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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
   
ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 
 แผนพฒันาสามปี เป็นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีสอดคล้องกบัแผน     
ยทุธศาสตร์การพฒันา โดยมีลกัษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพฒันาที่จดัท าขึน้ส าหรับปีงบประมาณ
แตล่ะปี ซึง่มีความตอ่เนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลมุระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจ าทกุปี 
ซึง่จะน าไปสูก่ระบวนการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี   ดงันัน้ แผนพฒันาสามปี จึงมีลกัษณะอยา่งน้อย 4 ประการ
ด้วยกนั คือ 
 (1) เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกบัแผนยทุธศาสตร์การพฒันา 
 (2) เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพฒันา   และวตัถปุระสงค์ของแนวทางการพฒันาที่ชดัเจน และมีลกัษณะ
เฉพาะเจาะจงที่จะด าเนินการ 
 (3) เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรม การพฒันาที่จะด าเนินการในห้วงระยะเวลาสามปี 
 (4) เป็นเอกสารที่แสดงความเช่ือมโยงระหวา่งแผนยทุธศาสตร์การพฒันากบังบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 
วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
 การจดัท าแผนพฒันาสามปี  มีวตัถปุระสงค์  2  ประการ  คือ 
 (1) เป็นการแปลงแผนยทุธศาสตร์การพฒันาไปสูก่ารปฏิบตัิโดยมีแนวคิดที่วา่ ภายใต้ยทุธศาสตร์การพฒันาหนึง่  ๆ
อาจมีแนวทางการพฒันาได้มากกวา่หนึง่แนวทาง และภายใต้แนวทางการพฒันาหนึง่ๆอาจมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกวา่
หนึง่โครงการ /กิจกรรมที่จะต้องน ามาด าเนินการ เพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแตล่ะยทุธศาสตร์  
การพฒันา ซึง่ในท่ีสดุจะมีผลตอ่วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย จดุมุง่หมายการพฒันาอยา่งยัง่ยืน และวิสยัทศัน์ในท่ีสดุ 
 (2) เป็นเคร่ืองมือในการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  โดยน าโครงการ/กิจกรรมจากแผนพฒันาสามปี ในปี
ที่จะจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีไปจดัท างบประมาณ เพื่อให้กระบวนการจดัท างบประมาณเป็นไปด้วยความ
รอบคอบ และผา่นกระบวนการมีสว่นร่วมของประชาชน 
 ดงันัน้ โครงการท่ีจะบรรจอุยูใ่นแผนพฒันาสามปี โดยเฉพาะในปีแรกจะต้องมีความพร้อมอยา่งน้อย 2 ประการ คือ 
 (1) มีความแนน่อนของกิจกรรมที่จะด าเนินการ รวมทัง้มีการประเมินถึงความเป็นไปได้ของโครงการ /กิจกรรม 
และผลประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ/กิจกรรม 
 (2) กิจกรรมที่อยูใ่นแผนประจ าปีแรก จะต้องมีความพร้อมในเร่ืองรูปแบบ และรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร 
เพื่อให้สามารถก าหนดรายการในแผนพฒันาที่จะน าไปใช้จดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ตอ่ไป 
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ขัน้ตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
 แผนพฒันาสามปีเป็นการแปลงแผนยทุธศาสตร์การพฒันาไปสูก่ารปฏิบตัิ ดงันัน้ การจดัท าแผนพฒันาสามปี    
จึงมีขัน้ตอน ดงันี ้ 
 ขัน้ตอนที่  1 การเตรียมการจัดท าแผน 
 ในขัน้ตอนนี ้มีกิจกรรมที่ต้องด าเนินการ  คือ 
 (1) หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบการจดัท าแผนพฒันาเข้าพบผู้บริหารท้องถ่ิน เพื่อชีแ้จงวตัถปุระสงค์ ความส าคญั และ
ความจ าเป็นในการจดัท าแผนพฒันาสามปี 
 (2) หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ แจ้งโครงการท่ีได้รับอนมุตัิให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบ 
 ขัน้ตอนที่ 2 การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนา 
 (1) คณะกรรมการสนบัสนนุการจดัท าแผนพฒันา สรุปยทุธศาสตร์การพฒันาและแนวทางการพฒันาจากแผน
ยทุธศาสตร์การพฒันา พร้อมทัง้ข้อมลูที่เก่ียวข้อง ปัญหาและความต้องการของท้องถ่ิน รวมทัง้สรุปยทุธศาสตร์การพฒันา
ของจงัหวดั/อ าเภอ และนโยบายของผู้บริหารท้องถ่ินเพื่อน าเสนอตอ่คณะกรรมการพฒันาท้องถ่ิน 
 (2) จดัประชมุประชาคมท้องถ่ินร่วมกบัคณะกรรมการพฒันาท้องถ่ิน เพื่อทบทวนและคดัเลอืกยทุธศาสตร์การพฒันา  
แนวทางการพฒันา ท่ีจะน ามาใช้เป็นแนวทางการจดัท าแผนพฒันาสามปี 
 (3) เมื่อได้แนวทางการพฒันาแล้ว เวทีการประชมุร่วมพิจารณาวา่จะมีโครงการ /กิจกรรมอะไรบ้างที่ต้อง
ด าเนินการเพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมายของแนวทางการพฒันาที่คดัเลอืกมาใช้เป็นกรอบในการพฒันา 
 (4) โครงการ/กิจกรรมที่พิจารณาอาจมีจ านวนมาก ดงันัน้ ในขัน้ตอนนี ้ต้องด าเนินการดงันี  ้
  (ก) พิจารณาความเก่ียวเนื่องกนัระหวา่งยทุธศาสตร์หรือระหวา่งแนวทางการพฒันา 
  (ข) ให้พิจารณาน าโครงการ/กิจกรรมจากแผนชมุชนท่ีเกินขีดความสามารถในการด าเนินการของชมุชน
ที่สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์การพฒันา ในแผนยทุธศาสตร์การพฒันามาประกอบการจดัท าแผนพฒันาสามปี 
  (ค) มีการจดัล าดบัความส าคญัของโครงการ /กิจกรรมเพื่อท่ีจะบรรจลุงในแผนพฒันาสามปีได้อยา่ง
เหมาะสม และเพื่อท าแผนพฒันาสามปีในช่วงถดัไป 
  (ง) การก าหนดกิจกรรมจะต้องค านงึถึงงบประมาณรายรับ -รายจ่าย ทรัพยากรการบริหาร โครงการท่ี
สามารถด าเนินการได้เอง โครงการท่ีขอรับการสนบัสนนุจากหนว่ยงานอื่น เป็นต้น 
 ขัน้ตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 (1) การเก็บรวบรวมข้อมลู ด าเนินการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมลูที่จ าเป็นตอ่การจดัท าแผนพฒันาสามปี   
วิเคราะห์ยทุธศาสตร์การพฒันา   แนวทางการพฒันาที่คดัเลอืก 
 (2) การวิเคราะห์ข้อมลู ประกอบด้วย การประเมินผลการพฒันาที่ผา่นมา การคดัเลอืกยทุธศาสตร์การพฒันา 
การจดัล าดบัความส าคญัของแนวทางการพฒันา การตดัสนิใจเลอืกแนวทางการพฒันาในห้วงสามปี 
 ขัน้ตอนที่ 4 การก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 
 (1) คดัเลอืกวตัถปุระสงค์ของยทุธศาสตร์การพฒันา มาจดัท าเป็นวตัถปุระสงค์ของแนวทางการพฒันา 
 (2) พิจารณาก าหนดโครงการ/กิจกรรมการพฒันา โดยพิจารณาจาก 

- ความจ าเป็นเร่งดว่น 
- ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
- ความเช่ือมโยงของกิจกรรมและระยะเวลาที่จะด าเนินการ 
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 ขัน้ตอนที่ 5 การจัดท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
 โดยพิจารณาคดัเลอืกโครงการท่ีสอดคล้องกบัแนวทางการพฒันาในช่วงสามปีมาจดัท ารายละเอียดโครงการใน
ด้านเป้าหมาย ผลผลติ ผลลพัธ์ งบประมาณ ผู้ รับผิดชอบ และตวัชีว้ดัความส าเร็จ โดยเน้นโครงการ/กิจกรรมที่จะต้องท าใน
ปีแรก เพื่อให้สามารถน าไปจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ 
 ขัน้ตอนที่ 6 การจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี 
 (1) คณะกรรมการพฒันาท้องถ่ินร่วมกบัประชาคมท้องถ่ิน ก าหนดประเด็นหลกัการพฒันาให้สอดคล้องกบั
วิสยัทศัน์ พนัธกิจ และจดุมุง่หมายเพื่อการพฒันาในแผนยทุธศาสตร์การพฒันา รวมทัง้สอดคล้องกบัปัญหา ความต้องการ
ของประชาคมและชมุชน โดยน าข้อมลูพืน้ฐานในการพฒันาจากหนว่ยงานตา่งๆและข้อมลูของชมุชนมาพิจารณาประกอบ 
 (2) คณะกรรมการสนบัสนนุการจดัท าแผนพฒันาท้องถ่ิน รวบรวมประเด็นหลกัการพฒันา ปัญหา ความต้องการ 
และข้อมลูน ามาจดัท าร่างแผนพฒันาสามปี โดยมีเค้าโครงประกอบด้วย  6  สว่น  ดงันี ้
   สว่นท่ี   1      บทน า 
   สว่นท่ี   2      สภาพทัว่ไปและข้อมลูพืน้ฐานท่ีส าคญัขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
   สว่นท่ี   3      สรุปผลการพฒันาท้องถ่ินในปีที่ผา่นมา 
   สว่นท่ี   4      ยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันาในช่วงสามปี 
   สว่นท่ี   5      บญัชีโครงการ/กิจกรรม 
   สว่นท่ี   6      การน าแผนพฒันาสามปีไปสูก่ารปฏิบตัิและการติดตาม ประเมินผล 
 (3) คณะกรรมการสนบัสนนุการจดัท าแผนพฒันาท้องถ่ินน าร่างแผนพฒันาสามปีเสนอคณะกรรมการพฒันาท้องถ่ิน
เพื่อพิจารณา 
 ขัน้ตอนที่ 7 การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 
 (1) คณะกรรมการพฒันาท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนพฒันาสามปีเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถ่ิน 
 (2) ผู้บริหารท้องถ่ินพิจารณาอนมุตัิร่างแผนพฒันาสามปีและประกาศใช้แผนพฒันาสามปี 
 (3) ผู้บริหารท้องถ่ินประกาศใช้แผนพฒันาที่อนมุตัิแล้ว และน าไปปฏิบตัิรวมทัง้แจ้งสภาท้องถ่ิน คณะกรรมการ
บริหารงานจงัหวดัแบบบรูณาการ องค์การบริหารสว่นจงัหวดั อ าเภอ หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง และประกาศให้ประชาชนใน
ท้องถ่ินทราบโดยทัว่กนัภายในสบิห้าวนันบัแตว่นัท่ีประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไมน้่อยกวา่สามสบิวนั 
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แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงของแผนพัฒนา  
 

วิสยัทศัน์ท้องถ่ิน 
  

  

จดุมุง่หมายการพฒันา  จดุมุง่หมายการพฒันา  จดุมุง่หมายการพฒันา 
  

    

ยทุธศาสตร์  ยทุธศาสตร์  ยทุธศาสตร์  ยทุธศาสตร์  ยทุธศาสตร์ 
    

แนวทางการพฒันา  แนวทางการพฒันา  แนวทางการพฒันา  แนวทางการ
พฒันา 

 แนวทางการ
พฒันา 

  

  

โครงการ  โครงการ  โครงการ 
-  กิจกรรมท่ี 1 
-  กิจกรรมท่ี 2 
-  กิจกรรมท่ี 3 
-  กิจกรรมท่ี 4 

 -  กิจกรรมท่ี 1 
-  กิจกรรมท่ี 2 
 

 -  กิจกรรมท่ี 1 
-  กิจกรรมท่ี 2 
-  กิจกรรมท่ี 3 

 
ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจะมีเคร่ืองมือที่จะช่วยในการพฒันาอยา่งรอบคอบ และแสดงให้เห็นถึง
ความเช่ือมโยงระหวา่งแนวทางการด าเนินงานตา่งๆ ท่ีอาจมีความเช่ือมโยง และสง่ผลทัง้ในเชิงสนบัสนนุ  และเป็นอปุสรรค
ตอ่กนั      เพื่อให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินน ามาตดัสนิใจ ก าหนดแนวทางการด าเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหาร
ของท้องถ่ิน ซึง่ประกอบด้วย เงิน คน วสัดอุปุกรณ์ และการบริหารจดัการ อยา่งมีประสทิธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์
สาธารณะสงูสดุ 
 



ส่วนที่ 2   
สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐานที่ส าคัญ 

 
1. สภาพทั่วไป 

 ขนาดและที่ตัง้ 
  เทศบาลนครนครสวรรค์ ตัง้อยูใ่จกลางท้องที่อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จงัหวดันครสวรรค์ อยูห่า่งจาก
กรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือประมาณ  237 กิโลเมตร  มีพืน้ท่ีในเขตการปกครอง จ านวน 27.87  ตารางกิโลเมตร    
พืน้ท่ีครอบคลมุ 5 ต าบล  ดงันี ้  
  1. ต าบลปากน า้โพ  ทัง้ต าบล 
  2. ต าบลนครสวรรค์ตก หมูท่ี่ 1,4,5,9,10 
  3. ต าบลนครสวรรค์ออก  หมูท่ี่ 1,4,5,6,7 
  4. ต าบลวดัไทร  หมูท่ี่ 10,11,12,13 
  5. ต าบลแควใหญ่  หมูท่ี่ 4,7,10 

 อาณาเขต 
  เทศบาลนครนครสวรรค์ มีอาณาเขตติดตอ่   ดงันี ้  
  ทิศเหนือ  จดแนวสะพานข้ามแมน่ า้ปิงใกล้เกาะตาเทพ  อบต.บางมว่ง และ อบต.บงึเสนาท 
  ทิศใต้  จดวดัศรีสวุรรณ   ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 3005   
    (ทา่ตากุ๋ย -โกรกพระ) และ อบต.นครสวรรค์ออก 
  ทิศตะวนัออก จดทางรถไฟบริเวณสถานีรถไฟปากน า้โพ  อบต.แควใหญ่ และบงึบอระเพ็ด 
  ทิศตะวนัตก จดสะพาน 2 เขาขาด (กม.241+650) และ อบต.หนองกรด 
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แผนที่เขตเทศบาลนครนครสวรรค์ 
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 สภาพภมิูศาสตร์ และทรัพยากรธรรมชาติ 
  ลกัษณะภมูิประเทศในเขตเทศบาลสว่นใหญ่เป็นท่ีราบลุม่  โดยมีภเูขาขนาดเลก็  อยูต่อนกลาง  ได้แก่  
เขากบซึง่ตัง้อยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ  มีความสงูจากระดบัน า้ทะเลประมาณ  185.50 เมตร นอกจากนีย้งัมีเขาน้อย  
เขาวดัไทร เขาดาวดงึส์ และเขาโกรกพมา่ ที่มีลกัษณะเป็นภเูขาขนาดเลก็ มีแมน่ า้ปิงผา่นกลางพืน้ท่ีตัง้แตท่างด้านทิศเหนือ
อ้อมมาทางทิศตะวนัออกแล้วเลีย้วลงใต้ มารวมกบัแมน่ า้นา่นบริเวณปากน า้โพเป็นต้นแมน่ า้เจ้าพระยาทางด้าน             
ทิศตะวนัออกของเทศบาล 

 สภาพภมิูอากาศ 
  ภมูิอากาศโดยทัว่ไปจะเป็นภมูิอากาศแบบทุง่หญ้าเมืองร้อน  ที่มีลกัษณะคอ่นข้างร้อนและแห้งแล้ง       
มีอณุหภมูิสงูสดุโดยเฉลีย่  34.4 องศาเซลเซียส   อณุหภมูิต ่าสดุโดยเฉลีย่ที่   20  องศาเซลเซียส  และอณุหภมูิเฉลีย่ทัง้ปีที่  
28.7 องศาเซลเซียส มีฝนตกชกุในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงตลุาคม โดยเฉพาะในเขตเทศบาลถือวา่เป็นบริเวณที่มีฝนตกชกุ
ของจงัหวดัซึง่มีฝนตกอยูร่ะหวา่ง 80 - 100 วนัตอ่ปี 

 ทรัพยากรธรรมชาต ิ
„ ป่าไม้ ในเขตเทศบาลมีพืน้ท่ีสว่นหนึง่เป็นป่าไม้อยูต่ามเทือกเขากบ  เขาน้อย เขาวดัไทร  เขาดาวดงึส์  

และเขาโกรกพมา่ ซึง่มีลกัษณะเป็นป่าโปร่งเชิงเขา มีบางสว่นเป็นป่าปกคลมุหนาแนน่ 
„ แหล่งน า้ส าคัญ ได้แก ่

  ( 1 ) แม่น ้ำเจ้ำพระยำ  เกิดจากการไหลมารวมกนัของแมน่ า้ปิง  และแมน่ า้นา่น ที่บริเวณปากน า้โพ     
แล้วไหลลงทางทิศใต้สูท่ี่ราบลุม่ภาคกลาง  และออกสูท่ะเลท่ีอา่วไทย  เป็นแมน่ า้สายส าคญั ที่มีประโยชน์ทัง้ทางด้าน
การเกษตร  การคมนาคม  การอตุสาหกรรม  การอปุโภคบริโภคของพืน้ท่ีบริเวณริมสองฝ่ังแมน่ า้มาตัง้แตอ่ดีต  และยงัเป็น
แหลง่ประมงน า้จืดที่ส าคญัอีกด้วย 

( 2 ) แม่น ้ำปิง  เป็นล าน า้สายใหญ่ที่มีต้นก าเนิดมาจากเทือกเขาภาคเหนือ  ไหลผา่นท้องที่อ าเภอ 
บรรพตพิสยั  อ าเภอเก้าเลีย้ว  มาบรรจบกบัแมน่ า้นา่นเป็นแมน่ า้เจ้าพระยาบริเวณต าบลปากน า้โพเป็นแหลง่น า้ธรรมชาติ   
ที่ส าคญัอีกสายหนึง่ ทัง้ในด้านการเกษตรอตุสาหกรรม การอปุโภคบริโภคของประชากรบริเวณสองฝ่ังที่แมน่ า้ไหลผา่น 

( 3 ) แม่น ้ำน่ำน เป็นล าน า้สายใหญ่  มีต้นก าเนิดมาจากเทือกเขาผีปันน า้  จงัหวดันา่น  ไหลผา่นจงัหวดั  
ส าคญั คือ พิษณโุลก พิจิตร และผา่นท้องที่อ าเภอชมุแสงบรรจบกบัแมน่ า้วงัแล้วไหลผา่นอ าเภอเมืองนครสวรรค์ก่อนมา
บรรจบกบัแมน่ า้ปิงที่ต าบลปากน า้โพ  เป็นแหลง่น า้ที่ใช้ประโยชน์ทัง้ด้านการเกษตร  การคมนาคม  การอปุโภคบริโภค  
เช่นเดียวกบัล าน า้อื่น ๆที่มีน า้ไหลผา่น 

 แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ 
ในเขตเทศบาลมีสถานท่ีทอ่งเที่ยวหลายแหง่ที่นา่สนใจ ดงันี ้
1) วัดนครสวรรค์และหลวงพ่อศรีสวรรค์ (วัดหัวเมือง) 

เป็นวดัเก่าแก่คูบ้่านคูเ่มืองของจงัหวดันครสวรรค์และเป็นพระอารามหลวง  เดิมช่ือ “วดัหวัเมือง ”   
ในพระอโุบสถเป็นท่ีประดิษฐานของหลวงพอ่ศรีสวรรค์  ซึง่เป็นพระพทุธรูปประจ าเมืองนครสวรรค์ที่
ชาวจงัหวดันครสวรรค์เคารพนบัถือ สนันิษฐานวา่สร้างขึน้ตัง้แต่  พ.ศ.1842 ข้างพระอโุบสถมี
พระพทุธรูปใหญ่ 2 องค์นัง่หนัหลงัให้กนั เรียกวา่ “พระผู้ให้อภยั” 
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2) วัดจอมคีรีนาคพรต (วัดเขา) 
เป็นวดัเก่าตัง้อยูบ่นเขาบวชนาคในเขตอ าเภอเมืองนครสวรรค์ บนยอดเขามีรอยพระพทุธบาท
จ าลองและพระอโุบสถที่ชาวบ้านเรียกวา่ “โบสถ์เทวดาสร้าง” ในเทศกาลเดือน 12 ของทกุปีจะมีงาน
นมสัการและปิดทองรอยพระพทุธบาทจ าลอง ซึง่เรียกวา่ “งานวดัเขา” และยงัมีการแขง่เรือยาวด้วย 

3) วัดคีรีวงศ์ 
วดัคีรีวงศ์เป็นวดัขนาดใหญ่บริเวณเขาดาวดงึส์  ซึง่แตเ่ดิมเรียกวา่เขาใหญ่  ที่วดัคีรีวงศ์มี           
พระจุฬามณีเจดีย์ตัง้อยูบ่นยอดเขาดาวดงึส์ โดยสร้างบนฐาน พระเจดีย์เก่าซึง่เป็นเจดีย์ที่สร้างใน
สมยัศตวรรษที่  19 ปลายกรุงสโุขทยั  ภายในองค์เจดีย์ชัน้  5  มีพระพทุธรูปจ าลองที่ส าคญัของ
ประเทศไทยไว้ให้สกัการะบชูา 4 องค์ คือ พระพทุธมหามณีรัตนปฎิมากร อยูท่างทิศใต้ พระพทุธชินราช 
อยูท่างทิศเหนือ  พระพทุธโสธรอยูท่างทิศตะวนัออก  และพระพทุธรูปหลวงพอ่วดัไร่ขิง  อยูท่างทิศ
ตะวนัตก 

4) ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์ - เจ้าแม่ทับทิม 
ตัง้อยูท่ี่ต าบลแควใหญ่  อ าเภอเมือง  บริเวณต้นแมน่ า้เจ้าพระยาฝ่ังตรงข้ามตลาดปากน า้โพ         
เป็นอาคารตกึคร่ึงไม้สแีดง รูปทรงมีลกัษณะเป็นเก๋งจีน  หลงัคาประดบัด้วยมงักรคูช่ลูกูแก้ว  ปลาย
สนัหลงัคาที่ทอดยาวลงมาสร้างเป็นหวัมงักรหงาย ภายในศาลประดิษฐานเทพป่ินโถ่วกง อยูต่รงกลาง 
เทพกวนออูยูด้่านขวา  เจ้าแมท่บัทิมอยูด้่านซ้าย  ตวัอาคารศาลเจ้าเมื่อมองจากฝ่ังตลาดปากน า้โพ
จะดโูดดเดน่และสวยงามมาก  ถ้ายืนอยูท่ี่ทา่น า้หน้าศาลเจ้าจะมองเห็นแหลมยมอนัเป็นจดุบรรจบ
ของแมน่ า้ปิง และแมน่ า้นา่นรวมถึงสขีองแมน่ า้ที่แตกตา่งกนัอยา่งชดัเจน 

5) ต้นแม่น า้เจ้าพระยา 
จงัหวดันครสวรรค์เป็นจดุก าเนิดของแมน่ า้เจ้าพระยา ซึง่เป็นแมน่ า้สายส าคญัของประเทศ โดย
แมน่ า้ปิงไหลมาบรรจบกบัแมน่ า้นา่น บริเวณตลาดริมน า้ ที่จดุก าเนิดแมน่ า้เจ้าพระยานีจ้ะสามารถ
เห็นความแตกตา่งของสเีขียวใสของแมน่ า้ปิง และสแีดงขุน่ของแมน่ า้นา่นได้อยา่งชดัเจน  ซึง่เมื่อ
รวมตวักนัเป็นแมน่ า้เจ้าพระยาแล้ว สขีองน า้จะคอ่ย ๆ ผสมกนักลายเป็นสเีดียวกนั  ซึง่เป็น
ทศันียภาพที่สวยงาม 

6) เขาวรนาถบรรพต ( เขากบ ) 
เขากบ มีความสงูจากระดบัน า้ทะเลประมาณ  187 เมตร  บนยอดเขาและเชิงเขาเป็นท่ีตัง้ของวดั    
วรนาถบรรพต  บนยอดเขามีโบราณสถานที่ส าคญั คือ รอยพระพทุธบาทจ าลอง  และเจดีย์บรรจุ   
พระบรมสารีริกธาต ุสร้างขึน้ในสมยักรุงสโุขทยั เป็นราชธานี และที่บริเวณเชิงเขามีเจดีย์ขนาดใหญ่
และรูปหลอ่พระหลวงพอ่ทอง ซึง่เป็นท่ีเคารพนบัถือของชาวนครสวรรค์ 

7) หอชมเมือง 
เป็นอาคารท่ีมีลกัษณะสงู 10 ชัน้ ความสงูประมาณ 32 เมตร ตัง้อยูบ่นยอดเขาดาวดงึส์ เร่ิมก่อสร้าง 
27 กรกฎาคม 2550 ด้วยงบประมาณ 52,790,000 บาท เปิดบริการให้นกัทอ่งเที่ยวเข้าชม
ทศันียภาพโดยรอบของตวัเมืองนครสวรรค์ได้อยา่งชดัเจน 
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 ศิลปวัฒนธรรมประจ าถิ่น 
1) งานประเพณีเจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน า้โพ 

เป็นงานประจ าปีที่ยิ่งใหญ่และมีช่ือเสยีงของจงัหวดั  จดัขึน้ในช่วงเทศกาลตรุษจีนของทกุปีโดยได้
อญัเชิญเจ้าพอ่ -เจ้าแมจ่ากศาลเจ้าพอ่เทพารักษ์ -เจ้าแมท่บัทิมซึง่อยูริ่มฝ่ังแมน่ า้ตรงข้ามตลาด
ปากน า้โพข้ามฝ่ังมาที่ปะร าพิธีชัว่คราว  และแหไ่ปรอบตลาดปากน า้โพ  จะมีการแสดงเชิดสงิโต      
แหม่งักรทองและขบวนแหต่า่ง  ๆ ไปตามถนนสายส าคญัๆในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์  ปัจจบุนั
การเชิดสงิโตและแหม่งักรทองได้มีการพฒันาเทคนิค  มีการแสดงประกอบแสงสี  จนมีความยิ่งใหญ่
มโหฬาร  และมีสวยงามมาก  ในแตล่ะปีจะมีนกัทอ่งเที่ยวทัง้ชาวไทยและชาวตา่งชาติเดินทางมา
เที่ยวชมงานเป็นจ านวนมาก 

2) ประเพณีลอยกระทงสาย 
เมื่อถึงวนัเพ็ญเดือน สบิสอง ชาวบ้านชมุชนหน้าผา จะน ากะลาที่เก็บสะสมไว้ตลอดปี  มาท าความ
สะอาดและตกแตง่ด้วยกระดาษสี  น าเทียนวางไว้กลางกะลา  แตไ่มใ่สด่อกไม้และธูปเหมือนกระทง
ทัว่ไป และน ามาลอยในแมน่ า้เจ้าพระยา โดยจะเร่ิมปลอ่ยกระทงกะลาบริเวณหน้าศาลเจ้าแมห่น้าผา 

3) งานสืบสานวัฒนธรรมต้นน า้เจ้าพระยา 
ระหวา่งปลายเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธนัวาคม  จงัหวดันครสวรรค์จะจดังานสบืสานวฒันธรรม     
ต้นน า้เจ้าพระยาที่บริเวณริมฝ่ังแมน่ า้เจ้าพระยาหน้าศาลากลางจงัหวดั โดยจะมีพิธีบวงสรวงต้นน า้
เจ้าพระยา การแสดงทางประเพณีท้องถ่ินตา่งๆ รวมทัง้มีการออกร้านแสดงสนิค้าตา่ง ๆ 

 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
     สถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจในเขตเทศบาลได้แก ่

- อุทยานสวรรค์  (หนองสมบุญ ) ตัง้อยูใ่จกลางเมืองบริเวณริมทางหลวงสายเอเชีย  ประกอบ     
ด้วยบงึน า้ขนาดใหญ่ และลานกีฬาส าหรับออกก าลงักาย มีเนือ้ที่รวม 316 ไร่ 
- พืน้ที่สาธารณะหน้าเทศบาล  ตัง้อยูบ่ริเวณด้านหน้าส านกังานเทศบาลนครนครสวรรค์   เป็น
พืน้ท่ีพกัผอ่นและออกก าลงักาย ประกอบด้วยพืน้ท่ีพกัผอ่นและสนามเด็กเลน่ มีเนือ้ที่ประมาณ 3 ไร่ 

- พืน้ที่ ริมแม่น า้เจ้าพระยาบริเวณหน้าศาลากลางหลังเดิม  เป็นพืน้ท่ีสาธารณะริมแมน่ า้
เจ้าพระยา ส าหรับพกัผอ่นหยอ่นใจของคนเมือง มีที่นัง่พกัเป็นลกัษณะขัน้บนัไดลงไปในแมน่ า้  และ
ใช้ส าหรับงานเทศกาลตา่ง ๆ เช่นแขง่เรือยาวและลอยกระทง 

- สนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์  เป็นสนามกีฬาประจ าจงัหวดันครสวรรค์  ตัง้อยูบ่ริเวณ     
เชิงเขาโกรกพมา่ ติดกบัถนนพหลโยธิน ในบริเวณสนามกีฬาประกอบไปด้วยสิง่อ านวยความสะดวก
ทางด้านกีฬาทัง้กลางแจ้งและในร่ม  ทัง้สนามฟตุบอล  สนามบาสเกตบอล  สระวา่ยน า้  อาคาร
เอนกประสงค์ ในเนือ้ที่กวา่ 64 ไร่ 
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2. ข้อมูลพืน้ฐานทั่วไป 

 ประชากร  ณ  วนัท่ี  31 มีนาคม 2553 

   จ านวนประชากรเทศบาลนครนครสวรรค์    ปี   2553    รวม  90,412 คน   
แยกเป็นเพศชาย  42,602 คน  เพศหญิง 47,810 คน   

ช่วงอายุ/ปี ชาย/คน หญิง/คน รวม/คน 

0-5 2,424 2,270 4,694 
6-10 2,607 2,435 5,042 

11-15 3,492 3,305 6,797 

16-20 3,421 3,560 6,981 
21-25 3,109 3,543 6,652 
26-30 3,452 3,558 7,010 
31-35 3,398 3,445 6,843 
36-40 3,055 3,443 6,498 
41-45 3,147 3,709 6,856 
46-50 3,274 4,163 7,437 
51-55 2,957 3,697 6,654 
56-60 2,285 3,013 5,298 
61 -65 1,786 2,188 3,974 
66-70 1,361 1,773 3,134 
71-75 1,170 1,627 2,797 

76 ปีขึน้ไป 1,664 2,081 3,745 
รวม 42,602 47,810 90,412 

  ที่มา : งานทะเบียนราษฎร ส านกัปลดัเทศบาล 
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ชุมชนในเขตเทศบาล (แยกตามเขต)  รวม  67  ชุมชน 
 

เขต 1 ประชากร ครัวเรือน หลังคาเรือน เขต 2 ประชากร ครัวเรือน หลังคาเรือน 

หวัเมืองพฒันา 915 190 197 หน้าวดันครสวรรค์ 621 86 201 
หลงัอูท่นัจิตต์ 678 93 207 บางปรอง 962 204 234 
หิมพานต์ 441 62 132 ตลาดใหม ่ 215 173 68 
ตลาดตายอม 878 233 307 สถานีรถไฟปากน า้โพ 587 100 171 
วรนาถ 1148 318 343 เขาโรงครัว 700 196 201 
ไชยศิริ 720 170 220 เกาะยม 1105 260 281 
ตดัใหม ่ 898 261 264 ป้อมหนึ่ง 306 118 123 
สนุนัทา 642 312 186 ตลาดลาว 796 150 248 
หลงัแขวงการทาง 625 120 295 โกมินทร์ 306 220 146 
ยวุบณัฑิต 1085 400 403 รณชยั 672 250 154 
เฉลิมชาต ิ 338 100 141 วดัตะแบก 301 102 78 
จ าลองวิทย์พฒันา 283 170 150 หน้าผา 748 269 207 
วิมานแมน 924 300 315 ป่าไม้ 555 486 243 
ดาวดงึส์พฒันา (ยง่อนั) 942 378 333 ทรายทองพฒันา 758 225 238 

เขต 3 ประชากร ครัวเรือน หลังคาเรือน เขต 4 ประชากร ครัวเรือน หลังคาเรือน 

ชอนตะวนั 787 153 472 เจ้าแมศ่รีจนัทร์ 1098 200 337 
บางเรารักกนัจริง 628 187 300 เขาโกรกพมา่ 421 200 140 
หน้าอทุยานสวรรค์ 484 107 127 วิมานลอย 508 130 108 
พรสวรรค์ 327 101 527 พระบางมงคล 1124 220 301 
หนองผกัตบ 1494 656 260 นวมินทร์ 482 190 108 
หนองปลาแห้ง 500 400 134 หน้าโรงเกลือ 576 200 234 
วดัเขาจอมคีรีนาคพรต 570 190 151 เขานกกระเต็น 1166 230 293 
สะพานด า 1538 593 329 ถาวรพฒันา 890 311 296 
ตลาดใต้ 1455 426 274 วดัไทรใต้ 687 348 230 
วดัพรหม 640 398 418 วดัไทรเหนือ 470 396 160 
สามคัคีพฒันา 885 167 165 ประชานเุคราะห์ 489 129 129 
วดัเทวดาสร้าง 511 170 260 ข้าง พ.ว.น. 514 254 101 
ฟ้าใหม ่ 517 182 180 หลวงปู่ ท้าวพฒันา 435 291 105 
เดชาพฒันา 300 100 102 วดัพทุธ 1026 192 193 
หนองสาหร่าย 906 292 326 สวสัดีพฒันา 930 192 272 
รวมใจพฒันา 481 148 155 สขุสวสัดิ์ (ศนูย์ทา่รถ) 632 264 262 
สขุสวรรค์พฒันา 566 182 161 เจ้าพอ่เศรษฐี 1254 400 606 
    ดารารัตน์ 4 501 170 107 
    ร่วมใจพฒันา 300 116 80 
    สะพานใหมพ่ฒันา 576 150 190 
    เขาชอ่งลม 671 146 238 
    เขากบเอราวณั 807 238 146 
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 อาชีพ 
  ประชากรในเขตเทศบาล ประกอบอาชีพดงันี ้  
  อาชีพค้าขาย  ร้อยละ 46  
  อาชีพรับจ้าง  ร้อยละ 25  
  อาชีพรับราชการ  ร้อยละ 11  
  อาชีพบริการตา่งๆ  ร้อยละ 18  
  ที่มา : กลุม่บริษัทท่ีปรึกษาโครงการวางและจดัท าแผนผงัพฒันาพืน้ท่ีเฉพาะ 
             เทศบาลนครนครสวรรค์ 

 เชือ้ชาติ 
  ประชาชนสว่นใหญ่ มีเชือ้ชาติไทยคิดเป็นร้อยละ 96.0 รองลงมาเป็นเชือ้ชาติจีนเสยีสว่นใหญ่ประมาณ
ร้อยละ 1.9   มีเชือ้ชาติอื่น ๆ เพียงเลก็น้อย รวมไมเ่กินร้อยละ 0.1 

 ศาสนา 
ศาสนาพทุธ คิดเป็นร้อยละ 99.72  ศาสนาอิสลามร้อยละ  0.09  
ศาสนาคริสต์ร้อยละ 0.18   ศาสนาซิกซ์และอื่น ๆ ร้อยละ 0.01 

 ด้านเศรษฐกิจ 
  ในเขตเทศบาลบริเวณใจกลางเมืองสว่นใหญ่จะเป็นศนูย์กลางพาณิชยกรรมและธุรกิจตา่งๆ และพืน้ท่ีที่
อยูต่อ่เนื่องจะเป็นบริเวณที่เป็นยา่นท่ีอยูอ่าศยัเดิมโดยมีลกัษณะทางด้านเศรษฐกิจ ดงันี  ้
  การพาณิชยกรรมและบริการ 
  - สถานีบริการน า้มนั                       14 แหง่ 
  - ศนูย์การค้า/ห้างสรรพสนิค้า           5 แหง่ 
  - ตลาดสด            7     แหง่ 
  สถานประกอบเทศพาณิชย์ 
  - สถานธนานบุาล  3  แหง่ 
  - โรงฆา่สตัว์          1     แหง่ 
  สถานประกอบการด้านการบริการ 
  - โรงแรม                24 แหง่ 
  - โรงภาพยนตร์       1 แหง่ 
  การอตุสาหกรรม 
  - ลกัษณะการประกอบอตุสาหกรรมในท้องถ่ินมี 2 ประเภท คือ อตุสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเลก็ 
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 ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา 
  สถานศกึษา  รวม  40 แหง่     นกัเรียน นกัศกึษา และพระภิกษุ  ประมาณ   58,326 คน ห้องเรียน 
จ านวน  1,787 ห้อง  ครู อาจารย์ และบคุลากรทางการศกึษา จ านวน  3,320  คน  โดยแยกเป็นสถาบนัศกึษาสงักดัตา่งๆ 
รวม 7 สงักดั ดงันี ้

สงักดั แหง่ 
นกัเรียน 

(คน) 
ห้องเรียน 

(ห้อง) 
ครู/อาจารย์ 

(คน) 
1. สถานศกึษาสงักดัเทศบาลนครนครสวรรค์ 8 6,969 215 349 
2. สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษานครสวรรค์เขต 1   5 14,396 336 842 
3. สงักดักรมอาชีวศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ 2 8,241 266 475 
4. สถานศกึษาสงักดัส านกังานการศกึษาเอกชน ระดบัอนบุาล ‟      
    ชว่งชัน้ที่ 1-4 ระดบัอาชีวศกึษา 

19 16,479 481 867 

5. สถานศกึษาสงักดักระทรวงกีฬาและการทอ่งเที่ยว 1 383 12 79 
6. สถานศกึษาสงักดักรมศาสนา กระทรวงศกึษาธิการ 3 413 30 57 
7. สถานศกึษาสงักดัทบวงมหาวิทยาลยั 2 11,445 447 651 
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อัตรานักเรียน  ห้องเรียน  ระดับปฐมวัย  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ 
ปีการศึกษา  2552 
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อัตรานักเรียน  ห้องเรียน  ระดับประถมศึกษา  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ 
ปีการศึกษา  2552 
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อัตรานักเรียน  ห้องเรียน  ระดับมัธยมศึกษา  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ 
ปี การศึกษา 2552 

 

ชัน้ 
โรงเรียน 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 
เรียน 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 
เรียน 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 
เรียน 

รวมนักเรียน 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม มัธยมศึกษาตอนต้น 

โรงเรียนเทศบาลวดัไทรใต้ (ท.1) 40 44 84 2 25 38 63 2 42 33 75 2 222 
โรงเรียนเทศบาลวดัปากน า้โพใต้ (ท.2) 29 15 44 2 25 17 42 2 24 25 49 2 135 
โรงเรียนเทศบาลวดัพรหมจริยาวาส (ท.3) 43 40 83 2 45 34 79 2 33 46 79 2 241 
โรงเรียนเทศบาลวดัวรนาถบรรพต (ท.4) 43 51 94 2 44 37 81 2 27 41 68 2 243 
โรงเรียนเทศบาลวดัช่องคีรีฯ (ท.5) 49 44 93 2 36 51 87 2 29 31 60 2 240 
โรงเรียนเทศบาลวดัจอมคีรีนาคพรต (ท.6) 46 38 84 3 28 47 75 3 33 43 76 2 235 
โรงเรียนเทศบาลวดัสคุตวราราม (ท.7) 42 32 74 2 33 19 52 2 29 30 59 2 185 
โรงเรียนเทศบาลวดัไทรเหนือ (ท.8) 18 12 30 1 16 9 25 1 - - - - 55 

รวม 310 276 586 16 252 252 504 16 217 249 466 14 1,556 

 รวมช่วงชัน้ท่ี 3 (ม.1 ‟ ม.3) =        1,556       คน  
 
         จ านวนห้องเรียน   46   ห้อง 
      จ านวนนกัเรียน (ท.1) 222    คน  จ านวนนกัเรียน (ท.2) 135 คน 
      จ านวนนกัเรียน (ท.3) 241  คน  จ านวนนกัเรียน (ท.4) 243 คน 

      จ านวนนกัเรียน (ท.5) 240 คน  จ านวนนกัเรียน (ท.6) 235  คน 
      จ านวนนกัเรียน (ท.7) 185 คน  จ านวนนกัเรียน (ท.8)   55    คน 
                   รวมทัง้สิน้ 1,556 คน 
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อัตรานักเรียน  ห้องเรียน  ระดับมัธยมศึกษา  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ 
ปี การศึกษา 2552 

                                      ชัน้ 
โรงเรียน 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 
เรียน 

มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 
เรียน 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 
เรียน 

รวมนักเรียน 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ระดับมัธยมศึกษา 

โรงเรียนเทศบาลวดัไทรใต้ (ท.1) - - - - - - - - - - - - - 
โรงเรียนเทศบาลวดัปากน า้โพใต้ (ท.2) - - - - - - - - - - - - - 
โรงเรียนเทศบาลวดัพรหมจริยาวาส (ท.3) - - - - - - - - - - - - - 
โรงเรียนเทศบาลวดัวรนาถบรรพต (ท.4) - - - - - - - - - - - - - 
โรงเรียนเทศบาลวดัช่องคีรีฯ (ท.5) - - - - - - - - - - - - - 
โรงเรียนเทศบาลวดัจอมคีรีนาคพรต (ท.6) 26 16 44 1 18 14 32 1 17 8 25 1 101 
โรงเรียนเทศบาลวดัสคุตวราราม (ท.7) - - - - - - - - - - - - - 
โรงเรียนเทศบาลวดัไทรเหนือ (ท.8) - - - - - - - - - - - - - 

รวม 26 18 44 1 18 14 32 1 17 8 25 1 101 

 รวมช่วงชัน้ท่ี 4 (ม.4 ‟ ม.6) =          101      คน  
 
         จ านวนห้องเรียน      3 ห้อง 
      จ านวนนกัเรียน (ท.1)    -      คน  จ านวนนกัเรียน (ท.2) - คน 
      จ านวนนกัเรียน (ท.3)    -     คน  จ านวนนกัเรียน (ท.4) - คน 

      จ านวนนกัเรียน (ท.5)    -     คน  จ านวนนกัเรียน (ท.6)         101 คน 
      จ านวนนกัเรียน (ท.7)    - คน  จ านวนนกัเรียน (ท.8) - คน 
                   รวมทัง้สิน้ 101 คน 
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 การสาธารณูปโภค 
  ในเขตเทศบาล มีระบบสาธารณปูโภคเพื่อให้บริการแก่ประชาชน  ดงันี ้  
  1) ทางหลวงแผน่ดิน 4 สาย  ที่ส าคญั  ได้แก่ 

    ก. ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข  1 (พหลโยธิน) จากกรุงเทพฯผา่นนครสวรรค์ไปสิน้สดุที่เชียงราย 
    ข. ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข  32 (บางปะอิน-นครสวรรค์ ) เป็นเส้นทางที่แยกออกจากทางหลวงฯ

หมายเลข  1  เร่ิมต้นจากอ าเภอบางปะอิน  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ผา่นนครสวรรค์ 
          ค. ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข  117 (นครสวรรค์-พิษณโุลก) 
         ง. ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข    225 (นครสวรรค์ -ชยัภมูิ) เป็นเส้นทางเช่ือมระหวา่งนครสวรรค์กบั

จงัหวดัตา่งๆของภาคอีสาน 
  2) ถนนภายในเขตเทศบาล  มีทัง้หมด 430 สาย  ยาวประมาณ  126,475 เมตร  แยกเป็น 
          ก) ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ จ านวน     364  สาย ความยาว      92,525 เมตร  
          ข) ถนนแอสฟัลท์ติก/ลาดยาง จ านวน       60   สาย ความยาว      31,172 เมตร  
          ค) ถนนลกูรัง/หินคลกุ  จ านวน         6 สาย ความยาว        2,778 เมตร  
          ง) ถนนที่มีทางระบายน า้ จ านวน      430 สาย ความยาว    145,930 เมตร  

3) พืน้ท่ีถนนและทางเท้า     1,517,700 ตารางเมตร 
4) สะพานลอย คสล.ข้ามถนน                  10 แหง่ 
5) สญัญาณไฟจราจร                       14 แหง่ 

         6) ไฟฟ้าสาธารณะ              9,361 จดุ 

 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ออกก าลังกายและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
  สนามกีฬาอเนกประสงค์ จ านวน   3  แหง่   สระวา่ยน า้ จ านวน     3    แหง่  
  สวนสาธารณะ  จ านวน   3  แหง่   สนามเด็กเลน่ จ านวน    27   แหง่ 

ล าดับ ประเภทการใช้ที่ดิน พืน้ที่(ไร่) พืน้ที่(%) 

1 ที่อยูอ่าศยั 4,353.88 24.930 

2 พาณิชยกรรม 1,094.87 6.269 

3 อตุสาหกรรม 226.61 1.298 

4 คลงัสินค้า 331.24 1.897 

5 สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 1,354.88 7.758 

6 สถาบนัการศกึษา 528.25 3.025 

7 สถาบนัศาสนา 354.69 2.031 

8 สถาบนัราชการ 938.11 5.372 

9 ที่โลง่เพื่อนนัทนาการและการรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อม 151.15 0.865 

10 ชนบทและเกษตรกรรม 412.97 2.365 

11 ป่าไม้ 1,068.16 6.116 

12 แหลง่น า้ 1,147.96 6.573 

13 ที่ลุม่ 1,730.97 9.911 

14 ที่วา่ง 3,770.74 21.590 

ที่มา : กลุม่บริษัทที่ปรึกษาโครงการวางและจดัท าแผนผงัพฒันาพืน้ที่เฉพาะ เทศบาลนครนครสวรรค์ 
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 ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการไฟฟ้า 
  การบริการด้านไฟฟ้าและแสงสวา่งในเขตเทศบาลเป็นของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค  (กฟน.3) จงัหวดั
นครสวรรค์ ซึง่ให้บริการครอบคลมุพืน้ท่ีทัง้หมดในเขตเทศบาลทัง้ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร  และระบบไฟสอ่งสวา่งทาง
สาธารณะ ท่ีมีก าลงัผลติเพียงพอตอ่การพฒันาในด้านตา่งๆ ของจงัหวดันครสวรรค์    โดยมีผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตเทศบาลจ านวน  
27,597  ราย    

 ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการน า้ประปา 
เทศบาลให้บริการประปาครอบคลมุในเขตพืน้ท่ีของเทศบาลนครนครสวรรค์ และมี ผู้ใช้บริการจ านวน  

28,196  ครัวเรือน (มีนาคม 2553) มีแหลง่น า้ดิบที่ใช้ผลติน า้ประปา และแหลง่น า้ดิบส ารอง คือ แมน่ า้ปิง และแมน่ า้ยม  
ตามล าดบั มีก าลงัการผลติ 70,800 ลกูบาศก์เมตรตอ่วนั และใช้งานจริงในปัจจบุนั 58,000 ลกูบาศก์เมตรตอ่วนั 

สถิติผลการด าเนินงานของการประปา 

ปี พ.ศ. 
จ านวนผู้ ใช้น า้ 

(ราย) 
ปริมาณน า้ผลิต 

(ลบ.ม./ปี) 
ปริมาณน า้จ าหน่าย 

(ลบ.ม./ปี) 
รายได้ 
(บาท) 

รายจา่ย 
(บาท) 

2552 27,940 19,228,151 12,119,268 77,768,454.74 65,080,109.12 
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 

 
สถิติการผลติจ่ายน า้ประปา ประจ าปีงบประมาณ  2549 ‟ 2552 
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อัตราค่าน า้ประปา 
 เทศบาลได้ขายน า้ให้แก่ผู้ใช้น า้ในอตัราคา่น า้แบบก้าวหน้าตามระบบสากลเช่นเดียวกบัการประปาสว่น
ภมูิภาคและการประปานครหลวง และประเทศอื่นๆ โดยมีอตัราคา่น า้ประปา ดงันี ้

ช่วงการใช้น า้ 

(ลบ.ม./เดือน) 

อัตราค่าน า้ประปา  
(ผู้ใช้น า้ในเขตเทศบาล) 

(บาท/ลบ.ม.) 

อัตราค่าน า้ประปา  
(ผู้ใช้น า้นอกเขตเทศบาล) 

(บาท/ลบ.ม.) 

0 ‟ 10 
11 ‟ 20 
21 ‟ 50 
51 ‟ 80 

  81 ‟ 100 
101 ‟ ขึน้ไป 

3.50 
4.00 
5.00 
6.00 
6.50 
7.00 

4.50 
5.00 
6.00 
7.00 
7.50 
8.00 

 อตัราการใช้น า้บ้านเลขท่ีชัว่คราว ลบ.ม. ละ 7 บาท  
ที่มา : ส านกัการประปา เทศบาลนครนครสวรรค์ 

 ข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสาร 
  1) จากข้อมลู  เดือนพฤษภาคม  2553  มีชมุสายโทรศพัท์ในเขตเทศบาล   จ านวน  10 แหง่ มีหมายเลข
โทรศพัท์ เปิดใช้แล้ว  จ านวน  19,930  เลขหมาย 
  2) ศนูย์โทรคมนาคม  จ านวน  1 แหง่ 
  3) ที่ท าการไปรษณีย์  จ านวน  2 แหง่ 
  4) สถานีวิทยกุระจายเสยีง  จ านวน  2 แหง่ 
  5) วิทยชุมุชน   จ านวน 20 แหง่ 
  6) สถานีถ่ายทอดสญัญาณโทรทศัน์ จ านวน  6 แหง่ 
  7) หนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ิน  จ านวน  20 ฉบบั 

 ข้อมูลเกี่ยวกับการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  โรงพยาบาลในเขตเทศบาล  มีจ านวน   6   แหง่  แยกเป็นโรงพยาบาลเอกชน  จ านวน   5   แหง่  จ านวน
เตียงรวม   460   เตียง  โรงพยาบาลของรัฐ    จ านวน   1   แหง่  จ านวนเตียง    653   เตียง 
  คลนิิกทนัตกรรม  จ านวน  25 แหง่  คลนิิกเวชกรรมทัว่ไป  จ านวน   32  แหง่  คลนิิกเฉพาะทาง  จ านวน  
46  แหง่  ร้านขายยาแผนโบราณ  จ านวน  15  แหง่  ร้านขายยาแผนปัจจบุนั  จ านวน  57  แหง่  ร้านขายยาแผนปัจจบุนั
บรรจเุสร็จ  จ านวน  36  แหง่  
  ศนูย์สขุภาพชมุชนมีจ านวน  8 แหง่  สงักดัเทศบาลจ านวน 4 แหง่  และสงักดักระทรวงสาธารณสขุ
จ านวน 5 แหง่ ศนูย์บริการสาธารณสขุของเทศบาล มีบคุลากร แยกเป็น  พยาบาล จ านวน  17  คน  นกัวิชาการสง่เสริม
สขุภาพ  จ านวน  4  คน  นกัวิชาการสขุาภิบาล  จ านวน  2  คน  เจ้าพนกังานสาธารณสขุชมุชน  จ านวน  2  คน  เจ้าพนกังาน
สขุาภิบาล  จ านวน  4  คน  สตัวแพทย์  จ านวน  1  คน 
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  การเจ็บป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในเขตเทศบาล 
โรค ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 

1.  อจุจาระร่วง 1,612 ราย 1,596 ราย 1,069 ราย 
2.  ปอดบวม 170 ราย 165 ราย 181 ราย 
3.  ไข้เลือดออก 167 ราย 261 ราย 62 ราย 
4.  การฆ่าตวัตาย 79 ราย 90 ราย 54 ราย 
5.  วณัโรคระบบตา่งๆ 53 ราย 100 ราย 70 ราย 

  สถานการณ์โรคเอดส์ของจังหวัดนครสวรรค์ 

โรคเอดส์ 
ปี 2550 
คน 

ปี 2551 
คน 

ปี 2552 
คน 

1.  จ านวนผู้ติดเชือ้  HIV 366 401 316 
2.  จ านวนผู้ ป่วย Symtomatic HIV 70 74 11 
3.  จ านวนผู้ ป่วย AIDS 173 212 201 

     ที่มา : รายงานประจ าปี 2552 ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันครสวรรค์ (ธนัวาคม 2552) 

 น า้เสีย 
ปริมาณน า้เสยีเข้าระบบบ าบดั 40,000 ลบ.ม. / วนั  บ าบดัน า้เสยีได้ 36,000 ลบ.ม. / วนั   

 ขยะ 
  ปริมาณขยะที่เกิดประมาณ 130 - 140 ตนัตอ่วนั ซึง่สามารถก าจดัได้ทัง้หมด โดยวิธีฝังกลบอยา่งถกู
สขุลกัษณะและหลกัสขุาภิบาล มีที่ดินส าหรับก าจดัขยะของเทศบาลขนาดพืน้ท่ี 266 ไร่ ด าเนินการแล้ว 55.375 ไร่ ตัง้อยูท่ี่
ต าบลบ้านมะเกลอื อ าเภอเมือง จงัหวดันครสวรรค์ หา่งจากเขตเทศบาลเป็นระยะทาง 13 กิโลเมตร 
  ข้อมูลรถยนต์งานบริการรักษาความสะอาด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553 

ประเภทรถ จ านวน (คนั) 
รถอดัขยะ 16 
รถบรรทกุขยะเปิดข้าง (ใหญ่) 5 
รถบรรทกุขยะเปิดข้าง (เล็ก) 5 
รถดดูฝุ่ น 3 
รถดดูสิ่งปฏิกลู 3 
รถน า้ 6 
รถยกถงัคอนเทนเนอร์ 2 
รถเปล 2 
รถยนต์หกล้อ 1 
รถสิบล้อ 1 
รถแคท (ตกัหน้าขดุหลงั) 1 
รถดัม้เล็ก 2 
รถคดัแยกขยะ 1 
รถคลีบกลีบบวั 1 
รถยนต์สขุาเคลื่อนที่ 1 
รถดัม้ หกล้อ 2 

  ที่มา : ส ำนกักำรสำธำรณสขุฯ เทศบำลนครนครสวรรค์ ปี พ.ศ. 2553 
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 ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน 
  อตัราก าลงัในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  
       -  พนกังานดบัเพลงิ  จ านวน  102 คน 
       -  อาสาสมคัรป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั (อปพร.) จ านวน  2,185 คน 
       -  มีการฝึกซ้อมบรรเทาสาธารณภยั  สปัดาห์ละ  3 วนั 
  วสัด ุอปุกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ในการป้องกนับรรเทาสาธารณภยั   ประกอบด้วย 

ชนิดยานพาหนะ จ านวน (คนั) ความจ ุ
รถยนต์ดบัเพลิง 4 2,000 
รถยนต์บรรทกุน า้ 8 6,000 (5) 5,000 (3) 
รถยนต์บนัไดเลื่อนฯ 2 25 m 32 m 
รถยนต์กู้ภยัขนาดกลาง 1  
รถยนต์ตรวจการ 6  
เรือยนต์ดบัเพลิง 4  
เคร่ืองสบูน า้(เล็ก) 25  

 

สถติิเพลิงไหม้ในปี พ.ศ.2552 

ประเภทความเสยีหาย 
จ านวน (ครัง้) 

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 

ไหม้ทรัพย์สนิในเขต 2 3 6 1 2 - 3 6 2 1 2 3 31 
ไหม้ทรัพย์สนินอกเขต - - - - - - - - - - - - - 
ไหม้ป่า ป่าหญ้า ในเขต 12 12 18 4 3 2 - 1 - - 5 8 65 
ไหม้ป่า ป่าหญ้า นอกเขต - 2 - 1 - - - - - - 1 1 5 
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3.  ข้อมูลด้านศักยภาพของเทศบาล 
  เทศบาลนครนครสวรรค์เป็นองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน มีขีดความสามารถในการบริหารงาน          
เพื่อให้บริการประชาชนในเขตพืน้ท่ีการปกครองได้อยา่งมีประสทิธิภาพและเต็มความสามารถ   โดยมีระบบโครงสร้างการ
บริหารงาน อตัราก าลงับคุลากรขององค์กร และสถานะการคลงั ดงันี ้

  ฝ่ายนิติบัญญัติ 
  สภาเทศบาลท าหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบญัญตัิ ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน  24  คน  เลอืกตัง้
โดยราษฎรผู้มีสทิธิเลอืกตัง้ตามกฎหมายวา่ด้วยการเลอืกตัง้สมาชิกสภาเทศบาล      มีวาระการด ารงต าแหนง่  4  ปี  มี
ประธานสภา 1 คน  และรองประธาน 1 คน ซึง่ผู้วา่ราชการจงัหวดัแตง่ตัง้จากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล 

  ฝ่ายบริหาร 
  การบริหารงานเทศบาล ประกอบด้วยนายกเทศมนตรีเป็นฝ่ายบริหารทางด้านนโยบาย  มีรอง
นายกเทศมนตรีจ านวน 4 คน เป็นผู้ช่วย  และฝ่ายปฏิบตัิงานประจ ามีปลดัเทศบาลเป็นผู้บงัคบับญัชาสงูสดุ และพนกังาน
เทศบาลและลกูจ้างเป็นฝ่ายปฏิบตัิ ติดตามนโยบายที่นายกเทศมนตรีมอบหมายงานให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนท่ี
ก าหนด แบง่เป็นสว่นตา่ง ๆ ได้ 9  สว่น  ได้แก่ 
  ส านกัปลดัเทศบาล  ส านกัการสาธารณสขุและสิง่แวดล้อม 
  กองวิชาการและแผนงาน  ส านกัการศกึษา 
  ส านกัการคลงั   กองสวสัดิการสงัคม 
  ส านกัการช่าง   ส านกัการประปา 
  หนว่ยงานตรวจสอบภายใน 

 อัตราก าลัง ณ วันที่  31 มีนาคม 2553 
  เทศบาลนครนครสวรรค์ มีพนกังานเทศบาล พนกังานครูเทศบาล และลกูจ้าง รวมทัง้สิน้ 1,552 คน 

 พนกังานเทศบาลสามญั   253  คน 

 พนกังานครูเทศบาล 349 คน 

 ลกูจ้างประจ า  105 คน 

 พนกังานจ้าง  845 คน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา :  ส านกัปลดัเทศบาล เทศบาลนครนครสวรรค์



ฝ่ายอ านวยการ 
    งานการเจ้าหน้าท่ี  
    งานควบคุมเทศพาณิชย์ 
    งานสง่เสริมการทอ่งเท่ียว 
ฝ่ายปกครอง 
    งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  
    งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมัน่คง  
    งานทะเบียนราษฎร 
ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
    งานธุรการ 
    งานสารบรรณ 
    งานเลขานกุารผู้บริหาร  

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
    งานธุรการ 
ส่วนบริหารงานคลัง 
ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สนิ 
    งานการซือ้และการจ้าง  
ฝ่ายการเงินและบัญชี 
    งานตรวจสอบการเบกิจ่ายเงินทกุประเภท  
ฝ่ายสถติกิารคลัง 
    งานจดัท าสถิติ 
ฝ่ายระเบียบการคลัง 
    งานจดัระเบียบการคลงั 
ส่วนพัฒนารายได้ 
ฝ่ายพัฒนารายได้ 
    งานพฒันารายได้ 
    งานเร่งรัดรายได้ 
ฝ่ายผลประโยชน์และกจิการพาณิชย์ 
    งานจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ  
ฝ่ายแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สนิ 
    งานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สนิ  
    งานบริการข้อมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สนิ 

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
    งานธุรการ 
    งานการเงินและบญัชี 
ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง 
ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง 
    งานวศิวกรรมโยธา 
    งานสถาปัตยกรรม 
ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง 
    งานควบคุมอาคาร 
    งานผงัเมือง 
ส่วนการโยธา 
ฝ่ายสาธารณูปโภค 
    งานสาธารณปูโภค  
    งานสถานท่ีและไฟฟ้าสาธารณะ  
    งานสวนสาธารณะ  
ฝ่ายศูนย์เคร่ืองจักรกลและระบบจราจร 
    งานศูนย์เคร่ืองจกัรกล 
    งานวางระบบจราจร 
ส่วนช่างสุขาภบิาล 
ฝ่ายจัดการสภาพแวดล้อมด้านวัสดุใช้แล้ว 
    งานก าจดัมูลฝอยและสิง่ปฏิกูล 
    งานเคร่ืองจกัรกลและซอ่มบ ารุง 
    งานโรงงานก าจดัขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกูล 
ฝ่ายจัดการคุณภาพน า้ 
    งานแบบแผนและก่อสร้าง 
    งานควบคุมและตรวจสอบบ าบดัน า้เสีย  
    งานบ ารุงรักษาและซอ่มแซม 

