




ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
   

ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 
 แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ี
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการ
พัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุม
ระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี ซึ่งจะน าไปสู่กระบวนการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ดังนั้น แผนพัฒนาสามปี  จึงมีลักษณะอย่างน้อย 4 ประการด้วยกัน คือ 
 (1) เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 (2) เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนา และวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน 
และมีลักษณะเฉพาะเจาะจงท่ีจะด าเนินการ 
 (3) เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาที่จะด าเนินการในห้วงระยะเวลาสามปี 
 (4) เป็นเอกสารที่แสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 
 
วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
 การจัดท าแผนพัฒนาสามปี  มีวัตถุประสงค์  2  ประการ  คือ 
 (1) เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติโดยมีแนวคิดที่ว่า ภายใต้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ อาจมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง และภายใต้แนวทางการ
พัฒนาหนึ่งๆ อาจมีโครงการ  / กิจกรรมได้มากกว่า  หนึ่งโครงการ  / กิจกรรมที่จะต้องน ามาด าเนินการ 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งในที่สุดจะมีผลต่อ
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และวิสัยทัศน์ในท่ีสุด 
 (2) เป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยน าโครงการ /กิจกรรมจาก
แผนพัฒนาสามปี ในปีที่จะจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีไปจัดท างบประมาณ เพื่อให้กระบวนการ
จัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ และผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 ดังนั้น โครงการที่จะบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี โดยเฉพาะในปีแรกจะต้องมีความพร้อมอย่างน้อย 
2 ประการ คือ 
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 (1) มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะด าเนินการ รวมทั้งมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ของ
โครงการ/กิจกรรม และผลประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ/กิจกรรม 
 (2) กิจกรรมที่อยู่ในแผนประจ าปีแรก จะต้องมีความพร้อมในเรื่องรูปแบบ และรายละเอียดทาง
เทคนิคพอสมควร เพื่อให้สามารถก าหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะน าไปใช้จัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีได้ต่อไป 

ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

 ขั้นตอนที่  1 การเตรียมการจัดท าแผน 
 ในขั้นตอนนี้ มีกิจกรรมที่ต้องด าเนินการ  คือ 
 (1) หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดท าแผนพัฒนาเข้าพบผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์ 
ความส าคัญ และความจ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
 (2) หน่วยงานที่รับผิดชอบ แจ้งโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบ 

 ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนา 
 (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา สรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พร้อมทั้งข้อมูลที่เก่ียวข้อง ปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น 
รวมทั้งสรุปยุทธศาสตร์ การพัฒนาของจังหวัด /อ าเภอ และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือน าเสนอต่อ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 (2) จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือทบทวนและคัดเลือก
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา ที่จะน ามาใช้เป็นแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
 (3) เมื่อได้แนวทางการพัฒนาแล้ว เวทีการประชุมร่วมพิจารณาว่าจะมีโครงการ /กิจกรรม
อะไรบ้างที่ต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกมาใช้
เป็นกรอบในการพัฒนา 
 (4) โครงการ/กิจกรรมที่พิจารณาอาจมีจ านวนมาก ดังนั้น ในขั้นตอนนี้ ต้องด าเนินการดังนี้ 
  (ก) พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างยุทธศาสตร์หรือระหว่างแนวทางการพัฒนา 
  (ข) ให้พิจารณาน าโครงการ /กิจกรรมจากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถในการ
ด าเนินการของชุมชน  ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามา
ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
  (ค) มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ /กิจกรรมเพื่อที่จะบรรจุลงในแผนพัฒนา
สามปี ได้อย่างเหมาะสม และเพ่ือท าแผนพัฒนาสามปีในช่วงถัดไป 
  (ง) การก าหนดกิจกรรมจะต้องค านึงถึงงบประมาณรายรับ -รายจ่าย ทรัพยากรการ
บริหาร โครงการที่สามารถด าเนินการได้เอง โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น เป็นต้น 
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 ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 (1) การเก็บรวบรวมข้อมูล ด าเนินการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นต่อการจัดท า
แผนพัฒนาสามปี วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่คัดเลือก 
 (2) การวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา การคัดเลือก
ยุทธศาสตร์การพัฒนา การจัดล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา การตัดสินใจเลือกแนวทางการ
พัฒนาในห้วงสามปี 

 ขั้นตอนที่ 4 การก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 
 (1) คัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนา มาจัดท าเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 
 (2) พิจารณาก าหนดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา โดยพิจารณาจาก 
  - ความจ าเป็นเร่งด่วน 
  - ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  - ความเชื่อมโยงของกิจกรรมและระยะเวลาที่จะด าเนินการ 

 ขั้นตอนที่ 5 การจัดท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
 โดยพิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีมาจัดท า
รายละเอียดโครงการในด้านเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ และตัวชี้วัด
ความส าเร็จ โดยเน้นโครงการ /กิจกรรมที่จะต้องท าในปีแรก เพื่อให้สามารถน าไปจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีได ้

 ขั้นตอนที่ 6 การจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี 
 (1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ก าหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้ง
สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาคมและชุมชน โดยน าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจาก
หน่วยงานต่างๆและข้อมูลของชุมชนมาพิจารณาประกอบ 
 (2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา 
ปัญหา ความต้องการ และข้อมูลน ามาจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี โดยมีเค้าโครงประกอบด้วย  6  ส่วน 
  ส่วนที่   1  บทน า 
  ส่วนที่   2  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ส่วนที่   3  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 
  ส่วนที่   4  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 
  ส่วนที่   5  บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
  ส่วนที่   6  การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตาม ประเมินผล 
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 (3) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นน าร่างแผนพัฒนาสามปีเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา 

 ขั้นตอนที่ 7 การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 
 (1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
 (2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 
 (3) ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว และน าไปปฏิบัติรวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น 
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อ าเภอ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้
และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
 

แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงของแผนพัฒนา 
 

วิสัยทัศน์ท้องถิ่น 
  
  

จุดมุ่งหมายการพัฒนา  จุดมุ่งหมายการพัฒนา  จุดมุ่งหมายการพัฒนา 
  

    
ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ 

    
แนวทางการ

พัฒนา 
 แนวทางการ

พัฒนา 
 แนวทางการ

พัฒนา 
 แนวทางการ

พัฒนา 
 แนวทางการ

พัฒนา 
  

  
โครงการ  โครงการ  โครงการ 

-  กิจกรรมที่ 1 
-  กิจกรรมที่ 2 
-  กิจกรรมที่ 3 
-  กิจกรรมที่ 4 

 -  กิจกรรมที่ 1 
-  กิจกรรมที่ 2 
 

 -  กิจกรรมที่ 1 
-  กิจกรรมที่ 2 
-  กิจกรรมที่ 3 
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ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีเครื่องมือที่จะช่วยในการพัฒนาอย่างรอบคอบ และ
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่างๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยง และส่งผลทั้ง
ในเชิงสนับสนุน และเป็นอุปสรรคต่อกัน เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ามาตัดสินใจ ก าหนด
แนวทางการด าเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย เงิน คน วัสดุอุปกรณ์ 
และการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด 
 



6 
 

ส่วนที่ 2 

สภาพทั่วไปและข้อมลูพ้ืนฐานที่ส าคัญ  

1. สภาพทัว่ไป 

 ขนาดและทีต้ั่ง 
  เทศบาลนครนครสวรรค์ ต้ังอยู่ใจกลางท้องท่ีอ าเภอเมอืงนครสวรรค์ จังหวัด
นครสวรรค์ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือประมาณ  237 กโิลเมตร  มพีืน้ท่ีในเขตการ
ปกครอง จ านวน 27.87 ตารางกโิลเมตร พืน้ท่ีครอบคลุม 5 ต าบล  ดังนี้   
  1. ต าบลปากน้ าโพ  ท้ังต าบล 
  2. ต าบลนครสวรรค์ตก    หมูท่ี่   1 ,  4 ,   5 ,   9 , 10 
  3. ต าบลนครสวรรค์ออก  หมูท่ี่   1 ,  4 ,   5 ,   6 , 7 
  4. ต าบลวัดไทร             หมูท่ี่ 10 , 11 , 12 , 13 
  5. ต าบลแควใหญ่          หมูท่ี่   4 ,  7 ,  10 

 อาณาเขต 
  เทศบาลนครนครสวรรค์ มอีาณาเขตติดต่อ   ดังนี้  
  ทิศเหนือ  จดแนวสะพานข้ามแมน่้ าปิงใกล้เกาะตาเทพ อบต.บางมว่ง และ อบต.บึงเสนาท 
  ทิศใต้     จดวัดศรีสุวรรณ  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3005   
     (ท่าตากุย๋ -โกรกพระ) และ อบต.นครสวรรค์ออก 
  ทิศตะวันออก จดทางรถไฟบริเวณสถานีรถไฟปากน้ าโพ อบต.แควใหญ่ และบึงบอระเพด็ 
  ทิศตะวันตก   จดสะพาน 2 เขาขาด (กม.241+650) และ อบต.หนองกรด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนท่ีเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ 
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 สภาพภูมิศาสตร์ และทรัพยากรธรรมชาติ 
  ลักษณะภูมปิระเทศในเขตเทศบาลส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่ม  โดยมภูีเขาขนาดเล็ก        
อยู่ตอนกลาง ได้แก ่เขากบซ่ึงต้ังอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มคีวามสูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ  
185.50 เมตร นอกจากนี้ยังมเีขาน้อย เขาวัดไทร เขาดาวดึงส์ และเขาโกรกพมา่  ท่ีมลัีกษณะเป็นภูเขา
ขนาดเล็ก มแีมน่้ าปิงผ่านกลางพืน้ท่ีต้ังแต่ทางด้านทิศเหนือออ้มมาทาง ทิศตะวันออกแล้วเล้ียวลงใต้   
มารวมกบัแมน่้ าน่านบริเวณปากน้ าโพเป็นต้นแมน่้ าเจ้าพระยาทางด้านทิศตะวันออกของเทศบาล 

 สภาพภูมิอากาศ  
  ภูมอิากาศโดยท่ัวไปจะเป็นภูมอิากาศแบบทุ่งหญ้าเมอืงร้อน ท่ีมลัีกษณะค่อนข้างร้อน
และแห้งแล้งมอีณุหภูมสูิงสุดโดยเฉล่ีย 34.4 องศาเซลเซียส อณุหภูมต่ิ าสุดโดยเฉล่ียท่ี 20 องศาเซลเซียส  
และอณุหภูมเิฉล่ียท้ังปีท่ี 28.7 องศาเซลเซียส มฝีนตกชุกในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม  โดยเฉพาะใน
เขตเทศบาลถือว่าเป็นบริเวณท่ีมฝีนตกชุกของจังหวัดซ่ึงมฝีนตกอยู่ระหว่าง 80 - 100 วันต่อปี 

 ทรัพยากรธรรมชาติ  
• ป่าไม้ ในเขตเทศบาลมพีืน้ท่ีส่วนหนึ่งเป็นป่าไมอ้ยู่ตามเทือกเขากบ เขาน้อย เขาวัดไทร   

เขาดาวดึงส์ และเขาโกรกพมา่ ซ่ึงมลัีกษณะเป็นป่าโปร่งเชิงเขา มบีางส่วนเป็นป่าปกคลุมหนาแน่น 
• แหลง่น้ าส าคัญ  ได้แก่ 

  1 แมน่ ้ำเจ้ำพระยำ เกดิจากการไหลมารวมกนัของแมน่้ าปิง และแมน่้ าน่าน ท่ีบริเวณ    
ปากน้ าโพ แล้วไหลลงทางทิศใต้สู่ท่ีราบลุ่มภาคกลาง และออกสู่ทะเลท่ีอา่วไทย เป็นแมน่้ าสายส าคัญ ท่ีมี
ประโยชน์ท้ังทางด้านการเกษตร การคมนาคม การอตุสาหกรรม การอปุโภคบริโภคของพืน้ท่ีบริเวณริม
สองฝ่ังแมน่้ ามาต้ังแต่อดีต และยังเป็นแหล่งประมงน้ าจืดท่ีส าคัญอกีด้วย 

2 แมน่ ้ำปิง เป็นล าน้ าสายใหญ่ท่ีมต้ีนก าเนิดมาจากเทือกเขาภาคเหนือ  ไหลผ่านท้องท่ี
อ าเภอบรรพตพสัิย อ าเภอเกา้เล้ียว มาบรรจบกบัแมน่้ าน่านเป็นแมน่้ าเจ้าพระยาบริเวณต าบลปากน้ าโพ
เป็นแหล่งน้ าธรรมชาติ ท่ีส าคัญอกีสายหนึ่ง ท้ังในด้านการเกษตรอตุสาหกรรม  การอปุโภคบริโภคของ
ประชากรบริเวณสองฝ่ังท่ีแมน่้ าไหลผ่าน 

3 แมน่ ้ำน่ำน เป็นล าน้ าสายใหญ่ มต้ีนก าเนิดมาจากเทือกเขาผีปันน้ า จังหวัดน่าน  ไหลผ่าน
จังหวัดส าคัญ คือ พษิณุโลก พจิิตร และผ่านท้องท่ีอ าเภอชุมแสงบรรจบกบัแมน่้ าวังแล้วไหลผ่านอ าเภอ
เมอืงนครสวรรค์ กอ่นมาบรรจบกบัแมน่้ าปิงท่ีต าบลปากน้ าโพ  เป็นแหล่งน้ าท่ีใช้ประโยชน์ท้ังด้าน
การเกษตร การคมนาคม การอปุโภคบริโภค 
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 แหลง่ทอ่งเทีย่วทีส่ าคัญ 
ในเขตเทศบาลมสีถานท่ีท่องเท่ียวหลายแห่งท่ีน่าสนใจ ดังนี้ 
1) วัดนครสวรรค์และหลวงพ่อศรีสวรรค์ (วัดหวัเมือง) 

  เป็นวัดเกา่แกคู่่บ้านคู่เมอืงของจังหวัดนครสวรรค์และเป็นพระอารามหลวง  เดิมชื่อ  
“วัดหัวเมอืง” ในพระอโุบสถเป็นท่ีประดิษฐานของหลวงพอ่ศรีสวรรค์  ซ่ึงเป็นพระพทุธรูปประจ าเมอืง
นครสวรรค์ท่ีชาวจังหวัดนครสวรรค์เคารพนับถือ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นต้ังแต่ พ.ศ.1842 ข้างพระอโุบสถ
มพีระพทุธรูปใหญ่ 2 องค์  นั่งหันหลังให้กนั เรียกว่า “พระผู้ให้อภัย” 

2) วัดจอมคีรีนาคพรต (วัดเขา) 
  เป็นวัดเกา่ต้ังอยู่บนเขาบวชนาคในเขตอ าเภอเมอืงนครสวรรค์ บนยอดเขามรีอย     
พระพทุธบาทจ าลองและพระอโุบสถท่ีชาวบ้านเรียกว่า “โบสถ์เทวดาสร้าง ” ในเทศกาลเดือน 12      
ของทุกปีจะมงีานนมสัการและปิดทองรอยพระพทุธบาทจ าลอง ซ่ึงเรียกว่า “งานวัดเขา ” และยังมกีาร
แข่งเรือยาวด้วย 

3) วัดคีรีวงศ์ 
  วัดคีรีวงศ์เป็นวัดขนาดใหญ่บริเวณเขาดาวดึงส์ ซ่ึงแต่เดิมเรียกว่าเขาใหญ่  ท่ีวัดคีรีวงศ์มี     
พระจุฬามณีเจดียต้ั์งอยู่บนยอดเขาดาวดึงส์ โดยสร้างบนฐาน พระเจดีย์เกา่ซ่ึงเป็นเจดีย์ท่ีสร้างในสมยั
ศตวรรษท่ี 19 ปลายกรุงสุโขทัย ภายในองค์เจดีย์ชั้น 5  มพีระพทุธรูปจ าลองท่ีส าคัญของประเทศไทย  
ไว้ให้สักการะบูชา 4 องค์ คือ พระพทุธมหามณีรัตนปฎิมากรอยู่ทางทิศใต้ พระพทุธชินราชอยู่ทางทิศเหนือ 
พระพทุธโสธรอยู่ทางทิศตะวันออก และพระพทุธรูปหลวงพอ่วัดไร่ขิงอยู่ทางทิศตะวันตก 

4) ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์ – เจ้าแม่ทบัทมิ 
  ต้ังอยู่ท่ีต าบลแควใหญ่  อ าเภอเมอืง  บริเวณต้นแมน่้ าเจ้าพระยาฝ่ังตรงข้ามตลาด
ปากน้ าโพ เป็นอาคารตึกคร่ึงไมสี้แดง รูปทรงมลัีกษณะเป็นเกง๋จีน  หลังคาประดับด้วยมงักรคู่ชูลูกแกว้ 
ปลายสันหลังคาท่ี  ทอดยาวลงมาสร้างเป็นหัวมงักรหงาย ภายในศาลประดิษฐานเทพปิน่โถ่วกงอยู่ตรง
กลาง เทพกวนออูยู่ด้านขวา เจ้าแมทั่บทิมอยู่ด้านซ้าย ตัวอาคารศาลเจ้าเมือ่มองจากฝ่ังตลาดปากน้ าโพ
จะดูโดดเด่นและสวยงามมาก ถ้ายืนอยู่ท่ีท่าน้ าหน้าศาลเจ้าจะมองเห็นแหลมยมอนัเป็นจุดบรรจบของ
แมน่้ าปิง และแมน่้ าน่านรวมถึงสีของแมน่้ าท่ีแตกต่างกนัอย่างชัดเจน 

5) ต้นแม่น้ าเจ้าพระยา 
  จังหวัดนครสวรรค์เป็นจุดก าเนิดของแมน่้ าเจ้าพระยา ซ่ึงเป็นแมน่้ าสายส าคัญของ
ประเทศ โดยแมน่้ าปิงไหลมาบรรจบกบัแมน่้ าน่าน บริเวณตลาดริมน้ า ท่ีจุดก าเนิดแมน่้ าเจ้าพระยานี้จะ
สามารถเห็นความแตกต่างของสีเขียวใสของแมน่้ าปิง และสีแดงขุ่นของแมน่้ าน่านได้อย่างชัดเจน  ซ่ึงเมือ่
รวมตัวกนัเป็นแมน่้ าเจ้าพระยาแล้ว สีของน้ าจะค่อย ๆ ผสมกนักลายเป็นสีเดียวกนั  ซ่ึงเป็นทัศนียภาพท่ี
สวยงาม 
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6) เขาวรนาถบรรพต ( เขากบ ) 
  เขากบ มคีวามสูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 187 เมตร  บนยอดเขาและเชิงเขาเป็น
ท่ีต้ังของวัดวรนาถบรรพต บนยอดเขามโีบราณสถานท่ีส าคัญ คือ รอยพระพทุธบาทจ าลอง  และเจดีย์
บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ สร้างขึ้นในสมยักรุงสุโขทัย เป็นราชธานี  และท่ีบริเวณเชิงเขามเีจดีย์ขนาด
ใหญ่และรูปหล่อพระหลวงพอ่ทอง ซ่ึงเป็นท่ีเคารพนับถือของชาวนครสวรรค์ 

7) หอชมเมือง 
  เป็นอาคารท่ีมลัีกษณะสูง 10 ชั้น ความสูงประมาณ 32 เมตร ต้ังอยู่บนยอดเขา
ดาวดึงส์ เร่ิมกอ่สร้าง 27 กรกฎาคม 2550 ด้วยงบประมาณ 52,790,000 บาท เปิดบริการให้
นักท่องเท่ียวเข้าชมทัศนียภาพโดยรอบของตัวเมอืงนครสวรรค์ได้อย่างชัดเจน 

 ศิลปวัฒนธรรมประจ าถ่ิน 
1) งานประเพณีเจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ าโพ 

  เป็นงานประจ าปีท่ีย่ิงใหญ่และมชีื่อเสียงของจังหวัด  จัดขึ้นในช่วงเทศกาลตรุษจีน    
ของทุกปีโดยได้อญัเชิญเจ้าพอ่-เจ้าแมจ่ากศาลเจ้าพอ่เทพารักษ์-เจ้าแมทั่บทิม ซ่ึงอยู่ริมฝ่ังแมน่้ าตรงข้าม
ตลาดปากน้ าโพข้ามฝ่ังมาท่ีปะร าพธีิชั่วคราว และแห่ไปรอบตลาดปากน้ าโพ  จะมกีารแสดงเชิดสิงโต     
แห่มงักรทองและขบวนแห่ต่าง ๆ ไปตามถนนสายส าคัญ ๆ ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์  ปัจจุบันการ
เชิดสิงโตและแห่มงักรทองได้มกีารพฒันาเทคนิค มกีารแสดงประกอบแสงสี  จนมคีวามย่ิงใหญ่มโหฬาร  
และมสีวยงามมาก ในแต่ละปีจะมนีักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาเท่ียวชมงานเป็น
จ านวนมาก 
  2) ประเพณีลอยกระทงสาย 
  เมือ่ถึงวันเพญ็เดือนสิบสอง ชาวบ้านชุมชนหน้าผา จะน ากะลาท่ีเกบ็สะสมไว้ตลอดปี  
มาท าความสะอาดและตกแต่งด้วยกระดาษสี น าเทียนวางไว้กลางกะลา  แต่ไมใ่ส่ดอกไมแ้ละธูปเหมอืน
กระทงท่ัวไป และน ามาลอยในแมน่้ าเจ้าพระยา โดยจะเร่ิมปล่อยกระทงกะลาบริเวณหน้าศาลเจ้าแม่
หน้าผา 

3) งานสบืสานวัฒนธรรมต้นน้ าเจ้าพระยา 
  ระหว่างปลายเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม จังหวัดนครสวรรค์จะจัดงานสืบสาน
วัฒนธรรมต้นน้ าเจ้าพระยา ท่ีบริเวณริมฝ่ังแมน่้ าเจ้าพระยาหน้าศาลากลางจังหวัด โดยจะมพีธีิบวงสรวง
ต้นน้ าเจ้าพระยา การแสดงทางประเพณีท้องถิ่นต่าง ๆ รวมท้ังมกีารออกร้านแสดงสินค้าต่าง ๆ 

 สถานทีพั่กผ่อนหยอ่นใจ  

อุทยานสวรรค์ (หนองสมบุญ ) ต้ังอยู่ใจกลางเมอืงบริเวณริมทางหลวงสายเอเชีย  
ประกอบด้วยบึงน้ าขนาดใหญ ่และลานกฬีาส าหรับออกก าลังกาย มเีนื้อท่ีรวม 316 ไร่ 
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พ้ืนทีส่าธารณะหน้าเทศบาล ต้ังอยู่บริเวณด้านหน้าส านักงานเทศบาลนครนครสวรรค์  
เป็นพืน้ท่ีพกัผ่อนและออกก าลังกาย ประกอบด้วยพืน้ท่ีพกัผ่อนและสนามเด็กเล่น มเีนื้อท่ีประมาณ 3 ไร่ 

พ้ืนทีร่ิมแม่น้ าเจ้าพระยาบริเวณหน้าศาลากลางหลงัเดิม  เป็นพืน้ท่ีสาธารณะริม
แมน่้ าเจ้าพระยา ส าหรับพกัผ่อนหย่อนใจของคนเมอืง  มท่ีีนั่งพกัเป็นลักษณะขั้นบันไดลงไปในแมน่้ า  
และใช้ส าหรับงานเทศกาลต่าง ๆ เช่นแข่งเรือยาวและลอยกระทง 

สนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์ เป็นสนามกฬีาประจ าจังหวัดนครสวรรค์  ต้ังอยู่
บริเวณเชิงเขาโกรกพมา่ ติดกบัถนนพหลโยธิน  ในบริเวณสนามกฬีาประกอบไปด้วยส่ิงอ านวยความ
สะดวกทางด้านกฬีาท้ังกลางแจ้งและในร่ม ท้ังสนามฟตุบอล  สนามบาสเกตบอล  สระว่ายน้ า  อาคาร
เอนกประสงค์ ในเนื้อท่ีกว่า 64 ไร่ 

2. ข้อมูลพ้ืนฐานทัว่ไป 

 ประชากร  ณ  วันท่ี  31 มนีาคม 2554 
   จ านวนประชากรเทศบาลนครนครสวรรค์    ปี   2554    รวม  87,278 คน   
แยกเป็นเพศชาย  40,895 คน เพศหญิง 46,383 คน   

ช่วงอาย/ุปี ชาย/คน หญิง/คน รวม/คน 
0-5 2,367 2,257 4,624 
6-10 2,488 2,306 4,794 
11-15 3,235 3,157 6,392 
16-20 3,441 3,482 6,923 
21-25 2,974 3,349 6,323 
26-30 3,366 3,449 6,815 
31-35 3,355 3,452 6,807 
36-40 3,064 3,305 6,369 
41-45 3,015 3,630 6,645 
46-50 3,250 4,041 7,291 
51-55 2,932 3,777 6,709 
56-60 2,389 3,078 5,467 
61 -65 1,632 2,150 3,782 
66-70 1,144 1,513 2,657 
71-75 947 1,400 2,347 

76 ปขีึ้นไป 1,296 2,037 3,333 

รวม 40,895 46,383 87,278 
  ทีม่า : งานทะเบยีนราษฎร ส านักปลัดเทศบาล 
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จ านวนประชากรแยกเพศ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ชุมชนในเขตเทศบาล  (แยกตามเขต)  รวม  67  ชุมชน  

เขต 1 ประชากร ครวัเรอืน 
หลงัคา
เรอืน 

เขต 2 ประชากร ครวัเรอืน 
หลงัคา
เรอืน 

หัวเมอืงพฒันา 915 197 165 หน้าวัดนครสวรรค์ 621 201 168 

หลังอู่ทันจิตต์ 678 207 173 บางปรอง 962 234 195 
หิมพานต์ 441 132 110 ตลาดใหม่ 215 98 82 

ตลาดตายอม  878 307 256 สถานีรถไฟปากน้ าโพ 587 171 143 
วรนาถ 1148 343 286 เขาโรงครัว 700 196 164 
ไชยศิริ 720 220 184 เกาะยม 1105 281 235 

ตัดใหม่ 898 264 220 ป้อมหนึ่ง 306 123 103 
สุนันทา 642 186 155 ตลาดลาว 796 248 207 

หลังแขวงการทาง 625 295 246 โกมนิทร์ 306 146 122 
ยุวบัณฑิต 1085 403 335 รณชัย 672 154 129 
เฉลิมชาติ 338 141 118 วัดตะแบก 301 102 86 
จ าลองวิทย์พฒันา 283 150 125 หน้าผา 748 207 173 

วิมานแมน 924 315 263 ป่าไม ้ 555 243 203 
ดาวดึงส์พฒันา (ย่งอนั) 942 333 278 ทรายทองพฒันา 758 238 198 
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เขต 3 ประชากร ครวัเรอืน 
หลงัคา
เรอืน 

เขต 4 ประชากร ครวัเรอืน 
หลงัคา
เรอืน 

ชอนตะวัน 787 153 128 เจ้าแมศ่รีจันทร์ 1098 337 281 

บางเรารักกนัจริง 628 187 156 เขาโกรกพมา่ 421 140 116 
หน้าอทุยานสวรรค์ 484 107 91 วิมานลอย 508 108 90 

พรสวรรค์ 327 101 86 พระบางมงคล 1124 301 251 
หนองผักตบ 1494 656 546 นวมนิทร์ 482 108 90 
หนองปลาแห้ง 500 200 167 หน้าโรงเกลือ 576 222 185 

วัดเขาจอมคีรีนาคพรต  570 113 95 เขานกกระเต็น 1166 293 244 
สะพานด า 1538 593 494 ถาวรพฒันา 890 340 284 

ตลาดใต้ 1455 426 355 วัดไทรใต้ 687 192 160 

วัดพรหม 640 398 332 วัดไทรเหนือ 470 329 274 
สามคัคีพฒันา 885 167 139 ประชานุเคราะห ์ 489 129 99 

วัดเทวดาสร้าง 511 126 105 ข้าง พ.ว.น. 514 101 85 
ฟา้ใหม ่ 517 182 152 หลวงปู่ท้าวพฒันา 435 105 88 

เดชาพฒันา 300 100 84 วัดพทุธ 1026 193 161 
หนองสาหร่าย 906 326 272 สวัสดีพฒันา 930 272 227 
รวมใจพฒันา 481 148 124 สุขสวัสด์ิ (ศูนย์ท่ารถ)  632 262 219 

สุขสวรรค์พฒันา 566 161 134 เจ้าพอ่เศรษฐี  1254 606 505 
    ดารารัตน์ 4 501 170 142 
    ร่วมใจพฒันา 300 139 116 
    สะพานใหมพ่ฒันา 576 110 92 
    เขาช่องลม 671 238 560 
    เขากบเอราวัณ 807 146 122 

  ทีม่า : กองสวัสดิการสังคม 

 อาชีพ 
  ประชากรในเขตเทศบาล ประกอบอาชีพดังนี้  
  อาชีพค้าขาย  ร้อยละ 46  
  อาชีพรับจ้าง  ร้อยละ 25  
  อาชีพรับราชการ  ร้อยละ 11  
  อาชีพบริการต่างๆ ร้อยละ 18  
  ทีม่า : กลุ่มบริษทัทีป่รึกษาโครงการวางและจดัท าแผนผังพัฒนาพื้นทีเ่ฉพาะเทศบาลนครนครสวรรค์  

 เช้ือชาติ 
  ประชาชนส่วนใหญ่ มเีชื้อชาติไทยคิดเป็นร้อยละ  96.0 รองลงมาเป็นเชื้อชาติจีนเสีย
ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ  1.9   มเีชื้อชาติอืน่ ๆ เพยีงเล็กน้อย  รวมไมเ่กนิร้อยละ  0.1 
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 ศาสนา  
ศาสนาพทุธ คิดเป็นร้อยละ 99.72  ศาสนาอสิลามร้อยละ 0.09  
ศาสนาคริสต์ร้อยละ 0.18  ศาสนาซิกซ์และอืน่ ๆ ร้อยละ 0.01 

 ด้านเศรษฐกิจ  
  ในเขตเทศบาลบริเวณใจกลางเมอืงส่วนใหญ่จะเป็นศูนย์กลางพาณิชยกรรมและธุรกจิ
ต่างๆ และพืน้ท่ีท่ีอยู่ต่อเนื่องจะเป็นบริเวณท่ีเป็นย่านท่ีอยู่อาศัยเดิมโดยมลัีกษณะทางด้านเศรษฐกจิ ดังนี้  
  การพาณิชยกรรมและบริการ 
  - สถานีบริการน้ ามนั                       14 แห่ง  
  - ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า             5 แห่ง  
  - ตลาดสด                3    แห่ง 
  สถานประกอบเทศพาณิชย์  
  - สถานธนานุบาล    3  แห่ง 
  - โรงฆ่าสัตว์           1    แห่ง 
  สถานประกอบการด้านการบริการ  
  - โรงแรม             24 แห่ง 
  - โรงภาพยนตร์       1 แห่ง 
  การอตุสาหกรรม 
  -     ลักษณะการประกอบอตุสาหกรรมในท้องถิ่นม ี2 ประเภท คือ อตุสาหกรรมขนาด
กลางและขนาดเล็ก 

 ข้อมูลเก่ียวกับการศึกษา 
  สถานศึกษา  รวม  40 แห่ง  นักเรียน นักศึกษา และพระภิกษ ุ ประมาณ  58,326 คน  
ห้องเรียน จ านวน  1,787 ห้อง  ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน  3,320  คน  โดยแยก
เป็นสถาบันศึกษาสังกดัต่างๆ รวม 7 สังกดั ดังนี้ 

สังกดั แหง่ 
นักเรียน 

(คน) 
หอ้งเรียน 

(หอ้ง) 
ครู/อาจารย์ 

(คน) 
1. สถานศึกษาสังกดัเทศบาลนครนครสวรรค์ 8 6,969 215 349 
2. สังกดัส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษานครสวรรค์เขต 1   5 14,396 336 842 
3. สังกดักรมอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 2 8,241 266 475 
4. สถานศึกษาสังกดัส านักงานการศึกษาเอกชน ระดับ
อนุบาล – ชว่งชั้นท่ี 1-4 ระดับอาชวีศึกษา 

19 16,479 481 867 

5. สถานศึกษาสังกดักระทรวงกฬีาและการท่องเท่ียว 1 383 12 79 
6. สถานศึกษาสังกดักรมศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ 3 413 30 57 
7. สถานศึกษาสังกดัทบวงมหาวิทยาลัย 2 11,445 447 651 
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อัตรานักเรียน  หอ้งเรียน  โรงเรียนในสงักัดเทศบาลนครนครสวรรค์   ปีการศึกษา  2554 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ช้ัน

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

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต ้(ท.1)        1      11      14      25        6      58      75       133      12        196        171        367        6      97      98        195      25        362        358        720

โรงเรียนเทศบาลวัดปากน า้โพใต ้(ท.2)        1      17        7      24        3      43      38         81        6        101          85        186        6      70      58        128      16        231        188        419

โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส (ท.3)        1      15      11      26        9    134    130       264      19        302        332        634        6    136    108        244      35        587        581     1,168

โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต (ท.4)        1      14      21      35        6    127    125       252      24        436        369        805        6    150    131        281      37        727        646     1,373

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องครีีฯ (ท.5)       -         -         -         -          6      73      76       149      18        285        268        553        6    111    132        243      30        469        476        945

โรงเรียนเทศบาลวัดจอมครีีนาคพรต (ท.6)        1      11      17      28        6      80      90       170      12        205        165        370        9    162    151        313      28        458        423        881

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม (ท.7)        2      23      13      36        6      93      87       180      12        192        154        346        6    107      88        195      26        415        342        757

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนอื (ท.8)        1      11        9      20        3      46      39         85        9        103        109        212        3      52      33          85      16        212        190        402

รวม      8   102     92   194     45   654   660   1,314   112   1,820   1,653   3,473     48   885   799   1,684   213   3,461   3,204   6,665

รวมศูนยเ์ด็กเล็ก รวมอนุบาลศึกษา รวมประถมศึกษา รวมมัธยมศึกษา รวมท้ังหมด

14 
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อัตรานักเรียน  หอ้งเรียน  ระดับ อนุบาล  โรงเรียนในสงักัดเทศบาลนครนครสวรรค์   ปีการศึกษา  2554 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช้ัน

โรงเรียน ห้อง ชาย หญงิ รวม ห้อง ชาย หญงิ รวม ห้อง ชาย หญงิ รวม ห้อง ชาย หญงิ รวม ห้อง ชาย หญงิ รวม

โรงเรียนเทศบาลวดัไทรใต ้(ท.1)      1    11    14    25      2     12     28    40      2     18     28    46      2     28     19    47      6     58     75     133

โรงเรียนเทศบาลวดัปากน า้โพใต ้(ท.2)      1    17      7    24      1     17      7    24      1     19     18    37      1      7     13    20      3     43     38       81

โรงเรียนเทศบาลวดัพรหมจริยาวาส (ท.3)      1    15    11    26      3     44     40    84      3     47     43    90      3     43     47    90      9   134   130     264

โรงเรียนเทศบาลวดัวรนาถบรรพต (ท.4)      1    14    21    35      2     36     39    75      2     36     35    71      2     41     30    71      6   127   125     252

โรงเรียนเทศบาลวดัช่องครีีฯ (ท.5)    -      -      -       -        2     20     20    40      2     25     22    47      2     28     34    62      6     73     76     149

โรงเรียนเทศบาลวดัจอมครีีนาคพรต (ท.6)      1    11    17    28      2     29     36    65      2     20     30    50      2     31     24    55      6     80     90     170

โรงเรียนเทศบาลวดัสคุตวราราม (ท.7)      2    23    13    36      2     34     34    68      2     31     32    63      2     28     21    49      6     93     87     180

โรงเรียนเทศบาลวดัไทรเหนอื (ท.8)      1    11      9    20      1     14     11    25      1     13     12    25      1     19     16    35      3     46     39       85

รวม      8  102    92   194     15   206   215   421     15   209   220   429     15   225   204   429     45   654   660   1,314

ศูนยเ์ด็กเล็ก อนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล 3 รวม



16 
 
 

อัตรานักเรียน  หอ้งเรียน  ระดับ ประถม ศึกษา  โรงเรียนในสงักัดเทศบาลนครนครสวรรค์   ปีการศึกษา 2554 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
  

ช้ัน

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

วดัไทรใต้ (ท.1)       2       31       34       65       2       33       27       60       2       38       35       73       2       33       22       55       2       39       23       62       2       22       30       52       12       196       171       367

วดัปากน า้โพใต้ (ท.2)       1       24       11       35       1         8       17       25       1       16       15       31       1       13       17       30       1       18       18       36       1       22         7       29         6       101         85       186

วดัพรหมจริยาวาส (ท.3)       3       60       60     120       3       44       49       93       3       60       48     108       3       42       55       97       3       40       49       89       4       56       71     127       19       302       332       634

วดัวรนาถบรรพต (ท.4)       4       81       65     146       4       62       55     117       4       85       48     133       4       56       74     130       4       76       65     141       4       76       62     138       24       436       369       805

วดัช่องคีรีฯ (ท.5)       3       46       42       88       3       35       38       73       3       46       46       92       3       47       52       99       3       45       50       95       3       70       48     118       18       289       276       565

วดัจอมคีรีนาคพรต (ท.6)       2       38       26       64       2       30       25       55       2       31       28       59       2       39       24       63       2       34       24       58       3       33       38       71       13       205       165       370

วดัสุคตวราราม (ท.7)       2       32       21       53       2       32       34       66       2       41       19       60       2       27       31       58       2       28       27       55       2       32       22       54       12       192       154       346

วดัไทรเหนอื (ท.8)       2       25       19       44       1       19       14       33       1       12       18       30       2       16       19       35       2       14       26       40       1       17       13       30         9       103       109       212
รวม   19   337   278   615   18   263   259   522   18   329   257   586   19   273   294   567   19   294   282   576   20   328   291   619   113  1,824  1,661  3,485

ช้ันประถมปีท่ี 1 ช้ันประถมปีท่ี 3 ช้ันประถมปีท่ี 4 ช้ันประถมปีท่ี 5 รวมช้ันประถมปีท่ี 2 ช้ันประถมปีท่ี 6
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อัตรานักเรียน  หอ้งเรียน  ระดับมัธยมศึกษา  โรงเรียนในสงักัดเทศบาลนครนครสวรรค์ปี การศึกษา 255 4 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 

 

 

 

 

 

 

ช้ัน

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

วดัไทรใต้ (ท.1)       2       36       36       72       2       40       30       70       2       21       32       53       -         -         -           6         97         98       195

วดัปากน า้โพใต้ (ท.2)       2       24       20       44       2       19       16       35       2       27       22       49       -         -         -           6         70         58       128

วดัพรหมจริยาวาส (ท.3)       2       50       37       87       2       41       40       81       2       45       31       76       -         -         -           6       136       108       244

วดัวรนาถบรรพต (ท.4)       2       59       42     101       2       47       53     100       2       44       36       80       -         -         -           6       150       131       281

วดัช่องคีรีฯ (ท.5)       2       40       44       84       2       37       46       83       2       28       34       62       -         -         -           6       105       124       229

วดัจอมคีรีนาคพรต (ท.6)       2       35       33       68       2       38       35       73       2       27       43       70       1       27       16       43       1       18       14       32       1       17       10       27         9       162       151       313

วดัสุคตวราราม (ท.7)       2       35       33       68       2       36       25       61       2       36       30       66       -         -         -           6       107         88       195

วดัไทรเหนอื (ท.8)       1       19       11       30       1       16       14       30       1       17         8       25       -         -         -           3         52         33         85
รวม   15   298   256   554   15   274   259   533   15   245   236   481    1    27    16    43    1    18    14    32    1    17    10    27    48    879    791  1,670

ช้ันมัธยมปีท่ี 1 ช้ันมัธยมปีท่ี 3 ช้ันมัธยมปีท่ี 4 ช้ันมัธยมปีท่ี 5 รวมช้ันมัธยมปีท่ี 2 ช้ันมัธยมปีท่ี 6
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จ านวนพนักงานครู ลกูจ้างประจ า ลกูจ้างช่ัวคราว และภารโรง   โรงเรียนในสงักัดเทศบาลนครนครสวรรค์ปี การศึกษา 255 4

ช้ัน

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

วัดไทรใต้ (ท.1)     -         -       -       -          5      5     -         -       -       -          3      3      6      17     23     -         -       -        1        1      2      1        7      8     -         -       -        1        1      2      2        1      3     -         -       -   

วัดปากน ้าโพใต้ (ท.2)     -          1      1     -          3      3     -         -       -       -         -       -        2      11     13     -         -       -       -          4      4      1        9    10     -         -       -        1       -        1      3       -        3      1        1      2

วัดพรหมจริยาวาส (ท.3)     -          1      1     -          9      9     -         -       -       -          1      1      5      27     32     -         -       -       -          4      4      3        5      8     -         -       -       -          1      1      3        1      4      1        3      4

วัดวรนาถบรรพต (ท.4)     -          1      1     -          6      6     -         -       -       -         -       -        6      32     38      1       -        1     -         -       -        4        7    11     -         -       -       -          1      1      4       -        4     -          1      1

วัดช่องคีรีฯ (ท.5)     -         -       -       -          3      3     -         -       -       -          1      1      6      22     28     -         -       -        1        2      3      2        8    10     -          1      1     -         -       -        4       -        4     -          5      5

วัดจอมคีรีนาคพรต (ท.6)     -          1      1      1        4      5     -         -       -        1        2      3      6      17     23      2       -        2      2        2      4      7      13    20     -          1      1      1       -        1      4       -        4      1        1      2

วัดสคุตวราราม (ท.7)     -          2      2     -          3      3     -          1      1     -          3      3      5      10     15     -         -       -        1        2      3      4        4      8     -         -       -        2        1      3      2       -        2      2       -        2

วัดไทรเหนือ (ท.8)     -          1      1     -          3      3     -         -       -       -         -       -        2      11     13     -         -       -        1        1      2      2        2      4     -         -       -       -         -       -        2       -        2      3        4      7

รวม     -          7      7      1      36    37     -          1      1      1      10    11    38    147   185      3       -        3      6      16    22    24      55    79     -          2      2      5        4      9    24        2    26      8      15    23

ลูกจ้างช่ัวคราว

ศูนย์เดก็เล็ก มัธยมศึกษา

พนักงานครู ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างช่ัวคราว
ภารโรง อ่ืนๆ

ลูกจ้างช่ัวคราว

อนุบาล

พนักงานครู ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างช่ัวคราว

ประถมศึกษา

พนักงานครู ลูกจ้างประจ า
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 การสาธารณูปโภค 
  ในเขตเทศบาล มรีะบบสาธารณูปโภคเพือ่ให้บริการแกป่ระชาชน  ดังนี้  
  1) ทางหลวงแผ่นดิน 4 สาย  ท่ีส าคัญ  ได้แก ่
 ก. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  1 (พหลโยธิน) 
 ข. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 (บางปะอนิ-นครสวรรค์) 
 ค. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  117 (นครสวรรค์-พษิณุโลก) 
 ง. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 225 (นครสวรรค์-ชัยภูม)ิ 
  2) ถนนภายในเขตเทศบาล  มท้ัีงหมด 430 สาย ยาวประมาณ 126,475 เมตร แยกเป็น 
 ก) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน  364  สาย  ความยาว   92,525 เมตร  
 ข) ถนนแอสฟลัท์ติก/ลาดยาง จ านวน    60  สาย  ความยาว   31,172 เมตร  
 ค) ถนนลูกรัง/หินคลุก  จ านวน     6    สาย  ความยาว    2,778 เมตร  
 ง) ถนนท่ีมทีางระบายน้ า จ านวน  430    สาย  ความยาว 145,930 เมตร  

3) พืน้ท่ีถนนและทางเท้า     1,51 8,700 ตารางเมตร  
4) สะพานลอย คสล.ข้ามถนน                  10 แห่ง 
5) สัญญาณไฟจราจร                       14 แห่ง  

         6) ไฟฟา้สาธารณะ                10,234 จุด  

 ข้อมูลเก่ียวกับสถานทีอ่อกก าลงักายและสถานทีพั่กผ่อนหยอ่นใจ 
  สนามกฬีาอเนกประสงค์ จ านวน   3  แห่ง  สระว่ายน้ า จ านวน     3    แห่ง  
  สวนสาธารณะ  จ านวน   3  แห่ง  สนามเด็กเล่น จ านวน    27   แห่ง 

ล าดับ ประเภทการใช้ที่ดิน พ้ืนที่(ไร่) พ้ืนที่(%) 

1 ทีอ่ยู่อาศัย 4,353 .88 24 .930 
2 พาณิชยกรรม  1,094 .87 6.269 
3 อุตสาหกรรม  226 .61 1.298 
4 คลังสินค้า  331 .24 1.897 
5 สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  1,354 .88 7.758 
6 สถาบนัการศึกษา  528 .25 3.025 
7 สถาบนัศาสนา 354 .69 2.031 
8 สถาบนัราชการ  938 .11 5.372 
9 ทีโ่ล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม  151 .15 0.865 

10 ชนบทและเกษตรกรรม  412 .97 2.365 
11 ปา่ไม้ 1,068 .16 6.116 
12 แหล่งน้ า  1,147 .96 6.573 
13 ทีลุ่่ม 1,730 .97 9.911 

14 ทีว่่าง 3,770 .74 21 .590 

 ที่มา : กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาโครงการวางและจัดท าแผนผังพัฒนาพ้ืนที่เฉพาะ เทศบาลนครนครสวรรค ์
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 ข้อมูลเก่ียวกับการใช้บริการไฟฟ้า 
  การบริการด้านไฟฟา้และแสงสว่างในเขตเทศบาลเป็นของการไฟฟา้ส่วนภูมภิาค 
(กฟน.3) จังหวัดนครสวรรค์ ซ่ึงให้บริการครอบคลุมพืน้ท่ีท้ังหมดในเขตเทศบาลท้ังระบบไฟฟา้ภายใน
อาคาร และระบบไฟส่องสว่างทางสาธารณะ ท่ีมกี าลังผลิตเพยีงพอต่อการพฒันาในด้านต่าง ๆ ของ
จังหวัดนครสวรรค์ โดยมผู้ีใช้ไฟฟา้ในเขตเทศบาลจ านวน  27,597  ราย    

 ข้อมูลเก่ียวกับการใช้บริการน้ าประปา 
เทศบาลให้บริการประปาครอบคลุมในเขตพืน้ท่ีของเทศบาลนครนครสวรรค์ และมี

ผู้ใช้บริการจ านวน  28,196  ครัวเรือน (มนีาคม 2553) มแีหล่งน้ าดิบท่ีใช้ผลิตน้ าประปา  และแหล่งน้ า
ดิบส ารอง คือ    แมน่้ าปิง และแมน่้ ายม ตามล าดับ มกี าลังการผลิต 70,800 ลูกบาศกเ์มตรต่อวัน  และ
ใช้งานจริงในปัจจุบัน 58,000 ลูกบาศกเ์มตรต่อวัน 

สถิติผลการด าเนินงานของการประปา  

ป ี
พ.ศ. 

จ านวนผู้ใช้น้ า 
(ราย) 

ปริมาณน้ าผลิต 
(ลบ.ม./ป)ี 

ปริมาณน้ า
จ าหน่าย 
(ลบ.ม./ป)ี 

รายได้ 
(บาท) 

รายจ่าย 
(บาท) 

2553 28,543 19,764,064 12,690,761 77,132,078.13 75,599,567.90 
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 
 

สถิติการผลติจ่ายน้ าประปา ประจ าปีงบประมาณ  25 50 – 2553 
ปงีบ เพ่ิม ปงีบ เพ่ิม ปงีบ เพ่ิม ปงีบ เพ่ิม

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

2550 % 2551 % 2552 % 2553 %

ปริมาณน ้าผลิตเอง      (ลบ.ม.) 20,481,017       8.71-   19,061,033       6.93-     19,228,151       0.88    19,764,064       2.79   

ปริมาณน ้าจ้าหน่าย     (ลบ.ม.) 12,228,388       2.17   12,083,614       1.18-     12,119,268       0.30    12,670,761       4.55   

อัตราน ้าสูญเสีย 4,096,203         8.71-   3,812,206         6.93-     3,845,630         0.88    3,952,813         2.79   

(น ้าสูญเสีย + น ้าจ่ายสาธารณะ)

จ้านวนผู้ใช้น ้าสิ นป ี         (ราย) 27,054              1.89   27,411              1.32     27,940              1.93    28,543              2.16   

รายได้     (บาท) 76,501,804.83   15.11 78,555,089.77   2.68     77,768,454.74   1.00-    77,132,078.13   0.82-   

รายจ่าย   (บาท) 70,669,619.78   10.31 71,692,989.79   1.45     65,080,109.12   9.22-    75,599,567.90   16.16  
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อัตราค่าน้ าประปา 
  เทศบาลได้ขายน้ าให้แกผู้่ใช้น้ าในอตัราค่าน้ าแบบกา้วหน้าตามระบบสากลเช่นเดียวกบั      
การประปาส่วนภูมภิาคและการประปานครหลวง และประเทศอืน่ ๆ โดยมอีตัราค่าน้ าประปา ดังนี้ 

ช่วงการใช้น้ า 
(ลบ.ม./เดือน) 

อัตราค่าน้ าประปา  
(ผู้ใช้น้ าในเขตเทศบาล) 

(บาท/ลบ.ม.) 

