




ส่วนท่ี 1 
บทน ำ 

 
   
ลักษณะของแผนพัฒนำสำมปี 
 แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
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 
และมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่จะด าเนินการ 
 (3) เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาที่จะด าเนินการในห้วงระยะเวลาสามปี 
 (4) เป็นเอกสารที่แสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 
 
วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี 
 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 เพ่ือให้กระบวนการ
จัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ และผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 ดังนั้น โครงการที่จะบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี โดยเฉพาะในปีแรกจะต้องมีความพร้อมอย่างน้อย 
2 ประการ คือ 
 (1) มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะด าเนินการ รวมทั้งมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ของ
โครงการ/กิจกรรม และผลประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ/กิจกรรม 
 (2) กิจกรรมที่อยู่ในแผนประจ าปีแรก จะต้องมีความพร้อมในเรื่องรูปแบบ และรายละเอียดทาง
เทคนิคพอสมควร เพ่ือให้สามารถก าหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะน าไปใช้จัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีได้ต่อไป 
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ขั้นตอนในกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี 
 ขั้นตอนที่  1 กำรเตรียมกำรจัดท ำแผน 
 ในขั้นตอนนี้ มกีิจกรรมที่ต้องด าเนินการ  คือ 
 (1) หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดท าแผนพัฒนาเข้าพบผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์ 
ความส าคัญ และความจ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
 (2) หน่วยงานที่รับผิดชอบ แจ้งโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบ 
 ขั้นตอนที่ 2 กำรคัดเลือกยุทธศำสตร์และแนวทำงในกำรพัฒนำ 
 (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา สรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พร้อมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 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) พิจารณาความเก่ียวเนื่องกันระหว่างยุทธศาสตร์หรือระหว่างแนวทางการพัฒนา 
  (ข) ให้พิจารณาน าโครงการ/กิจกรรมจากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถในการ
ด าเนินการของชุมชน ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามา
ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
  (ค) มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/กิจกรรมเพ่ือที่จะบรรจุลงในแผนพัฒนา
สามปี ได้อย่างเหมาะสม และเพ่ือท าแผนพัฒนาสามปีในช่วงถัดไป 
  (ง) การก าหนดกิจกรรมจะต้องค านึงถึงงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ทรัพยากรการ
บริหาร โครงการที่สามารถด าเนินการได้เอง โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น เป็นต้น 
 ขั้นตอนที่ 3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลและกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 (1) การเก็บรวบรวมข้อมูล ด าเนินการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นต่อการจัดท า
แผนพัฒนาสามปี วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่คัดเลือก 
 (2) การวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา การคัดเลือก
ยุทธศาสตร์การพัฒนา การจัดล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา การตัดสินใจเลือกแนวทางการ
พัฒนาในห้วงสามปี 
 ขั้นตอนที่ 4 กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ของแนวทำงกำรพัฒนำ 
 (1) คัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนา มาจัดท าเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 
 (2) พิจารณาก าหนดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา โดยพิจารณาจาก 
  - ความจ าเป็นเร่งด่วน 
  - ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  - ความเชื่อมโยงของกิจกรรมและระยะเวลาที่จะด าเนินการ 
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 ขัน้ตอนที่ 5 กำรจัดท ำรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำ 
 โดยพิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีมาจัดท า
รายละเอียดโครงการในด้านเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ และตัวชี้วัด
ความส าเร็จ โดยเน้นโครงการ/กิจกรรมที่จะต้องท าในปีแรก เพ่ือให้สามารถน าไปจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีได ้
 ขั้นตอนที่ 6 กำรจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำสำมปี 
 (1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ก าหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้ง
สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาคมและชุมชน โดยน าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจาก
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 
 (3) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นน าร่างแผนพัฒนาสามปีเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา 
 ขั้นตอนที่ 7 กำรอนุมัติและประกำศใช้แผนพัฒนำสำมปี 
 (1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
 (2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัตริ่างแผนพัฒนาสามปีและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 
 (3) ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว และน าไปปฏิบัติรวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น 
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อ าเภอ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้
และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
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แผนภำพแสดงควำมเชื่อมโยงของแผนพัฒนำ 
 

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 

 
ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีเครื่องมือที่จะช่วยในการพัฒนาอย่างรอบคอบ และ
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่างๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยง และส่งผลทั้ง
ในเชิงสนับสนุน และเป็นอุปสรรคต่อกัน เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ามาตัดสินใจ ก าหนด
แนวทางการด าเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย เงิน คน วัสดุอุปกรณ์ 
และการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด 
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ส่วนที่ 2 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญ 
 
ประวัติความเป็นมา 
เทศบาลนครนครสวรรค์ เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาล เรียกว่า “สุขาภิบาลเมืองนครสวรรค์” ตั้งขึ้นตามพระราช
กฤษฎีกายกฐานะเป็นสุขาภิบาล เมื่อปี พ.ศ.2457  ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองนครสวรรค์ 
เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2478  มีเนื้อที่ 1.47 ตารางกิโลเมตร  เมื่อบ้านเมืองเจริญขึ้นและชุมชนหนาแน่น
มากขึ้น จึงได้ท าการขยายเขตเทศบาลออกไป ครั้งแรกเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2493  ท าให้มีพ้ืนที่        
8.85 ตารางกิโลเมตร (พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองนครสวรรค์ พ.ศ.2493  ปรากฏในราช
กิจจานุเบกษา ตอนที่ 71 เล่ม 67 วันที่ 26 ธันวาคม 2493 หน้าที่ 1259 -1263) และได้ขยายเขตเทศบาล    
ครั้งที่สองเมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2522 มีผลบังคับใช้วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2522 มีพ้ืนที่ 27.87 ตาราง
กิโลเมตร (พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองนครสวรรค์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2522  ปรากฏใน     
ราชกิจจานุเบกษา ตอนที่ 96 เล่ม 56 วันที่ 21 เมษายน 2522) และในวันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2538 ได้มี  
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลนครนครสวรรค์ (ปรากฏในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 112 ตอนที่ 40 ก วันที่    
24 กันยายน 2538)  เพ่ือพัฒนาและรองรับการบริหารและบริการประชาชนให้มีความสะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เทศบาลนครนครสวรรค์ได้ก่อสร้างอาคารส านักงาน เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พร้อม
ดาดฟ้า ขนาดกว้าง 42 เมตร ยาว 126 เมตร พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 20,000 ตารางเมตร งบประมาณก่อสร้าง 
240,939,360 บาท เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา และได้รับพระราชทานชื่ออาคารว่า “อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ 
พระชนมพรรษา” 
เทศบาลนครนครสวรรค์มีอาณาเขตดังนี้ 
  หลักเขตที่ 1 ตั้งอยู่ตามแนวเส้นตั้งฉากระยะ 350 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 1 กรุงเทพมหานคร-แม่สาย (เขตแดน) ฟากเหนือตรง กม. 241+650 
  ด้านเหนือ 
  จากหลักเขตที่ 1  เป็นเส้นขนานระยะ 350 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 
กรุงเทพมหานคร-แม่สาย (เขตแดน) ไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ 2  ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนอ้อม
เขาโกรกพม่า ระยะ 200 เมตร 
  จากหลักเขตที่ 2  เป็นเส้นขนานระยะ 200 เมตร กับศูนย์กลางถนนอ้อมเขาโกรกพม่า     
ฟากตะวันตกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตท่ี 3  ซึ่งตั้งอยู่ตามแนวเส้นขนานระยะ 200 เมตร  กับ
ศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1182  แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117 (นครสวรรค์) – บรรจบทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 1073 (บรรพตพิสัย) ฟากตะวันตก ตรง กม. 1+170 
  จากหลักเขตท่ี 3  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
1182 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117 (นครสวรรค์) – บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1073 (บรรพต
พิสัย) ถึงหลักเขตที่ 4  ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ าปิงฝั่งใต้ ตรงจุดที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางสะพานข้ามแม่น้ าปิง ระยะ  
472 เมตร 



6 

 
  จากหลักเขตท่ี 4  เป็นเส้นเรียบแม่น้ าปิงฝั่งใต้ ไปทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใต้ 
ถึงหลักเขตที่ 5  ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ าปิง ตรงข้ามกับทางเข้าที่ท าการประปาเทศบาลนครนครสวรรค์ 
  จากหลักเขตที่ 5  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ข้ามแม่น้ าปิง ถึงหลักเขตที่ 6  
ซ่ึงต้ังอยู่หา่งจากมุมเขตด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเขตวัดบึงเสนาสน์ราษฎรศรัทธาธรรม (วัดคลองคาง) ระยะ 
100 เมตร 
  ด้านตะวันออก 
  จากหลักเขตที่ 6  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 7  ซึ่งตั้งอยู่ตรงมุม
เขตด้านทิศตะวันตกของวัดปากน้ าโพเหนือ (วัดทองธรรมชาติ) ริมแม่น้ าน่านฝั่งตะวันตก 
  จากหลักเขตที่ 7  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ข้ามแม่น้ าน่าน ผ่านทางรถไฟสายเหนือ    
ตรง กม. 250+996  ถึงหลักเขตที่ 8  ซึ่งตั้งอยู่ตามแนวเส้นตั้งฉากระยะ 200 เมตร กับทางรถไฟสายเหนือ    
ฟากตะวันออก ตรง กม. 249+213 
  ด้านทิศใต้ 
  จากหลักเขตที่ 9  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตก ผ่านทางรถไฟสายเหนือ ตรง กม. 
249+213  ถึงหลักเขตที่ 10  ซึ่งตั้งอยู่ริมทางรถไฟสายเหนือฟากตะวันตก 
  จากหลักเขตที่ 10  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตเขตที่ 11  ซึ่งตั้งอยู่   
ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลขที่ 1  กรุงเทพมหานคร-แม่สาย (เขตแดน) ฟากตะวันออกตรง กม. 235+258 
  จากหลักเขตที่ 11  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผ่านทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลขท่ี 1  กรุงเทพมหานคร-แม่สาย (เขตแดน) ตรง กม. 235+258  และเป็นเส้นเลียบตามแนวเขตทหาร
มณฑลทหารบกที่ 4  ค่ายจิรประวัติ ด้านเหนือจนสุดมุมเขตด้านทิศเหนือของเขตทหาร แล้วเป็นเส้นตรงข้าม
แม่น้ าเจ้าพระยา ถึงหลักเขตที่ 12  ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ าเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ตรงสุดทางเดิน ไปยังริมฝั่งแม่น้ า
เจ้าพระยา ห่างจากมุมตะวันออกเฉียงเหนือของโรงงานสุรา ระยะ 120 เมตร 
  จากหลักเขตที่ 12  เป็นเส้นเลียบแม่น้ าเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ 13  
ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ าเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ห่างจากมุมเขตด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของวัดศรีสุวรรณ (วัดเขื่อนแดง) 
ระยะ 15 เมตร 
  จากหลักเขตที่ 13  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผ่านทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 3005  ท่าตะกุ๋ย-โกรกพระ ถึงหลักเขตที่ 14  ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3005         
ท่าตะกุ๋ย-โกรกพระ ฟากตะวันตก ตรง กม. 0+440 
  จากหลักเขตที่ 14  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตก ถึงหลักเขตที่  15  ซึ่งตั้งอยู่ตรงตามแนว
เส้นตั้งฉาก ระยะ 200 เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3005  ท่าตะกุ๋ย -โกรกพระ ตรง กม. 
0+440 
  ด้านตะวันตก 
  จากหลักเขตที่ 15  เป็นเส้นขนานระยะ 200 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
3005  ท่าตะกุ๋ย-โกรกพระ ไปทางทิศเหนือผ่านถนน รพช.นว 11052  สันคู-ท่าทอง ถึงหลักเขตที่ 16  ซึ่งตั้งอยู่ริม
ถนน รพช.นว 11055 สันคู-วังไผ่ ฟากใต้ 
  จากหลักเขตที่ 16  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผ่านถนน รพช.นว 11055   
สันค-ูวังไผ่ ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1  กรุงเทพมหานคร-แม่สาย (เขตแดน) ถึงหลักเขตที่ 17  ซึ่งตั้งอยู่
ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1  กรุงเทพมหานคร-แม่สาย (เขตแดน) ฟากเหนือ ตรง กม. 241+650 
  จากหลักเขตท่ี 17  เป็นเส้นตรงไปทางทิศเหนือ บรรจบกับหลักเขตที่ 1 
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1. สภาพทั่วไป 

 ขนาดและท่ีตั้ง 
  เทศบาลนครนครสวรรค์ ตั้งอยู่ใจกลางท้องที่อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์     
อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือประมาณ 237 กิโลเมตร  มีพ้ืนที่ในเขตการปกครอง จ านวน 27.87 
ตารางกิโลเมตร พ้ืนที่ครอบคลุม 5 ต าบล  ดังนี้   
  1. ต าบลปากน้ าโพ ทั้งต าบล 
  2. ต าบลนครสวรรค์ตก หมู่ที ่  1 ,  4 ,   5 ,   9 , 10 
  3. ต าบลนครสวรรค์ออก หมู่ที ่  1 ,  4 ,   5 ,   6 , 7 
  4. ต าบลวัดไทร  หมู่ที ่10 , 11 , 12 , 13 
  5. ต าบลแควใหญ่ หมู่ที ่  4 ,  7 ,  10 

 อาณาเขต 
  เทศบาลนครนครสวรรค์ มีอาณาเขตติดต่อ   ดังนี้ 
  ทิศเหนือ  จดแนวสะพานข้ามแม่น้ าปิงใกล้เกาะตาเทพ อบต.บางม่วง และ อบต.บึงเสนาท 
  ทิศใต ้    จดวัดศรีสุวรรณ  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3005   
     (ท่าตากุ๋ย -โกรกพระ) และ อบต.นครสวรรค์ออก 
  ทิศตะวันออก จดทางรถไฟบริเวณสถานีรถไฟปากน้ าโพ อบต.แควใหญ่ และบึงบอระเพ็ด 
  ทิศตะวันตก   จดสะพาน 2 เขาขาด (กม.241+650) และ อบต.หนองกรด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

แผนที่เขตเทศบาลนครนครสวรรค์ 
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 สภาพภูมิศาสตร์ และทรัพยากรธรรมชาติ 

  ลักษณะภูมิประเทศในเขตเทศบาลส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม โดยมีภูเขาขนาดเล็ก อยู่ตอนกลาง 
ได้แก่ เขากบซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มีความสูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 185.50 เมตร 
นอกจากนี้ยังมีเขาน้อย เขาวัดไทร เขาดาวดึงส์ และเขาโกรกพม่า ที่มีลักษณะเป็นภูเขาขนาดเล็ก มีแม่น้ าปิง
ผ่านกลางพ้ืนที่ตั้งแต่ทางด้านทิศเหนืออ้อมมาทาง ทิศตะวันออกแล้วเลี้ยวลงใต้   มารวมกับแม่น้ าน่านบริเวณ
ปากน้ าโพเป็นต้นแมน่้ าเจ้าพระยาทางด้านทิศตะวันออกของเทศบาล 

 สภาพภูมิอากาศ 
  ภูมิอากาศโดยทั่วไปจะเป็นภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน ที่มีลักษณะค่อนข้างร้อนและแห้ง
แล้งมีอุณหภูมิสูงสุดโดยเฉลี่ย 34.4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ าสุดโดยเฉลี่ยที่ 20 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิ
เฉลี่ยทั้งปีที่ 28.7 องศาเซลเซียส มีฝนตกชุกในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม โดยเฉพาะในเขตเทศบาลถือว่า
เป็นบริเวณท่ีมีฝนตกชุกของจังหวัดซึ่งมีฝนตกอยู่ระหว่าง 80 - 100 วันต่อป ี

 ทรัพยากรธรรมชาติ 
• ป่าไม้ ในเขตเทศบาลมีพ้ืนที่ส่วนหนึ่งเป็นป่าไม้อยู่ตามเทือกเขากบ เขาน้อย เขาวัดไทร      

เขาดาวดึงส์ และเขาโกรกพม่า ซึ่งมีลักษณะเป็นป่าโปร่งเชิงเขา มีบางส่วนเป็นป่าปกคลุมหนาแน่น 
• แหล่งน้ าส าคัญ ได้แก่ 

  1 แม่น้ าเจ้าพระยา เกิดจากการไหลมารวมกันของแม่น้ าปิง และแม่น้ าน่าน ที่บริเวณ   
ปากน้ าโพ แล้วไหลลงทางทิศใต้สู่ที่ราบลุ่มภาคกลาง และออกสู่ทะเลที่อ่าวไทย เป็นแม่น้ าสายส าคัญ ที่มี
ประโยชน์ทั้งทางด้านการเกษตร การคมนาคม การอุตสาหกรรม การอุปโภคบริโภคของพ้ืนที่บริเวณริมสองฝั่ง
แม่น้ ามาตั้งแต่อดีต และยังเป็นแหล่งประมงน้ าจืดที่ส าคัญอีกด้วย 

2 แม่น้ าปิง เป็นล าน้ าสายใหญ่ที่มีต้นก าเนิดมาจากเทือกเขาภาคเหนือ ไหลผ่านท้องที่อ าเภอ
บรรพตพิสัย อ าเภอเก้าเลี้ยว มาบรรจบกับแม่น้ าน่านเป็นแม่น้ าเจ้าพระยาบริเวณต าบลปากน้ าโพเป็นแหล่งน้ า
ธรรมชาติ ที่ส าคัญอีกสายหนึ่ง ทั้งในด้านการเกษตรอุตสาหกรรม การอุปโภคบริโภคของประชากรบริเวณสอง
ฝั่งที่แม่น้ าไหลผ่าน 

3 แม่น้ าน่าน เป็นล าน้ าสายใหญ่ มีต้นก าเนิดมาจากเทือกเขาผีปันน้ า จังหวัดน่าน ไหลผ่านจังหวัด
ส าคัญ คือ พิษณุโลก พิจิตร และผ่านท้องที่อ าเภอชุมแสงบรรจบกับแม่น้ าวังแล้วไหลผ่านอ าเภอเมือง
นครสวรรค์ ก่อนมาบรรจบกับแม่น้ าปิงที่ต าบลปากน้ าโพ เป็นแหล่งน้ าที่ใช้ประโยชน์ทั้งด้านการเกษตร      
การคมนาคม การอุปโภคบริโภค 

 แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ 
ในเขตเทศบาลมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งที่น่าสนใจ ดังนี้ 
1) วัดนครสวรรค์และหลวงพ่อศรีสวรรค์ (วัดหัวเมือง) 

  เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนครสวรรค์และเป็นพระอารามหลวง  เดิมชื่อ         
“วัดหัวเมือง” ในพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อศรีสวรรค์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจ าเมือง
นครสวรรค์ที่ชาวจังหวัดนครสวรรค์เคารพนับถือ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นตั้งแต่  พ.ศ.1842 ข้างพระอุโบสถมี
พระพุทธรูปใหญ่ 2 องค ์ นั่งหันหลังให้กัน เรียกว่า “พระผู้ให้อภัย” 
  



9 

 
2) วัดจอมคีรีนาคพรต (วัดเขา) 

  เป็นวัดเก่าตั้งอยู่บนเขาบวชนาคในเขตอ าเภอเมืองนครสวรรค์ บนยอดเขามีรอย    พระพุทธ
บาทจ าลองและพระอุโบสถท่ีชาวบ้านเรียกว่า “โบสถ์เทวดาสร้าง” ในเทศกาลเดือน 12      ของทุกปีจะมีงาน
นมัสการและปิดทองรอยพระพุทธบาทจ าลอง ซึ่งเรียกว่า “งานวัดเขา” และยังมีการแข่งเรือยาวด้วย 

3) วัดคีรีวงศ์ 
  วัดคีรีวงศ์เป็นวัดขนาดใหญ่บริเวณเขาดาวดึงส์ ซึ่งแต่เดิมเรียกว่าเขาใหญ่ ที่วัดคีรีวงศ์มี    
พระจุฬามณีเจดียต์ั้งอยู่บนยอดเขาดาวดึงส์ โดยสร้างบนฐาน พระเจดีย์เก่าซึ่งเป็นเจดีย์ที่สร้างในสมัยศตวรรษ
ที ่19 ปลายกรุงสุโขทัย ภายในองค์เจดีย์ชั้น 5  มีพระพุทธรูปจ าลองที่ส าคัญของประเทศไทย ไว้ให้สักการะบูชา 
4 องค์ คือ พระพุทธมหามณีรัตนปฎิมากรอยู่ทางทิศใต้ พระพุทธชินราชอยู่ทางทิศเหนือ พระพุทธโสธรอยู่ทางทิศ
ตะวันออก และพระพุทธรูปหลวงพ่อวัดไร่ขิงอยู่ทางทิศตะวันตก 

4) ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์ – เจ้าแม่ทับทิม 
  ตั้งอยู่ที่ต าบลแควใหญ่ อ าเภอเมือง บริเวณต้นแม่น้ าเจ้าพระยาฝั่งตรงข้ามตลาดปากน้ าโพ 
เป็นอาคารตึกครึ่งไม้สีแดง รูปทรงมีลักษณะเป็นเก๋งจีน หลังคาประดับด้วยมังกรคู่ชูลูกแก้ว ปลายสันหลังคาที่  
ทอดยาวลงมาสร้างเป็นหัวมังกรหงาย ภายในศาลประดิษฐานเทพปิ่นโถ่วกงอยู่ตรงกลาง เทพกวนอูอยู่ด้านขวา 
เจ้าแม่ทับทิมอยู่ด้านซ้าย ตัวอาคารศาลเจ้าเมื่อมองจากฝั่งตลาดปากน้ าโพจะดูโดดเด่นและสวยงามมาก  ถ้ายืน
อยู่ที่ท่าน้ าหน้าศาลเจ้าจะมองเห็นแหลมยมอันเป็นจุดบรรจบของแม่น้ าปิง และแม่น้ าน่านรวมถึงสีของแม่น้ าที่
แตกต่างกันอย่างชัดเจน 

5) ต้นแม่น้ าเจ้าพระยา 
  จังหวัดนครสวรรค์เป็นจุดก าเนิดของแม่น้ าเจ้าพระยา ซึ่งเป็นแม่น้ าสายส าคัญของประเทศ 
โดยแม่น้ าปิงไหลมาบรรจบกับแม่น้ าน่าน บริเวณตลาดริมน้ า ที่จุดก าเนิดแม่น้ าเจ้าพระยานี้จะสามารถเห็น
ความแตกต่างของสีเขียวใสของแม่น้ าปิง และสีแดงขุ่นของแม่น้ าน่านได้อย่างชัดเจน  ซึ่งเมื่อรวมตัวกันเป็น
แม่น้ าเจ้าพระยาแล้ว สีของน้ าจะค่อย ๆ ผสมกันกลายเป็นสีเดียวกัน ซึ่งเป็นทัศนียภาพที่สวยงาม 

6) เขาวรนาถบรรพต ( เขากบ ) 
  เขากบ มีความสูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 187 เมตร  บนยอดเขาและเชิงเขาเป็นที่ตั้งของ
วัดวรนาถบรรพต บนยอดเขามีโบราณสถานที่ส าคัญ คือ รอยพระพุทธบาทจ าลอง และเจดีย์บรรจุพระบรม
สารีริกธาตุ สร้างขึ้นในสมัยกรุงสุโขทัย เป็นราชธานี และที่บริเวณเชิงเขามีเจดีย์ขนาดใหญ่และรูปหล่อพระ
หลวงพ่อทอง ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวนครสวรรค์ 

7) หอชมเมือง 
  เป็นอาคารที่มีลักษณะสูง 10 ชั้น ความสูงประมาณ 32 เมตร ตั้งอยู่บนยอดเขาดาวดึงส์ เริ่ม
ก่อสร้าง 27 กรกฎาคม 2550 ด้วยงบประมาณ 52,790,000 บาท เปิดบริการให้นักท่องเที่ยวเข้าชมทัศนียภาพ
โดยรอบของตัวเมืองนครสวรรค์ได้อย่างชัดเจน 

 ศิลปวัฒนธรรมประจ าถิ่น 
1) งานประเพณีเจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ าโพ 

  เป็นงานประจ าปีที่ยิ่งใหญ่และมีชื่อเสียงของจังหวัด จัดขึ้นในช่วงเทศกาลตรุษจีน   ของทุกปี
โดยได้อัญเชิญเจ้าพ่อ-เจ้าแม่จากศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์-เจ้าแม่ทับทิม ซึ่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าตรงข้ามตลาดปากน้ าโพ
ข้ามฝั่งมาท่ีปะร าพิธีชั่วคราว และแห่ไปรอบตลาดปากน้ าโพ จะมีการแสดงเชิดสิงโต    แห่มังกรทองและขบวน
แห่ต่าง ๆ ไปตามถนนสายส าคัญ ๆ ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ ปัจจุบันการเชิดสิงโตและแห่มังกรทองได้มี



10 

 
การพัฒนาเทคนิค มีการแสดงประกอบแสงสี จนมีความยิ่งใหญ่มโหฬาร และมีสวยงามมาก ในแต่ละปีจะมี
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาเที่ยวชมงานเป็นจ านวนมาก 
  2) ประเพณีลอยกระทงสาย 
  เมื่อถึงวันเพ็ญเดือนสิบสอง ชาวบ้านชุมชนหน้าผา จะน ากะลาที่เก็บสะสมไว้ตลอดปี มาท า
ความสะอาดและตกแต่งด้วยกระดาษสี น าเทียนวางไว้กลางกะลา แต่ไม่ใส่ดอกไม้และธูปเหมือนกระทงทั่วไป 
และน ามาลอยในแม่น้ าเจ้าพระยา โดยจะเริ่มปล่อยกระทงกะลาบริเวณหน้าศาลเจ้าแม่หน้าผา 

3) งานสืบสานวัฒนธรรมต้นน้ าเจ้าพระยา 
  ระหว่างปลายเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม จังหวัดนครสวรรค์จะจัดงานสืบสาน
วัฒนธรรมต้นน้ าเจ้าพระยา ที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยาหน้าศาลากลางจังหวัด โดยจะมีพิธีบวงสรวงต้นน้ า
เจ้าพระยา การแสดงทางประเพณีท้องถิ่นต่าง ๆ รวมทั้งมีการออกร้านแสดงสินค้าต่าง ๆ 

 สถานที่พกัผ่อนหย่อนใจ 

อุทยานสวรรค์ (หนองสมบุญ) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองบริเวณริมทางหลวงสายเอเชีย 
ประกอบด้วยบึงน้ าขนาดใหญ่ และลานกีฬาส าหรับออกก าลังกาย มีเนื้อที่รวม 316 ไร่ 

พื้นที่สาธารณะหน้าเทศบาล ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าส านักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ เป็น
พ้ืนที่พักผ่อนและออกก าลังกาย ประกอบด้วยพื้นที่พักผ่อนและสนามเด็กเล่น มีเนื้อที่ประมาณ 3 ไร่ 

พื้นที่ริมแม่น้ าเจ้าพระยาบริเวณหน้าศาลากลางหลังเดิม เป็นพ้ืนที่สาธารณะริมแม่น้ า
เจ้าพระยา ส าหรับพักผ่อนหย่อนใจของคนเมือง มีที่นั่งพักเป็นลักษณะขั้นบันไดลงไปในแม่น้ า และใช้ส าหรับ
งานเทศกาลต่าง ๆ เช่นแข่งเรือยาวและลอยกระทง 

สนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์ เป็นสนามกีฬาประจ าจังหวัดนครสวรรค์ ตั้งอยู่บริเวณ
เชิงเขาโกรกพม่า ติดกับถนนพหลโยธิน ในบริเวณสนามกีฬาประกอบไปด้วยสิ่งอ านวยความสะดวกทางด้าน
กีฬาทั้งกลางแจ้งและในร่ม ทั้งสนามฟุตบอล สนามบาสเกตบอล สระว่ายน้ า อาคารเอนกประสงค์ ในเนื้อที่กว่า 
64 ไร่ 

2. ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป 
 ประชากร  ณ  วันที่  30 เมษายน  2555 

ช่วงอายุ/ปี ชาย หญิง รวม % ชาย % หญิง 
0-5 2,316 2,224 4,540 2.69 2.58 
6-10 2,435 2,279 4,714 2.83 2.65 
11-15 3,015 2,837 5,852 3.50 3.29 
16-20 3,419 3,514 6,933 3.97 4.08 
21-25 2,849 3,172 6,021 3.31 3.68 
26-30 3,247 3,314 6,561 3.77 3.85 
31-35 3,320 3,389 6,709 3.85 3.93 
36-40 3,025 3,202 6,227 3.51 3.72 
41-45 2,996 3,506 6,502 3.48 4.07 
46-50 3,152 3,892 7,044 3.66 4.52 
51-55 2,899 3,792 6,691 3.37 4.40 
56-60 2,473 3,230 5,703 2.87 3.75 
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 จ านวนประชากรเทศบาลนครนครสวรรค์  ปี   2555    รวม  86,133  คน  แยกเป็น 
เพศชาย  40,380  คน  เพศหญิง  45,753  คน   
  ที่มา : งานทะเบียนราษฎร ส านักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชุมชนในเขตเทศบาล (แยกตามเขต)  รวม  67  ชุมชน 

เขต 1 ประชากร ครัวเรือน 
หลังคา
เรือน 

เขต 2 ประชากร ครัวเรือน 
หลังคา
เรือน 

หัวเมืองพัฒนา 945 202 171 หน้าวัดนครสวรรค์ 621 201 168 
หลังอู่ทันจิตต ์ 980 337 303 บางปรอง 962 234 195 
หิมพานต ์ 441 132 110 ตลาดใหม่ 215 98 82 
ตลาดตายอม 878 307 256 สถานีรถไฟปากน้ าโพ 587 171 143 
วรนาถ 1148 363 312 เขาโรงครัว 700 196 164 
ไชยศิร ิ 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 โกมินทร์ 306 146 122 
ยุวบัณฑิต 1085 403 335 รณชัย 672 154 102 
เฉลิมชาต ิ 1040 401 330 วัดตะแบก 301 102 86 
จ าลองวิทยพ์ัฒนา 637 210 182 หน้าผา 748 207 173 
วิมานแมน 924 315 263 ป่าไม้ 754 360 318 
ดาวดึงส์พัฒนา (ย่งอัน) 1470 503 420 ทรายทองพัฒนา 971 438 402 

 

61-65 1,729 2,308 4,037 2.01 2.68 
66-70 1,172 1,530 2,702 1.36 1.78 
71-75 939 1,407 2,346 1.09 1.63 

76 ปีขึ้นไป 1,394 2,157 3,551 1.62 2.50 
รวม 40,380 45,753 86,133 46.88 53.12 
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เขต 3 ประชากร ครัวเรือน 
หลังคา
เรือน 

เขต 4 ประชากร ครัวเรือน 
หลังคา
เรือน 

ชอนตะวัน 926 173 230 เจ้าแม่ศรีจันทร์ 1098 377 281 
บางเรารักกันจริง 762 209 192 เขาโกรกพมา่ 643 171 146 
หน้าอุทยานสวรรค์ 484 107 101 วิมานลอย 508 108 90 
พรสวรรค์ 360 107 94 พระบางมงคล 1124 301 251 
หนองผักตบ 1494 656 546 นวมินทร ์ 482 108 90 
หนองปลาแห้ง 500 200 167 หน้าโรงเกลือ 576 242 191 
วัดเขาจอมคีรีนาคพรต 570 113 105 เขานกกระเต็น 1166 401 344 
สะพานด า 1538 593 498 ถาวรพัฒนา 890 340 284 
ตลาดใต ้ 1455 426 355 วัดไทรใต้ 687 192 160 
วัดพรหม 640 398 332 วัดไทรเหนือ 470 329 274 
สามัคคีพัฒนา 885 167 139 ประชานุเคราะห ์ 489 129 104 
วัดเทวดาสร้าง 511 126 105 ข้าง พ.ว.น. 514 101 93 
ฟ้าใหม ่ 517 182 152 หลวงปู่ท้าวพัฒนา 485 128 109 
เดชาพัฒนา 300 100 84 วัดพุทธ 1026 256 203 
หนองสาหร่าย 906 326 272 สวัสดีพัฒนา 930 272 227 
รวมใจพัฒนา 481 148 124 สุขสวัสดิ์ (ศูนย์ท่ารถ) 632 262 219 
สุขสวรรค์พัฒนา 566 161 134 เจ้าพ่อเศรษฐ ี 1254 606 505 
    ดารารัตน์ 4 501 170 142 
    ร่วมใจพัฒนา 303 168 128 
    สะพานใหม่พัฒนา 594 122 103 
    เขาช่องลม 671 238 560 
    เขากบเอราวัณ 807 146 122 

  ที่มา : กองสวัสดิการสังคม 

 อาชีพ 
  ประชากรในเขตเทศบาล ประกอบอาชีพดังนี้ 
  อาชีพค้าขาย  ร้อยละ 46 
  อาชีพรับจ้าง  ร้อยละ 25 
  อาชีพรับราชการ  ร้อยละ 11 
  อาชีพบริการต่างๆ ร้อยละ 18 
  ที่มา : กลุ่มบริษัทท่ีปรึกษาโครงการวางและจัดท าแผนผังพัฒนาพ้ืนท่ีเฉพาะเทศบาลนครนครสวรรค์ 

 เชื้อชาติ 
  ประชาชนส่วนใหญ่ มีเชื้อชาติไทยคิดเป็นร้อยละ 96.0 รองลงมาเป็นเชื้อชาติจีนเสียส่วนใหญ่
ประมาณร้อยละ 1.9   มีเชื้อชาติอื่น ๆ เพียงเล็กน้อย รวมไม่เกินร้อยละ 0.1 

 ศาสนา 
ศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 99.72  ศาสนาอิสลามร้อยละ 0.09  
ศาสนาคริสต์ร้อยละ 0.18  ศาสนาซิกซ์และอ่ืน ๆ ร้อยละ 0.01 

 ด้านเศรษฐกิจ 
  ในเขตเทศบาลบริเวณใจกลางเมืองส่วนใหญ่จะเป็นศูนย์กลางพาณิชยกรรมและธุรกิจต่างๆ และ
พ้ืนที่ที่อยู่ต่อเนื่องจะเป็นบริเวณท่ีเป็นย่านที่อยู่อาศัยเดิมโดยมีลักษณะทางด้านเศรษฐกิจ ดังนี้ 
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  การพาณิชยกรรมและบริการ 
  - สถานีบริการน้ ามัน                     14 แห่ง 
  - ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า             5 แห่ง 
  - ตลาดสด                3    แห่ง 
  สถานประกอบเทศพาณิชย์ 
  - สถานธนานุบาล    3  แห่ง 
  - โรงฆ่าสัตว์           1    แห่ง 
  สถานประกอบการด้านการบริการ 
  - โรงแรม             24 แห่ง 
  - โรงภาพยนตร์       1 แห่ง 
  การอุตสาหกรรม 
  -     ลักษณะการประกอบอุตสาหกรรมในท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ อุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดเล็ก 

 ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา 
  สถานศึกษา รวม  44 แห่ง  นักเรียน นักศึกษา และพระภิกษุ  ประมาณ  58,326 คน 
ห้องเรียน จ านวน  1,787 ห้อง  ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน  3,320  คน  โดยแยกเป็น
สถาบันศึกษาสังกัดต่างๆ รวม 7 สังกัด ดังนี้ 

สังกัด แห่ง 
นักเรียน 

(คน) 
ห้องเรียน 

(ห้อง) 
ครู/อาจารย์ 

(คน) 
1. เทศบาลนครนครสวรรค์ 8 6,342 205 294 
2. ศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก 12    
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครสวรรค์เขต 1 5 14,708 102 662 
4. ส านักงานการศึกษาเอกชน ระดับอนุบาล – ช่วงชั้นที่ 1-4 
ระดับอาชีวศึกษา 

21 16,098 449 826 

5. กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 2 7,987  428 
6. ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1 542  79 
7. สถานบันการพลศึกษา 1 4354 12 84 
8. กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ 3 377  51 
9. ทบวงมหาวิทยาลัย 3 10,527  894 
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อัตรานักเรียน  ห้องเรียน  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์  ปีการศึกษา  2555 
ณ เดือน พฤษภาคม 2555 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ที่มา : ส านักการศึกษา 

 

ชัน้

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

โรงเรียนเทศบาลวดัไทรใต้ (ท.1)        1        9      19      28        6      54      72       126        6        165        153        318        6      74      69        143      19        302        313        615

โรงเรียนเทศบาลวดัปากน า้โพใต้ (ท.2)        1      10      11      21        3      39      32         71        7          87          83        170        3      51      47          98      14        187        173        360

โรงเรียนเทศบาลวดัพรหมจริยาวาส (ท.3)        1      15      15      30        9    143    113       256      18        303        291        594        6    112      97        209      34        573        516     1,089

โรงเรียนเทศบาลวดัวรนาถบรรพต (ท.4)        1      29      19      48        6    114    118       232      24        401        334        735        8    209    169        378      39        753        640     1,393

โรงเรียนเทศบาลวดัช่องครีีฯ (ท.5)        1      17      15      32        6      84      88       172      17        260        246        506        6      93    122        215      30        454        471        925

โรงเรียนเทศบาลวดัจอมครีีนาคพรต (ท.6)        1      20      19      39        6      87      91       178      13        193        146        339        9    151    122        273      29        451        378        829

โรงเรียนเทศบาลวดัสคุตวราราม (ท.7)        2      19      18      37        6      90      73       163      12        190        153        343        6      94      84        178      26        393        328        721

โรงเรียนเทศบาลวดัไทรเหนือ (ท.8)        1      15      12      27        3      41      43         84      10        101        108        209        3      44      46          90      17        201        209        410

รวม      9   134   128   262     45   652   630   1,282   107   1,700   1,514   3,214     47   828   756   1,584   208   3,314   3,028   6,342

รวมศูนย์เด็กเล็ก รวมอนุบาลศึกษา รวมประถมศึกษา รวมมัธยมศึกษา รวมทัง้หมด
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อัตรานักเรียน  ห้องเรียน  ระดับอนุบาล  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์  ปีการศึกษา  2555 

ณ เดือน พฤษภาคม 2555 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : ส านักการศึกษา 

 
 

ชัน้

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

โรงเรียนเทศบาลวดัไทรใต้ (ท.1)      1      9    19    28      2     18     21    39      2     22     17    39      2     14     34    48      6     54     72     126

โรงเรียนเทศบาลวดัปากน า้โพใต้ (ท.2)      1    10    11    21      1     12      9    21      1     11     13    24      1     16     10    26      3     39     32       71

โรงเรียนเทศบาลวดัพรหมจริยาวาส (ท.3)      1    15    15    30      3     48     32    80      3     55     34    89      3     40     47    87      9   143   113     256

โรงเรียนเทศบาลวดัวรนาถบรรพต (ท.4)      1    29    19    48      2     38     38    76      2     39     37    76      2     37     43    80      6   114   118     232

โรงเรียนเทศบาลวดัช่องครีีฯ (ท.5)      1    17    15    32      2     27     17    44      2     25     37    62      2     32     34    66      6     84     88     172

โรงเรียนเทศบาลวดัจอมครีีนาคพรต (ท.6)      1    20    19    39      2     32     34    66      2     32     28    60      2     23     29    52      6     87     91     178

โรงเรียนเทศบาลวดัสคุตวราราม (ท.7)      2    19    18    37      2     30     24    54      2     32     26    58      2     28     23    51      6     90     73     163

โรงเรียนเทศบาลวดัไทรเหนือ (ท.8)      1    15    12    27      1     13     17    30      1     13     14    27      1     15     12    27      3     41     43       84

รวม      9  134  128   262     15   218   192   410     15   229   206   435     15   205   232   437     45   652   630   1,282

ศูนย์เด็กเล็ก อนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล 3 รวม
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อัตรานักเรียน  ห้องเรียน  ระดับประถมศึกษา  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์  ปีการศึกษา 2555 
ณ เดือน พฤษภาคม 2555 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
ที่มา : ส านักการศึกษา 

  

ชัน้

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       24       24       48       2       23       27       50       2       27       27       54       2       32       23       55       2       29       35       64       2       30       17       47       12       165       153       318

วดัปากน า้โพใต้ (ท.2)       2       28       22       50       1         6       10       16       1       18         8       26       1         7       12       19       1       16       19       35       1       12       12       24         7         87         83       170

วดัพรหมจริยาวาส (ท.3)       3       58       45     103       3       46       49       95       3       52       55     107       3       41       49       90       3       57       43     100       3       49       50       99       18       303       291       594

วดัวรนาถบรรพต (ท.4)       4       66       74     140       4       68       42     110       4       59       43     102       4       62       59     121       4       83       40     123       4       63       76     139       24       401       334       735

วดัช่องคีรีฯ (ท.5)       2       35       27       62       3       25       42       67       3       38       36       74       3       51       52     103       3       52       41       93       3       59       48     107       17       260       246       506

วดัจอมคีรีนาคพรต (ท.6)       2       22       28       50       2       33       22       55       2       38       23       61       2       25       27       52       2       32       25       57       3       43       21       64       13       193       146       339

วดัสคุตวราราม (ท.7)       2       18       30       48       2       34       21       55       2       35       24       59       2       35       30       65       2       36       23       59       2       32       25       57       12       190       153       343

วดัไทรเหนือ (ท.8)       1       13       17       30       2       14       20       34       1       18       12       30       2       16       20       36       2       12       20       32       2       28       19       47       10       101       108       209
รวม   18   264   267   531   19   249   233   482   18   285   228   513   19   269   272   541   19   317   246   563   20   316   268   584   113  1,700  1,514  3,214

ชัน้ประถมปีที่  1 ชัน้ประถมปีที่  3 ชัน้ประถมปีที่  4 ชัน้ประถมปีที่  5 รวมชัน้ประถมปีที่  2 ชัน้ประถมปีที่  6
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อัตรานักเรียน  ห้องเรียน  ระดับมัธยมศึกษา  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ปี การศึกษา 2555 
ณ เดือน พฤษภาคม 2555 

 
 
 
 
 
 
 

          
 

 

 

 

 

 

 
ที่มา : ส านักการศึกษา 

 

 

ชัน้

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       27       17       44       2       26       27       53       2       21       25       46     -         -         -         -       -         -         -         -       -         -         -         -           6         74         69         143

วดัปากน า้โพใต้ (ท.2)       1       21       15       36       1       15       10       25       1       15       22       37     -         -         -         -       -         -         -         -       -         -         -         -           3         51         47           98

วดัพรหมจริยาวาส (ท.3)       2       36       28       64       2       34       40       74       2       42       29       71     -         -         -         -       -         -         -         -       -         -         -         -           6       112         97         209

วดัวรนาถบรรพต (ท.4)       2       61       53     114       2       63       36       99       2       47       42       89       1       21       26       47       1       17       12       29     -         -         -         -           8       209       169         378

วดัช่องคีรีฯ (ท.5)       2       34       42       76       2       42       46       88       2       17       34       51     -         -         -       -         -         -         -           6         93       122         215

วดัจอมคีรีนาคพรต (ท.6)       2       39       13       52       2       32       34       66       2       26       30       56       1       14       19       33       1       19       16       35       1       21       10       31         9       151       122         273

วดัสคุตวราราม (ท.7)       2       31       23       54       2       39       33       72       2       24       28       52     -         -         -         -       -         -         -         -       -         -         -         -           6         94         84         178

วดัไทรเหนือ (ท.8)       1       11       19       30       1       14       16       30       1       19       11       30     -         -         -         -       -         -         -         -       -         -         -         -           3         44         46           90
รวม   14   260   210   470   14   265   242   507   14   211   221   432    2    35    45    80    2    36    28    64    1    21    10    31    47    828    756    1,584

ชัน้มัธยมปีที่  1 ชัน้มัธยมปีที่  3 ชัน้มัธยมปีที่  4 ชัน้มัธยมปีที่  5 รวมชัน้มัธยมปีที่  2 ชัน้มัธยมปีที่  6
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จ านวนพนักงานครู ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว และภารโรง  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ปี การศกึษา 2555 

ณ เดือน พฤษภาคม 2555 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : ส านักการศึกษา

ชัน้

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 ชาย หญิง รวม

วดัไทรใต้ (ท.1)     -          1      1     -          5      5     -         -       -       -          3      3      6      17     23     -         -       -        1        1      2      1        7      8     -         -       -        1        1      2      7      29    36      2        1      3      1      -       1

วดัปากน า้โพใต้ (ท.2)     -          1      1     -          3      3     -         -       -       -          1      1      1      12     13     -         -       -       -          3      3      3        6      9     -         -       -       -          1      1      4      21    25      3       -        3      1      -       1

วดัพรหมจริยาวาส (ท.3)     -          1      1     -          9      9     -         -       -       -         -       -        4      25     29     -         -       -        1        7      8      3        5      8     -         -       -       -          2      2      7      39    46      3        1      4      2       7     9

วดัวรนาถบรรพต (ท.4)     -          1      1     -          6      6     -         -       -       -         -       -        6      29     35      1       -        1      1        1      2      2        8    10     -         -       -        1        3      4      8      43    51      4       -        4     -         1     1

วดัชอ่งคีรีฯ (ท.5)     -         -       -       -          6      6     -         -       -       -          1      1      5      20     25     -          1      1      2        3      5      2        8    10     -         -       -       -         -       -        7      34    41      4       -        4     -         2     2

วดัจอมคีรีนาคพรต (ท.6)     -          1      1      1        4      5     -         -       -        1        2      3      6      17     23      2       -        2      2        3      5      6      14    20     -          1      1      1       -        1    13      35    48      4       -        4      2       2     4

วดัสคุตวราราม (ท.7)     -          2      2     -          4      4     -          1      1     -          1      1      5      10     15     -         -       -        1        4      5      4        3      7     -         -       -        2        1      3      9      17    26      2       -        2      2       2     4

วดัไทรเหนือ (ท.8)     -          1      1     -          3      3     -         -       -       -         -       -        2      12     14     -         -       -        2        2      4      2        2      4     -         -       -        1       -        1      4      17    21      2       -        2      1       2     3

รวม     -          8      8      1      40    41     -          1      1      1        8      9    35    142   177      3        1      4    10      24    34    23      53    76     -          1      1      6        8    14    59    235  294    24        2    26      9     16   25

รวม

พนักงานครูลูกจ้างช่ัวคราว

ศูนย์เดก็เล็ก มัธยมศึกษา

พนักงานครู ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างช่ัวคราว
ภารโรง อ่ืนๆ

ลูกจ้างช่ัวคราว

อนุบาล

พนักงานครู ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างช่ัวคราว

ประถมศึกษา

พนักงานครู ลูกจ้างประจ า
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สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2554 

 
 
 
 

 
 
 
ที่มา : ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 

สังกัดส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2554 
 

 
  

ชาย หญงิ รวม หอ้ง ชาย หญงิ รวม

1 อนุบาลนครสวรรค์ 1,395 1,250 2,645 62 14 100 114

2 อนุบาลเมอืงนครสวรรค์ (เขากบววิรณ์สุขวทิยา) 792 710 1,502 40 12 59 71

2,187 1,960 4,147 102 26 159 185รวมทกุสถานศึกษา

จ านวนครูจ านวนนักเรียน
ล าดบั สถานศึกษา

ชาย หญงิ รวม ชาย หญงิ รวม

1 นครสวรรค์ 2,021 2,333  4,354   67     112    179    

2 สตรีนครสวรรค์ 1,090 2,543  3,633   54     118    172    

3 นวมนิทราชูทิศ มชัฌิม 1,143 1,431  2,574   51     75     126    

4,254 6,307 10,561 172    305    477    

จ านวนครู

รวมทกุสถานศึกษา

ล าดบั สถานศึกษา
จ านวนนักเรียน

ชาย หญงิ รวม หอ้ง ชาย หญงิ รวม

1 จ าลองวทิย์ 22 27 49 3 2 5 7

2 เซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 1,020 1,742 2,762 62 14 138 152

3 ดรุณศึกษา 24 12 36 6 3 3 6

4 เทคโนโลยีนครสวรรค์ 18 69 87 10 3 1 4

5 เทคโนโลยีภาคเหนือ 287 134 421 28 24 21 45

6 บริหารธรุกจินครสวรรค์ 15 31 46 2 1 2 3

7 ประชานุเคราะห์ 383 356 739 27 6 30 36

8 พณิชยการนครสวรรค์ 28 49 77 3 2 1 3

9 พณิชยการวริิยาลัยนครสวรรค์ 233 602 835 28 14 25 39

10 โพฒิสารศึกษา 1,496 1,442 2,938 64 27 81 108

11 มารีย์วทิยา 314 341 655 19 2 27 29

12 ยุวบัณฑิตวทิยา 137 111 248 9 7 11 18

13 ลาซาลโชติรวนีครสวรรค์ 2,324 2,057 4,381 91 40 169 209

14 วชิาวดี 46 42 88 6 3 5 8

15 วสุิทธศึิกษา 136 124 260 12 5 15 20

16 สหนครสวรรค์พณิชยการ 20 131 151 6 3 7 10

17 แสงสวรรค์ 47 48 95 4 0 4 4

18 อนุชนวฒันา 763 805 1,568 43 10 76 86

19 อนุบาลสมบูรณ์ 81 75 156 6 1 5 6

20 อนุศาสน์สวรรค์ 5 5 10 3 0 3 3

21 อนุบาลยุวพฒัน์ นครสวรรค์ 238 258 496 17 3 27 30

รวมทัง้สิน้ 7,637 8,461 16,098 449 170 656 826

ล าดบั สถานศึกษา
จ านวนนักเรียน จ านวนครู
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สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจ าปี พ.ศ. 2555 

 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 

สังกัดสถาบันการพลศึกษา 
 
 
 
 
 

สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : ส่วนการศึกษาพระปริยตัิธรรม แผนกสามญั กองพุทธศาสนศึกษา

ปวช. ปวส.
1 วทิยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 2,392     1,628     4,020     239
2 วทิยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 2,690     1,277     3,967     189

รวมทัง้สิน้ 5,082     2,905     7,987     428        

จ านวนนักเรียน
ล าดบั สถานศึกษา บุคลากรรวมทัง้สิน้

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4

1 วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

สวรรค์ประชารักษ ์นครสวรรค์

146 108 100 188 542 79      

จ านวน

บุคลากร

พยาบาลศาสตร์บัณฑิต
ล าดบั สถานศึกษา รวม

พระ ฆราวาส รวม

1 คีรีวงศ์วทิยา 116    2       14     16     

2 บาลีเตรียมอดุมศึกษาวดัโพธาราม 121    1       22     23     

3 วดัไทรเหนือวทิยา 140    2       10     12     

377    5       46     51     รวมทกุสถานศึกษา

จ านวน

สามเณร
ล าดบั สถานศึกษา

จ านวนครู

ชาย หญงิ รวม

1 โรงเรียนกฬีาจังหวดันครสวรรค์ 2,021 2,333 4,354 12      84       

จ านวนนักเรียน
บุคลากรหอ้งเรียนล าดบั สถานศึกษา
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สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ชาย หญงิ รวม

1 มหาวทิยาลัยภาคกลาง 21        100      121 34        

2 มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 3,388 6,341 9,729 814      

3,409    6,441    9,850    848      

จ านวน

บุคลากร

รวมระดบัอุดมศึกษา

ล าดบั สถานศึกษา
จ านวนนักศึกษา

ชาย หญงิ รวม ชาย หญงิ รวม ชาย หญงิ รวม
1 สาธติมหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สังกดั สนง.คณะกรรมการการอดุมศึกษา
130  113  243 143  100  243 105  76    181 667 24 46       

130  113  243  143  100  243  105  76    181  667 24       46       รวม

ล าดบั สถานศึกษา
ระดบัอนุบาลศึกษา จ านวน

บุคลากร
ระดบัประถมศึกษา ระดบัมัธยมศึกษา จ านวน

หอ้งเรียน
จ านวน
นักเรียน 21 



22 

 
 การสาธารณูปโภค 

  ในเขตเทศบาล มีระบบสาธารณูปโภคเพ่ือให้บริการแก่ประชาชน  ดังนี้ 
  1) ทางหลวงแผ่นดิน 4 สาย  ที่ส าคัญ  ได้แก่ 
 ก. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (พหลโยธิน) 
 ข. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 (บางปะอิน-นครสวรรค์) 
 ค. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117 (นครสวรรค์-พิษณุโลก) 
 ง. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 225 (นครสวรรค์-ชัยภูมิ) 
  2) ถนนภายในเขตเทศบาล  มีทั้งหมด 430 สาย ยาวประมาณ 126,475 เมตร แยก
เป็น 
 ก) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน  367  สาย  ความยาว  93,153  เมตร 
 ข) ถนนแอสฟัลท์ติก/ลาดยาง จ านวน    59  สาย  ความยาว  30,901  เมตร 
 ค) ถนนลูกรัง/หินคลุก  จ านวน     4   สาย  ความยาว   2,421  เมตร 
 ง) ถนนที่มีทางระบายน้ า จ านวน  430  สาย  ความยาว 146,559 เมตร 

3) พ้ืนที่ถนนและทางเท้า     1,518,700 ตารางเมตร 
4) สะพานลอย คสล.ข้ามถนน                  10  แห่ง 
5) สัญญาณไฟจราจร                       15  แห่ง 

         6) ไฟฟ้าสาธารณะ                12,000  จุด 

 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ออกก าลังกายและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
  สนามกีฬาอเนกประสงค์ จ านวน  3  แห่ง  สระว่ายน้ า จ านวน    3    แห่ง  
  สวนสาธารณะ  จ านวน  3  แห่ง  สนามเด็กเล่น จ านวน    27   แห่ง 
 

ล าดับ ประเภทการใช้ที่ดิน พื้นที่(ไร่) พื้นที่(%) 
1 ท่ีอยู่อาศัย 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 สถาบันการศึกษา 528.25 3.025 
7 สถาบันศาสนา 354.69 2.031 
8 สถาบันราชการ 938.11 5.372 
9 ท่ีโล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม 151.15 0.865 
10 ชนบทและเกษตรกรรม 412.97 2.365 
11 ป่าไม้ 1,068.16 6.116 
12 แหล่งน้ า 1,147.96 6.573 
13 ท่ีลุ่ม 1,730.97 9.911 
14 ท่ีว่าง 3,770.74 21.590 

 
 
 

ที่มา : กลุ่มบริษัทท่ีปรึกษาโครงการวางและจัดท าแผนผังพัฒนาพ้ืนท่ีเฉพาะ เทศบาลนครนครสวรรค์ 
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 ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการไฟฟ้า 

  การบริการด้านไฟฟ้าและแสงสว่างในเขตเทศบาลเป็นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
(กฟน.3) จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งให้บริการครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดในเขตเทศบาลทั้งระบบไฟฟ้าภายใน
อาคาร และระบบไฟส่องสว่างทางสาธารณะ ที่มีก าลังผลิตเพียงพอต่อการพัฒนาในด้านต่าง  ๆ ของ
จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตเทศบาลจ านวน  42,448  ราย    

 ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการน้ าประปา 
เทศบาลให้บริการประปาครอบคลุมในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลนครนครสวรรค์ และมี

ผู้ใช้บริการจ านวน  28,196  ครัวเรือน (มิถุยายน 2555) มีแหล่งน้ าดิบที่ใช้ผลิตน้ าประปา และแหล่งน้ า
ดิบส ารอง คือ แม่น้ าปิง และแม่น้ ายม ตามล าดับ มีก าลังการผลิต 70,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และใช้
งานจริงในปัจจุบัน 58,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 

สถิติผลการด าเนินงานของการประปา 

ป ี
พ.ศ. 