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
    งานธุรการ 
    งานการเงินและบญัชี 
ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
    งานสง่เสริมสขุภาพ 
    งานสาธารณสขุมูลฐาน  
    งานวชิาการและแผนงาน  
กลุ่มงานป้องกันโรคและควบคุมโรคตดิต่อ 
    งานป้องกนัโรคติดต่อ 
    งานควบคุมโรคติดต่อ 
    งานป้องกนัและบ าบดัการติดยาเสพติด 
กลุ่มงานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 
    งานสขุาภิบาล 
    งานอนามยัสิง่แวดล้อม 
    งานพฒันาระบบจดัเก็บขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกูล  
    งานควบคุมมลพษิและเหตุร าคาญ 
ส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
กลุ่มงานบริการการแพทย์ 
    งานทนัตสาธารณสขุ  
    งานเภสชักรรม 
    งานชนัสตูรและรังสีวทิยา  
กลุ่มงานบริการสิ่งแวดล้อม 
    งานสตัวแพทย์ 
    งานบริการรักษาความสะอาด 
    งานควบคุมสิง่ปฏิกูล 
กลุ่มงานบริการสาธารณสุข 
    งานศูนย์บริการสาธารณสขุ 1  
    งานศูนย์บริการสาธารณสขุ 2  
    งานศูนย์บริการสาธารณสขุ 3  
    งานศูนย์บริการสาธารณสขุ 4  
    งานศูนย์บริการสาธารณสขุ 5  
 
 

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
    งานวเิคราะห์นโยบายและแผน  
    งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
    งานจดัท างบประมาณ 
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
    งานบริการและเผยแพร่วชิาการ 
    งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น  
ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
    งานธุรการ 
    งานสารบรรณ 
ฝ่ายนิตกิาร 
    งานนติิการ 
    งานร้องทกุข์ร้องเรียน 

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
    งานงบประมาณ 
    งานธุรการ 
ส่วนบริหารการศกึษา 
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
    งานการเจ้าหน้าท่ี  
    งานวางแผนบคุคลและทะเบียนประวตัิ  
ฝ่ายกจิการโรงเรียน 
    งานการศึกษาปฐมวยั 
    งานโรงเรียน 
    งานกิจการนกัเรียน 
ฝ่ายวิชาการ 
    งานสง่เสริมคุณภาพและมาตรฐานหลกัสตูร  
    งานพฒันาส่ือเทคโนโลยีและนวตักรรมฯ  
    งานวชิาการ 
ส่วนส่งเสริมการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ฝ่ายศกึษานอกระบบตามอัธยาศัย 
    งานการศึกษานอกระบบและอธัยาศยั 
    งานฝึกและสง่เสริมอาชีพ 
    งานห้องสมุด พพิธิภณัฑ์และเครือข่ายฯ 
ฝ่ายกจิกรรมเดก็และเยาวชน 
    งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
    งานกีฬาและนนัทนาการ  
ฝ่ายส่งเสริมศาสนา 
    งานกิจการศาสนา 
    งานสง่เสริมประเพณี ศิลปวฒันธรรม  
    หนว่ยศึกษานเิทศก์ 
โรงเรียนเทศบาล 1 – 8 

ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
    งานสงัคมสงเคราะห์ 
    งานสวสัดิการเด็กและเยาวชน 
    งานกิจการสตรีและคนชรา 
ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
    งานพฒันาชุมชน 
    งานชุมชนเมือง 
    งานฌาปนกิจสงเคราะห์ 
 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
    งานธุรการ 
    งานสารบรรณ 
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ส านักปลัดเทศบาล ส านักการคลัง ส านักการช่าง ส านักการสาธารณสุข 
และส่ิงแวดล้อม 

ส่วนผลติ 
ฝ่ายผลติ 
    งานผลติ 1 
    งานผลติ 2 
ฝ่ายวิเคราะห์คุณภาพน า้ 
    งานวเิคราะห์คุณภาพน า้  
    งานมาตรวดัน า้ 1 
    งานมาตรวดัน า้ 2 
ส่วนบริการและซ่อมบ ารุง 
    งานติดตัง้และซอ่มบ ารุง 1 
    งานติดตัง้และซอ่มบ ารุง 2 
    งานบริการสาธารณะ 1  
    งานบริการสาธารณะ 2  
ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
    งานธุรการ 
ฝ่ายการเงินและบัญชี 
    งานการเงินและบญัชี 
    งานจดัเก็บรายได้ 

กองวิชาการ 
และแผนงาน 

ส านักการศึกษา ส านักการประปา กองสวัสดิการสังคม 

รองนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 

ปลัดเทศบาล สถานธนานบุาล 1,2,3 หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

รองปลดัเทศบาล รองปลดัเทศบาล 

นายกเทศมนตรี เลขานกุารนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

รองปลดัเทศบาล 

โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลนครนครสวรรค์ 
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สถานะการคลงัของเทศบาลเปรียบเทียบย้อนหลงัตัง้แตปี่งบประมาณ พ.ศ. 2548 ‟ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 
หมวด 2548 2549 2550 2551 2552 

รายรับจริง 
1. หมวดภาษีอากร 316,634,688.12 255,025,792.23 267,754,888.62 264,478,819.67 71,245,865.58 
2. หมวด
คา่ธรรมเนียม 
คา่ปรับและ
ใบอนญุาต 

13,254,211.50 12,662,939.70 12,148,260 14,475,863.26 15,410,283.44 

3. หมวดรายได้จาก
ทรัพย์สนิ 

3,571,446.38 17,569,688.10 18,254,869.18 14,668,859.50 10,497,715.02 

4. หมวดรายได้จาก
สาธารณปูโภคและ
เทศพาณิชย์ 

4,036,498.26 6,821,866.88 9,723,292.07 6,891,749.72 8,484,726.92 

5. หมวดรายได้
เบ็ดเตลด็ 

6,389,571.12 5,237,429.84 12,241,272.43 4,941,621.27 6,796,800.75 

6. หมวดเงินอดุหนนุ 903,542,579.40 422,069,715.13 333,789,159.44 350,537,754.83 545,572,189.99 

7. รายได้อ่ืน - - - - - 

รวมรายรับทัง้สิน้ 1,247,428,994.78 719,387,431.88 653,911,741,.74 655,994,668.25 658,007,581.70 

รายจ่ายจริง 
1. รายจา่ยงบ
กลาง 

55,516,214.88 42,769,656.40 45,404,003.17 48,862,193.19 85,189,437.24 

2. รายจา่ยประจ า 345,392,262.04 419,758,121.93 450,942,852.59 450,919,935.20 461,975,518.95 

3. รายจา่ยเพ่ือการ
ลงทนุ 

834,199,196.00 255,879,363 154,802,994.10 150,523,856.60 110,501,238 

รวมรายจ่ายจริง 1,235,107,672.92 718,407,141.33 651,149,849.86 650,305,984.99 657,666,194.19 

รายรับจริงสูงกว่า 
รายจ่ายจริง 

12,321,321.86 980,290.55 2,761,891.88 5,688,683.26 341,387.51 

  ที่มา :  ส านกัการคลงั เทศบาลนครนครสวรรค์ 
ตารางแสดงข้อมูลเกี่ยวกับสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครสวรรค์ 

กิจการ รายได้ 2548 2549 2550 2551 2552 

สถานธนานบุาล 1 รายรับ (บาท) 12,748,964.47 14,752,049.70 17,804,870.44 20,877,360.40 24,064,840.65 

รายจ่าย (บาท) 6,884,092.16 8,286,225.23 9,311,235.95 11,137,999.00 12,973,897.61 

ก าไรสทุธิ (บาท) 5,864,872.31 6,465,824.47 8,493,634.49 9,739,361.40 11,090,943.04 

สถานธนานบุาล 2 รายรับ (บาท) 12,697,675.33 14,641,231.97 16,466,226.67 20,165948.52 22,840,564.27 

รายจ่าย (บาท) 7,301,564.47 8,738,716.11 9,918,624.37 12,406,266.00 14,073,836.80 

ก าไรสทุธิ (บาท) 5,396,110.86 5,902,515.86 6,547,602.3 7,759,682.52 8,766,727.47 

สถานธนานบุาล 3 รายรับ (บาท) 3,147,217.57 5,561,076.60 8,595,964.02 10,994,271.11 13,729,499.92 

รายจ่าย (บาท) 2,430,949.11 2,233,883.05 5,471,782.18 6,528,873.16 9,333,713.08 

ก าไรสทุธิ (บาท) 716,268,46 3,327,193.55 3,124,181.84 4,465,397.95 4,395,786.84 

 

 



ส่วนที่ 3 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 

 
  

  ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาล ในการประชมุเมื่อวนัท่ี  24 กรกฎาคม 
2551 และมติที่ประชมุผู้บริหารและหวัหน้าสว่นการงาน ครัง้ที่ 8 / 2551  เมื่อวนัท่ี  7  ตลุาคม  2551  มีมติเห็นชอบให้
ก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลในเชิงคณุภาพ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
ด าเนินการให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ เป้าหมาย อยา่งมีประสทิธิภาพสงูสดุและเกิดความคุ้มคา่ในการใช้งบประมาณ ท า
ให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากยิ่งขึน้   จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาของเทศบาลนครนครสวรรค์ 
ด้วยระบบการประเมินผลด้วยตนเอง (SAR : Self Assessment Report) ดงันี ้
  การติดตามและประเมินผลแผนการด าเนินงานเป็นการก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผล
การแปลงแผนพฒันาสามปีไปสูก่ารปฏิบตัิอยา่งเป็นระบบ โดยมุง่เน้นการติดตามความคืบหน้าของการด าเนินงานและผล
การด าเนินงานเพื่อใช้เป็นข้อมลูในการปรับปรุงแผนในปีตอ่ไป  ซึง่จะต้องมีระบบติดตามและประเมินผลมาตรวจสอบการ
ด าเนินงานและวดัผลการด าเนินงาน เพื่อเปรียบเทียบกบัเป้าหมาย ตลอดจนปัญหาอปุสรรคในการด าเนินงานเพื่อ
เตรียมการส าหรับการป้องกนัและแก้ไขการด าเนินงานโครงการในปีถดัไป 
  ระบบการประเมินผลด้วยตนเอง (SAR : Self Assessment Report) เป็นการติดตามความคืบหน้าและ
ผลของการด าเนินงานเป็นรายโครงการ  รายยทุธศาสตร์ และในภาพรวมของทัง้หนว่ยงาน  โดยใช้สเีป็นสญัลกัษณ์ในการ
ติดตามความคืบหน้าของการด าเนินงาน ดงันี ้
  สีแดง  หมายถงึ  ยงัไม่ได้ด าเนินการ 
  สีเหลือง  หมายถงึ  ด าเนินการแล้วแต่มีปัญหา 
  สีเขียว  หมายถงึ  ด าเนินการแล้ว และเป็นไปตามขัน้ตอนและก าหนดการ 
  สีน า้เงนิ  หมายถงึ  ด าเนินการแล้วเสร็จ 
  ทัง้นีต้้องมีการก าหนดตวัชีว้ดัความส าเร็จ (KPI : Key Performance Indicator) ของแตล่ะโครงการท่ี
ชดัเจน และให้มีการติดตามและประเมินผลใน 4 ตวัชีว้ดั ได้แก่ เชิงปริมาณ   เชิงคณุภาพ  เชิงขัน้ตอนด าเนินการ และเชิง
ความพงึพอใจของประชาชน 
  การน าระบบติดตามและประเมินผลด้วยตนเองมาใช้ จะแบง่ออกเป็นรายยทุธศาสตร์โดยการใช้ระบบ
ให้คะแนนถ่วงน า้หนกัมีน า้หนกัรวมเทา่กบั 100 และกระจายน า้หนกัลงไปในแตล่ะยทุธศาสตร์ ใน แตล่ะยทุธศาสตร์จะ
กระจายน า้หนกัลงไปในแตล่ะโครงการ และในแตล่ะโครงการจะกระจายน า้หนกัลงไปใน 4 ตวัชีว้ดั ซึง่แผนการด าเนินงาน
ของเทศบาล ประจ าปี 2553 ประกอบด้วย 6 ยทุธศาสตร์ 159 โครงการ ได้กระจายน า้หนกัของแตล่ะยทุธศาสตร์ตาม
จ านวนโครงการ (ดตูาราง 1 ) 
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ตาราง 1 

ล าดับ ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ น า้หนักรวม 
1 ด้านสาธารณสขุและสิง่แวดล้อม 19 25 
2 ด้านการศกึษา ศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ 29 30 
3 ด้านสวสัดิการสงัคมและชมุชน 20 20 
4 ด้านพฒันากายภาพเมือง 27 11 
5 ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมัน่คง 13 4 
6 ด้านการบริหารจดัการท่ีด ี 51 10 
 รวม 159 100 
 

  จากนัน้น าน า้หนกัจากยทุธศาสตร์ มากระจายคะแนนลงในโครงการ ทกุโครงการ เช่น ยทุธศาสตร์ด้าน
การสาธารณสขุและสิง่แวดล้อม มีโครงการจ านวน 19 โครงการ และได้น า้หนกัเทา่กบั 25 คะแนน น า้หนกัที่ได้นัน้ขึน้อยูก่บั
การจดัล าดบัความส าคญั ความเร่งดว่น และความยากง่ายของ แตล่ะ ซึง่ในการหาคา่คะแนนถ่วงน า้หนกัโครงการหาได้
ดงันี ้
  กระจายคะแนนแตล่ะโครงการลงในตวัชีว้ดัดงัที่ได้กลา่วมาแล้ว ยกตวัอยา่ง เช่น โครงการพฒันา
ศกัยภาพเฝ้าระวงัป้องกนัและควบคมุโรคติดตอ่ในเทศบาล น า้หนกัโครงการเทา่กบั 1.00 กระจายลงใน  4 ตวัชีว้ดั คือ     
เชิงปริมาณเทา่กบั 0.3 เชิงคณุภาพเทา่กบั 0.3 เชิงขัน้ตอนการด าเนินงานเทา่กบั 0.2 และเชิงความพงึพอใจของผู้ รับบริการ
เทา่กบั 0.2 หรืออาจจะกระจายตามความส าคญัของตวัชีว้ดัแตล่ะตวัชีว้ดัได้  หาคะแนนที่ได้ของตวัชีว้ดัเชิงปริมาณโดยน า
ผลการด าเนินงานท่ีได้ คือ 64 ซึง่มีคา่ช่วงคะแนนอยูร่ะหวา่ง 60 – 65 หรือมีคา่เกณฑ์คะแนนอยูร่ะหวา่ง 4 – 5 คือได้เกณฑ์
คะแนนไมต่ ่ากวา่ 4 แล้วน าไปรวมกบัผลตา่งของผลการด าเนินงาน คือ 64 ลบคา่ช่วงคะแนนต ่าสดุ คือ 60 ได้ 4 แล้วน าไป
หารกบัช่วงปรับเกณฑ์ได้ 0.80 ผลรวมจึงเป็น 4 + 0.80 เทา่กบั 4.80 แล้วหาร้อยละของคะแนนท่ีได้เทียบกบัน า้หนกัของ
ตวัชีว้ดั คือ คะแนนท่ีได้ (4.80) คณูกบัน า้หนกัของตวัชีว้ดัเชิงปริมาณ (0.3) หารด้วย 100 เทา่กบั 0.0144 
  คะแนนถ่วงน า้หนกัของตวัชีว้ดัเชิงคณุภาพท่ีสามารถวดัคา่ได้ ให้ท าเช่นเดียวกบัเชิงปริมาณ ถ้าวดัคา่
ไมไ่ด้ เช่น การจดัซือ้ครุภณัฑ์ ให้พิจารณาวา่มีการตรวจรับของกรรมการแล้วหรือไม ่ ถ้าตรวจรับแล้วแสดงวา่เป็นไปตาม
ข้อก าหนด ได้เกณฑ์คะแนน 5  
  คะแนนถ่วงน า้หนกัของตวัชีว้ดัขัน้ตอนการด าเนินงาน วดัจากผลการด าเนินงานวา่ครบตามขัน้ตอน
หรือไม ่เช่น 1) จดัท ารายละเอียดโครงการ 2) ขออนมุตัิ  3) จดัซือ้ 4) สง่มอบ และ 5) ติดตามและประเมินผล ถ้าครบทกุ
ขัน้ตอน ได้เกณฑ์คะแนน 5 
  คะแนนถ่วงน า้หนกัของตวัชีว้ดัระดบัความพงึพอใจของผู้ รับบริการ วดัได้จากแบบสอบถาม การสงัเกต 
  หาคา่ผลรวมคะแนนถ่วงน า้หนกัจากทกุโครงการของทกุยทุธศาสตร์  (เชิงคณุภาพ) เพื่อดภูาพรวมของ
ทัง้หนว่ยงาน (ดตูารางสรุป) ได้ 0.5286 ณ เดือนมีนาคม 2553 จากเกณฑ์คะแนน 5 หรือคิดเป็นร้อยละ 10.57 ซึง่ก็คือผล
การด าเนินงานในภาพรวมของหนว่ยงาน 
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การพิจารณาผลการด าเนินงานแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2553 – 2555) ณ เดือนพฤษภาคม 2553        
(เชิงปริมาณ) สรุปผลการพฒันาจ าแนกตามยทุธศาสตร์ได้ดงันี ้

1. ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  ประกอบด้วยโครงการตามแผนพฒันาเทศบาล จ านวน 19 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 2 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 1.26 อยูร่ะหวา่งด าเนินการ 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.29 ยงัไมไ่ด้ด าเนินการ 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
4.40  

 2. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
  ประกอบด้วยโครงการตามแผนพฒันาเทศบาล จ านวน 29 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 2 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 1.26 อยูร่ะหวา่งด าเนินการ 1 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.06 ยงัไมไ่ด้ด าเนินการ 10 โครงการ คิดเป็น    
ร้อยละ 6.29 และยกเลกิโครงการ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.63 

 3. ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน 
  ประกอบด้วยโครงการตามแผนพฒันาเทศบาล จ านวน 20 โครงการ อยูร่ะหวา่งด าเนินการ 20 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 12.58  

 4. ด้านการพัฒนากายภาพเมือง 
ประกอบด้วยโครงการตามแผนพฒันาเทศบาล จ านวน 27 โครงการ อยูร่ะหวา่งด าเนินการ 12 โครงการ 

คิดเป็นร้อยละ 7.55 และยงัไมไ่ด้ด าเนินการ 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.77  และยกเลกิโครงการ 9 โครงการ คิดเป็นร้อย
ละ 5.66 

 5. ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง   
ประกอบด้วยโครงการตามแผนพฒันาเทศบาล จ านวน 13 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 4 โครงการ   

คิดเป็นร้อยละ 2.51 อยูร่ะหวา่งด าเนินการ 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.26 ยงัไมไ่ด้ด าเนินการ 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
3.77 และยกเลกิโครงการ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.63 

 6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี  
ประกอบด้วยโครงการตามแผนพฒันาเทศบาล จ านวน 51 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 2 โครงการ 

คิดเป็นร้อยละ 1.26 อยูร่ะหวา่งด าเนินการ 37 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 23.27 ยงัไมไ่ด้ด าเนินการ 12 โครงการ คิดเป็น    
ร้อยละ 7.55  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



    ตารางสรุปผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2553 (ณ เดือนพฤษภาคม 2553) 
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ส่วนที่ 4 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 

 

         จากการท่ีแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2553-2555) ได้น าแผนยทุธศาสตร์การพฒันาเทศบาลมาเป็นกรอบ
แนวทางในการจดัท า ในสว่นนีจ้ึงประกอบด้วย วิสยัทศัน์การพฒันา ยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันา กรอบยทุธศาสตร์
การพฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั นโยบายของผู้บริหารท้องถ่ิน และ
ปัญหาความต้องการของประชาคม  

4.1  วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลนครนครสวรรค์ 

สุขภาพดีถ้วนหน้า  การศึกษาได้มาตรฐาน 

สาธารณูปโภคก้าวไกล  ร่วมใจพัฒนา  พาเศรษฐกิจรุ่งเรือง 
4.2  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 

            ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  
1. สง่เสริม สนบัสนนุ ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีพฤติกรรมสขุภาพ และการป้องกนัควบคมุโรคที่ 
    เหมาะสม และจดับริการด้านสขุภาพให้ครอบคลมุทัว่ถึง เพื่อคณุภาพชีวิตที่ดีขึน้ 
2. พฒันาระบบเครือขา่ยการสร้างเสริมสขุภาพ เพื่อความมัน่คงของชีวิต ครอบครัว สงัคม 
3. เพิ่มความรู้ความเข้าใจ และปลกูฝังจิตส านกึ ให้ตระหนกัถึงพิษภยัของยาเสพติด ให้แก่เด็ก เยาวชน และ 
    ประชาชน 
4. เสริมสร้าง สนบัสนนุ ระบบคุ้มครองผู้บริโภคด้านสขุภาพให้มีประสทิธิภาพ 
5. สง่เสริม พฒันา สร้างจิตส านกึในการดแูลรักษาสิง่แวดล้อมและการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการ 
    ป้องกนัและลดปัญหามลพิษ 

           ด้านการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ  
1. พฒันาคณุภาพการจดัการเรียนรู้ และความเทา่เทียมกนัทางการศกึษาของนกัเรียนทกุระดบั 
2. พฒันาวิชาการและสง่เสริมการเรียนรู้ด้วยสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ (e-learning) 
3. พฒันาสง่เสริมให้นกัเรียนสือ่สารได้ 3 ภาษา 
4. สง่เสริม สนบัสนนุให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีความรู้ความสามารถ   เป็นเลศิทางด้านกีฬา ดนตรี     
    และนนัทนาการ 
5. สง่เสริม สนบัสนนุด้านศาสนา ศิลปวฒันธรรม ประเพณี ภมูิปัญญาท้องถ่ินกิจกรรมพระราชพิธี รัฐพิธี และ 
    การทอ่งเที่ยว 
6. สง่เสริม สนบัสนนุเด็ก เยาวชน และประชาชน รู้จกัใช้เวลาวา่งให้เป็นประโยชน์ 
7. สง่เสริมสนบัสนนุการมีสว่นร่วมของภาครัฐและเอกชนในการจดัการศกึษาท้องถ่ิน 
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    ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน 
1. สง่เสริม และสนบัสนนุ การแก้ไขปัญหาความยากจน 
2. พฒันาสงัคมและชมุชน เพื่อยกระดบัคณุภาพชีวิตของประชาชน 
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบัชมุชน 
4. สงเคราะห์ ผู้ ด้อยโอกาสทางสงัคม และผู้ประสบภยัพิบตัิ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบือ้งต้น 
5. สง่เสริมการมีสว่นร่วมในการพฒันาศกัยภาพของชมุชน 

    ด้านการพัฒนากายภาพเมือง 
1. ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ขนสง่ ไฟฟ้าสาธารณะ 
2. พฒันาระบบการจราจร 
3. ปรับปรุงภมูิทศัน์ แหลง่ทอ่งเที่ยว พืน้ท่ีนนัทนาการ และสวนสาธารณะ 
4. ปรับปรุงและขยายระบบการผลติและจ าหนา่ยน า้ประปา พฒันาคณุภาพน า้ประปา 
5. ปรับปรุงและเพิ่มประสทิธิภาพระบบระบายน า้และการป้องกนัน า้ทว่ม 

    ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง 
1. การสนบัสนนุ สง่เสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สทิธิ เสรีภาพ ของประชาชน 
2. การสนบัสนนุ สง่เสริมการมีสว่นร่วมของประชาชนในการพฒันาท้องถ่ิน  
3. การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
4. การรักษาความสงบเรียบร้อย ความมัน่คงปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สนิ 

    ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
1. สง่เสริมกระบวนการบริหารจดัการ โดยการมีสว่นร่วม และความรับผิดชอบการติดตาม ตรวจสอบ  
    ประเมินผลการบริหารงานอยา่งตอ่เนื่อง  
2. พฒันาระบบการให้บริการประชาชนอยา่งเสมอภาค เกิดความพงึพอใจสงูสดุ 
3. บริหารงบประมาณอยา่งโปร่งใส ถกูต้องตามระเบียบกฎหมาย และพฒันาให้เกิดความคุ้มคา่ 
4. เพิ่มประสทิธิภาพในการจดัเก็บรายได้อยา่งทัว่ถึง และเป็นธรรม 
5. พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการประชาสมัพนัธ์ ให้สะดวก รวดเร็ว อยา่งมีประสทิธิภาพ 
6. พฒันาศกัยภาพบคุลากร สถานท่ี เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และระบบงานให้มีประสทิธิภาพได้มาตรฐาน 

4.3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ 
 วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์   

“ศูนย์กลางการค้าข้าว และสินค้าเกษตร 
เมืองแห่งการศึกษา สังคมเข้มแขง็ แหล่งท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรมและธรรมชาต”ิ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์หลัก  

1.1 สนบัสนนุให้ครอบครัวชมุชนมีการบริหารจดัการในการประกอบอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.2 สง่เสริม สนบัสนนุการมีสว่นร่วมของประชาชน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีคุณธรรม น าความรู้และเกิดความผาสุก 
 กลยุทธ์หลัก  
 2.1 การสง่เสริม สนบัสนนุอาชีพแก่ประชาชนและจดัสวสัดิการสงัคมแก่ผู้ ด้อยโอกาส คนยากจน อยา่งเหมาะสม
และทัว่ถึง 
 2.2 การพฒันาการเรียนรู้ ตลอดชีวิต  
 2.3 การพฒันาสขุภาพทางกายและสขุภาพจิตให้สมบรูณ์  
 2.4 การสง่เสริมให้ประชาชนมีจริยธรรมในการด ารงชีวิต โดยมีคณุธรรมน าความรู้ ก่อให้เกิดความผาสกุ และ
อยูร่่วมกนัในสงัคมอยา่งสนัติสขุ 
 2.5 การเสริมสร้างสงัคมที่เป็นธรรมและมีหลกัประกนัความมัน่คงทางสงัคมให้แก่ประชาชนทกุกลุม่  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร การค้าและอุตสาหกรรมการเกษตรที่สมดุล 
 กลยุทธ์หลัก  
 3.1 การบริหารและการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทางเศรษฐกิจ  
 3.2 การสง่เสริมกลุม่และกองทนุทางเศรษฐกิจ  
 3.3 การสง่เสริมคณุภาพผลผลติทางการเกษตร  
 3.4 การสง่เสริมการเพิ่มมลูคา่สนิค้าเกษตร  
 3.5 การสง่เสริมกลไกทางการค้าและการตลาด  
 3.6 การสง่เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม  
 3.7 การพฒันาระบบการขนสง่และการกระจายสนิค้า  
 3.8 สง่เสริมผลติภณัฑ์ชมุชนและท้องถ่ิน  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยนื 
 กลยุทธ์หลัก  
 4.1 การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอยา่งมีประสทิธิภาพ  
 4.2 การสง่เสริมให้ทกุภาคสว่นมีสว่นร่วมในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม  
 4.3 การสง่เสริมและพฒันาพลงังานทดแทน  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
 กลยุทธ์หลัก  
 5.1 การเพิ่มประสทิธิภาพการปฏิบตัิราชการและการให้บริการประชาชน 
 5.2 การเสริมสร้างวฒันธรรมธรรมาภิบาลในทกุภาคสว่นและบงัคบัใช้กฎหมายเพื่อความสงบเรียบร้อย  
 5.3 การพฒันาบคุลากรภาครัฐ  
 5.4 การสง่เสริมวฒันธรรมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสงัคม  
 5.5 การสนบัสนนุให้องค์กรปกครองท้องถ่ินมีสว่นร่วมในการผลกัดนัแผนพฒันาจงัหวดัให้บรรลพุนัธกิจและ
เป้าประสงค์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาต ิ
 กลยุทธ์หลัก  
 6.1 การพฒันาและยกระดบัแหลง่ทอ่งเที่ยว การบริการและความปลอดภยั 
 6.2 การพฒันาบคุลากรทางการทอ่งเที่ยว  
 6.3 การสง่เสริมด้านการตลาดและการประชาสมัพนัธ์ทางการทอ่งเที่ยว 
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4.4  กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค์ประจ าปี 2554–2556 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งของชมุชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
แนวทางพัฒนา 
1.1 สง่เสริมการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชมุชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.2 พฒันาและสง่เสริมผลติภณัฑ์ชมุชนในท้องถ่ิน 
1.3 สง่เสริมและสนบัสนนุการแก้ไขปัญหาความยากจน 
1.4 สง่เสริมและสนบัสนนุการใช้ภมูิปัญญาท้องถ่ินและปราชญ์ชาวบ้านในการพฒันาท้องถ่ิน 
1.5 สง่เสริมการปลกูพืชพลงังานทดแทนและพืชเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาคนให้มีคณุภาพชีวิตที่ดีมีคณุธรรมน าความรู้และเกิดความผาสกุ 
แนวทางพัฒนา 

 2.1  สง่เสริมและสนบัสนนุการจดัการศกึษาให้มีคณุภาพ 
 2.2  สง่เสริมและสนบัสนนุศาสนา ศิลปวฒันธรรมและประเพณีอนัดีงามของท้องถ่ิน  

2.3  สงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและผู้ ด้อยโอกาสทางสงัคมให้สามารถพึง่พาตนเองได้ 
2.4  สง่เสริมและสนบัสนนุให้ประชาชนมีการออกก าลงักายและจดัให้มีสถานท่ีส าหรับออกก าลงักายพกัผอ่น
หยอ่นใจอยา่งทัว่ถึง 
2.5  สง่เสริมสาธารณสขุเพื่อการมีสขุภาพอนามยัคณุภาพชีวิตที่ดีขึน้ 
2.6  สง่เสริมและสนบัสนนุการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
2.7  สร้างความสงบเรียบร้อยและการป้องกนั บรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน 
2.8  สง่เสริมและพฒันาความเป็นเมือง/ชมุชนนา่อยู ่
2.9  สง่เสริมและพฒันาคณุธรรมและจริยธรรม 
2.10  สง่เสริมและพฒันาองค์กร/ชมุชนเพื่อการพฒันา 
2.11  สง่เสริมและพฒันาด้านสาธารณปูโภค 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างมลูคา่เพิ่มทางการเกษตรการค้าและอตุสาหกรรมการเกษตรที่สมดลุ 
แนวทางพัฒนา 

 3.1  พฒันาระบบคมนาคมเพื่อท าการเกษตรและขนสง่สนิค้าทางการเกษตร  
3.2  พฒันาแหลง่น า้เพื่อท าการเกษตร 
3.3  พฒันา สง่เสริมการเพิ่มมลูคา่แก่พืชผลทางการเกษตรและสนิค้าเกษตรแปรรูป 
3.4  สง่เสริมและสนบัสนนุกองทนุทางเศรษฐกิจและกลุม่อาชีพของชมุชนให้เข้มแข็งอยา่งยัง่ยืน 
3.5  พฒันาทางการตลาดอยา่งเป็นระบบ 
3.6  สนบัสนนุและสง่เสริมการลดต้นทนุการผลติทางการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติสิง่แวดล้อมให้มีประสทิธิภาพอยา่งยัง่ยืน 
แนวทางพัฒนา 
4.1  สง่เสริมและสนบัสนนุให้ทกุภาคมีสว่นร่วมในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
4.2  ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ดขีองชมุชน การวางและจดัท าผงัเมืองรวม 
4.3  การอนรัุกษ์ฟืน้ฟทูรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารจดัการบ้านเมืองที่ด ี
แนวทางพัฒนา 

 5.1  สง่เสริมและพฒันาบคุลากรให้มีคณุธรรม จริยธรรมและมีประสทิธิภาพ  
5.2  สง่เสริมประชาธิปไตยและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการประชาสงัคมในการบริหารจดัการท้องถ่ิน 
5.3  เพิ่มประสทิธิภาพการปฏิบตัิราชการและการบริการประชาชนโดยยดึหลกัธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสง่เสริมการทอ่งเที่ยวเชิงวฒันธรรมและธรรมชาต ิ
แนวทางพัฒนา 

 6.1  สง่เสริมและพฒันาแหลง่ทอ่งเที่ยวในเขตจงัหวดันครสวรรค์ให้มีศกัยภาพ 
6.2  สง่เสริมพฒันาบคุลากรทางการทอ่งเที่ยว 
6.3  สง่เสริมด้านการตลาดและประชาสมัพนัธ์การทอ่งเที่ยว 

4.5  นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
     จากการแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ตอ่สภาเทศบาลนครนครสวรรค์ในการประชมุสภา
เทศบาลสมยัสามญั  สมยัแรก  เมื่อวนัท่ี  15 พฤษภาคม  2551  มีนโยบาย ดงันี ้ 
 ด้านการสาธารณสุข 
 1. สง่เสริมและสนบัสนนุให้ประชาชนมีพฤติกรรมสขุภาพ และการป้องกนัควบคมุโรคที่เหมาะสม  

    และจดับริการด้านสขุภาพให้ครอบคลมุทัว่ถึง เพื่อคณุภาพชีวิตที่ดีขึน้ 
 2. พฒันาระบบเครือขา่ยการสร้างเสริมสขุภาพ เพื่อความมัน่คงของชีวิต ครอบครัวและสงัคม 
 3. สนบัสนนุการเพิ่มความรู้ความเข้าใจ และปลกูฝังจิตส านกึ ให้ตระหนกัถึงพิษภยัของยาเสพติด 
 4. เสริมสร้างและสนบัสนนุ ระบบคุ้มครองผู้บริโภคด้านสขุภาพ ให้มีประสทิธิภาพยิ่งขึน้ 
 5. สนบัสนนุให้ประชาชนออกก าลงักาย และเลน่กีฬา เพื่อสร้างเสริมสขุภาพและพลานามยัที่ดี 
 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและนันทนาการ  
 1. พฒันาคณุภาพการจดัการเรียนรู้  และความเทา่เทียมกนัทางการศกึษาของนกัเรียนทกุระดบั 
 2. สง่เสริมการเพิ่มประสทิธิภาพการเรียน การสอน และการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3. พฒันาและสง่เสริมให้นกัเรียนสามารถสือ่สารได้ อยา่งน้อย 3 ภาษา 
 4. สง่เสริมและสนบัสนนุกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวฒันธรรม ประเพณี และภมูิปัญญาท้องถ่ิน 
 5. สง่เสริมและสนบัสนนุให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีความรู้ ความสามารถเป็นเลศิทางด้าน 

    กีฬา ดนตรี นนัทนาการ และรู้จกัใช้เวลาวา่งให้เป็นประโยชน์ 
 ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน  
 1. น้อมน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการยกระดบัคณุภาพชีวิตและเสริมสร้าง 

    ความเข้มแข็งให้กบัชมุชน 
 2.  สง่เสริมและสนบัสนนุการแก้ไขปัญหาความยากจนอยา่งยัง่ยืน โดยการสร้างงาน สร้างอาชีพ  

    สร้างรายได้ และลดรายจ่ายของประชาชน 
 3.  สนบัสนนุการให้การสงเคราะห์ ผู้ ด้อยโอกาสทางสงัคม ได้แก่ เด็ก สตรี ผู้สงูอาย ุคนพิการ  

    และผู้ประสบภยั 
 4. สนบัสนนุให้ประชาชนมีที่อยูอ่าศยัอยา่งทัว่ถึง 
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 ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  
 1. สง่เสริมการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีสว่นร่วมของทกุภาคสว่น 
 2. สง่เสริมและสนบัสนนุโครงการ/กิจกรรม เพื่อลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน 
 3. สนบัสนนุการอนรัุกษ์และประหยดัพลงังาน อยา่งจริงจงัและตอ่เนื่อง 
 4. สนบัสนนุการจดัให้มีระบบก าจดัมลูฝอยรวม เพื่อใช้ร่วมกบัองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

    ในพืน้ท่ีใกล้เคียง 
 5. จดัให้มีระบบจดัการคณุภาพน า้ที่มีประสทิธิภาพและยัง่ยืน 
 ด้านความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน 
 1. พฒันาระบบการรักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สนิ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทนัสมยั 
 2. เร่งรัดการจดัระเบียบการจ าหนา่ยสนิค้าในพืน้ท่ีสาธารณะ ให้มีประสทิธิภาพ 
 3. เพิ่มประสทิธิภาพ ระบบการป้องกนัสาธารณภยั 
 ด้านสาธารณูปโภค  
 1. พฒันาระบบคมนาคมขนสง่  ระบบการจราจร และไฟฟ้าสาธารณะ ให้ทัว่ถึง เพียงพอ และได้มาตรฐาน 
 2. พฒันาระบบการผลติ จ าหนา่ยน า้ประปา ให้ทัว่ถึงเพียงพอ และมีคณุภาพ 
 3. สนบัสนนุการปรับปรุงและเพิ่มประสทิธิภาพระบบระบายน า้ และระบบป้องกนัน า้ทว่มอยา่งยัง่ยืน 
 ด้านการท่องเที่ยว 
 1. ปรับปรุง พฒันาภมูิทศัน์โครงสร้างพืน้ฐานด้านการทอ่งเที่ยว พืน้ท่ีนนัทนาการ และสวนสาธารณะ 
     ให้ได้มาตรฐาน  
 2. สนบัสนนุการจดัโครงการ/กิจกรรมที่สง่เสริมการทอ่งเที่ยวในรูปแบบตา่ง  ๆ
 ด้านการบริหารจัดการ  
 1. เพิ่มประสทิธิภาพการให้บริการประชาชนโดยใช้เทคโนโลยีที่ทนัสมยั 
 2. สนบัสนนุและสง่เสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน ชมุชน ภาคธุรกิจ และองค์กรเอกชน 

    ในการพฒันาท้องถ่ิน 
 3. เพิ่มประสทิธิภาพในการจดัเก็บรายได้อยา่งทัว่ถึง และเป็นธรรม 
 4. พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร เพื่อรองรับการขยายงานในอนาคต 
 5. พฒันาศกัยภาพบคุลากร  ระบบการปฏิบตัิงาน และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพ 

    การบริการประชาชน ให้เกิดความพงึพอสงูสดุ 
 6. เสริมสร้างมาตรฐานด้านคณุธรรม และจริยธรรม ให้แก่บคุลากร เพื่อป้องกนั และปราบปราม 

    การทจุริต และประพฤติมิชอบภายในหนว่ยงาน 
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4.6   ปัญหา ความต้องการของประชาคม 
เทศบาลนครนครสวรรค์จดัให้มีการประชมุประชาคมเมือง เมื่อวนัท่ี 4 มีนาคม  2553 ณ ห้องประชมุชัน้ 5 

ส านกังานเทศบาลฯ เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการของประชาคมมาใช้เป็นข้อมลูประกอบการจดัท าแผนพฒันาสามปี 
(พ.ศ.2554-2556) มีผู้ เข้าร่วมประชมุรวม 200 คน ประกอบด้วย ผู้แทนชมุชน ผู้บริหาร พนกังาน และสมาชิกสภาเทศบาล 
องค์กรเอกชน  สถานศกึษา สว่นราชการ/รัฐวิสาหกิจ ที่ประชมุได้เสนอปัญหา ความต้องการสรุปได้ ดงันี ้

ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ปัญหา/ความต้องการ แนวทางการแก้ไข 

1. ทอ่ระบายน า้อดุตนั ระบายน า้ไมท่นั 
บริเวณชมุชนหลวงปู่ ท้าว สามคัคีพฒันา 
หลงัอูท่นัจิตต์  

1. ลอกทอ่ระบายน า้ 
2. รณรงค์ไมท่ิง้ขยะ 
3. ปรับปรุงถนนให้อยูใ่นสภาพดี 
4. สร้าง ปรับปรุง ซอ่มแซมระบบระบายน า้ในเขตให้ได้มาตรฐาน 

2. แหลง่มัว่สมุ ยาเสพตดิ เกมส์ในชมุชน 
ชมุชนสขุสวสัดิ ์

1. ให้เจ้าหน้าท่ีต ารวจเข้าตรวจตรา 
2. ให้ชมุชนเฝ้าระวงัหรือร่วมมือกบัเจ้าหน้าท่ีต ารวจ 

3. ปัญหายาเสพตดิ 
ชมุชนวรนาถ ชมุชนหน้าป้ายอทุยานสวรรค์ 

1. แจ้งเจ้าหน้าท่ีโดยไมเ่ปิดเผยนามผู้แจ้ง 
2. ประสานขอความร่วมมือชมุชน 
3. การบ าบดัผู้ เสพยาเสพตดิ 

4. ปัญหาสนุขัจรจดัและการฉีดวคัซีน 
บริเวณชมุชนไชยศริิ ชมุชนสขุสวสัดิฯ์ 

1. แจ้งสาธารณสขุฯ ท าหมนั, จดัท าทะเบียนสนุขั 
2. ประชาสมัพนัธ์ฉีดวคัซีน ปีละ 2 ครัง้ 

5. ถงัขยะไมเ่พียงพอ  
ชมุชนสขุสวสัดิ ์ชมุชนหลวงปู่ ท้าว 

1. จดัหาถงัขยะเพิ่มเตมิ 
2. รณรงค์ลดปริมาณขยะ 
3. เฝ้าระวงัการทิง้ขยะโดยชมุชน 

6. ไข้เลือดออกในชมุชนและโรคตดิตอ่อ่ืน ๆ  
     

1. รณรงค์ก าจดัลกุน า้ยงุลาย 
2. ชมุชนปรับปรุงสภาพแวดล้อมในชมุชน 

7. เคร่ืองออกก าลงักายไมเ่พียงพอ 
บริเวณชมุชนไชยศริิ เจ้าพอ่เศรษฐี หนอง
สาหร่าย ดารารัตน์ 4 ร่วมใจพฒันา 
สะพานใหมพ่ฒันา ตดัใหม ่

1.จดัหาเคร่ืองออกก าลงักายเพิ่มเตมิ 
2.ชมุชนชว่ยกนัดแูลและรักษา 

8. การเก็บขยะไมท่ัว่ถึง 
บริเวณชมุชนเจ้าพอ่เศรษฐี 

1. เพิ่มเวลาในการจดัเก็บ 
2. รณรงค์ลดการใช้ภาชนะพลาสตกิ โฟม 
3. จดัระเบียบการทิง้ขยะ 
4. ถงัขยะสาธารณะให้ทัว่ถึงในชมุชน ถนนสายหลกัและสายรอง 

9.ต้นไม้ กระถาง กีดขวางการจราจร  
บริเวณชมุชนหลวงปู่ ท้าว 

1.ตดิตอ่ประสานงานเจ้าหน้าท่ี 
2.ปรับปรุง ซอ่มแซม ให้มีสภาพดี 
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ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 
ปัญหา/ความต้องการ แนวทางการแก้ไข 

10. สายโทรศพัท์ไมเ่ป็นระเบียบบริเวณ
หลงัอูท่นัจิตต์ ชมุชนสามคัคีพฒันา 

1. ประสานหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 
2. ชมุชนชว่ยกนัดแูลรักษา 

11. ท่ีจอดรถบริเวณอทุยานสวรรค์ไม่
เพียงพอ (ชมรมไทเก็ก)  

1. จดัระเบียบพืน้ท่ีจอดรถใหม่ 
2. เพิ่มท่ีจอดรถภายในอทุยานฯ 

12. ร้านค้าข้างอทุยานสวรรค์ไมเ่ป็น
ระเบียบ (ชมรมไทเก็ก) 

1. จดัสรรอาคารสหกรณ์ให้เป็นพืน้ท่ีค้าขาย  

13. ฝุ่ นละอองจากการเผาท่ีเกิดจาก
โรงงานผลิตพระ (ชมุชนสามคัคีพฒันา)  

1. ประสานหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

14. สภาวะโลกร้อน 
(ทกุชมุชน) 

1. ชว่ยกนัปลกูต้นไม้บริเวณชมุชน 
2. เพิ่มพืน้ท่ีสีเขียวในเขตเมือง 

15. สวนสาธารณะบริเวณหนองผกัตบยงั
ไมไ่ด้รับการพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง 

1. เทศบาลด าเนินการพฒันาเป็นสวนสมบรูณ์แบบ 
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ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการ 
ปัญหา/ความต้องการ แนวทางการแก้ไข 

1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่เกณฑ์
มาตรฐานก าหนด 

1. จดัท าโครงการพฒันานกัเรียนท่ีมีผลการเรียนต ่ากวา่เกณฑ์  
2. จดัท าโครงการพฒันากระบวนการเรียนการสอน 
3. จดัท าโครงการพฒันาส่ือการสอน 

2. นกัเรียนและครูขาดจิตสาธารณะ 1. จดัท าโครงการอบรมเชิงปฏิบตักิารปลกุจิตสาธารณะ  
(ให้ครูปฏิบตั ิตดิตาม และประเมินผล) 

3. ใช้แรงงานเดก็ในวยัเรียน 1. จดัท าโครงการประชมุให้ความรู้ผู้ปกครองเก่ียวกบักฎหมาย – 
พฒันาเดก็และเยาวชน 

4. นกัเรียนขาดคณุธรรม จริยธรรม และมี
พฤตกิรรมไมเ่หมาะสม 

1. จดัท าโครงการอบรมเชิงปฏิบตักิารด้านคณุธรรม จริยธรรม 

5. สภาพแวดล้อมไมเ่หมาะสมท าให้
นกัเรียนเข้าถึงแหลง่อบายมขุได้ง่าย 

1. เสนอปัญหาตอ่หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ  
 

6.นกัเรียนขาดความอบอุน่ในครอบครัว 1. โครงการ 3 ประสาน (บ้าน วดั และโรงเรียน) 
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ด้านสวัสดกิารสังคมและชุมชน 
ปัญหา/ความต้องการ แนวทางแก้ไข 

1. ประชาชนขาดความร่วมมือในชมุชน / 
ขาดความสามคัคี 

1. จดักิจกรรมสร้างความสามคัคี เชน่ แขง่กีฬา กิจกรรมร่วมกนั  
2. อบรมปลกูจิตส านกึให้ชมุชนมีสว่นร่วมและความส าคญัในชมุชน 

2. การสร้างรายได้ และการวา่งงาน 1. สร้างอาชีพ ฝึกอบรมอาชีพ 
2. ตลาดจ าหนา่ยสินค้าและบริการของชมุชน  
3. จดัทนุหมนุเวียน 
4. เสริมสร้างความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมุง่เน้นการ
น ามาใช้จริง 

3. ประชาชนขาดคณุธรรม จริยธรรม 1. การเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรมในชมุชน 
2. จดักิจกรรม ลด ละ เลิก อบายมกุ สิ่งเสพตดิทกุวนัพระ ทกุชมุชน 
หรือทกุวนัในชว่งเทศบาลกาลเข้าพรรษา 
3. ประสานความร่วมมือจากทางวดัในการแก้ไข 

4. คณุภาพชีวิต 1. จดัหาเคร่ืองออกก าลงักาย สนามเดก็เลน่  
2. เบีย้ยงัชีพผู้สงูอายุ 
3. การชว่ยเหลือผู้ประสบภยั 
4. การชว่ยเหลือผู้ ด้อยโอกาส 

5. ปัญหาเดก็ สตรีและเยาวชน 1. จดักิจกรรมสง่เสริมอาชีพสตรี พฒันาสภาวะผู้น าสตรี 
2. จดัท าสภาเดก็ 
3. ชมุชนน าเดก็และเยาวชนเข้ามามีสว่นร่วมในกิจกรรม 

6. การขาดแหลง่ข้อมลูการเรียนรู้ของ
ประชาชนในชมุชน 

1. จดัหาแหลง่เรียนรู้ส าหรับศกึษาหาความรู้ 

7. ปัญหายาเสพตดิในชมุชน 1. รณรงค์ต้านภยัยาเสพตดิ 
2. การให้ความรู้ถึงภยัยาเสพตดิ 

8. ด้านสจัจะออมทรัพย์ 1. จดัตัง้กลุม่ออมทรัพย์ 
9. จดัสวสัดกิารและกิจกรรมให้เดก็ 1. ชว่ยเหลือเดก็ด้อยโอกาส 

2. พฒันาศกัยภาพให้กบัเดก็ 
3. สง่เสริมการมีสว่นร่วมของเดก็และเยาวชน 

10. ด้านแหลง่เรียนรู้ชมุชน 1. จดัตัง้แหลง่เรียนรู้ภายในชมุชน 
11. ฐานข้อมลูชมุชน 1. จดังบประมาณสนบัสนนุในการส ารวจข้อมลูและจดัท าแผนชมุชน 
12. ปัญหาผู้สงูอาย ุ 1. จดัตัง้ศนูย์อเนกประสงค์ในชมุชน สง่เสริมอาชีพให้กบัผู้สงูอาย ุ
13. ชาวเกาะญวนไมไ่ด้รับการจดัตัง้ชมุชน 1. ด าเนินการส ารวจข้อมลูและแก้ไข 
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ด้านการพัฒนากายภาพเมือง 
ปัญหา/ความต้องการ แนวทางแก้ไข 

1. ขาดแคลนน า้ประปา 
- ชมุชนพระบางมงคล                       - พืน้ท่ีบนเกาะญวน 

ส ารวจ ออกแบบ แก้ไขปัญหา และบรรจแุผนงาน
โครงการระยะสัน้-ยาว 

2. ขาดถนน ค.ส.ล. พร้อมทอ่ระบายน า้  
- ชมุชนหนองสาหร่าย                     - ชมุชนเขาโกรกพมา่  
- ชมุชนตลาดตายอม                      - พืน้ท่ีบนเกาะญวน                                    
- ชมุชนหน้าโรงเกลือ                       - ชมุชนหนองปลาแห้ง 
- ชมุชนร่วมใจพฒันา                      - ชมุชนวิมานลอย 
- ชมุชนเขากบเอราวณั                    - ชมุชนเดชาพฒันา                        

ส ารวจ ออกแบบ แก้ไขปัญหา และจดัท า
โครงการบรรจแุผน ตามล าดบัความจ าเป็นและ
ความส าคญั 

3. ขาดทอ่ระบายน า้จากบอ่พกั 
- ชมุชนดารารัตน์ 4                          - ชมุชนโรงเกลือ 
- ชมุชนสะพานใหมพ่ฒันา                - ชมุชนหนองสาหร่าย 
- ชมุชนหน้าโรงเกลือ                         - ชมุชนตลาดลาว 
- พืน้ท่ีบนเกาะญวน                          - ชมุชนไชยศริิ          

ส ารวจ ออกแบบ แก้ไขปัญหา และจดัท า
โครงการบรรจแุผน ตามล าดบัความจ าเป็นและ
ความส าคญั 

4. ขาดไฟฟ้าแสงสวา่งทางสาธารณะ 
- บริเวณสนามกีฬากลาง                   - ชมุชนบางปรอง 
- พืน้ท่ีบนเกาะญวน                          - ชมุชนไชยศริิ  
- ชมุชนสะพานใหมพ่ฒันา                 - ชมุชนหนองสาหร่าย  
- ชมุชนเขากบเอราวณั                       - ชมุชนตลาดตายอม 

ส ารวจ ออกแบบ แก้ไขปัญหา และจดัท า
โครงการบรรจแุผน ตามล าดบัความจ าเป็นและ
ความส าคญั 

5.ขาดสนามเปตองและอปุกรณ์ 
- ชมุชนตลาดตายอม                    - ชมุชนสขุสวสัดิศ์นูย์ทา่รถ 

ส ารวจ ออกแบบ แก้ไขปัญหา 

6. หม้อแปลงไฟฟ้าภายในชมุชนเดชาพฒันาก าลงัไฟไมเ่พียงพอ ส ารวจ แก้ไขปัญหา 
7. การสญัจรไมส่ะดวกบริเวณบ้านเกาะญวน ส ารวจ ออกแบบ แก้ไขปัญหา 
8. ถนนลกูรังมีฝุ่ นละออง เป็นหลมุ บริเวณชมุชนหลวงปู่ ท้าว เปล่ียนเป็นถนนคอนกรีต 
9. ปรับปรุงภมูิทศัน์บริเวณชมุชนบางปรอง ส ารวจและจดัท าโครงการ 
10. การขยายผิวทางซอยบางเรารักกนัจริงตลอดแนว ส ารวจ แก้ไขปัญหา 
11. ประชาชนขาดแคลนท่ีอยูอ่าศยั จดัท าโครงการบ้านมัง่คง 
12. โคมไฟหน้าสนามกีฬากลางสงูเกินไป และให้เปิด – ปิด 
อตัโนมตั ิ

ส ารวจและปรับระดบัให้ต ่าลง 
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ด้านการพัฒนากายภาพเมือง (ต่อ) 
ปัญหา/ความต้องการ แนวทางแก้ไข 

13. ต้องการเคร่ืองขยายเสียงพืน้ท่ีบนเกาะญวน ส ารวจ แก้ไขปัญหา  
14. อยากให้จดัตัง้พืน้ท่ีบนเกาะญวนเป็นชมุชน ส ารวจและจดัท าโครงการ 
15. ปรับปรุงขอบถนนหน้าโรงเรียนลาซาลโชตริวี ส ารวจ ออกแบบ แก้ไขปัญหา  
16. ถนนซอยมาตลีุ 13 ระบบทอ่ระบายน า้ตา่งระดบัไมส่ามารถ
ระบายน า้ได้สะดวก (ชมุชนหลงัแขวงฯ) 

ปรับปรุง ก่อสร้างทอ่ระบายน า้ใหม ่
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ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง 
ปัญหา/ความต้องการ แนวทางการแก้ไข 

1. ปัญหาอาชญากรรมในเขตเทศบาล 1. ตดิตัง้กล้องวงจรปิดให้ทัว่เขตเทศบาล 
2. ปัญหาอคัคีภยั 
ชมุชนเจ้าแมศ่รีจนัทร์ 

1. อบรมให้ความรู้ทกุชมุชน และตดิตัง้ถงัดบัเพลิง  
2. จดัท าแผนป้องกนัอคัคีภยั 

3. ปัญหาการวางจ าหนา่ยสินค้าบนทาง
เท้าชมุชนสถานีรถไฟ 

1. อบรมผู้ประกอบการค้า 
2. กวดขนัการวางจ าหนา่ยสินค้าเป็นประจ า  
3. จดัระเบียบการจ าหนา่ยสินค้าบนทางเท้า  
4. ก าหนดจดุผอ่นผนัให้ชดัเจน 
5. จบัและปรับตามระเบียบ 

4. การจดัระเบียบพอ่ค้าแมค้่าและการจอด
รถซอยวดัคีรีวงศ์ 

1. ก าหนดการจอดรถวนัคูว่นัค่ี 

5. ปัญหายาเสพตดิ แหลง่มัว่สุม่ของ
เยาวชน 

1. อบรมเยาวชนให้ทราบถึงภยัของยาเสพตดิ  
2. สร้างลานกีฬาในชมุชนเพิ่มเตมิ 
3. ตรวจปัสสาวะนกัเรียนทกุ 6 เดือน 

6. การป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุางถนน 1. ตดิป้ายสญัลกัษณ์จราจรในจดุเส่ียง  
2. สร้างวินยัจราจรในการขบัข่ี 

7. ปัญหาการจอดรถในท่ีห้ามจอด 1. สร้างวินยัจราจรในการขบัข่ี 
2. กวดขนัวินยัจราจรในการใช้รถใช้ถนน 

8. ปัญหาการจราจรไมค่ลอ่งตวั 1. ส ารวจ ออกแบบ แก้ไขปัญหา และจดัท าโครงการบรรจแุผน 
ตามล าดบัความจ าเป็นและความส าคญั 
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 ด้านการบริหารจัดการที่ดี   
ปัญหา/ความต้องการ แนวทางการแก้ไข 

1. ปัญหาคนวา่งงานในชมุชนมีจ านวนมาก 
 

หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องร่วมกนัส ารวจข้อมลู 
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ พร้อมจดัท า
โครงการบรรจแุผนรองรับการด าเนินการให้
ครอบคลมุทัว่ถึง 

2. ปัญหานกัทอ่งเท่ียวน้อยลง สนบัสนนุองค์กร / หนว่ยงานในการจดั
ประเพณี / กิจกรรม ให้ยิ่งใหญ่ 

3. ระบบการตดิตอ่ส่ือสารภายในพืน้ท่ีเกาะญวน ส ารวจ แก้ไขปัญหา  
4. ไมมี่สถานท่ีอา่นหนงัสือบริเวณพืน้ท่ีเกาะญวน ส ารวจ ออกแบบ แก้ไขปัญหา และก่อสร้าง

สถานท่ีอา่นหนงัสือให้ชมุชน 
5. พฒันาบคุลากรอยา่งน้อยปีละครัง้ หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องร่วมกนัส ารวจข้อมลู 

วิเคราะห์ความเป็นไปได้ พร้อมจดัท า
โครงการบรรจแุผนรองรับการด าเนินการให้
ครอบคลมุทัว่ถึง 

6. ปรับปรุงระบบประชาสมัพนัธ์ให้มีคณุภาพ และทนัสมยัมากย่ิงขึน้ 
ทัง้เคร่ืองมือ อปุกรณ์ และรถยนต์เคล่ือนท่ี  

หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องร่วมกนัส ารวจข้อมลู 
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ พร้อมจดัท า
โครงการบรรจแุผนรองรับการด าเนินการให้
ครอบคลมุทัว่ถึง 
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จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

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

1) ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

   1.1 แนวทางสง่เสริม สนบัสนนุ  ให้เดก็ เยาวชน และประชาชนมี

พฤตกิรรมสขุภาพ และการป้องกนัควบคมุโรคที่เหมาะสม  และจดับริการ

ด้านสขุภาพให้ครอบคลมุทัว่ถงึ เพ่ือคณุภาพชีวิตที่ดขีึน้

            2              295,000             1              175,000             1              175,000             4              645,000

   1.2 แนวทางพฒันาระบบเครือข่ายการสร้างเสริมสขุภาพ เพ่ือความ

มัน่คงของชีวิต ครอบครัว  สงัคม

            1           2,500,000             1           2,500,000             1           2,500,000             3           7,500,000

   1.3 แนวทางเพ่ิมความรู้ความเข้าใจ และปลกูฝังจิตส านกึ ให้ตระหนกัถงึ

พิษภยัของ ยาเสพตดิ ให้แกเ่ดก็ เยาวชน และประชาชน

            2              260,000             2              260,000             2              260,000             6              780,000

   1.4 แนวทางเสริมสร้าง  สนบัสนนุ ระบบคุ้มครองผู้บริโภคด้านสขุภาพให้

มีประสทิธิภาพ

            4              510,000             4              510,000             4              510,000           12           1,530,000

   1.5 แนวทางสง่เสริม  พฒันา  สร้างจิตส านกึในการดแูลรักษาสิ่งแวดล้อม

และการจดัการทรัพยากรธรรมชาต ิเพ่ือการป้องกนัและลดปัญหามลพิษ

            4              340,000             4              340,000             4              340,000           12           1,020,000

รวม           13           3,905,000           12           3,785,000           12           3,785,000           37         11,475,000

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556

ส่วนที่ 5  บัญชีโครงการพัฒนา

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554 ถงึ 2556)

เทศบาลนครนครสวรรค์   (งบประมาณเทศบาล)

ยทุธศาสตร์

รวม 3 ปี
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จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

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

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556

ส่วนที่ 5  บัญชีโครงการพัฒนา

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554 ถงึ 2556)

เทศบาลนครนครสวรรค์   (งบประมาณเทศบาล)

ยทุธศาสตร์

รวม 3 ปี

2) ยุทธศาสตร์ด้านการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

   2.1 แนวทางพฒันาคณุภาพการจดัการเรียนรู้ และความเทา่เทยีมกนัทาง

การศกึษาของนกัเรียนทกุระดบั

          14           3,664,000           14           3,694,000           14           3,719,000           42         11,077,000

   2.2 แนวทางพฒันาวิชาการและสง่เสริมการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเลค็ทรอนิค 

(E-Learning)

            1           1,080,000             1           1,080,000             1           1,080,000             3           3,240,000

   2.3 แนวทางพฒันาสง่เสริมให้นกัเรียนสื่อสารได้ 3 ภาษา             1                90,000           -                         -               1                90,000             2              180,000

   2.4 แนวทางสง่เสริม สนบัสนนุให้เดก็ เยาวชน และประชาชน มีความรู้

ความสามารถ   เป็นเลศิทางด้านกีฬา ดนตรี และนนัทนาการ

            7         10,550,000             7         10,550,000             7         10,550,000           21         31,650,000

   2.5 แนวทางสง่เสริม สนบัสนนุด้านศาสนา ศลิปวฒันธรรม ประเพณี    

ภมิูปัญญาท้องถ่ินกิจกรรมพระราชพิธี รัฐพิธี และการทอ่งเที่ยว

            4           1,390,000             4           1,390,000             4           1,390,000           12           4,170,000

   2.6 แนวทางสง่เสริม สนบัสนนุเดก็ เยาวชน และประชาชน รู้จกัใช้เวลา

วา่งให้เป็นประโยชน์

            1                15,000             1                15,000             1                15,000             3                45,000

   2.7 แนวทางสง่เสริมสนบัสนนุการมีสว่นร่วมของภาครัฐและเอกชนใน

การจดัการศกึษาท้องถ่ิน

          -                         -             -                         -             -                         -             -                         -   

รวม           28         16,789,000           27         16,729,000           28         16,844,000           83         50,362,000
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จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

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

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556

ส่วนที่ 5  บัญชีโครงการพัฒนา

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554 ถงึ 2556)

เทศบาลนครนครสวรรค์   (งบประมาณเทศบาล)

ยทุธศาสตร์

รวม 3 ปี

3) ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดกิารสังคมและชุมชน

   3.1 แนวทางสง่เสริม และสนบัสนนุ การแก้ไขปัญหาความยากจน             1           1,280,000             1           1,280,000             1           1,280,000             3           3,840,000