อัตราค่าน้ าประปา  
(ผู้ใช้น้ านอกเขตเทศบาล) 

(บาท/ลบ.ม.) 
0 – 10 
11 – 20 
21 – 50 
51 – 80 

  81 – 100 
101 – ขึ้นไป 

3.50 
4.00 
5.00 
6.00 
6.50 
7.00 

4.50 
5.00 
6.00 
7.00 
7.50 
8.00 

  อตัราการใช้น้ าบ้านเลขท่ีชั่วคราว ลบ.ม. ละ 7 บาท  
ทีม่า : ส านักการประปา เทศบาลนครนครสวรรค์ 

 ข้อมูลเก่ียวกับการสือ่สาร 
  1) จากข้อมลู เดือนพฤษภาคม 2553  มชีุมสายโทรศัพท์ในเขตเทศบาล   จ านวน   10  
แห่ง มหีมายเลขโทรศัพท์ เปิดใช้แล้ว  จ านวน  19,930  เลขหมาย 
  2) ศูนย์โทรคมนาคม  จ านวน  1 แห่ง 
  3) ท่ีท าการไปรษณีย์  จ านวน  2 แห่ง 
  4) สถานีวิทยุกระจายเสียง จ านวน  2 แห่ง 
  5) วิทยุชุมชน   จ านวน 20 แห่ง 
  6) สถานีถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์จ านวน  6 แห่ง 
  7) หนังสือพมิพท้์องถิ่น  จ านวน  20 ฉบับ 

 ข้อมูลเก่ียวกับการสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม 
  โรงพยาบาลในเขตเทศบาล  มจี านวน 6 แห่ง แยกเป็นโรงพยาบาลเอกชน  จ านวน 5 
แห่ง  จ านวนเตียงรวม 460 เตียง  โรงพยาบาลของรัฐ จ านวน 1 แห่ง จ านวนเตียง 653 เตียง 
  คลินิกทันตกรรม  จ านวน  25 แห่ง  คลินิกเวชกรรมท่ัวไป  จ านวน 32 แห่ง  คลินิก
เฉพาะทาง  จ านวน  46  แห่ง  ร้านขายยาแผนโบราณ  จ านวน  15  แห่ง  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน  
จ านวน  57  แห่ง  ร้านขายยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ  จ านวน  36  แห่ง  
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  ศูนย์สุขภาพชุมชนมจี านวน  8  แห่ง  สังกดัเทศบาลจ านวน 4 แห่ง  และสังกดั
กระทรวงสาธารณสุขจ านวน 5 แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาล มบีุคลากรแยกเป็น  พยาบาล 
จ านวน  17  คน  นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ  จ านวน  4  คน  นักวิชาการสุขาภิบาล  จ านวน  2  คน  
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน  จ านวน  2  คน  เจ้าพนักงานสุขาภิบาล  จ านวน  4  คน  สัตวแพทย์  
จ านวน  1  คน 
  การเจ็บป่วยด้วยโรคทีต้่องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในเขตเทศบาล 

โรค ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 

1.  อจุจาระร่วง 1,612 ราย 1,596 ราย 1,069 ราย 1,332 ราย 
2.  ปอดบวม 170 ราย 165 ราย 181 ราย 86 ราย 

3.  ไข้เลือดออก  167 ราย 261 ราย 62 ราย 224 ราย 
4.  การฆ่าตัวตาย 79 ราย 90 ราย 54 ราย 39 ราย 

5.  วัณโรคระบบต่างๆ 53 ราย 100 ราย 70 ราย 174 ราย 

  สถานการณ์โรคเอดสข์องจังหวัดนครสวรรค์ 

โรคเอดส์ 
ปี 2550 

คน 
ปี 2551 

คน 
ปี 2552 

คน 

1.  จ านวนผู้ติดเชื้อ  HIV 366 401 316 
2.  จ านวนผู้ป่วย Symtomatic HIV 70 74 11 

3.  จ านวนผู้ป่วย AIDS 173 212 201 

  จังหวัดนครสวรรค์พบผู้ติดเชื้อ/ติดเชื้อมอีาการ/ผู้ป่วยเอดส์ ต้ังแต่ปี 2531 – 31 
ธันวาคม 2553  มผู้ีป่วยสะสม  11,765  ราย  (ผู้ป่วยเอดส์  4,956 ราย  เสียชีวิต  2,709  ราย) 
     ทีม่า : ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดนครสวรรค์ 

 น้ าเสยี 
ปริมาณน้ าเสียท่ีถูกน าเข้าโรงบ าบัดน้ าเสีย 40,000 ลบ.ม. / วัน  สามารถบ าบัดน้ าเสีย

ได้ตามมาตรฐานคุณภาพท้ิง 

 ขยะ 
  ปริมาณขยะท่ีเกดิประมาณ 140  ตันต่อวัน ซ่ึงสามารถก าจัดได้ท้ังหมด โดยวิธีฝังกลบ          
อย่างถูกสุขลักษณะและหลักสุขาภิบาล มท่ีีดินส าหรับก าจัดขยะของเทศบาลขนาดพืน้ท่ี 266 ไร่ 
ด าเนินการแล้ว 55.375 ไร่ ต้ังอยู่ท่ีต าบลบ้านมะเกลือ อ าเภอเมอืง จังหวัดนครสวรรค์ ห่างจากเขต
เทศบาลเป็นระยะทาง 13 กโิลเมตร 
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  ข้อมูลรถยนต์งานบริการรักษาความสะอาด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553 
ประเภทรถ จ านวน (คัน) 

รถอดัขยะ 16 
รถบรรทุกขยะเปดิขา้ง (ใหญ่) 5 
รถบรรทุกขยะเปดิขา้ง (เล็ก) 5 
รถดูดฝุ่น 3 
รถดูดส่ิงปฏิกลู 3 
รถน้ า 6 
รถยกถงัคอนเทนเนอร์ 2 
รถเปล 2 
รถยนต์หกล้อ 1 
รถสิบล้อ 1 
รถแคท (ตักหน้าขดุหลัง) 1 
รถด้ัมเล็ก 2 
รถคัดแยกขยะ 1 
รถคลีบกลีบบวั 1 
รถยนต์สุขาเคล่ือนท่ี 1 
รถด้ัม หกล้อ 2 

  ทีม่า : ส านักการสาธารณสุขฯ เทศบาลนครนครสวรรค์ 

 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์นิ 
  อตัราก าลังในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย  
       -  พนักงานดับเพลิง  จ านวน  102 คน 
       -  อาสาสมคัรป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย (อปพร.) จ านวน  2,185 คน 
       -  มกีารฝึกซ้อมบรรเทาสาธารณภัย  สัปดาห์ละ  3 วัน 
  วัสดุ อปุกรณ์ เคร่ืองมอื เคร่ืองใช้ในการป้องกนับรรเทาสาธารณภัย   ประกอบด้วย 

ชนิดยานพาหนะ จ านวน (คัน) ความจ ุ
รถยนต์ดับเพลิง 4 2,000 
รถยนต์บรรทุกน้ า 8 6,000 (5) 5,000 (3) 
รถยนต์บนัไดเล่ือนฯ 2 25 m 32 m 
รถยนต์กูภั้ยขนาดกลาง 1  
รถยนต์ตรวจการ 6  
เรือยนต์ดับเพลิง 4  
เคร่ืองสูบน้ า(เล็ก) 25  
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  สถิติเพลงิไหม้ในปี พ.ศ.2553 

ประเภทความเสียหาย  จ านวน (คร้ัง) 
ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม 

ไหม้ทรัพย์สินในเขต 2 3 6 1 2 - 3 6 2 1 2 3 31 
ไหม้ทรัพย์สินนอกเขต - - - - - - - - - - - - - 
ไหม้ปา่ ปา่หญ้า ในเขต 12 12 18 4 3 2 - 1 - - 5 8 65 
ไหม้ปา่ ปา่หญ้า นอกเขต - 2 - 1 - - - - - - 1 1 5 

  
3.  ข้อมูลด้านศักยภาพของเทศบาล 
  เทศบาลนครนครสวรรค์เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มขีีดความสามารถในการ
บริหารงาน  เพือ่ให้บริการประชาชนในเขตพืน้ท่ีการปกครองได้อย่างมปีระสิทธิภาพและเต็ม
ความสามารถ โดยมรีะบบโครงสร้างการบริหารงาน อตัราก าลังบุคลากรขององค์กร และสถานะการคลัง 
ดังนี้ 

  ฝ่ายนิติบัญญัติ 
  สภาเทศบาลท าหน้าท่ีเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน  
24  คน  เลือกต้ังโดยราษฎรผู้มสิีทธิเลือกต้ังตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาล มวีาระ
การด ารงต าแหน่ง  4  ปี  มปีระธานสภา 1 คน  และรองประธาน 1 คน ซ่ึงผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งต้ัง
จากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล 

  ฝ่ายบริหาร 
  การบริหารงานเทศบาล ประกอบด้วยนายกเทศมนตรีเป็นฝ่ายบริหารทางด้านนโยบาย 
มรีองนายกเทศมนตรีจ านวน 4  คน เป็นผู้ช่วย  และฝ่ายปฏิบัติงานประจ ามปีลัดเทศบาลเป็น
ผู้บังคับบัญชาสูงสุด และพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเป็นฝ่ายปฏิบัติ ติดตามนโยบายท่ีนายกเทศมนตรี
มอบหมายงานให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนท่ีก าหนด แบ่งเป็นส่วนต่าง ๆ ได้ 9  ส่วน  ได้แก ่
  ส านักปลัดเทศบาล   ส านักการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
  กองวิชาการและแผนงาน  ส านักการศึกษา 
  ส านักการคลัง   กองสวัสดิการสังคม 
  ส านักการช่าง   ส านักการประปา 
  หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
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  อัตราก าลงั ณ มีนาคม 2554 
 เทศบาลนครนครสวรรค์ มพีนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และลูกจ้าง รวมท้ังส้ิน 1,5 90 คน 
 พนักงานเทศบาลสามญั   25 8  คน  พนักงานครูเทศบาล 349 คน 
 ลูกจ้างประจ า  10 3 คน  พนักงานจ้าง  8 80 คน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ทีม่า :  ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลนครนครสวรรค์

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 คศ.4 คศ.3 คศ.2 คศ.1 วิสามัญ

ส านักปลัดเทศบาล      1      1      3      5    14      5    11    10     -       -                      50            22           114              186

ส านักการคลัง      1      1      9      3    10      9      2     -        1                    36              2             66              104

ส านักการช่าง      1      2      9    13      6      5      4     -       -                      40            39           230              309

ส านักการสาธารณสุขฯ      1      8      5    14      5      3      2     -       -                      38            15           338              391

ส านักการศึกษา      1      1      6      6      4      2      2      2     -          3        1                    28              9             43                 80

ส านักการประปา      1     -        3      7      6      2      3     -        6              1                    29            14             62              105

กองวิชาการและแผนงาน      1      2      6      9      3      1     -       -                      22              1             12                 35

กองสวัสดิการสังคม      1      1      2      3      4      2     -       -                      13              1             15                 29

หน่วยงานตรวจสอบภายใน      1      1                       2                   2

รวมท้ังส้ิน    1    6  17  40  66  48  40  26    2    7    -       3     1    -           1            258      103       880       1,241

พนักงาน

จา้ง

รวม

ท้ังส้ิน
ส านัก/กอง

ระดับ พนักงาน

เทศบาลรวม

ลูกจา้ง

ประจ า
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ฝ่ายอ านวยการ 
    งานการเจ้าหนา้ที่  
    งานควบคมุเทศพาณิชย์  

    งานสง่เสริมการทอ่งเทีย่ว  
ฝ่ายปกครอง 
    งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
    งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง  
    งานทะเบียนราษฎร  
ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
    งานธุรการ  
    งานสารบรรณ  
    งานเลขานกุารผูบ้ ริหาร  

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
    งานธุรการ 
ส่วนบริหารงานคลัง 
ฝ่ายพสัดุและทรัพยสิ์น 
    งานการซ้ือและการจ้าง  
ฝ่ายการเงินและบัญชี 
    งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทกุประเภท  
ฝ่ายสถิติการคลัง 
    งานจัดท าสถติิ  
ฝ่ายระเบียบการคลัง 
    งานจัดระเบียบการคลงั  
ส่วนพฒันารายได ้
ฝ่ายพฒันารายได้ 
    งานพัฒนารายได้  
    งานเร่ง รัดรายได้  
ฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 
    งานจัดหาผลประโยชนจ์ากทรัพยส์นิ  
ฝ่ายแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น 
    งานแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพยส์นิ  
    งานบริการข้อมูลแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพยส์นิ  

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
    งานธุรการ 
    งานการเงินและบัญชี 
ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง 
ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง 
    งานวิศวกรรมโยธา  
    งานสถาปัตยกรรม  
ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง 
    งานควบคมุอาคาร  
    งานผงัเมือง  
ส่วนการโยธา 
ฝ่ายสาธารณูปโภค 
    งานสาธารณูปโภค 
    งานสถานทีแ่ละไฟฟ้าสาธารณะ  
    งานสวนสาธารณะ  
ฝ่ายศูนยเ์คร่ืองจกัรกลและระบบจราจร 
    งานศนูยเ์คร่ืองจักรกล  

    งานวางระบบจราจร 
ส่วนช่างสุขาภิบาล 
ฝ่ายจดัการสภาพแวดล้อมด้านวัสดุใช้แล้ว 
    งานก าจัดมูลฝอยและสิง่ปฏิกลู  
    งานเคร่ืองจักรกลและซ่อมบ ารุง  
    งานโรงงานก าจัดขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกลู  
ฝ่ายจดัการคุณภาพน้ า 
    งานแบบแผนและกอ่สร้าง  
    งานควบคมุและตรวจสอบบ าบัดน้ าเสยี  
    งานบ ารุง รักษาและซ่อมแซม  

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
    งานธุรการ 
    งานการเงินและบัญชี 
ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
    งานสง่เสริมสขุภาพ  
    งานสาธารณสขุมูลฐาน  
    งานวิชาการและแผนงาน  
กลุ่มงานป้องกันโรคและควบคุมโรคติดต่อ 
    งานป้องกนัโรคตดิตอ่  
    งานควบคมุโรคตดิตอ่  
    งานป้องกนัและบ าบัดการตดิยาเสพตดิ  
กลุ่มงานส่งเสริมส่ิงแวดล้อม 
    งานสขุาภิบาล 
    งานอนามัยสิง่แวดลอ้ม  

    งานพัฒนาระบบจัดเกบ็ขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกลู 
    งานควบคมุมลพิษและเหตรุ าคาญ  
ส่วนบริการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
กลุ่มงานบริการการแพทย์ 
    งานทนัตสาธารณสขุ  
    งานเภสชักรรม  
    งานชันสตูรและรังสวีิทยา  
กลุ่มงานบริการส่ิงแวดล้อม 
    งานสตัวแพทย์  
    งานบริการรักษาความสะอาด  
    งานควบคมุสิง่ปฏิกลู 
กลุ่มงานบริการสาธารณสุข 
    งานศนูยบ์ริการสาธารณสขุ 1  
    งานศนูยบ์ริการสาธารณสขุ 2  
    งานศนูยบ์ริการสาธารณสขุ 3  

    งานศนูยบ์ริการสาธารณสขุ 4  
    งานศนูยบ์ริการสาธารณสขุ 5  
 
 

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
    งานวิเคราะหน์โยบายและแผน  
    งานเทคโนโลยสีารสนเทศ  
    งานจัดท างบประมาณ 
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
    งานบริการและเผยแพร่วิชาการ 
    งานบริการข้อมูลข่าวสารทางทอ้งถิน่  
ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
    งานธุรการ  
    งานสารบรรณ  
ฝ่ายนิติการ 
    งานนติกิาร  
    งานร้องทกุข์ร้องเรียน  

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
    งานงบประมาณ  
    งานธุรการ  
ส่วนบริหารการศึกษา 
ฝ่ายการเจา้หน้าท่ี 
    งานการเจ้าหนา้ที่  
    งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ  
ฝ่ายกิจการโรงเรียน 
    งานการศกึษาปฐมวัย  
    งานโรงเรียน  
    งานกจิการนกัเรียน  
ฝ่ายวิชาการ 
    งานสง่เสริมคณุภาพและมาตรฐานหลกัสตูร  
    งานพัฒนาสือ่เทคโนโลยแีละนวัตกรรมฯ  
    งานวิชาการ  

ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ฝ่ายศึกษานอกระบบตามอัธยาศัย 
    งานการศกึษานอกระบบและอัธยาศยั  
    งานฝกึและสง่เสริมอาชีพ  
    งานหอ้งสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายฯ  
ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
    งานกจิกรรมเดก็และเยาวชน  
    งานกฬีาและนนัทนาการ  
ฝ่ายส่งเสริมศาสนา 
    งานกจิการศาสนา  
    งานสง่เสริมประเพณี ศลิปวัฒนธรรม  
    หนว่ยศกึษานเิทศก์  
โรงเรียนเทศบาล 1 – 8 

ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
    งานสงัคมสงเคราะห์  
    งานสวัสดกิารเดก็และเยาวชน  
    งานกจิการสตรีและคนชรา  
ฝ่ายพฒันาชุมชน 
    งานพัฒนาชุมชน  
    งานชุมชนเมือง  
    งานฌาปนกจิสงเคราะห์  
 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
    งานธุรการ  
    งานสารบรรณ  
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ส านักปลัดเทศบาล ส านักการคลัง ส านักการช่าง ส านักการสาธารณสุข 
และส่ิงแวดล้อม  

ส่วนผลิต 
ฝ่ายผลิต 
    งานผลติ 1  
    งานผลติ 2  
ฝ่ายวิเคราะห์คุณภาพน้ า 
    งานวิเคราะหค์ณุภาพน้ า 
    งานมาตรวัดน้ า 1  
    งานมาตรวัดน้ า 2  
ส่วนบริการและซอ่มบ ารุง 
    งานตดิตัง้และซ่อมบ ารุง  1  
    งานตดิตัง้และซ่อมบ ารุง  2  
    งานบริการสาธารณะ 1  
    งานบริการสาธารณะ 2  

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
    งานธุรการ  
ฝ่ายการเงินและบัญชี 
    งานการเงินและบัญชี 
    งานจัดเกบ็รายได้  

กองวิชาการ 
และแผนงาน 

ส านักการศกึษา ส านักการประปา กองสวัสดกิารสังคม  

รองนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 

ปลัดเทศบาล สถานธนานุบาล 1,2,3 หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

รองปลดัเทศบาล รองปลดัเทศบาล 

นายกเทศมนตรี เลขานกุารนายกเทศมนตรี  ทีป่รึกษานายกเทศมนตรี  

รองปลดัเทศบาล 

โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลนครนครสวรรค์  
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สถานะการคลังของเทศบาลต้ังแต่ปีงบประมาณ พ .ศ. 2549 – ปีงบประมาณ พ .ศ. 2553 
หมวด 2549 2550 2551 2552 2553 

รายรับจริง 
1. หมวดภาษอีากร  59,824,198.67  63,956,442.86  66,322,865.44  71,245,865.58 72,841,480.89  
2. หมวด
ค่าธรรมเนียม 
ค่าปรับและ
ใบอนุญาต  

12,662,939.70  12,148,260 .00 14,475,863.26  15,410,283.44 16,076,809.90  

3. หมวดรายได้จาก
ทรัพย์สิน  

17,495,255.10  18,040,004.18  14,037,259.50  9,341,765.02  8,673,198.77  

4. หมวดรายได้จาก
สาธารณูปโภคและ
เทศพาณิชย์  

6,821,866.88  9,723,292.07  6,891,749.72  8,484,726,.92  10,147,608.60  

5. หมวดรายได้
เบด็เตล็ด 

5,237,429.84  12,241,272.43  4,941,621.27  6,796,800.75  8,114,501.80  

6. รายได้จากทนุ  74,433.00  214 ,865.00 631 ,600.00 1,155,950.00  945,000.00  
7. เงินอุดหนุนที่
รัฐบาลเก็บและ
จดัสรรให้  

195,201,593.56  203,798,445.76  198,155,954.23  193,194,948.75  251,908,097.16  
 

8. หมวดเงินอุดหนนุ
ทัว่ไป 

88,061,378.00  105,409,696.00  280,216,889.05  237,777,008.58  83,245,222.00  

9. เงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ 

334,008,337.13  228,379,463.44  70,320,865.78  114,600,232.66  279,027,580.26  

รวมรายรับทั้งสิ้น 719,387,431.88 653,911,741.74 655 ,994,668 .25 658,007,581.70 730,979,499.38  

รายจ่ายจริง 
1. รายจา่ยงบกลาง  42,769,656.40 45,404,003.17 48,862,193.19 85,189,437.24 117,396,218.33  
2. รายจา่ยประจ า  419,758,121.93 450,942,852.59 450,919,935.20 461,975,518.95 472,361,522.58  

3. รายจา่ยเพื่อการ
ลงทนุ 

255,879,363  154,802,994.10  150,523,856.60  110,501,238.00 132,655,300.00  

รวมรายจ่ายจริง 718,407,141.33  651,149,849.86  650 ,305,984.99  657,666,194.19  722,413,040.91  
รายรับจริงสูงกวา่ 
รายจ่ายจริง 

980,290.55  2,761,891.88  5,688,683.26  341,387.51  8,566,458.47  

 
  ทีม่า :  ส านักการคลัง เทศบาลนครนครสวรรค์ 
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ตารางแสดงข้อมูลเก่ียวกับสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครสวรรค์  
กจิการ รายได้ 2549 2550 2551 2552 2553 

สถาน 
ธนานุ
บาล 1 

รายรับ 
(บาท) 

14,752,049.70 17,804,870.44 20,877,360.40 24,064,840.65 28,551,030.92 

รายจ่าย 
(บาท) 

8,286,225.23 9,311,235.95 11,137,999.00 12,973,897.61 15,576,530.55 

ก าไรสุทธิ 
(บาท) 

6,465,824.47 8,493,634.49 9,739,361.40 11,090,943.04 12,974,500.37 

สถาน 
ธนานุ
บาล 2 

รายรับ 
(บาท) 

14,641,231.97 16,466,226.67 20,165948.52 22,840,564.27 28,772,213.71 

รายจ่าย 
(บาท) 

8,738,716.11 9,918,624.37 12,406,266.00 14,073,836.80 17,047,306.19 

ก าไรสุทธิ 
(บาท) 

5,902,515.86 6,547,602.3 7,759,682.52 8,766,727.47 11,724,907.52 

สถาน 
ธนานุ
บาล 3 

รายรับ 
(บาท) 

5,561,076.60 8,595,964.02 10,994,271.11 13,729,499.92 18,952,509.96 

รายจ่าย 
(บาท) 

2,233,883.05 5,471,782.18 6,528,873.16 9,333,713.08 10,321,307.07 

ก าไรสุทธิ 
(บาท) 

3,327,193.55 3,124,181.84 4,465,397.95 4,395,786.84 8,631,202.89 

สถานี
ขนส่ง 

รายรับ 
(บาท) 

5,197,975.53 6,166,649.94 5,769,374.67 5,737,938.58 5,600,317.86 

รายจ่าย 
(บาท) 

2,517,945.85 3,523,611.37 4,392,406.73 5,364,311.64 4,732,777.20 

 



ส่วนที่ 3 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 

 
  

  ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ในการประชุมเมื่อวันที่  24 
กรกฎาคม 2551 และมติที่ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งท่ี 8 / 2551  เมื่อวันท่ี  7  ตุลาคม  2551    
มีมติเห็นชอบให้ก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลในเชิงคุณภาพ เพื่อใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและเกิดความคุ้มค่าในการใช้
งบประมาณ ท าให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากยิ่งข้ึน  จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล
นครนครสวรรค์ ด้วยระบบการประเมินผลด้วยตนเอง (SAR : Self Assessment Report) ดังนี ้
  การติดตามและประเมินผลแผนการด าเนินงานเป็นการก าหนดแนวทางในการติดตามและ
ประเมินผลการแปลงแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบ  โดยมุ่งเน้นการติดตามความคืบหน้าของการ
ด าเนินงานและผลการด าเนินงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนในปีต่อไป  ซึ่งจะต้องมีระบบติดตามและ
ประเมินผลมาตรวจสอบการด าเนินงานและวัดผลการด าเนินงาน เพื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ตลอดจนปัญหา
อุปสรรคในการด าเนินงานเพื่อเตรียมการส าหรับการป้องกันและแก้ไขการด าเนินงานโครงการในปีถัดไป 
  ระบบการประเมินผลด้วยตนเอง ( SAR : Self Assessment Report) เป็นการติดตามความ
คืบหน้าและผลของการด าเนินงานเป็นรายโครงการ  รายยุทธศาสตร์ และในภาพรวมของทั้งหน่วยงาน  โดยใช้สีเป็น
สัญลักษณ์ในการติดตามความคืบหน้าของการด าเนินงาน ดังนี้ 
  สีแดง  หมายถึง  ยังไม่ได้ด าเนินการ 
  สีเหลือง  หมายถึง  ด าเนินการแล้วแต่มีปัญหา 
  สีเขียว  หมายถึง  ด าเนินการแล้ว และเป็นไปตามขั้นตอนและก าหนดการ 
  สีน้ าเงิน  หมายถึง  ด าเนินการแล้วเสร็จ 
  ทั้งนี้ต้องมีการก าหนดตัวช้ีวัดความส าเร็จ (KPI : Key Performance Indicator) ของแต่ละ
โครงการที่ชัดเจน และให้มีการติดตามและประเมินผลใน 4 ตัวช้ีวัด ได้แก่ เชิงปริมาณ   เชิงคุณภาพ  เชิงขั้นตอน
ด าเนินการ และเชิงความพึงพอใจของประชาชน 
  การน าระบบติดตามและประเมินผลด้วยตนเองมาใช้ จะแบ่งออกเป็นรายยุทธศาสตร์โดยการใช้
ระบบให้คะแนนถ่วงน้ าหนักมีน้ าหนักรวมเท่ากับ 100 และกระจายน้ าหนักลงไปในแต่ละยุทธศาสตร์ ในแต่ละ
ยุทธศาสตร์จะกระจายน้ าหนักลงไปในแต่ละโครงการ และในแต่ละโครงการจะกระจายน้ าหนักลงไปใน 4 ตัวช้ีวัด ซึ่ง
แผนการด าเนินงานของเทศบาล ประจ าปี 2554 ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ 169 โครงการ ได้กระจายน้ าหนักของแต่
ละยุทธศาสตร์ตามจ านวนโครงการ (ดูตาราง 1) 
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ตาราง 1 
ล าดับ ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ น้ าหนักรวม 

1 ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 20 20 
2 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 30 30 
3 ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน 10 10 
4 ด้านพัฒนากายภาพเมือง 33 16 
5 ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง 17 15 
6 ด้านการบริหารจัดการที่ด ี 59 9 
 รวม 169 100 

 
  จากนั้นน าน้ าหนักจากยุทธศาสตร์ มากระจายคะแนนลงในโครงการทุกโครงการ เช่น ยุทธศาสตร์
ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีโครงการจ านวน 20 โครงการ และได้น้ าหนักเท่ากับ 20 คะแนน น้ าหนักที่ได้นั้น
ขึ้นอยู่กับการจัดล าดับความส าคัญ ความเร่งด่วน และความยากง่ายของแต่ละ  ซึ่งในการหาค่าคะแนนถ่วงน้ าหนัก
โครงการหาได้ดังนี ้
  กระจายคะแนนแต่ละโครงการลงในตัวช้ีวัดดังท่ีได้กล่าวมาแล้ว ยกตัวอย่างเช่น โครงการ งดเหล้า
เข้าพรรษา น้ าหนักโครงการเท่ากับ 1.00 กระจายลงใน  4 ตัวช้ีวัด คือ เชิงปริมาณเท่ากับ 0.25 เชิงคุณภาพเท่ากับ 
0.25 เชิงขั้นตอนการด าเนินงานเท่ากับ 0.2 5 และเชิงความพึงพอใจของผู้รับบริการเท่ากับ 0.2 5 หรืออาจจะกระจาย
ตามความส าคัญของตัวช้ีวัดแต่ละตัวช้ีวัดได้ หาคะแนนท่ีได้ของตัวช้ีวัดเชิงปริมาณโดยน าผลการด าเนินงานท่ีได้ คือ 64  
ซึ่งมีค่าช่วงคะแนนอยู่ระหว่าง 60 – 65 หรือมีค่าเกณฑ์คะแนนอยู่ระหว่าง 4 – 5 คือได้เกณฑ์คะแนนไม่ต่ ากว่า 4  แล้ว
น าไปรวมกับผลต่างของผลการด าเนินงาน คือ 64 ลบค่าช่วงคะแนนต่ าสุด คือ 6 0 ได้ 4 แล้วน าไปหารกับช่วงปรับ
เกณฑ์ได้ 0.80 ผลรวมจึงเป็น 4  + 0.80 เท่ากับ 4 .80 แล้วหาร้อยละของคะแนนท่ีได้เทียบกับน้ าหนักของตัวช้ีวัด คือ 
คะแนนท่ีได้ (4.80) คูณกับน้ าหนักของตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ (0.3) หารด้วย 100 เท่ากับ 0.0144 
  คะแนนถ่วงน้ าหนักของตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพที่สามารถวัดค่าได้ ให้ท าเช่นเดียวกับเชิงปริมาณ ถ้าวัด
ค่าไม่ได้ เช่น การจัดซื้อครุภัณฑ์ ให้พิจารณาว่ามีการตรวจรับของกรรมการแล้วหรือไม่  ถ้าตรวจรับแล้วแสดงว่าเป็นไป
ตามข้อก าหนด ได้เกณฑ์คะแนน 5  
  คะแนนถ่วงน้ าหนักของตัวช้ีวัดขั้นตอนการด าเนินงาน วัดจากผลการด าเนินงานว่าครบตามขั้นตอน
หรือไม่ เช่น 1) จัดท ารายละเอียดโครงการ 2) ขออนุมัติ 3) จัดซื้อ 4) ส่งมอบ และ 5) ติดตามและประเมินผล ถ้าครบ
ทุกขั้นตอน ได้เกณฑ์คะแนน 5 
  คะแนนถ่วงน้ าหนักของตัวช้ีวัดระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ วัดได้จากแบบสอบถาม การสังเกต 
  หาค่าผลรวมคะแนนถ่วงน้ าหนักจากทุกโครงการของทุกยุทธศาสตร์ (เชิงคุณภาพ) เพื่อดูภาพรวม
ของทั้งหน่วยงาน (ดูตารางสรุป) ได้ 1.4827 ณ เดือนพฤษภาคม 2554 จากเกณฑ์คะแนน 5 หรือคิดเป็นร้อยละ 29.65 
ซึ่งก็คือผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน 
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การพิจารณาผลการด าเนินงานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 255 4 – 2556) ณ เดือนพฤษภาคม 255 4        
(เชิงปริมาณ) สรุปผลการพัฒนาจ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 

1. ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  ประกอบด้วยโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล จ านวน 20 โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการ 9 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5.33 และยังไม่ได้ด าเนินการ 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.51  

 2. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
  ประกอบด้วยโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล จ านวน 30 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 4 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.37 อยู่ระหว่างด าเนินการ 1 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9.47 และยังไม่ได้ด าเนินการ 10 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5.92  

 3. ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน 
  ประกอบด้วยโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล จ านวน 10 โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการ 5 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.95 และยังไม่ได้ด าเนินการ 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.95 

 4. ด้านการพัฒนากายภาพเมือง 
ประกอบด้วยโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล จ านวน 33 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 2 

โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.18 อยู่ระหว่างด าเนินการ 1 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.70 และยังไม่ได้ด าเนินการ 18 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.66  

 5. ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง   
ประกอบด้วยโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล จ านวน 1 7 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 10 

โครงการ   คิดเป็นร้อยละ 5.92  อยู่ระหว่างด าเนินการ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.59 และยังไม่ได้ด าเนินการ 6 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.55  

 6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี  
ประกอบด้วยโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล จ านวน 5 9 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 3 

โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1. 78 อยู่ระหว่างด าเนินการ 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 8.87 ยังไม่ได้ด าเนินการ 39 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 23.07 และยกเลิกโครงการ 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



    ตารางสรุปผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2554 (ณ เดือนพฤษภาคม 2554) 
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ส่วนที่ 4 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 

 

         จากการท่ีแผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2555-2557) ได้นําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล
มาเป็น กรอบแนวทางในการจัดทํา ในส่วนนี้จึงประกอบด้วย วิสัยทัศน์การพัฒนา ยุทธศาสตร์และแนว
ทางการพัฒนา กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัด นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น และปัญหาความต้องการของประชาคม  

4.1  วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลนครนครสวรรค์ 

“คนสุขภาพดี การศึกษาได้มาตรฐาน รักษ์สิ่งแวดล้อม 
เป็นเมืองน่าอยู่ ชูเศรษฐกิจพอเพียง” 

4.2  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 

 ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
 1. ส่งเสริม สนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีพฤติกรรมสุขภาพ และการป้องกัน
ควบคุมโรคท่ีเหมาะสมและพัฒนาระบบเครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพ ให้ครอบคลุมทั่วถึง เพื่อคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 
 2. เพ่ิมความรู้ความเข้าใจ และปลูกฝังจิตสํานึก ให้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด ให้แก่เด็ก
เยาวชนและประชาชน 
 3. เสริมสร้าง สนับสนุน ระบบคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ  
 4. ส่งเสริม พัฒนา สร้างจิตสํานึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการป้องกันและลดปัญหามลพิษ และระบบปรับปรุงคุณภาพน้ํา 

 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  
 1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อสร้างสรรค์
ให้ท้องถิ่นเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 2. พัฒนาคุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมให้สื่อสารได้ 3  ภาษา 
 4. ส่งเสริมและพัฒนากีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็กเยาวชน และประชาชน  
 5. การอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ท่องเที่ยว ภูมิปัญญาท้องถิ่น การดําเนินชิวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและความเป็นไทย 
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 ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน  
 1. น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 2. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
 3. จัดสวัสดิการให้กับประชาชนอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม  

 ด้านการพัฒนากายภาพเมือง  
 1. พัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนส่ง ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ 
 2. ปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พ้ืนที่นันทนาการ และสวนสาธารณะ 
 3. ปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพ การขยายระบบผลิต และจําหน่ายน้ําประปา พร้อมพัฒนา
คุณภาพน้ําประปา 
 4. ปรับปรุง และเพ่ิมประสิทธิภาพระบบระบายน้ํา ระบบป้องกันน้ําท่วม / และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม 

 ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง  
 1. ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค  สิทธิ เสรีภาพ ของประชาชน และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
 2. พัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการรักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 1. ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
 2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
 3. ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน  

4.3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ 
 วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์   

“ศูนย์กลางการค้าข้าวและสินค้าเกษตร เมืองแห่งการศึกษา 
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ  มีสังคมเข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตรการค้าและอุตสาหกรรมการเกษตรที่สมดุล 
 กลยุทธ์หลัก  

1. การบริหารและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
2. การส่งเสริมคุณภาพและปริมาณผลผลิตทางการเกษตร 
3. การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
4. ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น 
5. การส่งเสริมกลุ่มและกองทุนทางเศรษฐกิจ 
6. การส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 
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7. การส่งเสริมกลไกทางการค้าและการตลาด 
8. การพัฒนาระบบการขนส่งและการกระจายสินค้า 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีคุณธรรม น าความรู้และเกิดความผาสุก 
 กลยุทธ์หลัก  
  1. การส่งเสริมสนับสนุนอาชีพแก่ประชาชนและจัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส   
คนยากจนอย่างเหมาะสมและทั่วถึง 
  2. เสริมสร้างความเข้แข็งให้ครอบครัว 
  3. การพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
  4. ส่งเสริมหน่วยงานสถานศึกษาให้จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  
  5. การพัฒนาสุขภาพทางกายและสุขภาพจิตให้สมบูรณ์  
  6. การส่งเสริมให้ประชาชนมีจริยธรรมในการดํารงชีวิต โดยมีคุณธรรมนําความรู้ 
ก่อให้เกิดความผาสุก และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข 
  7. การเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและมีหลักประกันความม่ันคงทางสังคมให้แก่
ประชาชนทุกกลุ่ม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
 กลยุทธ์หลัก  

1. การพัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
2. การพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยว การบริการและความปลอดภัย 
3. ส่งเสริมด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ทางการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 กลยุทธ์หลัก  

1. การสนับสนุนให้ครอบครัว/หมู่บ้าน/ชุมชน มีการบริหารจัดการในการประกอบ
อาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์เรียนรู้และศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 
 กลยุทธ์หลัก  
  1. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  3. ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 กลยุทธ์หลัก  
  1. การเพ่ิมแระสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการให้บริหารประชาชน 
  2. การเสริมสร้างวัฒนธรรมธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วนและการบังคับใช้กฎหมาย   
เพ่ือความสงบเรียบร้อย 
  3. การส่งเสริมวัฒนธรรมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม  
  4. การสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกระบวนการผลักดัน
แผนพัฒนาจังหวัดให้บรรลุพันธกิจและเป้าประสงค์ 
  5. การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

4.4  กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค์ประจ าปี  
      2555–2557 
  4.4.1 แก้ไขปัญหาความยากจน 
  4.4.2 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
  4 .4.3 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงเศรษฐกิจ 
  4.4.4 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  4.4.5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  4.4.6 ส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 

4.5  นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
     จากการแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ต่อสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ใน
การประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ  สมัยแรก  เมื่อวันที่  15 พฤษภาคม  2551  มีนโยบาย ดังนี ้

 ด้านการสาธารณสุข 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพ และการป้องกันควบคุมโรคที่
เหมาะสม และจัดบริการด้านสุขภาพให้ครอบคลุมทั่วถึง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 2. พัฒนาระบบเครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อความมั่นคงของชีวิต ครอบครัวและสังคม 
 3. สนับสนุนการเพิ่มความรู้ความเข้าใจ และปลูกฝังจิตสํานึก ให้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด 
 4. เสริมสร้างและสนับสนุน ระบบคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 5. สนับสนุนให้ประชาชนออกกําลังกาย และเล่นกีฬา เพื่อสร้างเสริมสุขภาพและพลานามัยที่ดี 

 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและนันทนาการ  
 1. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้  และความเท่าเทียมกันทางการศึกษาของนักเรียนทุกระดับ 
 2. ส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียน การสอน และการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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 3. พัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนสามารถสื่อสารได้ อย่างน้อย 3 ภาษา 
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีความรู้ ความสามารถเป็นเลิศ
ทางด้านกีฬา ดนตรี นันทนาการ และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

 ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน  
 1. น้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
 2.  ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน โดยการสร้างงาน สร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ และลดรายจ่ายของประชาชน 
 3.  สนับสนุนการให้การสงเคราะห์ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  ได้แก่ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิกา ร
และผู้ประสบภัย 
 4. สนับสนุนให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยอย่างท่ัวถึง 

 ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  
 1. ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ/กิจกรรม เพ่ือลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน 
 3. สนับสนุนการอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
 4. สนับสนุนการจัดให้มีระบบกําจัดมูลฝอยรวม เพื่อใช้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พ้ืนที่ใกล้เคียง 
 5. จัดให้มีระบบจัดการคุณภาพน้ําที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

 ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 1. พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 2. เร่งรัดการจัดระเบียบการจําหน่ายสินค้าในพ้ืนที่สาธารณะ ให้มีประสิทธิภาพ 
 3. เพ่ิมประสิทธิภาพ ระบบการป้องกันสาธารณภัย 

 ด้านสาธารณูปโภค  
 1. พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง  ระบบการจราจร และไฟฟ้าสาธารณะ ให้ทั่วถึง เพียงพอ และได้
มาตรฐาน 
 2. พัฒนาระบบการผลิต จําหน่ายน้ําประปา ให้ทั่วถึงเพียงพอ และมีคุณภาพ 
 3. สนับสนุนการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบระบายน้ํา และระบบป้องกันน้ําท่วมอย่าง
ยั่งยืน 
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 ด้านการท่องเที่ยว 
 1. ปรับปรุง พัฒนาภูมิทัศน์โครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว พ้ืนที่นันทนาการ และ
สวนสาธารณะให้ได้มาตรฐาน 
 2. สนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ 

 ด้านการบริหารจัดการ  
 1. เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 2. สนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน ภาคธุรกิจ และองค์กรเอกชน     
ในการพัฒนาท้องถิ่น 
 3. เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้อย่างทั่วถึง และเป็นธรรม 
 4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อรองรับการขยายงานใน
อนาคต 
 5. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ระบบการปฏิบัติงาน และเครื่องมือเครื่องใช ้เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริการประชาชน ให้เกิดความพึงพอสูงสุด 
 6. เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม และจริยธรรม ให้แก่บุคลากร เพื่อป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบภายในหน่วยงาน 

4.6   ปัญหา ความต้องการของประชาคม 
เทศบาลนครนครสวรรค์จัดให้มีการประชุมประชาคมเมือง เมื่อวันที่ 8 เมษายน  2554 ณ    

ห้องประชุมชั้น 5 สํานักงานเทศบาลฯ เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการของประชาคมมาใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555-2557) มีผู้เข้าร่วมประชุมรวม 112 คน ประกอบด้วย 
ผู้แทนชุมชน ผู้บริหาร องค์กรเอกชน  สถานศึกษา ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ  ที่ประชุมได้เสนอปัญหา 
ความต้องการสรุปได้ ดังนี้ 
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ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา/ความต้องการ แนวทางการแก้ไข 
1. ฉีดยาพ่นยุงลาย (หมู่บ้านอัมรินทร์) 1. ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ ให้ทั่วถึง 

2. สํารวจทําลายแหล่งยุงเพาะพันธ์ยุงลายโดย 
 อสม. และประชาชนในชุมชนร่วมดําเนินการ 

2. ปัญหาขยะตกค้าง (ชุมชนสวัสดีพัฒนา, ชุมชน
ป่าไม้) 

1. มีการตรวจสอบการทํางานของเจ้าหน้าท่ี 
2. ประชาสัมพันธ์ให้ครัวเรือนมีการคัดแยกขยะโดยการให้ความรู ้
3. สนับสนุนอุปกรณ์คัดแยกขยะและมีหน่วยงานรับผิดชอบทีชั่ดเจน 

3. แพทย์ประจําศูนย์อนามัยเทศบาลมไีม่เพียงพอ ให้เทศบาลจัดสรรบุคลากรทางการแพทย์ประจําแต่ละศูนย์หรือขอรับ
การสนับสนุนจากทางโรงพยาบาลของรัฐให้มีแพทย์ตรวจรักษาอย่าง
น้อย อาทิตย์ละ 2 วัน 

4. ขาดบุคลากรด้านสาธารณสุข เพิ่มบุคลากรด้านสาธารณสุขเพื่อบริการประชาชนอย่างท่ัวถึง 
5. ฝาท่อปิดไม่สนิท บริเวณพื้นถนนทําให้เกิด
อุบัติเหตุ (ชุมชนบางเรารักกันจริง,โรงฆ่าสัตว์) 

ประสานงานกับสํานักการช่าง 

6. น้ําท่วมขังเวลาฝนตก (ชุมชนถาวรพัฒนา)     1. ขุดลอกท่อ 
2. เพิ่มขนาดท่อระบายน้ํา 

7. ความปลอดภัยด้านอาหาร หาบเร่     แผงลอย จัดส่งเจ้าหน้าท่ีไปตรวจทุกเดือน 

8. สวนหย่อมบริเวณเกาะกลางถนน 1. เพิ่มจํานวนปริมาณต้นไม้ 
9. โรคติดต่อแรงงานต่างด้าว 1. จัดทําทะเบียนคนต่างด้าวและมีการตรวจโรค 

2. มีการกวดขันเรื่องการตรวจโรคก่อนต่อใบอนุญาต 
10. ปัญหายาเสพติด (ทุกชุมชน) 1. ส่งเสริมเยาวชนเล่นกีฬา สนับสนุน อุปกรณ์กีฬา สถานท่ี 

2. ให้ความรู้เรื่องยาเสพติด, ส่งผู้ติดยาไปบําบัด 
11. ปัญหาคนเร่ร่อน 1. สํารวจจํานวนเด็กเร่ร่อน,จัดทําทะเบียน 

2. จัดกลุ่มประเภทคนเร่ร่อน 
3. ให้สถานสงเคราะห์เข้ามาดูแล 
4. ส่งเสริมความรู้ หาอาชีพ 

12. ผู้สูงอายุขาดคนดูแล 1. จัดตั้งชมรมผู้สูงอาย ุ
2. จัดตั้งสถานสงเคราะห์คนชรา ในเขตเทศบาล 
3. ส่งเสริมกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุ ทุกเดือน 
4. นันทนาการบําบัด 

13. ร้านค้าข้างอุทยานสวรรค์ไม่เป็นระเบียบ จัดสรรอาคารสหกรณ์ให้เป็นพ้ืนท่ีค้าขาย 
14. มลพิษทางเสียง (ชุมชนวรนาถ ชุมชนป่าไม้) 1. แจ้งสายตรวจ กวดขัน และให้มีการตรวจจับ 

2. ประชาสัมพันธ์ กฎหมายเกี่ยวกับการใช้เสียง 
15. สิ่งปฏิกูลจากการจําหน่ายอาหาร 1. เคร่งครัดเรื่องกฎหมายสาธารณสุข 

2. รณรงค์ให้ความรู้ สถานประกอบการ 
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ปัญหา/ความต้องการ แนวทางการแก้ไข 

16. แสดงป้ายราคาสินค้าไม่ชัดเจน 1. จัดอบรมแม่ค้าเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค 
2. เจ้าหน้าท่ีออกสํารวจตรวจสอบ (ประสานกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค) 

17. การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน 1. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับเยาวชน 
2. รณรงค์ให้ความรู้ เรื่องการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
3. จัดอบรมเยาวชนในการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย 

 

ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการ 

ปัญหา/ความต้องการ แนวทางการแก้ไข 
การศึกษา การศึกษา 
1. การอุทิศตนของครู พัฒนาผู้ปกครอง/ครู/นักเรียน 
2. หลักสูตรการศึกษา ศึกษาดูงาน/อบรม/สัมมนา 
3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ศึกษาต่อ ประกอบ
อาชีพ 

ศึกษาดูงาน/อบรม/สัมมนา 

4. โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา พัฒนาผู้ปกครอง/ครู/นักเรียน 
5. ส่งเสริมการเรียนรู้ตามความสามารถ พัฒนาผู้ปกครอง/ครู/นักเรียน 
6. ระบบดูแลช่วยเหลือผู้ปกครอง/ครู/นักเรียน พัฒนาผู้ปกครอง/ครู/นักเรียน 
7. ขาดการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของ
เทศบาล สื่อ TV นิทรรศการ/ผลงาน 

เพิ่มการประชาสัมพันธ์ทางสื่อ TV การจัดนิทรรศการ/ผลงาน 

8. จุดเด่นทางการศึกษา (พัฒนา 3 ภาษา) พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ 3 ภาษา 
ศาสนา/ประเพณี/วัฒนธรรม ศาสนา/ประเพณี/วัฒนธรรม 
9. เรียนรู้และปฏิบัติตามแนวทางของพุทธศาสนา จัดกิจกรรมการปฏิบัติตามแนวทางของพุทธศาสนา 
10. ยึดมั่นในวัฒนธรรมและประเพณี จัดโครงการที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณ ี
กีฬาและนันทนาการ กีฬาและนันทนาการ 
11. เปิดโอกาสทางการกีฬา จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา 
12. ขาดผู้ฝึกสอนท่ีมีความสามารถในการจัดการ
แข่งขันให้มากข้ึน 

จัดอบรมผูฝ้ึกสอนท่ีมีความสามารถในการจัดการแข่งขัน 

13. ขบวนการของลูกเสือ/ยุวกาชาด จัดกิจกรรมลูกเสือ/ยุวกาชาด 
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ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน 

ปัญหา/ความต้องการ แนวทางการแก้ไข 
1. โครงการชุมชนพอเพียงเดิมกําหนด 70 % 1. ลดจํานวนคนประชาคมเหลือ 50% 

2. กําหนดวัตถุประสงคก์ารทําโครงการให้กว้างๆ เพื่อใหเ้กิด
ประโยชน์ต่อชุมชน 

2. ส่งเสริมอาชีพให้ชุมชน 1. ให้ดําเนินการอบรมแยกตามชุมชน 
3. ส่งเสริมกองทุนสวัสดิการชุมชน 1. สนับสนุนงบประมาณ 

2. ให้ความรู้, การเงินทําบัญช ี
4. ซ่อมแซม/ปรับปรุงบ้าน ให้กับผู้ด้อยโอกาส 1. ให้เพิ่มจํานวนความช่วยเหลือ 
5. ยาเสพติดในชุมชน 1. รณรงค์ให้ความรู้, ติดป้ายประชาสัมพันธ์ 

2. จัดทําแผ่นพับ, ใบปลิว 
6. ขาดความร่วมมือ ความสามัคคีในชุมชน 1. จัดแข่งขันกีฬาชุมชน 

2. เพิ่มแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
7. การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ (ทุกกลุ่ม) 1. ให้มีค่าตอบแทนคณะกรรมการหรือสวัสดิการ 

2. ให้ความรู้คณะกรรมการ 
3. จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม 

8. ปัญหาความยากจนในชุมชน 1. ส่งเสริมอาชีพ 
2. หาตลาดเพื่อขายสินค้า 
3. จัดกลุ่มออมทรัพย ์
4. ปรับปรุงสินค้าท่ีมีอยู่ให้ดีขึ้น 
5. จัดทําบัญชีครัวเรือน 
6. ให้ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 

9. ปัญหาเด็กและเยาวชน 
  - ท้องก่อนวันอันควร 
  - ยาเสพติด 
  - แต่งกายล่อแหลม 
  - ครอบครัวแตกแยก 

1. อบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน 
2. จัดกิจกรรมสันทนาการเกี่ยวกับครอบครัว 
3. ส่งเสริมให้มีเวทีสําหรับเด็ก 
4. จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม 

10. จัดสวัสดิการชุมชน 1. จัดซื้ออุปกรณ์ให้กับชุมชน 
2. กีฬา 
3. โต๊ะ,เก้าอี ้
4. เต็นท์ 
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ด้านการพัฒนากายภาพเมือง 

ปัญหา/ความต้องการ แนวทางการแก้ไข 
1. ถนน ซอยอรรถกวี 8 ชํารุด ขาดท่อระบายน้ํา 
ไฟทางไม่มีบางจุดพร้อมตัดต้นไม้ 

1. สํารวจ ออกแบบก่อสร้างผิวจราจรพร้อมท่อระบายน้ํา 
2. สํารวจไฟแสงสว่างพร้อมติดตั้ง 

2. ด้านหลังชุมชนตลาดใต้น้ําท่วม 5 ชุมชน ซอย 2 นับ
จากถนนใหญ ่

สํารวจออกแบบท่อระบายน้ํา 

3. ขุดท่อระบายน้ําสุดซอย รร.อนุศาสตร์, ป้อมหนึ่ง สํารวจออกแบบท่อระบายน้ํา 
4. ซอย รร.อนุศาสตร์หมู่บ้านมีเสาแล้วแต่ไม่มีไฟฟ้าส่อง
ทาง 

สํารวจจํานวนอุปกรณ์ไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง 

5. ตั้งช่ือซอยทั้งหมดมี 4 ซอยเอาไว้เพื่อติดต่อ สํารวจช่ือซอยบริเวณสวรรค์วิถี 65 พร้อมตั้งช่ือ 
6. ล้างท่อระบายน้ําซอย 65 – 67 ข้าง รร.อนุศาตร์ ดําเนินการลอกท่อระบายน้ําซอย 65 – 67  
7. อยากให้เทศบาลนครนครสวรรค์ปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงผังเมืองรวมโดยออกเทศบัญญัติควบคุมการ
ก่อสร้างอาคารตามแนวถนนในเขตเทศบาล 

ออกเทศบัญญัติบังคับใช้ 

8. ทําถนนพร้อมท่อระบายน้ํา 3 ซอย (ชุมชนสะพานใหม่, 
ชุมชนป่าไม้) 

สํารวจออกแบบท่อระบายน้ํา 

9. ขอไฟชุมชนสะพานใหม่ ข้างโรงก๋วยเตี๋ยวเป็ด สํารวจไฟฟ้าแสงสว่างชุมชนสะพานใหม ่(ข้างโรงก๋วยเตี๋ยว
เป็ด) 

10. ชุมชนเขต 4 เป็นพื้นทีเ่ป็นเขามีประชาชนรุกล้ําปลูก
บ้านเชิงเขาหากมีฝนตกต่อเนื่องยาวนานทําให้ดินอุ้มน้ํา
อาจเกิดดินถล่มได้ 

สํารวจ, วางผัง, ป้องกันและให้ความรู้แก่ชุมชน 

11. ถนนในซอยอรรถกวี ชํารุด และไม่มีท่อระบายน้ํา  สํารวจ ออกแบบก่อสร้างผิวจราจรพร้อมท่อระบายน้ํา 
12. ไฟทางไม่มีเป็นบางจุดบริเวณชุมชนไชยศิร ิ สํารวจ ออกแบบ แก้ไขปัญหา 
13. ท่อระบายน้ําอุดตัน (ชุมชนถาวรฯ, เขาช่องลม, 
ชุมชนหน้าโรงเกลือ) เนื่องจากเวลาฝนตกน้ําระบายออก
ไม่ทันเพราะท่ออุดตัน 

สํารวจ ออกแบบ แก้ไขปัญหา 

14. ไฟทางสว่างไม่เพียงพอ (ชุมชนโรงเกลือ) สํารวจ ออกแบบ แก้ไขปัญหา 
15. มีผู้ทิ้งเศษวัสดุช้ินใหญ่ข้างถนน 
  - ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย 
  - กีดขวางการจราจร 
  - ส่งกลิ่นเหม็น (ชุมชนถาวรฯ, ชุมชนโรงเกลือ,   
    เขาช่องลม) 

ดําเนินการจัดเก็บหรือคัดแยกขยะ 

16. ถนนเป็นท้องกระทะ (ชุมชนโรงเกลือ) สํารวจ ออกแบบ แก้ไขปัญหา 
17. ฝาท่อระบายน้ําชํารุด เป็นอันตรายต่อผู้ที่ให้เส้นทาง 
ซอยทางเข้า ม. ภาคกลาง 

สํารวจ ออกแบบ แก้ไขปัญหา 

18. ระยะเวลาการบอกสัญญาณไฟจราจรขัดข้อง สํารวจ แก้ไขปัญหา 
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ปัญหา/ความต้องการ แนวทางการแก้ไข 

19. ระบบการจราจรไม่คล่องตัวในหลายพื้นท่ี 
  - จอดรถข้างทางไม่เป็นระเบียบ 
  - จอดรถซ้อนคัน 
  - รถสองแถวจอดไม่ตรงป้าย 
  - ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางในเวลา
เร่งรีบ 

1. จัดอบรม/รณรงค์วินัยการจราจร/ประชาสัมพันธ์ 
2. จัดให้มีป้ายจอดรถสองแถวตามจุด 
3. ทําสะพานข้ามถนน 
4. จัดให้มีการจอดรถให้เป็นระเบียบ 

20. ถนนอัมรินทร์ไม่เช่ือมทางหลวงประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนในการเดินทางต้องอ้อมเสียเวลา ค่าใช้จ่าย 

ขอให้เทศบาลก่อสร้างถนนอัมรินทร์ให้เชื่อมทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 117 

21. ขอให้นําระบบสาธารณูปโภคเข้าโครงการบ้านมั่นคง 
และพื้นที่เกาะญวณ ทั้งถนน ไฟฟ้า ประปา ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สถานีดับเพลิง สวนสาธารณะ 

สํารวจ ออกแบบ แก้ไขปัญหา 

22. ขอให้ก่อสร้างถนนเช่ือมระหว่างถนนพิทักษ์สันติ
ราษฎร์กับถนนไกรลาศช่วงข้างศาลอุทธรณ์ภาค 6 

สํารวจ ออกแบบ แก้ไขปัญหา 

23. ขอให้ก่อสร้างถนนผงัเมืองสาย ข (ทางเข้าเอ็นเอสซี) 
เชื่อมถนนนิโรจน์นฤมิต (ผังเมือง) 

สํารวจ ออกแบบ แก้ไขปัญหา 

24. ถนนไกรลาศชํารุดมาก อันตรายต่อการเดินทางขอให้
ปรับปรุงแก้ไข 

สํารวจ แก้ไขปัญหา 

25. ในพื้นที่บริเวณชุมชนหน้าโรงเรียนการจราจร
หนาแน่นติดขัดในช่ัวโมงเร่งด่วน 

ปรับปรุงแก้ไข การวางระบบการจราจร การติดป้ายจอด
รถ ป้ายบอกทาง ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

26. ถนนนิมมานรดี (บางเรารักฯ) คับแคบมากระบบ
ระบายน้ําไม่มีประสิทธิภาพบางจุด 

ปรับปรุงแก้ไขโดยขยายเขตทางพร้อมท่อระบายน้ํา 

27. ในซอยแยกท่ีสองของถนนนิมมานรดี (บางเรารักฯ) มี
สภาพเป็นทางมานานกว่า 30 ปี แต่ไม่สะดวกในการ
เดินทาง 

ก่อสร้างผิวทาง คสล. หรือแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมท่อ
ระบายน้ํา ขนาดถนนกว้างประมาณ 8 เมตร ยาว
ประมาณ 80 – 100 เมตร (ทางเข้าบ้านพักรองฯ ชวลิต) 
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ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่งคง 

ปัญหา/ความต้องการ แนวทางการแก้ไข 
1. ปัญหาอัคคีภัยในชุมชนพื้นที่เสี่ยง 1. เพิ่มถังดับเพลิงเพื่อใช้ดับไฟเบื้องต้น 

2. ให้ตรวจสอบสถานท่ีในชุมชนว่าจุดใดสถานท่ีใดเสี่ยงต่อ
การเกิดอัคคีภัย เช่น สถานท่ีประกอบการอู่รถยนต์ 
สถานท่ีจําหน่ายเช้ือเพลิงรถยนต์ รถจักรยานยนต ์
3. ควรติดตั้งท่อดับเพลิงเพิ่มเติม 
4. ซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในชุมชน 

2. เพิ่มกล้องโทรทัศนว์งจรปิดในจุดเสี่ยงภายในชุมชน 1. ติดตั้งกล้องในชุมชน 
2. ติดตั้งกล้องโทรทัศนว์งจรปิดบริเวณหอพัก โดย
เทศบาลแนะนําให้ผู้ประกอบการติดตั้ง 
3. ติดตั้งกล้องโทรทัศนว์งจรปิดเพิ่มเติมในจุดสันเขื่อน
บริเวณริมน้ําที่สร้างใหม ่
4. การติดตั้งกล้อง CCTV ควรนําสถิติการเกิด
อาชญากรรม - อุบัติเหตุมาเป็นข้อมูลในการจัดลําดับ
ความสําคัญ 

3. ปัญหาจราจร (ชุมชนตลาดใต้ ชุมชนเจ้าแม่ศรีจันทร์ 1. ทําสัญลักษณ์เครื่องหมายจราจรให้ชัดเจน ครบถ้วนใน
ถนนเขตเทศบาลและชุมชน 
2. จัดทําโครงการตํารวจร่วมกับชุมชนแก้ไขปัญหาจราจร 
3. การบังคับใช้กฎหมาย 
4. สร้างวินัยจราจรให้กับประชาชนโดยการจัดอบรม
เผยแพร่ความรู้ประชาสัมพันธ์ 
5. ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาท่ีมี
การจราจรคับคั่งร่วมแก้ไขปัญหา 

4. การจัดระเบียบการจําหน่ายสินค้า ให้ทําซุ้มจําหน่ายสินค้าบริเวณริมอุทยานสวรรค์ให้เป็น
ระเบียบและสวยงาม 

5. ปัญหารถซิ่งและแหล่งมั่วสุมบริเวณถนนใหม่ริมเขื่อน
ป้อมหนึ่ง (ชุมชนป้อมหนึ่ง) 

1. ให้ตํารวจออกตรวจถนนใหม่ริมเขื่อนป้อมหนึ่ง 
2. ติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณคอสะพาน 
3. ติดป้ายประกาศเตือนพื้นที่สาธารณะห้ามดื่มสุราและ
แจ้งบทกําหนดโทษ 

ด้านการบริหารจัดการที่ดี 

ปัญหา/ความต้องการ แนวทางการแก้ไข 
1. ไม่มีหอกระจายข่าว (ชุมชนเขาช่องลม) จัดให้มีหอกระจายข่าว 
2. การประชาสัมพันธ์ของเทศบาล มีการประชาสัมพันธ์
ไม่ทั่วถึงและไม่ชัดเจน (ชุมชนหนองผักตบ) 

จัดหารถประชาสัมพันธ์เพิ่มและประชาสัมพันธ์ให้ท่ัวถึง 
หลากหลายทุกด้าน 
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จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร  (บำท) โครงกำร  (บำท) โครงกำร  (บำท) โครงกำร  (บำท)

1) ยุทธศาสตรด์้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งบประมำณเทศบำล         16        21,775,000         16        41,355,000         13        25,305,000         45        88,435,000

งบประมำณเงินอุดหนุน         11      115,302,500         11      115,303,500         10          5,054,500         32      235,660,500

2) ยุทธศาสตรด์้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมำณเทศบำล         34        23,305,000         33        22,305,000         33        22,305,000        100        67,915,000

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

3) ยุทธศาสตรด์้านสวัสดิการสังคมและชุมชน

งบประมำณเทศบำล           8        16,410,000           8        24,410,000           8        24,410,000         24        65,230,000

งบประมำณเงินอุดหนุน           2          1,000,000           2          1,000,000           2          1,000,000           6          3,000,000

4) ยุทธศาสตรพั์ฒนากายภาพเมือง

งบประมำณเทศบำล         17        40,778,000         86      284,849,300         38      227,050,000        141      552,677,300

งบประมำณเงินอุดหนุน          -                      -           10      616,700,000           8      610,000,000         18    1,226,700,000

5) ยุทธศาสตรด์้านการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยและความมั่นคง

งบประมำณเทศบำล         19        21,210,000         11          6,200,000         11          6,200,000         41        33,610,000