จ านวนผู้ใช้
น้ า 

(ราย) 

ปริมาณน้ าผลิต 
(ลบ.ม./ปี) 

ปริมาณน้ า
จ าหน่าย 
(ลบ.ม./ปี) 

รายได้ 
(บาท) 

รายจ่าย 
(บาท) 

2554 29,200 19,625,760 12,307,131 79,426,418.78 75,908,068.06 
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 

 

สถิติการผลิตจ่ายน้ าประปา ประจ าปีงบประมาณ  2551 – 2554 
ปีงบ เพ่ิม ปีงบ เพ่ิม ปีงบ เพ่ิม ปีงบ เพ่ิม

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

2551 % 2552 % 2553 % 2554 %

ปริมาณน า้ผลติเอง      (ลบ.ม.) 19,061,033       6.93-   19,228,151       0.88     19,764,064       2.79    19,625,760       0.70-   

ปริมาณน า้จ าหน่าย     (ลบ.ม.) 12,083,614       1.18-   12,119,268       0.30     12,670,761       4.55    12,307,131       2.87-   

อตัราน า้สญูเสยี 3,812,206         6.93-   3,845,630         0.88     3,952,813         2.79    3,996,152         1.10   

(น า้สญูเสยี + น า้จา่ยสาธารณะ)

จ านวนผู้ใช้น า้สิน้ปี          (ราย) 27,411              1.32   27,940              1.93     28,543              2.16    29,200              2.30   

รายได้     (บาท) 78,555,089.77   2.68   77,768,454.74   1.00-     77,132,078.13   0.82-    79,426,418.78   2.97   

รายจา่ย   (บาท) 71,692,989.79   1.45   65,080,109.12   9.22-     75,599,567.90   16.16  75,908,068.06   0.41   

 
ที่มา : ส านักการประปา
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อัตราค่าน้ าประปา 

  เทศบาลได้ขายน้ าให้แก่ผู้ใช้น้ าในอัตราค่าน้ าแบบก้าวหน้าตามระบบสากลเช่นเดียวกับ     
การประปาส่วนภูมิภาคและการประปานครหลวง และประเทศอ่ืน ๆ โดยมีอัตราค่าน้ 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 

  อัตราการใช้น้ าบ้านเลขท่ีชั่วคราว ลบ.ม. ละ 7 บาท 
ที่มา : ส านักการประปา เทศบาลนครนครสวรรค ์

 ข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสาร 
  1) จากข้อมูล เดือนพฤษภาคม 2555  มีชุมสายโทรศัพท์ในเขตเทศบาล  จ านวน  10 
แห่ง มีหมายเลขโทรศัพท์ เปิดใช้แล้ว  จ านวน  19,930  เลขหมาย 
  2) ศูนย์โทรคมนาคม  จ านวน  1 แห่ง 
  3) ที่ท าการไปรษณีย์  จ านวน  2 แห่ง 
  4) สถานีวิทยุกระจายเสียง จ านวน  2 แห่ง 
  5) วิทยุชุมชน   จ านวน 20 แห่ง 
  6) สถานีถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์จ านวน  6 แห่ง 
  7) หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น  จ านวน  20 ฉบับ 

 ข้อมูลเกี่ยวกับการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  โรงพยาบาลในเขตเทศบาล มีจ 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  คลินิกเวชกรรมทั่วไป  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  
  ศูนย์สุขภาพชุมชนมีจ านวน  8 แห่ง  สังกัดเทศบาลจ านวน 4 แห่ง  และสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขจ านวน 5 แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาล มีบุคลากรแยกเป็น  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 
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  การเจ็บป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในเขตเทศบาล 

โรค ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 
1.  อุจจาระร่วง 1,596 ราย 1,069 ราย 1,332 ราย 989 
2.  ปอดบวม 165 ราย 181 ราย 86 ราย 89 
3.  ไข้เลือดออก 261 ราย 62 ราย 224 ราย 138 
4.  การฆ่าตัวตาย 90 ราย 54 ราย 39 ราย 25 
5.  วัณโรคระบบต่างๆ 100 ราย 70 ราย 174 ราย 12 

  สถานการณ์โรคเอดส์ของจังหวัดนครสวรรค์ 

โรคเอดส์ 
ปี 2551 

คน 
ปี 2552 

คน 
ปี 2553 

คน 
ปี 2554 

คน 
1.  จ านวนผู้ติดเชื้อ  HIV 401 316   
2.   จ านวนผู้ ป่ วย  Symtomatic 
HIV 

74 11 608 373 

3.  จ านวนผู้ป่วย AIDS 212 201 233 95 
     ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ 

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

ได้ตามมาตรฐานคุณภาพทิ้ง โดยวิธี (MSBR) Modified Sequence Batch Reactor แบบชีวมวล
ตะกอนเร่ง 

 ขยะ 
  ปริมาณขยะที่เกิดประมาณ 140 ตันต่อวัน ซึ่งสามารถก าจัดได้ทั้งหมด โดยวิธีฝังกลบ          
อย่างถูกสุขลักษณะและหลักสุขาภิบาล มีที่ดินส าหรับก าจัดขยะของเทศบาลขนาดพ้ืนที่ 266 ไร่ 
ด าเนินการแล้ว 55.375 ไร่ ตั้งอยู่ที่ต าบลบ้านมะเกลือ อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ห่างจากเขต
เทศบาลเป็นระยะทาง 13 กิโลเมตร 
  ข้อมูลรถยนต์งานบริการรักษาความสะอาด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2554 

ประเภทรถ จ านวน (คัน) 
รถอัดขยะ 16 
รถบรรทุกขยะเปิดข้าง (ใหญ่) 5 
รถบรรทุกขยะเปิดข้าง (เล็ก) 5 
รถดูดฝุ่น 3 
รถดูดสิ่งปฏิกูล 3 
รถน้ า 6 
รถยกถังคอนเทนเนอร์ 2 
รถเปล 2 
รถยนต์หกล้อ 1 
รถสิบล้อ 1 
รถแคท (ตักหน้าขุดหลัง) 1 
รถดั้มเล็ก 2 
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รถคัดแยกขยะ 1 
รถคลีบกลีบบัว 1 
รถยนต์สุขาเคลื่อนที่ 1 
รถดั้ม หกล้อ 2 

  ที่มา : ส านักการสาธารณสุขฯ เทศบาลนครนครสวรรค ์

 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  อัตราก าลังในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
       -  พนักงานดับเพลิง  จ านวน  102 คน 
       -  อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อปพร.) จ านวน  2,185 คน 
       -  มีการฝึกซ้อมบรรเทาสาธารณภัย  สัปดาห์ละ 3 วัน 
  วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  ประกอบด้วย 

ชนิดยานพาหนะ จ านวน (คัน) ความจ ุ
รถยนต์ดับเพลิง 4 2,000 
รถยนต์บรรทุกน้ า 8 6,000 (5) 5,000 (3) 
รถยนต์บันไดเลื่อนฯ 2 25 m 32 m 
รถยนต์กู้ภัยขนาดกลาง 1  
รถยนต์ตรวจการ 6  
เรือยนต์ดับเพลิง 4  
เครื่องสูบน้ า(เล็ก) 60  

  สถิติเพลิงไหม้ในปี พ.ศ.2554 

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

ไหม้ทรัพยส์ินในเขต 2 6 6 5 2 5 6 7 3 - 4 -  
ไหม้ทรัพยส์ินนอกเขต - 1 - - - - - - - - - - 1 
ไหม้ป่า ป่าหญ้า ในเขต 8 11 3 2 1 - - - - - 1 4  
ไหม้ป่า ป่าหญ้า นอกเขต - - - - - - - - - - - - - 
  
3.  ข้อมูลด้านศักยภาพของเทศบาล 
  เทศบาลนครนครสวรรค์เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีขีดความสามารถในการ
บริหารงาน เพ่ือให้บริการประชาชนในเขตพ้ืนที่การปกครองได้อย่างมีประสิทธิภาพและเต็ม
ความสามารถ โดยมีระบบโครงสร้างการบริหารงาน อัตราก าลังบุคลากรขององค์กร และสถานะการคลัง 
ดังนี้ 
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  ฝ่ายนิติบัญญัติ 
  สภาเทศบาลท าหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน  
24  คน  เลือกตั้งโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล มีวาระ
การด ารงต าแหน่ง  4  ปี  มีประธานสภา 1 คน  และรองประธาน 1 คน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง
จากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล 

  ฝ่ายบริหาร 
  การบริหารงานเทศบาล ประกอบด้วยนายกเทศมนตรีเป็นฝ่ายบริหารทางด้านนโยบาย 
มีรองนายกเทศมนตรีจ านวน 4 คน เป็นผู้ช่วย และฝ่ายปฏิบัติงานประจ ามีปลัดเทศบาลเป็น
ผู้บังคับบัญชาสูงสุด และพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเป็นฝ่ายปฏิบัติ ติดตามนโยบายที่นายกเทศมนตรี
มอบหมายงานให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนที่ก าหนด แบ่งเป็นส่วนต่าง ๆ ได้ 9  ส่วน  ได้แก่ 
  ส านักปลัดเทศบาล   ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  กองวิชาการและแผนงาน  ส านักการศึกษา 
  ส านักการคลัง   กองสวัสดิการสังคม 
  ส านักการช่าง   ส านักการประปา 
  หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

  อัตราก าลัง ณ เมษายน 2555 
 เทศบาลนครนครสวรรค์ มีพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และลูกจ้าง รวมทั้งสิ้น 1,621 คน 
 พนักงานเทศบาลสามัญ   262  คน พนักงานครูเทศบาล 294 คน 
 ลูกจ้างประจ า  100 คน พนักงานจ้าง  965 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ที่มา :  ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลนครนครสวรรค์

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

ส านักปลัดเทศบาล     -        2      3      5    12      8    10      7      1     -                      48            22           123              193

ส านักการคลัง     -        1      1      8      3    11      6      2     -        3                    35              2             74              111

ส านักการช่าง     -        1      2      9    12      6      4      4     -        1                    39            38           250              327

ส านักการสาธารณสุขฯ     -        1      7      6    14      6      3      1     -       -                      38            15           364              417

กองวิชาการและแผนงาน     -       -        1      1      6      9      4      2     -       -                      23              1             13                 37

ส านักการศึกษา     -        1      1      6      7      3      2      4     -       -          1        1                    26              9             59                 94

ส านักการประปา     -        1     -        3      8      6      2      2     -      11              1                    34            12             65              111

กองสวัสดิการสังคม     -       -        1      1      2      4      1      8     -       -                      17              1             17                 35

หน่วยงานตรวจสอบภายใน     -       -       -       -        1      1     -       -       -       -                         2             -                 -                     2

รวมทัง้สิน้   -      7  16  39  65  54  32  30    1  15    -       1     1    -           1            262      100       965       1,327

พนักงาน

จ้าง

รวม

ทัง้สิน้
ส านัก/กอง

ระดับ พนักงาน

เทศบาลรวม

ลูกจ้าง

ประจ า
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ฝ่ำยอ ำนวยกำร 
    งานการเจ้าหน้าท่ี 
    งานควบคุมเทศพาณิชย์ 
    งานสง่เสริมการทอ่งเท่ียว 
ฝ่ำยปกครอง 
    งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
    งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมัน่คง 
    งานทะเบียนราษฎร 
ฝ่ำยบริหำรงำนท่ัวไป 
    งานธุรการ 
    งานสารบรรณ 
    งานเลขานกุารผู้บริหาร 

ฝ่ำยบริหำรงำนท่ัวไป 
    งานธุรการ 

ส่วนบริหำรงำนคลัง 
ฝ่ำยพัสดุและทรัพย์สนิ 
    งานการซือ้และการจ้าง 
ฝ่ำยกำรเงินและบัญชี 
    งานตรวจสอบการเบกิจ่ายเงินทกุประเภท 
ฝ่ำยสถติกิำรคลัง 
    งานจดัท าสถิติการคลงั 
ฝ่ำยระเบียบกำรคลัง 
    งานจดัระเบียบการเงินและพสัดุ 

ส่วนพัฒนำรำยได้ 
ฝ่ำยพัฒนำรำยได้ 
    งานพฒันารายได้ 
    งานเร่งรัดรายได้ 
ฝ่ำยผลประโยชน์และกจิกำรพำณิชย์ 
    งานจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 
ฝ่ำยแผนท่ีภำษีและทะเบียนทรัพย์สนิ 
    งานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
    งานบริการข้อมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

ฝ่ำยบริหำรงำนท่ัวไป 
    งานธุรการ 
    งานการเงินและบญัชี 

ส่วนควบคุมกำรก่อสร้ำงอำคำรและผังเมือง 
ฝ่ำยควบคุมกำรก่อสร้ำง 
    งานวศิวกรรมโยธา 
    งานสถาปัตยกรรม 
ฝ่ำยควบคุมอำคำรและผังเมือง 
    งานควบคุมอาคาร 
    งานผงัเมือง 

ส่วนกำรโยธำ 
ฝ่ำยสำธำรณูปโภค 
    งานสาธารณูปโภค 
    งานสถานท่ีและไฟฟ้าสาธารณะ 
    งานสวนสาธารณะ 
ฝ่ำยศูนย์เคร่ืองจักรกลและระบบจรำจร 
    งานศูนย์เคร่ืองจกัรกล 
    งานวางระบบจราจร 

ส่วนช่ำงสุขำภบิำล 
ฝ่ำยจัดกำรสภำพแวดล้อมด้ำนวัสดุใช้แล้ว 
    งานก าจดัมูลฝอยและสิง่ปฏิกูล 
    งานเคร่ืองจกัรกลและซอ่มบ ารุง 
    งานโรงงานก าจดัขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกูล 
ฝ่ำยจัดกำรคุณภำพน ำ้ 
    งานแบบแผนและก่อสร้าง 
    งานควบคุมและตรวจสอบบ าบดัน า้เสีย 
    งานบ ารุงรักษาและซอ่มแซม 

ฝ่ำยบริหำรงำนท่ัวไป 
    งานธุรการ 
    งานการเงินและบญัชี 

ส่วนส่งเสริมสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
กลุ่มงำนส่งเสริมสุขภำพ 
    งานสง่เสริมสขุภาพ 
    งานสาธารณสขุมูลฐาน 
    งานวชิาการและแผนงาน 
กลุ่มงำนป้องกันโรคและควบคุมโรคตดิต่อ 
    งานป้องกนัโรคติดต่อ 
    งานควบคุมโรคติดต่อ 
    งานป้องกนัและบ าบดัการติดยาเสพติด 
กลุ่มงำนส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 
    งานสขุาภิบาล 
    งานอนามยัสิง่แวดล้อม 
    งานพฒันาระบบจดัเก็บขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกูล 
    งานควบคุมมลพษิและเหตุร าคาญ 

ส่วนบริกำรสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
กลุ่มงำนบริกำรกำรแพทย์ 
    งานทนัตสาธารณสขุ 
    งานเภสชักรรม 
กลุ่มงำนบริกำรสิ่งแวดล้อม 
    งานสตัวแพทย์ 
    งานบริการรักษาความสะอาด 
    งานควบคุมสิง่ปฏิกูล 
กลุ่มงำนบริกำรสำธำรณสุข 
    งานศูนย์บริการสาธารณสขุ 1 
    งานศูนย์บริการสาธารณสขุ 2 
    งานศูนย์บริการสาธารณสขุ 3 
    งานศูนย์บริการสาธารณสขุ 4 
    งานศูนย์บริการสาธารณสขุ 5 
 
 

ฝ่ำยแผนงำนและงบประมำณ 
    งานวเิคราะห์นโยบายและแผน 
    งานจดัท างบประมาณ 
ฝ่ำยบริกำรและเผยแพร่วชิำกำร 
    งานบริการและเผยแพร่วชิาการ 
    งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น 
ฝ่ำยบริหำรงำนท่ัวไป 
    งานธุรการ 
    งานสารบรรณ 
ฝ่ำยนิตกิำร 
    งานนติิการ 
    งานร้องทกุข์ร้องเรียน 
    งานตราเทศบญัญตัิท่ีมิใช่งบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปี 

ฝ่ำยบริหำรงำนท่ัวไป 
    งานงบประมาณ 
    งานธุรการ 

ส่วนบริหำรกำรศกึษำ 
ฝ่ำยกำรเจ้ำหน้ำที่ 
    งานการเจ้าหน้าท่ี 
    งานวางแผนบคุคลและทะเบียนประวตัิ 
ฝ่ำยกจิกำรโรงเรียน 
    งานการศึกษาปฐมวยั 
    งานโรงเรียน 
    งานกิจการนกัเรียน 
ฝ่ำยวชิำกำร 
    งานสง่เสริมคุณภาพและมาตรฐานหลกัสตูร 
    งานพฒันาส่ือเทคโนโลยีและนวตักรรมฯ 
    งานวชิาการ 

ส่วนส่งเสริมกำรศกึษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
ฝ่ำยศกึษำนอกระบบตำมอัธยำศัย 
    งานการศึกษานอกระบบและอธัยาศยั 
    งานฝึกและสง่เสริมอาชีพ 
    งานห้องสมุด พพิธิภณัฑ์และเครือข่ายฯ 
ฝ่ำยกจิกรรมเดก็และเยำวชน 
    งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
    งานกีฬาและนนัทนาการ 
ฝ่ำยส่งเสริมศำสนำ 
    งานกิจการศาสนา 
    งานสง่เสริมประเพณี ศิลปวฒันธรรม 
    หน่วยศึกษานเิทศก์ 
โรงเรียนเทศบำล 1 – 8 

ฝ่ำยสังคมสงเครำะห์ 
    งานสงัคมสงเคราะห์ 
    งานสวสัดิการเด็กและเยาวชน 
    งานกิจการสตรีและคนชรา 
ฝ่ำยพัฒนำชุมชน 
    งานพฒันาชุมชน 
    งานชุมชนเมือง 
    งานฌาปนกิจสงเคราะห์ 
 ฝ่ำยบริหำรงำนท่ัวไป 
    งานธุรการ 
    งานสารบรรณ 
ฝ่ำยส่งเสริมและสวัสดกิำรสังคม 
    งานสง่เสริมและสวสัดิการสงัคม 
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ส ำนักปลัดเทศบำล ส ำนักกำรคลัง ส ำนักกำรช่ำง ส ำนักกำรสำธำรณสุข 
และส่ิงแวดล้อม 

ส่วนผลติ 
ฝ่ำยผลติ 
    งานผลติ 1 
    งานผลติ 2 
    งานมาตรวดัน า้ 1 
    งานมาตรวดัน า้ 2 
ฝ่ำยวิเครำะห์คุณภำพน ำ้ 
    งานวเิคราะห์คุณภาพน า้ 
ส่วนบริกำรและซ่อมบ ำรุง 
    งานติดตัง้และซอ่มบ ารุง 1 
    งานติดตัง้และซอ่มบ ารุง 2 
    งานบริการสาธารณะ 1 
    งานบริการสาธารณะ 2 
ฝ่ำยบริหำรงำนท่ัวไป 
    งานธุรการ 
ฝ่ำยกำรเงินและบัญชี 
    งานการเงินและบญัชี 
    งานจดัเก็บรายได้ 

กองวิชำกำร 
และแผนงำน 

ส ำนักกำรศึกษำ ส ำนักกำรประปำ กองสวัสดิกำรสังคม 

รองนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 

ปลัดเทศบำล สถานธนานบุาล 1,2,3 หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

รองปลดัเทศบาล รองปลดัเทศบาล 

นำยกเทศมนตรี เลขานกุารนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

รองปลดัเทศบาล 

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนเทศบำลนครนครสวรรค์ 
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สถานะการคลังของเทศบาลตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 – ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
หมวด 2550 2551 2552 2553 2554 

รายรับจริง 
1. หมวดภาษีอากร 63,956,442.86 66,322,865.44 71,245,865.58 72,841,480.89 76,007,802.07 
2. หมวด
ค่าธรรมเนียม 
ค่าปรับและ
ใบอนุญาต 

12,148,260.00 14,475,863.26 15,410,283.44 16,076,809.90 15,920707.40 

3. หมวดรายได้
จากทรัพย์สิน 

18,040,004.18 14,037,259.50 9,341,765.02 8,673,198.77 11,239,005.07 

4. หมวดรายได้
จากสาธารณูปโภค
และเทศพาณิชย์ 

9,723,292.07 6,891,749.72 8,484,726,.92 10,147,608.60 13,134,405.89 

5. หมวดรายได้
เบ็ดเตล็ด 

12,241,272.43 4,941,621.27 6,796,800.75 8,114,501.80 6,644,605.60 

6. รายได้จากทุน 214,865.00 631,600.00 1,155,950.00 945,000.00 8,000 
7. เงินอุดหนุนท่ี
รัฐบาลเก็บและ
จัดสรรให้ 

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

261,983,597.80 

8. หมวดเงิน
อุดหนุนท่ัวไป 

105,409,696.00 280,216,889.05 237,777,008.58 83,245,222.00 104,701,310 

9. เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

228,379,463.44 70,320,865.78 114,600,232.66 279,027,580.26 269,646,162,94 

รวมรายรับท้ังสิ้น 653,911,741.74 655,994,668.25 658,007,581.70 730,979,499.38 739,285,596.82 
รายจ่ายจริง 
1. รายจ่ายงบกลาง 45,404,003.17 48,862,193.19 85,189,437.24 117,396,218.33 120,667,019.91 
2. รายจ่ายประจ า 450,942,852.59 450,919,935.20 461,975,518.95 472,361,522.58 519,,775,191.17 
3. รายจ่ายเพื่อการ
ลงทุน 

154,802,994.10 150,523,856.60 110,501,238.00 132,655,300.00 85,895,819 

รวมรายจ่ายจริง 651,149,849.86 650,305,984.99 657,666,194.19 722,413,040.91 726,338,030.08 
รายรับจริงสูงกว่า 
รายจ่ายจริง 

2,761,891.88 5,688,683.26 341,387.51 8,566,458.47 12,947,566.74 

 
  ที่มา :  ส านักการคลัง เทศบาลนครนครสวรรค์ 



 30 

ตารางแสดงข้อมูลเกี่ยวกับสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครสวรรค์ 
กิจการ รายได้ 2550 2551 2552 2553 2554 
สถาน 
ธนานุ
บาล 1 

รายรับ 
(บาท) 

17,804,870.44 20,877,360.40 24,064,840.65 28,551,030.92 35,412,079.13 

รายจ่าย 
(บาท) 

9,311,235.95 11,137,999.00 12,973,897.61 15,576,530.55 18529,031.38 

ก าไร
สุทธิ 
(บาท) 

8,493,634.49 9,739,361.40 11,090,943.04 12,974,500.37 16,686,653.49 

สถาน 
ธนานุ
บาล 2 

รายรับ 
(บาท) 

16,466,226.67 20,165948.52 22,840,564.27 28,772,213.71 26,228,105.71 

รายจ่าย 
(บาท) 

9,918,624.37 12,406,266.00 14,073,836.80 17,047,306.19 8,730,329.75 

ก าไร
สุทธิ 
(บาท) 

6,547,602.3 7,759,682.52 8,766,727.47 11,724,907.52 17,497,775.96 

สถาน 
ธนานุ
บาล 3 

รายรับ 
(บาท) 

8,595,964.02 10,994,271.11 13,729,499.92 18,952,509.96 18,214,875.63 

รายจ่าย 
(บาท) 

5,471,782.18 6,528,873.16 9,333,713.08 10,321,307.07 7,311,868.01 

ก าไร
สุทธิ 
(บาท) 

3,124,181.84 4,465,397.95 4,395,786.84 8,631,202.89 10,903,007.62 

สถานี
ขนส่ง 

รายรับ 
(บาท) 

6,166,649.94 5,769,374.67 5,737,938.58 5,600,317.86 5,502,465.08 

รายจ่าย 
(บาท) 

3,523,611.37 4,392,406.73 5,364,311.64 4,732,777.20 4,500,217.85 

 



ส่วนที่ 3 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 

 
  

  ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ในการประชุมเมื่อวันที่  24 
กรกฎาคม 2551 และมติที่ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ 8 / 2551  เมื่อวันที่  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 2555 ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ 147 โครงการ ได้กระจายน้ าหนักของแต่
ละยุทธศาสตร์ตามจ านวนโครงการ (ดูตาราง 1) 
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ตาราง 1 
ล าดับ ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ น้ าหนักรวม 

1 ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 23 25 
2 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 33 33 
3 ด้านสวสัดิการสังคมและชุมชน 10 10 
4 ด้านพัฒนากายภาพเมือง 21 13 
5 ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง 14 14 
6 ด้านการบริหารจดัการทีด่ ี 46 5 
 รวม 147 100 

 
  จากนั้นน าน้ าหนักจากยุทธศาสตร์ มากระจายคะแนนลงในโครงการทุกโครงการ เช่น ยุทธศาสตร์
ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน มีโครงการจ านวน 10 โครงการ และได้น้ าหนักเท่ากับ 10 คะแนน น้ าหนักที่ได้นั้น
ขึ้นอยู่กับการจัดล าดับความส าคัญ ความเร่งด่วน และความยากง่ายของแต่ละโครงการ ซึ่งในการหาค่าคะแนนถ่วง
น้ าหนักโครงการหาได้ดังนี้ 
  กระจายคะแนนแต่ละโครงการลงในตัวช้ีวัดดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ยกตัวอย่างเช่น โครงการพัฒนา
ฐานข้อมูล น้ าหนักโครงการเท่ากับ 1.50 กระจายลงใน 4 ตัวช้ีวัด คือ เชิงปริมาณเท่ากับ 0.375 เชิงคุณภาพเท่ากับ 
0.375 เชิงขั้นตอนการด าเนินงานเท่ากับ 0.375 และเชิงความพึงพอใจของผู้รับบริการเท่ากับ 0.375 หรืออาจจะ
กระจายตามความส าคัญของตัวช้ีวัดแต่ละตัวช้ีวัดได้ หาคะแนนท่ีได้ของตัวช้ีวัดเชิงปริมาณโดยน าผลการด าเนินงานท่ีได้ 
คือ 170 ซึ่งมีค่าช่วงคะแนนอยู่ระหว่าง 114 – 181 หรือมีค่าเกณฑ์คะแนนอยู่ระหว่าง 2 – 3 คือได้เกณฑ์คะแนนไม่ต่ า
กว่า 2 แล้วน าไปรวมกับผลต่างของผลการด าเนินงาน คือ 170 ลบค่าช่วงคะแนนต่ าสุด คือ 114 ได้ 2 แล้วน าไปหาร
กับช่วงปรับเกณฑ์ได้ 0.84 ผลรวมจึงเป็น 2 + 0.84 เท่ากับ 2.84 แล้วหาร้อยละของคะแนนที่ได้เทียบกับน้ าหนักของ
ตัวช้ีวัด คือ คะแนนท่ีได้ (2.84) คูณกับน้ าหนักของตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ (0.375) หารด้วย 100 เท่ากับ 0.0106 
  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 1.9795 ณ เดือนมิถุนายน 2555 จากเกณฑ์คะแนน 5 หรือคิดเป็นร้อยละ 39.59 
ซึ่งก็คือผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน 

  การพิจารณาผลการด าเนินงานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ณ เดือนมิถุนายน 2555        
(เชิงปริมาณ) สรุปผลการพัฒนาจ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 
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1. ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  ประกอบด้วยโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล จ านวน 23 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 5 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.40 อยู่ระหว่างด าเนินการ 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.13 และยังไม่ได้ด าเนินการ 9 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.13  

 2. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
  ประกอบด้วยโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล จ านวน 33 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 10 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.80 อยู่ระหว่างด าเนินการ 20 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 13.61 และยังไม่ได้ด าเนินการ 3 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.04  

 3. ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน 
  ประกอบด้วยโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล จ านวน 10 โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการ 4 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.72 และยังไม่ได้ด าเนินการ 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.08 

 4. ด้านการพัฒนากายภาพเมือง 
ประกอบด้วยโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล จ านวน 21 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 3 

โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.04 อยู่ระหว่างด าเนินการ 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.20 และยังไม่ได้ด าเนินการ 3 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.04  

 5. ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง   
ประกอบด้วยโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล จ านวน 14 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 7

โครงการ   คิดเป็นร้อยละ 4.76 อยู่ระหว่างด าเนินการ 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.04 และยังไม่ได้ด าเนินการ 4 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.72  

 6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
ประกอบด้วยโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล จ านวน 46 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 2 

โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.36 อยู่ระหว่างด าเนินการ 28 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 19.05 ยังไม่ได้ด าเนินการ 16 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.88 
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    ตารางสรุปผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2555 (ณ เดือนมิถุนายน 2555) 
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ล าดบัที่ ยุทธศาสตร์ จ านวน
โครงการ

จ านวน
โครงการ

ทีแ่ล้วเสรจ็

จ านวน
โครงการ

ทีอ่ยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

จ านวน
โครงการ
ทีย่ังไมไ่ด้
ด าเนินการ

จ านวน
โครงการ
ทีย่กเลิก

น้ าหนัก คะแนนถ่วง
น้ าหนัก

ในภาพรวม
ทัง้องค์กร

รอ้ยละ

1 ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 23 5 9 9 0 25 0.3337 6.67
2 ด้านการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 33 10 20 3 0 33 0.7311 14.62
3 ด้านสวสัดิการสังคมและชุมชน 10 0 4 6 0 10 0.2538 5.08
4 ด้านพัฒนากายภาพเมือง 21 3 15 3 0 13 0.1364 2.73
5 ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง 14 7 3 4 0 14 0.4478 8.96
6 ด้านการบริหารจัดการทีดี่ 46 2 28 16 0 5 0.0768 1.54

รวม 147 27 79 41 0 100 1.9795 39.59



ส่วนที่ 4 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 

 

         จากการที่แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) ได้น าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล
มาเป็นกรอบแนวทางในการจัดท า 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 เพ่ือคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 
 2. เพ่ิมความรู้ความเข้าใจ และปลูกฝังจิตส านึก ให้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด ให้แก่เด็ก
เยาวชนและประชาชน 
 3. เสริมสร้าง สนับสนุน ระบบคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ 
 4 .ส่ ง เสริ ม  พัฒนา  สร้ า งจิ ตส านึ ก ในการดู แล รั กษาสิ่ ง แ วดล้ อมและการจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการป้องกันและลดปัญหามลพิษ และระบบปรับปรุงคุณภาพน้ า 

 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อสร้างสรรค์
ให้ท้องถิ่นเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 2. พัฒนาคุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมให้สื่อสารได้ 3 ภาษา 
 4. ส่งเสริมและพัฒนากีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็กเยาวชน และประชาชน 
 5. การอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ท่องเที่ยว ภูมิปัญญาท้องถิ่น การด าเนินชิวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและความเป็นไทย 

 ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน 
 1. น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 2. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
 3. จัดสวัสดิการให้กับประชาชนอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 
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 ด้านการพัฒนากายภาพเมือง 
 1. พัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนส่ง ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ 
 2. ปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พ้ืนที่นันทนาการ และสวนสาธารณะ 
 3. ปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพ การขยายระบบผลิต และจ าหน่ายน้ าประปา พร้อมพัฒนา
คุณภาพน้ าประปา 
 4. ปรับปรุง และเพ่ิมประสิทธิภาพระบบระบายน้ า ระบบป้องกันน้ าท่วม / และแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 

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

 ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 1. ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
 3. ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน 

4.3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ 
 วิสัยทศัน์การพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์  

“ศูนย์กลางการค้าข้าวและสินค้าเกษตร เมืองแห่งการศึกษา 
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ  มีสังคมเข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตรการค้าและอุตสาหกรรมการเกษตรที่สมดุล 
 กลยุทธ์หลัก 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีคุณธรรม น าความรู้และเกิดความผาสุก 
 กลยุทธ์หลัก 
  1. การส่งเสริมสนับสนุนอาชีพแก่ประชาชนและจัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส  
คนยากจนอย่างเหมาะสมและทั่วถึง 
  2. เสริมสร้างความเข้แข็งให้ครอบครัว 
  3. การพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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  4. ส่งเสริมหน่วยงานสถานศึกษาให้จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
  5. การพัฒนาสุขภาพทางกายและสุขภาพจิตให้สมบูรณ์ 
  6. การส่งเสริมให้ประชาชนมีจริยธรรมในการด ารงชีวิต โดยมีคุณธรรมน าความรู้ 
ก่อให้เกิดความผาสุก และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข 
  7. การเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและมีหลักประกันความมั่นคงทางสังคมให้แก่
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 

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

4.4  กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค์ประจ าปี  
      2556–2558 
  4.4.1 แก้ไขปัญหาความยากจน 
  4.4.2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
  4.4.3 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงเศรษฐกิจ 
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  4.4.4 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  4.4.5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  4.4.6 ส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 

4.5  นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
     จากการแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ต่อสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ใน
การประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ  สมัยแรก  เมื่อวันที่  27 มิถุนายน  2555  มีนโยบาย ดังนี้ 

1.                            

                                             
 1. สนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 โดยการ 
  -                                                     การใช้ภาษาให้ได้ 3 ภ    
  -                       ที่มุ่งเน้นคุณภาพ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม 
  - พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา อาคารสถานที่ และเครื่องมือเครื่องใช้ให้ทั่วถึงและ
เพียงพอ 
 2.                                                           โดยการ 
  - จัดการเรียนการสอนโดยการสอดแทรกด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่
นักเรียน 
  - สร้างกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมการเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 3. ส่งเสริมกิจกรรม            ภ                       โดยการ 
  -                    ภ                         

- สนับสนุนการเป็นเจ้าภาพกีฬาระดับท้องถิ่น 
 4. ส่งเสริมการศึกษาโดยการจัดหาทุนแก่นักเรียนตามความเหมาะสม 

                 
  -                            ภ                        
  - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของ
ประชาชนในท้องถิ่น 
  -                                               
  -                    การ      และการบ าบัดผู้ติดยาจาก              

                            
  -                                                        ภ               
            

 -                     ภ                   
 - จัดสวัสดิการเพื่อรองรับการให้บริการแก่ท้องถิ่น 
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2.                                      
  1.                             ภ                                 
  - ก่อสร้างคันป้องกันน้ าท่วมจากตลาดสดเทศบาลซอยรณชัยไปถึงสะพานเดชาติวงศ์
พร้อมถนน 4 เลน 
      - ก่อสร้างคันป้องกันน้ าท่วมเทศบาลนครนครสวรรค์ พ้ืนที่ปิดล้อมชุมชนป้อมหนึ่ง    
ถึงเลยสะพานพิษณุโลก สุดเขตเทศบาลและเลยไปอีก 500 เมตร 
      - ก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ าท่วมถนนริมน้ าจากหน้าโรงเรียนอนุบาลไปตามริมแม่น้ า
เจ้าพระยาถึงข้างวัดเขื่อนแดง ถนนข้างวัดเขื่อนแดงและตามแนวถนนสวรรค์วิถีถึงแยกสันคู 
  -                                                                           
             ถึงบริเวณก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าน่านฝั่งตรงข้ามวัดปากน้ าโพเหนือ 
  -                                                                       
                   ถึงบริเวณหน้าบริษัทเสริมสุข จ ากัด 
     2.                            และการมีส่วนร่วมของประชาชนและน าเทศบาลนคร
นครสวรรค์ สู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่ า 
      3.              และก าจัดขยะมูลฝอยตามกระบวนการคัดแยกเข้าสู่ระบบรีไซเคิล                
และพัฒนาให้เป็นพลังงานทางเลือก 
      4.                                                    รวมถึงความรับผิดชอบร่วมกัน                
ในการรักษาคุณภาพน้ า 
      5. ปรับปรุงและเพ่ิมสวนสาธารณะพ้ืนที่สีเขียวให้เป็นปอดของเมืองโดยการมีส่วนร่วม                
ของทุกภาคส่วน 
 6. ปรับปรุงและจัดระเบียบตลาดสดเทศบาลให้ เป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาด                
ตามหลักสุขาภิบาล 

3.                
       -                                                         อัตลักษณ์เมือง และพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ 
       -                                                  
       -         การลงทุน การพาณิชย์ และพัฒนาอาชีพ ให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
       - ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านเศรษฐกิจแก่ประชาชนในท้องถิ่น 

4.                        
  -                                     และ                       
                      การ                                   
       -                                     และถนน                        
                      การ      ถนนสายเอเชีย (               1) ตั้งแต่โรงแรมวัชระกับถนน
ไกรลาส 
  -                                                              เพ่ือเชื่อมโยง  
        การ                                                – นครสวรรค์ 
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  -         และพัฒนาผิวจราจร                                 
              และ         ให้ได้        รวมถึงการขนส่ง โครงข่ายการจราจรและการดูแล
รักษาที่สาธารณะ 

  - เร่งรัดการก่อสร้างโครงการปรับปรุงขยายระบบประปาเกาะยมให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
  - สนับสนุนงานก่อสร้างสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่จ าเป็นแก่งานให้บริการ 

5.                         
  -                                                             
           อันมี                         ภ                     
       -                                           ชุมชน องค์กร และ         
       -                                                     หลักการทรงงาน 
และโครงการตามพระราชด าริ 
  - พัฒนาระบบงานให้บริการ งานรักษาความสงบปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน ความเป็น
ระเบียบ เรียบร้อยของบ้านเมือง                           รวมถึงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ให้
ครอบคลุมทั่วเขตเทศบาล การให้บริการระบบ WiFi โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
  -                                                                 ภ   
  - ส่งเสริมการบริหารจัดการภายในเทศบาลตามหลักธรรมาภิบาล 

4.6   ปัญหา ความต้องการของประชาคม 
เทศบาลนครนครสวรรค์จัดให้มีการประชุมประชาคมเมือง เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 ณ    

ห้องประชุมชั้น 5 ส านักงานเทศบาลฯ เพ่ือรับทราบปัญหา ความต้องการของประชาคมมาใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) มีผู้เข้าร่วมประชุมรวม 115 คน ประกอบด้วย 
ผู้แทนชุมชน ผู้บริหาร องค์กรเอกชน  สถานศึกษา ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ที่ประชุมได้เสนอปัญหา 
ความต้องการสรุปได้ ดังนี้ 
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สรุปผลการประชาคมเมืองเทศบาลนครนครสวรรค์ 
วันที่  12  กรกฎาคม  2555 

ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา/ความต้องการ แนวทางการแก้ไข 
อุทยานสวรรค์  
1. ไม่มีไฟฟ้า แสงสว่าง ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพ่ิมข้ึน ระหว่างเวลา 19.30 – 

22.00 น. 
2. ต้องการเส้นทางจักรยาน จัดท าเส้นทางจักรยาน 
3. ห้องสุขาไม่สะอาด ขอความร่วมมือผู้ใช้ช่วยรักษาความสะอาด 
4. ความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของร้านค้าโดยรอบ ออกแบบโครงสร้างให้สวยงามเป็นแบบเดียวกัน 
5. ร้านค้าประกอบอาหารตามสั่งไม่สะอาด ด าเนินการควบคุมตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข อย่าง

เคร่งครัด 
6. มีร้านค้าจ านวนมากท าให้ไม่มีทางเดินเท้า แบ่งส่วนให้ชัดเจนเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ฟุตบาท

ได้ 
7. ขาดการดูแลอย่างต่อเนื่องจากเจ้าหน้าที่เทศบาล มีการติดตามควบคุมการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดพร้อม

ทั้งปรับปรุงสถานที่ให้สามารถพร้อมใช้งานได้
ตลอดเวลา 

8. มีรถยนต์เข้าไปจอด จัดเจ้าหน้าที่พร้อมสายตรวจทุกครึ่งชั่วโมง 
9. ปัญหาเรื่องความปลอดภัย ทรัพย์สินถูกท าลาย และ
มีผู้ดื่มสุรา 
10. มีการเก็บขยะไม่ทั่วถึง และเก็บไม่หมด (เสนอโดย
ชุมชนหนองสาหร่าย) 

ควบคุมการจัดเก็บขยะ และควรเก็บทุกชนิด 

11. กลิ่นน้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม (เสนอโดย
ชุมชนหนองสาหร่าย, ชุมชนสนุันทา) 

ด าเนินการตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข 

12. มีขยะตกค้างในซอยแยกจากถนนใหญ่ กวดขันการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
13. น้ าขยะที่เกิดจากการบีบของรถขยะมีกลิ่นเหม็น จัดท าถังรองรับและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ 
14. มีแหล่งน้ าขังตามชุมชน ขยะตามท่อ 1. ประชาสัมพันธ์ให้ความร่วมมือ ส ารวจ ท าลาย ใน

บ้านตนเอง 
2. ใช้ถุงขยะแทน โดยเทศบาลแจกถุงขยะให้ 
3. รณรงค์ Big Cleaning Day ในชุมชนทุกชุมชน 

15. มลภาวะทางอากาศและเสียง ด าเนินการตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข 
16. ลดปริมาณคาร์บอนฯภายในเขตเมือง จัดท าโครงการ 

1. ปลูกต้นไม้ 
2. เมืองไร้มลพิษ 
3. เมืองพิชิตพลังงาน 
4. เมืองที่มีการบริโภคอย่างยั่งยืน 
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ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ปัญหา/ความต้องการ แนวทางการแก้ไข 
1. ศูนย์เยาวชน 4 มุมเมือง 
    - เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    - ห้องสมุด 
    - กีฬา 
    - อาชีพ (เครื่องยนต์) 
    - นันทนาการ (กีฬาในร่ม หมากรุก)    - ภาษา 

จัดท าโครงการสร้างศูนย์เยาวชนโดยการสร้าง
พันธมิตรโรงเรียนในเขตเทศบาล เพ่ือจัดกิจกรรม
ภายในศูนย์ฯ ทุกเดือน หลังเลิกเรียน / เสาร์ – 
อาทิตย์ โดยสนับสนุนเงินจากเทศบาล 

2. ปัญหาเด็กติดเกมส์ 
3. การพัฒนาบุคลากร 
    - ปลูกฝังจิตส านึก / ความรับผิดชอบ 

จัดท าโครงการพัฒนาบุคลากร 
 

4. การพัฒนากีฬา 
    - สนามไม่พอใช้ เน้นเยาวชนสุขภาพแข็งแรง 
ผู้ใหญ่ไม่มีโรคภัย 

1. จัดท าโครงการหาพันธมิตร / เครือข่าย โรงเรียน
ในเขตเทศบาล  
2. เปิดสนามกีฬาและจัดกิจกรรมเป็นประจ าโดยให้
เงินสนับสนุน 

5. การให้ทุนเด็กเทศบาล เรียนวิชาชีพในโรงเรียน
อาชีวะเพ่ือมุ่งท างานได้ 

จัดท าโครงการทุนการศึกษา 

6. เปิดโอกาสให้เยาวชนมีเวทีแสดงความสามารถใน
ทุกด้าน 

จัดท าโครงการดนตรีในสวน / โครงการดนตรีเพ่ือ
ประชาชน 

7. การจัดการศึกษาให้เป็นมาตรฐาน มีระบบตาม
ความถนัดและความสนใจ 

จัดท าโครงการจัดตั้งชมรมในโรงเรียน เช่น คณิต 
กีฬา อาหาร ฝึกอาชีพ 

8. กิจกรรมด้านศาสนามาบูรณาการการเรียนการ
สอน 

จัดท าโครงการปลูกจิตส านึก 

9. การศึกษาส าหรับผู้ใหญ่ จัดท าโครงการฝึกอาชีพ การสอนภาษาจีนส าหรับ
ผู้ใหญ่ 

10. ด้านศาสนา 
    - กิจกรรมทางพุทธศาสนา 
    - ใช้เทคโนโลยีในการเผยแพร่ 

สร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- สนับสนุนเด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้ 
- ให้สถาบันครอบครัวมีส่วนร่วม 

11. ด้านการจัดการศึกษา 
    - การศึกษาด้านอาชีพส าหรับบุคลากรทั่วไป 
    - การสนับสนุนการเรียน การสอนภาษาจีน 
อังกฤษ ส าหรับคนทั่วไป 
    - สนับสนุนการเรียน การสอน ตามความถนัด
และความสนใจ 

 

12. ความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
    - ปัญหาอาชญากรรมในวัยเด็ก (อายุต่ ากว่า 18 ปี) 
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ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน 

ปัญหา/ความต้องการ แนวทางการแก้ไข 
1. ยาเสพติด 1. จัดท าโครงการเก่ียวกับการรณรงค์และป้องกัน

ยาเสพติด 
2. จัดการแข่งขันกีฬาเพ่ือใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ และเพ่ือสร้างความสัมพันธ์และความ
สามัคคี 

2. เครื่องออกก าลังกาย จัดหาเครื่องออกก าลังกายให้ชุมชน 
3. รายได้ไม่เพียงพอ ต้องการอาชีพ 1. จัดการอบรมอาชีพตามความต้องการของ

ประชาชน 
2. จัดสถานที่จ าหน่ายสินค้าให้กับประชาชน 

4. ไม่มีเสียงตามสายในชุมชน จัดหาเครื่องกระจายเสียงแบบไร้สายทุกพ้ืนที่
ชุมชน และหอกระจายข่าวประจ าชุมชน 

5. ต้องการกองทุนสวัสดิการชุมชน ประสานงานกองทุนแห่งชาติ เพ่ือขอรับการ
สนับสนุน หรือจัดตั้งเองโดยการออมของสมาชิกใน
ชุมชน 

6. มลพิษในชุมชน 1. จัดท าเมรุปลอดมลพิษ 
2. จัดท าโครงการคัดแยกขยะในชุมชน 
3. จัดท าโครงการขี่จักรยาน ปลูกต้นไม้ เพ่ือลด
คาร์บอนฯ 

7. ต้องการทราบบทบาทของคณะกรรมการชุมชน
และสตรี 

จัดอบรมให้ความรู้ ศึกษาดูงาน และพัฒนา
ศักยภาพของคณะกรรมการกลุ่มสตรีและ
ประชาชนในท้องถิ่น 

8. ปัญหาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ชุมชน 

1. จัดท าโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
บทบาทของตนเอง และสิทธิของตน 

9. ขอสวัสดิการให้กับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆใน
ชุมชน 

1. ขอเบี้ยประชุมเพ่ือเป็นค่าพาหนะในการเดินทาง 
2. ค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ในการด ารง
ต าแหน่งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ 

10. ต้องการงบประมาณในการสนับสนุนเพื่อการ
ประชุมและกิจการด้านอื่น ๆ เช่น การพัฒนา
ชุมชน 

จัดท าแผนชุมชน เพื่อเสนอปัญหาของบประมาณ
ในการอุดหนุนเพ่ือการพัฒนาชุมชนเบื้องต้นที่
เทศบาลไม่สามารถด าเนินการได้ 

11. สนับสนุนโครงการทางด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น
ที่อยู่ในชุมชน 

1. จัดท าโครงการส่งเสริมทางด้านประเพณีและ
วัฒนธรรม เช่นวันสงกรานต์ วันเด็ก วันผู้สูงอายุ 
วันลอยกระทง และวันปีใหม่ 
2. จัดอบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรม 
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ปัญหา/ความต้องการ แนวทางการแก้ไข 
12. ปัญหาเกี่ยวกับบทบาทของสตรี 1. จัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและสนับสนุน

งบประมาณให้กับกลุ่มสตรี เพ่ือใช้ในการบริหาร
และพัฒนากิจการสตรี 
2. อบรมส่งเสริมให้ความรู้ เกี่ยวกับบทบาทของ
สตรีและครอบครัว 

13. ปัญหาผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งและขาดการดูแล
จากครอบครัว 

1. จ่ายเบี้ยยังชีพและสงเคราะห์ด้านต่าง ๆ 
2. จัดหาที่พักให้ 
3. จัดภูมิทัศน์ให้ผู้สูงอายุ ให้ถูกสุขลักษณะ เช่น 
สร้างห้องน้ าให้ผู้สูงอายุ และบริเวณบ้าน 

14. ปัญหาเรื่องเด็กและเยาวชนในชุมชน 1. จัดให้เด็กมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่นของตนเองตามความต้องการของตนเอง 
2. แก้ไขปัญหาด้านครอบครัว 

15. ปัญหาด้านภัยธรรมชาติต่าง ๆ เช่น น้ าท่วม  
ไฟไหม้  

1. ช่วยเหลือค่าเสียหายตามความเป็นจริง 
2. ท าเข่ือนป้องกันน้ าท่วม 

16. ปัญหาความต้องการของผู้ด้อยโอกาส เด็ก  
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ถูกทอดทิ้ง 

จัดท าโครงการสนับสนุนงบประมาณด้านต่าง ๆ 
เช่น รถเข็น ถุงยังชีพ อบรมอาชีพ ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ เครื่องอุปโภคบริโภค 

17. การส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนน า
หลักการทรงงานและแนวทางด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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ด้านการพัฒนากายภาพเมือง 

ปัญหา/ความต้องการ แนวทางการแก้ไข 
1. พัฒนาระบบคมนาคมการจราจรและขนส่ง 
- ขยายช่องจราจรสี่แยกพิษณุโลก 
- ถนนภายในชุมชนหนองผักตบ (ยังไม่ได้เท
คอนกรีต), ถนนคับแคบ,ภายในชุมชนหลังอู่ทัน
จิตต์ 
- บริเวณทางแยกถนนไกรลาศกับนิมมานรดี (สับ
ไฟ) คับแคบ 
- ถนนบริเวณหอพัก ม.ราชภัฎฯ ผิวทางช ารุด 
- ถนนจักรวาล (ทางเข้า ม.ไอร์แลนด์) ไม่มีท่อ
ระบายน้ า 
- ถนนส่วนใหญ่ไม่มีท่อระบายน้ า 
- ปรับปรุงถนนภายในชุมชนให้เป็นถนนคอนกรีต 
- การใช้งานถนนไม่ได้ประโยชน์เต็มที่ 
- สัญญาณไฟจราจรสะพานป้อมหนึ่ง 
- เกาะญวนขาดระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
- ป้ายแสดงจุดรับ-ส่งผู้โดยสาร มารยาทของผู้ขับขี่ 
- ไม่มีป้ายชื่อชุมชน ป้ายชื่อซอยต่างๆ 
- ระบบขนส่งมวลชนไม่มีประสิทธิภาพ 
- การจราจร ความไม่เป็นระเบียบ ไม่มีวินัยจราจร 

ส ารวจ แก้ไขปัญหา 

2. ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
- อุทยานสวรรค์ (ห้องส้วม) 
- สนามกีฬากลาง (ห้องส้วม) 
- ชุมชนเจ้าพ่อเศรษฐี (ลานกีฬา, นันทนาการ) 
- หอชมเมือง (กระเช้าลอยฟ้า) 
- ตัดแต่งต้นไม้ (ทุกชุมชน) 
- ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมแม่น้ าเจ้าพระยา 

ส ารวจ ออกแบบ แก้ไขปัญหา 

3. น้ าประปา 
- น้ าประปาไหลอ่อน 
- ชุมชนหนองผักตบน้ าประปาไหลไม่สะดวก 
- ขยายเขตประปาชุมชนประชานุเคราะห์, มาตุลี 
20/2 

ส ารวจ แก้ไขปัญหา 

 
 
 
 
 



 46 

ปัญหา/ความต้องการ แนวทางการแก้ไข 
4. ระบบระบายน้ า/ป้องกันน้ าท่วม 
- ลอกท่อ (ทุกชุมชน,ทุกซอย) 
- น้ าท่วมขังถนนจักรวาล 
- รางระบายน้ าชุมชนสวัสดีพัฒนาสกปรกและมี
ขยะเต็มรางระบายน้ า 
- ขาดระดมความคิดเห็นการแก้ไขปัญหาน้ าท่วม
จากทุกภาคส่วน 

ส ารวจ ออกแบบ แก้ไขปัญหา 
ให้ปรับปรุงลอกท่อ/รางระบายน้ า 

5. ไฟฟ้าสาธารณะ 
- ไฟฟ้าแสงสว่างไม่เพียงพอบริเวณภายในสนาม
กีฬากลาง/ซอยเยื้องโรงแรมเบเวอรี่ฮิลล์/หลัง
โรงเรียนนครสวรรค์/ชุมชนเจ้าพ่อเศรษฐี ซอย
สยามแอร์ 
- ชุมชนเขาช่อลมดับและช ารุด 
- บริเวณวัดช่องถึงร้านเจริญภัณฑ์ไม่มี 

แก้ไขให้รวดเร็วขึ้น 
ขอให้ติดตั้งขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
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ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ังคง 

ปัญหา/ความต้องการ แนวทางการแก้ไข 
1. ปัญหายาเสพติด 
- ตามกฎหมาย ถ้าน้อยกว่า 10 เม็ดเป็นผู้เสพ  
เกิน 10 เม็ดเป็นผู้จ าหน่าย 
- ชุมชนรู้แต่ขาดความร่วมมือ 
- ปิดกัน้ควบคุมการขยายตัวของยาเสพติด 

- ให้ความรู้กับชุมชน 
- หลายๆ ส่วนต้องร่วมมือกัน (บ้าน, ครอบครัว, 
วัด, โรงเรียน) 
- ติดตั้งกล้อง CCTV 
- ขอป้อมสายตรวจ 
- ขอเจ้าหน้าที่ต ารวจประจ าป้อมภายในชุมชน 
- จัดอบรมให้ความรู้เยาวชน, ประชาชนทั่วไป 
- ประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องจริงจัง 

2. เด็กวัยรุ่นกวนเมือง - ตั้งศูนย์รับเรื่องราวแจ้งเบาะแสยาเสพติด 
3. กฎหมายผู้ขับ 
- ผู้ปกครองสนับสนุนในการจัดหารถจักรยานยนต์ 
- ผู้ขับขี่ขาดความรู้ 
- การลดอุบัติเหตุทางถนน 
- วัยรุ่นตีกัน/มั่วสุม 

- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมาย
กับพ่อ-แม่หรือผู้ปกครอง/ชุมชน 
- ตรวจยึดรถ 
- เชิญผู้ปกครองเข้าอบรมชี้แจง 
- อบรมเยาวชนให้ความรู้โทษของการขับขี่ 
- ส ารวจเก็บประวัติเยาวชนผูข้ับข่ีเพ่ือติดตาม
พฤติกรรม 

4. การแอบอ้าง เรี่ยไรบอกบุญ ส ารวจ 
5. การป้องกันการก่ออาชญากร/อาชญากรรม
เมืองแห่งความปลอดภัย 

ติดตั้งกล้องเพ่ิมเติม 

6. ปัญหาร้านเกมส์ - ส ารวจตรวจสอบ ขึ้นบัญชีรา้นเกมส์ 
7. สถานบริการ/สถานบันเทิง ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือ 

เทศกิจตรวจสอบ ตรวจยึด 
8. ปัญหาทางเท้าสาธารณะ ส ารวจ ออกแบบ แก้ไขปัญหา 
9. การป้องกันอัคคีภัย - ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง 

- ซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในชุมชุน 
10. จัดระเบียบที่จอดรถ ก าหนดวันจอด เวลาจอด สถานที่จอด ติดตั้ง

อุปกรณ์ความปลอดภัยในการจราจร 
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ด้านการบริหารจัดการที่ดี 

ปัญหา/ความต้องการ แนวทางการแก้ไข 
1. ต้องการกล้องวงจรปิด ติดตั้งกล้องวงจรปิดในชุมชน 
2. ต้องการระบบอินเตอร์เน็ตให้มีพ้ืนที่มากขึ้น ขยายพ้ืนที่ให้บริการ 
3. การให้ข่าวสารไม่ทั่วถึง ติดตั้งสื่อให้ข้อมูลข่าวสารและระบบเสียงตามสาย 
4. การให้บริการของเจ้าหน้าที่สะดวกรวดเร็ว ขอให้ปฏิบัติสม่ าเสมอ 
5. ให้มีกิจกรรมเทศบาลยิ้ม ให้มีการพัฒนาศักยภาพของพนักงานด้านการ

ให้บริการประชาชน 
6. อยากให้เทศบาลจัดเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าผู้มา
ติดต่องานทะเบียนราษฎร 

จัดเจ้าหน้าที่ให้ความสะดวกกับประชาชน 

7. รถประชาสัมพันธ์เทศบาลด้อยประสิทธิภาพ 
    - การรับรู้ข่าวสาร การประชาสัมพันธ์จาก
เทศบาลสู่ชุมชน 

ปรับปรุงจัดหาใหม่ 

8. ป้ายชื่อชุมชนเขาช่องลมมีน้อยเกินไป ขอให้ติดตั้งเพ่ิม 
9. การจัดเก็บรายรายได้ของเทศบาลต่ า ให้พัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ให้เพ่ิมข้ึน 
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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) ยทุธศาสตร์ดา้นการสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม
งบประมำณเทศบำล         20        18,955,324         18            22,655,972         16            21,160,972         54            62,772,268

งบประมำณเงินอดุหนนุ         10          4,665,300         10             4,705,300         10             4,665,300         30            14,035,900
2) ยทุธศาสตร์ดา้นการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมำณเทศบำล         37        20,690,000         37            20,750,000         37            20,755,000        111            62,195,000
งบประมำณเงินอดุหนนุ           2      157,360,940           1             3,500,000           1             3,500,000           4          164,360,940

3) ยทุธศาสตร์ดา้นสวัสดกิารสงัคมและชมุชน
งบประมำณเทศบำล           9          8,472,000           9             8,420,000           9             8,420,000         27            25,312,000

งบประมำณเงินอดุหนนุ           2        72,050,000           2            72,050,000           2            72,050,000           6          216,150,000
4) ยทุธศาสตร์พัฒนากายภาพเมอืง

งบประมำณเทศบำล         40        58,512,800         68          419,095,000         26          155,379,100        134          632,986,900
งบประมำณเงินอดุหนนุ           1      450,000,000         13       1,506,800,000           9          616,500,000         23       2,573,300,000

5) ยทุธศาสตร์ดา้นการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมัน่คง

งบประมำณเทศบำล         18          5,510,000         14            15,190,000         12             3,690,000         44            24,390,000
งบประมำณเงินอดุหนนุ          -                      -            -                          -            -                          -            -                          -   

6) ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการทีด่ี
งบประมำณเทศบำล        100      173,586,075         77          160,265,100         54          125,502,450        231          459,353,625

งบประมำณเงินอดุหนนุ          -                      -             1            10,000,000           3             1,200,000           4            11,200,000
รวมงบประมาณเทศบาล       224     285,726,199       223        646,376,072       154        334,907,522       601      1,267,009,793

รวมงบประมาณเงินอุดหนุน        15     684,076,240        27      1,597,055,300        25        697,915,300        67      2,979,046,840
รวมทัง้สิน้       239     969,802,439       250      2,243,431,372       179      1,032,822,822       668      4,246,056,633

ป ี2556 ป ี2557 ป ี2558

สว่นที ่5  บญัชโีครงการพัฒนา
บญัชสีรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2556 ถึง 2558)

ยุทธศำสตร์
รวม 3 ปี
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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) ยทุธศาสตร์ดา้นการสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม
   1.1 แนวทำงส่งเสริม สนบัสนนุใหเ้ด็ก เยำวชน และประชำชน มพีฤติกรรม
สุขภำพ และกำรปอ้งกนัควบคุมโรคที่เหมำะสมและพัฒนำระบบเครือข่ำยกำร
สร้ำงเสริมสุขภำพ ใหค้รอบคลุมทั่วถึง เพื่อคุณภำพชีวิตที่ดีขึน้