   3.2 แนวทางพฒันาสงัคมและชมุชน  เพ่ือยกระดบัคณุภาพชีวิตของ

ประชาชน

            2              920,000             2              920,000             2              920,000             6           2,760,000

   3.3 แนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบัชมุชน             2              700,000             2              700,000             2              700,000             6           2,100,000

   3.4 แนวทางสงเคราะห์ ผู้ ด้อยโอกาสทางสงัคม และผู้ประสบภยัพิบตั ิ  

เพ่ือบรรเทาความเดอืดร้อนเบือ้งต้น

            1           3,200,000             1           3,200,000             1           3,200,000             3           9,600,000

   3.5 แนวทางสง่เสริมการมีสว่นร่วมในการพฒันาศกัยภาพของชมุชน             4         19,310,000             4         19,310,000             4         19,310,000           12         57,930,000

รวม           10         25,410,000           10         25,410,000           10         25,410,000           30         76,230,000




47



48

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

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

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556

ส่วนที่ 5  บัญชีโครงการพัฒนา

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554 ถงึ 2556)

เทศบาลนครนครสวรรค์   (งบประมาณเทศบาล)

ยทุธศาสตร์

รวม 3 ปี

4) ยุทธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง

   4.1 แนวทางปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ขนสง่ ไฟฟ้าสาธารณะ           22         40,320,000           57       130,406,000           30       151,088,000         109       321,814,000

   4.2 แนวทางพฒันาระบบการจราจร           -                         -               1              600,000           -                         -               1              600,000

   4.3 แนวทางปรับปรุงภมิูทศัน์ แหลง่ทอ่งเที่ยว พืน้ที่นนัทนาการ และ

สวนสาธารณะ

          10         19,750,000           11         40,820,000             5         16,320,000           26         76,890,000

   4.4 แนวทางปรับปรุงและขยายระบบการผลติและจ าหนา่ยน า้ประปา 

พฒันาคณุภาพน า้ประปา

          11           7,362,900             3           2,286,100           -                         -             14           9,649,000

   4.5 แนวทางปรับปรุงและเพ่ิมประสทิธิภาพระบบระบายน า้และการ

ป้องกนัน า้ทว่ม

            3           9,700,000             6         30,923,000           -                         -               9         40,623,000

รวม           46         77,132,900           78       205,035,100           35       167,408,000         159       449,576,000
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จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

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

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556

ส่วนที่ 5  บัญชีโครงการพัฒนา

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554 ถงึ 2556)

เทศบาลนครนครสวรรค์   (งบประมาณเทศบาล)

ยทุธศาสตร์

รวม 3 ปี

5) ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง

   5.1 แนวทางการสนบัสนนุ สง่เสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สทิธิ 

เสรีภาพ ของประชาชน

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

   5.2 แนวทางการสนบัสนนุ สง่เสริมการมีสว่นร่วมของประชาชนในการ

พฒันาท้องถ่ิน

            4           3,120,000             4           3,120,000             4           3,120,000           12           9,360,000

   5.3 แนวทางการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั           10              980,000             9           5,970,000             8           6,850,000           27         13,800,000

   5.4 แนวทางการรักษาความสงบเรียบร้อย ความมัน่คงปลอดภยัในชีวิต

และทรัพย์สนิ

            4         15,732,500             2              650,000             2              650,000             8         17,032,500

รวม           18         19,832,500           16         14,240,000           14         10,620,000           48         44,692,500
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จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

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

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556

ส่วนที่ 5  บัญชีโครงการพัฒนา

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554 ถงึ 2556)

เทศบาลนครนครสวรรค์   (งบประมาณเทศบาล)

ยทุธศาสตร์

รวม 3 ปี

6) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจดัการที่ดี

   6.1 แนวทางสง่เสริมกระบวนการบริหารจดัการ โดยการมีสว่นร่วม 

และความรับผิดชอบการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารงาน

อยา่งตอ่เน่ือง

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

   6.2 แนวทางพฒันาระบบการให้บริการประชาชนอยา่งเสมอภาค 

เกิดความพงึพอใจสงูสดุ

            2                       -               2                       -               2                       -               6                       -   

   6.3 แนวทางบริหารงบประมาณอยา่งโปร่งใส ถกูต้องตามระเบยีบ

กฎหมาย และพฒันาให้เกิดความคุ้มคา่

          -                         -             -                         -             -                         -             -                         -   

   6.4 แนวทางเพ่ิมประสทิธิภาพในการจดัเก็บรายได้อยา่งทัว่ถงึ  

และเป็นธรรม

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

   6.5 แนวทางพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และการประชาสมัพนัธ์ 

ให้สะดวก รวดเร็ว อยา่งมีประสทิธิภาพ

            6              900,000             2           3,670,000             1              135,000             9           4,705,000

   6.6 แนวทางพฒันาศกัยภาพบคุลากร สถานที่  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้ และ

ระบบงานให้มีประสทิธิภาพได้มาตรฐาน

          43         38,038,350           76       129,010,000           25         28,813,250         144       195,861,600

รวม           53         39,188,350           81       132,780,000           29         29,048,250         163       201,016,600

รวมทัง้สิน้ 168      182,257,750     224      397,979,100     128      253,115,250     520      833,352,100     

รวมโครงการทัง้สิน้ 181      389,444,290     246      1,236,604,700  149      1,132,540,850  576      2,758,589,840  
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จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

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

1) ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

   1.1 แนวทางสง่เสริม สนบัสนนุ  ให้เดก็ เยาวชน และประชาชนมี

พฤตกิรรมสขุภาพ และการป้องกนัควบคมุโรคที่เหมาะสม  และจดับริการ

ด้านสขุภาพให้ครอบคลมุทัว่ถงึ เพ่ือคณุภาพชีวิตที่ดขีึน้

            6              295,600             6              295,600             6              295,600           18              886,800

   1.2 แนวทางพฒันาระบบเครือข่ายการสร้างเสริมสขุภาพ เพ่ือความ

มัน่คงของชีวิต ครอบครัว  สงัคม

          -                         -             -                         -             -                         -             -                         -   

   1.3 แนวทางเพ่ิมความรู้ความเข้าใจ และปลกูฝังจิตส านกึ ให้ตระหนกัถงึ

พิษภยัของ ยาเสพตดิ ให้แกเ่ดก็ เยาวชน และประชาชน

          -                         -             -                         -             -                         -             -                         -   

   1.4 แนวทางเสริมสร้าง  สนบัสนนุ ระบบคุ้มครองผู้บริโภคด้านสขุภาพให้

มีประสทิธิภาพ

          -                         -             -                         -             -                         -             -                         -   

   1.5 แนวทางสง่เสริม  พฒันา  สร้างจิตส านกึในการดแูลรักษาสิ่งแวดล้อม

และการจดัการทรัพยากรธรรมชาต ิเพ่ือการป้องกนัและลดปัญหามลพิษ

            2           2,010,000             4       272,810,000             4       358,210,000           10       633,030,000

รวม             8           2,305,600           10       273,105,600           10       358,505,600           28       633,916,800

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556

ส่วนที่ 5  บัญชีโครงการพัฒนา

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554 ถงึ 2556)

เทศบาลนครนครสวรรค์   (งบเงินอุดหนุน)

ยทุธศาสตร์

รวม 3 ปี
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จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

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

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556

ส่วนที่ 5  บัญชีโครงการพัฒนา

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554 ถงึ 2556)

เทศบาลนครนครสวรรค์   (งบเงินอุดหนุน)

ยทุธศาสตร์

รวม 3 ปี

2) ยุทธศาสตร์ด้านการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

   2.1 แนวทางพฒันาคณุภาพการจดัการเรียนรู้ และความเทา่เทยีมกนัทาง

การศกึษาของนกัเรียนทกุระดบั

            1       154,860,940           -                         -             -                         -               1       154,860,940

   2.2 แนวทางพฒันาวิชาการและสง่เสริมการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเลค็ทรอนิค 

(E-Learning)

          -                         -             -                         -             -                         -             -                         -   

   2.3 แนวทางพฒันาสง่เสริมให้นกัเรียนสื่อสารได้ 3 ภาษา           -                         -             -                         -             -                         -             -                         -   

   2.4 แนวทางสง่เสริม สนบัสนนุให้เดก็ เยาวชน และประชาชน มีความรู้

ความสามารถ   เป็นเลศิทางด้านกีฬา ดนตรี และนนัทนาการ

          -                         -             -                         -             -                         -             -                         -   

   2.5 แนวทางสง่เสริม สนบัสนนุด้านศาสนา ศลิปวฒันธรรม ประเพณี    

ภมิูปัญญาท้องถ่ินกิจกรรมพระราชพิธี รัฐพิธี และการทอ่งเที่ยว

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

   2.6 แนวทางสง่เสริม สนบัสนนุเดก็ เยาวชน และประชาชน รู้จกัใช้เวลา

วา่งให้เป็นประโยชน์

          -                         -             -                         -             -                         -             -                         -   

   2.7 แนวทางสง่เสริมสนบัสนนุการมีสว่นร่วมของภาครัฐและเอกชนใน

การจดัการศกึษาท้องถ่ิน

          -                         -             -                         -             -                         -             -                         -   

รวม             2       154,880,940             1                20,000             1                20,000             4       154,920,940
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จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

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

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556

ส่วนที่ 5  บัญชีโครงการพัฒนา

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554 ถงึ 2556)

เทศบาลนครนครสวรรค์   (งบเงินอุดหนุน)

ยทุธศาสตร์

รวม 3 ปี

3) ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดกิารสังคมและชุมชน

   3.1 แนวทางสง่เสริม และสนบัสนนุ การแก้ไขปัญหาความยากจน           -                         -             -                         -             -                         -             -                         -   

   3.2 แนวทางพฒันาสงัคมและชมุชน  เพ่ือยกระดบัคณุภาพชีวิตของ

ประชาชน

          -                         -             -                         -             -                         -             -                         -   

   3.3 แนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบัชมุชน           -                         -             -                         -             -                         -             -                         -   

   3.4 แนวทางสงเคราะห์ ผู้ ด้อยโอกาสทางสงัคม และผู้ประสบภยัพิบตั ิ  

เพ่ือบรรเทาความเดอืดร้อนเบือ้งต้น

          -                         -             -                         -             -                         -             -                         -   

   3.5 แนวทางสง่เสริมการมีสว่นร่วมในการพฒันาศกัยภาพของชมุชน           -                         -             -                         -             -                         -             -                         -   

รวม           -                         -             -                         -             -                         -             -                         -   
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จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

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

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556

ส่วนที่ 5  บัญชีโครงการพัฒนา

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554 ถงึ 2556)

เทศบาลนครนครสวรรค์   (งบเงินอุดหนุน)

ยทุธศาสตร์

รวม 3 ปี

4) ยุทธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง

   4.1 แนวทางปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ขนสง่ ไฟฟ้าสาธารณะ           -                         -               2         85,000,000             1         50,000,000             3       135,000,000

   4.2 แนวทางพฒันาระบบการจราจร           -                         -               2       170,000,000             2       170,000,000             4       340,000,000

   4.3 แนวทางปรับปรุงภมิูทศัน์ แหลง่ทอ่งเที่ยว พืน้ที่นนัทนาการ และ

สวนสาธารณะ

            1         30,000,000             3       185,000,000             3       185,000,000             7       400,000,000

   4.4 แนวทางปรับปรุงและขยายระบบการผลติและจ าหนา่ยน า้ประปา 

พฒันาคณุภาพน า้ประปา

          -                         -             -                         -             -                         -             -                         -   

   4.5 แนวทางปรับปรุงและเพ่ิมประสทิธิภาพระบบระบายน า้และการ

ป้องกนัน า้ทว่ม

            2         20,000,000             2       115,000,000             2       115,000,000             6       250,000,000

รวม             3         50,000,000             9       555,000,000             8       520,000,000           20    1,125,000,000

เงินกู้ธนาคาร             1       280,000,000             1                       -             -                         -               2       280,000,000
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จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

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

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556

ส่วนที่ 5  บัญชีโครงการพัฒนา

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554 ถงึ 2556)

เทศบาลนครนครสวรรค์   (งบเงินอุดหนุน)

ยทุธศาสตร์

รวม 3 ปี

5) ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง

   5.1 แนวทางการสนบัสนนุ สง่เสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สทิธิ 

เสรีภาพ ของประชาชน

          -                         -             -                         -             -                         -             -                         -   

   5.2 แนวทางการสนบัสนนุ สง่เสริมการมีสว่นร่วมของประชาชนในการ

พฒันาท้องถ่ิน

          -                         -             -                         -             -                         -             -                         -   

   5.3 แนวทางการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั           -                         -             -                         -             -                         -             -                         -   

   5.4 แนวทางการรักษาความสงบเรียบร้อย ความมัน่คงปลอดภยัในชีวิต

และทรัพย์สนิ

          -                         -             -                         -             -                         -             -                         -   

รวม           -                         -             -                         -             -                         -             -                         -   

55



56

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

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

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556

ส่วนที่ 5  บัญชีโครงการพัฒนา

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554 ถงึ 2556)

เทศบาลนครนครสวรรค์   (งบเงินอุดหนุน)

ยทุธศาสตร์

รวม 3 ปี

6) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจดัการที่ดี

   6.1 แนวทางสง่เสริมกระบวนการบริหารจดัการ โดยการมีสว่นร่วม 

และความรับผิดชอบการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารงาน

อยา่งตอ่เน่ือง

          -                         -             -                         -             -                         -             -                         -   

   6.2 แนวทางพฒันาระบบการให้บริการประชาชนอยา่งเสมอภาค 

เกิดความพงึพอใจสงูสดุ

          -                         -             -                         -             -                         -             -                         -   

   6.3 แนวทางบริหารงบประมาณอยา่งโปร่งใส ถกูต้องตามระเบยีบ

กฎหมาย และพฒันาให้เกิดความคุ้มคา่

          -                         -             -                         -             -                         -             -                         -   

   6.4 แนวทางเพ่ิมประสทิธิภาพในการจดัเก็บรายได้อยา่งทัว่ถงึ  

และเป็นธรรม

          -                         -             -                         -             -                         -             -                         -   

   6.5 แนวทางพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และการประชาสมัพนัธ์ 

ให้สะดวก รวดเร็ว อยา่งมีประสทิธิภาพ

          -                         -             -                         -             -                         -             -                         -   

   6.6 แนวทางพฒันาศกัยภาพบคุลากร สถานที่  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้ และ

ระบบงานให้มีประสทิธิภาพได้มาตรฐาน

          -                         -               2         10,500,000             2              900,000             4         11,400,000

รวม -        -                    2           10,500,000       2           900,000            4           11,400,000       
รวมทัง้สิน้ 13        207,186,540     22        838,625,600     21        879,425,600     56        1,925,237,740  
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1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

    1.1 แนวทางส่งเสริม สนับสนุน ให้เดก็ เยาวชน และประชาชนมีพฤตกิรรมสุขภาพ และการป้องกันควบคุมโรคที่เหมาะสม

         และจดับริการด้านสุขภาพให้ครอบคลุมทั่วถงึ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดขึีน้

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา

(เสนอโดยชมุชนสขุสวสัดิ)์

 - เพ่ือให้ความรู้และให้

ตระหนกัถึงพิษภยัของสรุา

ทัง้ตอ่ตนเอง ผู้ อ่ืนและสงัคม 

- เพ่ือสร้างจิตส านึกและ

คา่นิยมที่ดีโดยไมต้่องพึง่สรุา 

- เพ่ือร่วมรณรงค์งดเหล้า

เข้าพรรษาตามนโยบายของ

รัฐบาล                     

- เพ่ือหาบคุคลต้นแบบงด

เหล้าเข้าพรรษาของพืน้ที่ทัง้

เขตเทศบาลนครนครสวรรค์  

- เพ่ือสกดักัน้นกัดื่มหน้าใหม่

 - ประชาชนในชมุชนที่สมคัรใจเข้าร่วม ทัง้ 

67 ชมุชนๆ ละ  4 - 5  คน  รวม 285  คน    

 - พนกังานเทศบาลนครนครสวรรค์ที่สมคัร

ใจเข้าร่วมโครงการประมาณ  15  คน  รวม

ทัง้สิน้ 300  คน                                       

- ผู้ เข้าร่วมโครงการสามารถงดเหล้าได้

ตลอดระยะเวลาที่ก าหนด (3 เดอืน)            

- มีความพงึพอใจมากถงึมากที่สดุไมน้่อย

กวา่ร้อยละ  80

         100,000 ผู้ เข้าร่วมโครงการ

สามารถงดเหล้าได้

ตลอดระยะเวลา

เข้าพรรษา 3 เดอืน

กลุม่งานป้องกนั

และควบคมุ

โรคตดิตอ่

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554 ถงึ 2556)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและที่มา
หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ
วตัถปุระสงค์โครงการที่
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    1.1 แนวทางส่งเสริม สนับสนุน ให้เดก็ เยาวชน และประชาชนมีพฤตกิรรมสุขภาพ และการป้องกันควบคุมโรคที่เหมาะสม

         และจดับริการด้านสุขภาพให้ครอบคลุมทั่วถงึ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดขึีน้

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ
วตัถปุระสงค์โครงการที่

2 จดัตัง้หนว่ยกู้ ชีพเทศบาล

นครนครสวรรค์

(เสนอโดยชมุชนวดัตะแบก)

 - เพ่ือจดัตัง้หนว่ยกู้ ชีพ

เทศบาลนครนครสวรรค์

และให้บริการประชาชนได้

เข้าถงึสถานพยาบาลที่

เหมาะสมโดยการรับ-สง่

ของเจ้าหน้าที่ที่ผา่นการ

ฝึกอบรมการชว่ยเหลอื

ผู้ ป่วยเบือ้งต้น                  

- เพ่ือให้นายกเทศมนตรี

และเจ้าหน้าที่ประจ า

หนว่ยกู้ ชีพเทศบาลนคร

นครสวรรค์ร่วมกนัวางแผน

ให้บริการรับ-สง่ผู้ ป่วย

ฉกุเฉินผู้ ป่วยอบุตัเิหตแุละ

ผู้ ป่วยที่ประสบอบุตัภิยั

อยา่งเป็นธรรมและ

สามารถน าไปปฏิบตัไิด้

 - ประชาชนทกุคนในเขตเทศบาลนคร

นครสวรรค์ที่เจ็บป่วยฉกุเฉิน/ประสบ

อบุตัเิหต/ุประสบอบุตัภิยั ได้รับบริการรับ-

สง่ผู้ ป่วยอยา่งทัว่ถงึจากเจ้าหน้าที่หนว่ยกู้ ชีพ

เทศบาลนครนครสวรรค์

         195,000          175,000          175,000 อตัราการเสยีชีวิตและ

พิการจากการบาดเจ็บ

และเจ็บป่วยฉกุเฉิน

ลดลงประชาชนในพืน้ที่

เป้าหมายได้รับการ

ดแูลรับ-สง่ผู้ ป่วย

ฉกุเฉิน/ผู้ประสบ

อบุตัเิหต/ุผู้ประสบ

อบุตัภิยัได้อยา่ง

รวดเร็ว-ถกูต้องได้

มาตรฐานเพ่ือคณุภาพ

ชีวิตที่ดี

 - งานศนูย์บริการ

สาธารณสขุ

(ส านกัการ

สาธารณสขุฯ)      

- งานป้องกนัและ

บรรเทา

สาธารณภยั 

(ส านกัปลดั)
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    1.1 แนวทางส่งเสริม สนับสนุน ให้เดก็ เยาวชน และประชาชนมีพฤตกิรรมสุขภาพ และการป้องกันควบคุมโรคที่เหมาะสม

         และจดับริการด้านสุขภาพให้ครอบคลุมทั่วถงึ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดขึีน้

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ
วตัถปุระสงค์โครงการที่

3 คดักรองมะเร็งปากมดลกู

และมะเร็งเต้านมในเขต

เทศบาล

(เสนอโดยชมุชนเขาโรงครัว)

1. สตรีกลุม่เป้าหมายมี

ความรู้ความสามารถใน

การตรวจคดักรองมะเร็ง

และเต้านมด้วยตนเองไม่

น้อยกวา่ร้อยละ80          

2. สตรีกลุม่เป้าหมาย

ได้รับการตรวจคดักรอง

มะเร็งปากมดลกูโดยวิธี 

pap smear  ไมน้่อยกวา่

ร้อยละ 60 และสง่ตอ่

แพทย์กรณีพบความ

ผิดปกติ

  สตรีกลุม่เป้าหมาย จ านวน 300 คน  80,000 

(สปสช.)

 80,000 

(สปสช.)

 80,000 

(สปสช.)

1. สตรีกลุม่เป้าหมาย

ได้รับบริการด้าน

สขุภาพอยา่งมี

ประสทิธิภาพทัว่ถงึและ

เป็นธรรม             

2. สตรีกลุม่เป้าหมาย

มีคณุภาพชีวิตที่ดี

กลุม่งานสง่เสริม

สขุภาพ
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    1.1 แนวทางส่งเสริม สนับสนุน ให้เดก็ เยาวชน และประชาชนมีพฤตกิรรมสุขภาพ และการป้องกันควบคุมโรคที่เหมาะสม

         และจดับริการด้านสุขภาพให้ครอบคลุมทั่วถงึ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดขึีน้

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ
วตัถปุระสงค์โครงการที่

4 โรงเรียนสง่เสริมสขุภาพ

(เสนอโดยชมรมไทเก็ก

นครสวรรค์)

1.เพ่ือสนบัสนนุการ

ด าเนินงานโรงเรียน

สง่เสริมสขุภาพให้เกิด

ความยัง่ยนื                   

2. เพ่ือให้นกัเรียนได้รับ

การสง่เสริมและแก้ไข

ปัญหาสขุภาพ

โรงเรียนสงักดัเทศบาล 8 โรงเรียน      

โรงเรียนสงักดัการศกึษาเอกชน 1 โรงเรียน

38,000 

(สปสช.)

38,000 

(สปสช.)

38,000 

(สปสช.)

1. โรงเรียนด าเนินงาน

โรงเรียนสง่เสริม

สขุภาพอยา่งตอ่เน่ือง

และมีประสทิธิภาพ     

2. นกัเรียนได้รับการ

สง่เสริมและแก้ไข

ปัญหาสขุภาพทัง้

ร่างกายและจิตใจ

กลุม่งานสง่เสริม

สขุภาพ
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    1.1 แนวทางส่งเสริม สนับสนุน ให้เดก็ เยาวชน และประชาชนมีพฤตกิรรมสุขภาพ และการป้องกันควบคุมโรคที่เหมาะสม

         และจดับริการด้านสุขภาพให้ครอบคลุมทั่วถงึ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดขึีน้

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ
วตัถปุระสงค์โครงการที่

5 วยัเรียนสดใสมัน่ใจไมซี่ด

โรงเรียนในเขตเทศบาลนคร

นครสวรรค์

(เสนอโดยตวัแทน

สถานศกึษา)

1. เพ่ือควบคมุและป้องกนั

การเกิดภาวะโลหติจาง

จากการขาดธาตเุหลก็  

2. เพ่ือสง่เสริมให้กลุม่วยั

เรียนตระหนกัในการ

ปรับเปลี่ยนพฤตกิรรม

บริโภค

นกัเรียน ป.1-ป.6 และนกัเรียนชัน้

มธัยมศกึษาปีที่ 1 -3 ในเขตเทศบาลนคร

นครสวรรค์จ านวน 25 โรงเรียน

130,000 

(สปสช.)

130,000 

(สปสช.)

130,000 

(สปสช.)

1. นกัเรียนในโรงเรียน

ในเขตเทศบาลนคร

นครสวรรค์ไมพ่บภาวะ

โลหติจาง                  

2. นกัเรียนได้รับ

ความรู้มีการ

ปรับเปลี่ยนพฤตกิรรม

บริโภคที่เหมาะสม

กลุม่งานสง่เสริม

สขุภาพ
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    1.1 แนวทางส่งเสริม สนับสนุน ให้เดก็ เยาวชน และประชาชนมีพฤตกิรรมสุขภาพ และการป้องกันควบคุมโรคที่เหมาะสม

         และจดับริการด้านสุขภาพให้ครอบคลุมทั่วถงึ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดขึีน้

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ
วตัถปุระสงค์โครงการที่

6 ตรวจสขุภาพชอ่งปากใน

เดก็นกัเรียนในสงักดั

โรงเรียนของเทศบาลนคร

นครสวรรค์

(เสนอโดยตวัแทน

สถานศกึษา)

1. ตรวจสขุภาพชอ่งปาก

ของเดก็นกัเรียนระดบัชัน้ 

ป.1 - 6 ในโรงเรียน ท.2, 

ท.3, ท.8, วิชาวด ีและ ป.2,

 4, 5 ในโรงเรียน ท.1, ท.4,

 ท.5, ท.6, ท.7 (ที่เหลอื

แบง่กบัโรงพยาบาลสวรรค์

ประชารักษ์)

2. คดักรองเดก็นกัเรียน ป.

1,6 ที่จ าเป็นต้องเคลอืบ

หลมุร่องฟันป้องกนัฟันผุ

3. จดักิจกรรมสอนการ

ดแูลสขุภาพชอ่งปากอยา่ง

ถกูต้องแกเ่ดก็นกัเรียน 

ระดบัชัน้ ป.1 และป.4

จ านวนนกัเรียนที่ได้รับการตรวจฟัน ไมต่ ่า

กวา่ 1,000 คน และจดักิจกรรมสอนการ

ดแูลสขุภาพชอ่งปากแกก่ลุม่เป้าหมายครบ

ทกุโรงเรียนในสงักดัเทศบาล

20,000

(สปสช.)

20,000

(สปสช.)

20,000

(สปสช.)

1. กลุม่เป้าหมายได้

ทราบสภาพชอ่งปาก

ของตนเอง

2. ได้ข้อมลูในการ

จดัการโครงการดแูล

สขุภาพชอ่งปากของ

เทศบาลในอนาคต

งานทนัต

สาธารณสขุ

ส านกัการ

สาธารณสขุฯ
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    1.1 แนวทางส่งเสริม สนับสนุน ให้เดก็ เยาวชน และประชาชนมีพฤตกิรรมสุขภาพ และการป้องกันควบคุมโรคที่เหมาะสม

         และจดับริการด้านสุขภาพให้ครอบคลุมทั่วถงึ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดขึีน้

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ
วตัถปุระสงค์โครงการที่

7 เคลอืบหลมุร่องฟันและ

แก้ปัญหาสขุภาพชอ่งปากใน

เดก็และนกัเรียนระดบัชัน้ ป.

1,6 โรงเรียนในสงักดั

เทศบาลนครนครสวรรค์

(เสนอโดยตวัแทน

สถานศกึษา)

1. เคลอืบหลมุร่องฟันเดก็

นกัเรียนระดบัชัน้ ป.1 

โรงเรียนในสงักดัเทศบาล

นครนครสวรรค์ ที่มีความ

จ าเป็นต้องเคลอืบหลมุ

ร่องฟันป้องกนัฟันผุ

2. แก้ปัญหาสขุภาพชอ่ง

ปากของนกัเรียนที่

จ าเป็นต้องแก้ปัญหา

เร่งดว่น

จ านวนระดบัชัน้ ป.1 และ 6 ที่ได้รับการ

เคลอืบหลมุร่องฟันป้องกนัฟันผ ุจ านวนไม่

ต ่ากวา่ 100 คน

7,600

(สปสช.)

7,600

(สปสช.)

7,600

(สปสช.)

เดก็นกัเรียนที่ได้รับการ

เคลอืบหลมุร่องฟันจะ

เกิดฟันผยุากขึน้ใน

อนาคต

งานทนัต

สาธารณสขุ

ส านกัการ

สาธารณสขุฯ

8 ทนัตกรรมเคลื่อนที่

(เสนอโดยชมุชนสะพานด า)

ให้บริการตรวจสขุภาพ

ชอ่งปากแกป่ระชาชนใน

ชมุชน

ให้ประชาชนมีความรู้และ

ทกัษะในการดแูลสขุภาพ

ชอ่งปาก

ประชาชน 67 ชมุชน 20,000

(สปสช.)

20,000

(สปสช.)

20,000

(สปสช.)

มีวสัดไุว้ใช้จา่ยใน

กิจกรรมทนัตกรรม

เคลื่อนที่อยา่งเพียงพอ

งานทนัต

สาธารณสขุ

ส านกัการ

สาธารณสขุฯ

งบประมาณเทศบาล 295,000         175,000         175,000         

งบเงินอุดหนุน 295,600         295,600         295,600         
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1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

    1.2 แนวทางพัฒนาระบบเครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อความม่ันคงของชีวิต ครอบครัว  สังคม

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 พฒันาศกัยภาพอาสาสมคัร

สาธารณสขุ

(เสนอโดยชมุชนวรนาถ)

 - เพ่ือให้ อสม. มีความรู้

ทกัษะในการดแูลสขุภาพ

อยา่งถกูต้องเหมาะสม       

- เพ่ือให้เกิดการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีแก้ไข

ปัญหาสขุภาพ

- เพ่ือเป็นการสร้างขวญั

และก าลงัใจในการมีสว่น

ร่วม การด าเนินงานสร้าง

เสริมสขุภาพอยา่งตอ่เน่ือง

 - อสม. จ านวน 800 คน       2,500,000       2,500,000       2,500,000  - อสม. มีความรู้ 

ทกัษะในการปฎิบตังิาน

 - เกิดการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้และน ามาปรับ

ใช้ได้อยา่งถกูต้อง

เหมาะสม

กลุม่งานสง่เสริม

สขุภาพ

งบประมาณเทศบาล 2,500,000      2,500,000      2,500,000      

งบเงินอุดหนุน -                 -                 -                 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554 ถงึ 2556)

เทศบาลนครนครสวรรค์

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
วตัถปุระสงค์ที่ โครงการ

งบประมาณและที่มา
ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ
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1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

    1.3 แนวทางการเพิ่มความรู้ความเข้าใจ และปลูกฝังจติส านึกให้ตระหนักถงึพิษภัยของยาเสพตดิให้แก่เดก็ เยาวชน และประชาชน

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 อบรมทกัษะชีวิตพิชิตยาเสพ

ตดิ

(เสนอโดยชมุชนตลาดตา 

ยอม)

เพ่ือพฒันาทกัษะชีวิตของ

นกัเรียน และสร้าง

ภมิูคุ้มกนัให้หา่งไกลยา

เสพตดิ

จดัอบรม จดักิจกรรมเสริมสร้างทกัษะชีวิต 

จ านวน 160 คน

           60,000            60,000            60,000 นกัเรียนมีทกัษะในการ

ใช้ชีวิตอยา่งถกูต้อง

ส านกัการศกึษา  

ฝ่ายกิจการ

โรงเรียนฯ

2 อบรม และรณรงค์ป้องกนัยา

เสพตดิ

(เสนอโดยชมุชนป้อมหนึ่ง)

1. เพ่ือด าเนินการตาม

นโยบาย/แนวทาง ของ

รัฐบาล                          

2. เพ่ือประสานความ

ร่วมมือระหวา่งองค์กร

ภาครัฐ เอกชนและ

ประชาชนในการร่วมกนั

แก้ไขปัญหายาเสพตดิ    

      

จดักิจกรรมเก่ียวกบัการรณรงค์ป้องกนัยา

เสพตดิจดัประชาคม และจดัอบรมให้กบั

ผู้น าชมุชน เยาวชนและประชาชนในชมุชน

จ านวน 1,280 คน

         200,000          200,000          200,000 1. ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม

ทราบถงึ นโยบาย/

แนวทางของรัฐบาล    

2. การร่วมมือระหวา่ง

องค์กร ภาครัฐ เอกชน

และประชาชนในการ

ร่วมกนัแก้ไขปัญหายา

เสพตดิ                     

กองสวสัดกิาร

สงัคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554 ถงึ 2556)

เทศบาลนครนครสวรรค์

วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ
หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ
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    1.3 แนวทางการเพิ่มความรู้ความเข้าใจ และปลูกฝังจติส านึกให้ตระหนักถงึพิษภัยของยาเสพตดิให้แก่เดก็ เยาวชน และประชาชน

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ
หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ

3. เพ่ือลดกลุม่เสี่ยง เชน่ 

ไมใ่ห้เดก็และเยาวชน มี

โอกาสเข้าไปยุง่เก่ียวกบัยา

เสพตดิ

4. เพ่ือแก้ไขปัญหายาเสพ

ตดิที่คงเหลอื และสร้าง

ชมุชนที่เข้มแข็ง

5. เพ่ือให้ผู้น าชมุชน ผู้

ประสานพลงัแผน่ดนิ และ

ประชาชนในชมุชนได้

ทราบถงึปัญหา นโยบาย 

และแนวทางในการ

รณรงค์ป้องกนัยาเสพตดิ

3. ลดกลุม่เสี่ยง เชน่ 

ไมใ่ห้เดก็และเยาวชน มี

โอกาสเข้าไปยุง่

เก่ียวกบัยาเสพตดิ

4.ปัญหายาเสพตดิ

เหลอืน้อยลง  และ

สร้างชมุชนเข้มแข็ง

5. ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม

ทราบถงึปัญหานโยบาย

 และแนวทาง ในการ

รณรงค์ป้องกนัยาเสพ

ตดิ

งบประมาณเทศบาล 260,000         260,000         260,000         

งบเงินอุดหนุน -                 -                 -                 
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1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

    1.4 แนวทางเสริมสร้าง  สนับสนุน ระบบคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 พฒันาผู้ประกอบการ

จ าหนา่ยอาหารในเขต

เทศบาลและในสถานศกึษา

(เสนอโดยชมุชนฟ้าใหม)่

เพ่ือพฒันาผู้ประกอบการ

และผู้ เก่ียวข้องให้ปฏิบตัิ

ตาม พ.ร.บ.สาธารณสขุ 

พ.ศ. 2535และการ

สขุาภิบาลอาหาร

ผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยใน

เขตเทศบาลและโรงเรียนรวมทัง้ผู้ เก่ียวข้อง

จ านวน 600 คน

         350,000          350,000          350,000 ผู้ประกอบการฯมี

ความรู้และเข้าใจ

ตลอดจนปฎิบตัติาม

กฎหมายและ

ข้อก าหนดทางด้าน

สขุาภิบาล

กลุม่งานสง่เสริม

สิ่งแวดล้อม 

ส านกัการ

สาธารณสขุฯ

2 พฒันาผู้ประกอบการร้าน

แตง่ผมเสริมสวย

(เสนอโดยชมุชนรณชยั)

เพ่ือพฒันาผู้ประกอบการ

ให้ปฏิบตัติาม พ.ร.บ.

สาธารณสขุ พ.ศ. 2535 

และการสขุาภิบาลแตง่ผม

เสริมสวย

ผู้ประกอบการร้านแตง่ผมเสริมสวย180 คน 50,000 50,000 50,000 ผู้ประกอบการมีความ

เข้าใจและปฏิบตัติาม

กฎหมายและ

ข้อก าหนดทางด้าน

สขุาภิบาล

กลุม่งานสง่เสริม

สิ่งแวดล้อม 

ส านกัการ

สาธารณสขุฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554 ถงึ 2556)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา
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    1.4 แนวทางเสริมสร้าง  สนับสนุน ระบบคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

3 มหกรรมอาหารและของดี

เมืองปากน า้โพ

(เสนอโดยชมุชนหน้า

อทุยานสวรรค์)

เพ่ือสง่เสริมผู้ประกอบการ

ในการพฒันาตาม

มาตรฐานสขุาภิบาลอาหาร

ผู้ประกอบการ 70 ร้าน ที่เข้าร่วมโครงการ

ผา่นการประเมินมาตรฐานทางด้าน

สขุาภิบาลอาหาร

           10,000            10,000            10,000 ผู้ประกอบการมีรายได้

มากขึน้เกิด

ความสมัพนัธ์อนัดี

ระหวา่งเทศบาลกบั

ประชาชน

กลุม่งานสง่เสริม

สิ่งแวดล้อม 

ส านกัการ

สาธารณสขุฯ

4 พฒันาตลาดสดนา่ซือ้ในเขต

เทศบาล

(เสนอโดยชมุชนเดชาพฒันา)

เพ่ือพฒันามาตรฐาน

ตลาดสดภายในเขต

เทศบาลให้เป็นตลาดสด

นา่ซือ้

ตลาดสดในเขตเทศบาล ผา่นการประเมิน

มาตรฐานตลาดสดนา่ซือ้  2  แหง่

         100,000          100,000          100,000 ตลาดสดภายในเขต

เทศบาลได้รับพฒันา

ตามเกณฑ์มาตรฐาน

ตลาดสดนา่ซือ้

ประชาชนได้บริโภค

พืชผกัที่ปราศจาก

สารเคมีปนเปือ้น

กลุม่งานสง่เสริม

สิ่งแวดล้อม 

ส านกัการ

สาธารณสขุฯ

งบประมาณเทศบาล 510,000         510,000         510,000         

งบเงินอุดหนุน -                 -                 -                 
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1. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

    1.5 แนวทางส่งเสริม  พัฒนา  สร้างจติส านึกในการดแูลรักษาส่ิงแวดล้อมและการจดัการทรัพยากรธรรมชาต ิเพื่อการป้องกันและลดปัญหามลพิษ

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 สร้างจิตส านกึในการจดัการ

ขยะมลูฝอย

(เสนอโดยชมุชนนวมินทร์)

 - ประชาชนมีจิตส านกึใน

การจดัการขยะใน

ครัวเรือนของตนเอง          

- ลดปริมาณขยะที่เกิด

ภายในเขตเทศบาลฯ

 - ครัวเรือนในเขตเทศบาลมีการจดัการขยะ

ในครัวเรือนอยา่งถกูต้องไมน้่อยกวา่ร้อยละ 

70 ของจ านวนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ   

 - ปริมาณที่เกิดขึน้ในเขตเทศบาลมีจ านวน

ลดลง

         100,000           100,000           100,000  - ครัวเรือนในเขต

เทศบาลมีการจดัการ

ขยะอยา่งถกูต้องและ

เป็นต้นแบบในการ

ด าเนินการในขัน้ตอ่ไป  

 - ปริมาณขยะที่เกิดขึน้

ในเขตเทศบาลมี

จ านวนลดลง

งานบริการรักษา

ความสะอาด 

ส านกัการ

สาธารณสขุฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554 ถงึ 2556)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา
ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
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    1.5 แนวทางส่งเสริม  พัฒนา  สร้างจติส านึกในการดแูลรักษาส่ิงแวดล้อมและการจดัการทรัพยากรธรรมชาต ิเพื่อการป้องกันและลดปัญหามลพิษ

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา
ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

2 สง่เสริมการจดัการวสัดรีุ

ไซเคลิเทศบาลนคร

นครสวรรค์

(เสนอโดยชมุชนเขาชอ่งลม)

เพ่ือสง่เสริมให้เกิดการมี

สว่นร่วมของโรงเรียนและ

ชมุชนน าร่องในการจดัการ

วสัดรีุไซเคลิ

ชมุชน 1 ชมุชนและโรงเรียน 30 โรงเรียน ใน

เขตเทศบาล

         100,000           100,000           100,000 เกิดระบบการคดัแยก

ขยะรีไซเคลิในโรงเรียน

และชมุชนที่เข้าร่วม

โครงการและสามารถ

เป็นต้นแบบให้กบั

โรงเรียนและชมุชนอ่ืน

กลุม่งานสง่เสริม

สิ่งแวดล้อม 

ส านกัการ

สาธารณสขุฯ

3 ถา่ยโอนภารกิจดแูลโรงงาน

และการจดทะเบยีนพาณิชย์

เพ่ือเตรียมความพร้อม

เก่ียวกบัการรองรับการถา่ย

โอนภารกิจดแูลโรงงาน

และการจดทะเบยีนพาณิชย์

ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง

จ านวน 80 คน

50,000 50,000 50,000 การดแูลโครงการถา่ย

โอนภารกิจเป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย

กลุม่งานสง่เสริม

สิ่งแวดล้อม

4 คา่จดัซือ้เตาเผาแบบ        

ปลอดมลพิษพร้อมตดิตัง้

เพ่ือให้เป็นที่ฌาปนกิจ

ผู้ เสยีชีวิตและรักษา

คณุภาพสิ่งแวดล้อมทาง

อากาศ

จดัซือ้เตาเผาแบบปลอดมลพิษ ปีละ 1 แหง่

 ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาลฯ

 1,990,000

(เงินอดุหนนุ)

 1,990,000

(เงินอดุหนนุ)

 1,990,000

(เงินอดุหนนุ)

มีสถานที่ฌาปนกิจ

ระบบมาตรฐานไร้

มลพิษในอากาศ

กองสวสัดกิาร

สงัคม
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    1.5 แนวทางส่งเสริม  พัฒนา  สร้างจติส านึกในการดแูลรักษาส่ิงแวดล้อมและการจดัการทรัพยากรธรรมชาต ิเพื่อการป้องกันและลดปัญหามลพิษ

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา
ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

5 จดักิจกรรมคา่ยเยาวชนของ

องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

(เสนอโดยคณะกรรมการ

สถานศกึษาฯ)

เพ่ือปลกุจิตส านกึ และ

เผยแพร่ความรู้ ความ

เข้าใจเก่ียวกบัการอนรัุกษ์

ทรัพยากรธรรมชาต ิและ

สิ่งแวดล้อมแกเ่ดก็และ

เยาวชน

จดัอบรม และทศันศกึษา ตามแหลง่เรียนรู้ 

และแหลง่ธรรมชาต ินกัเรียนในสงักดั

เทศบาลฯ จ านวน 120 คน

 20,000

(เงินอดุหนนุ)

 20,000

(เงินอดุหนนุ)

 20,000

(เงินอดุหนนุ)

เยาวชนมีความรู้ และ

สร้างจิตส านกึในการ

อนรัุกษ์

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล้อม

ส านกัการศกึษา  

ฝ่ายกิจกรรมเดก็ฯ

6 ลดภาวะโลกร้อน

(เสนอโดยชมุชนยวุบณัฑิต)

เพ่ือปลกูฝังให้เกิดความ

ตระหนกัในเร่ืองการ

อนรัุกษ์พลงังาน ทรัพยากร

และสิ่งแวดล้อม

จดัอบรมนกัเรียนแกนน า จ านวน 120  คน            90,000             90,000             90,000 นกัเรียนแกนน ามีความ

ตระหนกัในเร่ืองการ

อนรัุกษ์พลงังาน 

ทรัพยากรและ

สิ่งแวดล้อม

ส านกัการศกึษา 

ฝ่ายกิจกรรมเดก็ฯ

7 กอ่สร้างศนูย์ก าจดัขยะ

มลูฝอยแบบครบวงจร

เพ่ือให้มีระบบจดัการขยะ

มลูฝอยถกูต้องตามหลกั

สขุาภิบาล

กอ่สร้างปรับปรุงศนูย์ก าจดัขยะมลูฝอยที่

ต าบลบ้านมะเกลอื จ านวน 1 แหง่ ด้วย

ระบบหมกัแบบใช้อากาศผสมผสานกบั

ระบบฝังกลบ รายละเอียดตามแบบแปลน

ตามผลการศกึษาของบริษัทที่ปรึกษา ฯ

    230,800,000

(เงินอดุหนนุ)

 316,200,000

(เงินอดุหนนุ)

มีสถานที่ก าจดัมลูฝอย

ที่รองรับอนาคตได้ไม่

น้อยกวา่  20  ปี

ส านกัการชา่ง
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    1.5 แนวทางส่งเสริม  พัฒนา  สร้างจติส านึกในการดแูลรักษาส่ิงแวดล้อมและการจดัการทรัพยากรธรรมชาต ิเพื่อการป้องกันและลดปัญหามลพิษ

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา
ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

8 กอ่สร้างศนูย์ก าจดัขยะ

มลูฝอยแบบตดิเชือ้

เพ่ือให้มีระบบจดัการขยะ

มลูฝอยแบบตดิเชือ้อยา่ง

ถกูหลกัสขุาภิบาล

กอ่สร้างศนูย์ก าจดัมลูฝอยแบบตดิเชือ้ที่

ต าบลบ้านมะเกลอื จ านวน 1 แหง่

 40,000,000

(เงินอดุหนนุ)

 40,000,000

(เงินอดุหนนุ)

มีสถานที่จดัมลูฝอย

แบบตดิเชือ้ของกลุม่

พืน้ที่นครสวรรค์และ

พืน้ที่ตอ่เน่ือง

ส านกัการชา่ง

งบประมาณเทศบาล 340,000         340,000          340,000          

งบเงินอุดหนุน 2,010,000      272,810,000   358,210,000   
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

    2.1 แนวทางพัฒนาคุณภาพการจดัการเรียนรู้ และความเท่าเทยีมกันทางการศกึษาของนักเรียนทุกระดบั

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 เงินอดุหนนุส าหรับการจดั

การศกึษา

เพ่ือสนบัสนนุสง่เสริม

การศกึษาด้านบคุลากร 

สง่เสริมการศกึษาจดัหา

อปุกรณ์ การศกึษาที่

เพียงพอ และเอือ้ตอ่การ

พฒันาการศกึษา และ

สง่เสริมการศกึษาทกุระดบั

ให้มีคณุภาพและ

ประสทิธิภาพ

อดุหนนุเป็นคา่เงินเดอืน และคา่จ้างประจ า 

อดุหนนุคา่ใช้จา่ยการจดักิจกรรมตา่งๆของ

โรงเรียนสงักดัเทศบาล  

1.เงินเดอืนพนกังานครู , พนกังานจ้างตาม

ภารกิจ  

2.  เงินเดอืนครูอตัราใหม ่

3.  คา่จ้างต าแหนง่ภารโรง 

4.  เงินเพ่ิมการครองชีพชัว่คราวของครู/

ลกูจ้าง 

5.  เงินวิทยฐานะของครู  

6.  จดัท าหนงัสอืและเอกสารทางวิชาการ 

7.  นิเทศตดิตามงานงบประมาณการศกึษา

 154,860,940 

(เงินอดุหนนุ)

 ครู และบคุลากร

ทางการศกึษาได้รับ

เงินเดอืนและคา่จ้างที่

พอเพียง   โรงเรียนมี

อปุกรณ์ครุภณัฑ์

ส าหรับการจดั

การศกึษาที่เพียงพอ  

การจดัการศกึษาภาค

บงัคบัมีคณุภาพและ

ประสทิธิภาพ

ส านกัการศกึษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554 ถงึ 2556)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและที่มา
หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ
วตัถปุระสงค์โครงการที่
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    2.1 แนวทางพัฒนาคุณภาพการจดัการเรียนรู้ และความเท่าเทยีมกันทางการศกึษาของนักเรียนทุกระดบั

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ
วตัถปุระสงค์โครงการที่

8.  เช่ือมคา่อินเตอร์เน็ตความเร็วสงู 

9.  ปรับปรุงหลกัสตูรสถานศกึษา  

10. จดัซือ้เคร่ืองแบบ เคร่ืองกนัหนาว 

11. คา่ใช้จา่ยในการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

12. ประชาสมัพนัธ์การจดัการศกึษา 

13. พฒันาบคุลากรทางการศกึษา 

14. รณรงค์ป้องกนัยาเสพตดิ 

15. แข่งขนักีฬานกัเรียนเทศบาล 

16. แข่งขนักีฬานกัเรียนเทศบาลและการ

ประกวดดริุยางค์ 

17. สง่เสริมกิจกรรมพฒันาเยาวชนศนูย์

เยาวชนเร่รอน 

18. โรงเรียนเครือข่ายต้นแบบ 

19. แข่งขนัคนเกง่ของโรงเรียนท้องถ่ิน 

20. พฒันาประสทิธิภาพการจดัการศกึษา

ของท้องถ่ิน

74



75

    2.1 แนวทางพัฒนาคุณภาพการจดัการเรียนรู้ และความเท่าเทยีมกันทางการศกึษาของนักเรียนทุกระดบั

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ
วตัถปุระสงค์โครงการที่

21. เงินอดุหนนุส าหรับสนบัสนนุอาหารเสริม

 (นม)  

22. เงินอดุหนนุส าหรับสนบัสนนุอาหาร

กลางวนั 

23. เงินอดุหนนุส าหรับสนบัสนนุศนูย์เดก็

เลก็ 

24. เงินอดุหนนุส าหรับการจดัการศกึษา

ปฐมวยั 

25. เงินอดุหนนุส าหรับสนบัสนนุการบริหาร

สนามกีฬา 

26. เงินอดุหนนุส าหรับการจดัการศกึษา

ภาคบงัคบั 

27. เงินอดุหนนุส าหรับการจดัการศกึษา

มธัยมศกึษาตอนปลาย 

28. เงินประกนัสงัคม 

29. เงินทนุการศกึษา 

30. อ่ืนๆ ที่กรมอดุหนนุฯ 

31. โครงการอบรมสมัมนาผู้บริหารเทศบาล

 และครูอาสา
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    2.1 แนวทางพัฒนาคุณภาพการจดัการเรียนรู้ และความเท่าเทยีมกันทางการศกึษาของนักเรียนทุกระดบั

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ
วตัถปุระสงค์โครงการที่

2 สมัมนาคณะกรรมการ

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

โรงเรียนสงักดัเทศบาลนคร

นครสวรรค์ (เสนอโดย

ตวัแทนสถานศกึษา)

เพ่ืออบรมให้ความรู้    ด้าน

การศกึษาตาม พรบ.

การศกึษา พ.ศ.2546   

และระดมความคดิ ระดม

ทนุในการพฒันา

การศกึษาของโรงเรียน

สงักดัเทศบาลฯ

จดัอบรม สมัมนา และทศันศกึษาดงูาน 

คณะกรรมการศกึษาขัน้พืน้ฐานโรงเรียนใน

สงักดัเทศบาลฯ ทัง้ใน และตา่งประเทศ 

จ านวน 160 คน 1 ครัง้/ปี

         550,000          550,000          550,000 คณะกรรมการ

สถานศกึษามีความรู้ 

ความเข้าใจ เก่ียวกบั

บทบาทหน้าที่ นโยบาย

 และมีสว่นร่วมในการ

จดัการศกึษา

ส านกัการศกึษา 

ฝ่ายกิจการ

โรงเรียนฯ

3 สง่เสริมโรงเรียนในสงักดั

เทศบาลฯและศนูย์พฒันา

เดก็เลก็ สูส่งัคมแหง่การ

เรียนรู้ (เสนอโดยตวัแทน

สถานศกึษา)

เพ่ือสง่เสริมการจดั

การศกึษาทกุระดบัให้ได้

มาตรฐาน

โรงเรียนสงักดัเทศบาลฯ 8 แหง่และศนูย์

พฒันาเดก็เลก็ 11 แหง่ ได้รับงบประมาณ

สนบัสนนุจดักิจกรรมการเรียนการสอน

         500,000          500,000          500,000 โรงเรียน และนกัเรียน

มีคณุภาพตามเกณฑ์ 

(สมศ.) และแผน

ยทุธศาสตร์การจดั

การศกึษาท้องถ่ิน

ส านกัการศกึษา 

ฝ่ายกิจการ

โรงเรียนฯ
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    2.1 แนวทางพัฒนาคุณภาพการจดัการเรียนรู้ และความเท่าเทยีมกันทางการศกึษาของนักเรียนทุกระดบั

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ
วตัถปุระสงค์โครงการที่

4 แข่งขนัคนเกง่ของท้องถ่ิน

ด้านวิชาการ (เสนอโดย

ตวัแทนสถานศกึษา)

เพ่ือคดัเลอืกนกัเรียนใน

สงักดัเทศบาลฯ เข้าแข่งขนั

ในระดบัเทศบาล  กลุม่

การศกึษาท้องถ่ินที่ 7 , 8

และระดบัประเทศ

จดัการสอบแข่งขนันกัเรียนในสงักดัเทศบาล

ฯ ทกุระดบัชัน้ 5กลุม่วิชา (ภาษาไทย 

ภาษาตา่งประเทศ  สงัคมวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์) จ านวน 360 คน

           90,000            90,000            90,000 มีตวัแทนนกัเรียนเข้า

ร่วมแข่งขนั ระดบั

เทศบาลกลุม่

การศกึษาท้องถ่ินที่ 7 

และระดบัประเทศ  

และสร้างช่ือเสยีงให้กบั

เทศบาลฯ

ส านกัการศกึษา 

หนว่ยศกึษานิเทศก์

5 ปฐมนิเทศผู้ปกครองนกัเรียน

 (เสนอโดยตวัแทน

สถานศกึษา)

เพ่ือสร้างความสมัพนัธ์อนั

ดรีะหวา่งผู้ปกครอง

นกัเรียน ครู - อาจารย์ 

สถานศกึษา ชมุชน เพ่ือให้

ผู้ปกครองทราบนโยบาย 

และมีสว่นร่วมในการจดั

การศกึษา

จดัประชมุผู้ปกครองนกัเรียน   ใน ระดบัชัน้

อนบุาล ประถม และมธัยม ปีละ 1 ครัง้ 

จ านวน 700  คน

           54,000            54,000            54,000 ผู้ปกครองนกัเรียน 

ทราบนโยบายและมี

สว่นร่วมในการ

พฒันาการจดั

การศกึษาของ

สถานศกึษา และ

เทศบาลฯ

ส านกัการศกึษา 

หนว่ยศกึษานิเทศก์
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    2.1 แนวทางพัฒนาคุณภาพการจดัการเรียนรู้ และความเท่าเทยีมกันทางการศกึษาของนักเรียนทุกระดบั

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ
วตัถปุระสงค์โครงการที่

6 อบรมครูเพ่ือพฒันาความ

เป็นมืออาชีพ  (เสนอโดย

ชมุชนวดัพทุธมงคล)

เพ่ือพฒันาพนกังานครู 

และบคุลากรทางการศกึษา

 มีแนวทาง วิธีการ และ

เทคนิคที่หลากหลายใน

การจดักิจกรรมการเรียนรู้  

 และเพ่ือให้ได้รับ

ประสบการณ์ตรงจาก

การศกึษาดงูานและน ามา

ประยกุต์ใช้ในการเรียน

การสอน

จดัอบรมเชิงปฏิบตักิาร ปีละ 2 ครัง้   - 

สมัมนา และทศันศกึษาดงูาน ปีละ 1 ครัง้ 

ให้กบัพนกังานครู และบคุลากรทางการ

ศกึษา  จ านวน 400 คน

      1,000,000       1,000,000       1,000,000 พนกังานครู และ

บคุลากรทางการศกึษา

 มีความเข้าใจ และมี

แนวทางการจดัการ

เรียนรู้อยา่ง

หลากหลายอยา่ง

ตอ่เน่ือง และนกัเรียนมี

ผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนสงูขึน้

ส านกัการศกึษา 

หนว่ยศกึษานิเทศก์

7 คณุธรรมน าความรู้ 

เสริมสร้างปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง  (เสนอโดย

ชมุชนวรนาถ)

เพ่ือปลกูจิตส านกึให้

นกัเรียน มีการด าเนินชีวิต

ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง

 มีคณุธรรม และจริยธรรม

จดักิจกรรมเข้าคา่ยคณุธรรม จริยธรรม ตาม

แนวคดิเศรษฐกิจพอเพียง ให้กบันกัเรียน

ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 จ านวน 2 คนื 3 

วนั จ านวน 3 รุ่นๆละ 200 คน

         180,000          180,000          180,000 นกัเรียนสามารถ

ด าเนินชิวิตตามหลกั

เศรษฐกิจพอเพียง

ส านกัการศกึษา 

หนว่ยศกึษานิเทศก์
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    2.1 แนวทางพัฒนาคุณภาพการจดัการเรียนรู้ และความเท่าเทยีมกันทางการศกึษาของนักเรียนทุกระดบั

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ
วตัถปุระสงค์โครงการที่

8 ประเมินคณุภาพการศกึษา

ภายในสถานศกึษา

(เสนอโดยตวัแทน

สถานศกึษา)

 - เพ่ือพฒันาคณุภาพ

การศกึษาในโรงเรียนสงักดั

เทศบาลฯ และให้

การศกึษาได้มาตรฐาน 

 - สามารถทราบผลการ

ประเมินคณุภาพการ

การศกึษา ระดบักลุม่

การศกึษาท้องถ่ินที่ 7

ประเมินตนเอง ด้านปัจจยั กระบวนการ 

และผลผลติ ในโรงเรียนสงักดัเทศบาลฯ 

และผา่นเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 80 (24 

มาตรฐาน)

           40,000            40,000            40,000 ผู้บริหาร ครู และ

นกัเรียน มีการพฒันา

การศกึษาอยา่งเป็น

ระบบ  มีคณุภาพได้

มาตรฐาน และ

ผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนของนกัเรียนสงูขึน้

ส านกัการศกึษา 

หนว่ยศกึษานิเทศก์

9 จดัหาหนงัสอืเรียนและ

แบบฝึกหดั พร้อมอปุกรณ์

การศกึษา (เสนอโดย

คณะกรรมการสถานศกึษา)

เพ่ือจดัหาหนงัสอืเรียนและ

แบบฝึกหดั พร้อมอปุกรณ์

การศกึษา ให้แกน่กัเรียน

ทกุระดบัชัน้ ในโรงเรียน

สงักดัเทศบาลฯและศนูย์

พฒันาเดก็เลก็

โรงเรียนสงักดัเทศบาลฯ 8 แหง่และศนูย์

พฒันาเดก็เลก็ 11 แหง่

      1,000,000       1,000,000       1,000,000 นกัเรียนมีความพร้อม

ด้านการเรียน และแบง่

เบาภาระผู้ปกครอง

ส านกัการศกึษา 

หนว่ยศกึษานิเทศก์
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    2.1 แนวทางพัฒนาคุณภาพการจดัการเรียนรู้ และความเท่าเทยีมกันทางการศกึษาของนักเรียนทุกระดบั

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ
วตัถปุระสงค์โครงการที่

10 พฒันาปรับปรุงหลกัสตูร

สถานศกึษา (เสนอโดย

คณะกรรมการสถานศกึษา)

เพ่ือตรวจคณุภาพและ

ปรับปรุง องค์ประกอบ

ตา่งๆ ของหลกัสตูรเพ่ือให้

สอดคล้องกบัหลกัสตูร

แกนกลางฯ

จดัอบรม และจดัท าหลกัสตูรสถานศกึษา ใน

โรงเรียนสงักดัเทศบาล จ านวน 8 ครัง้

           50,000            50,000            50,000 โรงเรียน และนกัเรียน

มีหลกัสตูรสถานศกึษา

ที่ถกูต้องครบทกุ

องค์ประกอบ มีความ

เหมาะสมและ

สอดคล้องกบับริบท

ของโรงเรียนในสงักดั

เทศบาล

ส านกัการศกึษา 

หนว่ยศกึษานิเทศก์

11 จดัประสบการณ์เพ่ือพฒันา

เดก็ปฐมวยั (เสนอโดย

คณะกรรมการสถานศกึษา)

เพ่ือพฒันากระบวนการ

และวิธีการจดักิจกรรมการ

เรียนการสอนของครู

ปฐมวยัให้เป็นไปตาม

มาตรฐานการศกึษาปฐมวยั

จดัอบรมครูปฐมวยั และจดัท าคูมื่อครู 

นกัเรียน และผู้ปกครอง ในโรงเรียนสงักดั

เทศบาล จ านวน 2 ครัง้

           50,000            50,000            50,000 นกัเรียนระดบัปฐมวยั 

มีผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียน และมีพฒันาการ

ทกุด้านอยา่งสมบรูณ์

และเป็นไปตามวยั

ส านกัการศกึษา 

ฝ่ายวิชาการ
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    2.1 แนวทางพัฒนาคุณภาพการจดัการเรียนรู้ และความเท่าเทยีมกันทางการศกึษาของนักเรียนทุกระดบั

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ
วตัถปุระสงค์โครงการที่

12 อบรมครูผู้ดแูลเดก็ศนูย์

พฒันาเดก็เลก็เพ่ือพฒันา

วิชาการ (เสนอโดย

คณะกรรมการสถานศกึษา)

เพ่ือพฒันาศกัยภาพ       

หวัหน้าศนูย์พฒันาเดก็เลก็

และครูผู้ดแูลเดก็      ให้มี

วิธีการและเทคนิคที่

หลากหลายในการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้ และ

เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพใน

การปฏิบตังิานศนูย์พฒันา

เดก็เลก็

จดัอบรมหวัหน้าศนูย์ฯและครูผู้ดแูลเดก็ของ

ศนูย์พฒันาเดก็เลก็สงักดัเทศบาลนคร

นครสวรรค์ จ านวน  11 แหง่

           50,000            55,000            60,000 หวัหน้าศนูย์ฯและครู

ผู้ดแูลเดก็ของศนูย์

พฒันาเดก็เลก็สงักดั

เทศบาลนครนครสวรรค์

 มีการพฒันาศกัยภาพ

การปฏิบตังิาน

สามารถน าไปใช้

พฒันากิจกรรมการ

เรียนรู้ได้

ส านกัการศกึษา  

ฝ่ายกิจการ

โรงเรียนฯ

13 สง่เสริมและพฒันา

มาตรฐานศนูย์พฒันาเดก็

เลก็ (เสนอโดย

คณะกรรมการสถานศกึษา)

