสนอโดยชุมชนหนอง

ผักตบ)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัยใน

การเดินทาง การจราจร 

การขนสง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กวาง  5.00 

เมตร ยาว ประมาณ 160  เมตร พรอมทอ

ระบายน้ํา ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร

  พรอมบอพัก ตามแบบแปลนรายละเอียด

ของเทศบาล

       1,450,000 ราษฎรที่อยูอาศัยใน

พื้นที่มีการคมนาคมที่ดี

ไดรับความสะดวก 

รวดเร็ว ไมมีปญหาน้ํา

ทวมขัง

สํานักการชาง

101 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 ประมาณ 150  เมตร พรอมทอ

ระบายน้ํา ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร

  พรอมบอพัก ตามแบบแปลนรายละเอียด

ของเทศบาล

       1,450,000 ราษฎรที่อยูอาศัยใน

พื้นที่มีการคมนาคมที่ดี

ไดรับความสะดวก 

รวดเร็ว ไมมีปญหาน้ํา

ทวมขัง

สํานักการชาง

102 กอสรางผิวจราจร พรอมทอ

ระบายน้ําซอยแยกถนน

มหาเทพ (เสนอโดยชุมชน

หนองผักตบ)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัย ใน

การเดินทาง การจราจร 

การขนสงและมีระบบ

ระบายน้ําที่ดี

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กวาง 5.00 

เมตร ยาว 150 เมตร พรอมทอระบายน้ํา 

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

       1,450,000 ราษฎรที่อยูอาศัยใน

พื้นที่มีการคมนาคมที่ดี 

ไดรับความสะดวก 

รวดเร็ว ไมมีปญหาน้ํา

ทวมขัง

สํานักการชาง
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    4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
วัตถุประสงค

103 กอสรางผิวจราจร พรอมทอ

ระบายน้ําซอยเยื้อง 

ศูนยบริการสาธารณสุข 3 

(เสนอโดยชุมชนสามัคคี

พัฒนา)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกความปลด

อภัยในการเดินทาง 

การจราจร การขนสง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กวาง 3.50 

เมตร ยาว 42 เมตร พรอมทอระบายน้ํา 

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

          270,000 ราษฎรที่อยูอาศัยใน

พื้นที่มีการคมนาคมที่ดี 

ไดรับความสะดวก 

รวดเร็ว ไมมีปญหาน้ํา

ทวมขัง

สํานักการชาง

104 กอสรางผิวจราจร พรอมทอ

ระบายน้ํา ซอยขางบานนาย

เยื้อน กล่ําเทศ (เสนอโดย

ชุมชนสามัคคีพัฒนา)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัยใน

การเดินทาง การจราจร 

การขนสง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กวาง 5.00 

เมตร ยาว 125 เมตร พรอมทอระบายน้ํา

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

       1,060,000 ราษฎรที่อยูอาศัยใน

พื้นที่มีการคมนาคมที่ดี 

ไดรับความสะดวก 

รวดเร็ว ไมมีปญหาน้ํา

ทวมขัง

สํานักการชาง

105 กอสรางผิวจราจร พรอมทอ

ระบายน้ําและทางเทา ถนน

มหาเทพ ชวงที่ 1  (เสนอ

โดยชุมชนหนองผักตบ)

ประชาชนไดรับประโยชน 

จากการใชเสนทาง พรอม

ทั้งมีระบบระบายน้ําที่ดี

ไดรับความสะดวก 

ปลอดภัยในการเดินทาง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.20 เมตร กวาง 12.00

 เมตร ยาว 875 เมตร ทางเทาพรอมทอ

ระบายน้ําขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.80 เมตร 

 ทั้ง 2 ดาน พรอมโคมไฟ ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

 35,000,000 

(เงินอุดหนุน)

ราษฎรที่อยูอาศัยใน

พื้นที่มีการคมนาคมที่ดี 

ไดรับความสะดวก 

รวดเร็ว ไมมีปญหาน้ํา

ทวมขัง

สํานักการชาง
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    4.1 แนวทางปรับปรุงเสนทางคมนาคม ขนสง ไฟฟาสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
วัตถุประสงค

106 กอสรางผิวจราจรพรอมทอ

ระบายน้ําถนนขางวัดเขา

ตั้งแตประตูวัดเขาถึงสาม

แยกเมรุวัดเขา (เสนอจากคํา

รองของประชาชน)

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกปลอดภัยใน

การเดินทางและมีระบบ

ระบายน้ําที่ดี

ผิวจราจร คสล. หนา 0.20 เมตร กวาง 8 

เมตร ยาว 510 เมตร พรอมทอระบายน้ํา 

คสล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร 

ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

             6,000,000 ประชาชนไดรับความ

สะดวก  ปลอดภัย       

ในการคมนาคม

สํานักการชาง

งบประมาณเทศบาล 33,110,000    105,346,000  157,928,000  

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

    4.2 แนวทางพัฒนาระบบการจราจร

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 กอสรางผิวจราจรตามแนว

ถนนริมเขื่อนพรอมปรับปรุง

ภูมิทัศนจากปอมหนึ่งถึงโรง

น้ําแข็ง (เสนอโดยชุมชน

ตลาดลาว)

เพื่อเปดพื้นที่และรองรับ

การขยายตัวของชุมชน

และปริมาณการจราจรใน

อนาคต

กอสรางถนน คสล. หนา 0.20 เมตร กวาง 

10.50 เมตร พรอมคันหินทางเทากวา 3.50 

เมตร ยาว 600 เมตร และโคมไฟถนน   ตาม

แบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

       8,500,000       ราษฏรที่อยูอาศัยใน

พื้นที่และที่มีการ

คมนาคมไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว และ  

เปนการปรับปรุง        

ภูมิทัศนตามแนวเขื่อน

ปองกันน้ําทวม

สํานักการชาง

2 ติดตั้งปายชื่อถนนและทาง

แยกภายในเขตเทศบาล 

(เสนอโดยชุมชนถาวรพัฒนา

,ชุมชนหนาผา)

เพื่อใหความสะดวกในการ

ใชเสนทางจราจร และแสดง

เอกลักษณวัฒนธรรม

ประเพณีของทองถิ่น

ติดตั้งปายชื่อถนนและทางแยกภายในเขต

เทศบาล  จํานวน  200 ปาย

       2,000,000        2,000,000    มีปายชื่อบอกถนนซอย

ที่สวยงามสะทอนถึง

วัฒนธรรมอันดีของ

ทองถิ่น

สํานักการชาง

3 ติดตั้งปายหยุดรถโดยสาร

ประจําทาง (เสนอโดยสโมสร

โรตารี่สี่แคว)

เพื่อแสดงจุดหยุดรถ

โดยสารเปนการปองกัน

และลดปญหาอุบัติเหตุ

ติดตั้งปายหยุดรถโดยสารประจําทางตาม

แบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

          600,000 ปญหาอุบัติเหตุลดลง สํานักการชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553 ถึง 2555)

เทศบาลนครนครสวรรค

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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    4.2 แนวทางพัฒนาระบบการจราจร

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

4 กอสรางสะพานขามแมน้ํา

นาน บริเวณวัดทองธรรมชาติ

เชื่อมทางหลวงหมายเลข  

225

เพื่อเปดพื้นที่และรองรับ

การขยายตัวของชุมชน

และปริมาณการจราจรใน

อนาคต

สะพาน คสล. กวาง 8 เมตร พรอม      ถนน

เชื่อมสะพานจํานวน 1  แหง

 110,000,000 

(เงินอุดหนุน)

 110,000,000 

(เงินอุดหนุน)

ประชาชนมีทางเลือก

เสนทางนี้ใชใน การ

สัญจรเพิ่มขึ้น ลด

อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น 

ตามแนวทางแยกสาย

หลักเดิม

สํานักการชาง

งบประมาณเทศบาล 10,500,000    2,600,000      -                 

งบเงนิอุดหนุน -                 75,000,000    75,000,000    
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4. ยุทธศาสตรพัฒนากายภาพเมือง

    4.3 แนวทางปรับปรุงภูมิทัศน แหลงทองเที่ยว พื้นที่นันทนาการ และสวนสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงเกาะกลางถนนทาง

รวมระหวาง ถนนอรรถกวี 

และมาตุลี (หนาสํานักงาน 

เทศบาลฯ)

เพื่อใหมีภูมิทัศนที่สวยงาม

และใหมีสถานที่จัดกิจกรรม

 ปรับปรุงลานดนตรีจัดทําทางเทาภายใน

สวนปรับปรุงสวนหยอมติดตั้งระบบสปริง

เกอรและไฟฟาแสงสวางจํานวน  1  แหง 

ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

       5,000,000 เกิดความสวยงาม

ตระการตา             

สรางความประทับใจ   

 แกผูมาเยี่ยมชม

สํานักการชาง

2 ปรับปรุงลานมังกรภายใน

อุทยานสวรรค  (เสนอโดย

ชุมชนแมศรีจันทร)

เพื่อใหเกิดความสวยงาม

สอดคลอง  กับการ

ปรับปรุงพื้นที่ลานมังกร

กอสรางสระน้ําดานหนาลานมังกรติดตั้ง

ปฏิมากรรม พรอมปายบรรยายตาง ๆ 

บริเวณลานมังกร  ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล 1  แหง

       1,200,000 เกิดความสวยงาม     

เปนที่ประทับใจ           

 แกผูมาเยี่ยมชม

สํานักการชาง

3 ปรับปรุงปายอุทยานสวรรค 

(เสนอโดยชุมชนหนาปาย

อุทยานฯ)

เพื่อใหเกิดความสวยงาม 

สอดคลอง  ไมปดบัง

ทัศนียภาพลานมังกร

 ปายชื่ออุทยานสวรรครูปแบบ

สถาปตยกรรมจีน จํานวน 1 ปาย       ตาม

แบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

       1,200,000 เกิดความสวยงาม

ตระการตา             

สรางความประทับใจ   

 แกผูมาเยี่ยมชม

สํานักการชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553 ถึง 2555)

เทศบาลนครนครสวรรค

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
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    4.3 แนวทางปรับปรุงภูมิทัศน แหลงทองเที่ยว พื้นที่นันทนาการ และสวนสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

4 ปรับปรุงรั้วรอบอุทยาน

สวรรค   (เสนอโดยชุมชน

วิมานแมน)

เพื่อใหมีภูมิทัศนที่สวยงาม ปรับปรุงรั้วเดิมรอบอุทยานสวรรคโดยทํา

เหล็กลูกกรงรั้ว  เสารั้วรูปแบบเกงจีนพรอม

ทาสี  และติดตั้งประตูรั้วใหมแทนประตูรั้ว

เดิม  ความยาวประมาณ  1,765  เมตร ตาม

แบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

       5,300,000        5,300,000 เกิดความสวยงานเปน

ระเบียบ

สํานักการชาง

5 กอสรางหองน้ําภายใน

อุทยานสวรรค  (เสนอโดย

ชุมชนหิมพานท)

เพื่ออํานวยความสะดวก

แกประชาชน  ที่เขามาใช

พักผอนภายในอุทยาน

สวรรค

 กอสรางหองน้ํา จํานวน  5  แหง              

ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

       1,600,000        1,600,000           800,000 ประชาชนไดรับความ

สะดวกปลอดภัยใน

การคมนาคม

สํานักการชาง

6 พัฒนาพื้นที่เฉพาะบริเวณ

หนองผักตบ (เสนอโดย

ชุมชนหนองผักตบ)

เพื่อใหมีภูมิทัศนที่สวยงาม

และปองกันการบุกรุกที่

สาธารณะในเชิงรุก

 กอสรางศาลาลอยน้ํา ศาลาเอนกประสงค

ลาน จอดรถ หองน้ํา ทางเดินรอบสระน้ํา 

และปรับปรุงภูมิทัศน โดยรวม ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

       4,000,000        5,000,000        5,000,000 ราษฏรที่อยูอาศัยใน

พื้นที่มีที่ใชในการ

พักผอนเพิ่มรายไดจาก

การทองเที่ยว

สํานักการชาง
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    4.3 แนวทางปรับปรุงภูมิทัศน แหลงทองเที่ยว พื้นที่นันทนาการ และสวนสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

7 พัฒนาพื้นที่เกาะญวน เพื่อพัฒนาเปนศูนยกลาง

ธุรกิจ     แหงใหมใจกลาง

เมืองนครสวรรคและ      

ลดความแออัดของยาน

เศรษฐกิจ

 กอสรางระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

และสิ่งอํานวยความสะดวก  ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

 30,000,000 

(เงินอุดหนุน)

ในเขตเทศบาลมียาน

ธุรกิจแหงใหมรองรับ

การขยายตัวทาง

เศรษฐกิจ

สํานักการชาง

8 ติดตั้งโคมไฟฟาสองสวาง

และไฟประดับ บริเวณลาน

มังกรภายในอุทยานสวรรค

เพื่อใหเกิดความสวยงาม

สอดคลองกับการปรับปรุง

พื้นที่ลานมังกร

 ติดตั้งโคมไฟโดยสองสวางและไฟประดับ

ลานมังกรจํานวน 1 แหง        ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

          2,000,000 เกิดความสวยงาม

ตระการตา             

สรางความประทับใจ   

 แกผูมาเยี่ยมชม

สํานักการชาง

9 ปรับปรุงเกาะกลางอุทยาน

สวรรค

เพื่อใหมีภูมิทัศน      ที่

สวยงาม

กอสรางถนนและที่จอดรถปรับปรุงอาคาร

เดิมที่ทรุดโทรมกอสรางอาคารเรือนรมไม 1 

หลังปรับปรุงพื้นที่และตัดแตงตนไมพรอม

ปลูกตนไมเพิ่มเติม                  ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

     12,000,000 เกิดความสวยงาม

ตระการตา             

สรางความประทับใจ   

 แกผูมาเยี่ยมชม

สํานักการชาง

10 ปรับปรุงสะพานเชื่อมเกาะ

กลางอุทยานสวรรค

เพื่อใหเกิดความสวยงาม

และสอดคลองกับการ

ปรับปรุงพื้นที่เกาะกลาง

 ปรับปรุงราวสะพานและซุมบริเวณสะพาน

จํานวน 1 แหงตามแบบแปลนรายละเอียด

ของเทศบาล

          950,000 เกิดความสวยงาม

ตระการตา             

สรางความประทับใจ   

 แกผูมาเยี่ยมชม

สํานักการชาง
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    4.3 แนวทางปรับปรุงภูมิทัศน แหลงทองเที่ยว พื้นที่นันทนาการ และสวนสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

11 จัดทําปายสถานที่ทองเที่ยว

พรอมประวัติ (เสนอโดย

ชุมชนตลาดลาว ชมรมเขา

กบ  หอการคาจังหวัด

นครสวรรค โรงเรียน

นครสวรรค)

เพื่อบอกถึงความเปมาของ

สถานที่ทองเที่ยวในเขต

เทศบาล

 ปายชื่อสถานที่ทองเที่ยวพรอมประวัติ  

จํานวน  12  ปาย

          120,000           120,000 ประชาชนรับทราบ

ขอมูลประวัติความ

เปนมาเกี่ยวกับสถานที่

ทองเที่ยว

สํานักการชาง

12  ปรับปรุงทางเทารอบใน

ภายในอุทยานสวรรค

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง

เดินทางที่สะดวก

 กอสรางทางเดินเทาภายในอุทยานสวรรค 

กวาง 2.00 เมตร ยาว 3,500 เมตร โดยปู

บล็อกทางเทาพรอมขอบคันหิน         ตาม

แบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

       6,000,000        6,000,000 ประชาชนไดรับความ

สะดวกปลอดภัยใน

การคมนาคม

สํานักการชาง

13 กอสรางอาคารสัญลักษณ

พื้นที่ตนน้ําเจาพระยา (พื้นที่

เฉพาะเกาะยม)

เพื่อพัฒนาตนแมน้ํา

เจาพระยา ใหเปนแหลง

ทองเที่ยว ระดับประเทศถึง

ระดับนานาชาติ

 ออกแบบและกอสรางอาคารสัญลักษณ ตน

น้ําเจาพระยา พรอมงานภูมิสถาปตย จํานวน

  1  แหง ตามแบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

    115,000,000

(เงินอุดหนุน)

 115,000,000

(เงินอุดหนุน)

ราษฏรที่อยูอาศัยใน

พื้นที่มีที่ใชในการ

พักผอนเพิ่มรายไดจาก

การทองเที่ยว

สํานักการชาง
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    4.3 แนวทางปรับปรุงภูมิทัศน แหลงทองเที่ยว พื้นที่นันทนาการ และสวนสาธารณะ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

14 พัฒนาพื้นที่ริมน้ําเพื่อเปน

แหลงทองเที่ยวและกิจกรรม

สันทนาการ

เพื่อเปนการสราง

บรรยากาศสําหรับพื้นที่

ริมน้ํา เพื่อการพักผอนและ

สงเสริมการทองเที่ยว

 ปรับปรุงถนนคนเดินและจัดภูมิทัศนตาม

แนวริมเขื่อนและถนนริมน้ํายาว 1,000 เมตร

 ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

 30,000,000 

(เงินอุดหนุน)

 30,000,000 

(เงินอุดหนุน)

ราษฏรที่อยูอาศัยใน

พื้นที่มีที่ใชในการ

พักผอนเพิ่มรายไดจาก

การทองเที่ยว

สํานักการชาง

15 จัดสรรพื้นที่เพื่อ

สวนสาธารณะ  และ

กิจกรรมสันทนาการ    

หนองหัวสวน              (พื้นที่

เฉพาะเกาะยม)

เพื่อพัฒนาตนแมน้ํา

เจาพระยาใหเปนแหลง

ทองเที่ยวระดับประเทศถึง

ระดับนานาชาติ

 ปรับปรุงพื้นที่ กอสรางสาธารณะอาคาร

กีฬากลางแจง และอาคารกีฬาในรมในพื้นที่ 

 150  ไร

 40,000,000 

(เงินอุดหนุน)

 40,000,000 

(เงินอุดหนุน)

ราษฏรที่อยูอาศัยใน

พื้นที่มีที่ใชในการ

พักผอนเพิ่มรายไดจาก

การทองเที่ยว

สํานักการชาง

16 จัดหาโคมไฟประดับรูปมังกร เพื่อความสวยงามในกิจ

กรรรมทองถิ่น  แสดง

เอกลักษณวัฒนธรรมของ

พื้นที่

 จัดหาโคมไฟประดับรูปมังกรพรอมติดตั้ง

จํานวน  400  ตัว  ตามรูปแบบรายละเอียด

และจุดที่เทศบาลกําหนด

       4,400,000 เกิดความสวยงาม

ตระการตา             

สรางความประทับใจ   

 แกผูมาเยี่ยมชม

สํานักการชาง

งบประมาณเทศบาล 18,300,000    32,970,000    16,320,000    

งบเงินอุดหนุน -                 190,000,000  220,000,000  
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4. ยุทธศาสตรพัฒนากายภาพเมือง

    4.4 แนวทางปรับปรุงและขยายระบบการผลิตและจําหนายน้ําประปา พัฒนาคุณภาพน้ําประปา

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 วางทอเมนประปาทางแยก

รานโกยี ผานโรงพยาบาล

ปากน้ําโพ - ถ.สวรรควิถี

เพื่อปรับปรุงทอจายน้ําให

ไดมาตรฐาน

วางทอ พีวีซี ขนาด Ø300 มม. ชั้นคุณภาพ 

8.5 ชนิดตอดวยแหวนยางจากทางแยกราน

โกยี ผานโรงพยาบาลปากน้ําโพ ถึงถนน

สวรรควิถี ความยาวประมาณ 390 เมตร 

พรอมประสานทอที่วางใหม ใหกับผูใชน้ํา

รายเดิม

       1,199,000 ประชาชนมีน้ําประปา

ใชอยางเพียงพอและ

ตอเนื่องครอบคลุมทุก

ครัวเรือน

สํานักการประปา

2 วางทอเมนประปาถนนวิ

สิษฐสวรรค

เพื่อปรับปรุงทอจายน้ําให

ไดมาตรฐาน

วางทอ พีวีซี ขนาด Ø100 มม. ชั้นคุณภาพ 

13.5 ชนิดตอดวยแหวนยางจากถนนวิสิษฐ

สวรรค ฝงซาย ความยาว 240 เมตร ฝงขวา 

ความยาว 240 เมตร รวมความยาวประมาณ

 480 เมตร

          611,000 ประชาชนมีน้ําประปา

ใชอยางเพียงพอและ

ตอเนื่องครอบคลุมทุก

ครัวเรือน

สํานักการประปา

ที่ โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553 ถึง 2555)

เทศบาลนครนครสวรรค

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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    4.4 แนวทางปรับปรุงและขยายระบบการผลิตและจําหนายน้ําประปา พัฒนาคุณภาพน้ําประปา

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ
ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

3 วางทอเมนประปาถนน

จักรวาล - แยก NSC

เพื่อปรับปรุงทอจายน้ําให

ไดมาตรฐาน

วางทอเมนประปา พีวีซี ถนนจักรวาลจากทอ

เมนเดิม ขนาดØ 250 มม. แยกNSCไปถึงทอ

เมนเดิม ขนาดØ100 มม. หนาศูนย

ฝกอบรมตํารวจภูธร ภาค 6 โดยวางทอพีวีซี 

ขนาดØ 250 มม. ชั้นคุณภาพ 8.5 ชนิดตอ

ดวยแหวนยางความยาว 1,000 เมตร และ

ทอพีวีซี ขนาดØ 200 มม. ชั้นคุณภาพ 8.5 

ชนิดตอดวยแหวนยาง ความยาว 620  เมตร

 รวมความยาวประมาณ 1,620 เมตร

       1,980,000 ประชาชนมีน้ําประปา

ใชอยางเพียงพอและ

ตอเนื่องครอบคลุมทุก

ครัวเรือน

สํานักการประปา

4 วางทอเมนประปาบริเวณ

ชุมชนวัดพระบางมงคล

เพื่อปรับปรุงทอจายน้ําให

ไดมาตรฐาน

วางทอเมนประปา ขนาด Ø 4 นิ้ว พีวีซีชั้น

คุณภาพ 13.5 ความยาว 190 เมตร โดย

ขยายทอเมนเดิม ขนาดØ 2 นิ้ว เปนทอขนาด

 Ø 4 นิ้ว

          112,000 ประชาชนมีน้ําประปา

ใชอยางเพียงพอและ

ตอเนื่องครอบคลุมทุก

ครัวเรือน

สํานักการประปา
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    4.4 แนวทางปรับปรุงและขยายระบบการผลิตและจําหนายน้ําประปา พัฒนาคุณภาพน้ําประปา

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ
ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

5 ดันทอลอดถนนพหลโยธิน

สามแยกบายพาส

เพื่อปรับปรุงทอจายน้ําให

ไดมาตรฐาน

ดันทอลอดถนนพหลโยธินสามแยกบายพาส 

โดยใชทอปลอกเหล็ก ขนาด Ø 500 มม. 