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

   1.2 แนวทำงเพิ่มควำมรู้ควำมเข้ำใจ และปลูกฝังจิตส ำนกึ ใหต้ระหนกัถึงพิษ
ภยัของยำเสพติด ใหแ้กเ่ด็กเยำวชนและประชำชน

          3            320,000           3             320,000           3            320,000           9             960,000

   1.3 แนวทำงเสริมสร้ำง สนบัสนนุ ระบบคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนสุขภำพใหม้ี
ประสิทธิภำพ

          3            380,000           4             430,000           3            380,000         10           1,190,000

   1.4 แนวทำงส่งเสริม พัฒนำ สร้ำงจิตส ำนกึในกำรดูแลรักษำส่ิงแวดล้อมและ
กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติเพื่อกำรปอ้งกนัและลดปญัหำมลพิษ และระบบ
ปรับปรุงคุณภำพน้ ำ

        13        15,755,324         10         19,405,972           9        17,960,972         32         53,122,268

รวม         20        18,955,324         18         22,655,972         16        21,160,972         54         62,772,268

ป ี2556 ป ี2557 ป ี2558

สว่นที ่5  บญัชโีครงการพัฒนา
บญัชสีรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2556 ถึง 2558)
เทศบาลนครนครสวรรค์   (งบประมาณเทศบาล)

ยุทธศำสตร์
รวม 3 ปี
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จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร  (บำท) โครงกำร  (บำท) โครงกำร  (บำท) โครงกำร  (บำท)

ป ี2556 ป ี2557 ป ี2558

สว่นที ่5  บญัชโีครงการพัฒนา
บญัชสีรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2556 ถึง 2558)
เทศบาลนครนครสวรรค์   (งบประมาณเทศบาล)

ยุทธศำสตร์
รวม 3 ปี

2) ยทุธศาสตร์ดา้นการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
   2.1 แนวทำงพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำและพัฒนำแหล่งกำรเรียนรู้
ที่หลำกหลำยเพื่อสร้ำงสรรค์ใหท้้องถิน่เปน็สังคมแหง่กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต

        15          3,980,000         15           3,985,000         15          3,985,000         45         11,950,000

   2.2 แนวทำงพัฒนำคุณภำพของครูและบคุลำกำรทำงกำรศึกษำ           5          1,810,000           5           1,865,000           5          1,870,000         15           5,545,000
   2.3 แนวทำงพัฒนำคุณภำพผู้เรียนและส่งเสริมใหส่ื้อสำรได้ 3 ภำษำ           3            200,000           3             200,000           3            200,000           9             600,000
   2.4 แนวทำงส่งเสริมและพัฒนำกฬีำ นนัทนำกำร กจิกรรมเด็กเยำวชน และ
ประชำชน

          9        12,030,000           9         12,030,000           9        12,030,000         27         36,090,000

   2.5 แนวทำงกำรอนรัุกษแ์ละส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ท่องเที่ยว ภมูิ
ปญัญำท้องถิน่ กำรด ำเนนิชิวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพียงและควำม
เปน็ไทย

          5          2,670,000           5           2,670,000           5          2,670,000         15           8,010,000

รวม         37        20,690,000         37         20,750,000         37        20,755,000        111         62,195,000
3) ยทุธศาสตร์ดา้นสวัสดกิารสงัคมและชมุชน
   3.1 แนวทำงนอ้มน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพียงเพื่อยกระดับคุณภำพ
ชีวิตของประชำชน

          1            700,000           1             700,000           1            700,000           3           2,100,000

   3.2 แนวทำงเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งใหก้บัชุมชน           6          4,982,000           6           4,930,000           6          4,930,000         18         14,842,000
   3.3 แนวทำงจัดสวัสดิกำรใหก้บัประชำชนอย่ำงเสมอภำคและเปน็ธรรม           2          2,790,000           2           2,790,000           2          2,790,000           6           8,370,000

รวม           9          8,472,000           9           8,420,000           9          8,420,000         27         25,312,000
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จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร  (บำท) โครงกำร  (บำท) โครงกำร  (บำท) โครงกำร  (บำท)

ป ี2556 ป ี2557 ป ี2558

สว่นที ่5  บญัชโีครงการพัฒนา
บญัชสีรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2556 ถึง 2558)
เทศบาลนครนครสวรรค์   (งบประมาณเทศบาล)

ยุทธศำสตร์
รวม 3 ปี

4) ยทุธศาสตร์พัฒนากายภาพเมอืง
   4.1 แนวทำงพัฒนำระบบคมนำคม กำรจรำจรและขนส่ง ติดต้ังระบบไฟฟ้ำ
สำธำรณะ

        28        32,401,000         50        179,952,000         19      111,023,000         97       323,376,000

   4.2 แนวทำงปรับปรุงภมูทิัศนพ์ัฒนำแหล่งท่องเที่ยว พื้นที่นนัทนำกำร และ
สวนสำธำรณะ

          2          2,950,000           8         30,570,000           4        12,420,000         14         45,940,000

   4.3 แนวทำงปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภำพ กำรขยำยระบบผลิต และ
จ ำหนำ่ยน้ ำประปำ พร้อมพัฒนำคุณภำพน้ ำประปำ

          7          5,161,800           4         10,950,000           2          1,936,100         13         18,047,900

   4.4 แนวทำงปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภำพระบบระบำยน้ ำ ระบบปอ้งกนัน้ ำ
ท่วม / และแกไ้ขปญัหำน้ ำท่วม

          3        18,000,000           6        197,623,000           1        30,000,000         10       245,623,000

รวม         40        58,512,800         68        419,095,000         26      155,379,100        134       632,986,900
5) ยทุธศาสตร์ดา้นการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมัน่คง
   5.1 แนวทำงส่งเสริมประชำธิปไตย ควำมเสมอภำค  สิทธิ เสรีภำพ ของ
ประชำชน และกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรพัฒนำท้องถิน่

          5          3,360,000           5           3,360,000           5          3,360,000         15         10,080,000

   5.2 แนวทำงพัฒนำระบบกำรปอ้งกนัและบรรเทำสำธำรณภยักำรรักษำควำม
สงบเรียบร้อย ควำมม่ันคงปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน

        13          2,150,000           9         11,830,000           7            330,000         29         14,310,000

รวม         18          5,510,000         14         15,190,000         12          3,690,000         44         24,390,000
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จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร  (บำท) โครงกำร  (บำท) โครงกำร  (บำท) โครงกำร  (บำท)

ป ี2556 ป ี2557 ป ี2558

สว่นที ่5  บญัชโีครงการพัฒนา
บญัชสีรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2556 ถึง 2558)
เทศบาลนครนครสวรรค์   (งบประมาณเทศบาล)

ยุทธศำสตร์
รวม 3 ปี

6) ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการทีด่ี
   6.1 แนวทำงส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภบิำล           2                    -             2                     -             2                    -             6                     -   
   6.2 แนวทำงพัฒนำระบบเทคโนโลยีและสำรสนเทศใหม้ปีระสิทธิภำพ           9          6,290,000           4         15,950,000           3        24,500,000         16         46,740,000
   6.3 แนวทำงส่งเสริมและพัฒนำทรัพยำกรกำรบริหำร ใหม้ปีระสิทธิภำพและ
ได้มำตรฐำน

        89      167,296,075         71        144,315,100         49      101,002,450        209       412,613,625

รวม        100      173,586,075         77        160,265,100         54      125,502,450        231       459,353,625
รวมทัง้สิน้ 224      285,726,199    223      646,376,072     154      334,907,522    601      1,267,009,793  

รวมโครงการทัง้สิน้ 239      969,802,439    250      2,243,431,372   179      1,032,822,822  668      4,246,056,633  
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54

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร  (บำท) โครงกำร  (บำท) โครงกำร  (บำท) โครงกำร  (บำท)

1) ยทุธศาสตร์ดา้นการสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม
   1.1 แนวทำงส่งเสริม สนบัสนนุใหเ้ด็ก เยำวชน และประชำชน มพีฤติกรรม
สุขภำพ และกำรปอ้งกนัควบคุมโรคที่เหมำะสมและพัฒนำระบบเครือข่ำยกำร
สร้ำงเสริมสุขภำพ ใหค้รอบคลุมทั่วถึง เพื่อคุณภำพชีวิตที่ดีขึน้

          8          1,062,800           8          1,102,800           8          1,062,800         24          3,228,400

   1.2 แนวทำงเพิ่มควำมรู้ควำมเข้ำใจ และปลูกฝังจิตส ำนกึ ใหต้ระหนกัถึงพิษ
ภยัของยำเสพติด ใหแ้กเ่ด็กเยำวชนและประชำชน

         -                      -            -                      -            -                      -            -                      -   

   1.3 แนวทำงเสริมสร้ำง สนบัสนนุ ระบบคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนสุขภำพใหม้ี
ประสิทธิภำพ

         -                      -            -                      -            -                      -            -                      -   

   1.4 แนวทำงส่งเสริม พัฒนำ สร้ำงจิตส ำนกึในกำรดูแลรักษำส่ิงแวดล้อมและ
กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติเพื่อกำรปอ้งกนัและลดปญัหำมลพิษ และระบบ
ปรับปรุงคุณภำพน้ ำ

          2          3,602,500           2          3,602,500           2          3,602,500           6        10,807,500

รวม         10          4,665,300         10          4,705,300         10          4,665,300         30        14,035,900

ป ี2556 ป ี2557 ป ี2558

สว่นที ่5  บญัชโีครงการพัฒนา
บญัชสีรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2556 ถึง 2558)
เทศบาลนครนครสวรรค์   (งบเงินอุดหนุน)

ยุทธศำสตร์
รวม 3 ปี
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จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร  (บำท) โครงกำร  (บำท) โครงกำร  (บำท) โครงกำร  (บำท)

ป ี2556 ป ี2557 ป ี2558

สว่นที ่5  บญัชโีครงการพัฒนา
บญัชสีรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2556 ถึง 2558)
เทศบาลนครนครสวรรค์   (งบเงินอุดหนุน)

ยุทธศำสตร์
รวม 3 ปี

2) ยทุธศาสตร์ดา้นการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

   2.1 แนวทำงพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำและพัฒนำแหล่งกำร
เรียนรู้ที่หลำกหลำยเพื่อสร้ำงสรรค์ใหท้้องถิน่เปน็สังคมแหง่กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต

          2      157,360,940           1          3,500,000           1          3,500,000           4      164,360,940

   2.2 แนวทำงพัฒนำคุณภำพของครูและบคุลำกำรทำงกำรศึกษำ          -                      -            -                      -            -                      -            -                      -   
   2.3 แนวทำงพัฒนำคุณภำพผู้เรียนและส่งเสริมใหส่ื้อสำรได้ 3 ภำษำ          -                      -            -                      -            -                      -            -                      -   
   2.4 แนวทำงส่งเสริมและพัฒนำกฬีำ นนัทนำกำร กจิกรรมเด็กเยำวชน และ
ประชำชน

         -                      -            -                      -            -                      -            -                      -   

   2.5 แนวทำงกำรอนรัุกษแ์ละส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ท่องเที่ยว 
ภมูปิญัญำท้องถิน่ กำรด ำเนนิชิวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพียงและ
ควำมเปน็ไทย

         -                      -            -                      -            -                      -            -                      -   

รวม           2      157,360,940           1          3,500,000           1          3,500,000           4      164,360,940
3) ยทุธศาสตร์ดา้นสวัสดกิารสงัคมและชมุชน
   3.1 แนวทำงนอ้มน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพียงเพื่อยกระดับ
คุณภำพชีวิตของประชำชน

         -                      -            -                      -            -                      -            -                      -   

   3.2 แนวทำงเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งใหก้บัชุมชน           1          4,300,000           1          4,300,000           1          4,300,000           3        12,900,000
   3.3 แนวทำงจัดสวัสดิกำรใหก้บัประชำชนอย่ำงเสมอภำคและเปน็ธรรม           1        67,750,000           1        67,750,000           1        67,750,000           3      203,250,000

รวม           2        72,050,000           2        72,050,000           2        72,050,000           6      216,150,000
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จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร  (บำท) โครงกำร  (บำท) โครงกำร  (บำท) โครงกำร  (บำท)

ป ี2556 ป ี2557 ป ี2558

สว่นที ่5  บญัชโีครงการพัฒนา
บญัชสีรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2556 ถึง 2558)
เทศบาลนครนครสวรรค์   (งบเงินอุดหนุน)

ยุทธศำสตร์
รวม 3 ปี

4) ยทุธศาสตร์พัฒนากายภาพเมอืง
   4.1 แนวทำงพัฒนำระบบคมนำคม กำรจรำจรและขนส่ง ติดต้ังระบบไฟฟ้ำ
สำธำรณะ

         -                      -             4      295,000,000           3      245,000,000           7      540,000,000

   4.2 แนวทำงปรับปรุงภมูทิัศนพ์ัฒนำแหล่งท่องเที่ยว พื้นที่นนัทนำกำร และ
สวนสำธำรณะ

         -                      -             3      130,000,000           2      100,000,000           5      230,000,000

   4.3 แนวทำงปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภำพ กำรขยำยระบบผลิต และ
จ ำหนำ่ยน้ ำประปำ พร้อมพัฒนำคุณภำพน้ ำประปำ

         -                      -            -                      -            -                      -            -                      -   

   4.4 แนวทำงปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภำพระบบระบำยน้ ำ ระบบปอ้งกนั
น้ ำท่วม / และแกไ้ขปญัหำน้ ำท่วม

          1      450,000,000           6    1,081,800,000           4      271,500,000         11    1,803,300,000

รวม           1      450,000,000         13    1,506,800,000           9      616,500,000         23    2,573,300,000
5) ยทุธศาสตร์ดา้นการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมัน่คง

   5.1 แนวทำงส่งเสริมประชำธิปไตย ควำมเสมอภำค  สิทธิ เสรีภำพ ของ
ประชำชน และกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรพัฒนำท้องถิน่

         -                      -            -                      -            -                      -            -                      -   

   5.2 แนวทำงพัฒนำระบบกำรปอ้งกนัและบรรเทำสำธำรณภยักำรรักษำ
ควำมสงบเรียบร้อย ควำมมัน่คงปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน

         -                      -            -                      -            -                      -            -                      -   

รวม          -                      -            -                      -            -                      -            -                      -   
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จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร  (บำท) โครงกำร  (บำท) โครงกำร  (บำท) โครงกำร  (บำท)

ป ี2556 ป ี2557 ป ี2558

สว่นที ่5  บญัชโีครงการพัฒนา
บญัชสีรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2556 ถึง 2558)
เทศบาลนครนครสวรรค์   (งบเงินอุดหนุน)

ยุทธศำสตร์
รวม 3 ปี

6) ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการทีด่ี
   6.1 แนวทำงส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภบิำล          -                      -            -                      -            -                      -            -                      -   
   6.2 แนวทำงพัฒนำระบบเทคโนโลยีและสำรสนเทศใหม้ปีระสิทธิภำพ          -                      -            -                      -            -                      -            -                      -   
   6.3 แนวทำงส่งเสริมและพัฒนำทรัพยำกรกำรบริหำร ใหม้ปีระสิทธิภำพและ
ได้มำตรฐำน

         -                      -             1        10,000,000           3          1,200,000           4        11,200,000

รวม -       -                  1          10,000,000       3          1,200,000         4          11,200,000       
รวมทัง้สิน้ 15       684,076,240    27       1,597,055,300  25       697,915,300    67       2,979,046,840  
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1. ยทุธศาสตร์ดา้นการสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม
    1.1 แนวทางสง่เสริม สนับสนุนให้เดก็ เยาวชน และประชาชน มีพฤตกิรรมสขุภาพ และการป้องกันควบคุมโรคทีเ่หมาะสม

และพัฒนาระบบเครือขา่ยการสร้างเสริมสขุภาพ ให้ครอบคลมุทัว่ถึง เพ่ือคุณภาพชวีติทีด่ขีึน้.
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 อบรมแกนน านักเรียน "มือ
ปราบน้อยตามรอยลูกน  า"

เพือ่เป็นการเฝ้าระวังป้องกนั
โรคไขเ้ลือดออกในโรงเรียน
โดยแกนน านักเรียน

นักเรียนชั นประถมศึกษาปีที ่5 ของ
โรงเรียนในสังกดัเทศบาลฯ 8 แห่ง และ
โรงเรียนวิชาวดี รวม 9 แห่ง แห่งละ 10 
คน รวมทั งสิ น 90 คน

 10,000
(กองทุน

หลักประกนั
สุขภาพ)

 10,000
(กองทุน

หลักประกนั
สุขภาพ)

 - ค่าดัชนีความชกุของ
ลูกน  ายงุลายในโรงเรียน
 = 0  
 - อตัราการป่วยด้วยโรค
ไขเ้ลือดออกในโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมายลดลง

กลุ่มงานป้องกนั
โรคและควบคุมฯ
ส านักการ
สาธารณสุข

2 อบรมทักษะการสอนเพศวิถี
โดยบุคลากรครูในโรงเรียน

เพือ่เป็นการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาโรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธุ์ในเด็กนักเรียน

บุคลากรครูในโรงเรียนสังกดัเทศบาลฯ ทั ง
 8 แห่งๆละ 5 คน รวม 40 คน

 50,000
(กองทุน

หลักประกนั
สุขภาพ)

เด็กนักเรียนในโรงเรียน
ทีม่ีการจดัการเรียนการ
สอนเพศวิถคีรบตาม
เกณฑ์มีการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมทางเพศที่
ถกูต้องเหมาะสม

กลุ่มงานป้องกนั
โรคและควบคุมฯ
ส านักการ
สาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 ถึง 2558)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีม่า
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์โครงการที่
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    1.1 แนวทางสง่เสริม สนับสนุนให้เดก็ เยาวชน และประชาชน มีพฤตกิรรมสขุภาพ และการป้องกันควบคุมโรคทีเ่หมาะสม
และพัฒนาระบบเครือขา่ยการสร้างเสริมสขุภาพ ให้ครอบคลมุทัว่ถึง เพ่ือคุณภาพชวีติทีด่ขีึน้.

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีม่า
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์โครงการที่

3 พัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขและทัศนศึกษา
ดูงาน

เพือ่ให้ อสม.มีความรู้ทักษะใน
การดูแลสุขภาพอยา่งถกูต้อง 
เหมาะสม เกดิการแลกเปล่ียน
เรียนรู้วิธีแกไ้ขปัญหาสุขภาพ  
เป็นการสร้างขวัญและก าลังใจ
ในการมีส่วนร่วม

อสม. จ านวน 786 คน 2,500,000 2,500,000 2,500,000 อสม. มีความรู้ ทักษะใน
การ

กลุ่มงานส่งเสริม
สุขภาพ
ส านักการ
สาธารณสุข

4 คัดกรองมะเร็งปากมดลูก
และมะเร็งเต้านม

สตรีกลุ่มเป้าหมายมีความรู้
ความสามารถในการตรวจคัด
กรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
สตรีกลุ่มเป้าหมายได้รับการ
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
โดยวิธี pap smearไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 และส่งต่อ
แพทยก์รณีพบความผิดปกติ

สตรีกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 300 คน  85,000
(กองทุน

หลักประกนั
สุขภาพ)

 85,000
(กองทุน

หลักประกนั
สุขภาพ)

 85,000
(กองทุน

หลักประกนั
สุขภาพ)

สตรีกลุ่มเป้าหมายได้รับ
การบริการด้านสุขภาพ
อยา่งมีประสิทธิภาพ
ทัว่ถงึและเป็นธรรม
สตรีกลุ่มเป้าหมายมี
คุณภาพชวีิตทีดี่ขึ น

กลุ่มงานส่งเสริม
สุขภาพ
ส านักการ
สาธารณสุข

5 เสริมสร้างพัฒนาการเด็ก
แรกเกดิถงึ 3 ปี เฉลิมพระ
เกยีรติเนือ่งในโอกาสวันพ่อ
แห่งชาติ

เพือ่กระตุ้นให้ผู้ปกครองมี
ความรู้ความสามารถในการ
เสริมสร้างพัฒนาการเด็กได้
ถกูต้องเหมาะสม

เด็กแรกเกดิถงึ 3 ปี ในเขตเทศบาล 200 
คน

 53,000
(กองทุน

หลักประกนั
สุขภาพ)

 53,000
(กองทุน

หลักประกนั
สุขภาพ)

 53,000
(กองทุน

หลักประกนั
สุขภาพ)

ผู้ปกครองมีความรู้
ความสามารถในการ
เลี ยงดูบุตรได้ถกูต้อง
เหมาะสมมีพัฒนาการ
สมวัย

กลุ่มงานส่งเสริม
สุขภาพ
ส านักการ
สาธารณสุข
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    1.1 แนวทางสง่เสริม สนับสนุนให้เดก็ เยาวชน และประชาชน มีพฤตกิรรมสขุภาพ และการป้องกันควบคุมโรคทีเ่หมาะสม
และพัฒนาระบบเครือขา่ยการสร้างเสริมสขุภาพ ให้ครอบคลมุทัว่ถึง เพ่ือคุณภาพชวีติทีด่ขีึน้.

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีม่า
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์โครงการที่

6 พัฒนางานสาธารณสุขมูล
ฐาน

เพือ่เพิม่ศักยภาพด้าน
สาธารณสุข การแกไ้ขปัญหา
สาธารณสุข การจดับริการ
สุขภาพ

ชมุชนในเขตเทศบาล จ านวน 68 ชมุชน  680,000
(เงินอดุหนุน)

 680,000
(เงินอดุหนุน)

 680,000
(เงินอดุหนุน)

 อสม.สามารถ
ด าเนินงานด้าน
สาธารณสุขมูลฐานใน
ชมุชนเทศบาล

กลุ่มงานส่งเสริม
สุขภาพ
ส านักการ
สาธารณสุข

7 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เพือ่สนับสนุนการด าเนินงาน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพให้
เกดิความยั่งยนื
เพือ่ให้นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมและแกไ้ขปัญหา
สุขภาพ

โรงเรียนสังกดัเทศบาล 8 โรงเรียน และ
โรงเรียนสังกดัการศึกษาเอกชน 1 โรงเรียน

 38,000
(กองทุน

หลักประกนั
สุขภาพ)

 38,000
(กองทุน

หลักประกนั
สุขภาพ)

 38,000
(กองทุน

หลักประกนั
สุขภาพ)

โรงเรียนด าเนินงาน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
อยา่งต่อเนือ่งและมี
ประสิทธิภาพ

กลุ่มงานส่งเสริม
สุขภาพ
ส านักการ
สาธารณสุข

8 วัยเรียนสดใสมัน่ใจไม่ซีด
โรงเรียนในเขตเทศบาล
นครนครสวรรค์

เพือ่ควบคุมและป้องกนัการ
เกดิสภาวะโลหิตจางจากการ
ขาดธาตุเหล็ก ปรับเปล่ียน
พฤติกรรมบริโภค

นักเรียน ป.1 - ป.6 และนักเรียนชั น
มัธยมศึกษาปีที ่1-3 ในเขตเทศบาล
นครสวรรค์ จ านวน 25  โรงเรียน

 130,000
(กองทุน

หลักประกนั
สุขภาพ)

 130,000
(กองทุน

หลักประกนั
สุขภาพ)

 130,000
(กองทุน

หลักประกนั
สุขภาพ)

ภาวะโลหิตจางน้อยกว่า
ร้อยละ 10
นักเรียนได้รับความรู้มี
การปรับเปล่ียน
พฤติกรรมบริโภคที่
เหมาะสม

กลุ่มงานส่งเสริม
สุขภาพ
ส านักการ
สาธารณสุข

9 ตรวจสุขภาพชอ่งปากใน
เด็กนักเรียน

ตรวจสุขภาพชอ่งปากเคลือบ
หลุมร่องฟันป้องกนัฟันผุ จดั
กจิกรรมสอนการดูแลสุขภาพ
ชอ่งปากอยา่งถกูต้อง

จ านวนนักเรียนทีไ่ด้รับการตรวจฟัน ไม่ต่ า
กว่า 2,000 คน

 59,200
(กองทุน

หลักประกนั
สุขภาพ)

 59,200
(กองทุน

หลักประกนั
สุขภาพ)

 59,200
(กองทุน

หลักประกนั
สุขภาพ)

กลุ่มเป้าหมายได้ทราบ
สภาพชอ่งปากของตนเอง

งานทันตกรรม
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    1.1 แนวทางสง่เสริม สนับสนุนให้เดก็ เยาวชน และประชาชน มีพฤตกิรรมสขุภาพ และการป้องกันควบคุมโรคทีเ่หมาะสม
และพัฒนาระบบเครือขา่ยการสร้างเสริมสขุภาพ ให้ครอบคลมุทัว่ถึง เพ่ือคุณภาพชวีติทีด่ขีึน้.

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีม่า
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์โครงการที่

10 เคลือบหลุมร่องฟันและ
แกป้ัญหาสุขภาพชอ่งปาก
ในเด็กนักเรียนระดับชั น ป.
1 , ป.6

เคลือบหลุมร่องฟันเด็กนักเรียน จ านวน ไม่ต่ ากว่า 100 คน  7,600
(กองทุน

หลักประกนั
สุขภาพ)

 7,600
(กองทุน

หลักประกนั
สุขภาพ)

 7,600
(กองทุน

หลักประกนั
สุขภาพ)

สุขภาพฟันของนักเรียน
ดีขึ น

งานทันตกรรม

งบประมาณเทศบาล 2,500,000     2,500,000   2,500,000   
งบเงินอุดหนุน 1,062,800     1,102,800   1,062,800   
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1. ยทุธศาสตร์ดา้นการสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม
    1.2 แนวทางเพ่ิมความรู้ความเขา้ใจ และปลกูฝังจติส านึก ให้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพตดิ ให้แก่เดก็เยาวชนและประชาชน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 รณรงค์เพือ่ป้องกนัยาเสพ
ติดในสถานศึกษา

เพือ่ฝึกอบรมพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม ของนักเรียนไม่ให้ยุ่ง
เกี่ยวกบัยาเสพติด

จดัอบรมเกี่ยวกบัยาเสพติดปีละ 1 
คร้ัง

      20,000       20,000       20,000 นักเรียนมีความรู้และ
ป้องกนัตนเองจากยาเสพติด
 ไม่ยุ่งเกี่ยวกบัอบายมุข 
สามารถปฏิบัติหน้าทีเ่ป็น
แกนน านักเรียนชว่ยเหลือ
ครูสอดส่องดูแลนักเรียนที่
มีพฤติกรรมเส่ียง

ส านักการศึกษา 
 ฝ่ายการศึกษา
นอกระบบฯ 
(ธเนศ)

2 เขา้ค่ายทักษะชวีิตพิชติ
ยาเสพติด (ชมุชนเขาโกรก
พม่า)

เพือ่พัฒนาทักษะชวีิตของนักเรียน 
และสร้างภูมิคุ้มกนัให้ห่างไกลยาเสพ
ติด

จดัอบรมกจิกรรมเสริมสร้างทักษะ
ชวีิต 2 วัน

     100,000      100,000      100,000 นักเรียนมีทักษะในการใช้
ชวีิตอยา่งถกูต้อง

ส านักการศึกษา 
 ฝ่ายการศึกษา
นอกระบบฯ 
(ธเนศ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 ถึง 2558)

เทศบาลนครนครสวรรค์

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถปุระสงค์ที่ โครงการ
งบประมาณและทีม่า ผลลัพธ์ทีค่าดว่า

จะได้รับ
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    1.2 แนวทางเพ่ิมความรู้ความเขา้ใจ และปลกูฝังจติส านึก ให้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพตดิ ให้แก่เดก็เยาวชนและประชาชน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถปุระสงค์ที่ โครงการ
งบประมาณและทีม่า ผลลัพธ์ทีค่าดว่า

จะได้รับ

3 อบรม และรณรงค์ป้องกนั
ยาเสพติด

1. เพือ่ด าเนินการตามนโยบาย/
แนวทางของรัฐบาล และเทศบาลฯ
2. เพือ่ประสานความร่วมมือระหว่าง
องค์กรภาครัฐ เอกชนและประชาชน
ในการร่วมกนัแกไ้ขปัญหายาเสพติด
3. เพือ่สร้างความตระหนัก และปลูก
จติส านึกให้ประชาชน เยาวชน 
นักเรียน/นักศึกษาไม่ให้เขา้ไปยุ่ง
เกี่ยวกบัยาเสพติด
4. เพือ่ให้เด็ก เยาวชน และประชาชน
ในชมุชนได้ตระหนักถงึพิษภัยของยา
เสพติดและสร้างชมุชนทีเ่ขม้แขง็

เด็ก เยาวชน นักเรียน/นักศึกษา 
และประชาชนในชมุชนเขตเทศบาล
ฯ จ านวน 340 คน

     200,000      200,000      200,000 1. การด าเนินการตาม
นโยบาย/แนวทางของ
รัฐบาล บรรลุตาม
วัตถปุระสงค์
2. เกดิการประสานความ
ร่วมมือระหว่างองค์กร
ภาครัฐ เอกชนและ
ประชาชนในการร่วมกนั
แกไ้ขปัญหายาเสพติด
3. ผู้น า ผู้ประสานพลัง
แผ่นดินและประชาชนใน
ชมุชน ได้ทราบถงึปัญหา
นโยบายและแนวทางใน
การรณรงค์ป้องกนัปัญหายา
เสพติด

กองสวัสดิการ
สังคม
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    1.2 แนวทางเพ่ิมความรู้ความเขา้ใจ และปลกูฝังจติส านึก ให้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพตดิ ให้แก่เดก็เยาวชนและประชาชน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถปุระสงค์ที่ โครงการ
งบประมาณและทีม่า ผลลัพธ์ทีค่าดว่า

จะได้รับ

5. เพือ่ให้ผู้น า ผู้ประสานพลังแผ่นดิน
และประชาชนในชมุชน ได้ทราบถงึ
ปัญหานโยบายและแนวทางในการ
รณรงค์และแนวทางในการรณรงค์
ป้องกนัปัญหายาเสพติด

4. เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในชมุชนได้
ตระหนักถงึพิษภัยของยา
เสพติดไม่ให้มีโอกาสเขา้ไป
ยุ่งเกี่ยวกบัยาเสพติด
5. ชมุชนเป็นชมุชนที่
เขม้แขง็สามารถเอาชนะยา
เสพติดได้อยา่งยั่งยนื

งบประมาณเทศบาล 320,000     320,000     320,000     
งบเงินอุดหนุน -           -           -           
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1. ยทุธศาสตร์ดา้นการสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม
    1.3 แนวทางเสริมสร้าง สนับสนุน ระบบคุ้มครองผู้บริโภคดา้นสขุภาพให้มีประสทิธิภาพ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 พัฒนาผู้ประกอบการ
จ าหน่ายอาหารในเขต
เทศบาลและในสถานศึกษา

เพือ่พัฒนาผู้ประกอบการให้
ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข
 พ.ศ.2535 และการสุขาภิบาล
อาหาร

ผู้ประกอบการมีการขออนุญาตช าระ
ค่าธรรมเนียมและปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาล
อาหาร

    350,000     350,000     350,000 ผู้ประกอบการมีความ
เขา้ใจและปฏิบัติตาม
กฎหมายและ
ขอ้ก าหนดทางด้าน
สุขาภิบาล

กลุ่มงานส่งเสริม
ส่ิงแวดล้อม

2 พัฒนาตลาดสดน่าซ้ือในเขต
เทศบาล

เพือ่พัฒนามาตรฐานตลาดสด
ภายในเขตเทศบาลให้เป็น
ตลาดสดน่าซ้ือ

ตลาดสดในเขตเทศบาล ผ่านการประเมิน
มาตราฐานตลาดสดน่าซ้ือระดับดีมาก 3 แห่ง

      20,000       20,000       20,000 ตลาดสดภายในเขต
เทศบาลได้รับพัฒนา
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ตลาดสดน่าซ้ือ
ประชาชนได้บริโภค
พืชผักทีป่ราศจาก
สารเคมีปนเปือ้น

กลุ่มงานส่งเสริม
ส่ิงแวดล้อม

3 มหกรรมอาหารและของดี
เมืองปากน้ าโพ

เพือ่สร้างรายได้ให้กบั
ผู้ประกอบการในท้องถิ่นและ
เพือ่สร้างสัมพันธ์อนัดีระหว่าง
ประชาชนกบัเทศบาล

ผู้ประกอบการทีเ่ขา้ร่วมโครงการผ่านการ
ประเมินมาตรฐานทางด้านสุขาภิบาลอาหาร

      10,000       10,000       10,000 ผุ้ประกอบการมี
รายได้มากขึ้นเกดิ
ความสัมพันธ์อนัดี
ระหว่างเทศบาลกบั
ประชาชน

กลุ่มงานส่งเสริม
ส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 ถึง 2558)

เทศบาลนครนครสวรรค์

วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า

ที่ โครงการ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ
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    1.3 แนวทางเสริมสร้าง สนับสนุน ระบบคุ้มครองผู้บริโภคดา้นสขุภาพให้มีประสทิธิภาพ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า

ที่ โครงการ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

4 พัฒนาผู้ประกอบการร้าน
แต่งผมเสริมสวย

เพือ่พัฒนาผู้ประกอบการให้
ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข
 พ.ศ.2535 และการสุขาภิบาล
แต่งผมเสริมสวย

ผู้ประกอบการมีการขออนุญาตช าระ
ค่าธรรมเนียมและปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาล
แต่งผมเสริมสวย

      50,000 ผู้ประกอบการมีความ
เขา้ใจและปฏิบัติตาม
กฎหมายและ
ขอ้ก าหนดทางด้าน
สุขาภิบาล

กลุ่มงานส่งเสริม
ส่ิงแวดล้อม

งบประมาณเทศบาล 380,000    430,000    380,000    
งบเงินอุดหนุน -          -          -          
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1. ยทุธศาสตร์ดา้นการสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม
    1.4 แนวทางสง่เสริม พัฒนา สร้างจติส้านึกในการดแูลรักษาสิง่แวดลอ้มและการจดัการทรัพยากรธรรมชาตเิพ่ือการป้องกันและลดปัญหามลพิษ และระบบปรับปรุงคุณภาพน ้า

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 เปล่ียนเคร่ืองปรับอากาศ
ระยะที ่1

เพือ่เปล่ียนเคร่ืองปรับอากาศ 
ทีม่ีอายกุารใชง้านมากกว่า 10
 ปี

 65  เคร่ือง       5,525,000 ค่าไฟฟ้าลดลง ส านักปลัดฯ

2 เปล่ียนเคร่ืองปรับอากาศ
ระยะที ่2

เพือ่เปล่ียนเคร่ืองปรับอากาศ 
ทีม่ีอายกุารใชง้านมากกว่า 10
 ปี

17 เคร่ือง       1,445,000 ค่าไฟฟ้าลดลง ส านักปลัดฯ

3 ปรับเปล่ียนอปุกรณ์โคม
ไฟฟ้าแสงสว่าง

เพือ่ลดปริมาณการใชไ้ฟฟ้า 1,018 โคม           50,000 ค่าไฟฟ้าลดลง ส านักปลัดฯ

4 พลังชมุชนจดัการภัยพิบัติ
อยา่งยั่งยนื

เพือ่ให้ชมุชนในพืน้ทีเ่ส่ียงภัย
ได้รับการฟืน้ฟูชว่ยเหลือจาก
องค์กรทีส่นับสนุน

ฟืน้ฟูระบบสาธารณูปโภคความ
ปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสิ์น และ
คุณภาพชวีิตไม่น้อยกว่า 12 ชมุชน 
หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนทีป่ระสบภัย

 1,612,500
(เงินชว่ยเหลือ
จากองค์กรที่
สนับสนุน)

 1,612,500
(เงินชว่ยเหลือ
จากองค์กรที่
สนับสนุน)

 1,612,500
(เงินชว่ยเหลือ
จากองค์กรที่
สนับสนุน)

ชมุชนและผู้ประสบภัย
ได้รับการพัฒนาและมี
คุณภาพชวีิตทีดี่

กองสวัสดิการ
สังคม
กองวิชาการฯ

5 ศึกษาขอ้มูลทัว่ไปเกี่ยวกบั
เมืองคาร์บอนต่ า

เพือ่ศึกษาขอ้มูลพืน้ฐาน
ประกอบการด าเนินงานสู่
เมืองคาร์บอนต่ า

ขอ้มูลพืน้ฐาน 1 ชดุ         100,000 มีขอ้มูลในการวิเคราะห์สู่
เมืองคาร์บอนต่ า

กองวิชาการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 ถึง 2558)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า
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    1.4 แนวทางสง่เสริม พัฒนา สร้างจติส้านึกในการดแูลรักษาสิง่แวดลอ้มและการจดัการทรัพยากรธรรมชาตเิพ่ือการป้องกันและลดปัญหามลพิษ และระบบปรับปรุงคุณภาพน ้า

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า

6 แปลงขยะเป็นไฟฟ้า เพือ่ศึกษาออกแบบระบบใน
การน าความร้อนทีไ่ด้จากการ
เผาขยะมาแปลงเป็นพลังงาน
ไฟฟ้า

1 แห่ง       3,000,000 ปริมาณขยะลดลง ส านักการชา่ง

7 พลังงานสีเขยีว เพือ่ส่งเสริมการใชพ้ลังงาน
ทางเลือก

ศึกษาการใชพ้ลังงานแสงอาทิตยใ์น
ส านักงาน

        200,000         200,000          200,000 ปริมาณคาร์บอนลดลง ส านักการชา่ง

8 เมืองจกัรยาน เพือ่สนับสนุนส่งเสริมการใช้
จกัรยาน

จดักจิกรรมขี่จกัรยานเดือนละ 1 คร้ัง
คาร์ฟรีเดย ์ปีละ 1 คร้ัง

        500,000         500,000          500,000 ประชาชนหันมาใช้
จกัรยานเพิม่ขึ้น

ส านักการชา่ง

จดัท าทีจ่อด ชอ่งทางจกัรยานใน
สวนสาธารณะสถานทีร่าชการ โรงเรียน
 ฯลฯ
ศึกษาเส้นทางจกัรยานในเขตเมือง

9 เมืองแห่งต้นไม้ เพือ่ให้มีพืน้ทีสี่เขยีวอยา่งยั่งยนื ปลูกต้นไม้ปีละ 28,000 ต้น         100,000         100,000          100,000 ปริมาณคาร์บอนลดลง ส านักการชา่ง

10 กอ่สร้างสวนสาธารณะแห่ง
ใหม่

เพือ่ให้มีพืน้ทีสี่เขยีวอยา่งยั่งยนื 5 แห่ง         500,000         500,000          500,000 ปริมาณคาร์บอนลดลง ส านักการชา่ง

11 เมืองไร้มลพิษ เพือ่ลดปริมาณขยะและน้ าเสีย
จากแหล่งก าเนิด

จดักจิกรรมรณรงค์ไม่น้อยกว่า 5 
กจิกรรม

        100,000         100,000          100,000 ปริมาณขยะกอ่นน าไป
ก าจดัลดลง

ส านักการชา่ง

12 บ ารุงรักษาระบบรวบรวม
และบ าบัดน้ าเสียภายหลัง
ส้ินสุดสัญญาจา้งเดินระบบ
 11 พ.ค.56

เพือ่จดัหาผู้รับจา้งเดินระบบ
บ าบัดน้ าเสียภายในโรง
ปรับปรุงคุณภาพน้ า

จา่ยรายเดือนๆละ 1,360,081 บาท 4 
เดือน

      5,440,324 การปฏิบัติงานอยา่งมี
ประสิทธิภาพ

ส านักการชา่ง
ส่วนชา่งสุขาฯ
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    1.4 แนวทางสง่เสริม พัฒนา สร้างจติส้านึกในการดแูลรักษาสิง่แวดลอ้มและการจดัการทรัพยากรธรรมชาตเิพ่ือการป้องกันและลดปัญหามลพิษ และระบบปรับปรุงคุณภาพน ้า

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า

13 บ ารุงรักษาระบบรวบรวม
และบ าบัดน้ าเสียภายหลัง
ส้ินสุดสัญญาจา้งเดินระบบ

เพือ่จดัหาผู้รับจา้งเดินระบบ
บ าบัดน้ าเสียภายในโรง
ปรับปรุงคุณภาพน้ า

จา่ยรายเดือนๆละ 1,360,081 บาท 12 
เดือน

    16,320,972      16,320,972 การปฏิบัติงานอยา่งมี
ประสิทธิภาพ

ส านักการชา่ง
ส่วนชา่งสุขาฯ

14 ส่งเสริมการจดัการวัสดุ
รีไซเคิลเทศบาลนคร
นครสวรรค์

เพือ่ส่งเสริมให้เกดิการมีส่วน
ร่วมของโรงเรียนและชมุชนน า
ร่องในการจดัการวัสดุรีไซเคิล

ชมุชนและโรงเรียนในเขตเทศบาลที่
สมัครเขา้ร่วมโครงการน าร่อง

          20,000           20,000           20,000 เกดิระบบการคัดแยก
ขยะรีไซเคิลขึ้นภายใน
โรงเรียนและชมุชนทีเ่ขา้
ร่วมโครงการ

กลุ่มงานส่งเสริม
ส่ิงแวดล้อม

15 สร้างจติส านึกในการ
จดัการขยะมูลฝอย

ประชาชนมีจติส านึกในการ
จดัการขยะในครัวเรือนของ
ตนเอง ลดปริมาณขยะทีเ่กดิ
ภายในเขตเทศบาลฯ

ครัวเรือนในเขตเทศบาลมีการจดัการ
ขยะในครัวเรือนอยา่งถกูต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 ของจ านวนครัวเรือนทีเ่ขา้
ร่วมโครงการ ปริมาณทีเ่กดิขึ้นในเขต
เทศบาลมีจ านวนลดลง

          20,000           20,000           20,000 ปริมาณขยะทีเ่กดิขึ้นใน
เขตเทศบาลมีจ านวน
ลดลง

งานบริการรักษา
ความสะอาด

16 เมืองทีม่ีการบริโภคอยา่ง
ยั่งยนื

เพือ่รณรงค์การใชว้ัสดุทีเ่ป็น
มิตรกบัส่ิงแวดล้อม

10 กจิกรรม         200,000         200,000          200,000 ส่ิงแวดล้อมดีขึ้น ส านักการ
สาธารณสุข

17 ค่าจดัซ้ือเตาเผาแบบปลอด
มลพิษพร้อมติดต้ัง

เพือ่ให้เป็นทีฌ่าปนกจิ
ผู้เสียชวีิตและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมทางอากาศ

จดัซ้ือเตาเผาแบบปลอดมลพิษ  ปีละ 1 
แห่ง ตามแบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาลฯ

 1,990,000
(เงินอดุหนุน)

 1,990,000
(เงินอดุหนุน)

 1,990,000
(เงินอดุหนุน)

มีสถานทีฌ่าปนกจิ
ระบบมาตรฐานไร้มลพิษ
ในอากาศ

กองสวัสดิการ
สังคม

งบประมาณเทศบาล 15,755,324    19,405,972    17,960,972     
งบเงินอุดหนุน 3,602,500      3,602,500      3,602,500      
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2. ยทุธศาสตร์ดา้นการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ
    2.1 แนวทางพัฒนาระบบการบริหารจดัการศึกษาและพัฒนาแหลง่การเรียนรู้ทีห่ลากหลายเพ่ือสร้างสรรค์ให้ท้องถ่ินเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชวีติ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 เงินอดุหนุนส าหรับการจดั
การศึกษา

เพือ่สนับสนุนส่งเสริม
การศึกษาด้านบุคลากร 
ส่งเสริมการศึกษาจดัหา
อปุกรณ์ การศึกษาทีเ่พียงพอ 
และเอื้อต่อการพัฒนา
การศึกษา และส่งเสริม
การศึกษาทุกระดับให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ

อดุหนุนทัว่ไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย
1. รายการอาหารเสริมนม
2. รายการอาหารกลางวัน
3. รายการสนับสนุนการบริหารสนามกฬีา
ระดับจงัหวัด
4. รายการสนับสนุนการจดัการศึกษาแก่
เด็กด้อยโอกาส
5. รายการส่งเสริมศักยภาพการจดั
การศึกษาของท้องถิ่น

 154,860,940
(เงินอดุหนุน)

 ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับ
เงินเดือนและค่าจา้งที่
พอเพียง   โรงเรียนมี
อปุกรณ์ครุภัณฑ์ส าหรับ
การจดัการศึกษาที่
เพียงพอ  การจดัการ
ศึกษาภาคบังคับมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ

ส านักการศึกษา
(เงินอดุหนุน)

รายละเอยีดตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0893.3/
ว1522 ลงวันที ่11 มิถนุายน 2555

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 ถึง 2558)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีม่า
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์โครงการที่
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    2.1 แนวทางพัฒนาระบบการบริหารจดัการศึกษาและพัฒนาแหลง่การเรียนรู้ทีห่ลากหลายเพ่ือสร้างสรรค์ให้ท้องถ่ินเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชวีติ
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีม่า
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์โครงการที่

6. รายการเงินอดุหนุนส ารับสนับสนุนการ
จดัการศึกษา (เงินเดือนครู และค่าจา้ง
ประจ า) รายละเอยีดตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่
มท 0809.4/ว 1592 ลงวันที ่18 มิถนุายน
 2555

2 ส่งเสริมโรงเรียนในสังกดั
เทศบาลฯและศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก สู่สังคมแห่งการ
เรียนรู้ตลอดชวีิต

เพือ่ส่งเสริมการจดัการศึกษา
ทุกระดับให้ได้มาตรฐาน

โรงเรียนสังกดัเทศบาลฯ 8 แห่งและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 12 แห่ง ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจดักจิกรรมการเรียนการสอน

        500,000       500,000       500,000 โรงเรียน ศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กและนักเรียนมี
คุณภาพตามเกณฑ์ (สม
ศ.) และแผนยทุธศาสตร์
การจดัการศึกษาท้องถิ่น

ส านักการศึกษา
ฝ่ายกจิการ
โรงเรียนฯ

3 จดัซ้ือแบบฝึกหัด เพือ่จดัซ้ือแบบฝึกหัดให้
นักเรียนทุกระดับชั้น

นักเรียนทุกคนทีเ่ขา้เรียนในแต่ละปี
การศึกษา

 2,500,000
(เงินอดุหนุน)

 3,500,000
(เงินอดุหนุน)

 3,500,000
(เงินอดุหนุน)

นักเรียนมีความพร้อม
ด้านการเรียน และแบ่ง
เบาภาระผู้ปกครอง

ส านักการศึกษา 
หน่วย
ศึกษานิเทศก์

4 ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา

เพือ่พัฒนาคุณภาพการจดั
การศึกษาและรองรับการ
ประเมินภายนอก

นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรของ
โรงเรียนในสังกดัฯ

          70,000         70,000         70,000 การจดัการศึกษามี
คุณภาพได้มาตรฐาน

ส านักการศึกษา 
หน่วย
ศึกษานิเทศก์
(ศน.จรัญญา)
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    2.1 แนวทางพัฒนาระบบการบริหารจดัการศึกษาและพัฒนาแหลง่การเรียนรู้ทีห่ลากหลายเพ่ือสร้างสรรค์ให้ท้องถ่ินเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชวีติ
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีม่า
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์โครงการที่

5 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา

เพือ่พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาให้สอดคล้องกบั
หลักสูตรแกนกลางฯ

นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรของ
โรงเรียนในสังกดัฯ

          70,000         70,000         70,000 หลักสูตรสถานศึกษามี
คุณภาพสามารถใชจ้ดั
กจิกรรมการเรียนการ
สอนได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ

ส านักการศึกษา 
หน่วย
ศึกษานิเทศก์
(ศน.จรัญญา)

6 นิเทศการศึกษา เพือ่พัฒนาการนิเทศการศึกษา
และระบบนิเทศภายใน
สถานศึกษาให้มีคุณภาพ

นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรของ
โรงเรียนในสังกดัฯ

          50,000         50,000         50,000 การจดักจิกรรมการเรียน
การสอนของครูมี
ประสิทธิภาพ

ส านักการศึกษา 
หน่วย
ศึกษานิเทศก์
(ศน.จรัญญา)

7 อบรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง
นักเรียน

เพือ่ให้ผู้ปกครองนักเรียน 
รับทราบนโยบายการจดั
การศึกษาของเทศบาล เพือ่
ประสานความสัมพันธ์ร่วมมือ
กนัระหว่าง โรงเรียน ผู้ปกครอง
 นักเรียน ครู และผู้มีส่วน
เกี่ยวขอ้งกบัการจดัการศึกษา
เพือ่พัฒนาการจดัการ ศึกษา
ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน
เพือ่ให้ทุกส่วนในสังคมมี ส่วน
ร่วมในการจดัการศึกษา

ผู้ปกครองนักเรียนทีเ่ขา้เรียนใหม่ในแต่ละ
ปีการศึกษา  (2,800 คน)

          70,000         75,000         75,000 ผู้ปกครอง มีความเขา้ใจ
ในนโยบาย และให้ความ
ร่วมมือในการจดั
การศึกษาของเทศบาล

ส านักการศึกษา 
หน่วย
ศึกษานิเทศก์
(ศน.ณฐกมล)
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    2.1 แนวทางพัฒนาระบบการบริหารจดัการศึกษาและพัฒนาแหลง่การเรียนรู้ทีห่ลากหลายเพ่ือสร้างสรรค์ให้ท้องถ่ินเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชวีติ
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีม่า
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์โครงการที่

8 คุณธรรมน าความรู้ 
เสริมสร้างปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียง

เพือ่ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
ให้แกน่ักเรียน
เพือ่ให้นักเรียนตะหนักถงึ
หน้าทีท่ีค่วรปฏิบัติ และน า
หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง
ไปประยกุต์ใชใ้นชวีิตประจ าวัน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 ของทุกปี
การศึกษา

        200,000       200,000       200,000 นักเรียนทีเ่ขา้ร่วม
โครงการมีความตระหนัก
ในการน าหลักคุณธรรม 
หลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียงไปประยกุต์ใชใ้น
ชวีิตประจ าวัน

ส านักการศึกษา 
หน่วย
ศึกษานิเทศก์
(ศน.ณฐกมล)

9 มอบประกาศนียบัตรแก่
นักเรียนของโรงเรียนใน
สังกดัเทศบาลฯ

เพือ่สร้างขวัญและก าลังใจให้
ผู้ปกครองและกระตุ้นให้เขา้รับ
การศึกษาในระดับทีสู่งขึ้นต่อไป

มอบประกาศนียบัตรให้แกน่ักเรียนในสังกดั
เทศบาลฯ ทัง้ 8 แห่ง

          70,000         70,000         70,000 ผู้ปกครองและเด็กเล็ก
เกดิขวัญและก าลังใจ  
เกดิแรงกระตุ้นให้น าเด็ก
เล็กเขา้รับการศึกษาใน
ระดับทีสู่งขึ้น

ส านักการศึกษา 
 ฝ่ายกจิการ
โรงเรียนฯ

10 จดันิทรรศการผลงาน
การศึกษาระดับท้องถิ่น 
ระดับกลุ่มการศึกษา
ท้องถิ่นที7่,8 และ
ระดับประเทศ

เพือ่เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 
ผลงานทางวิชาการ ของ
พนักงานครู และนักเรียน
โรงเรียนในสังกดัเทศบาลฯ
ระดับท้องถิ่น ระดับกลุ่ม
การศึกษาท้องถิ่นที ่7 , 8 และ
ระดับประเทศ

จดัการประกวดโครงงาน/กจิกรรมด้าน
วิชาการตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ การจดั
ป้ายนิเทศ และการจดัแสดงผลงานทาง
วิชาการของพนักงานครู และนักเรียน
โรงเรียนในสังกดัเทศบาลฯ

      1,500,000     1,500,000     1,500,000 พนักงานครู และนักเรียน
เป็นต้นแบบ ในการจดั
กจิกรรมการเรียนการ
สอนทีม่ีคุณภาพ ได้
มาตรฐาน

ส านักการศึกษา
หน่วย
ศึกษานิเทศก์
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    2.1 แนวทางพัฒนาระบบการบริหารจดัการศึกษาและพัฒนาแหลง่การเรียนรู้ทีห่ลากหลายเพ่ือสร้างสรรค์ให้ท้องถ่ินเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชวีติ
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีม่า
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์โครงการที่

11 แขง่ขนัคนเกง่ระดับ
เทศบาล และระดับกลุ่ม
การศึกษาท้องถิ่นที ่7 และ
ระดับประเทศ

เพือ่คัดเลือกนักเรียนในสังกดั
เทศบาลฯ เขา้แขง่ขนัในระดับ
เทศบาล  กลุ่มการศึกษา
ท้องถิ่นที ่7 , 8และ
ระดับประเทศ

จดัการสอบแขง่ขนันักเรียนในสังกดั
เทศบาลฯ ทุกระดับชั้น 5กลุ่มวิชา 
(ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ  สังคม
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์) จ านวน 360 คน

        100,000       100,000       100,000 มีตัวแทนนักเรียนเขา้ร่วม
แขง่ขนั ระดับเทศบาล
กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที ่7
 และระดับประเทศ  และ
สร้างชื่อเสียงให้กบั
เทศบาลฯ

ส านักการศึกษา 
หน่วย
ศึกษานิเทศก์

12 จดัประสบการณ์เพือ่พัฒนา
เด็กปฐมวัยและทัศนศึกษา
ดูงาน

เพือ่พัฒนากระบวนการและ
วิธีการจดักจิกรรมการเรียน
การสอนของครูปฐมวัยให้
เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย

จดัอบรมครูปฐมวัย และจดัท าคู่มือครู 
นักเรียน และผู้ปกครอง ในโรงเรียนสังกดั
เทศบาล จ านวน 2 คร้ัง

          50,000         50,000         50,000 นักเรียนระดับปฐมวัย มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และมีพัฒนาการทุกด้าน
อยา่งสมบูรณ์และเป็นไป
ตามวัย

ส านักการศึกษา 
ฝ่ายวิชาการ
(สุวัฒนา)

13 อบรมลูกเสือจราจร เพือ่ให้ลูกเสือ เนตรนารี และ
ยวุกาชาด มีความรู้เกี่ยวกบักฏ
จราจร และ สามารถน าความรู้
ไปใชใ้นโรงเรียน และ
ชวีิตประจ าวันได้

จดัอบรมลูกเสือ เนตรนารี และยวุกาชาด 
ในสังกดัเทศบาลฯ  จ านวน 160 คน

        100,000       100,000       100,000 ลูกเสือ เนตรนารี และยวุ
กาชาด น าความรู้เร่ือง
กฏจราจร ไปใชใ้น
ชวีิตประจ าวันได้ถกูต้อง

ส านักการศึกษา 
 ฝ่ายการศึกษา
นอกระบบฯ 
(ธเนศ)
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    2.1 แนวทางพัฒนาระบบการบริหารจดัการศึกษาและพัฒนาแหลง่การเรียนรู้ทีห่ลากหลายเพ่ือสร้างสรรค์ให้ท้องถ่ินเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชวีติ
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีม่า
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์โครงการที่

14 แนะแนวการศึกษา เพือ่ส่งเสริม พัฒนา และ
กระตุ้นให้นักเรียนมีทัศนคติ 
และแรงจงูใจในการศึกษาต่อ
ระดับสูงขึ้นตามความถนัดอยา่ง
เหมาะสม

จดัอบรมนักเรียน ป.6, ม.3 , ม.6 ใน
โรงเรียนสังกดัเทศบาล จ านวน 4 คร้ัง 
และจดัท าคู่มือแนะแนวและขอ้สอบเตรียม
ความพร้อม ให้นักเรียน ป.4-6 , ม.1-6 
จ านวน 8 โรงเรียน 
 - อบรมจดุประกายสานฝัน  (1 คร้ัง/8 
โรงเรียน) 1 คร้ัง
 - อบรมแนะแนวการศึกษาต่อ  (1 คร้ัง/4 
โรงเรียน) 2 คร้ัง
 - คู่มือแนะแนว
 - ขอ้สอบเตรียมความพร้อม
 - แบบติดตามและประเมินผล

          80,000         80,000         80,000 นักเรียนระดับปฐมวัย มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และมีพัฒนาการทุกด้าน
อยา่งสมบูรณ์และเป็นไป
ตามวัย

ส านักการศึกษา 
ฝ่ายวิชาการ
(สุวัฒนา)

15 ชมุนุมลูกเสือท้องถิ่น
แห่งชาติ
(เสนอโดยชมุชนสุขสวัสด์ิ)

เพือ่ถวายความจงรักภักดีและ
เทิดพระเกยีรติพระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยู่หัว และลูกเสือ 
เนตรนารี ผู้ก ากบัลูกเสือ ได้
แลกเปล่ียนความรู้ สามารถน า
ความรู้ไปพัฒนากจิกรรม
ลูกเสือและเนตรนารีให้มีความ
เจริญกา้วหน้าบ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสังคมได้อยา่ง
แท้จริง

ลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือจ านวน 20 คน

          60,000         60,000         60,000 ลูกเสือ เนตรนารี และ   
ผู้ก ากบัลูกเสือ ได้แสดง
ความจงรักภักดี และ
เทิดพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยู่หัว และได้
แลกเปล่ียนความรู้ 
ความสามารถน าความรู้
ไปพัฒนาส่งเสริมกจิการ
ลูกเสือ -เนตรนารีในสังกดั
เทศบาลฯ

ส านักการศึกษา 
 ฝ่ายการศึกษา
นอกระบบฯ 
(ธเนศ)