เพ่ือสง่เสริมและพฒันา

ศนูย์พฒันาเดก็เลก็ ให้ได้

มาตรฐานเป็นไปตาม

เกณฑ์การประเมินจาก

หนว่ยงานตา่งๆ

ศนูย์พฒันาเดก็เลก็ในสงักดัเทศบาล ได้รับ

งบประมาณสนบัสนนุ  การจดักิจกรรม

พฒันาการเรียนรู้แกเ่ดก็ จ านวน 435 คน

           50,000            55,000            60,000 ศนูย์พฒันาเดก็เลก็ มี

มาตรฐานและเป็นไป

เกณฑ์การประเมินของ

หนว่ยงานตา่งๆ

ส านกัการศกึษา  

ฝ่ายกิจการ

โรงเรียนฯ
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    2.1 แนวทางพัฒนาคุณภาพการจดัการเรียนรู้ และความเท่าเทยีมกันทางการศกึษาของนักเรียนทุกระดบั

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ
วตัถปุระสงค์โครงการที่

14 ปฐมนิเทศผู้ปกครองเดก็เลก็

ของศนูย์พฒันาเดก็เลก็ 

(เสนอโดยคณะกรรมการ

สถานศกึษา)

เพ่ือสร้างความรู้ความ

เข้าใจระหวา่งผู้ปกครอง

และเทศบาลเก่ียวกบั

นโยบายและแนวทางการ

จดักิจกรรมการเรียนรู้ของ

ศนูย์พฒันาเดก็เลก็สงักดั

เทศบาลนครนครสวรรค์

จดัประชมุผู้ปกครองเดก็เลก็ของศนูย์พฒันา 

      เดก็เลก็สงักดัเทศบาลนครนครสวรรค์ 

จ านวน  435 คน

           20,000            30,000            40,000 ผู้ปกครองเดก็เลก็ มี

ความรู้ความเข้าใจและ

รับทราบนโยบาย

พร้อมทัง้แนวทางการ

จดักิจกรรมการเรียนรู้ 

ของศนูย์พฒันาเดก็

เลก็สงักดัเทศบาลนคร

นครสวรรค์

ส านกัการศกึษา  

ฝ่ายกิจการ

โรงเรียนฯ

15 มอบสมัฤทธิบตัรแกเ่ดก็เลก็

ของศนูย์พฒันาเดก็เลก็ 

(เสนอโดยคณะกรรมการ

สถานศกึษา)

เพ่ือสร้างขวญัและก าลงัใจ

ให้ผู้ปกครองและเดก็เลก็

และกระตุ้นให้เข้ารับ

การศกึษาในระดบัที่สงูขึน้

ตอ่ไป

มอบสมัฤทธิบตัรให้แกเ่ดก็เลก็ของศนูย์

พฒันาเดก็เลก็ในสงักดัเทศบาลนคร

นครสวรรค์ ทัง้ 11 แหง่

           30,000            40,000            45,000 ผู้ปกครองและเดก็เลก็

เกิดขวญัและก าลงัใจ  

เกิดแรงกระตุ้นให้น า

เดก็เลก็เข้ารับ

การศกึษาในระดบัที่

สงูขึน้

ส านกัการศกึษา  

ฝ่ายกิจการ

โรงเรียนฯ

งบประมาณเทศบาล 3,664,000      3,694,000      3,719,000      

งบเงินอุดหนุน 154,860,940  -                 -                 
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

    2.2 แนวทางพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยส่ืออิเล็คทรอนิค (e-learning)

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 จดันิทรรศการผลงาน

การศกึษา (เสนอโดยชมุชน

บางปรอง)

เพ่ือเผยแพร่ 

ประชาสมัพนัธ์ ผลงานทาง

วิชาการ ของพนกังานครู 

และนกัเรียนโรงเรียนใน

สงักดัเทศบาลฯระดบั

ท้องถ่ิน ระดบักลุม่

การศกึษาท้องถ่ินที่ 7 , 8 

และระดบัประเทศ

จดัการประกวดโครงงาน/กิจกรรมด้าน

วิชาการตามกลุม่สาระการเรียนรู้ การจดั

ป้ายนิเทศ และการจดัแสดงผลงานทาง

วิชาการของพนกังานครู และนกัเรียน

โรงเรียนในสงักดัเทศบาลฯ

      1,080,000       1,080,000       1,080,000 พนกังานครู และ

นกัเรียนเป็นต้นแบบ 

ในการจดักิจกรรมการ

เรียนการสอนที่มี

คณุภาพ ได้มาตรฐาน

ส านกัการศกึษา 

หนว่ยศกึษานิเทศก์

งบประมาณเทศบาล 1,080,000      1,080,000      1,080,000      

งบเงินอุดหนุน -                 -                 -                 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554 ถงึ 2556)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา
ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

    2.3 แนวทางพัฒนาส่งเสริมให้นักเรียนส่ือสารได้ 3 ภาษา

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 พฒันาศกัยภาพในการจดั

กิจกรรมเรียนรู้ 3 ภาษา 

(ภาษาไทย,ภาษาจีน

,ภาษาองักฤษ)  (เสนอโดย

ชมุชนพระบางมงคล)

เพ่ือให้นกัเรียนในสงักดั

เทศบาล  พนกังานครู 

บคุลากรทางการศกึษา 

พนกังานเทศบาล และ

ชมุชนในเขตเทศบาล 

ได้รับการเสริมทกัษะการ

พดู ฟัง อา่น เขียนทัง้ 3 

ภาษา และเพ่ิม

ความสามารถในการ

จดัการเรียนรู้ให้กบัครูผู้สอน

นกัเรียนในสงักดัเทศบาล ที่เข้าร่วมกิจกรรม

เสริมทกัษะ ทัง้ 3 ภาษา จ านวน 2 รุ่น อบรม

 และฝึกทกัษะพนกังานครู บคุลากรทางการ

ศกึษา พนกังานเทศบาล และผู้สนใจ

           90,000            90,000 นกัเรียน พนกังานครู 

บคุลากรทางการศกึษา

 สามารถจดัการเรียนรู้

ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ

ส านกัการศกึษา 

หนว่ยศกึษานิเทศก์

งบประมาณเทศบาล 90,000           -                 90,000           

งบเงินอุดหนุน -                 -                 -                 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554 ถงึ 2556)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

    2.4 แนวทางส่งเสริม สนับสนุนให้เดก็ เยาวชน และประชาชน มีความรู้ความสามารถ เป็นเลิศทางด้านกีฬา ดนตรี และนันทนาการ

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 พฒันานกัเรียนด้านกีฬา

กรีฑาและดนตรีสูค่วามเป็น

เลศิ (เสนอโดยชมุชนฟ้าใหม)่

เพ่ือคดัเลอืกนกัเรียนเป็น

ตวัแทนเทศบาลในการ

แข่งขนักีฬา กรีฑา และ

ดนตรี ระดบัจงัหวดั ภาค 

เขต ประเทศ และ

ระดบัชาต ิเพ่ือเพ่ิมทกัษะ

ความรู้ด้านกีฬา  กรีฑา 

และดนตรีในระดบัที่สงูขึน้

ฝึกซ้อม เทคนิค และทกัษะ กีฬา กรีฑา และ

ดนตรี กลุม่โรงเรียนสงักดัเทศบาลฯ ทกุ

ระดบัการแข่งขนั

1.จดักีฬากลุม่ 

2.ร่วมกีฬานกัเรียนเทศบาลและเมืองพทัยา 

ภาคและประเทศ 

3.ร่วมกีฬานกัเรียนนกัศกึษาจงัหวดัฯ  

4.ฝึกซ้อมนกักีฬาและกรีฑา 

5.จดักีฬายกน า้หนกั 

6.ร่วมแข่งขนักีฬา

      1,800,000       1,800,000       1,800,000 นกัเรียน มีเทคนิค 

ทกัษะในด้านกีฬา 

กรีฑา และดนตรี

ส านกัการศกึษา  

ฝ่ายกิจกรรมเดก็ฯ

2 แข่งขนักีฬาอนบุาล

(เสนอโดยโรงเรียนลาซาล

โชตริว,ีชมุชนสถานีรถไฟ)

เพ่ือสง่เสริมพฒันาการ

ทางด้านร่างกาย จิตใจ 

อารมณ์ และสขุภาพ

พลานามยัสมบรูณ์แข็งแรง

จดัการแข่งขนักีฬา กรีฑานกัเรียนระดบัชัน้

อนบุาล โรงเรียนในเขตเทศบาล

         250,000          250,000          250,000 นกัเรียนระดบัชัน้

อนบุาล มีพฒันาการ 

ทางด้านร่างกาย จิตใจ

 อารมณ์ สขุภาพ

แข็งแรง จิตใจร่าเริง

แจม่ใส

ส านกัการศกึษา  

ฝ่ายกิจกรรมเดก็ฯ

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554 ถงึ 2556)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์
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    2.4 แนวทางส่งเสริม สนับสนุนให้เดก็ เยาวชน และประชาชน มีความรู้ความสามารถ เป็นเลิศทางด้านกีฬา ดนตรี และนันทนาการ

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

3 สง่เสริมการแข่งขนักีฬาใน

เขตเทศบาลนครนครสวรรค์

(เสนอโดยผู้แทนสถานศกึษา)

เพ่ือสง่เสริมให้เดก็ เยาวชน

 และประชาชน ในการ

พฒันามาตรฐานของกีฬา

และเลน่กีฬาเพ่ือสขุภาพ

จดัการแข่งขนักีฬา ในเขตเทศบาล       1,800,000       1,800,000       1,800,000 เดก็ เยาวชน และ

ประชาชน มีมาตรฐาน

ทางด้านกีฬาสงูขึน้และ

ชนะเลศิการแข่งขนัใน

ระดบัตา่งๆ มากขึน้

ส านกัการศกึษา  

ฝ่ายกิจกรรมเดก็ฯ

4 วนัเดก็แหง่ชาต ิ          

(เสนอโดยชมุชนพระบาง

มงคล)

เพ่ือให้เดก็และเยาวชน 

ตระหนกัถงึหน้าที่ของ

ตนเอง ได้เข้าร่วมกิจกรรม 

และความบนัเทงิตา่งๆ

จดักิจกรรมวนัเดก็แหง่ชาต ินกัเรียนในสงักดั

เทศบาลฯ

         450,000          450,000          450,000 เดก็และเยาวชน เข้าใจ

บทบาทหน้าที่ตนเอง 

กล้าแสดงออกและ

ได้รับความบนัเทงิ

ส านกัการศกึษา  

ฝ่ายกิจกรรมเดก็ฯ

5 ดนตรีเพ่ือประชาชน            

(เสนอโดยวิทยาลยัเทคนิค

นครสวรรค์)

เพ่ือให้เดก็ เยาวชน และ

ประชาชน ได้รับความสขุใช้

เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์

และหา่งไกลยาเสพตดิ

จดัแสดงดนตรี  ประกวดร้องเพลง ประกวด

วงดนตรี ประกวด แด๊นเซอร์ ประกวดลปิซิง

         150,000          150,000          150,000 เดก็ เยาวชน และ

ประชาชน ได้รับ

ความสขุ ใช้เวลาวา่งให้

เกิดประโยชน์ กล้า

แสดงออก และ

หา่งไกลยาเสพตดิ

ส านกัการศกึษา  

ฝ่ายกิจกรรมเดก็ฯ
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    2.4 แนวทางส่งเสริม สนับสนุนให้เดก็ เยาวชน และประชาชน มีความรู้ความสามารถ เป็นเลิศทางด้านกีฬา ดนตรี และนันทนาการ

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

6 การแข่งขนักีฬาเทศบาล

สมัพนัธ์จงัหวดันครสวรรค์

เพ่ือสง่เสริมความสมัพนัธ์

อนัดงีาม ระหวา่งเทศบาล

ในจงัหวดันครสวรรค์ และมี

สขุภาพพลานามยัที่ดี

พนกังานเทศบาล พนกังานจ้าง จ านวน 300

 คน เข้าร่วมการแข่งขนักีฬาเทศบาล

สมัพนัธ์จงัหวดันครสวรรค์ ครัง้ที่ 3

         100,000          100,000          100,000 พนกังานเทศบาล และ

พนกังานจ้าง มีความ

สมัพนัธ์อนัดรีะหวา่งกนั

ส านกัปลดัเทศบาล

งานธุรการ

7 สนบัสนนุการจดัการแข่งขนั

กีฬาและการออกก าลงักาย

จงัหวดันครสวรรค์

เพ่ือสง่เสริมให้เดก็  

เยาวชน  และประชาชนใน

การพฒันามาตรฐานของ

นกัเรียน และเลน่กีฬาเพ่ือ

สขุภาพนกัเรียน เยาวชน 

และประชาชนสูค่วามเป็น

เลศิ

จดัการแข่งขนั เข้าร่วมการแข่งขนั และ

สนบัสนนุการแข่งขนักีฬา และการออก

ก าลงักาย  ได้แก ่กีฬาฟตุบอล กีฬาใน

อทุยานสวรรค์และชมรมกีฬาตา่งๆ กีฬาเดก็

เยาวชนและประชาชน (กีฬาข้ามปี) กีฬายก

น า้หนกั กีฬาตะกร้อ วิง่สะสมระยะทาง

      6,000,000       6,000,000       6,000,000 เดก็ เยาวชนและ

ประชาชน มีมาตรฐาน

ทางด้านกีฬาสงูขึน้และ

ชนะเลศิการแข่งขนัใน

ระดบัตา่งๆมากขึน้

ส านกัการศกึษา  

ฝ่ายกิจกรรมเดก็ฯ

งบประมาณเทศบาล 10,550,000    10,550,000    10,550,000    

งบเงินอุดหนุน -                 -                 -                 
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

    2.5 แนวทางส่งเสริม สนับสนุนด้านศาสนา ศลิปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นกิจกรรมพระราชพิธี รัฐพิธี และการท่องเที่ยว

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 ถนนคนเดนิ (เสนอโดย

ชมุชนชอนตะวนั)

เพ่ือเป็นการสง่เสริมการ

ทอ่งเที่ยวและกระตุ้น

เศรษฐกิจในชมุชนและ

เป็นสถานที่เผยแพร่

ศลิปวฒันธรรม ภมิู

ปัญญาท้องถ่ิน

จดักิจกรรมถนนคนเดนิภายในเขตเทศบาล 

โดยจดักิจกรรมจ านวน  50 ครัง้

         350,000          350,000          350,000 มีการจบัจา่ยใช้สอย

มากขึน้และเกิดกระแส

เงินหมนุเวียนในระบบ

เศรษฐกิจมากขึน้

งานสง่เสริมการ

ทอ่งเที่ยว

ส านกัปลดัเทศบาล

2 จดังานวนัครู               

(เสนอโดยคณะกรรมการ

สถานศกึษาฯ)

เพ่ือให้พนกังานครู และ

บคุลากรทางการศกึษา ได้

ร าลกึถงึบรูพคณาจารย์

และมีจิตวิญญาณ ความ

ศรัทธาในวิชาชีพครู

จดักิจกรรมวนัครู พนกังานครู และบคุลากร

ทางการศกึษา ในสงักดัเทศบาลฯ จ านวน 

400 คน

           50,000            50,000            50,000 ครูสงักดัเทศบาลแสดง

ตวัเป็นแบบอยา่งที่ดี

และเป็นที่ยอมรับใน

สงัคม

ส านกัการศกึษา 

ฝ่ายสง่เสริม

ศาสนาฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554 ถงึ 2556)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา
ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
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    2.5 แนวทางส่งเสริม สนับสนุนด้านศาสนา ศลิปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นกิจกรรมพระราชพิธี รัฐพิธี และการท่องเที่ยว

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา
ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

3 สนบัสนนุ สง่เสริม งานรัฐพิธี

 ราชพิธี และงานประเพณี

ท้องถ่ิน

เพ่ืออนรัุกษ์ประเพณี

สง่เสริมศลิปวฒันธรรมอนั

ดงีาม และสง่เสริมการมี

สว่นร่วมของประชาชน 

ตลอดจนการเฉลมิพระ

เกียรตพิระบาทสมเดจ็พระ

เจ้าอยูห่วั สมเดจ็พระนาง

เจ้าพระบรมราชินีนาถ 

และพระบรมวงศานวุงศ์

จดั/ร่วมงานวนัขึน้ปีใหม ่วนัสงกรานต์ วนั

ลอยกระทง  แหเ่ทยีนจ าน าพรรษา งาน

เฉลมิพระเกียรตเิน่ืองในวโรกาสเฉลมิพระ

ชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช"  งานเฉลมิพระ

เกียรตสิมเดจ็  พระนางเจ้าสริิกิติ์

พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในวโรกาสวนัเฉลมิ

พระชนมพรรษา "12สงิหามหาราชินี 

คา่ใช้จา่ยในการรับเสดจ็ฯ

         900,000          900,000          900,000 ประชาชน ภาคเอกชน

และหนว่ยงานราชการ

ในจงัหวดันครสวรรค์ 

และจงัหวดัใกล้เคยีง

เข้ามามีสว่นร่วม

ส านกัการศกึษา 

ฝ่ายสง่เสริม

ศาสนาฯ

4 อบรมลกูเสอืจราจร (เสนอ

โดยชมุชนเดชาพฒันา)

เพ่ือให้ลกูเสอื เนตรนารี 

และยวุกาชาด มีความรู้

เก่ียวกบักฏจราจร และ 

สามารถน าความรู้ไปใช้ใน

โรงเรียน และ

ชีวิตประจ าวนัได้

จดัอบรมลกูเสอื เนตรนารี และยวุกาชาด 

ในสงักดัเทศบาลฯ  จ านวน 160 คน

           90,000            90,000            90,000 ลกูเสอื เนตรนารี และ

ยวุกาชาด น าความรู้

เร่ืองกฏจราจร ไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวนัได้ถกูต้อง

ส านกัการศกึษา  

ฝ่ายกิจการนกัเรียน
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    2.5 แนวทางส่งเสริม สนับสนุนด้านศาสนา ศลิปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นกิจกรรมพระราชพิธี รัฐพิธี และการท่องเที่ยว

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา
ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

5 รณรงค์เพ่ือป้องกนัและ

แก้ไขปัญหายาเสพตดิ

(เสนอโดยชมุชนป้อมหนึ่ง)

เพ่ือฝึกอบรมพฒันา

คณุธรรม จริยธรรม ของ

นกัเรียนไมใ่ห้ยุง่เก่ียวกบัยา

เสพตดิ

จดัอบรมเก่ียวกบัยาเสพตดิ ปีละ 1 ครัง้  20,000

(เงินอดุหนนุ)

 20,000

(เงินอดุหนนุ)

 20,000

(เงินอดุหนนุ)

นกัเรียนมีความรู้และ

ป้องกนัตนเองจากยา

เสพตดิ ไมยุ่ง่เก่ียว

อบายมขุ สามารถ

ปฏิบตัหิน้าที่เป็นแกน

น านกัเรียนชว่ยเหลอื

ครูสอดสอ่งดแูล

นกัเรียนที่มีพฤตกิรรม

เสี่ยง

ส านกัการศกึษา  

ฝ่ายกิจการนกัเรียน

งบประมาณเทศบาล 1,390,000      1,390,000      1,390,000      

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

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 สง่เสริมการเรียนรู้ส าหรับ

เดก็นอกระบบ

(เสนอโดยชมุชนรณชยั)

เพ่ือสง่เสริมและสนบัสนนุ

กิจกรรมเดก็ด้อยโอกาสใน

ชมุชนให้มีพฒันาการ

ทางด้านร่างกาย อารมณ์ 

สงัคมและสตปัิญญา

จดัโครงการ/กิจกรรม อยา่งน้อย 2 กิจกรรม 

จ านวน 50 คน

           15,000            15,000            15,000 เดก็ด้อยโอกาสใน

ชมุชนมีพฒันาการด้าน

ร่างกาย อารมณ์  

สงัคมและสตปัิญญา 

ดขีึน้

ส านกัการศกึษา

ฝ่ายการศกึษา

นอกระบบฯ

 งบประมาณเทศบาล 15,000           15,000           15,000           

งบเงินอุดหนุน -                 -                 -                 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554 ถงึ 2556)

เทศบาลนครนครสวรรค์

    2.6 แนวทางส่งเสริม สนับสนุนเดก็ เยาวชน และประชาชน รู้จกัใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา
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3. ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดกิารสังคมและชุมชน

    3.1 แนวทางส่งเสริม และสนับสนุน การแก้ไขปัญหาความยากจน

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 สง่เสริมและพฒันาชมุชน

พอเพียง

(เสนอโดยชมุชนยวุบณัฑิต)

1. เพ่ือให้เกิดศนูย์กลาง

การพฒันาทรัพยากร 

มนษุย์อนัน าไปสูก่าร

เรียนรู้ตลอดชีวิต

2. เพ่ือให้ประชาชนมี

ทางเลอืกในการประกอบ

อาชีพ มีรายได้ และ

เพ่ิมพนูทกัษะอาชีพตาม

ความต้องการของชมุชน

จ านวนผู้ เข้าร่วมกิจกรรมไมน้่อยกวา่

3,000 คน

      1,280,000       1,280,000       1,280,000 1. เกิดศนูย์กลางการ

พฒันาทรัพยากร

มนษุย์อนัน าไปสูก่าร

เรียนรู้ตลอดชีวิต

2. ประชาชนมี

ทางเลอืกในการ

ประกอบอาชีพ มี

รายได้และเพ่ิมพนู 

ทกัษะอาชีพตามความ

ต้องการของชมุชน

กองสวสัดกิาร

สงัคม

โครงการที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554 ถงึ 2556)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและที่มา
หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ
วตัถปุระสงค์
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    3.1 แนวทางส่งเสริม และสนับสนุน การแก้ไขปัญหาความยากจน

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ
วตัถปุระสงค์

3. เพ่ือเผยแพร่ 

ประชาสมัพนัธ์ผลติภณัฑ์

สนบัสนนุให้มีการพฒันา

ผลติภณัฑ์ และหาตลาดให้

กลุ่มอาชีพ

4. เพ่ือสง่เสริมและพฒันา

กลุ่มออมทรัพย์ ให้

ประชาชนมีการรวมตวักนั

ออมสร้างวนิยัการใช้เงิน 

และลดรายจา่ยฟุ่ มเฟือย

5. เพ่ือสง่เสริมการพฒันา

โดยเน้นการมี สว่นร่วมของ

ประชาชน เปิดโอกาสให้ 

ประชาชนได้แสดงความ

คดิเหน็ และเสนอแนะ แนว

ทางแก้ไขปัญหาในชมุชน 

ด้วยตนเอง

3. การเผยแพร่ 

ประชาสมัพนัธ์ผลิตภณัฑ์

 สนบัสนนุให้มีการ

พฒันาผลิตภณัฑ์ และ

หาตลาดให้กลุม่อาชีพ

4. การพฒันากลุม่ออม

ทรัพย์ให้ประชาชนมีการ

รวมตวักนัออม สร้างวินยั

การใช้เงินและลด

รายจา่ยฟุ่ มเฟือย

5. การพฒันาโดยเน้น

การมี  สว่นร่วมของ 

ประชาชน เปิดโอกาสให้

ประชาชนได้ แสดงความ

คิดเห็นและเสนอแนะแนว

   ทางแก้ไขปัญหาใน

ชมุชนด้วยตนเอง

งบประมาณเทศบาล 1,280,000      1,280,000      1,280,000      

งบเงินอุดหนุน -                 -                 -                 
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3. ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดกิารสังคมและชุมชน

    3.2 แนวทางพัฒนาสังคมและชุมชน  เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชน

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 การพฒันาฐานข้อมลู

(เสนอโดยชมุชนวดัไทรเหนือ)

1. สนบัสนนุการส ารวจ

ข้อมลูพืน้ฐานเพ่ือการ

วางแผนพฒันาชมุชน

2. ให้ความรู้แกแ่กนน า

ชมุชนให้มีศกัยภาพที่จะ

สร้างกระบวนการเรียนรู้ใน

ชมุชนของตน

3. สนบัสนนุให้ชมุชน

จดัท าแผนเพ่ือวิเคราะห์ 

ปัญหาและศกัยภาพของ

ชมุชนและก าหนดกิจกรรม

ด าเนินงานตาม

ความสามารถของชมุชน

จ านวนข้อมลูพืน้ฐานในชมุชนไมน้่อยกวา่ 

3,500 หลงัคาเรือน

         250,000          250,000          250,000 1. คณุภาพชีวิตของ

ประชาชนในชมุชน 

จะต้องพฒันาให้ถงึ

เกณฑ์ จปฐ.

2. ท าให้ประชาชนใน

ชมุชนมีความรู้ความ

เข้าใจเก่ียวกบัการใช้ 

จปฐ.

3. คณะกรรมการชมุชน

 ประชาชนที่ยงัไมผ่า่น

เกณฑ์ จปฐ. ต้อง

ร่วมกนัแก้ไขปัญหา

ของตนเอง/ชมุชน

กองสวสัดกิาร

สงัคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554 ถงึ 2556)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา
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    3.2 แนวทางพัฒนาสังคมและชุมชน  เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชน

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

4. สนบัสนนุให้ประชาชน

เข้ามามีสว่นร่วมใน  การ

วางแผนพฒันา การ

ตรวจสอบและก ากบัดแูล 

การด าเนินงานของท้องถ่ิน

5. ใช้ข้อมลู จปฐ. เพ่ือ

พฒันาชมุชน โดยน า

ข้อมลูที่ได้มาวิเคราะห์

ปัญหา เหตแุละแนว

ทางแก้ไข จดัล าดบั

ความส าคญั วางแผน

ด าเนินการ และประเมินผล

4. แกนน าชมุชน 

สามารถวิเคราะห์

สาเหต ุและแนวทาง

แก้ไข จดัล าดบั

ความส าคญัวางแผน

ด าเนินการและ

ประเมินผลได้

5. เทศบาลร่วมกบั

คณะกรรมการชมุชน

น าข้อมลูระดบัชมุชน

มาประกอบการ

วางแผนงาน/โครงการ

ของเทศบาล
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    3.2 แนวทางพัฒนาสังคมและชุมชน  เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชน

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

2 สนบัสนนุกลุม่สตรีเพ่ือ

สง่เสริมและพฒันาศกัยภาพ

(เสนอโดยชมุชนสามคัคี

พฒันา)

1. เพ่ือสง่เสริมให้สตรีและ

ประชาชนในชมุชนเข้าใจ

บทบาทและหน้าที่ของ

ตนเอง มีความรู้ความ

เข้าใจเก่ียวกบัการพฒันา

ชมุชน

2. เพ่ือเสริมสร้าง

กระบวนการมีสว่นร่วมใน

การพฒันาชมุชนของสตรี

ชมุชน

3. เพ่ือสง่เสริมให้สตรีใน

ชมุชนมีการพฒันา

สามารถท างานด้านการ

พฒันาชมุชนและแก้ไข

ปัญหาตา่ง ๆ  ในชมุชนได้

4. เพ่ือสง่เสริมให้สตรีและ

ประชาชนในชมุชน มี

อาชีพ/รายได้และความ

เป็นอยูท่ี่ดขีึน้

จ านวนกิจกรรมไมน้่อยกวา่ 80 กิจกรรม          670,000          670,000          670,000 1. สตรีและประชาชน

ในชมุชนมีความรู้ความ

เข้าใจเก่ียวกบัการ

พฒันาชมุชน

2. สตรีในชมุชนมีความ

เข้าใจและมีสว่นร่วมใน

การพฒันาชมุชน

3. สตรีในชมุชนเข้าใจ

และตระหนกัถงึ

บทบาทหน้าที่ของ

ตนเอง

4. สตรีในชมุชนมีการ

พฒันาศกัยภาพ และ

ความสามารถในการ

พฒันา  ชมุชนตนเอง

กองสวสัดกิาร

สงัคม

96



97

    3.2 แนวทางพัฒนาสังคมและชุมชน  เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชน

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

5. เพ่ือสง่เสริมให้สตรีและ

ประชาชนในชมุชน

แลกเปลี่ยนความคดิเหน็ 

และเสนอแนะปัญหาตา่งๆ

 และร่วมกนัหาแนว

ทางแก้ไข

5. สตรีและประชาชน

ในชมุชนมี สวสัดกิาร

ตา่งๆ ที่มัน่คง มีอาชีพ

มีรายได้ และความ

เป็นอยูท่ี่ดขีึน้

งบประมาณเทศบาล 920,000         920,000         920,000         

งบเงินอุดหนุน -                 -                 -                 
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3. ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดกิารสังคมและชุมชน

    3.3 แนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 สง่เสริมคณุธรรม และ

จริยธรรมส าหรับประชาชน

(เสนอโดยชมุชนวิมานลอย)

1. เพ่ือให้ประชาชนใน

ชมุชนได้ใช้ค าสอนใน

พระพทุธศาสนา และพระ

บรมราโชวาทเป็นแนวทาง

ในการปฏิบตัติน

2. เพ่ือให้หลกัศาสนา 

กลอ่มเกลาจิตใจ ให้ลด ละ

 เลกิอบายมขุ

3. เพ่ือให้ประชาชน 

ตระหนกัถงึความส าคญั

ของสถาบนัครอบครัว ซึง่

เป็นสถาบนัแรก

จ านวนผู้ เข้าร่วมกิจกรรมไมน้่อยกวา่ 250 คน          200,000          200,000          200,000 1. ประชาชนในชมุชน

ได้รับแนวทางที่ถกูต้อง

น าไปปฏิบตัใิน

ชีวิตประจ าวนัได้

2. ประชาชนในชมุชน

ได้ตระหนกัถงึพิษภยั

ของอบายมขุ และลด 

ละเลกิอบายมขุ 

3. ประชาชนในชมุชน 

ตระหนกัถงึ

ความส าคญัของ

สถาบนัครอบครัวซึง่

เป็นสถาบนัแรก

กองสวสัดกิาร

สงัคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554 ถงึ 2556)

เทศบาลนครนครสวรรค์

วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา
ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ
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    3.3 แนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา
ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ

ที่เตรียมความพร้อมให้แก่

สมาชิกในครอบครัวให้

เป็นพลเมืองที่ดแีละมี

คณุภาพในสงัคม 

4. เพ่ิมความรู้ความเข้าใจ

ในบทบาทของสมาชิกแต่

ละคนในครอบครัว 

5. เพ่ือให้ประชาชนใน

ชมุชนได้ใช้หลกัธรรมให้

การครองเรือน สมาชิกใน

ครอบครัวได้รับความอบอุ่น

ที่เตรียมความ พร้อม

ให้แกส่มาชิกใน

ครอบครัว เพ่ือที่จะให้

เป็นพลเมืองที่ด ีและมี

คณุภาพในสงัคมตอ่ไป

4. สถาบนัครอบครัว

สามารถดแูลให้ความรัก

 ความอบอุ่นแกส่มาชิก

ในครอบครัว 

5. ประชาชนในชมุชนได้

ใช้หลกัธรรม ในการ

ครองเรือน สมาชิกใน

ครอบครัวได้รับความ

อบอุ่น
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    3.3 แนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา
ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ

2 ปกป้องสถาบนั  สงบ สนัต ิ

และสามคัคี

(เสนอโดยชมุชนตดัใหม)่

1. เพ่ือสง่เสริมและสร้าง

ความสมานฉนัท์

2. เพ่ือสร้างจิตส านกึให้

รู้จกัการเป็นผู้น า และผู้

ตามที่ดี

3. เพ่ือให้เกิดความรัก 

ความสามคัคใีนหมู่คณะ

4. เพ่ือให้ประชาชนใน

ชมุชน เกิดจิตส านกึในการ

ปกป้อง เทดิทนูและด ารงไว้

 ซึง่สถาบนัชาต ิศาสนา 

พระมหากษัตริย์

จ านวนผู้ เข้าร่วมกิจกรรมไมน้่อยกวา่

500 คน

         500,000          500,000          500,000 1. ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม

ได้รับการสง่เสริมและ

สร้างความสมานฉนัท์

2. ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมมี

จิตส านกึให้รู้จกัการเป็น

ผู้น าและผู้ตามที่ดี

3. ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม

เกิดความรักความ

สามคัคใีนหมู่คณะ

4. ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม 

เกิดจิตส านกึในการ

ปกป้อง เทดิทนูและ

ด ารงไว้ ซึง่สถาบนัชาต ิ

ศาสนา พระมหากษัตริย์

กองสวสัดกิาร

สงัคม

งบประมาณเทศบาล 700,000         700,000         700,000         

งบเงินอุดหนุน -                 -                 -                 
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3. ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดกิารสังคมและชุมชน

    3.4 แนวทางสงเคราะห์ ผู้ ด้อยโอกาสทางสังคม และผู้ประสบภัยพิบัต ิเพื่อบรรเทาความเดอืดร้อนเบือ้งต้น

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 การสง่เสริมคณุภาพชีวิต

ประชาชน

(เสนอโดยชมุชนหน้าโรง

เกลอื)

1. เพ่ือชว่ยเหลือและบรรเทา

ความเดือดร้อนกบัประชาชน

ที่ด้อยโอกาสในสงัคม 

2. เพ่ือให้ประชาชน

ผู้ ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้หรือผู้

ยากจนให้มีที่อยูอ่าศยัเป็น

ของตนเอง

3. เพ่ือเป็นขวญัและก าลงัใจ

ส าหรับกลุม่เป้าหมายวา่ยงัมี

หน่วยงานของรัฐดแูล

สง่เสริมคณุภาพชีวิตของประชาชนในเขต

เทศบาลไมน้่อยกวา่ 1,500 คน

      3,200,000       3,200,000       3,200,000 1. ประชาชนที่ด้อย

โอกาสในสงัคมมีความ

เป็นอยูท่ี่ดีขึน้สามารถ

พึง่พาตนเองได้

2. ประชาชนที่ด้อย

โอกาสในสงัคมมีที่อยู่

อาศยั

3. ประชาชนมีทศันคติที่

ดีตอ่หน่วยงานของรัฐ

กองสวสัดกิาร

สงัคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554 ถงึ 2556)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ
ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา
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    3.4 แนวทางสงเคราะห์ ผู้ ด้อยโอกาสทางสังคม และผู้ประสบภัยพิบัต ิเพื่อบรรเทาความเดอืดร้อนเบือ้งต้น

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ
ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

4. เพ่ือให้เด็กและเยาวชน ใช้

เวลาวา่งให้เป็นประโยชน์

5. เพ่ือให้การสงเคราะห์และ

ชว่ยเหลือผู้ประสบภยัพิบตัิ

ตา่ง ๆ

4. เด็กและเยาวชน ใช้

เวลาวา่งให้เป็นประโยชน์

5. ผู้ประสบภยัพิบตัิ

ได้รับความชว่ยเหลือเป็น

การบรรเทาความ

เดือดร้อนเบือ้งต้น

งบประมาณเทศบาล 3,200,000      3,200,000      3,200,000      

งบเงินอุดหนุน -                 -                 -                 
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3. ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดกิารสังคมและชุมชน

    3.5 แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาศกัยภาพของชุมชน

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 สนบัสนนุชมุชนเพ่ือ

เสริมสร้างการมีสว่นร่วม

และพฒันาศกัยภาพชมุชน

เข้มแข็ง

(เสนอโดยชมุชนหน้าผา)

1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ 

ความเข้าใจเก่ียวกบัการ

พฒันาชมุชนให้กบัประชาชน

2. เพ่ือเสริมสร้าง

กระบวนการมีสว่นร่วมของ

ประชาชนในชมุชน

3. เพ่ือสง่เสริมให้ชมุชนมีการ

พฒันาศกัยภาพในชมุชน

ของตนเอง

4. เพ่ือสง่เสริมให้ประชาชน

ในชมุชนได้มีการแลกเปลี่ยน

ความคิด และเสนอแนะ 

ปัญหาตา่ง ๆ ในชมุชนเพ่ือ

น าเสนอเทศบาล

จ านวนกิจกรรมไมน้่อยกวา่ 150 กิจกรรรม       2,010,000       2,010,000       2,010,000 1. ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมมี

ความรู้ ความเข้าใจ 

เก่ียวกบัการพฒันาชมุชน

ให้กบัประชาชน

2. ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม

เสริมสร้างกระบวนการมี

สว่นร่วม

3. ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม

สง่เสริมให้ชมุชนมีการ

พฒันาศกัยภาพในชมุชน

ของตนเอง

4. ประชาชนในชมุชนได้

มีการ แลกเปลี่ยน

ความคิด เสนอแนะ

ปัญหาตา่ง ๆ ในชมุชน

เพ่ือน าเสนอเทศบาล

กองสวสัดกิาร

สงัคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554 ถงึ 2556)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ
ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา
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    3.5 แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาศกัยภาพของชุมชน

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ
ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

5. เพ่ือให้ประชาชนใน

ชมุชนมีจิตส านกึในการ 

สร้างความสามคัค ี

ชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนัไม่

เอารัดเอาเปรียบ ไม่

เบยีดเบยีนซึง่กนัและกนั

5. ประชาชนมีจิตส านกึ

ในการสร้างความ

สามคัค ีชว่ยเหลอืซึง่

กนัและกนัไมเ่อารัดเอา

เปรียบ ไมเ่บยีดเบยีน

ซึง่กนัและกนั
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    3.5 แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาศกัยภาพของชุมชน

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ
ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

2 สง่เสริมการมีสว่นร่วม

(เสนอโดยชมุชนหน้าผา)

1. เพ่ือสง่เสริมการมีสว่น

ร่วมของ  เดก็ เยาวชน 

และประชาชนในชมุชน

2. เพ่ือเสริมสร้างความรัก

ความสามคัค ีเดก็เยาวชน

และประชาชนในชมุชน

3. เพ่ือให้เดก็ เยาวชน 

และประชาชนในชมุชนได้

ใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์

จ านวนผู้ เข้าร่วมกิจกรรมไมน้่อยกวา่ 7,500 

คน

      7,000,000       7,000,000       7,000,000 1.เดก็ เยาวชนและ

ประชาชนในชมุชน มี

สว่นร่วมในการท า

กิจกรรมตา่งๆ

2. เกิดความรักความ

สามคัคขีองเดก็

เยาวชนและประชาชน

ในชมุชน

3. เดก็ เยาวชน และ

ประชาชนในชมุชนได้ใช้

เวลาวา่งให้เกิด

ประโยชน์

กองสวสัดกิาร

สงัคม
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    3.5 แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาศกัยภาพของชุมชน

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ
ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

4. เพ่ือให้หนว่ยงานหลกั

ของเทศบาล ได้เข้าไป

รับทราบปัญหาความ

ต้องการ ของเดก็ เยาวชน 

และประชาชนในชมุชน

5. เพ่ือให้การด าเนินงาน

ด้านการพฒันาชมุชนมี

กิจกรรมอยา่งตอ่เน่ือง และ

เพ่ือเช่ือมความเข้าใจอนัดี

ระหวา่งเทศบาลกบัเดก็ 

เยาวชน และประชาชนใน

ชมุชน

4. หนว่ยงานหลกัของ

เทศบาล ได้เข้าไป 

รับทราบปัญหาความ

ต้องการ ของเดก็  

เยาวชนและประชาชน

ในชมุชน

5. การด าเนินงานด้าน

การพฒันาชมุชนมี

กิจกรรมอยา่งตอ่เน่ือง 

และเช่ือมความเข้าใจ

อนัดรีะหวา่งเทศบาลฯ 

กบัเดก็ เยาวชนและ

ประชาชนในชมุชน
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    3.5 แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาศกัยภาพของชุมชน

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ
ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

3 สง่เสริม และเพ่ิมศกัยภาพ

ชมุชน

(เสนอโดยชมุชนเจ้าแมศ่รี

จนัทร์)

1.เพ่ือให้คณะกรรมการ

บริหารชมุชน อนกุรรมการ

ที่ปรึกษาชมุชน ฯลฯ ทกุ

ฝ่ายในชมุชนรู้หลกัการ

บริหารการพฒันาชมุชน

สร้างกระบวนการเรียนรู้

ร่วมกนั

2.เพ่ิมศกัยภาพชมุชน

ตระหนกัถงึบทบาท หน้าที่

ของตนเองเกิดความรู้สกึ

ภาคภมิูใจและเป็น

แรงผลกัดนัในการท างาน

จ านวนผู้ เข้าร่วมกิจกรรมไมน้่อยกวา่ 2,500 

คน

    10,000,000     10,000,000     10,000,000 1. คณะกรรมการ

บริหารชมุชน 

อนกุรรมการที่ปรึกษา

ชมุชน ฯลฯ ทกุฝ่ายใน

ชมุชนรู้หลกัการบริหาร

พฒันาสร้าง

กระบวนการเรียนรู้

ร่วมกนั

2.ชมุชนรับรู้ถงึบทบาท

หน้าที่ของตนเอง เกิด

ความรู้สกึภาคภมิูใจ 

เป็นแรงผลกัดนัในการ

ท างาน

กองสวสัดกิาร

สงัคม
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    3.5 แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาศกัยภาพของชุมชน

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ
ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

3. เพ่ือให้หนว่ยงานหลกั

ของเทศบาลฯได้ทราบ

ปัญหา ความต้องการของ

ประชาชน และชมุชน 

น ามาด าเนินการพฒันา

ชมุชนให้เป็นไปอยา่ง

ตอ่เน่ือง

3. เทศบาลได้รับรู้

ปัญหา ความต้องการ

ของประชาชน ชมุชน 

สามารถน ามา

ด าเนินการพฒันา

ชมุชนให้เป็นไป อยา่ง

ตอ่เน่ือง
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    3.5 แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาศกัยภาพของชุมชน

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ
ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

4 สง่เสริมการมีสว่นร่วมของ

องค์กรชมุชนในเขตเทศบาลฯ

(เสนอโดยชมุชนดารารัตน์ 4)

1. เพ่ือสง่เสริมการมีสว่น

ร่วมของคณะกรรมการ

องค์กรชมุชนและสมาชิก

ในชมุชน ได้รับรู้ถงึ

หลกัการบริหาร การ

พฒันาทัง้ทางด้านจิตใจ 

สงัคม เศรษฐกิจ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดล้อม ได้รับข้อมลู

ข่าวสาร รับฟังความคดิเหน็

 การตดัสนิใจ การลง

ประชามติ

2. เพ่ือสง่เสริมศกัยภาพ

ของประชาชน ผู้น าชมุชน

ในการพฒันาชมุชน

3.เพ่ือสง่เสริมการมีสว่น

ร่วมในกระบวนการ 

วางแผนเพ่ือให้ชมุชนนา่อยู่

 มีคณุภาพชีวิตที่ดี

จดัประชมุ สมัมนาแลกเปลี่ยนความคดิเหน็ 

จ านวนไมน้่อยกวา่ 200 ครัง้

         300,000          300,000          300,000 1. ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม

ทราบถงึหลกัการ

บริหารการพฒันาทัง้

ทางด้านจิตใจ สงัคม 

เศรษฐกิจ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมให้

ได้รับข้อมลูข่าวสาร 

รับฟังความคดิเหน็ 

การตดัสนิใจการลง

ประชามติ

2. ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมมี

ศกัยภาพมากขึน้

3. ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมมี

สว่นร่วมใน

กระบวนการวางแผน

เพ่ือให้ชมุชนนา่อยูมี่

คณุภาพชีวิตที่ดี

กองสวสัดกิาร

สงัคม

งบประมาณเทศบาล 19,310,000    19,310,000    19,310,000    

งบเงินอุดหนุน -                 -                 -                 
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4. ยุทธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง

    4.1 แนวทางปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ขนส่ง ไฟฟ้าสาธารณะ

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 กอ่สร้างผิวจราจร คสล.

พร้อมทอ่ระบายน า้ ถนน

ข้างชมุชนจ าลองวิทย์พฒันา

 (เสนอจากค าร้องของ

ประชาชน)

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกปลอดภยัใน

การเดนิทางและมีระบบ

ระบายน า้ที่ดี

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 3 - 6 

เมตร ยาว 275 เมตร พร้อมทอ่ระบายน า้

ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลาง 0.60 เมตร    ตาม

แบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

      1,800,000 ราษฏรที่อาศยัอยูใ่น

พืน้ที่มีการคมนาคมที่ดี

ไมมี่ปัญหาน า้ทว่มขงั

ส านกัการชา่ง

2 กอ่สร้างผิวจราจรพร้อมทอ่

ระบายน า้ แยกถนนจกัรวาล 

(ข้างบ้านบญุสนองชว่งตอ่

ขยาย) 

(เสนอจากค าร้องของ

ประชาชน)

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกปลอดภยัใน

การเดนิทางและมีระบบ

ระบายน า้ที่ดี

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 4 - 5 

เมตร ยาว170 เมตร พร้อมทอ่ระบายน า้

ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลาง 0.60 เมตร    ตาม

แบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

      1,000,000 ราษฏรที่อาศยัอยูใ่น

พืน้ที่มีการคมนาคมที่ดี

ไมมี่ปัญหาน า้ทว่มขงั

ส านกัการชา่ง

โครงการที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554 ถงึ 2556)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและที่มา
หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ
วตัถปุระสงค์
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    4.1 แนวทางปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ขนส่ง ไฟฟ้าสาธารณะ

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ
วตัถปุระสงค์

3 กอ่สร้างผิวจราจรพร้อมทอ่

ระบายน า้ถนนสาธารณะ

แยกถนนพหลโยธินตรงข้าม

โรงเรียนเทคโนภาคเหนือ 

(เสนอโดยชมุชนเขาโกรก

พมา่)

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกปลอดภยัใน

การเดนิทางและมีระบบ

ระบายน า้ที่ดี

ผิวจราจร คสล.หนา 0.15 เมตร  กว้าง  4.50

 - 5.00 เมตร ยาว 382 เมตร พร้อมทอ่

ระบายน า้ คสล. ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลาง 

0.60 เมตร ตามแบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

      2,450,000 ประชาชนได้รับความ

สะดวก ปลอดภยัใน

การเดนิทาง

ส านกัการชา่ง

4 กอ่สร้างผิวจราจรพร้อมทอ่

ระบายน า้ ซอยข้างเรือนไม้

จิตราพร (เสนอจากค าร้อง

ของประชาชน)

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกปลอดภยัใน

การเดนิทางและมีระบบ

ระบายน า้ที่ดี

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร  กว้าง 5 

เมตร ยาว 80 เมตร พร้อมทอ่ระบายน า้ 

คสล. ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลาง 0.40 เมตร 

ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

         570,000 ราษฎรที่อยูอ่าศยัใน

พืน้ที่ได้รับความสะดวก

ในการสญัจรและมี

ระบบระบายน า้ที่ดี

ส านกัการชา่ง

5 กอ่สร้างผิวจราจรพร้อมทอ่

ระบายน า้ถนนสาธารณะบน

เกาะยม  ข้างบ้านนายบรรจง

 จิตรออ่นน่ิม

(เสนอโดยชมุชนเกาะยม)

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกปลอดภยัใน

การเดนิทางและมีระบบ

ระบายน า้ที่ดี

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 5 

เมตร ยาว 184 เมตร พร้อมทอ่ระบายน า้

เส้นผา่ศนูย์กลาง 0.40 เมตร ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

         480,000 ราษฎรที่อยูอ่าศยัใน

พืน้ที่ได้รับความสะดวก

ในการสญัจรและมี

ระบบระบายน า้ที่ดี

ส านกัการชา่ง
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    4.1 แนวทางปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ขนส่ง ไฟฟ้าสาธารณะ

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ
วตัถปุระสงค์

6 กอ่สร้างผิวจราจร คสล.

พร้อมทอ่ระบายน า้แยกถนน

สวรรค์วิถีข้างบญุชยั

คอนกรีตเยือ้งหมู่บ้านการุณ

รังษี

(เสนอโดยชมุชนพรสวรรค์)

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกปลอดภยัใน

การเดนิทางและมีระบบ

ระบายน า้ที่ดี

ผิวจราจร คสล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 3 

เมตร ยาว 165 เมตร พร้อมทอ่ระบายน า้

ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลาง 0.60 เมตร ตาม

แบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

         980,000    ราษฏรที่อาศยัอยูใ่น

พืน้ที่ได้รับการ

คมนาคมที่ด ี  ไมมี่

ปัญหาน า้ทว่ม

ส านกัการชา่ง

7 กอ่สร้างผิวจราจรพร้อมทอ่

ระบายน า้ถนนสาธารณะ

แยกทางหลวงหมายเลข 117

 ข้างอู่ประจกัษ์กลการ  

(เสนอโดยชมุชนหนองผกัตบ)

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกปลอดภยัใน

การเดนิทางและมีระบบ

ระบายน า้ที่ดี

ผิวจราจร คสล. 0.15 เมตร กว้าง 3 เมตร 

ยาว 76 เมตร  พร้อมทอ่ระบายน า้  ขนาด

เส้นผา่ศนูย์กลาง 0.40 เมตร ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

         480,000    ประชาชนได้รับความ

สะดวก  ปลอดภยัใน

การคมนาคม

ส านกัการชา่ง

8 กอ่สร้างผิวจราจร  ถนน

สวรรค์วิถี  68

(เสนอโดยชมุชนพรสวรรค์)

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกปลอดภยัใน

การเดนิทางและขนสง่

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 5 

เมตร ยาว 115 เมตร ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

         500,000    ประชาชนได้รับความ

สะดวก  ปลอดภยัใน

การคมนาคม

ส านกัการชา่ง
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    4.1 แนวทางปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ขนส่ง ไฟฟ้าสาธารณะ

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ
วตัถปุระสงค์

9 กอ่สร้างผิวจราจร พร้อมทอ่

ระบายน า้ ซอยปานพลอย 5

(เสนอโดยชมุชนหนองผกัตบ)

เพ่ือให้ผู้ ใช้เส้นทางได้รับ

ความสะดวกปลอดภยั ใน

การเดนิทาง การจราจร 

การขนสง่ และมีระบบ

ระบายน า้ที่ดี

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร  กว้าง 4.00

 เมตร  ยาว 280 เมตร พร้อมทอ่ระบายน า้ 

ขนาด เส้นผา่ศนูย์กลาง 0.60 เมตร ตาม

แบบแปลนของเทศบาล

      1,860,000    ราษฎรที่อยูอ่าศยัใน

พืน้ที่มีการคมนาคมที่ดี

 ได้รับความสะดวก 

รวดเร็ว ไมมี่ปัญหาน า้

ทว่มขงั

ส านกัการชา่ง

10 กอ่สร้างผิวจราจร ถนน

สาธารณะ ข้างร้านเอเซียแอร์

 (ซอยหลงัโรงเรียนสตรี

นครสวรรค์ เช่ือมถนน

พหลโยธิน) (เสนอจากค า

ร้องของประชาชน)

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

เดนิทางและมีระบบ

ระบายน า้ที่ดี

ผิวจราจร คสล.หนา 0.15 เมตร กว้าง 5 

เมตร ยาว 56 เมตร พร้อมทอ่ระบายน า้ 

คสล.ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลาง 0.60 เมตร 

ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

         430,000    ประชาชนได้รับความ

สะดวก  ปลอดภยัใน

การคมนาคม

ส านกัการชา่ง

11 กอ่สร้างผิวจราจรพร้อมทอ่

ระบายน า้ ถนนสาธารณะ

แยกทางหลวงหมายเลข 117

 ข้างร้านเทคนิคการไฟฟ้า

(เสนอจากค าร้องของ

ประชาชน)

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

เดนิทางและมีระบบ

ระบายน า้ที่ดี

ผิวจราจร คสล.หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.50 

เมตร ยาว 277 เมตร พร้อมทอ่ระบายน า้ 

คสล.ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลาง 0.40 เมตร 

ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

      1,600,000    ประชาชนได้รับความ

สะดวก  ปลอดภยัใน

การคมนาคม

ส านกัการชา่ง
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    4.1 แนวทางปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ขนส่ง ไฟฟ้าสาธารณะ

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ
วตัถปุระสงค์

12 กอ่สร้างผิวจราจรพร้อมทอ่

ระบายน า้ ซอยแยกจาก

ถนนอมัรินทร์ (ตรงข้าม

อาคารพสัดสุว่นชา่ง

สขุาภิบาล)  (เสนอโดย

ชมุชนถาวรพฒันา)

เพ่ือให้ผู้ ใช้เส้นทางได้รับ

ความสะดวกปลอดภยัใน

การเดนิทาง การจราจร 

การขนสง่

 ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.50

 เมตร ยาว 100 เมตร พร้อมทอ่ระบายน า้ 

ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลาง 0.40 เมตร ตาม

แบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

630,000          ราษฎรที่อยูอ่าศยัใน

พืน้ที่มีการคมนาคมที่ดี

 ได้รับความสะดวก 

รวดเร็ว ไมมี่ปัญหาน า้

ทว่มขงั

ส านกัการชา่ง

13 กอ่สร้างผิวจราจรพร้อมทอ่

ระบายน า้ ถนนมาตลุ ี 33  

(เสนอจากค าร้องของ

ประชาชน)

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกปอดภยัใน  

การจราจร และมีระบบ

ระบายน า้ที่ดี

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 5.50 

เมตร  ยาวประมาณ 110 เมตร พร้อมทอ่

ระบายน า้ คสล. ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลาง 

0.40 เมตร ตามแบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

         800,000 ราษฎรที่อยูอ่าศยัใน

พืน้ที่มีการคมนาคมที่ดี

ได้รับความสะดวก 

รวดเร็ว ไมมี่ปัญหา น า้

ทว่มขงั

ส านกัการชา่ง

14 กอ่สร้างผิวจราจร พร้อมทอ่

ระบายน า้ แยกถนนจกัรวาล 

(น าเจริญ 5 ) และถนนเช่ือม

ซอยข้างบ้านบญุสนอง

(เสนอจากค าร้องของ

ประชาชน)

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการสญัจร

ไปมา

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 3 - 4 

เมตร ยาว 439 เมตร พร้อมทอ่ระบายน า้  

ขนาดศนูย์กลาง 0.60 เมตร ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

      2,650,000 ราษฎรที่อยูอ่าศยัใน

พืน้ที่มีการคมนาคมที่ดี

 ได้รับความสะดวก 

รวดเร็ว ไมมี่ปัญหาน า้

ทว่มขงั

ส านกัการชา่ง
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    4.1 แนวทางปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ขนส่ง ไฟฟ้าสาธารณะ

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ
วตัถปุระสงค์

15 กอ่สร้างผิวจราจรพร้อมทอ่

ระบายน า้ถนนภายในชมุชน

หลวงปู่ ท้าวสาย 1 (เสนอ

โดยชมุชนหลวงปู่ ท้าว)

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการสญัจร

ไปมา

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 3 

เมตร ยาว 100 เมตร พร้อมทอ่ระบายน า้

ขนาดศนูย์กลาง 0.40 เมตร ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

         570,000 ราษฎรที่อยูอ่าศยัใน

พืน้ที่มีการคมนาคมที่ดี

 ได้รับความสะดวก 

รวดเร็ว ไมมี่ปัญหาน า้

ทว่มขงั

ส านกัการชา่ง

16 กอ่สร้างผิวจราจรพร้อมทอ่

ระบายน า้ถนนภายในชมุชน

หลวงปู่ ท้าวสาย 2 (เสนอ

โดยชมุชนหลวงปู่ ท้าว)

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการสญัจร

ไปมา

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 

ประมาณ 3  เมตร  ยาวประมาณ  100  

เมตร  พร้อมทอ่ระบายน า้ ขนาด

เส้นผา่ศนูย์กลาง 0.40 เมตร  ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

         600,000 ราษฎรที่อยูอ่าศยัใน

พืน้ที่มีการคมนาคมที่ดี

 ได้รับความสะดวก 

รวดเร็ว ไมมี่ปัญหาน า้

ทว่มขงั

ส านกัการชา่ง

17 กอ่สร้างผิวจราจร พร้อมทอ่

ระบายน า้  ภายในชมุชนเจ้า

แมศ่รีจนัทร์  3-8 (  6 ซอย ) 

 ( เสนอโดยชมุชนเจ้าแมศ่รี

จนัทร์ )

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการสญัจร

ไปมา

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 

ประมาณ  2.00 - 4.00  เมตร  ยาวประมาณ

  529  เมตร  พร้อมทอ่ระบายน า้ ขนาด

เส้นผา่ศนูย์กลาง 0.40 เมตร  ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

      3,020,000 ราษฎรที่อยูอ่าศยัใน

พืน้ที่มีการคมนาคมที่ดี

 ได้รับความสะดวก 

รวดเร็ว ไมมี่ปัญหาน า้

ทว่มขงั

ส านกัการชา่ง
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    4.1 แนวทางปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ขนส่ง ไฟฟ้าสาธารณะ

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ
วตัถปุระสงค์

18 ซอ่มแซมผิวจราจรพร้อม

ขยายไหลท่างถนน แนวผงั

เมือง สาย ข  บนเกาะยม

(เสนอโดยชมุชนเกาะยม)

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกปลอดภยัใน

การเดนิทางและเช่ือม

เส้นทางระหวา่งสะพาน

ป้อมหนึ่งถงึสะพานข้าม

แมน่ า้นา่น

ซอ่มแซมผิวจราจร คสล.หนา 0.20 เมตร 

พืน้ที่ 2,497 ตารางเมตร ขยายไหลท่างเป็น

ผิวแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต กว้าง 1.50 เมตร 

ทัง้สองด้าน ยาว 2,910 เมตร  ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

      7,000,000 ประชาชนได้รับความ

สะดวกปลอดภยัในการ

เดนิทางและขนสง่

ส านกัการชา่ง

19 กอ่สร้างผิวจราจรถนน

สาธารณะ จากแยกถนนผงั

เมือง สาย ข ถงึบริเวณพืน้ที่

กอ่สร้างอาคารสญัลกัษณ์

ต้นน า้เจ้าพระยา

(เสนอโดยชมุชนเกาะยม)

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวก ปลอดภยัใน

การเดนิทางและเช่ือมตอ่

พืน้ที่ที่จะได้รับการพฒันา

เป็นแหลง่ทอ่งเที่ยว

ผิวจราจร  คสล. หนา 0.20 เมตร  กว้าง  6 

เมตร  ยาว 675 เมตร  พืน้ที่ไมน้่อยกวา่ 

4,050 เมตร  พร้อมไหลท่างแอสฟัลท์ตกิ 

คอนกรีต กว้างข้างละ 1.50 เมตร  ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

      7,300,000 ประชาชนได้รับความ

สะดวก ปลอดภยัใน

การเดนิทาง และเป็น

การสง่เสริมการ

ทอ่งเที่ยว

ส านกัการชา่ง
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    4.1 แนวทางปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ขนส่ง ไฟฟ้าสาธารณะ

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ
วตัถปุระสงค์

20 กอ่สร้างผิวจราจรพร้อมทอ่

ระบายน า้ถนนสาธารณะ

เช่ือมระหวา่งถนนวงศ์

สวรรค์กบัถนนหมิพานต์ 

(ข้างร้านอาหารบ้านศลิา)

(เสนอจากค าร้องของ

ประชาชน)

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการสญัจร

ไปมา

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 4-5 

เมตร ยาว 215 เมตร พร้อมทอ่ระบายน า้

ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลาง 0.40 เมตร ตาม

แบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

      1,600,000 ราษฎรที่อยูอ่าศยัใน

พืน้ที่มีการคมนาคมที่ดี

 ได้รับความสะดวก 

รวดเร็ว ไมมี่ปัญหาน า้

ทว่มขงั

ส านกัการชา่ง

21 กอ่สร้างทางเท้าภายในเขต

เทศบาล  (เสนอโดยชมุชน

หนองผกัตบ)

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกปลอดภยัใน 

การเดนิทาง การจราจร 

การขนสง่

ทางเท้าภายในเขตเทศบาล พืน้ที่รวม 6,000

 ตารางเมตร ตามแบบแปลนรายละเอียด

ของเทศบาล

2,000,000            2,000,000 2,000,000      ประชาชนทัว่ไปได้รับ

ความสะดวก ปลอดภยั

ในชีวิตทรัพย์สนิ และ

การสญัจร

ส านกัการชา่ง

22 ปรับปรุงเกาะกลางถนน

ภายในเขตเทศบาล (เสนอ

โดยชมุชนหนองผกัตบ)

เพ่ือให้ผู้ ใช้เส้นทางได้รับ

ความสะดวกปลอดอภยัใน

การเดนิทาง การจราจร 

การขนสง่

ปรับปรุงเกาะกลางถนนภายในเขตเทศบาล

 พืน้ที่รวม 6,000 ตารางเมตร ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

2,000,000            2,000,000       2,000,000 ประชาชนได้รับความ

สะดวก ปลอดภยั จาก

เหตรุ้ายและสะดวกใน

การสญัจร

ส านกัการชา่ง
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    4.1 แนวทางปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ขนส่ง ไฟฟ้าสาธารณะ

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ
วตัถปุระสงค์

23 กอ่สร้างถนนสาธารณะแยก

ถนนไกรลาศเข้าบ้านพกั

ศาลอทุธรณ์ภาค ชว่งที่สอง 

เช่ือมถนนก าลงัพล (เสนอ

จากค าร้องของประชาชน)

เพ่ือประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสญัจร

กอ่สร้างถนนแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต หนา 

0.10 เมตร กว้างรวมไหลท่าง 9.00 เมตร  

ยาว 400 เมตร  ตามแบบแปลนรายละเอียด

ของเทศบาล

      7,500,000 ประชาชนได้รับความ

สะดวก  ปลอดภยั       

 ในการเดนิทางและ

ขนสง่

ส านกัการชา่ง

24 กอ่สร้างผิวจราจรพร้อม      

 ทอ่ระบายน า้ถนน

สาธารณะซอยแยกถนนข้าง

โรงเรียนเทคโนภาคเหนือ 

(เสนอโดยชมุชนเขาโกรก

พมา่)

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

เดนิทางและมีระบบ

ระบายน า้ที่ดี

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 4 

เมตร ยาว 142 เมตร พร้อมทอ่ระบายน า้ 

คสล. ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลาง 0.40 เมตร 

ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

         950,000 ประชาชนได้รับความ

สะดวก  ปลอดภยัใน

การคมนาคม

ส านกัการชา่ง

25 กอ่สร้างผิวถนนสวรรค์วิถี

ระหวา่งรอยตอ่ถนน คสล.