ความยาว 60 เมตร  และใชทอลอด พีวีซี 

ขนาดØ 300 มม. ชั้นคุณภาพ 8.5  ชนิดตอ

ดวยแหวนยาง  ความยาว 78 เมตร

          975,000 ประชาชนมีน้ําประปา

ใชอยางเพียงพอและ

ตอเนื่องครอบคลุมทุก

ครัวเรือน

สํานักการประปา

6 กอสรางขยายระบบประปา 

(หนองหัวเสือ)

กอสรางระบบผลิต

จําหนายน้ําประปาบริเวณ

หนองหัวเสือใหไดมาตรฐาน

กอสรางโรงสูบน้ําดิบและน้ําใส 1 ชุด 

กอสรางระบบผลิตน้ําประปาไมนอยกวา 200

 ลบ.ม./ชม. บนถังน้ําใสขนาดจุ 2,000 ลบ.ม.

 จํานวน 1 ชุด กอสรางหอถังสูงขนาดจุ 250 

ลบ.ม. 1 ถัง ระบบทอน้ําดิบและทอน้ําใส 

ระบบไฟฟาเครื่องกลและไฟฟแรงสูง

     40,000,000 ประชาชนมีน้ําประปา

ใชอยางเพียงพอและ

ตอเนื่องครอบคลุมทุก

ครัวเรือน

สํานักการประปา

7 ติดตั้งเครื่องตรวจวัด

คุณภาพน้ํา

เพื่อปรับปรุงระบบตรวจวดั

คุณภาพน้ําใหไดมาตรฐาน

จัดหาเครื่องมือวัดคุณภาพน้ําแบบติดตั้ง

ประจําที่ สามารถแสดงผลการวัดคาความ

เปนกรด - ดาง คาความขุน คาคลอรีน

ตกคาง และคาการนําไฟฟา แสดงผลการ

วัดบนหนาจอดิจิตอล จํานวน 1 ชุด

          620,000 ประชาชนมีน้ําประปาที่

ไดมาตรฐาน

สํานักการประปา
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    4.4 แนวทางปรับปรุงและขยายระบบการผลิตและจําหนายน้ําประปา พัฒนาคุณภาพน้ําประปา

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ
ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

8 วางทอประปาซอยขาง

สํานักงานกรมพัฒนาที่ดิน 

เขต 9

เพื่อปรับปรุงทอจายน้ําให

ไดมาตรฐาน

วางทอเมนประปา โดยใชทอ pvc ชนิดตอ

ดวยแหวนยาง ขนาด 2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 13.5

 ประสานจากทอเดิมขนาด 200 มม. ริมถนน

โกสียเขาไปในซอยสํานักงานกรมพัฒนาที่ดิน

 เขต 9 ความยาวประมาณ 620 เมตร

          116,000 ประชาชนมีน้ําประปา

ใชอยางเพียงพอและ

ตอเนื่องครอบคลุมทุก

ครัวเรือน

สํานักการประปา

9 ติดตั้งเครื่องวัดอัตราการไหล

ของน้ํา

ปรับปรุงระบบตรวจวัด

อัตราการไหลของน้ําใหได

มาตรฐาน

จัดหาเครื่องมือวัดอัตราการไหลของน้ําใน

เสนทอแบบติดตั้งประจําที่ สามารถแสดง

ขอมูลการไหลของน้ําและสามารถบันทึกคา

อัตราการไหลของน้ําเปน ลบ.ม./ชม. จํานวน

 1 ชุด

          170,000 ประชาชนมีน้ําประปาที่

ไดมาตรฐาน

สํานักการประปา

10 คากอสรางแทนน้ําดื่ม บริการน้ําดื่มแกประชาชน

ในชุมชนหรือที่สาธารณะใน

เขตจายน้ําของการประปา

กอสรางแทนน้ําดื่มชนิดติดตั้งอยูกับที่ 

จํานวน 10 จุดตอป

          700,000           700,000 ประชาชนมีน้ําสะอาด

ดื่มทันทีที่ตองการ

สํานักการประปา

งบประมาณเทศบาล 46,483,000    700,000         -                 

งบเงินอุดหนุน -                 -                 -                 
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4. ยุทธศาสตรพัฒนากายภาพเมือง

    4.5 แนวทางปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ําและการปองกันน้ําทวม

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 กอสรางสถานีสูบน้ําฝน

บริเวณศูนยทารถ  (เสนอ

โดยชุมชนวิมานลอย)

เพื่อใหประชาชนไดความ

สะดวกในการสัญจรไปมา

และมีระบบระบายน้ําที่ดี

กอสรางบอสูบ คสล. พรอมติดตั้งเครื่องสูบ

น้ํา แบบจุม ขนาดไมนอยกวา  9 กิโลวัตต  

จํานวน  2  ชุด     ควบคุมดวยระบบอัตโนมัติ

       1,800,000 ราษฏรที่อยูอาศัยใน

พื้นที่ไดรับการ

คมนาคมที่สะดวก  ไม

มีปญหาน้ําทวมขัง

สํานักการชาง

2 ปรับปรุงระบบระบายน้ําและ

 ถนน คสล. ถนนสวรรควิถี  

บริเวณหนาบานพัก

สรรพสามิต จังหวัด

นครสวรรค  (เสนอจากคํา

รองของประชาชน)

เพื่อใหประชาชนไดความ

สะดวกในการสัญจรไปมา 

และมีระบบระบายน้ําที่ดี

กอสรางทอระบายน้ํา คสล. ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.60 มตร พรอมบอพัก 

คสล. และปรับปรุง ถนน คสล.  หนา  0.20 

เมตร กวาง 3 เมตร ยาว 160 เมตร โดยมี

พื้นที่ไมนอยกวา  445  ตารางเมตร 

รายละเอียดตามแบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

1,400,000      ทําใหราษฏรที่อยูอาศัย

ในบริเวณดังกลาว

ไดรับความสะดวก 

ปลอดภัย ในการสัญจร

ไปมา

สํานักการชาง

3 ปรับปรุงระบบระบายน้ําถนน

โกสียจากเชิงสะพาน

พิษณุโลก - ปอมหนึ่ง  (เสนอ

โดยชุมชนโกมินทร)

เพื่อใหมีระบบระบายน้ําที่ดี กอสรางทอระบายน้ําขนาด  1.20 เมตร  ยาว

  2,275  เมตร และทอระบายน้ําขนาด

เสนผาศูนยกลาง  1.50  เมตร  ยาว 1,490  

เมตร ตามแบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

     15,000,000      20,000,000      20,000,000 ราษฏรที่อยูอาศัยใน

พื้นที่ไดรับการ

คมนาคมที่สะดวก  ไม

มีปญหาน้ําทวมขัง

สํานักการชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553 ถึง 2555)

เทศบาลนครนครสวรรค

ที่ โครงการ
ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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    4.5 แนวทางปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ําและการปองกันน้ําทวม

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ
ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

4 ปรับปรุงระบบระบายน้ํา

ถนนสวรรควิถี  ชวงแยก 

ถนนธรรมวิถี ถึง ถนนอรรถ

กวี  (เสนอโดยชุมชนรณชัย)

เพื่อใหผูใชเสนทางไดรับ

ความสะดวกปลอดภัยใน

การเดินทางการจราจร 

การขนสง และมีระบบ

ระบายน้ําที่ดี

กอสรางทอระบายน้ํา คสล. เสนผาศูนยกลาง

 1.00 เมตร พรอมปรับปรุงซอมแซมผิว

จราจรหลังทอยาวรวม  700 เมตร ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

       6,500,000        6,500,000 ราษฏรที่อยูอาศัยใน

พื้นที่ไดรับการ

คมนาคมที่สะดวก  ไม

มีปญหาน้ําทวมขัง

สํานักการชาง

5 กอสรางระบบระบายน้ํา

ถนนผังเมืองสาย ก.

เพื่อใหมีระบบระบายน้ํา  

ที่มีประสิทธิภาพ

ทอระบายน้ําขนาดเสนผาศูนยกลาง 1 เมตร

 พรอมบอพัก ยาวรวมไมนอยกวา 200 เมตร

       1,650,000 ทําใหมีระบบระบายน้ํา

ที่มีประสิทธิภาพ

สํานักการชาง

6 ตอทอผันน้ําชวงอาคารดักน้ํา

เสีย 5 ถึงอาคารดักน้ําเสีย 6

เพื่อใหมีระบบระบายน้ําที่

มีประสิทธิภาพ

ตอความยาวทอผันน้ําฝนสวนเกิน 

(BYPASS) โดยตอความยาวทอ คสล. รูป

เหลี่ยมที่ ODS 5  ขนาด 1.5x1.5 เมตร ยาว 

6 เมตร และที่ ODS 6  ขนาด 1.5x2.1 เมตร

 ยาว 6 เมตร พรอมยาย FLAP GATE ที่

ปลายทอ

          600,000 ทําใหมีระบบระบายน้ํา

ที่มีประสิทธิภาพ

สํานักการชาง

7 กอสรางสถานีสูบน้ําหนอง

ผักตบ

เพื่อใหมีระบบระบายน้ําที่

มีประสิทธิภาพ

กอสรางบอสูบน้ํา ค.ส.ล.พรอมระบบติดตั้ง

เครื่องสูบน้ํา ขนาดไมนอยกวา 9 กิโลวัตต 

จํานวน 2 ชุด ควบคุมดวยระบบอัตโนมัติ

       1,800,000 ทําใหมีระบบระบายน้ํา

ที่มีประสิทธิภาพ

สํานักการชาง
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    4.5 แนวทางปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ําและการปองกันน้ําทวม

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ
ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

8 กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งพัง

 และคันปองกันน้ําทวมตาม

แนวรองน้ํา เจาพระยาเกา

จากสะพานเดชาฯถึงโรง

บําบัดน้ําเสีย

เพื่อปองกันตลิ่งพังและ

ปองกันน้ําทวม

เขื่อนปองกันตลิงพังและคันปองกันน้ําทวม 

คสล. จากสะพานเดชาติวงศ ไปตามรองน้ํา

และคันปองกันน้ําทวมดานในเกาะญวนถึง

โรงบําบัดน้ําเสีย พรอมถนนหลังคันปองกัน

น้ําทวม ยาว 2,000 เมตร ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

 150,000,000 

(เงินอุดหนุน)

 150,000,000 

(เงินอุดหนุน)

ราษฏรที่อยูอาศัยใน

พื้นที่ไดรับการ

คมนาคมที่สะดวก  ไม

มีปญหาน้ําทวมขัง

สํานักการชาง

9 กอสราง ระบบปองกันน้ํา

ทวมชวงสอง (เกาะญวน) 

และชวงสาม (วัดไทรใต-

ปอมหนึ่ง)

เพื่อปองกันตลิ่งพังและ

ปองกันน้ําทวม

คันปองกันน้ําทวมจากวัดไทรใต ถึงปอม

หนึ่งและจากรณชัยถึงเชิงสะพานเดชาติวงศ

 ยาว 3,200 เมตร ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

 250,000,000 

(เงินอุดหนุน)

 170,000,000 

(งินอุดหนุน)

ราษฏรที่อยูอาศัยใน

พื้นที่ไมมีปญหาน้ํา

ทวมขัง

สํานักการชาง

10 ปรับปรุงระบบระบายน้ํา

ถนนจักรวาล เริ่มตั้งแตแยก 

NSC ถึงแยกนวมินทรและ

ทางหลวง หมายเลข  117 

จากแยกนวมินทรถึงใต

สะพานพิษณุโลก

เพื่อรวบรวมน้ําเสียและ

ระบบระบายน้ํา  ปองกัน

น้ําทวมขังพื้นที่ ตามแนว

ถนน

กอสรางทอระบายน้ําขนาดเสนผาศูนยกลาง 

 1.00 เมตร  ยาว  479  เมตร ขนาด 1.20 

เมตร ยาว 273 เมตร ขนาด 1.50 เมตร ยาว 

826  เมตร พรอมปรับปรุงซอมแซม ถนน

กอสรางอาคารดักน้ําเสียและโรงสูบน้ําเสีย 

จํานวน  1 แหง ตามแบบแปลนรายละเอียด

ของเทศบาล

 45,000,000 

(เงินอุดหนุน)

ราษฏรที่อยูอาศัยใน

พื้นที่ไดรับการ

คมนาคมที่สะดวก  ไม

มีปญหาน้ําทวมขัง

สํานักการชาง
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    4.5 แนวทางปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ําและการปองกันน้ําทวม

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ
ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

11 กอสรางสถานีสูบน้ําฝน  

ถนนไกรลาส

เพื่อใหมีระบบระบายน้ํา  

ที่มีประสิทธิภาพ

กอสรางบอสูบ คสล. พรอมติดตั้งเครื่องสูบ

น้ํา แบบจุม ขนาดไมนอยกวา  9 กิโลวัตต  

จํานวน  4  ชุด  ควบคุมดวยระบบอัตโนมัติ

       3,500,000 ทําใหมีระบบระบายน้ํา

ที่มีประสิทธิภาพ

สํานักการชาง

12 กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งพัง

พรอมลานอเนกประสงคริม

แมน้ําปงบริเวณชุมชนหนา

ผา    (เสนอโดยชุมชนหนา

ผา)

เพื่อปองกันตลิ่งพัง ปองกัน

น้ําทวมและ ใหมีสถานที่

จัดกิจกรรมรวมทั้งการ

พักผอนหยอนใจ

เขื่อนหินทิ้งยาว 60 เมตร พรอมลาน

อเนกประสงคกวาง 12 เมตร ยาว 24 เมตร 

และบันไดขึ้นลงตลิ่งตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

       6,500,000 ปองกันตลิ่งพังและ

ปองกันน้ําทวม

ประชาชนไดรับ

ประโยชนจากการมี

สถานที่จัดกิจกรรม   

ของชุมชน

สํานักการชาง

13 กอสรางรางระบายน้ํา คสล.

รูปตัวยูพรอมฝาปด คสล. 

ซอยมาตุลี 14

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการสัญจร

กอสรางรางระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู  พรอม

ฝาปด คสล.ซอยมาตุลี 14  ขนาดลึก 0.40 

เมตร กวาง 0.50 เมตร ความยาว รวมทั้ง

สองขาง 494 เมตร ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

       1,123,000 ราษฏรที่อยูอาศัยใน

พื้นที่ไดรับการ

คมนาคมที่สะดวก 

รวดเร็ว

สํานักการชาง

งบประมาณเทศบาล 28,750,000    37,623,000    20,000,000    

งบเงินอุดหนุน -                 370,000,000  245,000,000  
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5. ยุทธศาสตรดานการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง

    5.1 แนวทางการสนับสนุน สงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิ เสรีภาพ ของประชาชน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล

และผูบริหารเทศบาล

เพื่อเปนคาใชจายในการ

เลือกตั้งสมาชิกสภา

ทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น

จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ

ผูบริหารเทศบาล

       4,500,000 การเลือกตั้งเปนไปดวย

ความเรียบรอย

สํานักปลัดฯ

งบประมาณเทศบาล -                 -                 4,500,000      

งบเงินอุดหนุน -                 -                 -                 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553 ถึง 2555)

เทศบาลนครนครสวรรค

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
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5. ยุทธศาสตรดานการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง

    5.2 การสนับสนุน สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 วันเทศบาล 

(ตามนโยบาย

กระทรวงมหาดไทย)

 เพื่อเชิดชูความสําคัญของ

การปกครองทองถิ่นใน

รูปแบบเทศบาลใหปรากฏ

แกประชาชนทั่วไป

ทําบุญเลี้ยงเพลพระ  จัดนิทรรศการผลงาน

เทศบาล  จัดกิจกรรมนันทนาการ 1 ครั้ง

          200,000           200,000           200,000  พนักงานเทศบาลและ

ประชาชนทั่วไปเขาใจ

และเห็นความสําคัญ

ของการปกครอง

ทองถิ่นรูปแบบเทศบาล

 พนักงานเทศบาลมี

ความรัก สามัคคี

สํานักปลัด

งานธุรการ

2 อุดหนุนหนวยงานของรัฐ

หรือองคกรเอกชนใน

กิจกรรมอันเปน

สาธารณประโยชน

เพื่ออุดหนุนหนวยงานดาน

ตาง ๆ

อุดหนุนหนวยงานของรัฐหรือองคกรเอกชน

ในกิจกรรมอันเปนสาธารณประโยชนอยาง

นอย 3 หนวยงาน

       1,000,000        1,000,000        1,000,000 หนวยงานของรัฐหรือ

องคกรเอกชนสามารถ

ปฏิบัติงานไดอยาง

ราบรื่น

สํานักปลัด

งานธุรการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553 ถึง 2555)

เทศบาลนครนครสวรรค

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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    5.2 การสนับสนุน สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

3 สํารวจความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ

เพื่อนําขอมูลที่ไดรับมา

ปรับปรุงประสิทธิภาพการ

ทํางาน ใหผูรับบริการไดรับ

ความพึงพอใจสูงสุด

จัดจางหนวยงานหรือสถาบันที่เปนกลาง

สํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการของ

เทศบาลในประเด็นหลัก ๆ ไดแก ดาน

กระบวนการขั้นตอนการใหบริการ ดาน

เจาหนาที่ผูใหบริการ ดานสิ่งอํานวยความ

สะดวก ฯลฯ 1 ครั้ง

          100,000           100,000           100,000 ผูรับบริการไดรับความ

พึงพอใจสูงสุด

สํานักปลัดเทศบาล

งานการเจาหนาที่

4 อุดหนุนโครงการอนุรักษ

และสงเสริมงานประเพณีแห

เจาพอเจาแมปากน้ําโพ 

(ตามนโยบายทองถิ่น)

 เพื่อเปนการสงเสริมการ

ทองเที่ยวภายในจังหวัด

สนับสนุนงานประเพณีแหเจาพอ-เจาแม 

ปากน้ําโพ ปละ 1 ครั้ง

       2,000,000        2,000,000        2,000,000  เศรษฐกิจการคา

ภายในจังหวัดดีขึ้น

งานสงเสริมการ

ทองเที่ยว

งบประมาณเทศบาล 3,300,000      3,300,000      3,300,000      

งบเงินอุดหนุน -                 -                 -                 
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5. ยุทธศาสตรดานการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง

    5.3 แนวทางการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 ฝกอบรมและฝกทบทวน อป

พร.และสัมมนาทัศนศึกษาดู

งาน

เพื่อใหประชาชนและ  อป

พร.  มีความรู

ความสามารถในการระงับ

เหตุอัคคีภัยเบื้องตนมี

ทักษะในการใชอุปกรณ 

และเทคนิคที่ทันสมัย 

ตลอดจนศึกษาดูงาน

360 คน           500,000           500,000           500,000 อปพร. และประชาชน

มีทักษะมีความรูและ

สามารถระงับเหตุ

อัคคีภัยเบื้องตนได

 งานปองกันฯ

2 ฝกซอมแผนปองกันภัยฝาย

พลเรือน

เพื่อฝกซอมแผนปองกันภัย

ฝายพลเรือน

ไมนอยกวา 1 ครั้ง             50,000             50,000             50,000 ทําใหเกิดความ

คลองตัวในการปองกัน

หากมีสาธารณภัย

เกิดขึ้นจริง

งานปองกัน ฯ

3 เจาหนาที่ปองกัน และ

พนักงานดับเพลิงทัศน

ศึกษาดูงาน

เพื่อใหเจาหนาที่ และ

พนักงาน ไดดูงาน

หนวยงานอื่น เพื่อนํามา

ปรับปรุงหนวยงาน

50 คน             80,000 สามารถนํามาปรับปรุง 

ในหนวยงานในการ

พัฒนาหนวย

งานปองกัน ฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553 ถึง 2555)

เทศบาลนครนครสวรรค

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
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    5.3 แนวทางการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

4 พัฒนาประสิทธิภาพ

พนักงานดับเพลิง

เพื่อเพิ่มทักษะ และพัฒนา

ศักยภาพของพนักงาน

50 คน             80,000             80,000             80,000 พนักงาน ไดเพิ่มทักษะ 

และพัฒนาขีด

ความสามารถ

งานปองกัน ฯ

5 สัปดาหปองกันอัคคีภัย  

(เสนอโดยชุมชนสุนันทา)

เพื่อจัดกิจกรรมณรงค

ปองกันอัคคีภัย

71 ชุมชน             50,000             50,000             50,000 การเกิดอัคคีภัยลดลง งานปองกัน ฯ

6 รณรงคปองกันสาธารณภัย  

(เสนอโดยชุมชนเขาโรงครัว)

เพื่อจัดกิจกรรมรณรงคปอง

เหตุสาธารณภัย อุบัติภัย

71 ชุมชน             50,000             50,000             50,000 การเกิดสาธารณภัย

ลดลง

งานปองกัน ฯ

7 ตรวจรวมเพื่อความปลอดภัย เพื่อจัดกําลัง อปพร.ออก

ตรวจรวม กับหนวยงาน

ของตํารวจ

2 ครั้ง             60,000             60,000             60,000 การเกิดอัคคีภัย และ