75



76

    2.1 แนวทางพัฒนาระบบการบริหารจดัการศึกษาและพัฒนาแหลง่การเรียนรู้ทีห่ลากหลายเพ่ือสร้างสรรค์ให้ท้องถ่ินเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชวีติ
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีม่า
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์โครงการที่

16 ส่งเสริมและพัฒนาห้องสมุด เป็นศูนยก์ลางความรู้ขอ้มูล
ขา่วสารทีม่ีความหลากหลาย
ทันสมัย เป็นสถานทีส่ าหรับเด็ก
 เยาวชน
และประชาชนทัว่ไปสามารถใช้
บริการศึกษาหาขอ้มูลเป็น
ศูนยก์ลางการเรียนรู้ตลอดชวีิต

จดัหาวัสดุ อปุกรณ์ ส่ือ หนังสือ วารสาร 
ต ารา จดัภูมิทัศน์และสร้างบรรยากาศของ
ห้องสมุดให้เอื้อต่อการเรียนรู้

          60,000         60,000         60,000 เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนได้รับบริการ
ขอ้มูล ขา่วสารทีท่ันสมัย 
มีสถานทีส่ะดวกสบาย 
บรรยากาสดี เอื้อต่อการ
เรียนรู้ สามารถใชบ้ริการ
ศึกษาหาขอ้มูลค้นคว้าได้
จากศูนยก์ารเรียนรู้ซ่ึงอยู่
ในชมุชนใกล้บ้าน

ส านักการศึกษา
ฝ่ายการศึกษา
นอกระบบ ฯ
(ศิริวรรณ)

17 อดุหนุนมูลนิธิเพือ่
การศึกษาเทศบาลนคร
นครสวรรค์

เพือ่ชว่ยเหลือนักเรียนในการ
พัฒนาด้านการเรียนการสอน
ของโรงเรียนในสังกดัเทศบาล

สนับสนุนมูลนิธิเพือ่การศึกษาปีละ 1 คร้ัง       1,000,000     1,000,000     1,000,000 นักเรียนทีข่าดแคลนทุน
ทรัพยไ์ด้รับการศึกษา
อยา่งเสมอภาคและทัว่ถงึ

ส านักการศึกษา 
 ฝ่ายการศึกษา
นอกระบบฯ 
(ธเนศ)

งบประมาณเทศบาล 3,980,000      3,985,000    3,985,000    
งบเงินอุดหนุน 157,360,940  3,500,000    3,500,000    
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2. ยทุธศาสตร์ดา้นการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ
    2.2 แนวทางพัฒนาคุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 สัมมนาคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
โรงเรียนสังกดัเทศบาลนคร
นครสวรรค์

เพือ่อบรมให้ความรู้ด้าน
การศึกษาตาม พรบ.
การศึกษา พ.ศ.2546   
และระดมความคิด ระดมทุน
ในการพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียนสังกดัเทศบาลฯ

จดัอบรม สัมมนา และทัศนศึกษาดูงาน 
คณะกรรมการศึกษาขั้นพืน้ฐานโรงเรียนใน
สังกดัเทศบาลฯ ทัง้ใน และต่างประเทศ 
จ านวน 160 คน

      600,000       600,000       600,000 คณะกรรมการ
สถานศึกษามีความรู้ 
ความเขา้ใจ เกี่ยวกบั
บทบาทหน้าที ่นโยบาย 
และมีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษา

ส านักการศึกษา
ฝ่ายกจิการ
โรงเรียนฯ

2 อบรมครูเพือ่พัฒนาความ
เป็นมืออาชพีและทัศน
ศึกษาดูงาน

เพือ่เพิม่ศักยภาพความเป็น
ครูมืออาชพี
เพือ่ให้ครูผู้สอนน าเทคนิค
และวิธีการใหม่ มา
ประยกุต์ใชใ้นการจดัการ
เรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียน
เพือ่น าประสบการทีไ่ด้รับ
จากการทัศนศึกษาดูงานมา
บูรณาการการจดัการเรียนรู้
แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานและตัวชี้วัด

ครูโรงเรียนในสังกดัเทศบาลฯ       800,000       850,000       850,000 พนักงานครู และบุคลากร
ทางการศึกษา มีความ
เขา้ใจ และมีแนวทางการ
จดัการเรียนรู้อยา่ง
หลากหลายอยา่งต่อเนือ่ง
 และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น

ส านักการศึกษา
หน่วย
ศึกษานิเทศก์
(ณฐกมล)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 ถึง 2558)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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    2.2 แนวทางพัฒนาคุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

3 อบรมครูผู้ดูแลเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเพือ่พัฒนา
วิชาการ

เพือ่พัฒนาศักยภาพหัวหน้า
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กและครู
ผู้ดูแลเด็ก ให้มีวิธีการและ
เทคนิคทีห่ลากหลายในการ
จดักจิกรรมการเรียนรู้

จดัอบรมหัวหน้าศูนยฯ์และครูผู้ดูแลเด็ก
ของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กสังกดัเทศบาลนคร
นครสวรรค์ จ านวน  12 แห่ง

        60,000         65,000         70,000 หัวหน้าศูนยฯ์และครู
ผู้ดูแลเด็กของศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กสังกดัเทศบาล
นครนครสวรรค์ มีการ
พัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานสามารถ
น าไปใชพ้ัฒนากจิกรรม
การเรียนรู้ได้

ส านักการศึกษา
ฝ่ายกจิการ
โรงเรียนฯ

4 คัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น เพือ่เลือกสรรครูทีม่ีความรู้ 
ความสามารถ ทุม่เทแรงกาย
แรงใจในการปฏิบัติหน้าที่
เพือ่เป็นขวัญและก าลังใจใน
การปฏิบัติหน้าที่
เพือ่ยกยอ่งเชดิชเูกยีรติครู

ร้อยละ 20 ของครูในสังกดัเทศบาลฯ         50,000         50,000         50,000 ได้ครูทีเ่ป็นแบบอยา่งทีดี่
เป็นทีย่กยอ่งของศิษย ์
เพือ่ครูและชมุชน

ส านักการศึกษา
หน่วย
ศึกษานิเทศก์
(ศน.ณฐกมล)

5 อบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
(เสนอโดยชมุชนพรสวรรค์)

เพือ่พัฒนาผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือให้มีความรู้ความ
เขา้ใจในกระบวนการลูกเสือ
 ฝึกทักษะ และน าไปใช ้มี
ความกา้วหน้าในการเขา้รับ
การอบรม

จดัอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือในสังกดั
เทศบาลฯ ไม่ต่ ากว่า 5 วัน จ านวน 60 คน

      300,000       300,000       300,000 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือมี
ความรู้สามารถน าไปจดั
กจิกรรมลูกเสือในโรงเรียน
ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ

ส านักการศึกษา
ฝ่ายการศึกษา
นอกระบบฯ 
(ธเนศ)

งบประมาณเทศบาล 1,810,000    1,865,000    1,870,000    
งบเงินอุดหนุน -             -             -             
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2. ยทุธศาสตร์ดา้นการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ
    2.3 แนวทางพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสง่เสริมให้สือ่สารได ้3 ภาษา

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 พัฒนาคุณภาพครูภาษาจนี เพือ่พัฒนาศักยภาพครู
ภาษาจนีให้สามารถ
ปฏิบัติการเรียนการสอนได้
อยา่งมีคุณภาพ

ครูภาษาจนีในสังกดัทัง้  8  โรงเรียน       100,000       100,000       100,000 ครูจดัการเรียนการสอน
ภาษาจนีได้อยา่งมีคุณภาพ

ส านักการศึกษา
หน่วย
ศึกษานิเทศก์
(ศน.จรัญญา)

2 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
ภาษาจนี

เพือ่พัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรภาษาจนีให้มีความ
ทันสมัยและรองรับ
ประชาคมอาเซียน

นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรของ
โรงเรียนในสังกดัฯ

        50,000         50,000         50,000 โรงเรียนในสังกดัมี
หลักสูตรการสอน
ภาษาจนีทีม่ีคุณภาพ

ส านักการศึกษา
หน่วย
ศึกษานิเทศก์
(ศน.จรัญญา)

3 พัฒนาศักยภาพในการจดั
กจิกรรมเรียนรู้ 3 ภาษา

เพือ่พัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพครูผู้สอนและผู้เรียน
ให้เกดิการเรียนรู้ร่วมกนั
อยา่งมีประสิทธิภาพในการ
จดักจิกรรมการเรียนรู้ 3 
ภาษา

นักเรียน และครู ของโรงเรียนในสังกดัฯ         50,000         50,000         50,000 นักเรียน ทีเ่ขา้ร่วม
โครงการสามารถเรียนรู้
และส่ือสารภาษาไทย 
ภาษาองักฤษ ภาษาจนี 
ได้ถกูต้องตามเกณฑ์ และ
ครูได้พัฒนาการจดั
กจิกรรมการเรียนรู้อยา่ง
มีประสิทธิภาพ

ส านักการศึกษา
หน่วย
ศึกษานิเทศก์
(ศน.จรัญญา)

งบประมาณเทศบาล 200,000      200,000      200,000      
งบเงินอุดหนุน -             -             -             

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 ถึง 2558)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า
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2. ยทุธศาสตร์ดา้นการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ
    2.4 แนวทางสง่เสริมและพัฒนากีฬา นันทนาการ กิจกรรมเดก็เยาวชน และประชาชน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 แขง่ขนักฬีาเทศบาล
สัมพันธ์จงัหวัดนครสวรรค์

เพือ่ส่งเสริมความสัมพันธ์
อนัดีงาม ระหว่างเทศบาล
ในจงัหวัดนครสวรรค์และมี
สุขภาพพลานามัยทีดี่

พนักงานเทศบาล พนักงานจา้ง  300 คน  
เขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีาเทศบาลสัมพันธ์
จงัหวัดนครสวรรค์

      100,000       100,000       100,000 พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจา้ง มี
ความสัมพันธ์อนัดี
ระหว่างกนั

ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานธุรการ

2 พัฒนานักเรียนด้านกฬีา
กรีฑาและดนตรีสู่ความเป็น
เลิศ

เพือ่คัดเลือกนักเรียนเป็น
ตัวแทนเทศบาลในการ
แขง่ขนักฬีา กรีฑา และ
ดนตรี ระดับจงัหวัด ภาค 
เขต ประเทศ และ
ระดับชาติ เพือ่เพิม่ทักษะ
ความรู้ด้านกฬีา  กรีฑา 
และดนตรีในระดับทีสู่งขึ้น

ฝึกซ้อม เทคนิค และทักษะ กฬีา กรีฑา 
และดนตรี กลุ่มโรงเรียนสังกดัเทศบาลฯ 
ทุกระดับการแขง่ขนั
1.จดักฬีากลุ่ม 
2.ร่วมกฬีานักเรียนเทศบาลและเมืองพัทยา
 ภาคและประเทศ 
3.ร่วมกฬีานักเรียนนักศึกษาจงัหวัดฯ  
4.ฝึกซ้อมนักกฬีาและกรีฑา 
5.จดักฬีายกน้ าหนัก 
6.ร่วมแขง่ขนักฬีา

    2,500,000     2,500,000     2,500,000 นักเรียน มีเทคนิค ทักษะ
ในด้านกฬีา กรีฑา และ
ดนตรี

ส านักการศึกษา
ฝ่ายกจิกรรมเด็กฯ
(สมควร)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีม่า

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 ถึง 2558)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
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    2.4 แนวทางสง่เสริมและพัฒนากีฬา นันทนาการ กิจกรรมเดก็เยาวชน และประชาชน
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีม่า
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

3 แขง่ขนักฬีาอนุบาล เพือ่ส่งเสริมพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย จติใจ 
อารมณ์ และสุขภาพ
พลานามัยสมบูรณ์แขง็แรง

จดัการแขง่ขนักฬีา กรีฑานักเรียน
ระดับชั้นอนุบาล โรงเรียนในเขตเทศบาล

      250,000       250,000       250,000 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 
มีพัฒนาการ ทางด้าน
ร่างกาย จติใจ อารมณ์ 
สุขภาพแขง็แรง จติใจร่า
เริงแจม่ใส

ส านักการศึกษา
ฝ่ายกจิกรรมเด็กฯ
(กฤษฏิพ์งศ์)

4 ส่งเสริมการแขง่ขนักฬีาใน
เขตเทศบาลนครนครสวรรค์

เพือ่ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน
 และประชาชน ในการ
พัฒนามาตรฐานของกฬีา
และเล่นกฬีาเพือ่สุขภาพ

จดัการแขง่ขนักฬีา ในเขตเทศบาล     2,500,000     2,500,000     2,500,000 เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน มีมาตรฐาน
ทางด้านกฬีาสูงขึ้นและ
ชนะเลิศการแขง่ขนัใน
ระดับต่างๆมากขึ้น

ส านักการศึกษา
ฝ่ายกจิกรรมเด็กฯ
(สมควร)

5 วันเด็กแห่งชาติ เพือ่ให้เด็กและเยาวชน 
ตระหนักถงึหน้าทีข่อง
ตนเอง ได้เขา้ร่วมกจิกรรม 
และความบันเทิงต่างๆ

จดักจิกรรมวันเด็กแห่งชาติ นักเรียนใน
สังกดัเทศบาลฯ

      450,000       450,000       450,000 เด็กและเยาวชน เขา้ใจ
บทบาทหน้าทีต่นเอง กล้า
แสดงออก และได้รับ
ความบันเทิง

ส านักการศึกษา
ฝ่ายกจิกรรมเด็กฯ

6 ดนตรีเพือ่ประชาชน เพือ่ให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน ได้รับความสุขใช้
เวลาว่างให้เกดิประโยชน์
และห่างไกลยาเสพติด

จดัแสดงดนตรี  ประกวดร้องเพลง 
ประกวดวงดนตรี ประกวด    แด๊นเซอร์ 
ประกวดลิปซิง

        90,000         90,000         90,000 เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน ได้รับความสุข 
ใชเ้วลาว่างให้เกดิ
ประโยชน์ กล้าแสดงออก
 และห่างไกลยาเสพติด

ส านักการศึกษา
ฝ่ายกจิกรรมเด็กฯ
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    2.4 แนวทางสง่เสริมและพัฒนากีฬา นันทนาการ กิจกรรมเดก็เยาวชน และประชาชน
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีม่า
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

7 อดุหนุนการจดัการแขง่ขนั
กฬีาและการออกก าลังกาย
จงัหวัดนครสวรรค์

เพือ่ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน
 และประชาชนในการ
พัฒนามาตรฐานของ
นักเรียน และเล่นกฬีาเพือ่
สุขภาพนักเรียน เยาวชน 
และประชาชนสู่ความเป็น
เลิศ

สนับสนุนการแขง่ขนักฬีา และการออก
ก าลังกาย  ได้แก ่กฬีาฟุตบอล กฬีาใน
อทุยานสวรรค์และชมรมกฬีาต่างๆ กฬีา
เด็กเยาวชนและประชาชน(กฬีาขา้มปี) 
กฬีายกน้ าหนัก กฬีาตะกร้อ บาสสเกต็บอล
 แบดมินตัน ว่ายน้ า สนุก๊เกอร์

    6,000,000     6,000,000     6,000,000 เด็ก เยาวชนและ
ประชาชน มีมาตรฐาน
ทางด้านกฬีาสูงขึ้นและ
ชนะเลิศการแขง่ขนัใน
ระดับต่างๆมากขึ้น

ส านักการศึกษา 
 ฝ่ายกจิกรรม
เด็กฯ
(สมควร)

8 ส่งเสริมการเรียนรู้ตาม
อธัยาศัยส าหรับเด็กและ
เยาวชนในเขตเทศบาล
นครนครสวรรค์

เพือ่ปลูกฝังให้เด็กและ
เยาวชนมีนิสัยรักการเรียนรู้
มีโอกาสแสดงความคิดเห็น
การมีส่วนร่วมและใชเ้วลา
ว่างให้เกดิประโยชน์

จดัอบรมเกี่ยวกบักจิกรรมการเรียนรู้ตาม
อธัยาศัยให้กบัเด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลจ านวน  80  คน

        80,000         80,000         80,000 เด็กและเยาวชนมีนิสัย
รักการเรียนรู้กล้าแสดง
ความคิดเห็นมีส่วนร่วมใน
การจดักจิกรรมรู้จกัใช้
เวลาว่างให้เกดิประโยชน์

ส านักการศึกษา
ฝ่ายการศึกษา
นอกระบบ ฯ
(ศิริวรรณ)
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    2.4 แนวทางสง่เสริมและพัฒนากีฬา นันทนาการ กิจกรรมเดก็เยาวชน และประชาชน
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีม่า
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

9 ส่งเสริมและพัฒนาห้องสมุด เป็นศูนยก์ลางความรู้ขอ้มูล
ขา่วสารทีม่ีความ
หลากหลายทันสมัย เป็น
สถานทีส่ าหรับเด็ก เยาวชน
และประชาชนทัว่ไป
สามารถใชบ้ริการศึกษาหา
ขอ้มูลเป็นศูนยก์ลางการ
เรียนรู้ตลอดชวีิต

จดัหาวัสดุ อปุกรณ์ ส่ือ หนังสือ วารสาร 
ต ารา จดัภูมิทัศน์และสร้างบรรยากาศของ
ห้องสมุดให้เอื้อต่อการเรียนรู้

        60,000         60,000         60,000 เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนได้รับบริการ
ขอ้มูล ขา่วสารทีท่ันสมัย 
มีสถานทีส่ะดวกสบาย 
บรรยากาสดี เอื้อต่อการ
เรียนรู้ สามารถใชบ้ริการ
ศึกษาหาขอ้มูลค้นคว้าได้
จากศูนยก์ารเรียนรู้ซ่ึงอยู่
ในชมุชนใกล้บ้าน

ส านักการศึกษา
ฝ่ายการศึกษา
นอกระบบ ฯ
(ศิริวรรณ)

งบประมาณเทศบาล 12,030,000  12,030,000  12,030,000  
งบเงินอุดหนุน -             -             -             
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2. ยทุธศาสตร์ดา้นการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ
    2.5 แนวทางการอนุรักษ์และสง่เสริมศิลปวฒันธรรม ประเพณี ท่องเทีย่ว ภูมิปัญญาท้องถ่ิน การด าเนินชวิติตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและความเป็นไทย

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 ส่งเสริมการท่องเทีย่ว เพือ่เป็นการส่งเสริมการจดั
กจิกรรมท่องเทีย่วอยา่ง
ต่อเนือ่ง

จดัโครงการ/กจิกรรมอยา่งน้อย 6 กจิกรรม     1,300,000     1,300,000     1,300,000 ประชาชนมีส่วนร่วม
กจิกรรมต่างๆรวมถงึการ
กระตุ้นเศรษฐกจิและใช้
พืน้ทีเ่มืองให้สอดคล้อง
กบัวิถชีวีิตชมุชน

งานท่องเทีย่ว

2 สนับสนุน ส่งเสริม งานรัฐ
พิธี ราชพิธี และงาน
ประเพณีท้องถิ่น

เพือ่อนุรักษ์ประเพณีส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมอนัดีงาม 
และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ตลอดจนการ
เฉลิมพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยู่หัว สมเด็จพระนาง
เจา้พระบรมราชนิีนาถ และ
พระบรมวงศานุวงศ์

จดั/ร่วมงานรัฐพิธี ราชพิธี และงาน
ประเพณีท้องถิ่น

    1,200,000     1,200,000     1,200,000 ประชาชน ภาคเอกชน
และหน่วยงานราชการใน
จงัหวัดนครสวรรค์ และ
จงัหวัดใกล้เคียงเขา้มามี
ส่วนร่วม

ส านักการศึกษา 
ฝ่ายส่งเสริม
ศาสนาฯ
(ประเดิม)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 ถึง 2558)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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    2.5 แนวทางการอนุรักษ์และสง่เสริมศิลปวฒันธรรม ประเพณี ท่องเทีย่ว ภูมิปัญญาท้องถ่ิน การด าเนินชวิติตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและความเป็นไทย
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

3 จดังานวันครู เพือ่ให้พนักงานครู และ
บุคลากรทางการศึกษา  ได้
ร าลึกถงึบูรพคณาจารยแ์ละ
มีจติวิญญาณ ความศรัทธา 
ในวิชาชพีครู

จดักจิกรรมวันครู พนักงานครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ในสังกดัเทศบาลฯ
 จ านวน 400 คน

        50,000         50,000         50,000 พนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้
แสดงออกถงึความกตัญญู
กตเวทีต่อบูรพคณาจารย ์
และเป็นแบบอยา่งทีดี่
สังคม

ส านักการศึกษา 
ฝ่ายส่งเสริม
ศาสนาฯ
(สมเกยีรติ)

4 ส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับ
เด็กนอกระบบ

เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุน
กจิกรรมเด็กด้อยโอกาสใน
ชมุชนให้มีพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย อารมณ์  
สังคมและสติปัญญา

จดัโครงการ/กจิกรรม/อบรม คุณธรรม
จริยธรรมพัฒนาการด้านจตินาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ ศึกษาจากแหล่ง
เรียนรู้จริงในท้องถิ่น

        70,000         70,000         70,000 เด็กด้อยโอกาสในชมุชน 
มีพัฒนาการด้านร่างกาย 
อารมณ์  สังคมและ
สติปัญญา ดีขึ้น

ส านักการศึกษา 
 ฝ่ายการศึกษา
นอกระบบฯ 
(ธเนศ)

5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมตาม
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง
และโครงการตาม
พระราชด าริ

เพือ่น าหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียงมาใชเ้ป็น
แนวทางการพัฒนาคนและ
พืน้ทีทุ่กระดับ

จดักจิกรรมส่งเสริม สนับสนุนการ
ด าเนินงานตามหลักปรัชญาฯ และภายใต้
โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด าริ ไม่
น้อยกว่า 12 คร้ัง ต่อปี

50,000                50,000         50,000 เกดิการพัฒนา
แนวความคิด กจิกรรม
และพืน้ทีเ่ป็นรูปธรรม มี
ความเขม้แขง็และยั่งยนื

กองวิชาการและ
แผนงาน

งบประมาณเทศบาล 2,670,000    2,670,000    2,670,000    
งบเงินอุดหนุน -             -             -             
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3. ยทุธศาสตร์ดา้นสวสัดกิารสงัคมและชมุชน
    3.1 แนวทางน้อมน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 ส่งเสริมสวัสดิการสังคม
ด้านพัฒนาชมุชน

1. เพือ่ให้เกดิศูนยก์ลางการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยอ์นั
น าไปสู่การเรียนรู้ตลอดชวีิต

ผู้เขา้ร่วมกจิกรรมทัง้หมด 68 ชมุชน       700,000       700,000       700,000 1. เกดิศูนยก์ลางการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
อนัน าไปสู่การเรียนรู้
ตลอดชวีิต

กองสวัสดิการ
สังคม

2. เพือ่ให้ประชาชนมีทางเลือก
ในการประกอบอาชพี มีรายได้
 และเพิม่พูนทักษะอาชพีตาม
ความต้องการของชมุชน

2. ประชาชนมีทางเลือก
ในการประกอบอาชพี มี
รายได้ และเพิม่พูนทักษะ
อาชพีตามความต้องการ
ของชมุชน

3. เพือ่เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์
สนับสนุนให้มีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และหาตลาดให้
กลุ่มอาชพี

3. การเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์
สนับสนุนให้มีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และหาตลาดให้
กลุ่มอาชพี

โครงการที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 ถึง 2558)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีม่า
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์

86



87

    3.1 แนวทางน้อมน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชน
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและทีม่า

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์

4. เพือ่ส่งเสริมและพัฒนา
กลุ่มออมทรัพยใ์ห้ประชาชนมี
การรวมตัวกนัออม สร้างวินัย
การใชเ้งิน และลดรายจา่ย
ฟุม่เฟือย

4. การพัฒนากลุ่มออม
ทรัพยใ์ห้ประชาชนมีการ
รวมตัวกนัออม สร้างวินัย
การใชเ้งินและลดรายจา่ย
ฟุม่เฟือย

5. เพือ่ส่งเสริมการพัฒนาโดย
เน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เปิดโอกาสให้
ประชาชนได้แสดงความ
คิดเห็น และเสนอแนะแนว
ทางแกไ้ขปัญหาในชมุชน ด้วย
ตนเอง

5. การพัฒนาโดยเน้นการ
มี  ส่วนร่วมของประชาชน
 เปิดโอกาสให้ประชาชน
ได้แสดงความคิดเห็นและ
เสนอแนะแนวทางแกไ้ข
ปัญหาในชมุชนด้วยตนเอง
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    3.1 แนวทางน้อมน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชน
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและทีม่า

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์

6. เพือ่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการองค์กร
ชมุชนและสมาชกิในชมุชน
คณะกรรมการศูนยพ์ัฒนา
ครอบครัว คณะกรรมการ
กองทุนสวัสดิการชมุชน ได้
รับรู้ถงึหลักการบริหาร การ
พัฒนาทัง้ทางด้านจติใจ สังคม 
เศรษฐกจิ ทรัพยากรธรรมชาติ
 และส่ิงแวดล้อม ได้รับขอ้มูล
ขา่วสารรับฟัง  ความคิดเห็น 
การตัดสินใจ การลงประชามติ

6. ผู้เขา้ร่วมกจิกรรม
ทราบถงึหลักการบริหาร
การพัฒนาทัง้ทางด้าน
จติใจ สังคม เศรษฐกจิ 
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดล้อมให้ได้รับขอ้มูล
ขา่วสาร  รับฟังความ
คิดเห็น การตัดสินใจ การ
ลงประชามติ

งบประมาณเทศบาล 700,000      700,000      700,000      
งบเงินอุดหนุน -            -            -            
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3. ยทุธศาสตร์ดา้นสวสัดกิารสงัคมและชมุชน
    3.2 แนวทางเสริมสร้างความเขม้แขง็ให้กับชมุชน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 สนับสนุนกลุ่มสตรีเพือ่
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

1. เพือ่ส่งเสริมให้สตรีและประชาชน
ในชมุชนเขา้ใจบทบาทและหน้าทีข่อง
ตนเอง มีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบั
การพัฒนาชมุชน

ผู้เขา้ร่วมโครงการฯทัง้หมด 68 
ชมุชน

     680,000       680,000      680,000 1. สตรีและประชาชนใน
ชมุชนมีความรู้ความเขา้ใจ
เกี่ยวกบัการพัฒนาชมุชน

กองสวัสดิการ
สังคม

2. เพือ่เสริมสร้างกระบวนการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาชมุชนของสตรีชมุชน

2. สตรีในชมุชนมีความ
เขา้ใจและมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาชมุชน

3. เพือ่ส่งเสริมให้สตรีในชมุชนมีการ
พัฒนาศักยภาพของตนเอง สามารถ
ท างานด้านการพัฒนาชมุชนและ
แกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ในชมุชนได้

3. สตรีในชมุชนเขา้ใจ
และตระหนักถงึบทบาท
หน้าทีข่องตนเอง

4. เพือ่ส่งเสริมให้สตรีและประชาชน
ในชมุชนมีอาชพี/รายได้และความ
เป็นอยู่ทีดี่ขึ้น

4. สตรีในชมุชนมีการ
พัฒนาศักยภาพและ
ความสามารถในการ
พัฒนาชมุชนตนเอง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 ถึง 2558)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า
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    3.2 แนวทางเสริมสร้างความเขม้แขง็ให้กับชมุชน
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า

5. เพือ่ส่งเสริมให้สตรีและประชาชน
ในชมุชนแลกเปล่ียนความคิดเห็น และ
เสนอแนะปัญหาต่างๆ และร่วมกนัหา
แนวทางแกไ้ข

5. สตรีและประชาชนใน
ชมุชนมี สวัสดิการต่างๆ 
ทีม่ัน่คง มีอาชพีมีรายได้ 
และความเป็นอยู่ทีดี่ขึ้น

2 การพัฒนาฐานขอ้มูล 1. สนับสนุนการส ารวจขอ้มูลพืน้ฐาน
เพือ่การวางแผนพัฒนาชมุชน

จ านวนขอ้มูลพืน้ฐานในชมุชนไม่
น้อยกว่า 4,000 หลังคาเรือน

     350,000       350,000      350,000 1. คุณภาพชวีิตของ
ประชาชนในชมุชน
จะต้องพัฒนาให้ถงึเกณฑ์
 จปฐ.

กองสวัสดิการ
สังคม

2. ให้ความรู้แกแ่กนน าชมุชนให้มี
ศักยภาพทีจ่ะสร้างกระบวนการเรียนรู้
ในชมุชนของตน

2. ท าให้ประชาชนใน
ชมุชนมีความรู้ความเขา้ใจ
เกี่ยวกบัการใช ้จปฐ.

3. สนับสนุนให้ชมุชนจดัท าแผนเพือ่
วิเคราะห์ปัญหาและศักยภาพของ
ชมุชนและก าหนดกจิกรรมด าเนินงาน
ตามความสามารถของชมุชน

3. คณะกรรมการชมุชน 
ประชาชนทีย่งัไม่ผ่าน
เกณฑ์ จปฐ. ต้องร่วมกนั
แกไ้ขปัญหาของตนเอง/
ชมุชน
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    3.2 แนวทางเสริมสร้างความเขม้แขง็ให้กับชมุชน
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า

4. สนับสนุนให้ประชาชนเขา้มามีส่วน
ร่วมในการวางแผนพัฒนา การ
ตรวจสอบและก ากบัดูแลการ
ด าเนินงานของท้องถิ่น

4. แกนน าชมุชน สามารถ
วิเคราะห์สาเหตุและแนว
ทางแกไ้ข จดัล าดับ
ความส าคัญวางแผน
ด าเนินการ และ
ประเมินผลได้

5. ใชข้อ้มูล จปฐ. เพือ่พัฒนาชมุชน 
โดยน าขอ้มูลทีไ่ด้มาวิเคราะห์ปัญหา 
เหตุและแนวทางแกไ้ขจดัล าดับ
ความส าคัญ วางแผนด าเนินการและ
ประเมินผล

5. เทศบาลร่วมกบั
คณะกรรมการชมุชนน า
ขอ้มูลระดับชมุชนมา
ประกอบการวางแผนงาน/
โครงการของเทศบาล

3 ส่งเสริมคุณธรรม และ
จริยธรรมส าหรับประชาชน

1. เพือ่ให้ประชาชนในชมุชนได้ใชค้ า
สอนในพระพุทธศาสนา และพระบรม
ราโชวาทเป็นแนวทางในการปฏิบัติตน
 สร้างความรักความเขา้ใจ และความ
อบอุ่นแกส่มาชกิในครอบครัว ให้อยู่
ในสังคมได้อยา่งมีความสุข

จ านวนผู้เขา้ร่วมกจิกรรมไม่น้อย
กว่า 250 คน

 200,000
(เงินอดุหนุน)

 200,000
(เงินอดุหนุน)

 200,000
(เงินอดุหนุน)

1. ประชาชนในชมุชน
ได้รับแนวทางทีถ่กูต้อง
น าไปประพฤติปฏิบัติใน
ชวีิตประจ าวันได้

กองสวัสดิการ
สังคม
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    3.2 แนวทางเสริมสร้างความเขม้แขง็ให้กับชมุชน
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า

2. เพือ่ให้หลักศาสนา กล่อมเกลา
จติใจ ให้ลด ละเลิกอบายมุข และใช้
หลักธรรมในการครองตนไม่ยดึติดกบั
วัตถนุิยม ให้มีความพออยู่พอกนิ

2. ประชาชนในชมุชนได้
ตระหนักถงึพิษภัยของ
อบายมุข สามารถลดละ 
เลิกอบายมุข ลดค่าใชจ้า่ย
ในครอบครัวได้ระดับหนึง่

3. เพือ่ให้ประชาชนในชมุชน 
ตระหนักถงึความส าคัญของสถาบัน
ครอบครัว ซ่ึงเป็นสถาบันแรกที่
เตรียมความพร้อมให้แกส่มาชกิใน
ครอบครัวให้เป็นพลเมืองทีดี่และมี
คุณภาพในสังคม

3. ประชาชนในชมุชน 
ตระหนักถงึความส าคัญ
ของสถาบันครอบครัวซ่ึง
เป็นสถาบันแรก ทีเ่ตรียม
ความพร้อมให้แกส่มาชกิ
ในครอบครัวเพือ่ทีจ่ะให้
เป็นพลเมืองทีดี่ และมี
คุณภาพในสังคมต่อไป

4. เพิม่ความรู้ความเขา้ใจในบทบาท
ของสมาชกิแต่ละคนในครอบครัว เชน่
 บทบาทของพ่อ แม่บทบาทของลูก 
เพือ่ทีจ่ะสามารถแสดงบทบาทของแต่
ละคนได้อยา่งถกูต้องเหมาะสม

4. สถาบันครอบครัว
สามารถดูแลให้ความรัก 
ความอบอุ่นแกส่มาชกิใน
ครอบครัว ทุกเพศ ทุกวัย 
อยา่งถกูต้องและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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    3.2 แนวทางเสริมสร้างความเขม้แขง็ให้กับชมุชน
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า

5. เพือ่ให้ประชาชนในชมุชนได้ใช้
หลักธรรมให้การครองเรือน สมาชกิ
ในครอบครัวได้รับความอบอุ่น

5. ประชาชนในชมุชนได้
ใชห้ลักธรรมในการครอง
เรือน สมาชกิในครอบครัว
ได้รับความอบอุ่น

4 ปกป้องสถาบัน  สงบ สันติ
 สามัคคี และทัศนศึกษาดู
งาน

1. เพือ่แสดงออกถงึความจงรักภักดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ผู้เขา้รับการอบรมตามโครงการ
จ านวน 100 คน

     500,000       500,000      500,000 1. ประชาชนได้ร่วมเฉลิม
พระเกยีรติและแสดงออก
ถงึความจงรักภักดีต่อ
สถานบันพระมหากษัตริย์

กองสวัสดิการ
สังคม

2. เพือ่เฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระนาง
เจา้สิริกต์ิิพระบรมราชนิีนาถ เนือ่งใน
วโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80
 พรรษา

2. เกดิสร้างความ
สมานฉนัท์ ความสามัคคี
เกดิจติส านึกในการ
ปกป้องเทิดทูน ด ารงไว้ 
ซ่ึงสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์

3. เพือ่เฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระ
บรมโอรสาธิราชฯ สยามมกฎุราชกมุาร

3. ผู้เขา้รับการอบรม
ได้รับการปรับเปล่ียน
พฤติกรรม พัฒนาจติใจ 
คุณธรรม จริยธรรมและมี
ส่วนร่วมพัฒนาสังคมไทย
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    3.2 แนวทางเสริมสร้างความเขม้แขง็ให้กับชมุชน
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า

4. เพือ่ปลูกฝังและสร้างค่านิยมการ
ปกครองระบบประชาธิปไตย โดยมี
พระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข

4. เกดิเครือขา่ยภาค
ประชาชนในการร่วมกนั
แกไ้ขปัญหายาเสพติด

5. เพือ่สร้างความสมานฉนัท์ ความ
สามัคคีเกดิจติส านึกในการป้องป้อง
เทิดทูน ด ารงไว้ซ่ึงสถาบันชาติ ศาสนา
 พระมหากษัตริย์

5. ชมุชนเขม้แขง็และ
ห่างไกลยาเสพติด

6. เพือ่เสริมสร้างพฤติกรรม พัฒนา
จติใจ คุณธรรม จริยธรรม และวินัย
ของลูกเสือชาวบ้านในการมีส่วนร่วม
พัฒนาสังคมไทย

7. เพือ่ประสานความร่วมมือ ระหว่าง
องค์กรภาครัฐ เอกชน และประชาชน
ในการร่วมกนัแกไ้ขปัญยาเสพติด

8. เพือ่สร้างแนวทางร่วมประชาชน
เป็นเครือขา่ยป้องกนัการเชื่อมโยง
ขอ้มูลขา่วสารขบวนการค้ายาเสพติด
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    3.2 แนวทางเสริมสร้างความเขม้แขง็ให้กับชมุชน
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า

9. เพือ่เสริมสร้างให้เกดิความเขม้แขง็
ในชมุชนและห่างไกลยาเสพติด

5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
องค์กรชมุชนในเขต
เทศบาลฯ

1. เพือ่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ  
เด็ก เยาวชนและประชาชนในชมุชน

จ านวนผู้เขา้ร่วมกจิกรรมไม่น้อย
กว่า 7,500 คน

   2,000,000    2,000,000    2,000,000 1.เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในชมุชนมีส่วน
ร่วมในการท ากจิกรรม
ต่างๆ

กองสวัสดิการ
สังคม

2. เพือ่เสริมสร้างความรักความ
สามัคคี เด็กเยาวชนและประชาชนใน
ชมุชน

2,000,000
(เงินอดุหนุน)

2,000,000
(เงินอดุหนุน)

2,000,000
(เงินอดุหนุน)

2. เกดิความรักความ
สามัคคีของเด็กเยาวชน
และประชาชนในชมุชน

3. เพือ่ให้เด็ก เยาวชน และประชาชน
ในชมุชนได้ใชเ้วลาว่างให้เกดิ
ประโยชน์ในการเล่นกฬีาเพือ่ผ่อน
คลายความ ตรึงเคลียด  ท าให้จติใจ
และอารมณ์แจม่ใส

3. เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในชมุชนได้ใช้
เวลาว่างให้เกดิประโยชน์
ในการเล่นกฬีาเพือ่ผ่อน
คลายความ ตรึงเครียด  
ท าให้จติใจและอารมณ์
แจม่ใส
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    3.2 แนวทางเสริมสร้างความเขม้แขง็ให้กับชมุชน
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า

4. เพือ่ให้หน่วยงานหลักของเทศบาล 
ได้เขา้ไปรับทราบปัญหาความต้องการ
 ของเด็ก เยาวชนและประชาชนใน
ชมุชน

4. หน่วยงานหลักของ
เทศบาล ได้เขา้ไป
รับทราบปัญหาความ
ต้องการ ของเด็กเยาวชน
และประชาชนในชมุชน

5. เพือ่ให้การด าเนินงานด้านการ
พัฒนาชมุชนมีกจิกรรมอยา่งต่อเนือ่ง 
และเพือ่เชื่อมความเขา้ใจอนัดีระหว่าง
เทศบาลกบัเด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในชมุชน

5. การด าเนินงานด้าน
การพัฒนาชมุชนมี
กจิกรรมอยา่งต่อเนือ่ง 
และเชื่อมความเขา้ใจอนัดี
ระหว่างเทศบาลฯ กบัเด็ก
เยาวชนและประชาชนใน
ชมุชน
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    3.2 แนวทางเสริมสร้างความเขม้แขง็ให้กับชมุชน
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า

6. เพือ่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการองค์กรชมุชนและ
สมาชกิในชมุชน คณะกรรมการศูนย์
พัฒนาครอบครัว  คณะกรรมการ
กองทุนสวัสดิการชมุชน ได้รับรู้ถงึ
หลักการบริหาร การพัฒนาทัง้
ทางด้านจติใจ สังคม เศรษฐกจิ 
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 
ได้รับขอ้มูลขา่วสารรับฟัง  ความ
คิดเห็น การตัดสินใจ การลงประชามติ

6. ผู้เขา้ร่วมกจิกรรม
ทราบถงึหลักการบริหาร
การพัฒนาทัง้ทางด้าน
จติใจ สังคม เศรษฐกจิ 
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดล้อมให้ได้รับขอ้มูล
ขา่วสารรับฟังความ
คิดเห็น การตัดสินใจ การ
ลงประชามติ

7. เพือ่ส่งเสริมศักยภาพของประชาชน
 ผู้น าชมุชนในการพัฒนาชมุชน

7. ผู้เขา้ร่วมกจิกรรมมี
ศักยภาพมากขึ้น

8. เพือ่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
กระบวนการวางแผนเพือ่ให้ชมุชนน่า
อยู่ มีคุณภาพชวีิตทีดี่และประชาชน
อยู่ดีมีสุข

8. ผู้เขา้ร่วมกจิกรรมมี
ส่วนร่วมในกระบวนการ
วางแผนเพือ่ให้ชมุชนน่า
อยู่มีคุณภาพชวีิตทีดี่ และ
ประชาชนอยู่ดีมีสุข
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    3.2 แนวทางเสริมสร้างความเขม้แขง็ให้กับชมุชน
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า

6 ส่งเสริม และเพิม่ศักยภาพ
ชมุชน

1.เพือ่ให้คณะกรรมการบริหารชมุชน 
อนุกรรมการ ทีป่รึกษาชมุชน และ
คณะกรรมการ ทุกฝ่ายในชมุชนรู้
หลักการ บริหารการพัฒนาชมุชน
สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัพัฒนา

จ านวนผู้เขา้ร่วมกจิกรรมไม่น้อย
กว่า 2,500 คน

   1,400,000    1,400,000    1,400,000 1. คณะกรรมการบริหาร
ชมุชน อนุกรรมการ ที่
ปรึกษาชมุชน และ
คณะกรรมการทุกฝ่ายใน
ชมุชนรู้หลักการบริหาร
พัฒนาสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกนัพัฒนา

กองสวัสดิการ
สังคม

2.เพิม่ศักยภาพชมุชนตระหนักถงึ
บทบาทหน้าทีข่องตนเองเกดิ
ความรู้สึกภาคภูมิใจและเป็น
แรงผลักดันในการท างาน

 2,100,000
(เงินอดุหนุน)

 2,100,000
(เงินอดุหนุน)

 2,100,000
(เงินอดุหนุน)

2.ชมุชนรับรู้ถงึบทบาท 
หน้าทีข่องตนเองเกดิ
ความรู้สึกภาคภูมิใจ เป็น
แรกผลักดันในการท างาน

3. เพือ่ให้หน่วยงานหลักของเทศบาล
ฯได้ทราบปัญหา ความต้องการของ
ประชาชน และชมุชนน ามา
ด าเนินการพัฒนาชมุชนให้เป็นไป
อยา่งต่อเนือ่ง และเชื่อมความเขา้ใจ
อนัดีระหว่างเทศบาลฯ กบัประชาชน
ในชมุชน

3. เทศบาลได้รับรู้ปัญหา 
ความต้องการของ
ประชาชน ชมุชน 
สามารถน ามา 
ด าเนินการพัฒนาชมุชนให้
เป็นไปอยา่งต่อเนือ่ง และ
เชื่อมความเขา้ใจอนัดี
ระหว่างเทศบาลฯ กบั
ประชาชนในชมุชน
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    3.2 แนวทางเสริมสร้างความเขม้แขง็ให้กับชมุชน
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า

7 กองทุนสวัสดิการชมุชน เพือ่เป็นสวัสดิการแกส่มัครชกิในเร่ือง
เกดิ แก ่เจบ็ ตาย

ประชาชน 200 คน        52,000        52,000        52,000 ได้รับสวัสดิการทัว่ถงึ ชมุชนเกาะญวน
กองวิชาการฯ

งบประมาณเทศบาล 4,982,000   4,930,000   4,930,000   
งบเงินอุดหนุน 4,300,000   4,300,000   4,300,000   
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3. ยทุธศาสตร์ดา้นสวสัดกิารสงัคมและชมุชน
    3.3 แนวทางจดัสวสัดกิารให้กับประชาชนอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 ส่งเสริมคุณภาพชวีิต
ประชาชน

1. เพือ่ชว่ยเหลือและบรรเทาความ
เดือดร้อนกบัประชาชนทีด้่อยโอกาสใน
สังคม โดยการให้การสงเคราะห์
ปัจจยัพืน้ฐานในการด ารงชวีิต เบีย้ยงั
ชพีรายเดือน เคร่ืองอปุโภคบริโภค
อาหารเสริม(นม)

ส่งเสริมคุณภาพชวีิตของ
ประชาชนในเขตเทศบาลฯไม่
น้อยกว่า 1,500 คน

      750,000       750,000       750,000 1. ประชาชนทีด้่อยโอกาส
ในสังคมมีความเป็นอยู่ทีดี่
ขึ้นสามารถพึง่พาตนเองได้

กองสวัสดิการ
สังคม

2. เพือ่ให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้
ยากไร้หรือผู้ยากจนให้มีทีอ่ยู่อาศัยเป็น
ของตนเองอยา่งมัน่คง

 750,000
(เงินอดุหนุน)

 750,000
(เงินอดุหนุน)

 750,000
(เงินอดุหนุน)

2. ประชาชนทีด้่อยโอกาส
ในสังคมมีทีอ่ยู่อาศัยอยา่ง
มัน่คง

3. เพือ่เป็นขวัญและก าลังใจส าหรับ
กลุ่มเป้าหมายว่ายงัมีหน่วยงานของรัฐ
ดูแลไม่ทอดทิง้

3. ประชาชนมีทัศนคติทีดี่
ต่อหน่วยงานของรัฐ

4. เพือ่ให้เด็กและเยาวชน ใชเ้วลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์

4. เด็ก และเยาวชน ใช้
เวลาว่าง ให้เป็นประโยชน์

5. เพือ่ให้การสงเคราะห์และชว่ยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ

5. ผู้ประสบภัยพิบัติได้รับ
ความชว่ยเหลือเป็นการ
บรรเทาความเดือดร้อน
เบือ้งต้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 ถึง 2558)

เทศบาลนครนครสวรรค์

วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ
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    3.3 แนวทางจดัสวสัดกิารให้กับประชาชนอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ

6. เพือ่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการองค์กรชมุชนและสมาชกิ
ในชมุชน คณะกรรมการศูนยพ์ัฒนา
ครอบครัว  คณะกรรมการกองทุน
สวัสดิการชมุชนได้รับรู้ถงึหลักการ
บริหาร การพัฒนาทัง้ทางด้านจติใจ 
สังคม เศรษฐกจิ ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม ได้รับขอ้มูลขา่วสาร
รับฟัง  ความคิดเห็น การตัดสินใจ การ
ลงประชามติ

6. ผู้เขา้ร่วมกจิกรรมทราบ
ถงึหลักการบริหารการ
พัฒนาทัง้ทางด้านจติใจ 
สังคม เศรษฐกจิ 
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดล้อมให้ได้รับขอ้มูล
ขา่วสาร  รับฟังความ
คิดเห็น การตัดสินใจ การ
ลงประชามติ

7. เพือ่ส่งเสริมศักยภาพของประชาชน 
ผู้น าชมุชนในการพัฒนาชมุชน

7. ผู้เขา้ร่วมกจิกรรมมี
ศักยภาพมากขึ้น

8. เพือ่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
กระบวนการวางแผนเพือ่ให้ชมุชนน่าอยู่
 มีคุณภาพชวีิตทีดี่ และประชาชนอยู่ดี
มีสุข

8. ผู้เขา้ร่วมกจิกรรมมีส่วน
ร่วมในกระบวนการวางแผน
เพือ่ให้ชมุชนน่าอยู่มี
คุณภาพชวีิตทีดี่ และ
ประชาชนอยู่ดีมีสุข

2 สนับสนุนชมุชนเพือ่
เสริมสร้างการมีส่วนร่วม
และพัฒนาศักยภาพชมุชน
เขม้แขง็

1. เพือ่เสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจ
เกี่ยวกบัการพัฒนาชมุชนให้กบั
ประชาชน

ผู้เขา้ร่วมโครงการฯทัง้หมด 68 
ชมุชน

    2,040,000     2,040,000     2,040,000 1. ผู้เขา้ร่วมกจิกรรมมี
ความรู้ ความเขา้ใจ
เกี่ยวกบัการพัฒนาชมุชน
ให้กบัประชาชน

กองสวัสดิการ
สังคม
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    3.3 แนวทางจดัสวสัดกิารให้กับประชาชนอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ

2. เพือ่เสริมสร้างกระบวนการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในชมุชน

2. ผู้เขา้ร่วมกจิกรรม
เสริมสร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วม

3. เพือ่ส่งเสริมให้ชมุชนมีการพัฒนา
ศักยภาพในชมุชนของตนเอง

3. ผู้เขา้ร่วมกจิกรรม
ส่งเสริมให้ชมุชนมีการ
พัฒนาศักยภาพในชมุชน
ของตนเอง

4. เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนในชมุชนได้
มีการแลกเปล่ียนความคิด และ
เสนอแนะปัญหาต่าง ๆ ในชมุชนเพือ่
น าเสนอเทศบาล

4. ประชาชนในชมุชนได้มี
การ แลกเปล่ียนความคิด 
เสนอแนะปัญหาต่าง ๆ ใน
ชมุชนเพือ่น าเสนอเทศบาล

5. เพือ่ให้ประชาชนในชมุชนมีจติส านึก
ในการสร้างความสามัคคี ชว่ยเหลือซ่ึง
กนัและกนัไม่เอารัดเอาเปรียบ ไม่
เบียดเบียนซ่ึงกนัและกนั

5. ประชาชนมีจติส านึกใน
การสร้างความสามัคคี 
ชว่ยเหลือซ่ึงกนั

3 บ้านมัน่คง เพือ่แกไ้ขปัญหาทีอ่ยู่อาศัยแกค่นจนใน
เขตเมือง

ปรับปรุงในทีดิ่นเดิม 300 หลัง
กอ่สร้างใหม่ 517 หลัง

 67,000,000
(พอช. , 
ท้องถิ่น, 
ประชาชน
สมทบ)

 67,000,000
(พอช. , 
ท้องถิ่น, 
ประชาชน
สมทบ)

 67,000,000
(พอช. , 
ท้องถิ่น, 
ประชาชน
สมทบ)

ประชาชนเกดิความมัน่ใน
ชวีิต

ส านักการชา่ง
เครือขา่ยเมือง
นครสวรรค์

งบประมาณเทศบาล 2,790,000    2,790,000    2,790,000    
งบเงินอุดหนุน 67,750,000  67,750,000  67,750,000  
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4. ยทุธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 กอ่สร้างผิวจราจรพร้อมท่อ
ระบายน ้า ถนน
สาธารณประโยชน์ แยก
ซอยปานพลอย ถงึขา้ง
บ้านเลขที ่83/7 ถงึถนน
หลังสนามกฬีากลาง (เสนอ
โดยชมุชนเจา้แม่ศรีจนัทร์)

เพือ่แกป้ัญหาการจราจรและ
ระบบระบายน ้า

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 100 เมตร พร้อมท่อ
ระบายน ้าขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.60 
เมตร ตามแบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

      978,000 ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยในพื นที่
มีการคมนาคมทีดี่ ได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ไม่
มีปัญหาน ้าท่วมขงั

ส้านักการชา่ง

2 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
แยกถนนจกัรวาล ซอย
หมูบ่้านสุขสวัสด์ิ (เสนอ
โดยชมุชนสุขสวัสด์ิ ศูนยท์่า
รถ)

เพือ่แกป้ัญหาการจราจรและ
ระบบระบายน ้า

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 
6.00 เมตร ยาว 180 เมตร พร้อมท่อ
ระบายน ้า ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.60 
เมตร ตามแบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

    1,800,000 ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยในพื นที่
มีการคมนาคมทีดี่ ได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ไม่
มีปัญหาน ้าท่วมขงั

ส้านักการชา่ง

โครงการที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 ถึง 2558)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีม่า
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์
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    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและทีม่า

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์

3 กอ่สร้างผิวจราจร พร้อม
ท่อระบายน ้า แยกถนน
จกัรวาล (ซอยน้าเจริญ 5) 
และถนนเชื่อมซอยขา้ง
บ้านบุญสนอง (เสนอจาก
ค้าร้องของประชาชน)

เพือ่ให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 
3.50 เมตร ยาว 439 เมตร พร้อมท่อ
ระบายน ้า ขนาดศูนยก์ลาง 0.60 เมตร 
ตามแบบแปลนรายละเอยีดของเทศบาล

    3,100,000 ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยในพื นที่
มีการคมนาคมทีดี่ ได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว ไม่มี
ปัญหาน ้าท่วมขงั

ส้าน้าการชา่ง

4 กอ่สร้างผิวจราจรพร้อม    
ท่อระบายน ้า ภายในชมุชน
หมูบ่้านสุขสวัสด์ิ ศูนยท์่ารถ
(เสนอโดยชมุชนสุขสวัสด์ิ 
ศูนยท์่ารถ)

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกในการเดินทาง 
การจราจร การขนส่ง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 
4.50 เมตร ยาว 83 เมตร พร้อมท่อ
ระบายน ้าเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 เมตร 
ตามแบบแปลนรายละเอยีดของเทศบาล

      572,000 ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยในพื นที่
มีการคมนาคมทีดี่ ได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ไม่
มีปัญหาน ้าท่วมขงั

ส้านักการชา่ง

5 กอ่สร้างผิวจราจรพร้อมท่อ
ระบายน ้า ซอยถนนอมัริ
นทร์ ขา้งบ้านเลขที ่42
(เสนอจากค้าร้องของ
ประชาชน)

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยในการ
เดินทาง การจราจร การขนส่ง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 
1.50 - 3.00 เมตร ยาว 118 เมตร พร้อม
ท่อระบายน ้า ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 
เมตร ตามแบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

      610,000 ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยในพื นที่
มีการคมนาคมทีดี่ ได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ไม่
มีปัญหาน ้าท่วมขงั

ส้านักการชา่ง
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    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและทีม่า

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์

6 กอ่สร้างผิวจราจรพร้อม    
ท่อระบายน ้า ซอยแยก
ถนนอมัรินทร์ ขา้ง
บ้านเลขที ่38/15
(เสนอจากค้าร้องของ
ประชาชน)

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยในการ
เดินทาง การจราจร การขนส่ง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 
3.50 เมตร ยาว 100 เมตร พร้อมท่อ
ระบายน ้า ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 
เมตร ตามแบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

      630,000 ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยในพื นที่
มีการคมนาคมทีดี่ ได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ไม่
มีปัญหาน ้าท่วมขงั

ส้านักการชา่ง

7 กอ่สร้างผิวจราจรพร้อมท่อ
ระบายน ้า ซอยแยกถนน
อมัรินทร์ขา้งโกดังแสงธรรม
ธร
(เสนอจากค้าร้องของ
ประชาชน)

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย ใน
การเดินทาง การจราจรการ
ขนส่ง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 
3.00 เมตร ยาว 140 เมตร พร้อม ท่อ
ระบายน ้าขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 
เมตร ตามแบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

      850,000 ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยในพื นที่
มีการคมนาคมทีดี่ ได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ไม่
มีปัญหาน ้าท่วมขงั

ส้านักการชา่ง

8 กอ่สร้างผิวจราจรซอยแยก
ถนนอมัรินทร์ขา้งบ้านเลขที่
 43 (เสนอจากค้าร้องของ
ประชาชน)

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย ใน
การเดินทาง การจราจร การ
ขนส่ง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 
3.50 เมตร ยาวประมาณ 33 เมตร พร้อม
ท่อระบายน ้าขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 
เมตร ตามแบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

      220,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวก ในการสัญจร 
การขน่ส่งและการจราจร

ส้านักการชา่ง
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    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและทีม่า

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์

9 กอ่สร้างผิวจราจรพร้อมท่อ
ระบายน ้า ซอยแยก ถนน
อมัรินทร์ขา้งบ้านเลขที ่
43/6 ซอยเจริญธรรม
(เสนอจากค้าร้องของ
ประชาชน)

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย ใน
การเดินทาง การจราจร การ
ขนส่ง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 4 
เมตร ยาวประมาณ 120 เมตร พร้อมท่อ
ระบายน ้าขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 
เมตร ตามแบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

      800,000 ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยในพื นที่
มีการคมนาคมทีดี่ ได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ไม่
มีปัญหาน ้าท่วมขงั

ส้านักการชา่ง

10 กอ่สร้างผิวจราจรพร้อมท่อ
ระบายน ้า ซอยแยกถนน
อมัรินทร์ ขา้งบ้านเลขที ่
63/3
(เสนอจากค้าร้องของ
ประชาชน)

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย ใน
การเดินทาง การจราจร การ
ขนส่ง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 
3.50 - 4.50 เมตร ยาวประมาณ 300 
เมตร พร้อมท่อระบายน ้าขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.60 เมตร ตามแบบ
แปลนรายละเอยีดของเทศบาล

    2,220,000 ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยในพื นที่
มีการคมนาคมทีดี่ ได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ไม่
มีปัญหาน ้าท่วมขงั

ส้านักการชา่ง

11 กอ่สร้างผิวจราจรพร้อมท่อ
ระบายน ้า ซอยแยกถนน
อมัรินทร์ ขา้งบ้านเลขที ่63
 และ 65
(เสนอจากค้าร้องของ
ประชาชน)

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย ใน
การเดินทาง การจราจร การ
ขนส่ง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 
3.50 - 5.00 เมตร ยาวประมาณ 392 
เมตรพร้อมท่อระบายน ้าขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 เมตร ตามแบบ
แปลนรายละเอยีดของเทศบาล

    2,630,000 ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยในพื นที่
มีการคมนาคมทีดี่ ได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ไม่
มีปัญหาน ้าท่วมขงั

ส้านักการชา่ง
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    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและทีม่า

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์

12 กอ่สร้างผิวจราจรพร้อมท่อ
ระบายน ้าถนนซอยแยก
ถนนอมัรินทร์วิถขีา้งสนาม
บอล

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย ใน
การเดินทาง การจราจร การ
ขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 
5.00 เมตร ยาว 137 เมตร พร้อมท่อ
ระบายน ้าขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 
เมตร ตามแบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

      980,000 ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยในพื นที่
มีการคมนาคมทีดี่ ได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ไม่
มีปัญหาน ้าท่วมขงั