งบประมำณเงินอุดหนุน          -                      -            -                      -            -                      -            -                      -   

6) ยุทธศาสตรด์้านการบรหิารจัดการที่ดี

งบประมำณเทศบำล         59        68,043,000         55        32,780,150         34        21,587,050        148      122,410,200

งบประมำณเงินอุดหนุน          -                      -             2        10,500,000           5          3,000,000           7        13,500,000

รวมงบประมาณเทศบาล       153     191,521,000       209     411,899,450       137     326,857,050       499     930,277,500

รวมงบประมาณเงนิอุดหนุน         14     271,163,440         25     743,503,500         25     619,054,500         64   1,633,721,440

รวมทั้งสิ้น       167     462,684,440       234   1,155,402,950       162     945,911,550       563   2,563,998,940

ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557

ส่วนที่ 5  บญัชีโครงการพัฒนา

บญัชีสรปุโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2555 ถึง 2557)

ยุทธศำสตร์

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)

1) ยุทธศาสตรด์้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

   1.1 แนวทางส่งเสริม สนับสนุนใหเ้ด็ก เยาวชน และประชาชน มีพฤติกรรม

สุขภาพ และการปอ้งกันควบคุมโรคที่เหมาะสมและพฒันาระบบเครือข่ายการ

สร้างเสริมสุขภาพ ใหค้รอบคลุมทั่วถึง เพื่อคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น

         -                      -            -                       -            -                      -            -                      -   

   1.2 แนวทางเพิ่มความรู้ความเข้าใจ และปลูกฝังจิตส านึก ใหต้ระหนักถึงพษิ

ภยัของยาเสพติด ใหแ้ก่เด็กเยาวชนและประชาชน

          4            625,000           4             625,000           4            625,000         12          1,875,000

   1.3 แนวทางเสริมสร้าง สนับสนุน ระบบคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพใหม้ี

ประสิทธภิาพ

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

   1.4 แนวทางส่งเสริม พฒันา สร้างจิตส านึกในการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมและ

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการปอ้งกันและลดปญัหามลพษิ และระบบ

ปรับปรุงคุณภาพน้ า

          8        20,640,000           8         40,220,000           5        24,170,000         21        85,030,000

รวม         16        21,775,000         16         41,355,000         13        25,305,000         45        88,435,000

ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557

ส่วนที่ 5  บญัชีโครงการพัฒนา

บญัชีสรปุโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2555 ถึง 2557)

เทศบาลนครนครสวรรค์   (งบประมาณเทศบาล)

ยุทธศาสตร์

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)

ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557

ส่วนที่ 5  บญัชีโครงการพัฒนา

บญัชีสรปุโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2555 ถึง 2557)

เทศบาลนครนครสวรรค์   (งบประมาณเทศบาล)

ยุทธศาสตร์

รวม 3 ปี

2) ยุทธศาสตรด์้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

   2.1 แนวทางพฒันาระบบการบริหารจัดการศึกษาและพฒันาแหล่งการเรียนรู้

ที่หลากหลายเพื่อสร้างสรรค์ใหท้อ้งถิ่นเปน็สังคมแหง่การเรียนรู้ตลอดชีวติ

        13          6,620,000         13           6,620,000         13          6,620,000         39        19,860,000

   2.2 แนวทางพฒันาคุณภาพของครูและบคุลาการทางการศึกษา           4          1,645,000           4           1,645,000           4          1,645,000         12          4,935,000

   2.3 แนวทางพฒันาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมใหส่ื้อสารได้ 3 ภาษา           4            300,000           4             300,000           4            300,000         12            900,000

   2.4 แนวทางส่งเสริมและพฒันากีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็กเยาวชน และ

ประชาชน

          7        11,890,000           7         11,890,000           7        11,890,000         21        35,670,000

   2.5 แนวทางการอนุรักษแ์ละส่งเสริมศิลปวฒันธรรม ประเพณี ทอ่งเที่ยว ภมูิ

ปญัญาทอ้งถิ่น การด าเนินชิวติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงและความ

เปน็ไทย

          6          2,850,000           5           1,850,000           5          1,850,000         16          6,550,000

รวม         34        23,305,000         33         22,305,000         33        22,305,000        100        67,915,000
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จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

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

ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557

ส่วนที่ 5  บญัชีโครงการพัฒนา

บญัชีสรปุโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2555 ถึง 2557)

เทศบาลนครนครสวรรค์   (งบประมาณเทศบาล)

ยุทธศาสตร์

รวม 3 ปี

3) ยุทธศาสตรด์้านสวัสดิการสังคมและชุมชน

   3.1 แนวทางน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงเพื่อยกระดับคุณภาพ

ชีวติของประชาชน

          1          1,280,000           1           1,280,000           1          1,280,000           3          3,840,000

   3.2 แนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งใหก้ับชุมชน           6        12,430,000           6         20,430,000           6        20,430,000         18        53,290,000

   3.3 แนวทางจัดสวสัดิการใหก้ับประชาชนอย่างเสมอภาคและเปน็ธรรม           1          2,700,000           1           2,700,000           1          2,700,000           3          8,100,000

รวม           8        16,410,000           8         24,410,000           8        24,410,000         24        65,230,000

4) ยุทธศาสตรพั์ฒนากายภาพเมือง

   4.1 แนวทางพฒันาระบบคมนาคม การจราจรและขนส่ง ติดต้ังระบบไฟฟา้

สาธารณะ

          5        10,768,000         65        170,566,000         30      147,230,000        100      328,564,000

   4.2 แนวทางปรับปรุงภมูิทศัน์พฒันาแหล่งทอ่งเที่ยว พื้นที่นันทนาการ และ

สวนสาธารณะ

         -                      -             9         32,770,000           5        16,320,000         14        49,090,000

   4.3 แนวทางปรับปรุงและเพิ่มประสิทธภิาพ การขยายระบบผลิต และ

จ าหน่ายน้ าประปา พร้อมพฒันาคุณภาพน้ าประปา

          6          3,705,000           6           5,090,300           1            500,000         13          9,295,300

   4.4 แนวทางปรับปรุง และเพิ่มประสิทธภิาพระบบระบายน้ า ระบบปอ้งกันน้ า

ทว่ม / และแก้ไขปญัหาน้ าทว่ม

          6        26,305,000           6         76,423,000           2        63,000,000         14      165,728,000

รวม         17        40,778,000         86        284,849,300         38      227,050,000        141      552,677,300
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จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

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

ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557

ส่วนที่ 5  บญัชีโครงการพัฒนา

บญัชีสรปุโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2555 ถึง 2557)

เทศบาลนครนครสวรรค์   (งบประมาณเทศบาล)

ยุทธศาสตร์

รวม 3 ปี

5) ยุทธศาสตรด์้านการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยและความมั่นคง

   5.1 แนวทางส่งเสริมประชาธปิไตย ความเสมอภาค  สิทธ ิเสรีภาพ ของ

ประชาชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถิ่น

          5          8,620,000           4           4,120,000           4          4,120,000         13        16,860,000

   5.2 แนวทางพฒันาระบบการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยัการรักษาความ

สงบเรียบร้อย ความมั่นคงปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน

        14        12,590,000           7           2,080,000           7          2,080,000         28        16,750,000

รวม         19        21,210,000         11           6,200,000         11          6,200,000         41        33,610,000

6) ยุทธศาสตรด์้านการบรหิารจัดการที่ดี

   6.1 แนวทางส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล           2                    -             2                     -             2                    -             6                    -   

   6.2 แนวทางพฒันาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศใหม้ีประสิทธภิาพ           6        28,350,000           1             400,000          -                      -             7        28,750,000

   6.3 แนวทางส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรการบริหาร ใหม้ีประสิทธภิาพและ

ได้มาตรฐาน

        51        39,693,000         52         32,380,150         32        21,587,050        135        93,660,200

รวม         59        68,043,000         55         32,780,150         34        21,587,050        148      122,410,200

รวมทั้งสิ้น 153      191,521,000    209      411,899,450     137      326,857,050    499      930,277,500    

รวมโครงการทั้งสิ้น 167      462,684,440    234      1,155,402,950   162      945,911,550    563      2,563,998,940  
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จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

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

1) ยุทธศาสตรด์้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

   1.1 แนวทางส่งเสริม สนับสนุนใหเ้ด็ก เยาวชน และประชาชน มีพฤติกรรม

สุขภาพ และการปอ้งกันควบคุมโรคที่เหมาะสมและพฒันาระบบเครือข่ายการ

สร้างเสริมสุขภาพ ใหค้รอบคลุมทั่วถึง เพื่อคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น

          8          3,046,800           8          3,047,800           8          3,048,800         24          9,143,400

   1.2 แนวทางเพิ่มความรู้ความเข้าใจ และปลูกฝังจิตส านึก ใหต้ระหนักถึงพษิ

ภยัของยาเสพติด ใหแ้ก่เด็กเยาวชนและประชาชน

          1              15,700           1              15,700           1              15,700           3              47,100

   1.3 แนวทางเสริมสร้าง สนับสนุน ระบบคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพใหม้ี

ประสิทธภิาพ

         -                      -            -                      -            -                      -            -                      -   

   1.4 แนวทางส่งเสริม พฒันา สร้างจิตส านึกในการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม

และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการปอ้งกันและลดปญัหามลพษิ และ

ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ า

          2      112,240,000           2      112,240,000           1          1,990,000           5      226,470,000

รวม         11      115,302,500         11      115,303,500         10          5,054,500         32      235,660,500

ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557

ส่วนที่ 5  บญัชีโครงการพัฒนา

บญัชีสรปุโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2555 ถึง 2557)

เทศบาลนครนครสวรรค์   (งบเงนิอุดหนุน)

ยุทธศาสตร์

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)

ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557

ส่วนที่ 5  บญัชีโครงการพัฒนา

บญัชีสรปุโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2555 ถึง 2557)

เทศบาลนครนครสวรรค์   (งบเงนิอุดหนุน)

ยุทธศาสตร์

รวม 3 ปี

2) ยุทธศาสตรด์้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

   2.1 แนวทางพฒันาระบบการบริหารจัดการศึกษาและพฒันาแหล่งการ

เรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อสร้างสรรค์ใหท้อ้งถิ่นเปน็สังคมแหง่การเรียนรู้ตลอด

ชีวติ

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

   2.2 แนวทางพฒันาคุณภาพของครูและบคุลาการทางการศึกษา          -                      -            -                      -            -                      -            -                      -   

   2.3 แนวทางพฒันาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมใหส่ื้อสารได้ 3 ภาษา          -                      -            -                      -            -                      -            -                      -   

   2.4 แนวทางส่งเสริมและพฒันากีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็กเยาวชน และ

ประชาชน

         -                      -            -                      -            -                      -            -                      -   

   2.5 แนวทางการอนุรักษแ์ละส่งเสริมศิลปวฒันธรรม ประเพณี ทอ่งเที่ยว 

ภมูิปญัญาทอ้งถิ่น การด าเนินชิวติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงและ

ความเปน็ไทย

         -                      -            -                      -            -                      -            -                      -   

รวม           1      154,860,940          -                      -            -                      -             1      154,860,940
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จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

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

ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557

ส่วนที่ 5  บญัชีโครงการพัฒนา

บญัชีสรปุโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2555 ถึง 2557)

เทศบาลนครนครสวรรค์   (งบเงนิอุดหนุน)

ยุทธศาสตร์

รวม 3 ปี

3) ยุทธศาสตรด์้านสวัสดิการสังคมและชุมชน

   3.1 แนวทางน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงเพื่อยกระดับ

คุณภาพชีวติของประชาชน

         -                      -            -                      -            -                      -            -                      -   

   3.2 แนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งใหก้ับชุมชน           2            500,000           2            500,000           2            500,000           6          1,500,000

   3.3 แนวทางจัดสวสัดิการใหก้ับประชาชนอย่างเสมอภาคและเปน็ธรรม          -              500,000          -              500,000          -              500,000          -            1,500,000

รวม           2          1,000,000           2          1,000,000           2          1,000,000           6          3,000,000

4) ยุทธศาสตรพั์ฒนากายภาพเมือง

   4.1 แนวทางพฒันาระบบคมนาคม การจราจรและขนส่ง ติดต้ังระบบไฟฟา้

สาธารณะ

         -                      -             5      301,700,000           4      295,000,000           9      596,700,000

   4.2 แนวทางปรับปรุงภมูิทศัน์พฒันาแหล่งทอ่งเที่ยว พื้นที่นันทนาการ และ

สวนสาธารณะ

         -                      -             3      185,000,000           2      185,000,000           5      370,000,000

   4.3 แนวทางปรับปรุงและเพิ่มประสิทธภิาพ การขยายระบบผลิต และ

จ าหน่ายน้ าประปา พร้อมพฒันาคุณภาพน้ าประปา

         -                      -            -                      -            -                      -            -                      -   

   4.4 แนวทางปรับปรุง และเพิ่มประสิทธภิาพระบบระบายน้ า ระบบปอ้งกัน

น้ าทว่ม / และแก้ไขปญัหาน้ าทว่ม

         -                      -             2      130,000,000           2      130,000,000           4      260,000,000

รวม          -                      -           10      616,700,000           8      610,000,000         18    1,226,700,000
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จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

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

ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557

ส่วนที่ 5  บญัชีโครงการพัฒนา

บญัชีสรปุโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2555 ถึง 2557)

เทศบาลนครนครสวรรค์   (งบเงนิอุดหนุน)

ยุทธศาสตร์

รวม 3 ปี

5) ยุทธศาสตรด์้านการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยและความมั่นคง

   5.1 แนวทางส่งเสริมประชาธปิไตย ความเสมอภาค  สิทธ ิเสรีภาพ ของ

ประชาชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถิ่น

         -                      -            -                      -            -                      -            -                      -   

   5.2 แนวทางพฒันาระบบการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยัการรักษา

ความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน

         -                      -            -                      -            -                      -            -                      -   

รวม          -                      -            -                      -            -                      -            -                      -   

6) ยุทธศาสตรด์้านการบรหิารจัดการที่ดี

   6.1 แนวทางส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล          -                      -            -                      -            -                      -            -                      -   

   6.2 แนวทางพฒันาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศใหม้ีประสิทธภิาพ          -                      -            -                      -            -                      -            -                      -   

   6.3 แนวทางส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรการบริหาร ใหม้ีประสิทธภิาพและ

ได้มาตรฐาน

         -                      -             2        10,500,000           5          3,000,000           7        13,500,000

รวม -       -                 2          10,500,000       5          3,000,000         7          13,500,000       

รวมทั้งสิ้น 14        271,163,440    25        743,503,500    25        619,054,500    64        1,633,721,440  
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1. ยุทธศาสตรด์้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

    1.1 แนวทางส่งเสรมิ สนับสนุนใหเ้ด็ก เยาวชน และประชาชน มีพฤติกรรมสุขภาพ และการปอ้งกันควบคุมโรคที่เหมาะสม

และพัฒนาระบบเครอืข่ายการสรา้งเสรมิสุขภาพ ใหค้รอบคลุมทั่วถึง เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น.

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 ประชาสัมพนัธป์อ้งกันและ

แก้ไขปญัหาเอดส์และ

โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์

(เสนอโดยชุมชนสะพานด า)

เพื่อเปน็การประชาสัมพนัธ์

ความรู้ความเข้าใจในการปอ้งกัน

โรคเอดส์ และโรคติดต่อทาง

เพศสัมพนัธใ์หแ้ก่เด็กเยาวชน

และประชาชนในเขตเทศบาลฯ

ปา้ยประชาสัมพนัธผ้์าใบ จ านวน 4 ปา้ย (ติด

หน้าศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลทั้ง 4 แหง่)

 21,000

(สปสช.)

 22,000

(สปสช.)

 23,000

(สปสช.)

เด็กเยาวชน และ

ประชาชนมีความเข้าใจ

และตระหนักในการ

ปอ้งกันโรคเอดส์และ

โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ ์

 ที่ถูกต้องจนมีพฤติกรรม

สุขภาพทางเพศที่เหมาะสม

กลุ่มงานปอ้งกัน

และควบคุม

โรคติดต่อ

2 เสริมสร้างพฒันาการเด็ก

แรกเกิดถึง 3 ป ีเฉลิมพระ

เกียรติเนื่องในวโรกาสวนัพอ่

แหง่ชาติ

(เสนอโดยชุมชนหน้าอุทยาน

สวรรค์)

เพื่อกระตุ้นใหผู้้ปกครองมี

ความรู้ความสามารถในการ

เสริมสร้างพฒันาการเด็กได้

ถูกต้องเหมาะสม

เด็กแรกเกิดถึง 3 ป ีจ านวน 200 คน 48,750

(สปสช.)

48,750

(สปสช.)

48,750

(สปสช.)

ผู้ปกครองมีความรู้

ความสามารถในการเล้ียง

ดูบตุรได้ถูกต้องเหมาะสม 

มีพฒันาการสมวยั

กลุ่มงานส่งเสริม

สุขภาพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2554 ถึง 2556)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและที่มา
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ
วตัถุประสงค์โครงการที่
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    1.1 แนวทางส่งเสรมิ สนับสนุนใหเ้ด็ก เยาวชน และประชาชน มีพฤติกรรมสุขภาพ และการปอ้งกันควบคุมโรคที่เหมาะสม

และพัฒนาระบบเครอืข่ายการสรา้งเสรมิสุขภาพ ใหค้รอบคลุมทั่วถึง เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น.

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ
วตัถุประสงค์โครงการที่

3 พฒันาคุณภาพชีวติผู้สูงอายุ

เทศบาลนครนครสวรรค์

(เสนอโดยชุมชนบางปรอง)

เพื่อใหผู้้สูงอายุมีส่วนร่วมในการ

พฒันากาย จิต อารมณ์ สังคม 

และสติปญัญา

ประชาชนอายุ 55 ปขีึ้นไป  จ านวน  700  คน 174,900

(สปสช.)

174,900

(สปสช.)

174,900

(สปสช.)

ผู้สูงอายุได้รับการพฒันา

ทางด้านร่างกาย อารมณ์ 

 และสติปญัญาเพื่อมุ่งสู่

การมีคุณภาพชีวติที่ดี

กลุ่มงานส่งเสริม

สุขภาพ

4 คัดกรองมะเร็งปากมดลูก

(เสนอโดยชุมชนวดัไทรใต้)

เพื่อใหส้ตรีกลุ่มเปา้หมายได้รับ

การตรวจคัดกรองมะเร็งปาก

มดลูก โดยวธิ ีPap smear

 - สตรีกลุ่มเปา้หมาย จ านวน 300 คน 75,000

(สปสช.)

75,000

(สปสช.)

75,000

(สปสช.)

สตรีกลุ่มเปา้หมายได้รับ

การตรวจคัดกรองมะเร็ง

ปากมดลูกและส่งต่อพบ

แพทย์เพื่อการวนิิจฉัยโรค

กลุ่มงานส่งเสริม

ส่ิงแวดล้อม

5 อบรมฟื้นฟคูวามรู้ อสม. 

และทศันศึกษาดูงาน

(เสนอโดยชุมชนปอ้มหนึ่ง)

เพื่อให ้อสม.มีความรู้ทกัษะใน

การดูแลสุขภาพประชาชนอย่าง

ถูกต้อง

อสม. และเจ้าหน้าที่ จ านวน 860 คน 2,500,000

(สปสช.)

2,500,000

(สปสช.)

2,500,000

(สปสช.)

อสม.ได้รับการฟื้นฟู

ความรู้และสามารถ

ปฏบิติังานได้อย่างมี

ประสิทธภิาพ

กลุ่มงานส่งเสริม

สุขภาพ
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    1.1 แนวทางส่งเสรมิ สนับสนุนใหเ้ด็ก เยาวชน และประชาชน มีพฤติกรรมสุขภาพ และการปอ้งกันควบคุมโรคที่เหมาะสม

และพัฒนาระบบเครอืข่ายการสรา้งเสรมิสุขภาพ ใหค้รอบคลุมทั่วถึง เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น.

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ
วตัถุประสงค์โครงการที่

6 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

(เสนอโดยชมรมไทเก็ก

นครสวรรค์)

เพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพใหเ้กิด

ความยั่งยืน และนักเรียนได้รับ

การส่งเสริมและแก้ไขปญัหา

สุขภาพ

โรงเรียนสังกัดเทศบาล 8 โรงเรียน โรงเรียน

สังกัดการศึกษาเอกชน 1 โรงเรียน

38,000

(สปสช.)

38,000

(สปสช.)

38,000

(สปสช.)

นักเรียนได้รับการส่งเสริม

และแก้ไขปญัหาสุขภาพ

ทั้งร่างกายและจิตใจ

กลุ่มงานส่งเสริม

สุขภาพ

7 วยัเรียนสดใสมั่นใจไม่ซีด

โรงเรียนในเขตเทศบาลนคร

นครสวรรค์

(เสนอโดยชุมชนพระบาง

มงคล)

เพื่อควบคุมและปอ้งกันการเกิด

ภาวะโลหติจางจากขาดธาตุเหล็ก

 และปรับเปล่ียนพฤติกรรม

บริโภค

นักเรียน ป.1-ป.6 และนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปทีี่ 1-3 ในเขตเทศบาลนคร

นครสวรรค์ จ านวน 25 โรงเรียน

130,000

(สปสช.)

130,000

(สปสช.)

130,000

(สปสช.)

นักเรียนในเขตเทศบาล

นครนครสวรรค์ไม่พบ

ภาวะโลหติจาง มีการ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรม

บริโภคที่เหมาะสม

กลุ่มงานส่งเสริม

สุขภาพ

8 ตรวจสุขภาพช่องปากในเด็ก

นักเรียนในสังกัดโรงเรียน

เทศบาล

(เสนอโดยตัวแทนสถานศึกษา)

ตรวจสุขภาพช่องปาก เคลือบ

หลุมร่องฟนัปอ้งกันฟนัผุเด็ก

นักเรียน จัดกิจกรรมสอนการ

ดูแลสุขภาพช่องปากอย่างถูกต้อง

จ านวนนักเรียนที่ได้รับการตรวจ ไม่ต่ ากวา่ 

2,000 คน

59,150

(สปสช.)

59,150

(สปสช.)

59,150

(สปสช.)

กลุ่มเปา้หมายได้ทราบ

สภาพช่องปากของตนเอง

ได้ข้อมูลในการจัดการ

โครงการดูแลสุขภาพช่อง

ปากของเทศบาลในอนาคต

งานทนัตกรรม

งบประมาณเทศบาล -             -             -             

งบเงนิอุดหนุน 3,046,800    3,047,800    3,048,800    
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1. ยุทธศาสตรด์้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

    1.2 แนวทางเพ่ิมความรูค้วามเข้าใจ และปลูกฝังจิตส านึก ใหต้ระหนักถึงพิษภยัของยาเสพติด ใหแ้ก่เด็กเยาวชนและประชาชน

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 รณรงค์เพื่อปอ้งกันยาเสพติด

ในสถานศึกษา

(เสนอโดยชุมชนปอ้มหนึ่ง)

เพื่อฝึกอบรมพฒันา

คุณธรรม จริยธรรม ของ

นักเรียนไม่ใหยุ้่งเกี่ยวกับ

ยาเสพติด

จัดอบรมเกี่ยวกับยาเสพติดปลีะ 1 คร้ัง  15,700  

(เงินอุดหนุน)

 15,700  

(เงินอุดหนุน)

 15,700  

(เงินอุดหนุน)

นักเรียนมีความรู้และ

ปอ้งกันตนเองจากยา

เสพติด ไม่ยุ่งเกี่ยว

อบายมุข สามารถ

ปฏบิติัหน้าที่เปน็แกน

น านักเรียนช่วยเหลือครู

สอดส่องดูแลนักเรียนที่

มีพฤติกรรมเส่ียง

ส านักการศึกษา  

ฝ่ายการศึกษานอก

ระบบฯ (ธเนศ)

2 เข้าค่ายทกัษะชีวติพชิิต

ยาเสพติด

(เสนอโดยชุมชนเขาโกรกพม่า)

เพื่อพฒันาทกัษะชีวติของ

นักเรียน และสร้างภมูิคุ้มกัน

ใหห้า่งไกลยาเสพติด

จัดอบรมกิจกรรมเสริมสร้างทกัษะชีวติ 2 วนั 

จ านวน 300 คน

          65,000           65,000           65,000 นักเรียนมีทกัษะในการ

ใช้ชีวติอย่างถูกต้อง

ส านักการศึกษา  

ฝ่ายการศึกษานอก

ระบบฯ (ธเนศ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2555 ถึง 2557)

เทศบาลนครนครสวรรค์

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
วตัถุประสงค์ที่ โครงการ

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ
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    1.2 แนวทางเพ่ิมความรูค้วามเข้าใจ และปลูกฝังจิตส านึก ใหต้ระหนักถึงพิษภยัของยาเสพติด ใหแ้ก่เด็กเยาวชนและประชาชน

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
วตัถุประสงค์ที่ โครงการ

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ

3 อบรมผู้บงัคับบญัชาลูกเสือ

(เสนอโดยชุมชนพรสวรรค์)

เพื่อพฒันาผู้บงัคับบญัชา

ลูกเสือใหม้ีความรู้ความ

เข้าใจในกระบวนการลูกเสือ

 ฝึกทกัษะ และน าไปใช้ มี

ความก้าวหน้าในการเข้ารับ

การอบรม

จัดอบรมผู้บงัคับบญัชาลูกเสือในสังกัด

เทศบาลฯ ไม่ต่ ากวา่ 5 วนั จ านวน 100 คน 

(3,000/1)

        300,000         300,000         300,000 ผู้บงัคับบญัชาลูกเสือมี

ความรู้สามารถน าไปจัด

กิจกรรมลูกเสือใน

โรงเรียนได้อย่างมี

ประสิทธภิาพ

ส านักการศึกษา  

ฝ่ายการศึกษานอก

ระบบฯ (ธเนศ)

4 ชุมนุมลูกเสือทอ้งถิ่นแหง่ชาติ

(เสนอโดยชุมชนสุขสวสัด์ิ)

เพื่อถวายความจงรักภกัดี

และเทดิพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หวั และลูกเสือ เนตร

นารี ผู้ก ากับลูกเสือ ได้

แลกเปล่ียนความรู้ สามารถ

น าความรู้ไปพฒันากิจกรรม

ลูกเสือและเนตรนารีใหม้ี

ความเจริญก้าวหน้าบ าเพญ็

ประโยชน์ต่อสังคมได้อย่าง

แทจ้ริง

ลูกเสือ เนตรนารี และผู้บงัคับบญัชาลูกเสือ 

จ านวน 20 คน

          60,000           60,000           60,000 ลูกเสือ เนตรนารี และ  

 ผู้ก ากับลูกเสือ ได้แสดง

ความจงรักภกัดี และ

เทดิพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หวั และได้

แลกเปล่ียนความรู้ 

สามารถน าความรู้ไป

พฒันาส่งเสริมกิจการ

ลูกเสือ - เนตรนารีใน

สังกัดเทศบาลฯ

ส านักการศึกษา  

ฝ่ายการศึกษานอก

ระบบฯ (ธเนศ)
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    1.2 แนวทางเพ่ิมความรูค้วามเข้าใจ และปลูกฝังจิตส านึก ใหต้ระหนักถึงพิษภยัของยาเสพติด ใหแ้ก่เด็กเยาวชนและประชาชน

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
วตัถุประสงค์ที่ โครงการ

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ

5 อบรม และรณรงค์ปอ้งกันยา

เสพติด

(เสนอโดยชุมชนรวมใจพฒันา)

1. เพื่อด าเนินการตาม

นโยบาย/แนวทางของรัฐบาล

จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการรณรงค์ปอ้งกันยาเสพ

ติดจัดประชาคม และจัดอบรมใหก้ับผู้น า

ชุมชน เยาวชนและประชาชนในชุมชน จ านวน

 1,280 คน

        200,000         200,000         200,000 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ทราบถึงนโยบาย/

แนวทางของรัฐบาล

กองสวสัดิการสังคม

2. เพื่อประสานความ

ร่วมมือระหวา่งองค์กร

ภาครัฐ เอกชนและ

ประชาชนในการร่วมกัน

แก้ไขปญัหายาเสพติด

2. การร่วมมือระหวา่ง

องค์กรภาครัฐ เอกชน

และประชาชนในการ

ร่วมกันแก้ไขปญัหายา

เสพติด

3. เพื่อลดกลุ่มเส่ียง เช่น

นักเรียน นักศึกษา เด็กและ

เยาวชน ไม่ใหม้ีโอกาสเข้า

ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

3. ลดกลุ่มเส่ียง เช่น

นักเรียน นักศึกษา เด็ก

และเยาวชน ไม่ใหม้ี

โอกาสเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ

ยาเสพติด

4. เพื่อแก้ไขปญัหายาเสพ

ติดที่คงเหลือ และสร้าง

ชุมชนที่เข้มแข็ง

4.ปญัหายาเสพติดเหลือ

น้อยลง และสร้างชุมชน

เข้มแข็ง
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    1.2 แนวทางเพ่ิมความรูค้วามเข้าใจ และปลูกฝังจิตส านึก ใหต้ระหนักถึงพิษภยัของยาเสพติด ใหแ้ก่เด็กเยาวชนและประชาชน

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
วตัถุประสงค์ที่ โครงการ

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ

5. เพื่อใหผู้้น าชุมชน ผู้

ประสานพลังแผ่นดิน และ

ประชาชนในชุมชนได้ทราบ

ถึงปญัหา นโยบาย และ

แนวทางในการรณรงค์

ปอ้งกันยาเสพติด

5. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ทราบถึงปญัหานโยบาย

 และแนวทางในการ

รณรงค์ปอ้งกันยาเสพติด

งบประมาณเทศบาล 625,000        625,000        625,000        

งบเงนิอุดหนุน 15,700          15,700          15,700          

61



62

1. ยุทธศาสตรด์้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

    1.3 แนวทางเสรมิสรา้ง สนับสนุน ระบบคุ้มครองผู้บรโิภคด้านสุขภาพใหม้ีประสิทธิภาพ

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 พฒันาผู้ประกอบการ

จ าหน่ายอาหารในเขต

เทศบาลและในสถานศึกษา

(เสนอโดยชุมชนฟา้ใหม)่

เพื่อพฒันาผู้ประกอบการให้

ปฏบิติัตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข 

พ.ศ.2535 และการสุขาภบิาล

อาหาร

ผู้ประกอบการมีการขออนุญาตช าระค่าธรรมเนียม

และปฏบิติัตามหลักสุขาภบิาลอาหาร

     350,000      350,000      350,000 ผู้ประกอบการมีความ

เข้าใจและปฏบิติัตาม

กฎหมายและ

ข้อก าหนดทางด้าน

สุขาภบิาล

กลุ่มงานส่งเสริม

ส่ิงแวดล้อม

2 พฒันาผู้ประกอบการร้าน

แต่งผมเสริมสวย

(เสนอโดยชุมชนรณชัย)

เพื่อพฒันาผู้ประกอบการให้

ปฏบิติัตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข 

พ.ศ.2535 และการสุขาภบิาล

แต่งผมเสริมสวย

ผู้ประกอบการมีการขออนุญาตช าระค่าธรรมเนียม

และปฏบิติัตามหลักสุขาภบิาลแต่งผมเสริมสวย

       50,000        50,000        50,000 ผู้ประกอบการมีความ

เข้าใจและปฏบิติัตาม

กฎหมายและ

ข้อก าหนดทางด้าน

สุขาภบิาล

กลุ่มงานส่งเสริม

ส่ิงแวดล้อม

3 มหกรรมอาหารและของดี

เมืองปากน  าโพ

(เสนอโดยชุมชนหน้าอุทยาน

สวรรค์)

เพื่อสร้างรายได้ใหก้ับ

ผู้ประกอบการในทอ้งถิ่นและ

เพื่อสร้างสัมพนัธอ์ันดีระหวา่ง

ประชาชนกับเทศบาล

ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการผ่านการประเมิน

มาตรฐานทางด้านสุขาภบิาลอาหาร

       10,000        10,000        10,000 ผุ้ประกอบการมีรายได้

มากขึ นเกิด

ความสัมพนัธอ์ันดี

ระหวา่งเทศบาลกับ

ประชาชน

กลุ่มงานส่งเสริม

ส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2555 ถึง 2557)

เทศบาลนครนครสวรรค์

วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ
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    1.3 แนวทางเสรมิสรา้ง สนับสนุน ระบบคุ้มครองผู้บรโิภคด้านสุขภาพใหม้ีประสิทธิภาพ

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ

4 ส่งเสริมการจัดการในเขต

เทศบาล

(เสนอโดยชุมชนเดชาพฒันา)

เพื่อพฒันามาตรฐานตลาดสด

ภายในเขตเทศบาลใหเ้ปน็ตลาด

สดน่าซื อ

ตลาดสดในเขตเทศบาล ผ่านการประเมิน

มาตราฐานตลาดสดน่าซื อ 2 แหง่

     100,000      100,000      100,000 ตลาดสดภายในเขต

เทศบาลได้รับพฒันา

ตามเกณฑ์มาตรฐาน

ตลาดสดน่าซื อ

ประชาชนได้บริโภค

พชืผักที่ปราศจาก

สารเคมีปนเปื้อน

กลุ่มงานส่งเสริม

ส่ิงแวดล้อม

งบประมาณเทศบาล 510,000     510,000     510,000     

งบเงนิอุดหนุน -            -            -            
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1. ยุทธศาสตรด์้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

    1.4 แนวทางส่งเสรมิ พัฒนา สรา้งจิตส้านึกในการดูแลรกัษาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรพัยากรธรรมชาติเพ่ือการปอ้งกันและลดปญัหามลพิษ และระบบปรบัปรงุคุณภาพน ้า

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 ติดต้ังระบบก๊าซรถยนต์กอง

วชิาการและแผนงาน

เพื่อลดการใช้น้้ามันเชื้อเพลิง ซ่ึง

ราคามีแนวโน้มสูงขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง และเปน็โครงการน้า

ร่องในการปรับเปล่ียนเชื้อเพลิง

รถยนต์เปน็ก๊าชแอลพจีี

เปล่ียนเคร่ืองยนต์พร้อมติดต้ังอุปกรณ์ใช้

ก๊าซแอลพจีี เปน็เชื้อเพลิงหลัก จ้านวน 2 

คัน

         120,000 หน่วยงานของเทศบาลมี

รถยนต์ที่ใช้ก๊าซฯมากขึ้น

กองวชิาการฯ

2 รณรงค์ประชาสัมพนัธใ์ห้

ประชาชนในเขตเทศบาลรับรู้

ถึงความจ้าเปน็ในการเสีย

ค่าธรรมเนียมในการบ้าบดัน้้า

เสีย

เพื่อประชาสัมพนัธใ์หป้ระชาชน

ในเขตพื้นที่บริการบ้าบดัน้้าเสีย

ทราบ และเต็มใจในการเสีย

ค่าธรรมเนียมการบ้าบดัน้้าเสีย

จัดกิจกรรมจัดประชุม สัมมนา ท้าเอกสาร 

เผยแพร่ เพื่อรณรงค์ประชาสัมพนัธใ์ห้

ประชาชนรับรู้และเต็มใจในการเสีย

ค่าธรรมเนียมการบ้าบดัน้้าเสีย

         400,000          300,000        200,000 ประชาชนรับรู้และเต็มใจ

ที่จะเสียค่าธรรมเนียมการ

บ้าบดัน้้าเสีย

ส้านักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2555 ถึง 2557)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
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    1.4 แนวทางส่งเสรมิ พัฒนา สรา้งจิตส้านึกในการดูแลรกัษาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรพัยากรธรรมชาติเพ่ือการปอ้งกันและลดปญัหามลพิษ และระบบปรบัปรงุคุณภาพน ้า

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

3 จัดท้าปา้ยประชาสัมพนัธ์

แสดงคุณภาพน้้าที่โรง

ปรับปรุงคุณภาพน้้าต้นแม่น้้า

เจ้าพระยา

ประชาสัมพนัธคุ์ณภาพน้้าก่อน

และหลังบ้าบดั

จ้างเหมาติดต้ังปา้ยประชาสัมพนัธ ์LED  

จ้านวน 1 จอ  ตามแบบแปลนรายละเอียด

ของเทศบาล

         400,000 ประชาชนทราบ

ประสิทธภิาพการบ้าบดัน้้า

เสียของเทศบาล ฯ 

สามารถพฒันาร่องน้้าให้

เปน็ที่พกัผ่อนหย่อนใจและ

เปน็แหล่งทอ่งเที่ยว

ส้านักการช่าง

4 ก่อสร้างศูนย์ก้าจัดขยะมูล

ฝอยรวมแบบครบวงจร

เพื่อใหม้ีระบบจัดการขยะมูล

ฝอยตามหลักสุขาภบิาล

ก่อสร้างปรับปรุงศูนย์ก้าจัดขยะมูลฝอย

ด้วยระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภบิาล 

ที่สถานีฝังกลบ ต้าบลบา้นมะเกลือ จ้านวน

 1 แหง่

     12,250,000      12,250,000 มีสถานที่ก้าจัดขยะมูล

ฝอยที่รองรับอนาคตได้ไม่

น้อยกวา่  20  ปี

ส้านักการช่าง

 110,250,000

งบเงินอุดหนุน

 110,250,000

งบเงินอุดหนุน

5 ด้าเนินการและบ้ารุงรักษา

ระบบรวบรวมและบ้าบดัน้้า

เสีย

เพื่อใหม้ีการเดินระบบระบายน้้า

และบ้าบดัน้้าเสียที่มีประสิทธภิาพ

มีการด้าเนินการและบ้ารุงรักษาระบบ

รวบรวมและบ้าบดัน้้าเสียอย่างต่อเนื่องทกุ

เดือน

      6,560,000      19,680,000    19,680,000 คุณภาพน้้าในแม่น้้า

เจ้าพระยาจะดีขึ้น

ส้านักการช่าง
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    1.4 แนวทางส่งเสรมิ พัฒนา สรา้งจิตส้านึกในการดูแลรกัษาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรพัยากรธรรมชาติเพ่ือการปอ้งกันและลดปญัหามลพิษ และระบบปรบัปรงุคุณภาพน ้า

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

6 ศึกษาความเหมาะสมการใช้

พลังงานทดแทนที่อาคาร

ส้านักงานเทศบาลนคร

นครสวรรค์ (เสนอโดยทมี

พลังงานเทศบาลฯ)

เพื่อใหม้ีการศึกษาความ

เหมาะสมในการน้าพลังงาน

แสงอาทติย์หรือแหล่งพลังงาน

ธรรมชาติอื่นมาใช้เปน็พลังงาน

เสริมและทดแทน

รายงานผลการศึกษาความเหมาะสมการ

ใช้พลังงานทดแทนของอาคารส้านักงาน

เทศบาลนครนครสวรรค์  จ้านวน  1  ฉบบั

      1,000,000 สามารถน้าพลังงาน

ทดแทนมาใช้ได้อย่าง

คุ้มค่ากับการลงทนุ

ส้านักการช่าง

7 ปรับปรุงคุณภาพน้้าด้วยพชื

น้้าภายในอุทยานสวรรค์ 

(เสนอโดยชุมชนหน้าอุทยาน

สวรรค์)

ปรับปรุงคุณภาพน้้าใหอ้ยู่ใน

สภาพที่เหมาะสมต่อการ

ด้ารงชีวติของสัตวน์้้า

ก่อสร้างระบบปรับปรุงคุณภาพน้้า ตาม

แนวตล่ิงอุทยานสวรรค์ จ้านวน 1 ระบบ

1,900,000 คุณภาพน้้าในอุทยาน

สวรรค์จะดีขึ้น

ส้านักการช่าง

8 ฟื้นฟสูภาพล้าน้้าเจ้าพระยา

บริเวณเกาะญวน (เสนอโดย

ประชาชนบนเกาะญวณ)

เพื่อพฒันาร่องน้้าเจ้าพระยาให้

คืนสภาพเปน็แม่น้้าเหมือนในอดีต

ขุดลอกร่องน้้าก้าจัดวชัพชื ตกแต่งและ

ปรับปรุงภมูิทศัน์เชิงลาดและตามแนวริม

แม่น้้า ยาวประมาณ 1,860 เมตร  ตาม

แบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

      4,000,000      4,000,000 ประชาชนบริเวณเกาะ

ญวนมีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น

ส้านักการช่าง

9 จัดซ้ือเคร่ืองผลิตปุ๋ยชนิดเม็ด

จากกากตะกอนการบ้าบดัน้้า

เสีย (เสนอโดยชุมชนรณชัย)

เพื่อผลิตปุ๋ยเม็ดจากกากตะกอน

การบ้าบดัน้้าเสีย

จัดซ้ือเคร่ืองผลิตปุ๋ยชนิดเม็ด ก้าลังผลิตไม่

น้อยกวา่ 100  กิโลกรัม/วนั  จ้านวน 2 

เคร่ือง  ตามข้อก้าหนดของเทศบาล

            800,000 ประชาชนมีปุ๋ยที่มีคุณภาพ

เพิ่มรายได้ใหป้ระชาชนใน

พื้นที่

ส้านักการช่าง
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    1.4 แนวทางส่งเสรมิ พัฒนา สรา้งจิตส้านึกในการดูแลรกัษาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรพัยากรธรรมชาติเพ่ือการปอ้งกันและลดปญัหามลพิษ และระบบปรบัปรงุคุณภาพน ้า

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

10 จัดซ้ือเตาเผาแบบปลอด

มลพษิพร้อมติดต้ัง

เพื่อใหเ้ปน็ที่ฌาปนกิจผู้เสียชีวติ

และรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม

ทางอากาศ

จัดซ้ือเตาเผาแบบปลอดมลพษิ  ปลีะ 1 

แหง่ ตามแบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาลฯ

 1,990,000

งบเงินอุดหนุน

 1,990,000

งบเงินอุดหนุน

 1,990,000

งบเงินอุดหนุน

มีสถานที่ฌาปนกิจระบบ

มาตรฐานไร้มลพษิใน

อากาศ

กองสวสัดิการสังคม

11 สร้างจิตส้านึกในการจัดการ

ขยะมูลฝอย

(เสนอโดยชุมชนนวมินทร์)

ประชาชนมีจิตส้านึกในการจัดา

รขยะในครัวเรือนของตนเอง

ครัวเรือนในเขตเทศบาลมีการจัดการขยะ

ในครัวเรือนอย่างถูกต้อไม่น้อยกวา่ ร้อยละ

 70 ของจ้านวนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ

         100,000          100,000        100,000 ครัวเรือนในเขตเทศบาลมี

การจัดการขยะอย่าง

ถูกต้อง ปริมาณขยะที่

เกิดขึ้นในเขตเทศบาลมี

จ้านวนลดลง

ส้านักการ

สาธารณสุข ฯ

งานบริการรักษา

ความสะอาด

12 ส่งเสริมการจัดการวสัดุรี

ไซเคิลเทศบาลนครนครสวรรค์

(เสนอโดยชุมชนเขาช่องลม)

เพื่อส่งเสริมใหเ้กิดการมีส่วนร่วม

ของโรงเรียนและชุมชนน้าร่อง

ในการจัดการวสัดุรีไซเคิล

ชุมชนและโรงเรียนในเขตเทศบาลที่สมัคร

เข้าร่วมโครงการน้าร่อง

         100,000          100,000        100,000 เกิดระบบการคัดแยกขยะ

รีไซเคิลขึ้นภายในโรงเรียน

และชุมชนที่เข้าร่วม

โครงการและสามารถเปน็

ต้นแบบใหก้ับโรงเรียน

และชุมชนอื่นได้

ส้านักการ

สาธารณสุข ฯ

งานบริการรักษา

ความสะอาด

67



68

    1.4 แนวทางส่งเสรมิ พัฒนา สรา้งจิตส้านึกในการดูแลรกัษาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรพัยากรธรรมชาติเพ่ือการปอ้งกันและลดปญัหามลพิษ และระบบปรบัปรงุคุณภาพน ้า

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

13 ลดภาวะโลกร้อน

(เสนอโดยชุมชนยุวบณัฑิต)

เพื่อปลูกฝังใหเ้กิดความตระหนัก

ในเร่ืองการอนุรักษพ์ลังงาน 

ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม

จัดอบรมนักเรียนแกนน้า จ้านวน 120  คน           90,000           90,000          90,000 นักเรียนแกนน้ามีความ

ตระหนักในเร่ืองการ

อนุรักษพ์ลังงาน 

ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม

ส้านักการศึกษา 

ฝ่ายกิจกรรมเด็กฯ

14 ปรับปรุงตลาดสดเทศบาล เพื่อพฒันาตลาดสดเทศบาลให้

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ปรับปรุงตลาดสดเทศบาล รายละเอียด

ตามแบบแปลนของเทศบาล จ้านวน 1 แหง่

         620,000 ตลาดสดภายในเขต

เทศบาลได้รับพฒันาตาม

เกณฑ์มาตรฐานตลาดสด

น่าซ้ือ

ส้านักการคลัง

งบประมาณเทศบาล 20,640,000     40,220,000     24,170,000   

งบเงนิอุดหนุน 112,240,000   112,240,000   1,990,000     
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2. ยุทธศาสตรด์้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

    2.1 แนวทางพัฒนาระบบการบรหิารจัดการศึกษาและพัฒนาแหล่งการเรยีนรูท้ี่หลากหลายเพ่ือสรา้งสรรค์ใหท้อ้งถ่ินเปน็สังคมแหง่การเรยีนรูต้ลอดชีวิต

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 เงินอุดหนุนส าหรับการจัด

การศึกษา

เพื่อสนับสนุนส่งเสริม

การศึกษาด้านบคุลากร 

ส่งเสริมการศึกษาจัดหา

อุปกรณ์ การศึกษาที่

เพยีงพอ และเอื้อต่อการ

พฒันาการศึกษา และ

ส่งเสริมการศึกษาทกุระดับ

ใหม้ีคุณภาพและ

ประสิทธภิาพ

อุดหนุนเปน็ค่าเงินเดือน และค่าจ้างประจ า 

อุดหนุนค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมต่างๆของ

โรงเรียนสังกัดเทศบาล  

1. เงินเดือนพนักงานครู , พนักงานจ้างตาม

ภารกิจ  

2.  เงินเดือนครูอัตราใหม่ 

3.  ค่าจ้างต าแหน่งภารโรง 

4.  เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของครู/

ลูกจ้าง 

5.  เงินวทิยฐานะของครู  

6.  จัดท าหนังสือและเอกสารทางวชิาการ 

7.  นิเทศติดตามงานงบประมาณการศึกษา

 154,860,940

เงินอุดหนุน

 ครู และบคุลากร

ทางการศึกษาได้รับ

เงินเดือนและค่าจ้างที่

พอเพยีง   โรงเรียนมี

อุปกรณ์ครุภณัฑ์ส าหรับ

การจัดการศึกษาที่

เพยีงพอ  การจัดการ

ศึกษาภาคบงัคับมี

คุณภาพและ

ประสิทธภิาพ

ส านักการศึกษา

(เงินอุดหนุน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2555 ถึง 2557)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและที่มา
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ
วตัถุประสงค์โครงการที่
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    2.1 แนวทางพัฒนาระบบการบรหิารจัดการศึกษาและพัฒนาแหล่งการเรยีนรูท้ี่หลากหลายเพ่ือสรา้งสรรค์ใหท้อ้งถ่ินเปน็สังคมแหง่การเรยีนรูต้ลอดชีวิต

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ
วตัถุประสงค์โครงการที่

8.  เชื่อมค่าอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 

9.  ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  

10. จัดซ้ือเคร่ืองแบบ เคร่ืองกันหนาว 

11. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

12. ประชาสัมพนัธก์ารจัดการศึกษา 

13. พฒันาบคุลากรทางการศึกษา 

14. รณรงค์ปอ้งกันยาเสพติด 

15. แข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาล 

16. แข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาลและการ

ประกวดดุริยางค์ 

17. ส่งเสริมกิจกรรมพฒันาเยาวชนศูนย์

เยาวชนเร่รอน 

18. โรงเรียนเครือข่ายต้นแบบ 

19. แข่งขันคนเก่งของโรงเรียนทอ้งถิ่น 

20. พฒันาประสิทธภิาพการจัดการศึกษา

ของทอ้งถิ่น
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    2.1 แนวทางพัฒนาระบบการบรหิารจัดการศึกษาและพัฒนาแหล่งการเรยีนรูท้ี่หลากหลายเพ่ือสรา้งสรรค์ใหท้อ้งถ่ินเปน็สังคมแหง่การเรยีนรูต้ลอดชีวิต

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ
วตัถุประสงค์โครงการที่

21. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารเสริม 

(นม)  

22. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหาร

กลางวนั 

23. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์เด็กเล็ก 

24. เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษา

ปฐมวยั 

25. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการบริหาร

สนามกีฬา 

26. เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาค

บงัคับ 

27. เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษา

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

28. เงินประกันสังคม 

29. เงินทนุการศึกษา 

30. อื่นๆ ที่กรมอุดหนุนฯ 

31. โครงการอบรมสัมมนาผู้บริหารเทศบาล 

และครูอาสา
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    2.1 แนวทางพัฒนาระบบการบรหิารจัดการศึกษาและพัฒนาแหล่งการเรยีนรูท้ี่หลากหลายเพ่ือสรา้งสรรค์ใหท้อ้งถ่ินเปน็สังคมแหง่การเรยีนรูต้ลอดชีวิต

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ
วตัถุประสงค์โครงการที่

2 ส่งเสริมโรงเรียนในสังกัด

เทศบาลฯและศูนย์พฒันาเด็ก

เล็ก สู่สังคมแหง่การเรียนรู้

(เสนอโดยตัวแทนสถานศึกษา)

เพื่อส่งเสริมการจัด

การศึกษาทกุระดับใหไ้ด้

มาตรฐาน

โรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ 8 แหง่และศูนย์

พฒันาเด็กเล็ก 11 แหง่ ได้รับงบประมาณ

สนับสนุนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

          500,000         500,000         500,000 โรงเรียน และนักเรียนมี

คุณภาพตามเกณฑ์ (สม

ศ.) และแผน

ยุทธศาสตร์การจัด

การศึกษาทอ้งถิ่น

ส านักการศึกษา 

ฝ่ายกิจการ

โรงเรียนฯ

(สมเกียรติ)

3 จัดหาแบบฝึกหดัใหน้ักเรียน 

ระดับอนุบาลศึกษา 

ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

(เสนอโดยคณะกรรมการ

สถานศึกษา)

เพื่อจัดหาหนังสือเรียนและ

แบบฝึกหดั พร้อมอุปกรณ์

การศึกษา ใหแ้ก่นักเรียนทกุ

ระดับชั้น ในโรงเรียนสังกัด

เทศบาลฯและศูนย์พฒันา

เด็กเล็ก

โรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ 8 แหง่และศูนย์

พฒันาเด็กเล็ก 11 แหง่

       2,000,000       2,000,000       2,000,000 นักเรียนมีความพร้อม

ด้านการเรียน และแบง่

เบาภาระผู้ปกครอง

ส านักการศึกษา 

หน่วยศึกษานิเทศก์

(ศน.สุทนิ)

4 ประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษา

(เสนอโดยตัวแทนสถานศึกษา)

เพื่อพฒันาคุณภาพการจัด

การศึกษาและรองรับการ

ประเมินภายนอก

จัดท าเคร่ืองมือประเมิน คุณภาพ 

เอกสารรายงานประเมินคุณภาพ ส าหรับ

ผู้บริหาร ครู นักเรียน และบคุลากรของ

โรงเรียนในสังกัดฯ

           40,000           40,000           40,000 การจัดการศึกษามี

คุณภาพได้มาตรฐาน

ส านักการศึกษา 

หน่วยศึกษานิเทศก์

(ศน.จรัญญา)
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    2.1 แนวทางพัฒนาระบบการบรหิารจัดการศึกษาและพัฒนาแหล่งการเรยีนรูท้ี่หลากหลายเพ่ือสรา้งสรรค์ใหท้อ้งถ่ินเปน็สังคมแหง่การเรยีนรูต้ลอดชีวิต

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ
วตัถุประสงค์โครงการที่

5 พฒันาปรับปรุงหลักสูตร

สถานศึกษา

(เสนอโดยคณะกรรมการ

สถานศึกษา)

เพื่อพฒันาปรับปรุง

หลักสูตรสถานศึกษาให้

สอดคล้องกับหลักสูตร

แกนกลางฯ

อบรม ครู ผู้บริหาร และบคุลากรของโรงเรียน

ในสังกัดฯ จ านวน 3 วนั 150 คน และจัดท า

เอกสารหลักสูตร  8 กลุ่มสาระ จ านวน 72 เล่ม

           70,000           70,000           70,000 หลักสูตรสถานศึกษามี

คุณภาพสามารถใช้จัด

กิจกรรมการเรียนการ

สอนได้อย่างมี

ประสิทธภิาพ

ส านักการศึกษา 

หน่วยศึกษานิเทศก์

(ศน.จรัญญา)

6 นิเทศการศึกษา

(เสนอโดยตัวแทนสถานศึกษา)

เพื่อพฒันาการนิเทศ

การศึกษาและระบบนิเทศ

ภายในสถานศึกษาใหม้ี

คุณภาพ

อบรมการท าแผนนิเทศภายในของผู้บริหาร 

ครู  จ านวน 3 วนั  30 คน และจัดท า

เคร่ืองมือเพื่อนิเทศการศึกษาโรงเรียนใน

สังกัดฯ จ านวน 8 กลุ่มสาระ/ตามระดับชั้น

           40,000           40,000           40,000 การจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนของครูมี

ประสิทธภิาพ

ส านักการศึกษา 

หน่วยศึกษานิเทศก์

(ศน.จรัญญา)

7 อบรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง

นักเรียน

(เสนอโดยคณะกรรมการ

สถานศึกษา)

เพื่อใหท้กุส่วนในสังคมมี

ส่วนร่วมในการจัด

การศึกษาของทอ้งถิ่น และ

การสร้างสัมพนัธร์ะหวา่ง

ผู้ปกครองนักเรียน ครู 

อาจารย์ สถานศึกษา

จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนใน

สังกัด จ านวน 5 รุ่น  7,550 คน

       1,850,000       1,850,000       1,850,000 ผู้ปกครองนักเรียน และ

ผู้มีบทบาทในด้าน

การศึกษารับทราบ

นโยบายและมีส่วนร่วม

ในการพฒันาการจัด

การศึกษา

ส านักการศึกษา 

หน่วยศึกษานิเทศก์

(ศน.ณฐกมล)
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    2.1 แนวทางพัฒนาระบบการบรหิารจัดการศึกษาและพัฒนาแหล่งการเรยีนรูท้ี่หลากหลายเพ่ือสรา้งสรรค์ใหท้อ้งถ่ินเปน็สังคมแหง่การเรยีนรูต้ลอดชีวิต

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ
วตัถุประสงค์โครงการที่

8 คุณธรรมน าความรู้ 

เสริมสร้างปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพยีง

(เสนอโดยชุมชนวรนาถ)

เพื่อส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมใหแ้ก่นักเรียนใน

โรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร

นครสวรรค์ ใหด้ าเนินชีวติ

ตามหลักเศรษฐกิจพอเพยีง

จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ตาม

แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง จ านวน

 3 รุ่น

          220,000         220,000         220,000 นักเรียนมีการพฒันา

ด้านคุณธรรมมากขึ้น

และสามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ใน

ชีวติประจ าวนัตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพยีง

ส านักการศึกษา 

หน่วยศึกษานิเทศก์

(ศน.ณฐกมล)

9 มอบประกาศนียบตัรและ

สัมฤทธบิตัรแก่เด็กและ

นักเรียนของโรงเรียน

และศูนยพฒันาเด็กเล็กสังกัด

เทศบาลนครนครสวรรค์

(เสนอโดยคณะกรรมการ

สถานศึกษา)

เพื่อสร้างขวญัและก าลังใจ

ใหผู้้ปกครองและเด็กเล็ก

และกระตุ้นใหเ้ข้ารับ

การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

ต่อไป

มอบประกาศนียบตัรและสัมฤทธบิตัรใหแ้ก่

นักเรียนและเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนคร

นครสวรรค์ ทั้ง 12 แหง่

           70,000           70,000           70,000 ผู้ปกครองและเด็กเล็ก

เกิดขวญัและก าลังใจ  

เกิดแรงกระตุ้นใหน้ าเด็ก

เล็กเข้ารับการศึกษาใน

ระดับที่สูงขึ้น

ส านักการศึกษา  

ฝ่ายกิจการ

โรงเรียนฯ

(นฤมล)
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    2.1 แนวทางพัฒนาระบบการบรหิารจัดการศึกษาและพัฒนาแหล่งการเรยีนรูท้ี่หลากหลายเพ่ือสรา้งสรรค์ใหท้อ้งถ่ินเปน็สังคมแหง่การเรยีนรูต้ลอดชีวิต

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ
วตัถุประสงค์โครงการที่

10 จัดนิทรรศการผลงาน

การศึกษาระดับทอ้งถิ่น 

ระดับกลุ่มการศึกษาทอ้งถิ่น

ที7่,8 และระดับประเทศ

(เสนอโดยชุมชนสะพานด า)

เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์

 ผลงานทางวชิาการ ของ

พนักงานครู และนักเรียน

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ

จัดการประกวดโครงงาน/กิจกรรมด้าน

วชิาการตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ การจัดปา้ย

นิเทศ และการจัดแสดงผลงานทางวชิาการ

ของพนักงานครู และนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

เทศบาลฯ

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

นักเรียนเปน็ต้นแบบ ใน

การจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนที่มี

คุณภาพ ได้มาตรฐาน

ส านักการศึกษา 

หน่วยศึกษานิเทศก์

(ศน.จรัญญา)

11 แข่งขันคนเก่งระดับเทศบาล 

และระดับกลุ่มการศึกษา

ทอ้งถิ่นที่ 7 และระดับประเทศ

(เสนอโดยตัวแทนสถานศึกษา)

เพื่อคัดเลือกนักเรียนใน

สังกัดเทศบาลฯ เข้าแข่งขัน

ในระดับเทศบาล  กลุ่ม

การศึกษาทอ้งถิ่นที่ 7 , 8

และระดับประเทศ

จัดการสอบแข่งขันนักเรียนในสังกัดเทศบาลฯ

 ทกุระดับชั้น 5กลุ่มวชิา (ภาษาไทย 

ภาษาต่างประเทศ  สังคมวทิยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์) จ านวน 360 คน

          100,000         100,000         100,000 มีตัวแทนนักเรียนเข้า

ร่วมแข่งขัน ระดับ

เทศบาลกลุ่มการศึกษา

ทอ้งถิ่นที่ 7 และ

ระดับประเทศ

ส านักการศึกษา 

หน่วยศึกษานิเทศก์

(ศน.จรัญญา)

12 จัดประสบการณ์เพื่อพฒันา

เด็กปฐมวยัและทศันศึกษาดู

งาน

(เสนอโดยคณะกรรมการ

สถานศึกษา)

เพื่อพฒันากระบวนการและ

วธิกีารจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนของครูปฐมวยัให้

เปน็ไปตามมาตรฐาน

การศึกษาปฐมวยั

จัดอบรมครูปฐมวยั และจัดท าคู่มือครู 

นักเรียน และผู้ปกครอง ในโรงเรียนสังกัด

เทศบาล จ านวน 2 คร้ัง

           50,000           50,000           50,000 นักเรียนระดับปฐมวยั มี

ผลสัมฤทธิท์างการเรียน

 และมีพฒันาการทกุ

ด้านอย่างสมบรูณ์และ

เปน็ไปตามวยั

ส านักการศึกษา 

ฝ่ายวชิาการ

(สุวฒันา)
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    2.1 แนวทางพัฒนาระบบการบรหิารจัดการศึกษาและพัฒนาแหล่งการเรยีนรูท้ี่หลากหลายเพ่ือสรา้งสรรค์ใหท้อ้งถ่ินเปน็สังคมแหง่การเรยีนรูต้ลอดชีวิต

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ
วตัถุประสงค์โครงการที่

13 แนะแนวการศึกษา

(เสนอโดยคณะกรรมการ

สถานศึกษา)

เพื่อส่งเสริม พฒันา และ

กระตุ้นใหน้ักเรียนมีทศันคติ

 และแรงจูงใจในการศึกษา

ต่อระดับสูงขึ้นตามความ

ถนัดอย่างเหมาะสม

จัดอบรมนักเรียน ป.6, ม.3 , ม.6 ในโรงเรียน

สังกัดเทศบาล จ านวน 4 คร้ัง และจัดท าคู่มือ

แนะแนวและข้อสอบเตรียมความพร้อม ให้

นักเรียน ป.4-6 , ม.1-6 จ านวน 8 โรงเรียน 

 - อบรมจุดประกายสานฝัน  (1 คร้ัง/8 

โรงเรียน) 1 คร้ัง

 - อบรมแนะแนวการศึกษาต่อ  (1 คร้ัง/4 

โรงเรียน) 2 คร้ัง

 - คู่มือแนะแนว

 - ข้อสอบเตรียมความพร้อม

 - แบบติดตามและประเมินผล

           80,000           80,000           80,000 นักเรียนระดับปฐมวยั มี

ผลสัมฤทธิท์างการเรียน

 และมีพฒันาการทกุ

ด้านอย่างสมบรูณ์และ

เปน็ไปตามวยั

ส านักการศึกษา 

ฝ่ายวชิาการ

(สุวฒันา)

14 จัดท าวดิิทศัน์

(เสนอโดยตัวแทนสถานศึกษา)

เพื่อประชาสัมพนัธผ์ลงาน

ของส านักการศึกษา

จัดท าวดิีทศัน์  และเอกสารประชาสัมพนัธ ์

ผู้ปกครอง นักเรียน ในเขตเทศบาลนคร

นครสวรรค์

          100,000         100,000         100,000 ผู้ปกครองนักเรียน มี

ความเข้าใจในการจัด

การศึกษาของโรงเรียน

ในสังกัดเทศบาลมากขึ้น

ส านักการศึกษา 

ฝ่ายวชิาการ

(สุวฒันา)

งบประมาณเทศบาล 6,620,000       6,620,000      6,620,000      

งบเงนิอุดหนุน 154,860,940    -               -               
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2. ยุทธศาสตรด์้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

    2.2 แนวทางพัฒนาคุณภาพของครแูละบคุลากรทางการศึกษา

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 สัมมนาคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร

นครสวรรค์

(เสนอโดยตัวแทนสถานศึกษา)

เพื่ออบรมใหค้วามรู้ด้าน

การศึกษาตาม พรบ.