เหตุสาธารณภัย ลดลง

งานปองกัน ฯ

8 เยาวชนปองกันสาธารณภัย

หรือภัยคุกคามอื่น  (เสนอ

โดยชุมชนหนองผักตบ)

เพื่อฝกใหเยาวชนรูวิธีการ

ปองกันสาธารณภัย และ

ระงับภัย ตลอดจนการ

ปองกันตัวจากภัยคุกคาม

อื่น

80 คน             60,000             60,000             60,000 เยาวชนปลอดภัยรู

วิธีการปองกัน และ

ระงับสาธารณภัยและ

ภัยอื่น ๆ

งานปองกัน ฯ

9 กอสรางที่จอดรถดับเพลิง

ขนาดเล็ก

เพื่อสําหรับจอดรถดับเพลิง

ขนาดเล็กจํานวน 3 - 4 คัน

 1 หลัง           500,000       มีความเปนระเบียบ

เรียบรอย

งานปองกัน ฯ
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    5.3 แนวทางการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

10 ปรับปรุงที่จอดรถดับเพลิง

หนวยเฉพาะกิจ

เพื่อใชเปนหนวยดับเพลิง

เฉพาะกิจ

1   หลัง           300,000 มีความเปนระเบียบ

เรียบรอย

งานปองกัน ฯ

11 ปรับปรุงหนวยดับเพลิงใน

อุทยานสวรรค

เพื่อปรับปรุงหนวย

ดับเพลิงภายในอุทยาน

สวรรค

2    แหง           350,000 มีความเปนระเบียบ

เรียบรอย

งานปองกัน ฯ

12 ปรับปรุงบานพักพนักงาน

ดับเพลิง

เพื่อปรับปรุงอาคารที่พัก

พนักงานดับเพลิง

 1  แหง           500,000 เพื่อใหเปนที่พักอาศัย

ของพนักงานดับเพลิง

งานปองกัน ฯ

13 ซอมแซมยานพาหนะ รถบันไดเลื่อนอัตโนมัติ      

(ย.10)   รถบันไดเลื่อน

อัตโนมัติ(หอน้ํา)

2 คัน           700,000 เพื่อใชชวยเหลือ

ผูประสบภัยจากอาคาร

สูง

งานปองกัน ฯ

14 กอสรางอาคารชุดที่พัก

พนักงานดับเพลิง

เพื่อเปนสวัสดิการใหกับ

เจาหนาที่และ พนักงาน

1  หลัง           5,000,000 เปนที่พักอาศัยของ

จนท. และพนักงานเกิด

ความรวดเร็วในการ

ออกปฏิบัติงาน

งานปองกัน ฯ

15 ปรับปรุงอาคารสํานักงาน

หนวยเรือดับเพลิง วัดตะแบก

เพื่อปรับปรุงอาคาร

สํานักงานของสถานี

ดับเพลิง หนวยเรือดับเพลิง

 วัดตะแบก

1  หลัง              500,000 เปนสํานักงาน สําหรับ

ปฏิบัติหนาที่ ของ

พนักงานดับเพลิง

สถานียอย

งานปองกัน ฯ
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    5.3 แนวทางการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

16 กอสรางสถานีดับเพลิงใหม

แทนสถานีดับเพลิงหลังเกา

เพื่อใหสถานีดับเพลิง มี

ความเปนระเบียบเรียบรอย

 สวยงาม นาอยู

1 แหง        6,000,000 มีความเปนระเบียบ

เรียบรอย สวยงามนาอยู

งานปองกัน ฯ

งบประมาณเทศบาล 3,280,000      6,350,000      6,850,000      

งบเงินอุดหนุน -                 -                 -                 
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5. ยุทธศาสตรดานการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง

    5.4 การรักษาความสงบเรียบรอย ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 จัดระเบียบการจําหนาย

สินคาในที่สาธารณะและให

ความรูแกผูประกอบการคา 

(เสนอโดยชุมชนสามัคคี

พัฒนา)

ผูประกอบการคารูและ

เขาใจกฎ ระเบียบของ

ราชการและปฏิบัติไดอยาง

ถูกตอง

จัดอบรมใหความรูแกผูประกอบการคา 80 

รายจัดซื้อสีทินเนอร อุปกรณตีเสนตามที่

ผอนผัน/ที่สาธารณะ 2 แหง

            30,000             30,000             30,000 การจําหนายสินคาในที่

หรือทางสาธารณะมี

ความเปนระเบียบ

เรียบรอย

งานเทศกิจ

2 ติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด

 ภายในอาคารเทศบาล 

ระยะที่ 2  (เสนอโดยชุมชน

สามัคคีพัฒนา)

เพื่อเพิ่มมาตรฐานความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินของเจาหนาที่และ

 คณะบริหาร

 ติดตั้งเครื่องบันทึกภาพ พรอม

กลองโทรทัศนวงจรปด จํานวน  16 ตัว 

ภายในอาคารสํานักงานเทศบาลนคร

นครสวรรค

          500,000 มีความสามารถในการ

ดูภาพยอนหลังไดเพื่อ

ลดภาวะความเสี่ยง

ดานอาชญากรรมและ

ความปลอดภัยของ

เจาหนาที่

งานเทคโนโลยีฯ

กองวิชาการและ

แผนงาน

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553 ถึง 2555)

เทศบาลนครนครสวรรค

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

158



159
    5.4 การรักษาความสงบเรียบรอย ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

3 กลองโทรทัศนวงจรปด 

ภายในเขตเทศบาลนคร

นครสวรรคระยะที่ 3  (เสนอ

โดยชุมชนสุนันทา)

เพื่อเผาระวัง ปองกันการ

กออาชญากรรม การกอ

ความไมสงบ ติดตาม

สถานการณน้ํา และ

สนับสนุนการอํานวยการ

จราจร

ติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด จํานวน 32 

กลอง ระบบบริหารจัดการพรอมระบบ

โครงขายเพิ่มเติมจํานวน 1 ระบบ

       6,500,000 ประชาชนมีความมั่นใจ

ในความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสินมาก

ขึ้น

งานเทคโนโลยีฯ

กองวิชาการและ

แผนงาน

4 กลองโทรทัศนวงจรปด 

ภายในเขตเทศบาลนคร

นครสวรรคระยะที่ 4  (เสนอ

โดยชมุชนเขาโรงครัว)

เพื่อเผาระวัง ปองกันการ

กออาชญากรรม การกอ

ความไมสงบ ติดตาม

สถานการณน้ํา และ

สนับสนุนการอํานวยการ

จราจร

ติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด จํานวน 32 

กลอง ระบบบริหารจัดการพรอมระบบ

โครงขายเพิ่มเติมจํานวน 1 ระบบ

       6,500,000 ประชาชนมีความมั่นใจ

ในความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสินมาก

ขึ้น

งานเทคโนโลยีฯ

กองวิชาการและ

แผนงาน

งบประมาณเทศบาล 30,000           7,030,000      6,530,000      

งบเงินอุดหนุน -                 -                 -                 
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6. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่ดี

    6.1 แนวทางสงเสริมกระบวนการบริหารจัดการ โดยการมีสวนรวม และความรับผิดชอบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารงานอยางตอเนื่อง

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 รับฟงความคิดเห็นของ

ประชาชน  (เสนอโดยชุมชน

วัดไทรใต)

เพื่อใหประชาชนมีสวนรวม

ในการพัฒนาทองถิ่นโดย

การรองทุกข รองเรียน แจง

ขาวสารการทุจริต ปญหา

ความตองการ ตลอดจนให

ขอเสนอแนะ ความคิดเห็น

ผานชองทางตางๆ

โฆษณาประชาสัมพันธ ตู ปณ.999 ใน

หนังสือพิมพทองถิ่น จัดประชุมสัมมนา รับ

ฟงความคิดเห็น สํารวจ ปญหาความ

ตองการของประชาชน ฯลฯ

          156,000 เทศบาลมีแนวทางใน

การพัฒนาที่สอดคลอง

กับปญหาความ

ตองการของชุมชนและ

ประชาคมมากยิ่งขึ้น

กองวิชาการและ

แผนงาน

2 ศิลปะการพูดเพื่อการสื่อสาร

อยางมีประสิทธิภาพ

อบรมเจาหนาที่ พนักงาน

เทศบาลในดานศิลปะการ

พูด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการทํางานสรางความ

พึงพอใจแกประชาชน

พนักงานเทศบาล จํานวน 50 คน             15,000             15,000             15,000 พนักงานเทศบาลไดรับ

ความรู เพิ่ม

ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน

กองวิชาการและ

แผนงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553 ถึง 2555)

เทศบาลนครนครสวรรค

ที่ โครงการ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
วัตถุประสงค

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

งบประมาณและที่มา
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    6.1 แนวทางสงเสริมกระบวนการบริหารจัดการ โดยการมีสวนรวม และความรับผิดชอบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารงานอยางตอเนื่อง

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
วัตถุประสงค

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

งบประมาณและที่มา

3 อบรมผูประกาศหอกระจาย

ขาวของชุมชน  (เสนอโดย

ชุมชนวรนาถ)

เพื่อใหผูประกาศชุมชนมี

ความรู ความสามารถและ

มีมาตรฐานในการประกาศ

ขาวสาร

ผูแทนชุมชน จํานวน 150 คน             50,000 ประชาชนไดรับความรู

มีมาตรฐานในดานการ

ประกาศขาวสาร

กองวิชาการและ

แผนงาน

งบประมาณเทศบาล 221,000         15,000           15,000           

งบเงินอุดหนุน -                 -                 -                 
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6. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่ดี

    6.2 แนวทางพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนอยางเสมอภาค เกิดความพึงพอใจสูงสุด

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 บริการประชาชนดาน

ทะเบียนราษฎรและบัตร

ประจําตัวประชาชนดวย

ความรวดเร็ว

ลดขั้นตอนและระยะเวลา

ในการบริการประชาชน

ดานทะเบียนราษฎร

ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการใหบริการ

เหลือ 10-15 นาที ตอราย

  -  -  - การปฏิบัติงานรวดเร็ว

สรางความพึงพอใจแก

ประชาชน

งานทะเบียนฯ

2 บริการประชาชนดาน

ทะเบียนราษฎรและบัตร

ประจําตัวประชาชนดวย

ความรวดเร็ว

ลดขั้นตอนและระยะเวลา

ในการบริการประชาชน

ดานบัตรประจําตัว

ประชาชน

ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการบริการเหลือ

 10 นาทีตอราย

  -  -  - การปฏิบัติงานรวดเร็ว

สรางความพึงพอใจแก

ประชาชน

งานทะเบียนฯ

งบประมาณเทศบาล -                 -                 -                 

งบเงินอุดหนุน -                 -                 -                 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553 ถึง 2555)

เทศบาลนครนครสวรรค

ที่ โครงการ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
วัตถุประสงค

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

งบประมาณและที่มา

162



ุ  ิ ั

 ู



ิ

)

 ื่ 

ั ุ ิ

ั ั ั ิ ั ํ ั ั

ิ ุ

ั ิ

ึ

ี่
ั ี่

ั

163
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553 ถง 2555)

เทศบาลนครนครสวรรค

6. ยทธศาสตรดานการบรหารจดการที่ดี

    6.3 แนวทางบริหารงบประมาณอยางโปรงใส ถกตองตามระเบียบกฎหมาย และพัฒนาใหเกิดความคุมคา

ท โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย งบประมาณและที่มา
ผลลพธทคาดวา

จะไดรบ

หนวยงานที่

รบผดชอบ
ผลผลตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท

1 ฝกอบรมคนไทยตองไมโกง  

(เสนอโดยชุมชนพระบาง

มงคล)

เพอใหพนักงานเทศบาลมี

ความซื่อสตยสจรต

พนักงานเทศบาลสํานกการคลงไดรบการ

อบรม

            60,000   การปฏบติงานรวดเร็ว

สรางความพึงพอใจแก

ประชาชน

สานกการคลง

งบประมาณเทศบาล 60,000           -                 -                 

งบเงนอดหนุน -                 -                 -                 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553 ถง 2555)

เทศบาลนครนครสวรรค

6. ยทธศาสตรดานการบรหารจดการที่ดี

    6.4 แนวทางเพิ่มประสิทธภาพในการจัดเก็บรายไดอยางทั่วถง และเปนธรรม

ท โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย งบประมาณและที่มา
ผลลพธทคาดวา

จะไดรบ

หนวยงานที่

รบผดชอบ
ผลผลตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท

1 จัดทาของที่ระลกมอบแกผ

เสยภาษี

เพอเปนสงจูงใจให

ประชาชนมาชําระภาษี

ภายในกําหนด

จัดทาของที่ระลกและรางวัลจํานวนประมาณ

 2,000 ชุด

          100,000           100,000           100,000 ประชาชนมาชําระภาษี

ในเวลาทกําหนดมากขึ้น

สานกการคลง

งบประมาณเทศบาล 100,000         100,000         100,000         

งบเงนอดหนุน -                 -                 -                 
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6. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่ดี

    6.5 แนวทางการพัฒนาแนวทางพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการประชาสัมพันธ ใหสะดวก รวดเร็ว อยางมีประสิทธิภาพ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 จัดทําสื่อประชาสัมพันธงาน

นโยบายและผลงานเทศบาล

เพื่อใชในเผยแพรและ

ประชาสัมพันธเทศบาล

 ผลิตสื่อเผยแพรประชาสัมพันธขอมูล

ขาวสาร แกประชาชนใหมีความหลากหลาย

และครอบคลุมงานของเทศบาล

       2,000,000        2,000,000        2,000,000 การประชาสัมพันธ

ภาพลักษณขององคกร

มีประสิทธิภาพ

กองวิชาการและ

แผนงาน

2 จัดหาเครื่องโทรศัพทระบบ 

ANALOG  เพื่อทดแทน

เครื่องที่ชํารุด

เพื่อเปลี่ยนเครื่องโทรศัพท

พื้นฐานที่ไมสามารถใชงาน

ได

 จัดหาเครื่องโทรศัพท ระบบ ANALOG 

จํานวน 50 เครื่อง

            28,000 สํานัก/กอง มี

เครื่องโทรศัพทพื้นฐาน

เพื่อติดตอสื่อสารได

งานเทคโนโลยีฯ

กองวิชาการและ

แผนงาน

3 กระจายสัญญาณชุมชน 

ระยะที่ 1

เพื่อใหการเผยแพรขอมูล

ขาวสารทางราชการ

สามารถเขาถึงชุมชนได

อยางมีประสิทธิภาพ 

ทันสมัย และสามารถ

รองรับสื่อเทคโนโลยีดาน

ประชาสัมพันธได

 ติดตั้งระบบกระจายขาวชุมชนผานระบบ

โครงขายความเร็วสูง และติดตั้งระบบ

อินเตอรเน็ตชุมชน ของชุมชนในเขตเทศบาล

 จํานวน 4 เขตๆ ละ 1 ชุมชน

          240,000        1,680,000        1,680,000 ประชาชนสามารถ

เขาถึงขอมูลขาวสารได

สะดวก รวดเร็ว และทัน

เหตุการณ รวมถึง

สามารถทําการสืบคน

ขอมูลตางๆ ทางระบบ 

internet ได

งานเทคโนโลยีฯ

กองวิชาการและ

แผนงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553 ถึง 2555)

เทศบาลนครนครสวรรค

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

งบประมาณและที่มา
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    6.5 แนวทางการพัฒนาแนวทางพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการประชาสัมพันธ ใหสะดวก รวดเร็ว อยางมีประสิทธิภาพ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

งบประมาณและที่มา

4 ปรับปรุงหองศูนยเทคโนโลยี

สารสนเทศ และจัดทําหอง

อบรมพรอมเครื่อง

คอมพิวเตอร

เพื่อรองรับการขยายงาน

ของศูนยเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพื่อเปน

สถานที่อบรมใหกับ

พนักงานของเทศบาล

 ปรับปรุงหองศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หองศูนยขอมูลกลาง (Server)

       1,000,000 สามารถรองรับงาน

ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

สื่อสาร รวมถึงงาน

บริการดานเทคโนโลยี

สารสนเทศเปนไปดวย

ความรวดเร็ว และมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

งานเทคโนโลยีฯ

กองวิชาการและ

แผนงาน

     ติดตั้งหองอบรมคอมพิวเตอร ขนาดไมนอย

กวา 20 ที่ พรอมอุปกรณ

          750,000

ติดตั้งตูพักสาย Fiber Optic ชนิด Sing 

Mode ขนาดรวมไมนอยกวา 240 core 

พรอมติดตั้งสายสัญญาณ

          800,000 สามารถรองรับการ

เชื่อมตอสัญญาณ

ความเร็วสูงจาก

ภายนอกอาคารถึง

อุปกรณภายในอาคาร

ไดทันทีโดยไมตอง

เดินสายภายในอาคาร
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    6.5 แนวทางการพัฒนาแนวทางพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการประชาสัมพันธ ใหสะดวก รวดเร็ว อยางมีประสิทธิภาพ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

งบประมาณและที่มา

5 ปรับปรุงระบบตรวจสอบ 

Virus คอมพิวเตอร

เพื่อรักษาความปลอดภัย

ใหกับระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ และระบบ

คอมพิวเตอรที่อยูใน

เครือขายของเทศบาล

 จัดหา Software ปองกันและกําจัดไวรัส 

คอมพิวเตอร พรอมระบบบริหารจัดการ 

จํานวน 1 ระบบ

          300,000           300,000 สามารถตรวจสอบ 

ปองกัน และแกไข

ปญหา อันเกิดจาก

ไวรัสคอมพิวเตอร ของ

เครื่องคอมพิวเตอร

งานเทคโนโลยีฯ

กองวิชาการและ

แผนงาน

6 ติดตั้งระบบใหบริการ

อินเตอรเน็ตสาธารณะ  

ระยะที่ 2

เพื่อสนับสนุนใหเด็ก 

เยาวชนและประชาชน

ทั่วไป สามารถเขาถึงชอมูล

ขาวสารไดโดยไมเสีย

คาใชจาย และเปน

ทางเลือกในการใชบริการ

อินเตอรเน็ต

ติดตั้งระบบใหบริการอินเตอรเน็ตสาธารณะ 

ไมนอยกวา 6 จุด

          360,000 เยาวชน และประชาชน

มีชองทางสื่อสารกับ

เทศบาล ฯ และสามารถ

เขาถึงขอมูลขาวสาร

เพิ่มขึ้น

งานเทคโนโลยีฯ

กองวิชาการและ

แผนงาน

7 จัดหาอุปกรณสลับสัญญาณ

 จอภาพ คียบอรด และเมาส

เพื่อสามารถเขาถึงและ

บริหารจัดการระบบศูนย

ขอมลูกลาง และระบบ 

CCTV ไดรวดเร็ว

จัดหาอุปกรณสลับสัญญาณ จอภาพ 

คียบอรด และเมาส จํานวน 2 ชุด

          160,000 สามารถเขาถึง และ

บริหารจัดการระบบ

ศูนยขอมูลกลาง และ

ระบบ cctv ของ

เทศบาล ฯ ไดอยาง

รวดเร็ว

งานเทคโนโลยีฯ

กองวิชาการและ

แผนงาน
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    6.5 แนวทางการพัฒนาแนวทางพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการประชาสัมพันธ ใหสะดวก รวดเร็ว อยางมีประสิทธิภาพ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

งบประมาณและที่มา

8 จัดอุปกรณ Video 

Conference

เพื่อใหสามารถทําการ

ประชุมผานระบบโครงขาย

ของเทศบาลได ทุกที่ ทุก

เวลา ลดเวลา และ

คาใชจายในการเดินทาง

จัดอุปกรณ Video Conference จํานวน 1 

ระบบ

          300,000 สามารถดําเนินการ

ประชุมผานระบบ

โครงขายของเทศบาล 

ซึ่งสามารถใชไดทั้งภาพ

 และเสียง

งานเทคโนโลยีฯ

กองวิชาการและ

แผนงาน

9 ลดคาใชจายดานโทรศัพท

พื้นฐาน

เพื่อลดคาใชจายในการ

โทรศัพท ของเทศบาล และ

หนวยงานในสังกัด เทศบาล

จัดหาระบบโทรศัพทคาใชจายต่ํา พรอม

อุปกรณ (Voice over IP) จํานวน 1 ระบบ

          150,000 สามารถลดคาใชจาย

ดานโทรศัพทของ

เทศบาล และหนวยงาน

ในสังกัด

งานเทคโนโลยีฯ

กองวิชาการและ

แผนงาน

10 พัฒนาประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของกองวิชาการ

และแผนงาน

เพื่อเพิ่มเจาหนาที่ที่

ปฏิบัติงาน

ดาน ICT ใหเพียงพอตองาน

 จางเหมาบริการบุคลากรเพิ่มปละ  2 อัตรา           192,000           288,000           384,000 สามารถปฏิบัติงานที่

ไดรับมอบหมายได

อยางมีประสิทธิภาพ

งานเทคโนโลยีฯ

กองวิชาการและ

แผนงาน
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    6.5 แนวทางการพัฒนาแนวทางพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการประชาสัมพันธ ใหสะดวก รวดเร็ว อยางมีประสิทธิภาพ

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

งบประมาณและที่มา

11 จัดหา Soft Ware เพื่อใชใน

การเรียนการสอนผานระบบ

เครือขายของเทศบาล 

สําหรับโรงเรียนในสังกัด

เทศบาล

เพื่อสงเสริมประสิทธิภาพ

การเรียนรูของนักเรียนใน

โรงเรียนสังกัดเทศบาล

ติดตั้งระบบสงเสริมการเรียนการสอนผาน

ระบบโครงขายของเทศบาล ฯ จํานวน 1 

ระบบ

          250,000 โรงเรียนในสังกัด

เทศบาล สามารถ

แบงปนทรัพยากร การ

เรียนการสอนได

ตลอดเวลา โดยไมมี

คาใชจายสงเสริม

ประสิทธิภาพในการ

เรียนรูของนักเรียน

งานเทคโนโลยีฯ

กองวิชาการและ

แผนงาน

12 พัฒนาระบบ GIS เพื่อการ

เวณคนืที่ดิน

เพื่อเปนเครื่องมือในการ

ดําเนินการดานการเวนคืน

ที่ดิน

จัดหาและพัฒนา GIS พรอมอุปกรณ จํานวน

 1 ระบบ

3,000,000      ชวยในการดําเนินการ 

และอํานวยความ

สะดวก ดานขอมูล 

วิเคราะหและแสดงผล

การเวนคืนที่ดิน

งานเทคโนโลยีฯ

กองวิชาการและ

แผนงาน

งบประมาณเทศบาล 6,280,000      4,218,000      7,364,000      

งบเงินอุดหนุน -                 -                 -                 
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6. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่ดี