ส้านักการชา่ง

13 กอ่สร้างผิวจราจรพร้อมท่อ
ระบายน ้าถนนซอยแยก
ถนนอมัรินทร์วิถขีา้งสวน
อทิธิวิบูลย์

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย ใน
การเดินทาง การจราจร การ
ขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 
3-5 เมตร ยาว 144 เมตร พร้อมท่อ
ระบายน ้า ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 
เมตร ตามแบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

      990,000 ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยในพื นที่
มีการคมนาคมทีดี่ ได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ไม่
มีปัญหาน ้าท่วมขงั

ส้านักการชา่ง

14 กอ่สร้างผิวจราจรพร้อมท่อ
ระบายน ้าถนนซอยแยก
ถนนอมัรินทร์วิถขีา้ง
โรงแรมกาสลอง

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย ใน
การเดินทาง การจราจร การ
ขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 
3.50 - 4.50 เมตร ยาว 157 เมตร พร้อม
ท่อระบายน ้า ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 
เมตร ตามแบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

    1,000,000 ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยในพื นที่
มีการคมนาคมทีดี่ ได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ไม่
มีปัญหาน ้าท่วมขงั

ส้านักการชา่ง

15 กอ่สร้างผิวจราจรซอยแยก
ถนนอมัรินทร์ ขา้งแฟลต
พนักงานเทศบาล
(เสนอจากค้าร้องของ
ประชาชน)

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยในการ
เดินทาง การจราจร การขนส่ง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 4 
เมตร ยาว ประมาณ 65 เมตร  ตามแบบ
แปลนรายละเอยีดของเทศบาล

      145,000 ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยในพื นที่
มีการคมนาคมทีดี่ ได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ไม่
มีปัญหาน ้าท่วมขงั

ส้านักการชา่ง
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    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและทีม่า

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์

16 กอ่สร้างผิวจราจรพร้อมท่อ
ระบายน ้า กลุ่มซอยสวรรค์
วิถ ี63 ขา้งบ้านเลขที ่
183/24 
(เสนอจากค้าร้องของ
ประชาชน)

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยในการ
เดินทาง การจราจร การขนส่ง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 
2.50 เมตร ยาว  160 เมตร พร้อมท่อ
ระบายน ้า ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 
เมตร ตามแบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

      889,000 ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยในพื นที่
มีการคมนาคมทีดี่ ได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ไม่
มีปัญหาน ้าท่วมขงั

ส้านักการชา่ง

17 กอ่สร้างผิวจราจรถนน
ภายในชมุชนวัดจอมคีรี
นาคพรต ขา้งบ้านเลขที ่
160 หมู ่4 (เสนอโดย
ชมุชนวัดจอมฯ)

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยในการ
เดินทาง การจราจร การขนส่ง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร  กว้าง 5 
เมตร ยาว  113  เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

      377,000 ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยในพื นที่
มีการคมนาคมทีดี่ ได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ไม่
มีปัญหาน ้าท่วมขงั

ส้านักการชา่ง

18 กอ่สร้างผิวจราจรถนน
ภายในชมุชนวัดจอมคีรี
นาคพรต ขา้งบ้านเลขที ่50
 หมู ่4
(เสนอโดยชมุชนวัดจอมฯ)

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยในการ
เดินทาง การจราจร การขนส่ง

กอ่สร้างผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร 
กว้าง 2.50 เมตร ยาว  160 เมตร  ตาม
แบบแปลนรายละเอยีดของเทศบาล

      267,000 ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยในพื นที่
มีการคมนาคมทีดี่ ได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ไม่
มีปัญหาน ้าท่วมขงั

ส้านักการชา่ง

19 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน ้าถนน
สาธารณประโยชน์ซอย
สุทัศน์เทพ 14

เพือ่ให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางและมีระบบระบาย
น ้าทีดี่

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 
3.50 เมตร  ยาว 255 เมตร พร้อมท่อ
ระบายน ้า ค.ส.ล. ขนาดเส้นศูนยก์ลาง 
0.60 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล

    1,600,000 ราษฎรทีอ่าศัยอยู่ในพื นที่
มีการคมนาคมทีดี่ไม่มี
ปัญหาน ้าท่วม

ส้านักการชา่ง
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    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและทีม่า

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์

20 กอ่สร้างผิวจราจร พร้อม
ท่อระบายน ้าถนน
สาธารณะแยกถนน
พิษณุโลก ขา้งร้านบุญทิ ง
แกส๊ถงึบ้านเลขที ่816/2
(เสนอจากค้าร้องของ
ประชาชน)

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย  ใน
การจราจรและมีระบบ
ระบายน ้าทีดี่

ผิวจราจร ค.ส.ล.  หนา 0.15  เมตร  กว้าง
 4  เมตร  ยาว 150  เมตร  พร้อมท่อ
ระบายน ้า  ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.60 
เมตร  ตามแบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

1,100,000    ประชาชนได้รับความ
สะดวก  ปลอดภัยในการ
คมนาคม

ส้านักการชา่ง

21 กอ่สร้างผิวจราจรพร้อมท่อ
ระบายน ้าซอยแยกถนน
ขา้งปัม้เชลล์ (เขาขาด)
(เสนอจากค้าร้องของ
ประชาชน)

เพือ่ให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางและมีระบบระบาย
น ้าทีดี่

ผิวจราจร คสล.หนา 0.15 เมตร กว้าง 4 
เมตร ยาว 264 เมตร  พร้อมท่อระบายน ้า
ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.60 เมตร  ตาม
แบบแปลนรายละเอยีดของเทศบาล

    1,990,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
คมนาคม

ส้านักการชา่ง

22 กอ่สร้างถนนผิวจราจร 
พร้อมท่อระบายน ้า ถนน
บริเวณด้านขา้งวัดชอ่งคีรี 
(เสนอโดยชมุชนสะพานด้า)

เพือ่ให้ประชาชนได้ความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

ผิวจราจร คสล.หนา 0.15 เมตร กว้าง 4 
เมตร ยาว 250 เมตร  พร้อมท่อระบายน ้า
ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.60 เมตร  ตาม
แบบแปลนรายละเอยีดของเทศบาล

    1,660,000 ท้าให้ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยใน
บริเวณดังกล่าว ได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร
ไปมา

ส้านักการชา่ง
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    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและทีม่า

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์

23 กอ่สร้างผิวจราจร พร้อม
ท่อระบายน ้า ซอยเชื่อม
ถนนมหาเทพขา้งบ้าน
ช้านาญหมอ
(เสนอโดยชมุชนหนองผัก
ตบ)

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยในการ
เดินทาง การจราจร การขนส่ง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กว้าง  
5.00 เมตร ยาว ประมาณ 160  เมตร 
พร้อมท่อระบายน ้า ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง
 0.40 เมตร  พร้อมบ่อพัก ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

    1,540,000 ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยในพื นที่
มีการคมนาคมทีดี่ได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ไม่
มีปัญหาน ้าท่วมขงั

ส้านักการชา่ง

24 กอ่สร้างผิวจราจร พร้อม
ท่อระบายน ้า ถนนขา้ง
หนองผักตบ ซอยหอพัก
ซากรุะ
(เสนอโดยชมุชนหนองผัก
ตบ)

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย ใน
การจราจร การขนส่งและมี
ระบบระบายน ้าทีดี่

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กว้าง  
5.00 เมตร ยาว ประมาณ 130  เมตร 
พร้อมท่อระบายน ้า ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง
 0.40 เมตร  พร้อมบ่อพัก ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

    1,077,000 ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยในพื นที่
มีการคมนาคมทีดี่ได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ไม่
มีปัญหาน ้าท่วมขงั

ส้านักการชา่ง

25 กอ่สร้างผิวจราจร พร้อม
ท่อระบายน ้า ถนน
สาธารณะซอยแยกมาตุลี 
19 (หลังโรงเรียนเขากบ)

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย ใน
การจราจร การขนส่งและมี
ระบบระบายน ้าทีดี่

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 
3.00 เมตร ยาวประมาณ 105 เมตร 
พร้อมท่อระบายน ้าขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง
 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

      476,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร การ
ขนส่งและการจราจร

ส้านักการชา่ง
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    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและทีม่า

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์

26 กอ่สร้างผิวจราจร พร้อม
ท่อระบายน ้า ถนนภายใน
ชมุชนเขาโกรกพม่า

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย ใน
การจราจร การขนส่งและมี
ระบบระบายน ้าทีดี่

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 
3.50 เมตร พร้อมท่อระบายน ้า ขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 เมตร ยาว 80 เมตร
 และรางระบายน ้า คสล. กว้าง 0.50 เมตร
 ยาว 320 เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

    2,100,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร การ
ขนส่งและการจราจร

ส้านักการชา่ง

27 กอ่สร้างถนน คสล. พร้อม
ท่อระบายน ้าซอยร่วมใจ
พัฒนา 9

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย ใน
การจราจร การขนส่งและมี
ระบบระบายน ้าทีดี่

กอ่สร้างถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 110 เมตร
 พร้อมท่อระบายน ้าขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง
 0.60 เมตร ตามแบบแปลนรายละเอยีด
ของเทศบาล

      900,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร การ
ขนส่งและการจราจร

ส้านักการชา่ง

28 กอ่สร้างถนน คสล. พร้อม
ท่อระบายน ้าซอยแยกจาก
ถนนเขา้หมูบ่้านไอซืแลนด์ 
(ขา้งเลขที ่117/153)

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย ใน
การจราจร การขนส่งและมี
ระบบระบายน ้าทีดี่

กอ่สร้างถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร
 พร้อมท่อระบายน ้าขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง
 0.60 เมตร ตามแบบแปลนรายละเอยีด
ของเทศบาล

      900,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร การ
ขนส่งและการจราจร

ส้านักการชา่ง

29 กอ่สร้างผิวจราจรพร้อมท่อ
ระบายน ้ากลุ่ม ซอยเชื่อม
ระหว่างถนนพุทธมงคล
นิมิตร ตรงขา้มโรงเกลือ 
กบัถนนอมัรินทร์วิถ ีตรง
ขา้มพัสดุส่วนชา่งสุขาภิบาล
 (เสนอโดยชมุชนวัดพุทธ)

เพือ่แกป้ัญหาการจราจรและ
ระบบระบายน ้า

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 
2.00 - 4.00 เมตร ยาว 1,007 เมตร 
พร้อมท่อระบายน ้า ค.ส.ล. ขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.60 เมตร ตามแบบ
แปลนรายละเอยีดของเทศบาล

       7,170,000 ราษฎรทีอ่าศัยอยู่ในพื นที่
มีการคมนาคมทีดี่ ไม่มี
ปัญหาน ้าท่วมขงั

ส้านักการชา่ง
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    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและทีม่า

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์

30 ซ่อมแซมผิวจราจรพร้อม
ทางเท้า ถนนเจา้พระยา 
จากโรงไฟฟ้าน ้าแขง็ ถงึ
ซอยรณชยั

เพือ่แกป้ัญหาการจราจรและ
ระบบระบายน ้า

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.20 เมตร กว้าง 
9-10 เมตร พื นทีไ่ม่น้อยกว่า 10,300 
ตารางเมตร และทางเท้ากว้าง 2-3 เมตร 
พื นทีไ่ม่น้อยกว่า 1,430 ตารางเมตร ตาม
แบบแปลนรายละเอยีดของเทศบาล

       9,000,000 ราษฎรทีอ่าศัยอยู่ในพื นที่
มีการคมนาคมทีดี่ ไม่มี
ปัญหาน ้าท่วมขงั

ส้านักการชา่ง

31 กอ่สร้างผิวจราจร ถนน
โกสียใ์ต้ ชว่งหน้าบ้านแตง
นาราถงึหน้าโรงเรียน
อนุบาลนครสวรรค์ (เสนอ
โดยชมุชนตลาดใต้)

เพือ่ให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.20 เมตร กว้าง 
5.50-7.00 เมตร ยาว 300 เมตร พื นทีไ่ม่
น้อยกว่า 1,970 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนรายละเอยีดของเทศบาล

       1,580,000 ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยในพื นที่
มีการคมนาคมทีดี่ ไม่มี
ปัญหาน ้าท่วมขงั

ส้านักการชา่ง

32 กอ่สร้างผิวจราจรถนน
สาธารณะ จากแยกถนนผัง
เมืองสาย ก. ถงึบริเวณ
พื นทีก่อ่สร้างอาคาร
สัญลักษณ์ต้นน ้าเจา้พระยา

เพือ่ให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางและขนส่ง

กอ่สร้างผิวจราจร คสล. หนา 0.20 เมตร 
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 675 เมตร พื นทีไ่ม่
น้อยกว่า 4,050 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตกว้างขา้งละ 1.50 เมตร 
ตามแบบแปลนรายละเอยีดของเทศบาล

       7,300,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวก ปลอดภัยในการ
คมนาคม

ส้านักการชา่ง

33 กอ่สร้างและขยายผิว
จราจรถนนริมเขื่อนร่องน ้า
เกาะญวณ ชว่งหน้าโรง
ปรับปรุงคุณภาพน ้า ถงึใต้
สะพานเดชาติวงศ์

เพือ่ให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางและขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.20 เมตร พื นทีไ่ม่
น้อยกว่า 7,000 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนรายละเอยีดของเทศบาล

       4,900,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวก ปลอดภัยในการ
คมนาคม

ส้านักการชา่ง
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    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและทีม่า

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์

34 กอ่สร้างถนนรอบเกาะญวน
(เสนอโดยประชาชนบน
เกาะญวณ)

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย ใน
การเดินทาง และใชถ้นนเป็น
คันป้องกนัน ้าท่วม

ถมดินยกระดับถนนรอบเกาะญวน 
กอ่สร้างผิวจราจร หินคลุก กว้าง 8.00 
เมตร  ยาว  2,445  เมตร  ตามแบบ
แปลนรายละเอยีดของเทศบาล

      11,000,000 ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยในพื นที่
มีการคมนาคมทีดี่ ได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ไม่
มีปัญหาน ้าท่วมขงั

ส้านักการชา่ง

35 กอ่สร้างถนนพร้อมท่อลอด
ถนนเชื่อมเกาะญวน 
บริเวณถนนแสงสวรรค์
และหัวเกาะญวณ บริเวณ
โรงปรับปรุงคุณภาพน ้าเสีย 
(เสนอโดยทีมจติอาสา
พัฒนาบ้านเกาะญวณ)

เพือ่ให้ประชาชนได้รับความ
สะดวก ปลอดภัยในการ
เดินทาง

ถมดินยกระดับกอ่สร้างผิวจราจรหินคลุก  
กว้าง 8.00 เมตร  ยาว  72 เมตร พร้อม
ท่อ อโุมงค์ลอดถนน ค.ส.ล. (Box 
Colvert) ขนาด 2-2.10x2.10 ม. และ
อาคารควบคุมระดับน ้า ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

3,700,000       ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยในพื นที่
มีการคมนาคมทีดี่ ได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ไม่
มีปัญหาน ้าท่วมขงั

ส้านักการชา่ง

36 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
ถนนโกสีย ์15 (ซอยขา้ง
เงินทุนหลักทรัพย์
เจา้พระยา)

เพือ่ให้ประชาชนได้รับความ
สะดวก ปลอดภัยในการ
เดินทาง

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 105 เมตร  พร้อมท่อ
ระบายน ้า ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.60 
เมตร ตามแบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

          900,000 ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยในพื นที่
มีการคมนาคมทีดี่ ได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ไม่
มีปัญหาน ้าท่วมขงั

ส้านักการชา่ง

37 กอ่สร้างผิวจราจรพร้อมท่อ
ระบายน ้าซอยขา้งบ้าน
อยัการกติติ ส่วนต่อขยาย
ถงึแยกทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข 1182

เพือ่แกป้ัญหาการจราจรและ
ระบบระบายน ้า

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 172 เมตร พร้อมท่อ
ระบายน ้า ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.60 
เมตร ตามแบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

       1,510,000 ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยในพื นที่
มีการคมนาคมทีดี่ ได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ไม่
มีปัญหาน ้าท่วมขงั

ส้านักการชา่ง
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    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและทีม่า

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์

38 กอ่สร้างผิวจราจร ถนนผัง
เมืองสายออ้มเขาโกรกพม่า
 จากแยกทางหลวง
หมายเลข 117 ถงึ แยก
ถนนพุทธมงคลเยื องส่วน
โยธา (เสนอโดยชมุชนขา้ง 
พ.ว.น.)

เพือ่ให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยจากเหตุร้าย
และสะดวกต่อการสัญจร

กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.20 เมตร
 กว้าง 7 เมตร ยาว 650 เมตร ตามแบบ
แปลนรายละเอยีดของเทศบาล

       3,650,000 ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยในพื นที่
และทีม่ีการใชเ้ส้นทาง
สัญจรได้รับความสะดวก
รวดเร็วไม่มีปัญหาน ้าท่วม
ขงั

ส้านักการชา่ง

39 กอ่สร้างผิวจราจรพร้อมท่อ
ระบายน ้า ซอยแยกจาก
ถนนอมัรินทร์ ตรงขา้ม
แฟลตพนักงานเทศบาล
(เสนอจากค้าร้องของ
ประชาชน)

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยในการ
เดินทาง การจราจร การขนส่ง

ปรับปรุงผิวจราจร คสล. หนา0.15 เมตร 
กว้าง 2.50-4.00 เมตร ยาว 55 เมตร 
พร้อมท่อระบายน ้าขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง
 0.40 เมตร ตามแบบแปลนรายละเอยีด
ของเทศบาล

          400,000 ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยในพื นที่
มีการคมนาคมทีดี่ ได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ไม่
มีปัญหาน ้าท่วมขงั

ส้านักการชา่ง

40 กอ่สร้างผิวจราจรพร้อมท่อ
ระบายน ้า ซอยแยกจาก
ซอยจา่เสง่ียม (ขา้ง
บ้านเลขที ่1311/45)

เพือ่แกป้ัญหาการจราจรและ
ระบบระบายน ้า

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 
6.50-7.50  เมตร ยาว 120 เมตร พร้อม
ท่อระบายน ้าขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 1.00 
เมตร    ตามแบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

       2,200,000 ราษฏรทีอ่าศัยอยู่ในพื นที่
มีการคมนาคมทีดี่ไม่มี
ปัญหาน ้าท่วมขงั

ส้านักการชา่ง
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    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและทีม่า

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์

41 กอ่สร้างผิวจราจรพร้อมท่อ
ระบายน ้า ซอยชมุชนพระ
บางมงคล บริเวณหมูบ่้าน
ทาวน์เฮาส์
(เสนอโดยชมุชนพระบาง
มงคล)

เพือ่แกป้ัญหาการจราจรและ
ระบบระบายน ้า

ผิวจราจร คสล.หนา 0.15 เมตร  กว้าง  
5.00 เมตร ยาว  277 เมตร พร้อมท่อ
ระบายน ้า คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 
0.60 เมตร ตามแบบแปลนรายละเอยีด
ของเทศบาล

       2,200,000 ราษฏรทีอ่าศัยอยู่ในพื นที่
มีการคมนาคมทีดี่ไม่มี
ปัญหาน ้าท่วมขงั

ส้านักการชา่ง

42 กอ่สร้างผิวจราจร ซอย
แยกจากซอยถนนไกรลาศ 
ขา้งบ้านเลขที ่52/1
(เสนอโดยชมุชนชอนตะวัน)

เพือ่แกป้ัญหาการจราจรและ
ระบบระบายน ้า

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 
3.40 เมตร ยาว 106 เมตร  ตามแบบ
แปลนรายละเอยีดของเทศบาล

          148,000 ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยในพื นที่
ได้รับความสะดวกในการ
สัญจร

ส้านักการชา่ง

43 ปรับปรุงระบบระบายน ้า
ถนนไปบางเรารักกนัจริง 
ตั งแต่บ้านเลขที ่
1010/230ถงึหน้าหอพัก
ไทเป 
(เสนอโดยชมุชนหนอง
สาหร่าย)

เพือ่ให้มีระบบระบายน ้าทีดี่ 
แกไ้ขปัญหาน ้าท่วมขงัในพื นที่

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 
5.00 - 6.00  เมตร  ยาว  160  เมตร 
ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.60 มตร  ตาม
แบบแปลนรายละเอยีดของเทศบาล

2,100,000       ราษฏรทีอ่ยู่อาศัยในพื นที่
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ไม่มีปัญหาน ้า
ท่วมขงัในพื นที่

ส้านักการชา่ง
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    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและทีม่า

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์

44 ปรับปรุงระบบระบายน ้า 
ถนนสาธารณะแยกถนน
มหาเทพ (ซอยหมอนวด
แป้ว) ตั งแต่หน้าบ้านเลขที ่
903/44-46 ถงึแยกถนน
มหาเทพ) 
(เสนอโดยชมุชนพรสวรรค์)

เพือ่ให้มีระบบระบายน ้าทีดี่ 
แกไ้ขปัญหาน ้าท่วมขงัในพื นที่

รางระบายน ้า คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง
 0.60 เมตร  ยาว  90  เมตร  ตามแบบ
แปลนรายละเอยีดของเทศบาล

          460,000 ราษฏรทีอ่ยู่อาศัยในพื นที่
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ไม่มีปัญหาน ้า
ท่วมขงัในพื นที่

ส้านักการชา่ง

45 ปรับปรุงระบบระบายน ้า
ถนนมหาเทพจากแยกซอย
หมอนวดแป้วเชื่อมต่อ
ระบบระบายน ้าถนน
พหลโยธิน 
(เสนอโดยชมุชนพรสวรรค์)

เพือ่ให้มีระบบระบายน ้าทีดี่ 
แกไ้ขปัญหาน ้าท่วมขงัในพื นที่

ท่อระบายน ้า ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 1.00 
เมตร ยาว 300 เมตร พร้อมบ่อพัก ตาม
แบบแปลนรายละเอยีดของเทศบาล

       2,200,000 ราษฏรทีอ่ยู่อาศัยในพื นที่
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ไม่มีปัญหาน ้า
ท่วมขงัในพื นที่

ส้านักการชา่ง

46 กอ่สร้างสถานีสูบน ้าฝน  
ถนนไกรลาส
(เสนอโดยชมุชนรวมใจ
พัฒนา)

เพือ่ให้มีระบบระบายน ้า  ที่
มีประสิทธิภาพ

กอ่สร้างบ่อสูบ คสล.พร้อมติดตั งเคร่ืองสูบ
น ้า แบบจุ่ม ควบคุมด้วยระบบอตัโนมัติ  
ตามแบบแปลนรายละเอยีดของเทศบาล

       6,500,000 ท้าให้มีระบบระบายน ้าที่
มีประสิทธิภาพ

ส้านักการชา่ง
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    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและทีม่า

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์

47 กอ่สร้างผิวจราจรพร้อมท่อ
ระบายน ้าถนนสุรารักษ์ 
ชว่งต่อจากถนนเดิมถงึสุด
เขตเทศบาล
(เสนอโดยชมุชนสะพานด้า)

แกป้ัญหาการจราจรและ
ระบบระบายน ้า

ผิวจราจร คสล. 0.20 เมตร กว้าง 6.00 
เมตร ยาว 110  เมตร  พร้อมท่อระบายน ้า
  ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.60 เมตร ตาม
แบบแปลนรายละเอยีดของเทศบาล

       1,180,000 ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยในพื นที่
ได้รับความสะดวกในการ
สัญจร

ส้านักการชา่ง

48 กอ่สร้างผิวจราจรพร้อมท่อ
ระบายน ้า ถนนภายใน
ชมุชนรวมใจพัฒนาตรง
ขา้มสถานีไฟฟ้ายอ่ย
(เสนอโดยชมุชนร่วมใจ
พัฒนา)

เพือ่ให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางและขนส่ง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 
3.50 เมตร ยาว 249 เมตร พร้อมท่อ
ระบายน ้าขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.60 
เมตร ตามแบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

       1,590,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวก  ปลอดภัยในการ
คมนาคม

ส้านักการชา่ง

49 กอ่สร้างผิวจราจร พร้อม
ท่อระบายน ้า แยกถนนไกร
ลาศขา้งศาลอทุธรณ์ ภาค 6
 เชื่อมถนนพิทักษ์สันติ
ราษฎร์
(เสนอโดยชมุชนสามัคคี
พัฒนา)

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย ใน
การเดินทาง การจราจร การ
ขนส่ง และมีระบบระบายน ้า
ทีดี่

กอ่สร้างถนนความกว้างเขตทาง 15-20 
เมตร เป็นผิวจราจร คสล.หนา 0.20 เมตร
 กว้าง 6.50 เมตร  พร้อมท่อระบายน ้า
ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.80 เมตร ยาว 
537 เมตร  ตามแบบแปลนรายละเอยีด
ของเทศบาล

       7,500,000 ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยในพื นที่
มีการคมนาคมทีดี่ ได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ไม่
มีปัญหาน ้าท่วมขงั

ส้านักการชา่ง
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    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและทีม่า

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์

50 กอ่สร้างผิวจราจร พร้อม   
ท่อระบายน ้า ถนน
สาธารณะแยกถนน
พหลโยธินขา้งโกดังปูนนก
อนิทรีย์
(เสนอจากค้าร้องของ
ประชาชน)

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกในการเดินทาง 
มีระบบระบายน ้าทีดี่

ผิวจราจร คสล. หนา 0.20 เมตร กว้าง 8 
เมตร ยาว 350 เมตรพร้อมท่อระบายน ้า 
ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.60 เมตร ตาม
แบบแปลนรายละเอยีดของเทศบาล

       4,000,000 ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยในพื นที่
มีการคมนาคมทีดี่ ได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ไม่
มีปัญหาน ้าท่วมขงั

ส้านักการชา่ง

51 ถนนเชื่อมถนนเจา้พระยา 
(ริมเขื่อน) กบัถนนโกสีย ์
บริเวณสะพานป้อมหนึง่
(เสนอโดยชมุชนทรายทอง
พัฒนา)

เพือ่ให้ประชาชนได้รับความ
สะดวก ปลอดภัยในการ
เดินทาง  เขื่อมต่อระบบบ
โครงขา่ยถนนและเพิม่พื นที่
ผิวจราจรในเขตเมือง

ผิวจราจร คสล.หนา 0.20 เมตร และ
ก้าแพงกนัดินกนัตล่ิงพัง  พร้อมปรับปรุง
ระบบระบายน ้าทางเท้า ไฟฟ้าส่องสว่าง 
และระบบควบคุมการจราจร ตามแบบ
แปลนรายละเอยีดของเทศบาล

       8,770,000 ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยในพื นที่
มีการคมนาคมทีดี่ ได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ไม่
มีปัญหาน ้าท่วมขงั

ส้านักการชา่ง

52 ขยายผิวจราจรถนนผัง
เมืองสาย ก พร้อม เกาะ
กลางถนนทางเท้า ท่อ
ระบายน ้า และระบบไฟฟ้า
ส่องสว่างถนนผังเมืองสาย ก

เพือ่ให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 
เมตร พื นที ่19,370 เมตร ท่อระบายน ้า
ทางเท้าและเกาะกลางตามแนวถนนยาว 
2,768 เมตร ตามแบบแปลนรายละเอยีด
ของเทศบาล

 50,000,000
(เงินอดุหนุน)

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยในพื นที่
มีการคมนาคมทีดี่ ได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ไม่
มีปัญหาน ้าท่วมขงั

ส้านักการชา่ง
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    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและทีม่า

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์

53 กอ่สร้างผิวจราจร พร้อม
ท่อระบายน ้าถนนภายใน
ชมุชนวัดวรนาถ ซอยธรรม
วิถ ี4

เพือ่ให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 
2.50 - 3.50 เมตร ยาว 160 เมตร พร้อม
ท่อระบายน ้าขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 
เมตร รวมระบบประปา และระบบไฟฟ้า
ในชมุชน

       1,500,000 ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยในพื นที่
มีการคมนาคมทีดี่ ได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว ไม่มี
ปัญหาน ้าท่วมขงั

ส้านักการชา่ง

54 กอ่สร้างผิวจราจร พร้อม
ท่อระบายน ้า ภายในชมุชน
เจา้แม่ศรีจนัทร์ (เสนอโดย
ชมุชนเจา้แม่ศรีจนัทร์)

เพือ่ให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง
ประมาณ 2.00-4.00 เมตร ยาวประมาณ 
1,125 เมตร พร้อมท่อระบายน ้า ขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 เมตร ตามแบบ
แปลนรายละเอยีดของเทศบาล

       3,757,000 ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยในพื นที่
มีการคมนาคมทีดี่ ได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว ไม่มี
ปัญหาน ้าท่วมขงั

ส้าน้าการชา่ง

55 ซ่อมแซมผิวจราจรถนน 
แนวผังเมืองสาย ข บน
เกาะยม (เสนอโดยชมุชน
เกาะยม)

เพือ่ให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางและเชื่อมเส้นทาง
ระหว่างสะพานป้อมหนึง่ถงึ
สะพานขา้มแม่น ้าน่าน)

ซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.20 เมตร
 พื นที ่2,300 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

       1,610,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางและขนส่ง

ส้าน้าการชา่ง

56 กอ่สร้างทางเท้าภายในเขต
เทศบาล (เสนอโดยชมุชน
หนองผักตบ)

เพือ่ให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทาง การจราจรการขนส่ง

ทางเท้าภายในเขตเทศบาล พื นทีร่วม 
4,000 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

       2,000,000        2,000,000 ประชาชนทัว่ไปได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัยใน
ชวีิตทรัพยสิ์น และการ
สัญจร

ส้านักการชา่ง
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    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและทีม่า

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์

57 กอ่สร้างวางท่อระบายน ้า 
และกอ่สร้างผิวจราจรส่วน
ต่อขยายถนนสาธารณะ
แยกถนนไกรลาสขา้งสาธิต 
  ราชภัฎถงึถนนก้าลังพล

เพือ่ให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทาง การจราจรการขนส่ง

ท่อระบายน ้าขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.60 
เมตร ทั งสองฝ่ังถนน ยาวตามแนวถนน 
623 เมตร และกอ่สร้างผิวจราจร แอส
ฟัลท์ติก คอนกรีตหนา 0.10 เมตร ยาว 
388 เมตร พื นทีไ่ม่น้อยกว่า 3,492 ตาราง
เมตร

      15,139,000 ประชาชนทัว่ไปได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัยใน
ชวีิตทรัพยสิ์น และการ
สัญจร

58 ปรับปรุงเกาะกลางถนน
ภายในเขตเทศบาล
(เสนอโดยชมุชนหนองผัก
ตบ)

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดอภัยใน
การเดินทาง การจราจร การ
ขนส่ง

ปรับปรุงเกาะกลางถนนภายในเขตเทศบาล
 พื นทีร่วม 4,000 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนรายละเอยีดของเทศบาล

       2,000,000        2,000,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวก ปลอดภัย จาก
เหตุร้ายและสะดวกใน
การสัญจร

ส้านักการชา่ง

59 กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. พร้อม
ท่อระบายน ้า ซอยขา้ง
บ้านเลขที ่ช.68/77 ถนน
วิมานแมน

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดอภัยใน
การเดินทาง การจราจร การ
ขนส่ง

กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ 4.00 
เมตร ยาวประมาณ 115 เมตร พร้อมท่อ
ระบายน ้าขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 
เมตร ตามแบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

          700,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวก ปลอดภัย จาก
เหตุร้ายและสะดวกใน
การสัญจร

ส้านักการชา่ง

60 กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. พร้อม
ท่อระบายน ้า ซอยดาวดึงส์
 11

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดอภัยใน
การเดินทาง การจราจร การ
ขนส่ง

กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 4.00-6.00 
เมตร ยาว 225 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมท่อระบายน ้าขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง
 0.40 เมตร ตามแบบแปลนรายละเอยีด
ของเทศบาล

       1,580,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวก ปลอดภัย จาก
เหตุร้ายและสะดวกใน
การสัญจร

ส้านักการชา่ง
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    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและทีม่า

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์

61 กอ่สร้างผิวจราจร พร้อม
ท่อระบายน ้าและทางเท้า 
ถนนมหาเทพ
(เสนอโดยชมุชนหนองผัก
ตบ)

ประชาชนได้รับประโยชน์ 
จากการใชเ้ส้นทาง พร้อมทั ง
มีระบบระบายน ้าทีดี่ได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัยใน
การเดินทาง

จดักรรมสิทธิ์ทีดิ่นและกอ่สร้างผิวจราจร 
คสล. หนา 0.20 เมตร กว้าง 13-14 เมตร
 ยาว 1,850 เมตร ทางเท้าและระบบ
ระบายน ้า ตามแบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

 75,000,000
(เงินอดุหนุน)

 75,000,000
(เงินอดุหนุน)

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยในพื นที่
มีการคมนาคมทีดี่ ได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ไม่
มีปัญหาน ้าท่วมขงั

ส้านักการชา่ง

62 กอ่สร้างผิวจราจรพร้อมท่อ
ระบายน ้าถนนขา้งวัดเขาฯ
(เสนอโดยชมุชนเดชาพัฒนา)

เพือ่ให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางและมีระบบระบาย
น ้าทีดี่

กอ่สร้างผิวจราจร คสล. หนา 0.20 เมตร 
กว้าง 4-8 เมตร ยาว  1,280 เมตร พร้อม
ท่อระบายน ้า คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง
 0.60 เมตร ตามแบบแปลนรายละเอยีด
ของเทศบาล

         11,300,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวก  ปลอดภัย       
ในการคมนาคม

ส้านักการชา่ง

63 ติดตั งเสาไฟฟ้าพร้อมดวง
โคมถนนธรรมวิถี
(เสนอจากค้าร้องของ
ประชาชน)

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดอภัยใน
การเดินทาง การจราจร การ
ขนส่ง

ติดตั งเสาไฟฟ้าชนิดโคมเด่ียวสูง 9 เมตร 
ดวงโคมชนิด HIGH PRESSURE SODIUM
 ขนาด 250 วัตต์ จ้านวน 30 ต้น ตาม
แบบแปลนรายละเอยีดของเทศบาล

       1,930,000 ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยในพื นที่
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการเดินทาง 
การจราจร การขนส่ง

ส้านักการชา่ง

64 ติดตั งเสาไฟฟ้าพร้อมดวง
โคมถนนเทพนิมิตร (ตัดใหม่)
(เสนอจากค้าร้องของ
ประชาชน)

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดอภัยใน
การเดินทาง การจราจร การ
ขนส่ง

ติดตั งเสาไฟฟ้าชนิดโคมเด่ียวสูง 9 เมตร 
ดวงโคมชนิด HIGH PRESSURE SODIUM
 ขนาด 250 วัตต์ จ้านวน 20 ต้น ถนน
เทพนิมิตร (ตัดใหม่) ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

             840,000 ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับความ
สะดวก ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดปัญหา
อบุัติเหตุ

ส้านักการชา่ง
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    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและทีม่า

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์

65 กอ่สร้างผิวจราจรพร้อมท่อ
ระบายน ้า ถนนสวรรค์วิถ ี2
(เสนอจากค้าร้องของ
ประชาชน)

เพือ่ให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางและมีระบบระบาย
น ้าทีดี่

ผิวจราจร คสล.หนา 0.15 เมตร กว้าง 4  
เมตร ยาว  115 เมตร พร้อมท่อระบายน ้า
 คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 เมตร 
ตามแบบแปลนรายละเอยีดของเทศบาล

          760,000 ราษฏรทีอ่าศัยอยู่ในพื นที่
มีการคมนาคมทีดี่ไม่มี
ปัญหาน ้าท่วม

ส้านักการชา่ง

66 กอ่สร้างผิวจราจรพร้อมท่อ
ระบายน ้าถนนโกสีย ์14
(เสนอจากค้าร้องของ
ประชาชน)

เพือ่ให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางและมีระบบระบาย
น ้าทีดี่

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 4 
เมตร ยาว 184 เมตร พร้อมท่อระบายน ้า
ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 เมตร ตาม
แบบแปลนรายละเอยีดของเทศบาล

       1,240,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
คมนาคม

ส้านัการชา่ง

67 กอ่สร้างถนน ผิวจราจรท่อ
ระบายน ้า  ภายในชมุชน   
วัดพระบางมงคล
(เสนอโดยชมุชนพระบาง
มงคล)

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยในการ
เดินทาง การจราจร  การ
ขนส่ง และมีระบบ ระบาย
น ้าทีดี่

ผิวจราจร คสล. หนา0.15  เมตร กว้าง 
5.00 เมตร ยาว 277 เมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน ้าขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.60 
เมตร ตามแบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

       2,220,000 ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยในพื นที่
มีการคมนาคมทีดี่ ได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ไม่
มีปัญหาน ้าท่วมขงั

ส้านักการชา่ง

68 กอ่สร้างผิวจราจรพร้อมท่อ
ระบายน ้า คสล.ซอยโกสีย ์8
(เสนอจากค้าร้องของ
ประชาชน)

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัยใน
การเดินทางการจราจรการ
ขนส่ง

ผิวจราจร คสล.หนา 0.15 เมตร กว้าง 
2.50 เมตร ยาวประมาณ 95.00 เมตร 
พร้อมท่อระบายน ้าขนาด เส้นผ่าศูนยก์ลาง
 0.40 เมตร ตามแบบแปลนรายละเอยีด
ของเทศบาล

          530,000 ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยในพื นที่
การคมนาคมทีดี่ ได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ไม่
มีปัญหาน ้าท่วมขงั

ส้านักการชา่ง
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    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและทีม่า

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์

69 กอ่สร้างผิวจราจรพร้อม    
ท่อระบายน ้า ซอยโกสีย ์10
(เสนอจากค้าร้องของ
ประชาชน)

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย ใน
การจราจร การขนส่งและมี
ระบบระบายน ้าทีดี่

ผิวจราจร  คสล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 
3.50 เมตร ยาว 175  เมตร พร้อมท่อ
ระบายน ้าขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 
เมตร  ตามแบบแปลนของเทศบาล

       1,000,000 ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยในพื นที่
มีการคมนาคมทีดี่ ได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ไม่
มีปัญหาน ้าท่วมขงั

ส้านักการชา่ง

70 กอ่สร้างผิวจราจร พร้อม
ท่อระบายน ้า ซอยโกสีย ์16
(เสนอจากค้าร้องของ
ประชาชน)

เพือ่ให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร การ
คมนาคม การขนส่ง และมี
ระบบระบายน ้าทีดี่

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 4 
เมตรยาว 144 เมตร พร้อมท่อระบายน ้า 
ขนาด 0.40 ม.  ตามแบบแปลนของ
เทศบาล

          950,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร  การ
ขนส่งและการจราจร   ไม่
มีปัญหาน ้าท่วมขงั

ส้านักการชา่ง

71 กอ่สร้างผิวจราจรพร้อมท่อ
ระบายน ้า ซอยแยกซอย
มหาเทพ (ขา้งหนองผักตบ)
(เสนอโดยชมุชนหนองผัก
ตบ)

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย ใน
การเดินทาง การจราจร การ
ขนส่ง และมีระบบระบายน ้า
ทีดี่

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร  กว้าง 
5.00 เมตร  ยาว 170 เมตร พร้อมท่อ
ระบายน ้า ขนาด เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 
เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล

       1,390,000 ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยในพื นที่
มีการคมนาคมทีดี่ ได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ไม่
มีปัญหาน ้าท่วมขงั

ส้านักการชา่ง

72 กอ่สร้างผิวจราจรพร้อมท่อ
ระบายน ้า ถนนสวรรค์วิถ ี
66
(เสนอจากค้าร้องของ
ประชาชน)

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย ใน
การเดินทางการจราจร  การ
ขนส่ง และมีระบบระบายน ้า
ทีดี่

ผิวจราจรหนา 0.15 เมตร กว้าง 
3.00-5.00  เมตร  ยาว 320 เมตร พร้อม
ท่อระบายน ้า ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.60 
เมตร  ตามแบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

       2,400,000 ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยในพื นที่
มีการคมนาคมทีดี่ ได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ไม่
มีปัญหาน ้าท่วมขงั

ส้านักการชา่ง
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    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและทีม่า

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์

73 กอ่สร้างผิวจราจรพร้อมท่อ
ระบายน ้า ซอยโกสีย ์2
(เสนอจากค้าร้องของ
ประชาชน)

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย ใน
การจราจร การขนส่งและมี
ระบบระบายน ้าทีดี่

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 125 เมตร พร้อม   ท่อ
ระบายน ้า ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 
เมตร  ตามแบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

          950,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร การ
ขนส่งและการคมนาคม

ส้านักการชา่ง

74 กอ่สร้างผิวจราจรพร้อมท่อ
ระบายน ้า ซอยโกสีย ์18
(เสนอโดยชมุชนหนองผัก
ตบ)

เพือ่ให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรและมี
ระบบระบายน ้าทีดี่

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 4 
เมตร ยาว 93 เมตร พร้อมท่อระบายน ้า 
ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 เมตร      
ตามแบบแปลนรายละเอยีดของเทศบาล

          650,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร การ
ขนส่งและการคมนาคม

ส้านักการชา่ง

75 กอ่สร้างผิวจราจรพร้อมท่อ
ระบายน ้าถนนสาธารณะ
แยกถนนพหลโยธินขา้ง
สถานีไฟฟ้ายอ่ยเชื่อมถนน
ก้าลังพล
(เสนอจากค้าร้องของ
ประชาชน)

เพือ่ให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางและมีระบบระบาย
น ้าทีดี่

ผิวจราจร คสล. หนา 0.20 เมตร กว้าง 6 
เมตร ยาว 883 เมตร  ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

       4,248,000 ราษฎรทีอ่าศัยอยู่ในพื นที่
มีการคมนาคมทีดี่ไม่มี
ปัญหาน ้าท่วม

ส้านักการชา่ง

76 กอ่สร้างผิวจราจรถนนพุทธ
มงคล
(เสนอโดยชมุชนวัดพุทธ)

เพือ่ให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางและมีระบบระบาย
น ้าทีดี่

ผิวจราจร คสล.หนา 0.20 เมตร กว้าง 
6-13 เมตร ยาว 2,450 เมตร พื นทีใ่ม่น้อย
กว่า 33,600  ตารางเมตร  ตามแบบ
แปลนรายละเอยีดของเทศบาล

      11,000,000       11,000,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวก  ปลอดภัย        
ในการเดินทางและขนส่ง

ส้านักการชา่ง
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    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและทีม่า

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์

77 กอ่สร้างระบบ
สาธารณูปโภคภายใน
โครงการบ้านมัน่คง
(เสนอจากค้าร้องของ
ประชาชน)

เพือ่ให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางและมีระบบระบาย
น ้าทีดี่

ถนนพร้อมท่อระบายน ้าปักเสาพาดสาย
ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และขยายเขตประปา
  ภายในโครงการบ้านมัน่คง  ตามแบบ
แปลนรายละเอยีดของเทศบาล

15,000,000      15,000,000      ประชาชนได้รับความ
สะดวก  ปลอดภัย       
ในการคมนาคม

ส้านักการชา่ง

78 ปรับปรุงและซ่อมแซมถนน
ไกรลาศ (เสนอจากค้าร้อง
ของประชาชน)

เพือ่ให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

ปรับปรุงทางเท้าพื นทีไ่ม่น้อยกว่า 3,800 
ตารางเมตร และผิวจราจร คสล.หนา 0.20
 เมตร พื นทีไ่ม่น้อยกว่า 6,570 ตารางเมตร

       2,700,000        4,700,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง
และขนส่งปลอดภัย

ส้านักการชา่ง

79 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในเขตเทศบาล
(เสนอโดยชมุชนในเขต
เทศบาล)

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยในการ
เดินทาง การจราจร การขนส่ง

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล        2,000,000        2,000,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัย จาก
เหตุร้ายและสะดวกใน
การสัญจร

ส้านักการชา่ง

80 ติดตั งป้ายหยดุรถโดยสาร
ประจ้าทาง
(เสนอโดยสโมสรโรตาร่ีส่ี
แคว)

เพือ่แสดงจดุหยดุรถโดยสาร
เป็นการป้องกนัและลด
ปัญหาอบุัติเหตุ

ติดตั งป้ายหยดุรถโดยสารประจ้าทางตาม
แบบแปลนรายละเอยีดของเทศบาล

          600,000 ปัญหาอบุัติเหตุลดลง ส้านักการชา่ง
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    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและทีม่า

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์

81 กอ่สร้างสะพานขา้มแม่น ้า
น่าน บริเวณวัด
ทองธรรมชาติเชื่อมทาง
หลวงหมายเลข 225
(เสนอจากค้าร้องของ
ประชาชน)

เพือ่เปิดพื นทีแ่ละรองรับการ
ขยายตัวของชมุชนและ
ปริมาณการจราจรในอนาคต

สะพาน คสล. กว้าง 8 เมตร พร้อมถนน
เชื่อมสะพานจ้านวน 1  แห่ง

 110,000,000
(เงินอดุหนุน)

 110,000,000
(เงินอดุหนุน)

ประชาชนมีทางเลือก
เส้นทางนี ใชใ้น การสัญจร
เพิม่ขึ น ลดอบุัติเหตุทีอ่าจ
เกดิขึ น ตามแนวทางแยก
สายหลักเดิม

ส้านักการชา่ง

82 กอ่สร้างถนนตามผังเมือง
รวมถนนสาย ข (บริเวณ
เกาะยม)
(เสนอโดยชมุชนเกาะยม)

เพือ่เปิดพื นทีแ่ละรองรับการ
ขยายตัวของชมุชนและ
ปริมาณการจราจรในอนาคต

ผิวจราจรพร้อมท่อระบายน ้า ทางเท้า และ
โคมไฟถนนเขตทาง กว้างรวม 16 เมตร

 60,000,000
(เงินอดุหนุน)

 60,000,000
(เงินอดุหนุน)

ประชาชนมีทางเลือก
เส้นทางนี ใชใ้น การสัญจร
เพิม่ขึ น ลดอบุัติเหตุทีอ่าจ
เกดิขึ น ตามแนวทางแยก
สายหลักเดิม

ส้านักการชา่ง

83 กอ่สร้างผิวจราจรพร้อมท่อ
ระบายน ้าถนนอมัรินทร์
(เสนอจากค้าร้องของ
ประชาชน)

เพือ่ให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางและมีระบบระบาย
น ้าทีดี่

ผิวจราจร คสล. ยาว  300  เมตร  พร้อม
ท่อระบายน ้า ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง  0.60
 เมตร ตามแบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

       6,000,000 ราษฏรทีอ่าศัยอยู่ในพื นที่
มีการคมนาคมทีดี่ไม่มี
ปัญหาน ้าท่วม

ส้านักการชา่ง
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    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและทีม่า

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์

84 กอ่สร้างท่อระบายน ้า
พร้อมทางเท้าถนนริมน ้า
ตั งแต่โรงเรียนอนุบาล
นครสวรรค์ถงึบริเวณหลัง
ส้านักงานอยัการ (ฝ่ังส่วน
ราชการ)
(เสนอจากค้าร้องของ
ประชาชน)

เพือ่ให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร และมี
ระบบระบายน ้าทีดี่

ท่อระบายน ้าขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.60 
เมตร ยาวรวม 1,400 เมตร พร้อมทางเท้า
 ตามแบบแปลนรายละเอยีดของเทศบาล

       9,200,000 ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยในพื นที่
มีการคมนาคมทีดี่ ได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ไม่
มีปัญหาน ้าท่วมขงั

ส้านักการชา่ง

85 กอ่สร้างผิวจาจร คสล. 
ซอยมาตุลี 35 ชว่งที ่2
(เสนอจากค้าร้องของ
ประชาชน)

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย ใน
การเดินทางการจราจร  การ
ขนส่ง และมีระบบระบายน ้า
ทีดี่

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 
6.00 เมตร ยาว 140 เมตร พร้อมท่อ
ระบายน ้า ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 ม. 
 ตามแบบแปลนรายละเอยีดเทศบาล

       1,250,000 ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยในพื นที่
มีการคมนาคมทีดี่ ได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ไม่
มีปัญหาน ้าท่วมขงั

ส้านักการชา่ง

86 กอ่สร้างผิวจราจร ถนน
อรรถกวี จากถนนโกสียถ์งึ
โรงพยาบาลสวรรค์ประชา
รักษ์ (เสนอจากค้าร้องของ
ประชาชน)

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกในการเดินทาง 
การจราจร การขนส่ง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.20 เมตร กว้าง 
12-14 เมตร ยาว 550 เมตร  หรือมีเนื อที่
ไม่น้อยกว่า 7,200 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนรายละเอยีดของเทศบาล

       5,760,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร และ
การขนส่ง

ส้านักการชา่ง

87 กอ่สร้างผิวจราจร คสล. 
ถนนมาตุลี  จากถนนริม
เขื่อนถงึซอยมาตุลี 5
(เสนอจากค้าร้องของ
ประชาชน)

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย ใน
การเดินทาง การจราจรการ
ขนส่ง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.20 เมตร  กว้าง   
10 - 12  เมตร  ยาว   600  เมตร หรือ
พื นทีไ่ม่น้อยกว่า  6,900   ตารางเมตร   
ตามแบบแปลนรายละเอยีดของเทศบาล

       5,520,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร และ
 การขนส่ง

ส้านักการชา่ง
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    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและทีม่า

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์

88 กอ่สร้างผิวจราจร ถนน
สวรรค์วิถ ีจากแยกถนน
ธรรมวิถ ีถงึส่ีแยกถนน
อรรถกวี (เสนอจากค้าร้อง
ของประชาชน)

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย ใน
การเดินทาง การจราจรการ
ขนส่ง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.20 เมตร  กว้าง   
11 - 18  เมตร  ยาว   800  เมตร หรือ
พื นทีไ่ม่น้อยกว่า  12,000  ตารางเมตร   
ตามแบบแปลนรายละเอยีดของเทศบาล

       9,600,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร และ
 การขนส่ง

ส้านักการชา่ง

89 กอ่สร้างผิวจราจรถนน
สวรรค์วิถจีากแยกถนน
อรรถกวี ถงึสามแยกถนน
ดาวดึงส์ (เสนอจากค้าร้อง
ของประชาชน)

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย ใน
การเดินทาง การจราจรการ
ขนส่ง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.20 เมตร  กว้าง   
11 - 18  เมตร  ยาว   760  เมตร หรือ
พื นทีไ่ม่น้อยกว่า  11,400 ตารางเมตร   
ตามแบบแปลนรายละเอยีดของเทศบาล

       9,120,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร  การ
ขนส่งและการจราจร

ส้านักการชา่ง

90 กอ่สร้างผิวจราจรถนน
อรรถกวี จากโรงพยาบาล
สวรรค์ประชารักษ์ถงึถนน
อมราวิถ ี(เสนอจากค้าร้อง
ของประชาชน)

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย ใน
การเดินทาง การจราจรการ
ขนส่ง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.20 เมตร  กว้าง   
11 - 14  เมตร  ยาว   500  เมตร หรือ
พื นทีไ่ม่น้อยกว่า  6,500 ตารางเมตร ตาม
แบบแปลนรายละเอยีดของเทศบาล

       5,200,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร  การ
ขนส่งและการจราจร

ส้านักการชา่ง

91 กอ่สร้างผิวจราจร ถนน
โกสียจ์ากวัดนครสวรรค์ถงึ 
ธนาคารกรุงไทย จ้ากดั 
สาขา ถนนสวรรค์วิถ ี
(เสนอจากค้าร้องของ
ประชาชน)

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย ใน
การเดินทาง การจราจรการ
ขนส่ง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.20 เมตร กว้าง 
5-12 เมตร ยาว 560 เมตร หรือ พื นทีไ่ม่
น้อยกว่า 5,130 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนรายละเอยีดของเทศบาล

       4,100,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร การ
ขนส่งและการจราจร

ส้านักการชา่ง
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    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและทีม่า

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์

92 กอ่สร้างผิวจราจร ถนน
สวรรค์วิถหีน้าวัด
นครสวรรค์ถงึตึกน ้าเงิน 
(เสนอจากค้าร้องของ
ประชาชน)

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัยใน 
การเดินทาง การจราจร  
การขนส่ง

กอ่สร้างผิวจราจร คสล. หนา0.20 เมตร
กว้าง 11-15 เมตร ยาว 430 เมตร หรือ
พื นทีไ่ม่น้อยกว่า 5,970 ตร.ม ตามแบบ
แปลนรายละเอยีดของเทศบาล

       4,780,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร การ
ขนส่งและการจราจร

ส้านักการชา่ง

93 กอ่สร้างผิวจราจร ถนน
โกสีย ์หน้าทีท่้าการ
ไปรษณียถ์งึวัดนครสวรรค์ 
(เสนอจากค้าร้องของ
ประชาชน)

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยในการ
เดินทาง การจราจร การขนส่ง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.20 เมตร กว้าง 11
 - 15 เมตร ยาว 775 เมตร หรือมีเนื อที่
ไม่น้อยกว่า 10,020 เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

       8,100,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร การ
ขนส่งและการคมนาคม

ส้านักการชา่ง

94 กอ่สร้างผิวจราจร พร้อม
ท่อระบายน ้า ถนน
สาธารณะแยกถนน
พิทักษ์สันติราษฎร์(ขา้ง
บ้านนางชะเอม สิงหะ)
(เสนอโดยชมุชนสามัคคี
พัฒนา)

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย ใน
การจราจร การขนส่งและมี
ระบบระบายน ้าทีดี่

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 
4.50 เมตร ยาว 42 เมตร พร้อมท่อ
ระบายน ้า ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 
เมตร ตามแบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

          340,000 ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยในพื นที่
มีการคมนาคมทีดี่ ได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ไม่
มีปัญหาน ้าท่วมขงั

ส้านักการชา่ง

95 กอ่สร้างผิวจราจร พร้อม
ท่อระบายน ้า ภายในชมุชน
สุขสวัสด์ิ ศูนยท์่ารถ 
จ้านวน 9 ซอย
(เสนอโดยชมุชนสุขสวัสด์ิ)

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย ใน
การจราจร การขนส่งและมี
ระบบระบายน ้าทีดี่

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กว้าง  
3.00-7.00 เมตร ยาวประมาณ 611  เมตร
 พร้อมท่อระบายน ้า ขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.60 เมตร  พร้อมบ่อพัก
 ตามแบบแปลนรายละเอยีดของเทศบาล

       5,353,000 ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยในพื นที่
มีการคมนาคมทีดี่ได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ไม่
มีปัญหาน ้าท่วมขงั

ส้านักการชา่ง
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    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและทีม่า

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์

งบประมาณเทศบาล 32,401,000  179,952,000    111,023,000    
งบเงินอุดหนุน -             295,000,000    245,000,000    
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4. ยทุธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
    4.2 แนวทางปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาแหลง่ท่องเทีย่ว พ้ืนทีนั่นทนาการ และสวนสาธารณะ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงร้ัวรอบอทุยาน
สวรรค์
(เสนอโดยชมุชนวิมานแมน)

เพือ่ให้มีภูมิทัศน์ทีส่วยงาม ปรับปรุงร้ัวเดิมรอบอทุยานสวรรค์โดยท า
เหล็กลูกกรงร้ัว  เสาร้ัวรูปแบบเกง๋จนี
พร้อมทาสีร้ัว  ความยาวประมาณ  337  
เมตร ตามแบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

    1,950,000 เกดิความสวยงามเป็น
ระเบียบ

ส านักการชา่ง

2 กอ่สร้างห้องน้ าภายใน
อทุยานสวรรค์
(เสนอโดยชมุชนหิมพานท์)

เพือ่อ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน ทีเ่ขา้มาใช้
พักผ่อนภายในอทุยานสวรรค์

กอ่สร้างห้องน้ า  3 แห่ง ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

    1,000,000      1,000,000      1,000,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวก

ส านักการชา่ง

3 ปรับปรุงเกาะกลางถนน
ทางร่วมระหว่าง ถนน
อรรถกวี และมาตุลี (หน้า
ส านักงาน เทศบาลฯ)

เพือ่ให้มีภูมิทัศน์ทีส่วยงาม
และให้มีสถานทีจ่ดักจิกรรม

ปรับปรุงลานดนตรีจดัท าทางเท้าภายใน
สวนปรับปรุงสวนหยอ่มติดต้ังระบบสปริง
เกอร์และไฟฟ้าแสงสว่างจ านวน  1  แห่ง 
ตามแบบแปลนรายละเอยีดของเทศบาล

     5,000,000 เกดิความสวยงาม
ตระการตา สร้างความ
ประทับใจ แกผู้่มาเยี่ยมชม

ส านักการชา่ง

4 กอ่สร้างซุ้มพระภายใน
อทุยานสวรรค์
(เสนอโดยชมุชนหน้า
อทุยานฯ)

เพือ่ให้มีซุ้มพระประจ า
อทุยานสวรรค์

กอ่สร้างซุ้มพระ จ านวน 1 แห่ง ตามแบบ
แปลนรายละเอยีดของเทศบาล

       200,000 มีซุ้มพระส าหรับให้
ประชาชนทัว่ไปได้กราบ
ไหว้ ประจ าอทุยานสวรรค์

ส านักการชา่ง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 ถึง 2558)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า
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    4.2 แนวทางปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาแหลง่ท่องเทีย่ว พ้ืนทีนั่นทนาการ และสวนสาธารณะ
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า

5 พัฒนาพืน้ทีเ่ฉพาะบริเวณ
หนองผักตบ
(เสนอโดยชมุชนหนองผัก
ตบ)