โกสย์ีแยกสนัค ู(เสนอโดย

ชมุชนสะพานด า)

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการสญัจร

ไปมา

ผิวจราจร คสล.หนา 0.20 เมตร กว้าง 11-12

 เมตร ยาว 125 เมตร ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

1,200,000      ราษฎรที่อยูอ่าศยัใน

พืน้ที่มีการคมนาคมที่ดี

 ได้รับความสะดวก 

รวดเร็ว ไมมี่ปัญหาน า้

ทว่มขงั

ส านกัการชา่ง
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    4.1 แนวทางปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ขนส่ง ไฟฟ้าสาธารณะ

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ
วตัถปุระสงค์

26 กอ่สร้างผิวจราจร ถนน

สาธารณะชมุชนฟ้าใหม่

ทางเข้ามหาวิทยาลยัราชภฏั

นครสวรรค์ (เสนอโดย

ชมุชนฟ้าใหม)่

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการสญัจร

ผิวจราจร คสล. หนา 0.20 เมตร กว้าง 4 

เมตร ยาว 34 เมตร ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

180,000         ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสญัจร 

การขนสง่และการ

คมนาคม และไมมี่

ปัญหาน า้ทว่มขงั

ส านกัการชา่ง

27 กอ่สร้างผิวจราจรพร้อมทอ่

ระบายน า้ ถนน

สาธารณประโยชน์ ข้างร้าน

ข้าวต้มใกล้รุ่ง (เสนอจากค า

ร้องของประชาชน)

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกปลอดภยัใน

การเดนิทางและมีระบบ

ระบายน า้ที่ดี

ผิวจราจร คสล. หนา 0.20 เมตร กว้าง 3.5 

เมตร ยาว 115 เมตร พร้อมทอ่ระบายน า้ 

คสล. ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลาง 0.60 เมตร 

ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

980,000         ประชาชนได้รับความ

สะดวก  ปลอดภยั       

ในการคมนาคม

ส านกัการชา่ง

28 กอ่สร้างผิวจราจรพร้อม    

ทอ่ระบายน า้แยกถนน    

ข้างส านกังานพฒันาที่ดนิ

ข้างบ้านเลขที่ 72/44 (เสนอ

โดยชมุชนวดัพรหมฯ)

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

เดนิทางและมีระบบ

ระบายน า้ที่ดี

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 3  

เมตร  ยาว 45 เมตร พร้อมทอ่ระบายน า้ 

คสล. เส้นผา่ศนูย์กลาง 0.40 เมตร     ตาม

แบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

         350,000 ราษฎรที่อยูอ่าศยัใน

พืน้ที่มีการคมนาคที่ด ี

ได้รับความสะดวก 

รวดเร็ว ไมมี่ปัญหาน า้

ทว่มขงั

ส านกัการชา่ง
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    4.1 แนวทางปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ขนส่ง ไฟฟ้าสาธารณะ

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ
วตัถปุระสงค์

29 กอ่สร้างผิวจราจร พร้อมทอ่

ระบายน า้ซอยเยือ้ง 

ศนูย์บริการสาธารณสขุ 3 

(เสนอโดยชมุชนสามคัคี

พฒันา)

เพ่ือให้ผู้ ใช้เส้นทางได้รับ

ความสะดวกความ

ปลอดภยัในการเดนิทาง 

การจราจร การขนสง่

ผิวจราจร คสล.หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.50 

เมตร  ยาว  42 เมตร  พรอมทอ่ระบายน า้ 

ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลาง 0.40 เมตร  ตาม

แบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

         270,000 ราษฎรที่อยูอ่าศยัใน

พืน้ที่มีการคมนาคมที่ดี

 ได้รับความสะดวก 

รวดเร็ว ไมมี่ปัญหาน า้

ทว่มขงั

ส านกัการชา่ง

30 กอ่สร้างผิวจราจร พร้อมทอ่

ระบายน า้ ซอยข้างบ้านนาย

เยือ้น กล ่าเทศ (เสนอโดย

ชมุชนสามคัคพีฒันา)

เพ่ือให้ผู้ ใช้เส้นทางได้รับ

ความสะดวกความ

ปลอดภยัในการเดนิทาง 

การจราจร การขนสง่

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 5.00 

เมตร ยาว 125 เมตร พร้อมทอ่ระบายน า้

ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลาง 0.40 เมตร ตาม

แบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

      1,060,000 ราษฎรที่อยูอ่าศยัใน

พืน้ที่มีการคมนาคมที่ดี

 ได้รับความสะดวก 

รวดเร็ว ไมมี่ปัญหาน า้

ทว่มขงั

ส านกัการชา่ง

31 กอ่สร้างผิวจราจร พร้อมทอ่

ระบายน า้และทางเท้า ถนน

ปานพลอย (มหาเทพ) ชว่งที่

 1  (เสนอโดยชมุชนหนอง

ผกัตบ)

ประชาชนได้รับประโยชน์ 

จากการใช้เส้นทาง พร้อม

ทัง้มีระบบระบายน า้ที่ดี

ได้รับความสะดวก 

ปลอดภยัในการเดนิทาง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.20 เมตร กว้าง 

12.00 เมตร ยาว 875 เมตร ทางเท้าพร้อม

ทอ่ระบายน า้ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลาง 0.80 

เมตร  ทัง้ 2 ด้าน พร้อมโคมไฟ ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

 35,000,000 

(เงินอดุหนนุ)

ราษฎรที่อยูอ่าศยัใน

พืน้ที่มีการคมนาคมที่ดี

 ได้รับความสะดวก 

รวดเร็ว ไมมี่ปัญหาน า้

ทว่มขงั

ส านกัการชา่ง
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    4.1 แนวทางปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ขนส่ง ไฟฟ้าสาธารณะ

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ
วตัถปุระสงค์

32 กอ่สร้างผิวจราจรพร้อมทอ่

ระบายน า้ถนนข้างวดัเขา

(เสนอจากค าร้องของ

ประชาชน)

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกปลอดภยัใน

การเดนิทางและมีระบบ

ระบายน า้ที่ดี

ผิวจราจร คสล. หนา 0.20 เมตร กว้าง 4-8 

เมตร ยาว  1,280 เมตร พร้อมทอ่ระบายน า้ 

คสล. ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลาง 0.60 เมตร 

ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

       11,300,000 ประชาชนได้รับความ

สะดวก  ปลอดภยั       

ในการคมนาคม

ส านกัการชา่ง

33 ตดิตัง้เสาไฟฟ้าพร้อมดวง

โคมถนนธรรมวิถี (เสนอจาก

ค าร้องของประชาชน)

เพ่ือให้ผู้ ใช้เส้นทางได้รับ

ความสะดวกปลอดอภยัใน

การเดนิทาง การจราจร 

การขนสง่

ตดิตัง้เสาไฟฟ้าชนิดโคมเดี่ยวสงู 9 เมตร 

ดวงโคมชนิด HIGH PRESSURE SODIUM

 ขนาด 250 วตัต์ จ านวน 30 ต้น ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

      1,930,000 ราษฎรที่อยูอ่าศยัใน

พืน้ที่ได้รับความสะดวก

 ปลอดภยั ในการ

เดนิทาง การจราจร 

การขนสง่

ส านกัการชา่ง

34 ตดิตัง้เสาไฟฟ้าพร้อมดวง

โคมถนนเทพนิมิตร  (ตดั

ใหม)่ (เสนอจากค าร้องของ

ประชาชน)

เพ่ือให้ผู้ ใช้เส้นทางได้รับ

ความสะดวกปลอดอภยัใน

การเดนิทาง การจราจร 

การขนสง่

ตดิตัง้เสาไฟฟ้าชนิดโคมเดี่ยวสงู 9 เมตร 

ดวงโคมชนิด HIGH PRESSURE SODIUM

 ขนาด 250 วตัต์ จ านวน 20 ต้น ถนนเทพ

นิมิตร (ตดัใหม)่ ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

            840,000 ผู้ ใช้เส้นทางได้รับ

ความสะดวก ปลอดภยั

ในการเดนิทางและลด

ปัญหาอบุตัเิหตุ

ส านกัการชา่ง

35 ปรับปรุงศาลาที่พกัรอรถ

โดยสาร (เสนอจากค าร้อง

ของประชาชน)

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกมีที่พกั  รอรถ

โดยสารที่สะอาดมีความ

ปลอดภยัในชีวิตและ

ทรัพย์สนิ

ปรับปรุงศาลาที่พกัผู้ โดยสาร  จ านวน  8  

แหง่  ตามแบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

      2,000,000 มีศาลาที่พกัรอรถ

โดยสาร

ส านกัการชา่ง
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    4.1 แนวทางปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ขนส่ง ไฟฟ้าสาธารณะ

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ
วตัถปุระสงค์

36 กอ่สร้าผิวจราจรพร้อมทอ่

ระบายน า้ ถนนสวรรค์วิถี 2 

(เสนอจากค าร้องของ

ประชาชน)

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกปลอดภยัใน

การเดนิทางและมีระบบ

ระบายน า้ที่ดี

ผิวจราจร คสล.หนา 0.15 เมตร กว้าง 3-4  

เมตร ยาว  119 เมตร พร้อมทอ่ระบายน า้ 

คสล. ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลาง 0.40 เมตร 

ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

         710,000 ราษฏรที่อาศยัอยูใ่น

พืน้ที่มีการคมนาคมที่ดี

ไมมี่ปัญหาน า้ทว่ม

ส านกัการชา่ง

37 กอ่สร้างผิวจราจร พร้อมทอ่

ระบายน า้ ถนนสวรรค์วิถี 4 

(เสนอจากค าร้องของ

ประชาชน)

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกปลอดภยัใน

การเดนิทางและมีระบบ

ระบายน า้ที่ดี

ผิวจราจร  คสล. หนา   0.15  เมตร  กว้าง  

3.5-4.0  เมตร  ยาว  180  เมตร  พร้อมทอ่ 

ระบายน า้ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลาง 0.40 เมตร

  ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

      1,120,000 ราษฏรที่อาศยัอยูใ่น

พืน้ที่มีการคมนาคมที่ดี

ไมมี่ปัญหาน า้ทว่ม

ส านกัการชา่ง

38 กอ่สร้างผิวจราจรพร้อมทอ่

ระบายน า้ถนนสวรรค์วิถี  6  

(เสนอจากค าร้องของ

ประชาชน)

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกปลอดภยัใน

การเดนิทางและมีระบบ

ระบายน า้ที่ดี

ผิวจราจร คสล.หนา 0.15 เมตร กว้าง 3-4  

เมตร ยาว  238 เมตร พร้อมทอ่ระบายน า้ 

ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลาง 0.40 เมตร ตาม

แบบแปลนของเทศบาล

      1,420,000 ราษฏรที่อาศยัอยูใ่น

พืน้ที่มีการคมนาคมที่ดี

ไมมี่ปัญหาน า้ทว่ม

ส านกัการชา่ง

39 กอ่สร้างผิวจราจรพร้อมทอ่

ระบายน า้ถนนโกสย์ี  14   

(เสนอจากค าร้องของ

ประชาชน)

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกปลอดภยัใน

การเดนิทางและมีระบบ

ระบายน า้ที่ดี

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 3-4 

เมตร ยาว 184 เมตร พร้อมทอ่ระบายน า้

ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลาง 0.40 เมตร ตาม

แบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

         900,000 ประชาชนได้รับความ

สะดวกปลอดภยัใน

การคมนาคม

ส านกัารชา่ง
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    4.1 แนวทางปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ขนส่ง ไฟฟ้าสาธารณะ

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ
วตัถปุระสงค์

40 ปรับปรุงซอ่มแซมถนน

สวรรค์วิถี  49             

(เสนอจากค าร้องของ

ประชาชน)

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกปลอดภยัใน

การเดนิทางและขนสง่

ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจราจร คสล. หนา 0.20 

 เมตร กว้าง 6.90-8.50 เมตร ยาว 310 เมตร

      1,900,000 ประชาชนได้รับความ

สะดวกปลอดภยัใน

การคมนาคม

ส านกัการชา่ง

41 ปรับปรุงซอ่มแซมถนน

เจ้าพระยา (ริมเข่ือน) ตัง้แต ่

แยกเงินทนุหลกัทรัพย์ ถงึ

ซอยรณชยั (เสนอจากค า

ร้องของประชาชน)

เพ่ือให้ผู้ ใช้เส้นทางได้รับ

ความสะดวกปลอดภยัใน

การเดนิทางการจราจร

ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจราจร คสล. หนา 0.20 

เมตร  กว้าง  6 - 7  เมตร  ยาว  271  เมตร 

พืน้ที่ 1,822   ตารางเมตร ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

      1,500,000 ประชาชนได้รับความ

สะดวกปลอดในการ

คมนาคม

ส านกัการชา่ง

42 กอ่สร้างถนน ผิวจราจรทอ่

ระบายน า้  ภายในชมุชน   

วดัพระบางมงคล (เสนอโดย

ชมุชนพระบางมงคล)

เพ่ือให้ผู้ ใช้เส้นทางได้รับ

ความสะดวกปลอดภยัใน

การเดนิทาง การจราจร  

การขนสง่ และมีระบบ 

ระบายน า้ที่ดี

ผิวจราจร คสล. หนา0.15  เมตร กว้าง 5.00 

เมตร ยาว 278 เมตร พร้อมวางทอ่ระบาย

น า้ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลาง 0.60 เมตร ตาม

แบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

      1,980,000 ราษฎรที่อยูอ่าศยัใน

พืน้ที่มีการคมนาคมที่ดี

 ได้รับความสะดวก 

รวดเร็ว ไมมี่ปัญหาน า้

ทว่มขงั

ส านกัการชา่ง

43 กอ่สร้างถนน  คสล.  ซอย

ข้างสถานธนานบุาล 2         

 (อรรถกวี 6) (เสนอจากค า

ร้องของประชาชน)

เพ่ือให้ผู้ ใช้เส้นทางได้รับ

ความสะดวกปลอดภยัใน

การเดนิทางการจราจร

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 2.75 

เมตร ยาว ประมาณ 75 เมตร พร้อมวางทอ่

ระบายน า้ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลาง 0.40 เมตร

 ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

         430,000 ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสญัจร  

การขนสง่  และ

การจราจรไมมี่ปัญหา

น า้ทว่มขงั

ส านกัการชา่ง
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    4.1 แนวทางปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ขนส่ง ไฟฟ้าสาธารณะ

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ
วตัถปุระสงค์

44 กอ่สร้างผิวจราจร    พร้อม

ทอ่ระบายน า้เช่ือมถนนซอย

พฒันาที่ดนิ  จากบริเวณ

หน้าบ้านเลขที่  69/7 (เสนอ

จากค าร้องของประชาชน)

เพ่ือให้ผู้ ใช้เส้นทางได้รับ

ความสะดวกปลอดภยัใน

การเดนิทาง การจราจร  

การขนสง่

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร  กว้าง 

3.50-4.00 เมตร ยาว ประมาณ 187 เมตร 

พร้อมวางทอ่ระบายน า้ขนาด

เส้นผา่ศนูย์กลาง 0.40 เมตร ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

         430,000 ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสญัจร  

การขนสง่  และ

การจราจรไมมี่ปัญหา

น า้ทว่มขงั

ส านกัการชา่ง

45 กอ่สร้างผิวจราจรพร้อมทอ่

ระบายน า้ คสล.ซอยโกสย์ี 8 

(เสนอจากค าร้องของ

ประชาชน)

เพ่ือให้ผู้ ใช้เส้นทางได้รับ

ความสะดวก ปลอดภยัใน

การเดนิทางการจราจรการ

ขนสง่

ผิวจราจร คสล.หนา 0.15 เมตร กว้าง 2.00 

เมตร ยาวประมาณ 95.00 เมตร พร้อมทอ่

ระบายน า้ขนาด เส้นผา่ศนูย์กลาง 0.40 

เมตร ตามแบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

         490,000 ราษฎรที่อยูอ่าศยัใน

พืน้ที่การคมนาคมที่ด ี

ได้รับความสะดวก 

รวดเร็ว ไมมี่ปัญหาน า้

ทว่มขงั

ส านกัการชา่ง

46 กอ่สร้างผิวจราจรพร้อม    

ทอ่ระบายน า้ ซอยโกสย์ี 10 

(เสนอจากค าร้องของ

ประชาชน)

เพ่ือให้ผู้ ใช้เส้นทางได้รับ

ความสะดวกปลอดภยั ใน

การจราจร การขนสง่และมี

ระบบระบายน า้ที่ดี

ผิวจราจร  คสล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.50

 เมตร ยาว 175  เมตร พร้อมทอ่ระบายน า้

ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลาง 0.40 เมตร  ตาม

แบบแปลนของเทศบาล

      1,060,000 ราษฎรที่อยูอ่าศยัใน

พืน้ที่มีการคมนาคมที่ดี

 ได้รับความสะดวก 

รวดเร็ว ไมมี่ปัญหาน า้

ทว่มขงั

ส านกัการชา่ง
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    4.1 แนวทางปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ขนส่ง ไฟฟ้าสาธารณะ

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ
วตัถปุระสงค์

47 กอ่สร้างผิวจราจร พร้อมทอ่

ระบายน า้ ซอยโกสย์ี 16 

(เสนอจากค าร้องของ

ประชาชน)

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการสญัจร

 การคมนาคม การขนสง่ 

และมีระบบระบายน า้ที่ดี

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 4 

เมตรยาว 75 เมตร พร้อมทอ่ระบายน า้ 

ขนาด 0.40 ม.  ตามแบบแปลนของเทศบาล

         480,000 ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสญัจร  

การขนสง่และ

การจราจร   ไมมี่

ปัญหาน า้ทว่มขงั

ส านกัการชา่ง

48 กอ่สร้างผิวจราจรพร้อมทอ่

ระบายน า้ ซอยแยกซอย

มหาเทพ (ข้างหนองผกัตบ) 

(เสนอโดยชมุชนหนองผกัตบ)

เพ่ือให้ผู้ ใช้เส้นทางได้รับ

ความสะดวกปลอดภยั ใน

การเดนิทาง การจราจร 

การขนสง่ และมีระบบ

ระบายน า้ที่ดี

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร  กว้าง 5.00

 เมตร  ยาว 170 เมตร พร้อมทอ่ระบายน า้ 

ขนาด เส้นผา่ศนูย์กลาง 0.40 เมตร ตาม

แบบแปลนของเทศบาล

      1,210,000 ราษฎรที่อยูอ่าศยัใน

พืน้ที่มีการคมนาคมที่ดี

 ได้รับความสะดวก 

รวดเร็ว ไมมี่ปัญหาน า้

ทว่มขงั

ส านกัการชา่ง

49 กอ่สร้างผิวจราจรพร้อมทอ่

ระบายน า้ ถนนสวรรค์วิถี 66

 (เสนอจากค าร้องของ

ประชาชน)

เพ่ือให้ผู้ ใช้เส้นทางได้รับ

ความสะดวก ปลอดภยั ใน

การเดนิทางการจราจร  

การขนสง่ และมีระบบ

ระบายน า้ที่ดี

ผิวจราจรหนา 0.15 เมตร กว้าง 3.00-5.00  

เมตร  ยาว 320 เมตร พร้อมทอ่ระบายน า้ 

ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลาง 0.60 เมตร  ตาม

แบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

      2,120,000 ราษฎรที่อยูอ่าศยัใน

พืน้ที่มีการคมนาคมที่ดี

 ได้รับความสะดวก 

รวดเร็ว ไมมี่ปัญหาน า้

ทว่มขงั

ส านกัการชา่ง

50 กอ่สร้างผิวจราจรพร้อมทอ่

ระบายน า้ ถนนสวรรค์วิถี 38 

 ชว่งที่ 2 (เสนอโดยชมุชน

หนองผกัตบ)

เพ่ือให้ผู้ ใช้เส้นทางได้รับ

ความสะดวก ปลอดภยั ใน

การเดนิทางการจราจร  

การขนสง่ และมีระบบ

ระบายน า้ที่ดี

ผิวจราจรหนา 0.15 เมตร กว้าง 2.50-6.00  

เมตร  ยาว 248 เมตร พร้อมทอ่ระบายน า้ 

ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลาง 0.60 เมตร  ตาม

แบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

      1,950,000 ราษฎรที่อยูอ่าศยัใน

พืน้ที่มีการคมนาคมที่ดี

 ได้รับความสะดวก 

รวดเร็ว ไมมี่ปัญหาน า้

ทว่มขงั

ส านกัการชา่ง
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    4.1 แนวทางปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ขนส่ง ไฟฟ้าสาธารณะ

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ
วตัถปุระสงค์

51 ปรับปรุงระบบระบายน า้ 

กลุม่ซอยแยก ถนนธรรมวิถี 

(เสนอจากค าร้องของ

ประชาชน)

เพ่ือให้ผู้ ใช้เส้นทางได้รับ

ความสะดวกในการ

เดนิทาง มีระบบระบายน า้

ที่ดี

ทอ่ระบายน า้ ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลาง 0.40 

เมตร พร้อมบอ่พกั ยาว 331 เมตร (รวม 4 

ซอย )  พร้อมปรับปรุงผิวจราจร ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

         950,000 ราษฎรที่อยูอ่าศยัใน

พืน้ที่มีการคมนาคมที่ดี

 ได้รับความสะดวก 

รวดเร็ว ไมมี่ปัญหาน า้

ทว่มขงั

ส านกัการชา่ง

52 กอ่สร้างผิวจราจร พร้อม   

ทอ่ระบายน า้ ถนน

สาธารณะแยกถนน

พหลโยธินข้างโกดงัปนูนก

อินทรีย์ (เสนอจากค าร้อง

ของประชาชน)

เพ่ือให้ผู้ ใช้เส้นทางได้รับ

ความสะดวกในการ

เดนิทาง มีระบบระบายน า้

ที่ดี

ผิวจราจร คสล. หนา 0.20 เมตร กว้าง 8 

เมตร ยาว 350 เมตรพร้อมทอ่ระบายน า้ 

ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลาง 0.60 เมตร ตาม

แบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

      4,000,000 ราษฎรที่อยูอ่าศยัใน

พืน้ที่มีการคมนาคมที่ดี

 ได้รับความสะดวก 

รวดเร็ว ไมมี่ปัญหาน า้

ทว่มขงั

ส านกัการชา่ง

53 กอ่สร้างผิวจราจรพร้อมทอ่

ระบายน า้ ซอยแยกจาก

ถนนอมัรินทร์ ซอย 6-9 

(เสนอจากค าร้องของ

ประชาชน)

เพ่ือให้ผู้ ใช้เส้นทางได้รับ

ความสะดวกในการ

เดนิทาง การจราจร การ

ขนสง่

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 

2.50-4.50 เมตร ยาว 673 เมตร พร้อมทอ่

ระบายน า้เส้นผา่ศนูย์กลาง 0.60 เมตร ตาม

แบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

      4,000,000 ราษฎรที่อยูอ่าศยัใน

พืน้ที่มีการคมนาคมที่ดี

 ได้รับความสะดวก 

รวดเร็ว ไมมี่ปัญหาน า้

ทว่มขงั

ส านกัการชา่ง
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    4.1 แนวทางปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ขนส่ง ไฟฟ้าสาธารณะ

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ
วตัถปุระสงค์

54 กอ่สร้างผิวจราจรพร้อม    

ทอ่ระบายน า้ ภายในชมุชน

หมู่บ้านสขุสวสัดิ์ (เสนอโดย

ชมุชนสขุสวสัดิ์ ศนูย์ทา่รถ)

เพ่ือให้ผู้ ใช้เส้นทางได้รับ

ความสะดวกในการ

เดนิทาง การจราจร การ

ขนสง่

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.50 

เมตร ยาว 83 เมตร พร้อมทอ่ระบายน า้

เส้นผา่ศนูย์กลาง 0.40 เมตร ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

         560,000 ราษฎรที่อยูอ่าศยัใน

พืน้ที่มีการคมนาคมที่ดี

 ได้รับความสะดวก 

รวดเร็ว ไมมี่ปัญหาน า้

ทว่มขงั

ส านกัการชา่ง

55 กอ่สร้างผิวจราจรพร้อมทอ่

ระบายน า้ ซอยโกสย์ี 2 

(เสนอจากค าร้องของ

ประชาชน)

เพ่ือให้ผู้ ใช้เส้นทางได้รับ

ความสะดวก ปลอดภยั ใน

การจราจร การขนสง่และมี

ระบบระบายน า้ที่ดี

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 

เมตร ยาว 125 เมตร พร้อม   ทอ่ระบายน า้ 

ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลาง 0.40 เมตร  ตาม

แบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

         800,000 ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสญัจร 

การขนสง่และการ

คมนาคม

ส านกัการชา่ง

56 กอ่สร้างผิวจราจรพร้อมทอ่

ระบายน า้ ซอยโกสย์ี 18 

(เสนอโดยชมุชนหนองผกัตบ)

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการสญัจร

และมีระบบระบายน า้ที่ดี

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 4 

เมตร ยาว 90 เมตร พร้อมทอ่ระบายน า้ 

ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลาง 0.40 เมตร      ตาม

แบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

         590,000 ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสญัจร 

การขนสง่และการ

คมนาคม

ส านกัการชา่ง

57 กอ่สร้างผิวจราจร พร้อมทอ่

ระบายน า้ ภายในชมุชนบาง

เรารักกนัจริง ซอยสมนาม

เช่ือมแยกถนนมหาเทพ 

(เสนอโดยชมุชนบางเรารัก

กนัจริง)

เพ่ือให้ผู้ ใช้เส้นทางได้รับ

ความสะดวก ปลอดภยั ใน

การจราจร การขนสง่และมี

ระบบระบายน า้ที่ดี

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 5

เมตร ยาว 250 เมตร พร้อมทอ่ระบายน า้ 

ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลาง 0.60 เมตร ตาม

แบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

      2,600,000 เพ่ือป้องกนัน า้ทว่ม

บริเวณชมุชน 

ประชาชนได้รับ ความ

สะดวกในการเดนิทาง

ส านกัการชา่ง
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    4.1 แนวทางปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ขนส่ง ไฟฟ้าสาธารณะ

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ
วตัถปุระสงค์

58 กอ่สร้างผิวจราจรพร้อมทอ่

ระบายน า้ ซอยแยกจาก

ถนนอมัรินทร์ ตรงข้าม

แฟลตพนกังานเทศบาล 

(เสนอจากค าร้องของ

ประชาชน)

เพ่ือให้ผู้ ใช้เส้นทางได้รับ

ความสะดวกปลอดภยัใน

การเดนิทาง การจราจร 

การขนสง่

ปรับปรุงผิวจราจร คสล. หนา0.15 เมตร 

กว้าง 2.50-4.00 เมตร ยาว 55 เมตร พร้อม

ทอ่ระบายน า้ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลาง 0.40 

เมตร ตามแบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

         340,000 ราษฎรที่อยูอ่าศยัใน

พืน้ที่มีการคมนาคมที่ดี

 ได้รับความสะดวก 

รวดเร็ว ไมมี่ปัญหาน า้

ทว่มขงั

ส านกัการชา่ง

59 กอ่สร้างผิวจราจรพร้อมทอ่

ระบายน า้ ซอยถนนอมัรินทร์

 ข้างบ้านเลขที่ 42 (เสนอ

จากค าร้องของประชาชน)

เพ่ือให้ผู้ ใช้เส้นทางได้รับ

ความสะดวกปลอดภยัใน

การเดนิทาง การจราจร 

การขนสง่

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.00 

เมตร ยาว 90 เมตร พร้อมทอ่ระบายน า้ 

ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลาง 0.40 เมตร ตาม

แบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

         540,000 ราษฎรที่อยูอ่าศยัใน

พืน้ที่มีการคมนาคมที่ดี

 ได้รับความสะดวก 

รวดเร็ว ไมมี่ปัญหาน า้

ทว่มขงั

ส านกัการชา่ง

60 กอ่สร้างผิวจราจรพร้อม    

ทอ่ระบายน า้ ซอยแยกถนน

อมัรินทร์ ข้างบ้านเลขที่ 

38/15 (เสนอจากค าร้อง

ของประชาชน)

เพ่ือให้ผู้ ใช้เส้นทางได้รับ

ความสะดวกปลอดภยัใน

การเดนิทาง การจราจร 

การขนสง่

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.00 

เมตร ยาว 90 เมตร พร้อมทอ่ระบายน า้ 

ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลาง 0.40 เมตร ตาม

แบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

         540,000 ราษฎรที่อยูอ่าศยัใน

พืน้ที่มีการคมนาคมที่ดี

 ได้รับความสะดวก 

รวดเร็ว ไมมี่ปัญหาน า้

ทว่มขงั

ส านกัการชา่ง
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    4.1 แนวทางปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ขนส่ง ไฟฟ้าสาธารณะ

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ
วตัถปุระสงค์

61 กอ่สร้างผิวจราจรพร้อม    

ทอ่ระบายน า้ ซอยแยก   

ถนนอมัรินทร์ ข้างโกดงั  

แสงธรรมธร (เสนอจากค า

ร้องของประชาชน)

เพ่ือให้ผู้ ใช้เส้นทางได้รับ

ความสะดวกปลอดภยั ใน

การเดนิทาง การจราจร

การขนสง่

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.00 

เมตร ยาว 140 เมตร พร้อม ทอ่ระบายน า้

ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลาง 0.40 เมตร ตาม

แบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

         840,000 ราษฎรที่อยูอ่าศยัใน

พืน้ที่มีการคมนาคมที่ดี

 ได้รับความสะดวก 

รวดเร็ว ไมมี่ปัญหาน า้

ทว่มขงั

ส านกัการชา่ง

62 กอ่สร้างผิวจราจร ซอยแยก

ถนนอมัรินทร์ ข้างบ้านเลขที่

 43 (เสนอจากค าร้องของ

ประชาชน)

เพ่ือให้ผู้ ใช้เส้นทางได้รับ

ความสะดวกปลอดภยั ใน

การเดนิทาง การจราจร 

การขนสง่

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.00 

เมตร ยาวประมาณ 40 เมตร ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

           66,000 ประชาชนได้รับความ

สะดวก ในการสญัจร 

การข่นสง่และการจราจร

ส านกัการชา่ง

63 กอ่สร้างผิวจราจรพร้อมทอ่

ระบายน า้ ซอยแยก ถนนอมั

รินทร์ข้างบ้านเลขที่ 43/6 

ซอยเจริญธรรม (เสนอจาก

ค าร้องของประชาชน)

เพ่ือให้ผู้ ใช้เส้นทางได้รับ

ความสะดวกปลอดภยั ใน

การเดนิทาง การจราจร 

การขนสง่

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 2.50

 - 3.00 เมตร ยาวประมาณ 114 เมตร 

พร้อมทอ่ระบายน า้ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลาง 

0.40 เมตร ตามแบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

         650,000 ราษฎรที่อยูอ่าศยัใน

พืน้ที่มีการคมนาคมที่ดี

 ได้รับความสะดวก 

รวดเร็ว ไมมี่ปัญหาน า้

ทว่มขงั

ส านกัการชา่ง

64 กอ่สร้างผิวจราจรพร้อมทอ่

ระบายน า้ ซอยแยกถนนอมั

รินทร์ ข้างบ้านเลขที่ 65/3 

(เสนอจากค าร้องของ

ประชาชน)

เพ่ือให้ผู้ ใช้เส้นทางได้รับ

ความสะดวกปลอดภยั ใน

การเดนิทาง การจราจร 

การขนสง่

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.50

 - 4.50 เมตร ยาวประมาณ 280 เมตร 

พร้อมทอ่ระบายน า้ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลาง 

0.60 เมตร ตามแบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

      1,850,000 ราษฎรที่อยูอ่าศยัใน

พืน้ที่มีการคมนาคมที่ดี

 ได้รับความสะดวก 

รวดเร็ว ไมมี่ปัญหาน า้

ทว่มขงั

ส านกัการชา่ง
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    4.1 แนวทางปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ขนส่ง ไฟฟ้าสาธารณะ

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ
วตัถปุระสงค์

65 กอ่สร้างผิวจราจรพร้อมทอ่

ระบายน า้ ซอยแยกถนนอมั

รินทร์ ข้างบ้านเลขที่ 63 และ

 65 (เสนอจากค าร้องของ

ประชาชน)

เพ่ือให้ผู้ ใช้เส้นทางได้รับ

ความสะดวกปลอดภยั ใน

การเดนิทาง การจราจร 

การขนสง่

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.50

 - 4.50 เมตร ยาวประมาณ 200 เมตร 

พร้อมทอ่ระบายน า้ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลาง 

0.40 เมตร ตามแบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

      1,280,000 ราษฎรที่อยูอ่าศยัใน

พืน้ที่มีการคมนาคมที่ดี

 ได้รับความสะดวก 

รวดเร็ว ไมมี่ปัญหาน า้

ทว่มขงั

ส านกัการชา่ง

66 กอ่สร้างผิวจราจรซอยแยก

ถนนอมัรินทร์ ข้างแฟลต

พนกังานเทศบาล (เสนอ

จากค าร้องของประชาชน)

เพ่ือให้ผู้ ใช้เส้นทางได้รับ

ความสะดวกปลอดภยัใน

การเดนิทาง การจราจร 

การขนสง่

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.50-

 4.50 เมตร ยาว ประมาณ 79 เมตร  ตาม

แบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

         170,000 ราษฎรที่อยูอ่าศยัใน

พืน้ที่มีการคมนาคมที่ดี

 ได้รับความสะดวก 

รวดเร็ว ไมมี่ปัญหาน า้

ทว่มขงั

ส านกัการชา่ง

67 กอ่สร้างผิวจราจรพร้อมทอ่

ระบายน า้ กลุม่ซอยสวรรค์

วิถี 63 ข้างบ้านเลขที่ 183/4 

(เสนอจากค าร้องของ

ประชาชน)

เพ่ือให้ผู้ ใช้เส้นทางได้รับ

ความสะดวกปลอดภยัใน

การเดนิทาง การจราจร 

การขนสง่

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 2.50 

เมตร ยาว  65 เมตร พร้อมทอ่ระบายน า้ 

ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลาง 0.40 เมตร ตาม

แบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

         370,000 ราษฎรที่อยูอ่าศยัใน

พืน้ที่มีการคมนาคมที่ดี

 ได้รับความสะดวก 

รวดเร็ว ไมมี่ปัญหาน า้

ทว่มขงั

ส านกัการชา่ง
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    4.1 แนวทางปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ขนส่ง ไฟฟ้าสาธารณะ

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ
วตัถปุระสงค์

68 กอ่สร้างผิวจราจรถนน

ภายในชมุชนวดัจอมครีีนาค

พรต   ข้างบ้านเลขที่ 160 

หมู่ 4 (เสนอโดยชมุชนวดั

จอมฯ)

เพ่ือให้ผู้ ใช้เส้นทางได้รับ

ความสะดวกปลอดภยัใน

การเดนิทาง การจราจร 

การขนสง่

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร  กว้าง 5 

เมตร ยาว  113  เมตร ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

         320,000 ราษฎรที่อยูอ่าศยัใน

พืน้ที่มีการคมนาคมที่ดี

 ได้รับความสะดวก 

รวดเร็ว ไมมี่ปัญหาน า้

ทว่มขงั

ส านกัการชา่ง

69 กอ่สร้างผิวจราจรถนน

ภายในชมุชนวดัจอมครีีนาค

พรต ข้างบ้านเลขที่ 50 หมู่ 4

 (เสนอโดยชมุชนวดัจอมฯ)

เพ่ือให้ผู้ ใช้เส้นทางได้รับ

ความสะดวกปลอดภยัใน

การเดนิทาง การจราจร 

การขนสง่

กอ่สร้างผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร 

กว้าง 2.50 เมตร ยาว  98 เมตร  ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

         140,000 ราษฎรที่อยูอ่าศยัใน

พืน้ที่มีการคมนาคมที่ดี

 ได้รับความสะดวก 

รวดเร็ว ไมมี่ปัญหาน า้

ทว่มขงั

ส านกัการชา่ง

70 กอ่สร้างผิวจราจรพร้อมทอ่

ระบายน า้ถนนสาธารณะ

แยกถนนพหลโยธินข้าง

สถานีไฟฟ้ายอ่ยเช่ือมถนน

ก าลงัพล (เสนอจากค าร้อง

ของประชาชน)

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกปลอดภยัใน

การเดนิทางและมีระบบ

ระบายน า้ที่ดี

ผิวจราจร คสล. หนา 0.20 เมตร กว้าง 6 

เมตร ยาว 1,525 เมตร พร้อมทอ่ระบายน า้ 

คสล. ขนาด เส้นผา่ศนูย์กลาง 0.60 เมตร 

ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

    12,500,000 ราษฎรที่อาศยัอยูใ่น

พืน้ที่มีการคมนาคมที่ดี

ไมมี่ปัญหาน า้ทว่ม

ส านกัการชา่ง
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    4.1 แนวทางปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ขนส่ง ไฟฟ้าสาธารณะ

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ
วตัถปุระสงค์

71 ตดิตัง้เสาไฟฟ้าพร้อมดวง

โคม ถนนธรรมเกษตร 

(เสนอจากค าร้องของ

ประชาชน)

เพ่ือให้ผู้ ใช้เส้นทางได้รับ

ความสะดวกปลอดอภยัใน

การเดนิทาง การจราจร 

การขนสง่

ตดิตัง้เสาไฟฟ้าชนิดโคมเดี่ยวสงู 7 เมตร 

ดวงโคมชนิด HIGH PRESSURE SODIUM

 ขนาด 250 วตัต์ จ านวน 40 ต้น  ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

      1,400,000 ราษฎรที่อยูอ่าศยัใน

พืน้ที่ได้รับความสะดวก

 ปลอดภยั ในการ

เดนิทาง การจราจร 

การขนสง่

ส านกัการชา่ง

72 กอ่สร้างผิวจราจรพร้อมทอ่

ระบายน า้ ถนนสาธารณะ

แยกบางเรารักกนัจริง ข้าง

วงษ์พาณิชย์ ตัง้แตบ้่านเลขที่

 1010/230 ถงึหอพกัไทเป 

(เสนอจากค าร้องของ

ประชาชน)

เพ่ือให้ผู้ ใช้เส้นทางได้รับ

ความสะดวกปลอดภยัใน

การจราจรและมีระบบ

ระบายน า้ที่ดี

ผิวจราจร คสล.หนา 0.15 เมตร  กว้าง 5.40

 - 7.40 เมตร  ยาว  160 เมตร  พร้อมทอ่

ระบายน า้ ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลาง 0.60 

เมตร ตามแบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

940,000         ประชาชนได้รับความ

สะดวก  ปลอดภยั        

    ในการคมนาคม

ส านกัการชา่ง

73 กอ่สร้างผิวจราจร พร้อมทอ่

ระบายน า้ถนนสาธารณะ

แยกถนนพิษณุโลก ข้างร้าน

บญุทิง้แก๊สถงึบ้านเลขที่ 

816/2 (เสนอจากค าร้อง

ของประชาชน)

เพ่ือให้ผู้ ใช้เส้นทางได้รับ

ความสะดวกปลอดภยั  ใน

การจราจรและมีระบบ

ระบายน า้ที่ดี

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

 เมตร  ยาว 150  เมตร  พร้อมทอ่ระบายน า้ 

 ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลาง 0.60 เมตร  ตาม

แบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

700,000         ประชาชนได้รับความ

สะดวก  ปลอดภยัใน

การคมนาคม

ส านกัการชา่ง
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    4.1 แนวทางปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ขนส่ง ไฟฟ้าสาธารณะ

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ
วตัถปุระสงค์

74 กอ่สร้างผิวจราจรถนนพทุธ

มงคล (เสนอโดยชมุชนวดั

พทุธ)

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกปลอดภยัใน

การเดนิทางและมีระบบ

ระบายน า้ที่ดี

ผิวจราจร คสล.หนา 0.20 เมตร กว้าง 6-13 

เมตร ยาว 2,450 เมตร พืน้ที่ใมน้่อยกวา่ 

33,600  ตารางเมตร  ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

    11,000,000     11,000,000 ประชาชนได้รับความ

สะดวก  ปลอดภยั       

 ในการเดนิทางและ

ขนสง่

ส านกัการชา่ง

75 กอ่สร้างระบบ

สาธารณูปโภคภายใน

โครงการบ้านมัน่คง (เสนอ

จากค าร้องของประชาชน)

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกปลอดภยัใน

การเดนิทางและมีระบบ

ระบายน า้ที่ดี

ถนนพร้อมทอ่ระบายน า้ปักเสาพาดสาย

ระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง และขยายเขตประปา 

 ภายในโครงการบ้านมัน่คง  ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

15,000,000    15,000,000    ประชาชนได้รับความ

สะดวก  ปลอดภยั       

ในการคมนาคม

ส านกัการชา่ง

76 ปรับปรุงและซอ่มแซมถนน

ไกรลาศ (เสนอจากค าร้อง

ของประชาชน)

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการสญัจร

ไปมา

ปรับปรุงและซอ่มแซมทางเท้าและผิวจราจร

พืน้ที่ไมน้่อยกวา่ 7,150  ตารางเมตร  ตาม

แบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

      6,000,000       6,000,000 ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการเดนิทาง

และขนสง่ปลอดภยั

ส านกัการชา่ง

77 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ

ภายในเขตเทศบาล   (เสนอ

โดยชมุชนในเขตเทศบาล)

เพ่ือให้ผู้ ใช้เส้นทางได้รับ

ความสะดวกปลอดภยัใน

การเดนิทาง การจราจร 

การขนสง่

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล       2,000,000       2,000,000 ประชาชนได้รับความ

สะดวกปลอดภยั จาก

เหตรุ้ายและสะดวกใน

การสญัจร

ส านกัการชา่ง
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    4.1 แนวทางปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ขนส่ง ไฟฟ้าสาธารณะ

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ
วตัถปุระสงค์

78 กอ่สร้างสะพานเช่ือมเกาะ

ญวน (เสนอโดยชาวบ้าน

เกาะญวน)

เพ่ือให้ผู้ ใช้เส้นทางได้รับ

ความสะดวกในการจราจร

สะพาน ค.ส.ล.กว้าง 7 เมตร  มีทางเท้ากว้าง

 1.50 เมตร  ทัง้สองฝ่ัง ยาว 50 เมตร  

พร้อมทางเช่ือม  จ านวน  3  แหง่  ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

    10,000,000     20,000,000 ราษฎรที่อยูอ่าศยัใน

พืน้ที่มีการคมนาคมที่ดี

 ได้รับความสะดวก 

รวดเร็ว ไมมี่ปัญหาน า้

ทว่มขงั

ส านกัการชา่ง

79 จดัหาที่ดนิ เวนคนืที่ดนิ เพ่ือ

กอ่สร้างระบบ

สาธารณูปโภคระบบป้องกนั

น า้ทว่มและถนนผงัเมือง 

(เสนอโดยชมุชนหนองผกัตบ)

เพ่ือให้ผู้ ใช้เส้นทางได้รับ

ความสะดวก ปลอดภยัใน

การเดนิทางการจราจรการ

ขนสง่

ด าเนินการจดัซือ้และจา่ยคา่ทดแทนที่ดนิสิ่ง

ปลกูสร้าง ตามโครงการของเทศบาล

 50,000,000

(เงินอดุหนนุ)

 50,000,000 

(เงินอดุหนนุ)

ประชาชนทัว่ไปได้รับ

ความสะดวก ปลอดภยั

ในชีวิตทรัพย์สนิ และ

การสญัจร

ส านกัการชา่ง

80 กอ่สร้าวผิวจราจรพร้อมทอ่

ระบายน า้ถนนอมัรินทร์ 

(เสนอจากค าร้องของ

ประชาชน)

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกปลอดภยัใน

การเดนิทางและมีระบบ

ระบายน า้ที่ดี

ผิวจราจร คสล. ยาว  300  เมตร  พร้อมทอ่

ระบายน า้ ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลาง  0.60 

เมตร ตามแบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

      6,000,000 ราษฏรที่อาศยัอยูใ่น

พืน้ที่มีการคมนาคมที่ดี

ไมมี่ปัญหาน า้ทว่ม

ส านกัการชา่ง

81 กอ่สร้างผิวจราจรพร้อมทอ่

ระบายน า้ซอยแยกถนนข้าง

ปัม้เชลล์ (เขาขาด) (เสนอ

จากค าร้องของประชาชน)

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกปลอดภยัใน

การเดนิทางและมีระบบ

ระบายน า้ที่ดี

ผิวจราจร คสล.หนา 0.15 เมตร กว้าง 4 

เมตร ยาว 250 เมตร  พร้อมทอ่ระบายน า้

ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลาง 0.60 เมตร  ตาม

แบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

         610,000 ประชาชนได้รับความ

สะดวกปลอดภยัใน

การคมนาคม

ส านกัการชา่ง
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    4.1 แนวทางปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ขนส่ง ไฟฟ้าสาธารณะ

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ
วตัถปุระสงค์

82 กอ่สร้างถนนผิวจราจร 

พร้อมทอ่ระบายน า้ ถนน

บริเวณด้านข้างวดัชอ่งครีี 

(เสนอโดยชมุชนสะพานด า)

เพ่ือให้ประชาชนได้ความ

สะดวกในการสญัจรไปมา

ผิวจราจร คสล.หนา 0.15 เมตร กว้าง 4 

เมตร ยาว 250 เมตร  พร้อมทอ่ระบายน า้

ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลาง 0.60 เมตร  ตาม

แบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

      1,660,000 ท าให้ราษฎรที่อยูอ่าศยั

ในบริเวณดงักลา่ว 

ได้รับความสะดวกใน

การสญัจรไปมา

ส านกัการชา่ง

83 กอ่สร้างผิวจราจร พร้อมทอ่

ระบายน า้ ซอย 1  แยกจาก

ถนนหน้าน า้ตาลแมนชัน่ 

(เสนอจากค าร้องของ

ประชาชน)

เพ่ือให้ประชาชนได้ความ

สะดวกในการสญัจรไปมา

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 3-4 

เมตร ยาว 300 เมตร  พร้อมทอ่ระบายน า้

ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลาง 0.60 เมตร ตาม

แบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

      1,850,000 ท าให้ราษฎรที่อยูอ่าศยั

ในบริเวณดงักลา่ว 

ได้รับความสะดวกใน

การสญัจรไปมา

ส านกัการชา่ง

84 กอ่สร้างทอ่ระบายน า้พร้อม

ทางเท้าถนนริมน า้ตัง้แต่

โรงเรียนอนบุาลนครสวรรค์

ถงึบริเวณหลงัส านกังาน

อยัการ (ฝ่ังสว่นราชการ) 

(เสนอจากค าร้องของ

ประชาชน)

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการสญัจร 

และมีระบบระบายน า้ที่ดี

ทอ่ระบายน า้ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลาง 0.60 

เมตร ยาวรวม 1,400 เมตร พร้อมทางเท้า 

ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

      8,900,000 ราษฎรที่อยูอ่าศยัใน

พืน้ที่มีการคมนาคมที่ดี

 ได้รับความสะดวก 

รวดเร็ว ไมมี่ปัญหาน า้

ทว่มขงั

ส านกัการชา่ง
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    4.1 แนวทางปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ขนส่ง ไฟฟ้าสาธารณะ

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ
วตัถปุระสงค์

85 กอ่สร้างผิวจาจร คสล. ซอย

มาตลุ ี35 ชว่งที่ 2 (เสนอ

จากค าร้องของประชาชน)

เพ่ือให้ผู้ ใช้เส้นทางได้รับ

ความสะดวก ปลอดภยั ใน

การเดนิทางการจราจร  

การขนสง่ และมีระบบ

ระบายน า้ที่ดี

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 6.00 

เมตร ยาว 140 เมตร พร้อมทอ่ระบายน า้ 

ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลาง 0.40 ม.  ตามแบบ

แปลนรายละเอียดเทศบาล

      1,250,000 ราษฎรที่อยูอ่าศยัใน

พืน้ที่มีการคมนาคมที่ดี

 ได้รับความสะดวก 

รวดเร็ว ไมมี่ปัญหาน า้

ทว่มขงั

ส านกัการชา่ง

86 กอ่สร้างผิวจราจร ถนนอรรถ

กวี จากถนนโกสย์ีถงึ

โรงพยาบาลสวรรค์ประชา

รักษ์ (เสนอจากค าร้องของ

ประชาชน)

เพ่ือให้ผู้ ใช้เส้นทางได้รับ

ความสะดวกในการ

เดนิทาง การจราจร การ

ขนสง่

ผิวจราจร คสล. หนา 0.20เมตร กว้าง 12-14

เมตร ยาว 550 เมตร  หรือมีเนือ้ที่ไมน้่อยกวา่

 7,200 ตารางเมตร ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

      5,760,000 ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสญัจร 

และการขนยง่

ส านกัการชา่ง

87 กอ่สร้างผิวจราจร คสล. 

ถนนมาตลุ ี จากถนนริม

เข่ือนถงึซอยมาตลุ ี5 (เสนอ

จากค าร้องของประชาชน)

เพ่ือให้ผู้ ใช้เส้นทางได้รับ

ความสะดวกปลอดภยั ใน

การเดนิทาง การจราจร

การขนสง่

ผิวจราจร คสล. หนา 0.20 เมตร  กว้าง   10

 - 12  เมตร  ยาว   600  เมตร หรือพืน้ที่ไม่

น้อยกวา่  6,900   ตารางเมตร   ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

      5,520,000 ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสญัจร 

และ การขนสง่

ส านกัการชา่ง

88 กอ่สร้างผิวจราจร ถนน

สวรรค์วิถี จากแยกถนน

ธรรมวิถี ถงึสี่แยกถนนอรรถ

กวี (เสนอจากค าร้องของ

ประชาชน)

เพ่ือให้ผู้ ใช้เส้นทางได้รับ

ความสะดวกปลอดภยั ใน

การเดนิทาง การจราจร

การขนสง่

ผิวจราจร คสล. หนา 0.20 เมตร  กว้าง   11

 - 18  เมตร  ยาว   800  เมตร หรือพืน้ที่ไม่

น้อยกวา่  12,000  ตารางเมตร   ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

      9,600,000 ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสญัจร 

และ การขนสง่

ส านกัการชา่ง
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    4.1 แนวทางปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ขนส่ง ไฟฟ้าสาธารณะ

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ
วตัถปุระสงค์

89 กอ่สร้างผิวจราจรถนน

สวรรค์วิถีจากแยกถนนอรรถ

กวี ถงึสามแยกถนนดาวดงึส์

 (เสนอจากค าร้องของ

ประชาชน)

เพ่ือให้ผู้ ใช้เส้นทางได้รับ

ความสะดวกปลอดภยั ใน

การเดนิทาง การจราจร

การขนสง่

ผิวจราจร คสล. หนา 0.20 เมตร  กว้าง   11

 - 18  เมตร  ยาว   760  เมตร หรือพืน้ที่ไม่

น้อยกวา่  11,400 ตารางเมตร   ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

      9,120,000 ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสญัจร  

การขนสง่และการจราจร

ส านกัการชา่ง

90 กอ่สร้างผิวจราจรถนนอรรถ

กวี จากโรงพยาบาลสวรรค์

ประชารักษ์ถงึถนนอมราวิถี 

(เสนอจากค าร้องของ

ประชาชน)

เพ่ือให้ผู้ ใช้เส้นทางได้รับ

ความสะดวกปลอดภยั ใน

การเดนิทาง การจราจร

การขนสง่

ผิวจราจร คสล. หนา 0.20 เมตร  กว้าง   11

 - 14  เมตร  ยาว   500  เมตร หรือพืน้ที่ไม่

น้อยกวา่  6,500 ตารางเมตร   ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

      5,200,000 ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสญัจร  

การขนสง่และการจราจร

ส านกัการชา่ง

91 กอ่สร้างผิวจราจร ถนน

โกสย์ีจากวดันครสวรรค์ถงึ 

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั สาขา

 ถนนสวรรค์วิถี (เสนอจาก

ค าร้องของประชาชน)

เพ่ือให้ผู้ ใช้เส้นทางได้รับ

ความสะดวกปลอดภยั ใน

การเดนิทาง การจราจร

การขนสง่

ผิวจราจร คสล. หนา 0.20 เมตร กว้าง 5-12 

เมตร ยาว 560 เมตร หรือ พืน้ที่ไมน้่อยกวา่ 

5,130 ตารางเมตร ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

      4,100,000 ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสญัจร 

การขนสง่และการจราจร

ส านกัการชา่ง
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    4.1 แนวทางปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ขนส่ง ไฟฟ้าสาธารณะ

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ
วตัถปุระสงค์

92 กอ่สร้างผิวจราจร ถนน

สวรรค์วิถีหน้าวดันครสวรรค์

ถงึตกึน า้เงิน (เสนอจากค า

ร้องของประชาชน)

เพ่ือให้ผู้ ใช้เส้นทางได้รับ

ความสะดวก ปลอดภยัใน 

การเดนิทาง การจราจร  

การขนสง่

กอ่สร้างผิวจราจร คสล. หนา0.20 เมตรกว้าง

 11-15 เมตร ยาว 430 เมตร หรือพืน้ที่ไม่

น้อยกวา่ 5,970 ตร.ม ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

         478,000 ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสญัจร 

การขนสง่และการจราจร

ส านกัการชา่ง

93 กอ่สร้างผิวจราจร ถนนโกสย์ี

 หน้าที่ท าการไปรษณีย์ถงึ

วดันครสวรรค์ (เสนอจากค า

ร้องของประชาชน)

เพ่ือให้ผู้ ใช้เส้นทางได้รับ

ความสะดวกปลอดภยัใน

การเดนิทาง การจราจร 

การขนสง่

ผิวจราจร คสล. หนา 0.20 เมตร กว้าง 11 - 

15 เมตร ยาว 775 เมตร หรือมีเนือ้ที่ไมน้่อย

กวา่ 10,020 เมตร ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

      8,000,000 ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสญัจร 

การขนสง่และการ

คมนาคม

ส านกัการชา่ง

94 กอ่สร้างผิวจราจรพร้อมทอ่

ระบายน า้ถนนสาธารณะ 

แยกถนนไกรลาศเช่ือมถนน

พิทกัษ์สนัตริาษฎร์ (เสนอ

โดยชมุชนหนองผกัตบ)

เพ่ือให้ผู้ ใช้เส้นทางได้รับ

ความสะดวกปลอดภยัใน

การเดนิทาง การจราจร 

การขนสง่

ผิวจราจร คสล. หนา 0.20 เมตร กว้าง 6.50 

เมตร ยาว 535 เมตร ทอ่ระบายน า้ ขนาด

เส้นผา่ศนูย์กลาง 1.20 เมตร ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

      9,000,000 ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสญัจร 

การขนสง่และการ

คมนาคม

ส านกัการชา่ง
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    4.1 แนวทางปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ขนส่ง ไฟฟ้าสาธารณะ

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ
วตัถปุระสงค์

95 กอ่สร้างผิวจราจร พร้อมทอ่

ระบายน า้ ถนนสาธารณะ

แยกถนนพิทกัษ์สนัตริาษฎร์

(ข้างบ้านนางชะเอม สงิหะ)

(เสนอโดยชมุชนสามคัคี

พฒันา)

เพ่ือให้ผู้ ใช้เส้นทางได้รับ

ความสะดวก ปลอดภยั ใน

การจราจร การขนสง่และมี

ระบบระบายน า้ที่ดี

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.50 

เมตร ยาว 42 เมตร พร้อมทอ่ระบายน า้ 

ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลาง 0.40 เมตร ตาม

แบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

         290,000 ราษฎรที่อยูอ่าศยัใน

พืน้ที่มีการคมนาคมที่ดี

 ได้รับความสะดวก 

รวดเร็ว ไมมี่ปัญหาน า้

ทว่มขงั

ส านกัการชา่ง

96 กอ่สร้างผิวจราจร พร้อมทอ่

ระบายน า้ ถนนสวรรค์วิถี 19

 (เสนอจากค าร้องของ

ประชาชน)

เพ่ือให้ผู้ ใช้เส้นทางได้รับ

ความสะดวก ปลอดภยั ใน

การจราจร การขนสง่และมี

ระบบระบายน า้ที่ดี

ผิวจราจร คสล. หนา 0.20 เมตร กว้าง 4-6 

เมตร ยาว 480 เมตร พร้อมทอ่ระบายน า้ 

ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลาง 0.60 เมตร ตาม

แบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

      4,150,000 เพ่ือป้องกนัน า้ทว่ม

บริเวณชมุชน 

ประชาชนได้รับ ความ

สะดวกในการเดนิทาง

ส านกัการชา่ง

97 กอ่สร้างผิวจราจร พร้อมทอ่

ระบายน า้ ซอยข้าง 

ธนาคารกรุงไทยสาขา

ปากน า้โพ (เสนอจากค าร้อง

ของประชาชน)

เพ่ือให้ผู้ ใช้เส้นทางได้รับ

ความสะดวก ปลอดภยั ใน

การจราจร การขนสง่และมี

ระบบระบายน า้ที่ดี

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 2.80

 - 5.00 เมตร ยาว 188 เมตร พร้อมทอ่

ระบายน า้ ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลาง 0.40 

เมตร ตามแบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

      1,210,000 เพ่ือป้องกนัน า้ทว่ม

บริเวณชมุชน 

ประชาชนได้รับ ความ

สะดวกในการเดนิทาง

ส านกัการชา่ง
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    4.1 แนวทางปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ขนส่ง ไฟฟ้าสาธารณะ

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ
วตัถปุระสงค์

98 กอ่สร้างผิวจราจรพร้อมทอ่

ระบายน า้ ซอยแยกถนน

มหาเทพ (เสนอโดยชมุชน

หนองผกัตบ)

เพ่ือให้ผู้ ใช้เส้นทางได้รับ

ความสะดวก ปลอดภยั ใน

การจราจร การขนสง่และมี

ระบบระบายน า้ที่ดี

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กว้าง  5.00

 เมตร ยาว ประมาณ 120  เมตร พร้อมทอ่

ระบายน า้ ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลาง 0.40 

เมตร ตามแบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

      1,150,000 ราษฎรที่อยูอ่าศยัใน

พืน้ที่มีการคมนาคมที่ดี

ได้รับความสะดวก 

รวดเร็ว ไมมี่ปัญหาน า้

ทว่มขงั

ส านกัการชา่ง

99 กอ่สร้างผิวจราจร พร้อมทอ่

ระบายน า้ ซอยเช่ือมถนน

มหาเทพข้างบ้านช านาญ

หมอ (เสนอโดยชมุชนหนอง

ผกัตบ)

เพ่ือให้ผู้ ใช้เส้นทางได้รับ

ความสะดวกปลอดภยัใน

การเดนิทาง การจราจร 

การขนสง่

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กว้าง  5.00

 เมตร ยาว ประมาณ 160  เมตร พร้อมทอ่

ระบายน า้ ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลาง 0.40 

เมตร  พร้อมบอ่พกั ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

      1,540,000 ราษฎรที่อยูอ่าศยัใน

พืน้ที่มีการคมนาคมที่ดี

ได้รับความสะดวก 

รวดเร็ว ไมมี่ปัญหาน า้

ทว่มขงั

ส านกัการชา่ง

100 กอ่สร้างผิวจราจร พร้อมทอ่

ระบายน า้ ถนนข้างหนองผกั

ตบ ซอยหอพกัซากรุะ (เสนอ

โดยชมุชนหนองผกัตบ)

เพ่ือให้ผู้ ใช้เส้นทางได้รับ

ความสะดวก ปลอดภยั ใน

การจราจร การขนสง่และมี

ระบบระบายน า้ที่ดี

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กว้าง  5.00

 เมตร ยาว ประมาณ 150  เมตร พร้อมทอ่

ระบายน า้ ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลาง 0.40 

เมตร  พร้อมบอ่พกั ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

      1,450,000 ราษฎรที่อยูอ่าศยัใน

พืน้ที่มีการคมนาคมที่ดี

ได้รับความสะดวก 

รวดเร็ว ไมมี่ปัญหาน า้

ทว่มขงั

ส านกัการชา่ง
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    4.1 แนวทางปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ขนส่ง ไฟฟ้าสาธารณะ

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ
วตัถปุระสงค์

101 กอ่สร้างผิวจราจร พร้อมทอ่

ระบายน า้ซอยแยกถนน

มหาเทพ (เสนอโดยชมุชน

หนองผกัตบ)

เพ่ือให้ผู้ ใช้เส้นทางได้รับ

ความสะดวกปลอดภยั ใน

การเดนิทาง การจราจร 

การขนสง่และมีระบบ

ระบายน า้ที่ดี

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 5.00 

เมตร ยาว 150 เมตร พร้อมทอ่ระบายน า้ 

ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลาง 0.40 เมตร ตาม

แบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

      1,450,000 ราษฎรที่อยูอ่าศยัใน

พืน้ที่มีการคมนาคมที่ดี

 ได้รับความสะดวก 

รวดเร็ว ไมมี่ปัญหาน า้

ทว่มขงั

ส านกัการชา่ง

102 กอ่สร้างถนน คสล. พร้อม

ระบบระบายน า้ถนนเข้า

ศนูย์วิทยบริการ มสธ.