การศึกษา พ.ศ.2546   

และระดมความคิด ระดม

ทนุในการพฒันาการศึกษา

ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ

จัดอบรม สัมมนา และทศันศึกษาดูงาน 

คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนใน

สังกัดเทศบาลฯ ทั้งใน และต่างประเทศ 

จ านวน 160 คน 1 คร้ัง/ปี

        550,000         550,000         550,000 คณะกรรมการ

สถานศึกษามีความรู้ 

ความเข้าใจ เกี่ยวกับ

บทบาทหน้าที่ นโยบาย

 และมีส่วนร่วมในการ

จัดการศึกษา

ส านักการศึกษา 

ฝ่ายกิจการ

โรงเรียนฯ

(สมเกียรติ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2555 ถึง 2557)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
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    2.2 แนวทางพัฒนาคุณภาพของครแูละบคุลากรทางการศึกษา

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

2 อบรมครูเพื่อพฒันาความเปน็

มืออาชีพ

(เสนอโดยชุมชนถาวรพฒันา)

เพื่อพฒันาพนักงานครู และ

บคุลากรทางการศึกษา มี

แนวทาง วธิกีาร และ

เทคนิคที่หลากหลายในการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้   

และเพื่อใหไ้ด้รับ

ประสบการณ์ตรงจาก

การศึกษาดูงานและน ามา

ประยุกต์ใช้ในการเรียนการ

สอน

จัดอบรมเชิงปฏบิติัการ ปลีะ 2 คร้ัง   - 

สัมมนา และทศันศึกษาดูงาน ปลีะ 1 คร้ัง 

ใหก้ับพนักงานครู และบคุลากรทางการศึกษา 

 จ านวน 400 คน

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

บคุลากรทางการศึกษา 

มีความเข้าใจ และมี

แนวทางการจัดการ

เรียนรู้อย่างหลากหลาย

อย่างต่อเนื่อง และ

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงขึ้น

ส านักการศึกษา 

หน่วยศึกษานิเทศก์

3 อบรมครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พฒันา

เด็กเล็กเพื่อพฒันาวชิาการ

(เสนอโดยคณะกรรมการ

สถานศึกษา)

เพื่อพฒันาศักยภาพหวัหน้า

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กและครู

ผู้ดูแลเด็ก ใหม้ีวธิกีารและ

เทคนิคที่หลากหลายในการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ และ

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพใน

การปฏบิติังานศูนย์พฒันา

เด็กเล็ก

จัดอบรมหวัหน้าศูนย์ฯและครูผู้ดูแลเด็กของ

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนคร

นครสวรรค์ จ านวน  12 แหง่

          55,000           55,000           55,000 หวัหน้าศูนย์ฯและครู

ผู้ดูแลเด็กของศูนย์

พฒันาเด็กเล็กสังกัด

เทศบาลนครนครสวรรค์

 มีการพฒันาศักยภาพ

การปฏบิติังานสามารถ

น าไปใช้พฒันากิจกรรม

การเรียนรู้ได้

ส านักการศึกษา  

ฝ่ายกิจการ

โรงเรียนฯ

(นฤมล)
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    2.2 แนวทางพัฒนาคุณภาพของครแูละบคุลากรทางการศึกษา

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

4 คัดเลือกครูผู้สอนดีและลด

ความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา

(เสนอโดยคณะกรรมการ

สถานศึกษา)

เพื่อร่วมปฏรูิปค่านิยมที่

สังคมมีต่อครูด้วยการเชิดชู

เกียรติครูสอนดีเด่น

โรงเรียนละ 3 คน  8 กลุ่มสาระ 1 กลุ่ม

กิจกรรมพฒันาผู้เรียน จ านวน 24 คน

          40,000           40,000           40,000 ได้ครูสอนดีมีคูรภาพ

ตาม พ.ร.บ.การศึกษา

แหง่ชาติ พ.ศ.2542

ส านักการศึกษา 

หน่วยศึกษานิเทศก์

(ศน.ณฐกมล)

งบประมาณเทศบาล 1,645,000      1,645,000      1,645,000      

งบเงนิอุดหนุน -               -               -               
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2. ยุทธศาสตรด์้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

    2.3 แนวทางพัฒนาคุณภาพผู้เรยีนและส่งเสรมิใหส้ื่อสารได้ 3 ภาษา

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 พฒันาคุณภาพการจัดการ

เรียนการสอนภาษาจีน

(เสนอโดยคณะกรรมการ

สถานศึกษา)

เพื่อพฒันาศักยภาพครู

ภาษาจีนใหส้ามารถ

ปฏบิติัการเรียนการสอนได้

อย่างมีคุณภาพ

จัดอบรม การเรียนการสอน เพื่อเพิ่ม

ประสิทธภิาพและไปทศันศึกษาดูงาน  ครู

ภาษาจีนในสังกัดทั้ง 8 โรงเรียน  จ านวน 20 

คน

        100,000         100,000         100,000 ครูจัดการเรียนการสอน

ภาษาจีนได้อย่างมี

คุณภาพ

ส านักการศึกษา 

หน่วยศึกษานิเทศก์

(ศน.จรัญญา)

2 พฒันาปรับปรุงหลักสูตร

ภาษาจีน

(เสนอโดยคณะกรรมการ

สถานศึกษา)

เพื่อพฒันาปรับปรุง

หลักสูตรภาษาจีนใหม้ี

ความทนัสมัยและรองรับ

ประชาคมอาเซียน

จัดอบรมหลักสูตรการสอนภาษาจีนเพื่อ

สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางและจัดท า

เคร่ืองมือประกอบการเรียนการสอนของ

นักเรียนในสังกัดฯ

          50,000           50,000           50,000 โรงเรียนในสังกัดมี

หลักสูตรการสอน

ภาษาจีนที่มีคุณภาพ

ส านักการศึกษา 

หน่วยศึกษานิเทศก์

(ศน.จรัญญา)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2555 ถึง 2557)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

80



81

    2.3 แนวทางพัฒนาคุณภาพผู้เรยีนและส่งเสรมิใหส้ื่อสารได้ 3 ภาษา

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

3 พฒันาศักยภาพในการจัด

กิจกรรมเรียนรู้ 3 ภาษา

(เสนอโดยชุมชนตลาดใต้)

เพื่อพฒันาและส่งเสริม

คุณภาพครูผู้สอนและผู้เรียน

ใหเ้กิดการเรียนรู้ร่วมกัน

อย่างมีประสิทธภิาพในการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3 

ภาษา

นักเรียน และครู ของโรงเรียนในสังกัดฯ           50,000           50,000           50,000 นักเรียน ที่เข้าร่วม

โครงการสามารถเรียนรู้

และส่ือสารภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 

ได้ถูกต้องตามเกณฑ์ 

และครูได้พฒันาการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้

อย่างมีประสิทธภิาพ

ส านักการศึกษา 

หน่วยศึกษานิเทศก์

(ศน.ณฐกมล)

4 อบรมลูกเสือจราจร

(เสนอโดยชุมชนวดัพรหม)

เพื่อใหลู้กเสือ เนตรนารี 

และยุวกาชาด มีความรู้

เกี่ยวกับกฏจราจร และ 

สามารถน าความรู้ไปใช้ใน

โรงเรียน และชีวติประจ าวนั

ได้

จัดอบรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด 

ในสังกัดเทศบาลฯ  จ านวน 160 คน

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

ยุวกาชาด น าความรู้

เร่ืองกฏจราจร ไปใช้ใน

ชีวติประจ าวนัได้ถูกต้อง

ส านักการศึกษา  

ฝ่ายการศึกษานอก

ระบบฯ (ธเนศ)

งบประมาณเทศบาล 300,000        300,000        300,000        

งบเงนิอุดหนุน -               -               -               

81



82

2. ยุทธศาสตรด์้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

    2.4 แนวทางส่งเสรมิและพัฒนากีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็กเยาวชน และประชาชน

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 แข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพนัธ์

จังหวดันครสวรรค์

เพื่อส่งเสริมความสัมพนัธ์

อันดีงาม ระหวา่งเทศบาล

ในจังหวดันครสวรรค์และมี

สุขภาพพลานมัยที่ดี

พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง 

จ านวน 300 คน

        100,000         100,000         100,000 พนักงานเทศบาลและ

พนักงานจ้าง มี

ความสัมพนัธอ์ันดี

ระหวา่งกัน

ส านักปลัดเทศบาล

งานธรุการ

2 พฒันานักเรียนด้านกีฬา

กรีฑาและดนตรีสู่ความเปน็

เลิศ

(เสนอโดยชุมชนไชยศิริ)

เพื่อคัดเลือกนักเรียนเปน็

ตัวแทนเทศบาลในการ

แข่งขันกีฬา กรีฑา และ

ดนตรี ระดับจังหวดั ภาค 

เขต ประเทศ และระดับชาติ

 เพื่อเพิ่มทกัษะความรู้ด้าน

กีฬา  กรีฑา และดนตรีใน

ระดับที่สูงขึ้น

ฝึกซ้อม เทคนิค และทกัษะ กีฬา กรีฑา และ

ดนตรี กลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ ทกุระดับ

การแข่งขัน

1.จัดกีฬากลุ่ม 

2.ร่วมกีฬานักเรียนเทศบาลและเมืองพทัยา 

ภาคและประเทศ 

3.ร่วมกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวดัฯ  

4.ฝึกซ้อมนักกีฬาและกรีฑา 

5.จัดกีฬายกน้ าหนัก 

6.ร่วมแข่งขันกีฬา

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

ทกัษะในด้านกีฬา กรีฑา

 และดนตรี

ส านักการศึกษา  

ฝ่ายกิจกรรมเด็กฯ

(สมควร)

ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2555 ถึง 2557)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
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    2.4 แนวทางส่งเสรมิและพัฒนากีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็กเยาวชน และประชาชน

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

3 แข่งขันกีฬาอนุบาล

(เสนอโดยร.ร.ลาซาลโชติรว)ี

เพื่อส่งเสริมพฒันาการ

ทางด้านร่างกาย จิตใจ 

อารมณ์ และสุขภาพ

พลานามัยสมบรูณ์แข็งแรง

จัดการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียนระดับชั้น

อนุบาล โรงเรียนในเขตเทศบาล

        250,000         250,000         250,000 นักเรียนระดับชั้น

อนุบาล มีพฒันาการ 

ทางด้านร่างกาย จิตใจ 

อารมณ์ สุขภาพแข็งแรง

 จิตใจร่าเริงแจ่มใส

ส านักการศึกษา  

ฝ่ายกิจกรรมเด็กฯ

(กฤษฏิ์พงศ์)

4 ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาในเขต

เทศบาลนครนครสวรรค์

(เสนอโดยผู้แทนสถานศึกษา)

เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก เยาวชน 

และประชาชน ในการ

พฒันามาตรฐานของกีฬา

และเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ

จัดการแข่งขันกีฬา ในเขตเทศบาล       2,500,000       2,500,000       2,500,000 เด็ก เยาวชน และ

ประชาชน มีมาตรฐาน

ทางด้านกีฬาสูงขึ้นและ

ชนะเลิศการแข่งขันใน

ระดับต่างๆมากขึ้น

ส านักการศึกษา  

ฝ่ายกิจกรรมเด็กฯ

(สมควร)

5 วนัเด็กแหง่ชาติ

(เสนอโดยชุมชนเดชาพฒันา)

เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชน 

ตระหนักถึงหน้าที่ของ

ตนเอง ได้เข้าร่วมกิจกรรม 

และความบนัเทงิต่างๆ

จัดกิจกรรมวนัเด็กแหง่ชาติ นักเรียนในสังกัด

เทศบาลฯ

        450,000         450,000         450,000 เด็กและเยาวชน เข้าใจ

บทบาทหน้าที่ตนเอง 

กล้าแสดงออก และ

ได้รับความบนัเทงิ

ส านักการศึกษา  

ฝ่ายกิจกรรมเด็กฯ
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    2.4 แนวทางส่งเสรมิและพัฒนากีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็กเยาวชน และประชาชน

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

6 ดนตรีเพื่อประชาชน

(เสนอโดยชุมชนปา่ไม)้

เพื่อใหเ้ด็ก เยาวชน และ

ประชาชน ได้รับความสุขใช้

เวลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์

และหา่งไกลยาเสพติด

จัดแสดงดนตรี  ประกวดร้องเพลง ประกวด

วงดนตรี ประกวดแด๊นเซอร์ ประกวดลิปซิง

          90,000           90,000           90,000 เด็ก เยาวชน และ

ประชาชน ได้รับ

ความสุข ใช้เวลาวา่งให้

เกิดประโยชน์ กล้า

แสดงออก และหา่งไกล

ยาเสพติด

ส านักการศึกษา  

ฝ่ายกิจกรรมเด็กฯ

7 สนับสนุนการจัดการแข่งขัน

กีฬาและการออกก าลังกาย

จังหวดันครสวรรค์

เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก เยาวชน 

และประชาชนในการพฒันา

มาตรฐานของนักเรียน และ

เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพนักเรียน

 เยาวชน และประชาชนสู่

ความเปน็เลิศ

จัดการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน และ

สนับสนุนการแข่งขันกีฬา และการออกก าลัง

กาย  ได้แก่ กีฬาฟตุบอล กีฬาในอุทยาน

สวรรค์และชมรมกีฬาต่างๆ กีฬาเด็กเยาวชน

และประชาชน(กีฬาข้ามป)ี กีฬายกน้ าหนัก 

กีฬาตะกร้อ วิง่สะสมระยะทาง

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

ประชาชน มีมาตรฐาน

ทางด้านกีฬาสูงขึ้นและ

ชนะเลิศการแข่งขันใน

ระดับต่างๆมากขึ้น

ส านักการศึกษา  

ฝ่ายกิจกรรมเด็กฯ

(สมควร)

งบประมาณเทศบาล 11,890,000    11,890,000    11,890,000    

งบเงนิอุดหนุน -               -               -               
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2. ยุทธศาสตรด์้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

    2.5 แนวทางการอนุรกัษ์และส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรม ประเพณ ีทอ่งเที่ยว ภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน การด าเนินชิวิตตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงและความเปน็ไทย

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 สนับสนุน ส่งเสริม งานรัฐพธิ ี

ราชพธิ ีและงานประเพณี

ทอ้งถิ่น

เพื่ออนุรักษป์ระเพณี

ส่งเสริมศิลปวฒันธรรมอันดี

งาม และส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมของประชาชน 

ตลอดจนการเฉลิมพระ

เกียรติพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หวั สมเด็จพระนาง

เจ้าพระบรมราชินีนาถ และ

พระบรมวงศานุวงศ์

จัด/ร่วมงานวนัขึ้นปใีหม่ วนัสงกรานต์ วนั

ลอยกระทง  แหเ่ทยีนจ าน าพรรษา งานเฉลิม

พระเกียรติเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระ

ชนมพรรษา 5 ธนัวามหาราช"  งานเฉลิมพระ

เกียรติสมเด็จ  พระนางเจ้าสิริกิต์ิ

พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวนัเฉลิม

พระชนมพรรษา "12สิงหามหาราชินี 

ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จฯ

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

และหน่วยงานราชการ

ในจังหวดันครสวรรค์ 

และจังหวดัใกล้เคียงเข้า

มามีส่วนร่วม

ส านักการศึกษา 

ฝ่ายส่งเสริม

ศาสนาฯ

(ประเดิม)

2 จัดงานวนัครู

(เสนอโดยคณะกรรมการ

สถานศึกษา)

เพื่อใหพ้นักงานครู และ

บคุลากรทางการศึกษา  ได้

ร าลึกถึงบรูพคณาจารย์และ

มีจิตวญิญาณ ความศรัทธา 

ในวชิาชีพครู

จัดกิจกรรมวนัครู พนักงานครู และบคุลากร

ทางการศึกษา ในสังกัดเทศบาลฯ จ านวน 400

 คน

          50,000           50,000           50,000 ครูสังกัดเทศบาลแสดง

ตัวเปน็แบบอย่างที่ดีและ

เปน็ที่ยอมรับในสังคม

ส านักการศึกษา 

ฝ่ายส่งเสริม

ศาสนาฯ

(สมเกียรติ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2555 ถึง 2557)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
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    2.5 แนวทางการอนุรกัษ์และส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรม ประเพณ ีทอ่งเที่ยว ภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน การด าเนินชิวิตตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงและความเปน็ไทย

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

3 ส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับ

เด็กนอกระบบ

(เสนอโดยชุมชนวมิานลอย)

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน

กิจกรรมเด็กด้อยโอกาสใน

ชุมชนใหม้ีพฒันาการ

ทางด้านร่างกาย อารมณ์  

สังคมและสติปญัญา

จัดโครงการ/กิจกรรม/อบรม คุณธรรม

จริยธรรมพฒันาการด้านจิตนาการและ

ความคิดสร้างสรรค์ ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้

จริงในทอ้งถิ่น ส่งเสริมการเรียนจากภมูิ

ปญัญาทอ้งถิ่นชาวบา้น เด็กด้อยโอกาสจ านวน

 50 คน

          50,000           50,000           50,000 เด็กด้อยโอกาสในชุมชน

 มีพฒันาการด้าน

ร่างกาย อารมณ์  สังคม

และสติปญัญา ดีขึ้น

ส านักการศึกษา  

ฝ่ายการศึกษานอก

ระบบฯ (ธเนศ)

4 ถนนคนเดิน

(เสนอโดยชุมชนวดัตะแบก)

เพื่อเปน็การส่งเสริมการ

ทอ่งเที่ยวและกระตุ้น

เศรษฐกิจในชุมชนเพื่อเปน็

สถานที่เผยแพร่

ศิลปวฒันธรรมและภมูิ

ปญัญาทอ้งถิ่น

จัดกิจกรรมถนนคนเดินภายในเขตเทศบาลจัด

จ านวน  60 คร้ัง

        500,000         500,000         500,000 มีการจับจ่ายใช้สอยมาก

ขึ้นและเกิดกระแสเงิน

หมุนเวยีนในระบบ

เศรษฐกิจมากขึ้น

งานส่งเสริมการ

ทอ่งเที่ยว

5 สนับสนุนการจัดประกวด

พระบชูา พระเคร่ือง และ

เหรียญคณาจารย์

เพื่อเปน็การอนรัุกษแ์ละ

ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณี ท่องเที่ยว จัดหา

ทุนมลูนธิิการศึกษาและ

พัฒนากจิกรรมการเรียนการ

ของโรงเรียนในสังกดัเทศบาล

อุดหนุนค่าใช้จ่ายตามโครงการประกวดพระ

บชูา พระเคร่ือง และเหรียญคณาจารย์

      1,000,000 นักเรียนที่ขาดแคลนทนุ

ทรัพย์ได้รับการศึกษา

อย่างเสมอภาคและทั่วถึง

ส านักการศึกษา
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    2.5 แนวทางการอนุรกัษ์และส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรม ประเพณ ีทอ่งเที่ยว ภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน การด าเนินชิวิตตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงและความเปน็ไทย

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

6 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง

และโครงการตามพระราชด าริ

เพื่อน าหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพยีงมาใช้เปน็

แนวทางการพฒันาคนและ

พื้นที่ทกุระดับ

จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงาน

ตามหลักปรัชญาฯ และภายใต้โครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริ ไม่น้อยกวา่ 12 คร้ัง

 ต่อปี

50,000                    50,000           50,000 เกิดการพฒันา

แนวความคิด กิจกรรม

และพื้นที่เปน็รูปธรรม 

มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

กองวชิาการและ

แผนงาน

งบประมาณเทศบาล 2,850,000      1,850,000      1,850,000      

งบเงนิอุดหนุน -               -               -               
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3. ยุทธศาสตรด์้านสวัสดิการสังคมและชุมชน

    3.1 แนวทางน้อมน าหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 ส่งเสริมและพฒันาชุมชน

พอเพยีง

(เสนอโดยชุมชนหน้าผา)

1. เพื่อใหเ้กิดศูนย์กลางการ

พฒันาทรัพยากรมนุษย์อัน

น าไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวติ

จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกวา่ 3,000 

คน

     1,280,000      1,280,000      1,280,000 1. เกิดศูนย์กลางการ

พฒันาทรัพยากร    

มนุษย์อันน าไปสู่การ

เรียนรู้ตลอดชีวติ

กองสวสัดิการสังคม

2. เพื่อใหป้ระชาชนมีทางเลือก

ในการประกอบอาชีพ มีรายได้ 

และเพิ่มพนูทกัษะอาชีพตาม

ความต้องการของชุมชน

2. ประชาชนมีทางเลือก

ในการประกอบอาชีพ มี

รายได้ และเพิ่มพนูทกัษะ

อาชีพตามความต้องการ

ของชุมชน

3. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์

ผลิตภณัฑ์สนับสนุนใหม้ีการ

พฒันาผลิตภณัฑ์และหาตลาด

ใหก้ลุ่มอาชีพ

3. การเผยแพร่ 

ประชาสัมพนัธผ์ลิตภณัฑ์ 

สนับสนุนใหม้ีการพฒันา

ผลิตภณัฑ์ และหาตลาด

ใหก้ลุ่มอาชีพ

โครงการที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2555 ถึง 2557)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและที่มา
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ
วตัถุประสงค์
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    3.1 แนวทางน้อมน าหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ
วตัถุประสงค์

4. เพื่อส่งเสริมและพฒันากลุ่ม

ออมทรัพย์ ใหป้ระชาชนมีการ

รวมตัวกันออม สร้างวนิัยการใช้

เงิน และลดรายจ่ายฟุ่มเฟอืย

4. การพฒันากลุ่มออม

ทรัพย์ใหป้ระชาชนมีการ

รวมตัวกันออม สร้างวนิัย

การใช้เงินและลดรายจ่าย

ฟุ่มเฟอืย

5. เพื่อส่งเสริมการพฒันาโดย

เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน

 เปดิโอกาสใหป้ระชาชนได้แสดง

ความคิดเหน็ และเสนอแนะ

แนวทางแก้ไขปญัหาในชุมชน 

ด้วยตนเอง

5. การพฒันาโดยเน้นการ

มี  ส่วนร่วมของ  

ประชาชน เปดิโอกาสให้

ประชาชนได้แสดงความ

คิดเหน็และเสนอแนะแนว

ทางแก้ไขปญัหาในชุมชน

ด้วยตนเอง

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

งบเงนิอุดหนุน -              -              -              
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3. ยุทธศาสตรด์้านสวัสดิการสังคมและชุมชน

    3.2 แนวทางเสรมิสรา้งความเข้มแข็งใหกั้บชุมชน

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 สนับสนุนกลุ่มสตรีเพื่อ

ส่งเสริมและพฒันาศักยภาพ

(เสนอโดยชุมชนชอนตะวนั)

1. เพื่อส่งเสริมใหส้ตรีและประชาชนใน

ชุมชนเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเอง

 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพฒันา

ชุมชน

จ านวนกิจกรรมไม่น้อยกวา่ 80 

กิจกรรม

       670,000        670,000        670,000 1. สตรีและประชาชนใน

ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการพฒันาชุมชน

กองสวสัดิการสังคม

2. เพื่อเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม

ในการพฒันาชุมชนของสตรีชุมชน

2. สตรีในชุมชนมีความ

เข้าใจและมีส่วนร่วมใน

การพฒันาชุมชน

3. เพื่อส่งเสริมใหส้ตรีในชุมชนมีการ

พฒันาศักยภาพของตนเอง สามารถ

ท างานด้านการพฒันาชุมชนและแก้ไข

ปญัหาต่าง ๆ ในชุมชนได้

3. สตรีในชุมชนเข้าใจและ

ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่

ของตนเอง

4. เพื่อส่งเสริมใหส้ตรีและประชาชนใน

ชุมชนมีอาชีพ/รายได้และความเปน็อยู่ที่

ดีขึ้น

4. สตรีในชุมชนมีการ

พฒันาศักยภาพและ

ความสามารถในการ

พฒันาชุมชนตนเอง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2555 ถึง 2557)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
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    3.2 แนวทางเสรมิสรา้งความเข้มแข็งใหกั้บชุมชน

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

5. เพื่อส่งเสริมใหส้ตรีและประชาชนใน

ชุมชนแลกเปล่ียนความคิดเหน็ และ

เสนอแนะปญัหาต่างๆ และร่วมกันหา

แนวทางแก้ไข

5. สตรีและประชาชนใน

ชุมชนมีสวสัดิการต่างๆ ที่

มั่นคง มีอาชีพ มีรายได้ 

และความเปน็อยู่ที่ดีขึ้น

2 พฒันาฐานข้อมูล

(เสนอโดยชุมชนวดัไทรใต้)

1. สนับสนุนการส ารวจข้อมูลพื้นฐาน

เพื่อการวางแผนพฒันาชุมชน

จ านวนข้อมูลพื้นฐานในชุมชนไม่น้อย

กวา่ 3,500 หลังคาเรือน

       250,000        250,000        250,000 1. คุณภาพชีวติของ

ประชาชนในชุมชนจะต้อง

พฒันาใหถ้ึงเกณฑ์ จปฐ.

กองสวสัดิการสังคม

2. ใหค้วามรู้แก่แกนน าชุมชนใหม้ี

ศักยภาพที่จะสร้างกระบวนการเรียนรู้ใน

ชุมชนของตน

2. ท าใหป้ระชาชนใน

ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการใช้ จปฐ.

3. สนับสนุนใหชุ้มชนจัดท าแผนเพื่อ

วเิคราะหป์ญัหาและศักยภาพของชุมชน

และก าหนดกิจกรรมด าเนินงานตาม

ความสามารถของชุมชน

3. คณะกรรมการชุมชน 

ประชาชนที่ยังไม่ผ่าน

เกณฑ์ จปฐ. ต้องร่วมกัน

แก้ไขปญัหาของตนเอง/

ชุมชน
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    3.2 แนวทางเสรมิสรา้งความเข้มแข็งใหกั้บชุมชน

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

4. สนับสนุนใหป้ระชาชนเข้ามามีส่วน

ร่วมในการวางแผนพฒันา การ

ตรวจสอบและก ากับดูแลการด าเนินงาน

ของทอ้งถิ่น

4. แกนน าชุมชน สามารถ

วเิคราะหส์าเหตุ และ

แนวทางแก้ไข จัดล าดับ

ความส าคัญวางแผน

ด าเนินการ และ

ประเมินผลได้

5. ใช้ข้อมูล จปฐ. เพื่อพฒันาชุมชน โดย

น าข้อมูลที่ได้มาวเิคราะหป์ญัหา เหตุ

และแนวทางแก้ไข จัดล าดับความส าคัญ 

วางแผนด าเนินการและประเมินผล

5. เทศบาลร่วมกับ

คณะกรรมการชุมชนน า

ข้อมูลระดับชุมชนมา

ประกอบการวางแผนงาน/

โครงการของเทศบาล

3 ส่งเสริมคุณธรรม และ

จริยธรรมส าหรับประชาชน

(เสนอโดยชุมชนประชานุ

เคราะห)์

1. เพื่อใหป้ระชาชนในชุมชนได้ใช้ค าสอน

ในพระพทุธศาสนา และพระบรม

ราโชวาทเปน็แนวทางในการปฏบิติัตน 

สร้างความรักความเข้าใจ และความ

อบอุ่นแก่สมาชิกในครอบครัว ใหอ้ยู่ใน

สังคมได้อย่างมีความสุข

จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกวา่ 

250 คน

 200,000

งบเงินอุดหนุน

 200,000

งบเงินอุดหนุน

 200,000

งบเงินอุดหนุน

1. ประชาชนในชุมชน

ได้รับแนวทางที่ถูกต้อง

น าไปประพฤติปฏบิติัใน

ชีวติประจ าวนัได้

กองสวสัดิการสังคม
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    3.2 แนวทางเสรมิสรา้งความเข้มแข็งใหกั้บชุมชน

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

2. เพื่อใหห้ลักศาสนา กล่อมเกลาจิตใจ 

ใหล้ด ละ เลิกอบายมุข และใช้หลักธรรม

ในการครองตน ไม่ยึดติดกับวตัถุนิยม ให้

มีความพออยู่พอกิน

2. ประชาชนในชุมชนได้

ตระหนักถึงพษิภยัของ

อบายมุข สามารถลด ละ 

เลิกอบายมุข ลดค่าใช้จ่าย

ในครอบครัวได้ระดับหนึ่ง

3. เพื่อใหป้ระชาชนในชุมชน ตระหนัก

ถึงความส าคัญของสถาบนัครอบครัว ซ่ึง

เปน็สถาบนัแรกที่เตรียมความพร้อม

ใหแ้ก่สมาชิกในครอบครัวใหเ้ปน็

พลเมืองที่ดีและมีคุณภาพในสังคม

3. ประชาชนในชุมชน 

ตระหนักถึงความส าคัญ

ของสถาบนัครอบครัวซ่ึง

เปน็สถาบนัแรก ที่เตรียม

ความพร้อมใหแ้ก่สมาชิก

ในครอบครัวเพื่อที่จะให้

เปน็พลเมืองที่ดี และมี 

คุณภาพในสังคมต่อไป
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    3.2 แนวทางเสรมิสรา้งความเข้มแข็งใหกั้บชุมชน

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

4. เพิ่มความรู้ความเข้าใจในบทบาทของ

สมาชิกแต่ละคนในครอบครัว เช่น 

บทบาทของพอ่ แม่บทบาทของลูก 

เพื่อที่จะสามารถแสดงบทบาทของแต่ละ

คนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

4. สถาบนัครอบครัว

สามารถดูแลใหค้วามรัก 

ความอบอุ่นแก่สมาชิกใน

ครอบครัว ทกุเพศ ทกุวยั 

อย่างถูกต้องและมี

ประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น

5. เพื่อใหป้ระชาชนในชุมชนได้ใช้

หลักธรรมใหก้ารครองเรือน สมาชิกใน

ครอบครัวได้รับความอบอุ่น

5. ประชาชนในชุมชนได้

ใช้หลักธรรมในการครอง

เรือน สมาชิกในครอบครัว

ได้รับความอบอุ่น

4 ปกปอ้งสถาบนั  สงบ สันติ 

และสามัคคี และทศันศึกษาดู

งาน

(เสนอโดยชุมชนสุนันทา)

1. เพื่อส่งเสริมและสร้างความสมานฉันท์

ในชุมชน

จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยวา่ 

500 คน

       500,000        500,000        500,000 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ

การส่งเสริมและสร้าง

ความสมานฉันทใ์นชุมชน

กองสวสัดิการสังคม

2. เพื่อสร้างจิตส านึกใหรู้้จักการเปน็ผู้น า

และผู้ตามที่ดี

2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี

จิตส านึกใหรู้้จักการเปน็

ผู้น าและผู้ตามที่ดี
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    3.2 แนวทางเสรมิสรา้งความเข้มแข็งใหกั้บชุมชน

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

3. เพื่อใหเ้กิดความรัก และความสามัคคี

ในหมู่คณะ

3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิด

ความรัก และความสามัคคี

ในหมู่คณะ

4. เพื่อใหป้ระชาชนในชุมชน เกิด

จิตส านึกในการปกปอ้ง เทดิทนูและด ารง

ไว ้ซ่ึงสถาบนัชาติ ศาสนา 

พระมหากษตัริย์

4.  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เกิด

จิตส านึกในการปกปอ้ง 

เทดิทนูและด ารงไว ้ซ่ึง

สถาบนัชาติ ศาสนา 

พระมหากษตัริย์

5 สนับสนุนชุมชนเพื่อ

เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและ

พฒันาศักยภาพชุมชนเข้มแข็ง

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการพฒันาชุมชนใหก้ับประชาชน

จ านวนกิจกรรมไม่น้อยกวา่ 150 กิจ

กรรรม

    2,010,000      2,010,000     2,010,000 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี

ความรู้ ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการพฒันาชุมชน

ใหก้ับประชาชน

กองสวสัดิการสังคม

(เสนอโดยชุมชนเกาะยม) 2. เพื่อเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในชุมชน

2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เสริมสร้างกระบวนการมี

ส่วนร่วม

3. เพื่อส่งเสริมใหชุ้มชนมีการพฒันา

ศักยภาพในชุมชนของตนเอง

3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ส่งเสริมใหชุ้มชนมีการ

พฒันาศักยภาพในชุมชน

ของตนเอง
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    3.2 แนวทางเสรมิสรา้งความเข้มแข็งใหกั้บชุมชน

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

4. เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนในชุมชนได้มี

การแลกเปล่ียนความคิด และเสนอแนะ

ปญัหาต่าง ๆ ในชุมชนเพื่อน าเสนอ

เทศบาล

4. ประชาชนในชุมชนได้มี

การ แลกเปล่ียนความคิด 

เสนอแนะปญัหาต่าง ๆ ใน

ชุมชนเพื่อน าเสนอเทศบาล

5. เพื่อใหป้ระชาชนในชุมชนมีจิตส านึก

ในการสร้างความสามัคคี ช่วยเหลือซ่ึง

กันและกันไม่เอารัดเอาเปรียบ ไม่

เบยีดเบยีนซ่ึงกันและกัน

5. ประชาชนมีจิตส านึกใน

การสร้างความสามัคคี 

ช่วยเหลือซ่ึงกันและกันไม่

เอารัดเอาเปรียบ ไม่

เบยีดเบยีนซ่ึงกันและกัน

6 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม

(เสนอโดยชุมชนหน้าผา)

1. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ  เด็ก 

เยาวชนและประชาชนในชุมชน

จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกวา่ 

7,500 คน

    7,000,000      7,000,000     7,000,000 1.เด็ก เยาวชนและ

ประชาชนในชุมชนมีส่วน

ร่วมในการท ากิจกรรมต่างๆ

กองสวสัดิการสังคม

2. เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคี 

เด็ก เยาวชนและประชาชนในชุมชน

2. เกิดความรักความ

สามัคคีของเด็ก เยาวชน

และประชาชนในชุมชน
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    3.2 แนวทางเสรมิสรา้งความเข้มแข็งใหกั้บชุมชน

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

3. เพื่อใหเ้ด็ก เยาวชน และประชาชนใน

ชุมชนได้ใช้เวลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ใน

การเล่นกีฬา เพื่อผ่อนคลายความ ตรึง

เคลียด  ท าใหจ้ิตใจและอารมณ์แจ่มใส

3. เด็ก เยาวชน และ

ประชาชนในชุมชน ได้ใช้

เวลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์

ในการเล่นกีฬาเพื่อผ่อน

คลายความ ตรึงเคลียด  

ท าใหจ้ิตใจและอารมณ์

แจ่มใส

4. เพื่อใหห้น่วยงานหลักของเทศบาล ได้

เข้าไปรับทราบปญัหาความต้องการ ของ

เด็ก เยาวชนและประชาชนในชุมชน

4. หน่วยงานหลักของ

เทศบาล ได้เข้าไป

รับทราบปญัหาความ

ต้องการ ของเด็ก  

เยาวชนและประชาชนใน

ชุมชน
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    3.2 แนวทางเสรมิสรา้งความเข้มแข็งใหกั้บชุมชน

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

5. เพื่อใหก้ารด าเนินงานด้านการพฒันา

ชุมชนมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และเพื่อ

เชื่อมความเข้าใจอันดีระหวา่งเทศบาลกับ

เด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชน

5. การด าเนินงานด้าน

การพฒันาชุมชนมี

กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

และเชื่อมความเข้าใจอันดี

ระหวา่งเทศบาลฯ กับเด็ก 

 เยาวชนและประชาชนใน

ชุมชน

7 ส่งเสริม และเพิ่มศักยภาพ

ชุมชน

(เสนอโดยชุมชนเจ้าแม่ศรี

จันทร์)

1.เพื่อใหค้ณะกรรมการบริหารชุมชน 

อนุกรรมการที่ปรึกษาชุมชน และ

คณะกรรมการ ทกุฝ่ายในชุมชนรู้

หลักการ บริหารการพฒันาชุมชนสร้าง

กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันพฒันา

จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกวา่ 

2,500 คน

    2,000,000    10,000,000    10,000,000 1. คณะกรรมการบริหาร

ชุมชน อนุกรรมการ ที่

ปรึกษาชุมชน และ

คณะกรรมการทกุฝ่ายใน

ชุมชนรู้หลักการบริหาร

พฒันาสร้างกระบวนการ

เรียนรู้ร่วมกันพฒันา

กองสวสัดิการสังคม

98



99

    3.2 แนวทางเสรมิสรา้งความเข้มแข็งใหกั้บชุมชน

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

2.เพิ่มศักยภาพชุมชนตระหนักถึง

บทบาทหน้าที่ของตนเองเกิดความรู้สึก

ภาคภมูิใจและเปน็แรงผลักดันในการ

ท างาน

2.ชุมชนรับรู้ถึงบทบาท 

หน้าที่ของตนเองเกิด

ความรู้สึกภาคภมูิใจ เปน็

แรกผลักดันในการท างาน

3. เพื่อใหห้น่วยงานหลักของเทศบาลฯ

ได้ทราบปญัหา ความต้องการของ

ประชาชน และชุมชนน ามาด าเนินการ

พฒันาชุมชนใหเ้ปน็ไปอย่างต่อเนื่อง และ

เชื่อมความเข้าใจอันดีระหวา่งเทศบาลฯ 

กับประชาชนในชุมชน

3. เทศบาลได้รับรู้ปญัหา 

ความต้องการของ

ประชาชน ชุมชน 

สามารถน ามาด าเนินการ

พฒันาชุมชนใหเ้ปน็ไป

อย่างต่อเนื่อง และเชื่อม

ความเข้าใจอันดีระหวา่ง

เทศบาลฯ กับประชาชน

ในชุมชน
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    3.2 แนวทางเสรมิสรา้งความเข้มแข็งใหกั้บชุมชน

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

8 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

องค์กรชุมชนในเขตเทศบาลฯ

(เสนอโดยชุมชนดารารัตน์ 4)

1. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

คณะกรรมการองค์กรชุมชนและสมาชิก

ในชุมชนคณะกรรมการศูนย์พฒันา

ครอบครัวคณะกรรมการกองทนุ

สวสัดิการชุมชน ได้รับรู้ถึงหลักการ

บริหาร การพฒันา  ได้รับข้อมูลข่าวสาร

รับฟงัความคิดเหน็ การตัดสินใจ การลง

ประชามติ

จัดประชุม สัมมนาแลกเปล่ียนความ

คิดเหน็ จ านวนไม่น้อยกวา่ 200 คร้ัง

 300,000

งบเงินอุดหนุน

 300,000

งบเงินอุดหนุน

 300,000

งบเงินอุดหนุน

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ทราบถึงหลักการบริหาร

การพฒันาได้รับข้อมูล

ข่าวสาร  รับฟงัความ

คิดเหน็ การตัดสินใจ การ

ลงประชามติ

กองสวสัดิการสังคม

2. เพื่อส่งเสริมศักยภาพของประชาชน 

ผู้น าชุมชนในการพฒันาชุมชน

2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี

ศักยภาพมากขึ้น

3.เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน

กระบวนการวางแผนเพื่อใหชุ้มชนน่าอยู่

 มีคุณภาพชีวติที่ดี และประชาชนอยู่ดีมี

สุข

3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี

ส่วนร่วมในกระบวนการ

วางแผนเพื่อใหชุ้มชนน่าอยู่

 มีคุณภาพชีวติที่ดี และ

ประชาชนอยู่ดีมีสุข

งบประมาณเทศบาล 12,430,000   20,430,000   20,430,000   

งบเงนิอุดหนุน 500,000       500,000       500,000       
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3. ยุทธศาสตรด์้านสวัสดิการสังคมและชุมชน

    3.3 แนวทางจัดสวัสดิการใหกั้บประชาชนอย่างเสมอภาคและเปน็ธรรม

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 ส่งเสริมคุณภาพชีวติประชาชน

(เสนอโดยชุมชนหน้าโรงเกลือ)

1. เพื่อช่วยเหลือและ

บรรเทาความเดือดร้อนกับ

ประชาชนที่ด้อยโอกาสใน

สังคม โดยการใหก้าร

สงเคราะหป์จัจัยพื้นฐานใน

การด ารงชีวติ เบี้ยยังชีพราย

เดือน เคร่ืองอุปโภคบริโภค

อาหารเสริม(นม)

ส่งเสริมคุณภาพชีวติของประชาชนในเขต

เทศบาลไม่น้อยกวา่ 1,500 คน

      2,700,000       2,700,000       2,700,000 1. ประชาชนที่ด้อย

โอกาสในสังคมมีความ

เปน็อยู่ที่ดีขึ้นสามารถ

พึ่งพาตนเองได้

กองสวสัดิการสังคม

2. เพื่อใหป้ระชาชน

ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้หรือผู้

ยากจนใหม้ีที่อยู่อาศัยเปน็

ของตนเองอย่างมั่นคง

 500,000

งบเงินอุดหนุน

 500,000

งบเงินอุดหนุน

 500,000

งบเงินอุดหนุน

2. ประชาชนที่ด้อย

โอกาสในสังคมมีที่อยู่

อาศัยอย่างมั่นคง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2555 ถึง 2557)

เทศบาลนครนครสวรรค์

วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ
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    3.3 แนวทางจัดสวัสดิการใหกั้บประชาชนอย่างเสมอภาคและเปน็ธรรม

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ

3. เพื่อเปน็ขวญัและ

ก าลังใจส าหรับ

กลุ่มเปา้หมาย วา่ยังมี

หน่วยงานของรัฐดูแลไม่

ทอดทิ้ง

3. ประชาชนมีทศันคติที่

ดีต่อหน่วยงานของรัฐ

4. เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชน 

ใช้เวลาวา่งใหเ้ปน็ประโยชน์

4. เด็ก และเยาวชน ใช้

เวลาวา่งใหเ้ปน็ประโยชน์

5. เพื่อใหก้ารสงเคราะห์

และช่วยเหลือผู้ประสบภยั

พบิติัต่าง ๆ

5. ผู้ประสบภยัพบิติั

ได้รับความช่วยเหลือ

เปน็การบรรเทาความ

เดือดร้อนเบื้องต้น

งบประมาณเทศบาล 2,700,000      2,700,000      2,700,000      

งบเงนิอุดหนุน 500,000        500,000        500,000        
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4. ยุทธศาสตรพั์ฒนากายภาพเมือง

    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนส่ง ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 ก่อสร้างผิวจราจร พร้อมทอ่

ระบายน้้า ซอยแยกจากซอย

สวรรค์วถิี 22 (ข้างบา้นเลขที่

 ช.64/140

(เสนอโดยค้าร้องของ

ประชาชน)

เพื่อแก้ปญัหาการจราจร

และระบบระบายน้้า

ผิวจราจร คสล.หนา 0.15 เมตร กวา้ง 4.00 

เมตร ยาว 57 เมตร พร้อมทอ่ระบายน้้า 

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

        400,000 ราษฏรที่อาศัยอยู่ใน

พื้นที่มีการคมนาคมที่ดี

ไม่มีปญัหาน้้าทว่มขัง

ส้านักการช่าง

2 ก่อสร้างผิวจราจรพร้อมทอ่

ระบายน้้า ซอยแยกจากซอย

จ่าเสง่ียม (ข้างบา้นเลขที่ 

1311/45)

เพื่อแก้ปญัหาการจราจร

และระบบระบายน้้า

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กวา้ง 

6.50-7.50  เมตร ยาว 120 เมตร พร้อมทอ่

ระบายน้้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร  

  ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

      2,200,000 ราษฏรที่อาศัยอยู่ใน

พื้นที่มีการคมนาคมที่ดี

ไม่มีปญัหาน้้าทว่มขัง

ส้านักการช่าง

โครงการที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2555 ถึง 2557)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและที่มา
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ
วตัถุประสงค์
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    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนส่ง ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ
วตัถุประสงค์

3 ก่อสร้างผิวจราจรพร้อมทอ่

ระบายน้้า ซอยชุมชนพระ

บางมงคล บริเวณหมู่บา้น

ทาวน์เฮาส์

(เสนอโดยชุมชนพระบาง

มงคล)

เพื่อแก้ปญัหาการจราจร

และระบบระบายน้้า

ผิวจราจร คสล.หนา 0.15 เมตร  กวา้ง  5.00 

เมตร ยาว  277 เมตร พร้อมทอ่ระบายน้้า 

คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ตาม

แบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

      2,200,000 ราษฏรที่อาศัยอยู่ใน

พื้นที่มีการคมนาคมที่ดี

ไม่มีปญัหาน้้าทว่มขัง

ส้านักการช่าง

4 ก่อสร้างผิวจราจรพร้อมทอ่

ระบายน้้า ซอยเชื่อมระหวา่ง

ถนนพทุธมงคลนิมิตรกับถนน

อัมรินทร์วถีี

(เสนอโดยชุมชนวดัพทุธ)

เพื่อแก้ปญัหาการจราจร

และระบบระบายน้้า

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร  กวา้ง 2.00

 - 4.00 เมตร ยาว  929 เมตร หรือเปน็พื้นที่

ไม่น้อยกวา่ 3,201 ตารางเมตร พร้อมทอ่

ระบายน้้า คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 

เมตร ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

      5,820,000 ราษฏรที่อาศัยอยู่ใน

พื้นที่มีการคมนาคมที่ดี

ไม่มีปญัหาน้้าทว่มขัง

ส้านักการช่าง

5 ก่อสร้างผิวจราจร ซอยแยก

จากซอยถนนไกรลาศ ข้าง

บา้นเลขที่ 52/1

(เสนอโดยชุมชนชอนตะวนั)

เพื่อแก้ปญัหาการจราจร

และระบบระบายน้้า

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กวา้ง 3.40 

เมตร ยาว 106 เมตร  ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

        148,000 ราษฎรที่อยู่อาศัยใน

พื้นที่ได้รับความสะดวก

ในการสัญจร

ส้านักการช่าง
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    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนส่ง ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ
วตัถุประสงค์

6 ก่อสร้างผิวจราจร ถนนโกสีย์

ใต้ ช่วงหน้าบา้นแตงนาราถึง

หน้าโรงเรียนอนุบาล

นครสวรรค์

(เสนอโดยชุมชนตลาดใต้)

เพื่อใหป้ระชาชนมีความ

สะดวกในการสัญจร

ผิวจราจร คสล. หน้า 0.20 เมตร กวา้ง 

5.50-7.00 เมตร ยาว 300 เมตร  ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

      1,580,000 ราษฎรที่อยู่อาศัยใน

พื้นที่มีการคมนาคมที่ดี 

ไม่มีปญัหาน้้าทว่มขัง

ส้านักการช่าง

7 ก่อสร้างผิวจราจรพร้อมทอ่

ระบายน้้าถนนสุรารักษ ์ช่วง

ต่อจากถนนเดิมถึงสุดเขต

เทศบาล

(เสนอโดยชุมชนสะพานด้า)

แก้ปญัหาการจราจรและ

ระบบระบายน้้า

ผิวจราจร คสล. 0.20 เมตร กวา้ง 6.00 เมตร

 ยาว 110  เมตร  พร้อมทอ่ระบายน้้า  ขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

      1,180,000 ราษฎรที่อยู่อาศัยใน

พื้นที่ได้รับความสะดวก

ในการสัญจร

ส้านักการช่าง

8 ก่อสร้างผิวจราจรพร้อมทอ่

ระบายน้้า ถนนภายในชุมชน

รวมใจพฒันาตรงข้ามสถานี

ไฟฟา้ย่อย

(เสนอโดยชุมชนร่วมใจพฒันา)

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ

ความสะดวกปลอดภยัใน

การเดินทางและขนส่ง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กวา้ง 3.50 

เมตร ยาว 249 เมตร พร้อมทอ่ระบายน้้า

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

      1,590,000 ประชาชนได้รับความ

สะดวก  ปลอดภยัใน

การคมนาคม

ส้านักการช่าง
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    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนส่ง ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ
วตัถุประสงค์

9 ก่อสร้างผิวจราจร พร้อมทอ่

ระบายน้้า แยกถนนไกรลาศ

ข้างศาลอุทธรณ์ ภาค 6 

เชื่อมถนนพทิกัษสั์นติราษฎร์

(เสนอโดยชุมชนสามัคคี

พฒันา)

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ

ความสะดวกปลอดภยั ใน

การเดินทาง การจราจร 

การขนส่ง และมีระบบ

ระบายน้้าที่ดี

ก่อสร้างถนนความกวา้งเขตทาง 15-20 เมตร 

เปน็ผิวจราจร คสล.หนา 0.20 เมตร กวา้ง 

6.50 เมตร  พร้อมทอ่ระบายน้้าขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร ยาว 537 เมตร 

 ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

      7,500,000 ราษฎรที่อยู่อาศัยใน

พื้นที่มีการคมนาคมที่ดี 

ได้รับความสะดวก 

รวดเร็ว ไม่มีปญัหาน้้า

ทว่มขัง

ส้านักการช่าง

10 ก่อสร้างถนนรอบเกาะญวน

(เสนอโดยประชาชนบน

เกาะญวณ)

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ

ความสะดวกปลอดภยั ใน

การเดินทาง และใช้ถนน

เปน็คันปอ้งกันน้้าทว่ม

ถมดินยกระดับ/ถนนรอบเกาะญวน ก่อสร้าง

ผิวจราจร หนิคลุก กวา้ง 8.00 เมตร  ยาว  

2,445  เมตร  ตามแบบแปลนรายละเอียด

ของเทศบาล

    11,000,000 ราษฎรที่อยู่อาศัยใน

พื้นที่มีการคมนาคมที่ดี 

ได้รับความสะดวก 

รวดเร็ว ไม่มีปญัหาน้้า

ทว่มขัง

ส้านักการช่าง

11 ก่อสร้างถนนพร้อมทอ่ลอด

ถนนเชื่อมเกาะญวน บริเวณ

ถนนแสงสวรรค์

(เสนอโดยทมีจิตอาสาพฒันา

บา้นเกาะญวณ)

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ

ความสะดวก ปลอดภยัใน

การเดินทาง

ถมดินยกระดับก่อสร้างผิวจราจรหนิคลุก  

กวา้ง 10.00 เมตร  ยาว  45  เมตร พร้อมทอ่

ลอดถนน คสล.เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 เมตร  

 ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

      1,600,000 ราษฎรที่อยู่อาศัยใน

พื้นที่มีการคมนาคมที่ดี 

ได้รับความสะดวก 

รวดเร็ว ไม่มีปญัหาน้้า

ทว่มขัง

ส้านักการช่าง
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    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนส่ง ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ
วตัถุประสงค์

12 ถนนเชื่อมถนนเจ้าพระยา 

(ริมเขื่อน) กับถนนโกสีย์ 

บริเวณสะพานปอ้มหนึ่ง

(เสนอโดยชุมชนทรายทอง

พฒันา)

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ

ความสะดวก ปลอดภยัใน

การเดินทาง  เขื่อมต่อ

ระบบบโครงข่ายถนนและ

เพิ่มพื้นที่ผิวจราจรในเขต

เมือง

ผิวจราจร คสล.หนา 0.20 เมตร และก้าแพง

กันดินกันตล่ิงพงั  พร้อมปรับปรุงระบบ

ระบายน้้าทางเทา้ ไฟฟา้ส่องสวา่ง และระบบ

ควบคุมการจราจร ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

      9,000,000 ราษฎรที่อยู่อาศัยใน

พื้นที่มีการคมนาคมที่ดี 

ได้รับความสะดวก 

รวดเร็ว ไม่มีปญัหาน้้า

ทว่มขัง

ส้านักการช่าง

13 ซ่อมแซมผิวจราจรถนนผัง

เมือง สาย ก

(เสนอโดยชุมชนเขาโกรกพม่า)

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ

ความสะดวก ปลอดภยัใน

การเดินทาง

ซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟลัทติ์กคอนกรีต  หนา

 0.05 เมตร  เปน็พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 16,608  

ตารางเมตร  ตามแบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

 6,700,000

งบเงินอุดหนุน

ราษฎรที่อยู่อาศัยใน

พื้นที่มีการคมนาคมที่ดี 

ได้รับความสะดวก 

รวดเร็ว ไม่มีปญัหาน้้า

ทว่มขัง

ส้านักการช่าง

14 ก่อสร้างผิวจราจรพร้อมทอ่

ระบายน้้าแยกถนนจักรวาล

ข้างบา้นอัยการกิตติ

(เสนอโดยชุมชนพระบาง

มงคล)

เพื่อแก้ปญัหาการจราจร

และระบบระบายน้้า

ผิวจราจร คสล.หนา 0.15 เมตร กวา้ง 7.00 

เมตร ยาว   200  เมตร  พร้อมทอ่ระบายน้้า

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

      1,900,000 ราษฎรที่อยู่อาศัยใน

พื้นที่มีการคมนาคมที่ดี 

ได้รับความสะดวก 

รวดเร็ว ไม่มีปญัหาน้้า

ทว่มขัง

ส้านักการช่าง
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    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนส่ง ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ
วตัถุประสงค์

15 ก่อสร้างผิวจราจรพร้อมทอ่

ระบายน้้า ถนน

สาธารณประโยชน์ แยกซอย

ปานพลอย ถึงข้างบา้นเลขที่ 

83/7 ถึงถนนหลังสนามกีฬา

กลาง

(เสนอโดยชุมชนเจ้าแม่ศรี

จันทร์)

เพื่อแก้ปญัหาการจราจร

และระบบระบายน้้า

ผิวจราจร คสล.หนา 0.15 เมตร กวา้ง 4.00 

เมตร ยาว 100 เมตร พร้อมทอ่ระบายน้้า

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร  ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

        730,000 ราษฎรที่อยู่อาศัยใน

พื้นที่มีการคมนาคมที่ดี 

ได้รับความสะดวก 

รวดเร็ว ไม่มีปญัหาน้้า

ทว่มขัง

ส้านักการช่าง

16 ก่อสร้างผิวจราจร คสล.แยก

ถนนจักรวาล ซอยหมู่บา้นสุข

สวสัด์ิ

(เสนอโดยชุมชนสุขสวสัด์ิ 

ศูนย์ทา่รถ)

เพื่อแก้ปญัหาการจราจร

และระบบระบายน้้า

ผิวจราจร คสล.หนา 0.15 เมตร กวา้ง 6.00 

เมตร ยาว 180 เมตร พร้อมทอ่ระบายน้้า

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร  ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

      1,630,000 ราษฎรที่อยู่อาศัยใน

พื้นที่มีการคมนาคมที่ดี 

ได้รับความสะดวก 

รวดเร็ว ไม่มีปญัหาน้้า

ทว่มขัง

ส้านักการช่าง
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    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนส่ง ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ
วตัถุประสงค์

17 ก่อสร้างผิวจราจร ถนน

สาธารณะ ข้างร้านเอเซียแอร์ 

(ซอยหลังโรงเรียนสตรี

นครสวรรค์ เชื่อมถนน

พหลโยธนิ)

(เสนอจากค้าร้องของ

ประชาชน)

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ

ความสะดวกในการเดินทาง

และมีระบบระบายน้้าที่ดี

ผิวจราจร คสล.หนา 0.15 เมตร กวา้ง 5 เมตร

 ยาว 56 เมตร พร้อมทอ่ระบายน้้า คสล.