เพือ่ให้มีภูมิทัศน์ทีส่วยงาม
และป้องกนัการบุกรุกที่
สาธารณะในเชงิรุก

กอ่สร้างศาลาลอยน้ า ศาลาทางเดินรอบ
สระน้ า และปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยรอบ  
ตามแบบแปลนรายละเอยีดของเทศบาล

     5,000,000      5,000,000 ราษฏรทีอ่ยู่อาศัยในพืน้ที่
มีทีใ่ชใ้นการพักผ่อนเพิม่
รายได้จากการท่องเทีย่ว

ส านักการชา่ง

6 ปรับปรุงเกาะกลางอทุยาน
สวรรค์
(เสนอโดยชมุชนหน้า
อทุยานฯ)

เพือ่ให้มีภูมิทัศน์ทีส่วยงาม กอ่สร้างถนนและทีจ่อดรถปรับปรุงอาคาร
เดิมทีท่รุดโทรมกอ่สร้างอาคารเรือนร่มไม้ 
1 หลังปรับปรุงพืน้ทีแ่ละตัดแต่งต้นไม้
พร้อมปลูกต้นไม้เพิม่เติม  ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

   12,000,000 เกดิความสวยงาม
ตระการตา สร้างความ
ประทับใจ แกผู้่มาเยี่ยมชม

ส านักการชา่ง

7 ปรับปรุงสะพานเชื่อมเกาะ
กลางอทุยานสวรรค์
(เสนอโดยชมุชนหน้า
อทุยานฯ)

เพือ่ให้เกดิความสวยงามและ
สอดคล้องกบัการปรับปรุง
พืน้ทีเ่กาะกลาง

ปรับปรุงราวสะพานและซุ้มบริเวณสะพาน 
 จ านวน  1  แห่ง  ตามแบบปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

       950,000 เกดิความสวยงาม
ตระการตา สร้างความ
ประทับใจ แกผู้่มาเยี่ยมชม

ส านักการชา่ง

8 จดัท าป้ายสถานที่
ท่องเทีย่วพร้อมประวัติ
(เสนอโดยชมุชนตลาดลาว 
ชมรมเขากบ หอการค้า
จงัหวัดนครสวรรค์ 
โรงเรียนนครสวรรค์)

เพือ่บอกถงึความเป็มาของ
สถานทีท่่องเทีย่วในเขต
เทศบาล

ป้ายชื่อสถานทีท่่องเทีย่วพร้อมประวัติ  
จ านวน  12  ป้าย

       120,000        120,000 ประชาชนรับทราบขอ้มูล
ประวัติความเป็นมา
เกี่ยวกบัสถานทีท่่องเทีย่ว

ส านักการชา่ง
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    4.2 แนวทางปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาแหลง่ท่องเทีย่ว พ้ืนทีนั่นทนาการ และสวนสาธารณะ
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า

9 ปรับปรุงทางเท้าตาม
แนวขนานริมเขื่อนภายใน
อทุยานสวรรค์

เพือ่ให้ประชาชนมีเส้นทาง
เดินทางทีส่ะดวก

กอ่สร้างทางเดินเท้าภายในอทุยานสวรรค์
กว้าง 2.00 เมตร ยาว 2,725 เมตร โดยปู
บล็อกทางเท้าพร้อมขอบคันหิน ตามแบบ
แปลนรายละเอยีดของเทศบาล

     6,300,000      6,300,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
คมนาคม

ส านักการชา่ง

10 กอ่สร้างอาคารสัญลักษณ์
พืน้ทีต้่นน้ าเจา้พระยา 
(พืน้ทีเ่ฉพาะเกาะยม)

เพือ่พัฒนาต้นแม่น้ า
เจา้พระยา ให้เป็นแหล่ง
ท่องเทีย่ว ระดับประเทศถงึ
ระดับนานาชาติ

กอ่สร้างอาคารสัญลักษณ์ ต้นน้ าเจา้พระยา
 พร้อมงานภูมิสถาปัตย ์จ านวน  1  แห่ง 
ตามแบบแปลนรายละเอยีดของเทศบาล

    60,000,000
(เงินอดุหนุน)

 60,000,000
(เงินอดุหนุน)

ราษฏรทีอ่ยู่อาศัยในพืน้ที่
มีทีใ่ชใ้นการพักผ่อนเพิม่
รายได้จากการท่องเทีย่ว

ส านักการชา่ง

11 พัฒนาพืน้ทีเ่พือ่
สวนสาธารณะและ
กจิกรรมสันทนาการ หนอง
หัวสวน และหนองปลายไร่ 
(พืน้ทีเ่ฉพาะเกาะยม)

เพือ่รองรับการพัฒนาต้น
แม่น้ าเจา้พระยาให้เป็น
แหล่งท่องเทีย่ว
ระดับประเทศถงึระดับ
นานาชาติ

ปรับปรุงพืน้ที ่กอ่สร้างสาธารณะอาคาร
กฬีากลางแจง้ และอาคารกฬีาในร่มใน
พืน้ที ่นสล.หนองหัวสวนและหนองปลายไร่

 40,000,000
(เงินอดุหนุน)

 40,000,000
(เงินอดุหนุน)

ราษฏรทีอ่ยู่อาศัยในพืน้ที่
มีทีใ่ชใ้นการพักผ่อนเพิม่
รายได้จากการท่องเทีย่ว

ส านักการชา่ง
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    4.2 แนวทางปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาแหลง่ท่องเทีย่ว พ้ืนทีนั่นทนาการ และสวนสาธารณะ
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า

12 พัฒนาพืน้ทีแ่ละรูปแบบ
การด ารงชวีิตของคนบ้าน
เกาะญวนตามโครงการปิด
ทองหลังพระ

เพือ่พัฒนาพืน้ทีเ่กาะญวน 
และคุณภาพชวีิตของคนบ้าน
เกาะญวน

 - กอ่สร้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการและส่ิงอ านวยความสะดวก
ตามแบบแปลนรายละเอยีดของเทศบาล
- พัฒนาต้นแบบงานชวีอนามัยของ
ชาวบ้านเกาะญวน
- ยกระดับคุณภาพชวีิตของคนบ้านเกาะ
ญวน ตามโครงการปิดทองหลังพระ 71 
ครัวเรือน
- กอ่สร้างศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 1 
แห่ง

 30,000,000
(เงินอดุหนุน)

พืน้ทีเ่กาะญวนและ
ประชาชนจะได้รับการ
พัฒนา มีคุณภาพชวีิตทีดี่
ขึ้น

ส านักการชา่ง
ส านักการ
สาธารณสุขฯ
กองวิชาการฯ

งบประมาณเทศบาล 2,950,000    30,570,000   12,420,000   
งบเงินอุดหนุน -             130,000,000  100,000,000 
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4. ยทุธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
    4.3 แนวทางปรับปรุงและเพ่ิมประสทิธิภาพ การขยายระบบผลติ และจ้าหน่ายน ้าประปา พร้อมพัฒนาคุณภาพน ้าประปา

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2556 2,557           2,558           
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 วางท่อเมนประปา ถนน
วิมานแมนฝ่ังขวาแยกจาก
ซอยสวรรค์วิถ ี22

เพือ่ขยายการผลิตน ้าประปา
ให้ประชาชนใชอ้ยา่งทัว่ถงึ

วางท่อ  PVC ขนาด Ø100 มม. ชั น 13.5 
 ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ความยาว 250 
เมตร และเขา้ซอยสวรรค์วิถ ี20 ความยาว
 135 เมตร  รวมความยาว 385 เมตร

      450,900 ประชาชนมีน ้าสะอาดใช้
อปุโภคบริโภค อยา่ง
ทัว่ถงึและเพียงพอ

ส้านักการประปา

2 วางท่อเมนประปา จาก
แยกถ.จกัรวาลเขา้โรงแรม 
NSC ถงึอาคารพาณิชย ์3 
ชั น (เสนอจากค้าร้องของ
ประชาชน)

เพือ่ขยายการผลิตน ้าประปา
ให้ประชาชนใชอ้ยา่งทัว่ถงึ

วางท่อ PVC ขนาด Ø 250 มม. ชั น
คุณภาพ 8.5 ชนิดต่อด้วยแหวนยาง  
ความยาวประมาณ 270 เมตร

      496,200 ประชาชนมีน ้าสะอาดใช้
อปุโภคบริโภค อยา่ง
ทัว่ถงึและเพียงพอ

ส้านักการประปา

3 วางท่อเมนประปา  ซอย
สวรรค์วิถ ี24 ขา้งโรงเรียน
สตรีนครสวรรค์ (เสนอจาก
ค้าร้องของประชาชน)

เพือ่ขยายการผลิตน ้าประปา
ให้ประชาชนใชอ้ยา่งทัว่ถงึ

วางท่อ PVC ขนาด Ø 150 มม.  ชั น
คุณภาพ  13.5  ชนิดต่อด้วยแหวนยาง  
ความยาวประมาณ  550  เมตร ประสาน
ท่อเมน ขนาดØ 300 มม. จากถนนวงษ์
สวรรค์ และประสานท่อให้กบัผู้ใช้
น ้าประปา ประมาณ 20 ราย

      883,600 ประชาชนมีน ้าสะอาดใช้
อปุโภคบริโภค อยา่ง
ทัว่ถงึและเพียงพอ

ส้านักการประปา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 ถึง 2558)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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    4.3 แนวทางปรับปรุงและเพ่ิมประสทิธิภาพ การขยายระบบผลติ และจ้าหน่ายน ้าประปา พร้อมพัฒนาคุณภาพน ้าประปา
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2,557           2,558           
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

4 ดันท่อลอดถนน
นครสวรรค์-พิษณุโลก หน้า
บริษัทสารคุณ ฮอนด้า

เพือ่ขยายการผลิตน ้าประปา
ให้ประชาชนใชอ้ยา่งทัว่ถงึ

โดยใชท้่อปลอกเหล็กขนาด Ø 500 มม. 
ความยาว 42 เมตร และใชท้่อลอด PVC 
ขนาด Ø 300 มม.  ชั นคุณภาพ 8.5 ชนิด
ต่อด้วยแหวนยาง ความยาว 60 เมตร

      710,500 ประชาชนมีน ้าสะอาดใช้
อปุโภคบริโภค อยา่ง
ทัว่ถงึและเพียงพอ

ส้านักการประปา

5 วางท่อเมนประปา จาก
หลักดับเพลิง ติดบ้านพัก
พนักงานเจา้ท่า ถงึสุดรั ว
ส้านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
(เสนอจากค้าร้องของ
ประชาชน)

เพือ่ขยายการผลิตน ้าประปา
ให้ประชาชนใชอ้ยา่งทัว่ถงึ

วางท่อ  PVC ขนาด Ø  100 มม. ชั น
คุณภาพ 13.5  ชนิดต่อด้วยแหวนยาง 
ความยาว 650  เมตร จากหลักดับเพลิง 
ติดบ้านพักพนักงานเจา้ท่า ถงึสุดรั ว
ส้านักงานตรวจเงินแผ่นดิน พร้อมติดตั ง
หลักดับเพลิง 1 จดุ

      720,600 ประชาชนมีน ้าสะอาดใช้
อปุโภคบริโภค อยา่ง
ทัว่ถงึและเพียงพอ

ส้านักการประปา

6 งานติดตั งชดุเครนยางเล่ือน
(โรงสูบน ้าแรงสูงที ่4)

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการ
ผลิตน ้าประปา

ติดตั งชดุเครนส้าหรับเคร่ืองสูบน ้าแรงสูง 
เคร่ืองที ่1,2,3,4 ประกอบด้วยสะพาน
เครน ขนาดไม่น้อยกว่า  8 นิ ว  ยาว 1.2 
เมตร พร้อมชดุบีมหัวท้ายสะพาน 1 ชดุ  
และเคร่ืองสูบน ้าแรงสูงเคร่ืองที ่6,7,8 
ประกอบด้วยสะพานเครน ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 นิ ว ยาว 3.5 เมตร

      950,000 ประชาชนมีน ้าสะอาดใช้
อปุโภคบริโภค อยา่ง
ทัว่ถงึและเพียงพอ

ส้านักการประปา

136



137

    4.3 แนวทางปรับปรุงและเพ่ิมประสทิธิภาพ การขยายระบบผลติ และจ้าหน่ายน ้าประปา พร้อมพัฒนาคุณภาพน ้าประปา
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2,557           2,558           
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

7 งานปรับปรุงต้นก้าลัง
เคร่ืองสูบน ้า จาก
เคร่ืองยนต์เป็นมอเตอร์
ไฟฟ้าขนาด ๑๖๐ กโิลวัตต์ 
 (ผู้รับจา้งจดัมอเตอร์ให้โรง
สูบน ้าแรงสูงที ่๑)

ปรับปรุงพัฒนาการผลิต
น ้าประปาให้มีคุณภาพ

ปรับปรุงต้นก้าลังเคร่ืองสูบน ้าแรงต้่าจาก
เคร่ืองยนต์เป็นมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๑๖๐
 กโิลวัตต์   จ้านวน ๑ งาน

      950,000 ประชาชนมีน ้าประปาใช้
อยา่งเพียงพอและ
ต่อเนือ่งครอบคลุมทุก
ครัวเรือน

ส้านักการประปา

8 กอ่สร้างรั วคอนกรีตเสริม
เหล็กรอบโรงสูบน ้าประปา
ถนนโกสีย์

เพือ่ป้องกนัรักษาความ
ปลอดภัยและแกป้ัญหา
อทุกภัย

กอ่สร้างรั วคอนกรีตเสริมเหล็กรอบโรงสูบ
น ้าประปาความยาวประมาณ 884 เมตร  
สูง 1.80 เมตร

     7,500,000 มีความปลอดภัยในชวีิต
และทรัยพ์สินและ
แกป้ัญหาอทุกภัย

ส้านักการประปา

9 วางท่อเมนหน้าประปาถนน
โกสีย์

เพือ่ปรับปรุงท่อจา่ย
น ้าประปาให้ได้มาตรฐาน

วางท่อหน้าประปาโดยใชท้่อ PVC ชนิดต่อ
ด้วยแหวนยาง ขนาด 150 มม. ชั นคุณภาพ
 8.5 ประสานจากท่อหน้าประปาถนน
โกสีย ์ ความยาวประมาณ 1,500 เมตร

        950,000 ประชาชนมีน ้าประปาใช้
อยา่งเพียงพอและ
ต่อเนือ่งครอบคลุมทุก
ครัวเรือน

ส้านักการประปา

10 วางท่อประปา G/S ขา้ม
สะพานไปเกาะยม

เพือ่ขยายการผลิตน ้าประปา
ให้ประชาชนใชอ้ยา่งทัว่ถงึ

วางท่อ G/S ขนาด Ø 250 มม. ขา้ม
สะพานไปเกาะยม ระยะทางประมาณ 406
 เมตร

     2,000,000 ประชาชนมีน ้าสะอาดใช้
อปุโภคบริโภค อยา่ง
ทัว่ถงึและเพียงพอ

ส้านักการประปา

11 ค่าเคร่ืองมือตรวจสอบหา
น ้าประปาร่ัวไหลในท่อเมน
ประปาใต้ดิน

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพและ
ลดการร่ัวไหลของน ้า

ติดตั งเคร่ืองตรวจหาน ้าประปาร่ัวไหลใน
เส้นท่อเมนประปาในเขตเทศบาล

500,000               500,000 ลดการสูญเสียน ้าประปา ส้านักการประปา
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    4.3 แนวทางปรับปรุงและเพ่ิมประสทิธิภาพ การขยายระบบผลติ และจ้าหน่ายน ้าประปา พร้อมพัฒนาคุณภาพน ้าประปา
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2,557           2,558           
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

12 วางท่อเมนประปา ถนน
พหลโยธินไปถนนเล่ียง
เมืองถงึทางเขา้โครงการ
หมูบ่้านมัน่คง

เพือ่ขยายการผลิตน ้าประปา
ให้ประชาชนใชอ้ยา่งทัว่ถงึ

วางท่อ PVC ขนาด  Ø 200 มม. และท่อ 
PVC ขนาด Ø150 มม. ชั นคุณภาพ 13.5 
 ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ติดตั งหลักดับเพลิง
 จ้านวน 2 จดุ ความยาว 900 เมตร

     1,436,100 ประชาชนมีน ้าสะอาดใช้
อปุโภคบริโภค อยา่ง
ทัว่ถงึและเพียงพอ

ส้านักการประปา

งบประมาณเทศบาล 5,161,800    10,950,000    1,936,100     
งบเงินอุดหนุน -             -              -              
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4. ยทุธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
    4.4 แนวทางปรับปรุง และเพ่ิมประสทิธิภาพระบบระบายน ้า ระบบป้องกันน ้าท่วม / และแก้ไขปัญหาน ้าท่วม

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 จา่ยค่าชดเชยงานกอ่สร้าง
ตามสัญญาแบบปรับราคาได้

เพือ่ให้เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของสัญญาจา้ง

เงินชดเชยค่างานกอ่สร้างระบบรวบรวมและ
บ าบัดน  าเสีย ส าหรับการเบิกค่างานของผู้
รับจา้งตามสัดส่วนของเทศบาลฯ จา่ยเป็น
เงินอดุหนุนส าหรับค่ากอ่สร้าง 1 สัญญา

2,500,000     ระบบรวบรวมและบ าบัด
น  าเสียใชง้านได้ตามปกติ

ส านักการชา่ง

2 ปรับปรุงระบบระบายน  า
ถนนโกสียจ์ากแยกถนน
โกสีย ์33 ถงึแยกหลัง
ธนาคารกรุงไทยสาขาถนน
สวรรค์วิถี

เพือ่ให้มีระบบระบายน  าที่
ดี แกไ้ขปัญหาน  าท่วมขงั
ในพื นที่

ท่อระบายน  า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 
1.20 เมตร พร้อมกอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
หนา 0.20 เมตร กว้าง 9 เมตร ยาว 386 
เมตร ตามแบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

     5,500,000 ราษฏรทีอ่ยู่อาศัยในพื นที่
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ไม่มีปัญหาน  า
ท่วมขงัในพื นที่

ส านักการชา่ง

3 จา่ยค่าทดแทนการรื อถอน
อาคารและการจดั
กรรมสิทธิ์ทีดิ่นตามแนว
พื นทีโ่ครงการกอ่สร้าง 
ระบบป้องกนัน  าท่วมพื นที่
ชมุชนนครสวรรค์

เพือ่ป้องกนัตล่ิงพังและ
ป้องกนัน  าท่วม

รื อถอนอาคารและ/หรือ จดักรรมสิทธิ์ทีดิ่น
ตามแนวริมแม่น  าปิงและเจา้พระยาทีอ่ยู่ตาม
แนวกอ่สร้างระบบป้องกนัน  าท่วม ตั งแต่
ซอยตรงขา้มถนนสาย ก. ถงึสะพานป้องหนึง่
 และจากหน้าโรงเรียนอนุบาลถงึวัดเขื่อนแดง

   10,000,000        5,000,000 ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยในพื นที่
ไม่มีปัญหาน  าท่วมขงั

ส านักการชา่ง

4 กอ่สร้างคันป้องกนัน  าท่วม
ชมุชนเขาโกรกพม่า เขา
ใหญ่ เขาน้อย

เพือ่ป้องกนัน  าท่วมชมุชน
เมืองนครสวรรค์

คันป้องกนัน  าท่วมยาว 4,900 เมตร และ
งานประกอบตามแบบแปลนรายละเอยีด

 450,000,000
(เงินอดุหนุน)

 450,000,000
(เงินอดุหนุน)

ป้องกนัปัญหาน  าท่วมได้
อยา่งเต็มรูปแบบ

ส านักการชา่ง

ที่ โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 ถึง 2558)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า
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    4.4 แนวทางปรับปรุง และเพ่ิมประสทิธิภาพระบบระบายน ้า ระบบป้องกันน ้าท่วม / และแก้ไขปัญหาน ้าท่วม
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ
ผลลัพธ์ทีค่าดว่า

จะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า

5 ปรับปรุงระบบระบายน  า
ถนนสวรรค์วิถ ีชว่งแยก
ถนนธรรมวิถ ีถงึอรรถกวี
(เสนอโดยชมุชนยวุบัณฑิต)

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การเดินทางการจราจร 
การขนส่ง และมีระบบ
ระบายน  าทีดี่

กอ่สร้างท่อระบายน  า คสล.เส้นผ่าศูนยก์ลาง
 1.00 เมตร พร้อมปรับปรุงซ่อมแซมผิว
จราจรหลังท่อยาวรวม 700 เมตร ตามแบบ
แปลนรายละเอยีดของเทศบาล

       6,500,000 ราษฏรทีอ่ยู่อาศัยในพื นที่
ได้รับการคมนาคมที่
สะดวก  ไม่มีปัญหาน  า
ท่วมขงั

ส านักการชา่ง

6 ปรับปรุงระบบระบายน  า
ถนนโกสียจ์ากเชงิสะพาน
พิษณุโลก - ป้อมหนึง่
(เสนอโดยชมุชนโกมินทร์)

เพือ่ให้มีระบบระบายน  าทีดี่ กอ่สร้างท่อระบายน  าขนาด  1.20 เมตร  
ยาว  2,275  เมตร และท่อระบายน  าขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง  1.50  เมตร  ยาว 1,490  
เมตร ตามแบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

      30,000,000    30,000,000 ราษฏรทีอ่ยู่อาศัยในพื นที่
ได้รับการคมนาคมที่
สะดวก  ไม่มีปัญหาน  า
ท่วมขงั

ส านักการชา่ง

7 กอ่สร้างคันป้องกนัน  าท่วม
ถนนริมน  าจากหน้า
โรงเรียนอนุบาลไปตามริม
แม่น  าเจา้พระยาถงึขา้งวัด
เขื่อนแดงและตามแนว
ถนนสวรรค์วิถ ีถงึแยกสันคู

เพือ่ป้องกนัน  าท่วมชมุชน
เมืองนครสวรรค์

คันป้องกนัน  าท่วมยาว 3,224 เมตร พร้อม
งานประกอบตามแบบแปลนรายละเอยีด

 150,000,000
(เงินอดุหนุน)

ป้องกนัปัญหาน  าท่วมได้
อยา่งเต็มรูปแบบ

ส านักการชา่ง
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    4.4 แนวทางปรับปรุง และเพ่ิมประสทิธิภาพระบบระบายน ้า ระบบป้องกันน ้าท่วม / และแก้ไขปัญหาน ้าท่วม
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ
ผลลัพธ์ทีค่าดว่า

จะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า

8 กอ่สร้างเขื่อนป้องกนัตล่ิง
ริมแม่น  าปิงบริเวณเกาะยม
จากจดุสิ นเขื่อนบริเวณต้น
น  าเจา้พระยาถงึเชงิสะพาน
นิมมานรดี

เพือ่ป้องกนัตล่ิงริมแม่น  าพัง เขื่อนป้องกนัตล่ิงและถนนล าลองหลังเขื่อน 
ยาว 1,178 เมตร ตามแบบแปลนรายละเอยีด

 117,800,000
(เงินอดุหนุน)

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยในพื นที่
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัย มีเส้นทาง
คมนาคมใชสั้ญจร 
ป้องกนัปัญหาน  าเออ่ล้น
ตล่ิง

ส านักการชา่ง

9 กอ่สร้างเขื่อนป้องกนัตล่ิง 
ริมแม่น  าน่านบริเวณเกาะ
ยม จากจดุสิ นสุดเขื่อน
บริเวณต้นน  าเจา้พระยาถงึ
สะพานขา้มแม่น  าน่านฝ่ัง
วัดปากน  าโพเหนือ

เพือ่ป้องกนัตล่ิงริมแม่น  าพัง เขื่อนป้องกนัตล่ิงและถนนล าลองหลังเขื่อน 
ยาว 1,580 เมตร ตามแบบแปลนรายละเอยีด

 158,000,000
(เงินอดุหนุน)

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยในพื นที่
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัย มีเส้นทาง
คมนาคมใชสั้ญจร 
ป้องกนัปัญหาน  าเออ่ล้น
ตล่ิง

ส านักการชา่ง

10 กอ่สร้างเขื่อนป้องกนัตล่ิง
ริมแม่น  าน่าน ตั งแต่ศาล
เจา้ถงึสะพานขา้มแม่น  า
น่านฝ่ังตรงขา้มวัดปากน  า
โพเหนือ

เพือ่ป้องกนัตล่ิงริมแม่น  าพัง เขื่อนป้องกนัตล่ิงและถนนล าลองหลังเขื่อน 
ยาว 1,810 เมตร ตามแบบแปลนรายละเอยีด

 176,000,000
(เงินอดุหนุน)

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยในพื นที่
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัย มีเส้นทาง
คมนาคมใชสั้ญจร 
ป้องกนัปัญหาน  าเออ่ล้น
ตล่ิง

ส านักการชา่ง
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    4.4 แนวทางปรับปรุง และเพ่ิมประสทิธิภาพระบบระบายน ้า ระบบป้องกันน ้าท่วม / และแก้ไขปัญหาน ้าท่วม
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ
ผลลัพธ์ทีค่าดว่า

จะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า

11 ปรับปรุงระบบระบายน  า 
ถนนวงศ์สวรรค์  จากแยก
ถนนวิมานแมนถงึแยกถนน
ลูกเสือ
(เสนอโดยชมุชนถาวร
พัฒนา)

เพือ่ให้มีระบบระบายน  าที่
ดี  แกป้ัญหาน  าท่วมขงั
บริเวณชมุชนขา้งเคียง
ศูนยบ์ริการสาธารณสุข ฯ

กอ่สร้างท่อระบายน  า ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง
 1.20 เมตร   ยาว  460  เมตร   พร้อม
ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร คสล. หนา 0.20 
เมตร   พื นที ่855  ตารางเมตร  ตามแบบ
แปลนรายละเอยีดของเทศบาล

       5,000,000 ราษฏรทีอ่ยู่อาศัยในพื นที่
ไม่มีปัญหาน  าท่วมขงั

ส านักการชา่ง

12 ปรับปรุงระบบระบายน  า
ถนนจกัรวาล เร่ิมตั งแต่
แยกพหลโยธิน ถงึแยกนว
มินทร์และทางหลวง 
หมายเลข  117 จาก
แยกนวมินทร์ถงึใต้สะพาน
พิษณุโลก
(เสนอโดยชมุชนหน้าผา)

เพือ่รวบรวมน  าเสียและ
ระบบระบายน  า  ป้องกนั
น  าท่วมขงัพื นที ่ตามแนว
ถนน

กอ่สร้างท่อระบายน  าขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง
 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 
ถนนกอ่สร้างอาคารดักน  าเสียและบ่อสูบน  า
เสีย จ านวน  1 แห่ง ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

 30,000,000
(เงินอดุหนุน)

 30,000,000
(เงินอดุหนุน)

ราษฏรทีอ่ยู่อาศัย    ใน
พื นทีไ่ด้รับการคมนาคมที่
สะดวก  ไม่มีปัญหาน  า
ท่วมขงั

ส านักการชา่ง

13 กอ่สร้างรางระบายน  า 
คสล.รูปตัวยพูร้อมฝาปิด 
คสล. ซอยมาตุลี 14
(เสนอโดยค าร้องของ
ประชาชน)

เพือ่ให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร

กอ่สร้างรางระบายน  า คสล.รูปตัวย ู พร้อม
ฝาปิด คสล.ซอยมาตุลี 14  ขนาดลึก 0.40 
เมตร กว้าง 0.50 เมตร ความยาว รวมทั ง
สองขา้ง 494 เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

       1,123,000 ราษฏรทีอ่ยู่อาศัยในพื นที่
ได้รับการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว

ส านักการชา่ง
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    4.4 แนวทางปรับปรุง และเพ่ิมประสทิธิภาพระบบระบายน ้า ระบบป้องกันน ้าท่วม / และแก้ไขปัญหาน ้าท่วม
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ
ผลลัพธ์ทีค่าดว่า

จะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า

14 ติดตั งเคร่ืองผลักดันน  า
แม่น  าเจา้พระยา บริเวณใต้
สะพานเดชาติวงศ์

เพือ่ชว่ยให้น  าในแม่น  า
เจา้พระยาไหลผ่านสะพาน
เดชาติวงศ์ได้ เร่งน  า
ในชว่งน  าหลาก

เตรียมผลักดันน  า ติดตั งบนโป๊ะเหล็ก 
สามารถผลักดันน  าได้ 6-8 ลบ.ม./วินาที 
จ านวน 6 ชดุ พร้อมอปุกรร์ประกอบตาม
แบบแปลนรายละเอยีดและขอ้ก าหนดงาน
ของเทศบาล

    150,000,000 ลดระดับน  าในแม่น  าปิง 
น่าน และเจา้พระยาชว่งที่
ไหลผ่านตัวเมือง
นครสวรรค์ ไม่กอ่ปัญหา
น  าเออ่ล้นเขา้ตัวเมือง
ในชว่งอทุกภัย

ส านักการชา่ง

15 กอ่สร้างเขื่อนป้องกนัตล่ิง
ริมแม่น  าเจา้พระยา ตั งแต่
ศาลเจา้ถงึท่าขา้วก านันทรง

เพือ่ป้องกนัตล่ิงริมแม่น  าพัง เขื่อนป้องกนัตล่ิงและถนนล าลองหลังเขื่อน
ยาว 958 เมตร ตามแบบแปลนรายละเอยีด

 95,800,000
(เงินอดุหนุน)

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยในพื นที่
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัย มีเส้นทาง
คมนาคมใชสั้ญจร 
ป้องกนัปัญหาน  าเออ่ล้น
ตล่ิง

ส านักการชา่ง

16 กอ่สร้างเขื่อนป้องกนัตล่ิง
ริมแม่น  าเจา้พระยา ฝ่ังวัด
เขา ตั งแต่บริเวณเชงิ
สะพานเดชา ถงึหน้าบริษัท
เสริมสุข จ ากดั

เพือ่ป้องกนัตล่ิงริมแม่น  าพัง เขื่อนป้องกนัตล่ิงและปรับปรุงถนนหลังเขื่อน
ยาว 1,320 เมตร ตามแบบแปลนรายละเอยีด

 100,000,000
(เงินอดุหนุน)

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยในพื นที่
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัย มีเส้นทาง
คมนาคมใชสั้ญจร 
ป้องกนัปัญหาน  าเออ่ล้น
ตล่ิง

ส านักการชา่ง
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    4.4 แนวทางปรับปรุง และเพ่ิมประสทิธิภาพระบบระบายน ้า ระบบป้องกันน ้าท่วม / และแก้ไขปัญหาน ้าท่วม
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ
ผลลัพธ์ทีค่าดว่า

จะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า

17 กอ่สร้างเขื่อนป้องกนัตล่ิง
บริเวณเกาะยม จาก
สะพานนิมมานรดี ถงึ
บริเวณวัดคลองคาง

เพือ่ป้องกนัตล่ิงริมแม่น  าพัง เขื่อนป้องกนัตล่ิงและปรับปรุงถนนหลังเขื่อน
ยาว 457 เมตร ตามแบบแปลนรายละเอยีด

 45,700,000
(เงินอดุหนุน)

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยในพื นที่
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัย มีเส้นทาง
คมนาคมใชสั้ญจร 
ป้องกนัปัญหาน  าเออ่ล้น
ตล่ิง

ส านักการชา่ง

งบประมาณเทศบาล 18,000,000   197,623,000    30,000,000   
งบเงินอุดหนุน 450,000,000 1,081,800,000  271,500,000 
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5. ยทุธศาสตร์ดา้นการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมัน่คง
    5.1 แนวทางสง่เสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค  สทิธิ เสรีภาพ ของประชาชน และการมีสว่นร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถ่ิน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 วันเทศบาล (ตามนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย)

เพือ่เชดิชคูวามส าคัญของ
การปกครองท้องถิ่นใน
รูปแบบเทศบาลให้ปรากฏ
แกป่ระชาชนทัว่ไป

ท าบุญเล้ียงเพลพระ จดันิทรรศการผลงาน
เทศบาล จดักจิกรรมนันทนาการ 1 คร้ัง

        50,000         50,000         50,000 พนักงานเทศบาลและ
ประชาชนทัว่ไปเขา้ใจและ
เห็นความส าคัญของการ
ปกครองท้องถิ่นรูปแบบ
เทศบาล

ส านักปลัด
งานธุรการ

2 อดุหนุนโครงการถนนเด็ก
เดินจงัหวัดนครสวรรค์

อดหนุนจงัหวัดนครสวรรค์ 
ในการจดัโครงการถนนเด็ก
เดินจงัหวัดนครสวรรค์

สนับสนุนการจดัโครงการถนนเด็กเดิน ใน
การจดักจิกรรม จ านวน 12 คร้ัง

      240,000       240,000       240,000 เยาวชนมีพืน้ทีข่องการใช้
เวลาว่างให้เกดิประโยชน์

ส านักปลัด
งานธุรการ

3 อดุหนุนหน่วยงานของรัฐ
หรือองค์กรเอกชนใน
กจิกรรมอนัเป็น
สาธารณประโยชน์

เพือ่อดุหนุนองค์กรประชาชน
 องค์กรการกศุลองค์กรที่
จดัต้ังตามกฎหมาย ส่วน
ราชการหรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐในจงัหวัด ในกจิกรรม
อนัเป็นสาธารณประโยชน์

อดุหนุนหน่วยงานต่างๆ ในกจิกรรมอนัเป็น
สาธารณประโยชน์ อยา่งน้อย 3 หน่วยงาน

    1,000,000     1,000,000     1,000,000 หน่วยงานของรัฐหรือ
องค์กรเอกชนสามารถ
ปฏิบัติงานได้อยา่งราบร่ืน

ส านักปลัด
งานธุรการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 ถึง 2558)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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    5.1 แนวทางสง่เสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค  สทิธิ เสรีภาพ ของประชาชน และการมีสว่นร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถ่ิน
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

4 ส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ

เพือ่น าขอ้มูลทีไ่ด้รับมา
ปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ท างาน ให้ผู้รับบริการได้รับ
ความพึงพอใจสูงสุด

จดัจา้งหน่วยงานหรือสถาบันทีเ่ป็นกลาง
ส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของ
เทศบาลในประเด็นหลัก ๆ ได้แก ่ด้าน
กระบวนการขั้นตอนการให้บริการด้าน
เจา้หน้าทีผู้่ให้บริการด้านส่ิงอ านวยความ
สะดวก ฯลฯ

        70,000         70,000         70,000 ผู้รับบริการได้รับความพึง
พอใจสูงสุด

งานการเจา้หน้าที่

5 อดุหนุนโครงการอนุรักษ์
และส่งเสริมงานประเพณี
แห่เจา้พ่อเจา้แม่ปากน้ าโพ 
(ตามนโยบายท้องถิ่น)

 เพือ่เป็นการส่งเสริมการ
ท่องเทีย่วภายในจงัหวัด

สนับสนุนงานประเพณีแห่เจา้พ่อ-เจา้แม่ 
ปากน้ าโพ ปีละ 1 คร้ัง

    2,000,000     2,000,000     2,000,000 ประเพณีของท้องถิ่นคง
อยู่ต่อไป

งานส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว

งบประมาณเทศบาล 3,360,000    3,360,000    3,360,000    
งบเงินอุดหนุน -             -             -             
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5. ยทุธศาสตร์ดา้นการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมัน่คง
    5.2 แนวทางพัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการรักษาความสงบเรียบร้อย ความมัน่คงปลอดภัยในชวีติและทรัพยส์นิ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 จดัระเบียบการจ าหน่าย
สินค้าในทีส่าธารณะและให้
ความรู้แกผู้่ประกอบการค้า

ผู้ประกอบการค้ารู้และ
เขา้ใจกฎ ระเบียบของ
ราชการและปฏิบัติได้อยา่ง
ถกูต้อง

ผู้กระท าผิดกฏหมายลดลงร้อยละ  50         50,000         50,000         50,000 การจ าหน่ายสินค้าในที่
หรือทางสาธารณะมีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย

งานเทศกจิ

2 ส ารวจตรวจสอบบุคคล
เร่ร่อนขอทานในเขตเทศบาล

เพือ่พัฒนาคุณภาพชวีิต
บุคคลเร่ร่อนขอทาน 
ตลอดจนเพือ่ลดปัญหาการ
กอ่อาชญากรรม

คนเร่ร่อนในเขตเทศบาลลดลงร้อยละ 60         10,000         10,000         10,000 ลดปัญหาบุคคลเร่ร่อน
ขอทานในเขตเทศบาล

งานเทศกจิ

3 จดัระเบียบถนนและทาง
เท้าในเขตเทศบาล

เพือ่ให้เกดิความเป็นระเบียบ
และความสะดวกในการ
สัญจรของประชาชน

ทางเท้ามีทางเดินส าหรับประชาชนและ
ถนนทีช่อ่งจอดรถ ร้อยละ 80

        50,000         50,000         50,000 ประชาชนมีทีจ่อดรถ
เพียงพอและทางเท้ามี
ทางเดิน

งานเทศกจิ

4 สัปดาห์ป้องกนัอคัคีภัย เพือ่จดักจิกรรมณรงค์
ป้องกนัอคัคีภัย

67  ชมุชน         50,000         50,000         50,000 การเกดิอคัคีภัยลดลง งานป้องกนัฯ

5 รณรงค์ป้องกนัสาธารณภัย เพือ่จดักจิกรรมรณรงค์
ป้องกนัเหตุสาธารณภัย 
อบุัติภัย

67  ชมุชน         50,000         50,000         50,000 การเกดิอคัคีภัย และเหตุ
สาธารณภัย ลดลง

งานป้องกนัฯ

6 ตรวจร่วมเพือ่ความปลอดภัย เพือ่จดัก าลัง อปพร.ออก
ตรวจร่วม กบัหน่วยงานของ
ต ารวจ

1 โครงการ         60,000         60,000         60,000 การเกดิอคัคีภัย และเหตุ
สาธารณภัย ลดลง

งานป้องกนัฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 ถึง 2558)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า
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    5.2 แนวทางพัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการรักษาความสงบเรียบร้อย ความมัน่คงปลอดภัยในชวีติและทรัพยส์นิ
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า

7 เยาวชนป้องกนัสาธารณภัย
  หรือภัยคุกคามอื่น

เพือ่ฝึกให้เยาวชนรู้วิธีการ
ป้องกนัสาธารณภัย และ
ระงับภัย ตลอดจนการ

60  คน         60,000         60,000         60,000 เยาวชนปลอดภัยรู้วิธีการ
ป้องกนั และระงับสา
ธารณภัยและภัยอื่น ๆ

งานป้องกนัฯ

8 ประกวดการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภัยดีเด่น

ป้องกนัตัวจากภัยคุกคามอื่น 
เพือ่ร่วมโครงการประกวด
การป้องกนัฯ ดีเด่น ทีก่รม
ป้องกนัฯ จดัขึ้น

ปีละ 1  คร้ัง         30,000 งานป้องกนัฯ อาจได้รับ
รางวัลจากการประกวด

งานป้องกนัฯ

9 ฝึกซ้อมแผนระงับอคัคีภัย 
ในพืน้ทีเ่ส่ียงภัย

เพือ่เตรียมความพร้อมใน
การระงับอคัคีภัย

30  ชมุชน         50,000 พนักงานมีความพร้อมใน
การระงับอคัคีภัย

งานป้องกนัฯ

10 ป้องกนัและลดอบุัติเหตุ
ทางถนนชว่งเทศกาลส าคัญ

เพือ่ลดอบุัติเหตุทางถนน
ในชว่งเทศกาลส าคัญภายใน
เขตเทศบาล

2  คร้ัง         50,000 สามารถลดอบุัติเหตุทาง
ถนน ภายในเขตเทศบาล

งานป้องกนัฯ

11 ชมุชนปลอดภัยร่วมใจ ลด 
อบุัติเหตุทางถนน

เพือ่ให้ชมุชนภายในเขต
เทศบาล เป็นชมุชน
ปลอดภัยจากอบุัติเหตุทาง
ถนนภายในเขตเทศบาล

1  คร้ัง         50,000 อบุัติเหตุลดลง งานป้องกนัฯ
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    5.2 แนวทางพัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการรักษาความสงบเรียบร้อย ความมัน่คงปลอดภัยในชวีติและทรัพยส์นิ
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีม่า

12 ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดภายในหน่วยงาน

เมือ่ติดต้ังกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด ในการป้องกนัและ
ป้องปรามการประทุษร้ายใน
ชวีิตและทรัพยสิ์น

ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในอาคาร
 จ านวน 60 ตัว  พร้อมระบบบันทึก
ขอ้มูลภาพ

    1,560,000 เทศบาลฯ มีเคร่ืองมือใน
การป้องกนัและป้อง
ปรามการกระท าผิดใน
ชวีิตและทรัพยสิ์นใน
ส านักงานเทศบาลฯ

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

13 ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดพร้อมอปุกรณ์ โรงกรอง
น้ าหน้าผา

เพือ่เฝ้าระวังป้องกนัและ
รักษาความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน

ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอปุกรณ์
 3 ชดุ

        80,000 เกดิความปลอดภัยและ
เพิม่ประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติงาน

ส านักการประปา

14 ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด ภายในเขต
เทศบาล ระยะที ่6

เพือ่เฝ้าระวัง ป้องกนัการกอ่
อาชญากรรม กอ่ความไม่
สงบ และสนับสนุนการ
อ านวยการจราจรภายในเขต
เทศบาลฯ

ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและโครงขา่ย
เพิม่เติม จ านวนไม่น้อยกว่า 32 กล้อง

  10,000,000 ประชาชนมีความมัน่ใจ 
ในระบบรักษาความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพยสิ์นมากขึ้น

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

15 กล้องวงจรปิดภายใน
อทุยานสวรรค์

เพือ่เฝ้าระวัง ป้องกนัการกอ่
อาชญากรรม กอ่ความไม่สงบ

ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและโครงขา่ย
 จ านวน 16 กล้อง โดยสามารถควบคุมได้
ทีศู่นยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ

    1,500,000 ประชาชนมีความมัน่ใจ 
ในระบบรักษาความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพยสิ์นมากขึ้น

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

งบประมาณเทศบาล 2,150,000    11,830,000  330,000      
งบเงินอุดหนุน -             -             -             

149



150

6. ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการทีด่ี
    6.1 แนวทางสง่เสริมการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 บริการประชาชนด้าน
ทะเบียนราษฎรและบัตร
ประจ าตัวประชาชนด้วย
ความรวดเร็ว

ลดขั้นตอนและระยะเวลาใน
การบริการประชาชนด้าน
ทะเบียนราษฎร

ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ
เหลือ 10-15 นาที ต่อราย

  -  -  - การปฏิบัติงานรวดเร็ว
สร้างความพึงพอใจแก่
ประชาชน

งานทะเบียนฯ

2 บริการประชาชนด้าน
ทะเบียนราษฎรและบัตร
ประจ าตัวประชาชนด้วย
ความรวดเร็ว

ลดขั้นตอนและระยะเวลาใน
การบริการประชาชนด้าน
บัตรประจ าตัวประชาชน

ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการบริการ
เหลือ 10 นาทีต่อราย

  -  -  - การปฏิบัติงานรวดเร็ว
สร้างความพึงพอใจแก่
ประชาชน

งานทะเบียนฯ

งบประมาณเทศบาล -             -             -             
งบเงินอุดหนุน -             -             -             

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 ถึง 2558)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถปุระสงค์
ผลลัพธ์ทีค่าดว่า

จะได้รับ

งบประมาณและทีม่า
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6. ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการทีด่ี
    6.2 แนวทางพัฒนาระบบเทคโนโลยแีละสารสนเทศให้มีประสทิธิภาพ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 จดัหาอปุกรณ์ทดสอบ และ
 ตรวจสอบสาย Fiber 
Optic

ใชใ้นการทดสอบ และ 
ตรวจสอบความเสียหายของ
โครงขา่ย Fiber Optic ของ
เทศบาล

อปุกรณ์ทดสอบ และ ตรวจสอบสาย Fiber
 Optic (OTDR) จ านวน 1 เคร่ือง

      300,000 สามารถทดสอบ 
ตรวจสอบ และประเมิน
จดุทีเ่กดิความเสียหาย 
ของโครงขา่ยสาย Fiber 
Optic ของเทศบาลได้
ด้วยความรวดเร็ว ง่ายต่อ
การซ่อมแซมให้กลับมาใช้
งานได้ตามปกติ

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

2 จดัหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์
แม่ขา่ย

ใชท้ดแทนเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่
ขา่ย ทีช่ ารุด และเส่ือมสภาพ
จากการใชง้านมานาน และ
รองรับระบบทีเ่พิม่ขึ้น

เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ขา่ยชนิด Blade 
Server ซ่ึงมีการใชพ้ลังงานน้อยกว่าระบบ
เดิม ประกอบด้วย Blade Chassis 1 ชดุ 
และ Blade Server ขนาด 1 CPU จ านวน
 4 เคร่ือง

      250,000 เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ขา่ย
 และศูนย ์Data Center 
สามารถใชง้านได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ และมีการ
ใชพ้ลังงานทีล่ดลงจาก
ระบบเดิม

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 ถึง 2558)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถปุระสงค์
ผลลัพธ์ทีค่าดว่า

จะได้รับ

งบประมาณและทีม่า
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    6.2 แนวทางพัฒนาระบบเทคโนโลยแีละสารสนเทศให้มีประสทิธิภาพ
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถปุระสงค์
ผลลัพธ์ทีค่าดว่า

จะได้รับ

งบประมาณและทีม่า

3 ปรับปรุงห้องศูนยข์อ้มูล
กลาง (Server Farm)

เพือ่ปรับปรุงระบบขา่ย
สายสัญญาณ ระบบส ารองไฟฟ้า
 และระบบปรับอากาศทีช่ ารุด
เสียหาย  ไม่สามารถใชง้านได้  
เนือ่งจากการใชง้านมานาน

- ติดต้ัง Panel สาย UTP ขนาด 48 
PORT ประจ าตู้อปุกรณ์ จ านวน 4 ตู้ 
- ติดต้ัง อปุกรณ์เชื่อมโยงเครือขา่ย ชนิด 
Layer 3 ขนาด 48 Port ประจ าตู้อปุกรณ์
 จ านวน  4 ตู้
- ติดต้ังเคร่ืองส ารองไฟฟ้าขนาด 3KVA 
จ านวน 2 เคร่ือง และเปล่ียนแบตเตอร์ร่ี
เคร่ืองส ารองไฟขนาด 3KVA ของเดิมที่
หมดอายกุารใชง้าน 
- ติดต้ัง เคร่ืองปรับอากาศ ชนิดตู้ต้ังพืน้
แทนของเดิมทีช่ ารุด ขนาด ไม่น้อยกว่า 
60000 BTU จ านวน 2 เคร่ือง

      320,000 ห้องศูนยข์อ้มูลกลาง 
(Server Farm) สามารถ
ใชง้านได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ และ
สามารถรักษาอณุหภูมิ 
เพือ่ยดือายกุารใชง้านของ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ขา่ย
 และอปุกรณ์ให้สามารถ
ใชง้านได้ยาวนาน

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

4 ติดต้ังระบบจดัเกบ็ขอ้มูล
จราจรตาม พรบ.ว่าด้วย
การกระท าความผิด
เกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์ 
iPassport (ส านักการคลัง)

เพือ่ให้มีการจดัเกบ็ขอ้มูลจราจร
ทางระบบคอมพิวเตอร์ ของ
ส านักการคลังซ่ึงแยกระบบการ
ใชง้านอนิเตอร์เน็ตจากระบบของ
เทศบาล ให้ถกูต้องตามกฎหมาย

ติดต้ังระบบจดัเกบ็ขอ้มูลจราจรตาม พรบ.
ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกบั
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 iPassport 
จ านวน 1 ระบบ

        60,000 สามารถจดัเกบ็ขอ้มูล
จราจรทางคอมพิวเตอร์ให้
เป็นไปตาม พรบ. ว่าด้วย
การกระท าผิดเกี่ยวกบั
คอมพิวเตอร์ ปี 2550

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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    6.2 แนวทางพัฒนาระบบเทคโนโลยแีละสารสนเทศให้มีประสทิธิภาพ
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถปุระสงค์
ผลลัพธ์ทีค่าดว่า

จะได้รับ

งบประมาณและทีม่า

5 ปรับปรุงตู้พักสายโทรศัพท์ เพือ่ปรับปรุงการเดินสาย และ
จดุพักสายโทรศัพท์ แทน
ของเดิมทีใ่ชง้านมานานและเกดิ
ปัญหาบ่อยคร้ัง ให้สามารถ
กลับมาใชง้านได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ

ติดต้ังและเชื่อมต่อตู้พักสาย และคู่
สายโทรศัพท์ จ านวน 4 จดุ(4ชั้น) ของ
อาคารฝ่ังตะวันออกทัง้หมด รองรับได้ไม่
ต่ ากว่า 200 คู่สาย

      100,000 ระบบโทรศัพท์สามารถใช้
งานได้อยา่งมีเสถยีรภาพ

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

6 เพิม่ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของกองวิชาการ
และแผนงาน

เพือ่เพิม่เจา้หน้าทีท่ีป่ฏิบัติด้าน 
ICT ให้เพียงพอต่องาน

จา้งเหมาบริการบุคลากรเพิม่ปีละ 3 อตัรา 
(ปริญญาตรี 2 ต าแหน่ง  และปวส. 1 
ต าแหน่ง)

      300,000 สามารถปฏิบัติงานที่
ได้รับมอบหมายได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

7 ศูนยป์ระชาสัมพันธ์ไร้สาย  
ระยะที ่1

เพือ่ใชใ้นการแจง้ และกระจาย
ขา่วสารของเทศบาลไปยงั
ประชาชน สามารถท าได้อยา่ง
สะดวก รวดเร็ว

จดัหาเคร่ืองและติดต้ังกระจายขา่วเสียง
ตามสายชนิดไร้สาย ระยะที ่1 จ านวน 60
 จดุ พร้อมระบบควบคุม

    4,500,000 ประชาชนสามารถรับ
ขา่วสาร และการแจง้
เร่ืองต่าง ๆ จากเทศบาล
ได้อยา่งทัว่ถงึรวดเร็ว 
และทันต่อเหตุการณ์ หาก
เกดิอบุัติภัยต่างๆ

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

8 FireWall เพือ่ใชใ้นการป้องกนัการบุกรุก 
และการโจมตีทางเครือขา่ย ของ
โปรแกรมไม่พึงประสงค์ และผู้ไม่
พึงประสงค์ ทดแทนตัวเกา่ที่
ช ารุดจากอายกุารใชง้านมานาน

จดัหาอปุกรณ์ FireWall ที ่สามารถรองรับ
 SPI Firewall ได้ไม่ต่ ากว่า 350 Mbps 
จ านวน 1 ตัว

      160,000 มีระบบรักษาความ
ปลอดภัยทางเครือขา่ย
ภายในของเทศบาลทีดี่

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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    6.2 แนวทางพัฒนาระบบเทคโนโลยแีละสารสนเทศให้มีประสทิธิภาพ
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถปุระสงค์
ผลลัพธ์ทีค่าดว่า

จะได้รับ

งบประมาณและทีม่า

9 จดัหาเคร่ืองส ารอง
กระแสไฟฟ้า และ
แบตเตอร์ร่ี ส าหรับ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด

เพือ่ทดแทนและเพิม่เติม เคร่ือง
ส ารองกระแสไฟฟ้าเดิมที่
เส่ือมสภาพตามการใชง้าน

- จดัหาพร้อมติดต้ัง เคร่ืองส ารอง
กระแสไฟฟ้าชนิดจา่ยกระแสไฟฟ้าอตัโนมัติ
เมือ่มีกระแสไฟฟ้าตามปกติและตู้หรือ
กล่องเกบ็อปุกรณ์จ านวน 36 ชดุ ส าหรับ
ระบบกล้องระยะที ่1 (กล้อง 32 ชดุ 
Media 4 ชดุ)
- จดัหาพร้อมติดต้ังเคร่ืองส ารอง
กระแสไฟฟ้า ชนิดจา่ยกระแสไฟฟ้า
อตัโนมัติเมือ่มีกระแสไฟฟ้าตามปกติ
จ านวน 64 ชดุ ส าหรับกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด ระยะที ่2 - 3

      300,000 ระบบไฟฟ้าของ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดมี
เสถยีรภาพ สามารถใช้
งานได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ และชว่ย
รักษาป้องกนัการเสียหาย
จากกระแสไฟฟ้าและยดื
อายกุารใชง้านของกล้อง
และอปุกรณ์ต่อพ่วง

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

10 จดัหาระบบลงเวลา และ
ระบบเปิดปิดประตูชนิด
อา่นด้วยลายมือ

เพือ่ให้การบริหารจดัการด้าน
บุคลากร และสามารถควบคุม
การเขา้ออกส านักงานได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ

จดัหาระบบลงเวลาชนิดอา่นด้วยลายมือ
พร้อมระบบประตูแม่เหล็ก จ านวน 1 
ระบบ ติดต้ังการรักษาความปลอดภัย

     500,000 สามารถบริหารจดัการ
บุคลากร และควบคุมการ
เขา้ออกส านักงาน ท าได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ และ
สามารถป้องกนัผู้ไม่หวังดี
ได้ในระดับหนีง่

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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    6.2 แนวทางพัฒนาระบบเทคโนโลยแีละสารสนเทศให้มีประสทิธิภาพ
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถปุระสงค์
ผลลัพธ์ทีค่าดว่า

จะได้รับ

งบประมาณและทีม่า

11 ศูนยป์ระชาสัมพันธ์ไร้สาย  
ระยะที ่2

เพือ่ใชใ้นการแจง้ และกระจาย
ขา่วสารของเทศบาลไปยงั
ประชาชน สามารถท าได้อยา่ง
สะดวก รวดเร็ว

จดัหาเคร่ืองและติดต้ังกระจายขา่วเสียง
ตามสายชนิดไร้สาย ระยะที ่2 จ านวน 30
 จดุ พร้อมระบบควบคุม

   2,250,000 ประชาชนสามารถรับ
ขา่วสาร และการแจง้
เร่ืองต่าง ๆ จากเทศบาล
ได้อยา่งทัว่ถงึรวดเร็ว 
และทันต่อเหตุการณ์ หาก
เกดิอบุัติภัยต่างๆ

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

12 ศูนยป์ระชาสัมพันธ์ไร้สาย
ภายในอทุยานสวรรค์

เพือ่ใชใ้นการแจง้ขา่ว และ
กจิกรรมต่าง ๆ ภายในอทุยาน
สวรรค์

จดัหาเคร่ืองและติดต้ังกระจายขา่วเสียง
ตามสายชนิดไร้สาย จ านวน 16 จดุ พร้อม
ระบบควบคุม  และสามารถควบคุมจาก
เทศบาลฯได้

   1,200,000 ประชาชนทีเ่ขา้มาใชง้าน
อทุยานสวรรค์สามารถรับ
ขา่วสารจากทางเทศบาล 
หรือแจง้เตือนของ
เจา้หน้าทีอ่ทุยาน ได้
อยา่งทัว่ถงึ และรวดเร็ว

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

13 จอ LED ขนาดใหญ่หน้า
เงินทุนหลักทรัพย์

เพือ่เป็นส่ือกลางในการเผยแพร่
ขา่วสาร กจิกรรม และส่ือผสม
อื่น ๆ ในรูปแบบของวีดีโอ และ
ส่ือผสม ทีน่่าสนใจ

ติดต้ังจอภาพ LED  และระบบควบคุมทัง้
จากทีจ่อภาพ และระบบควบคุมระยะไกล 
 จ านวน 1 ระบบ

 12,000,000 เทศบาลมีส่ือในการ
ประชาสัมพันธ์ และ 
ขา่วสารทีดี่ และน่าสนใจ
ถา่ยทอดสู่ประชาชน

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ /
ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ
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    6.2 แนวทางพัฒนาระบบเทคโนโลยแีละสารสนเทศให้มีประสทิธิภาพ
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถปุระสงค์
ผลลัพธ์ทีค่าดว่า

จะได้รับ

งบประมาณและทีม่า

14 จอ LED บริเวณทางแยก
พหลโยธิน

เพือ่เป็นส่ือกลางในการเผยแพร่
ขา่าวสาร กจิกรรม และส่ือผสม
อื่น ๆ ในรูปแบบของวีดีโอ และ
ส่ือผสม ทีน่่าสนใจ

ติดต้ังจอภาพ LED ระบบควบคุมทัง้จากที่
จอภาพ และระบบควบคุมระยะไกล  
จ านวน 1 ระบบ

 12,000,000 เทศบาลมีส่ือในการ
ประชาสัมพันธ์ และ 
ขา่วสารทีดี่ และน่าสนใจ

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ /
ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ

15 ปรับปรุงและติดต้ังจอ LED
 บริเวณทางแยกโรงเรียน
นครสวรรค์

เพือ่เป็นส่ือกลางในการเผยแพร่
ขา่าวสาร กจิกรรม และส่ือผสม
อื่น ๆ ในรูปแบบของวีดีโอ และ
ส่ือผสม ทีน่่าสนใจ

ติดต้ังจอภาพ LED  และระบบควบคุมทัง้
จากทีจ่อภาพ และระบบควบคุมระยะไกล 
 จ านวน 1 ระบบ

 10,000,000 เทศบาลฯ มีส่ือในการ
ประชาสัมพันธ์ และ 
ขา่วสารทีดี่ และน่าสนใจ

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ /
ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ

16 จดัหา Tablet ให้ผู้บริหาร
พร้อมระบบ

เพือ่ให้ผู้บริการสามารถใชใ้นการ
รับส่งขา่วสาร และเอกสาร
ประกอบการประชมุ และ
เอกสารอื่น ๆ  ผ่านทางระบบได้
ทันที และสามารถอพัเดตได้
ตลอดเวลาทีเ่ชื่อมต่อกบัระบบ