(เสนอโดยชมุชนข้าง พ.ว.น.)

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกปลอดภยัจาก

เหตรุ้ายและสะดวกตอ่การ

สญัจร

กอ่สร้างผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร 

กว้าง 5 เมตร ยาว  670 เมตร  พร้อมทอ่

ระบายน า้ คสล. ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลาง 

0.60 เมตร ตามแบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

      4,800,000 ราษฎรที่อยูอ่าศยัใน

พืน้ที่และที่มีการใช้

เส้นทางสญัจรได้รับ

ความสะดวกรวดเร็วไม่

มีปัญหาน า้ทว่มขงั

ส านกัการชา่ง

งบประมาณเทศบาล 40,320,000    130,406,000  151,088,000  

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

    4.2 แนวทางพัฒนาระบบการจราจร

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 ตดิตัง้ป้ายหยดุรถโดยสาร

ประจ าทาง (เสนอโดยสโมสร

โรตาร่ีสี่แคว)

เพ่ือแสดงจดุหยดุรถ

โดยสารเป็นการป้องกนั

และลดปัญหาอบุตัเิหตุ

ตดิตัง้ป้ายหยดุรถโดยสารประจ าทางตาม

แบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

           600,000 ปัญหาอบุตัเิหตลุดลง ส านกัการชา่ง

2 กอ่สร้างสะพานข้ามแมน่ า้

นา่น บริเวณวดั

ทองธรรมชาตเิช่ือมทาง

หลวงหมายเลข  225 

(เสนอจากค าร้องของ

ประชาชน)

เพ่ือเปิดพืน้ที่และรองรับ

การขยายตวัของชมุชน

และปริมาณการจราจรใน

อนาคต

สะพาน คสล. กว้าง 8 เมตร พร้อมถนน

เช่ือมสะพานจ านวน 1  แหง่

 110,000,000 

(เงินอดุหนนุ)

 110,000,000 

(เงินอดุหนนุ)

ประชาชนมีทางเลือก

เส้นทางนีใ้ช้ใน การสญัจร

เพ่ิมขึน้ ลดอบุตัิเหตทุี่อาจ

เกิดขึน้ ตามแนวทางแยก

สายหลกัเดิม

ส านกัการชา่ง

3 กอ่สร้างถนนตามผงัเมือง

รวมถนนสาย ข (บริเวณ

เกาะยม)

(เสนอโดยชมุชนเกาะยม)

เพ่ือเปิดพืน้ที่และรองรับ

การขยายตวัของชมุชน

และปริมาณการจราจรใน

อนาคต

ผิวจราจรพร้อมทอ่ระบายน า้ ทางเท้า และ

โคมไฟถนนเขตทาง กว้างรวม 16 เมตร

 60,000,000 

(เงินอดุหนนุ)

 60,000,000 

(เงินอดุหนนุ)

ประชาชนมีทางเลือก

เส้นทางนีใ้ช้ใน การสญัจร

เพ่ิมขึน้ ลดอบุตัิเหตทุี่อาจ

เกิดขึน้ ตามแนวทางแยก

สายหลกัเดิม

ส านกัการชา่ง

งบประมาณเทศบาล -                 600,000          -                 

งบเงินอุดหนุน -                 170,000,000   170,000,000   

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554 ถงึ 2556)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา
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4. ยุทธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง

    4.3 แนวทางปรับปรุงภูมิทศัน์ แหล่งท่องเที่ยว พืน้ที่นันทนาการ และสวนสาธารณะ

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงเกาะกลางถนนทาง

ร่วมระหวา่ง ถนนอรรถกวี 

และมาตลุ ี(หน้าส านกังาน 

เทศบาลฯ)

เพ่ือให้มีภมิูทศัน์ที่สวยงาม

และให้มีสถานที่จดักิจกรรม

 ปรับปรุงลานดนตรีจดัท าทางเท้าภายใน

สวนปรับปรุงสวนหยอ่มตดิตัง้ระบบสปริง

เกอร์และไฟฟ้าแสงสวา่งจ านวน  1  แหง่ 

ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

      5,000,000 เกิดความสวยงาม

ตระการตา สร้างความ

ประทบัใจ แก่ผู้มาเยี่ยมชม

ส านกัการชา่ง

2 ปรับปรุงลานมงักรภายใน

อทุยานสวรรค์ (เสนอโดย

ชมุชนแมศ่รีจนัทร์)

เพ่ือให้เกิดความสวยงาม

สอดคล้องกบัการปรับปรุง

พืน้ที่ลานมงักร

กอ่สร้างสระน า้ด้านหน้าลานมงักรตดิตัง้

ปฏิมากรรม พร้อมป้ายบรรยายตา่ง ๆ 

บริเวณลานมงักร  จ านวน  1  แหง่  ตาม

แบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

      1,200,000 เกิดความสวยงาม     

เป็นที่ประทบัใจ แกผู่้มา

เยี่ยมชม

ส านกัการชา่ง

3 ปรับปรุงป้ายอทุยานสวรรค์ 
(เสนอโดยชมุชนหน้าอทุยานฯ)

เพ่ือให้เกิดความสวยงาม 

สอดคล้อง ไมปิ่ดบงั

ทศันียภาพลานมงักร

 ป้ายช่ืออทุยานสวรรค์รูปแบบ

สถาปัตยกรรมจีน จ านวน 1 ป้าย ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

      1,200,000 เกิดความสวยงาม

ตระการตา สร้างความ

ประทบัใจ แก่ผู้มาเยี่ยมชม

ส านกัการชา่ง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554 ถงึ 2556)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา
ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
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    4.3 แนวทางปรับปรุงภูมิทศัน์ แหล่งท่องเที่ยว พืน้ที่นันทนาการ และสวนสาธารณะ

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา
ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

4 กอ่สร้างเสาธงบริเวณลาน

กีฬาภายในอทุยานสวรรค์ 
(เสนอโดยชมุชนหน้าอทุยานฯ)

เพ่ือให้มีธงชาตปิระจ า

อทุยานสวรรค์

 กอ่สร้างเสาธง 1 แหง่          250,000 ให้ประชาชนทัว่ไป  ได้

ใช้เป็นที่ยนืเคารพธงชาติ

ส านกัการชา่ง

5 ปรับปรุงสะพานเกาะญวน 

ภายในอทุยานสวรรค์ (เสนอ

โดยชมุชนหน้าอทุยานฯ)

เพ่ืออ านวยความสะดวก

แกป่ระชาชน  ที่เข้ามาใช้

พกัผอ่นภายในอทุยาน

สวรรค์

เปลี่ยนพืน้ไม้ ปรับปรุงราวสะพาน เสา

สะพาน ตดิตัง้ไฟประดบั ตามแนวเสาและ

เคเบลิ จ านวน 1 แหง่ ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

         800,000 เกิดความสวยงามเป็น

ระเบยีบ เรียบร้อย

ส านกัการชา่ง

6 กอ่สร้างซุ้มพระภายใน

อทุยานสวรรค์ (เสนอโดย

ชมุชนหน้าอทุยานฯ)

เพ่ือให้มีซุ้มพระประจ า

อทุยานสวรรค์

กอ่สร้างซุ้มพระ จ านวน 1 แหง่ ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

         200,000 มีซุ้มพระส าหรับให้

ประชาชนทัว่ไปได้

กราบไหว้ ประจ า

อทุยานสวรรค์

ส านกัการชา่ง

7 ปรับปรุงรัว้รอบอทุยาน

สวรรค์   (เสนอโดยชมุชน

วิมานแมน)

เพ่ือให้มีภมิูทศัน์ที่สวยงาม ปรับปรุงรัว้เดิมรอบอทุยานสวรรค์โดยท าเหล็ก

ลกูกรงรัว้  เสารัว้รูปแบบเก๋งจีนพร้อมทาสี  และ

ติดตัง้ประตรัูว้ใหมแ่ทนประตรัูว้เดิม  ความยาว

ประมาณ  1,765  เมตร ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

      5,300,000        5,300,000 เกิดความสวยงามเป็น

ระเบยีบ

ส านกัการชา่ง

8 กอ่สร้างห้องน า้ภายใน

อทุยานสวรรค์  (เสนอโดย

ชมุชนหมิพานท์)

เพ่ืออ านวยความสะดวก

แกป่ระชาชน ที่เข้ามาใช้

พกัผอ่นภายในอทุยาน

สวรรค์

 กอ่สร้างห้องน า้ จ านวน  5  แหง่ ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

      1,600,000        1,600,000           800,000 ประชาชนได้รับความ

สะดวกปลอดภยัใน

การคมนาคม

ส านกัการชา่ง

144



145

    4.3 แนวทางปรับปรุงภูมิทศัน์ แหล่งท่องเที่ยว พืน้ที่นันทนาการ และสวนสาธารณะ

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา
ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

9 พฒันาพืน้ที่เฉพาะบริเวณ

หนองผกัตบ (เสนอโดย

ชมุชนหนองผกัตบ)

เพ่ือให้มีภมิูทศัน์ที่สวยงาม

และป้องกนัการบกุรุกที่

สาธารณะในเชิงรุก

 กอ่สร้างศาลาลอยน า้ ศาลาเอนกประสงค์

ลาน จอดรถ ห้องน า้ ทางเดนิรอบสระน า้ 

และปรับปรุงภมิูทศัน์ โดยรวม ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

      4,000,000        5,000,000        5,000,000 ราษฏรที่อยูอ่าศยัใน

พืน้ที่มีที่ใช้ในการ

พกัผอ่นเพ่ิมรายได้จาก

การทอ่งเที่ยว

ส านกัการชา่ง

10 ปรับปรุงป้ายต้นแมน่ า้

เจ้าพระยา

เพ่ือเผยแพร่และ

ประชาสมัพนัธ์แหลง่

ทอ่งเที่ยวให้ประชาชนทราบ

1 ป้าย ตามรูปแบบรายละเอียดที่เทศบาล

ก าหนด

200,000         เกิดความสวยงาม เป็น

ระเบยีบเรียบร้อย

ส านกัการชา่ง

11 จดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์ เพ่ือเผยแพร่และ

ประชาสมัพนัธ์ กิจกรรม 

ผลงานของเทศบาลให้

ประชาชนทราบ

 1 ป้าย ตามรูปแบบรายละเอียดที่เทศบาล

ก าหนด

 250,000          ประชาชนได้รับข้อมลู 

ข่าวสารได้ทนัทว่งที

กองวิชาการฯ

12 ตดิตัง้โคมไฟฟ้าสอ่งสวา่ง

และไฟประดบั บริเวณลาน

มงักรภายในอทุยานสวรรค์ 
(เสนอโดยชมุชนหน้าอทุยานฯ)

เพ่ือให้เกิดความสวยงาม

สอดคล้องกบัการปรับปรุง

พืน้ที่ลานมงักร

 ตดิตัง้โคมไฟโดยสอ่งสวา่งและไฟประดบั

ลานมงักรจ านวน 1 แหง่  ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

          2,000,000 เกิดความสวยงาม

ตระการตา สร้างความ

ประทบัใจ แกผู่้มา

เยี่ยมชม

ส านกัการชา่ง
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    4.3 แนวทางปรับปรุงภูมิทศัน์ แหล่งท่องเที่ยว พืน้ที่นันทนาการ และสวนสาธารณะ

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา
ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

13 ปรับปรุงเกาะกลางอทุยาน

สวรรค์ 
(เสนอโดยชมุชนหน้าอทุยานฯ)

เพ่ือให้มีภมิูทศัน์ที่สวยงาม กอ่สร้างถนนและที่จอดรถปรับปรุงอาคาร

เดมิที่ทรุดโทรมกอ่สร้างอาคารเรือนร่มไม้ 1 

หลงัปรับปรุงพืน้ที่และตดัแตง่ต้นไม้พร้อม

ปลกูต้นไม้เพ่ิมเตมิ  ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

     12,000,000 เกิดความสวยงาม

ตระการตา สร้างความ

ประทบัใจ แกผู่้มา

เยี่ยมชม

ส านกัการชา่ง

14 ปรับปรุงสะพานเช่ือมเกาะ

กลางอทุยานสวรรค์ (เสนอ

โดยชมุชนหน้าอทุยานฯ)

เพ่ือให้เกิดความสวยงาม

และสอดคล้องกบัการ

ปรับปรุงพืน้ที่เกาะกลาง

ปรับปรุงราวสะพานและซุ้มบริเวณสะพาน  

จ านวน  1  แหง่  ตามแบบปลนรายละเอียด

ของเทศบาล

          950,000 เกิดความสวยงาม

ตระการตา สร้างความ

ประทบัใจ แกผู่้มา

เยี่ยมชม

ส านกัการชา่ง

15 ปรับปรุงซอ่มแซมอปุกรณ์

ชดุสนามเดก็เลน่ ภายใน

อทุยานสวรรค์ และในพืน้ที่

ส านกังานเทศบาล

เพ่ือปรับปรุงซอ่มแซม

อปุกรณ์ที่มีอยูใ่ห้ใช้งานได้ดี

 ซอ่มแซมเปลี่ยนอปุกรณ์เดก็เลก็ที่ช ารุด  

จ านวน  2  แหง่  ตามข้อก าหนดงานของ

เทศบาล

       1,100,000 มีสถานที่พกัผอ่นหยอ่น

ใจของประชาชน

ส านกัการชา่ง

16 กอ่สร้างลานอเนกประสงค์

ริมแมน่ า้ปิง  บริเวณชมุชน

หน้าผา (เสนอโดยชมุชน

หน้าผา)

เพ่ือให้มีสถานที่จดักิจกรรม

 รวมทัง้การพกัผอ่นหยอ่นใจ

 เข่ือนหนิทิง้  ยาว 60 เมตร  พร้อมลาน

อเนกประสงค์ กว้าง 12 เมตร ยาว 24 เมตร

       6,500,000 เกิดความสวยงาม

ตระการตา สร้างความ

ประทบัใจ แกผู่้มา

เยี่ยมชม

ส านกัการชา่ง
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    4.3 แนวทางปรับปรุงภูมิทศัน์ แหล่งท่องเที่ยว พืน้ที่นันทนาการ และสวนสาธารณะ

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา
ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

17 จดัท าป้ายสถานที่ทอ่งเที่ยว

พร้อมประวตั ิ(เสนอโดย

ชมุชนตลาดลาว ชมรมเขา

กบ  หอการค้าจงัหวดั

นครสวรรค์ โรงเรียน

นครสวรรค์)

เพ่ือบอกถงึความเป็มาของ

สถานที่ทอ่งเที่ยวในเขต

เทศบาล

 ป้ายช่ือสถานที่ทอ่งเที่ยวพร้อมประวตั ิ 

จ านวน  12  ป้าย

          120,000           120,000 ประชาชนรับทราบ

ข้อมลูประวตัคิวาม

เป็นมาเก่ียวกบัสถานที่

ทอ่งเที่ยว

ส านกัการชา่ง

18 ปรับปรุงทางเท้ารอบใน

ภายในอทุยานสวรรค์

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง

เดนิทางที่สะดวก

 ก่อสร้างทางเดินเท้าภายในอทุยานสวรรค์กว้าง

 2.00 เมตร ยาว 3,500 เมตร โดยปบูล็อกทาง

เท้าพร้อมขอบคนัหิน ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

       6,000,000        6,000,000 ประชาชนได้รับความ

สะดวกปลอดภยัใน

การคมนาคม

ส านกัการชา่ง

19 กอ่สร้างอาคารสญัลกัษณ์

พืน้ที่ต้นน า้เจ้าพระยา (พืน้ที่

เฉพาะเกาะยม)

เพ่ือพฒันาต้นแมน่ า้

เจ้าพระยา ให้เป็นแหลง่

ทอ่งเที่ยว ระดบัประเทศถึง

ระดบันานาชาติ

 ออกแบบและก่อสร้างอาคารสญัลกัษณ์ ต้นน า้

เจ้าพระยา พร้อมงานภมิูสถาปัตย์ จ านวน  1  

แหง่ ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

    115,000,000

(เงินอดุหนนุ)

 115,000,000

(เงินอดุหนนุ)

ราษฏรที่อยูอ่าศยัใน

พืน้ที่มีที่ใช้ในการพกัผ่อน

เพ่ิมรายได้จากการ

ทอ่งเที่ยว

ส านกัการชา่ง

20 พฒันาพืน้ที่เพ่ือสวนสาธารณะ

และกิจกรรมสนัทนาการ 

หนองหวัสวน และหนองปลาย

ไร่ (พืน้ที่เฉพาะเกาะยม)

เพ่ือรองรับการพฒันาต้น

แมน่ า้เจ้าพระยาให้เป็น

แหลง่ทอ่งเที่ยว

ระดบัประเทศถึงระดบั

นานาชาติ

 ปรับปรุงพืน้ที่ กอ่สร้างสาธารณะอาคาร

กีฬากลางแจ้ง และอาคารกีฬาในร่มในพืน้ที่

 นสล.หนองหวัสวนและหนองปลายไร่

 40,000,000 

(เงินอดุหนนุ)

 40,000,000 

(เงินอดุหนนุ)

ราษฏรที่อยูอ่าศยัใน

พืน้ที่มีที่ใช้ในการ

พกัผอ่นเพ่ิมรายได้จาก

การทอ่งเที่ยว

ส านกัการชา่ง
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    4.3 แนวทางปรับปรุงภูมิทศัน์ แหล่งท่องเที่ยว พืน้ที่นันทนาการ และสวนสาธารณะ

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา
ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

21 พฒันาพืน้ที่และรูปแบบการ

ด ารงชีวิตของคนบ้านเกาะ

ญวนตามโครงการปิดทอง

หลงัพระ

เพ่ือพฒันาพืน้ที่เกาะญวน 

และคณุภาพชีวิตของคน

บ้านเกาะญวน

  -ก่อสร้างปรับปรุงระบบสาธารณปูโภค

สาธารณปูการและสิ่งอ านวยความสะดวกตาม

แบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

- พฒันาต้นแบบงานชีวอนามยัของชาวบ้าน

เกาะญวน

- ยกระดบัคณุภาพชีวิตของคนบ้านเกาะญวน 

ตามโครงการปิดทองหลงัพระ 71 ครัวเรือน

- ก่อสร้างศนูย์พฒันาเด็กเล็ก จ านวน 1 แหง่

 30,000,000 

(เงินอดุหนนุ)

 30,000,000 

(เงินอดุหนนุ)

 30,000,000 

(เงินอดุหนนุ)

พืน้ที่เกาะญวนและ

ประชาชนจะได้รับการ

พฒันา มีคณุภาพชีวิต

ที่ดขีึน้

ส านกัการชา่ง

ส านกัการ

สาธารณสขุฯ

กองวิชาการฯ

22 จดัหาโคมไฟประดบัรูปมงักร เพ่ือความสวยงามในกิจ

กรรรมท้องถ่ิน แสดง

เอกลกัษณ์วฒันธรรมของ

พืน้ที่

 จดัหาโคมไฟประดบัรูปมงักรพร้อมตดิตัง้

จ านวน 400 ตวั ตามรูปแบบรายละเอียด

และจดุที่เทศบาลก าหนด

       4,400,000 เกิดความสวยงาม

ตระการตาสร้างความ

ประทบัใจ แกผู่้มา

เยี่ยมชม

ส านกัการชา่ง

งบประมาณเทศบาล 19,750,000    40,820,000     16,320,000     

งบเงินอุดหนุน 30,000,000    185,000,000   185,000,000   
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4. ยุทธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง

    4.4 แนวทางปรับปรุงและขยายระบบการผลิตและจ าหน่ายน า้ประปา พัฒนาคุณภาพน า้ประปา

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 วางทอ่เมนประปา ซอยแสง

สวรรค์ข้ามไปเกาะญวนถงึ

จดุเวนคนืที่ดนิริมแมน่ า้

เจ้าพระยา  (เสนอจากค า

ร้องของประชาชน)

เพ่ือขยายการผลติ

น า้ประปาให้ประชาชนใช้

อยา่งทัว่ถงึ

วางทอ่เมนประปาโดยใช้ทอ่ PVC  ชัน้ 8.5  

ชนิดตอ่ด้วยแหวนยางขนาด Ø 200 มม.

และขนาด Ø 150 มม.ซอยแสงสวรรค์  ข้าม

ไปเกาะญวน ถงึจดุเวนคนืที่ดนิริมแมน่ า้

เจ้าพระยา  ความยาว  530  เมตร

         474,800 ประชาชนมีน า้สะอาด

ใช้อปุโภคบริโภค อยา่ง

ทัว่ถงึและเพียงพอ

ส านกัการประปา

2 วางทอ่เมนประปา ซอยโกสย์ี

 4  (เสนอจากค าร้องของ

ประชาชน)

เพ่ือปรับปรุงทอ่จา่ยน า้ให้

ได้มาตรฐาน

วางทอ่ PVC ขนาด Ø 100 มม.x 6 ม. ชัน้

คณุภาพ 13.5 ชนิดตอ่ด้วยแหวนยาง  

ความยาวประมาณ 290 เมตร ประสานทอ่

ให้กบัผู้ ใช้น า้เดมิ

         293,000 ประชาชนมีน า้ประปา

ใช้อยา่งเพียงพอและ

ตอ่เน่ืองครอบคลมุทกุ

ครัวเรือน

ส านกัการประปา

3 วางทอ่เมนประปา  ซอย

โกสย์ี 6  (เสนอจากค าร้อง

ของประชาชน)

เพ่ือปรับปรุงทอ่จา่ยน า้ให้

ได้มาตรฐาน

วางทอ่ PVC ขนาด Ø 100 มม. X 6 ม. ชัน้

คณุภาพ 13.5 ชนิดตอ่ด้วยแหวนยาง  

ความยาวประมาณ  240 เมตร พร้อม

ประสานทอ่ให้กบัผู้ ใช้น า้เดมิ

         238,600 ประชาชนมีน า้ประปา

ใช้อยา่งเพียงพอและ

ตอ่เน่ืองครอบคลมุทกุ

ครัวเรือน

ส านกัการประปา

ที่ โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554 ถงึ 2556)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา
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    4.4 แนวทางปรับปรุงและขยายระบบการผลิตและจ าหน่ายน า้ประปา พัฒนาคุณภาพน า้ประปา

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ
ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

4 วางทอ่ประปาถนนไกรลาศ 

(เลี่ยงเมือง)  (เสนอจากค า

ร้องของประชาชน)

เพ่ือขยายการผลติ

น า้ประปาให้ประชาชนใช้

อยา่งทัว่ถงึ

วางทอ่เมนประปา โดยใช้ทอ่ PVC  ขนาด Ø

 8"  ชัน้  8.5 ชนิดตอ่ด้วยแหวนยาง วางทอ่

บนทางเท้า ความยาวประมาณ  2,000 เมตร

      1,976,300 ประชาชนมีน า้สะอาด

ใช้อปุโภค อยา่งทัว่ถงึ

และเพียงพอ

ส านกัการประปา

5 วางทอ่ประปา จากปากซอย

ชมุชนสวรรค์วิถี 18 เลีย้ว

เข้าชมุชนหวัเมืองพฒันา  

(เสนอโดยชมุชนหวัเมือง

พฒันา)

เพ่ือปรับปรุงทอ่จา่ยน า้ให้

ได้มาตรฐาน

วางทอ่เมนประปาโดยใช้ทอ่ PVC ชัน้  13.5 

 ขนาด Ø 4" ชนิดตอ่ด้วยแหวนยาง  ความ

ยาวประมาณ 330 เมตรประสานจากทอ่เมน

 A/C Ø 300  มม.  และประสานทอ่ให้กบั

ผู้ ใช้น า้ตามเดมิ  ประมาณ  20  ราย

         336,300 ประชาชนมีน า้สะอาด

ใช้อปุโภคบริโภค อยา่ง

ทัว่ถงึและเพียงพอ

ส านกัการประปา

6 ตดิตัง้เคร่ืองตรวจสอบหา

แรงดนัน า้ร่ัวไหลในทอ่เมน

ประปาใต้ดนิ

เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพและ

ลดการร่ัวไหลของน า้

ตดิตัง้เคร่ืองควบคมุตรวจหาน า้ประปา

ร่ัวไหลเส้นทอ่เมนประปาในเขตเทศบาล

      1,000,000 ลดการสญูเสยีน า้ใน

ระบบ

ส านกัการประปา
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    4.4 แนวทางปรับปรุงและขยายระบบการผลิตและจ าหน่ายน า้ประปา พัฒนาคุณภาพน า้ประปา

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ
ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

7 วางทอ่เมนประปาจากถงัสงู

 400  ลบ.ม. ลงหลงั

ส านกังานเทศบาลไปตาม

ผิวจราจรถงึซอยมาตลุ ี8

เพ่ือปรับปรุงทอ่จา่ยน า้ให้

ได้มาตรฐาน
วางทอ่เมนประปาจากถงัสงู  400  ม3 ลง

หลงัส านกังานเทศบาลไปตามผิวจราจรถงึ

ซอยมาตลุ ี8 ข้างฝ่ายป้องกนัและบรรเทาสา

ธารณภยัไปวดัพทุธ ความยาว  540  เมตร

ใช้ทอ่เหลก็อาบสงักะสตีดิหน้าจานความยาว

  90  เมตร ทอ่  PVC  ขนาด  Ø  150  มม. 

ชัน้คณุภาพ  13.5   ชนิดตอ่ด้วยแหวนยาง  

450 เมตร

         753,900 ประชาชนมีน า้สะอาด

ใช้อปุโภคบริโภค อยา่ง

ทัว่ถงึและเพียงพอ

ส านกัการประปา

8 กอ่สร้างโรงบรรจนุ า้ดื่ม 

พร้อมห้องเก็บขวด

เพ่ือการพฒันาสถานที่ท า

การให้เกิดความรวดเร็ว

กอ่สร้างโรงบรรจนุ า้ดื่มและท าห้องเก็บขวด

น า้ที่บรรจแุล้ว ตามแบบแปลนรายละเอียด

ของเทศบาล

         700,000 เพ่ือให้เกิดความสะดวก

 และเป็นระเบยีบ

เรียบร้อย และ

ปฏิบตังิานอยา่งมี

ประสทิธิภาพ

ส านกัการประปา

9 ปรับปรุงอาคารที่ท าการ

ประปา (บริเวณโรงสบูน า้)

เพ่ือการพฒันาสถานที่ท า

การให้เกิดความรวดเร็ว

ปรับปรุงอาคารที่พกัเวรยาม ที่จอดรถ ตาม

แบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

         470,000 เพ่ือให้เกิดความสะดวก

 และเป็นระเบยีบ

เรียบร้อย และ

ปฏิบตังิานอยา่งมี

ประสทิธิภาพ

ส านกัการประปา
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    4.4 แนวทางปรับปรุงและขยายระบบการผลิตและจ าหน่ายน า้ประปา พัฒนาคุณภาพน า้ประปา

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ
ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

10 ตดิตัง้เคร่ืองตรวจวดั

คณุภาพน า้

ปรับปรุงระบบตรวจวดั

คณุภาพน า้ให้ได้มาตรฐาน

ตดิตัง้เคร่ืองมือวดัคณุภาพน า้ประปา เพ่ือ

วดัคา่ความเป็นกรด - ดา่ง คา่คลอรีนตกค้าง

 และ คา่การน าไฟฟ้าด้วยระบบดจิิตอล  1  

ชดุ

         620,000 ประชาชนมีน า้ประปา

ได้มาตรฐาน

ส านกัการประปา

11 จ้างท าโปรแกรมแผนที่แสดง

แนวทอ่ระดบัพืน้ฐาน ใน

ระยะที่ 1

เพ่ือใช้แสดงแนวทอ่ในการ

ซอ่มบ ารุง

จดัท าโปรแกรมแผนที่แสดงแนวทอ่เพ่ือ

แสดงต าแหนง่แนวเส้นทอ่ ประตนู า้และ

ระดบัทอ่ในเขตพืน้ที่จา่ยน า้ในเขตพืน้ที่

เทศบาล

         500,000           400,000 ลดการสญูเสยีของน า้  

และเพ่ือสะดวกในการ

ซอ่มแซมทอ่ร่ัว

ส านกัการประปา

12 วางทอ่ประปา ถนน

พหลโยธินไปถนนเลี่ยงเมือง

ถงึทางเข้าโครงการหมู่บ้าน

มัน่คงฯ

เพ่ือขยายการผลติ

น า้ประปาให้ประชาชนใช้

อยา่งทัว่ถงึ

วางทอ่  PVC ขนาด Ø  200 มม. และ  ทอ่ 

PVC ขนาดØ 150 มม. ชัน้ 13.5  ชนิดตอ่

ด้วยแหวนยาง ตดิตัง้หลกัดบัเพลงิ จ านวน 2

 จดุ  ความยาว  900  เมตร

       1,436,100 ประชาชนมีน า้สะอาด

ใช้อปุโภคอยา่งทัว่ถงึ

และเพียงพอ

ส านกัการประปา

13 ปรับปรุงบ้านพกัเจ้าหน้าที่

การประปา (โรงสบู

น า้ประปาแควใหญ่)

เพ่ือความปลอดภยัมัน่คง

ในชีวิตและทรัพย์สนิ

ปรับปรุงอาคารที่พกัเจ้าหน้าที่การประปา 

ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

          450,000 เป็นที่พกัอาศยัของ

เจ้าหน้าที่และพนกังาน

เกิดความรวดเร็วใน

การออกปฏิบตังิาน

ส านกัการประปา

งบประมาณเทศบาล 7,362,900      2,286,100       -                 

งบเงินอุดหนุน -                 -                 -                 
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4. ยุทธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง

    4.5 แนวทางปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน า้และการป้องกันน า้ท่วม

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงระบบระบายน า้ 

ถนนสวรรค์วิถี  บริเวณหน้า

บ้านพกัสรรพสามิต จงัหวดั

นครสวรรค์  (เสนอจากค า

ร้องของประชาชน)

เพ่ือให้ประชาชนได้ความ

สะดวกในการสญัจรไปมา 

และมีระบบระบายน า้ที่ดี

กอ่สร้างทอ่ระบายน า้ คสล. ขนาด

เส้นผา่ศนูย์กลาง 0.60 มตร พร้อมบอ่พกั 

คสล. และปรับปรุง ถนน คสล.  หนา  0.20 

เมตร กว้าง 3 เมตร ยาว 160 เมตร โดยมี

พืน้ที่ไมน้่อยกวา่  445  ตารางเมตร 

รายละเอียดตามแบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

1,400,000       ท าให้ราษฏรที่อยูอ่าศยั

ในบริเวณดงักลา่ว

ได้รับความสะดวก 

ปลอดภยั ในการสญัจร

ไปมา

ส านกัการชา่ง

2 กอ่สร้างสถานีสบูน า้หนอง

ผกัตบ (เสนอโดยชมุชน

หนองผกัตบ)

เพ่ือให้มีระบบระบายน า้ที่

มีประสทิธิภาพ

กอ่สร้างบอ่สบูน า้ ค.ส.ล.พร้อมตดิตัง้เคร่ือง

สบูน า้แบบจุม่  ควบคมุด้วยระบบอตัโนมตั ิ 

ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

       1,800,000 ท าให้มีระบบระบายน า้

ที่มีประสทิธิภาพ

ส านกัการชา่ง

3 ปรับปรุงระบบระบายน า้

ถนนสวรรค์วิถี  ชว่งแยก 

ถนนธรรมวิถี ถงึ ถนนอรรถ

กวี  (เสนอโดยชมุชนรณชยั)

เพ่ือให้ผู้ ใช้เส้นทางได้รับ

ความสะดวกปลอดภยัใน

การเดนิทางการจราจร 

การขนสง่ และมีระบบ

ระบายน า้ที่ดี

กอ่สร้างทอ่ระบายน า้ คสล. 

เส้นผา่ศนูย์กลาง 1.00 เมตร พร้อมปรับปรุง

ซอ่มแซมผิวจราจรหลงัทอ่ยาวรวม  700 

เมตร ตามแบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

       6,500,000        6,500,000 ราษฏรที่อยูอ่าศยัใน

พืน้ที่ได้รับการ

คมนาคมที่สะดวก  ไม่

มีปัญหาน า้ทว่มขงั

ส านกัการชา่ง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554 ถงึ 2556)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ
ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา
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    4.5 แนวทางปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน า้และการป้องกันน า้ท่วม

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ
ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

4 กอ่สร้างเข่ือนป้องกนัตลิ่งพงั

 และคนัป้องกนัน า้ทว่มตาม

แนวร่องน า้ เจ้าพระยาเกา่

จากสะพานเดชาฯ ถงึโรง

บ าบดัน า้เสยี

เพ่ือป้องกนัตลิ่งพงัและ

ป้องกนัน า้ทว่ม

เข่ือนป้องกนัตลิ่งพงัและคนัป้องกนัน า้ทว่ม 

คสล.จากสะพานเดชาตวิงศ์ ไปตามร่องน า้ 

ด้านในเกาะญวนถงึโรงบ าบดัน า้เสยี  ยาว 

1,986 เมตร ตามแบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

 280,000,000 

(เงินกู้ธนาคาร

และจา่ยขาด

จากเงินสะสม  

10,000,000  

บาท )

   ราษฏรที่อยูอ่าศยัใน

พืน้ที่ได้รับการ

คมนาคมที่สะดวก  ไม่

มีปัญหาน า้ทว่มขงั

ส านกัการชา่ง

5 ปรับปรุงระบบระบายน า้

ถนนจกัรวาล เร่ิมตัง้แตแ่ยก

พหลโยธิน ถงึแยกนวมินทร์

และทางหลวง หมายเลข  

117 จากแยกนวมินทร์ถงึใต้

สะพานพิษณุโลก

เพ่ือรวบรวมน า้เสยีและ

ระบบระบายน า้  ป้องกนั

น า้ทว่มขงัพืน้ที่ ตามแนว

ถนน

กอ่สร้างทอ่ระบายน า้ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลาง

 0.80 เมตร  ยาว  1,261  เมตร , ขนาด   

1.00 เมตร  ยาว  575  เมตร, ขนาด 1.20 

เมตร  ยาว 925 เมตร ขนาด 1.50 เมตร ยาว

 826  เมตร พร้อมปรับปรุงซอ่มแซม ถนน

กอ่สร้างอาคารดกัน า้เสยีและบอ่สบูน า้เสยี 

จ านวน  1 แหง่ ตามแบบแปลนรายละเอียด

ของเทศบาล

 20,000,000 

(เงินอดุหนนุ)

 15,000,000 

(เงินอดุหนนุ)

 15,000,000 

(เงินอดุหนนุ)

ราษฏรที่อยูอ่าศยัใน

พืน้ที่ได้รับการ

คมนาคมที่สะดวก  ไม่

มีปัญหาน า้ทว่มขงั

ส านกัการชา่ง

6 กอ่สร้าง ระบบป้องกนัน า้

ทว่ม ชว่งสาม (วดัไทรใต้-

ป้อมหนึ่ง)

เพ่ือป้องกนัตลิ่งพงัและ

ป้องกนัน า้ทว่ม

คนัป้องกนัน า้ทว่มจากวดัไทรใต้ ถงึป้อมหนึ่ง

 ยาว 1,846 เมตร ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

 100,000,000 

(เงินอดุหนนุ)

 100,000,000 

(เงินอดุหนนุ)

ราษฏรที่อยูอ่าศยัใน

พืน้ที่ไมมี่ปัญหาน า้

ทว่มขงั

ส านกัการชา่ง
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    4.5 แนวทางปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน า้และการป้องกันน า้ท่วม

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ
ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

7 กอ่สร้างสถานีสบูน า้ฝน

บริเวณศนูย์ทา่รถ (เสนอ

โดยชมุชนวิมานลอย)

เพ่ือให้มีระบบระบายน า้ที่

มีประสทิธิภาพ

กอ่สร้างบอ่สบูน า้ ค.ส.ล.พร้อมตดิตัง้เคร่ือง

สบูน า้แบบจุม่  จ านวน  2  ชดุ  ควบคมุด้วย

ระบบอตัโนมตั ิ ตามแบบแปลนรายละเอียด

ของเทศบาล

       1,800,000 ท าให้มีระบบระบายน า้

ที่มีประสทิธิภาพ

ส านกัการชา่ง

8 ปรับปรุงระบบระบายน า้

ถนนโกสย์ีจากเชิงสะพาน

พิษณุโลก - ป้อมหนึ่ง  

(เสนอโดยชมุชนโกมินทร์)

เพ่ือให้มีระบบระบายน า้ที่ดี กอ่สร้างทอ่ระบายน า้ขนาด  1.20 เมตร  ยาว

  2,275  เมตร และทอ่ระบายน า้ขนาด

เส้นผา่ศนูย์กลาง  1.50  เมตร  ยาว 1,490  

เมตร ตามแบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

     13,000,000 ราษฏรที่อยูอ่าศยัใน

พืน้ที่ได้รับการ

คมนาคมที่สะดวก  ไม่

มีปัญหาน า้ทว่มขงั

ส านกัการชา่ง

9 ปรับปรุงระบบระบายน า้ 

ถนนวงศ์สวรรค์  จากแยก

ถนนวิมานแมนถงึแยกถนน

ลกูเสอื

เพ่ือให้มีระบบระบายน า้ที่ดี

  แก้ปัญหาน า้ทว่มขงั

บริเวณชมุนข้างเคยีง

ศนูย์บริการสาธารณสขุ ฯ

กอ่สร้างทอ่ระบายน า้ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลาง

 1.20 เมตร  ยาว  460  เมตร พร้อม

ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจราจร คสล. หนา 0.20 

เมตร พืน้ที่ 855  ตารางเมตร  ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

       5,000,000 ราษฏรที่อยูอ่าศยัใน

พืน้ที่ไมมี่ปัญหาน า้

ทว่มขงั

ส านกัการชา่ง

10 กอ่สร้างสถานีสบูน า้ฝน  

ถนนไกรลาส

เพ่ือให้มีระบบระบายน า้  

ที่มีประสทิธิภาพ

กอ่สร้างบอ่สบู คสล.พร้อมตดิตัง้เคร่ืองสบู

น า้ แบบจุม่ ควบคมุด้วยระบบอตัโนมตั ิ 

ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

       3,500,000 ท าให้มีระบบระบายน า้

ที่มีประสทิธิภาพ

ส านกัการชา่ง
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    4.5 แนวทางปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน า้และการป้องกันน า้ท่วม

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ
ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

11 กอ่สร้างรางระบายน า้ คสล.

รูปตวัยพูร้อมฝาปิด คสล. 

ซอยมาตลุ ี14

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการสญัจร

กอ่สร้างรางระบายน า้ คสล.รูปตวัย ู พร้อม

ฝาปิด คสล.ซอยมาตลุ ี14  ขนาดลกึ 0.40 

เมตร กว้าง 0.50 เมตร ความยาว รวมทัง้

สองข้าง 494 เมตร ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

       1,123,000 ราษฏรที่อยูอ่าศยัใน

พืน้ที่ได้รับการ

คมนาคมที่สะดวก 

รวดเร็ว

ส านกัการชา่ง

งบประมาณเทศบาล 9,700,000       30,923,000     -                 

งบเงินอุดหนุน 20,000,000     115,000,000   115,000,000   

งบเงินกู้ธนาคาร 280,000,000   

งบเงินสะสมเทศบาล 10,000,000     

งบประมาณเทศบาล+งบเงนิสะสมเทศบาล 19,700,000     30,923,000     
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5. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง

    5.1 แนวทางการสนับสนุน ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิ เสรีภาพ ของประชาชน

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 เลอืกตัง้สมาชิกสภา

เทศบาลและผู้บริหารเทศบาล

เพ่ือเป็นคา่ใช้จา่ยในการ

เลอืกตัง้สมาชิกสภา

ท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ิน

จดัการเลอืกตัง้สมาชิกสภาเทศบาลและ

ผู้บริหารท้องถ่ิน

      4,500,000 การเลอืกตัง้เป็นไป

ด้วยความเรียบร้อย

ส านกัปลดัเทศบาล

งบประมาณเทศบาล -                 4,500,000      -                 

งบเงินอุดหนุน -                 -                 -                 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554 ถงึ 2556)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา
ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
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5. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง

    5.2 การสนับสนุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 วนัเทศบาล (ตามนโยบาย

กระทรวงมหาดไทย)

เพ่ือเชิดชคูวามส าคญัของ

การปกครองท้องถ่ินใน

รูปแบบเทศบาลให้ปรากฏ

แกป่ระชาชนทัว่ไป

ท าบญุเลีย้งเพลพระ จดันิทรรศการผลงาน

เทศบาล จดักิจกรรมนนัทนาการ

           50,000            50,000            50,000  พนกังานเทศบาลและ

ประชาชนทัว่ไปเข้าใจ

และเหน็ความส าคญั

ของการปกครองท้องถ่ิน

งานธุรการ

ส านกัปลดัเทศบาล

2 อดุหนนุหนว่ยงานของรัฐ

หรือองค์กรเอกชนใน

กิจกรรมอนัเป็น

สาธารณประโยชน์

เพ่ืออดุหนนุหนว่ยงานด้าน

ตา่ง ๆ  (ปี 2552 อดุหนนุ 8

 หนว่ยงาน , ปี 2553 

อดุหนนุ 7 หนว่ยงาน)

อดุหนนุหนว่ยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชน

ในกิจกรรมอนัเป็นสาธารณประโยชน์

      1,000,000       1,000,000       1,000,000  - หนว่ยงานของรัฐ

หรือองค์กรเอกชน

สามารถปฏิบตังิานได้

อยา่งราบร่ืน

งานธุรการ

ส านกัปลดัเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554 ถงึ 2556)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา
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    5.2 การสนับสนุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

3 ส ารวจความพงึพอใจของ

ผู้ รับบริการ

เพ่ือน าข้อมลูที่ได้รับมา

ปรับปรุงประสทิธิภาพการ

ท างาน ให้ผู้ รับบริการ

ได้รับความพงึพอใจสงูสดุ

จดัจ้างหนว่ยงานหรือสถาบนัที่เป็นกลาง

ส ารวจความพงึพอใจของผู้ รับบริการของ

เทศบาลในประเดน็หลกั ๆ ได้แก ่ด้าน

กระบวนการขัน้ตอนการให้บริการด้าน

เจ้าหน้าที่ผู้ ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความ

สะดวก ฯลฯ จ านวน 4 กิจกรรม

           70,000            70,000            70,000 ผู้ รับบริการได้รับความ

พงึพอใจสงูสดุ

งานการเจ้าหน้าที่

ส านกัปลดัเทศบาล

4 อดุหนนุโครงการอนรัุกษ์

และสง่เสริมงานประเพณีแห่

เจ้าพอ่เจ้าแมป่ากน า้โพ 

(ตามนโยบายท้องถ่ิน)

เพ่ือเป็นการสง่เสริมการ

ทอ่งเที่ยวภายในจงัหวดั

สนบัสนนุงานประเพณีแหเ่จ้าพอ่-เจ้าแม ่

ปากน า้โพ ปีละ 1 ครัง้

      2,000,000       2,000,000       2,000,000 เศรษฐกิจการค้า

ภายในจงัหวดัดขีึน้

งานสง่เสริมการ

ทอ่งเที่ยว

ส านกัปลดัเทศบาล

งบประมาณเทศบาล 3,120,000      3,120,000      3,120,000      

งบเงินอุดหนุน -                 -                 -                 
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5. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง

    5.3 แนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 ฝึกอบรม อปพร. และฝึก

ทบทวน อปพร.และน า

สมาชิกอปพร.สมัมนาทศัน

ศกึษาดงูาน (เสนอโดยชมุชน

เจ้าแมศ่รีจนัทร์)

เพ่ือให้ประชาชนในเขต ฯ

มีความรู้ความสามารถใน

การระงบัเหตอุคัคภียั

เบือ้งต้น มีทกัษะในการใช้

อปุกรณ์ และเทคนิคที่

ทนัสมยั ตลอดจนศกึษาดู

งานพืน้ที่อ่ืนๆ

จดัฝึกอบรม จ านวน 100 คน          500,000          500,000          500,000 ประชาชนมีความรู้และ

สามารถระงบัเหตุ

อคัคภียัเบือ้งต้นได้ 

และมีความรู้ มีทกัษะ

ในการใช้อปุกรณ์

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้เพ่ิม

มากขึน้

งานป้องกนัฯ

ส านกัปลดัเทศบาล

2 ฝึกซ้อมแผนป้องกนัภยัฝ่าย

พลเรือน (เสนอโดยชมุชน

สามคัคพีฒันา)

เพ่ือฝึกซ้อมแผนป้องกนั

ภยัฝ่ายพลเรือน อาทเิชน่

แผนป้องกนัน า้ทว่ม และ

ชว่ยเหลอืผู้ประสบอทุกภยั

และซ้อมแผนอบุตัภิยั

ไมน้่อยกวา่ 1 ครัง้            50,000            50,000            50,000 ท าให้เกิดความ

คลอ่งตวัในการป้องกนั

 หากมีสาธารณภยั

เกิดขึน้จริง

งานป้องกนั ฯ

3 พฒันาประสทิธิภาพ

พนกังานดบัเพลงิ

เพ่ือเพ่ิมทกัษะ และพฒันา

ศกัยภาพของพนกังาน

30 คน            80,000            80,000            80,000 พนกังาน ได้เพ่ิมทกัษะ

 และพฒันาขีด

ความสามารถ

งานป้องกนั ฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554 ถงึ 2556)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา
ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
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    5.3 แนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา
ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

4 สปัดาห์ป้องกนัอคัคภียั 

(เสนอโดยชมุชนวิมานลอย)

เพ่ือจดักิจกรรมรณรงค์

ป้องกนัอคัคภียั

67 ชมุชน            50,000            50,000            50,000 การเกิดอคัคภียัลดลง งานป้องกนั ฯ

5 รณรงค์ป้องกนัสาธารณภยั 

(เสนอโดยชมุชนเขาโรงครัว)

เพ่ือจดักิจกรรมรณรงค์

ป้องกนัเหตสุาธารณภยั 

อบุตัภิยั

67 ชมุชน            50,000            50,000            50,000 การเกิดสาธารณภยั

ลดลง

งานป้องกนั ฯ

6 ตรวจร่วมเพ่ือความปลอดภยั

 (เสนอโดยผู้แทนจากสถานี

ต ารวจฯ)

เพ่ือจดัก าลงั อปพร.ออก

ตรวจร่วม กบัหนว่ยงาน

ของต ารวจ

  1 โครงการ            60,000            60,000            60,000 การเกิดอคัคภียั และ

เหตสุาธารณภยั ลดลง

งานป้องกนั ฯ

7 เยาวชนป้องกนัสาธารณภยั

หรือภยัคกุคามอ่ืน (เสนอ

โดยชมุชนเขากบเอราวณั)

เพ่ือฝึกให้เยาวชนรู้วิธีการ

ป้องกนัสาธารณภยั และ

ระงบัภยั ตลอดจนการ

ป้องกนัตวัจากภยัคกุคามอ่ืน

60 คน            60,000            60,000            60,000 เยาวชนปลอดภยัรู้

วิธีการป้องกนั และระงบั

สาธารณภยัและภยัอ่ืน ๆ

งานป้องกนั ฯ

8 ฝึกซ้อมแผนระงบัอคัคภียั 

ในพืน้ที่เสี่ยงภยั (เสนอโดย

ชมุชนหนองผกัตบ)

เพ่ือเตรียมความพร้อมใน

การระงบัอคัคภียั

30  ชมุชน            50,000 พนกังานมีความพร้อม

ในการระงบัอคัคภียั

งานป้องกนั ฯ

9 ป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุาง

ถนนชว่งเทศกาลส าคญั

(เสนอโดยผู้แทนจากสถานี

ต ารวจฯ)

เพ่ือลดอบุตัเิหตทุางถนน

ในชว่งเทศกาลส าคญั

ภายในเขตเทศบาล

3  ครัง้            50,000 สามารถลดอบุตัเิหตุ

ทางถนน ภายในเขต

เทศบาล

งานป้องกนั ฯ
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    5.3 แนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา
ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

10 ชมุชนปลอดภยัร่วมใจลด 

อบุตัเิหตทุางถนน 

(เสนอโดยผู้แทนจากสถานี

ต ารวจฯ)

 เพ่ือให้ชมุชนภายในเขต

เทศบาล เป็นชมุชน

ปลอดภยัจากอบุตัเิหตทุาง

ถนน

 2  ครัง้            30,000 สามารถลดอบุตัเิหตุ

ทางถนน ภายในเขต

เทศบาล

งานป้องกนั ฯ

11 ป้อมยาม รักษาความ

ปลอดภยัในชมุชน

 - เพ่ือเฝ้าระวงัปัญหา การ

เกิดอาชญากรรม

- เพ่ือเฝ้าระวงัปัญหายา เสพ

ติด

- เพ่ือเฝ้าระวงัการเกิดเหต ุ

เพลิงไหม้

2  ชมุชน          120,000 สามารถลดปัญหา

อาชญากรรม ปัญหายา

เสพติด และเหตเุพลิงไหม้

ในชมุชน

งานป้องกนั ฯ

12 กอ่สร้างอาคารชดุที่พกั

พนกังานดบัเพลงิ

 เพ่ือเป็นสวสัดิการให้กบั

เจ้าหน้าที่และพนกังาน
1  แหง่          5,000,000 เป็นที่พกัอาศยัของจนท. 

และพนกังานมีความ

รวดเร็วในการออก

ปฏิบตัิงาน

งานป้องกนั ฯ

13 กอ่สร้างสถานีดบัเพลงิใหม่

แทนสถานีดบัเพลงิหลงัเกา่

เพ่ือให้สถานีดบัเพลิง มีความ

เป็นระเบียบเรียบร้อย 

สวยงาม น่าอยู่

1 แหง่       6,000,000 มีความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย สวยงาม น่าอยู่
งานป้องกนั ฯ

งบประมาณเทศบาล 980,000         5,970,000      6,850,000      

งบเงินอุดหนุน -                 -                 -                 
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5. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง

    5.4 การรักษาความสงบเรียบร้อย ความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 จดัระเบยีบการจ าหนา่ย

สนิค้าในที่สาธารณะและให้

ความรู้แกผู่้ประกอบการค้า 

(เสนอโดยชมุชนดาวดงึส์

พฒันา)

ผู้ประกอบการค้ารู้และ

เข้าใจกฎ ระเบยีบของ

ราชการและปฏิบตัไิด้

อยา่งถกูต้อง

ผู้กระท าผิดกฏหมายลดลงร้อยละ  50            50,000            50,000            50,000 การจ าหนา่ยสนิค้าในที่

หรือทางสาธารณะมี

ความเป็นระเบยีบ

เรียบร้อย

งานเทศกิจ

ส านกัปลดัเทศบาล

1. ตดิตัง้ระบบกล้องโทรทศัน์วงจรปิดพร้อม

ระบบโครงข่ายเพ่ิมเตมิ จ านวน 32 กล้อง

      8,000,000

2. ตดิตัง้ระบบกล้องโทรทศัน์วงจรปิดพร้อม

ระบบโครงข่ายเพ่ิมเตมิ จ านวน 32 กล้อง

      7,000,000

งานเทคโนโลยฯี

กองวิชาการและ

แผนงาน

2 ตดิตัง้ระบบกล้องโทรทศัน์

วงจรปิด ภายในเขตเทศบาล

 ระยะที่ 4-5 

(เสนอโดยชมุชนสะพานด า)

เพ่ือเฝ้าระวงั ป้องกนัการ

กอ่อาชญากรรม การกอ่

ความไมส่งบ  และ

สนบัสนนุการอ านวยการ

จราจร

ประชาชนมีความมัน่ใจ

ในระบบรักษาความ

ปลอดภยัในชีวิตและ

ทรัพย์สนิมากยิ่งขึน้

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554 ถงึ 2556)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา
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    5.4 การรักษาความสงบเรียบร้อย ความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

3 ดแูลรักษา (Maintenance) 

ระบบกล้องโทรทศัน์วงจรปิด

 ระยะที่ 1 ระยะที่ 2  รอบ

อาคารส านกังานเทศบาล

นครนครสวรรค์ และระบบ

รวมศนูย์โครงข่ายสารสนเทศ

(เสนอโดยชมุชนสนุนัทา)

 - เพ่ือให้กล้องโทรศพัท์

สามารถใช้งานได้อยา่งมี

ประสิทธิภาพ                   

- เพ่ือแก้ปัญหากล้องหรือ

อะไหลเ่สีย

- เพ่ือให้โครงข่ายสารสนเทศ

เทศบาลนครนครสวรรค์

สามารถใช้งานได้อยา่งมี

ประสิทธิภาพ

- เพ่ือแก้ไขปัญหาความ

เสียหายของสายสญัญาณ 

ใยแก้วน าแสง

 ดแูลรักษากล้องโทรทศัน์วงจรปิด และ

อปุกรณ์ตอ่พว่ง จ านวนไมน้่อยกวา่ 64 ชดุ

และดแูลรักษาโครงข่ายรวมศนูย์ข้อมลู

สารสนเทศเทศบาลนครนครสวรรค์ จ านวน 

ไมน้่อยกวา่ 24 จดุ

         600,000          600,000          600,000  - กล้องโทรทศัน์วงจร

ปิด สามารถใช้งานได้

อยา่งมีประสทิธิภาพ 

ตลอดเวลา

-โครงข่ายรวมศนูย์

ข้อมลูสามารถใช้งาน

ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ

งานเทคโนโลยฯี

กองวิชาการและ

แผนงาน

4 ตดิตัง้กล้องโทรทศัน์วงจร

ปิดพร้อมอปุกรณ์ (โรงกรอง

น า้หน้าผา - เพ่ิมเตมิ)

(เสนอโดยชมุชนเขาโรงครัว)

เพ่ือเฝ้าระวงัป้องกนัและ

รักษาความปลอดภยัใน

การปฏิบตังิาน

ตดิตัง้กล้องโทรทศัน์วงจรปิด  พร้อม

อปุกรณ์จ านวน  4 ชดุ

           82,500 เพ่ือความปลอดภยัและ

เพ่ิมประสทิธิภาพ ของ

การปฏิบตังิานมาก

ยิ่งขึน้

ส านกัการประปา

งบประมาณเทศบาล 15,732,500    650,000         650,000         

งบเงินอุดหนุน -                 -                 -                 
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจดัการที่ดี

    6.1 แนวทางส่งเสริมกระบวนการบริหารจดัการ โดยการมีส่วนร่วม และความรับผิดชอบการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารงานอย่างต่อเน่ือง

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 รับฟังความคดิเหน็ของ

ประชาชน

เพ่ือให้ประชาชนมีสว่นร่วม

ในการพฒันาท้องถ่ินโดย

การร้องทกุข์ ร้องเรียน แจ้ง

ข่าวสารการทจุริต ปัญหา

ความต้องการ ตลอดจนให้

ข้อเสนอแนะ ความคดิเหน็

ผา่นชอ่งทางตา่ง ๆ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์ ตู้  ปณ.999 ใน

หนงัสอืพิมพ์ท้องถ่ิน จดัประชมุสมัมนา รับ

ฟังความคดิเหน็ ส ารวจ ปัญหาความ

ต้องการของประชาชน ฯลฯ

         150,000 เทศบาลมีแนวทางใน

การพฒันาที่สอดคล้อง

กบัปัญหาความ

ต้องการของชมุชนและ

ประชาคมมากยิ่งขึน้

กองวิชาการและ

แผนงาน

งบประมาณเทศบาล 150,000         -                 -                 

งบเงินอุดหนุน -                 -                 -                 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554 ถงึ 2556)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ
หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
วตัถปุระสงค์

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ

งบประมาณและที่มา
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจดัการที่ดี

    6.2 แนวทางพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาค เกิดความพึงพอใจสูงสุด

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 บริการประชาชนด้าน

ทะเบยีนราษฎรและบตัร

ประจ าตวัประชาชนด้วย

ความรวดเร็ว

ลดขัน้ตอนและระยะเวลา

ในการบริการประชาชน

ด้านทะเบยีนราษฎร

ลดขัน้ตอนและระยะเวลาในการให้บริการ

เหลอื 10-15 นาท ีตอ่ราย

  -  -  - การปฏิบตังิานรวดเร็ว

สร้างความพงึพอใจแก่

ประชาชน

งานทะเบยีนฯ

2 บริการประชาชนด้าน

ทะเบยีนราษฎรและบตัร

ประจ าตวัประชาชนด้วย

ความรวดเร็ว

ลดขัน้ตอนและระยะเวลา

ในการบริการประชาชน

ด้านบตัรประจ าตวั

ประชาชน

ลดขัน้ตอนและระยะเวลาในการบริการเหลอื

 10 นาทตีอ่ราย

  -  -  - การปฏิบตังิานรวดเร็ว

สร้างความพงึพอใจแก่

ประชาชน

งานทะเบยีนฯ

งบประมาณเทศบาล -                 -                 -                 

งบเงินอุดหนุน -                 -                 -                 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554 ถงึ 2556)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ
หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
วตัถปุระสงค์

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ

งบประมาณและที่มา
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจดัการที่ดี

    6.4 แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัเก็บรายได้อย่างทั่วถงึ และเป็นธรรม

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 จดัท าโลแ่ละใบประกาศ

เกียรตคิณุมอบแกผู่้ เสยี

ภาษีภายในก าหนด

เพ่ือเป็นสิ่งจงูใจให้

ประชาชนมาช าระภาษี

ภายในก าหนด

จดัท าโลแ่ละใบประกาศเกียรตคิณุ          100,000          100,000          100,000 ประชาชนมาช าระภาษี

ในเวลาที่ก าหนดมากขึน้

ส านกัการคลงั

งบประมาณเทศบาล 100,000         100,000         100,000         

งบเงินอุดหนุน -                 -                 -                 

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554 ถงึ 2556)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์
ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจดัการที่ดี

    6.5 แนวทางการพัฒนาแนวทางพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และการประชาสัมพันธ์ ให้สะดวก รวดเร็ว อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงระบบโทรศพัท์

พืน้ฐานของเทศบาล

เพ่ือให้ระบบโทรศพัท์เดมิ 

รองรับการเช่ือมโยง กบั 

ระบบโทรศพัท์คา่ใช้จา่ยต ่า

ได้อยา่งีประสทิธิภาพ และ

สามารถเช่ือมโยงกบัระบบ

โทรศพัท์ดจิิตอลผา่น

โครงข่าย Network ของ

เทศบาล

จดัหาการ์ดวงจร Network ส าหรับตู้   PABX 

 1  ชดุ

           60,000 ระบบโทรศพัท์เดมิ

สามารถเช่ือมตอ่กบั

ระบบโทรศพัท์ตา่ใช้

จา่ยต ่าได้โดยตรง ซึง่

สามารถให้ปริการ

โทรศพัท์คา่ใช้จา่ยต ่า

กบัหนว่ยงานในสงักดั

เทศบาลทัง้หมดได้โดย

ไมจ่ ากดัเลขหมาย

งานเทคโนโลยฯี

กองวิชาการและ

แผนงาน

2 ปรับปรุงระบบ  NETWORK 

 เทศบาลนครนครสวรรค์

เพ่ือรองรับการบริการ 

Video Conference และ

บริการทางเครือข่ายอ่ืนๆ

จดัหา MANAGE  SWITCH  LAYER  3, 

ACCESS POINT, 

Webcam Camara และอปุกรณ์ Network 

อ่ืนๆ

         200,000 สามารถน าระบบ

เครือข่ายที่มีอยูม่าใช้

งานได้หลากหลายและ

คุ้มคา่มากขึน้

กองวิชาการและ

แผนงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554 ถงึ 2556)

เทศบาลนครนครสวรรค์

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ

งบประมาณและที่มา
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    6.5 แนวทางการพัฒนาแนวทางพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และการประชาสัมพันธ์ ให้สะดวก รวดเร็ว อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ

งบประมาณและที่มา

3 ตดิตัง้ตู้พกัสาย Fiber Optic

 ชนิด Single Mode ขนาด 

240 Core

เพ่ือเป็นจดุตอ่เช่ือม

สญัญาณความเร็วสงู

ระหวา่งภายในและ

ภายนอกอาคาร

ตดิตัง้ตู้พกัสาย Fiber Optic ชนิด Single 

Mode ขนาดรวม ไมน้่อยกวา่ 240 Core 

จ านวน 1 ชดุ พร้อมสายFiber Optic จ านวน

 240 Core ตดิตัง้เช่ือมโยงระหวา่งตู้พกัสาย

         180,000 สามารถรองรับการ

เช่ือมตอ่สญัญาณจาก

ภายนอกอาคารถงึ

อปุกรณ์ภายในอาคาร

ได้ทนัท ีโดยไมต้่อง

เดนิสายภายในอาคาร

งานเทคโนโลยฯี

กองวิชาการและ

แผนงาน

4 Wi-Fi  ระยะที่ 2 เพ่ือให้ประชาชนเข้าถงึ

บริการอินเตอร์เน็ท

สาธารณะ  ได้อยา่งทัว่ถงึ

ตดิตัง้จดุให้บริการจ านวน 5 จดุ          150,000 ประชาชนสามารถ

เข้าถงึและใช้บริการ

อินเตอร์เน็ทสาธารณะ

ได้ทัว่ถงึมากขึน้

งานเทคโนโลยฯี

กองวิชาการและ

แผนงาน
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    6.5 แนวทางการพัฒนาแนวทางพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และการประชาสัมพันธ์ ให้สะดวก รวดเร็ว อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ

งบประมาณและที่มา

5 เช่ือมโยงสญัญาณ อาคาร

หอชมเมือง และอาคารที่พกั

อาศยัของผู้บริหาร และ

พนกังานเทศบาล

เพ่ือเช่ือมโยงสญัญาณ 

โครงข่ายการสื่อสารไปยงั

อาคารหอชมเมือง เพ่ือ

ให้บริการการสื่อสาร และ

การประชาสมัพนัธ์ กบั

ประชาชน และผู่เข้าเยี่ยม

ชม

 1.ตดิตัง้โครงข่ายสญัญาณแบบไร้สายชนิด

 point to point ไปยงัหอชมเมือง พร้อม

ตดิตัง้ระบบภายใน จ านวน 1 ระบบ

2.ตดิตัง้ vdsl ความเร็วไมน้่อยกวา่ 10 

megabit จากจดุเช่ือมตอ่ (node)ไปยงั

อาคารที่พกัอาศยัของผู้บริหาร และพนกังาน

เทศบาล

         175,000 เพ่ือให้ภายในอาคาร

หอชมเมืองสามารถใช้

งานทางด้านการสื่อสาร

 และให้บริการสื่อสาร

สนเทศกบัประชาชน 

ผู้ เก่ียวข้องได้ ผู้บริหาร 

และพนกังานเทศบาล 

อยา่งมีประสทิธิภาพ

งานเทคโนโลยฯี

กองวิชาการและ

แผนงาน

6 ปรับปรุงระบบและเพ่ิมเตมิ

จดัเก็บข้อมลู ตาม พ.ร.บ.