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

        140,000 ประชาชนได้รับความ

สะดวก  ปลอดภยัใน

การคมนาคม

ส้านักการช่าง

18 ก่อสร้างผิวจราจร พร้อมทอ่

ระบายน้้า แยกถนนจักรวาล 

(น้าเจริญ 5 ) และถนนเชื่อม

ซอยข้างบา้นบญุสนอง

(เสนอจากค้าร้องของ

ประชาชน)

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ

ความสะดวกในการสัญจร

ไปมา

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กวา้ง 3 - 4 

เมตร ยาว 439 เมตร พร้อมทอ่ระบายน้้า  

ขนาดศูนย์กลาง 0.60 เมตร ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

      2,650,000 ราษฎรที่อยู่อาศัยใน

พื้นที่มีการคมนาคมที่ดี 

ได้รับความสะดวก 

รวดเร็ว ไม่มีปญัหาน้้า

ทว่มขัง

ส้านักการช่าง
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110

    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนส่ง ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ
วตัถุประสงค์

19 ก่อสร้างผิวจราจร พร้อมทอ่

ระบายน้้า ภายในชุมชนเจ้า

แม่ศรีจันทร์ 3-8 (6 ซอย)

(เสนอโดยชุมชนเจ้าแม่ศรี

จันทร์)

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ

ความสะดวกในการสัญจร

ไปมา

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กวา้ง 

ประมาณ  2.00 - 4.00  เมตร  ยาวประมาณ 

 529  เมตร  พร้อมทอ่ระบายน้้า ขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร  ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

      3,020,000 ราษฎรที่อยู่อาศัยใน

พื้นที่มีการคมนาคมที่ดี 

ได้รับความสะดวก 

รวดเร็ว ไม่มีปญัหาน้้า

ทว่มขัง

ส้านักการช่าง

20 ซ่อมแซมผิวจราจรพร้อม

ขยายไหล่ทางถนน แนวผัง

เมือง สาย ข บนเกาะยม

(เสนอโดยชุมชนเกาะยม)

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ

ความสะดวกปลอดภยัใน

การเดินทางและเชื่อม

เส้นทางระหวา่งสะพาน

ปอ้มหนึ่งถึงสะพานข้าม

แม่น้้าน่าน

ซ่อมแซมผิวจราจร คสล.หนา 0.20 เมตร 

พื้นที่ 2,497 ตารางเมตร ขยายไหล่ทางเปน็

ผิวแอสฟลัทติ์กคอนกรีต กวา้ง 1.50 เมตร ทั้ง

สองด้าน ยาว 2,910 เมตร  ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

      7,000,000 ประชาชนได้รับความ

สะดวกปลอดภยัในการ

เดินทางและขนส่ง

ส้านักการช่าง

21 ก่อสร้างทางเทา้ภายในเขต

เทศบาล

(เสนอโดยชุมชนหนองผักตบ)

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ

ความสะดวกปลอดภยัใน 

การเดินทาง การจราจร 

การขนส่ง

ทางเทา้ภายในเขตเทศบาล พื้นที่รวม 6,000 

ตารางเมตร ตามแบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

      2,000,000 2,000,000      ประชาชนทั่วไปได้รับ

ความสะดวก ปลอดภยั

ในชีวติทรัพย์สิน และ

การสัญจร

ส้านักการช่าง
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    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนส่ง ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ
วตัถุประสงค์

22 ปรับปรุงเกาะกลางถนน

ภายในเขตเทศบาล

(เสนอโดยชุมชนหนองผักตบ)

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ

ความสะดวกปลอดอภยัใน

การเดินทาง การจราจร 

การขนส่ง

ปรับปรุงเกาะกลางถนนภายในเขตเทศบาล 

พื้นที่รวม 6,000 ตารางเมตร ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

      2,000,000       2,000,000 ประชาชนได้รับความ

สะดวก ปลอดภยั จาก

เหตุร้ายและสะดวกใน

การสัญจร

ส้านักการช่าง

23 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อม

ทอ่ระบายน้้า ซอยข้าง

บา้นเลขที่ ช.68/77 ถนน

วมิานแมน

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ

ความสะดวกปลอดอภยัใน

การเดินทาง การจราจร 

การขนส่ง

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กวา้งประมาณ 4.00 

เมตร ยาวประมาณ 115 เมตร พร้อมทอ่

ระบายน้้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร 

ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

        700,000 ประชาชนได้รับความ

สะดวก ปลอดภยั จาก

เหตุร้ายและสะดวกใน

การสัญจร

ส้านักการช่าง

24 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อม

ทอ่ระบายน้้า ซอยดาวดึงส์ 11

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ

ความสะดวกปลอดอภยัใน

การเดินทาง การจราจร 

การขนส่ง

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กวา้ง 4.00-6.00 เมตร 

ยาว 225 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมทอ่

ระบายน้้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร 

ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

      1,580,000 ประชาชนได้รับความ

สะดวก ปลอดภยั จาก

เหตุร้ายและสะดวกใน

การสัญจร

ส้านักการช่าง

25 ก่อสร้างผิวจราจร พร้อมทอ่

ระบายน้้าซอยเยื้อง 

ศูนย์บริการสาธารณสุข 3

(เสนอโดยชุมชนสามัคคี

พฒันา)

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ

ความสะดวกความปลอดภยั

ในการเดินทาง การจราจร 

การขนส่ง

ผิวจราจร คสล.หนา 0.15 เมตร กวา้ง 3.50 

เมตร  ยาว  42 เมตร  พร้อมทอ่ระบายน้้า 

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร  ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

        270,000 ราษฎรที่อยู่อาศัยใน

พื้นที่มีการคมนาคมที่ดี 

ได้รับความสะดวก 

รวดเร็ว ไม่มีปญัหาน้้า

ทว่มขัง

ส้านักการช่าง
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    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนส่ง ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ
วตัถุประสงค์

26 ก่อสร้างผิวจราจร พร้อมทอ่

ระบายน้้า ซอยข้างบา้นนาย

เยื้อน กล้่าเทศ

(เสนอโดยชุมชนสามัคคี

พฒันา)

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ

ความสะดวกความปลอดภยั

ในการเดินทาง การจราจร 

การขนส่ง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กวา้ง 5.00 

เมตร ยาว 125 เมตร พร้อมทอ่ระบายน้้า

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

      1,060,000 ราษฎรที่อยู่อาศัยใน

พื้นที่มีการคมนาคมที่ดี 

ได้รับความสะดวก 

รวดเร็ว ไม่มีปญัหาน้้า

ทว่มขัง

ส้านักการช่าง

27 ก่อสร้างผิวจราจร พร้อมทอ่

ระบายน้้าและทางเทา้ ถนน

มหาเทพ

(เสนอโดยชุมชนหนองผักตบ)

ประชาชนได้รับประโยชน์ 

จากการใช้เส้นทาง พร้อม

ทั้งมีระบบระบายน้้าที่ดี

ได้รับความสะดวก 

ปลอดภยัในการเดินทาง

จัดกรรมสิทธิท์ี่ดินและก่อสร้างผิวจราจร คสล.

 หนา 0.20 เมตร กวา้ง 13-14 เมตร ยาว 

1,850 เมตร ทางเทา้และระบบระบายน้้า 

ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

 75,000,000

(เงินอุดหนุน)

 75,000,000

(เงินอุดหนุน)

ราษฎรที่อยู่อาศัยใน

พื้นที่มีการคมนาคมที่ดี 

ได้รับความสะดวก 

รวดเร็ว ไม่มีปญัหาน้้า

ทว่มขัง

ส้านักการช่าง

28 ก่อสร้างผิวจราจรพร้อมทอ่

ระบายน้้าถนนข้างวดัเขาฯ

(เสนอโดยชุมชนเดชาพฒันา)

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ

ความสะดวกปลอดภยัใน

การเดินทางและมีระบบ

ระบายน้้าที่ดี

ก่อสร้างผิวจราจร คสล. หนา 0.20 เมตร 

กวา้ง 4-8 เมตร ยาว  1,280 เมตร พร้อมทอ่

ระบายน้้า คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 

เมตร ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

       11,300,000 ประชาชนได้รับความ

สะดวก  ปลอดภยั       

ในการคมนาคม

ส้านักการช่าง
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    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนส่ง ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ
วตัถุประสงค์

29 ติดต้ังเสาไฟฟา้พร้อมดวงโคม

ถนนธรรมวถิี

(เสนอจากค้าร้องของ

ประชาชน)

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ

ความสะดวกปลอดอภยัใน

การเดินทาง การจราจร 

การขนส่ง

ติดต้ังเสาไฟฟา้ชนิดโคมเด่ียวสูง 9 เมตร ดวง

โคมชนิด HIGH PRESSURE SODIUM ขนาด 

250 วตัต์ จ้านวน 30 ต้น ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

      1,930,000 ราษฎรที่อยู่อาศัยใน

พื้นที่ได้รับความสะดวก

 ปลอดภยั ในการ

เดินทาง การจราจร 

การขนส่ง

ส้านักการช่าง

30 ติดต้ังเสาไฟฟา้พร้อมดวงโคม

ถนนเทพนิมิตร (ตัดใหม)่

(เสนอจากค้าร้องของ

ประชาชน)

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ

ความสะดวกปลอดอภยัใน

การเดินทาง การจราจร 

การขนส่ง

ติดต้ังเสาไฟฟา้ชนิดโคมเด่ียวสูง 9 เมตร ดวง

โคมชนิด HIGH PRESSURE SODIUM ขนาด 

250 วตัต์ จ้านวน 20 ต้น ถนนเทพนิมิตร (ตัด

ใหม)่ ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

           840,000 ผู้ใช้เส้นทางได้รับความ

สะดวก ปลอดภยัในการ

เดินทางและลดปญัหา

อุบติัเหตุ

ส้านักการช่าง

31 ปรับปรุงศาลาที่พกัรอรถ

โดยสาร

(เสนอจากค้าร้องของ

ประชาชน)

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ

ความสะดวกมีที่พกั  รอรถ

โดยสารที่สะอาดมีความ

ปลอดภยัในชีวติและ

ทรัพย์สิน

ปรับปรุงศาลาที่พกัผู้โดยสาร  จ้านวน  8  

แหง่  ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

      2,000,000 มีศาลาที่พกัรอรถโดยสาร ส้านักการช่าง
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    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนส่ง ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ
วตัถุประสงค์

32 ก่อสร้างผิวจราจรพร้อมทอ่

ระบายน้้า ถนนสวรรค์วถิี 2

(เสนอจากค้าร้องของ

ประชาชน)

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ

ความสะดวกปลอดภยัใน

การเดินทางและมีระบบ

ระบายน้้าที่ดี

ผิวจราจร คสล.หนา 0.15 เมตร กวา้ง 3-4  

เมตร ยาว  119 เมตร พร้อมทอ่ระบายน้้า 

คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ตาม

แบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

        710,000 ราษฏรที่อาศัยอยู่ใน

พื้นที่มีการคมนาคมที่ดี

ไม่มีปญัหาน้้าทว่ม

ส้านักการช่าง

33 ก่อสร้างผิวจราจร พร้อมทอ่

ระบายน้้า ถนนสวรรค์วถิี 4

(เสนอจากค้าร้องของ

ประชาชน)

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ

ความสะดวกปลอดภยัใน

การเดินทางและมีระบบ

ระบายน้้าที่ดี

ผิวจราจร  คสล. หนา   0.15  เมตร  กวา้ง  

3.5-4.0  เมตร  ยาว  180  เมตร  พร้อมทอ่ 

ระบายน้้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร 

 ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

      1,120,000 ราษฏรที่อาศัยอยู่ใน

พื้นที่มีการคมนาคมที่ดี

ไม่มีปญัหาน้้าทว่ม

ส้านักการช่าง

34 ก่อสร้างผิวจราจรพร้อมทอ่

ระบายน้้าถนนสวรรค์วถิี 6

(เสนอจากค้าร้องของ

ประชาชน)

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ

ความสะดวกปลอดภยัใน

การเดินทางและมีระบบ

ระบายน้้าที่ดี

ผิวจราจร คสล.หนา 0.15 เมตร กวา้ง 3-4  

เมตร ยาว  238 เมตร พร้อมทอ่ระบายน้้า 

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ตามแบบ

แปลนของเทศบาล

      1,420,000 ราษฏรที่อาศัยอยู่ใน

พื้นที่มีการคมนาคมที่ดี

ไม่มีปญัหาน้้าทว่ม

ส้านักการช่าง

35 ก่อสร้างผิวจราจรพร้อมทอ่

ระบายน้้าถนนโกสีย์ 14

(เสนอจากค้าร้องของ

ประชาชน)

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ

ความสะดวกปลอดภยัใน

การเดินทางและมีระบบ

ระบายน้้าที่ดี

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กวา้ง 3-4 

เมตร ยาว 184 เมตร พร้อมทอ่ระบายน้้า

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

        900,000 ประชาชนได้รับความ

สะดวกปลอดภยัในการ

คมนาคม

ส้านัการช่าง
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    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนส่ง ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ
วตัถุประสงค์

36 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสวรรค์

วถิี 49

(เสนอจากค้าร้องของ

ประชาชน)

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ

ความสะดวกปลอดภยัใน

การเดินทางและขนส่ง

ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร คสล. หนา 0.20  

เมตร กวา้ง 6.90-8.50 เมตร ยาว 310 เมตร

      1,900,000 ประชาชนได้รับความ

สะดวกปลอดภยัในการ

คมนาคม

ส้านักการช่าง

37 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน

เจ้าพระยา (ริมเขื่อน) ต้ังแต่ 

แยกเงินทนุหลักทรัพย์ ถึง

ซอยรณชัย

(เสนอจากค้าร้องของ

ประชาชน)

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ

ความสะดวกปลอดภยัใน

การเดินทางการจราจร

ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร คสล. หนา 0.20 

เมตร  กวา้ง  6 - 7  เมตร  ยาว  271  เมตร 

พื้นที่ 1,822   ตารางเมตร ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

      1,500,000 ประชาชนได้รับความ

สะดวกปลอดในการ

คมนาคม

ส้านักการช่าง

38 ก่อสร้างถนน ผิวจราจรทอ่

ระบายน้้า  ภายในชุมชน   

วดัพระบางมงคล

(เสนอโดยชุมชนพระบาง

มงคล)

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ

ความสะดวกปลอดภยัใน

การเดินทาง การจราจร  

การขนส่ง และมีระบบ 

ระบายน้้าที่ดี

ผิวจราจร คสล. หนา0.15  เมตร กวา้ง 5.00 

เมตร ยาว 278 เมตร พร้อมวางทอ่ระบายน้้า

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

      1,980,000 ราษฎรที่อยู่อาศัยใน

พื้นที่มีการคมนาคมที่ดี 

ได้รับความสะดวก 

รวดเร็ว ไม่มีปญัหาน้้า

ทว่มขัง

ส้านักการช่าง
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    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนส่ง ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ
วตัถุประสงค์

39 ก่อสร้างผิวจราจรพร้อมทอ่

ระบายน้้า คสล.ซอยโกสีย์ 8

(เสนอจากค้าร้องของ

ประชาชน)

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ

ความสะดวก ปลอดภยัใน

การเดินทางการจราจรการ

ขนส่ง

ผิวจราจร คสล.หนา 0.15 เมตร กวา้ง 2.00 

เมตร ยาวประมาณ 95.00 เมตร พร้อมทอ่

ระบายน้้าขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร

 ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

        490,000 ราษฎรที่อยู่อาศัยใน

พื้นที่การคมนาคมที่ดี 

ได้รับความสะดวก 

รวดเร็ว ไม่มีปญัหาน้้า

ทว่มขัง

ส้านักการช่าง

40 ก่อสร้างผิวจราจรพร้อม    

ทอ่ระบายน้้า ซอยโกสีย์ 10

(เสนอจากค้าร้องของ

ประชาชน)

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ

ความสะดวกปลอดภยั ใน

การจราจร การขนส่งและมี

ระบบระบายน้้าที่ดี

ผิวจราจร  คสล. หนา 0.15 เมตร กวา้ง 3.50 

เมตร ยาว 180  เมตร พร้อมทอ่ระบายน้้า

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร  ตามแบบ

แปลนของเทศบาล

        780,000 ราษฎรที่อยู่อาศัยใน

พื้นที่มีการคมนาคมที่ดี 

ได้รับความสะดวก 

รวดเร็ว ไม่มีปญัหาน้้า

ทว่มขัง

ส้านักการช่าง

41 ก่อสร้างผิวจราจร พร้อมทอ่

ระบายน้้า ซอยโกสีย์ 16

(เสนอจากค้าร้องของ

ประชาชน)

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ

ความสะดวกในการสัญจร 

การคมนาคม การขนส่ง 

และมีระบบระบายน้้าที่ดี

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กวา้ง 4 

เมตรยาว 75 เมตร พร้อมทอ่ระบายน้้า ขนาด

 0.40 ม.  ตามแบบแปลนของเทศบาล

        480,000 ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร  

การขนส่งและการจราจร

   ไม่มีปญัหาน้้าทว่มขัง

ส้านักการช่าง
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    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนส่ง ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ
วตัถุประสงค์

42 ก่อสร้างผิวจราจรพร้อมทอ่

ระบายน้้า ซอยแยกซอย

มหาเทพ (ข้างหนองผักตบ)

(เสนอโดยชุมชนหนองผักตบ)

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ

ความสะดวกปลอดภยั ใน

การเดินทาง การจราจร 

การขนส่ง และมีระบบ

ระบายน้้าที่ดี

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร  กวา้ง 5.00 

เมตร  ยาว 170 เมตร พร้อมทอ่ระบายน้้า 

ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ตามแบบ

แปลนของเทศบาล

      1,210,000 ราษฎรที่อยู่อาศัยใน

พื้นที่มีการคมนาคมที่ดี 

ได้รับความสะดวก 

รวดเร็ว ไม่มีปญัหาน้้า

ทว่มขัง

ส้านักการช่าง

43 ก่อสร้างผิวจราจรพร้อมทอ่

ระบายน้้า ถนนสวรรค์วถิี 66

(เสนอจากค้าร้องของ

ประชาชน)

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ

ความสะดวก ปลอดภยั ใน

การเดินทางการจราจร  

การขนส่ง และมีระบบ

ระบายน้้าที่ดี

ผิวจราจรหนา 0.15 เมตร กวา้ง 3.00-5.00  

เมตร  ยาว 320 เมตร พร้อมทอ่ระบายน้้า 

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร  ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

      2,120,000 ราษฎรที่อยู่อาศัยใน

พื้นที่มีการคมนาคมที่ดี 

ได้รับความสะดวก 

รวดเร็ว ไม่มีปญัหาน้้า

ทว่มขัง

ส้านักการช่าง

44 ก่อสร้างผิวจราจรพร้อมทอ่

ระบายน้้า ถนนสวรรค์วถิี 38

 ช่วงที่ 2

(เสนอโดยชุมชนหนองผักตบ)

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ

ความสะดวก ปลอดภยั ใน

การเดินทางการจราจร  

การขนส่ง และมีระบบ

ระบายน้้าที่ดี

ผิวจราจรหนา 0.15 เมตร กวา้ง 2.50-6.00  

เมตร  ยาว 248 เมตร พร้อมทอ่ระบายน้้า 

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร  ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

      1,950,000 ราษฎรที่อยู่อาศัยใน

พื้นที่มีการคมนาคมที่ดี 

ได้รับความสะดวก 

รวดเร็ว ไม่มีปญัหาน้้า

ทว่มขัง

ส้านักการช่าง
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    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนส่ง ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ
วตัถุประสงค์

45 ปรับปรุงระบบระบายน้้า 

กลุ่มซอยแยก ถนนธรรมวถิี

(เสนอจากค้าร้องของ

ประชาชน)

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ

ความสะดวกในการเดินทาง

 มีระบบระบายน้้าที่ดี

ทอ่ระบายน้้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 

เมตร พร้อมบอ่พกั ยาว 331 เมตร (รวม 4 

ซอย )  พร้อมปรับปรุงผิวจราจร ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

        950,000 ราษฎรที่อยู่อาศัยใน

พื้นที่มีการคมนาคมที่ดี 

ได้รับความสะดวก 

รวดเร็ว ไม่มีปญัหาน้้า

ทว่มขัง

ส้านักการช่าง

46 ก่อสร้างผิวจราจร พร้อม   

ทอ่ระบายน้้า ถนนสาธารณะ

แยกถนนพหลโยธนิข้างโกดัง

ปนูนกอินทรีย์

(เสนอจากค้าร้องของ

ประชาชน)

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ

ความสะดวกในการเดินทาง

 มีระบบระบายน้้าที่ดี

ผิวจราจร คสล. หนา 0.20 เมตร กวา้ง 8 

เมตร ยาว 350 เมตรพร้อมทอ่ระบายน้้า 

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

      4,000,000 ราษฎรที่อยู่อาศัยใน

พื้นที่มีการคมนาคมที่ดี 

ได้รับความสะดวก 

รวดเร็ว ไม่มีปญัหาน้้า

ทว่มขัง

ส้านักการช่าง

47 ก่อสร้างผิวจราจรพร้อมทอ่

ระบายน้้า ซอยแยกจากถนน

อัมรินทร์ ซอย 6-9

(เสนอจากค้าร้องของ

ประชาชน)

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ

ความสะดวกในการเดินทาง

 การจราจร การขนส่ง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กวา้ง 

2.50-4.50 เมตร ยาว 673 เมตร พร้อมทอ่

ระบายน้้าเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ตาม

แบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

      4,000,000 ราษฎรที่อยู่อาศัยใน

พื้นที่มีการคมนาคมที่ดี 

ได้รับความสะดวก 

รวดเร็ว ไม่มีปญัหาน้้า

ทว่มขัง

ส้านักการช่าง
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    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนส่ง ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ
วตัถุประสงค์

48 ก่อสร้างผิวจราจรพร้อม    

ทอ่ระบายน้้า ภายในชุมชน

หมู่บา้นสุขสวสัด์ิ

(เสนอโดยชุมชนสุขสวสัด์ิ 

ศูนย์ทา่รถ)

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ

ความสะดวกในการเดินทาง

 การจราจร การขนส่ง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กวา้ง 4.50 

เมตร ยาว 83 เมตร พร้อมทอ่ระบายน้้า

เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

        560,000 ราษฎรที่อยู่อาศัยใน

พื้นที่มีการคมนาคมที่ดี 

ได้รับความสะดวก 

รวดเร็ว ไม่มีปญัหาน้้า

ทว่มขัง

ส้านักการช่าง

49 ก่อสร้างผิวจราจรพร้อมทอ่

ระบายน้้า ซอยโกสีย์ 2

(เสนอจากค้าร้องของ

ประชาชน)

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ

ความสะดวก ปลอดภยั ใน

การจราจร การขนส่งและมี

ระบบระบายน้้าที่ดี

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กวา้ง 4.00 

เมตร ยาว 125 เมตร พร้อม   ทอ่ระบายน้้า 

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร  ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

        800,000 ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร 

การขนส่งและการ

คมนาคม

ส้านักการช่าง

50 ก่อสร้างผิวจราจรพร้อมทอ่

ระบายน้้า ซอยโกสีย์ 18

(เสนอโดยชุมชนหนองผักตบ)

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ

ความสะดวกในการสัญจร

และมีระบบระบายน้้าที่ดี

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กวา้ง 4 

เมตร ยาว 90 เมตร พร้อมทอ่ระบายน้้า 

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร      ตาม

แบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

        590,000 ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร 

การขนส่งและการ

คมนาคม

ส้านักการช่าง
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    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนส่ง ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ
วตัถุประสงค์

51 ก่อสร้างผิวจราจร พร้อมทอ่

ระบายน้้า ภายในชุมชนบาง

เรารักกันจริง ซอยสมนาม

เชื่อมแยกถนนมหาเทพ

(เสนอโดยชุมชนบางเรารัก

กันจริง)

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ

ความสะดวก ปลอดภยั ใน

การจราจร การขนส่งและมี

ระบบระบายน้้าที่ดี

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กวา้ง 5เมตร

 ยาว 250 เมตร พร้อมทอ่ระบายน้้า ขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

      2,600,000 เพื่อปอ้งกันน้้าทว่ม

บริเวณชุมชน ประชาชน

ได้รับ ความสะดวกใน

การเดินทาง

ส้านักการช่าง

52 ก่อสร้างผิวจราจรพร้อมทอ่

ระบายน้้า ซอยแยกจากถนน

อัมรินทร์ ตรงข้ามแฟลต

พนักงานเทศบาล

(เสนอจากค้าร้องของ

ประชาชน)

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ

ความสะดวกปลอดภยัใน

การเดินทาง การจราจร 

การขนส่ง

ปรับปรุงผิวจราจร คสล. หนา0.15 เมตร 

กวา้ง 2.50-4.00 เมตร ยาว 55 เมตร พร้อม

ทอ่ระบายน้้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 

เมตร ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

        340,000 ราษฎรที่อยู่อาศัยใน

พื้นที่มีการคมนาคมที่ดี 

ได้รับความสะดวก 

รวดเร็ว ไม่มีปญัหาน้้า

ทว่มขัง

ส้านักการช่าง

53 ก่อสร้างผิวจราจรพร้อมทอ่

ระบายน้้า ซอยถนนอัมรินทร์

 ข้างบา้นเลขที่ 42

(เสนอจากค้าร้องของ

ประชาชน)

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ

ความสะดวกปลอดภยัใน

การเดินทาง การจราจร 

การขนส่ง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กวา้ง 3.00 

เมตร ยาว 90 เมตร พร้อมทอ่ระบายน้้า 

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

        540,000 ราษฎรที่อยู่อาศัยใน

พื้นที่มีการคมนาคมที่ดี 

ได้รับความสะดวก 

รวดเร็ว ไม่มีปญัหาน้้า

ทว่มขัง

ส้านักการช่าง
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    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนส่ง ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ
วตัถุประสงค์

54 ก่อสร้างผิวจราจรพร้อม    

ทอ่ระบายน้้า ซอยแยกถนน

อัมรินทร์ ข้างบา้นเลขที่ 

38/15

(เสนอจากค้าร้องของ

ประชาชน)

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ

ความสะดวกปลอดภยัใน

การเดินทาง การจราจร 

การขนส่ง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กวา้ง 3.00 

เมตร ยาว 90 เมตร พร้อมทอ่ระบายน้้า 

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

        540,000 ราษฎรที่อยู่อาศัยใน

พื้นที่มีการคมนาคมที่ดี 

ได้รับความสะดวก 

รวดเร็ว ไม่มีปญัหาน้้า

ทว่มขัง

ส้านักการช่าง

55 ก่อสร้างผิวจราจรพร้อมทอ่

ระบายน้้า ซอยแยกถนนอัมริ

นทร์ข้างโกดังแสงธรรมธร

(เสนอจากค้าร้องของ

ประชาชน)

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ

ความสะดวกปลอดภยั ใน

การเดินทาง การจราจรการ

ขนส่ง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กวา้ง 3.00 

เมตร ยาว 140 เมตร พร้อม ทอ่ระบายน้้า

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

        840,000 ราษฎรที่อยู่อาศัยใน

พื้นที่มีการคมนาคมที่ดี 

ได้รับความสะดวก 

รวดเร็ว ไม่มีปญัหาน้้า

ทว่มขัง

ส้านักการช่าง

56 ก่อสร้างผิวจราจรซอยแยก

ถนนอัมรินทร์ข้างบา้นเลขที่ 

43 (เสนอจากค้าร้องของ

ประชาชน)

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ

ความสะดวกปลอดภยั ใน

การเดินทาง การจราจร 

การขนส่ง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กวา้ง 3.00 

เมตร ยาวประมาณ 40 เมตร ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

          66,000 ประชาชนได้รับความ

สะดวก ในการสัญจร 

การข่นส่งและการจราจร

ส้านักการช่าง
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    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนส่ง ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ
วตัถุประสงค์

57 ก่อสร้างผิวจราจรพร้อมทอ่

ระบายน้้า ซอยแยก ถนนอัม

รินทร์ข้างบา้นเลขที่ 43/6 

ซอยเจริญธรรม

(เสนอจากค้าร้องของ

ประชาชน)

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ

ความสะดวกปลอดภยั ใน

การเดินทาง การจราจร 

การขนส่ง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กวา้ง 2.50 -

 3.00 เมตร ยาวประมาณ 114 เมตร พร้อม

ทอ่ระบายน้้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 

เมตร ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

        650,000 ราษฎรที่อยู่อาศัยใน

พื้นที่มีการคมนาคมที่ดี 

ได้รับความสะดวก 

รวดเร็ว ไม่มีปญัหาน้้า

ทว่มขัง

ส้านักการช่าง

58 ก่อสร้างผิวจราจรพร้อมทอ่

ระบายน้้า ซอยแยกถนนอัมริ

นทร์ ข้างบา้นเลขที่ 65/3

(เสนอจากค้าร้องของ

ประชาชน)

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ

ความสะดวกปลอดภยั ใน

การเดินทาง การจราจร 

การขนส่ง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กวา้ง 3.50 -

 4.50 เมตร ยาวประมาณ 280 เมตร พร้อม

ทอ่ระบายน้้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 

เมตร ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

      1,850,000 ราษฎรที่อยู่อาศัยใน

พื้นที่มีการคมนาคมที่ดี 

ได้รับความสะดวก 

รวดเร็ว ไม่มีปญัหาน้้า

ทว่มขัง

ส้านักการช่าง

59 ก่อสร้างผิวจราจรพร้อมทอ่

ระบายน้้า ซอยแยกถนนอัมริ

นทร์ ข้างบา้นเลขที่ 63 และ 

65 

(เสนอจากค้าร้องของ

ประชาชน)

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ

ความสะดวกปลอดภยั ใน

การเดินทาง การจราจร 

การขนส่ง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กวา้ง 3.50 -

 4.50 เมตร ยาวประมาณ 200 เมตร พร้อม

ทอ่ระบายน้้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 

เมตร ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

      1,280,000 ราษฎรที่อยู่อาศัยใน

พื้นที่มีการคมนาคมที่ดี 

ได้รับความสะดวก 

รวดเร็ว ไม่มีปญัหาน้้า

ทว่มขัง

ส้านักการช่าง
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    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนส่ง ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ
วตัถุประสงค์

60 ก่อสร้างผิวจราจรซอยแยก

ถนนอัมรินทร์ ข้างแฟลต

พนักงานเทศบาล

(เสนอจากค้าร้องของ

ประชาชน)

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ

ความสะดวกปลอดภยัใน

การเดินทาง การจราจร 

การขนส่ง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กวา้ง 3.50-

 4.50 เมตร ยาว ประมาณ 79 เมตร  ตาม

แบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

        170,000 ราษฎรที่อยู่อาศัยใน

พื้นที่มีการคมนาคมที่ดี 

ได้รับความสะดวก 

รวดเร็ว ไม่มีปญัหาน้้า

ทว่มขัง

ส้านักการช่าง

61 ก่อสร้างผิวจราจรพร้อมทอ่

ระบายน้้า กลุ่มซอยสวรรค์วถิี

 63 ข้างบา้นเลขที่ 183/4 

(เสนอจากค้าร้องของ

ประชาชน)

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ

ความสะดวกปลอดภยัใน

การเดินทาง การจราจร 

การขนส่ง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กวา้ง 2.50 

เมตร ยาว  65 เมตร พร้อมทอ่ระบายน้้า 

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

        370,000 ราษฎรที่อยู่อาศัยใน

พื้นที่มีการคมนาคมที่ดี 

ได้รับความสะดวก 

รวดเร็ว ไม่มีปญัหาน้้า

ทว่มขัง

ส้านักการช่าง

62 ก่อสร้างผิวจราจรถนนภายใน

ชุมชนวดัจอมคีรีนาคพรต 

ข้างบา้นเลขที่ 160 หมู่ 4 

(เสนอโดยชุมชนวดัจอมฯ)

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ

ความสะดวกปลอดภยัใน

การเดินทาง การจราจร 

การขนส่ง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร  กวา้ง 5 

เมตร ยาว  113  เมตร ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

        320,000 ราษฎรที่อยู่อาศัยใน

พื้นที่มีการคมนาคมที่ดี 

ได้รับความสะดวก 

รวดเร็ว ไม่มีปญัหาน้้า

ทว่มขัง

ส้านักการช่าง
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    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนส่ง ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ
วตัถุประสงค์

63 ก่อสร้างผิวจราจรถนนภายใน

ชุมชนวดัจอมคีรีนาคพรต 

ข้างบา้นเลขที่ 50 หมู่ 4

(เสนอโดยชุมชนวดัจอมฯ)

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ

ความสะดวกปลอดภยัใน

การเดินทาง การจราจร 

การขนส่ง

ก่อสร้างผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร 

กวา้ง 2.50 เมตร ยาว  98 เมตร  ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

        140,000 ราษฎรที่อยู่อาศัยใน

พื้นที่มีการคมนาคมที่ดี 

ได้รับความสะดวก 

รวดเร็ว ไม่มีปญัหาน้้า

ทว่มขัง

ส้านักการช่าง

64 ก่อสร้างผิวจราจรพร้อมทอ่

ระบายน้้าถนนสาธารณะแยก

ถนนพหลโยธนิข้างสถานี

ไฟฟา้ย่อยเชื่อมถนนก้าลังพล

(เสนอจากค้าร้องของ

ประชาชน)

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ

ความสะดวกปลอดภยัใน

การเดินทางและมีระบบ

ระบายน้้าที่ดี

ผิวจราจร คสล. หนา 0.20 เมตร กวา้ง 6 

เมตร ยาว 1,525 เมตร พร้อมทอ่ระบายน้้า 

คสล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร 

ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

    12,500,000 ราษฎรที่อาศัยอยู่ใน

พื้นที่มีการคมนาคมที่ดี

ไม่มีปญัหาน้้าทว่ม

ส้านักการช่าง

65 ติดต้ังเสาไฟฟา้พร้อมดวงโคม

 ถนนธรรมเกษตร

(เสนอจากค้าร้องของ

ประชาชน)

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ

ความสะดวกปลอดอภยัใน

การเดินทาง การจราจร 

การขนส่ง

ติดต้ังเสาไฟฟา้ชนิดโคมเด่ียวสูง 7 เมตร ดวง

โคมชนิด HIGH PRESSURE SODIUM ขนาด 

250 วตัต์ จ้านวน 40 ต้น  ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

      1,400,000 ราษฎรที่อยู่อาศัยใน

พื้นที่ได้รับความสะดวก

 ปลอดภยั ในการ

เดินทาง การจราจร 

การขนส่ง

ส้านักการช่าง
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    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนส่ง ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ
วตัถุประสงค์

66 ก่อสร้างผิวจราจร พร้อมทอ่

ระบายน้้าถนนสาธารณะแยก

ถนนพษิณุโลก ข้างร้านบญุ

ทิ้งแก๊สถึงบา้นเลขที่ 816/2

(เสนอจากค้าร้องของ

ประชาชน)

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ

ความสะดวกปลอดภยั  ใน

การจราจรและมีระบบ

ระบายน้้าที่ดี

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

เมตร  ยาว 150  เมตร  พร้อมทอ่ระบายน้้า  

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร  ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

700,000        ประชาชนได้รับความ

สะดวก  ปลอดภยัใน

การคมนาคม

ส้านักการช่าง

67 ก่อสร้างผิวจราจรถนนพทุธ

มงคล

(เสนอโดยชุมชนวดัพทุธ)

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ

ความสะดวกปลอดภยัใน

การเดินทางและมีระบบ

ระบายน้้าที่ดี

ผิวจราจร คสล.หนา 0.20 เมตร กวา้ง 6-13 

เมตร ยาว 2,450 เมตร พื้นที่ใม่น้อยกวา่ 

33,600  ตารางเมตร  ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

    11,000,000     11,000,000 ประชาชนได้รับความ

สะดวก  ปลอดภยั       

 ในการเดินทางและขนส่ง

ส้านักการช่าง

68 ก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค

ภายในโครงการบา้นมั่นคง

(เสนอจากค้าร้องของ

ประชาชน)

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ

ความสะดวกปลอดภยัใน

การเดินทางและมีระบบ

ระบายน้้าที่ดี

ถนนพร้อมทอ่ระบายน้้าปกัเสาพาดสายระบบ

ไฟฟา้แสงสวา่ง และขยายเขตประปา  ภายใน

โครงการบา้นมั่นคง  ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

15,000,000    15,000,000    ประชาชนได้รับความ

สะดวก  ปลอดภยั       

ในการคมนาคม

ส้านักการช่าง
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    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนส่ง ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ
วตัถุประสงค์

69 ปรับปรุงและซ่อมแซมถนน

ไกรลาศ

(เสนอจากค้าร้องของ

ประชาชน)

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ

ความสะดวกในการสัญจร

ไปมา

ปรับปรุงและซ่อมแซมทางเทา้และผิวจราจร

พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 7,150  ตารางเมตร  ตาม

แบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

      6,000,000       6,000,000 ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการเดินทาง

และขนส่งปลอดภยั

ส้านักการช่าง

70 ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ

ภายในเขตเทศบาล

(เสนอโดยชุมชนในเขต

เทศบาล)

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ

ความสะดวกปลอดภยัใน

การเดินทาง การจราจร 

การขนส่ง

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

สะดวกปลอดภยั จาก

เหตุร้ายและสะดวกใน

การสัญจร

ส้านักการช่าง

71 ก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะ

ญวน

(เสนอโดยชาวบา้นเกาะญวน)

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ

ความสะดวกในการจราจร

สะพาน ค.ส.ล.กวา้ง 7 เมตร  มีทางเทา้กวา้ง 

1.50 เมตร  ทั้งสองฝ่ัง ยาว 50 เมตร  พร้อม

ทางเชื่อม  จ้านวน  3  แหง่  ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

    10,000,000     20,000,000 ราษฎรที่อยู่อาศัยใน

พื้นที่มีการคมนาคมที่ดี 

ได้รับความสะดวก 

รวดเร็ว ไม่มีปญัหาน้้า

ทว่มขัง

ส้านักการช่าง
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    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนส่ง ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ
วตัถุประสงค์

72 จัดหาที่ดิน เวนคืนที่ดิน เพื่อ

ก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค

ระบบปอ้งกันน้้าทว่มและ

ถนนผังเมือง

(เสนอโดยชุมชนหนองผักตบ)

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ

ความสะดวก ปลอดภยัใน

การเดินทางการจราจรการ

ขนส่ง

ด้าเนินการจัดซ้ือและจ่ายค่าทดแทนที่ดินส่ิง

ปลูกสร้าง ตามโครงการของเทศบาล

 50,000,000

(เงินอุดหนุน)

 50,000,000 

(เงินอุดหนุน)

ประชาชนทั่วไปได้รับ

ความสะดวก ปลอดภยั

ในชีวติทรัพย์สิน และ

การสัญจร

ส้านักการช่าง

73 ติดต้ังปา้ยหยุดรถโดยสาร

ประจ้าทาง

(เสนอโดยสโมสรโรตาร่ีส่ีแคว)

เพื่อแสดงจุดหยุดรถโดยสาร

เปน็การปอ้งกันและลด

ปญัหาอุบติัเหตุ

ติดต้ังปา้ยหยุดรถโดยสารประจ้าทางตาม

แบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

        600,000 ปญัหาอุบติัเหตุลดลง ส้านักการช่าง

74 ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้้า

น่าน บริเวณวดัทองธรรมชาติ

เชื่อมทางหลวงหมายเลข 225

(เสนอจากค้าร้องของ

ประชาชน)

เพื่อเปดิพื้นที่และรองรับ

การขยายตัวของชุมชนและ

ปริมาณการจราจรในอนาคต

สะพาน คสล. กวา้ง 8 เมตร พร้อมถนนเชื่อม

สะพานจ้านวน 1  แหง่

 110,000,000

(เงินอุดหนุน)

 110,000,000

(เงินอุดหนุน)

ประชาชนมทีางเลือก

เส้นทางนี้ใช้ใน การสัญจร

เพิ่มขึ้น ลดอบุติัเหตุที่อาจ

เกดิขึ้น ตามแนวทางแยก

สายหลักเดิม

ส้านักการช่าง
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    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนส่ง ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ
วตัถุประสงค์

75 ก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวม

ถนนสาย ข (บริเวณเกาะยม)

(เสนอโดยชุมชนเกาะยม)

เพื่อเปดิพื้นที่และรองรับ

การขยายตัวของชุมชนและ

ปริมาณการจราจรในอนาคต

ผิวจราจรพร้อมทอ่ระบายน้้า ทางเทา้ และ

โคมไฟถนนเขตทาง กวา้งรวม 16 เมตร

 60,000,000

(เงินอุดหนุน)

 60,000,000

(เงินอุดหนุน)

ประชาชนมทีางเลือก

เส้นทางนี้ใช้ใน การสัญจร

เพิ่มขึ้น ลดอบุติัเหตุที่อาจ

เกดิขึ้น ตามแนวทางแยก

สายหลักเดิม

ส้านักการช่าง

76 ก่อสร้างผิวจราจรพร้อมทอ่

ระบายน้้าถนนอัมรินทร์

(เสนอจากค้าร้องของ

ประชาชน)

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ

ความสะดวกปลอดภยัใน

การเดินทางและมีระบบ

ระบายน้้าที่ดี

ผิวจราจร คสล. ยาว  300  เมตร  พร้อมทอ่

ระบายน้้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.60 เมตร

 ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

      6,000,000 ราษฏรที่อาศัยอยู่ใน

พื้นที่มีการคมนาคมที่ดี

ไม่มีปญัหาน้้าทว่ม

ส้านักการช่าง

77 ก่อสร้างผิวจราจรพร้อมทอ่

ระบายน้้าซอยแยกถนนข้าง

ปั้มเชลล์ (เขาขาด)

(เสนอจากค้าร้องของ

ประชาชน)

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ

ความสะดวกปลอดภยัใน

การเดินทางและมีระบบ

ระบายน้้าที่ดี

ผิวจราจร คสล.หนา 0.15 เมตร กวา้ง 4 เมตร

 ยาว 250 เมตร  พร้อมทอ่ระบายน้้าขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร  ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

        610,000 ประชาชนได้รับความ

สะดวกปลอดภยัในการ

คมนาคม

ส้านักการช่าง

78 ก่อสร้างถนนผิวจราจร 

พร้อมทอ่ระบายน้้า ถนน

บริเวณด้านข้างวดัช่องคีรี 

(เสนอโดยชุมชนสะพานด้า)

เพื่อใหป้ระชาชนได้ความ

สะดวกในการสัญจรไปมา

ผิวจราจร คสล.หนา 0.15 เมตร กวา้ง 4 เมตร

 ยาว 250 เมตร  พร้อมทอ่ระบายน้้าขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร  ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

      1,660,000 ท้าใหร้าษฎรที่อยู่อาศัย

ในบริเวณดังกล่าว 

ได้รับความสะดวกใน

การสัญจรไปมา

ส้านักการช่าง
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    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนส่ง ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ
วตัถุประสงค์

79 ก่อสร้างผิวจราจร พร้อมทอ่

ระบายน้้า ซอย 1  แยกจาก

ถนนหน้าน้้าตาลแมนชั่น 

(เสนอจากค้าร้องของ

ประชาชน)

เพื่อใหป้ระชาชนได้ความ

สะดวกในการสัญจรไปมา

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กวา้ง 3-4 

เมตร ยาว 300 เมตร  พร้อมทอ่ระบายน้้า

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

      1,850,000 ท้าใหร้าษฎรที่อยู่อาศัย

ในบริเวณดังกล่าว 

ได้รับความสะดวกใน

การสัญจรไปมา

ส้านักการช่าง

80 ก่อสร้างทอ่ระบายน้้าพร้อม

ทางเทา้ถนนริมน้้าต้ังแต่

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์

ถึงบริเวณหลังส้านักงาน

อัยการ (ฝ่ังส่วนราชการ)

(เสนอจากค้าร้องของ

ประชาชน)

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ

ความสะดวกในการสัญจร 

และมีระบบระบายน้้าที่ดี

ทอ่ระบายน้้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 

เมตร ยาวรวม 1,400 เมตร พร้อมทางเทา้ 

ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

      8,900,000 ราษฎรที่อยู่อาศัยใน

พื้นที่มีการคมนาคมที่ดี 

ได้รับความสะดวก 

รวดเร็ว ไม่มีปญัหาน้้า

ทว่มขัง

ส้านักการช่าง

81 ก่อสร้างผิวจาจร คสล. ซอย

มาตุลี 35 ช่วงที่ 2

(เสนอจากค้าร้องของ

ประชาชน)

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ

ความสะดวก ปลอดภยั ใน

การเดินทางการจราจร  

การขนส่ง และมีระบบ

ระบายน้้าที่ดี

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กวา้ง 6.00 

เมตร ยาว 140 เมตร พร้อมทอ่ระบายน้้า 

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.  ตามแบบ

แปลนรายละเอียดเทศบาล

      1,250,000 ราษฎรที่อยู่อาศัยใน

พื้นที่มีการคมนาคมที่ดี 

ได้รับความสะดวก 

รวดเร็ว ไม่มีปญัหาน้้า

ทว่มขัง

ส้านักการช่าง

129



130

    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนส่ง ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ
วตัถุประสงค์

82 ก่อสร้างผิวจราจร ถนนอรรถ

กว ีจากถนนโกสีย์ถึง

โรงพยาบาลสวรรค์ประชา

รักษ ์(เสนอจากค้าร้องของ

ประชาชน)

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ

ความสะดวกในการเดินทาง

 การจราจร การขนส่ง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.20 เมตร กวา้ง 12-14

 เมตร ยาว 550 เมตร  หรือมีเนื้อที่ไม่น้อย

กวา่ 7,200 ตารางเมตร ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

      5,760,000 ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร 

และการขนส่ง

ส้านักการช่าง

83 ก่อสร้างผิวจราจร คสล. ถนน

มาตุลี  จากถนนริมเขื่อนถึง

ซอยมาตุลี 5

(เสนอจากค้าร้องของ

ประชาชน)

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ

ความสะดวกปลอดภยั ใน

การเดินทาง การจราจรการ

ขนส่ง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.20 เมตร  กวา้ง   10

 - 12  เมตร  ยาว   600  เมตร หรือพื้นที่ไม่

น้อยกวา่  6,900   ตารางเมตร   ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

      5,520,000 ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร 

และ การขนส่ง

ส้านักการช่าง

84 ก่อสร้างผิวจราจร ถนน

สวรรค์วถิี จากแยกถนนธรรม

วถิี ถึงส่ีแยกถนนอรรถกว ี

(เสนอจากค้าร้องของ

ประชาชน)

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ

ความสะดวกปลอดภยั ใน

การเดินทาง การจราจรการ

ขนส่ง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.20 เมตร  กวา้ง   11

 - 18  เมตร  ยาว   800  เมตร หรือพื้นที่ไม่

น้อยกวา่  12,000  ตารางเมตร   ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

      9,600,000 ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร 

และ การขนส่ง

ส้านักการช่าง
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    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนส่ง ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ
วตัถุประสงค์

85 ก่อสร้างผิวจราจรถนนสวรรค์

วถิีจากแยกถนนอรรถกว ีถึง

สามแยกถนนดาวดึงส์ (เสนอ

จากค้าร้องของประชาชน)

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ

ความสะดวกปลอดภยั ใน

การเดินทาง การจราจรการ

ขนส่ง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.20 เมตร  กวา้ง   11

 - 18  เมตร  ยาว   760  เมตร หรือพื้นที่ไม่

น้อยกวา่  11,400 ตารางเมตร   ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

      9,120,000 ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร  

การขนส่งและการจราจร

ส้านักการช่าง

86 ก่อสร้างผิวจราจรถนนอรรถ

กว ีจากโรงพยาบาลสวรรค์

ประชารักษถ์ึงถนนอมราวถิี 

(เสนอจากค้าร้องของ

ประชาชน)

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ

ความสะดวกปลอดภยั ใน

การเดินทาง การจราจรการ

ขนส่ง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.20 เมตร  กวา้ง   11

 - 14  เมตร  ยาว   500  เมตร หรือพื้นที่ไม่

น้อยกวา่  6,500 ตารางเมตร ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

      5,200,000 ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร  

การขนส่งและการจราจร

ส้านักการช่าง

87 ก่อสร้างผิวจราจร ถนนโกสีย์

จากวดันครสวรรค์ถึง 

ธนาคารกรุงไทย จ้ากัด สาขา

 ถนนสวรรค์วถิี (เสนอจากค้า

ร้องของประชาชน)

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ

ความสะดวกปลอดภยั ใน

การเดินทาง การจราจรการ

ขนส่ง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.20 เมตร กวา้ง 5-12 

เมตร ยาว 560 เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 

5,130 ตารางเมตร ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

      4,100,000 ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร 

การขนส่งและการจราจร

ส้านักการช่าง
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    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนส่ง ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ
วตัถุประสงค์

88 ก่อสร้างผิวจราจร ถนน

สวรรค์วถิีหน้าวดันครสวรรค์

ถึงตึกน้้าเงิน (เสนอจากค้า

ร้องของประชาชน)

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ

ความสะดวก ปลอดภยัใน 

การเดินทาง การจราจร  

การขนส่ง

ก่อสร้างผิวจราจร คสล. หนา0.20 เมตรกวา้ง

 11-15 เมตร ยาว 430 เมตร หรือพื้นที่ไม่

น้อยกวา่ 5,970 ตร.ม ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

      4,780,000 ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร 

การขนส่งและการจราจร

ส้านักการช่าง

89 ก่อสร้างผิวจราจร ถนนโกสีย์

 หน้าที่ท้าการไปรษณีย์ถึงวดั

นครสวรรค์ (เสนอจากค้าร้อง

ของประชาชน)

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ

ความสะดวกปลอดภยัใน

การเดินทาง การจราจร 

การขนส่ง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.20 เมตร กวา้ง 11 - 

15 เมตร ยาว 775 เมตร หรือมีเนื้อที่ไม่น้อย

กวา่ 10,020 เมตร ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

      8,000,000 ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร 

การขนส่งและการ

คมนาคม

ส้านักการช่าง

90 ก่อสร้างผิวจราจร พร้อมทอ่

ระบายน้้า ถนนสาธารณะ

แยกถนนพทิกัษสั์นติราษฎร์

(ข้างบา้นนางชะเอม สิงหะ)

(เสนอโดยชุมชนสามัคคี

พฒันา)

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ

ความสะดวก ปลอดภยั ใน

การจราจร การขนส่งและมี

ระบบระบายน้้าที่ดี

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กวา้ง 4.50 

เมตร ยาว 42 เมตร พร้อมทอ่ระบายน้้า 

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

        290,000 ราษฎรที่อยู่อาศัยใน

พื้นที่มีการคมนาคมที่ดี 

ได้รับความสะดวก 

รวดเร็ว ไม่มีปญัหาน้้า

ทว่มขัง

ส้านักการช่าง
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    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนส่ง ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ
วตัถุประสงค์

91 ก่อสร้างผิวจราจร พร้อมทอ่

ระบายน้้า ถนนสวรรค์วถิี 19 

(เสนอจากค้าร้องของ

ประชาชน)

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ

ความสะดวก ปลอดภยั ใน

การจราจร การขนส่งและมี

ระบบระบายน้้าที่ดี

ผิวจราจร คสล. หนา 0.20 เมตร กวา้ง 4-6 

เมตร ยาว 480 เมตร พร้อมทอ่ระบายน้้า 

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

      4,150,000 เพื่อปอ้งกันน้้าทว่ม

บริเวณชุมชน ประชาชน

ได้รับ ความสะดวกใน

การเดินทาง

ส้านักการช่าง

92 ก่อสร้างผิวจราจร พร้อมทอ่

ระบายน้้า ซอยข้าง 

ธนาคารกรุงไทยสาขาปากน้้า

โพ (เสนอจากค้าร้องของ

ประชาชน)

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ

ความสะดวก ปลอดภยั ใน

การจราจร การขนส่งและมี

ระบบระบายน้้าที่ดี

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กวา้ง 2.80 -

 5.00 เมตร ยาว 188 เมตร พร้อมทอ่ระบาย

น้้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ตาม

แบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

      1,210,000 เพื่อปอ้งกันน้้าทว่ม

บริเวณชุมชน ประชาชน

ได้รับ ความสะดวกใน

การเดินทาง

ส้านักการช่าง

93 ก่อสร้างผิวจราจรพร้อมทอ่

ระบายน้้า ซอยแยกถนน

มหาเทพ

(เสนอโดยชุมชนหนองผักตบ)

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ

ความสะดวก ปลอดภยั ใน

การจราจร การขนส่งและมี

ระบบระบายน้้าที่ดี

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กวา้ง  5.00 

เมตร ยาว ประมาณ 120  เมตร พร้อมทอ่

ระบายน้้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร

 ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

      1,150,000 ราษฎรที่อยู่อาศัยใน

พื้นที่มีการคมนาคมที่ดี

ได้รับความสะดวก 

รวดเร็ว ไม่มีปญัหาน้้า

ทว่มขัง

ส้านักการช่าง
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    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนส่ง ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ
วตัถุประสงค์

94 ก่อสร้างผิวจราจร พร้อมทอ่

ระบายน้้า ซอยเชื่อมถนน

มหาเทพข้างบา้นช้านาญหมอ

(เสนอโดยชุมชนหนองผักตบ)

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ

ความสะดวกปลอดภยัใน

การเดินทาง การจราจร 

การขนส่ง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กวา้ง  5.00 

เมตร ยาว ประมาณ 160  เมตร พร้อมทอ่

ระบายน้้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร 

 พร้อมบอ่พกั ตามแบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

      1,540,000 ราษฎรที่อยู่อาศัยใน

พื้นที่มีการคมนาคมที่ดี

ได้รับความสะดวก 

รวดเร็ว ไม่มีปญัหาน้้า

ทว่มขัง

ส้านักการช่าง

95 ก่อสร้างผิวจราจร พร้อมทอ่

ระบายน้้า ถนนข้างหนองผัก

ตบ ซอยหอพกัซากุระ

(เสนอโดยชุมชนหนองผักตบ)

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ

ความสะดวก ปลอดภยั ใน

การจราจร การขนส่งและมี

ระบบระบายน้้าที่ดี

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กวา้ง  5.00 

เมตร ยาว ประมาณ 150  เมตร พร้อมทอ่

ระบายน้้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร 

 พร้อมบอ่พกั ตามแบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

      1,450,000 ราษฎรที่อยู่อาศัยใน

พื้นที่มีการคมนาคมที่ดี

ได้รับความสะดวก 

รวดเร็ว ไม่มีปญัหาน้้า

ทว่มขัง

ส้านักการช่าง

96 ก่อสร้างผิวจราจร พร้อมทอ่

ระบายน้้าซอยแยกถนน

มหาเทพ

(เสนอโดยชุมชนหนองผักตบ)

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ

ความสะดวกปลอดภยั ใน

การเดินทาง การจราจร 

การขนส่งและมีระบบ

ระบายน้้าที่ดี

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กวา้ง 5.00 

เมตร ยาว 150 เมตร พร้อมทอ่ระบายน้้า 

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

      1,450,000 ราษฎรที่อยู่อาศัยใน

พื้นที่มีการคมนาคมที่ดี 

ได้รับความสะดวก 

รวดเร็ว ไม่มีปญัหาน้้า

ทว่มขัง

ส้านักการช่าง
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    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนส่ง ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่

งบประมาณและที่มา
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ
วตัถุประสงค์

97 ก่อสร้างถนน คสล. พร้อม

ระบบระบายน้้าถนนเข้าศูนย์

วทิยบริการ มสธ.