จดัหาเคร่ือง tablet ให้กบัผู้บริหารและ
หัวหน้าส่วนการงาน และจดัหา เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับเชื่อมต่อ อพัเดต 
และปรับปรุงระบบ และจดัหาระบบเพือ่
เชื่อมโยงขา่วสารและเอกสาร

   2,500,000 ผู้บริหาร และหัวหน้าส่วน
การงาน สามารถรับ
ขา่วสาร และเอกสารการ
ประชมุ และเอกสาร
ต่าง ๆ เพือ่ใชใ้นการ
ประชมุ การตัดสินใจ ได้
อยา่งรวดเร็ว ซ่ึงท าให้
สามารถลดเอกสาร
กระดาษลงได้ด้วย

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

งบประมาณเทศบาล 6,290,000    15,950,000 24,500,000 
งบเงินอุดหนุน -            -            -            
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6. ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการทีด่ี
    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 อบรมสัมมนาสมาชกิสภา
เทศบาล คณะผู้บริหาร 
พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจา้ง

เพือ่ให้ผู้เขา้รับการอบรม
ได้รู้และเขา้ใจเร่ือง
กฎหมาย ระเบียบวิธีการ
ปฏิบัติงาน ทักษะและ
ประสบการณ์การปฏิบัติ
หน้าที่

พัฒนาบุคลากรของเทศบาลเขา้สู่ระบบ
อาเซียน อยา่งน้อย 3 โครงการ

       8,000,000        2,000,000       2,000,000 สามารถน าความรู้ที่
ได้รับมาประยกุต์ใชใ้น
การปรับปรุง
ประสิทธิภาพการ
บริหารงานเทศบาล

ส านัก
ปลัดเทศบาล

2 ปรับปรุงอาคารส านักงาน
เทศบาลนครนครสวรรค์

เพือ่ปรับปรุงอาคาร
ส านักงานเทศบาลนคร
นครสวรรค์งานทาสีผนัง
อาคาร งานปรับปรุงฝ้า
เพดานและอื่นๆ

1  หลัง        1,650,000 มีความเรียบร้อย
สวยงาม

ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานธุรการ

3 ปรับปรุงห้องประชมุ 3/1  3 เพือ่ให้ห้องประชมุ 
สามารถใชง้งานด้านการ
น าเสนอต่าง ๆ ได้
ครอบคลุม และมี
ประสิทธิภาพ

 ติดต้ังจอรับภาพ ชนิดแขวนผนัง พ้อม
เคร่ืองฉายจ านวน 3 ชดุ จดัหาโต๊ะพร้อม
จอภาพส าหรับผู้บริหาร
 ปรับปรุงระบบควบคุม ระบบเสียง และ
ระบบน าเสนอห้องประชมุของเทศบาล 
จ านวน 3 ห้อง

       1,500,000 ห้องประชมุสามารถ
ตอบสนองการน าเสนอ
ได้ในหลายรูปแบบ 
อยา่งมีประสิทธิภาพ

ส านัก
ปลัดเทศบาล

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีม่า

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 ถึง 2558)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
ผลลัพธ์ทีค่าดว่า

จะได้รับ
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีม่า
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

4 ก าหนดประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษ(โบนัส) 
แกพ่นักงานพนักงานครู
เทศบาลลูกจา้งประจ า 
และพนักงานจา้ง

เพือ่จา่ยเป็นค่าตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษให้กบั
บุคลากรภายในหน่วยงาน

จา่ยเป็นค่าตอบแทนอื่นกรณีพิเศษให้กบั
พนักงานเทศบาล พนักงานครู เทศบาล 
ลูกจา้งประจ าและพนักงานจา้งทีอ่ยู่ใน
หลักเกณฑ์ ตามหนังสือส านักงาน กจ.กท. 
และ ก.อบต. ด่วนทีสุ่ดที ่ มท 0809.9/ว 25
 ลงวันที ่9 มีนาคม 2549 เร่ือง การก าหนด
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
ส าหรับขา้ราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

21,000,000      22,260,000      23,595,600    ขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานดีขึ้น

ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานการเจา้หน้าที่

5 ปรับปรุงซุ้มพระ เพือ่ปรับปรุงทาสี
ซ่อมแซมซุ้มพระด้านงาน
ทะเบียน

1 แห่ง 100,000          มีความเรียบร้อย
สวยงาม

ส านัก
ปลัดเทศบาล

6 ฝึกอบรม อปพร. และฝึก
ทบทวน อปพร.และน า
สมาชกิอปพร.สัมมนาทัศน
ศึกษาดูงาน

เพือ่ให้ประชาชนมีความรู้
ความสามารถระงับเหตุ
อคัคีภัยเบือ้งต้นและมี
ทักษะในการใชอ้ปุกรณ์

100 คน           500,000           500,000         500,000 ประชาชนมีความรู้
ความสามารถระงับ
เหตุอคัคีภัยเบือ้งต้น
และมีทักษะในการใช้
อปุกรณ์

งานป้องกนัฯ

7 ฝึกซ้อมแผนป้องกนัภัยฝ่าย
พลเรือน

เพือ่ฝึกซ้อมแผนป้องกนั
ภัยฝ่ายพลเรือน เชน่ 
แผนป้องกนัน้ าท่วม และ
ชว่ยเหลือผู้ประสบ
อทุกภัยและซ้อมแผน
อบุัติภัย

ไม่น้อยกว่า 1 คร้ัง            50,000            50,000           50,000 ท าให้เกดิความคล่อง งานป้องกนัฯ
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีม่า
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

8 พัฒนาประสิทธิภาพ
พนักงานดับเพลิง

เพือ่เพิม่ทักษะ และ
พัฒนาศักยภาพของ
พนักงาน

30 คน            80,000            80,000           80,000 พนักงาน ได้เพิม่ทักษะ
 และพัฒนาขดี
ความสามารถ

งานป้องกนัฯ

9 กอ่สร้างสถานีดับเพลิง 
(สถานียอ่ย)

เพือ่ควบคุมพืน้ที ่การ
ขยายตัวของเมือง ให้ทัว่ถงึ

1 แห่ง        1,000,000 เพือ่ความรวดเร็วใน
การระงับเหตุสาธารณ
ภัย

งานป้องกนัฯ

10 ปรับปรุง ต่อเติม แฟลตที่
พัก พนักงานดับเพลิง

เพือ่ปรับปรุงทีพ่ักและให้
มีทีพ่ักเพิม่เติม

1  แห่ง           200,000 เพือ่ให้เป็นทีพ่ักอาศัย
ของพนักงานดับเพลิง

งานป้องกนัฯ

11 ซ่อมแซมยานพาหนะรถ
บันไดเล่ือนอตัโนมัติ (ย.10)

เพือ่ให้ใชก้ารได้ดี 1 คัน           200,000 เพือ่ใชช้ว่ยเหลือ
ผู้ประสบภัยจาก
อาคารสูง

งานป้องกนัฯ

12 ซ่อมแซมยานพาหนะรถ
บันไดเล่ือนอตัโนมัติ (หอน้ า)

เพือ่ให้ใชก้ารได้ดี 2 คัน           500,000 เพือ่ใชช้ว่ยเหลือ
ผู้ประสบภัยจาก
อาคารสูง

งานป้องกนัฯ

13 ศูนยก์ารเรียนรู้ชมุชน
เกี่ยวกบัการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภัย

เพือ่เป็นศูนยก์ารเรียนรู้
ของประชาชน เกี่ยวกบั
การป้องกนัและระงับสา
ธารณภัย

67 ชมุชน            90,000 เพือ่เป็นศูนยก์าร
เรียนรู้ของประชาชน

งานป้องกนัฯ

14 กอ่สร้างอาคารชดุทีพ่ัก
พนักงานดับเพลิง

เพือ่เป็นสวัสดิการให้กบั
เจา้หน้าทีแ่ละ พนักงาน

1 แห่ง        5,000,000 เป็นทีพ่ักอาศัยของ
จนท. และพนักงาน
เกดิความรวดเร็วใน
การออกปฏิบัติงาน

งานป้องกนัฯ
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีม่า
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

15 ปรับปรุงเคาท์เตอร์งาน
ทะเบียนฯ

เพือ่อ านวยความสะดวก
ต่อผู้ใชบ้ริการ

ปรับปรุงเคาท์เตอร์งานทะเบียนฯ จดัท าป้าย
ต่างๆ ฯลฯ

          200,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการใช้
บริการ

งานทะเบียนฯ

16 กอ่สร้างสถานีดับเพลิงใหม่
แทนสถานีดับเพลิงหลังเกา่

เพือ่ให้สถานีดับเพลิง มี
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย สวยงาม น่าอยู่

1 แห่ง       5,000,000 มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย สวยงามน่า
อยู่

งานป้องกนัฯ

17 ปรับปรุงอาคารส านักงาน
หน่วยเรือดับเพลิง วัด
ตะแบก

เพือ่ปรับปรุงอาคาร
ส านักงาน

1  หลัง       1,000,000 มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย สวยงามน่า
อยู่

งานป้องกนัฯ

18 กอ่สร้างห้องเกบ็ของ เพือ่ใชเ้ป็นทีเ่กบ็ของของ
งานส่งเสริมการท่องเทีย่ว

1 ห้อง            60,000 มีความปลอดภัย 
สะดวกแกก่ารเกบ็และ
ใชง้าน

งานท่องเทีย่ว

19 บ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ (รายจา่ยเพือ่ให้
สามารถใชง้านได้ตามปกติ
ทีม่ีวงเงินเกนิกว่า 5,000 
บาท)

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานและพัฒนา
ระบบงานให้ทันสมัย

บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของส านัก
ปลัดเทศบาลฯทีม่ีวงเงินเกนิกว่า 5,000 บาท

       1,150,000        1,150,000       1,150,000 ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานเพิม่ขึ้น

ส านัก
ปลัดเทศบาล
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีม่า
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

20 บ ารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง 
(รายจา่ยเพือ่ให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติทีม่ีวงเงิน
เกนิกว่า 5,000 บาท)

เพือ่พัฒนาอาคารสถานที่
ให้มีประสิทธิภาพและได้
มาตรฐาน

บ ารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง
ของส านักปลัดเทศบาลฯ ทีม่ีวงเงินเกนิกว่า 
5,000 บาท

          280,000           280,000         280,000 ประชาชนผู้ใชบ้ริการ
ได้รับความพึงพอใจ
การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและได้
มาตรฐาน

ส านัก
ปลัดเทศบาล

21 จดัหาครุภัณฑ์ส านัก
ปลัดเทศบาล

เพือ่มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

เกา้อี้พนักสูง  15 ตัว            75,000 อปุกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชเ้พียงพอแก่
การปฏิบัติงาน

งานธุรการ

รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิล้แคบ
ขบัเคล่ือน 2 ล้อ 1 คัน

787,000          งานธุรการ

โทรทัศน์สีแอลซีดี ไม่น้อยกว่า 32 นิว้  1 
เคร่ือง

           12,000 งานธุรการ

โต๊ะอเนกประสงค์เหล่ียมหน้าโพเมกา้ขาว 
ขาพับได้  100  ตัว

          170,000 งานธุรการ

ตู้เยน็ ขนาด 5 คิวบิกฟุต 1 เคร่ือง              6,500 งานธุรการ
ชั้นวางของอเนกประสงค์ 2  ชั้น พร้อมมุง้
ลวด ขนาด ประมาณ 0.8X1.80X1.80 เมตร
  1 หลัง

           10,000 งานธุรการ

คอมพิวเตอร์ส านักงานและเคร่ืองพิมพ์พร้อม
อปุกรณ์  3 ชดุ

           75,000 งานธุรการ
งานเลขานุการฯ

คอมพิวเตอร์โน้ตบุค๊พร้อมอปุกรณ์ 2 ชดุ            20,000            20,000 งานธุรการ
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีม่า
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ พร้อมติดต้ัง
ห้องประชมุและอปุกรณ์ 1 เคร่ือง

           45,000 งานธุรการ

ไมค์ห้องประชมุ  1 ชดุ  (ไมค์ประธาน 1 ตัว
,ไมค์ต่อพ่วง 60 ตัว,เคร่ืองควบคุมไมค์ ฯลฯ)

          800,000 งานธุรการ

เคร่ืองปรับอากาศชนิดแขวนขนาดไม่ต่ ากว่า 
60,000 บีทีย ูพร้อมติดต้ัง  2 เคร่ือง

           85,000           85,000 งานธุรการ

เคร่ืองปรับอากาศชนิดแขวนขนาดไม่ต่ ากว่า 
13,000 บีทีย ูพร้อมติดต้ัง  1 เคร่ือง

           22,500 งานธุรการ

หม้อต้มน้ าร้อน ขนาด 15 ลิตร  1 เคร่ือง              5,000 งานธุรการ
โทรศัพท์บ้านแบบมีสาย 2 เคร่ือง              3,000 งานธุรการ
โทรศัพท์โทรสาร แบบใชก้ระดาษธรรมดา 1 
เคร่ือง

           18,000 งานธุรการ

แท่นอา่นหนังสือ (โพเดียม)  3  แท่น            30,000 งานธุรการ
กล้องส่องทางไกล  2  ตัว           200,000           200,000 งานท่องเทีย่ว
เคร่ืองเสียงชดุควบคุมและอปุกรณ์พร้อม
ติดต้ัง  1 ชดุ

          250,000 งานท่องเทีย่ว

กล้องวงจรปิดและอปุกรณ์จ านวน 8 จดุ
พร้อมติดต้ัง

           60,000 งานท่องเทีย่ว

คอมพิวเตอร์เคร่ืองพิมพ์พร้อมอปุกรณ์  1 ชดุ            25,000 งานท่องเทีย่ว

โต๊ะอเนกประสงค์พืน้เหล็กขาพับได้  7  ตัว            21,000 งานท่องเทีย่ว
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีม่า
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

กล้องถา่ยภาพนิง่ดิจติอล  1 ตัว            30,000 งานท่องเทีย่ว
คอมพิวเตอร์โน้ตบุค๊พร้อมอปุกรณ์ 1  ชดุ            20,000 งานท่องเทีย่ว
ตู้บานเล่ือนแบบใส 2 หลัง              9,000 งานท่องเทีย่ว
ชดุเคร่ืองเสียงพร้อมอปุกรณ์ไฟประดับเวที 1
 ชดุ

          250,000 งานท่องเทีย่ว

รถยนต์บรรทุกน้ าดับเพลิงขนาด 10 ล้อ จนุ้ า
ไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร  1 คัน

       4,000,000 งานป้องกนัฯ

รถยนต์บรรทุก ขนาด 6 ล้อ แบบมีเครน รับ
น้ าหนักได้ไม่น้อยกว่า 1 ตัน

       1,500,000 งานป้องกนัฯ

รถบรรทุก(ดีเซล)ขบัเคล่ือน 2 ล้อ แบบ
ดับเบ็ลแค็บ พร้อมอปุกรณ์ติดต้ังเป็นรถ
ตรวจการณ์ในอทุยานสวรรค์  1 คัน

          787,000 งานป้องกนัฯ

รถบรรทุกน้ าดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ 
ขนาดจ าน้ าได้ไม่น้อยกว่า 3,000 ลิตร พร้อม
อปุกรณ์  1 คัน

       2,000,000 งานป้องกนัฯ

เรือท้องแบนแบบอลูมิเนียมก าลังเคร่ืองยนต์
ไม่น้อยกว่า 50 แรงม้า  1 ล า

          750,000 งานป้องกนัฯ

กล้องวงจรปิด CCTV พร้อมเคร่ืองบันทึก 
ติดต้ังไม่น้อยกว่า 4 จดุ พร้อมอปุกรณ์และ
ติดต้ัง

           50,000 งานป้องกนัฯ

เคร่ืองรับ  ส่งวิทย ุชนิดมือถอืใชง้าน  8  
เคร่ือง

96,000           งานป้องกนัฯ
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีม่า
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ชดุดับเพลิงในอาคาร(เส้ือคลุม,กางเกง,
รองเท้า,ถงุมือ,ฮู๊ด,หมวก) พร้อมหน้ากาก 
ป้องกนัแกส๊พิษ  1 ชดุ

90,000           งานป้องกนัฯ

กล้องถา่ยภาพความร้อนส าหรับงานดับเพลิง
 1  ชดุ

800,000          งานป้องกนัฯ

ถงัอากาศเคร่ืองชว่ยหายใจ ส าหรับดับเพลิง
ในอาคารพร้อมหน้ากาก และอปุกรณ์ 2 ชดุ

98,000           งานป้องกนัฯ

เฝือกสูญญากาศส าหรับดามขอ้ต่ออวัยวะ
มนุษย ์ 1 ชดุ

50,000           งานป้องกนัฯ

เคร่ืองรับส่งวิทย ุระบบVHF/FM ชนิดติด
รถยนต์พร้อมอปุกรณ์  4 เคร่ือง

96,000           งานป้องกนัฯ

ปรับปรุงและซ่อมแซมรถยนต์ สายตรวจ
เทศกจิ

120,000          งานเทศกจิ

รถยนต์สายตรวจ ขบัเคล่ือน  2  ล้อ  แบบ
ธรรมดา  1 คัน

          494,000 งานเทศกจิ

หลังคาอลูมิเนียมรถบรรทุกขนาด 1 ตัน  1 
หลัง

           16,000 งานเทศกจิ

สัญญาณไฟวับวาบ เสียงครวญคราง พร้อม
เคร่ืองขยายทรานซิลเตอร์ 1 เคร่ือง

           44,500 งานเทศกจิ

เคร่ืองรับส่งวิทยขุนาดไม่ต่ ากว่า 25 วัตต์ 
ชนิด ติดรถยนต์  1 เคร่ือง

           24,000 งานเทศกจิ
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีม่า
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

เคร่ืองพิมพ์มัลติฟังกช์นัสีพร้อมองิค์แทงค์  1 
เคร่ือง

             8,500 งานเทศกจิ

ตู้เยน็ขนาดไม่ต่ ากว่า 7 คิว  1 ตู้              9,400 งานเทศกจิ
ตู้เอกสาร 2 บานเปิด จ านวน 1 ตู้              3,510 งานเทศกจิ

22 บ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ (รายจา่ยเพือ่ให้
สามารถใชง้านได้ตามปกติ
ทีม่ีวงเงินเกนิกว่า 5,000 
บาท)

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานและพัฒนา
ระบบงานให้ทันสมัย

บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของสถานี
ขนส่งผู้โดยสารทีม่ีวงเงินเกนิกว่า 5,000 บาท

           50,000            50,000           50,000 ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานเพิม่ขึ้น

งานสถานีขนส่ง

23 บ ารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง 
(รายจา่ยเพือ่ให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติทีม่ีวงเงิน
เกนิกว่า 5,000 บาท)

เพือ่พัฒนาอาคารสถานที่
ให้มีประสิทธิภาพและได้
มาตรฐาน

บ ารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง
ของสถานีขนส่งผู้โดยสาร ทีม่ีวงเงินเกนิกว่า 
5,000 บาท

           30,000           100,000         100,000 ประชาชนผู้ใชบ้ริการ
ได้รับความพึงพอใจ
การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและได้
มาตรฐาน

งานสถานีขนส่ง

24 ก าหนดประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงิน
รางวัลประจ าปี)พนักงานจา้ง

เพือ่จา่ยเป็นค่าตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษให้กบั
พนักงานจา้งในหน่วยงาน

จา่ยเป็นค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
ให้กบัพนักงานจา้งสถานีขนส่งผู้โดยสาร

           50,000            50,000           50,000 พนักงานมีความ
กระตือรือร้นในการ
ปฏิบัติงาน

งานสถานีขนส่ง
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีม่า
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

25 ปรับปรุงทาสีอาคารสถานี
และร้ือถอนคาน คสล.

เพือ่พัฒนาอาคารสถานที่
ให้มีประสิทธิภาพและได้
มาตรฐาน

งานปรับปรุงทาสีน้ า พลาสติก สีน้ ามัน พืน้ที่
 3,664 ตารางเมตร และร้ือถอนคาน คสล.

          341,000 ประชาชนผู้ใชบ้ริการ
ได้รับความพึงพอใจ  
การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและได้
มาตรฐาน

งานสถานีขนส่ง

26 จดัหาครุภัณฑ์สถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

เคร่ืองปรับอากาศชนิดต้ังพืน้หรือแขวน 
ขนาด 36,000 บีทีย ู1 เคร่ือง

           42,500 มีอปุกรณ์ เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชเ้พียงพอแก่
การปฏิบัติงาน

งานสถานีขนส่ง

27 ฝ่ายบริการและเผยแพร่
วิชาการน่าอยู่ น่าท างาน

ปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนา
สถานทีท่ างานให้เป็น
ระเบียบสวยงาม

ปรับปรุง ตกแต่งและต่อเติม ตลอดจนจดัหา
ครุภัณฑ์

          320,000 สถานทีท่ างานมีความ
เป็นระเบียบ

กองวิชาการและ
แผนงาน
งาน ปชส.

28 ซ่อมใหญ่รถกระบะ ข9785 เพือ่ซ่อมแซมรถยนต์
หมายเลขทะเบียน ข9785
 ให้สามารถใชง้านได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ

ซ่อมใหญ่ รถยนต์หมายเลขทะเบียน ข 9785
 จ านวน 1 คัน ชว่งล่าง  เคร่ืองล่าง

           90,000 รถยนต์สามารถใชง้าน
ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

29 บ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ (รายจา่ยเพือ่ให้
สามารถใชง้านได้ตามปกติ
ทีม่ีวงเงินเกนิกว่า 5,000 
บาท)

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานและพัฒนา
ระบบงานให้ทันสมัย

บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของกอง
วิชาการและแผนงาน ทีม่ีวงเงินเกนิกว่า 
5,000 บาท

       1,460,000 ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานเพิม่ขึ้น

กองวิชาการและ
แผนงาน
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีม่า
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

30 จดัหาครุภัณฑ์กองวิชาการ
และแผนงาน

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

รถยนต์ปิคอพัประชาสัมพันธ์ ชนิด 4 ล้อ 
ขบัเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิล้แค็บ 
เคร่ืองยนต์ดีเซลปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อย
กว่า 2400 ซีซี พร้อมติดต้ังเคร่ืองขยายเสียง
 1 คัน

950,000          มีอปุกรณ์ เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชเ้พียงพอแก่
การปฏิบัติงาน

งาน ปชส.

รถยนต์ 4 ประตู ขบัเคล่ือน 2 ล้อ 1 คัน 787,000          งานนิติการ
คอมพิวเตอร์โน้ตบุค้ 7 เคร่ือง           140,000 งาน ปชส. 2

งานนิติการ 2
งานเทคโน 3

คอมพิวเตอร์ส านักงานและเคร่ืองพิมพ์พร้อม
อปุกรณ์ 2 ชดุ

           50,000 งาน ปชส.
งานสารบรรณ

ชดุฉากประชาสัมพันธ์ 4 ชดุ            55,800            55,800 งาน ปชส.
ตู้บานเล่ือนกระจกสูง 2 บานปิด 3 ตู้            18,000 งาน ปชส.
ชั้นวางเอกสาร 2 ตู้            10,000 งาน ปชส.
ตู้บานเล่ือนทึบทรงสูง 2 บานปิด 1 ตู้              6,000 งาน ปชส.
โต๊ะท างานพร้อมเกา้อี้ 1 ชดุ 3,500             งาน ปชส.
ตู้บานเปิดทึบ UDB1 1 ตู้ 3,300             งาน ปชส.
ตู้บานเปิดทึบ UDB2 1 ตู้ 3,600             งาน ปชส.
ตู้เต้ียโล่ง USB3 2 ตู้ 6,000             งาน ปชส.
พัดลมต้ังพืน้ 1 ตัว              2,000 งาน ปชส.
เกา้อี้ 5 ตัว              1,000 งาน ปชส.
ชั้นวางเอกสารแบบวางตรง 5 ตู้ 25,000           งานสารบรรณ
เกา้อี้ แบบ 4 ทีน่ัง่ จ านวน 2 ชดุ              7,000 งานจดัท างบฯ
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีม่า
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

เกา้อี้นัง่ท าคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ตัว              1,500 งานจดัท างบฯ
เคร่ืองพิมพ์ ชนิด Inkjet สี   1 เคร่ือง 6,500             งานเทคโน
เคร่ืองพิมพ์ชนิด Inkjet สีมัลติฟังกช์ั่น  1 
เคร่ือง

8,500             งานเทคโน

จอมอนิเตอร์ LCD 19" แบบ square  3 
เคร่ือง

15,000           งานเทคโน

เคร่ืองโทรศัพท์  50 เคร่ือง 25,000           งานเทคโน
อปุกรณ์ 3 G  Mobile Internet และ
อปุกรณ์ต่อพ่วง 1 ชดุ

10,000           งานเทคโน

31 ซ่อมแซมอาคารส่ิงกอ่สร้าง เพือ่ซ่อมแซมอาคารหรือ
ส่ิงกอ่สร้างให้ใชง้านได้
ตามปกติ

ซ่อมแซมอาคารหรือส่ิงกอ่สร้างให้อยู่ใน
สภาพใชง้านได้ตามปกติ

500,000          อาคารหรือส่ิงกอ่สร้าง
ใชง้านได้ตามปกติ

ส านักงานคลัง

32 ปรับปรุงตลาดสดเทศบาล เพือ่ซ่อมแซมและ
ปรับปรุงตลาดสดเทศบาล
ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

กอ่สร้างป้อมยาม ขนาด 3.50x3.50 เมตร  1
  หลัง

220,000          เป็นตลาดสดทีผ่่าน
เกณฑ์มาตรฐาน

ส านักงานคลัง

ปรับปรุงเต๊นท์ขายของภายในตลาดสด 330,000          
33 ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เพือ่เฝ้าระวังป้องกนัและ

รักษาความปลอดภัยใน
การปฏิบัติงาน

ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอปุกรณ์  
8 จดุ

100,000          เกดิความปลอดภัยใน
การปฎิบัติงาน

ส านักการคลัง
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีม่า
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

34 บ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ (รายจา่ยเพือ่ให้
สามารถใชง้านได้ตามปกติ
ทีม่ีวงเงินเกนิกว่า 5,000 
บาท)

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานและพัฒนา
ระบบงานให้ทันสมัย

บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของส านัก
การคลัง ทีม่ีวงเงินเกนิกว่า 5,000 บาท

          300,000           300,000         300,000 ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานเพิม่ขึ้น

ส านักการคลัง

35 บ ารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง 
(รายจา่ยเพือ่ให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติทีม่ีวงเงิน
เกนิกว่า 5,000 บาท)

เพือ่พัฒนาอาคารสถานที่
ให้มีประสิทธิภาพและได้
มาตรฐาน

บ ารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง
ของส านักการคลัง ทีม่ีวงเงินเกนิกว่า 5,000 
บาท

          100,000           100,000         100,000 ประชาชนผู้ใชบ้ริการ
ได้รับความพึงพอใจ
การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและได้
มาตรฐาน

ส านักการคลัง

36 จดัหาคุรุภัณฑ์ส านักงานคลัง เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

คอมพิวเตอร์ส านักงาน โต๊ะเกา้อี้ พร้อม
เคร่ืองพิมพ์ 8 ชดุ

          175,000            25,000 อปุกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชเ้พียงพอแก่
การปฏิบัติงาน

งานสถติิ 1 , 1
งานแผนทีฯ่ 2
งานธุรการ 3
งานพัฒนารายได้
 1

เคร่ืองปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ ากว่า 60000 
บีทีย ู3 เคร่ือง

222,000          งานธุรการ

เคร่ืองวัดระยะทางด้วยเลเซอร์แบบมือถอื 1 
ชดุ

           25,000 งานแผนทีฯ่

คอมพิวเตอร์โน้ตบุค้ 1 เคร่ือง            20,000 งานสถติิ 1
เคร่ืองพิมพ์ดีดไฟฟ้า ชนิดไม่มีหน่วยความจ า
 1 เคร่ือง

           18,700 งานธุรการ
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีม่า
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

โทรทัศน์ แอล ซี ดี  1 เคร่ือง            12,000 งานพัฒนารายได้
รถเขน็อเนกประสงค์ ชนิด 4 ล้อ 1 คัน              6,000 งานธุรการ
ตู้บานเล่ือนชั้นบนกระจกชั้นล่างทึบพร้อมขา
รอง  1  ตู้

8,700             งานพัฒนารายได้

36 บ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ (รายจา่ยเพือ่ให้
สามารถใชง้านได้ตามปกติ
ทีม่ีวงเงินเกนิกว่า 5,000 
บาท)

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานและพัฒนา
ระบบงานให้ทันสมัย

บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของส านัก
การชา่ง ทีม่ีวงเงินเกนิกว่า 5,000 บาท

       3,500,000        3,500,000       3,500,000 ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานเพิม่ขึ้น

ส านักการชา่ง

37 บ ารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง 
(รายจา่ยเพือ่ให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติทีม่ีวงเงิน
เกนิกว่า 5,000 บาท)

เพือ่พัฒนาอาคารสถานที่
ให้มีประสิทธิภาพและได้
มาตรฐาน

บ ารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง
ของส านักการชา่ง ทีม่ีวงเงินเกนิกว่า 5,000 
บาท

          500,000           500,000         500,000 ประชาชนผู้ใชบ้ริการ
ได้รับความพึงพอใจ
การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและได้
มาตรฐาน

ส านักการชา่ง

38 จดัหาครุภัณฑ์ส านักงาน
ส านักการชา่ง

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

รถขดุตีนตะขาบ(แมคโฮ) ขนาดเคร่ืองยนต์
ไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า  1 คัน

4,300,000       อปุกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชเ้พียงพอแก่
การปฏิบัติงาน

ส านักการชา่ง

รถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ 
เคร่ืองยนต์มีก าลังไม่น้อยกว่า 200 แรงม้า  1
 คัน

3,800,000       ส่วนชา่ง
สุขาภิบาล
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีม่า
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ค่าซ่อมใหญ่รถแทรคเตอร์ หมายเลขทะเบียน
 ต 7543 นครสวรรค์ ด าเนินการซ่อมเปล่ียน
โซ่ตีนตะขาบ.เปล่ียนโรลเลอร์,ซ่อมใบแทรค

750,000          ส านักการชา่ง

เคร่ืองสกดัคอนกรีตพร้อมหัวเจาะระบบไฮ
ดรอลิค (Power Packs) ขนาดไม่น้อยกว่า 9
 แรงม้า พร้อมเคร่ืองมือและอปุกรณ์ครบชดุ 
 1 ชดุ

750,000          ส านักการชา่ง

รถจกัรยานยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 120 ซีซี  
 1  คัน

42,000           ส านักการชา่ง

เล่ือยยนต์ตัดกิ่งไม้ ขนาด 12 แรงม้า  2 
เคร่ือง

33,000           ส านักการชา่ง

กล้องระดับขนาดก าลังขยาย 30 เท่า 1 ชุด              34,000 ส านักการชา่ง
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส านักงานพร้อมอปุกรณ์ 
1 ชดุ

25,000           ส านักการชา่ง

เคร่ืองอดัฉดีน้ าแรง  ขนาด 170 Bar  ติด
มอเตอร์ 4 HP   1  ชดุ

27,000           ส านักการชา่ง

เล่ือยวงเดือน ก าลังไฟฟ้าทีใ่ช ้1,750 W  
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm) 2,200  1 เคร่ือง

22,000           ส านักการชา่ง

เคร่ืองพิมพ์แบบฉกีหมึก 7 เคร่ือง            21,500 8,600             ส านักการชา่ง
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีม่า
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

เล่ือยวงเดือนตัดองศา ก าลังไฟฟ้าทีใ่ช ้1,650
 W  ความเร็วการขดัต่อรอบ (rpm) 4,600  
1 เคร่ือง

17,500            ส านักการชา่ง

เคร่ืองชดักระดาษทราย ก าลังไฟฟ้าทีใ่ช ้940
 W  ความเร็วของกระดาษทราย 350 ม./
นาที  (1,150 ฟุต/นาท)ี  1 เคร่ือง

15,000           ส านักการชา่ง

เคร่ืองโรเตอร์ (ตัดแกะลายไม้) ก าลังไฟฟ้าที่
ใช ้1,650 W  ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm) 
2,000  1 เคร่ือง

15,000           ส านักการชา่ง

หินเจยีแบบมือถอื ก าลังไฟฟ้าทีใ่ช ้2,000 W 
 ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm) 8,500  1 
เคร่ือง

14,500           ส านักการชา่ง

เคร่ืองซักผ้าสองถงักึ่งอตัโนมัติ ขนาดถงัซัก
ขนาดใหญ่พิเศษ ความจใุนการซัก 14.0 กก.
 ความจใุนการปัน่แห้ง 12 กก. พลังปัน่ 
1,300 รอบ/นาที  ระบบปัน่แห้งแอร์เจท็ 
ดราย ชว่ยให้ผ้าแห้งไว 1 เคร่ือง

12,000           ส านักการชา่ง

หินเจยีแบบแท่น ก าลังไฟฟ้าทีใ่ช ้550 W  
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)  2,850 (50 
Hz)   1 เคร่ือง

9,500             ส านักการชา่ง

จดัซ้ือเคร่ืองเล็มพุม่ จ านวน 1 ชดุ 7,000             ส านักการชา่ง
จดัซ้ือแท่นตัดกระเบือ้ง 20" จ านวน  1  ตัว 5,500             ส านักการชา่ง
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีม่า
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

จดัซ้ือเคร่ืองขดักระดาษทราย ก าลังไฟฟ้าที่
ใช ้190 W  ความเร็วการขดัต่อนาที (opm)
 11,000 จ านวน 1 เคร่ือง

5,000             ส านักการชา่ง

ผ้าม่านพร้อมติดต้ัง ณ อาคารปฏิบัติงาน            50,000 ส านักการชา่ง
รถจกัรยานยนต์ตรวจการ ปริมาตรกระบอก
สูบไม่น้อยกว่า 100 ซีซี  1  คัน

           40,000 โรงปรับปรุง
คุณภาพน้ า

อปุกรณ์ตรวจวัดสารคลอรีนตกค้าง 1 ชดุ            20,500 โรงปรับปรุง
คุณภาพน้ า

โน้ตบุค้ 1 เคร่ือง            20,000 โรงปรับปรุง
คุณภาพน้ า

เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ พร้อมจอ  1 ชดุ            20,000 โรงปรับปรุง
คุณภาพน้ า

โต๊ะท างานพร้อมเกา้อี้ 3 ชดุ            15,000 โรงปรับปรุง
คุณภาพน้ า

ตู้เกบ็เอกสารชนิดตู้เหล็ก บานเล่ือนกระจก 
พร้อมชั้นวางของ 6 ฟุต  3 ชดุ

           15,000 โรงปรับปรุง
คุณภาพน้ า

กล้องถา่ยภาพนิง่ ระบบดิจติอล ความ
ละเอยีดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล 1 กล้อง

           10,000 โรงปรับปรุง
คุณภาพน้ า

เคร่ืองพิมพ์ ชนิด A 3 size photo printer 
4800 x 1200 dpi  1  เคร่ือง

             7,000 โรงปรับปรุง
คุณภาพน้ า
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีม่า
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

โทรโขง่ แบบสะพายไหล่ ขนาด 15 วัตต์ 
(สูงสุด 23 วัตต์)

             2,500 โรงปรับปรุง
คุณภาพน้ า

รถดูดดินเลน ชนิดถงัดูดมีความจไุม่น้อยกว่า
 10 ลบ.ม. เคร่ืองยนต์มีก าลังไม่น้อยกว่า 
240 แรงม้า  2 คัน

34,000,000    โรงปรับปรุง
คุณภาพน้ า

39 กั้นห้องท างานบริเวณห้อง
โถงชั้นล่างติดกบัห้องผอ.
ส่งเสริมฯ

เพือ่ใชเ้ป็นห้องปฏิบัติงาน
ของชมรม อสม.

กั้นห้อง 1 ห้อง พร้อมติดต้ัง
เคร่ืองปรับอากาศ และม่านปรับแสง

          200,000 ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานเพิม่ขึ้น

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

40 กอ่สร้างโรงจอดรถ เพือ่ให้มีโรงจอดรถ 1 แห่ง            80,000 มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย

ศูนยฯ์ 4

41 ติดตัง้กล้องวงจรปิด 

จ ำนวน  2 จดุ

เพ่ือเฝ้ำระวงัป้องกนัและ

รักษำควำมปลอดภยัใน

กำรปฏิบตัิงำนและ

ทรัพย์สนิ

กล้องวงจรปิดและอปุกรณ์พร้อมติดตัง้ 

จ ำนวน 2 จดุ

             52,000 เกดิความปลอดภัยใน
การปฏิบัติงานและ
ทรัพยสิ์น

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

42 ปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์
เทศบาลฯ

เพือ่ให้มีโรงฆ่าสัตว์ทีม่ี
มาตรฐานตามหลัก
สุขาภิบาล

ปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เทศบาลฯ มีมาตรฐาน
ตามหลักสุขาภิบาล  1 แห่ง

    10,000,000 โรงฆ่าสัตว์ทีม่ี
มาตรฐานตามหลัก
สุขาภิบาล

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

43 บ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ (รายจา่ยเพือ่ให้
สามารถใชง้านได้ตามปกติ
ทีม่ีวงเงินเกนิกว่า 5,000 
บาท)

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานและพัฒนา
ระบบงานให้ทันสมัย

บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของส านัก
การสาธารณสุขฯ ทีม่ีวงเงินเกนิกว่า 5,000 
บาท

       2,260,000 ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานเพิม่ขึ้น

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีม่า
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

44 บ ารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง 
(รายจา่ยเพือ่ให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติทีม่ีวงเงิน
เกนิกว่า 5,000 บาท)

เพือ่พัฒนาอาคารสถานที่
ให้มีประสิทธิภาพและได้
มาตรฐาน

บ ารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง
ของส านักการสาธารณสุขฯ ทีม่ีวงเงินเกนิ
กว่า 5,000 บาท

          590,000 ประชาชนผู้ใชบ้ริการ
ได้รับความพึงพอใจ
การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและได้
มาตรฐาน

ส านักการ
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

45 จดัหาครุภัณฑ์ส านักการ
สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอแกก่ารปฏิบัติงาน

เคร่ืองยอ่ยกิ่งไม้ ปีละ 1 เคร่ือง           100,000           100,000 อปุกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชเ้พียงพอแก่
การปฏิบัติงาน

งานบริการรักษา

เคร่ืองยอ่ยโฟม ปีละ  1 เคร่ือง           100,000           100,000 งานบริการรักษา
แม่แรงสนามแบบปัม๊ ขนาด 50  ตัน ปีละ 1 
 เคร่ือง

           13,500            13,500 งานบริการรักษา

ตัวกดค้ิว 10 ล้อ   ปีละ 1  ชดุ            17,000            17,000 งานบริการรักษา
แท่นอดัไฮดรอลิค ขนาด 30 ตัน ปีละ 1 ชดุ            30,000            30,000  งานบริการรักษา

หัวฉดีดับเพลิง  ปีละ  1 หัว            10,000            10,000 งานบริการรักษา
ลูกล้อพันสายดับเพลิง  ปีละ  1  อนั            10,000            10,000 งานบริการรักษา
รถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอดั
ท้าย ปีละ 2 คัน

       4,600,000        4,600,000       4,600,000 งานบริการรักษา

รถบรรทุกขยะแบบอดัท้ายความจไุม่น้อยกว่า
 5 ลบ.ม. แรงม้าไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า ปี
ละ 1 คัน

       2,000,000        2,000,000       2,000,000 งานบริการรักษา

ผานหน้ารถแคท ปีละ 1 ผาน           100,000           100,000 งานบริการรักษา
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีม่า
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

กะทะล้อรถแคท ปีละ 2 อนั           120,000           120,000 งานบริการรักษา
การซ่อมใหญ่รถขยะ  5 คัน        3,800,000        2,800,000 งานบริการรักษา
แปรงกวาดดูดฝุ่นเหล็ก ปีละ 10 ชดุ            80,000            80,000           80,000 งานบริการรักษา
กล้องถา่ยภาพนิง่ระบบดิจติอลความละเอยีด
ไม่น้อยกว่า 10 ล้านพิกเซล  2 เคร่ือง

           24,000 ศูนยฯ์ 3  ,
งานป้องกนั
ควบคุมโรค

เตียงตรวจโรคสแตนเลสพ่นสีพร้อมบันได 2 
ขั้น ส าหรับขึ้นเตียง

           11,000 ศูนยฯ์ 3

โต๊ะท างานพร้อมเกา้อี้  2 ชดุ              7,000 ศูนยฯ์ 3
หม้อนึง่ฆ่าเชื้อไฟฟ้าอตัโนมัติ ความจ ุ40 
ลิตร  1  เคร่ือง

           90,000 ศูนยฯ์ 3

เคร่ืองปรับอากาศชนิดติดผนังขนาด 9,000 
บีทีย ู 1  เคร่ือง

           16,000 ศูนยฯ์ 4

เคร่ืองปรับอากาศชนิดติดผนังขนาดไม่ต่ า
กว่า 24,000 บีทีย ู  1 เคร่ือง

           37,300 ศูนยฯ์ 4

เกา้อี้พลาสติก   50 ตัว            15,000 ศูนยฯ์ 4
พัดลมแบบต้ังพืน้ ขนาด 16 นิว้   4 ตัว              7,600 ศูนยฯ์ 4
ม่านปรับแสงพร้อมติดต้ัง   3 แผ่น            12,000 ศูนยฯ์ 4
เคร่ืองต้มเคร่ืองมือเพือ่ฆ่าเชื้อขนาดเล็ก 1 
เคร่ือง

           25,500 งานทันต
สาธารณสุข

พัดลมดูดากาศ ขนาด 8 นิว้  1 ตัว              3,500 งานทันต
สาธารณสุข
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีม่า
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

เคร่ืองพ่นสารเคมีชนิดฝอยละเอยีดติด
รถยนต์  1 เคร่ือง

       1,000,000 กลุ่มงานป้องกนั
และควบคุมฯ

เคร่ืองพ่นสารเคมีชนิดฝอยละเอยีดสะพาย
หลัง ปีละ  1 เคร่ือง

           80,000            80,000           80,000 กลุ่มงานป้องกนั
และควบคุมฯ

เคร่ืองพ่นสารเคมีชนิดหมอกควันสะพายไหล่
  ปีละ  1 เคร่ือง

           90,000            90,000           90,000 กลุ่มงานป้องกนั
และควบคุมฯ

ป้ายประชาสัมพันธ์ขนาด 2.5 ม.x5 ม. 
จ านวน 4  ป้าย

          120,000 กลุ่มงานป้องกนั
และควบคุมฯ

เคร่ืองขยายเสียงพร้อมล าโพงติดรถยนต์ (รถ
พ่นสารเคมี) ขนาดก าลัง 100 วัตต์ เคร่ือง
เล่น cd mp3   2 ชดุ

           25,000 กลุ่มงานป้องกนั
และควบคุมฯ

เคร่ืองขยายเสียงพร้อมล าโพงเอนกประสงค์ 
(เคร่ืองชว่ยสอน) ขนาดก าลังไฟ 80 วัตต์ 
แบบมีล้อเล่ือนและแบตเตอร่ีในตัวใช ้usb 
ได้  1 เคร่ือง

             5,000 กลุ่มงานป้องกนั
และควบคุมฯ

พัดลมชนิดต้ังพืน้ ขนาด 18 นิว้   2 ตัว              5,000 กลุ่มงานป้องกนั
และควบคุมฯ
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีม่า
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

คอมพิวเตอร์ สนง. พร้อมเคร่ืองพิมพ์ ชนิด
INK TANK พร้อมอปุกรณ์  2 ชดุ

           50,000 กลุ่มงานป้องกนั
และควบคุมฯ ,
ศูนยฯ์ 3

เล่ือยยนต์ตัดต้นไม้   2 ตัว            20,000 งานบริการรักษา
เคร่ืองยนต์เกา่ ขนาดไม่น้อยกว่า 250  ซีซี 
ดีเซล 1 เคร่ือง

          300,000 งานบริการรักษา

เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์สี   1 เคร่ือง            15,000 งานธุรการ
เกา้อี้บุนวมมีล้อเล่ือน  2 ตัว              3,000 งานธุรการ

45 กอ่สร้างพืน้ลู่วิ่ง ลานกรีฑา
ยางสังเคราะห์ สนามกรีฑา
 สนามกฬีาจงัหวัด
นครสวรรค์

เพือ่ให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชน และนักกฬีา มี
สนามทีม่ีมาตรฐาน 
เหมาะแกก่ารออกก าลัง
กาย และแขง่ขนั

ร้ือผิวลู่ลานกรีฑา และซ่อมยางมะตอย 
พร้อมขนทิง้ และกอ่สร้างสนามกรีฑา ลู่  
ลาน วัสดุยางสังเคราะห์ พร้อมอปุกรณ์
ประจ าสนาม ตามแบบแปลนรายละเอยีด
ของเทศบาล

      22,400,000 มีความพร้อมในการ
จดัการแขง่ขนั

ฝ่ายกฬีาและ
นันทนาการ 
(สอ.สมควร)

45 ปรับปรุงระบบปรับอากาศ
สนามกฬีา 4000 ทีน่ัง่

เพือ่ให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชน และนักกฬีา มี
สนามทีม่ีมาตรฐาน 
เหมาะแกก่ารออกก าลัง
กาย และแขง่ขนั

ปรับปรุงระบบปรับอากาศ 1 ระบบ           496,000 มีความพร้อมในการ
จดัการแขง่ขนั

ฝ่ายกฬีาและ
นันทนาการ 
(สอ.สมควร)
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีม่า
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

46 ปรับปรุงศูนยอ์าคารยก
น้ าหนัก

เพือ่ให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชน และนักกฬีา มี
สนามทีม่ีมาตรฐาน 
เหมาะแกก่ารออกก าลัง
กาย และแขง่ขนั

ร้ือถอนฝ้าเพดาน โคมไฟ สวิทชไ์ฟ ติดต้ังฝ้า
เพดาน โคมไฟ พร้อมทาสีศูนยอ์าคารยก
น้ าหนัก ตามแบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

           76,000 มีความพร้อมในการ
จดัการแขง่ขนั

ฝ่ายกฬีาและ
นันทนาการ 
(สอ.สมควร)

47 ปรับปรุงพืน้สนามเทนนิส 
สนามกฬีาจงัหวัด
นครสวรรค์

เพือ่ให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชน และนักกฬีา มี
สนามทีม่ีมาตรฐาน 
เหมาะแกก่ารออกก าลัง
กาย และแขง่ขนั

สนามเทนนิสแบบยางสังเคราะห์โพลียริูเทน 
100 % ความหนาไม่ต่ ากว่า 4.00 มิลลิเมตร
 ตามมาตรฐาน INTERNATIONAL TENNIS 
FEDERATION (ITF) ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

       5,000,000 มีความพร้อมในการ
จดัการแขง่ขนั

ฝ่ายกฬีาและ
นันทนาการ 
(สอ.สมควร)

48 ปรับปรุงสนามกฬีากลาง
จงัหวัดนครสวรรค์

เพือ่ให้มีความพร้อมใน
การรองรับการแขง่ขนั
กฬีา และเพียงพอต่อการ
ใชบ้ริการของเด็ก เยาวชน
 และประชาชน

สร้างห้องสุขา บริเวณอฒัจรรย ์สนาม
ฟุตบอล ด้านซ้าย และด้านขวา และ
ปรับปรุงห้องน้ าภายในอาคารสนามฟุตบอล 
ด้านซ้าย และด้านขวารายละเอยีดตามแบบ
แปลนของเทศบาล

       2,000,000 เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทัว่ไป 
เพียงพอกบัการใช้
บริการสนามกฬีา
จงัหวัดนครสวรรค์

ส านักการศึกษา

ปรับปรุงหลังคา อาคารสนามฟุตบอล  
รายละเอยีดตามแบบแปลนของเทศบาล

       5,000,000 ส านักการศึกษา

ปรับปรุง ระบบประปา ระบบไฟฟ้า และ
ระบบไฟสนามฟุตบอล รายละเอยีดตาม
แบบแปลนของเทศบาล

       5,000,000 ส านักการศึกษา

ปรับปรุงงานสีอฒัจรรยส์นามฟุตบอล 
รายละเอยีดตามแบบแปลนของเทศบาล

       1,000,000 ส านักการศึกษา
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีม่า
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

สร้างอฒัจรรยเ์พิม่เติม รายละเอยีดตามแบบ
แปลนของเทศบาล

      12,000,000 ส านักการศึกษา

สร้างกระถางคบเพลิง จ านวน 1 แห่ง 
รายละเอยีดตามแบบแปลนของเทศบาล

       1,000,000 ส านักการศึกษา

ปรับปรุงห้องประธาน จ านวน 1 ห้อง 
รายละเอยีดตามแบบแปลนของเทศบาล

       1,000,000 ส านักการศึกษา

ปรับปรุงเคร่ืองเสียงสนามฟุตบอล จ านวน 1
 ชดุ รายละเอยีดตามแบบแปลนของเทศบาล

       1,500,000 ส านักการศึกษา

ปูลู่ยางสังเคราะห์พร้อมอปุกรณ์ประจ า
สนามกรีฑา จ านวน 1 ชดุ รายละเอยีดตาม
แบบแปลนของเทศบาล

      23,000,000 ส านักการศึกษา

ลู่ - ชอ่งว่าย สระว่ายน้ าสนามกฬีาจงัหวัด
นครสวรรค์ รายละเอยีดตามแบบแปลนของ
เทศบาล

          500,000 ส านักการศึกษา

ปูกระเบือ้งพืน้สระ สระว่ายน้ าสนามกฬีา
จงัหวัดนครสวรรค์ รายละเอยีดตามแบบ
แปลนของเทศบาล

          500,000 ส านักการศึกษา

ห้องน้ า/ห้องพัก สระว่ายน้ าสนามกฬีา
จงัหวัดนครสวรรค์ รายละเอยีดตามแบบ
แปลนของเทศบาล

          300,000 ส านักการศึกษา
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีม่า
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ระบบไฟฟ้าภายใน สระว่ายน้ าสนามกฬีา
จงัหวัดนครสวรรค์ รายละเอยีดตามแบบ
แปลนของเทศบาล

          300,000 ส านักการศึกษา

เคร่ืองกรองน้ า/มอเตอร์ปัม้น้ า สระว่ายน้ า
สนามกฬีาจงัหวัดนครสวรรค์ รายละเอยีด
ตามแบบแปลนของเทศบาล

          500,000 ส านักการศึกษา

ปรับปรุงงานสีสระว่ายน้ าสนามกฬีาจงัหวัด
นครสวรรค์ รายละเอยีดตามแบบแปลนของ
เทศบาล

          200,000 ส านักการศึกษา

ปรับปรุงพืน้สนามเทนนิส  ระบบไฟฟ้า  
ห้องสุขา และห้องพักนักกฬีา สนามกฬีา
จงัหวัดนครสวรรค์ รายละเอยีดตามแบบ
แปลนของเทศบาล

       5,000,000 ส านักการศึกษา

ปรับปรุงหลังคา และระบบไฟฟ้า ภายใน
โรงยมิ 4,000 ทีน่ัง่ รายละเอยีดตามแบบ
แปลนของเทศบาล

       1,500,000 ส านักการศึกษา

ปรับปรุงระบบประปา ห้องน้ า และห้องพัก
นักกฬีา โรงยมิ 4,000 ทีน่ัง่ รายละเอยีด
ตามแบบแปลนของเทศบาล

       1,500,000 ส านักการศึกษา

ปรับปรุงพืน้ผิวถนนภายในสนามกฬีาจงัหวัด
นครสวรรค์ รายละเอยีดตามแบบแปลนของ
เทศบาล

       1,000,000 ส านักการศึกษา
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีม่า
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

49 หอสมุดเฉลิมพระเกยีรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราช 
สุดาสยามบรมราชกมุารี

เพือ่ส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชน และประชาชน 
ใชห้้องสมุดศึกษาหา
ความรู้เพิม่เติมทันสมัย
และครบวงจร

กอ่สร้างห้องสมุด ทีม่ีมาตรฐาน จ านวน 1 
อาคาร  ตามแบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

      30,000,000 มีความพร้อมในการ
ให้บริการแกบุ่คคล
ทัว่ไป

ฝ่ายกจิการ
โรงเรียนฯ
(สมเกยีรติ)

50 เชา่เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
พร้อมอปุกรณ์

เพือ่เพิม่จ านวนเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ให้เพียงพอ
ต่อการใชง้าน และให้การ
เรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับครูผู้สอน และ
นักเรียน พร้อมเคร่ืองพิมพ์ ระบบเครือขา่ย 
โปรเจคเตอร์ เคร่ืองขยายเสียง (41 เคร่ือง
ต่อห้อง) จ านวน 8 ชดุ

       3,280,000 มีความพร้อมในการ
เรียนการสอน

ฝ่ายกจิการ
โรงเรียนฯ
(สมเกยีรติ)

51 ปรับปรุงห้องสมุด เทศบาล
นครนครสวรรค์

เพือ่รองรับการใชบ้ริการ
จากเด็ก เยาวชนและ
ประชาชน

1 แห่ง ตามแบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

          300,000           300,000 มีความพร้อมในการ
ให้บริการแกบุ่คคล
ทัว่ไป

ฝ่ายกจิการ
โรงเรียนฯ
(สมเกยีรติ)

52 ห้องเกยีรติยศ เพือ่ให้มีสถานทีแ่สดง
เกยีรติคุณ เกยีรติบัต 
และผงานความส าเร็จของ
เทศบาล

ปรับปรุงต่อเติมห้องเกยีรติยศ จ านวน 1 แห่ง
 ตามแบบแปลนรายละเอยีดของเทศบาล

          600,000 มีห้องเกยีรติยศที่
สวยงาม สามารถเกบ็
รวบรวมประวัติ 
ผลงาน ฯลฯ

ฝ่ายกจิการ
โรงเรียนฯ
(สมเกยีรติ)

53 บ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ (รายจา่ยเพือ่ให้
สามารถใชง้านได้ตามปกติ
ทีม่ีวงเงินเกนิกว่า 5,000 
บาท)

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานและพัฒนา
ระบบงานให้ทันสมัย

บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของส านัก
การศึกษา ทีม่ีวงเงินเกนิกว่า 5,000 บาท

          300,000           300,000         300,000 ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานเพิม่ขึ้น

ส านักการศึกษา
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีม่า
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

54 บ ารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง 
(รายจา่ยเพือ่ให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติทีม่ีวงเงิน
เกนิกว่า 5,000 บาท)

เพือ่พัฒนาอาคารสถานที่
ให้มีประสิทธิภาพและได้
มาตรฐาน

บ ารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง
ของส านักการศึกษา ทีม่ีวงเงินเกนิกว่า 
5,000 บาท

          300,000           300,000         300,000 ประชาชนผู้ใชบ้ริการ
ได้รับความพึงพอใจ
การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและได้
มาตรฐาน

ส านักการศึกษา

55 จดัหาครุภัณฑ์ส านัก
การศึกษา

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

โต๊ะท างานพร้อมเกา้อี้ จ านวน 3 ชดุ            12,000 ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานเพิม่ขึ้น

ฝ่ายการศึกษา
นอกระบบ(ศิ
ริวรรณ)/ฝ่าย
กจิการโรงเรียน
(นฤมล/วรณัฐ)

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 
แบบที ่1  ตามรายละเอยีดของเกณฑ์ราคา
กลาง ประจ าปี 2555 กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร (26,000)/ พร้อม
เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ชนิด LED ขาวด า 
(25 หน้า/นาท)ี(8,400) จ านวน 8 ชดุ

          275,200 หน่วย
ศึกษานิเทศก์2/
ฝ่ายวิชาการ/
ฝ่ายการศึกษา
นอกระบบ2/
ฝ่ายบริหารงาน
ทัว่ไป
(บวร/พวงทิพย)์

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุค้ ส าหรับงาน
ประมวลผล พร้อมอปุกรณ์ต่อพ่วง จ านวน 3
 ชดุ ตามรายละเอยีดของเกณฑ์ราคากลาง 
ประจ าปี 2555

           60,000 ฝ่ายวิชาการ/
ฝ่ายส่งเสริม
ศาสนาฯ/ฝ่าย
กจิการโรงเรียนฯ
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีม่า
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

กล้องถา่ยภาพนิง่ ระบบดิจติอล ความ
ละเอยีดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล จ านวน 
3 เคร่ือง

           20,000            10,000 หน่วย
ศึกษานิเทศก์/
ฝ่ายการศึกษา
นอกระบบ/ฝ่าย
กจิการโรงเรียน

เคร่ืองพิมพ์แบบฉดีหมึก (INKJET Printer)
พร้อมองิค์แทงค์ จ านวน 2 เคร่ือง

           12,000 ฝ่ายวิชาการ/
งานการศึกษา
ปฐมวัย

สแกนเนอร์ ส าหรับงานเกบ็เอกสารระดับ
ศูนยบ์ริการ แบบที ่2

           31,000 ฝ่ายบริหารงาน
ทัว่ไป
(สุกานดา)

เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉดีหมึก 
(Inkjet) จ านวน 3 เคร่ือง (5,400) ตาม
รายละเอยีดของเกณฑ์ราคากลาง ประจ าปี 
2555