วา่ด้วยการกระท าผิด

เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ.

2550

เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ

ในการจดัเก็บข้อมลู

การจราจร และระบบ

บริหารจดัการ บน

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้

สามารถรองรับความ

ต้องการใช้งานที่มากขึน้ใน

อนาคต

1.ปรับปรุงระบบบริหารจดัการระบบจดัเก็บ

ข้อมลู ตาม พ.ร.บ.วา่ด้วยการกระท าผิด

เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 จ านวน 1 

ระบบ

2.จดัหาอปุกรณ์เพ่ิมเตมิรองรับการจา่ย

สญัญาณให้สามารถรองรับชอ่งสญัญาณได้

ไมน้่อยกวา่ 10 VLAN

         135,000          135,000 สามารถมีระบบบริหาร

จดัการที่มีประสทิธิภาพ

 และมีความปลอดภยั

จากการถกูโจมตี

เครือข่าย มากขึน้ และ

รองรับความต้องการใช้

งานที่มากขึน้ในอนาคต

งานเทคโนโลยฯี

กองวิชาการและ

แผนงาน
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    6.5 แนวทางการพัฒนาแนวทางพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และการประชาสัมพันธ์ ให้สะดวก รวดเร็ว อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ

งบประมาณและที่มา

7 ตดิตัง้โครงข่ายการกระจาย

ข่าวและสื่อสารชมุชน

เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมลู

ข่าวสารทางราชการ

สามารถเข้าถงึชมุชนและ

ประชาชนได้อยา่งมี

ประสทิธิภาพทนัสมยั และ

สามารถรองรับสื่อ

เทคโนโลยด้ีาน

ประชาสมัพนัธ์ได้

ตดิตัง้ระบบการกระจายข่าวชมุชนผา่น

โครงข่าย Fiber Optic หรือ โครงข่าย 

Wireless ความเร็วสงู ของทกุชมุชนในเขต

เทศบาล

      3,500,000 ประชาชนสามารถรับรู้

ข่าวสารได้อยา่งทนั

เหตกุารณ์และทัว่ถงึ

งานเทคโนโลยฯี

กองวิชาการและ

แผนงาน

8 ปรับปรุงห้องศนูย์ข้อมลูกลาง เพ่ือห้องศนูย์ข้อมลูกลาง

สามารถรองรับระบบ

กล้องโทรทศัน์วงจรปิด 

และรองรับการใช้งานและ

การขยายงานในอนาคต

ปรับปรุงระบบสายสญัญาณรวม และจดัหา

ตู้จดัเก็บอปุกรณ์ ขนาด ไมน้่อยกวา่ 42 U 

จ านวน 2 ตู้  จดัหาอปุกรณ์บริหารจดัการ 

คอมพิวเตอร์แมข่่าย จ านวน 1 ระบบ

         170,000 สามารถรองรับงาน

ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

สื่อสาร รวมถงึงาน

บริการด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศได้อยา่ง

รวดเร็วและมี

ประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้

งานเทคโนโลยฯี

กองวิชาการและ

แผนงาน

งบประมาณเทศบาล 900,000         3,670,000      135,000         

งบเงินอุดหนุน -                 -                 -                 
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจดัการที่ดี

    6.6 แนวทางพัฒนาศกัยภาพบุคลากร สถานที่ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และระบบงานให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1  อบรมสมัมนาสมาชิกสภา

เทศบาล คณะผู้บริหาร 

พนกังานเทศบาล และ

พนกังานจ้าง

 เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรม

ได้รู้และเข้าใจ เร่ือง

กฎหมาย ระเบยีบวิธีการ

ปฏิบตังิาน ทกัษะและ

ประสบการณ์ และการ

ปฏิบตัหิน้าที่

อบรมและศกึษาดงูาน 3 โครงการ       2,000,000       2,000,000       2,000,000  - ผู้บริหาร สมาชิกสภา

เทศบาล พนกังาน

เทศบาล ลกูจ้างประจ า

 พนกังานจ้าง 

พนกังานดบัเพลงิ 

พนกังานเทศกิจ 

สามารถน าความรู้ที่

ได้รับมาประยกุต์ใช้ใน

การปรับปรุง

ประสทิธิภาพการ

บริหารงานเทศบาล

ส านกัปลดัเทศบาล

2 ปรับปรุงที่จอดเรือดบัเพลงิ 

หนว่ยเฉพาะกิจ

เพ่ือใช้เป็นหนว่ยดบัเพลงิ

เฉพาะกิจ

1   หลงั            90,000 มีที่ส าหรับจอดเรือ

ดบัเพลงิ

งานป้องกนั ฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554 ถงึ 2556)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา
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    6.6 แนวทางพัฒนาศกัยภาพบุคลากร สถานที่ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และระบบงานให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

3 ปรับปรุงหนว่ยดบัเพลงิในอุ

ทยาสวรรค์

เพ่ือปรับปรุงหนว่ย

ดบัเพลงิภายในอทุยาน

สวรรค์

2    แหง่          350,000 เพ่ือเป็นหนว่ยดบัเพลงิ งานป้องกนั ฯ

4 ปรับปรุงอาคารส านกังาน

หนว่ยเรือดบัเพลงิ วดัตะแบก

เพ่ือปรับปรุงอาคาร

ส านกังานของสถานี

ดบัเพลงิ หนว่ยเรือดบัเพลงิ

 วดัตะแบก

1  หลงั             500,000 เป็นส านกังาน ส าหรับ

ปฏิบตัหิน้าที่ ของ

พนกังานดบัเพลงิ

สถานียอ่ย

งานป้องกนั ฯ

5 ปรับปรุงบ้านพกัพนกังาน

ดบัเพลงิ (หลงัดบัเพลงิตรง

ข้ามพสัดสุาธารณสขุฯ)

เพ่ือปรับปรุงอาคารที่พกั

พนกังานดบัเพลงิ

 1  แหง่          500,000 เพ่ือให้เป็นที่พกัอาศยั

ของพนกังานดบัเพลงิ

งานป้องกนั ฯ

6 ปรับปรุง ตอ่เตมิ แฟลตที่พกั

 พนกังานดบัเพลงิ

เพ่ือปรับปรุงที่พกัและให้มี

ที่พกัเพ่ิมเตมิ

1  แหง่          200,000 เพ่ือให้เป็นที่พกัอาศยั

ของพนกังานดบัเพลงิ

งานป้องกนั ฯ

7 กอ่สร้างห้องอยูเ่วร -ยาม

ของพนกังาน

เพ่ือให้มีห้องอยูเ่วร-ยาม

เพ่ิมเตมิ

1   แหง่            90,000 พนกังานมีห้องอยูเ่วร

ยามเพียงพอ

งานป้องกนั ฯ

8 ซอ่มแซมยานพาหนะ รถบนัไดเลื่อนอตัโนมตั ิ(ย.

10)

1 คนั          200,000 เพ่ือใช้ชว่ยเหลอื

ผู้ประสบภยัจาก

อาคารสงู

งานป้องกนั ฯ
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    6.6 แนวทางพัฒนาศกัยภาพบุคลากร สถานที่ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และระบบงานให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

9 ซอ่มแซมยานพาหนะ รถบนัไดเลื่อนอตัโนมตัิ

(หอน า้)

1 คนั          500,000 เพ่ือใช้ชว่ยเหลอื

ผู้ประสบภยัจาก

อาคารสงู

งานป้องกนั ฯ

10 ปรับปรุงเคาท์เตอร์งาน

ทะเบยีนฯ

เพ่ืออ านวยความสะดวก

ตอ่ผู้ ใช้บริการ

ปรับปรุงเคาท์เตอร์งานทะเบยีนฯ จดัท า

ป้ายตา่งๆ ฯลฯ

         200,000 ประชาชนได้รับความ

สะดวกสบายในการใช้

บริการ

งานทะเบยีนฯ

11 จดัท ารัว้พร้อมประตเูปิด-

ปิดหลงัอาคารส านกังาน

เทศกิจ

เพ่ือท ารัว้ป้องกนัมิให้

บคุคลภายนอกเข้าไปหลงั

อาคารส านกังานเทศกิจซึง่

เป็นที่เก็บของกลาง

จดัท ารัว้พร้อมประตเูปิด-ปิดหลงัอาคาร

ส านกังานเทศกิจทัง้ 2 ฝ่ังของอาคาร

           34,000 มีรัว้ป้องกนัของกลาง

และทรัพย์สนิของ

ราชการได้รับความ

เสยีหาย

งานเทศกิจ

12 ปรับปรุงระบบเคร่ืองเสยีง

ภายในสถานีขนสง่ผู้ โดยสาร

เพ่ือให้เคร่ืองมือเคร่ืองใช้มี

ประสทิธิภาพ

ตดิตัง้ล าโพงและเคร่ืองขยายเสยีงพร้อม

อปุกรณ์

           70,000 ประชาชนผู้ ใช้บริการ

ได้รับความพงึพอใจ

งานสถานีขนสง่ฯ

ส านกัปลดัเทศบาล

13 จดัซือ้วสัดเุพ่ือกอ่สร้างโรง

เก็บพสัด ุโดยใช้แรงงาน  

ส านกัการชา่ง

เพ่ือให้มีโรงเก็บพสัดทุี่

เพียงพอ

กอ่สร้างโรงเก็บพสัดขุองสว่นการโยธา 

ขนาดกว้าง 12 เมตร  ยาว 20 เมตร  สงู 6 

เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนของ

เทศบาล

         600,000 มีโรงเก็บพสัดใุช้

เพียงพอและยอืระยะ

การใช้พสัดไุด้ยาวนาน

สว่นการโยธา  

ส านกัการชา่ง
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    6.6 แนวทางพัฒนาศกัยภาพบุคลากร สถานที่ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และระบบงานให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

14 ปรับปรุงอาคารชัน้ 2 

ศนูย์บริการสาธารณสขุ 2

เพ่ือให้ประโยชน์ในการ

ประชมุและจดัอบรม อส

ม./ประชาชนในชมุชน

ทางด้านสาธารณสขุ

ปรับปรุงขยายห้องบริเวณชัน้ 2 อาคาร

ศนูย์บริการสาธารณสขุ 2  โดยกัน้ผนงัห้อง

อลมิูเนียมทบึตอนลา่ง ผนงักระจกตอนบน

ขนาดไมน้่อยกวา่ 11 ตรม. ตดิตัง้บานประตู

อลมิูเนียมและผ้ามา่น ทาสภีายในพืน้ที่ไม่

น้อยกวา่ 263  ตรม.รวมทัง้ตดิตัง้

เคร่ืองปรับอากาศตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

         150,000          150,000          150,000 มีสถานที่ส าหรับใช้จดั

ประชมุ อบรม     อสม./

 ประชาชนที่อยูใ่นเขต

ความรับผิดชอบของ

ศนูย์บริการสาธารณสขุ

 2

งานศนูย์บริการ

สาธารณสขุ 2 

ส านกัการ

สาธารณสขุฯ

15 ตดิตัง้หลงัคาส าหรับจอดรถ

 ณ ศนูย์บริการสาธารณสขุ 4

 - เพ่ือลดความเสยีหาย/

เสื่อมสภาพกอ่นเวลาอนั

ควรของยานพาหนะของ

ทางราชการ ผู้มารับบริการ

และบคุลากรในหนว่ยงาน

จากแสงแดดและฝน

- เพ่ือให้การจอด

ยานพาหนะในบริเวณ

ศนูย์ฯ เป็นระเบยีบเรียบร้อย

ศนูย์บริการสาธารณสขุ 4 มีโครงหลงัคา

ป้องกนัแสงแดดและฝน ส าหรับจอด

ยานพาหนะของศนูย์ฯ และผู้มารับบริการ 

ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

           50,000  - ยานพาหนะของทาง

ราชการ บคุลากรใน

หนว่ยงานและ

ผู้ รับบริการมีที่จอดเป็น

ระเบยีบ เรียบร้อย ไม่

ต้องตากแดดและฝน

งานศนูย์บริการ

สาธารณสขุ 4 

ส านกัการ

สาธารณสขุฯ
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    6.6 แนวทางพัฒนาศกัยภาพบุคลากร สถานที่ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และระบบงานให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

16 กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์

 สนามกีฬาจงัหวดันครสวรรค์

เพ่ือให้มีสถานที่เลน่กีฬา

แบตมินตนัเพ่ิมมากขึน้และ

เพียงพอตอ่ผู้ ใช้บริการ

อาคาร คสล.กว้าง 25 เมตร ยาว 50 เมตร

พืน้ที่ไมน้่อยกวา่ 1,250 ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล

15,000,000    ท าให้มีอาคารส าหรับ

การฝึกฝนกีฬา เพ่ิม

มากขึน้และเพียงพอ

ตอ่การออกก าลงักาย

สนามกีฬาฯ

17 ปรับปรุงสกอร์บอร์ด สนาม

กีฬาจงัหวดันครสวรรค์

เพ่ือรองรับการแข่งขนั

รายการตา่งๆ

ปรับปรุงสกอร์บอร์ด สนามฟตุบอล โรงยมิเน

เซ่ียม 4,000 ที่นัง่ จ านวน 3 จดุสนามกีฬา

จงัหวดันครสวรรค์

14,000,000    มีความพร้อมในการ

จดัการแข่งขนั

สนามกีฬาฯ

18 ปหูญ้าสนามฟตุบอล สนาม

กีฬาฯ

เพ่ือรองรับการแข่งขนั

รายการตา่งๆ

ปหูญ้าสนามฟตุบอล ตามแบบแปลน 

รายละเอียดของเทศบาล

2,500,000      มีความพร้อมในการ

จดัการแข่งขนั

สนามกีฬาฯ

19 ปรับปรุงห้องรับรองผู้ มี

เกียรต ิอฒัจรรย์สนามกีฬา

กลาง

เพ่ือรองรับการแข่งขนั

รายการตา่งๆ

ขยายห้องรับรอง จ านวน 1 ห้อง ตามแบบ

แปลน รายละเอียดของเทศบาล

100,000         สนามกีฬาเกิดความ

เป็นระเบยีบเรียบร้อย

และได้มาตรฐาน

สนามกีฬาฯ

20 ปรับปรุงลูว่ิง่ยางสงัเคราะห์ เพ่ือให้มีลูว่ิง่ที่มีมาตรฐาน ลูย่างสงัเคราะห์ขนาด 400 เมตร จ านวน 8 

ลูว่ิง่ตาม

มาตรฐานสนามกีฬาระดบัสากล

13,000,000    สนามกีฬาเกิดความ

เป็นระเบยีบเรียบร้อย

และได้มาตรฐาน

สนามกีฬาฯ

21 ปรับปรุงงานสอีฒัจรรย์ 

สนามกีฬาจงัหวดันครสวรรค์

เพ่ือรองรับการแข่งขนั

รายการตา่งๆ และเกิด

ความเป็นระเบยีบ สะอาด

สวยงาม

ทาสอีาคารสนามฟตุบอลภายใน - นอก

และอฒัจรรย์ รอบสนามฟตุบอล , อาคาร

ยกน า้หนกั ภายใน -นอก ,  สระวา่ยน า้

ภายใน -นอก ตามแบบแปลนรายละเอียด

ของเทศบาล

500,000         สนามกีฬาเกิดความ

เป็นระเบยีบเรียบร้อย

และได้มาตรฐาน

สนามกีฬาฯ
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    6.6 แนวทางพัฒนาศกัยภาพบุคลากร สถานที่ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และระบบงานให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

22 ปรับปรุงห้องพกันกักีฬา

สนามกีฬากลาง

เพ่ือให้มีความพร้อมในการ

รองรับการแข่งขนักีฬา

จ านวน 2 ห้อง ตามแบบแปลนรายละเอียด

ของเทศบาล

500,000         สนามกีฬาเกิดความ

เป็นระเบยีบเรียบร้อย

และได้มาตรฐาน

สนามกีฬาฯ

23 ปรับปรุงห้องพกันกักีฬา

โรงยมิ 600 ที่นัง่ สนามกีฬา

กลาง

เพ่ือให้มีความพร้อมในการ

รองรับการแข่งขนักีฬา

จ านวน 1 แหง่ ตามแบบแปลนรายละเอียด

ของเทศบาล

600,000         สนามกีฬาเกิดความ

เป็นระเบยีบเรียบร้อย

และได้มาตรฐาน

สนามกีฬาฯ

24 ปรับปรุงพืน้อาคารโรง

ยมิเนเซียม 4,000 ที่นัง่

เพ่ือให้มีความพร้อมในการ

รองรับการแข่งขนักีฬา

1 แหง่  ตามแบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

2,000,000      สนามกีฬาเกิดความ

เป็นระเบยีบเรียบร้อย

และได้มาตรฐาน

สนามกีฬา

25 ปรับปรุงพืน้อาคาร

อเนกประสงค์ สนามกีฬา

กลาง

เพ่ือให้มีความพร้อมในการ

รองรับการแข่งขนักีฬา

1 แหง่  ตามแบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

2,000,000      สนามกีฬาเกิดความ

เป็นระเบยีบเรียบร้อย

และได้มาตรฐาน

สนามกีฬา

26 จดัซือ้เก้าอีน้ัง่บนอฒัจรรย์

สนามฟตุบอล

เพ่ือให้มีความพร้อมในการ

รองรับการแข่งขนักีฬา

1,000 ตวั 1,800,000      สนามกีฬาเกิดความ

เป็นระเบยีบเรียบร้อย

และได้มาตรฐาน

สนามกีฬา
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    6.6 แนวทางพัฒนาศกัยภาพบุคลากร สถานที่ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และระบบงานให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

27 ปรับปรุงไฟฟ้าสปอตไลท์ เพ่ือรองรับการแข่งขนั

รายการตา่งๆ

ปรับปรุงสปอตไลท์ พร้อมเดนิสายไฟฟ้า 

จ านวน 2 เสา

1,000,000      สนามกีฬาเกิดความ

เป็นระเบยีบเรียบร้อย

และได้มาตรฐาน

สนามกีฬา

28 ปรับปรุงระบบน า้ประปา เพ่ือรองรับการแข่งขนั

รายการตา่งๆ

ปรับปรุงระบบการสง่น า้ประปาภายใน

สนามกีฬาจงัหวดันครสวรรค์ ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

1,000,000      สนามกีฬาเกิดความ

เป็นระเบยีบเรียบร้อย

และได้มาตรฐาน

สนามกีฬา

29 ป้ายช่ือสนามกีฬา เพ่ือให้เกิดความเป็น

ระเบยีบ สะอาดสวยงาม

ป้ายช่ือสนามทกุสนาม ป้ายยนิดต้ีอนรับ ค า

ขวญัจงัหวดั

500,000         สนามกีฬาเกิดความ

เป็นระเบยีบเรียบร้อย

และได้มาตรฐาน

สนามกีฬา

30 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสระ

วา่ยน า้ สนามกีฬาจงัหวดั

นครสวรรค์

เพ่ือรองรับการแข่งขนั

รายการตา่งๆ

ปรับปรุงระบบไฟฟ้า

ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล 500,000          มีความพร้อมในการ

จดัการแข่งขนั

สนามกีฬา

31 เสาประตฟูตุบอล เพ่ือรองรับการแข่งขนั

รายการตา่งๆ

เสาประตฟูตุบอล จ านวน 1 ชดุ 100,000         มีความพร้อมในการ

จดัการแข่งขนั

สนามกีฬา

32 ห้องเรียนอจัฉริยะ เพ่ือฝึกให้ผู้ เรียนเกิด

กระบวนการฝึกคดิ น าไป

ประยกุต์ใช้กบั 8 กลุม่สาระ

เรียนรู้ในห้องเรียน

กระดานไอบอร์ด  พร้อมสื่อมลัตมีิเดยี ชดุ

โปรแกรมการเรียนรู้ จ านวน 8 ห้อง

      4,000,000 นกัเรียนมี

ประสทิธิภาพสงูสดุ

จากการเรียนรู้ทัง้ 8 

กลุม่สาระ

ส านกัการศกึษา
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    6.6 แนวทางพัฒนาศกัยภาพบุคลากร สถานที่ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และระบบงานให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

33 ปรับปรุงห้องสมดุเทศบาล

นครนครสวรรค์

เพ่ือให้มีห้องสมดุที่ได้

มาตรฐานตอบสนอง

ปรับปรุงห้องสมดุ ตามแบบมาตรฐาน

ห้องสมดุสากล จ านวน 1 ห้อง

         600,000 มีห้องสมดุที่สวยงาม

และได้มาตรฐาน

เพียงพอตอ่ความ

ต้องการของประชาชน

ส านกัการศกึษา

34 ห้องเกียรตยิศ เพ่ือรวบรวมผลงาน รางวลั

 ของที่ระลกึ เกียรตบิตัร 

มมุประวตั ิผู้ มีคณุูปการกบั

เทศบาล

กัน้ห้องประชมุ ชัน้ 4 จดัเป็นห้องแสดงผล

งานรายละเอียด ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล จ านวน 1 ห้อง

         600,000 มีห้องเกียรตยิศที่

สวยงาม สามารถเก็บ

รวบรวมประวตั ิผลงาน

 ฯลฯ

ส านกัการศกึษา

35 ปรับปรุงห้องสหการ เพ่ือให้มีห้องสหการ

ส าหรับบริการนกัเรียนและ

บคุลากร

 - ผนงักอ่อิฐมอญ พร้อมฉาบเรียบ

 - ประตบูานเลื่อนอลมิูเนียมกระจกใส

 - ประตบูานเหลก็ ม้วนบานโปร่งชนิดมือดงึ

 - หน้าตา่งบานเลื่อนกระจกใส   วงกบ

อลมิูเนียม 4 ชดุ

 - ตดิตัง้ฝ้าเพดานหนา 9 มิลลเิมตร ฉาบ

เรียบรอยตอ่

 - ทาสนี า้พลาสตกิ

 - ตดิตัง้โคมไฟฟลอูอเรสเซนต์   พดัลม

เพดาน ตามแบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

         150,000 นกัเรียนและบคุลากร

ได้รับบริการที่ดจีาก

สหการโรงเรียน

ท.1
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    6.6 แนวทางพัฒนาศกัยภาพบุคลากร สถานที่ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และระบบงานให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

36 ปรับปรุงเสาธงและตกแตง่

บริเวณโดยรอบ

เพ่ือปรับปรุงเสาธงให้มี

ความเหมาะสมในการท า

กิจกรรมหน้าเสาธงของ

นกัเรียน

 - กอ่สร้างฐานเสาธง และปกูระเบือ้งพืน้

และรอบตวัฐาน

 - เปลี่ยนเสาธงใหมท่ี่มีขนาดได้มาตรฐาน

 - กอ่สร้างบล๊อคส าหรับปลกูไม้ประดบั

โดยรอบ (อิฐโชว์)ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

         146,000 นกัเรียนและบคุลากร

ครูมีสถานที่ที่

เหมาะสมส าหรับการ

ท ากิจกรรมหน้าเสาธง

ท.1

37 ปรับปรุงห้องครัวโรงอาหาร

และท าพืน้หนิขดัโครงการ

อาหารกลางวนั

เพ่ือปรับปรุงห้องครัวให้

พร้อมใช้งาน สะอาด

เรียบร้อยเป็นสดัสว่น

 - ท าพืน้หนิขดัโรงอาหาร

 - กัน้ห้องครัว ผนงักอ่อิฐ

 - ปกูระเบือ้งพืน้

 - ทาสนี า้พลาสตกิ

 - ตดิตัง้เคร่ืองระบายอากาศ

 - ตดิตัง้บอ่ดกัไขมนั

 - ตดิตัง้อา่งช าระล้าง

 - ตดิตัง้ตู้ เก็บอปุกรณ์ตดิผนงั

ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

         140,000 นกัเรียนและบคุลากร

ได้ใช้โรงอาหารที่

สะอาด สง่ผลดตีอ่

สขุภาพอนามยั

ท.1

38 กอ่สร้างห้องสขุาโรงเรียน

เทศบาลวดัไทรใต้

เพ่ือให้มีห้องสขุาพียงพอ

ตอ่ความต้องการกบั

จ านวนนกัเรียน

กอ่สร้างห้องสขุา 2 อาคารแยกเป็นห้องสขุา

ชาย 1 อาคาร(6ห้อง)ห้องสขุาหญิง 1อาคาร 

(6ห้อง)ตามแบบแปลนราย ละเอียดของ

เทศบาล

350,000         มีห้องน า้เพียงพอ

สะอาด ถกูสขุลกัษณะ

ท.1
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    6.6 แนวทางพัฒนาศกัยภาพบุคลากร สถานที่ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และระบบงานให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

39 กอ่สร้างเสาธงชาตโิรงเรียน

เทศบาลวดัไทรใต้

เพ่ือให้โรงเรียนมีเสาธง

ชาตทิี่สง่างามแกผู่้พบเหน็

กอ่สร้างเสาธงชาตขิองโรงเรียนตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

150,000         โรงเรียนมีเสาธงที่

สวยงาม ส าหรับจดั

กิจกรรมหน้าเสาธง

ท.1

40 ทาสอีาคารเรียน  3 เพ่ือปรับปรุงสถานที่ให้มี

ความพร้อมตอ่การศกึษา

ทาสอีาคารเรียน 3 ภายนอกและภายใน  

ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

         250,000 อาคารเรียนมีความ

สวยงามมีบรรยากาศที่

ดนีา่อยู่

ท.2

41 ปรับปรุงรัว้โรงเรียน เพ่ือให้โรงเรียนมีรัว้ที่

ปลอดภยัและสวยงาม

รัว้โรงเรียน ตามแบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

         300,000 โรงเรียนมีรัว้โรงเรียนที่

ปลอดภยัและสวยงาม

ท.2

42 ปรับปรุงรัว้โรงเรียน เพ่ือให้โรงเรียนมีรัว้ที่

ปลอดภยัและสวยงาม

ปรังปรุงรัว้โรงเรียนตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

300,000         โรงเรียนมีรัว้ที่

ปลอดภยัและสวยงาม

ท.2

43 ปรับปรุงโรงยมิเนเซ่ียม

โรงเรียนเทศบาลวดัปากน า้

โพใต้

เพ่ือใช้ในการจดัการเรียน

การสอนและแข่งขนักีฬา

สร้างเสาบาสเกตบอลโครงเหลก็มีล้อพร้อม

แป้นหว่งตาข่ายแป้นไม้เนือ้แข็ง และทาสี

พืน้สนามโรงยมิ ตามแบบแปลนรายละเอียด

เทศบาล

58,000           นกัเรียนได้เรียนและ

ฝึกซ้อมแข่งขนักีฬา

อยา่งมีประสทิธิภาพ

ท.2

44 ตดิตัง้ระบบเคร่ืองเสยีงของ

โรงเรียน

เพ่ือให้โรงเรียนมีระบบ

เคร่ืองเสยีงในกิจกรรมของ

โรงเรียน

ตดิตัง้เคร่ืองเสยีงขนาดไมต่ ่ากวา่ 100 วตัต์ 

พร้อมตู้ล าโพง ไมค์

         100,000 โรงเรียนมีระบบเคร่ือง

เสยีงใช้ในการจดั

กิจกรรมตา่งๆ

ท.2
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    6.6 แนวทางพัฒนาศกัยภาพบุคลากร สถานที่ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และระบบงานให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

45 คา่ตดิตัง้กนัสาดหน้าอาคาร

เรียน 1

เพ่ือป้องกนัแสงแดดและ

ป้องกนัฝนสาดเข้าใน

ห้องเรียน

ตดิตัง้กนัสาด ขนาด 7.40 x 24 เมตร หน้า

อาคาร 1 ตามแบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

         100,000 นกัเรียนมีสมาธิในการ

เรียนมากยิ่งขึน้

ท.3

46 ปรับปรุงอาคารเรียน  4 เพ่ือให้อาคารเรียนมีสภาพ

ดพีร้อมกบัการใช้งานและ

จดัจดักิจกรรมการเรียน

การสอน

ปรับปรุงอาคารเรียน ซอ่มแซมฝ้าเพดาน 

ซอ่มหน้าตา่งชอ่งลม ปรับปรุงห้องน า้ และ

ห้องส้วมนกัเรียน ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

         171,000 มีอาคารและห้องน า้

ห้องส้วมเพียงพอ ตอ่

การใช้งานและป้องกนั

อนัตรายได้

ท.3

47 ตดิตัง้กนัสาดหน้าอาคาร

เรียน 3 โรงเรียนเทศบาลวดั

พรหมจริยาวาส

เพ่ือป้องกนัแสงแดด และ

ป้องกนัฝนสาดเข้าใน

ห้องเรียน

ตดิตัง้กนัสาดหน้าอาคารเรียน 3 ทัง้ 3 ชัน้ 

ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

200,000         นกัเรียนมีสมาธิในการ

เรียนมากยิ่งขึน้ รักษา

ทรัพย์สนิของทาง

ราชการให้อยูใ่นสภาพ

คงทน

ท.3

48 ตดิตัง้หลงัคาโค้งระหวา่ง

อาคารเรียน 2 - 3 โรงเรียน

เทศบาลวดัพรหมจริยาวาส

เพ่ือจดัเป็นสถานที่ให้

นกัเรียนได้ออกก าลงักาย

เป็นห้องศนูย์กีฬาและพล

ศกึษา

ท าเป็นหลงัคาโค้งแมกทอลซีส 2 - 3 ตาม

แบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

300,000         นกัเรียนมีสถานที่ได้

ออกก าลงักายและเลน่

กีฬาเพ่ิอมากขึน้

ท.3
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    6.6 แนวทางพัฒนาศกัยภาพบุคลากร สถานที่ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และระบบงานให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

49 ปรับปรุงและย้าย

ห้องปฏิบตักิารทางภาษา

อาคารเรียน 2 โรงเรียน

เทศบาลวดัพรหมจริยาวาส

ย้ายห้องปฏิบตักิารทาง

ภาษาชัน้ลา่งอาคารเรียน

2 ขึน้ไปชัน้ 3 แทนห้องที่

ช ารุดและขอจ าหนา่ยแล้ว

มีห้องเรียนพิเศษเพ่ิมขึน้

เพียงพอตอ่การใช้ใน

กิจกรรมการเรียนการสอน

ปรับปรุงประตหูน้าตา่งเป็นกระจก

อลมิูเนียมพร้อมตดิตัง้มา่นปรับแสงผ้าใย

สงัเคราะห์ย้ายและตดิตัง้อปุกรณ์ปฏิบตักิาร

ทางภาษาพร้อมเคร่ืองปรับอากาศ (ชัน้ 1 ไป

ชัน้ 3 อาคาร 2)

200,000         ทรัพย์สนิของทาง

ราชการมีความ

ปลอดภยัมาขึน้

ท.3

50 ปรับปรุงห้องสมดุและจดัท า

โครงหลงัคาด้านหน้า  

อาคารเรียน  4   ชัน้ลา่ง

เพ่ือพฒันาห้องสมดุเป็น

แหลง่เรียนรู้

ย้ายห้องสมดุจากอาคาร 2 ไปอยูช่ัน้ลา่ง

อาคาร 4 เปลี่ยนกระจกบานเกลด็เป็น

กระจกบานเลื่อนและปิดเป็นบางชอ่ง 

ด้านหน้าอาคารเรียนท าเป็นโครงหลงัคา

ตลอดแนวอาคาร ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

         200,000 มีแหลง่เรียนรู้พอเพียง

กบัจ านวนนกัเรียนและ

สนองความต้องการ

ของผู้ เรียน

ท.3

51 ตดิตัง้กนัสาดหน้าอาคาร

เรียน 4

เพ่ือกนัแสงแดด  และกนั

ฝนสาดเข้าในห้องเรียน

ตดิตัง้กนัสาดหน้าอาคารเรียน 4 ทัง้ 4  ชัน้ 

ระหวา่งอาคารเรียนตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

            300,000          400,000 นกัเรียนมีสมาธิในการ

เรียนมากยิ่งขึน้ รักษา

ทรัพย์สนิของทาง

ราชการให้อยูใ่นสภาพ

คงทนถาวร

ท.3
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    6.6 แนวทางพัฒนาศกัยภาพบุคลากร สถานที่ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และระบบงานให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

52 ปรับปรุงรัว้โรงเรียนด้านข้าง โรงเรียนมีรัว้และประตทูี่

แข็งแรง สวยงามและ

ปลอดภยั

ปรับปรุงรัว้ด้านข้างโรงเรียนตดิกบัถนนเข้า 

วดัพรหมจริยาวาส ยาวประมาณ 85.74 

เมตร ตามแบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

         400,000 โรงเรียนมีรัว้และประตู

ที่แข็งแรงและ

ปลอดภยัตอ่ทรัพย์สนิ

ของทางราชการ

ท.3

53 ปรับปรุงห้องสมดุ 

E-Learning

เพ่ือให้นกัเรียนมีห้องสมดุ 

E-Learning  ใช้ในการ

ค้นคว้า

กัน้ห้อง E-Learning ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

           50,000 นกัเรียนมีแหลง่ค้นคว้า

หาความรู้มากขึน้

ท.3

54 ปรับปรุงรางระบายน า้ใน

โรงเรียน

เพ่ือสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี

ภายในโรงเรียน

ปรับปรุงรางระบายน า้หน้าอาคาร ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

         300,000 โรงเรียนมีรางระบายน า้

เพ่ือป้องกนัเวลาฝนตก

น า้ทว่ม

ท.3

55 กอ่สร้างห้องส้วม ขนาด 10 

ที่นัง่

เพ่ือให้นกัเรียนมีห้องส้วม

ที่ถกูสขุลกัษณะเพียงพอ

โรงเรียนมีห้องส้วมตาม

แบบมาตรฐานของ

กระทรวงสาธารณสขุฯ 

(HAS )

รือ้ถอนห้องส้วมเดมิและกอ่สร้างห้องส้วม

ขนาด 10 ที่นัง่ ตามแบบของ สน.สท.(ส.10) 

 ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

         800,000 มีห้องส้วมที่ถกู

สขุลกัษณะและ

ปลอดภยัตอ่นกัเรียน

ท.3
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    6.6 แนวทางพัฒนาศกัยภาพบุคลากร สถานที่ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และระบบงานให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

56 กอ่สร้างอาคารเรียน เพ่ือให้มีสถานที่เพียงพอ

ตอ่การจดักิจกรรมการ

เรียนการสอน เพียงพอตอ่

จ านวนนกัเรียนที่เพ่ิมขึน้

กอ่สร้างอาคารเรียน รหสั (สน.ศท. 4/12 ) 

จ านวน  1  หลงั ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

 10,000,000

(เงินอดุหนนุ)

มีอาคารสถานที่

เพียงพอตอ่จ านวนเดก็

นกัเรียน

ท.3

57 ปกูระเบือ้ง อาคารเรียน 2 เพ่ือซอ่มแซมอาคารเรียน 2 ปพืูน้กระเบือ้งอาคาร 2 ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

 500,000

(เงินอดุหนนุ)

นกัเรียนสามารถนัง่ท า

กิจกรรม การเรียนการ

สอน

ท.3

58 ทาส ีอาคารเรียน 4 เพ่ือให้อาคารเรียน  

สวยงาม คงทน  ตอ่การใช้

งาน

ทาสอีาคารเรียน 4 ทัง้ภายในและภายนอก  

ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

 600,000

(เงินอดุหนนุ)

มีอาคารสถานที่

สวยงาม สะอาด

ท.3

59 กอ่สร้างเรือนเพาะช า เพ่ือใช้เป็นสถานที่เพาะช า

กล้าไม้ดอก ไม้ประดบัและ

เก็บพนัธุ์ไม้ชนิดตา่ง ๆ ให้

นกัเรียนเข้าไปศกึษาหา

ความรู้เก่ียวกบัพนัธ์ไม้

รือ้เรือนเพาะช าหลงัเดมิที่ช ารุดและกอ่สร้าง

เรือนเพาะช าใหม ่ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

 300,000

(เงินอดุหนนุ)

มีสถานที่ศกึษา

เก่ียวกบัวิชาการเกษตร

เพียงพอ

ท.3

60 ปกูระเบือ้งอาคาร 5 เพ่ือพฒันาและรักษา

สภาพอาคารเรียนให้

สวยงามมัน่คง

ปกูระเบือ้งขนาด 12"X12"  ที่พืน้ห้องเรียน

ขนาด 8X8 ม. ตามแบบแปลนรายละเอียด

ของเทศบาล

         250,000 โรงเรียนมีอาคารเรียน

ที่สวยงาม

ท.4
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    6.6 แนวทางพัฒนาศกัยภาพบุคลากร สถานที่ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และระบบงานให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

61 กอ่สร้างห้องน า้ด้านหลงั

อาคาร 2 (หลงัเวที)

เพ่ือให้โรงเรียนมีห้องสขุา

ที่สะอาดและเพียงพอ

กอ่สร้างห้องน า้ ตามแบบแปลนรายละเอียด

ของเทศบาล

         370,000 โรงเรียนมีห้องน า้

เพียงพอกบัจ านวน

นกัเรียน

ท.4

62 ปรับปรุงรัว้รอบโรงเรียน

เทศบาลวดัวรนาถ

บรรพต

เพ่ือความปลอดภยัของ

นกัเรียนและทรัพย์สนิ

ภายในโรงเรียน

ตดิตัง้รัว้เหลก็ดดัลกูศรด้านหน้าประตู

โรงเรียนถงึข้างบ้านภารโรง ยาว 178 เมตร 

สงู 1 เมตร จากรัว้เดมิ

178,000         โรงเรียนมีรัว้เหลก็ดดั

ลกูศรรอบโรงเรียนสงู

ขึน้มาจากรัว้เดมิเพ่ือ

ความปลอดภยั

ท.4

63 จดัซือ้เคร่ืองเลน่สนามเดก็

เลน่ (แบบพลาสตกิ)โรงเรียน

เทศบาลวดัวรนาถ

บรรพต

เพ่ือให้นกัเรียนชัน้กอ่นวยั

เรียนและชัน้อนบุาลที่ 1-3 

มีเคร่ืองเลน่เดก็เลน่

จดัซือ้เคร่ืองเลน่สนามเดก็เลน่แบบพลาสตกิ

 จ านวน 1 ชดุ

500,000         นกัเรียนชัน้อนบุาลและ

ชัน้บริบาลมีเคร่ืองเลน่

แบบพลาสตกิ

ท.4

64 ปรับปรุงห้องสขุาด้านหลงั

เวท ีอาคารเรียน 2 โรงเรียน

เทศบาลวดัวรนาถบรรพต

เพ่ือให้โรงเรียนมีห้องสขุา

ที่สะอาดสวยงามบริการ

แกผู่้ปกครอง,นกัเรียน,

บคุคลทัว่ไปที่มาเยี่ยมชม

โรงเรียน

รือ้ห้องสขุาเดมิจดัท าเป็นห้องสขุาชาย 5 ที่ 

สขุาหญิง 5 ที่ ที่ปัสสาวะชาย 10 ที่ ตดิอา่ง

ล้างมือสขุาชาย 3 ที่ สขุาหญิง 3 ที่ พร้อม

ตดิกระจก ตามแบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

350,000         โรงเรียนมีห้องสขุา

บริการแกน่กัเรียนได้

เพียงพอ

ท.4

65 ป้ายช่ือโรงเรียน เพ่ือความสง่างามของ

โรงเรียน

กอ่สร้างป้ายช่ือโรงเรียน ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

         150,000 โรงเรียมีป้ายช่ือ 1 ป้าย ท.4
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    6.6 แนวทางพัฒนาศกัยภาพบุคลากร สถานที่ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และระบบงานให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

66 กอ่สร้างห้องน า้ด้านหลงั

อาคาร  1

เพ่ือให้โรงเรียนมีห้องสขุา

ที่สะอาด และเพียงพอ

กอ่สร้างห้องน า้ ตามแบบแปลนรายละเอียด

ของเทศบาล

         240,000 โรงเรียนมีห้องน า้

เพียงพอกบั จ านวน

นกัเรียน

ท.4

67 กอ่สร้างเสาธงชาติ เพ่ือให้โรงเรียนมีเสาธง

ชาตทิี่สง่างาม

กอ่สร้างเสาธงชาต ิ ตามแบบแปลนของ

เทศบาล ขนาดพืน้ที่ยาว 8 เมตร กว้าง 3.5 

เมตร พืน้ยกสงูปกูระเบือ้งเซรามิค  ชนิดกนั

ลื่น มีเสาธงขนาดใหญ่ 1 ต้น และเสาธง

ประกอบ  ด้านหลงั 2 ต้น ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

         300,000 โรงเรียนมีเสาธงที่สง่า

งาม

ท.5

68 สร้างเสาธงหน้าอาคารเรียน 

1 โรงเรียนเทศบาลวดัชอ่ง

ครีีฯ

เพ่ือให้โรงเรียนมีเสาธง

ชาตทิี่สง่างามแกผู่้พบเหน็

กอ่สร้างเสาธงชาตขิองโรงเรียนตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

150,000         โรงเรียนมีเสาธงที่

สวยงาม ส าหรับจดั

กิจกรรมหน้าเสาธง

ท.5

69 ปรับปรุงห้องสมดุ E - 

Learning โรงเรียนเทศบาล

วดัชอ่งครีีฯ

เพ่ือให้นกัเรียนมีห้องสมดุ

E - Learning ส าหรับใช้ใน

การค้นคว้า

กัน้ห้องสมดุ E - Learning ขนาด 4 x 10 

เมตร ตามแบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

100,000         นกัเรียนมีแหลง่ค้นคว้า

หาความรู้มากขึน้

ท.5

70 ปรับปรุงห้องสมดุ เพ่ือให้มีแหลง่เรียนรู้ที่

หลากหลาย

กัน้ห้องสมดุ ขนาด 4x5 เมตร ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

         100,000 โรงเรียนมีแหลง่เรียนรู้

ให้ นกัเรียนค้นคว้า

ท.5
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    6.6 แนวทางพัฒนาศกัยภาพบุคลากร สถานที่ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และระบบงานให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

71 กอ่สร้างหลงัคาโรงอาหาร เพ่ือให้โรงเรียนมีโรง

อาหารที่ สวยงาม สะอาด 

ถกูสขุลกัษณะและมีความ

ปลอดภยั

กอ่สร้างหลงัคาโรงอาหาร โครงเหลก็ Tauss

 ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

         100,000 โรงเรียนมีโรงอาหารที่

สวยงาม สะอาด ถกู

สขุลกัษณะและมี

ความปลอดภยั

ท.5

72 ปรับปรุงห้องผู้บริหาร เพ่ือใช้เป็นห้องประชมุยอ่ย ปรับปรุงห้องผู้บริหาร ขนาด 4 x 5 เมตร 

ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

         100,000 โรงเรียนมีห้องประชมุ

ยอ่ย จ านวน 1 ห้อง

ท.5

73 ปรับปรุงซอ่มแซมบ้านพกั ครู เพ่ือให้มีบ้านพกัครูที่

สวยงาม แข็งแรง คงทน

ปรับปรุงซอ่มแซมบ้านพกัครู จ านวน 2 หลงั 

ซอ่มแซมหลงัคา ทาส ีท าห้องน า้ห้องส้วม 

ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน  ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

         450,000 โรงเรียนมีบ้านพกัครูที่

สวยงาม  แข็งแรง คงทน

ท.5

74 กัน้ห้องอาคารเรียน 2 ชัน้ลา่ง เพ่ือให้นกัเรียนได้ใช้

ประโยชน์ ในการจดั

กิจกรรม

กัน้ห้องอาคารเรียน 2 ชัน้ลา่ง   ขนาด 10x8 

เมตร ตามแบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

         200,000 โรงเรียนมีห้องจดั

กิจกรรมส าหรับนกัเรียน

ท.5

75 กัน้ห้องพลศกึษา อาคาร

เรียน อาคารเรียน 1 ชัน้ลา่ง

เพ่ือให้นกัเรียนได้ใช้

ประโยชน์ ในการจดั

กิจกรรม

กัน้ห้องอาคารเรียน 1 ชัน้ลา่ง ขนาด 10x4 

เมตร เจาะประตเูหลก็ม้วน ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

         150,000 โรงเรียนมีห้องพล

ศกึษาส าหรับนกัเรียน

ท.5
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    6.6 แนวทางพัฒนาศกัยภาพบุคลากร สถานที่ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และระบบงานให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

76 ปรับปรุงพืน้อาคารเรียน 2 เพ่ือพฒันาและรักษา

สภาพอาคารเรียนให้

สวยงามมัน่คง

ปพืูน้กระเบือ้ง ขนาด320 ตร.ม. ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

           96,000 โรงเรียนมีสถานที่ให้

นกัเรียนได้จดักิจกรรม

ด้านตา่ง ๆ อยา่ง

เพียงพอ

ท.5

77 ทาสภีายนอกอาคารเรียน 1 เพ่ือให้เกิดความสวยงาม

ตอ่สถานที่และสร้าง

บรรยากาศในการเรียน

ทาสภีายนอกอาคารเรียน จ านวน 1 หลงั 

ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

         300,000 โรงเรียนเกิดความเป็น

ระเบยีบและสวยงาม

ท.5

78 จดับริเวณและสร้างสนาม 

เดก็เลน่ชัน้อนบุาล

เพ่ือให้เดก็อนบุาลมีสนาม 

เดก็เลน่ที่มีมาตรฐาน ความ

 ปลอดภยัและสง่เสริม

พฒันาการ ทัง้ด้านร่างกาย 

 จิตใจ    อารมณ์   และ

สงัคม

พืน้สนาม ขนาด 20 x 30 ม.พร้อมกัน้ขอบ

ใสท่รายปริมาตร  ความหนาอยา่งน้อย 30 

ซม.พร้อมเคร่ืองเลน่ พร้อมตดิตัง้ ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

         300,000 โรงเรียนมีสนามเดก็

เลน่ชัน้อนบุาล

ท.5

79 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าพร้อม

อปุกรณ์ไฟฟ้าในอาคารเรียน

เพ่ือให้เกิดความปลอดภยั

แกผู่้ ใช้และนกัเรียน

ปรับปรุงระบบไฟฟ้า จ านวน 4 อาคาร ตาม

แบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

         450,000 เพ่ือเกิดความปลอดภยั ท.6
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    6.6 แนวทางพัฒนาศกัยภาพบุคลากร สถานที่ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และระบบงานให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

80 ปกูระเบือ้งพืน้อาคารเรียน 5 

โรงเรียนเทศบาลวดัจอมครีี

นาคพรต

เพ่ือปรับปรุงพืน้ห้องเรียน

ให้มีความสวยงามสะอาด

ตา

ปกูระเบือ้งพืน้อาคาร 5 ทัง้ 3 ชัน้ 

รายละเอียดตามแบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

240,000         มีพืน้ห้องที่สวยงาม

รักษาความสะอาดได้

ง่าย

ท.6

81 เดนิสายไฟจากหม้อแปลง

เข้าอาคารเรียน โรงเรียน

เทศบาลวดัจอมครีีนาคพรต

เพ่ือให้ทกุอาคารมีไฟฟ้าใช้

เพียงพอกบัความจ าเป็น

ในการปฏิบตังิาน

เดนิสายไฟจากหม้อแปลงเข้าอาคารเรียน 4

 หลงั คอื อาคาร 1,3,4 และ 5

50,000           มีไฟฟ้าใช้ตามความ

จ าเป็นการปฏิบตังิาน

และมีประสทิธิภาพ

ท.6

82 ปรับปรุงฝาทอ่ระบายน า้ใน

โรงเรียนเทศบาลวดัจอมครีี

นาคพรต

เพ่ือสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดมีี

ความปลอดภยั

จดัท าฝาทอ่รางระบายน า้บริเวณอาคารเรียน

 1 และ 4

35,000           มีรางระบายน า้ที่ถกู

สขุลกัษณะ

ท.6

83 กอ่สร้างเสาธงโรงเรียน เพ่ือให้มีเสาธงที่มี

มาตรฐานและสวยงาม

กอ่สร้างเสาธงโรงเรียน ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

         150,000 เพ่ือเป็นจดุศนูย์รวม

ของนกัเรียน

ท.6

84 ทาสอีาคารพรหมพรต (4) 

ภายนอกสพีลาสตกิ ภายใน

สนี า้มนั

เพ่ือให้เกิดความสวยงาม

ตอ่สถานที่และสร้าง

บรรยากาศในการเรียน

ทาสภีายนอกสพีลาสตกิ ภายในสนี า้มนั 

ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

         200,000 เพ่ือจะได้เกิดความ

สวยงาม

ท.6

85 ปรับปรุงระบบประปาภายใน

โรงเรียน

เพ่ือให้ทกุจดุมีน า้ใช้อยา่ง

เพียงพอ

ปรับปรุงระบบน า้ประปา ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

           80,000 เพ่ือให้มีน า้ใช้อยา่ง

ทัว่ถงึ

ท.6
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    6.6 แนวทางพัฒนาศกัยภาพบุคลากร สถานที่ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และระบบงานให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

86 ปรับปรุงห้องซาวด์แลบ็

ภาษาองักฤษ

ตดิตัง้เคร่ืองปรับอากาศขนาด 20,000 BTU

 จ านวน 2 ตวั ตามแบบแปลนรายละเอียด

ของเทศบาล

           42,000 เพ่ือสร้างบรรยากาศใน

การเรียน

ท.6

87 ปรับปรุงห้องสมดุ ปรับปรุงห้องสมดุ ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

         100,000 เพ่ือสร้างบรรยากาศใน

การอา่น

ท.6

88 ปรับปรุงห้องคหกรรม ปรับปรุงห้องคหกรรม ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

         150,000 เพ่ือสะดวกในการ

ปฏิบตังิาน

ท.6

89 ตดิตัง้โครงหลงัคาเหลก็

สนามบาส

ตดิตัง้โครงหลงัคาเหลก็สนามบาสโดยท า

หลงัคาโค้งเมทลัชีส ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

         500,000 เพ่ือสร้างความร่มร่ืน ท.6

90 สร้างเสาธงและฐานรองรับ

โรงเรียนเทศบาลวดัสคุตวรา

ราม

มีเสาธงที่มีความสงูได้

มาตรฐานเหมาะสมกบัตวั

อาคาร

กอ่สร้างเสาธงขนาดความสงู 20 เมตร 

พร้อมฐานและจดัสวนหยอ่มตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

         200,000 เสาธงและบริเวณมี

ความเหมาะสมกบัการ

จดัวางสภาพแวดล้อม

ท.7

91 กอ่สร้างสะพานเช่ือมตอ่

อาคาร

เพ่ือให้นกัเรียนและครู

สามารถเดนิทางไปมา

ระหวา่งอาคารสะดวกขึน้

และมีห้องพกัครูเพ่ิมขึน้

กอ่สร้างสะพานเช่ือมตอ่ระหวา่งอาคารชัน้  2

 และชัน้ลา่ง  กอ่สร้างเป็นห้องพกัครูตาม

แบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

         250,000 นกัเรียนและครูเดนิทาง

ไปมาสะดวกและมี

ห้องพกัครูเพ่ิมขึน้

ท.7

191



192

    6.6 แนวทางพัฒนาศกัยภาพบุคลากร สถานที่ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และระบบงานให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

92 ปรับปรุงสนามเดก็เลน่ชัน้

อนบุาล

เพ่ือให้เดก็อนบุาลมีสนาม

เดก็เลน่ที่มีมาตรฐาน

ความปลอดภยัสงู และ

สง่เสริมพฒันาการ

ทางด้านร่างกายของเดก็

อนบุาล

พืน้สนามขนาด 20x14.50 เมตรพร้อมคนั

ขอบใสท่รายปริมาตรความหนาอยา่งน้อย 

30 ซม.  พร้อมเคร่ืองเลน่ 1 ชดุ

         100,000 โรงเรียนมีสนามเดก็

เลน่ส าหรับนกัเรียน

อนบุาลเพียงพอกบั

นกัเรียน

ท.7

93 ปรับปรุงสวนหยอ่ม เพ่ือสร้างบรรยากาศที่ดตีอ่

นกัเรียนและผู้ปกครอง

รวมทัง้บคุลากรภายนอก

ที่มาตดิตอ่กิจธุระกบัทาง

โรงเรียน

ปรับปรุงสวนหยอ่ม พืน้ที่ประมาณ 60 ตร.

ม.ตามรายละเอียดของเทศบาล

         100,000 โรงเรียนมีภมิูทศัน์ร่มร่ืน

 สวยงาม

ท.7

94 กอ่สร้างเรือนเพาะช า สง่เสริมการเรียนการสอน

ในกลุม่สาระการงานและ

เทคโนโลย(ีงานเกษตร) 

และโรงเรียนมีเรือนเพาะช า

ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้างประมาณ 5.00  เมตร  ยาว  

ประมาณ 10.00  เมตร  สงูประมาณ 2.80 

เมตร  มงุกระเบือ้ง  ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

         100,000 โรงเรียนมีสถานที่ให้

นกัเรียนได้ฝึกปฏิบตัิ

ด้านการเกษตร

ท.7
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    6.6 แนวทางพัฒนาศกัยภาพบุคลากร สถานที่ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และระบบงานให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

95 กอ่สร้างป้ายนิเทศ เพ่ือเป็นการ

ประชาสมัพนัธ์ข่าวสาร

ตา่ง ๆ รวมทัง้กิจกรรมของ

โรงเรียนให้นกัเรียนและ

ผู้ปกครองได้รับทราบ

ขนาดกว้างประมาณ 2.50  เมตร  ยาว  

ประมาณ 4  เมตร  สงูประมาณ 2.80 เมตร 

 มงุกระเบือ้ง  ตามแบบแปลนรายละเอียด

ของเทศบาล

           60,000 นกัเรียนและผู้ปกครอง 

       ได้ทราบข่าวสาร

เกิดความเช่ือมัน่และ

ศรัทธาในโรงเรียน

ท.7

96 ปรับปรุงห้องสมดุ เพ่ือสง่เสริมให้นกัเรียนใช้

ห้องสมดุศกึษาหาความรู้

เพ่ิมเตมิจากแหลง่เรียนรู้ที่

หลากหลาย

ปกูระเบือ้งขนาดพืน้ที่ 11x24 ม. ตามแบบ

แปลนเทศบาล

         250,000 นกัเรียนได้รับความรู้

จากห้องสมดุได้ทัว่ถงึ

ท.7

97 กอ่สร้างลานกีฬา

อเนกประสงค์

เพ่ือสง่เสริมการเรียนการ

สอนสาระสขุศกึษาและ

พลศกึษา ให้นกัเรียนมี

สนามในการเลน่กีฬาที่มี

มาตรฐานและให้บริการ

ชมุชน

กอ่สร้างพืน้ คสล. พืน้ที่ประมาณ 100 ตร.