(เสนอโดยชุมชนข้าง พ.ว.น.)

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ

ความสะดวกปลอดภยัจาก

เหตุร้ายและสะดวกต่อการ

สัญจร

ก่อสร้างผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร 

กวา้ง 5 เมตร ยาว  670 เมตร  พร้อมทอ่

ระบายน้้า คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 

เมตร ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

      4,800,000 ราษฎรที่อยู่อาศัยใน

พื้นที่และที่มีการใช้

เส้นทางสัญจรได้รับ

ความสะดวกรวดเร็วไม่

มีปญัหาน้้าทว่มขัง

ส้านักการช่าง

98 ก่อสร้างผิวจราจรพร้อมทอ่

ระบายน้้าถนนในเขตเทศบาล

(เสนอโดยราษฎรในชุมชน

หนองผักตบ)

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ

ความสะดวก ปลอดภยั ใน

การจราจร การขนส่งและมี

ระบบระบายน้้าที่ดี

ก่อสร้างผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร 

กวา้งประมาณ 3 - 6 เมตร ยาวประมาณ 100

 เมตร พร้อมทอ่ระบายน้้าขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

        840,000 ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร 

การขนส่งและการจราจร

ส้านักการช่าง

งบประมาณเทศบาล 10,768,000    170,566,000  147,230,000  

งบเงนิอุดหนุน -               301,700,000  295,000,000  
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4. ยุทธศาสตรพั์ฒนากายภาพเมือง

    4.2 แนวทางปรบัปรงุภมูิทศัน์พัฒนาแหล่งทอ่งเที่ยว พ้ืนที่นันทนาการ และสวนสาธารณะ

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงเกาะกลางถนนทาง

ร่วมระหวา่ง ถนนอรรถกว ี

และมาตุลี (หน้าส านักงาน 

เทศบาลฯ)

เพื่อใหม้ีภมูิทศัน์ที่สวยงาม

และใหม้ีสถานที่จัดกิจกรรม

ปรับปรุงลานดนตรีจัดท าทางเทา้ภายในสวน

ปรับปรุงสวนหย่อมติดต้ังระบบสปริงเกอร์และ

ไฟฟา้แสงสวา่งจ านวน  1  แหง่ ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

       5,000,000 เกดิความสวยงามตระการ

ตา สร้างความประทบัใจ 

แกผู้่มาเยี่ยมชม

ส านักการช่าง

2 ก่อสร้างซุ้มพระภายใน

อุทยานสวรรค์

(เสนอโดยชุมชนหน้าอุทยานฯ)

เพื่อใหม้ีซุ้มพระประจ า

อุทยานสวรรค์

ก่อสร้างซุ้มพระ จ านวน 1 แหง่ ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

         200,000 มีซุ้มพระส าหรับให้

ประชาชนทั่วไปได้กราบ

ไหว ้ประจ าอุทยาน

สวรรค์

ส านักการช่าง

3 ปรับปรุงร้ัวรอบอุทยานสวรรค์

(เสนอโดยชุมชนวมิานแมน)

เพื่อใหม้ีภมูิทศัน์ที่สวยงาม ปรับปรุงร้ัวเดิมรอบอุทยานสวรรค์โดยท า

เหล็กลูกกรงร้ัว  เสาร้ัวรูปแบบเก๋งจีนพร้อม

ทาสีร้ัว  ความยาวประมาณ  322  เมตร ตาม

แบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

       1,900,000 เกิดความสวยงามเปน็

ระเบยีบ

ส านักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2555 ถึง 2557)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
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    4.2 แนวทางปรบัปรงุภมูิทศัน์พัฒนาแหล่งทอ่งเที่ยว พ้ืนที่นันทนาการ และสวนสาธารณะ

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

4 ก่อสร้างหอ้งน้ าภายใน

อุทยานสวรรค์

(เสนอโดยชุมชนหมิพานท์)

เพื่ออ านวยความสะดวกแก่

ประชาชน ที่เข้ามาใช้

พกัผ่อนภายในอุทยานสวรรค์

ก่อสร้างหอ้งน้ า จ านวน  3 แหง่ ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

       1,600,000          800,000 ประชาชนได้รับความ

สะดวกปลอดภยัในการ

คมนาคม

ส านักการช่าง

5 พฒันาพื้นที่เฉพาะบริเวณ

หนองผักตบ

(เสนอโดยชุมชนหนองผักตบ)

เพื่อใหม้ีภมูิทศัน์ที่สวยงาม

และปอ้งกันการบกุรุกที่

สาธารณะในเชิงรุก

ก่อสร้างศาลาลอยน้ า ศาลาทางเดินรอบสระ

น้ า และปรับปรุงภมูิทศัน์ โดยรอบ  ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

       5,000,000       5,000,000 ราษฏรที่อยู่อาศัยใน

พื้นที่มีที่ใช้ในการ

พกัผ่อนเพิ่มรายได้จาก

การทอ่งเที่ยว

ส านักการช่าง

6 ปรับปรุงเกาะกลางอุทยาน

สวรรค์
(เสนอโดยชุมชนหนา้อทุยานฯ)

เพื่อใหม้ีภมูิทศัน์ที่สวยงาม ก่อสร้างถนนและที่จอดรถปรับปรุงอาคาร

เดิมที่ทรุดโทรมก่อสร้างอาคารเรือนร่มไม้ 1 

หลังปรับปรุงพื้นที่และตัดแต่งต้นไม้พร้อม

ปลูกต้นไม้เพิ่มเติม  ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

     12,000,000 เกิดความสวยงาม

ตระการตา สร้างความ

ประทบัใจ แก่ผู้มาเยี่ยม

ชม

ส านักการช่าง

7 ปรับปรุงสะพานเชื่อมเกาะ

กลางอุทยานสวรรค์
(เสนอโดยชุมชนหนา้อทุยานฯ)

เพื่อใหเ้กิดความสวยงาม

และสอดคล้องกับการ

ปรับปรุงพื้นที่เกาะกลาง

ปรับปรุงราวสะพานและซุ้มบริเวณสะพาน  

จ านวน  1  แหง่  ตามแบบปลนรายละเอียด

ของเทศบาล

         950,000 เกิดความสวยงาม

ตระการตา สร้างความ

ประทบัใจ แก่ผู้มาเยี่ยม

ชม

ส านักการช่าง
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    4.2 แนวทางปรบัปรงุภมูิทศัน์พัฒนาแหล่งทอ่งเที่ยว พ้ืนที่นันทนาการ และสวนสาธารณะ

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

8 จัดท าปา้ยสถานที่ทอ่งเที่ยว

พร้อมประวติั

(เสนอโดยชุมชนตลาดลาว 

ชมรมเขากบ หอการค้า

จังหวดันครสวรรค์ โรงเรียน

นครสวรรค์)

เพื่อบอกถึงความเปม็าของ

สถานที่ทอ่งเที่ยวในเขต

เทศบาล

ปา้ยชื่อสถานที่ทอ่งเที่ยวพร้อมประวติั  

จ านวน  12  ปา้ย

         120,000          120,000 ประชาชนรับทราบ

ข้อมูลประวติัความ

เปน็มาเกี่ยวกับสถานที่

ทอ่งเที่ยว

ส านักการช่าง

9 ปรับปรุงทางเทา้รอบใน

ภายในอุทยานสวรรค์

เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทาง

เดินทางที่สะดวก

ก่อสร้างทางเดินเทา้ภายในอุทยานสวรรค์

กวา้ง 2.00 เมตร ยาว 3,500 เมตร โดยปู

บล็อกทางเทา้พร้อมขอบคันหนิ ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

       6,000,000       6,000,000 ประชาชนได้รับความ

สะดวกปลอดภยัในการ

คมนาคม

ส านักการช่าง

10 ก่อสร้างอาคารสัญลักษณ์

พื้นที่ต้นน้ าเจ้าพระยา (พื้นที่

เฉพาะเกาะยม)

เพื่อพฒันาต้นแม่น้ า

เจ้าพระยา ใหเ้ปน็แหล่ง

ทอ่งเที่ยว ระดับประเทศถึง

ระดับนานาชาติ

ออกแบบและก่อสร้างอาคารสัญลักษณ์ ต้นน้ า

เจ้าพระยา พร้อมงานภมูิสถาปตัย์ จ านวน  1 

 แหง่ ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

    115,000,000

(เงินอุดหนุน)

 115,000,000

(เงินอุดหนุน)

ราษฏรที่อยู่อาศัยใน

พื้นที่มีที่ใช้ในการ

พกัผ่อนเพิ่มรายได้จาก

การทอ่งเที่ยว

ส านักการช่าง
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    4.2 แนวทางปรบัปรงุภมูิทศัน์พัฒนาแหล่งทอ่งเที่ยว พ้ืนที่นันทนาการ และสวนสาธารณะ

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

11 พฒันาพื้นที่เพื่อ

สวนสาธารณะและกิจกรรม

สันทนาการ หนองหวัสวน 

และหนองปลายไร่ (พื้นที่

เฉพาะเกาะยม)

เพื่อรองรับการพฒันาต้น

แม่น้ าเจ้าพระยาใหเ้ปน็

แหล่งทอ่งเที่ยว

ระดับประเทศถึงระดับ

นานาชาติ

ปรับปรุงพื้นที่ ก่อสร้างสาธารณะอาคารกีฬา

กลางแจ้ง และอาคารกีฬาในร่มในพื้นที่ นสล.

หนองหวัสวนและหนองปลายไร่

 40,000,000 

(เงินอุดหนุน)

 40,000,000 

(เงินอุดหนุน)

ราษฏรที่อยู่อาศัยใน

พื้นที่มีที่ใช้ในการ

พกัผ่อนเพิ่มรายได้จาก

การทอ่งเที่ยว

ส านักการช่าง

12 พฒันาพื้นที่และรูปแบบการ

ด ารงชีวติของคนบา้นเกาะ

ญวนตามโครงการปดิทอง

หลังพระ

เพื่อพฒันาพื้นที่เกาะญวน 

และคุณภาพชีวติของคน

บา้นเกาะญวน

 - ก่อสร้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

สาธารณูปการและส่ิงอ านวยความสะดวก

ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

- พฒันาต้นแบบงานชีวอนามัยของชาวบา้น

เกาะญวน

- ยกระดับคุณภาพชีวติของคนบา้นเกาะญวน

 ตามโครงการปดิทองหลังพระ 71 ครัวเรือน

- ก่อสร้างศูนย์พฒันาเด็กเล็ก จ านวน 1 แหง่

 30,000,000 

(เงินอุดหนุน)

พื้นที่เกาะญวนและ

ประชาชนจะได้รับการ

พฒันา มีคุณภาพชีวติที่

ดีขึ้น

ส านักการช่าง

ส านักการ

สาธารณสุขฯ

กองวชิาการฯ
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    4.2 แนวทางปรบัปรงุภมูิทศัน์พัฒนาแหล่งทอ่งเที่ยว พ้ืนที่นันทนาการ และสวนสาธารณะ

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

13 จัดหาโคมไฟประดับรูปมังกร เพื่อความสวยงามในกิจกรร

รมทอ้งถิ่น แสดงเอกลักษณ์

วฒันธรรมของพื้นที่

จัดหาโคมไฟประดับรูปมังกรพร้อมติดต้ัง

จ านวน 400 ตัว ตามรูปแบบรายละเอียดและ

จุดที่เทศบาลก าหนด

      4,400,000 เกิดความสวยงาม

ตระการตาสร้างความ

ประทบัใจ แก่ผู้มาเยี่ยม

ชม

ส านักการช่าง

งบประมาณเทศบาล -               32,770,000     16,320,000     

งบเงนิอุดหนุน -               185,000,000   185,000,000   
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4. ยุทธศาสตรพั์ฒนากายภาพเมือง

    4.3 แนวทางปรบัปรงุและเพ่ิมประสิทธิภาพ การขยายระบบผลิต และจ้าหน่ายน ้าประปา พรอ้มพัฒนาคุณภาพน ้าประปา

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 วางทอ่เมนประปาจากหลัก

ดับเพลิงติดบา้นพกัพนักงาน

เจ้าทา่ถึงสุดร้ัวส านักงานตรวจ

เงินแผ่นดิน

(เสนอจากค าร้องของ

ประชาชน)

เพื่อขยายการผลิตน้ าประปา

ใหป้ระชาชนใช้อย่างทั่วถึง

วางทอ่ PVC ขนาด Ø 100 ม.ม ชั้นคุณภาพ 

13.5 ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ความยาว 650 

เมตร จากหลักดับเพลิงติดบา้นพกัพนักงาน

เจ้าทา่ถึงสุดร้ัวสนง.ตรวจเงินแผ่นดินพร้อม

ติดต้ังหลักดับเพลิง 1 จุด

        720,600 ประชาชนมีน้ าสะอาด

ใช้อุปโภคอย่างทั่วถึง

และเพยีงพอ

ส านักการประปา

2 วางทอ่เมนประปาจากถนน

นครสวรรค์พษิณุโลก ไปยัง

ถนนทางเข้าสถานีขนส่ง 

(ศูนย์ทา่รถ)

(เสนอจากค าร้องของ

ประชาชน)

เพื่อขยายการผลิตน้ าประปา

ใหป้ระชาชนใช้อย่างทั่วถึง

วางทอ่ PVC ขนาด Ø 100 มม. ชั้นคุณภาพ 

13.5 ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ความยาว  220 

เมตร

        295,700 ประชาชนมีน้ าสะอาด

ใช้อุปโภคอย่างทั่วถึง

และเพยีงพอ

ส านักการประปา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2555 ถึง 2557)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
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    4.3 แนวทางปรบัปรงุและเพ่ิมประสิทธิภาพ การขยายระบบผลิต และจ้าหน่ายน ้าประปา พรอ้มพัฒนาคุณภาพน ้าประปา

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

3 วางทอ่เมนประปา จาก

บา้นเลขที่ 179/6 ไปตาม

ถนนสวรรค์วถิี ถึงซอยสวรรค์

วถิี 65

(เสนอจากค าร้องของ

ประชาชน)

เพื่อขยายการผลิตน้ าประปา

ใหป้ระชาชนใช้อย่างทั่วถึง

วางทอ่ PVC ขนาด Ø 8" x 6  ม. ชั้นคุณภาพ

 8.5 ชนิดต่อด้วยแหวนยางความยาว 265 

เมตร และประสานทอ่เมนเดิม ขนาด Ø 4 นิ้ว

 และหลักดับเพลิง  1 จุด

        471,300 ประชาชนมีน้ าสะอาด

ใช้อุปโภคอย่างทั่วถึง

และเพยีงพอ

ส านักการประปา

4 วางทอ่เมนประปา ซอย

ด้านหลังมหาวทิยาลัยราชภฎั

(เสนอจากค าร้องของ

ประชาชน)

เพื่อขยายการผลิตน้ าประปา

ใหป้ระชาชนใช้อย่างทั่วถึง

วางทอ่ PVC ขนาด Ø 100 มม. ชั้นคุณภาพ 

13.5 ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ความยาว 450 

เมตร พร้อมประสานทอ่เมนจากปลายสุดของ

ทอ่ ขนาด Ø 100 มม.เดิม

        492,100 ประชาชนมีน้ าสะอาด

ใช้อุปโภคอย่างทั่วถึง

และเพยีงพอ

ส านักการประปา

5 ดันทอ่ลอดถนนนครสวรรค์

พษิณุโลกหน้าบริษทัมาสด้า 

เอ.โอ  จ ากัด

(เสนอจากค าร้องของ

ประชาชน)

เพื่อขยายการผลิตน้ าประปา

ใหป้ระชาชนใช้อย่างทั่วถึง

โดยใช้ทอ่ปลอกเหล็ก ขนาด Ø 500 มม. 

ความยาว 60 เมตร และใช้ทอ่ลอด PVC 

ขนาด  Ø 300 มม. ชั้นคุณภาพ 8.5 ชนิดต่อ

ด้วยแหวนยาง ความยาว 72 เมตร

      1,125,300 ประชาชนมีน้ าสะอาด

ใช้อุปโภคอย่างทั่วถึง

และเพยีงพอ

ส านักการประปา
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    4.3 แนวทางปรบัปรงุและเพ่ิมประสิทธิภาพ การขยายระบบผลิต และจ้าหน่ายน ้าประปา พรอ้มพัฒนาคุณภาพน ้าประปา

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

6 ติดต้ังค่าเคร่ืองจ่ายคลอรีน

แก๊ส (การประปาแควใหญ่)

ปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมี

ใหไ้ด้มาตรฐาน

ติดต้ังเคร่ืองจ่ายคลอรีนแก๊ส ไม่น้อยกวา่ 

ขนาด 1 ก.ก. /ชม.  ประกอบด้วยเคร่ืองจ่าย

ก๊าซคลอรีน เคร่ืองสูบน้ าพร้อมโรตามิเตอร์ 

ตู้ควบคุมไฟฟา้ เคร่ืองตรวจจับแก๊สคลอรีน 

พดัลมระบายอากาศ ถังแก๊สพร้อมแก๊ส 

จ านวน 1 ชุด และถังพร้อมแก๊สคลอรีน

ส าหรับส ารอง ขนาด 100 กก. จ านวน 2 ถัง 

พร้อมติดต้ัง

        600,000 ประชาชนมีน้ าประปา

ได้มาตรฐาน

ส านักการประปา

7 ค่าเคร่ืองมือตรวจสอบหา

น้ าประปาร่ัวไหลในทอ่เมน

ประปาใต้ดิน

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพและ

ลดการร่ัวไหลของน้ า

ติดต้ังเคร่ืองตรวจหาน้ าประปาร่ัวไหล  ในเส้น

ทอ่เมนประปาในเขตเทศบาล

         500,000          500,000 ลดการสูญเสียน้ าใน

ระบบ

ส านักการประปา

8 วางทอ่เมนประปาถนน

พหลโยธนิไปถนนเล่ียงเมือง

ถึงทางเข้าโครงการหมู่บา้น

มั่นคง

เพื่อขยายการผลิตน้ าประปา

ใหป้ระชาชนใช้อย่างทั่วถึง

 วางทอ่ PVC ขนาด Ø 200 ม.ม และทอ่ PVC

 ขนาด Ø 150 ม.ม ชั้นคุณภาพ 13.5 ชนิดต่อ

ด้วยแหวนยางติดต้ังหลักดับเพลิง จ านวน  2 

จุด  ความยาว 900 เมตร

       1,436,100 ประชาชนมีน้ าสะอาด

ใช้อุปโภคอย่างทั่วถึง

และเพยีงพอ

ส านักการประปา
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    4.3 แนวทางปรบัปรงุและเพ่ิมประสิทธิภาพ การขยายระบบผลิต และจ้าหน่ายน ้าประปา พรอ้มพัฒนาคุณภาพน ้าประปา

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

9 วางทอ่เมนประปาถนนวมิาน

แมนฝ่ังขวามือแยกจากซอย

สวรรค์วถิี 22

(เสนอจากค าร้องของ

ประชาชน)

เพื่อขยายการผลิตน้ าประปา

ใหป้ระชาชนใช้อย่างทั่วถึง

วางทอ่ PVC ขนาด Ø 100 ม.ม ชั้นคุณภาพ 

13.5 ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ถ.วมิานแมนฝ่ัง

ขวามือแยกจากซ.สวรรค์วถิี 22 ความยาว 

250 เมตร และเข้าซอยสวรรค์วถิี 20 ความ

ยาว 135 เมตร ความยาว รวม 385 เมตร

         450,900 ประชาชนมีน้ าสะอาด

ใช้อุปโภคอย่างทั่วถึง

และเพยีงพอ

ส านักการประปา

10 วางทอ่เมนประปาจากแยก 

ถ.จักรวาลเข้าโรงแรม NSC 

ถึงอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น

(เสนอจากค าร้องของ

ประชาชน)

เพื่อขยายการผลิตน้ าประปา

ใหป้ระชาชนใช้อย่างทั่วถึง

วางทอ่ PVC ขนาด Ø 250 มม. ชั้นคุณภาพ 

13.5 ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ความยาว  270 

เมตร

         819,700 ประชาชนมีน้ าสะอาด

ใช้อุปโภคอย่างทั่วถึง

และเพยีงพอ

ส านักการประปา

11 วางทอ่เมนประปา ซอย

สวรรค์วถืี 24 ข้างโรงเรียน

สตรีนครสวรรค์

(เสนอจากค าร้องของ

ประชาชน)

เพื่อขยายการผลิตน้ าประปา

ใหป้ระชาชนใช้อย่างทั่วถึง

วางทอ่ PVC ขนาด Ø 150 มม. ชั้นคุณภาพ 

13.5 ชนิดต่อด้วยแหวนยางความยาว 550 

เมตร ประสานจากทอ่เมน ขนาด Ø 300 มม.

 จากถนนวงษส์วรรค์และประสานทอ่ใหก้ับ

ผู้ใช้น้ าประปาประมาณ 20 ราย

         883,600 ประชาชนมีน้ าสะอาด

ใช้อุปโภคอย่างทั่วถึง

และเพยีงพอ

ส านักการประปา
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    4.3 แนวทางปรบัปรงุและเพ่ิมประสิทธิภาพ การขยายระบบผลิต และจ้าหน่ายน ้าประปา พรอ้มพัฒนาคุณภาพน ้าประปา

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

12 ดันทอ่ลอดถนนนครสวรรค์

พษิณุโลกหน้าบริษทัสารคุณ

ฮอนด้า

เพื่อขยายการผลิตน้ าประปา

ใหป้ระชาชนใช้อย่างทั่วถึง

โดยใช้ทอ่ปลอกเหล็ก ขนาด Ø 500 มม. 

ความยาว 42 เมตร และใช้ทอ่ลอด PVC 

ขนาด Ø 300 มม. ชั้นคุณภาพ 8.5 ชนิดต่อ

ด้วยแหวนยาง ความยาว 60 เมตร

       1,000,000 ประชาชนมีน้ าสะอาด

ใช้อุปโภคอย่างทั่วถึง

และเพยีงพอ

ส านักการประปา

งบประมาณเทศบาล 3,705,000      5,090,300       500,000         

งบเงนิอุดหนุน -               -                -               
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4. ยุทธศาสตรพั์ฒนากายภาพเมือง

    4.4 แนวทางปรบัปรงุ และเพ่ิมประสิทธิภาพระบบระบายน ้า ระบบปอ้งกันน ้าทว่ม / และแก้ไขปญัหาน ้าทว่ม

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงระบบระบายน้้าถนน

ไปบางเรารักกันจริง ต้ังแต่

บา้นเลขที่ 1010/230ถึงหน้า

หอพกัไทเป 

(เสนอโดยชุมชนหนอง

สาหร่าย)

เพื่อใหม้ีระบบระบายน้้าที่ดี

 แก้ไขปญัหาน้้าทว่มขังใน

พื้นที่

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กวา้ง 5.00

 - 6.00  เมตร  ยาว  160  เมตร ขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 มตร  ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

1,940,000      ราษฏรที่อยู่อาศัยใน

พื้นที่ได้รับความสะดวก

 ปลอดภยั ไม่มีปญัหา

น้้าทว่มขังในพื้นที่

ส้านักการช่าง

2 ปรับปรุงระบบระบายน้้า 

ถนนสาธารณะแยกถนน

มหาเทพ (ซอยหมอนวดแปว้)

 ต้ังแต่หน้าบา้นเลขที่ 

903/44-46 ถึงแยกถนน

มหาเทพ) 

(เสนอโดยชุมชนพรสวรรค์)

เพื่อใหม้ีระบบระบายน้้าที่ดี

 แก้ไขปญัหาน้้าทว่มขังใน

พื้นที่

รางระบายน้้า คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 

0.60 เมตร  ยาว  90  เมตร  ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

        390,000 ราษฏรที่อยู่อาศัยใน

พื้นที่ได้รับความสะดวก

 ปลอดภยั ไม่มีปญัหา

น้้าทว่มขังในพื้นที่

ส้านักการช่าง

ที่ โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2555 ถึง 2557)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
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    4.4 แนวทางปรบัปรงุ และเพ่ิมประสิทธิภาพระบบระบายน ้า ระบบปอ้งกันน ้าทว่ม / และแก้ไขปญัหาน ้าทว่ม

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ
ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

3 ปรับปรุงระบบระบายน้้า

ถนนมหาเทพจากแยกซอย

หมอนวดแปว้เชื่อมต่อระบบ

ระบายน้้าถนนพหลโยธนิ 

(เสนอโดยชุมชนพรสวรรค์)

เพื่อใหม้ีระบบระบายน้้าที่ดี

 แก้ไขปญัหาน้้าทว่มขังใน

พื้นที่

ทอ่ระบายน้้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 

เมตร ยาว 300 เมตร พร้อมบอ่พกั ตาม

แบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

      2,200,000 ราษฏรที่อยู่อาศัยใน

พื้นที่ได้รับความสะดวก

 ปลอดภยั ไม่มีปญัหา

น้้าทว่มขังในพื้นที่

ส้านักการช่าง

4 วางทอ่ระบายน้้าถนน

มหาเทพ จากแยกซอยหมอ

นวดแปว้เชื่อมต่อระบบ

ระบายน้้าถนนพหลโยธนิ 

(เสนอโดยชุมชนพรสวรรค์)

เพื่อใหม้ีระบบระบายน้้าที่ดี

 แก้ไขปญัหาน้้าทว่มขังใน

พื้นที่

ทอ่เหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 400 มม. 

พร้อมอุปกรณ์ จ้านวน 4 สถานีสูบ

      1,275,000 ราษฏรที่อยู่อาศัยใน

พื้นที่ได้รับความสะดวก

 ปลอดภยั ไม่มีปญัหา

น้้าทว่มขังในพื้นที่

ส้านักการช่าง

5 ปรับปรุงระบบระบายน้้าถนน

สวรรค์วถิี ช่วงแยกถนนธรรม

วถิี ถึงอรรถกวี

(เสนอโดยชุมชนยุวบณัฑิต)

เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางได้รับ

ความสะดวกปลอดภยัใน

การเดินทางการจราจร การ

ขนส่ง และมีระบบระบาย

น้้าที่ดี

ก่อสร้างทอ่ระบายน้้า คสล.เส้นผ่าศูนย์กลาง

 1.00 เมตร พร้อมปรับปรุงซ่อมแซมผิว

จราจรหลังทอ่ยาวรวม 700 เมตร ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

       6,500,000 ราษฏรที่อยู่อาศัยใน

พื้นที่ได้รับการคมนาคม

ที่สะดวก  ไม่มีปญัหา

น้้าทว่มขัง

ส้านักการช่าง
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    4.4 แนวทางปรบัปรงุ และเพ่ิมประสิทธิภาพระบบระบายน ้า ระบบปอ้งกันน ้าทว่ม / และแก้ไขปญัหาน ้าทว่ม

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ
ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

6 ขยายความกวา้งและเสริม

ความสูงคันปอ้งกันน้้าทว่ม

ถนนเจ้าพระยา (ริมเขื่อน) 

จากหลังโรงน้้าแข็งถึงบริเวณ

ซอยรณชัย

(เสนอโดยชุมชนรณชัย)

เพื่อปอ้งกันตล่ิงพงัและ

ปอ้งกันน้้าทว่ม

ขยายความกวา้งและเสริมความสูง   คัน

ปอ้งกันน้้าทว่ม  เปน็แบบโต๊ะ ค.ส.ล. กวา้ง 

3.65 เมตร พร้อมปรับปรุงระบบระบายน้้า

ทางเทา้และหนิทิ้งหน้าเขื่อนปอ้งกันตล่ิงพงั 

ยาว 995 เมตร ตามแบบแปลนรายละเอียด

ของเทศบาล

      33,000,000      33,000,000 ราษฏรที่อยู่อาศัย       

ในพื้นที่ได้รับการ

คมนาคมที่สะดวก  ไม่มี

ปญัหาน้้าทว่มขัง

ส้านักการช่าง

7 ปรับปรุงระบบระบายน้้าถนน

โกสีย์จากเชิงสะพานพษิณุโลก

 - ปอ้มหนึ่ง

(เสนอโดยชุมชนโกมินทร์)

เพื่อใหม้ีระบบระบายน้้าที่ดี ก่อสร้างทอ่ระบายน้้าขนาด  1.20 เมตร  

ยาว  2,275  เมตร และทอ่ระบายน้้าขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง  1.50  เมตร  ยาว 1,490  

เมตร ตามแบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

      30,000,000      30,000,000 ราษฏรที่อยู่อาศัยใน

พื้นที่ได้รับการคมนาคม

ที่สะดวก  ไม่มีปญัหา

น้้าทว่มขัง

ส้านักการช่าง

8 ก่อสร้างระบบปอ้งกันน้้าทว่ม

 จากวดัไทรใต้-ปอ้มหนึ่ง

(เสนอโดยชุมชนปอ้มหนึ่ง)

เพื่อปอ้งกันตล่ิงพงัและ

ปอ้งกันน้้าทว่ม

คันปอ้งกันน้้าทว่มจากวดัไทรใต้ ถึงปอ้มหนึ่ง

 ยาว 1,846 เมตร ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

 100,000,000

(เงินอุดหนุน)

 100,000,000

(เงินอุดหนุน)

ราษฏรที่อยู่อาศัยใน

พื้นที่ไม่มีปญัหาน้้าทว่ม

ขัง

ส้านักการช่าง
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    4.4 แนวทางปรบัปรงุ และเพ่ิมประสิทธิภาพระบบระบายน ้า ระบบปอ้งกันน ้าทว่ม / และแก้ไขปญัหาน ้าทว่ม

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ
ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

9 ปรับปรุงระบบระบายน้้า 

ถนนวงศ์สวรรค์  จากแยก

ถนนวมิานแมนถึงแยกถนน

ลูกเสือ

(เสนอโดยชุมชนถาวรพฒันา)

เพื่อใหม้ีระบบระบายน้้าที่ดี 

 แก้ปญัหาน้้าทว่มขังบริเวณ

ชุมชนข้างเคียงศูนย์บริการ

สาธารณสุข ฯ

ก่อสร้างทอ่ระบายน้้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

 1.20 เมตร   ยาว  460  เมตร   พร้อม

ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร คสล. หนา 0.20

 เมตร   พื้นที่ 855  ตารางเมตร  ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

       5,000,000 ราษฏรที่อยู่อาศัยใน

พื้นที่ไม่มีปญัหาน้้าทว่ม

ขัง

ส้านักการช่าง

10 ปรับปรุงระบบระบายน้้าถนน

จักรวาล เร่ิมต้ังแต่แยก

พหลโยธนิ ถึงแยกนวมินทร์

และทางหลวง หมายเลข  

117 จากแยกนวมินทร์ถึงใต้

สะพานพษิณุโลก

(เสนอโดยชุมชนหน้าผา)

เพื่อรวบรวมน้้าเสียและ

ระบบระบายน้้า  ปอ้งกัน

น้้าทว่มขังพื้นที่ ตามแนว

ถนน

ก่อสร้างทอ่ระบายน้้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

 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 พร้อมปรับปรุงซ่อมแซม 

ถนนก่อสร้างอาคารดักน้้าเสียและบอ่สูบน้้า

เสีย จ้านวน  1 แหง่ ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

 30,000,000

(เงินอุดหนุน)

 30,000,000

(เงินอุดหนุน)

ราษฏรที่อยู่อาศัย    ใน

พื้นที่ได้รับการคมนาคม

ที่สะดวก  ไม่มีปญัหา

น้้าทว่มขัง

ส้านักการช่าง

11 ก่อสร้างสถานีสูบน้้าฝน  ถนน

ไกรลาส

(เสนอโดยชุมชนรวมใจพฒันา)

เพื่อใหม้ีระบบระบายน้้า  ที่

มีประสิทธภิาพ

ก่อสร้างบอ่สูบ คสล.พร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้้า

 แบบจุ่ม ควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ  ตาม

แบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

      6,500,000 ท้าใหม้ีระบบระบายน้้า

ที่มีประสิทธภิาพ

ส้านักการช่าง
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    4.4 แนวทางปรบัปรงุ และเพ่ิมประสิทธิภาพระบบระบายน ้า ระบบปอ้งกันน ้าทว่ม / และแก้ไขปญัหาน ้าทว่ม

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ
ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

12 ก่อสร้างสถานีสูบน้้าฝน     

ชุมชนแสงสวรรค์

(เสนอโดยชุมชนปา่ไม)้

เพื่อใหม้ีระบบระบายน้้า  ที่

มีประสิทธภิาพ

ก่อสร้างบอ่สูบ คสล.พร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้้า

 แบบจุ่ม ควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ      

ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

    14,000,000 ท้าใหม้ีระบบระบายน้้า

ที่มีประสิทธภิาพ

ส้านักการช่าง

13 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.

รูปตัวยูพร้อมฝาปดิ คสล. 

ซอยมาตุลี 14

(เสนอโดยค้าร้องของ

ประชาชน)

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ

ความสะดวกในการสัญจร

ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.รูปตัวยู  พร้อม

ฝาปดิ คสล.ซอยมาตุลี 14  ขนาดลึก 0.40 

เมตร กวา้ง 0.50 เมตร ความยาว รวมทั้ง

สองข้าง 494 เมตร ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

       1,123,000 ราษฏรที่อยู่อาศัยใน

พื้นที่ได้รับการคมนาคม

ที่สะดวก รวดเร็ว

ส้านักการช่าง

14 ย้ายและสลับเคร่ืองสูบน้้า

ของสถานีสูบน้้าเสีย 2     

และ 3

เพื่อใหม้ีระบบรวบรวมน้้า

เสียและระบายน้้าฝนที่ดี

และมีความเหมาะสม

ย้ายสลับเคร่ืองสูบน้้าเสียสถานีสูบน้้าเสีย 2 

และ 3 พร้อมอุปกรณ์ระบบควบคุม     และ

หม้อแปลงไฟฟา้

          800,000 มีระบบระบายน้้าเสีย

และระบบน้้าฝนที่มี

ประสิทธภิาพ

ส้านักการช่าง

งบประมาณเทศบาล 26,305,000    76,423,000      63,000,000     

งบเงนิอุดหนุน -               130,000,000    130,000,000   

150



151

5. ยุทธศาสตรด์้านการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยและความมั่นคง

    5.1 แนวทางส่งเสรมิประชาธิปไตย ความเสมอภาค  สิทธิ เสรภีาพ ของประชาชน และการมีส่วนรว่มของประชาชนในการพัฒนาทอ้งถ่ิน

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 เลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาล

และนายกเทศมนตรีนคร

นครสวรรค์

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการ

เลือกต้ังสมาชิกสภา

เทศบาลและ

นายกเทศมนตรีนคร

นครสวรรค์

จัดการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลและ

นายกเทศมนตรี

      4,500,000 การเลือกต้ังเปน็ไปด้วย

ความเรียบร้อย

ส านักปลัดเทศบาล

2 วนัเทศบาล (ตามนโยบาย

กระทรวงมหาดไทย)

เพื่อเชิดชูความส าคัญของ

การปกครองทอ้งถิ่นใน

รูปแบบเทศบาลใหป้รากฏ

แก่ประชาชนทั่วไป

ท าบญุเล้ียงเพลพระ จัดนิทรรศการผลงาน

เทศบาล จัดกิจกรรมนันทนาการ

          50,000           50,000           50,000 พนักงานเทศบาลและ

ประชาชนทั่วไปเข้าใจ

และเหน็ความส าคัญ

ของการปกครองทอ้งถิ่น

รูปแบบเทศบาล 

พนักงานเทศบาลมี

ความรักความสามัคคี

ส านักปลัดเทศบาล

งานธรุการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2555 ถึง 2557)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
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    5.1 แนวทางส่งเสรมิประชาธิปไตย ความเสมอภาค  สิทธิ เสรภีาพ ของประชาชน และการมีส่วนรว่มของประชาชนในการพัฒนาทอ้งถ่ิน

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

3 อุดหนุนหน่วยงานของรัฐ เพื่ออุดหนุนหน่วยงานของรัฐ 1. อุดหนุน สภ.หนองปลิง       2,000,000       2,000,000       2,000,000 หน่วยงานของรัฐหรือ ส านักปลัดเทศบาล

หรือองค์กรเอกชนใน องค์กรเอกชนในกิจกรรม โครงการปอ้งกันปราบปรามยาเสพติด องค์กรเอกชนสามารถ งานธรุการ

กิจกรรมอันเปน็สาธารณ อันเปน็สาธารณประโยชน์ โครงการรณรงค์วนิัยและความปลอดภยั ปฏบิติังานได้อย่าง

ประโยชน์ บนทอ้งถนน ราบร่ืน

2. อุดหนุนสภ.เมืองนครสวรรค์

โครงการแก้ไขปญัหายาเสพติด
โครงการสายตรวจต ารวจร่วมมวลชน

ลดอาชญากรรม (ตมอ.)

โครงการสายลับล่องหน

โครงการขับขี่ปลอดภยัสร้างวนิัยจราจร

โครงการจัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์สนับสนุนงาน

รักษาความสงบเรียบร้อย

3. อุดหนุน ศตส. จังหวดันครสวรรค์

โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด
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    5.1 แนวทางส่งเสรมิประชาธิปไตย ความเสมอภาค  สิทธิ เสรภีาพ ของประชาชน และการมีส่วนรว่มของประชาชนในการพัฒนาทอ้งถ่ิน

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

4 ส ารวจความพงึพอใจของ เพื่อน าข้อมูลที่ได้รับมา จัดจ้างหน่วยงานหรือสถาบนัที่ 70,000          70,000          70,000          ผู้รับบริการได้รับความ ส านักปลัดเทศบาล

ผู้รับบริการ ปรับปรุงประสิทธภิาพการ เปน็กลางส ารวจความพงึพอใจ พงึพอใจสูงสุด งานการเจ้าหน้าที่

ท างาน ใหผู้้รับบริการได้รับ ของผู้รับบริการของเทศบาลใน

ความพงึพอใจสูงสุด ประเด็นหลัก ๆ ได้แก่ ด้าน

กระบวนการขั้นตอนการให้

บริการด้านเจ้าหน้าที่ผู้ใหบ้ริการ

ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก ฯลฯ

5 อุดหนุนโครงการอนุรักษแ์ละ

ส่งเสริมงานประเพณีแหเ่จ้า

พอ่เจ้าแม่ปากน้ าโพ (ตาม

นโยบายทอ้งถิ่น)

เพื่อเปน็การส่งเสริมการ

ทอ่งเที่ยวภายในจังหวดั

สนับสนุนงานประเพณีแหเ่จ้าพอ่-เจ้าแม่ 

ปากน้ าโพ ปลีะ 1 คร้ัง

      2,000,000       2,000,000       2,000,000 เศรษฐกิจการค้าภายใน

จังหวดัดีขึ้น

งานส่งเสริมการ

ทอ่งเที่ยว

งบประมาณเทศบาล 8,620,000      4,120,000      4,120,000      

งบเงนิอุดหนุน -               -               -               
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5. ยุทธศาสตรด์้านการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยและความมั่นคง

    5.2 แนวทางพัฒนาระบบการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยัการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย ความมั่นคงปลอดภยัในชีวิตและทรพัย์สิน

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 ติดต้ังระบบกล้องโทรทศัน์

วงจรปดิ ภายในเขตเทศบาล 

ระยะที่ 5

(เสนอโดยชุมชนสะพานด า)

เพื่อเฝ้าระวงั ปอ้งกันการ

ก่ออาชญากรรม การก่อ

ความไม่สงบ  และ

สนับสนุนการอ านวยการ

จราจร

ติดต้ังระบบกล้องโทรทศัน์วงจรปดิพร้อม

ระบบโครงข่ายเพิ่มเติม จ านวน 32 กล้อง

      8,000,000 ประชาชนมีความมั่นใจ

ในระบบรักษาความ

ปลอดภยัในชีวติและ

ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

งานเทคโนโลยีฯ

กองวชิาการและ

แผนงาน

2 ติดต้ัง และปรับปรุง ระบบ

กล้องโทรทศัน์วงจรปดิ

อาคารส านักงานเทศบาล

ระยะที่ 2

เพื่อเฝ้าระวงั ปอ้งกันการ

ก่ออาชญากรรม การก่อ

ความไม่สงบ  และระวงัเหตุ

ต่าง ๆ ภายใน และโดยรอบ

ส านักงานเทศบาลนคร

นครสวรรค์

ติดต้ังกล้องชนิด IP Camera เพิ่มเติมจ านวน 

 16  จุด  และปรับปรุงระบบบนัทกึภาพ

กล้องโทรทศัน์วงจรปดิภายในส านักงาน

      1,200,000 ประชาชนมีความมั่นใจ

ในระบบรักษาความ

ปลอดภยัในชีวติและ

ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

งานเทคโนโลยีฯ

กองวชิาการและ

แผนงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2555 ถึง 2557)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
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    5.2 แนวทางพัฒนาระบบการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยัการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย ความมั่นคงปลอดภยัในชีวิตและทรพัย์สิน

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

3 ดูแลรักษา (Maintenance) 

ระบบกล้องโทรทศัน์วงจรปดิ 

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2  รอบ

อาคารส านักงานเทศบาล 

และระบบรวมศูนย์โครงข่าย

สารสนเทศ

(เสนอโดยชุมชนสุนันทา)

เพื่อใหโ้ครงข่ายสารสนเทศ

เทศบาลนครนครสวรรค์

สามารถใช้งานได้อย่างมี

ประสิทธภิาพ

ดูแลรักษากล้องโทรทศัน์วงจรปดิ และ

อุปกรณ์ต่อพว่ง จ านวนไม่น้อยกวา่ 96 ชุด

และดูแลรักษาโครงข่ายรวมศูนย์ข้อมูล

สารสนเทศเทศบาลนครนครสวรรค์ จ านวน

ไม่น้อยกวา่ 24 จุด

      1,900,000       1,800,000       1,800,000 กล้องโทรทศัน์วงจรปดิ 

สามารถใช้งานได้อย่าง

มีประสิทธภิาพ

งานเทคโนโลยีฯ

กองวชิาการและ

แผนงาน

4 ตู้แดงอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ

ประชาชน

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพใน

การปอ้งกันและปราบปราม

การก่ออาชญากรรมใน

ลักษณะต่างๆ

จัดหาและติดต้ังอุปกรณ์ตู้แดงอิเล็กทรอนิกส์ 

(E RED BOX) จ านวน 30 ตู้

      1,050,000 ประสิทธภิาพในการ

ปฎบิติังานของ

เจ้าหน้าที่ต ารวจเพิ่มขึ้น

ส านักปลัดเทศบาล

5 จัดระเบยีบการจ าหน่ายสินค้า

ในที่สาธารณะและใหค้วามรู้

แก่ผู้ประกอบการค้า

(เสนอโดยชุมชนวมิานแมน)

ผู้ประกอบการค้ารู้และ

เข้าใจกฎ ระเบยีบของ

ราชการและปฏบิติัได้อย่าง

ถูกต้อง

ผู้กระท าผิดกฏหมายลดลงร้อยละ  50           50,000           50,000           50,000 การจ าหน่ายสินค้าในที่

หรือทางสาธารณะมี

ความเปน็ระเบยีบ

เรียบร้อย

งานเทศกิจ
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    5.2 แนวทางพัฒนาระบบการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยัการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย ความมั่นคงปลอดภยัในชีวิตและทรพัย์สิน

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

6 ส ารวจตรวจสอบบคุคล

เร่ร่อนขอทานในเขตเทศบาล

เพื่อเปน็การพฒันาคุณภาพ

ชีวติบคุคลเร่ร่อนขอทาน 

ตลอดจนเพื่อลดปญัหาการ

ก่ออาชญากรรมและปญัหา

การก่อเหตุร าคาญแก่

ประชาชน

คนเร่ร่อนในเขตเทศบาลลดลงร้อยละ 60           10,000           10,000           10,000 ลดปญัหาบคุคลเร่ร่อน

ขอทานในเขตเทศบาล

งานเทศกิจ

7 สัปดาหป์อ้งกันอัคคีภยั

(เสนอโดยชุมชนวมิานลอย)

เพื่อจัดกิจกรรมณรงค์

ปอ้งกันอัคคีภยั

67  ชุมชน           50,000           50,000           50,000 การเกิดอัคคีภยัลดลง งานปอ้งกันฯ

8 รณรงค์ปอ้งกันสาธารณภยั

(เสนอโดยชุมชนเขาโรงครัว)

เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์

ปอ้งกันเหตุสาธารณภยั

อุบติัภยั

67  ชุมชน           50,000           50,000           50,000 การเกิดสาธารณภยัลดลง งานปอ้งกันฯ

9 ตรวจร่วมเพื่อความปลอดภยั

(เสนอโดยผู้แทนจากสถานี

ต ารวจฯ)

เพื่อจัดก าลัง อปพร.ออก

ตรวจร่วม กับหน่วยงาน

ของต ารวจ

1 โครงการ           60,000           60,000           60,000 การเกิดอัคคีภยั และ

เหตุสาธารณภยั ลดลง

งานปอ้งกันฯ

10 เยาวชนปอ้งกันสาธารณภยั 

หรือภยัคุกคามอื่น

(เสนอโดยชุมชนเขากบ

เอราวณั)

เพื่อฝึกใหเ้ยาวชนรู้วธิกีาร

ปอ้งกันสาธารณภยั และ

ระงับภยั ตลอดจนการ

ปอ้งกันตัวจากภยัคุกคาม

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

วธิกีารปอ้งกัน และ

ระงับสาธารณภยัและ

ภยัอื่น ๆ

งานปอ้งกันฯ
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    5.2 แนวทางพัฒนาระบบการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยัการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย ความมั่นคงปลอดภยัในชีวิตและทรพัย์สิน

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

11 ประกวดการปอ้งกันและ

บรรเทาสาธารณภยัดีเด่น

เพื่อร่วมโครงการประกวด

การปอ้งกันฯ ดีเด่น ที่กรม

ปอ้งกันฯ จัดขึ้น

ปลีะ 1  คร้ัง           30,000 งานปอ้งกันฯ อาจได้รับ

รางวลัจากการประกวด

งานปอ้งกันฯ

12 ฝึกซ้อมแผนระงับอัคคีภยั ใน

พื้นที่เส่ียงภยั

(เสนอโดยชุมชนหนองผักตบ)

เพื่อเตรียมความพร้อมใน

การระงับอัคคีภยั

30  ชุมชน           50,000 พนักงานมีความพร้อม

ในการระงับอัคคีภยั

งานปอ้งกันฯ

13 ปอ้งกันและลดอุบติัเหตุทาง

ถนนช่วงเทศกาลส าคัญ

(เสนอโดยผู้แทนจากสถานี

ต ารวจฯ)

เพื่อลดอุบติัเหตุทางถนน

ในช่วงเทศกาลส าคัญภายใน

เขตเทศบาล

3  คร้ัง           50,000 สามารถลดอุบติัเหตุทาง

ถนน

งานปอ้งกันฯ

14 ชุมชนปลอดภยัร่วมใจ ลด 

อุบติัเหตุทางถนน

(เสนอโดยผู้แทนจากสถานี

ต ารวจฯ)

เพื่อใหชุ้มชนภายในเขต

เทศบาล เปน็ชุมชน

ปลอดภยัจากอุบติัเหตุทาง

ถนน

2  คร้ัง           30,000 สามารถลดอุบติัเหตุทาง

ถนน ภายในชุมชนของ

เทศบาล

งานปอ้งกันฯ

งบประมาณเทศบาล 12,590,000    2,080,000      2,080,000      

งบเงนิอุดหนุน -               -               -               
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6. ยุทธศาสตรด์้านการบรหิารจัดการที่ดี

    6.1 แนวทางส่งเสรมิการบรหิารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 บริการประชาชนด้าน

ทะเบยีนราษฎรและบตัร

ประจ าตัวประชาชนด้วย

ความรวดเร็ว

ลดขั้นตอนและระยะเวลา

ในการบริการประชาชน

ด้านทะเบยีนราษฎร

ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการใหบ้ริการ

เหลือ 10-15 นาท ีต่อราย

  -  -  - การปฏบิติังานรวดเร็ว

สร้างความพงึพอใจแก่

ประชาชน

งานทะเบยีนฯ

2 บริการประชาชนด้าน

ทะเบยีนราษฎรและบตัร

ประจ าตัวประชาชนด้วย

ความรวดเร็ว

ลดขั้นตอนและระยะเวลา

ในการบริการประชาชน

ด้านบตัรประจ าตัวประชาชน

ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการบริการเหลือ 

10 นาทต่ีอราย

  -  -  - การปฏบิติังานรวดเร็ว

สร้างความพงึพอใจแก่

ประชาชน

งานทะเบยีนฯ

งบประมาณเทศบาล -               -               -               

งบเงนิอุดหนุน -               -               -               

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2555 ถึง 2557)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
วตัถุประสงค์

ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ

งบประมาณและที่มา
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6. ยุทธศาสตรด์้านการบรหิารจัดการที่ดี

    6.2 แนวทางพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศใหม้ีประสิทธิภาพ

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 ติดต้ังจอ LCD ส าหรับงาน

ประชาสัมพนัธ ์ภายในอาคาร

ส านักงานเทศบาลนคร

นครสวรรค์

เพื่อใช้ในการประชาสัมพนัธ ์

ข่าวสาร และเหตุต่าง ๆ รวมถึง

ถ่ายทอดรายการของมหาดไทย

ชาแนล และกิจกรรมต่าง ๆ ของ

เทศบาล ใหก้ับพนักงาน และ

ประชาชนผู้มาติดต่องานใน

ส านักงานเทศบาลนคร

นครสวรรค์

ติดต้ังจอภาพ ชนิด LCD หรือ ดีกวา่ ขนาดไม่

น้อยกวา่ 32 นิ้ว จ านวน 24 จุด พร้อมระบบ

บริหารจัดการการถ่ายทอดสัญญาณ

        500,000 เทศบาล สามารถแจ้ง

ข่าวสาร หรือเร่ืองราวที่

น่าสนใจ รวมถึงการท า

ความเข้าใจกับประชาชน

ผู้มาติดต่อราชการ 

พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้

ด้วยความสะดวก รวดเร็ว 

และทั่วถึง

งานประชาสัมพนัธ์

 / งานเทคโน ฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.255 ถึง 2557)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
วตัถุประสงค์

ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ

งบประมาณและที่มา
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    6.2 แนวทางพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศใหม้ีประสิทธิภาพ

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
วตัถุประสงค์

ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ

งบประมาณและที่มา

2 ติดต้ังจอ LED ขนาดใหญ่

ชนิดติดต้ังภายนอกอาคาร 

เพื่อใช้ในการประชาสัมพนัธ์

เพื่อใช้ในการประชาสัมพนัธ ์

ข่าวสาร และเหตุต่าง ๆ และ

กิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล

ประชาชนผู้สนใจ รวมถึงเปน็

ช่องทางพฒันารายได้มาสู่

เทศบาลในอนาคต

ติดต้ังจอภาพกลางแจ้งชนิด LED ขนาด 5 x 7

 เมตร จ านวน 1 จุด

   16,000,000 เทศบาล สามารถแจ้ง

ข่าวสาร หรือเร่ืองราวที่

น่าสนใจ รวมถึงการท า

ความเข้าใจกับประชาชน

ผู้มาติดต่อราชการ 

พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้

ด้วยความสะดวก รวดเร็ว 

และทั่วถึง

งานประชาสัมพนัธ์

 / งานเทคโน ฯ

3 จัดหารถกระเช้าชนาดเล็ก เพื่อใช้ในการดูแลรักษา ระบบ

กล้องโทรทศัน์วงจรปดิของ

เทศบาลนครนครสวรรค์

จัดหารถกระเช้าชนาดเล็ก มีกระเช้าไฮโดรลิค

ขนาดความสูงไม่น้อยกวา่ 6 เมตร จ านวน 1 

คัน

     1,600,000 เทศบาลสามารถดูแล

รักษาระบบกล้องวงจรปดิ

ได้อย่างรวดเร็ว และ

ปลอดภยั ระบบกล้อง ฯ

สามารถไช้งานได้อย่างมี

ประสิทธภิาพ

งานเทคโน ฯ
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    6.2 แนวทางพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศใหม้ีประสิทธิภาพ