    6.6 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 อบรมสัมมนาสมาชิกสภา

เทศบาล คณะผูบริหาร 

พนักงานเทศบาล และ

พนักงานจาง

เพื่อใหผูเขารับการอบรมได

รูและเขาใจ เรื่องกฎหมาย 

ระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน 

ทักษะและประสบการณ 

และการปฏิบัติหนาที่

อบรมและศึกษาดูงาน 1 โครงการ        1,000,000        1,000,000        1,000,000 ผูบริหาร สมาชิกสภา

เทศบาล และพนักงาน

เทศบาล สามารถนํา

ความรูที่ไดรับมา

ประยุกตใชในการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพ

การบริหารงานเทศบาล

สํานักปลัด

งานธุรการ

2 อบรมความรูพื้นฐานในการ

ปฏิบัติราชการ การปฏิบัติ

หนาที่ดานคุณธรรมและ

จริยธรรม

เพื่อใหผูเขารับการอบรมได

รูและเขาใจ เรื่องกฎหมาย

ระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน 

ทักษะและประสบการณ

และการปฏิบัติหนาที่ ดาน

คุณธรรมและจริยธรรม

อบรม / ศึกษาดูงาน           500,000           500,000           500,000 ผูเขารับการอบรม

สามารถนําความรูที่

ไดรับ ไปปฏิบัติงานให

มีประสิทธิภาพ

งานการเจาหนาที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553 ถึง 2555)

เทศบาลนครนครสวรรค

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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    6.6 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

3 อบรมพัฒนาประสิทธิภาพ

และศึกษาดูงานพนักงาน

เทศกิจ

เพื่อใหผูเขารับการอบรมมี

ความรูในงานและเพิ่มพูน

ประสบการณในการทํางาน

ผูเขารับการอบรมประมาณ 50 คน           200,000           200,000           200,000 พนักงานเทศกิจที่ผาน

การอบรมนําความรูที่

ไดมาประยุกตใชกับ

การปฏิบัติงาน

งานเทศกิจ

4 ปรับปรุงเคานเตอรงาน

ทะเบียนราษฎร

เพื่ออํานวยความสะดวก

ตอผูใชบริการ

ปรับปรุงเคาทเตอรงานทะเบียนฯ จัดทําปาย

ตางๆ ฯลฯ

          200,000 ประชาชนไดรับความ

สะดวกสบายในการใช

บริการ

งานทะเบียนฯ

5 อบรมและทัศนศึกษาการ

พัฒนาศกัยภาพในการ

ประชาสัมพันธ

เพื่อพัฒนาการ

ประชาสัมพันธขององคกร

ใหมีประสิทธิภาพ และ

ประสานความสัมพันธ

หนวยงานภายในองคกร

พนักงานเทศบาล จํานวน 50 คน           200,000 การประชาสัมพันธ

ภาพลักษณขององคกร

มีประสิทธิภาพ

กองวิชาการและ

แผนงาน
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    6.6 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

6 อบรมบุคลากรดาน ICT เพื่อพัฒนาองคความรูดาน 

ICT ใหกับพนักงาน

เทศบาลและพนักงานครู

เทศบาล

 อบรม และศึกษาดูงานดาน ICT จํานวน 1 

ครั้ง

          150,000 ผูบริหารและพนักงาน

สามารถกาวทัน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ฯ

 ที่มีการเปลี่ยนแปลง

อยูตลอดเวลา และ

สามารถนํามา

พัฒนาการทํางานใน

องคกร

งานเทคโนโลยีฯ

กองวิชาการและ

แผนงาน

7 จัดหารถยนตบรรทุกพรอม

ติดตั้งอุปกรณ ICT Service

เพื่อใหสามารถดําเนินการ

ดูแล และบํารุงรักษา ระบบ

โครงขาย ICT และระบบ

โครงขาย CCTV ของ

เทศบาล

รถยนตบรรทุก ดีเซล หรือกาซโซลีน และ

กาซธรรมชาติ ขนาดไมนอยกวา 1 ตัน พรอม

โครงเหล็กสําหรับติดตั้งอุปกรณ และอุปกรณ

 ICT service

          450,000 สามารถดูแลและ

บํารุงรักษาระบบ

โครงขาย ICT และ

ระบบ โครงขาย CCTV 

ของเทศบาลเปนไป

ดวยความรวดเร็ว 

สามารถใหบริการ

โครงขายที่มี

ประสิทธิภาพได

ตลอดเวลา

งานเทคโนโลยีฯ

กองวิชาการและ

แผนงาน
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    6.6 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

8 กอสรางอาคารซอมบํารุง

สวนการโยธา สํานักการชาง

เพื่อใหมีอาคารสําหรับ

ซอมบํารุงเครื่องจักรกล

และอุปกรณเครื่องมือของ

สํานักการชาง

กอสรางอาคาร ค.ส.ล.ชั้นเดียว โครงหลังคา

เหล็ก กวาง 15 เมตร ยาว 35 เมตร พื้นที่ไม

นอยกวา 525 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบ

แปลนของเทศบาล

       2,500,000 ทําใหมีอาคารสําหรับ

ซอมบํารุงเครื่องจักรกล

รวมทั้งอุปกรณตางๆ

สํานักการชาง

9 สถานที่ทํางานนาอยูนา

ทํางาน

เพื่อพัฒนาสถานที่ทํางาน

ของเทศบาลนคร

นครสวรรคใหเปนสถานที่

นาอยู นาทํางาน ในระดับ

มาตรฐาน

สํานักงานเทศบาลนครนครสวรรค  2 ครั้ง             50,000             50,000             50,000 สํานักงานเทศบาลนคร

นครสวรรคไดรับการ

พัฒนาตามเกณฑ

มาตรฐาน

กลมงานสงเสริม

สิ่งแวดลอม

10 กอสรางโรงจอดรถ

ศูนยบริการสาธารณสุข 4

เพื่อใหมีที่จอดรถที่มีความ

แข็งแรง

กอสรางโรงจอดรถ ขนาด 5x4 เมตร จํานวน 

 1  แหง  รายละเอียดตามแบบแปลนของ

เทศบาล

          350,000 ผูใชบริการมีความพึง

พอใจ

 ศนูยบริการฯ 4

11 ปรับปรุงปายศูนยบริการ

สาธารณสุข 2

เพื่อใหมีปายศูนยบริการที่

สวยงาม

ปายหินออนสลัก ขนาด 7 x 1.28 เมตร 

จํานวน 2 ปาย

            70,000 ผูใชบริการมีความพึง

พอใจ

 ศูนยบริการฯ 2

12 ปรับปรุงหองนิทรรศการ เพื่อใหมีหองนิทรรศการที่

สวยงาม ทันสมัย  และอยู

ในสภาพดี รองรับผูที่   

ทัศนศึกษาดูงานจาก

หนวยงานตางๆ

ติดตั้งระบบอิเล็คทรอนิกส นําเสนอประวัติ

เรื่องราวเมอืงนครสวรรค หุนจําลอง  

Animation ฯลฯ   จํานวน 1  หอง  ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

          850,000           850,000           800,000 มีหองนิทรรศการที่

สวยงาม  ทันสมัย  อยู

ในสภาพดี เหมาะสม

ตอการทัศนศึกษาดู

งานจากหนวยงานอื่นๆ

สํานักการศึกษา
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    6.6 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

13 ปรับปรุงหองสมุดเทศบาล

นครนครสวรรค

เพื่อใหมีหองสมุดที่

สวยงามและไดมาตรฐาน

ตอบสนองความตองการ

ของประชาชน

ปรังปรุงหองสมุด ตามแบบมาตรฐาน

หองสมุดสากลจํานวน 1  หอง

          500,000 มีหองสมุดที่สวยงาม 

และไดมาตรฐาน 

เพียงพอตอความ

ตองการของประชาชน

สํานักการศึกษา

14 หองเกียรติยศ เพื่อรวบรวมผลงาน รางวัล

ของที่ระลึก เกียรติบัตร  

มุมประวัติ ผูมีคุณูปการกับ

เทศบาล

กั้นหองประชุมชั้น 4  จัดเปนหองแสดงผล

งาน  รายละเอียดตามแบบแปลนของ

เทศบาล  จํานวน 1  หอง

       1,000,000 มีหองเกียรติยศ ที่

สวยงามสามารถเก็บ

รวบรวมประวัติ ผลงาน

 ฯลฯ ของผูมีคุณูปการ

กับเทศบาล

สํานักการศึกษา

15 แลกเปลี่ยนอาคาร

สถานศึกษาระหวาง

เทศบาลกับโรงเรียนกีฬา

จังหวัดนครสวรรค

เพื่อสงเสริม สนับสนุน

การศึกษาดานการกีฬา

กอสรางอาคารทดแทนและรับโอนอาคาร

โรงเรียนกีฬา

     20,000,000 มีสถานที่ใชในการ

เรียนการสอน

สํานักการศึกษา
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    6.6 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

16 กอสรางศูนยเด็กเล็ก  

สิรินธรเทิดพระเกียรติ

ในหลวง 84 พรรษา

เพื่อเปนการแบงเบาภาระ

ผูปกครองในการประกอบ

อาชีพ

มีศูนยเด็กเล็กที่ไดมาตรฐาน 1 ศูนย ผู

ปกครอง,ชุมชนพึงพอใจ 80%

     10,000,000 1.ผูปกครองใหความ

สนใจสงลูกหลานมาให

ศูนยฝกความพรอม

กอนเขาสูวัยเรียน

ระดับปฐมวัยมากขึ้น   

2.นักเรียนมีความพรอม

เขาสูระบบโรงเรียนของ

เทศบาลมากขึ้น

สํานักการศึกษา

17 กอสรางอาคาร/สงเสริมกีฬา

แบดมินตัน ณ สนามกีฬา

กลาง จังหวัดนครสวรรค

เพื่อใหมีสถานที่เลนกีฬา

แบตมินตันเพิ่มมากขึ้นและ

เพียงพอตอผูใชบริการ

อาคาร คสล.กวาง 25 เมตร ยาว 50 เมตร 

พื้นที่ไมนอยกวา 1,250 ตารางเมตร   มี

จํานวนคอรดแบตมินตัน  ไมนอยกวา  6  

คอรท รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล

     15,000,000 ทําใหมีอาคารสําหรับ

การฝกฝนกีฬาแบตมิน

ตันเพิ่มมากขึ้นและ

เพียงพอตอการออก

กําลังกาย

สนามกีฬา

18 ปรับปรุงงานสีอัฒจรรย 

สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค

เพื่อรองรับการแขงขัน

รายการตางๆ และเกิด

ความเปนระเบียบ สะอาด

สวยงาม

ทาสีอาคารสนามฟุตบอลภายใน -นอก 

และอัฒจรรย รอบสนามฟุตบอล , อาคาร

ยกน้ําหนัก ภายใน -นอก , สระวายน้ํา 

ภายใน -นอก ตามแบบแปลนรายละเอียด

ของเทศบาล

          500,000 สนามกีฬาเกิดความ

เปนระเบียบเรียบรอย

และไดมาตรฐาน

สนามกีฬา
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    6.6 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

19 ปรับปรุงหองพักนักกีฬา

สนามกีฬากลาง

เพื่อใหมีความพรอมในการ

รองรับการแขงขันกีฬา

2 หอง           500,000 สนามกีฬาเกิดความ

เปนระเบียบเรียบรอย

และไดมาตรฐาน

สนามกีฬา

20 ปรับปรุงหองพักนักกีฬา

โรงยิม 600 ที่นั่ง สนามกีฬา

กลาง

เพื่อใหมีความพรอมในการ

รองรับการแขงขันกีฬา

1 แหง           600,000 สนามกีฬาเกิดความ

เปนระเบียบเรียบรอย

และไดมาตรฐาน

สนามกีฬา

21 จัดซื้อพื้นสนามแบดมินตัน

สนามกีฬากลาง

เพื่อใหมีความพรอมในการ

รองรับการแขงขันกีฬา

พื้นสนามเปนแบบแผนยางปละ 2 สนาม           900,000           900,000           900,000 สนามกีฬาเกิดความ

เปนระเบียบเรียบรอย

และไดมาตรฐาน

สนามกีฬา

22 ปรับปรุงพื้นอาคารโรง

ยิมเนเซียม 4000 ที่นั่ง

เพื่อใหมีความพรอมในการ

รองรับการแขงขันกีฬา

1 แหง        2,000,000 สนามกีฬาเกิดความ

เปนระเบียบเรียบรอย

และไดมาตรฐาน

สนามกีฬา

23 ปรับปรุงพื้นอาคาร

อเนกประสงค สนามกีฬา

กลาง

เพื่อใหมีความพรอมในการ

รองรับการแขงขันกีฬา

1 แหง        2,000,000 สนามกีฬาเกิดความ

เปนระเบียบเรียบรอย

และไดมาตรฐาน

สนามกีฬา
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    6.6 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

24 จัดซื้อเกาอี้นั่งบนอัฒจรรย

สนามฟุตบอล

เพื่อใหมีความพรอมในการ

รองรับการแขงขันกีฬา

1,000 ตัว        1,800,000 สนามกีฬาเกิดความ

เปนระเบียบเรียบรอย

และไดมาตรฐาน

สนามกีฬา

25 ปรับปรุงไฟฟาสปอตไลท เพื่อรองรับการแขงขัน

รายการตางๆ

ปรับปรุงสปอตไลท พรอมเดินสายไฟฟา 

จํานวน 2 เสา

       1,000,000 สนามกีฬาเกิดความ

เปนระเบียบเรียบรอย

และไดมาตรฐาน

สนามกีฬา

26 ปรับปรุงระบบน้ําประปา เพื่อรองรับการแขงขัน

รายการตางๆ

ปรับปรุงระบบการสงน้ําประปาภายใน

สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

       1,000,000 สนามกีฬาเกิดความ

เปนระเบียบเรียบรอย

และไดมาตรฐาน

สนามกีฬา

27 ปายชื่อสนามกีฬา เพื่อใหเกิดความเปน

ระเบียบ สะอาดสวยงาม

ปายชื่อสนามทุกสนาม ปายยินดีตอนรับ คํา

ขวัญจังหวัด

          500,000 สนามกีฬาเกิดความ

เปนระเบียบเรียบรอย

และไดมาตรฐาน

สนามกีฬา

28 ปรับปรุงระบบไฟฟาสระวาย

น้ํา สนามกีฬาจังหวัด

นครสวรรค

เพื่อรองรับการแขงขัน

รายการตางๆ

ปรับปรุงระบบไฟฟา ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

          500,000 มีความพรอมในการ

จัดการแขงขัน

สนามกีฬา
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    6.6 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

29 เสาประตูฟุตบอล เพื่อรองรับการแขงขัน

รายการตางๆ

เสาประตูฟุตบอล  จํานวน 1 ชุด           100,000 มีความพรอมในการ

จัดการแขงขัน

สนามกีฬา

30 ปรับปรุงสกอรบอรด สนาม

ฟุตบอล สนามกีฬาจังหวัด

นครสวรรค

เพื่อรองรับการแขงขัน

รายการตางๆ

ปรับปรุงสกอรบอรด สนามฟุตบอล สนาม

กีฬาจังหวัดนครสวรรค

          500,000 มีความพรอมในการ

จัดการแขงขัน

สนามกีฬา

31 ปรับปรุงพื้นสนามฟุตบอล 

สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค

เพื่อรองรับการแขงขัน

รายการตางๆ

ปูหญาสนามฟตุบอล ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

       2,500,000 มีความพรอมในการ

จัดการแขงขัน

สนามกีฬา

32 ปรับปรุงหองรับรองผูมีเกียรติ เพื่อรองรับการแขงขัน

รายการตางๆ

ขยายหองรับรอง จํานวน 1 หอง ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

          100,000 สนามกีฬาเกิดความ

เปนระเบียบเรียบรอย

และไดมาตรฐาน

สนามกีฬา

33 ปรับปรุงลูวิ่งยางสังเคราะห เพื่อใหมีลูวิ่งที่มีมาตรฐาน ลูยางสังเคราะห 

ขนาด 400 เมตร จํานวน 8 ลูวิ่งตาม

มาตรฐานสนามกีฬาระดับสากล

     13,000,000 สนามกีฬาเกิดความ

เปนระเบียบเรียบรอย

และไดมาตรฐาน

สนามกีฬา

34 ปรับปรุงรั้วและประตู

โรงเรียนพรอมกอสรางปาย

ชื่อโรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต

โรงเรียนมีรั้วและประตูที่

แข็งแรงมีปายชื่อโรงเรียนที่

สวยงามพรอมและประตู

มีรั้วและประตูพรอมปายชื่อโรงเรียน

ดานหนาโรงเรียนที่แขงแรงสวยงาม ตาม

แบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล รั้วยาว 

 30  เมตรสูง  2 เมตร

 350,000

(เงินอุดหนุน)

โรงเรียนมีปายชื่อ

โรงเรียนและรั้วกําแพง

ที่สวยงามปลอดภัยได

มาตรฐาน

ท.1
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    6.6 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

35 ปรับปรุงติดตั้งผามานปรับ

แสง โรงเรียนเทศบาลวัดไทร

ใต

เพื่อปองกันแสงแดดที่

กระทบตอผูเรียนในขณะ

เรียน

ติดตั้งผามานปรับแสงในหองเรียน จํานวน 

12 หอง แบบแปลนของเทศบาล

 200,000

(เงินอุดหนุน)

ไมมีแสงแดดรบกวน

นักเรียนในเวลาเรียน

ท.1

36 กอสรางหองสุขา โรงเรียน

เทศบาลวัดไทรใต

เพื่อใหมีหองสุขาพียงพอ

ตอความตองการกับ

จํานวนนักเรียน

กอสรางหองสุขา 2 อาคารแยกเปนหองสุขา

ชาย 1 อาคาร(6หอง)หองสุขาหญิง 1 อาคาร

(6หอง)ตามแบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

          350,000 มีหองน้ําเพียงพอ

สะอาด ถูกสุขลักษณะ

ท.1

37 กอสรางเสาธงชาติ โรงเรียน

เทศบาลวัดไทรใต

เพื่อใหโรงเรียนมีเสาธง

ชาติที่สงางามแกผูพบเห็น

กอสรางเสาธงชาติของโรงเรียนตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

          150,000 โรงเรียนมีเสาธงที่

สวยงาม สําหรับจัด

กิจกรรมหนาเสาธง

ท.1

38 ปรับปรุงหองโรงอาหาร 

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต

เพื่อปรับปรุงหองอาหาร

ของโรงเรียนใหมีความ

เหมาะสม สะอาด สะดวก 

และเพียงพอกับจํานวน

นักเรียน

ปรับปรุงหองอาหารบริเวณใตถุนอาคาร 2(

อาคารเรียนมัธยม)

 450,000 

(เงินอุดหนุน)

โรงเรียนมีหองอาหารที่

สมบูรณสวยงามมีพื้นที่

เหมาะสม

ท.1

39 กอสรางเครื่องเลนสนามเด็ก

เลน โรงเรียนเทศบาลวัดไทร

ใต

นักเรียนอนุบาลประถม มี

สถานที่เลน ออกกําลังกาย

เพื่อพัฒนาการทาง

รางกายที่สมบูรณ

สรางสนามเด็กเลน จํานวน 1 แหง  550,000

(เงินอุดหนุน)

นักเรียนมีสนามเด็ก

เลนที่มีมาตรฐาน 

ปลอดภัย เพื่อ

พัฒนาการที่ดีของ

รางกาย

ท.1
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    6.6 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

40 ติดตั้งระบบเสียงตามสายใน

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต

เพื่อใหโรงเรียนมีระบบ

เสียงตามสายที่เปน

มาตรฐานใชงานไดดีเพราะ

ไดมีการสรางอาคารเรียน

ใหมทําใหระบบเสียงตาม

สายเดิมไปไมทั่วถึง

ติดตั้งระบบเสียงตามสายตามอาคารเรียน 

อาคารประกอบตาง ๆ ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

          100,000 โรงเรียนมีระบบเสียง

ตามสาย

ท.1

41 กอสรางอาคารเรียนอนุบาล 

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต

โรงเรียนมีหองเรียนเพื่อ

รองรับนักเรียนกอนปฐมวัย

และระดับปฐมวัยเพียงพอ

กอสรางอาคารเรียนอนุบาล รหัส สน.ศท. 