ม.ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

         300,000 โรงเรียนมีสถานที่

ส าหรับให้นกัเรียนได้

เลน่กีฬา

ท.7
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    6.6 แนวทางพัฒนาศกัยภาพบุคลากร สถานที่ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และระบบงานให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

98 ปรับปรุงห้องพระพทุธศาสนา จดับรรยากาศในการเรียน

และการอบรม ศลีธรรม 

จริยธรรม และฝึกสมาธิ

สง่เสริมการปฏิบตัติาม

หลกัธรรมของศาสนา

จดัท าเสนาสนะ  พร้อมปรับปรุงพืน้ห้อง  

พืน้ที่ประมาณ  56 ตร.ม. ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

           80,000 นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนและมี

คณุธรรมจริยธรรมตรง

ตามเป้าประสงค์ของ

โรงเรียน

ท.7

99 ตอ่เตมิอาคารอเนกประสงค์ 

(โรงอาหาร)

เพ่ือใช้เป็นสถานที่ให้

นกัเรียนได้รับประทาน

อาหารกลางวนัและเป็น

ห้องประชมุได้อยา่งเพียงพอ

ขยายพืน้ที่ด้านข้าง กว้างประมาณ  8 เมตร 

 ยาวประมาณ 32  เมตร  พร้อมมงุหลงัคา

กอ่สร้างที่จ าหนา่ยอาหาร  พืน้ปกูระเบือ้ง

ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

         350,000 โรงเรียนมีสถานที่ให้

นกัเรียนได้จดักิจกรรม

ด้านตา่ง ๆ อยา่ง

เพียงพอ

ท.7

100 สร้างสะพานเช่ือมตอ่อาคาร

โรงเรียนเทศบาลวดัไทรเหนือ

เพ่ือให้นกัเรียนและครู

สามารถเดนิทางระหวา่ง

อาคารสะดวกขึน้

ทางเดนิเช่ือมอาคาร แบบสะพานจากชัน้ 3

ไปชัน้ 2 กว้าง 3 เมตร ยาว 6 เมตร ตาม

แบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

40,000           นกัเรียนและครู มี

ทางเดนิเช่ือมระหวา่ง

อาคารสะดวกสบายตอ่

การเดนิทาง

ประหยดัเวลา จดั

กิจกรรมการเรียนรู้ได้

เตม็เวลา

ท.8
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    6.6 แนวทางพัฒนาศกัยภาพบุคลากร สถานที่ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และระบบงานให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

101 ซอ่มแซมฝ้าเพดานอาคาร

บญุจง ชัน้ 3 โรงเรียน

เทศบาลวดัไทรเหนือ

เพ่ือป้องกนัอนัตรายไมใ่ห้

ฝ้าหลน่ลงมาทบันกัเรียน

ตดิฝ้าเพดานยปิซัม่บอร์ดหนา 9 มม. ชนิด

กนัชืน้ขนาด 0.60x0.60 ม. ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

38,400           นกัเรียนและครู ไมเ่กิด

อนัตรายกบั

นกัเรียนและน า้ไมร่ั่วซมึ

ท.8

102 ปรับปรุงห้องธุรการโรงเรียน

เทศบาลวดัไทรเหนือ

เพ่ือให้ห้องธุรการมีขนาด

กว้างขึน้ สะดวกตอ่การ

ตดิตอ่ราชการในเร่ีองตา่งๆ

ปรับปรุงห้องธุรการขนาด 8 x 7.3 เมตร 

ทาสภีายใน จ านวน 1 ห้อง

46,000           โรงเรียนมีมาตรฐานใน

การบริการมากขึน้

และสะดวกตอ่ผู้มารับ

บริการ

ท.8

103 กัน้ชัน้ลา่ง อาคารเรียน 2

โรงเรียนเทศบาลวดัไทรเหนือ

เพ่ือป้องกนัไมใ่ห้บคุคลบกุ

รุกเข้ามาในตวัอาคารและ

ท าความเสยีหายได้

ตดิตัง้รัว้สแตนเลส 172 ตร.ม. รอบอาคาร

เรียน 2 ตามแบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

250,000         โรงเรียนไมไ่ด้รับความ

เสยีหายจากการบกุรุก

ท.8

104 ปรับปรุงห้องนาฏศลิป์

โรงเรียนเทศบาลวดัไทรเหนือ

เพ่ือให้มีห้องนาฏศลิป์ให้

นกัเรียนเข้าเรียน

ทาสภีายใน ตดิกระจกหลงัห้อง ปพืูน้

กระเบือ้ง ตามแบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

50,000           นกัเรียนมีห้อง

นาฏศลิป์นกัเรียนมีห้อง

ไว้ซ้อมการแสดง

ท.8

105 ตดิตัง้หลงัคาโค้งศนูย์พฒันา

เดก็เลก็เทศบาล (ริมอทุยาน

สวรรค์)

เพ่ือป้องกนัแสงแดด  และ

ป้องกนัฝนสาดเข้าใน

อาคารเรียน

ท าเป็นหลงัคาโค้งเมทลัชีท จ านวน 1 แหง่ 

ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

           60,000 เดก็มีสถานศกึษาที่มี

มาตรฐานและปลอดภยั

ศพด.ทน.นว
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    6.6 แนวทางพัฒนาศกัยภาพบุคลากร สถานที่ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และระบบงานให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

106 ทาสอีาคารเรียนศนูย์พฒันา

เดก็เลก็

เพ่ือให้อาคารเรียนเกิด

ความสะอาดสวยงาม มี

ความเป็นระเบยีบเรียบร้อย

เหมาะสมกบัการจดัการ

เรียนการสอน

ทาสภีายนอกอาคารเรียนโดยรอบของศนูย์

พฒันาเดก็เลก็ จ านวน 1 อาคาร ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

         200,000 อาคารเรียนเกิดความ

สะอาดสวยงาม มีความ

เป็นระเบียบเรียบร้อย

เหมาะสมกบัการจดัการ

เรียนการสอน

ศพด.ทน.นว

107 จดัหาครุภณัฑ์ส านกั

ปลดัเทศบาล

เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้

ส านกังานเพียงพอในการ

ปฏิบตัิงาน

 เคร่ืองพิมพ์ All in one  จ านวน  2 เคร่ือง            16,000 อปุกรณ์เคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้เพียงพอแก่

การปฏิบตังิาน

ส านกั

ปลดัเทศบาล งาน

ธุรการ

ไมค์ห้องประชมุ จ านวน 1 ชดุ  (ไมค์ประธาน

 1 ตวั,ไมค์ตอ่พว่ง 60 ตวั,เคร่ืองควบคมุไมค์

 ฯลฯ)

         800,000 งานธุรการ

รถเข็นชนิดนัง่ จ านวน 1 คนั              7,000 งานทอ่งเที่ยว

 มิกเซอร์ จ านวน  1 เคร่ือง            30,000 งานทอ่งเที่ยว

กล้องวีดโีอชนิดบนัทกึภาพด้วยระบบ

ฮาร์ดดสิก์ 1 เคร่ือง

           20,000 งานทอ่งเที่ยว

 มู่ลี่ปรับแสงของอาคารหอชมเมือง          100,000 งานทอ่งเที่ยว

 กล้องสอ่งทางไกลจ านวน  2  ตวั          150,000          150,000 งานทอ่งเที่ยว

 ป้ายจดันิทรรศการพร้อมตดิตัง้จ านวน 6  

ชดุ ชัน้ 1,4,5,7,8, และ 10

           72,000 งานทอ่งเที่ยว

เก้าอีแ้บบมีพนกัพิง จ านวน 2 ตวั              5,000 งานทอ่งเที่ยว
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    6.6 แนวทางพัฒนาศกัยภาพบุคลากร สถานที่ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และระบบงานให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

 เคร่ืองท าน า้ร้อนน า้เยน็ จ านวน  1 เคร่ือง              5,500 งานทอ่งเที่ยว

รถยนต์ตรวจการณ์ขบัเคลื่อน  2  ล้อ แบบ

ธรรมดา 2 คนั

         450,000          450,000 งานเทศกิจ

หลงัคารถอลมิูเนียม 2 หลงั            13,000            13,000 งานเทศกิจ

ไซเร็นสญัญาณเสยีง ครวญครางพร้อม

เคร่ืองขยายเสยีงทรานซิลเตอร์ จ านวน 2 

เคร่ือง

           44,500            44,500 งานเทศกิจ

เคร่ืองรับ-สง่วิทยขุนาด ไมต่ ่ากวา่ 5 วตัต์

ชนิดมือถือ จ านวน  10 เคร่ือง

           60,000            60,000 งานเทศกิจ

เคร่ืองรับ-สง่วิทยขุนาด ไมต่ ่ากวา่ 25 วตัต์

ชนิดตดิรถยนต์  จ านวน 2 เคร่ือง

           24,000            24,000 งานเทศกิจ

รถยนต์บรรทกุน า้ดบัเพลงิ ขนาดจนุ า้ไม่

น้อยกวา่ 6,000 ลติร จ านวน  1 คนั

      3,000,000 งานป้องกนัฯ

เคร่ืองฉายภาพมลัตมีิเดยีพร้อมอปุกรณ์ 

และจอ จ านวน 1  ชดุ

              40,000 งานป้องกนัฯ

รถยนต์กระบะ 4 ล้อ แบบดบัเบิล้แคป์ 4

ประต ูจ านวน 1 คนั พร้อมเคร่ืองรับ - สง่

วิทย ุตดิตัง้ในยานพาหนะ จ านวน 1 เคร่ือง

         624,000 งานป้องกนัฯ
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    6.6 แนวทางพัฒนาศกัยภาพบุคลากร สถานที่ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และระบบงานให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

ชดุอปุกรณ์ชว่ยเหลอืค้นหา ผู้ประสบภยั

ทางน า้พร้อมอปุกรณ์ครบชดุจ านวน 2 ชดุ

         400,000 งานป้องกนัฯ

เรือท้องแบนแบบอลมิูเนียม บรรทกุคนได้ไม่

น้อยกวา่ 5 คน เคร่ืองยนต์แบบหางสัน้ ไม่

น้อยกวา่ 35 แรงม้า พร้อมอปุกรณ์   จ านวน

 2  ล า

      1,500,000 งานป้องกนัฯ

ชดุผจญเพลงิ ส าหรับดบัไฟในอาคารสงู

พร้อมอปุกรณ์ จ านวน 3 ชดุ

         360,000 งานป้องกนัฯ

เคร่ืองอดัถงัอากาศเคร่ืองชว่ยหายใจจ านวน 

  1  เคร่ือง

         450,000 งานป้องกนัฯ

เคร่ืองปรับอากาศ ไมน้่อยกวา่ 12,000  บทียีู

 พร้อมตดิตัง้ จ านวน 1 เคร่ือง

           25,000 งานป้องกนัฯ

เคร่ืองตดัแตง่ก่ิงไม้แบบเคร่ืองยนต์เบนซิน

พร้อมอปุกรณ์ จ านวน 1 ชดุ

           35,000 งานป้องกนัฯ

หน้ากากป้องกนัควนัพิษพร้อมอปุกรณ์

จ านวน  5  ชดุ

           50,000 งานป้องกนัฯ

กล้องถา่ยภาพน่ิงระบบดจิิตอล จ านวน 1 

เคร่ือง

           10,000 งานป้องกนัฯ
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    6.6 แนวทางพัฒนาศกัยภาพบุคลากร สถานที่ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และระบบงานให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

เคร่ืองรับ-สง่วิทย ุแบบมือถือใช้งาน จ านวน 

 8 เคร่ือง

           96,000 งานป้องกนัฯ

หวัฉีดน า้ดบัเพลงิใช้ส าหรับดบัไฟในอาคาร 

จ านวน  2  ชดุ

         100,000 งานป้องกนัฯ

ปัม้สบูน า้ไฟฟ้า (ปัม้แช)่ ขนาดไมน้่อยกวา่ 3 

 นิว้ จ านวน  3   ชดุ

           60,000 งานป้องกนัฯ

กล้องถา่ยภาพความร้อน ส าหรับงาน

ดบัเพลงิ จ านวน  1  ชดุ

         800,000 งานป้องกนัฯ

ถงัอากาศ (PA) ส าหรับดบัไฟในอาคาร และ

ชว่ยเหลอืค้นหาผู้ประสบภยั จ านวน  2  ชดุ

         100,000 งานป้องกนัฯ

เคร่ืองขยายเสยีงพร้อมล าโพง และอปุกรณ์ 

จ านวน  2  ชดุ

           30,000 งานป้องกนัฯ

เปลพยาบาล (สไปเนอร์บอร์ด) พร้อม

อปุกรณ์ จ านวน   2  ชดุ

           35,000 งานป้องกนัฯ

ชดุเฝือกดามกระดกูร่างกายมนษุย์ แบบ

สญูญากาศ ครบชดุพร้อมอปุกรณ์ จ านวน  

2  ชดุ

           50,000 งานป้องกนัฯ

เคร่ืองพิมพ์มลัตฟัิงชัน่ พร้อมระบบ Refill 

น า้หมกึอตัโนมตั ิจ านวน 1 เคร่ือง

             8,000 งานเลขานกุารฯ
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    6.6 แนวทางพัฒนาศกัยภาพบุคลากร สถานที่ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และระบบงานให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

108 จดัหาครุภณัฑ์กองวิชาการ

และแผนงาน

เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้

เพียงพอในการปฏิบตังิาน

คอมพิวเตอร์พร้อมปริน้เตอร์ และอปุกรณ์

ตอ่พว่ง จ านวน 1 ชดุ

           30,000 อปุกรณ์เคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้เพียงพอแก่

การปฏิบตังิาน

งานนิตกิาร  

กองวิชาการและ

แผนงาน

กล้องวงจรปิดชนิดส ีพร้อมอปุกรณ์ จ านวน 

4 ตวั

         100,000 งานเทคโนฯ

Load Balance และอปุกรณ์            70,000 งานเทคโนฯ

โทรทศัน์ส ี21 นิว้ จ านวน 1 เคร่ือง              5,000 งานบริการและ

เผยแพร่ฯ

เคร่ืองปรับอากาศขนาดไมต่ ่ากวา่ 20,000 

BTU พร้อมคา่ตดิตัง้ จ านวน 1 เคร่ือง

              50,000 งานบริการและ

เผยแพร่ฯ

ไมค์ลอยคูพ่ร้อมชดุล าโพงขนาด 12 นิว้ 

ก าลงัขบั 3000 วตัต์ ระยะใช้จากฐาน 200 

เมตร พร้อมปลัก๊ไฟ

             9,000 งานบริการข้อมลูฯ

พดัลมตัง้พืน้ 1 ตวั              2,500 งานบริการข้อมลูฯ

เก้าอีส้ านกังาน จ านวน 12 ตวั            12,000 งานธุรการ

คอมพิวเตอร์ พร้อมเคร่ืองพิมพ์ จ านวน 1 ชดุ            30,000 งานร้องทกุข์

ร้องเรียน

ตู้ เก็บเอกสารแบบฟอร์ม 10 ลิน้ชกั 1 ตู้              8,000 งานนิตกิาร

 คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จ านวน 1 เคร่ือง            35,000 งานเทคโนฯ
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    6.6 แนวทางพัฒนาศกัยภาพบุคลากร สถานที่ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และระบบงานให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

109 จดัหาครุภณัฑ์ส านกัการคลงั เพ่ือมีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้

เพียงพอตอ่การปฏิบตังิาน

เคร่ืองพิมพ์ all in one จ านวน 2 เคร่ือง            16,000 อปุกรณ์เคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้เพียงพอแก่

การปฏิบตังิาน

ส านกัการคลงั

จอคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 เคร่ือง            13,500 ส านกัการคลงั

เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์  9 เคร่ือง            72,000 ส านกัการคลงั

กล้องถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิิตอล จ านวน 2 

เคร่ือง

           30,000 ส านกัการคลงั

ตู้ เก็บเอกสาร 3 ลิน้ชกั จ านวน 3 ตู้            12,600 ส านกัการคลงั

ตู้ เก็บเอกสารแบบรางเลื่อนชนิด 8 ตู้  จ านวน

 1 ชดุ

           81,400 ส านกัการคลงั

เก้าอีป้ระชมุ จ านวน 10 ตวั            19,000 ส านกัการคลงั

เคร่ืองกดบตัรควิพร้อมคอมพิวเตอร์ จ านวน 

1 ชดุ

           80,000 ส านกัการคลงั

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จ านวน 1 เคร่ือง            35,000 ส านกัการคลงั

รถจกัรยานยนต์ ขนาดไมน้่อยกวา่ 120 ซีซี 

จ านวน 2 คนั

           84,000 ส านกัการคลงั

110 จดัหาครุภณัฑ์ส านกัการชา่ง เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพใน

การปฏิบตังิาน

เคร่ืองตดัหญ้าชนิดสะพาย ข้อแข็ง 1  

จ านวน  10  เคร่ือง

         100,000 อปุกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้

เพียงพอแก่การปฏิบตัิงาน
ส านกัการชา่ง

รถขดุตนีตะขาบ ขนาด 150 แรงม้า จ านวน 

 1  คนั

      4,500,000 ส านกัการชา่ง
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    6.6 แนวทางพัฒนาศกัยภาพบุคลากร สถานที่ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และระบบงานให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

ซอ่มใหญ่ (overhall) รถแทรคเตอร์ 

หมายเลขทะเบยีน  ต 7090

         800,000 ส านกัการชา่ง

เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ขนาด  150 kva 120  

กิโลวตัต์ จ านวน 2 เคร่ือง

      1,900,000       1,900,000 ส านกัการชา่ง

คอมพิวเตอร์ส านกังานและเคร่ืองพิมพ์

พร้อมอปุกรณ์  จ านวน  2  ชดุ

70,000           ส านกัการชา่ง

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค  จ านวน  1  เคร่ือง            35,000 ส านกัการชา่ง

เคร่ืองย า้ตอ่สายแบบไฮดรอลคิ จ านวน 1 ตวั

  แรงอดัสาย  5  ตนั  น า้หนกั 2.1 กิโลกรัม

           47,600 ส านกัการชา่ง

บนัไดอลมิูเนียม  7  ขัน้  จ านวน  5 ตวั            13,500 ส านกัการชา่ง

เข็มขดัปืนเสา (เซฟตีเ้บลล์)  รับน า้หนกั 

1,500 kg  จ านวน  2 เส้น

             9,000 ส านกัการชา่ง

ตู้ เหลก็เก็บเอกสาร 4 ชัน้ จ านวน  6  ตู้            30,000 ส านกัการชา่ง

เคร่ืองพิมพ์ดดีไฟฟ้า แบบตัง้โต๊ะ  จ านวน  2 

 เคร่ือง

           39,000 ส านกัการชา่ง

รถเข็นกระดกเท  2  ล้อ จ านวน  20  คนั            40,000  ส านกัการชา่ง

แทน่ตดัเหลก็ 14"  น า้หนกั  16.2 kg  

2,000W  จ านวน 1 เคร่ือง

             8,700 ส านกัการชา่ง
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    6.6 แนวทางพัฒนาศกัยภาพบุคลากร สถานที่ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และระบบงานให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

เคร่ืองตดัหนิออ่น (กระเบือ้ง)  น า้หนกั 2.7 

kg  860W   จ านวน  1  เคร่ือง

             8,700 ส านกัการชา่ง

โมผ่สมปนู (เหลก็หลอ่) จ านวน 1 เคร่ือง            32,000 ส านกัการชา่ง

หนิเจียร 4" (เคร่ืองเจียร) น า้หนกั 1.5 kg 

570W  จ านวน 1  ตวั

             4,200  ส านกัการชา่ง

รอกโซแ่ขวน 2  ตนั  จ านวน  1  ตวั              9,750 ส านกัการชา่ง

รอกดงึสายไฟ (แบบมือโยก) 1.5 ตนั  

จ านวน  2  ตวั

           19,600  ส านกัการชา่ง

คา่ซอ่มใหญ่ (overhall) รถดดูดนิเลน ชนิด 

10 ล้อหมายเลขทะเบยีน นว.8852

      3,000,000 ส านกัการชา่ง

รถเกลี่ยดนิ (เกรดเดอร์) มีล้อยาง 6 ล้อ 

เคร่ืองยนต์ดเีซลขบัเคลื่อน 4 ล้อหลงัมีก าลงั

ม้าไมน้่อยกวา่ 180 แรงม้า จ านวน 1 คนั

         7,800,000  ส านกัการชา่ง

รถยนต์บรรทกุน า้แบบอเนกประสงค์ ขนาด

บรรจไุมน้่อยกวา่ 12,000 ลติร  ชนิด 10 ล้อ 

แบบ 2 เพลา เคร่ืองยนต์ดเีซลมีก าลงัแรงม้า

ไมน้่อยกวา่ 200 แรงม้า  จ านวน  2  คนั

         7,500,000 ส านกัการชา่ง
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    6.6 แนวทางพัฒนาศกัยภาพบุคลากร สถานที่ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และระบบงานให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

รถยนต์บรรทกุน า้แบบอเนกประสงค์ขนาด

ความจไุมน้่อยกวา่ 5,000 ลติร ชนิด 6 ล้อ  

เคร่ืองยนต์ดเีซล มีก าลงัแรงม้า ไมน้่อยกวา่ 

140  แรงม้า จ านวน 2 คนั

         4,400,000 ส านกัการชา่ง

รถบดอดัและดนักลบขยะ ชนิด4 ล้อ แบบ

ขบัเคลื่อน ทัง้ 4 ล้อ พร้อมใบมีดดนิกลบข

นะท างานด้วยระบบไอดรอลคิ มีก าลงัไม่

น้อยกวา่ 280 แรงม้า

       17,000,000 ส านกัการชา่ง

เคร่ืองเจาะคอนกรีตแบบใช้ลมอดัอากาศได้

ไมน้่อยกวา่ 185 ลบ.ฟตุ/วินาท ีที่ความดนั

ใช้งาน 80-120 ปอนด์ตอ่ตารางนิว้

ขบัเคลื่อนด้วยเคร่ืองยนต์ดเีซลตดิตัง้บนรถ

พว่งบรรทกุ 2 ล้อ

      1,300,000  ส านกัการชา่ง

รถบรรทกุเทท้ายขนาดความจไุมน้่อยกวา่ 10

 ลบ.เมตร ชนิด 10 ล้อ พร้อมเคร่ืองมือ

อปุกรณ์ประจ ารถ จ านวน 2 คนั

      3,100,000       3,100,000 ส านกัการชา่ง
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    6.6 แนวทางพัฒนาศกัยภาพบุคลากร สถานที่ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และระบบงานให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

รถยนต์ดดูสิ่งโสโครกและอดัล้างทอ่ระบาย

น า้ ชนิด 10 ล้อ แบบ 2 เพลา ขนาดบรรจไุม่

น้อยกวา่ 10 ลกูบาศก์หลา เคร่ืองยนต์ดเีซล

 มีก าลงัไมน้่อยกวา่ 260 แรงม้า จ านวน 2 คนั

       17,000,000     17,000,000 ส านกัการชา่ง

111 จดัหาครุภณัฑ์ส านกัการ

สาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม

เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้

เพียงพอแกก่ารปฏิบตังิาน

เคร่ืองซกัผ้า ขนาด 6 kgs จ านวน 1 เคร่ือง              6,500 อปุกรณ์เคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้เพียงพอแก่

การปฏิบตังิาน

งานศนูย์บริการ

สาธารณสขุ 4

เคร่ืองปรับอากาศชนิดตดิผนงัขนาด 9,000 

บทียี ูจ านวน 1 เคร่ือง

           16,000 งานศนูย์บริการ

สาธารณสขุ 4

เก้าอีพ้ลาสตกิ จ านวน 50 ตวั            10,000 งานศนูย์บริการ

สาธารณสขุ 4

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส านกังานและ

เคร่ืองพิมพ์พร้อมอปุกรณ์ 1 ชดุ

           30,000 กลุม่งานสง่เสริม

สิ่งแวดล้อม

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ชนิดกระเป๋าหิว้ 1 ชดุ            35,000 กลุม่งานสง่เสริม

สิ่งแวดล้อม

กล้องถา่ยภาพน่ิงระบบดจิิตอล จ านวน 1 

เคร่ือง

           10,000 กลุม่งานสง่เสริม

สิ่งแวดล้อม

เคร่ืองชัง่น า้หนกัพร้อมตู้ เหลก็เก็บอปุกรณ์  1

  ชดุ

           11,000 กลุม่งานสง่เสริม

สิ่งแวดล้อม
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    6.6 แนวทางพัฒนาศกัยภาพบุคลากร สถานที่ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และระบบงานให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

เคร่ืองชว่ยสอน จ านวน 1 เคร่ือง              3,800 กลุม่งานสง่เสริม

สขุภาพ

รถยนต์ 4 ประต ูจ านวน 1 คนั          618,000 กลุม่งานสง่เสริม

สขุภาพ

ปืนยงิตาข่ายจบัสนุขั จ านวน 1 ชดุ            20,000 งานโรงฆ่าสตัว์

ชดุรับแขก จ านวน 1 ชดุ            15,000 กลุม่งานสง่เสริม

สขุภาพ

ตู้ เหลก็เก็บเอกสาร 2 บานทบึ (บานเลื่อน) 

จ านวน  2  ตู้

             6,000 กลุม่งานสง่เสริม

สขุภาพ

เก้าอี ้จ านวน 50 ตวั            20,000 กลุม่งานสง่เสริม

สขุภาพ

เก้าอีท้ างาน จ านวน 5 ตวั              2,300              9,200 กลุม่งานสง่เสริม

สขุภาพ

คอมพิวเตอร์ส านกังานและเคร่ืองพิมพ์(ปริน้

เตอร์ส)ี พร้อมอปุกรณ์ จ านวน 2 ชดุ

           30,000            30,000 งานบริการ

สาธารณสขุฯ

งานสง่เสริมสขุภาพ

โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี ้จ านวน 3 ชดุ              7,600              3,800 งานบริการ

สาธารณสขุฯ

งานสง่เสริมสขุภาพ

ตู้ เหลก็แบบบานเลื่อนกระจก 2 ชัน้ จ านวน 1

 หลงั

             3,000 งานบริการ

สาธารณสขุฯ
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    6.6 แนวทางพัฒนาศกัยภาพบุคลากร สถานที่ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และระบบงานให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

เคร่ืองพิมพ์ All in one พร้อมอปุกรณ์ 

จ านวน 1 ชดุ

             8,000 งานบริการ

สาธารณสขุฯ

เคร่ืองปรับอากาศชนิดตดิผนงั ขนาดไมต่ ่า

กวา่ 24,000 บทียี ูพร้อมคา่ตดิตัง้ จ านวน 1 

เคร่ือง

           42,000 งานศนูย์บริการ

สาธารณสขุ 4

พดัลมแบบตัง้พืน้ ขนาด 16 นิว้ จ านวน 4 ตวั              7,400 งานศนูย์บริการ

สาธารณสขุ 4

เคร่ืองท าน า้ร้อน - น า้เยน็ จ านวน 1 เคร่ือง              5,500 งานศนูย์บริการ

สาธารณสขุ 4

ผ้ามา่นปรับแสงพร้อมอปุกรณ์ จ านวน 1 ชดุ            25,000 งานศนูย์บริการ

สาธารณสขุ 3

112 จดัหาครุภณัฑ์ส านกั

การศกึษา

เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพใน

การปฏิบตังิาน

จอคอมพิวเตอร์ ขนาดไมต่ ่ากวา่ 19 นิว้ 

จ านวน 1 เคร่ือง

             4,500 อปุกรณ์เคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้เพียงพอแก่

การปฏิบตัิงาน

ฝ่ายบริหารทัว่ไป

พดัลมน า้ ความจขุองน า้ไมน้่อยกวา่ 200 

ลติร จ านวน 2 เคร่ือง

           54,000 สนามกีฬาฯ

ตู้ลอ็กเกอร์ 9 ประต ูพร้อมกญุแจ จ านวน 4 

หลงั

           20,000 สนามกีฬาฯ

(สระวา่ยน า้)

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คพร้อมอปุกรณ์ 

จ านวน 1 เคร่ือง

           35,000 ฝ่ายวิชาการ
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    6.6 แนวทางพัฒนาศกัยภาพบุคลากร สถานที่ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และระบบงานให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ จ านวน 4 เคร่ือง            32,000 ศกึษานิเทศก์ /

ฝ่ายบริหารฯ/

ฝ่ายการจนท.

เคร่ืองพิมพ์มลัตฟัิงก์ชนัพร้อมอิงค์แทงค์ 

จ านวน 1 เคร่ือง

             6,000 หนว่ยศกึษานิเทศก์

เคร่ืองรับสง่วิทย ุระบบVHF/FM ชนิดมือถือ 

ขนาดก าลงัสง่ไมต่ ่ากวา่ 5 วตัต์ จ านวน 4 

เคร่ือง

           48,000 สนามกีฬาฯ

โทรทศัน์ แอลซีด ีขนาดไมน้่อยกวา่  32 นิว้ 

พร้อมขาแขวนจ านวน 1 เคร่ือง

           18,000 ส านกัการศกึษา

รถจกัรยานยนต์ ขนาดไมน้่อยกวา่ 120 ซีซี 

จ านวน 1 คนั

           40,000 ส านกัการศกึษา

เคร่ืองถา่ยเอกสาร ระบบดจิิตอล ความเร็ว

ไมต่ ่ากวา่ 10 แผน่ตอ่นาท ีจ านวน 1 เคร่ือง

           53,500 ส านกัการศกึษา

113 จดัหาครุภณัฑ์โรงเรียน

เทศบาลวดัไทรใต้

เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพใน

การปฏิบตังิาน

เคร่ืองถา่ยเอกสาร ระบบดจิิตอล ความเร็ว

ไมต่ ่ากวา่ 10 แผน่ตอ่นาท ีจ านวน 1 เคร่ือง

           53,500 ประสทิธิภาพในการ

ปฏิบตังิานเพ่ิมขึน้

ท.1

ตู้ เหลก็เก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนกระจก 

ทรงสงู จ านวน 4 หลงั

           17,600 ท.1

ตู้ เหลก็เอกสาร 3 ลิน้ชกั จ านวน 3 หลงั              9,900 ท.1
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    6.6 แนวทางพัฒนาศกัยภาพบุคลากร สถานที่ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และระบบงานให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

ตู้ เหลก็เก็บเอกสารประตทูบึ 2 บาน จ านวน 

4 หลงั

           16,200 ท.1

ตู้ เหลก็เอกสาร 15 ลิน้ชกั จ านวน 4 หลงั            15,200 ท.1

ตู้แชแ่ข็งฝากระจก ขนาดไมน้่อยกวา่ 13 ควิ 

จ านวน 1 ตู้

           20,000 ท.1

114 จดัหาครุภณัฑ์โรงเรียน

เทศบาลวดัปากน า้โพใต้

เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพใน

การปฏิบตังิาน

โต๊ะนกัเรียนชนิดเดี่ยวพร้อมเก้าอีข้าเหลก็

ระดบัประถมศกึษา จ านวน 30 ชดุ

           40,500 ประสทิธิภาพในการ

ปฏิบตังิานเพ่ิมขึน้

ท.2

ตู้ เหลก็เก็บเอกสารประตทูบึ 2 บาน จ านวน 

2 ชดุ

             8,100 ท.2

พดัลมเพดาน  ขนาดใบพดั 56 นิว้ พร้อม

ตดิตัง้ จ านวน 22 ตวั

           44,000 ท.2

พดัลมโคจร ขนาดใบพดั 16 นิว้ พร้อมตดิตัง้

 จ านวน  4 ตวั

             6,000 ท.2

กล้องถา่ยภาพเคลื่อนไหวระบบดจิิตอล 

จ านวน 1 ชดุ

10,000           ท.2

เคร่ืองปรับอากาศมีระบบฟอกอากาศ ขนาด

ไมน้่อยกวา่ 24,000 BTU.พร้อมตดิตัง้ 

จ านวน 3 เคร่ือง

         113,700 ท.2

โต๊ะหนิขดั จ านวน 10 ชดุ 22,000           ท.2
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    6.6 แนวทางพัฒนาศกัยภาพบุคลากร สถานที่ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และระบบงานให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

เสาวอลเลย์บอลปรับระดบัได้ จ านวน 1 ชดุ 16,500           ท.2

โพเดยีม จ านวน 2 ชดุ 40,000           ท.2

ชดุรับแขกพร้อมโต๊ะกลาง ชดุใหญ่ จ านวน 1

 ชดุ

15,000           ท.2

โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี ้จ านวน 15 ชดุ 33,000           ท.2

ตู้ เหลก็เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนทบึ จ านวน

 4 ชดุ

12,800           ท.2

115 จดัหาครุภณัฑ์โรงเรียน

เทศบาลวดัพรหมจริยาวาส

เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพใน

การปฏิบตังิาน

ตู้ เหลก็เก็บเอกสารประตทูบึ 2 บาน จ านวน 

3 ชดุ

12,150           ประสทิธิภาพในการ

ปฏิบตังิานเพ่ิมขึน้

ท.3

คา่โต๊ะอาหาร พร้อมม้านัง่จ านวน 8 ชดุ 33,600           ท.3

โต๊ะนกัเรียนชนิดเดี่ยวพร้อมเก้าอีข้าเหลก็

ระดบัประถมศกึษา จ านวน 100 ชดุ

135,000         ท.3

โต๊ะนกัเรียนชนิดเดี่ยวพร้อมเก้าอีข้าเหลก็

ระดบัมธัยมศกึษา จ านวน 100 ชดุ

135,000         ท.3

โทรทศัน์ แอลซีด ีขนาดไมน้่อยกวา่ 32 นิว้ 

พร้อมขาแขวนจ านวน 3 เคร่ือง

54,000           ท.3
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    6.6 แนวทางพัฒนาศกัยภาพบุคลากร สถานที่ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และระบบงานให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

คอมพิวเตอร์ส าหรับนกัเรียนพร้อมตดิตัง้

ระบบเครือข่ายและระบบไฟฟ้า จ านวน 10 

ชดุ

200,000         ท.3

เคร่ืองพิมพ์มลัตฟัิงก์ชนั พร้อมอิงค์แทงค์ 

จ านวน 2 เคร่ือง

16,000           ท.3

เคร่ืองท าน า้เยน็แบบใช้ขวด จ านวน 1 เคร่ือง 3,800             ท.3

โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี ้จ านวน 5 ชดุ 25,000           ท.3

คอมพิวเตอร์ส าหรับส านกังานพร้อม

เคร่ืองพิมพ์มลัตฟัิงก์ชนั ตดิตัง้อิงค์แทงค์ 

จ านวน 2 ชดุ

60,000           ท.3

โต๊ะ-เก้าอีเ้ดก็อนบุาล พร้อมเก้าอี ้6 ตวั 

จ านวน 10 ชดุ

40,000           ท.3

โต๊ะอเนกประสงค์ ขาเหลก็ชบุโครเม่ียมพบั

ได้ พืน้บฟุอร์เมก้า จ านวน 10 ตวั

26,000           ท.3

ตู้ เหลก็เก็บเอกสาร 2 ตอน ตอนบน กระจก

ใสบานเลื่อน  ตอนลา่งประต ูเลื่อนทบึ 

จ านวน 6 หลงั

12,000           ท.3

เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด  36,000  บทียี ู

จ านวน 1 เคร่ือง

45,000           ท.3
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    6.6 แนวทางพัฒนาศกัยภาพบุคลากร สถานที่ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และระบบงานให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

เคร่ืองพิมพ์ชนิดหมกึพน่ จ านวน 1 เคร่ือง 8,000             ท.3

เมกกะโฟน MSH 500ยี่ห้อ โคร่อน จ านวน  4

  ตวั

64,000           ท.3

โทรทศัน์ส ี 25 " ชนิดจอแบน จ านวน  3 

เคร่ือง

15,000           ท.3

กล้องดจิิตอล  จ านวน 1 ตวั ถา่ยภาพ

เคลื่อนไหวระบบดจิิตอล บนัทกึ HARD  

DISK DRIVE ไมน้่อยกวา่ 40 GB พร้อม

อปุกรณ์

10,000           ท.3

พดัลมโรงงานแบบตัง้พืน้ ขนาด 24"  ปรับ

ความเร็วได้ จ านวน 5 ตวั

4,400             ท.3

ตู้ เก็บแบบฟอร์ม  5  หลงั 30,000           ท.3

เก้าอีพ้ลาสตกิ จ านวน 100  ตวั  20,000           ท.3

พดัลมเพดาน ขนาด 56 นิว้ สขีาว จ านวน 

20  ตวั

11,250           ท.3

ตู้ลอ็กเกอร์ขนาด 9 ชอ่ง จ านวน 10 หลงั 25,000           ท.3

ตู้บานเลื่อนกระจก จ านวน 5 หลงั 19,500           ท.3

โต๊ะญ่ีปุ่ น (เหลก็) จ านวน 9 ชดุ 6,300             ท.3

เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จ านวน 1 เคร่ือง 8,000             ท.3
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    6.6 แนวทางพัฒนาศกัยภาพบุคลากร สถานที่ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และระบบงานให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คพร้อมอปุกรณ์ตอ่

พว่ง จ านวน 1 เคร่ือง

35,000           ท.3

HUB  24  PORT พร้อมอปุกรณ์ ตอ่เช่ือม

ระบบเครือข่าย จ านวน  1 ชดุ

22,000           ท.3

ตู้ล าโพงสนาม  ขนาด 15 " ขนาดไมน้่อยกวา่

 450  วตัต์  RMS พร้อมเสยีงแหลมและขา

ตัง้ ขนาดไมน้่อยกวา่ 1,500 วตัต์  จ านวน 2

 ตู้

16,000           ท.3

ไมค์ลอย ผา่น UHF เปลี่ยนคลื่น ความถ่ีมี

สญัญาณรับ 2 เสา ท างานอิสระ ใช้ถา่นชนิด

  AA จ านวน 1 ก้อน

26,000           ท.3

เคร่ืองฉายโปรเจกเตอร์ พร้อมจอ  จ านวน  1

  ชดุ

50,000           ท.3

โทรทศัน์ 29" พร้อมที่แขวน และตดิตัง้  

จ านวน 1 เคร่ือง

5,000             ท.3

เคร่ืองเจียร  ขนาด  4 หิว้ รุ่น  GWS 8-100C 

 ยี่ห้อ   BOSCH จ านวน 1 เคร่ือง

6,500             ท.3

แทน่ตดัไฟเบอร์  ขนาด  14 นิว้  รุ่น GCO  

2000  ยี่ห้อ   BOSCH  จ านวน 1 เคร่ือง

6,000             ท.3
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    6.6 แนวทางพัฒนาศกัยภาพบุคลากร สถานที่ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และระบบงานให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

สวา่นกระแทก รุ่น  GSB  13 RE BOSCH 

จ านวน 1 เคร่ือง

3,000             ท.3

สวา่นโรตารี ยี่ห้อ BOSCH ขนาดไฟ 820 W 

รุ่น GBH 2 - 26 E จ านวน 1 เคร่ือง

7,500             ท.3

จ๊ิกซอ  MAKITA รุ่น 4300  AB จ านวน 1 

เคร่ือง

6,000             ท.3

กลองแทร็คขอบโลหะหนงัแก้ว จ านวน  2  ใบ 8,400             ท.3

กลองทอมบ้าคูไ่ฟร์เบอร์  จ านวน  4  คู่ 22,400           ท.3

เคร่ืองตัง้จงัหวะ จ านวน 1 อนั 2,600             ท.3

เบลไลร่ากลาง จ านวน 4เคร่ือง 8,000             ท.3

เมโลเดีย้น  34 คย์ี เสยีงโซปราโน  จ านวน  4

  เคร่ือง

15,600           ท.3

เมโลเดีย้น  32  คย์ี  เสยีงอลัโต จ านวน 4  

เคร่ือง

10,400           ท.3

เมโลเดีย้น  37 คย์ี  เสยีงเทนเนอร์ จ านวน 4 

 เคร่ือง

18,400           ท.3

กลองใหญ่  ขนาด  18  นิว้  จ านวน  1  ใบ 20,000           ท.3

กลองใหญ่  ขนาด 120 นิว้  จ านวน  1  ใบ 20,000           ท.3
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    6.6 แนวทางพัฒนาศกัยภาพบุคลากร สถานที่ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และระบบงานให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

กลองใหญ่  ขนาด  22  นิว้  จ านวน  1  ใบ 20,000           ท.3

กลองใหญ่  ขนาด  24  นิว้  จ านวน  1  ใบ 20,000           ท.3

กลองใหญ่  ขนาด  26  นิว้  จ านวน 1  ใบ 20,000           ท.3

กลองแทร์ค จ านวน  2  ใบ 15,000           ท.3

โต๊ะหมู่บชูาขนาดใหญ่พร้อมที่รอง หมู่ 9 

จ านวน  1  ชดุ

17,600           ท.3

ชดุรับแขกพร้อมโต๊ะชดุใหญ่ 1 ชดุ 15,000           ท.3

โต๊ะเคร่ืองแป้ง จ านวน 9 ชดุ 7,650             ท.3

เตยีงเหลก็พร้อมที่นอนครบชดุ จ านวน  2  

เตยีง

16,000           ท.3

เคร่ืองตดัหญ้าแบบสะพายหลงั ข้อแข็ง  

จ านวน  1  เคร่ือง

9,700             ท.3

เคร่ืองขยายเสยีงแบบมือถือ จ านวน  3  

เคร่ือง

12,000           ท.3

ฉาบ จ านวน   2  คู่ 16,000           ท.3

แซกอลัโต้  จ านวน  4  เคร่ือง 78,000           ท.3

แซกเทนเนอร์  จ านวน  4  เคร่ือง 88,000           ท.3

แตรทรัมเป็ด  จ านวน  4  เคร่ือง 40,000           ท.3

ทรอมโบน  จ านวน   2     ใบ 30,000           ท.3

บาริโทน  จ านวน   2   ชดุ 40,000           ท.3
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    6.6 แนวทางพัฒนาศกัยภาพบุคลากร สถานที่ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และระบบงานให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

เคร่ืองป๊ัมน า้   จ านวน    4  เคร่ือง 40,000           ท.3

สวา่นไฟฟ้าแบบ 2 ระบบ จ านวน 1 เคร่ือง 5,500             ท.3

เคร่ืองชว่ยสอน  จ านวน 10 ชดุ 15,000           ท.3

116 จดัหาครุภณัฑ์โรงเรียน

เทศบาลวดัวรนาถบรรพต

เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพใน

การปฏิบตังิาน

คอมพิวเตอร์ส าหรับนกัเรียนพร้อมตดิตัง้

ระบบเครือข่ายและระบบไฟฟ้า จ านวน 20 

ชดุ

         400,000 ประสทิธิภาพในการ

ปฏิบตังิานเพ่ิมขึน้

ท.4

คอมพิวเตอร์ส าหรับควบคมุพร้อม

เคร่ืองพิมพ์มลัตฟัิงก์ชนั ตดิตัง้อิงค์แทงค์ 

จ านวน 1 ชดุ

           30,000 ท.4

โต๊ะนกัเรียนพร้อมเก้าอี ้ระดบัประถม 

จ านวน 200 ชดุ

         170,000 ท.4

โต๊ะนกัเรียนพร้อมเก้าอี ้ระดบัมธัยม จ านวน

 100 ชดุ

           95,000 ท.4

โต๊ะท างาน จ านวน 10 ชดุ            35,000 ท.4

ชดุโซฟานัง่  8  ที่  1  ชดุ            30,000 ท.4

เคร่ืองปรับอากาศขนาดไมน้่อยกวา่ 24,000

 BTU. จ านวน  4 เคร่ือง

         140,000 ท.4

เคร่ืองเลน่สนามเดก็เลน่แบบพลาสตกิ

จ านวน 1 ชดุ

         800,000 ท.4
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    6.6 แนวทางพัฒนาศกัยภาพบุคลากร สถานที่ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และระบบงานให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

117 จดัหาครุภณัฑ์โรงเรียน

เทศบาลวดัชอ่งครีีฯ

เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพใน

การปฏิบตังิาน

โต๊ะนกัเรียนชนิดเดี่ยวพร้อมเก้าอีข้าเหลก็

ระดบัประถมศกึษา จ านวน 100 ชดุ

         135,000 ประสทิธิภาพในการ

ปฏิบตังิานเพ่ิมขึน้

ท.5

โต๊ะนกัเรียนชนิดเดี่ยวพร้อมเก้าอีข้าเหลก็

ระดบัมธัยมศกึษา จ านวน 50 ชดุ

           67,500 ท.5

โทรทศัน์ แอลซีด ีขนาดไมน้่อยกวา่ 32 นิว้ 

พร้อมขาแขวนจ านวน 10 เคร่ือง

         180,000 ท.5

เคร่ืองเลน่ DVD พร้อมไมโครโฟน จ านวน 10

 ชดุ

           30,000 ท.5

กล้องถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิิตอล จ านวน  2 

เคร่ือง

           20,000 ท.5

โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี ้จ านวน 10 ชดุ            50,000 ท.5

เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ จ านวน 2 เคร่ือง            16,000 ท.5

เคร่ืองพิมพ์มลัตฟัิงก์ชนั พร้อมอิงค์แทงค์ 

จ านวน 1 เคร่ือง

             8,000 ท.5

ตู้ เอกสาร 15 ลิน้ชกั จ านวน 2 หลงั              7,600 ท.5

พดัลมโรงงานแบบตัง้พืน้ขนาด 24 นิว้ ปรับ

ความเร็ว ได้ จ านวน 3 ตวั

           13,200 ท.5

โต๊ะอเนกประสงค์ ขาเหลก็ชบุโครเม่ียมพบั

ได้ พืน้บ ุฟอร์เมก้า จ านวน 10 ตวั

           25,000 ท.5
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    6.6 แนวทางพัฒนาศกัยภาพบุคลากร สถานที่ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และระบบงานให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ พร้อมอปุกรณ์ตอ่พว่ง

ครบชดุ จ านวน 10 เคร่ือง

         200,000 ท.5

เคร่ืองชว่ยสอน จ านวน10ชดุ            50,000 ท.5

118 จดัหาครุภณัฑ์โรงเรียน

เทศบาลวดัจอมครีีนาคพรต

เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพใน

การปฏิบตังิาน

คา่โต๊ะอาหาร พร้อมม้านัง่จ านวน 20 ชดุ            84,000 ประสทิธิภาพในการ

ปฏิบตังิานเพ่ิมขึน้

ท.6

ตู้ เยน็ ขนาดไมน้่อยกวา่ 5ควิบกิฟตุ จ านวน 

2 เคร่ือง

13,000           ท.6

เตาแก๊ส ไมน้่อยกวา่ 3 หวั พร้อมถงัแก๊สและ

เตาอบ จ านวน 2 ชดุ

           17,800 ท.6

โต๊ะนกัเรียนชนิดเดี่ยวพร้อมเก้าอีข้าเหลก็

ระดบัประถมศกึษา จ านวน 50 ชดุ

67,500           ท.6

โต๊ะนกัเรียนชนิดเดี่ยวพร้อมเก้าอีข้าเหลก็

ระดบัมธัยมศกึษา จ านวน 50 ชดุ

67,500           ท.6

โต๊ะข้างพบัเอนกประสงค์ขาเหลก็ชบุ

โครเม่ียมพบัได้ จ านวน 29 ตวั

72,000           ท.6

พดัลมโรงงานแบบตัง้พืน้ขนาด 24 นิว้ปรับ

ความเร็วได้ จ านวน 10 ตวั

44,000           ท.6

โปรเจคเตอร์พร้อมจอภาพจ านวน 2 ชดุ 70,000           ท.6

โทรทศัน์สจีอแบนขนาดจอภาพไมต่ ่ากวา่ 21

 นิว้ จ านวน 10 เคร่ือง

55,000           ท.6

218



219

    6.6 แนวทางพัฒนาศกัยภาพบุคลากร สถานที่ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และระบบงานให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

คอมพิวเตอร์ส านกังาน เคร่ืองพิมพ์พร้อม

อปุกรณ์ จ านวน 10 ชดุ

         300,000 ท.6

119 จดัหาครุภนัฑ์ โรงเรียน

เทศบาลวดัสคุตวราราม

เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพใน

การปฏิบตังิาน

พดัลมอตุสาหกรรม แบบตดิผนงั ขนาด 24 

นิว้ ปรับความเร็วได้ จ านวน 6 เคร่ือง

           18,000 ประสทิธิภาพในการ

ปฏิบตังิานเพ่ิมขึน้

ท.7

เคร่ืองท าน า้ร้อน น า้เยน็ ชนิดขวดคว ่า 

จ านวน 1 เคร่ือง

             7,500 ท.7

โทรทศัน์ แอลซีด ีขนาดไมน้่อยกวา่ 32 นิว้ 

พร้อมขาแขวนจ านวน 5 เคร่ือง

           90,000 ท.7

เคร่ืองเลน่ DVD พร้อมไมโครโฟน จ านวน 5 

ชดุ

           15,000 ท.7

โต๊ะนกัเรียนชนิดเดี่ยวพร้อมเก้าอีข้าเหลก็

ระดบัประถมศกึษา จ านวน 100 ชดุ

         135,000 ท.7

โต๊ะอเนกประสงค์ ขาเหลก็ พบัได้ จ านวน 20

 ตวั

           40,000 ท.7

เตยีงพยาบาลโครงเหลก็พร้อมที่นอน จ านวน

 3 เตยีง

           12,000 ท.7

เก้าอีบ้นุวมชนิดพบัได้  จ านวน 100 ตวั            55,000 ท.7

ตู้ เหลก็เก็บเอกสาร 2 ตอน จ านวน 4 ชดุ            22,800 ท.7
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    6.6 แนวทางพัฒนาศกัยภาพบุคลากร สถานที่ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และระบบงานให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส านกังานพร้อม

เคร่ืองพิมพ์และอปุกรณ์ จ านวน  3  ชดุ

           90,000 ท.7

โต๊ะนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษา จ านวน  80  

ชดุ

           85,000 ท.7

โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี ้จ านวน 20 ชดุ            45,000 ท.7

ตู้ เหลก็ 4 ลิน้ชกั  จ านวน  5 หลงั            25,000 ท.7

เคร่ืองเลน่สนาม 1 ชดุ ประกอบด้วย

กระดานลื่น 4 ที่ ราวไต ่3 ที่ อโุมงค์ลอด 4 ที่

           50,000 ท.7

โต๊ะครูพร้อมเก้าอี ้อนัดบั คส. 3-4 จ านวน  

12  ชดุ

           42,000 ท.7

ทวีี  ขนาด  21''  จ านวน  12  เคร่ือง            85,000 ท.7

ตู้ เก็บเอกสาร  2 ตอน ชัน้บนเป็นกระจก ชัน้

ลา่งทบึ  จ านวน  10  หลงั

           57,000 ท.7

ตู้ เก็บเอกสาร  ประตทูบึ  2 บาน จ านวน  16 

 หลงั

           60,800 ท.7

ตู้ เหลก็เก็บเอกสาร  2  ตอน 3 ชัน้ บนเป็น

กระจกบานเลื่อน  6  หลงั

           36,000 ท.7
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    6.6 แนวทางพัฒนาศกัยภาพบุคลากร สถานที่ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และระบบงานให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

120 จดัหาครุภณัฑ์โรงเรียน

เทศบาลวดัไทรเหนือ

เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพใน

การปฏิบตังิาน

เคร่ืองพิมพ์ส าเนาระบบดจิิตอล ความ

ละเอียดไมต่ ่ากวา่ 300X400 จดุตอ่ตารางนิว้

 จ านวน 1 เคร่ือง

         130,000 ประสทิธิภาพในการ

ปฏิบตังิานเพ่ิมขึน้

ท.8

คอมพิวเตอร์ส าหรับนกัเรียนพร้อมตดิตัง้

ระบบเครือข่ายและระบบไฟฟ้า จ านวน 20 

ชดุ

         400,000 ท.8

คอมพิวเตอร์ส าหรับควบคมุพร้อม

เคร่ืองพิมพ์มลัตฟัิงก์ชนั ตดิตัง้อิงค์แทงค์ 

จ านวน 1 ชดุ

           30,000 ท.8

ทรอมโบน จ านวน 1 ใบ              9,500 ท.8

บาริโทนฮอร์น จ านวน 1 ใบ            11,000 ท.8

ทรัมเป็ต  จ านวน 1 ใบ              5,500 ท.8

มาร์ชช่ิงทบูา จ านวน 1 ใบ            38,500 ท.8

ป่ีคาริเน็ท จ านวน 1 ใบ              5,900 ท.8

121 จดัหาครุภณัฑ์กอง

สวสัดกิารสงัคม

เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้

เพียงพอในการปฏิบตัิงาน
เคร่ืองขยายเสยีงพร้อมอปุกรณ์ จ านวน 3 ชดุ          201,000 อปุกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้

เพียงพอแก่การปฏิบตัิงาน
กองสวสัดกิารฯ

เคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมอปุกรณ์ จ านวน 6 

ชดุ

         180,000 กองสวสัดกิารฯ

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า จ านวน 6 เคร่ือง            18,000 กองสวสัดกิารฯ

กล้องวีดโีอ (ฮาร์ดดสิก์) จ านวน 1 เคร่ือง            30,000 กองสวสัดกิารฯ
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    6.6 แนวทางพัฒนาศกัยภาพบุคลากร สถานที่ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และระบบงานให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

รถสามล้อชนิดมือโยก จ านวน 10 คนั            60,000 กองสวสัดกิารฯ

รถเข็นชนิดนัง่  จ านวน 10 คนั            65,000 กองสวสัดกิารฯ

เคร่ืองพิมพ์ส าเนา ระบบดจิิตอล จ านวน 1 

เคร่ือง

           96,500 กองสวสัดกิารฯ

122 จดัหาครุภณัฑ์ส านกัการ

ประปา

เพ่ือมีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้

เพียงพอตอ่การปฏบิตังิาน

เคร่ืองผสมคอนกรีตเหลก็หลอ่ ขบัเคลื่อน

ด้วย เคร่ืองยนต์ดเีซลจ านวน 1 เคร่ือง

           46,000 อปุกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้

เพียงพอแก่การปฏิบตัิงาน
ส านกัการประปา

เคร่ืองเจาะคอนกรีต ชนิดขบัด้วยก าลงัลม 

รุ่น TB-60 ,TB-40  พร้อมสายลม ขนาด ¾ "

 จ านวน  50  ม. ดอกเจาะรุ่น TB-40  จ านวน

 6 ดอก และประกบัรัดทอ่ลม¾ "  จ านวน  6 

 ชดุ  รวม 5 รายการ

         160,000 ส านกัการประปา

เคร่ืองผลติกระแสไฟฟ้า  A/C  ขนาด

ก าลงัไฟฟ้าไมต่ ่ากวา่  2.2 kw. 220 โวลต์ 

พร้อมเคร่ืองยนต์และโคมสอ่งพร้อม

สายไฟฟ้า จ านวน  1  ชดุ

           25,000 ส านกัการประปา

ตู้ เหลก็เก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนกระจก 

จ านวน  4  หลงั

           12,800 ส านกัการประปา

ประแจจบัแป๊ป ขนาด 1" , 1½" , 2"  และ 4"

 ขนาดละ  6  ตวั  รวมทัง้สิน้  24  ตวั

           73,500 ส านกัการประปา
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    6.6 แนวทางพัฒนาศกัยภาพบุคลากร สถานที่ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และระบบงานให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน

เป้าหมาย

ผลผลติของ 2554 2555 2556

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธ์ที่คาดวา่

จะได้รับ

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค์

งบประมาณและที่มา

ลอกโซมื่อ ขนาด 3 ตนั จ านวน 1 ชดุ              9,500 ส านกัการประปา

สายดบัเพลงิขนาด Ø 2½ "  x  20 ม.  

พร้อมหวัตอ่ทองเหลอืง จ านวน  5  เส้น

           31,000 ส านกัการประปา

เคร่ืองปรับอากาศชนิดแขวนขนาดไมต่ ่ากวา่

 24,000  บทียีพูร้อมตดิตัง้  จ านวน 1 เคร่ือง

           37,900 ส านกัการประปา

123 จดัหาครุภณัฑ์สถานีขนสง่

ผู้ โดยสาร

เพ่ือมีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้

เพียงพอตอ่การปฏิบตังิาน

โต๊ะเอนกประสงค์ขนาด 60x150 ซม. 

จ านวน 10 ตวั เก้าอีน้วมขาเหลก็ มีเหลก็

คาด 30 ตวั

           32,500 อปุกรณ์เคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้เพียงพอแก่

การปฏิบตังิาน

งานสถานีขนสง่

ผู้ โดยสาร

อปุกรณ์ป้องกนัไฟฟ้าตก ไฟฟ้าเกิน

(Stabilizer) และตดิตัง้

           47,000

งบประมาณเทศบาล 38,038,350    129,010,000  28,813,250    

งบเงินอุดหนุน -                 10,500,000    900,000         
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ส่วนที่ 6 
การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏบัิติ 

และการตดิตามประเมนิผล 
 

  แผนพฒันาสามปีที่ได้ด าเนินการไปสูก่ารปฏิบตัิแล้วนัน้ ต้องมีการติดตามและประเมินผลอยา่งเป็น
ขัน้ตอนเพื่อวดัระดบัความส าเร็จหรือความล้มเหลวของแผนฯ เทศบาลนครนครสวรรค์ได้ก าหนดแนวทางในการติดตาม
และประเมินผล  ดงันี ้

  1. องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 
       ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการจดัท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  พ.ศ. 2548  
ก าหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถ่ิน อาศยัอ านาจตามระเบียบฯดงักลา่ว  นายกเทศมนตรี
นครนครสวรรค์ จึงแตง่ตัง้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลนครนครสวรรค์ ตามค าสัง่เทศบาล
นครนครสวรรค์ ที่ 673/2551 ลงวนัท่ี  23  มิถนุายน  2551   ประกอบด้วย 
  1. นายอดลุย์  ศรีประทกัษ์ สมาชิกสภาเทศบาล      ประธานกรรมการ 
  2. นายพรสวสัดิ์  บญุยิ่ง  สมาชิกสภาเทศบาล      กรรมการ 
  3. นายเอนก  หวงัสขุ  สมาชิกสภาเทศบาล      กรรมการ 
  4. นายธวชั  พลอยระย้า ผู้แทนประชาคมเมือง      กรรมการ 
  5. นายสมบรูณ์  คงเมือง  ผู้แทนประชาคมเมือง      กรรมการ 
  6. ผู้แทนส านกังานท้องถ่ินจงัหวดันครสวรรค์         กรรมการ 
  7. ผู้แทนส านกังานจงัหวดันครสวรรค์          กรรมการ 
  8. ผู้อ านวยการส านกัการคลงั  ผู้แทนหวัหน้าสว่นการบริหาร      กรรมการ 
  9. นายไชยศิริ  ศรีวิจิตร  ผู้ทรงคณุวฒุิ       กรรมการ 
  10. นายวีระชยั  ประเสริฐทรัพย์ ผู้ทรงคณุวฒุิ       กรรมการ 
  11. ปลดัเทศบาลนครนครสวรรค์                ผู้แทนหวัหน้าสว่นการบริหาร กรรมการและเลขานกุาร 

      มีอ านาจหน้าที่ ดังนี ้
  1. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา  
  3. รายงานผลและเสนอความเห็น  ซึง่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาตอ่ผู้บริหารท้องถ่ิน  
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอตอ่สภาท้องถ่ิน  คณะกรรมการพฒันาท้องถ่ิน และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพฒันาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยทัว่กนั อยา่งน้อยปีละหนึง่ครัง้ภายในเดือนธนัวาคมของทกุปี ทัง้นี ้                
ให้ติดประกาศโดยเปิดเผยไมน้่อยกวา่สามสบิวนั 
  4. แตง่ตัง้คณะอนกุรรมการหรือคณะท างาน เพื่อช่วยปฏิบตัิงานตามที่เห็นสมควร  
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  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาล ได้แตง่ตัง้คณะท างานติดตามและ
ประเมินผลแผนการด าเนินงาน เทศบาลนครนครสวรรค์ ตามค าสัง่เทศบาลนครนครสวรรค์ที่ 1292/2551 ลงวนัท่ี 30 
ตลุาคม 2551 ประกอบด้วย 

1. นางดารณี กาญจนะ คุ้มสนิ  รองปลดัเทศบาล ประธาน  
  2. ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน   กรรมการและเลขานกุาร  
  3. หวัหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร  
  4. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน   ผู้ช่วยเลขานกุาร  
  5. ผู้แทนหนว่ยงาน สว่นการงาน ดงันี ้  
  ส านักปลัดเทศบาล 
  1. นางอญัชนั กฤตรนต์รัศมี หวัหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  
  2. นายศราวธุ แป้นพดั  หวัหน้างานป้องกนั  ฯ 
  3. นายชชัชยั แช่มโต  หวัหน้างานสารบรรณ  
  กองวิชาการและแผนงาน 
  1. นายวิชยั เกวะระ   หวัหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
  2. นายณฏัฐวฒุิ จีนมหนัต์   หวัหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  3. นายคณุาธิป บญุเรืองขาว  นกัวิชาการประชาสมัพนัธ์ 3 

ส านักการคลัง 
  1. นางสมบตัิ วรเวทย์   หวัหน้าฝ่ายพฒันารายได้ 
  2. นางมาลนิี สงัวรศิลป์  หวัหน้าฝ่ายแผนที่ภาษี ฯ 
  3. นางอารีรัตน์ ศรีพร้อมทรัพย์  นายช่างโยธา 7 ว  
  ส านักการช่าง 
  1. นางขนิษฐา บริรักษ์เลศิ  หวัหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 
  2. นายเกรียงศกัดิ์ พฒันาภรณ์ นายช่างโยธา 7 ว 
  3. นายปรนนัทน์ ทองสมัฤทธ์ิ  หวัหน้างานควบคมุอาคาร 
  4. นางอรวรรณ จงไพศาลสถิตย์ หวัหน้างานธุรการ 
  ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  1. นางอจัฉรา บ ารุงไทย   พยาบาลวิชาชีพ 8 (วช.) 
  2. น.ส.วิไลลกัษณ์  ปริยฉตัรกลุ พยาบาลวิชาชีพ 7 (วช.) 
  3. นางพรเพ็ญ อินวานิช   พยาบาลวิชาชีพ 7 (วช.)  
  4. นางณฐวรรณ ทิมรอด   พยาบาลวิชาชีพ 6 ว. 
  5. นายศภุกิจ บวัมา   นกัวิชาการสขุาภิบาล 5 
  ส านักการศึกษา 
  1. นางรัตนา น้อยรังษี  รองผู้อ านวยการส านกัการศกึษา 
  2. นายสมเกียรติ์ ดาวสขุ  หวัหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียนฯ 
  3. น.ส.นฤมล ภูส่ าอางค์ เจ้าหน้าที่สนัทนาการ 6 
  4. น.ส.สวุฒันา คงทพั   เจ้าหน้าที่สนัทนาการ 3 
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  กองสวัสดิการสังคม 
  1. นางศภุรัตน์ เสอืเหลอืง  หวัหน้าฝ่ายสงัคมสงเคราะห์ 
  2. นางวลัลภา พิมพ์หนู   หวัหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 
  3. นางบตุรศรี ทองบ ารุง   รก.น.หวัหน้าฝ่ายพฒันาชมุชน 
  ส านักการประปา 
  1. นางกฤตยา ตุ้มเงิน   หวัหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  
  2. นางราตรี พุม่ทอง  หวัหน้างานการเงินฯ  
  หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
  1. นายองอาจ เสอืเหลอืง หวัหน้างานตรวจสอบฯ  

มีอ านาจหน้าที่ ดังนี ้
  1. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนการด าเนินงาน 
  2. รายงานผลตอ่คณะกรรมการติดตามผลและประเมินผลฯ 
  3. ปฏิบตัิงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการฯ มอบหมาย  

  2. วิธีการติดตามและประเมินผล  
       การติดตามและประเมินผลแผนการด าเนินงานเป็นการก าหนดแนวทางในการติดตามและ
ประเมินผลการแปลงแผนพฒันาสามปีไปสูก่ารปฏิบตัิอยา่งเป็นระบบ  โดยมุง่เน้นการติดตามความคืบหน้าของการ
ด าเนินงานและผลการด าเนินงานเพื่อใช้เป็นข้อมลูในการปรับปรุงแผนในปีตอ่ไป  ซึง่จะต้องมีระบบติดตามและประเมินผล
มาตรวจสอบการด าเนินงานและวดัผลการด าเนินงาน เพื่อเปรียบเทียบกบัเป้าหมาย ตลอดจนปัญหาอปุสรรคในการ
ด าเนินงานเพื่อเตรียมการส าหรับการป้องกนัและแก้ไขการด าเนินงานโครงการในปีถดัไป  และจะก าหนดห้วงเวลาในการ
ติดตามและประเมินผลทกุ 3 เดือน โดยใช้ระบบการประเมินผลด้วยตนเอง (SAR : Self Assessment Report) 

ระบบการประเมินผลด้วยตนเอง (SAR : Self Assessment Report) เป็นการติดตามความคืบหน้าและ
ผลของการด าเนินงานเป็นรายโครงการ  รายยทุธศาสตร์ และในภาพรวมของทัง้หนว่ยงาน  โดยใช้สเีป็นสญัลกัษณ์ในการ
ติดตามความคืบหน้าของการด าเนินงาน ได้แก่ สแีดง หมายถึง ยงัไมไ่ด้ด าเนินการ  สเีหลอืง  หมายถึง  ด าเนินการแล้วแตม่ี
ปัญหา สเีขียว หมายถึง ด าเนินการแล้ว และเป็นไปตามขัน้ตอนและก าหนดการ สนี า้เงิน หมายถึง ด าเนินการแล้วเสร็จ 
  ทัง้นีต้้องมีการก าหนดตวัชีว้ดัความส าเร็จ (KPI : Key Performance Indicator) ของแตล่ะโครงการท่ี
ชดัเจน และมีแนวทางการในการก าหนดประเด็นการประเมินผลไว้  4 ตวัชีว้ดั  ได้แก่ เชิงปริมาณ   เชิงคณุภาพ  เชิงขัน้ตอน
ด าเนินการ และเชิงความพงึพอใจของประชาชน 
  3. ห้วงเวลาการติดตามและประเมินผล 
      ตารางห้วงระยะเวลาการติดตามและประเมินผลการด าเนินการโครงการท่ีน าไปสูก่ารปฏิบตัิใน
แผนพฒันาสามปี 
 
 
 
 
 

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