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
วตัถุประสงค์

ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ

งบประมาณและที่มา

4 จัดหารถยนต์ติดต้ังเวที

เคล่ือนที่พร้อมจอ LED 

(stage mobile)

เพื่อใช้ในงานประชาสัมพนัธ ์และ

ใช้เปน็เวทเีคล่ือนที่ หรือจุด

ประชาสัมพนัธ ์เคล่ือนที่ 

สามารถรองรับการท างานได้ใน

ทกุพื้นที่ในเขตเทศบาล

จัดหาเวทเีคล่ือนที่ พร้อมจอ LED ระบบ

กระจายเสียง และระบบบริหารจัดการ

     4,000,000 เทศบาลสามารถใช้งานเวที

เคล่ือนที่ชนิดเต็มรูปแบบ

ได้ทกุสถานที่ เพื่อ

สนับสนุนการ

ประชาสัมพนัธ ์และ

กิจกรรมต่าง ๆ ของ

เทศบาล

งานประชาสัมพนัธ์

 / งานเทคโน ฯ

5 เช่าเคร่ืองคอมพวิเตอร์ เพื่อใหเ้ทศบาล หน่วยงานของ

เทศบาล และโรงเรียนในสังกัด

เทศบาล สามารถมีเคร่ือง

คอมพวิเตอร์ใช้งานได้อย่างมี

ประสิทธภิาพตลอดเวลา ลด

ค่าใช้จ่ายในการซ่อม และดูแล

รักษาในระยะยาว

 - เช่าเคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์ชนิดต้ังโต๊ะ

และชนิดพกพา พร้อมอุปกรณ์ ประมาณ 300 

เคร่ือง

 - จัดหาซอฟวแ์วร์ลิขสิทธิส์ าหรับ

คอมพวิเตอร์ที่เช่า

     6,000,000 เทศบาล หน่วยงานของ

เทศบาล และโรงเรียนใน

สังกัดเทศบาล มีเคร่ือง

คอมพวิเตอร์ที่มี

ประสิทธภิาพใช้งานได้

ตลอดเวลา

งานเทคโน ฯ
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    6.2 แนวทางพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศใหม้ีประสิทธิภาพ

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
วตัถุประสงค์

ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ

งบประมาณและที่มา

6 ติดต้ังอุปกรณ์และระบบ

เชื่อมโยงสัญญาณศูนย์ข้อมูล

กลาง

เพื่อใหส้ามารถบริหารจัดการ

ระบบภายในของศูนย์ข้อมูลกลาง

 และเชื่อมต่อระบบใหส้ามารถ

ท างานด้วยกันได้อย่างสมบรูณ์

ติดต้ัง อุปกรณ์ และสายเชื่อมต่อชนิด Fiber 

Optic ส าหรับเชื่อมต่อ NODE และระบบ

บริหารจัดการ server แบบ KVM ชนิดใช้งาน

ผ่านสาย UTP รองรับได้ไม่น้อยกวา่ 30 unit 

จ านวน 1 ระบบ

        250,000 สามารถเชื่อมต่อ

ระบบงานหลายระบบ ให้

สามารถบริหารจัดการ

แบบรวมกันได้อย่างมี

ประสิทธภิาพ ลดการ

สูญเสียเนื่องจากความ

ล้มเหลวของระบบ

งานเทคโน ฯ

7 จัดหาระบบลงเวลาชนิดอ่าน

ด้วยลายมือ

เพื่อใหก้ารบริหารจัดการด้าน

บคุลากรสามาถท าได้อย่างมี

ประสิทธภิาพ

จัดหาระบบลงเวลาชนิดอ่านด้วยลายมือ 

พร้อมระบบบริหารจัดการจ านวน 1 ระบบ

     400,000 สามารถบริหารจัดการ

ด้านบคุลากรได้อย่างมี

ประสิทธภิาพ

กองวชิาการฯ

งบประมาณเทศบาล 28,350,000   400,000     -           

งบเงนิอุดหนุน -              -            -           
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6. ยุทธศาสตรด์้านการบรหิารจัดการที่ดี

    6.3 แนวทางส่งเสรมิและพัฒนาทรพัยากรการบรหิาร ใหม้ีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 อบรมสัมมนาสมาชิกสภา

เทศบาล คณะผู้บริหาร 

พนักงานเทศบาล และ

พนักงานจ้าง

เพื่อใหผู้้เข้ารับการอบรมได้

รู้และเข้าใจ เร่ืองกฎหมาย 

ระเบยีบวธิกีารปฏบิติังาน 

ทกัษะและประสบการณ์ 

และการปฏบิติัหน้าที่

อบรมและศึกษาดูงาน 3 โครงการ       2,000,000       2,000,000       2,000,000 น าความรู้ที่ได้รับมา

ประยุกต์ใช้ในการ

ปรับปรุงประสิทธภิาพ

การบริหารงานเทศบาล

และการปฎบิติังาน

ส านักปลัดเทศบาล

2 ฝึกอบรม อปพร. และฝึก

ทบทวน อปพร.และน า

สมาชิกอปพร.สัมมนาทศัน

ศึกษาดูงาน

(เสนอโดยชุมชนเจ้าแม่ศรี

จันทร์)

เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้

ความสามารถในการระงับ

เหตุอัคคีภยัเบื้องต้นและ

เพื่อให ้อปพร.ที่ผ่านการ

ฝึกอบรมไปแล้วมีความรู้

และมีทกัษะในการใช้

อุปกรณ์ และเทคนิคที่

ทนัสมัย ตลอดจนศักษาดู

งานพื้นที่อื่นๆ

100 คน         500,000         500,000         500,000 ประชาชนมีความรู้และ

สามารถระงับเหตุ

อัคคีภยัเบื้องต้นได้อป

พร. มีความรู้ มีทกัษะ

ในการใช้อุปกรณ์

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้เพิ่ม

มากขึ้น

งานปอ้งกันฯ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2555 ถึง 2557)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ
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    6.3 แนวทางส่งเสรมิและพัฒนาทรพัยากรการบรหิาร ใหม้ีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ

3 ฝึกซ้อมแผนปอ้งกันภยัฝ่าย

พลเรือน

(เสนอโดยชุมชนสามัคคี

พฒันา)

เพื่อฝึกซ้อมแผนปอ้งกันภยั

ฝ่ายพลเรือน อาทเิช่นแผน

ปอ้งกันน้ าทว่ม และ

ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภยั

และซ้อมแผนอุบติัภยั

ไม่น้อยกวา่ 1 คร้ัง           50,000           50,000           50,000 ท าใหเ้กิดความคล่องตัว

ในการปอ้งกันหากมีสา

ธารณภยัเกิดขึ้นจริง

งานปอ้งกัน ฯ

4 พฒันาประสิทธภิาพพนักงาน

ดับเพลิง

เพื่อเพิ่มทกัษะ และพฒันา

ศักยภาพของพนักงาน

30 คน           80,000           80,000           80,000 พนักงาน ได้เพิ่มทกัษะ 

และพฒันาขีด

ความสามารถ

งานปอ้งกัน ฯ

5 ปรับปรุงที่จอดเรือดับเพลิง 

หน่วยเฉพาะกิจ

เพื่อใช้เปน็หน่วยดับเพลิง

เฉพาะกิจ

1   หลัง           90,000 มีที่ส าหรับจอดเรือ

ดับเพลิง

งานปอ้งกัน ฯ

6 ปรับปรุงบา้นพกัพนักงาน

ดับเพลิง (หลังดับเพลิงตรง

ข้ามพสัดุสาธารณสุขฯ)

เพื่อปรับปรุงอาคารที่พกั

พนักงานดับเพลิง

 1  แหง่         500,000 เพื่อใหเ้ปน็ที่พกัอาศัย

ของพนักงานดับเพลิง

งานปอ้งกัน ฯ

7 ปรับปรุง ต่อเติมแฟลตที่พกั 

พนักงานดับเพลิง

เพื่อปรับปรุงที่พกัและใหม้ี

ที่พกัเพิ่มเติม

1  แหง่         200,000 เพื่อใหเ้ปน็ที่พกัอาศัย

ของพนักงานดับเพลิง

งานปอ้งกัน ฯ

8 ก่อสร้างหอ้งอยู่เวร -ยามของ

พนักงาน

เพื่อใหม้ีหอ้งอยู่เวร-ยาม

เพิ่มเติม

1   แหง่           90,000 พนักงานมีหอ้งอยู่เวร

ยามเพยีงพอ

งานปอ้งกัน ฯ
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    6.3 แนวทางส่งเสรมิและพัฒนาทรพัยากรการบรหิาร ใหม้ีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ

9 ซ่อมแซมยานพาหนะรถบนัได

เล่ือนอัตโนมัติ (ย.10)

เพื่อใหใ้ช้การได้ดี 1 คัน         200,000 เพื่อใช้ช่วยเหลือ

ผู้ประสบภยัจากอาคาร

สูง

งานปอ้งกัน ฯ

10 ซ่อมแซมยานพาหนะรถบนัได

เล่ือนอัตโนมัติ(หอน้ า)

เพื่อใหใ้ช้การได้ดี 1 คัน         500,000 เพื่อใช้ช่วยเหลือ

ผู้ประสบภยัจากอาคาร

สูง

งานปอ้งกัน ฯ

11 ก่อสร้างอาคารชุดที่พกั

พนักงานดับเพลิง

เพื่อเปน็สวสัดิการใหก้ับ

เจ้าหน้าที่และ พนักงาน

1  แหง่          5,000,000 เปน็ที่พกัอาศัยของจนท.

 และพนักงานเกิดความ

รวดเร็วในการออก

ปฏบิติังาน

งานปอ้งกัน ฯ

12 ปรับปรุงอาคารส านักงาน

หน่วยเรือดับเพลิง วดัตะแบก

เพื่อปรับปรุงอาคาร

ส านักงานของสถานีดับเพลิง

 หน่วยเรือดับเพลิง วดั

ตะแบก

1  หลัง            500,000 เปน็ส านักงาน ส าหรับ

ปฏบิติัหน้าที่ ของ

พนักงานดับเพลิงสถานี

ย่อย

งานปอ้งกัน ฯ

13 ปรับปรุงเคาทเ์ตอร์งาน

ทะเบยีนฯ

เพื่ออ านวยความสะดวกต่อ

ผู้ใช้บริการ

ปรับปรุงเคาทเ์ตอร์งานทะเบยีนฯ จัดท าปา้ย

ต่างๆ ฯลฯ

        200,000 ประชาชนได้รับความ

สะดวกสบายในการใช้

บริการ

งานทะเบยีนฯ
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    6.3 แนวทางส่งเสรมิและพัฒนาทรพัยากรการบรหิาร ใหม้ีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ

14 ก่อสร้างสถานีดับเพลิงใหม่

แทนสถานีดับเพลิงหลังเก่า

เพื่อใหส้ถานีดับเพลิง มี

ความเปน็ระเบยีบเรียบร้อย

 สวยงาม น่าอยู่

1 แหง่       6,000,000 มีความเปน็ระเบยีบ

เรียบร้อย สวยงามน่าอยู่

งานปอ้งกัน ฯ

15 กองวชิาการน่าอยู่น่าท างาน เพื่อพฒันาสถานที่ท างานให้

แปน็ระเบยีบเรียบร้อย

สวยงามน่าอยู่น่าท างาน

ปรับปรุงต่อเติมตลอดจนจัดหาครุภณัฑ์   

จ านวน 1 แหง่

        300,000 สถานที่ท างานน่าอยู่น่า

ท างาน

กองวชิาการและ

แผนงาน

16 อบรมบคุลากรด้าน ICT เพื่อพฒันาองค์ความรู้ด้าน 

ICT ใหก้ับพนักงานเทศบาล

อบรมและดูงาน พนักงาน และ เจ้าหน้าที่ ไม่

น้อยกวา่ 40 คน

(ใช้งบประมาณจากส านักปลัด)

        200,000 พนักงาน และเจ้าหน้าที่

ด้าน ICT สามารถมี

ความรู้ ความเข้าใจ 

และน าเทคโนโลยีไปใช้

ในการการท างานได้

อย่างมีประสิทธภิาพ

กองวชิาการและ

แผนงาน

งานเทคโนโลยีฯ

17 จัดท าโล่และใบประกาศ

เกียรติคุณหรือของที่ระลึก

มอบแก่ผู้เสียภาษภีายใน

ก าหนด

เพื่อเปน็การเร่งรัดการ

จัดเก็บรายได้

โล่และใบประกาศหรือของที่ระลึก         100,000         100,000         100,000 เพื่อเปน็การเร่งรัดการ

จัดเก็บรายได้

ส านักการคลัง

งานพฒันารายได้
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    6.3 แนวทางส่งเสรมิและพัฒนาทรพัยากรการบรหิาร ใหม้ีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ

18 ส่งเสริมสุขภาพพนักงานจ้าง

เทศบาลส านักการ

สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

และการเฝ้าระวงัและ

ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภยั

เพื่อใหพ้นักงานจ้างเทศบาล

ส านักการสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อมมีความรู้ 

ความสามารถในการ

ปฏบิติังานด้านการเฝ้าระวงั

และช่วยเหลือผู้ประสบ

อุทกภยั

พนักงานจ้างผ่านการทดสอบจ านวน 324 คน         800,000 พนักงานจ้างสามารถ

เผ้าระวงัและช่วยเหลือ

ผู้ประสบภยั

ส านักการ

สาธารณสุขฯ

งานบริการรักษา

ความสะอาด

19 ก่อสร้างโรงจอดรถ 

ศูนย์บริการสาธารณสุข 4

เพื่อใหม้ีโรงจอดรถ ค่าก่อสร้างโรงจอดรถ ศูนย์บริการสาธารณสุข

 4

          60,000 มีโรงจอดรถ ศูนย์บริการ

สาธารณสุข4

20 ปา้ยโรงเรียน เพื่อสร้างปา้ยโรงเรียน

เทศบาลวดัไทรใต้ เพื่อให้

ครูและนักเรียนมีความภมูิใจ

ในโรงเรียน

ปา้ยหนิแกรนิตขนาด 3x6 เมตร ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

        150,000 เพื่อใหโ้รงเรียนมีปา้ย

โรงเรียนที่ได้มาตรฐาน

และมีความเหมาะสม

ท.1

21 ปรับปรุงต่อเชี่อมทางเดิน

ระหวา่งอาคาร 2 กับอาคาร 3

เพื่อใหน้ักเรียนเดินทางไป

เรียนระหวา่งตึกได้สะดวก

มากขึ้น

ปรับปรุงต่อเชื่อมทางเดิน ขนาด ยาว  7 เมตร

 x กวา้ง 2 เมตร   มีหลังคา และราวกั้น

ทางเดิน ตามแบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

        150,000 อาคารเรียนมีสะพาน

เชื่อมระหวา่งตึก 

สะดวกต่อจัดการเรียน

การสอน

ท.1
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    6.3 แนวทางส่งเสรมิและพัฒนาทรพัยากรการบรหิาร ใหม้ีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ

22 ติดต้ังแผงเหล็ก ด้านหน้าชั้น

ล่าง อาคาร 3  และอาคาร 4

เพื่อความปลอดภยัไม่ให ้

บคุคลภายนอกบกุรุกท า

ความเสียหายยามวกิาล

ติดต้ังแผงเหล็ก ขนาด  172 ตร.ม. - ประตู

บานเหล็กม้วน จ านวน 4 บาน 4x3 เมตร 

ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

        240,000 โรงเรียนเปน็สถานที่ ที่

ปลอดภยั

ท.1

23 ปรับปรุงพื้นขัดหนิอ่อน 

อาคาร 2

เพื่อปรับปรุงพื้นอาคาร 2 

ส าหรับนักเรียนจัดกิจกรรม

ปรับปรุงพื้นขัดหนิอ่อน  ขนาด 32 x8 เมตร 

ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

        150,000 มีพื้นที่ในการจัด

กิจกรรมส าหรับเด็ก

นักเรียนทกุระดับชั้น

ท.1

24 ปรับปรุงหอ้งสหการ เพื่อใหม้ีหอ้งสหการส าหรับ

บริการนักเรียนและบคุลากร

 ปรับปรุงหอ้งสหการ 

- ประตูบานเล่ือนอลูมิเนียมกระจกใส

- ประตูบานเหล็กม้วนโปร่งชนิดมือดึง

- หน้าต่างบานเล่ือนกระจกใสวงกบอลูมิเนียม

 4 ชุด 

ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

        100,000 มีหอ้งสหการที่เหมาะสม ท.1
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    6.3 แนวทางส่งเสรมิและพัฒนาทรพัยากรการบรหิาร ใหม้ีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ

25 ปรับปรุงหอ้งครัวโรงอาหาร

และท าพื้นหนิขัด

เพื่อปรับปรุงหอ้งอาหารของ

โรงเรียนใหม้ีความ

เหมาะสมสะอาด สะดวก 

และเพยีงพอกับจ านวน

นักเรียน

ปรับปรุงหอ้งครัวโรงอาหารและท าพื้นหนิขัด 

- กั้นหอ้งครัว ผนังก่ออิฐ ฉาบเรียบ

- ติดต้ังเคร่ืองระบายอากาศ

- ติดต้ังบอ่ดักไขมัน

- ติดต้ังอ่างส าหรับการช าระล้าง

- ติดต้ังตู้เก็บอุปกรณ์ติดผนัง

- เปล่ียนหลังคากระเบื้องลอน

ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

        200,000 โรงเรียนมีหอ้งอาหารที่

สมบรูณ์สวยงามมีพื้นที่

เหมาะสม

ท.1

26 อาคารเรียนรู้ตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพยีง

เพื่อจัดแหล่งเรียนรู้ด้าน

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง

ใหก้ับนักเรียนเพื่อส่งเสริม

คุณภาพทางการจัดการ

เรียนการสอน

อาคารเรียน  6x 12 เมตร ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

        200,000 นักเรียนมีแหล่งการ

เรียนรู้ และเข้าใจหลัก

ปรัชญา เศรษฐกิจ

พอเพยีง

ท.1

27 ปรับปรุงพื้นขัดหนิอ่อน 

อาคาร 3

เพื่อปรับปรุงพื้นอาคาร 3  

ส าหรับนักเรียนจัดกิจกรรม

พื้นขัดหนิอ่อน ขนาด 36 x 11 เมตร ตาม

แบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

        170,000 มีพื้นที่ในการจัด

กิจกรรมส าหรับเด็ก

นักเรียนทกุระดับชั้น

ท.1
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    6.3 แนวทางส่งเสรมิและพัฒนาทรพัยากรการบรหิาร ใหม้ีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ

28 สร้างเคร่ืองเล่นสนามเด็กเล่น นักเรียนอนุบาล-ประถมได้

มีสถานที่เล่น ออกก าลังกาย

เพื่อพฒันาการทางกายที่

สมบรูณ์

สร้างสนามเด็กเล่น ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

 300,000

เงินอุดหนุน

นักเรียนมีสนามเด็กเล่น

ที่มีมาตรฐาน ปลอดภยั 

เพื่อพฒันาการที่ดีของ

ร่างกาย

ท.1

29 โรงฝึกงาน เพื่อจัดแหล่งเรียนรู้ใหก้ับ

นักเรียนโดยการปฏบิติัเพื่อ

ฝึกอาชีพใหก้ับนักเรียน

โรงฝึกงาน ขนาด 5 x 10 เมตรตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

        100,000 มีหอ้งฝึกที่เหมาะสมกับ

นักเรียน นักเรียนได้

พฒันาตนเองในด้าน

วชิาชีพงานช่าง

ท.1

30 ทาสีอาคารเรียน  3 เพื่อปรับปรุงสถานที่ใหม้ี

ความพร้อมต่อการศึกษา

ทาสีอาคารเรียน 3 ทั้งภายนอก ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

        200,000 อาคารเรียนมีความ

สวยงามมีบรรยากาศที่

ดีน่าอยู่

ท.2

31 ติดต้ังระบบเคร่ืองเสียงของ

โรงเรียน

เพื่อใหโ้รงเรียนมีระบบ

เคร่ืองเสียงในกิจกรรมของ

โรงเรียน

มีระบบเคร่ืองเสียงไม่ต่ ากวา่ 100 วตัต์ พร้อม

ตู้ล าโพง ไมค์และติดต้ังพร้อมใช้งาน ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

        100,000 โรงเรียนมีระบบเคร่ือง

เสียงใช้ในการจัด

กิจกรรมต่างๆ

ท.2

32 ติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศหอ้ง

วทิยาศาสตร์ชั้น 4 อาคาร 3

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วชิา

วทิยาศาสตร์

เคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 3 เคร่ือง ขนาดไม่

น้อยกวา่ 25,000  บทียีู ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

          90,000 นักเรียนได้รับการ

พฒันาการเรียนรู้วชิา

วทิยาศาสตร์

ท.2
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    6.3 แนวทางส่งเสรมิและพัฒนาทรพัยากรการบรหิาร ใหม้ีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ

33 ก่อสร้างหอ้งเรียนศูนย์พฒันา

เด็กเล็ก

เพื่อใหม้ีสถานที่เพยีงพอต่อ

การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนของศูนย์พฒันาเด็ก

เล็ก และโรงเรียนมีพื้นที่

เพยีงพอในก่อสร้างหอ้งเรียน

ก่อสร้างหอ้งเรียนศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  จ านวน

   1  หอ้งเรียน ตามแบบแปลนรายละเอียด

ของเทศบาล

        990,000 มีหอ้งเรียนที่เหมาะสม

และเพยีงพอต่อจ านวน

นักเรียนในการจัด

กิจกรรมการเรียนการ

สอน

ท.3

34 ติดต้ังระบบเคร่ืองเสียง เพื่อใหม้ีระบบเคร่ืองเสียงที่

มีคุณภาพในการท า

กิจกรรมของโรงเรียน

ติดต้ังเคร่ืองเสียงขนาดไม่ต่ ากวา่ 100  วตัต์ 

พร้อมล าโพง ไมค์และเดินระบบเสียงภายใน

อาคารเรียนทกุอาคาร ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

           150,000 โรงเรียนมีระบบเคร่ือง

เสียงที่มีคุณภาพใช้ใน

การจัดกิจกรรมต่าง ๆ

ท.3

35 ปรับปรุงหอ้งสมุดและจัดท า

โครงหลังคาด้านหน้า อาคาร

เรียน 4 ชั้นล่าง

เพื่อพฒันาหอ้งสมุดเปน็

แหล่งเรียนรู้

ย้ายหอ้งสมุดจากอาคาร2  ไปอยู่ชั้นล่าง

อาคาร 4  เพื่อพฒันาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน

ใหเ้พยีงพอกับจ านวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น

เปล่ียนกระจกบานเกล็ดเปน็กระจกบานเล่ือน

และปดิเปน็บางช่อง

ด้านหน้าอาคารเรียนท าเปน็โครงหลังคา

ตลอดแนวอาคาร ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

        200,000 มีแหล่งเรียนรู้พอเพยีง

กับจ านวนนักเรียนและ

สนองความต้องการของ

ผู้เรียน

ท.3
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    6.3 แนวทางส่งเสรมิและพัฒนาทรพัยากรการบรหิาร ใหม้ีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ

36 ปกูระเบื้อง อาคารเรียน 2 เพื่อซ่อมแซมอาคารเรียน2  

เนื่องจากอาคารเรียนสร้าง

มานานสภาพพื้นปนูของ

อาคารส่วนใหญ่แตกร้าว 

กะเทาะล่อนออกเปน็แผ่น

ปพูื้นกระเบื้องอาคาร 2ทั้ง 3 ชั้น ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

 500,000

เงินอุดหนุน

นักเรียนสามารถนั่งท า

กิจกรรมการเรียนการ

สอน

ท.3

37 ก่อสร้างอาคารเรียน เพื่อใหม้ีสถานที่ในการจัด

กิจกรรมการการสอน 

เพยีงพอต่อจ านวนนักเรียน

ที่เพิ่มขึ้น

ก่อสร้างอาคารเรียน รหสั (สน.ศท. 4/12 ) 

ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

 10,000,000

เงินอุดหนุน

มีอาคารสถานที่

เพยีงพอต่อจ านวนเด็ก

นักเรียน

ท.3

38 ปรับปรุงร้ัวโรงเรียนด้านข้าง โรงเรียนมีร้ัวและประตูที่

แข็งแรง สวยงามและ

ปลอดภยั

ปรับปรุงร้ัวด้านข้างโรงเรียนติดกับถนนเข้าวดั

พรหมจริยาวาส   ยาวประมาณ  85.74  เมตร

 ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

        400,000 โรงเรียนมีร้ัวและประตู

ที่แข็งแรงสวยงาม

ปลอดภยัต่อนักเรียน

และทรัพย์สินของทาง

ราชการ

ท.3

172



173

    6.3 แนวทางส่งเสรมิและพัฒนาทรพัยากรการบรหิาร ใหม้ีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ

39 ติดต้ังกันสาดหน้าอาคารเรียน

 4

เพื่อกันแสงแดด  และกัน

ฝนสาดเข้าในหอ้งเรียน

ติดต้ังกันสาดหน้าอาคารเรียน 4   ทั้ง 4  ชั้น 

ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

           350,000 นักเรียนมีสมาธใินการ

เรียนมากยิ่งขึ้น และ

รักษาทรัพย์สินของทาง

ราชการใหอ้ยู่ในสภาพ

คงทนถาวร

ท.3

40 ปรับปรุงหอ้งสมุดE-Learning เพื่อใหน้ักเรียนมีหอ้งสมุด

E-Learning  ใช้ในการ

ค้นควา้

กั้นหอ้ง E-Learning  หอ้งสมุดตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

                50,000 นักเรียนมีแหล่งค้นควา้

หาความรู้มากขึ้น

ท.3

41 ปรับปรุงรางระบายน้ าใน

โรงเรียน

เพื่อสร้างส่ิงแวดล้อมที่ดี

ภายในโรงเรียน

ปรับปรุงรางระบายน้ าหน้าอาคารตามแบบ

แปลนของเทศบาล

           300,000 ส่ิงแวดล้อมภายใน

โรงเรียนดีขึ้น

ท.3

42 ทาสีอาคารเรียน 4

(อาคารราชาวดี)

เพื่อใหอ้าคารเรียนสวยงาม

คงทนต่อการใช้งาน

ทาสีอาคารเรียน 4 ภายในสีน้ ามันภายนอกสี

น้ าทั้ง 4 ชั้น

 600,000

เงินอุดหนุน

มีอาคารสถานที่สวยงาม

 สะอาด

ท.3

43 ก่อสร้างเรือนเพาะช า เพื่อใช้เปน็สถานที่เพาะช า

กล้าไม้ดอก ไม้ประดับและ

เก็บพนัธุไ์ม้ชนิดต่าง ๆ  และ

ใหน้ักเรียนเข้าไปศึกษาหา

ความรู้เกี่ยวกับพนัธุไ์ม้

ร้ือเรือนเพาะช าหลังเดิมที่ช ารุดไม่สามารถ 

ซ่อมแซมได้และก่อสร้างเรือนเพาะช าใหม่ใน

สถานที่เดิม  ตามแบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

 300,000

เงินอุดหนุน

มีสถานที่ศึกษาเกี่ยวกับ

วชิาการเกษตรเพยีงพอ

ท.3
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    6.3 แนวทางส่งเสรมิและพัฒนาทรพัยากรการบรหิาร ใหม้ีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ

44 ก่อสร้างหอ้งส้วม ขนาด 10 

ที่นั่ง

เพื่อใหน้ักเรียนมีหอ้งส้วมที่

ถูกสุขลักษณะเพยีงพอ

ก่อสร้างหอ้งส้วมขนาด10 ที่นั่งตามแบบของ

สน.สท. (ส.10) โดยขอร้ือถอนหอ้งส้วมเดิม

และก่อสร้างใหม่ ตามแบบแปลนรายละเอียด

ของเทศบาล

 800,000 

เงินอุดหนุน

มีหอ้งส้วมที่ถูก

สุขลักษณะและ

ปลอดภยัต่อนักเรียน

ท.3

45 ปา้ยชื่อโรงเรียน เพื่อความสง่างามของ

โรงเรียน

โรงเรียนมีปา้ยชื่อที่สง่างาม         170,000 โรงเรียนมีปา้ยชื่อ ท.4

46 หอ้งน้ าด้านหลังอาคาร 1 เพื่อใหโ้รงเรียนมีหอ้งสุขาที่

สะอาด และเพยีงพอ

มีหอ้งน้ าตามแบบแปลนเทศบาล         240,000 โรงเรียนมีหอ้งน้ า

เพยีงพอกับจ านวน

นักเรียน

ท.4

47 วงดุริยางค์ เพื่อใหม้ีเคร่ืองดนตรีใช้ใน

การเรียนการสอน แสดงใน

งานต่าง ๆ

มีเคร่ืองดนตรีใช้ในวงอย่างเพยีงพอ         500,000 มีวงดุริยางค์ที่ใช้งานได้

อย่างสมบรูณ์

ท.4

48 กั้นชั้นล่างอาคารเรียน 4 เพื่อใหช้ั้นล่างอาคารเรียนมี

ความสะอาด เปน็ระเบยีบ  

เรียบร้อย

ติดต้ังราวสแตนเลส รอบอาคารเรียน 4         100,000 โรงเรียนมีอาคารเรียนที่

สะอาด เปน็ระเบยีบ    

เรียบร้อย

ท.5

49 ปรับปรุงประตูโรงเรียน เพื่อใหโ้รงเรียนมีประตูที่

แข็งแรงส าหรับการปอ้งกัน

ทรัพย์สินของทางราชการ

ติดต้ังประตูอลูมิเนียม ทั้ง 2 ด้านขนาด 7X 2 

เมตร และ4 x 2 เมตร

        250,000 โรงเรียนมีประตู

โรงเรียนที่สวยงาม 

แข็งแรง

ท.5
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    6.3 แนวทางส่งเสรมิและพัฒนาทรพัยากรการบรหิาร ใหม้ีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ

50 ทาสีภายนอกอาคารเรียน

อาคารเรียน 1

เพื่อใหอ้าคารเรียนสวยงาม 

มีความสง่างาม

ทาสีภายนอกอาคารเรียน 1         160,000 โรงเรียนมีความสวยงาม

และมีความสง่างาม

ท.5

51 กั้นหอ้งพลศึกษา อาคารเรียน

 1 ชั้นล่าง

เพื่อใหน้ักเรียนใช้ในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน

ใน  วชิาพลศึกษา

กั้นหอ้งอาคารเรียน1 ชั้นล่างขนาด 10 X 8 

เมตร เจาะหน้าต่างใส่  กระจกเหล็กดัด ประตู

เหล็กม้วน

        150,000 โรงเรียนมีสถานที่

ส าหรับจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนวชิา พล

ศึกษา

ท.5

52 ก่อสร้างหลังคาโรงอาหาร เพื่อใหโ้รงเรียนมีโรงอาหาร

ที่สวยงาม สะอาด ปลอดภยั

   และถูกสุขลักษณะ

ก่อสร้างหลังคาโรงอาหารเปน็โครงเหล็ก มุง

กระเบื้องลอนคู่  ก่อสร้างแทน่วางของ

คอนกรีต จ านวน 5 แทน ประตูเหล็กม้วน

จ านวน 5 ชุด และอ่างน้ าด่ืม คสล.  ขนาด 

0.60x4.00 ม. 1 ชุด

        450,000 โรงเรียนมีโรงอาหารที่ 

ที่สวยงาม สะอาด

ปลอดภยัและถูก

สุขลักษณะ

ท.5

53 ก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล เพื่อใหม้ีหอ้งเรียนส าหรับ

นักเรียนก่อนวยัเรียน

ก่อสร้างอาคารเรียนส าหรับนักเรียนก่อนวยั

เรียนตามแบบแปลนเทศบาล ที่ปรับปรุงจาก

แบบมาตรฐานของ  สน.ศท.

 1,000,000

เงินอุดหนุน

โรงเรียนมีอาคารเรียน

ส าหรับนักเรียนก่อน วยั

เรียน

ท.5

54 ปรับปรุงสวนหย่อม เพื่อปรับปรุงภมูิทศัน์ของ

โรงเรียนใหม้ีความสวยงาม

และมีบรรยากาศที่ดี

ปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านหน้า อาคารเรียน 4         250,000 โรงเรียนมีภมูิทศัน์ที่

สวยงาม

ท.5
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    6.3 แนวทางส่งเสรมิและพัฒนาทรพัยากรการบรหิาร ใหม้ีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ

55 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน

โรงเรียน

เพื่อใหถ้นนภายในโรงเรียน 

มีการคมนาคมที่ดี  มีความ 

ปลอดภยัและสวยงาม

ก่อสร้างถนน คสล.ภายในโรงเรียน ผิวจราจร

หนา 0.15 ม.พื้นที่ประมาณ 950 ตรม.

        500,000 โรงเรียนมีถนนภายในที่

มีความปลอดภยัการ

สัญจรไปมาสะดวก

ท.5

56 เสาธง หน้าอาคารเรียน 1 เพื่อใช้เปน็จุดรวมตัวของ

นักเรียนในการท ากิจกรรม

ช่วงเช้า

เสาธง ก่อสร้างฐาน 1 เสาธง  ปกูระเบื้อง 

เปล่ียนเสาธงสูง 15 เมตร ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

        150,000 มีเสาธงใหม่ที่ใช้เปน็จุด

ท ากิจกรรมช่วงเช้า

ท.6

57 ปรับปรุงฝาทอ่ระบายน้ า

อาคาร 1  ยาว 110 เมตร  

กวา้ง 50 เซนติเมตร

เพื่อปรับปรุงฝาทอ่ระบาย

น้ าอาคาร 1

เพื่อปรับปรุงฝาทอ่ระบายน้ าขอบเหล็กหนา 

1.1/2 นิ้ว ตามแบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

          50,000 มีฝาทอ่ระบายน้ า

ทดแทนที่ช ารุด

ท.6

58 ปรับปรุงฝาทอ่ระบายน้ า 

อาคาร 4 ยาว 124 เมตร 

กวา้ง 50 เซนติเมตร

เพื่อปรับปรุงฝาทอ่ระบาย

น้ าใหม่รอบอาคาร 4

เปล่ียนฝาทอ่ระบายน้ าขอบเหล็กเปน็ตะแกร่ง

เหล็ก ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

          55,000 มีฝาทอ่ระบายน้ า

ทดแทนที่ช ารุด

ท.6

59 ปรับปรุงฝาทอ่ถนนทางเข้า

โรงเรียนยาว 65 เมตร กวา้ง 

50 เซนติเมตร

เพื่อปรับปรุงฝาทอ่ระบาย

น้ าใหม่กันขยะและเศษหนิที่

ไหลลงทอ่ระบายน้ า

เปล่ียนฝาทอ่ระบายน้ าขอบเหล็กเปน็ซีเมนต์ 

ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

          45,000 มีฝาทอ่ระบายน้ า

ทดแทนที่ช ารุด

ท.6
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    6.3 แนวทางส่งเสรมิและพัฒนาทรพัยากรการบรหิาร ใหม้ีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ

60 ปรับปรุงบนัไดทางขึ้น

โรงเรียนและประตูทางเข้า

โรงเรียนที่อาคารอนุบาล 

(ประตูเหล็กเล่ือน)

เพื่อใหผู้้ปกครองนักเรียนได้

ใช้เปน็ที่รับ-ส่ง ลูกหลาน

ของตนเพื่อปอ้งกันอุบติัเหตุ

บนัไดทางขึ้น/ประตูเล่ือนจัดท าตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

          30,000 เพื่อสะดวกต่อการรับ-

ส่งนักเรียนและปอ้งกัน

อุบติัเหตุแก่นักเรียน

ท.6

61 ปรับปรุงกระเบื้องภายใน

หอ้งเรียนและทางเดินบน

อาคาร 4

เพื่อใหบ้รรยากาศที่ดี 

สะอาด สวยงาม ในการสอน

ปกูระเบื้องจ านวน 12 หอ้ง ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

        250,000 หอ้งเรียนจะดูสวยงาม

สะอาดตา

ท.6

62 ปรับปรุงกระเบื้องภายใน

หอ้งเรียนและทางเดินบน

อาคาร 5

เพื่อใหบ้รรยากาศที่ดี 

สะอาด สวยงามในการ

เรียนการสอน

กระเบื้องจ านวน 11 หอ้ง ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

        440,000 หอ้งเรียนจะดูสวยงาม

สะอาดตา

ท.6

63 ปรับปรุงงานทาสี อาคาร 5 

ใหม่ ภายนอกสีพลาสติก 

ภายในสีน้ ามัน

เพื่อใหอ้าคารเรียนดูสวยงาม

 และสะอาดตา

ทาสีภายนอกด้วยสีพลาสติก สีภายในด้วยสี

น้ ามัน ตามแบบแปลนรายเอียดของเทศบาล

        300,000 อาคารเรียนจะดู

สวยงามสะอาดตาเกิด

บรรยากาศที่ดีต่อการ

เรียนรู้

ท.6

64 ปรับปรุงงานทาสีอาคาร 4 

ใหม่ ภายนอกสีพลาสติก

ภายในสีน้ ามัน

เพื่อใหอ้าคารเรียนดูสวยงาม

 และสะอาดตา

ทาสีภายนอกด้วยสีพลาสติก สีภายในด้วยสี

น้ ามัน ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

        200,000 อาคารเรียนจะดู

สวยงามสะอาดตาเกิด

บรรยากาศที่ดีต่อการ

เรียนรู้

ท.6
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    6.3 แนวทางส่งเสรมิและพัฒนาทรพัยากรการบรหิาร ใหม้ีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ

65 ปรับปรุงทอ่น้ าประปา เพื่อลดปญัหาส้ินเปลืองค่า

ใข้จ่ายอันเนื่องมาจากการ

ร่ัวซึมของทอ่น้ าประปาที่อยู่

ใต้ผิวดิน

วางทอ่น้ าประปา PVC  ขนาดประมาณ 1-2 

นิ้ว  ยาวประมาณ 200 เมตร  ตามแบบ

แปลนรายละเอียดของเทศบาล

          60,000 ลดรายจ่ายค่าน้ าประปา

รายเดือนได้

ท.7

66 ก่อสร้างถนน คสล.รอบ

บริเวณโรงเรียน

เพื่อความสะดวกในการเข้า

ออกบริเวณโรงเรียน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 5 เมตร ยาว 

180.00  เมตร  เนื้อที่ประมาณ 625 ตาราง

เมตร ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

        400,000 การสัญจรเข้าออก

เปน็ไปด้วยความสะดวก

ท.7

67 ก่อสร้างเสาธงและฐานรองรับ มีเสาธงที่มีความสูงได้

มาตรฐานเหมาะสมกับตัว

อาคาร

ก่อสร้างเสาธงขนาดความสูง 20 เมตร  พร้อม

ฐาน  และจัดสวนหย่อม ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

        100,000 เสาธงและบริเวณมีความ

เหมาะสมกับการจัดวาง

สภาพแวดล้อม

ท.7

68 ก่อสร้างแทน่น้ าด่ืม เพื่อใหน้ักเรียนมีน้ าด่ืมที่

สะอาดไวด่ื้มอย่างทั่วถึง

ก่อสร้างแทน่น้ าด่ืม ขนาด 0.60x3.00x0.80

เมตร จ านวน 20 ก๊อก จ านวน 2 แทน่  ตาม

แบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

          60,000 นักเรียนด่ืมน้ าที่สะอาด

และรักษาสุขภาพช่อง

ปากดี

ท.7
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    6.3 แนวทางส่งเสรมิและพัฒนาทรพัยากรการบรหิาร ใหม้ีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ

69 ปรับปรุงสวนหย่อมอาคาร

อนุบาล

เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีต่อ

นักเรียนและผู้ปกครอง

รวมทั้งบคุคลภายนอกที่มา

ติดต่อกิจธรุะกับทางโรงเรียน

ปรับปรุงสวนหย่อม พื้นที่ประมาณ         40

 ตร.ม. ตามรายละเอียดของเทศบาล

          25,000 นักเรียนมีสวนหย่อม ท.7

70 ปรับปรุงหอ้งสมุด เพื่อส่งเสริมใหน้ักเรียนใช้

หอ้งสมุดศึกษาหาความรู้

เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ที่

หลากหลาย

ปกูระเบื้องขนาดพื้นที่ 11x24 ม. ตามแบบ

แปลนเทศบาล

        250,000 นักเรียนได้รับความรู้

จากหอ้งสมุดได้ทั่วถึง

ท.7

71 ท าสนามเด็กเล่นชั้นอนุบาล เพื่อใหเ้ด็กอนุบาลมีสนาม

เด็กเล่นที่มีมาตรฐานความ

ปลอดภยัสูง และส่งเสริม

พฒันาการทางด้านร่างกาย

ของเด็กอนุบาล

พื้นสนามขนาด 20x14.50 เมตรพร้อมคัน

ขอบใส่ทรายปริมาตรความหนาอย่างน้อย 30

 ซม.  พร้อมเคร่ืองเล่น 1 ชุด

        100,000 นักเรียนมีสนามเด็กเล่น

พอเพยีงกับนักเรียน

ท.7
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    6.3 แนวทางส่งเสรมิและพัฒนาทรพัยากรการบรหิาร ใหม้ีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ

72 ก่อสร้างเรือนเพาะช า ส่งเสริมการเรียนการสอน

ในกลุ่มสาระการงานและ

เทคโนโลยี (งานเกษตร)  

และโรงเรียนมีเรือนเพาะช า

ได้มาตรฐาน

ขนาดกวา้งประมาณ 2.50  เมตร  ยาว  

ประมาณ 4  เมตร  สูงประมาณ 2.80 เมตร  

มุงกระเบื้อง  ตามแบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

          30,000 โรงเรียนมีสถานที่ให้

นักเรียนได้ฝึกปฏบิติั

ด้านการเกษตร

ท.7

73 ก่อสร้างปา้ยนิเทศ เพื่อเปน็การประชาสัมพนัธ์

ข่าวสารต่าง ๆ รวมทั้ง

กิจกรรมของโรงเรียนให้

นักเรียนและผู้ปกครอง

ได้รับทราบ

ขนาดกวา้งประมาณ 2.50  เมตร  ยาว  

ประมาณ 4  เมตร  สูงประมาณ 2.80 เมตร  

มุงกระเบื้อง  ตามแบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

          30,000 นักเรียนและผู้ปกครอง

ได้ทราบข่าวสารเกิด

ความเชื่อมั่นและศรัทธา

ในโรงเรียน

ท.7

74 ก่อสร้างลานกีฬา

อเนกประสงค์

เพื่อส่งเสริมการเรียนการ

สอนสาระสุขศึกษาและพล

ศึกษา ใหน้ักเรียนมีสนามใน

การเล่นกีฬาที่มีมาตรฐาน

ใหบ้ริการชุมชนโดยรอบ

ก่อสร้างพื้น คสล. พื้นที่ประมาณ         100 

ตร.ม. ตามแบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

        300,000 โรงเรียนมีสถานที่

ส าหรับใหน้ักเรียนได้

เล่นกีฬา

ท.7
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    6.3 แนวทางส่งเสรมิและพัฒนาทรพัยากรการบรหิาร ใหม้ีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ

75 ปรับปรุงหอ้งพระพทุธศาสนา จัดบรรยากาศในการเรียน

และการอบรม ศีลธรรม 

จริยธรรม และฝึกสมาธิ

ส่งเสริมการปฏบิติัตาม

หลักธรรมของศาสนา

จัดท าเสนาสนะ  พร้อมปรับปรุงพื้นหอ้งพื้นที่

ประมาณ  56 ตร.ม. ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

          45,000 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนและมี

คุณธรรมจริยธรรมตรง

ตามเปา้ประสงค์ของ

โรงเรียน

ท.7

76 ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ เพื่อใช้เปน็สถานที่ให้

นักเรียนได้รับประทาน

อาหารกลางวนัและเปน็

หอ้งประชุมได้อย่างเพยีงพอ

ขยายพื้นที่ปกูระเบื้องขนาดกวา้ง 8 ม.  ยาว 

16 ม.

        200,000 โรงเรียนมีสถานที่ให้

นักเรียนได้จัดกิจกรรม

ด้านต่าง ๆ อย่างเพยีงพอ

ท.7

77 ติดเหล็กดัดอาคาร 5 เพื่อใหม้ีหอ้งเรียนที่ได้

มาตรฐานและปลอดภยั

ติดเหล็กดัด กวา้ง 2.50 เมตร  ยาว  3 เมตร 

จ านวน  18 อัน

80,000          มีหอ้งเรียนที่ได้

มาตรฐานและเกิดความ

ปลอดภยั

ท.7
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    6.3 แนวทางส่งเสรมิและพัฒนาทรพัยากรการบรหิาร ใหม้ีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ

78 ปรับปรุงสนามเด็กเล่นชั้น

อนุบาล

เพื่อใหเ้ด็กอนุบาลมีสนาม

เด็กเล่นที่มีมาตรฐานความ

ปลอดภยัสูง และส่งเสริม

พฒันาการทางด้านร่างกาย

ของเด็กอนุบาล

พื้นสนามขนาด 10x10เมตร พร้อมคันขอบใส่

ทรายปริมาตรความหนาอย่างน้อย 30 ซม.

          50,000 โรงเรียนมีสนามเด็กเล่น

ส าหรับนักเรียนอนุบาล

เพยีงพอกับนักเรียน

ท.8

79 พฒันาหอ้งพเิศษ ขยายหอ้งคอมพวิเตอร์

เพื่อใหเ้หมาะสมเพยีงพอต่อ

การจัดการเรียนการสอน

ขนาดกวา้ง,ยาว 140 ตร.ว  พร้อมติดต้ัง

เคร่ืองปรับอากาศขนาด 18,000

        200,000 โรงเรียนมีหอ้ง

คอมพวิเตอร์ที่

เหมาะสมกับการใช้งาน

ท.8

80 ท ากันสาดอาคารบญุจง เพื่อใหโ้รงเรียนมีสถานที่

เหมาะสม

ขนาดกวา้งประมาณ 2.00  เมตร  ยาว  

ประมาณ 12.00  เมตร  สูงประมาณ 2.80 

เมตร  มุงเมทลัชีส ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล

          50,000 โรงเรียนมีสถานที่

เหมาะสมในการจัด

การศึกษา

ท.8

81 ท ากันสาด อาคารเรียน 2 เพื่อใหโ้รงเรียนมีสถานที่

เหมาะสม

ขนาดกวา้งประมาณ 2.00  เมตร  ยาว  

ประมาณ 12.00  เมตร  สูงประมาณ 2.80 

เมตร  มุงเมทลัชีส ตามแบบแปลน

รายละเอียดของเทศบาล  จ านวน 3 จุด

        150,000 โรงเรียนมีสถานที่

เหมาะสมในการจัด

การศึกษา

ท.8
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    6.3 แนวทางส่งเสรมิและพัฒนาทรพัยากรการบรหิาร ใหม้ีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ

82 ก่อสร้างหอ้งฝึกงานช่าง เพื่อส่งเสริมใหน้ักเรียนใช้

หอ้งงานช่างศึกษาหาความรู้

เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ที่

หลากหลาย

ขนาดกวา้งประมาณ 2.50  เมตร  ยาว  

ประมาณ 4  เมตร  สูงประมาณ 2.80 เมตร  

มุงกระเบื้อง  ตามแบบแปลนรายละเอียดของ

เทศบาล

          15,000 นักเรียนมีหอ้งงานช่าง

ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม

จากแหล่งเรียนรู้ที่

หลากหลาย

ท.8

83 ปรับปรุงแปลงเกษตร ส่งเสริมการเรียนการสอน

ในกลุ่มสาระการงานและ

เทคโนโลย(ีงานเกษตร) และ

โรงเรียนมีเรือนเพาะช าได้

มาตรฐาน

ขนาดกวา้งประมาณ 5.00  เมตร  ยาว  

ประมาณ 8.00  เมตร  พร้อมคันขอบ

          80,000 โรงเรียนมีสนามเด็กเล่น

ส าหรับนักเรียนอนุบาล

เพยีงพอกับนักเรียน

ท.8

84 ปรับปรุงอาคารที่พกัเวรยาม

ที่ท าการประปา (บริเวณโรง

สูบน้ า)

เพื่อการพฒันาสถานที่ท า

การใหเ้กิดความรวดเร็ว

และปลอดภยั

ปรับปรุงอาคารที่พกัเวรยาม (ตามแบบแปลน

และรายละเอียดของเทศบาล)

        200,000 เพื่อใหเ้กิดความสะดวก

และเปน็ระเบยีบ

เรียบร้อย

ส านักการประปา

85 ปรับปรุงโรงจอดรถที่ท าการ

ประปา (บริเวณโรงสูบน้ า)

เพื่อการพฒันาสถานที่ท า

การใหเ้กิดความรวดเร็ว

และปลอดภยั

ปรับปรุงโรงจอดรถ (ตามแบบแปลนและ

รายละเอียดของเทศบาล)

        300,000 เพื่อใหเ้กิดความสะดวก

และเปน็ระเบยีบ

เรียบร้อย

ส านักการประปา

183



184

    6.3 แนวทางส่งเสรมิและพัฒนาทรพัยากรการบรหิาร ใหม้ีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ

86 ปรับปรุงบา้นพกัเจ้าหน้าที่

การประปา (การประปาแคว

ใหญ)่

เพื่อความปลอดภยัมั่นคงใน

ชีวติและทรัพย์สิน

ปรับปรุงอาคารที่พกัเจ้าหน้าที่การประปา 

จ านวน 3 หอ้ง (ตามแบบแปลนรายละเอียด

ของเทศบาล)

        600,000 เปน็ที่พกัอาศัยของ

เจ้าหน้าที่และพนักงาน

การประปา ท าใหเ้กิด

ความรวดเร็วในการ

ออกปฏบิติังาน

ส านักการประปา

87 จ้างท าโปรแกรมแผนที่แสดง

แนวทอ่ระดับพื้นฐานในระยะ

ที่ 1

เพื่อใช้แสดงแนวทอ่ในการ

ซ่อมบ ารุง

จัดท าโปรแกรมแผนที่แสดงแนวทอ่เพื่อแสดง

ต าแหน่งแนวเส้นทอ่ประตูน้ าและระดับทอ่ใน

เขตพื้นที่จ่ายน้ าในเขตพื้นที่เทศบาล

        350,000         400,000 ลดการสูญเสียของน้ า

และเพื่อสะดวกในการ

ซ่อมแซมทอ่ร่ัว

ส านักการประปา

88 พฒันาโปรแกรมระบบงาน

จัดเก็บรายได้ส านักการประปา

เพื่อพฒันาทางด้านตัวเคร่ือง

  (Hardware) และด้าน

โปรแกรม (software) ใหม้ี

ศักยภาพและทนัสมัย

พฒันาโปรแกรมระบบงานจัดเก็บรายได้ค่า

น้ าประปาบนระบบปฏบิติัการ Dos เปน็

ระบบปฏบิติัการ Windows จ านวน 10 ชุด

        530,000 ระบบโปรแกรม

คอมพวิเตอร์ฯงาน

จัดเก็บรายได้ทนัสมัย

และมีประสิทธภิาพ

ส านักการประปา

89 ปรับปรุงซ่อมแซมและทาสี

หอถังสูง ณ ที่ท าการประปา 

(โรงสูบน้ า)

เพื่อการพฒันาสถานที่ท าให้

เกิดทศันียภาพที่สวยงาม

ปรับปรุงซ่อมแซมและทาสีหอถังสูงทั้งหมด         300,000 เพื่อใหเ้กิดความสะดวก

และเปน็ระเบยีบ

เรียบร้อย

ส านักการประปา
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    6.3 แนวทางส่งเสรมิและพัฒนาทรพัยากรการบรหิาร ใหม้ีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ

90 จัดหาครุภณัฑ์ส านัก

ปลัดเทศบาล

เพื่อมีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้

เพยีงพอต่อการปฏบิติังาน

คอมพวิเตอร์ส านักงานและเคร่ืองพมิพพ์ร้อม

อุปกรณ์ จ านวน 5 ชุด

        150,000 อุปกรณ์เคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้เพยีงพอแก่

การปฏบิติังาน

งานธรุการ

รถยนต์อเนกประสงค์ 7 ที่นั่ง จ านวน 1 คัน       2,000,000 งานธรุการ

เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จ านวน 2 เคร่ือง           35,000           35,000 งานธรุการ

ไมค์หอ้งประชุม จ านวน 1 ชุด  (ไมค์ประธาน

 1 ตัว,ไมค์ต่อพว่ง 60 ตัว,เคร่ืองควบคุมไมค์ 

ฯลฯ)

        800,000 งานธรุการ

หม้อต้มน้ าร้อน ขนาด 15 ลิตร  จ านวน 1 

เคร่ือง

           5,000 งานธรุการ

โทรศัพทบ์า้นแบบมีสาย จ านวน 2 เคร่ือง            3,000 งานธรุการ

เก้าอี้พลาสติกมีเบาะรอง จ านวน 12 ตัว           18,000 งานทะเบยีนฯ

เก้าอี้แถวแบบ 4 ที่นั่งแบบมีเบาะรอง จ านวน

 8 ชุด

          50,000 งานทะเบยีนฯ

มู่ล่ีปรับแสงของอาคารหอชมเมือง         100,000 งานทอ่งเที่ยว

กล้องส่องทางไกล จ านวน  2  ตัว         150,000         150,000 งานทอ่งเที่ยว
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    6.3 แนวทางส่งเสรมิและพัฒนาทรพัยากรการบรหิาร ใหม้ีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ

ปา้ยจัดนิทรรศการพร้อมติดต้ัง จ านวน  6  ชุด           72,000 งานทอ่งเที่ยว

เก้าอี้แบบมีพนักพงิ จ านวน 2 ตัว            5,000 งานทอ่งเที่ยว

เคร่ืองท าน้ าร้อนน้ าเย็น จ านวน  1  เคร่ือง            5,500 งานทอ่งเที่ยว

เคร่ืองพมิพ ์All in one จ านวน  1  เคร่ือง            6,000 งานทอ่งเที่ยว

รถเข็นชนิดนั่ง จ านวน  1  คัน            6,500 งานทอ่งเที่ยว

เคร่ืองเสียงชุดควบคุมและอุปกรณ์พร้อมติดต้ัง

 จ านวน 1 ชุด

        250,000 งานทอ่งเที่ยว

กล้องวงจรปดิและอุปกรณ์ จ านวน 5 จุด

พร้อมติดต้ัง

        160,000 งานทอ่งเที่ยว

มิกเซอร์ จ านวน  1 เคร่ือง           30,000 งานทอ่งเที่ยว

กล้องวดีีโอชนิดบนัทกึภาพด้วยระบบ

ฮาร์ดดิสก์ จ านวน  1 กล้อง

          20,000 งานทอ่งเที่ยว

คอมพวิเตอร์เคร่ืองพมิพพ์ร้อมอุปกรณ์จ านวน 

 1 ชุด

          35,000 งานทอ่งเที่ยว

คอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊คพร้อมอุปกรณ์จ านวน 1  

ชุด

          35,000 งานทอ่งเที่ยว

ตู้เก็บเอกสาร 2 บานประตู จ านวน  1  หลัง            3,200 งานทอ่งเที่ยว

โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้ 1 ชุด            3,500 งานทอ่งเที่ยว
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    6.3 แนวทางส่งเสรมิและพัฒนาทรพัยากรการบรหิาร ใหม้ีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ

โต๊ะอเนกประสงค์พื้นเหล็กขาพกัได้ จ านวน 5

 ตัว

          15,000 งานทอ่งเที่ยว

รถยนต์บรรทกุน้ าดับเพลิงขนาดจุน้ าไม่น้อย

กวา่ 6,000 ลิตร จ านวน  1 คัน

      3,000,000 งานปอ้งกันฯ

เคร่ืองฉายภาพมัลติมีเดียพร้อมอุปกรณ์ 

จ านวน 1  ชุด

          20,000 งานปอ้งกันฯ

เคร่ืองรับ  ส่งวทิยุ ชนิดมือถือใช้งาน จ านวน 6

 เคร่ือง

          72,000 งานปอ้งกันฯ

เรือทอ้งแบนแบบอลูมิเนียม บรรทกุคนได้ไม่

น้อยกวา่ 5 คน เคร่ืองยนต์แบบหางส้ัน ไม่

น้อยกวา่ 35 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์   2  ล า

      1,500,000 งานปอ้งกันฯ

กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล ความละเอียด

ไม่น้อยกวา่ 12 ล้านพกิเซล จ านวน 1 เคร่ือง

          22,900 งานปอ้งกันฯ

เคร่ืองตัดแต่งกิ่งไม้แบบเคร่ืองยนต์เบนซิน

พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด

          35,000 งานปอ้งกันฯ

หน้ากากปอ้งกันควนัพษิพร้อมอุปกรณ์ 

จ านวน 5 ชุด

          50,000 งานปอ้งกันฯ
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    6.3 แนวทางส่งเสรมิและพัฒนาทรพัยากรการบรหิาร ใหม้ีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ

เคร่ืองขยายเสียงพร้อมล าโพง และอุปกรณ์

จ านวน 2 ชุด

          30,000 งานปอ้งกันฯ

หวัฉีดน้ าดับเพลิงใช้ส าหรับดับไฟในอาคาร

จ านวน 2 ชุด

          90,000 งานปอ้งกันฯ

ปั้มสูบน้ าไฟฟา้(ปั้มแช)่ ขนาดไม่น้อยกวา่ 2  

นิ้ว จ านวน 3 ชุด

          60,000 งานปอ้งกันฯ

เบาะลม ส าหรับช่วยเหลือผู้ประสบภยัจากที่สูง         500,000 งานปอ้งกันฯ

ไฟส่องสวา่งแบบอเนกประสงค์ (บอลลูน ไลท์)

 ส าหรับช่วยเหลือผู้ประสบภยั

        320,000 งานปอ้งกันฯ

กล้องถ่ายภาพความร้อนส าหรับงานดับเพลิง

จ านวน  1  ชุด

        800,000 งานปอ้งกันฯ

ชุดปอ้งกันสารเคมี จ านวน 1 เคร่ือง         268,000 งานปอ้งกันฯ

ปรับปรุงและซ่อมแซมรถยนต์สายตรวจเทศกิจ         120,000 งานเทศกิจ

รถยนต์ตรวจการณ์ ขับเคล่ือน  2  ล้อ  แบบ

ดับเบิ้ลแคป  จ านวน 1 คัน

        745,000 งานเทศกิจ

สัญญาณไฟวบัวาบ เสียงครวญคราง พร้อม

เคร่ืองขยายทรานซิลเตอร์ 1 เคร่ือง

          44,500 งานเทศกิจ
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    6.3 แนวทางส่งเสรมิและพัฒนาทรพัยากรการบรหิาร ใหม้ีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ

เคร่ืองรับส่งวทิยุขนาดไม่ต่ ากวา่ 25 วตัต์ 

ชนิดติดรถยนต์  1 เคร่ือง

          24,000 งานเทศกิจ

เคร่ืองท าน้ าร้อน  น้ าเย็น จ านวน 1 เคร่ือง            5,000 งานเทศกิจ

ผ้าม่านกันแสงยูว ีพร้อมราง           40,000 งานเทศกิจ

โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้ จ านวน 1 ชุด            3,800 งานเทศกิจ

เก้าอี้บนุวมมีล้อเล่ือน จ านวน 4 ตัว            3,800 งานเทศกิจ

91 จัดหาครุภณัฑ์กองวชิาการ

และแผนงาน

เพื่อใหม้ีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้

เพยีงพอต่อการปฏบิติังาน

กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความ

ละเอียดไม่น้อยกวา่ 15 ล้านพกิเซล พร้อม

อุปกรณ์เสริมถ่านชาร์จและที่ชาร์จถ่าน

          14,000 มีอุปกรณ์ เคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้เพยีงพอแก่

การปฏบิติังาน

งานบริการฯ

เคร่ืองพมิพรู์ปดิจิตอล  1  เคร่ือง            4,000 งานบริการฯ

ตู้เย็น ขนาดไม่น้อยกวา่ 7 คิวบกิฟตุ จ านวน 1

 เคร่ือง

           9,400 งานจัดท า

งบประมาณ

เคร่ืองโทรศัพท ์จ านวน 30 เคร่ือง           15,000 งานเทคโนฯ

รถยนต์ตู้ 12 ที่นั่ง แบบ NGV จ านวน 1 คัน       1,300,000 งานเทคโนฯ

รถยนต์  4 ประตูแบบ NGV จ านวน 1 คัน         860,000 งานเทคโนฯ

รถเข็นอเนกประสงค์ 4 ล้อ  ชั้นเดียว  จ านวน

  1  คัน

           5,000 งานเทคโนฯ
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    6.3 แนวทางส่งเสรมิและพัฒนาทรพัยากรการบรหิาร ใหม้ีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ

วทิยุส่ือสาร ชนิดมือถือ 5 วตัต์ พร้อมอุปกรณ์ 

 จ านวน 4 เคร่ือง วทิยุส่ือสารชนิดประจ าที่ 

10 วตัต์ พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด

76,000          งานเทคโนฯ

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ล้ินชัก จ านวน 2 ตู้ 10,000          งานเทคโนฯ

คอมพวิเตอร์พร้อมปร้ินเตอร์ และอุปกรณ์ต่อ

พว่ง จ านวน 2 ชุด

          60,000 งานบริการฯ

งานนิติการฯ

เคร่ืองพมิพช์นิดสี จ านวน 1 เคร่ือง            5,000 งานบริการฯ

คอมพวิเตอร์โน๊ตบุ๊ค จ านวน  3 เคร่ือง         105,000 งานวเิคราะหฯ์

งานเทคโนฯ

เคร่ืองท าน้ าร้อนน้ าเย็น จ านวน 1 เคร่ือง 5,000           งานเทคโนฯ

โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้ จ านวน 2 ชุด            7,600 งานนิติการฯ / งาน

จัดท างบประมาณ

ฉากกั้นหอ้ง จ านวน 8 ชิ้น           24,000 งานนิติการ

92 จัดหาคุรุภณัฑ์ส านักงานคลัง เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพใน

การปฏบิติังาน

เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์สี จ านวน  1 เคร่ือง           30,000 อุปกรณ์เคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้เพยีงพอแก่

การปฏบิติังาน

ส านักการคลัง

งานแผนที่ภาษี
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    6.3 แนวทางส่งเสรมิและพัฒนาทรพัยากรการบรหิาร ใหม้ีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ

เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ ขาว - ด า  จ านวน 2 เคร่ือง           10,000 ส านักการคลัง

งานแผนที่ภาษี

จอภาพคอมพวิเตอร์ขนาดไม่น้อยกวา่ 19 นิ้ว 

จ านวน 2 เคร่ือง

          20,000 ส านักการคลัง

งานแผนที่ภาษี

กล้องถ่ายรูป จ านวน 2 ตัว           30,000 ส านักการคลัง

งานแผนที่ภาษี

จอโปรเจคเตอร์ (Projector)  ความสวา่งไม่

น้อยกวา่ 3300 ANSI  lumens จ านวน 1 ชุด

          60,000 ส านักการคลัง

งานแผนที่ภาษี

เคร่ืองพมิพดี์ด จ านวน 1 เคร่ือง           10,000 ส านักการคลัง

งานแผนที่ภาษี

เคร่ืองปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ ากวา่ 60,000 บี

ทยีู จ านวน 2 เคร่ือง

148,000        ส านักการคลัง

โต๊ะเหล็กพบัได้ จ านวน 10 ตัว 24,000          ส านักการคลัง

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ PC ต้ังโต๊ะ พร้อมอุปกรณ์

 จ านวน 2 ชุด

          60,000 ส านักการคลัง

งานแผนที่ภาษี

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ โน๊ตบุ๊ค จ านวน 1 ชุด           50,000 ส านักการคลัง

งานแผนที่ภาษี
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    6.3 แนวทางส่งเสรมิและพัฒนาทรพัยากรการบรหิาร ใหม้ีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ พร้อมเคร่ืองพมิพ ์จ านวน

 2 ชุด

          70,000 ส านักการคลัง

งานการซ้ือและจ้าง

เคร่ืองบนัทกึเสียงพร้อมหน่วยความจ า จ านวน

 1 ชุด

           4,300 ส านักการคลัง

งานพฒันารายได้

ตู้บานเล่ือนชั้นบนกระจกชั้นล่างทบึพร้อมขา

รอง จ านวน 1 ชุด

           8,700 ส านักการคลัง

งานพฒันารายได้

93 จัดหาครุภณัฑ์ส านักงาน

ส านักการช่าง

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพใน

การปฏบิติังาน

แทง้น้ าขนาดความสูง 20 เมตร บรรจุน้ าได้ไม่

น้อยกวา่ 20 ลูกบาศก์เมตรพร้อมอุปกรณ์ถัง

กรอง และตุ้ควบคุมไฟฟา้

        550,000 อุปกรณ์เคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้เพยีงพอแก่

การปฏบิติังาน

ส านักการช่าง

ส่วนช่างสุขาภบิาล

รถบรรทกุเททา้ย ขนาดความจุไม่น้อยกวา่ 10

 ลูกบาศก์เมตร ชนิด 10 ล้อ เคร่ืองยนต์มี

ก าลังไม่น้อยกวา่ 240 แรงม้า  จ านวน 1 คัน

      6,200,000 ส านักการช่าง

รถตักหน้าขุดหลัง ขับเคล่ือน 4 ล้อ มีก าลังม้า

ไม่น้อยกวา่ 90 แรงม้า จ านวน 1 คัน

      3,200,000 ส านักการช่าง

รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่น้อยกวา่ 110 ซีซี  

จ านวน  1  คัน

          38,000 ส านักการช่าง

จัดซ้ือโต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้  จ านวน 4 ชุด            7,600 7,600           ส านักการช่าง
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    6.3 แนวทางส่งเสรมิและพัฒนาทรพัยากรการบรหิาร ใหม้ีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ

จัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน  จ านวน  2  ตัว            2,000 2,000           ส านักการช่าง

ค่าติดต้ังระบบ CCTV  จ านวนไม่น้อยกวา่ 10 

 จุด  Speed  Dome  พร้อมเคร่ืองบนัทกึ  

ติดต้ัง  ณ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ าต้นน้ า

เจ้าพระยา , สถานีสูบน้ าเสียและสถานีสูบ

น้ าฝน

        900,000 ส านักการช่าง

ซ่อมใหญ่ (overhall) รถแทรคเตอร์ 

หมายเลขทะเบยีน  ต 7090

        800,000 ส านักการช่าง

เคร่ืองผสมแอสฟลัทติ์กคอนกรีต แบบผสม

ร้อน (HOTMIX)  สามารถผสมอย่างต่อเนื่อง 

ได้ 12 ตัน/ชั่วโมง

      1,500,000 ส านักการช่าง

คอมพวิเตอร์ส านักงานและเคร่ืองพมิพพ์ร้อม

อุปกรณ์  จ านวน  2  ชุด

70,000          ส านักการช่าง

คอมพวิเตอร์โน๊ตบุ๊ค  จ านวน  1  เคร่ือง           35,000 ส านักการช่าง

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ชั้น จ านวน  6  ตู้           30,000 ส านักการช่าง

รถเข็นกระดกเท  2  ล้อ จ านวน  20  คัน           40,000  ส านักการช่าง

รอกดึงสายไฟ (แบบมือโยก) 1.5 ตัน  จ านวน 

 2  ตัว

          19,600  ส านักการช่าง
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    6.3 แนวทางส่งเสรมิและพัฒนาทรพัยากรการบรหิาร ใหม้ีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ

รถเกล่ียดิน (เกรดเดอร์) มีล้อยาง 6 ล้อ 

เคร่ืองยนต์ดีเซลขับเคล่ือน 4 ล้อหลังมีก าลัง

ม้าไม่น้อยกวา่ 180 แรงม้า จ านวน 1 คัน

         7,800,000  ส านักการช่าง

94 จัดหาครุภณัฑ์ส านักการ

สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

เพื่อใหม้ีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้

เพยีงพอแก่การปฏบิติังาน

เคร่ืองต้มฆ่าเชื้อขนาดเล็ก จ านวน 1 เคร่ือง           25,500 อุปกรณ์เคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้เพยีงพอแก่

การปฏบิติังาน

งานทนัตกรรม

พดัลมดูดอากาศ  ขนาด 8  นิ้ว พร้อมไม้อัด

เพื่อติดต้ัง จ านวน 1 ตัว

           3,500    งานทนัตกรรม

เคร่ืองตัดหญ้าชนิดข้อแข็ง จ านวน 5 เคร่ือง           42,500 งานบริการรักษา

ความสะอาด

ซ่อมใหญ่รถอัดขยะใหญ่ จ านวน 2 คัน และรถ

เปดิข้างเล็ก จ านวน 1 คัน

      1,300,000 งานบริการรักษา

ความสะอาด

กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล ความละเอียด

ไม่น้อยกวา่ 10 ล้านพกิเซล จ านวน 1 เคร่ือง

          11,000     ศูนย์บริการ

สาธารณสุข 3

เคร่ืองปดิผนึกซองบรรจุเวชภณัฑ์ จ านวน 1 

เคร่ือง

          28,000        ศูนย์บริการ

สาธารณสุข 3
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    6.3 แนวทางส่งเสรมิและพัฒนาทรพัยากรการบรหิาร ใหม้ีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ

เคร่ืองตัวหญ้าชนิดข้อแข็ง จ านวน  5  เคร่ือง           42,500    งานบริการรักษา

ความสะอาด

เคร่ืองปรับอากาศติดผนังขนาดไม่ต่ ากวา่

24,000 บทียีู จ านวน 3 เคร่ือง

        111,900    กลุ่มงานส่งเสริม

สุขภาพ

เคร่ืองปรับอากาศชนิดติดผนังขนาด 9,000 บี

ทยีู จ านวน 1 เคร่ือง และเคร่ืองปรับอากาศ

ขนาดไม่ต่ ากวา่ 24,000 บทียีู จ านวน 1 เคร่ือง

          53,300 ศูนย์บริการ

สาธารณสุข 4

เก้าอี้พลาสติก จ านวน 50 ตัว           15,000 ศูนย์บริการ

สาธารณสุข 4

พดัลมแบบต้ังพื้น ขนาด 16 นิ้ว จ านวน 4 ตัว            7,600 ศูนย์บริการ

สาธารณสุข 4

ค่าตู้เหล็กใส่เอกสารแบบบานกระจกเล่ือน 2 

ชั้น  1 ตู้

           3,000 กลุ่มงานส่งเสริม

สุขภาพ

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส านักงานเคร่ืองพมิพ์

พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด

          30,000  ศูนย์บริการ

สาธารณสุข 3

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ และเคร่ืองพมิพ ์พร้อม

อุปกรณ์ จ านวน 1ชุด

          35,000 กลุ่มงานส่งเสริม

สุขภาพ
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    6.3 แนวทางส่งเสรมิและพัฒนาทรพัยากรการบรหิาร ใหม้ีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ

95 จัดหาครุภณัฑ์ส านักการศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพใน

การปฏบิติังาน

พดัลมระบายอากาศ ขนาดใบพดัไม่ต่ ากวา่ 8 

นิ้ว พร้อมวงกลบติดต้ัง จ านวน 2 เคร่ือง

           3,000 ประสิทธภิาพในการ

ปฏบิติังานเพิ่มขึ้น

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

เคร่ืองกรองน้ าสเตนเลส  พร้อมสารกรอง 

ชนิด 3 คอลัมน์ ขนาดเคร่ือง เส้นผ่าศูนย์กลาง

ไม่ต่ ากวา่ 10 ซ.ม. ความสูงไม่ต่ ากวา่50 ซ.ม. 

จ านวน 1 เคร่ือง

           9,000 ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

พดัลมโคจร ชนิดติดเพดานขนาดไม่ต่ ากวา่ 16

 นิ้วสวติซ์แยกจากตัวเคร่ือง จ านวน 5 เคร่ือง

           7,500 ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

คอมพวิเตอร์ส านักงาน พร้อมเคร่ืองพมิพ ์ 

จ านวน 9 ชุด (30,000)

        270,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก3/

ฝ่ายบริหารทั่วไป3/ฝ่าย

การเจ้าหน้าที่/ฝ่าย

วิชาการ/

หน่วยศึกษานิเทศก์

เคร่ืองพมิพ ์INKJET พร้อมติดต้ังอิงค์แทง้ค์ 

จ านวน 1 เคร่ือง

           5,000 ศพด.ทน.นว

คอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ค จ านวน 2 ชุด

(35,000)

          70,000 ฝ่ายวชิาการ/ฝ่าย

ส่งเสริมศาสนาฯ
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    6.3 แนวทางส่งเสรมิและพัฒนาทรพัยากรการบรหิาร ใหม้ีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ

เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ จ านวน 3 เคร่ือง (8,000)           24,000 หน่วยศึกษานิเทศก์

 /ฝ่ายบริหารทั่วไป/

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่

เคร่ืองพมิพม์ัลติฟงัก์ชันพร้อมอิงค์แทงค์ 

จ านวน 1 เคร่ือง

           6,000 หน่วยศึกษานิเทศก์

เคร่ืองพมิพ ์All in one จ านวน  1  เคร่ือง            6,000 ฝ่ายบริหารทั่วไป

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเล่ือนกระจก 

ทรงสูง จ านวน 3 หลัง (4,400)

13,200          ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรทศัน์สีแอลซีดี ไม่น้อยกวา่ 32 นิ้ว 15,000          ฝ่ายบริหารทั่วไป

เก้าอี้เหล็กบนุวม  จ านวน 500 ตัว ๆ ละ 850

  บาท

        425,000 ส านักการศึกษา

โต๊ะเอนกประสงค์จ านวน 200 ตัว ๆ ละ  

2,100  บาท

        420,000 ส านักการศึกษา

เก้าอี้พลาสติกชนิดอย่างดี จ านวน  1,500 

ตัว ๆ ละ 210  บาท

        315,000 ส านักการศึกษา

ผ้าคลุมเก้าอี้พร้อมปกัตราเทศบาล จ านวน 

500 ผืน ๆ ละ 270 บาท

        135,000 ส านักการศึกษา
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    6.3 แนวทางส่งเสรมิและพัฒนาทรพัยากรการบรหิาร ใหม้ีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ

96 จัดหาครุภณัฑ์โรงเรียน

เทศบาลวดัไทรใต้

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพใน

การปฏบิติังาน

เคร่ืองเล่น DVD พร้อมไมโครโฟนจ านวน 3 

เคร่ือง

           9,000 ประสิทธภิาพในการ

ปฏบิติังานเพิ่มขึ้น

ท.1

เตียงพยาบาล จ านวน 4 เตียง           14,000 ท.1

คอมพวิเตอร์ส านักงานพร้อมเคร่ืองพมิพ ์

จ านวน 3 ชุด

          90,000 ท.1

โต๊ะหอ้งประชุม จ านวน 1 ชุด           80,000 ท.1

โทรทศัน์ LCD จอภาพ ไม่ต่ ากวา่ 32 นิ้ว   

จ านวน 3  เคร่ือง

          54,000

โต๊ะอาหารพร้อมม้านั่ง จ านวน 12 ชุด           50,400 ท.1

คอมพวิเตอร์ส าหรับนักเรียน จ านวน 40  

เคร่ือง

        800,000 ท.1

เคร่ืองปรับอากาศ  ขนาด 25,000 บทียีู  

จ านวน 2 เคร่ือง

          50,000 ท.1

97 จัดหาครุภณัฑ์โรงเรียน

เทศบาลวดัปากน้ าโพใต้

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพใน

การปฏบิติังาน

ชุดรับแขกพร้อมโต๊ะกลางชุดใหญ่ 1 ชุด           15,000 ประสิทธภิาพในการ

ปฏบิติังานเพิ่มขึ้น

ท.2

กล้องถ่ายภาพเคล่ือนไหว ระบบดิจิตอล

พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 1 ชุด

          25,000 ท.2

โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้ จ านวน 10 ชุด           37,800 ท.2
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    6.3 แนวทางส่งเสรมิและพัฒนาทรพัยากรการบรหิาร ใหม้ีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ

ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเล่ือน  ชั้นบน

กระจก ชั้นล่างทบึ  จ านวน  10  ชุด

          30,000           30,000 ท.2

ตู้เก็บเอกสาร ประตูทบึ  2  บาน  จ านวน  10

  ชุด

          22,500           22,500 ท.2

โทรทศัน์ จอแอลซีดี  ขนาดไม่ต่ ากวา่  32  นิ้ว

  จ านวน  10  เคร่ือง

          60,000           80,000           60,000 ท.2

เคร่ือง ดีวดีี พร้อมไมโครโฟน  จ านวน  10  

เคร่ือง

          45,000           60,000           45,000 ท.2

เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลความเร็วไม่

ต่ ากวา่  10  แผ่นต่อนาท ีจ านวน  1  เคร่ือง

          70,000 ท.2

โต๊ะนักเรียนระดับประถมศึกษา จ านวน 60 ชุด           81,000 ท.2

คอมพวิเตอร์ส านักงาน  จ านวน  1  เคร่ือง           30,000 ท.2

โต๊ะนักเรียนระดับประถมศึกษา จ านวน 60 ชุด           40,500           40,500 ท.2

คอมพวิเตอร์ส าหรับนักเรียน จ านวน 40  

เคร่ือง

        800,000 ท.2

โต๊ะหนิขัด 10 ชุด           40,000 ท.2
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    6.3 แนวทางส่งเสรมิและพัฒนาทรพัยากรการบรหิาร ใหม้ีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ

โพเดียม 2 ชุด           30,000 ท.2

98 จัดหาครุภณัฑ์โรงเรียน

เทศบาลวดัพรหมจริยาวาส

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพใน

การปฏบิติังาน

กลองแทร็คขอบโลหะหนังแก้ว รหสั 78317

จ านวน  2  ใบ

           8,400 ประสิทธภิาพในการ

ปฏบิติังานเพิ่มขึ้น

ท.3

กลองทอมบา้คู่ไฟร์เบอร์  รหสั 79441    

จ านวน  4  คู่

          22,400 ท.3

เคร่ืองต้ังจังหวะ รหสั79470 จ านวน1อัน            2,600 ท.3

เบลไลร่ากลาง รหสั79401 จ านวน 4 เคร่ือง            8,000 ท.3

เมโลเด้ียน  34 คีย์ เสียงโซปราโน  รหสั

79509     จ านวน   4  เคร่ือง

          15,600 ท.3

 เมโลเด้ียน  32  คีย์  เสียงอัลโต  รหสั 79508 

    จ านวน   4  เคร่ือง

          10,400 ท.3

เมโลเด้ียน  37  คีย์   เสียงเทนเนอร์       

รหสั 79511  จ านวน    4  เคร่ือง

          18,400 ท.3

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

กลองใหญ่  ขนาด  120 นิ้ว  จ านวน 1  ใบ           20,000 ท.3

 กลองใหญ่  ขนาด  22  นิ้ว  จ านวน 1  ใบ           20,000 ท.3
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    6.3 แนวทางส่งเสรมิและพัฒนาทรพัยากรการบรหิาร ใหม้ีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ

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

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

 แซกอัลโต้  จ านวน  4  เคร่ือง 78,000          ท.3

ทรอมโบน  จ านวน   2  ใบ 30,000          ท.3

บาริโทน  จ านวน   2   ชุด 40,000          ท.3

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน จ านวน 5 

หลัง (4,200)

21,000          ท.3

ตู้เย็น ขนาดไม่ต่ ากวา่ 15 คิวประตูเด่ียว 

จ านวน 1 เคร่ือง

             26,000 ท.3

เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด36,000  บทียีู 

จ านวน 2  เคร่ือง (35,000)

70,000          ท.3

โต๊ะท างานขาเหล็ก  ขนาด 4 ฟตุ หน้ายาง

พร้อมเก้าอี้  5 ชุด(4,600)

23,000           ท.3

ตู้เก็บแบบฟอร์ม    5  หลัง  (6,000) 30,000          ท.3

โต๊ะอเนกประสงค์  ขาเหล็กชุบโครเมี่ยมพบัได้

  พื้นบฟุอร์เมก้าจ านวน  10  ตัว (2,600)

             26,000 ท.3

เก้าอี้พลาสติก 100 ตัว           27,000 ท.3
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    6.3 แนวทางส่งเสรมิและพัฒนาทรพัยากรการบรหิาร ใหม้ีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ

โต๊ะอาหาร พร้อมเก้าอี้  จ านวน  10  ชุด 

(2,500)

             25,000    ท.3

พดัลมเพดาน ขนาด 56 นิ้ว จ านวน   20  ตัว 

(2,250)

          11,250 ท.3

ตู้ล็อกเกอร์ ขนาด 9 ช่อง จ านวน  10  หลัง 

(2,500)

          25,000 ท.3

ตู้บานเล่ือนกระจก จ านวน 5 หลัง (3,900)           19,500 ท.3

เก้าอี้บนุวมชนิดพบัได้ จ านวน 50 ตัว           30,000 ท.3

พดัลมโคจร ขนาด 16 นิ้วพร้อมติดต้ัง จ านวน

 10 ตัว

             11,000    ท.3

โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้ จ านวน 5 ชุด           21,000    ท.3

ตู้เหล็ก 3 ล้ินชัก จ านวน 3 หลัง           12,600 ท.3

พดัลมน้ า ขนาดความจุไม่ต่ ากวา่ 200 ลิตร 

จ านวน 2 ตัว

          54,000 ท.3

เคร่ืองพมิพ ์ALL in one จ านวน 5 เคร่ือง              12,000    ท.3

เคร่ืองพมิพช์นิดหมึกพน่ จ านวน 1 เคร่ือง           12,000  ท.3

เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์ จ านวน 2 เคร่ือง              12,000 ท.3

คอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ค จ านวน 1 เคร่ือง              35,000   ท.3
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    6.3 แนวทางส่งเสรมิและพัฒนาทรพัยากรการบรหิาร ใหม้ีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ

อุปกรณ์ HUB  24  PORT พร้อมอุปกรณ์  

ต่อเชื่อมระบบเครือข่าย จ านวน 1 ชุด

          22,000 ท.3

เคร่ืองพมิพ ์ INKJET  พร้อมอิงค์แทงค์  

จ านวน  2  เคร่ือง

             12,000 ท.3

เคร่ืองท าน้ าเย็นแบบใช้ขวด 6 เคร่ือง            4,000 ท.3

ผ้าม่านปรับแสงพร้อมอุปกรณ์   2  ชุด           50,000 ท.3

ตู้ล าโพงสนาม  ขนาด 15 นิ้วขนาดไม่น้อยกวา่

   450  วตัต์   RMS      ขนาดไม่น้อยกวา่   

1,500 วตัต์ พร้อมขาต้ัง   จ านวน  2  ตู้

          16,000 ท.3

ไมค์ลอยย่านUHFเปล่ียนคล่ืนความถี่มี

สัญญาณรับ 2 เสา จ านวน 2 ชุด

          26,000 ท.3

เคร่ืองเล่น DVD  พร้อมไมโครโฟน  จ านวน   

8 เคร่ือง

             24,800 ท.3

โต๊ะปงิปอง จ านวน  2  ชุด 12,000          ท.3

 เคร่ืองฉายโปรเจกเตอร์พร้อมจอ จ านวน  1  

ชุด

          40,000    ท.3

โทรทศัน์สี  25 นิ้ว ชนิดจอแบน จ านวน   3  

เคร่ือง

          75,000    ท.3
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    6.3 แนวทางส่งเสรมิและพัฒนาทรพัยากรการบรหิาร ใหม้ีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ

โทรทศัน์ 29 นิ้วพร้อมที่แขวนและติดต้ัง  

จ านวน  1 เคร่ือง

          20,000    ท.3

กล้องถ่ายภาพเคล่ือนไหวระบบดิจิตอล บนัทกึ

  HARD  DISK DRIVE ไม่น้อยกวา่   40 GB  

 พร้อมอุปกรณ์   จ านวน   1  ชุด

          20,000    ท.3

เคร่ืองเจียร ขนาด 4 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง 6,500           ท.3

แทน่ตัดไฟเบอร์  ขนาด  14 นิ้ว จ านวน 1 

เคร่ือง

6,000           ท.3

สวา่นกระแทก จ านวน 1 เคร่ือง 3,000           ท.3

สวา่นโรตารี จ านวน 1  เคร่ือง 7,500           ท.3

เล่ือยจิ๊กซอ จ านวน  1  เคร่ือง 6,000           ท.3

กลองแทร์ค    จ านวน  2  ใบ           15,000 ท.3

พดัลมโรงงานแบบต้ังพื้น ขนาด 24 นิ้ว 

จ านวน   5   ตัว

4,400           4,400           ท.3

โต๊ะนักเรียนเด่ียวประถมศึกษาพร้อมเก้าอี้  

จ านวน  100 ชุด (1,200)

        120,000         120,000 ท.3
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    6.3 แนวทางส่งเสรมิและพัฒนาทรพัยากรการบรหิาร ใหม้ีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ

โต๊ะนักเรียนเด่ียวพร้อมเก้าอี้ขาเหล็ก ระดับ

มัธยมศึกษา จ านวน   100 ชุด(1,200)

        120,000         120,000 ท.3

 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ตอนบนกระจกใสบาน

เล่ือน  ตอนล่างประตูเล่ือนทบึ จ านวน 6  

หลัง(6,000)

12,000          12,000          ท.3

คอมพวิเตอร์ส าหรับนักเรียน 40 เคร่ือง            800,000 ท.3

 คอมพวิเตอร์ส านักงานพร้อมเคร่ืองพมิพ ์

จ านวน 2 ชุด

             60,000 ท.3

โต๊ะหมู่บชูาขนาดใหญ่พร้อมที่รอง หมู่ 9 

จ านวน  1  ชุด

 17,600          ท.3

เคร่ืองกรองน้ า  จ านวน   2  เคร่ือง 16,000          ท.3

พดัลมดูดอากาศ   จ านวน   4  ตัว            4,800 ท.3

เคร่ืองขยายเสียงแบบมือถือจ านวน  5    

เคร่ือง

          12,000 ท.3

เสาวอลเลย์บอลแข่งขัน   จ านวน  1 คู่ 25,000          ท.3

แอลซีดี  ทวี ี32 นิ้ว พร้อมขาแขวงจ านวน   3

  เคร่ือง

          60,000 ท.3

ชุดรับแขกพร้อมโต๊ะชุดใหญ่ 1 ชุด 15,000          ท.3
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    6.3 แนวทางส่งเสรมิและพัฒนาทรพัยากรการบรหิาร ใหม้ีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ

พดัลมอุตสาหกรรมแบบติดผนัง 24 นิ้ว 

จ านวน  6  ตัว

          21,000 ท.3

ชั้นวางเคร่ืองนอนส าหรับเด็กเล็ก จ านวน  20 

 ชุด

           6,000 ท.3

โต๊ะญี่ปุ่น(เหล็ก)จ านวน 9 ชุด            6,300 ท.3

โต๊ะเคร่ืองแปง้  จ านวน   9  ชุด            7,650 ท.3

ชั้นวางหนังสือแบบ2หน้าวางแบบ2ด้าน 

จ านวน 2 หลัง

           3,000 ท.3

ตู้เหล็ก15ล้ินชัก จ านวน 2 หลัง               8,000 ท.3

เคร่ืองปั๊มน้ า จ านวน 4  เคร่ือง  40,000          ท.3

เตียงเหล็กพร้อมที่นอนครบชุด จ านวน 2  

เตียง

          16,000 ท.3

 

เคร่ืองตัดหญ้าแบบสะพายหลังข้อแข็ง  

จ านวน  1  เคร่ือง

                 9,700 ท.3

เตาเร่งขาส่ีเล่ียมขนาดกลาง พร้อมถังแก๊ส 15 

 กก. และหวัเร่ง จ านวน 4 ชุด

          16,000 ท.3

หม้อหงุข้าวแก๊ส ขนาด 10 ลิตร พร้อมหวัตัด 

จ านวน 4  ชุด

          30,000 ท.3
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    6.3 แนวทางส่งเสรมิและพัฒนาทรพัยากรการบรหิาร ใหม้ีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ

หม้อหงุข้าวไฟฟา้  ขนาด  10  ลิตร  จ านวน 

 2    ใบ

           8,000 ท.3

เคร่ืองท าน้ าเย็น ชนิดขวดคว่ าจ านวน 3   

เคร่ือง

          12,300 ท.3

 เตาแก๊สชนิด 1 หวั พร้อมถังแก๊สขนาดบรรจุ

ไม่ต่ ากวา่15 กิโลกรัม จ านวน 2  เตา

           7,000 ท.3

ตู้แช่อาหารฝากระจก จ านวน 1 เคร่ือง           23,000 ท.3

เคร่ืองชั่งน้ าหนัก จ านวน  10  เคร่ือง           15,000 ท.3

เคร่ืองช่วยสอน จ านวน  10 ชุด              25,000 ท.3

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

ฉาบ   จ านวน   2  คู่ 16,000          ท.3

แซกเทนเนอร์ จ านวน 4 เคร่ือง 88,000          ท.3

แตรทรัมเปด็  จ านวน  4  เคร่ือง 40,000          ท.3

99 จัดหาครุภณัฑ์โรงเรียน

เทศบาลวดัวรนาถบรรพต

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพใน

การปฏบิติังาน

โต๊ะท างานครู  10  ชุด (4,000)           40,000           40,000 ประสิทธภิาพในการ

ปฏบิติังานเพิ่มขึ้น

ท.4

โต๊ะนักเรียนประถม จ านวน  200 ชุด(1,350)         270,000         270,000 ท.4
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    6.3 แนวทางส่งเสรมิและพัฒนาทรพัยากรการบรหิาร ใหม้ีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ

โต๊ะนักเรียนมัธยม จ านวน 100  ชุด (1,350)         135,000         135,000 ท.4

คอมพวิเตอร์ส าหรับนักเรียน จ านวน 80 ชุด         800,000         800,000 ท.4

ชุดโซฟานั่ง  8  ที่  1  ชุด           30,000 ท.4

เคร่ืองปรับอากาศ  4  ชุด ชุดขนาด  2  ตัน         140,000 ท.4

คอมพวิเตอร์ส าหรับนักเรียน 40 เคร่ือง            800,000 ท.4

100 เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพใน

การปฏบิติังาน

คอมพวิเตอร์ส านักงานพร้อมอุปกรณ์ต่อพว่ง 

จ านวน  3  ชุด

          90,000 ประสิทธภิาพในการ

ปฏบิติังานเพิ่มขึ้น

ท.5

คอมพวิเตอร์ส าหรับนักเรียน จ านวน 80  

เคร่ือง

        800,000         800,000 ท.5

เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลความเร็วไม่

ต่ ากวา่ 10 แผ่นต่อนาที

          70,000 ท.5

โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้ จ านวน 10 ชุด           20,000           20,000 ท.5

โต๊ะเก้าอี้นักเรียนเด่ียวระดับประถมศึกษา  

จ านวน  100  ชุด

          70,000           70,000 ท.5

โต๊ะเก้าอี้นักเรียนเด่ียวระดับมัธยมศึกษา  

จ านวน  100  ชุด

          70,000           70,000 ท.5

จัดหาครุภณัฑ์โรงเรียน

เทศบาลวดัช่องคีรีศรีสิทธวิรา

ราม
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    6.3 แนวทางส่งเสรมิและพัฒนาทรพัยากรการบรหิาร ใหม้ีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ

เคร่ืองเล่น DVD พร้อมไมโครโฟนจ านวน 10 

เคร่ือง

          15,000           15,000 ท.5

ตู้เหล็กบานเล่ือน 2 ชั้น ชั้นบนเปน็    กระจก

 ชั้นล่างทบึ จ านวน 10 หลัง

          30,000           30,000 ท.5

ตู้เหล็กประตูทบึ 2 บานจ านวน  20 หลัง           42,000           42,000 ท.5

เคร่ืองพมิพส์ าเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด

ไม่ต่ ากวา่ 300 x 400 จุด ต่อตารางนิ้ว

        140,000 ท.5

โต๊ะอาหารพร้อมม้านั่ง จ านวน 20 ชุด           84,000 ท.5

กล้องถ่ายภาพเคล่ือนไหวระบบดิจิตอล ไม่

น้อยกวา่ 96 GB จ านวน 1 เคร่ือง

          48,000 ท.5

โต๊ะอเนกประสงค์ขาเหล็กพบัได้  จ านวน  10

 ตัว

          20,000 ท.5

โต๊ะหนิขัดพร้อมม้านั่ง จ านวน 10 ชุด           40,000 ท.5

โทรทศัน์ LCD ขนาดจอภาพไม่ต่ ากวา่ 32 นิ้ว

 จ านวน 5 เคร่ือง

        100,000 ท.5

101 จัดหาครุภณัฑ์โรงเรียน

เทศบาลวดัจอมคีรีนาคพรต

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพใน

การปฏบิติังาน

กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอลความละเอียด

ไม่น้อยกวา่ 12 ล้านพเิซล จ านวน 2 เคร่ือง

          22,000 ประสิทธภิาพในการ

ปฏบิติังานเพิ่มขึ้น

ท.6
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    6.3 แนวทางส่งเสรมิและพัฒนาทรพัยากรการบรหิาร ใหม้ีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ

พดัลมอุตสาหกรรมแบบติดผนังขนาดใบพดั 

24 นิ้ว รวมราคาติดต้ังปรับความเร็วได้ 

จ านวน 12 ตัว

          36,000 ท.6

เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ ยี่หอ้ HP จ านวน 4 เคร่ือง           24,000 ท.6

เคร่ืองปรับอากาศติดผนังขนาด 18,000 BTU

 จ านวน 2 เคร่ือง

          60,000 ท.6

โต๊ะอาหารพร้อมม้านั่งอนุบาลจ านวน 20 ชุด           84,000 ท.6

เคร่ืองตัดหญ้าแบบสะพายบา่ จ านวน 2 เคร่ือง           20,000 ท.6

คอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก จ านวน 2 ชุด 35,000          35,000          ท.6

เคร่ืองคอมพวิเตอร์นักเรียน จ านวน 80 ชุด 800,000        800,000        ท.6

คอมพวิเตอร์ส านักงาน พร้อมเคร่ืองพมิพ ์

จ านวน 2 ชุด

          60,000 ท.6

โต๊ะ เก้าอี้ นักเรียน ชนิดเด่ียว ขาเหล็ก ระดับ

ประถมศึกษา จ านวน 50 ชุด

          67,500 ท.6

โต๊ะ เก้าอี้ นักเรียน ชนิดเด่ียว ขาเหล็ก ระดับ

มัธยมศึกษา จ านวน 50 ชุด

          67,500 ท.6
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    6.3 แนวทางส่งเสรมิและพัฒนาทรพัยากรการบรหิาร ใหม้ีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ

102 จัดหาครุภณัฑ์โรงเรียน

เทศบาลวดัสุคตวราราม

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพใน

การปฏบิติังาน

โต๊ะนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จ านวน 100 

ชุด

        135,000 ประสิทธภิาพในการ

ปฏบิติังานเพิ่มขึ้น

ท.7

โต๊ะอาหาร พร้อมเก้าอี้ จ านวน 20 ชุด           50,000 ท.7

เคร่ืองท าน้ าเย็น 5 หวั จ านวน 5 เคร่ือง         125,000 ท.7

เล่ือยยนต์ตัดแต่งกิ่งไม้ จ านวน 1 ตัว           60,500 ท.7

สวา่นโรตาร่ี จ านวน 1 ตัว            6,000 ท.7

สวา่นธรรมดา  จ านวน 1 ตัว            3,000 ท.7

เล่ือยไม้จิ๊กซอ จ านวน 1 ตัว            3,000 ท.7

ตู้อ็อกเหล็กหหูิ้วสแตนเลส ขนาด 200  v 

จ านวน 1 ตู้

           5,000 ท.7

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส านักงาน พร้อม

เคร่ืองพมิพ ์จ านวน 5 ชุด

        150,000 ท.7

พดัลมโรงงานแบบต้ังพื้นขนาด 24นิ้ว ปรับ

ความเร็วได้ จ านวน  3  ตัว

          13,200 ท.7

โต๊ะอเนกประสงค์ขาเหล็กชุบโครเมี่ยมพบัได้ 

 พื้นบฟุอร์ไมก้าจ านวน  10  ตัว

          25,000 ท.7

เคร่ืองท าน้ าเย็น น้ าร้อน ชนิดขวดคว่ า  

จ านวน 1 เคร่ือง

           5,500 ท.7
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    6.3 แนวทางส่งเสรมิและพัฒนาทรพัยากรการบรหิาร ใหม้ีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 ตอน 3 ชั้นบน เปน็

กระจกบานเล่ือน 6 หลัง

          36,000 ท.7

เคร่ืองเล่น DVD/MP3 จ านวน  5  เคร่ือง           25,000 ท.7

ตู้เก็บเอกสาร 2 ตอน ชั้นบนเปน็กระจก           66,000 ท.7

เตียงพยาบาลโครงเหล็กขนาดกวา้ง1 เมตร  

ยาว 2 เมตร  จ านวน 3 เตียง

           6,600 ท.7

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ประตูทบึ 2 บาน จ านวน 

10 หลัง

          34,000 ท.7

เคร่ืองตัดหญ้า แบบสะพายหลังข้อแข็ง

เคร่ืองยนต์ไม่ต่ ากวา่ 1.5 แรงม้าจ านวน  1  

เคร่ือง

          10,400 ท.7

เคร่ืองเล่นสนาม 1 ชุด ประกอบด้วยกระดาน

ล่ืน 4 ที่ ราวไต่ 3 ที่ อุโมงค์ลอด 4 ที่

          50,000 ท.7

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร กระจกบานเล่ือน 2 ตอน 

ชั้นบนและชั้นล่างกระจกบานเล่ือนจ านวน 4 

หลัง

          26,000 ท.7

เคร่ืองคอมพวิเตอร์นักเรียน จ านวน 40 ชุด         800,000 ท.7

ตู้เหล็ก 4 ล้ินชัก จ านวน 5 หลัง           17,000 ท.7
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    6.3 แนวทางส่งเสรมิและพัฒนาทรพัยากรการบรหิาร ใหม้ีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ

103 จัดหาครุภณัฑ์โรงเรียน

เทศบาลวดัไทรเหนือ

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพใน

การปฏบิติังาน

เก้าอี้บนุวมชนิดพบัได้  จ านวน 100 ตัว 27,000          ประสิทธภิาพในการ

ปฏบิติังานเพิ่มขึ้น

ท.8

เคร่ืองเล่นสนาม  1 ชุด ประกอบด้วย

กระดานล่ืน 4 ที่ ราวไต่ 3 ที่ อุโมงค์ลอด  4 ที่

50,000          ท.8

เคร่ืองซักผ้า  10  ก.ก.  2  ถัง 10,000          ท.8

เก้าอี้พลาสติก 150  ตัว           15,000 ท.8

เคร่ืองท าน้ าเย็นแบบต่อทอ่ประปา           13,000 ท.8

เคร่ืองคอมพวิเตอร์นักเรียน จ านวน 40 ชุด         800,000 ท.8

ทวี ีแอลซีดี  32 นิ้ว พร้อมขาแขวน จ านวน  5

  เคร่ือง

        100,000 ท.8

เคร่ืองเล่น  DVD/MP3 จ านวน  5  เคร่ือง           15,000 ท.8

โต๊ะอเนกประสงค์ขาเหล็กชุบโครเมี่ยมพบัได้ 

 พื้นบฟุอร์ไมก้าจ านวน  20  ตัว

          50,000 ท.8

เคร่ืองปั๊มลม 2 แรงม้า ความจุ 64 ลิตร            8,000 ท.8

104 จัดหาครุภณัฑ์กองสวสัดิการ

สังคม

เพื่อมีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้

เพยีงพอต่อการปฏบิติังาน

กล้องวดีีโอ (ฮาร์ดดิสก)์ จ านวน 1 เคร่ือง           30,000 อุปกรณ์เคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้เพยีงพอการ

ปฏบิติังาน

กองสวสัดิการสังคม

รถสามล้อชนิดมือโยก จ านวน 10 คัน           60,000 กองสวสัดิการสังคม
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    6.3 แนวทางส่งเสรมิและพัฒนาทรพัยากรการบรหิาร ใหม้ีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ

เคร่ืองพมิพส์ าเนาระบบดิจิตอล จ านวน 1 

เคร่ือง

          96,500 กองสวสัดิการสังคม

เคร่ืองคอมพวิเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 6 

ชุด

        210,000 กองสวสัดิการสังคม

เคร่ืองส ารองไฟฟา้ จ านวน 6 เคร่ือง           18,000 กองสวสัดิการสังคม

โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้ จ านวน 3 ชุด 12,000          กองสวสัดิการสังคม

เคร่ืองปรับแยกเสียง 3 ทาง จ านวน 1 เคร่ือง 30,000          กองสวสัดิการสังคม

กล้องถ่ายรูป (ดิจิตอล) จ านวน 2 เคร่ือง 23,000          กองสวสัดิการสังคม

105 จัดหาครุภณัฑ์ส านักการ

ประปา

เพื่อมีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้

เพยีงพอต่อการปฏบิติังาน

เก้าอี้ส านักงาน จ านวน 6 ตัว            7,500 อุปกรณ์เคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้เพยีงพอการ

ปฏบิติังาน

ส านักการประปา

ประแจจับแปบ๊ จ านวน  1 ชุด           36,000 ส านักการประปา

ขนาด 1½ นิ้ว  จ านวน 3 ตัว  ขนาด 2 นิ้ว 

จ านวน 3 ตัว รวม 9 ตัว

ส านักการประปา

ตู้เย็น ขนาด ไม่ต่ ากวา่ 5 คิวบกิฟตุ จ านวน 1 

เคร่ือง

           6,000 ส านักการประปา

โทรทศัน์ ขนาดไม่ต่ ากวา่ 29 นิ้ว จ านวน 1 

เคร่ือง

           6,500 ส านักการประปา
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    6.3 แนวทางส่งเสรมิและพัฒนาทรพัยากรการบรหิาร ใหม้ีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

เปา้หมาย

ผลผลิตของ 2555 2556 2557

โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ

เคร่ืองจ่ายสารส้ม อัตราการจ่ายไม่น้อยกวา่ 

946 ลิตร/ ชั่วโมง   ที่แรงดัน ไม่น้อยกวา่ 35 

บาร์ จ านวน 2 เคร่ือง

        206,000 ส านักการประปา

เคร่ืองท าน้ าเย็นชนิด 1 ก๊อก จ านวน 1 เคร่ือง 

(แบบใช้ขวด)

           3,800 ส านักการประปา

106 จัดหาครุภณัฑ์สถาน

ธนานุบาล 2

เพื่อมีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้

เพยีงพอต่อการปฏบิติังาน

เคร่ืองชั่งน้ าหนักทองค าแบบดิจิตอลพร้อม

อุปกรณ์ปอ้งกันไฟฟา้ขัดข้อง 1 เคร่ือง

          34,900 อุปกรณ์เคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้เพยีงพอการ

ปฏบิติังาน

สถานธนานุบาล 2

107 ติดต้ังกล้องวงจรปดิภายใน

สถานธนานุบาล 3

เพื่อปอ้งกันการทจุริตและ

รักษาความปลอดภยัแก่

ทรัพย์สิน

ติดต้ังกล้องวงจรปดิแบบติดต้ังคงที่ ชนิดใช้ได้

ทั้งกลางวนักลางคืน พร้อมเลนส์ จ านวน 4 ชุด

เคร่ืองบนัทกึภาพดิจิตอล 1 ชุด

          70,000 ประชาชนใหค้วาม

เชื่อถือและมั่นใจใน

ระบบความปลอดภยั

แก่ทรัพย์สิน

สถานธนานุบาล 3

งบประมาณเทศบาล 39,693,000    32,380,150    21,587,050    

งบเงนิอุดหนุน -               10,500,000    3,000,000      
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ส่วนที่ 6 
การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 

และการติดตามประเมินผล 
 

  แผนพัฒนาสามปีที่ได้ด าเนินการไปสู่การปฏิบัติแล้วนั้น ต้องมีการติดตามและ
ประเมินผลอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อวัดระดับความส าเร็จหรือความล้มเหลวของแผนฯ เทศบาลนคร
นครสวรรค์ได้ก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 

  1. การก าหนดองค์กรการรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2548  ก าหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาศัย
อ านาจตามระเบียบฯดังกล่าว นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครสวรรค์ ตามค าสั่งเทศบาลนครนครสวรรค์ ที่ 865 /2553       
ลงวันที่  14  กันยายน  2553  ประกอบด้วย 
  1. นายอดุลย์ ศรีประทักษ์ สมาชิกสภาเทศบาล ประธานกรรมการ  
  2. นายสันติ คุณาวงษ์ สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ  
  3. นายธนู ชีวินโชติมา สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ  
  4. นายธวัช พลอยระย้า ผู้แทนประชาคมเมือง กรรมการ  
  5. นางวิภาดา นาคแก้วเทศ ผู้แทนประชาคมเมือง กรรมการ  
  6. ผู้แทนส านักงานท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์  กรรมการ  
  7. ผู้แทนส านักงานจังหวัดนครสวรรค์   กรรมการ  
  8. นายจิรภัทร์   อินทร์โต  ผู้อ านวยการส านักการช่างกรรมการ  
  9. นายก าพล เพชรก าแพง ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ  
  10. นายวิเชียร ธัญธเนส  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ  
  11. นางดารณี   กาญจนะ คุ้มสิน รองปลัดเทศบาล  กรรมการและเลขานุการ  

  มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
  1. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
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  3. รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ ให้ติดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
  4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ได้แต่งตั้งคณะท างาน
ติดตามและประเมินผลแผนการด าเนินงาน เทศบาลนครนครสวรรค์ ตามค าสั่งเทศบาลนครนครสวรรค์
ที่ 1292/2551 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2551 ประกอบด้วย 

1. นางดารณี กาญจนะ คุ้มสิน  รองปลัดเทศบาล ประธาน  
  2. ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน กรรมการและเลขานุการ  
  3. หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
  4. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการ  
  5. ผู้แทนหน่วยงาน ส่วนการงาน ดังนี้  
  ส านักปลัดเทศบาล 
  1. นางอัญชัน กฤตรนต์รัศมี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
  2. นายศราวุธ แป้นพัด  หัวหน้างานป้องกัน  ฯ 
  3. นายชัชชัย แช่มโต  หัวหน้างานสารบรรณ  
  กองวิชาการและแผนงาน 
  1. นายวิชัย เกวะระ   หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
  2. นายณัฏฐวุฒิ จีนมหันต์  หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  3. นายคุณาธิป บุญเรืองขาว  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 

ส านักการคลัง 
  1. นางสมบัติ วรเวทย์   หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
  2. นางมาลินี สังวรศิลป์  หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษี ฯ 
  3. นางอารีรัตน์ ศรีพร้อมทรัพย์  นายช่างโยธา 7 ว  
  ส านักการช่าง 
  1. นางขนิษฐา บริรักษ์เลิศ  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
  2. นายเกรียงศักดิ์ พัฒนาภรณ์ นายช่างโยธา 7 ว 
  3. นายปรนันทน์ ทองสัมฤทธิ ์ หัวหน้างานควบคุมอาคาร 
  4. นางอรวรรณ จงไพศาลสถิตย์ หัวหน้างานธุรการ  
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  ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  1. นางอัจฉรา บ ารุงไทย  พยาบาลวิชาชีพ 8 (วช.) 
  2. น.ส.วิไลลักษณ์  ปริยฉัตรกุล พยาบาลวิชาชีพ 7 (วช.) 
  3. นางพรเพ็ญ อินวานิช พยาบาลวิชาชีพ 7 (วช.)  
  4. นางณฐวรรณ ทิมรอด   พยาบาลวิชาชีพ 6 ว. 
  5. นายศุภกิจ บัวมา   นักวิชาการสุขาภิบาล 5 
  ส านักการศึกษา 
  1. นางรัตนา น้อยรังษี  รองผู้อ านวยการส านักการศึกษา 
  2. นายสมเกียรติ์ ดาวสุข  หัวหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียนฯ  
  3. น.ส.นฤมล ภู่ส าอางค์ เจ้าหน้าที่สันทนาการ 6 
  4. น.ส.สุวัฒนา คงทัพ   เจ้าหน้าที่สันทนาการ 3 
  กองสวัสดิการสังคม 
  1. นางศุภรัตน์ เสือเหลือง  หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
  2. นางวัลลภา พิมพ์หนู   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
  3. นางบุตรศรี ทองบ ารุง  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 
  ส านักการประปา 
  1. นางกฤตยา ตุ้มเงิน   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
  2. นางราตรี พุ่มทอง  หัวหน้างานการเงินฯ  
  หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
  1. นายองอาจ เสือเหลือง หัวหน้างานตรวจสอบฯ  

มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
  1. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนการด าเนินงาน 
  2. รายงานผลต่อคณะกรรมการติดตามผลและประเมินผลฯ 
  3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการฯ มอบหมาย  

  2. วิธีการติดตามและประเมินผล  
       การติดตามและประเมินผลแผนการด าเนินงานเป็นการก าหนดแนวทางในการ
ติดตามและประเมินผลการแปลงแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบ  โดยมุ่งเน้นการติดตาม
ความคืบหน้าของการด าเนินงานและผลการด าเนินงานเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนในปีต่อไป  
ซึ่งจะต้องมีระบบติดตามและประเมินผลมาตรวจสอบการด าเนินงานและวัดผลการด าเนินงาน เพ่ือ
เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานเพื่อเตรียมการส าหรับการป้องกัน
และแก้ไขการด าเนินงานโครงการในปีถัดไป และจะก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลทุก 3 
เดือน โดยใช้ระบบการประเมินผลด้วยตนเอง (SAR : Self Assessment Report) 
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ระบบการประเมินผลด้วยตนเอง ( SAR : Self Assessment Report) เป็นการติดตาม
ความคืบหน้าและผลของการด าเนินงานเป็นรายโครงการ  รายยุทธศาสตร์ และในภาพรวมของทั้ง
หน่วยงาน โดยใช้สีเป็นสัญลักษณ์ในการติดตามความคืบหน้าของการด าเนินงาน ได้แก่ สีแดง หมายถึง 
ยังไม่ได้ด าเนินการ สีเหลือง หมายถึง ด าเนินการแล้วแต่มีปัญหา สีเขียว หมายถึง ด าเนินการแล้ว  และ
เป็นไปตามข้ันตอนและก าหนดการ สีน้ าเงิน หมายถึง ด าเนินการแล้วเสร็จ 
  ทั้งนี้ต้องมีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI : Key Performance Indicator) ของ
แต่ละโครงการที่ชัดเจน และมีแนวทางการในการก าหนดประเด็นการประเมินผลไว้  4 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
เชิงปริมาณ  เชิงคุณภาพ เชิงขั้นตอนด าเนินการ และเชิงความพึงพอใจของประชาชน 
  3. ห้วงเวลาการติดตามและประเมินผล 
      ตารางห้วงระยะเวลาการติดตามและประเมินผลการด าเนินการโครงการที่น าไปสู่
การปฏิบัติในแผนพัฒนาสามปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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