อนุบาล 8 จํานวน 1 อาคาร

 10,260,000

(เงินอุดหนุน)

นักเรียนระดับกอนวัย

เรียนมีสถานที่ที่

เหมาะสมตอจัด

กิจกรรมการเรียนการ

สอนใหสมกับวัย

ท.1

42 ปรับปรุงสวนหยอมบริเวณ

หนาอาคาร 1,2,3 โรงเรียน

เทศบาลวัดไทรใต

เพื่อใหมีสวนหยอมที่

สวยงามเสริมสราง

บรรยากาศแหงการเรียนรู

ปรับปรุงสวนหยอมหนาอาคาร1,2,3  จํานวน

  3  สวน

            90,000 โรงเรียนมีสวนหยอมที่

สวยงามมีภูมิทัศนที่ดี

ท.1
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    6.6 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

43 ปรับปรุงหองคอมพิวเตอร 

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต

โรงเรียนมีหอง

คอมพิวเตอรที่ไดมาตรฐาน

และปลอดภัย

ปรับปรุงหองคอมพิวเตอรโดยเปลี่ยน

หนาตาง ประตูไมเปนหนาตางประตูกระจก

บานสวิง ติดตั้งผามานปรับแสง บริเวณ

หนาตางและติดเหล็กดัดหนาตาง/บาน

ประตูและชองลม ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

            80,000 โรงเรียนมีหอง

คอมพิวเตอรที่ได

มาตรฐาน

ท.1

44 ปรับปรุงอาคารเรียน

มัธยมศึกษา อาคารเรียน 2 

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต

เพื่อใหอาคารเรียนมัธยมมี

สภาพดี พรอมกับการใช

งานในการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน

ปรับปรุงอาคารเรียนมัธยมซอมแซมฝา

เพดานและซอมแซมหลังคา ติดตั้งประตูและ

เหล็กดัดตามชองหนาตางชองลม ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

 300,000

(เงินอุดหนุน)

อาคารเรียนมัธยมมี

ความสมบูรณ เพียงพอ

ตอการใชงานและ

สามารถปองกันภัย

อันตรายได

ท.1

45 ปรับปรุงหองโสตทัศนศึกษา 

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต

เพื่อใหมีหองโสตทัศน

ศึกษาที่มีความพรอม

ปรับปรุงหองโสตทัศนศึกษาเพียงพอตอ

จํานวนนักเรียน

          300,000 มีหองสําหรับให

นักเรียนทํากิจกรรมที่มี

ความสะดวก

ท.1

46 ปรับปรุงรั้วโรงเรียนเทศบาล

วัดปากน้ําโพใต

เพื่อใหโรงเรียนมีรั้วที่

ปลอดภัยและสวยงาม

ปรังปรุงรั้วโรงเรียนตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

          300,000 โรงเรียนมีรั้วที่ปลอดภัย

และสวยงาม

ท.2
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    6.6 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

47 ปรับปรุงโรงยิมเนเซี่ยม

โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา

โพใต

เพื่อใชในการจัดการเรียน 

การสอนและแขงขันกีฬา

สรางเสาบาสเกตบอลโครงเหล็กมีลอพรอม

แปนหวงตาขายแปนไมเนื้อแข็ง และทาสีพื้น

สนามโรงยิมส ตามแบบแปลนรายละเอียด

เทศบาล

            58,000 นักเรียนไดเรียนและ

ฝกซอมแขงขันกีฬา

อยางมีประสิทธิภาพ

ท.2

48 ติดตั้งเครื่องเสียงของ

โรงเรียน โรงเรียนเทศบาล

วัดปากน้ําโพใต

เพื่อใหโรงเรียนมีระบบ

เครื่องเสียงในกิจกรรมของ

โรงเรียน

มีระบบเครื่องเสียงไมต่ํา 100 วัตต พรอมตู

ลําโพ ไมค และติดตั้งพรอมใชงาน

          100,000 โรงเรียนมีระบบเครื่อง

เสียงใชในการจัด

กิจกรรมตางๆ

ท.2

49 กอสรางอาคารเรียนโรงเรียน

เทศบาลวัดพรหมจริยาวาส

เพื่อใหมีสถานที่เพียงพอ

ตอการจัดกิจกรรมการการ

สอน เพียงพอตอจํานวน

นักเรียนที่เพิ่มขึ้น

กอสรางอาคารเรียน รหัส (สน.ศท 4/12)

จํานวน  1  หลัง

 10,260,000

(เงินอุดหนุน)

มีอาคารสถานที่

เพียงพอตอจํานวนเด็ก

นักเรียน

ท.3

50 ติดตั้งกนัสาดหนาอาคาร

เรียน 3 โรงเรียนเทศบาลวัด

พรหมจริยาวาส

เพื่อปองกันแสงแดด  และ

ปองกันฝนสาดเขาใน

หองเรียน

ติดตั้งกันสาดหนาอาคารเรียน 3 ทั้ง 3 ชั้น 

ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

          200,000 นักเรียนมีสมาธิในการ

เรียนมากยิ่งขึ้น  รักษา

ทรัพยสินของทาง

ราชการใหอยูในสภาพ

คงทน

ท.3
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183
    6.6 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

51  ติดตั้งหลังคาโคงระหวาง

อาคารเรียน   2 - 3  โรงเรียน

เทศบาลวัดพรหมจริยาวาส

เพื่อจัดเปนสถานที่ให

นักเรียนไดออกกําลังกาย 

เปนหองศูนยกีฬาและพละ

ศึกษา

ทําเปนหลังคาโคงแมกทอลซีส 2  3   ตาม

แบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

          300,000   นักเรียนมีสถานที่ได

ออกกําลังกายและเลน

กีฬาเพิ่อมากขึ้น

ท.3

52 ปรับปรุงและยาย

หองปฏิบัติการทางภาษา

อาคารเรียน 2   โรงเรียน

เทศบาลวัดพรหมจริยาวาส

  ยายหองปฏิบัติการทาง

ภาษาชั้นลางอาคารเรียน 

2ขึ้นไปชั้น 3 แทนหองที่

ชํารุดและขอจําหนายแลว 

 มีหองเรียนพิเศษเพิ่มขึ้น

เพียงพอตอการใชใน

กิจกรรมการเรียนการสอน

ปรับปรุงประตูหนาตางเปนกระจก

อลูมิเนียมพรอมติดตั้งมานปรับแสงผาใย

สังเคราะหยายและติดตั้งอุปกรณปฏิบัติการ

ทางภาษาพรอมเครื่องปรับอากาศ (ชั้น 1 ไป

ชั้น 3 อาคาร 2)

          200,000    ทรัพยสินของทาง

ราชการมีความ

ปลอดภัยมาขึ้น

ท.3

53  ปูกระเบื้อง  อาคารเรียน  2  

 โรงเรียนเทศบาลวัดพรหม

จริยาวาส

เพื่อซอมแซมอาคารเรียน 2

เนื่องจากอาคารเรยีนสราง

มานาน  สภาพพื้นปูนของ

อาคารสวนใหญแตกราว 

กะเทาะลอนออกเปนแผน

ปูพื้นกระเบื้องอาคาร  2  ทั้ง 3 ชั้น  500,000

(เงินอุดหนุน)

  นักเรียนสามารถนั่ง

ทํากิจกรรมการเรียน

การสอน

ท.3
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184
    6.6 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

54 ปรับปรุงหองสมุดและจัดทํา

โครงหลังคาดานหนา  

อาคารเรียน  4   ชั้นลาง  

โรงเรียนเทศบาลวัดพรหม

จริยาวาส

เพื่อพัฒนาหองสมุดเปน

แหลงเรียนรู

ยายหองสมุดจากอาคาร  2 ไปอยูชั้นลาง

อาคาร 4 เพื่อให  เพียงพอกับจํานวน

นักเรียนที่เพิ่มขึ้น

          200,000   มีแหลงเรียนรูพอเพียง

กับจํานวนนักเรียนและ

สนองความตองการ

ของผูเรียน

ท.3

55 ติดตั้งกันสาดหนาอาคาร

เรียน    2,4  โรงเรียน

เทศบาลวัดพรหมจริยาวาส  (

 ท.3 )

เพื่อกันแสงแดด  และกัน

ฝนสาดเขาในหองเรียน

ติดตั้งกันสาดหนาอาคารเรียน 2 , 4 ทั้ง 4 ชั้น

 ระหวางอาคารเรียน ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

          200,000             20,000    นักเรียนมีสมาธิใน

การเรียนมากยิ่งขึ้น  

รักษาทรัพยสินทาง

ราชการใหอยูในสภาพ

คงทนถาวร

ท.3

56 ปรับปรุงรั้วโรงเรียนดานขาง 

โรงเรียนเทศบาลวัดพรหม

จริยาวาส

โรงเรียนมีรั้วและประตูที่

แข็งแรง สวยงามและ

ปลอดภัย

ปรับปรุงรั้วดานขางโรงเรียนติดกับถนนเขา

วัดพรหมจริยาวาส ยาวประมาณ 85.74 

เมตร ตามแบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

          400,000   โรงเรียนมีรั้วและ

ประตทูี่แข็งแรงและ

ปลอดภัยตอทรัพยสิน

ของทางราชการ

ท.3

57 ปรับปรุงหองสมุดELearning

  โรงเรียนเทศบาลวัดพรหม

จริยาวาส

เพื่อใหนักเรียนมีหองสมุด

ELearning  ใชในการ

คนควา

กั้นหอง ELearning  หองสมุดตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

            50,000   นักเรียนมีแหลง

คนควาหาความรูมากขึ้น

ท.3
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185
    6.6 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

58 ปรับปรุงรางระบายน้ําใน

โรงเรียนเทศบาลวัดพรหม

จริยาวาส

เพื่อสรางสิ่งแวดลอมที่ดี

ภายในโรงเรียน

ปรับปรุงรางระบายน้ําหนาอาคารตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

          300,000   ท.3

59  ทาสีอาคารเรียน  4 (อาคาร

ราชาวดี)  โรงเรียนเทศบาล

วัดพรหมจริยาวาส

เพื่อใหอาคารเรียน  

สวยงามคงทนตอการใชงาน

ทาสีอาคารเรียน  4   ภายในดวยสีน้ํามัน 

ภายนอกดวยสีน้ําทั้ง 4 ชั้น

 600,000

(เงินอุดหนุน)

   มีอาคารสถานที่

สวยงาม สะอาด

ท.3

60  กอสรางเรือนเพาะชํา   

โรงเรียนเทศบาลวัดพรหม

จริยาวาส

เพื่อใชเปนสถานที่เพาะชํา

กลาไมดอก ไมประดับและ

เก็บพันธุไมชนิดตางๆ

รื้อเรือนเพาะชําหลังเดิมที่ชํารุดไมสามารถ

ซอมแซมไดและกอสรางเรือนเพาะชําใหม

 300,000

(เงินอุดหนุน)

  มีสถานที่ศึกษา

เกี่ยวกับวิชาการเกษตร

เพียงพอ

ท.3

61 กอสรางหองสวม ขนาด 10 

ที่นั่ง  โรงเรียนเทศบาลวัด

พรหมจริยาวาส

เพื่อใหนักเรียนมีหองสวมที่

ถูกสุขลักษณะเพียงพอ  

โรงเรียนมีหองสวมตาม

แบบมาตรฐานของ

กระทรวงสาธารณสุข (HAS

 )

กอสรางหองสวม ขนาด  10 ที่นั่ง ตามแบบ

ของ สน.สท.(ส.10) โดยรื้อถอนของเดิมและ

กอสรางใหม

 800,000

(เงินอุดหนุน)

 มีหองสวมที่ถูก

สุขลักษณะและ

ปลอดภัยตอนักเรียน

ท.3
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186
    6.6 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

62 กอสรางหองสวม ขนาด 10 

ที่นั่ง โรงเรียนเทศบาลวัด

พรหมจริยาวาส

เพื่อใหนักเรียนมีหองสวมที่

ถูกสุขลักษณะเพียงพอ  

โรงเรียนมีหองสวมตาม

แบบมาตรฐานของ

กระทรวงสาธารณสุข (HAS

 )

กอสรางหองสวม ขนาด  10 ที่นั่ง ตามแบบ

ของ สน.ศท.(ส.10) โดยรื้อถอนของเดิมและ

กอสรางใหม

 800,000

(เงินอุดหนุน)

 มีหองสวมที่ถูก

สุขลักษณะและ

ปลอดภัยตอนักเรียน

ท.3

63 ปรับปรุงรั้วรอบโรงเรียน

เทศบาลวัดวรนาถบรรพต

เพื่อความปลอดภัยของ

นักเรียนและทรัพยสิน

ภายในโรงเรียน

ติดตั้งรั้วเหล็กดัดลูกศรดานหนาประตู

โรงเรียนถึงขางบานภารโรง ยาว 178 เมตร 

สูง 1 เมตร จากรั้วเดิม

          178,000 โรงเรียนมีรั้วเหล็กดัด

ลูกศรรอบโรงเรียนสูง

ขึ้นมาจากรั้วเดิมเพื่อ

ความปลอดภัย

ท.4

64 จัดซื้อเครื่องเลนสนามเด็ก

เลน (แบบพลาสติก)  

โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถ

บรรพต

เพื่อใหนักเรียนชั้นกอนวัย

เรียนและชั้นอนุบาลที่ 13 มี

เครื่องเลนเด็กเลน

จัดซื้อเครื่องเลนสนามเด็กเลนแบบพลาสติก

 จํานวน 1 ชุด

          500,000 นักเรียนชั้นอนุบาลและ

ชั้นบริบาลมีเครื่องเลน

แบบพลาสติก

ท.4

65 ปรับปรุงหองสุขาดานหลัง

เวที อาคารเรียน  2  โรงเรียน

เทศบาลวัดวรนาถบรรพต

เพื่อใหโรงเรียนมีหองสุขาที่

สะอาดสวยงามบริการแก

ผูปกครอง,นักเรียน,บุคคล

ทั่วไปที่มาเยี่ยมชม ร.ร.

รื้อหองสุขาเดิมจัดทําเปนหองสุขาชาย 5 ที่ 

สุขาหญิง5 ที่  ที่ปสสาวะชาย 10 ที่ติดอาง

ลางมือสุขาชาย 3 ที่สุขาหญิง 3 ที่ พรอมติด

กระจก (ตามแบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล)

          350,000 โรงเรียนมีหองสุขา

บริการแกนักเรียนได

เพียงพอ

ท.4
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187
    6.6 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

66 จัดสรางอาคารเรียน  

โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถ

บรรพต

เพื่อจัดสรางอาคารเรียน

รองรับการขยายการจัด

การศึกษาระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย

จัดสรางอาคารเรียน (สน.ศท 4/12) จํานวน 1

  อาคาร

 10,260,000

(เงินอุดหนุน)

โรงเรียนมีอาคารเรียน 

เพื่อรองรับการขยาย

การจัดการศึกษา

ท.4

67 จัดทําหองปฏิบัติการงาน

พื้นฐานอาชีพ  โรงเรียน

เทศบาลวัดวรนาถบรรพต

เพื่อใหโรงเรียนมีหอง

ปฏิบัติงานที่มั่นคงสวยงาม

คุมครองทรัพยสินของทาง

ราชการ

กออิฐถือปูนจากพื้นโรงฝกงาน 80 cm. ทํา

ลูกกรงเหล็กตอจากแนงอิฐสูงไปจรดสอง

ดานพื้นปูกระเบื้องขนาด 12"x12"  (ตาม

แบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล)

          150,000 โรงเรียนมี

หองปฏิบัติการดานการ

งานพื้นฐานอาชีพ

ท.4

68 จัดทําหองเกียรติยศ โรงเรียน

เทศบาลวัดวรนาถบรรพต

เพื่อจัดทําหอง

ประชาสัมพันธแสดงผล

งานของโรงเรียนและ

ตอนรับบุคคลตางๆ ที่มา

เยี่ยมโรงเรียน

ปรับปรุงหองประชุมอาคารมัธยม           200,000 โรงเรียนมีหอง

ประชาสัมพันธแสดงผล

งานของนักเรียน

ท.4

69 สรางเสาธงหนาอาคารเรียน 

 1  โรงเรียนเทศบาลวัดชอง

คีรีฯ

เพือใหโรงเรียนมีเสาธง

ชาติที่สงางามแกผูพบเห็น

กอสรางเสาธงชาติของโรงเรียนตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

          150,000 โรงเรียนมีเสาธงที่

สวยงาม สําหรับจัด

กิจกรรมหนาเสาธง

ท.5

70 ปรับปรุงหองสมุด Elearning

  โรงเรียนเทศบาลวัดชองคีรีฯ

เพื่อใหนักเรียนมีหองสมุด

ELearning  สําหรับใชใน

การคนควา

กั้นหองสมุด ELearning  ขนาด 4 x 10 เมตร

  ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

          100,000 นักเรียนมาแหลง

คนควาหาความรูมากขึ้น

ท.5
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    6.6 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

71 ปรับปรุงบานพักครู  โรงเรียน

เทศบาลวัดชองคีรีฯ

เพื่อปรับปรุงพื้นที่บานพักครู ปรับปรุงบานพักครู ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

          770,000 พนักงานครูมีบานพัก

อยูอาศัย

ท.5

72 กอสรางหลังคาโรงอาหาร  

โรงเรียนเทศบาลวัดชองคีรีฯ

 เพื่อใหโรงเรียนมีโรง

อาหารที่ สวยงาม  สะอาด 

 ถูกสุขลักษณะ และมี

ความปลอดภัย

 กอสรางหลังคาโรงอาหารเปนโครงเหล็ก มุง

กระเบื้องลอนคู กอสรางแทนวางของ

คอนกรีต จํานวน 5 แทนประตูเหล็กมวน 

จํานวน 5 ชุด อางน้ําดื่ม คสล.ขนาด 0.6 x 

4.00 ม. 1 ชุด ตามแบบแปลนรายละเอียด

ของเทศบาล

          450,000 โรงเรียนมีโรงอาหารที่

สวยงาม สะอาด ถูก

สุขลักษณะ และมี

ความปลอดภัย

ท.5

73 กอสรางทอระบายน้ํา  

โรงเรียนเทศบาลวัดชองคีรีฯ

เพื่อใหมีการระบายน้ํา

ภายในโรงเรียนดี

 กอสรางทอระบายน้ําขนาดเสนผา 

ศูนยกลาง 0.60 ม. ยาว 184 เมตร(รวมบอ

พัก) ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

       3,300,000 การระบายน้ําภายใน

โรงเรียนดี

ท.5

74 กอสรางถนน คสล.ภายใน

โรงเรียนเทศบาลวัดชองคีรีฯ

เพื่อใหถนนภายในโรงเรียน

มีความสวยงาม การ

คมนาคมดี ปลอดภัย

กอสรางถนน คสล.ภายในโรงเรียน ผิว

จราจรหนา 0.5 ม. พื้นที่ประมาณ 950 ตรม.

ตามรายละเอียด แบบแปลนของเทศบาล

          570,000 โรงเรียนมีถนนที่ดี 

สวยงาม และปลอดภัย

ท.5
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    6.6 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

75 กอสรางโรงจอดรถยนตของ

โรงเรียนและคณะครู  

โรงเรียนเทศบาลวัดชองคีรีฯ

เพื่อโรงเรียนมีโรงจอด

รถยนตของโรงเรียนและ

มีโรงจอดรถของโรงเรียนและของคณะครู

ตามรายละเอียด แบบแปลนของเทศบาล

          400,000    โรงเรียนมีโรงจอดรถ

ของโรงเรียนและของ

คณะครู

ท.5

76 กอสรางอาคารเรียน 4  ชั้น 

12 หองเรียน ชั้นลางโลง

ตามแบบ สน.ศท 4/12  

โรงเรียนเทศบาลวัดชองคีรีฯ

เพื่อใหมีหองเรียนเพียงพอ

สําหรับนักเรียน

กอสรางอาคารเรียน คสล.4/12 ชั้นลางโลง  

จํานวน 1 อาคารรายละเอียด ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

 10,260,000

(เงินอุดหนุน)

  โรงเรียนมีอาคารเรียน

เพียงพอตอนักเรียนที่

เพิ่มขึ้น

ท.5

77 คาปรับปรุงอาคารเรียน 1 

ชั้นลาง  โรงเรียนเทศบาลวัด

ชองคีรีฯ

1. เพื่อความเปนระเบียบ 

ของอาคารเรียนเรียบรอย

2. โรงเรียนมีพื้นที่สําหรับ

ทํากิจกรรมของโรงเรียนที่

สวยงามสะอาด  เหมาะสม

1. ปูพื้นหินขัดบริเวณชั้นลางอาคารเรียน 1 

ขนาดประมาณ 8.20 x 32.05 ม.2. ทําเวที

ยาวประมาณ 10 เมตรกวางประมาณ 3.6 

เมตร พื้นเวทีสูงประมาณ 1 เมตร 

รายละเอียด ตามแบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

                300,000   โรงเรียนมีพื้นที่

สําหรับจัด กิจกรรมที่

สะอาด  สวยงาม และ

เหมาะสม

ท.5

78 ปูกระเบื้องพื้นอาคารเรียน 5 

 โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรี

นาคพรต

เพื่อปรับปรุงพื้นหองเรียน

ใหมีความสวยงาม สะอาด

ตา

ปูกระเบื้องพื้นอาคาร 5 ทั้ง 3 ชั้นรายละเอียด

 ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

          240,000 มีพื้นหองที่สวยงาม

รักษาความสะอาดได

งาย

ท.6
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    6.6 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

79 เดินสายไฟจากหมอแปลง

เขาอาคารเรียน  โรงเรียน

เทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต

เพื่อใหทุกอาคารมีไฟฟาใช

เพียงพอกับความจําเปน

ในการปฏิบัติงาน

เดินสายไฟจากหมอแปลงเขาอาคารเรียน 4 

หลัง  คือ อาคาร 1,3,4 และ 5

            50,000 มีไฟฟาใชตามความ

จําเปนการปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพ

ท.6

80 ปรับปรุงฝาทอระบายน้ําใน

โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรี

นาคพรต

เพื่อสรางสิ่งแวดลอมที่ดีมี

ความปลอดภัย

จัดทําฝาทอรางระบายน้ําบริเวณอาคารเรียน

 1 และ 4

            35,000 มีรางระบายน้ําที่ถกู

สุขลักษณะ

ท.6

81 กอสรางศาลาเอนกประสงค 

โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรี

นาคพรต

เพื่อใชทํากิจกรรมเสริม

หลักสูตรเชนหองสมุด

เคลื่อนที่ จําหนายสินคา

ผลิตภัณฑของ ร.ร.

กอสรางศาลาเอนกประสงค 2 ชั้น  ชั้นบนกั้น

เปนหอง มีระเบียงโดยรอบ ชั้นลางโลง พื้นปู

กระเบื้องรายละเอียด ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

          400,000 มีแหลงเรียนรูใน

โรงเรียนเพิ่มขึ้น

ท.6

82 ปรับปรุงรั้วโรงเรียนดานถนน

เขาวดั โรงเรียนเทศบาลวัด

จอมคีรีนาคพรต

แสดงอาณาเขตโรงเรียนให

เปนสัดสวนเพื่อความ

ปลอดภัยของทรัพยสินทาง

ราชการ

ปรับปรุงรั้วโรงเรียนดานถนนเขาวัดจอมคีรี

นาคพรตถึงปายโรงเรียนยาวประมาณ 142 

เมตรรายละเอียด ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

          500,000 โรงเรียนมีอาณาเขต

ชัดเจนสวยงาม มี

ความปลอดภัย

ท.6

83 ปรับปรุงซอมแซมหองน้ํา

อาคารเรียน 1 (อาคารจอม

คีรี)  โรงเรียนเทศบาลวัด

จอมคีรีนาคพรต

เพื่อใหมีหองน้ําใชอยาง

เพียงพอ

ปรับปรุงหองน้ําเดิมซึ่งมีสภาพชํารุดใหใช

การไดครบทั้ง 3 ชั้น รวม 15หองรายละเอียด

 ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

            70,000 มีหองน้ําถูกสุขลักษณะ

ใช

ท.6
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    6.6 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

84 ปรับปรุงซอมแซมหองน้ํา

อาคารเรียน 5 (อาคารจรด

ศิขริน)  โรงเรียนเทศบาลวัด

จอมคีรีนาคพรต

เพื่อใหมีหองน้ําใชอยาง

เพียงพอ

ปรับปรุงหองน้ําเดิมซึ่งมีสภาพชํารุดใหใช

การไดครบทุกหองรายละเอียด ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

            70,000 มีหองน้ําถูกสุขลักษณะ

ใช

ท.6

85 กอสรางเรือนเพาะชํา  

โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรี

นาคพรต

เพื่อใชในกิจกรรมการเรียน

การสอนวิชาเกษตรและ

เปนสถานที่เพาะชํากลาไม

 พันธุไมชนิดตางๆ

สรางเรือนเพาะชาํ (ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล)

 30,000

(เงินอุดหนุน)

นักเรียนไดเรียนรูเรื่อง

พันธุไมจากของจริง

ท.6

86 กอสรางหองสวมขนาด 10 ที่ 

 โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรี

นาคพรต

เพื่อใหนักเรียนมีหองสวม

ใชอยางเพียงพอ

กอสรางหองสวมขนาด 10 ที่ (ตามแบบของ

 สน.ศท.)

 800,000

(เงินอุดหนุน)

นักเรียนมีหองสวมใช

อยางเพียงพอ และถูก

สุขลักษณะ

ท.6

87 กอสรางอาคารเรียน โรงเรียน

เทศบาลวัดสุคตวราราม

เพื่อใหนักเรียนมีหองเรียน

และหองพิเศษเหมาะสม

กับจํานวนนักเรียนที่

เพิ่มขึ้นทุก ๆ ปการศึกษา

กอสรางอาคารเรียน คสล. 4 ชั้น ใตถุนโลง 

(4/12) แบบมีเสาเข็ม (ตามแบบแปลนของ 

สน.ศท.)

 10,260,000

(เงินอุดหนุน)

   โรงเรียนมีหองเรียน

และหองพิเศษที่

เหมาะสมและเพียงพอ

กับจํานวนนักเรียน

ท.7
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    6.6 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

88 กอสรางถนน คสล.รอบ

บริเวณโรงเรียนเทศบาลวัด

สุคตวราราม

เพื่อความสะดวกในการ

เขาออกบริเวณโรงเรียน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 5 เมตร ยาว 

180.00  เมตรเนื้อที่ประมาณ     625 ตาราง

เมตร ตามแบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

          400,000 การสัญจรเขาออก

เปนไปดวยความสะดวก

ท.7

89 ปรับปรุงสวนหยอม  โรงเรียน

เทศบาลวัดสุคตวราราม

เพื่อสรางบรรยากาศที่ดีตอ

นักเรียนและผูปกครอง

รวมทั้งบุคคลภายนอกที่มา

ติดตอกิจธุระกับทาง

โรงเรียน

ปรับปรุงสวนหยอม พื้นที่ประมาณ 60 ตร.ม. 

(ตามแบบแปลนรายละเอยีดของเทศบาล)

            70,000 โรงเรียนมีภูมิทัศนรมรื่น 

 สวยงาม

ท.7

90 สรางเสาธงและฐานรองรับ 

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวรา

ราม

มีเสาธงที่มีความสูงได

มาตรฐานเหมาะสมกับตัว

อาคาร

กอสรางเสาธงความสูง 20 เมตร พรอมฐาน

(ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล)

          100,000    เสาธงและบริเวณมี

ความเหมาะสมกับการ

จัดวางสภาพแวดลอม

ท.7

91 สรางสะพานเชื่อมตออาคาร

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวรา

ราม

เพื่อใหนักเรียนและครู

สามารถเดินทางไปมา

ระหวางอาคารสะดวกขึ้น

และมีหองพักครูเพิ่มขึ้น

กอสรางสะพานเชื่อมตอระหวางอาคารชั้น 2 

 และชั้นลางกอสรางเปนหองพักครู  (ตาม

แบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล)

          250,000    นักเรียนและครูเดินทาง

ไปมาสะดวกและมี

หองพักครูเพิ่มขึ้น

ท.7
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    6.6 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

92 ปรับปรุงสนามเด็กเลนชั้น

อนุบาล โรงเรียนเทศบาลวัด

สุคตวราราม

เพื่อใหเด็กอนุบาลมีสนาม

เด็กเลนที่มีมาตรฐาน

ความปลอดภัยสูง และ

สงเสริมพัฒนาการทางดาน

รางกายของเด็กอนุบาล

พื้นสนามขนาด 20x14.50 เมตรพรอมคัน

ขอบใสทรายปริมาตรความหนาอยางนอย 

30 ซม.  พรอมเครื่องเลน 1 ชุด

          100,000 โรงเรียนมีสนามเด็ก

เลนสําหรับนักเรียน

อนุบาลเพียงพอกับ

นักเรียน

ท.7

93 ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน

เทศบาลวัดสุคตวราราม

เพื่อสงเสริมใหนักเรียนใช

หองสมุดศึกษาหาความรู

เพิ่มเติมจากแหลงเรียนรูที่

หลากหลาย

ปูกระเบื้องขนาดพื้นที่ 11x24 ม.(ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล)

          250,000 นักเรียนไดรับความรู

จากหองสมุดไดทั่วถึง

ท.7

94 กอสรางเรือนเพาะชํา

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวรา

ราม

สงเสริมการเรียนการสอน

ในกลุมสาระการงานและ

เทคโนโลยี(งานเกษตร)และ

โรงเรียนมีเรือนเพาะชําได

มาตรฐาน

ขนาดกวางประมาณ 2.50  เมตร ยาว

ประมาณ 4 เมตร สูงประมาณ 2.80 เมตร  

มุงกระเบื้อง  (ตามแบบแปลนรายละเอียด

ของเทศบาล)

            30,000 โรงเรียนมีสถานที่ให

นักเรียนไดฝกปฏิบัติ

ดานการเกษตร

ท.7
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    6.6 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

95 กอสรางปายนิเทศโรงเรียน

เทศบาลวัดสุคตวราราม

เพื่อเปนการประชาสัมพันธ

ขาวสารตาง ๆ รวมทั้ง

กิจกรรมของโรงเรียนให

นักเรียนและผูปกครอง

ไดรับทราบ

ขนาดกวางประมาณ 2.50เมตร ยาว

ประมาณ 4 เมตร  สูงประมาณ 2.80 เมตร 

มุงกระเบื้อง  (ตามแบบแปลนรายละเอียด

ของเทศบาล)

            30,000 นักเรียนและผูปกครอง

ไดทราบขาวสารเกิด

ความเชื่อมั่นและ

ศรัทธาในโรงเรียน

ท.7

96 กอสรางลานกีฬา

อเนกประสงคโรงเรียน

เทศบาลวัดสุคตวราราม

เพื่อสงเสริมการเรียนการ

สอนสาระสุขศึกษาและพล

ศึกษา ใหนักเรยีนมีสนาม

ในการเลนกีฬาที่มี

มาตรฐานและใหบริการ

ชุมชน

กอสรางพื้น คสล. พื้นที่ประมาณ 100 ตร.ม. 

(ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล)

          300,000 โรงเรียนมีสถานที่

สําหรับใหนักเรียนได

เลนกีฬา

ท.7

97 ปรับปรุงหองพระพุทธศาสนา

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวรา

ราม

จัดบรรยากาศในการเรียน

และการอบรมศีลธรรม 

จริยธรรม และฝกสมาธิ

สงเสริมการปฏิบัติตาม

หลักธรรมของศาสนา

จัดทําเสนาสนะ  พรอมปรับปรุงพื้นหอง

พื้นที่ประมาณ  56 ตร.ม.(ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล)

            45,000 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนและมี

คุณธรรมจริยธรรมตรง

ตามเปาประสงคของ

โรงเรียน

ท.7
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    6.6 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

98 ตอเติมอาคารอเนกประสงค

(โรงอาหาร) โรงเรียน

เทศบาลวัดสุคตวราราม

เพื่อใชเปนสถานที่ให

นักเรียนไดรับประทาน

อาหารกลางวันและเปน

หองประชุมไดอยางเพียงพอ

ขยายพื้นที่ดานขาง กวางประมาณ 8 ม.ยาว

ประมาณ 32 ม. พรอมมุงหลังคากอสรางที่

จําหนายอาหาร  พื้นปูกระเบื้อง (ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล)

          350,000 โรงเรียนมีสถานที่ให

นักเรียนไดจัดกิจกรรม

ดานตาง ๆ อยาง

เพียงพอ

ท.7

99 ปรับปรุงหองธุรการโรงเรียน

เทศบาลวัดไทรเหนือ

เพื่อใหหองธุรการมีขนาด

กวางขึ้น สะดวกตอการ

ติดตอราชการในเรี่องตางๆ

ปรับปรุงหองธุรการขนาด 8x7.3 เมตร  ทาสี

ภายใน จํานวน 1 หอง

            46,000 โรงเรียนมีมาตรฐานใน

การบริการมากขึ้น  

และสะดวกตอผูมารับ

บริการ

ท.8

100 กั้นชั้นลาง อาคารเรียน 2   

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ

เพื่อปองกันไมใหบุคคลบุก

รุกเขามาในตัวอาคารและ

ทําความเสียหายได

ติดตั้งรั้วสแตนเลส 172 ตร.ม. รอบอาคาร

เรียน 2 (ตามแบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล)

          250,000 โรงเรียนไมไดรับความ

เสียหายจากการบุกรุก

ท.8

101 ซอมแซมฝาเพดานอาคาร

บุญจง ชั้น 3  โรงเรียน

เทศบาลวัดไทรเหนือ

เพื่อปองกันอันตรายไมให

ฝาหลนลงมาทับนักเรียน

ติดฝาเพดานยิปซั่มบอรดหนา9 มม.  ชนิด

กันชื้นขนาด0.60x0.60 ม.   (ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล)

            38,400 ไมเกิดอันตรายกับ

นักเรียนน้ําไมรั่วซึม

ท.8
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    6.6 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

102 ปรับปรุงตอเชื่อมทางเดิน

ระหวางอาคาร1กับอาคาร 2 

  โรงเรียนเทศบาลวัดไทร

เหนือ

เพื่อใหบุคลากรและ

นักเรียนสะดวกในการ

เดินทางไปเรียนไปสอน

ทางเดินเชื่อมอาคาร แบบสะพานจากชั้น 3

ไปชั้น 2กวาง 3 เมตร ยาว 6 เมตร  (ตาม

แบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล)

            40,000 มีทางเดินเชื่อมระหวาง

อาคารสะดวกสบายตอ

การเดินทาง

ประหยัดเวลา จัด

กิจกรรมการเรียนรูได

เต็มเวลา

ท.8

103 ปรับปรุงหองนาฏศิลป  

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ

เพื่อใหมีหองนาฏศิลปให

นักเรียนเขาเรียน

ทาสีภายใน ติดกระจกหลังหอง ปูพื้น

กระเบื้อง (ตามแบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล)

            50,000 นักเรียนมีหอง

นาฏศิลปนักเรียนมีหอง

ไวซอมการแสดง

ท.8

104 ทาสีอาคารบุญจง ขมชุณศรี 

 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ

เพื่อใหอาคารดูสวยงาม

และสรางบรรยากาศที่เอื้อ

ตอการเรียนการสอน

ทาสีภายนอกอาคารบุญจงและราวบันได             50,000 อาคารสวยงามและ

สรางบรรยากาศที่เอื้อ

ตอการเรียนการสอน

ท.8

105 ปรับปรุงเสาธงชาติพรอม

ปายชื่อโรงเรียนเทศบาลวัด

ไทรเหนือ

เพื่อใหมีเสาธงที่ได

มาตรฐาน ฐานมั่นคง และ

มีปายชื่อโรงเรียน

เสาธงขนาด 16 ม. ฐานเทปูนทําทางเดินขึ้น 

3 ขั้นบันไดกอปูน 2 ดาน ดานหนามีชื่อร.ร.

            90,000 มีเสาธงและมีปายชื่อ

โรงเรียน

ท.8
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    6.6 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

106 อบรมครูศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ชุมชนเพื่อพัฒนาวิชาการ

เพื่อใหครูผูดูแลเด็กมีความ

เขาใจเกี่ยวกับการจัด

ประสบการณเรียนรู ของ

เด็กเล็กและสามารถจัด

กิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กเล็ก

ไดอยางมีประสิทธิภาพ

จํานวน ปละ 1 หลักสูตร             25,000             25,000             25,000 ครูผูดูแลเด็กเล็กมีความ

เขาใจเกี่ยวกับการจัด

ประสบการณเรียนรูของ

เด็กเล็ก สามารถจัด

กิจกรรม เพื่อพัฒนาเด็ก

เล็ก ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

สํานักการศึกษา

กองสวัสดิการ

สังคม

107 จัดหาครุภัณฑเครื่องเลน

สนามเด็กเลน

เพื่อใหเด็กมีสุขภาพ

รางกายแข็งแรง และ

สงเสริมการเรียนรู

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3 ศูนย        1,000,000        1,000,000        1,000,000 มีสนามเด็กเลนที่ได

มาตรฐาน และสงเสริม

ใหเด็กมีสุขภาพ

รางกายแข็งแรง

สํานักการศึกษา

กองสวัสดิการ

สังคม

108 โตะนักเรียนแบบเด็กเล็ก เพื่อใชประจําศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก 4 ศูนย

จํานวน 50 ชุด             40,000             40,000             40,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 

4 ศูนยไดมีโตะนักเรียน

ใชเพียงพอ

สํานักการศึกษา

กองสวัสดิการ

สังคม

109 กอสรางอาคารเรียนศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อจะไดมีอาคารเรียน

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่

ไดมาตรฐาน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชนชอนตะวัน จํานวน

 1 ศูนย

       1,237,000 มีอาคารเรียนศูนย

พัฒนาเด็กเล็กที่ได

มาตรฐาน

สํานักการศึกษา

กองสวัสดิการ

สังคม
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    6.6 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

110 กอสรางปายชุมชน เพื่อความเปนระเบียบและ

สวยงามบริเวณชุมชนที่

จัดตั้งใหม

จํานวน 3 ปาย ตามแบบแปลนรายละเอียด

ของเทศบาล

            30,000             30,000             30,000 มีความเปนระเบียบ

และสวย

กองสวัสดิการ

สังคม

111 จัดหาครุภัณฑสํานัก

ปลัดเทศบาล

เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใช

สํานักงานเพียงพอในการ

ปฏิบัติงาน

เครื่องคอมพิวเตอร พรอมโปรแกรมควบคุม

อุปกรณโสตทัศนูปกรณ หองประชุม 3/3  

จํานวน 1 เครื่อง

          120,000 อุปกรณเครื่องมือ

เครื่องใชเพียงพอแก

การปฏิบัติงาน

สํานัก

ปลัดเทศบาล งาน

ธุรการ

ไมคลอย  1 คู             20,000 งานธุรการ

เครื่องปรับอากาศชนิดฝงฝาหรือแขวนขนาด

ไมต่ํากวา 60,000 บีทียู พรอมติดตั้ง จํานวน

 1 เครื่อง

            80,000 งานธุรการ

เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาดไมต่ํากวา

 36,000 บีทียู พรอมติดตั้ง จํานวน 1 เครื่อง

            62,200 งานธุรการ

รถเข็นชนิดนั่ง จํานวน 2 คัน             13,000 งานทะเบียนฯ

ตูบานเลื่อน               3,200 งานทองเที่ยว

เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนขนาดไมต่ํากวา 

 24000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง

            46,800 งานเทศกิจ

โตะทํางานพรอมเกาอี้  จํานวน 2 ชุด               7,200 งานเทศกิจ

เครื่องทําน้ํารอนน้ําเย็น จํานวน 1เครื่อง               5,500 งานเทศกิจ
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    6.6 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

กลองถายภาพดิจิตอลขนาดไมต่ํากวา 8 

ลานพิกเซลจํานวน 5 กลอง

            40,000 งานเทศกิจ

งานธุรการ

งานปองกันฯ

เครื่องรับสงวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิด

ประจําที่ขนาดไมต่ํากวา 40 วัตต จํานวน 1 

เครื่อง

            30,000 งานเทศกิจ

รถยนตบรรทุกดีเซลแบบธรรมดา (รถกระบะ)

 จํานวน 2 คัน

          920,000 งานเทศกิจ

หลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตันแบบ

อะลูมิเนียม จํานวน 2 หลัง

            26,000 งานเทศกิจ

รถยนตบรรทุกน้ําดับเพลิงขนาดจุน้ําไมนอย

กวา 6,000 ลิตร จํานวน  1 คัน

          3,000,000 งานปองกันฯ

เครื่องฉายภาพมัลติมีเดียพรอมอุปกรณ 

และจอจํานวน 1  ชุด

               40,000 งานปองกันฯ

เครื่องรับ  สงวิทยุ ติดตั้งในยานพาหนะ 

จํานวน   1   เครื่อง

            24,000 งานปองกันฯ

ตูดับเพลิงเคมีแรงดันสูงจํานวน  4  ตู           1,400,000 งานปองกันฯ

รถยนตกระบะขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบิ้ล

แคป จํานวน 2 คัน

       1,236,000    งานปองกันฯ

งานทองเที่ยว
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    6.6 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

เรือทองแบนแบบอลูมิเนียม บรรทุกคนไดไม

นอยกวา 5 คน เครื่องยนตแบบหางสั้น ไม

นอยกวา 35 แรงมา พรอมอุปกรณ   2  ลํา

          1,500,000 งานปองกันฯ

ชุดผจญเพลิง สําหรับดับไฟในอาคารสูง

พรอมอุปกรณ จํานวน 3 ชุด

          360,000 งานปองกันฯ

เครื่องอัดถังอากาศเครื่องชวยหายใจ จํานวน

   1  เครื่อง

          450,000 งานปองกันฯ

รถยนตตู เครื่องยนตดีเซล ขนาด 4  ลอ 

พรอมติดตั้งอุปกรณปฐมพยาบาล จาํนวน 1

 คัน

             800,000 งานปองกันฯ

เครื่องตัดแตงกิ่งไม แบบเครื่องยนตเบนซิน

พรอมอุปกรณ จํานวน 2 ชุด

            50,000 งานปองกันฯ

คอมพิวเตอรพรอมเครื่องพิมพ  จํานวน 4 ชุด           140,000 งานปองกันฯ(1)

งานทองเที่ยว(1) 

หอชมเมือง (2)

เครื่องรับสงวิทยุระบบVHF/FM แบบมือถือ

ขนาดสงไมต่ํากวา 5 วัตต จํานวน 10 เครื่อง

            96,000             24,000 งานปองกันฯ(6)

งานทองเที่ยว(4)
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    6.6 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

หัวฉีดน้ําดับเพลิงใชสําหรับดับไฟในอาคาร 

จํานวน  2  ชุด

          100,000 งานปองกันฯ

ชุดแผงกั้นถนนหยุดตรวจ พรอมลอเลื่อน 

จํานวน  2  ชุด

            36,000 งานปองกันฯ

ปมสูบน้ําไฟฟา(ปมแช) ขนาดไมนอยกวา 4 

นิ้ว จํานวน  3   ชุด

            80,000 งานปองกันฯ

กลองถายภาพความรอนสําหรับงานดับเพลิง

 จํานวน  1  ชุด

          800,000 งานปองกันฯ

ถังอากาศ (PA) สําหรับดับไฟในอาคาร และ

ชวยเหลือคนหาผูประสบภัย จาํนวน 5  ชุด

          100,000 งานปองกันฯ

คอมพิวเตอรสําหรับคนหาขอมูลดานการ

ทองเที่ยวจอ Tough Screen พรอมอุปกรณ

จํานวน 2 ชุด

          300,000 งานทองเที่ยว

กลองสองทางไกลแบบหยอดเหรียญ  จํานวน

  4  ตัว

          600,000 (หอชมเมือง)

 เสียงตามสายภายในอาคารเครื่องเสียง

ชุดควมคุมและอุปกรณพรอมติดจํานวน 1 ชุด

          415,000 (หอชมเมือง)
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    6.6 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

 กลองวงจรปดและอุปกรณ 15 จุดพรอม

ติดตั้ง

          470,000 (หอชมเมือง)

 มูลี่ปรับแสงชั้น 2 ของอาคารหอชมเมือง           500,000 (หอชมเมือง)

 ปายประชาสัมพันธดานการทองเที่ยว 6 จุด

 ชั้น 1,4,5,7,8,10

            72,000 (หอชมเมือง)

112 จัดหาครุภัณฑกองวิชาการ

และแผนงาน

เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใช

เพียงพอในการปฏิบัติงาน

รถยนตแบบดับเบิ้ลแคบ พรอมติดตั้งระบบ

เครื่องเสียง จํานวน 1 คัน

          700,000 อุปกรณเครื่องมือ

เครื่องใชเพียงพอแก

การปฏิบัติงาน

กองวิชาการและ

แผนงาน

เครื่องพิมพ all in one จํานวน 3 เครื่อง             12,000       กองวิชาการและ

แผนงาน

โทรทัศนสี 21 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง               5,000 งานบริการและ

เผยแพรฯ

เครื่องปรับอากาศขนาดไมต่ํากวา 20,000 

BTU พรอมคาติดตั้ง จํานวน 1 เครื่อง

               50,000 งานบริการและ

เผยแพรฯ

เครื่องสลับสัญญาณภาพพรอมอุปกรณ 1 ชุด             75,000 งานบริการและ

เผยแพรฯ

ไมคลอยคูพรอมชุดลําโพงขนาด 12 นิ้ว 

กําลังขับ 3000 วัตต ระยะใชจากฐาน 200 

เมตร พรอมปลั๊กไฟ

              9,000 งานบริการขอมูลฯ
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    6.6 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

พัดลมตั้งพื้น 1 ตัว               2,500 งานบริการขอมูลฯ

เกาอี้สํานักงาน จํานวน 12 ตัว             12,000 งานธุรการ

คอมพิวเตอร พรอมเครื่องพิมพ จํานวน 1 ชุด             35,000 งานรองทุกข

รองเรียน

ตูเก็บเอกสารแบบฟอรม 10 ลิ้นชัก 1 ตู               8,000 งานนิติการ

 คอมพิวเตอรโนตบุค จํานวน 1 เครื่อง             40,000 งานเทคโนโลยี

สารสนเทศ

113 จัดหาครุภัณฑสํานักการคลัง เพื่อมีเครื่องมือเครื่องใช

เพียงพอตอการปฏิบัติงาน

เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ พรอม

อุปกรณ จํานวน 1 ชุด

            35,000 อุปกรณเครื่องมือ

เครื่องใชเพียงพอแก

การปฏิบัติงาน

สํานักการคลัง

เครื่องคอมพิวเตอร Server พรอมระบบ

เชื่อมโยงเครือขาย 1 ชุด

            80,000 สํานักการคลัง

เครื่องพิมพ all in one จํานวน 3 เครื่อง             18,000 สํานักการคลัง

เครื่องพิมพเลเซอร  2 เครื่อง             20,000 สํานักการคลัง

กลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอลความ

ละเอียดไมนอยกวา 12 ลานพิกเซล จํานวน 

2 เครื่อง

            30,000 สํานักการคลัง

ตูเก็บเอกสาร 3 ลิ้นชัก จํานวน 3 ตู             12,600 สํานักการคลัง
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    6.6 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ตูเก็บเอกสารแบบรางเลื่อนชนิด 8 ตู จํานวน 

 1  ชุด

            81,400 สํานักการคลัง

เกาอี้แบบมีพนักพิงระดับ 7-9  1  ตัว               2,500 สํานักการคลัง

เกาอี้ประชุม  10  ตัว             19,000 สํานักการคลัง

เครื่องกดบัตรคิวพรอมกับคอมพิวเตอร 

จํานวน 1 ชุด

            80,000 สํานักการคลัง

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค จํานวน 1 เครื่อง             40,000 สํานักการคลัง

รถจักรยานยนตขนาด 120 ซีซี จํานวน 2 คัน             80,000 สํานักการคลัง

114 จดัหาครุภัณฑสํานักการชาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

คอมพิวเตอรสํานักงานและเครื่องพิมพ

พรอมอุปกรณ  จํานวน  3  ชุด

            70,000 35,000           อุปกรณเครื่องมือ

เครื่องใชเพียงพอแก

การปฏิบัติงาน

สํานักการชาง

เครื่องถายเอกสาร  ความเร็ว  20 แผน / นาที

  จํานวน  1  เครื่อง

            64,000 สํานักการชาง

เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน  ขนาดไมต่ํา

กวา 36,000 บีทียู พรอมคาติดตั้งจํานวน  2  

เครื่อง

          124,400 สํานักการชาง

ชุดรับแขกพรอมโตะกลาง  จํานวน  1  ชุด             15,000 สํานักการชาง

คอมพิวเตอรโนตบุค  จํานวน  1  เครื่อง             40,000 สํานักการชาง
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    6.6 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

เครื่องตัดหญาแบบลอเข็นพรอมเครื่องยนต

ไมนอยกวา 3.5 แรงมา จํานวน 5 เครื่อง 

ราคาเครื่องละ 12,000 บาท

            60,000 สํานักการชาง

กลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอลความ

ละเอียดไมนอยกวา 8 ลานพิกเซล จํานวน 1 

เครื่อง

              8,000 สํานักการชาง

รถตัดหญาแบบ 4 ลอ นั่งขับ ขนาด

เครื่องยนตไมนอยกวา 15 แรงมา  สตารท

ดวยระบบไฟฟาระบบเกียรเดินหนา ถอย

หลังตัดหญากวางไมนอยกวา 40 เซนติเมตร 

 จํานวน  1  คัน

          250,000    สํานักการชาง

รอกดึงสายไฟ(แบบมือโยก) 1.5 ตัน  จํานวน 

 2  ตัว ๆ ละ 9,800  บาท

            19,600 สํานักการชาง

เครื่องย้ําตอสายแบบไฮดรอลิค จํานวน  1  

ตัว  แรงอัดสาย  5  ตัน  น้ําหนัก 2.1 กิโลกรัม

            47,600 สํานักการชาง

บันไดอลูมิเนียม  7  ขั้น  จํานวน  5 ตัว ๆ ละ 

 2,700 บาท

            13,500     สํานักการชาง
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    6.6 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

เข็มขัดปนเสา (เซฟตี้เบลล)  รับน้ําหนัก 

1,500 kg  จํานวน  2 เสน ๆ ละ 4,500 บาท

              9,000 สํานักการชาง

ตูเหล็กเก็บเอกสาร 4 ชั้น จํานวน  6  ตู             30,000 สํานักการชาง

รถเข็นกระดกเท  2  ลอ     จํานวน  20  คัน ๆ

 ละ2,000บาท

            40,000    สํานักการชาง

แทนตัดเหล็ก 14"  น้ําหนัก  16.2 kg  

2,000W    จํานวน      1 เครื่อง

              8,700     สํานักการชาง

เครื่องตัดหินออน (กระเบื้อง)  น้ําหนัก 2.7 

kg  860W   จํานวน  1  เครื่อง

              8,700    สํานักการชาง

โมผสมปูน (เหล็กหลอ)   จํานวน  1  เครื่อง             32,000     สํานักการชาง

หินเจียร 4" (เครื่องเจียร)    น้ําหนัก 1.5 kg 

570W  จํานวน   1  ตัว

              4,200    สํานักการชาง

รอกโซแขวน  2  ตัน  จํานวน  1  ตัว               9,750     สํานักการชาง

รถขุดตีนตะขาบ ขนาด 150 แรงมา จํานวน 

 1  คัน

       4,300,000 สํานักการชาง
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    6.6 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

รถบรรทุกเททายขนาดความจุไมนอยกวา 10

 ลบ.เมตร ชนิด 10 ลอ พรอมเครื่องมือ

อุปกรณประจํารถ จํานวน  2  คัน

       3,100,000        3,100,000 สํานักการชาง

คาซอมใหญ (overhall) รถดูดดินเลน ชนิด 

10 ลอหมายเลขทะเบียน นว.8852

       3,000,000 สํานักการชาง

รถเกลี่ยดิน (เกรดเดอร) มีลอยาง 6 ลอ 

เครื่องยนตดีเซลขับเคลื่อน 4 ลอหลังมีกําลัง

มาไมนอยกวา 180 แรงมา                จํานวน

 1 คนั

          7,800,000  สํานักการชาง

รถยนตบรรทุกน้ําแบบอเนกประสงค ขนาด

บรรจุไมนอยกวา 12,000 ลิตร  ชนิด 10 ลอ 

แบบ 2 เพลา เครื่องยนตดีเซลมีกําลังแรงมา

ไมนอยกวา 200 แรงมา  จํานวน  2  คัน

          7,500,000 สํานักการชาง

รถยนตบรรทุกน้ําแบบอเนกประสงค ขนาด

ความจุไมนอยกวา 5,000 ลิตร ชนิด 6 ลอ  

เครื่องยนตดีเซล มีกําลังแรงมา ไมนอยกวา  

140  แรงมา  จํานวน  2  คัน

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

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

รถบดอัดและดันกลบขยะ ชนิด4 ลอ แบบ

ขับเคลื่อน ทั้ง 4 ลอ พรอมใบมีดดินกลบข

นะทํางานดวยระบบไอดรอลิค มีกําลังไม

นอยกวา 280 แรงมา

        17,000,000 สํานักการชาง

รถยนตดูดสิ่งโสโครกและอัดลางทอระบาย

น้ํา ชนิด 10 ลอ แบบ 2 เพลา ขนาดบรรจุไม

นอยกวา 10 ลูกบาศกหลา เครื่องยนตดีเซล 

มีกําลังไมนอยกวา 260 แรงมา จํานวน 2 คัน

        17,000,000      17,000,000 สํานักการชาง

เครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาด 300 kw จํานวน 2 

เครื่อง และขนาด 100 kw จํานวน 2 เครื่อง

       5,000,000        5,000,000 สํานักการชาง

เครื่องเจาะคอนกรีตแบบใชลมอัดอากาศได

ไมนอยกวา 185 ลบ.ฟุต/วินาที ที่ความดัน

ใชงาน 80-120 ปอนดตอตารางนิ้ว

ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตดีเซลติดตั้งบนรถ

พวงบรรทุก 2 ลอ

       1,300,000 สํานักการชาง

115 จัดหาครุภัณฑสํานักการ

สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใช

เพียงพอแกการปฏิบัติงาน

เครื่องพนฝอยละเอียด (ULV) ชนิด 1 หัว 

แบบติดตั้งบนรถยนต 1 เครื่อง

          800,000 อุปกรณเครื่องมือ

เครื่องใชเพียงพอแก

การปฏิบัติงาน

กลุมงานปองกันฯ
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    6.6 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาดไมต่ํากวา

 24,000 บีทียู พรอมติดตั้ง จํานวน 2 เครื่อง

            93,600 กลุมงานสงเสริม

สุขภาพ

เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนังขนาด 24,000

 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง

            42,000 ศูนยบริการฯ 4

เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนังขนาด 12,000

 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง

            39,000 ศูนยบริการฯ 4

เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง พรอมติดตั้ง 

ขนาดไมต่ํากวา 16,000 บีทียู จํานวน 1 

เครื่อง

            34,000 ศูนยบริการฯ 3

เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนพรอมติดตั้ง

ขนาดไมต่ํากวา 24,000 บีทียู จํานวน 4 

เครื่อง

          187,200 ศูนยบริการฯ 3

พัดลมแบบตั้งพื้น 16 นิ้ว จํานวน 4  เครื่อง               7,400 ศูนยบริการฯ 4

พัดลมไอน้ํา จํานวน 1 เครื่อง               3,000 ศูนยบริการฯ 4

เครื่องพิมพ all in one จํานวน 1 เครื่อง               6,000 กลุมงานสงเสริม

สิ่งแวดลอม
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    6.6 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

เครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ จํานวน 3 

ชุด

            35,000             35,000             35,000  - งานการเงิน

 - กลุมงาน

สงเสริมสุขภาพ

 - กลุมงาน

สงเสริมสิ่งแวดลอม

คอมพิวเตอรโนตบุค จํานวน 3 เครื่อง             40,000             40,000             40,000   - กลุมงาน

สงเสริมสุขภาพ

  - กลุมงาน

ปองกันฯ

 - ศูนยบริการฯ 3

กลองดิจิตอล ขนาดไมต่ํากวา 8 ลานพิเซล 

จํานวน 2 เครื่อง

              8,000               8,000  - กลุมงาน

สงเสริมสิ่งแวดลอม

 - งานทันตกรรม

ตูเหล็กใสเอกสารแบบบานกระจกเลื่อน 2 ชั้น

 ขนาด 3 ฟุต  จํานวน 1 ตู

              3,000  กลุมงานสงเสริม

สิ่งแวดลอม
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    6.6 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

โตะทํางานพรอมเกาอี้ จํานวน 1 ชุด               3,800  กลุมงานสงเสริม

สิ่งแวดลอม

เกาอี้ทํางาน จํานวน 4 ตัว               9,200  - กลุมงาน

สงเสริมสิ่งแวดลอม

 - ศูนยบริการฯ 4

 - สวนบริการฯ

บอรดขนาด 240 x 150 ซ.ม. จํานวน 1 อัน             10,000  ศูนยบริการฯ 4

มานปรับแสงพรอมอุปกรณ (หองประชุมชั้น

บน) หนาตาง 6 ชุด ขนาด 3 x 1.90 เมตร

            25,000  ศูนยบริการฯ 3

เครื่องทําน้ํารอนเย็น จํานวน 1 เครื่อง               5,500  ศูนยบริการฯ 4

เครื่องซักผาอัตโนมัติ ขนาดไมต่ํากวา 6 กก. 

จํานวน 1 เครื่อง

            10,000 กลุมงานสงเสริม

สุขภาพ

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 

ลอแบบดับเบิ้ลแคบ

          618,000 กลุมงานสงเสริม

สุขภาพ

เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง จํานวน 6 เครื่อง             19,000             19,000             19,000
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    6.6 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

116 จัดหาครุภัณฑสํานัก

การศึกษา

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

คอมพิวเตอรสํานักงาน และเครื่องพิมพ 

INKJET พรอมอุปกรณ จํานวน 2 ชุด

            70,000 อุปกรณเครื่องมือ

เครื่องใชเพียงพอแก

การปฏิบัติงาน

ศึกษานิเทศก=1

หองสมุด=1

คอมพิวเตอรสํานักงาน และเครื่องพิมพ 

LASER พรอมอุปกรณ จํานวน 1  ชุด

            35,000 ศึกษานิเทศก

เสาธงมุม 4 เสา ประตูฟุตบอล 2 ประตู ตา

ขาย 2 ชุด

          100,000 สนามกีฬา

กลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล  ความ

ละเอียดไมนอยกวา 8 ลานพิกเซล จํานวน 1 

เครื่อง

              8,000 สนามกีฬา

เครื่องพิมพ all in one จํานวน 1 เครื่อง               6,000 ฝายบริหารฯ

เครื่องดูดตะกอนสระวายน้ํา ขนาด  2  นิ้ว 

พรอมสายยาง ยาว 20 เมตร จํานวน 1 ชุด

            50,000 สนามกีฬา

เครื่องบันทึกเสียง ความจุไมนอยกวา 8 GB 

 จํานวน 2 เครื่อง

            14,000 ศึกษานิเทศก=1

ฝายวิชาการ=1

ตูล็อกเกอร 9 ประตู พรอมกุญแจ จํานวน 4 

หลัง

            20,000 สนามกีฬา(สระ

วายน้ํา)
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    6.6 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร  ความสวางไม

นอยกวา 3000 ANSI พรอมจอ จํานวน  1  

ชุด

            87,000 หนวย

ศึกษานิเทศก=1/

เครื่องถายเอกสาร ความเร็วไมต่ํากวา 20 

แผนตอนาที จํานวน 1  เครื่อง

            32,000 ฝายบริหารฯ

โทรทัศน LCD ขนาด 32 นิ้ว  จํานวน 1 เครื่อง             15,000 ฝายบริหารฯ

รถจักรยานยนต ขนาด 120 CC.             40,000 ฝายบริหารฯ

ชั้นวางหนังสือ จํานวน 2 หลัง             30,000 หองสมุด

โตะรับแขกพรอมโตะกลาง จํานวน 2 ชุด             45,000 ฝายศาสนาฯ

เกาอี้ผูบริหาร จํานวน 3 ตัว             12,000 ฝายบริหารฯ

117 จัดหาครุภัณฑโรงเรียน

เทศบาลวัดไทรใต

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

โตะเกาอี้นักเรียนชนิดเดี่ยวขาเหล็กระดับ

ประถมศึกษา จํานวน 90 ชุด

            72,000 อุปกรณเครื่องมือ

เครื่องใชเพียงพอแก

การปฏิบัติงาน

ท.1

เครื่องทําน้ําเย็นแบบใชขวด จํานวน 6 เครื่อง             22,800 ท.1

โตะเกาอี้นักเรียนชนิดเดี่ยวขาเหล็กระดับ

มัธยมศกึษา จํานวน 90 ชุด

            72,000 ท.1

โตะทํางานพรอมเกาอี้ จํานวน 10 ชุด             50,000 ท.1
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214
    6.6 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ตูเหล็กเก็บเอกสาร 2 ตอน ตอนบน กระจก

ใสบานเลื่อน  ตอนลางประตู เลื่อนทึบ  

จํานวน 10  หลัง

            58,000 ท.1

118 จัดหาครุภัณฑโรงเรียน

เทศบาลวัดปากน้ําโพใต

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

โตะเกาอี้นักเรียนชนิดเดี่ยวขาเหล็กระดับ

ประถมศึกษา จํานวน 45 ชุด

            36,000 อุปกรณเครื่องมือ

เครื่องใชเพียงพอแก

การปฏิบัติงาน

ท.2

เสาวอลเลยบอลปรับระดับได จํานวน 1 ชุด             16,500 ท.2

โพเดี่ยม จํานวน 1 ชุด             20,000 ท.2

ชุดรับแขกพรอมโตะกลางชุดใหญ จํานวน 1

 ชุด

            15,000 ท.2

โตะอาหารพรอมเกาอี้จํานวน 15 ชุด             33,000 ท.2

พัดลมเพดานขนาด 50 นิ้วจํานวน 20ตัว             18,000 ท.2

เครื่องปรับอากาศ ขนาดไมนอยกวา 25,000 

 BTU จํานวน 3 เครื่อง

            90,000 ท.2

119 โครงการจัดหาครุภัณฑ

โรงเรียนเทศบาลวัดพรหม

จริยาวาส

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

ตูเหล็กเก็บเอกสาร ประตูทึบ 2 บานจํานวน 

5 หลังๆ ละ 4,000 บาท

            20,000 อุปกรณเครื่องมือ

เครื่องใชเพียงพอแก

การปฏิบัติงาน

ท.3

โตะทํางานพรอมเกาอี้ จํานวน 3 ชุด             14,400 ท.3

ตูเก็บแบบฟอรม    5  หลัง             30,000 ท.3
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215
    6.6 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

เกาอี้พลาสติก    100  ตัว             20,000 ท.3

ชั้นวางเครื่องนอนสําหรับเด็กเล็กจํานวน  20 

 ชุด

              4,000 ท.3

ตูเย็น ขนาด  5  คิว ประตูเดียวจํานวน   1  

เครื่อง

10,000           ท.3

เครื่องเจียร  ขนาด  4 นิ้ว ยี่หอBOSCH 

จํานวน 1 เครื่อง

6,500             ท.3

แทนตัดไฟเบอร 14 นิ้ว   ยี่หอ BOSCH  

จํานวน 1 เครื่อง

6,000             ท.3

สวานกระแทก ยี่หอBOSCH    จํานวน  1    

เครื่อง

3,000             ท.3

สวานโรตารี  ยี่หอ BOSCH ขนาดไฟ 820 W.

    จํานวน  1  เครื่อง

7,500             ท.3

จิ๊กซอ MAKITA รุน 4300 ABจํานวน  1  

เครื่อง

6,000             ท.3

เครื่องพิมพชนิดพน (พิมพ,ถายเอกสาร,แส

กน) จํานวน 1เครื่อง

5,000             10,000           ท.3

โตะเกาอี้นักเรียนเดี่ยวขาเหล็กพรอมเกาอี้

ระดับมัธยมศึกษา จํานวน 100 ชุด

80,000           80,000           ท.3
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216
    6.6 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ตูเหล็กเก็บเอกสาร 2 ตอน ตอนบน กระจก

ใสบานเลื่อน  ตอนลางประตู เลื่อนทึบ 

จํานวน 6 หลัง

            11,600             11,600             11,600 ท.3

โตะอเนกประสงค  ขาเหล็กชุบโครเมี่ยมพับ

ได  จํานวน 10 ตัว

            25,000             25,000             25,000 ท.3

เมกกะโฟน MSH 500 ยี่หอโครอนจํานวน 2 

 ตัว

3,200             3,200             3,200             ท.3

โตะเกาอี้นักเรียนเดี่ยวขาเหล็ก

ประถมศึกษาพรอมเกาอี้จํานวน100 ชุด

80,000           80,000           80,000           ท.3

พัดลมโรงงานแบบตั้งพื้น ขนาด 24"ปรับ

ความเร็วได จํานวน3ตัว

4,400             4,400             4,400             ท.3

พัดลมเพดาน ขนาด 56 นิ้ว จํานวน20  ตัว             11,250 ท.3

คาตูล็อกเกอรขนาด 9 ชองจํานวน 10 หลัง             25,000 ท.3

คาตูบานเลื่อนกระจก จํานวน 5 หลัง             19,500 ท.3

โตะญี่ปุน  จํานวน   9  ชุด               6,300 ท.3

HUB  24  PORT พรอมอุปกรณตอเชื่อม

ระบบเครือขายจํานวน  1 ชุด

22,000           ท.3
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217
    6.6 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

เครื่องตัดหญาแบบสะพายหลังขอแข็ง  

จํานวน  1  เครื่อง

9,700             ท.3

ตูลําโพงสนามขนาด 15 " ขนาดไมนอยกวา  

 450  วัตต   RMS  พรอมเสียงแหลมและขา

ตั้งขนาดไมนอยกวา   1,500 วัตต  จํานวน  2

  ตู

16,000           ท.3

คาเครื่องฉายโปรเจกเตอรพรอมจอ   จํานวน 

 1  ชุด

50,000           ท.3

โทรทัศน 29"พรอมที่แขวนและติดตั้ง  จํานวน

  1   เครื่อง

20,000           ท.3

กลองแทร็คขอบโลหะหนังแกวจํานวน  2  ใบ 8,400             ท.3

กลองทอมบาคูไฟรเบอร จํานวน  4  คู 22,400           ท.3

เครื่องตั้งจังหวะ  จํานวน  1   อัน 2,600             ท.3

เบลไลรากลาง  จํานวน   4  เครื่อง 8,000             ท.3

เมโลเดี้ยน  34 คีย เสียงโซปราโน จํานวน   4 

 เครื่อง

15,600           ท.3

เมโลเดี้ยน  32 คียเสียงอัลโต จํานวน   4  

เครื่อง

10,400           ท.3
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218
    6.6 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

เมโลเดี้ยน  37 คียเสียงเทนเนอร   รหัส 

79511  จํานวน    4  เครื่อง

18,400           ท.3

กลองใหญ18  นิ้ว  จํานวน1  ใบ 20,000           ท.3

กลองใหญ 20 นิ้วจํานวน1  ใบ 20,000           ท.3

กลองใหญ 22  นิ้ว จํานวน1  ใบ 20,000           ท.3

กลองใหญ 24  นิ้ว  จํานวน 1  ใบ 20,000           ท.3

กลองใหญ26  นิ้ว  จํานวน 1  ใบ 20,000           ท.3

เครื่องปรับอากาศ ขนาดไมต่ํากวา 36,000 

บีทียู จํานวน 2 เครื่อง

            45,000             45,000 ท.3

เครื่องพิมพดีดแครยาว18นิ้วจํานวน 5 เครื่อง             65,000             65,000 ท.3

คาโตะอาหาร พรอมเกาอี้  จํานวน10 ชุด             23,000             23,000 ท.3

กลองแทรคจํานวน  2  ใบฉาบ   จํานวน   2 

 คู

15,000           16,000           ท.3

ชุดโตะหมูบูชาขนาดใหญ พรอมที่รอง หมู 9

 จํานวน 1 ชุด

            17,600 ท.3

ชุดรับแขกพรอมโตะกลางชุดใหญ จํานวน 1

 ชุด

            15,000 ท.3

คาเตียงเหล็กพรอมที่นอนครบชุดจํานวน  2  

เตียง

16,000           ท.3
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219
    6.6 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

เครื่องขยายเสียงแบบมือถือ จํานวน  3  

เครื่อง

12,000           ท.3

โทรทัศนสี  25 "ชนิดจอแบนจํานวน 3  เครื่อง 36,000           ท.3

โทรทัศนสี  21 "ชนิดจอแบนจํานวน   3  

เครื่อง

18,000           ท.3

เครื่องชวยสอน  จํานวน 10 ชุด 15,000           ท.3

วานไฟฟาแบบ 2 ระบบ  จํานวน 1 เครื่อง 5,500             ท.3

แซกอัลโต จํานวน 4 เครื่อง 78,000           ท.3

แซกเทนเนอรจํานวน 4 เครื่อง 88,000           ท.3

แตรทรัมเปดจํานวน 4 เครื่อง 40,000           ท.3

ทรอมโบนจํานวน 2 ใบ 30,000           ท.3

บาริโทน  จํานวน   2   ชุด 40,000           ท.3

โพเดี่ยม   1   ตัว               8,000 ท.3

120 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ

โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถ

บรรพต

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

คอมพิวเตอรสําหรับใชในการเรียนการสอน

จํานวน 40  เครื่อง

            40,000             40,000 อุปกรณเครื่องมือ

เครื่องใชเพียงพอแก

การปฏิบัติงาน

ท.4

ทีวีสีขนาด 29" จํานวน 3 เครื่อง พรอมติดตั้ง             30,000 ท.4
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220
    6.6 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

เครื่องดนตรีวงดุริยางคเพื่อใชทําการฝกซอม

ดุริยางคโรงเรียนจํานวน 60 คน  มีดังนี้

       1,000,000 ท.4

1) ฉาบทองเหลืองขนาด18" 1 คู

2) กลองสแนรมาชชิ่ง  1 ใบ

3) ฟรุต   2 ตัว

4) อัลโตแซกโซโฟน   2 ตัว

5) เทนเนอร  1 ตัว

6) ทรัมเปด  8 ตัว

7) เมโลโฟนมาชชิ่งคีย F 2 ตัว

8) บาริโทนมาชชิ่ง   4 ตัว

 9) ยูโฟเนียมมาชชิ่ง   2 ตัว

10) ดับเบิจ BBb ทรูปาร 1 ตัว

121 โครงการจัดหาครุภัณฑ

โรงเรียนเทศบาลวัดชองคีรี

ศรีสิทธิวราราม

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

โตะเกาอี้นักเรียนเดี่ยวขาเหล็กระดับมัธยม 

ศึกษา  จํานวน  40  ชุด

            32,000             32,000             32,000 อุปกรณเครื่องมือ

เครื่องใชเพียงพอแก

การปฏิบัติงาน

ท.5

โตะทํางานพรอมเกาอี้จํานวน 6 ชุด             22,800             30,000 ท.5

ตูเก็บเอกสาร  ประตูทึบ 2 บานจํานวน  20  

หลัง

            80,000             80,000             80,000 ท.5
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221
    6.6 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

คอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ ตอพวง  จํานวน 

 4  ชุด

            70,000             70,000 ท.5

เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาดไมต่ํากวา

 24,000 บีทียูพรอมคาติดตั้ง จํานวน  2 

เครื่อง(สําหรับติดตั้งหอง ELearning )

            35,000             70,000 ท.5

ตูเหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก  

จํานวน  10  ชุด

            34,000             34,000             34,000 ท.5

ตูเหล็กเก็บเอกสารทึบชนิดบานเลื่อนจํานวน

 10  ชุด

            32,000             32,000             32,000 ท.5

โตะหินขัดพรอมมานั่ง จํานวน 10 ชุด             40,000             40,000             40,000 ท.5

โทรทศันสีจอแบน ขนาดภาพไมต่ํากวา 29 

นิ้ว  จํานวน 21 เครื่อง

          105,000           105,000           105,000 ท.5

ตูไมเก็บอุปกรณการสอน จํานวน  6 หลัง             30,000             30,000             35,000 ท.5

เครื่องขยายเสียงแบบมือถือ จํานวน 6  เครื่อง             21,000             21,000 ท.5

122 จัดหาครุภัณฑโรงเรียน

เทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

โตะทํางานพรอมเกาอี้หนังบุนวม มีเทาแขน

และพนักพิงสูง ขาเหล็ก 5 กาน ปรับระดับได

 จํานวน 1 ชุด

            15,000 อุปกรณเครื่องมือ

เครื่องใชเพียงพอแก

การปฏิบัติงาน

ท.6

เกาอี้จัดงานเลี้ยง บุนวมจํานวน100 ตัว             55,000 ท.6
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    6.6 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

โตะอเนกประสงคขาเหล็กชุบโครเมี่ยม พับ

ไดหนาขาว ขนาดกวาง60 ซ.ม. ยาว 180 ซ.

ม. สูง 75 ซ.ม.จํานวน 20 ตัว

            50,000 ท.6

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนจํานวน 

10 ชุด

          250,000 ท.6

ชุดลําโพงขยายขนาด 2.2 CH พรอม 

Subwoofer กําลังขับ 2,500วัตต PMPO  

จํานวน 4 ชุด

              8,000 ท.6

ตูเย็นขนาดไมนอยกวา 5 คิวประตูเดียว 

จํานวน 1 ตู

              8,000 ท.6

เครื่องตัดหญาแบบสะพายหลังขอแข็ง 

จํานวน 1 เครื่อง

              9,700 ท.6

ตูเหล็กเก็บเอกสาร 2 ตอน ชั้นบนเปนกระจก

ใสบานเลื่อน ชั้นลางเปนประตูเลื่อนทึบ 

จํานวน 4 หลัง

            12,000             12,000 ท.6

โตะเกาอี้นักเรียนเดี่ยวขาเหล็กประถมศึกษา

 จํานวน 100 ชุด

            80,000             70,000 ท.6

โตะเกาอี้นักเรียนเดี่ยวขาเหล็กมัธยมศึกษา

จํานวน 100 ชุด

            80,000             70,000 ท.6
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    6.6 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

พัดลมโคจรติดเพดานขนาด 16 นิ้วพรอม

อุปกรณและติดตั้ง จํานวน 40ตัว

            80,000 ท.6

โตะทํางานพรอมเกาอี้ จํานวน 10 ชุด             22,500             22,500 ท.6

123 โครงการจัดหาครุภันฑ

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวรา

ราม

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

พัดลมอุตสาหกรรมแบบติดผนังขนาด24''

ปรับความเร็วได จํานวน      6  ตัว

            18,000 อุปกรณเครื่องมือ

เครื่องใชเพียงพอแก

การปฏิบัติงาน

ท.7

เครื่องทําน้ํารอนน้ําเย็นชนิดขวดคว่ํา  จํานวน

 1 เครื่อง

              7,500 ท.7

แอลซีดี ทีวี 32" พรอมขาแขวนจํานวน  5  

เครื่อง

          100,000 ท.7

เครื่องเลน DVD/MP3 จํานวน  4  เครื่อง             12,000 ท.7

โตะเกาอี้นักเรียนเดี่ยวขาเหล็กระดับ

ประถมศึกษาจํานวน 100 ชุด

            80,000 ท.7

โตะอาหารพรอมเกาอี้ จํานวน 20 ชุด             35,000 ท.7

โตะอเนกประสงค  ขาเหล็กชุบโครเมี่ยมพับ

ได  พื้นบุฟอรไมกาจํานวน  20  ตัว

            50,000 ท.7

ตูเก็บเอกสาร 2 ตอน ชั้นบนเปนกระจก ชั้น

ลางทึบ จํานวน 10 หลัง

            57,000 ท.7
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    6.6 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ตูเหล็กเก็บเอกสาร ประตูทึบ 2 บานจํานวน 

16 หลัง

            60,800 ท.7

ตูเหล็กเก็บเอกสาร กวางประมาณ    41 x 

150 ซม. กระจกบานเลื่อน 2 ตอนชั้นบน

และชั้นลางกระจกบานเลื่อนจํานวน 4 หลัง

            26,000 ท.7

ตูเหล็ก 4 ลิ้นชัก จํานวน 5 หลัง             25,000 ท.7

ตูเหล็กเก็บเอกสาร 2 ตอน 3 ชั้นบนเปน

กระจกบานเลื่อน  6 หลัง

            36,000 ท.7

กลองดิจิตอล 8 ลานพิเซล จํานวน 1 ชุด 12,000           ท.7

โตะเกาอี้นักเรียนเดี่ยวขาเหล็กระดับ

มัธยมศึกษาจํานวน  40  ชุด

            40,000             40,000 ท.7

เครื่องคอมพิวเตอรสํานักงานพรอม

เครื่องพิมพและอุปกรณ จํานวน 3 ชุด

            60,000 ท.7

เตียงพยาบาลโครงเหล็กขนาดกวาง1 เมตร 

 ยาว 2 เมตร  จํานวน 3 เตียง

              6,600 ท.7

124 จัดหาครุภัณฑกอง

สวัสดิการสังคม

เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใช

สํานักงานอยางเพียงพอใน

การปฏิบัติงาน

รถสามลอชนิดมือโยก จํานวน 10 คัน             60,000 อุปกรณเครื่องมอื

เครื่องใชเพียงพอแก

การปฏิบัติงาน

กองสวัสดิการฯ
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    6.6 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

รถเข็นชนิดนั่ง จํานวน 10 คัน             48,000 กองสวัสดิการฯ

เครื่องขยายเสียงพรอมอุปกรณ จํานวน 5 ชุด           335,000 กองสวัสดิการฯ

เครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ จํานวน 6 

ชุด

          210,000 กองสวัสดิการฯ

เครื่องสํารองไฟฟาจํานวน 6 เครื่อง             18,000 กองสวัสดิการฯ

กลองวีดีโอ (ฮารดดิสก) จํานวน 1 เครื่อง             20,000 กองสวัสดิการฯ

มิกซเครื่องขยายเสียงจํานวน 1 เครื่อง             30,000 กองสวัสดิการฯ

125 จัดหาครุภัณฑสํานักการ

ประปา

เพื่อมีเครื่องมือเครื่องใช

เพียงพอตอการปฏิบัติงาน

เครื่องทําน้ําเย็นสแตนเลส 1 กอก แบบใช

ขวด จํานวน 3 เครื่อง

            11,400 อุปกรณเครื่องมือ

เครื่องใชเพียงพอแก

การปฏิบัติงาน

สํานักการประปา

เครื่องคอมพิวเตอรสํานักงาน และ

เครื่องพิมพ พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด

            40,000 สํานักการประปา

แทนเลื่อยตัดโลหะแบบชักขนาด  14  นิ้ว  

ขับดัวยมอเตอรไฟฟา จํานวน 1 แทน

            20,000 สํานักการประปา

ประแจจับแปบ ขนาด 1",1½",2",4" จํานวน 1

 ชุด

            12,500 สํานักการประปา

เครื่องวัดคาความเปนกรด - ดางน้ําแบบ

พกพา ระบบดิจิตอล จํานวน 1 ชุด

            45,000 สํานักการประปา
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    6.6 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

เครื่องวัดคาคลอรีนตกคางในน้ําชนิดพกพา 

ระบบดิจิตอล จํานวน 1 ชุด

            30,000 สํานักการประปา

โทรทัศนจอแบน ขนาดจอภาพไมต่ํากวา  29 

 นิ้ว  จํานวน 1 เครื่อง

              8,000 สํานักการประปา

โตะทํางาน จํานวน 4 ชุด             17,700 สํานักการประปา

ตูเหล็กเก็บเอกสาร 2 บานประตูทึบ จํานวน 

3 ตู

            11,700 สํานักการประปา

เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนขนาดไมต่ํากวา

 30000 บีทียู พรอมติดตั้ง จํานวน 1 เครื่อง

            47,500 สํานักการประปา

รถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคป ขนาดไม

ต่ํากวา 2,400 ซีซี จํานวน 1 คัน

          618,000 สํานักการประปา

เครื่องควบคุมแรงดันและปริมาณน้ําในทอ

เมนประปาระยะไกล

       2,000,000        2,000,000 สํานักการประปา

126 จัดหาครุภัณฑสถานธนานุ

บาล 3

เพื่อมีเครื่องมือเครื่องใช

เพียงพอตอการปฏิบัติงาน

เครื่องโทรสารระบบ Laser หรือ Ink Jet / 

Bubble Jet หรือ Film แบบใชกระดาษ

ธรรมดา จํานวน 1 เครื่อง

              7,000 อุปกรณเครื่องมือ

เครื่องใชเพียงพอแก

การปฏิบัติงาน

สถานธนานุบาล 3

127 ปรับปรุงระบบไฟฟาภายใน

อาคารสถานีขนสงผูโดยสาร

เพื่อใหบริการประชาชนที่

ใชบริการสถานีขนสง

ปรับปรุงระบบไฟฟาภายในอาคารสถานี

ขนสงผูโดยสาร 1 ระบบ

          500,000 ประชาชนใชบริการ

สถานีขนสงฯ ไดรับ

ความพึงพอใจสูงสุด

งานสถานีขนสง

ผูโดยสาร
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    6.6 แนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และระบบงานใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

เปาหมาย

ผลผลิตของ 2553 2554 2555

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

128 จัดหาครุภัณฑสถานีขนสง

ผูโดยสาร

เพื่อมีเครื่องมือเครื่องใช

เพียงพอตอการปฏิบัติงาน

พัดลมเพดาน 15 ตัว และพัดลมติดผนัง 

จํานวน 4 ตัว

          100,000 อุปกรณเครื่องมือ

เครื่องใชเพียงพอแก

การปฏิบัติงาน

งานสถานีขนสง

ผูโดยสาร

งบประมาณเทศบาล 63,949,850    93,492,950    76,255,800    

งบเงินอุดหนุน 22,070,000    31,580,000    3,330,000      
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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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  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ไดแตงตั้งคณะทํางานติดตามและ

ประเมินผลแผนการดําเนินงาน เทศบาลนครนครสวรรค ตามคําส่ังเทศบาลนครนครสวรรคที่ 1292/2551 ลงวันที่ 30 

ตุลาคม 2551 ประกอบดวย 

1. นางดารณี กาญจนะ คุมสิน  รองปลัดเทศบาล ประธาน 

  2. ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน   กรรมการและเลขานุการ 

  3. หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

  4. เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน   ผูชวยเลขานุการ 

  5. ผูแทนหนวยงาน สวนการงาน ดังนี้ 
  สํานักปลัดเทศบาล 
  1. นางอัญชัน กฤตรนตรัศมี หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 

  2. นายศราวุธ แปนพัด  หัวหนางานปองกัน ฯ 

  3. นายชัชชัย แชมโต  หัวหนางานสารบรรณ 
  กองวิชาการและแผนงาน 
  1. นายวิชัย เกวะระ  หัวหนาฝายบริการและเผยแพรวิชาการ 

  2. นายณัฏฐวุฒิ จีนมหันต  หัวหนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  3. นายคุณาธิป บุญเรืองขาว นักวิชาการประชาสัมพันธ 3 
สํานักการคลัง 

  1. นางสมบัติ วรเวทย  หัวหนาฝายพัฒนารายได 

  2. นางมาลินี สังวรศิลป หัวหนาฝายแผนที่ภาษี ฯ 

  3. นางอารีรัตน ศรีพรอมทรัพย นายชางโยธา 7 ว  
  สํานักการชาง 
  1. นางขนิษฐา บริรักษเลิศ หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 

  2. นายเกรียงศักดิ์ พัฒนาภรณ นายชางโยธา 7 ว 

  3. นายปรนันทน ทองสัมฤทธิ์ หัวหนางานควบคุมอาคาร 

  4. นางอรวรรณ จงไพศาลสถิตย หัวหนางานธุรการ 
  สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
  1. นางอัจฉรา บํารุงไทย  พยาบาลวิชาชีพ 8 (วช.) 

  2. น.ส.วิไลลักษณ  ปริยฉัตรกุล พยาบาลวิชาชีพ 7 (วช.) 

  3. นางพรเพ็ญ อินวานิช  พยาบาลวิชาชีพ 7 (วช.)  

  4. นางณฐวรรณ ทิมรอด  พยาบาลวิชาชีพ 6 ว. 

  5. นายศุภกิจ บัวมา  นักวิชาการสุขาภิบาล 5 
  สํานักการศึกษา 
  1. นางรัตนา นอยรังษี  รองผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

  2. นายสมเกียรติ์ ดาวสุข  หัวหนาฝายกิจการโรงเรียนฯ 

  3. น.ส.นฤมล ภูสําอางค เจาหนาที่สันทนาการ 6 

  4. น.ส.สุวัฒนา คงทัพ  เจาหนาที่สันทนาการ 3 
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  กองสวัสดิการสังคม 
  1. นางศุภรัตน เสือเหลือง หัวหนาฝายสังคมสงเคราะห 

  2. นางวัลลภา พิมพหนู  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 

  3. นางบุตรศรี ทองบํารุง  รก.น.หัวหนาฝายพัฒนาชุมชน 
  สํานักการประปา 
  1. นางกฤตยา ตุมเงิน  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 

  2. นางราตรี พุมทอง  หัวหนางานการเงินฯ 
  หนวยงานตรวจสอบภายใน 
  1. นายองอาจ เสือเหลือง หัวหนางานตรวจสอบฯ 

มีอํานาจหนาที ่ดังนี้ 
  1. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนการดําเนินงาน 

  2. รายงานผลตอคณะกรรมการติดตามผลและประเมินผลฯ 

  3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการฯ มอบหมาย 

  2. วิธีการติดตามและประเมินผล 
       การติดตามและประเมินผลแผนการดําเนินงานเปนการกําหนดแนวทางในการติดตามและ

ประเมินผลการแปลงแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติอยางเปนระบบ โดยมุงเนนการติดตามความคืบหนาของการ

ดําเนินงานและผลการดําเนินงานเพื่อใชเปนขอมูลในการปรับปรุงแผนในปตอไป ซึ่งจะตองมีระบบติดตามและประเมินผล

มาตรวจสอบการดําเนินงานและวัดผลการดําเนินงาน เพื่อเปรียบเทียบกับเปาหมาย ตลอดจนปญหาอุปสรรคในการ

ดําเนินงานเพื่อเตรียมการสําหรับการปองกันและแกไขการดําเนินงานโครงการในปถัดไป และจะกําหนดหวงเวลาในการ

ติดตามและประเมินผลทกุ 3 เดือน โดยใชระบบการประเมินผลดวยตนเอง (SAR : Self Assessment Report) 

ระบบการประเมินผลดวยตนเอง (SAR : Self Assessment Report) เปนการติดตามความคืบหนาและ

ผลของการดําเนินงานเปนรายโครงการ รายยุทธศาสตร และในภาพรวมของทั้งหนวยงาน โดยใชสีเปนสัญลักษณในการ

ติดตามความคืบหนาของการดําเนินงาน ไดแก สีแดง หมายถึง ยังไมไดดําเนินการ สีเหลือง หมายถึง ดําเนินการแลวแตมี

ปญหา สีเขียว หมายถึง ดําเนินการแลว และเปนไปตามขั้นตอนและกําหนดการ สีน้ําเงิน หมายถึง ดําเนินการแลวเสร็จ 

  ทั้งนี้ตองมีการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI : Key Performance Indicator) ของแตละโครงการที่

ชัดเจน และมีแนวทางการในการกําหนดประเด็นการประเมินผลไว  4 ตัวชี้วัด ไดแก เชิงปริมาณ  เชิงคุณภาพ เชิงขั้นตอน

ดําเนินการ และเชิงความพึงพอใจของประชาชน 
  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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ระยะเวลาดําเนินการ

คร้ังท่ี

ปปจจุบัน ปถัดไป 
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