           16,200 หน่วย
ศึกษานิเทศก์/
ฝ่ายบริหารงาน
ทัว่ไป
(บวร/พวงทิพย)์

เคร่ืองพิมพ์ Multifunction  ชนาดเลเซอร์/
ชนิด LED สี จ านวน 1 เคร่ือง ตาม
รายละเอยีดของเกณฑ์ราคากลาง ประจ าปี 
2555

           24,000 หน่วย
ศึกษานิเทศก์
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีม่า
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

พืน้สนามตะกร้อส าเร็จรูป พืน้ยาง PVC
ตีเส้นมาตรฐานสีขาว ชนิดม้วนเกบ็ 
ถอดประกอบ แบบเคล่ือนยา้ยได้ 
จ านวน 2 สนาม

          500,000 ฝ่ายกฬีาและ
นันทนาการ 
(สอ.สมควร)

พืน้สนามวอลเล่ยบ์อลส าเร็จรูป พืน้ยางPVC
 ตีเส้นมาตรฐานสีขาว ชนิดม้วนเกบ็ 
ถอดประกอบ แบบเคล่ือนยา้ยได้ 
จ านวน 2 สนาม

       1,500,000 ฝ่ายกฬีาและ
นันทนาการ 
(สอ.สมควร)

สกอร์บอร์ดโรงยมิ จอ LED แบบ SMD 
ขนาด 4.096 x 3.072 เมตร พร้อมอปุกรณ์ 
จ านวน 1 ชดุ

       1,500,000 ฝ่ายกฬีาและ
นันทนาการ 
(สอ.สมควร)

สกอร์บอร์ดสนามฟุตบอล จอ LED แบบ DIP
 พร้อมอปุกรณ์ จ านวน 1 ชดุ

       5,000,000 ฝ่ายกฬีาและ
นันทนาการ 
(สอ.สมควร)

สกอร์บอร์ดโรงยมิ จอ LED แบบ SMD 
ขนาด 5.12 x 3.84 เมตร พร้อมอปุกรณ์ 
จ านวน 1 ชดุ

       3,000,000 ฝ่ายกฬีาและ
นันทนาการ 
(สอ.สมควร)

เกา้อี้พักนักกฬีา ขนาด 8 ทีน่ัง่ จ านวน 4 ชดุ           300,000 ฝ่ายกฬีาและ
นันทนาการ 
(สอ.สมควร)

ลู่วิ่งออกก าลังกาย  1  เคร่ือง            70,000 ฝ่ายกฬีาและ
นันทนาการ 
(สอ.สมควร)
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีม่า
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตู้เกบ็คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (Tablet 
Computer ) โรงเรียนในสังกดัเทศบาลนคร
นครสวรรค์ (10 ชอ่งต่อ 1 ตู้)  จ านวน 60 ตู้

          240,000 ฝ่ายกจิการ
โรงเรียนฯ
(สมเกยีรติ)

55 จดัหาครุภัณฑ์ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กชมุชนพระบางมงคล

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

คอมพิวเตอร์ส านักงานพร้อมเคร่ืองพิมพ์ 
INKJET ติดต้ังองิค์แทงค์ และอปุกรณ์    ต่อ
พ่วง จ านวน 1 ชดุ

           25,000 ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานเพิม่ขึ้น

ศพด.ชมุชนพระ
บางมงคล

โต๊ะท างานพร้อมเกา้อี้บุนวมจ านวน 1 ชดุ              6,000 ศพด.ชมุชนพระ
บางมงคล

โต๊ะหมูบู่ชา ชนิดหมู ่7 หน้า  7 แกะลายสี
ทอง จ านวน    1 ชดุ

             4,000 ศพด.ชมุชนพระ
บางมงคล

โต๊ะพร้อมเกา้อี้นักเรียนเด็กเล็ก ( 1 ชดุ =โต๊ะ
 1 ตัว เกา้อี้ 6 ตัว) ขนาดไม่ต่ ากว่า 60*
120*50 ซม. จ านวน 5 ชดุ

           20,000 ศพด.ชมุชนพระ
บางมงคล

เคร่ืองปรับอากาศชนิดต้ังแขวน ขนาดไม่ต่ า
กว่า 25,000 BTU พร้อมติดต้ังจ านวน 3 
เคร่ือง

          120,000 ศพด.ชมุชนพระ
บางมงคล

ชงิชา้รูปหัวสัตว์ ท าจากเหล็ก นัง่ได้หน้า  
หลัง 2 ทีน่ัง่ จ านวน 2 ชดุ

           28,000 ศพด.ชมุชนพระ
บางมงคล

56 จดัหาครุภัณฑ์ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กชมุชนชอนตะวัน

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

เคร่ืองกรองน้ าสเตนเลส พร้อมสารกรอง 
ชนิด 3 คอลัมน์ พร้อมติดต้ัง

             9,000 ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานเพิม่ขึ้น

ศพด.ชมุชนชอน
ตะวัน
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีม่า
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

คอมพิวเตอร์ส านักงานพร้อมเคร่ืองพิมพ์ 
INKJET ติดต้ังองิค์แทงค์ และอปุกรณ์ต่อพ่วง
 จ านวน 1 ชดุ

           25,000 ศพด.ชมุชนชอน
ตะวัน

โต๊ะท างานพร้อมเกา้อี้บุนวมจ านวน 1 ชดุ              6,000 ศพด.ชมุชนชอน
ตะวัน

ชั้นวางของไม้ 9 ชอ่ง (3X3) เปิดโล่ง ขนาด
ไม่ต่ ากว่า 120X128X40 ซม. จ านวน 1 ชดุ

             3,500 ศพด.ชมุชนชอน
ตะวัน

ตู้เหล็กเกบ็เอกสาร 2 ชั้นชนิดบานเล่ือนทึบ              3,500 ศพด.ชมุชนชอน
ตะวัน

เคร่ืองปรับอากาศชนิดต้ังแขวน ขนาดไม่ต่ า
กว่า 25,000 BTU พร้อมติดต้ังจ านวน 2 
เคร่ือง

           80,000 ศพด.ชมุชนชอน
ตะวัน

กระดาษล่ืนไฟเบอร์ ส าหรับเด็กเล็ก จ านวน 
1 ชดุ

           50,000 ศพด.ชมุชนชอน
ตะวัน

57 จดัหาครุภัณฑ์ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กวัดพรหมจริยาวาส

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

พัดลมชนิดติดเพดาน ขนาดไม่ต่ ากว่า 16 นิว้
 สวิตซ์แยกจากตัวเคร่ืองพร้อมติดต้ังจ านวน 
3 เคร่ือง

             4,500 ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานเพิม่ขึ้น

ศพด.วัดพรหม
จริยาวาส

โต๊ะท างานพร้อมเกา้อี้บุนวมจ านวน 4 ชดุ            24,000 ศพด.วัดพรหม
จริยาวาส

คอมพิวเตอร์ส านักงานพร้อมเคร่ืองพิมพ์
เลเซอร์ และอปุกรณ์ต่อพ่วง จ านวน 1 ชดุ

           25,000 ศพด.วัดพรหม
จริยาวาส
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีม่า
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

เคร่ืองพิมพ์หมึกพ่นชนิด ALL IN ONE 
พร้อมติดต้ังอิ้งค์แทงค์และอปุกรณ์ต่อพ่วง

             6,000 ศพด.วัดพรหม
จริยาวาส

เคร่ืองเล่นสนาม ม้าโยกเหล็กเคลือบสี 
จ านวน 5 ชดุ

             9,000 ศพด.วัดพรหม
จริยาวาส

58 จดัหาครุภัณฑ์ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลนคร
นครสวรรค์

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

เคร่ืองขยายเสียงแบบพกพา อดัเสียงได้ มี 3 
ไมค์ (คาดศรีษะ/ติดปกเส้ือ/ไมค์ถอื) ก าลัง
ขบัไม่ต่ ากว่า 10 วัตต์   มี มอก. จ านวน 1 ชดุ

             5,000 ศพด.เทศบาล
นครนครสวรรค์

โต๊ะหมูบู่ชา ชนิดหมู ่7 หน้า  7 แกะลายสี
ทอง จ านวน    1 ชดุ

             4,000 ศพด.เทศบาล
นครนครสวรรค์

เคร่ืองเล่นสนาม คอปเตอร์ 3 ทีน่ัง่ พร้อม
อปุกรณ์ จ านวน 2 ชดุ

           28,000 ศพด.เทศบาล
นครนครสวรรค์

บ้านสนามเด็กเล่น พร้อมอปุกรณ์ จ านวน 1
 หลัง

           12,000 ศพด.เทศบาล
นครนครสวรรค์

โต๊ะพร้อมเกา้อี้นักเรียน    เด็กเล็ก ( 1 ชดุ =
โต๊ะ 1 ตัว เกา้อี้ 6 ตัว) ขนาดไม่ต่ ากว่า 60*
120*50 ซม. จ านวน 5 ชดุ

           20,000 ศพด.เทศบาล
นครนครสวรรค์

พัดลมชนิดติดเพดาน ขนาดไม่ต่ ากว่า 16 นิว้
 สวิตซ์แยกจากตัวเคร่ืองพร้อมติดต้ังจ านวน 
4 เคร่ือง

             6,000 ศพด.เทศบาล
นครนครสวรรค์

คอมพิวเตอร์ส านักงานพร้อมเคร่ืองพิมพ์ 
INKJET ติดต้ังองิค์แทงค์ และอปุกรณ์    ต่อ
พ่วง จ านวน 1 ชดุ

           25,000 ศพด.เทศบาล
นครนครสวรรค์
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีม่า
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

โต๊ะท างานพร้อมเกา้อี้บุนวมจ านวน 2 ชดุ            12,000 ศพด.เทศบาล
นครนครสวรรค์

เคร่ืองปรับอากาศชนิดต้ังแขวน ขนาดไม่ต่ า
กว่า 25,000 BTU พร้อมติดต้ังจ านวน 4 
เคร่ือง

          160,000 ศพด.เทศบาล
นครนครสวรรค์

59 ปรับปรุงเชี่อมทางเดิน ชั้น2
 ระหว่างอาคาร2 กบั
อาคาร3

เพือ่ให้นักเรียนเดินทางไป
เรียนระหว่างตึกได้
สะดวกมากขึ้น

ท าทางเดินต่อเชี่อมระหว่างอาคาร 2  กบั
อาคาร 3 ขนาดยาว 7 เมตรx กว้าง 2 เมตร
 มีหลังคาและราวกั้นทางเดิน ตามแบบ
แปลนรายละเอยีดของเทศบาล

          150,000 อาคารเรียนมีสะพาน
เชื่อมระหว่างตึก 
สะดวกต่อจดัการ
เรียนการสอน

ท.1

60 ติดต้ังหม้อแปลงและขยาย
เขตไฟฟ้า

เพือ่ให้โรงเรียนมีไฟฟ้าใช้
อยา่งเพียงพอ

ติดต้ังหม้อแปลงและขยายเขตไฟฟ้า ขนาด 
50 KVA ตามแบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

250,000          โรงเรียนมีไฟฟ้าใช้
อยา่งเพียงพอ

ท.1

61 ปรับปรุงพืน้ขดัหินออ่น 
อาคาร 2

เพือ่ปรับปรุงพืน้อาคาร 2
 ส าหรับนักเรียนจดั
กจิกรรม

พืน้ขดัหินออ่น อาคาร2 ขนาด 32 x8 เมตร 
ตามแบบแปลนรายละเอยีดของเทศบาล

150,000          มีพืน้ทีใ่นการจดั
กจิกรรมส าหรับเด็ก
นักเรียนทุกระดับชั้น

ท.1
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีม่า
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

62 ปรับปรุงห้องครัวโรง
อาหารและท าพืน้หินขดั 
(โครงการอาหารกลางวัน)

เพือ่ปรับปรุงห้องอาหาร
ของโรงเรียนให้มีความ
เหมาะสม สะอาด สะดวก
 และเพียงพอกบัจ านวน
นักเรียน

ปรับปรุงห้องครัวโรงอาหารและท าพืน้หินขดั
 จ านวน  1 ห้อง
 กั้นห้องครัว ผนังกอ่อฐิ ฉาบเรียบ
 ติดต้ังเคร่ืองระบายอากาศ
 ติดต้ังบ่อดักไขมัน
 ติดต้ังอา่งส าหรับการช าระล้าง
 ติดต้ังตู้เกบ็อปุกรณ์ติดผนัง 
 เปล่ียนหลังคากระเบือ้งลอน
ตามแบบแปลนรายละเอยีดของเทศบาล

200,000          โรงเรียนมีห้องอาหาร
ทีส่มบูรณ์สวยงามมี
พืน้ทีเ่หมาะสม

ท.1

63 อาคารเรียนรู้ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

เพือ่จดัแหล่งเรียนรู้ด้าน
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง
ให้กบันักเรียนเพือ่
ส่งเสริมคุณภาพทางการ
จดัการเรียนการสอน

สร้างอาคารเรียน  6x 12 เมตร จ านวน 1  
หลัง ตามแบบแปลนรายละเอยีดของเทศบาล

200,000          นักเรียนมีแหล่งการ
เรียนรู้และเขา้ใจหลัก
ปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง

ท.1

64 ปรับปรุงพืน้ขดัหินออ่น 
อาคาร 3

เพือ่ปรับปรุงพืน้อาคาร 3
 ส าหรับนักเรียนจดั
กจิกรรม

พืน้ขดัหินออ่น อาคาร 3 ขนาด 36 x 11 
เมตร ตามแบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

170,000          มีพืน้ทีใ่นการจดั
กจิกรรมส าหรับเด็ก
นักเรียนทุกระดับชั้น

ท.1
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีม่า
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

65 ปรับปรุงห้องสมุด
อเิล็กทรอนิคส์

เพือ่ปรับปรุงห้องสมุดให้
ทันสมัยเพือ่ให้นักเรียนครู
สะดวกสบายในการ
ค้นคว้าความรู้ในห้องสมุด
เพือ่ให้นักเรียนใชเ้วลาว่าง
ให้เกดิประโยชน์

ห้องสมุดอเิล็กทรอนิคส์ จ านวน  1  ห้อง 
ตามแบบแปลนรายละเอยีดของเทศบาล

300,000          มีแหล่งเรียนรู้และ
ค้นคว้าทีท่ันสมัยและ
สะดวกรวดเร็ว

ท.1

66 สร้างเคร่ืองเล่นสนามเด็ก
เล่น

นักเรียนอนุบาล  ประถม
ได้มีสถานทีเ่ล่น ออก
ก าลังกาย เพือ่พัฒนาการ
ทางกายทีส่มบูรณ์

สร้างสนามเด็กเล่น จ านวน 1 สนาม ตาม
แบบแปลนรายละเอยีดของเทศบาล

 300,000
(เงินอดุหนุน)

นักเรียนมีสนามเด็ก
เล่นทีม่ีมาตรฐาน 
ปลอดภัย เพือ่
พัฒนาการทีดี่ของ
ร่างกาย

ท.1

67 จดัหาครุภัณฑ์โรงเรียน
เทศบาลวัดไทรใต้

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

โต๊ะอาหารพร้อมม้านัง่ จ านวน 12 ชดุ 
(4,200)

50,400           ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานเพิม่ขึ้น

ท.1

โต๊ะเกา้อี้นักเรียนชนิดเด่ียวขาเหล็กระดับ
ประถมศึกษา จ านวน 90 ชดุ (1,350)

40,500           ท.1

คอมพิวเตอร์ส าหรับนักเรียน จ านวน 15  
เคร่ือง (20,000)

300,000          ท.1

คอมพิวเตอร์ส านักงาน พร้อมเคร่ืองพิมพ์ 
Multifunction แบบฉดีหมึก (Inkjet) 
จ านวน 3 ชดุ (25,000)

75,000           ท.1
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีม่า
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

เคร่ืองปรับอากาศ ชนิดแขวน มีระบบฟอก
อากาศ ฉลากประหยดัไฟเบอร์ 5 ขนาดไม่
ต่ ากว่า 24,000 บีทีย ูพร้อมติดจั้ง จ านวน 2 
เคร่ือง (33,400)

66,800           ท.1

โทรทัศน์ แอล ซี ดี ขนาด 40 นิว้ จ านวน 3  
เคร่ือง (17,000)

51,000          ท.1

เคร่ืองเล่น DVD พร้อมไมโครโฟน จ านวน 3 
เคร่ือง

9,000           ท.1

ตู้เหล็กบานเล่ือนกระจกล่างทึบ จ านวน 10 
 หลัง

58,000          ท.1

จดัซ้ือ/จดัจา้งโต๊ะท างานระดับ 79 
จ านวน 10 ชดุ

50,000          ท.1

โต๊ะเกา้อี้นักเรียนเด่ียวระดับมัธยมศึกษา 
ชนิดขาเหล็กจ านวน 90 ชดุ (1350)

121,500        ท.1

68 ปรับปรุงระบบส่งจา่ยไฟฟ้า
ก าลังโรงเรียนเทศบาลวัด
ปากน้ าโพใต้

เพิม่ก าลังไฟฟ้าให้
เพียงพอต่อการใชง้าน

ติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้าและสายส่ง 3 เฟส           400,000 มีก าลังไฟฟ้าให้
เพียงพอต่อการใชง้าน

ท.2

69 จดัหาครุภัณฑ์โรงเรียน
เทศบาลวัดปากน้ าโพใต้

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

โต๊ะเกา้อื้นักเรียนระดับประถมศึกษา จ านวน
 150 ชดุ

           67,500            67,500           67,500 ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานเพิม่ขึ้น

ท.2

โต๊ะเกา้อื้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา จ านวน 
 90 ชดุ

           40,500            40,500           40,500 ท.2

เกา้อี้เหล็กบุนวมชนิดพับได้  จ านวน 300  ตัว            38,000            38,000           38,000 ท.2
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีม่า
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

โต๊ะท างานพร้อมเกา้อี้บุนวม มีเท้าแขนและ
พนักพิงสูงขาเหล็ก 5 กา้น 3 ชดุ

           18,900 ท.2

สว่านโรตาร่ีขนาดจบัดอกสว่านและเจาะ
คอนกรีตได้ไม่น้อยกว่า  24  มิลลิเมตร 
จ านวน  1  เคร่ือง

             6,000 ท.2

สว่านไฟฟ้าขนาดจบัดอกสว่านและเจาะ
คอนกรีตได้ไม่น้อยกว่า 13 มิลลิเมตร จ านวน
 1 เคร่ือง

             3,400 ท.2

กลองแทร็กขอบโลหะหนังแกว้ จ านวน 3 ใบ            12,000 ท.2

กลองใหญ่  ขนาด  26  นิว้  จ านวน  1  ใบ              9,000 ท.2

กลองใหญ่  ขนาด  22  นิว้  จ านวน  1  ใบ              9,000 ท.2

กลองสามใบ  1  ชดุ              6,000 ท.2
ฉาบเดินแถว  ขนาด  14  นิว้  2  คู่            10,000 ท.2
มาร์ทชิ่งเบล(นิง้หน่อง) 2 ชดุ            14,000 ท.2
เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์  จ านวน  1  เคร่ือง              8,000 ท.2

โต๊ะหินขดั 10 ชดุ           40,000 ท.2
คอมพิวเตอร์ส านักงาน  จอLCD  จ านวน 2 
เคร่ือง

          50,000 ท.2
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีม่า
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

โทรทัศน์จอ LCD  ขนาดไม่ต่ ากว่า  32  นิว้ 
 จ านวน  6  เคร่ือง

          90,000 ท.2

70 กอ่สร้างอาคารเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัดพรหม
จริยาวาส

เพือ่ให้มีสถานทีใ่นการจดั
กจิกรรมการการสอน 
เพียงพอต่อจ านวน
นักเรียนทีเ่พิม่ขึ้น

กอ่สร้างอาคารเรียน รหัส (สน.ศท. 4/12 ) 
จ านวน 1 อาคาร ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

 10,000,000
(เงินอดุหนุน)

มีอาคารสถานที่
เพียงพอต่อจ านวน
เด็กนักเรียน

ท.3

71 ทาสีอาคารเรียน  4   
(อาคารราชาวดี)

เพือ่ให้อาคารเรียน
สวยงามคงทน ต่อการใช้
งาน

ทาสีอาคารเรียน 4 ชั้น ภายในทาสีน้ ามัน 
และภายนอกทาสีน้ า

 600,000
(เงินอดุหนุน)

มีอาคารสถานที่
สวยงาม สะอาด

ท.3

72 กอ่สร้างเรือนเพาะช า เพือ่ใชเ้ป็นสถานทีเ่พาะ
ช ากล้าไม้ดอก ไม้ประดับ
และเกบ็พันธุ์ไม้ชนิด
ต่าง ๆส าหรับให้นักเรียน
เขา้ไปศึกษาหาความรู้เกี่ว
กบัพันธุ์ไม้

ร้ือเรือนเพาะช าหลังเดิมทีช่ ารุดไม่สามารถ  
ซ่อมแซมได้และกอ่สร้างเรือนเพาะช าใหม่ใน
สถานทีเ่ดิม  ตามแบบแปลนของเทศบาล

 300,000
(เงินอดุหนุน)

มีสถานทีศึ่กษา
เกี่ยวกบัวิชาการ
เกษตรเพียงพอ

ท.3

73 ติดต้ังระบบเคร่ืองเสียงของ
โรงเรียน

เพือ่ให้มีระบบเคร่ืองเสียง
ทีม่ีคุณภาพในการท า
กจิกรรมของโรงเรียน

ติดต้ังเคร่ืองเสียงขนาดไม่ต่ ากว่า 100 วัตต์ 
พร้อมล าโพง ไมค์ และเดินระบบเสียง
ภายในอาคารเรียนทุกอาคาร ตามแบบ
แปลนรายละเอยีดของเทศบาล

          200,000 โรงเรียนมีระบบเคร่ือง
เสียงทีม่ีคุณภาพใชใ้น
การจดักจิกรรมต่าง ๆ

ท.3
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีม่า
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

74 กอ่สร้างห้องเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

เพือ่ให้มีสถานทีเ่พียงงพอ
ต่อการจดักจิกรรมการ
เรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

กอ่สร้างห้องเรียนศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก จ านวน
 1 ห้องเรียน ตามแบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

        990,000 มีห้องเรียนที่
เหมาะสมและ
เพียงพอต่อจ านวน
นักเรียนในการจดั
กจิกรรมการเรียนการ
สอน

ท.3

75 ปรับปรุงร้ัวโรงเรียนด้านขา้ง โรงเรียนมีร้ัวและประตูที่
แขง็แรง สวยงามและ
ปลอดภัย

ปรับปรุงร้ัวด้านขา้งโรงเรียนติดกบัถนนเขา้
วัดพรหมจริยาวาส ยาวประมาณ 85.74  
เมตร ตามแบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

        400,000 โรงเรียนมีร้ัวและ
ประตูทีแ่ขง็แรง
สวยงามปลอดภัยต่อ
นักเรียนและทรัพยสิ์น
ของทางราชการ

ท.3

76 ติดต้ังกนัสาดหน้าอาคาร
เรียน4   โรงเรียนเทศบาล
วัดพรหมจริยาวาส  ( ท.3 )

เพือ่กนัแสงแดดและกนั
ฝนสาดเขา้ในห้องเรียน

ติดต้ังกนัสาดหน้าอาคารเรียน 4 จ านวน 4 
ชั้น ตามแบบแปลนรายละเอยีดของเทศบาล

        400,000 รักษาทรัพยสิ์นของ
ทางราชการให้อยู่ใน
สภาพคงทนถาวร

ท.3

77 ปรับปรุงห้องสมุด
ELearning

เพือ่ให้นักเรียนมีห้องสมุด
ELearning  ใชใ้นการ
ค้นคว้า

กั้นห้อง ELearning  ห้องสมุด ตามแบบ
แปลนรายละเอยีดของเทศบาล

          50,000 นักเรียนมีแหล่ง
ค้นคว้าหาความรู้มาก
ขึ้น

ท.3

78 ปรับปรุงรางระบายน้ าใน
โรงเรียน

เพือ่สร้างส่ิงแวดล้อมทีดี่
ภายในโรงเรียน

ปรับปรุงรางระบายน้ าหน้าอาคาร ตามแบบ
แปลนรายละเอยีดของเทศบาล

        300,000 มีระบบระบายน้ าดี
ถกูต้อง

ท.3
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีม่า
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

79 ปูกระเบือ้ง อาคารเรียน  2 เพือ่ซ่อมแซมอาคารเรียน
 2เนือ่งจากอาคารเรียน
สร้างมานานสภาพพืน้ปูน
ของอาคารส่วนใหญ่
แตกร้าว กะเทาะล่อน
ออกเป็นแผ่น

ปูพืน้กระเบือ้งอาคาร 2 ทัง้ 3 ชั้น ตามแบบ
แปลนรายละเอยีดของเทศบาล

          500,000 นักเรียนสามารถนัง่ท า
กจิกรรมการเรียนการ
สอน

ท.3

80   กอ่สร้างห้องส้วม ขนาด 
10 ทีน่ัง่

เพือ่ให้นักเรียนมีห้องส้วม
ทีถ่กูสุขลักษณะเพียงพอ

กอ่สร้างห้องส้วม ชาย หญิง จ านวน 10 ห้อง
 ขนาดพืน้ที ่กว้าง 5.20 เมตร ยาว15 เมตร 
 ตามแบบของ   สน.สท. ( ส.10)โรงเรียนมี
ห้องส้วมตามแบบมาตรฐานของกระทรวง
สาธารณสุข (HAS )

          846,400 มีห้องส้วมทีถ่กู
สุขลักษณะและ
ปลอดภัยต่อนักเรียน

ท.3

81 ปรับปรุงห้องสมุดและจดัท า
โครงหลังคาด้านหน้า 
อาคารเรียน  4   ชั้นล่าง

เพือ่พัฒนาห้องสมุดเป็น
แหล่งเรียนรู้

ยา้ยห้องสมุดจากอาคาร 2  ไปอยู่ชั้นล่าง
อาคาร 4  เพือ่พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ
นักเรียนให้เพียงพอกบัจ านวนนักเรียนที่
เพิม่ขึ้น เปล่ียนกระจกบานเกล็ดเป็นกระจก
บานเล่ือนและปิดเป็นบางชอ่ง ด้านหน้า
อาคารเรียนท าเป็นโครงหลังคาตลอดแนว
อาคาร

        200,000 มีแหล่งเรียนรู้พอเพียง
กบัจ านวนนักเรียน
และสนองความ
ต้องการของผู้เรียน

ท.3

82 ทาสีอาคารเรียน 3 เพือ่ปรับปรุงสถานทีใ่ห้มี
ความพร้อมต่อการศึกษา

ทาสีอาคารเรียน  3  ทัง้ภายในภายนอก  
ตามรายละเอยีดของเทศบาล

        400,000 มีอาคารเรียนที่
สวยงาม  น่าเรียน

ท.3
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีม่า
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

83 ปรับปรุงฝ่าท่อระบายน้ า
ภายในบริเวณโรงเรียน

เพือ่ปรับปรุงฝาท่อระบาย
น้ าใหม่รอบบริเวณโรงเรียน

เปล่ียนฝาท่อระบายน้ าเป็นตะแกรงเหล็ก   
ตามแบบแปลนรายละเอยีดของเทศบาล

มีฝาท่อระบายน่ าทด
แทงของเกา่ทีช่ ารุด

ท.3

84 จดัหาครุภัณฑ์โรงเรียน
เทศบาลวัดพรหมจริยาวาส

เพือ่อ านวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ

ตู้เหล็กเกบ็เอกสาร ชนิด 2 บาน  จ านวน   5
  หลัง  ๆ ละ  4,200  บาท

21,000           การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

ท.3

ตู้เหล็กเกบ็เอกสาร 2 ตอน ตอนบนกระจก
ใสบานเล่ือนตอนล่างประตูเล่ือนทึบ  จ านวน
  6  หลังๆ ละ  6,000 บาท

12,000           12,000          ท.3

 โต๊ะหมูบู่ชาขนาดใหญ่พร้อมทีร่อง หมู ่9
จ านวน 1 ชดุ ๆ ละ 17,600  บาท

17,600          ท.3

เคร่ืองปรับอากาศ    ขนาด  36,000  บีทียู
จ านวน  2  เคร่ือง ๆ ละ  35,000 บาท

70,000           ท.3

ชดุรับแขกพร้อมโต๊ะชดุใหญ่1 ชดุ 15,000          ท.3
โต๊ะท างานขาเหล็ก  ขนาด 4 ฟุต หน้ายาง
พร้อมเกา้อี้  5 ชดุ ๆ ละ 4,600 บาท

23,000           ท.3

ตู้เกบ็แบบฟอร์ม    5  หลัง  ราคาหลังละ  
6,000  บาท

30,000           ท.3

 156,000          44,600          ท.3
 โต๊ะอเนกประสงค์  ขาเหล็กชบุโครเมีย่มพับ

ได้  พืน้บุโฟมเมกา้จ านวน  10  ตัว ๆ ละ  
2,600บาท

           26,000 ท.3
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีม่า
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

เกา้อี้พลาสติก    100  ตัว            27,000 ท.3
ค่าโต๊ะอาหาร พร้อมเกา้อี้  จ านวน  10  
ชดุ ๆ ละ  2,500 บาท

           25,000 ท.3

พัดลมเพดาน ขนาด 56 นิว้ สีขาวจ านวน  
20  ตัว

           11,250 ท.3

พัดลมอตุสาหกรรมแบบติดผนัง 24"ปรับ
ความเร็วได้   จ านวน  6  ตัว

          21,000 ท.3

 ค่าตู้ล็อกเกอร์ขนาด 9 ชอ่งจ านวน  10  หลัง
  ๆ ละ 2,500 บาท

           25,000 ท.3

ค่าตู้บานเล่ือนกระจก    จ านวน 5 หลัง      
  หลังละ 3,900 บาท

           19,500 ท.3

ชั้นวางเคร่ืองนอนส าหรับเด็กเล็ก   จ านวน  
20  ชดุ

           6,000 ท.3

โต๊ะญี่ปุน่ ( เหล็ก ) จ านวน 9  ชดุ            6,300 ท.3
โต๊ะเคร่ืองแป้ง  จ านวน   9  ชดุ            7,650 ท.3
ค่าชั้นวางหนังสือ  แบบ 2 หน้า  วางแบบ 2
 ด้าน  จ านวน    2  หลัง

           3,000 ท.3

ค่าเกา้อี้บุนวมชนิดพับได้  จ านวน  50  ตัว            30,000 ท.3
พัดลมโคจร  ขนาด 16 นิว้  รวมค่าติดต้ัง   
จ านวน   10  ตัว

           11,000 ท.3

โต๊ะท างานพร้อมเกา้อี้  จ านวน  5  ชดุ           21,000 ท.3
 ตู้เหล็ก 3 ล้ินชกั  จ านวน  3  หลัง ท.3

ตู้เหล็ก 15 ล้ินชกั  จ านวน  2  หลัง            8,000 ท.3
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีม่า
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

พัดลมน้ า  ขนาดความจไุม่ต้ ากว่า  200  
ลิตร  จ านวน  2  ตัว

           54,000 ท.3

เคร่ืองปรับอากาศติดพนัง ขนาด 18,000 
BTU  จ านวน  2  เคร่ือง

65,000          ท.3

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ความเร็วไม่ต่ ากว่า2.8 
GHz  (ส าหรับนักเรียน) พร้อมอปุกรณ์ครบ
ชดุ  10  เคร่ือง

          200,000 ท.3

 เคร่ืองปร้ินเตอร์ชนิดถา่ยเอกสาร ALL in  
one  (ถา่ยสแกนภาพพิมพ์ภาพ)   จ านวน  
 5   เคร่ือง

           12,000 ท.3

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ความเร็วไม่ต่ ากว่า3.2 
GHz   พร้อมอปุกรณ์ครบ  เคร่ืองพิมพ์  
LASERจ านวน    2    ชดุ (งานส านักงาน)

           50,000 ท.3

เคร่ืองพิมพ์ชนิดหมึกพ่น  จ านวน   1  เคร่ือง            12,000 ท.3

เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์    จ านวน   2  เคร่ือง            12,000 ท.3

เคร่ืองปร้ินเตอร์  แคร่ยาว ป้อนประดาษได้
หลายทิศทาง

ท.3

หีวเขม็พิมพ์  24 หัวเขม็   จ านวน  1  เคร่ือง            32,000 ท.3

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุค๊พร้อมอปุกรณ์  
ต่อพ่วง จ านวน 1 เคร่ือง

           20,000 ท.3
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีม่า
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ค่า  HUB  24  PORT   พร้อมอปุกรณ์  
ต่อเชื่อมระบบเครือขา่ย  จ านวน  1 ชดุ

           22,000 ท.3

คอมพิวเตอร์ส าหรับนักเรียน   พร้อมการ
ติดต้ังและอปุกรณ์ต่อพวง  จ านวน  40  ชดุ

        800,000 ท.3

โต๊ะนักเรียนเด่ียวประถมศึกษาพร้อมเกา้อี้  
จ านวน 100 ชดุ ๆ ละ  1,200 บาท

          120,000         120,000 ท.3

โต๊ะนักเรียนเด่ียวพร้อมเกา้อี้ขาเหล็ก ระดับ
มัธยมศึกษา จ านวน   100 ชดุ 
ชดุ ละ  1,200 บาท

          120,000         120,000 ท.3

เคร่ืองปัม๊น้ า   จ านวน    4  เคร่ือง 40,000          ท.3
ค่าเตียงเหล็กพร้อมทีน่อนครบชดุ       
จ านวน     2  เตียง

          16,000 ท.3

ตู้เยน็   ขนาดไม่ต่ ากว่า  15  คิว   ประตู
เด่ียวจ านวน   1  เคร่ือง

           26,000 ท.3

เคร่ืองตัดหญ้าแบบสะพายหลังขอ้แขง็  
จ านวน  1  เคร่ือง

           9,700 ท.3

เคร่ืองท าน้ าเยน็แบบใชข้วด 6 เคร่ือง              4,000 ท.3
เตาเร่ง  ขาส่ีเล่ียม ขนาดกลาง  พร้อมถงัแกส๊
  15  กก.   และหัวเร่ง จ านวน  4  ชดุ

          16,000 ท.3

หม้อหุงขา้วแกส๊  ขนาด  10 ลิตร  พร้อมหัว
ตัด จ านวน  4  ชดุ

          30,000 ท.3
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีม่า
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

 หม้อหุงขา้วไฟฟ้า  ขนาด  10  ลิตร  จ านวน
  2    ใบ

           8,000 ท.3

เคร่ืองท าน้ าเยน็  ชนิดขวดคว่ า      จ านวน 
 3    เคร่ือง

          12,300 ท.3

เตาแกส๊ชนิด 1 หัว พร้อมถงัแกส๊ ขนาด
บรรจไุม่ต่ ากว่า  15  กโิลกรัม  จ านวน  2  
เตา

           7,000 ท.3

ตู้แชอ่าหารฝากระจก  จ านวน  1 เคร่ือง           23,000 ท.3
เคร่ืองชั่งน้ าหนัก   จ านวน  10  เคร่ือง           15,000 ท.3
ผ้าม่านปรับแสงพร้อมอปุกรณ์   2  ชดุ            50,000 ท.3
ตู้ล าโพงสนาม  ขนาด 15 " ขนาดไม่น้อยกว่า
   450  วัตต์   RMS      ขนาดไม่น้อยกว่า  
 1,500 วัตต์ พร้อมขาต้ัง จ านวน  2  ตู้

           16,000 ท.3

เคร่ืองขยายเสียงแบบมือถอืจ านวน  5    
เคร่ือง

          12,000 ท.3

ไมค์  ลอย  ยา่น UHF  เปล่ียนคล่ืนความถี่มี
สัญญาณรับ  2  เสา  ท างานอสิระ    ใช้
ถา่นชนิด  AA   จ านวน  1  กอ้น     จ านวน
   2  ชดุ

           26,000 ท.3

เคร่ืองเล่น   DVD  พร้อมไมโครโฟน  จ านวน
   8 เคร่ือง

           24,800 ท.3

 พัดลมดูดอากาศ   จ านวน   4  ตัว            4,800 ท.3
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีม่า
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

โทรทัศน์ LCD  จอภาพไม่ต าว่า  32 นิว้  
จ านวน  3 เคร่ือง

          54,000 ท.3

กล้องถา่ยภาพเคล่ือไหว ระบบดิจติอล 
พร้อมอปุกรณ์  จ านวน  1  ชดุ

          25,000 ท.3

เคร่ือง ดีวีดี  พร้อมไมโครโฟน จ านวน   10 
 ชดุ

          60,000 ท.3

ค่าเคร่ืองฉายโปรเจกเตอร์พร้อมจอ   จ านวน
  1  ชดุ

           40,000 ท.3

โทรทัศน์สี  25 "ชนิดจอแบน จ านวน   3  
เคร่ือง

           75,000 ท.3

โทรทัศน์ 29"พร้อมทีแ่ขวนและติดต้ัง  
จ านวน  1   เคร่ือง

           20,000  ท.3

แอลซีดี  ทีวี 32" พร้อมขาแขวงจ านวน   3  
เคร่ือง

          60,000 ท.3

กล้องดิจติอล    จ านวน 1 ตัวถา่ยภาพ
เคล่ือนไหวระบบดิจติอล บันทึก  HARD  
DISK DRIVE ไม่น้อยกว่า   40 GB   พร้อม
อปุกรณ์   จ านวน   1  ชดุ

           20,000 ท.3

 เคร่ืองชว่ยสอน  จ านวน   10    ชดุ           25,000 ท.3
โต๊ะปิงปอง ชนิดล้อเล่ือนเด่ียว  จ านวน  2  
ชดุ

12,000           ท.3

เสาวอลเลยบ์อลแขง่ขนั   จ านวน  1 คู่ 25,000          ท.3
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีม่า
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

กลองแทร็คขอบโลหะหนังแกว้ รหัส 78317
จ านวน  2  ใบ

           8,400 ท.3

กลองทอมบ้าคู่ไฟร์เบอร์  รหัส 79441    
จ านวน  4  คู่

          22,400 ท.3

เคร่ืองต้ังจงัหวะ    รหัส    79470    จ านวน
  1   อนั

           2,600 ท.3

เบลไลร่ากลาง     รหัส     79401        
จ านวน   4  เคร่ือง

           8,000 ท.3

 เมโลเด้ียน  34 คีย ์เสียงโซปราโน  รหัส
79509     จ านวน         4  เคร่ือง

          15,600 ท.3

เมโลเด้ียน  32  คีย ์ เสียงอลัโต  รหัส 
79508     จ านวน        4  เคร่ือง

          10,400 ท.3

เมโลเด้ียน  37  คีย ์  เสียงเทนเนอร์       
รหัส 79511  จ านวน    4  เคร่ือง

          18,400 ท.3

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

กลองใหญ่  ขนาด  120 นิว้  จ านวน 1  ใบ           20,000 ท.3
กลองใหญ่  ขนาด  22  นิว้  จ านวน 1  ใบ           20,000 ท.3
กลองใหญ่  ขนาด  24  นิว้  จ านวน 1  ใบ           20,000 ท.3
กลองใหญ่  ขนาด  26  นิว้  จ านวน 1  ใบ           20,000 ท.3
กลองแทร์ค    จ านวน  2  ใบ           15,000 ท.3
ฉาบ   จ านวน   2  คู่ 16,000          ท.3
แซกอลัโต้  จ านวน  4  เคร่ือง 78,000          ท.3
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีม่า
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

แซกเทนเนอร์  จ านวน  4  เคร่ือง 88,000          ท.3
แตรทรัมเป็ด  จ านวน  4  เคร่ือง 40,000          ท.3
ทรอมโบน  จ านวน   2     ใบ 30,000          ท.3
บาริโทน  จ านวน   2   ชดุ 40,000          ท.3
พัดลมโรงงานแบบต้ังพืน้ ขนาด 24"ปรับ
ความเร็วได้ จ านวน   5   ตัว

4,400             4,400           ท.3

เคร่ืองเจยีร  ขนาด  4 นิว้ รุ่น  GWS 8100C
 ยี่ห้อ   BOSCH จ านวน 1 เคร่ือง

6,500             ท.3

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

แท่นตัดไฟเบอร์  ขนาด  14 นิว้  รุ่น GCO  
2000  ยี่ห้อ   BOSCH  จ านวน 1 เคร่ือง

6,000             ท.3

สว่านกระแทก รุ่น  GSB  13 REBOSCH    
จ านวน  1    เคร่ือง

3,000             ท.3

สว่านโรตารี  ยี่ห้อ BOSCH ขนาดไฟ 820 W
    รุ่น  GBH 2  26 E   จ านวน  1  เคร่ือง

7,500             ท.3

จิ๊กซอ  MAKITA  รุ่น  4300  AB    จ านวน 
 1  เคร่ือง

6,000             ท.3
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีม่า
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

85 ทาสีอาคารเรียน 1 ภายใน
และภายนอก

เพือ่ให้โรงเรียนมีความ
สวยงามเหมาะสมแกก่าร
จดักจิกรรมการเรียนการ
สอน

เพือ่ให้โรงเรียนมีความสวยงาม           500,000 เพือ่ให้โรงเรียนมีความ
สวยงามและน่าอยู่

ท.4

86 ทาสีอาคารเรียน 2 ภายใน
และภายนอก

เพือ่ให้โรงเรียนมีความ
สวยงามเหมาะสมแกก่าร
จดักจิกรรมการเรียนการ
สอน

เพือ่ให้โรงเรียนมีความสวยงาม         500,000 เพือ่ให้โรงเรียนมีความ
สวยงามและน่าอยู่

ท.4

87 จดัหาครุภัณฑ์โรงเรียน
เทศบาลวัดวรนาถบรรพต

เพือ่อ านวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ

จดัซ้ือคอมพิวเตอร์ส าหรับนักเรียน พร้อม
ติดต้ัง  จ านวน  20  ชดุ

          400,000           400,000         400,000 ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานเพิม่ขึ้น

ท.4

โต๊ะนักเรียนประถม 200 ชดุ (1,350 )           270,000         270,000
โต๊ะนักเรียนมัธยม 100 ชดุ (1,350)           135,000         135,000 ท.4
ชดุโซฟานัง่  8  ที ่ 1  ชดุ            30,000
เคร่ืองปรับอากาศ  4  ชดุ ขนาด
2  ตัน

          140,000 ท.4

88 ทาสีภายนอกอาคารเรียน
อาคารเรียน 1

เพือ่ให้อาคารเรียน
สวยงาม   มีความสง่างาม

ทาสีภายนอกอาคารเรียน 1           177,000 โรงเรียนมีความ
สวยงามและมีความ
สง่างาม

ท.5
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีม่า
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

89 ซ่อมแซมระบบท่อน้ า และ
ฝ้าเพดาน ห้องน้ าอาคาร
เรียน1  และ 2

เพือ่ให้นักเรียนมีห้องน้ า
ห้องส้วมใชอ้ยา่งเพียงพอ 
และเพือ่ให้เกดิความ
ปลอดภัยภายในอาคาร
เรียน

ระบบท่อน้ า และฝ้าเพดานห้องน้ าอาคาร
เรียน 1 และ 2

           97,000 นักเรียนมีห้องน้ าห้อง
ส้วมใชอ้ยา่งเพียงพอ
เกดิความปลอดภัย
จาก   การร่ัวซึมของ
น้ าภายใน   อาคาร
เรียน 1 และ 2

ท.5

90 กอ่สร้างอา่งล้างจานหลัง
โรงครัว

เพือ่ให้มีทีล้่างจานอาหาร
ส าหรับนักเรียนทีถ่กู
สุขลักษณะ

อา่งล้างจานหลังโรงครัว จ านวน 1 ที่            19,000 โรงเรียนมีทีล้่างจาน
อาหารทีถ่กูสุขลักษณะ

ท.5

91 กอ่สร้างทีแ่ปรงฟัน
ด้านหลังอาคารเรียน

นักเรียนมีทีแ่ปรงฟันทีถ่กู
สุขลักษณะและเป็น
ระเบียบเรียบร้อย

ทีแ่ปรงฟันด้านหลัง อาคารเรียน 3            49,000 นักเรียนมีทีแ่ปรงฟันที่
ถกูสุขลักษณะ

ท.5

92 กอ่สร้างหลังคาโรงอาหาร เพือ่ให้โรงเรียนมีโรง
อาหารทีส่วยงาม สะอาด 
ปลอดภัย และถกู
สุขลักษณะ

กอ่สร้างหลังคาโรงอาหารเป็นโครงเหล็ก มุง
กระเบือ้งลอนคู่  กอ่สร้างแท่นวางของ
คอนกรีตจ านวน 5 แทน ประตูเหล็กม้วน

          450,000 โรงเรียนมีโรงอาหารที่
ทีส่วยงาม สะอาด
ปลอดภัย และถกู
สุขลักษณะ

ท.5

93 กั้นชั้นล่างอาคารเรียน 4 เพือ่ให้ชั้นล่างอาคารเรียน
มีความสะอาด เป็น
ระเบียบเรียบร้อย

ติดต้ังราวสแตนเลส โดยรอบอาคารเรียน 4           100,000 โรงเรียนมีอาคารเรียน
ทีส่ะอาด เป็นระเบียบ

ท.5
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีม่า
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

94 กอ่สร้างถนน คสล.ภายใน
โรงเรียน

เพือ่ให้ถนนภายใน
โรงเรียนมีการคมนาคมทีดี่
  มีความปลอดภัยและ
สวยงาม

กอ่สร้างถนน คสล.ภายในโรงเรียน ผิว
จราจรหนา 0.15 ม. พืน้ทีป่ระมาณ 950 
ตรม.

        500,000 โรงเรียนมีถนนภายใน
ทีม่ีความปลอดภัยการ
สัญจรไปมาสะดวก  
และมีความสวยงาม

ท.5

95 กั้นห้องพัสดุ อาคารเรียน 1
 ชั้นล่าง

เพือ่โรงเรียนจะได้มีห้อง
ส าหรับจดัเกบ็วัสดุ 
ครุภัณฑ์ของโรงเรียน

ติดต้ังกระจกหร้อมประตูอลูมิเนียมทัง้ 2 ด้าน
 ขนาดสูง 3.50 เมตร ยาว 9.60 เมตร

        150,000 โรงเรียนมีห้องส าหรับ
จดัเกบ็วัสดุ ครุภัณฑ์

ท.5

96 จดัหาครุภัณฑ์โรงเรียน
เทศบาลวัดชอ่งคีรีศรีสิทธิว
ราราม

เพือ่อ านวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ

คอมพิวเตอร์พร้อมอปุกรณ์ต่อพ่วง  จ านวน 
 2  ชดุ  พร้อมเคร่ืองพิมพ์ INK JET ติดต้ัง
อิ้งแทงค์

           50,000 ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานเพิม่ขึ้น

ท.5

เคร่ืองถา่ยเอกสารระบบดิจติอลความเร็วไม่
ต่ ากว่า 21 แผ่นต่อนาที  จ านวน  1  เคร่ือง

           90,000 ท.5

โต๊ะท างานพร้อมเกา้อี้ จ านวน 8 ชดุ            32,000 ท.5
ตู้เหล็กประตูทึบ 2 บาน จ านวน  15  หลัง            30,000            30,000           30,000 ท.5
โทรทัศน์ LCD ขนาดจอภาพไม่ต่ ากว่า  32 
นิว้ จ านวน 6 เคร่ือง

           36,000            36,000 ท.5

เคร่ืองเล่น DVD พร้อมไมโครโฟนจ านวน 6 
เคร่ือง

           15,000            15,000 ท.5

โต๊ะอาหารพร้อมม้านัง่ จ านวน 15 ชดุ            67,000 ท.5
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีม่า
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ติดต้ังกล้องวงจรปิด จ านวน 4 ที ่ในแต่ละ
อาคารเรียน

           20,000 ท.5

โต๊ะหินขดัพร้อมม้านัง่ จ านวน 10 ชดุ            25,000 ท.5
โต๊ะเกา้อี้นักเรียนเด่ียวระดับประถมศึกษา
จ านวน 40 ชดุ

          60,000 ท.5

โต๊ะอเนกประสงค์ขาเหล็กพับได้ จ านวน  10
 ตัว

           23,000 ท.5

คอมพิวเตอร์ส าหรับนักเรียน จ านวน  10  
เคร่ือง

          200,000 ท.5

กลองชดุ 1 ชดุ            29,500 ท.5
คียบ์อร์ด 1 ตู้            13,900 ท.5
กล้องถา่ยภาพเคล่ือนไหวระบบดิจติอล 
แบบหน่วยความจ าในตัวเคร่ืองไม่น้อยกว่า 
96 GB พร้อมอปุกรณ์ จ านวน 1 เคร่ือง

          25,000 ท.5

ตู้เหล็กบานเล่ือน 2 ชั้น ชั้นบนเป็นกระจก 
ชั้นล่างทึบ จ านวน 5 หลัง

          31,500 ท.5

เคร่ืองพิมพ์ส าเนาระบบดิจติอลความละเอยีด
ไม่ต่ ากว่า 300 x 600 จดุ ต่อตารางนิว้

        110,000 ท.5

97 ปรับปรุงฝาท่อระบายน้ า
อาคาร 1  ยาว 110 เมตร 
กว้าง 50 ซม.

เพือ่ปรับปรุงฝาท่อระบาย
น้ าอาคาร 1 (ตามแบบ)

เพือ่ปรับปรุงฝาท่อระบายน้ าขอบเหล็กหนา 
1.1/2 นิว้ ตามแบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

           50,000 ท.6
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีม่า
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

98 ปรับปรุงฝาท่อระบายน้ า
อาคาร 4 ยาว 124 เมตร 
กว้าง 50 ซม.

เพือ่ปรับปรุงฝาท่อระบาย
น้ าใหม่รอบอาคาร 4

เปล่ียนฝาท่อระบายน้ าขอบเหล็กเป็นตะ
แกร่งเหล็ก ตามแบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

           55,000 ท.6

99 ปรับปรุงฝาท่อถนนทางเขา้
โรงเรียนยาว 65 เมตร 
กว้าง 50 เซนติเมตร

เพือ่ปรับปรุงฝาท่อระบาย
น้ าใหม่กนัขยะและเศษ
หินทีไ่หลลงท่อระบายน้ า

เปล่ียนฝาท่อระบายน้ าขอบเหล็กเป็นซีเมนต์
 ตามแบบแปลนรายละเอยีดของเทศบาล

           45,000

ท.6

100 ปรับปรุงกระเบือ้งภายใน
ห้องเรียนและทางเดินบน
อาคาร 4 จ านวน  12  ห้อง

เพือ่ให้บรรยากาศทีดี่ 
สะอาด สวยงาม ในการ
สอน

ปูกระเบือ้งจ านวน ห้อง ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

          250,000

ท.6

101 ปรับปรุงกระเบือ้งภายใน
ห้องเรียนและทางเดินบน
อาคาร 5 จ านวน 11  ห้อง

เพือ่ให้บรรยากาศทีดี่ 
สะอาด สวยงามในการ
เรียนการสอน

กระเบือ้งจ านวน ห้อง ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

          440,000

ท.6

102 ปรับปรุงงานทาสีอาคาร
4 ใหม่ ภายนอกสีพลาสติก
 ภายในสีน้ ามัน

เพือ่ให้อาคารเรียนดู
สวยงาม และสะอาดตา

ทาสีภายนอกด้วยสีพลาสติก สีภายในด้วยสี
น้ ามัน ตามแบบแปลนรายเอยีดของเทศบาล

           20,000
ท.6

103 ปรับปรุงงานทาสี อาคาร 5
 ใหม่ ภายนอกสีพลาสติก 
ภายในสีน้ ามัน

เพือ่ให้อาคารเรียนดู
สวยงาม และสะอาดตา

ทาสีภายนอกด้วยสีพลาสติก สีภายในด้วยสี
น้ ามัน ตามแบบแปลนรายเอยีดของเทศบาล

          300,000
ท.6
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีม่า
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

104 จดัหาครุภัณฑ์โรงเรียน
เทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต

เพือ่อ านวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ

โต๊ะอาหารพร้อมม้านัง่ ระดับชั้นอนุบาล 8 
ทีน่ัง่

          105,000 ท.6

พัดลมอตุสาหกรรมแบบติดผนังขนาดใบพัด 
22 นิว้  จ านวน 10 ตัว

           23,000 ท.6

โต๊ะท างานพร้อมเกา้อี้หนังบุนวมขนาด 4 ฟุต
 จ านวน 5 ชดุ

          22,500 ท.6

ตู้เกบ็เอกสารบานเล่ือนกระจกสูง จ านวน 5 ตู้            21,250 ท.6

เคร่ืองปรับอากาศชนิดแขวนขนาดไม่ต่ ากว่า 
18,000 บีทีย ูพร้อมติดต้ังจ านวน 3 เคร่ือง

          106,000 ท.6

คอมพิวเตอร์ส านักงานพร้อมเคร่ืองพิมพ์มัล
ติฟังกช์ั่นติดต้ังองิค์แทงค์ จ านวน 2 ชดุ

           50,000 ท.6

เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ ยี่ห้อ HP All in one 
จ านวน 4 เคร่ือง

           32,000 ท.6

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับนักเรียน จ านวน  
30 เคร่ือง

          600,000 ท.6

เคร่ืองเล่น DVD พร้อมไมโครโฟน จ านวน 5 
เคร่ือง

           15,000 ท.6
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีม่า
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

โทรทัศน์แอลซีดีขนาดจอภาพไม่ต่ ากว่า 30”
 จ านวน 5 เคร่ือง

           87,500 ท.6

ตู้ท าน้ าเยน็แบบต่อท่อประปา 5 กอ๊ก  
จ านวน 2 ตู้ พร้อมติดต้ัง

           26,000            26,000 ท.6

เคร่ืองตัดหญ้าแบบสะพายบ่า จ านวน
2 เคร่ือง

           20,000 ท.6

เมโลเด้ียน 32 คีย ์(เสียงเทนเนอร์)  จ านวน 
6 ตัว

           16,000 ท.6

105 อาคารอเนกประสงค์  
(โรงอาหาร)

เพือ่ใชเ้ป็นสถานทีใ่ห้
นักเรียนได้รับประทาน
อาหารกลางวันและเป็น
ห้องประชมุได้อยา่ง
เพียงพอ

กอ่สร้างทีจ่ าหน่ายอาหาร กว้าง 6 เมตร  
ยาว 32 เมตรและโรงอาหาร กว้างประมาณ 
8 เมตร ยาวประมาณ 32 เมตรพืน้ปู
กระเบือ้งตามแบบแปลนรายละเอยีด
ของเทศบาลและกั้นห้องกอ่อฐิถอืปูน ติดพัด
ลมเพดาน พัดลมดูดอากาศและไฟฟ้าทุกห้อง

          250,000 โรงเรียนมีสถานทีใ่ห้
จ าหน่ายอาหารได้
อยา่งพอเพียงและถกู
สุขลักษณะ

ท.7

106 กอ่สร้างป้ายนิเทศ เพือ่เป็นการ
ประชาสัมพันธ์ ขา่วสาร
ต่าง ๆ รวมทัง้กจิกรรม
ของโรงเรียนให้นักเรียน
และผู้ปกครองได้รับทราบ

ขนาดกว้างประมาณ 2.50 เมตร ยาว
ประมาณ 4 เมตร สูงประมาณ 2.80 เมตร
มุงกระเบือ้ง ตามแบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

           35,000 นักเรียนและผู้ปกครอง
ได้ทราบขา่วสารเกดิ
ความเชื่อมัน่และ
ศรัทธาในโรงเรียน

ท.7

211



212

    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีม่า
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

107 กอ่สร้างอาคารเรียน เพือ่ใชเ้ป็นสถานทีจ่ดัการ
เรียนการสอน ในระดับชั้น
 ป.1ม.3

กอ่สร้างอาคารเรียน คสล. 4 ชั้น 12 ห้องใต้
ถนุโปร่ง พร้อมเวที ตามแบบแปลน 
รายละเอยีดของเทศบาล

      11,000,000 โรงเรียนมีอาคารเรียน
ทีร่องรับ นักเรียนได้
พอเพียง

ท.7

108 ทาสีอาคารศรีสุคต เพือ่สร้างบรรยากาศทีดี่
ต่อนักเรียน ผู้ปกครอง 
รวมทัง้บุคคลภายนอก
ทีม่าติดต่อธุระกบัทาง
โรงเรียน

ทาสีอาคารศรีสุคต ทัง้ภายในและภายนอก 4
  ชั้น  12  ห้องเรียน

          150,000 สร้างบรรยากาศทีดี่
ต่อนักเรียน ผู้ปกครอง
 รวมทัง้
บุคคลภายนอกทีม่า
ติดต่อธุระกบัทาง
โรงเรียน

ท.7

109 ปูกระเบือ้งอาคารศรีสุคต เพือ่ส่งเสริมการเรียนการ
สอนมีห้องเรียนทีส่ะอาด 
สวยงาม

ปูกระเบือ้งอาคารศรีสุคต 12 ห้องเรียน (480
 ตรม.)

          170,000 มีห้องเรียนทีส่ะอาด 
สวยงาม

ท.7

110 ปูกระเบือ้งระหว่างอาคาร
เรียนศรีสุคตกบัถาวรนิยม

เพือ่อ านวยความสะดวก
แกน่ักเรียนและครู มี
พืน้ทีท่ีส่ะอาด สวยงาม
เป็นระเบียบเรียบร้อย
และคุณครูในการจดั
กจิกรรม การเรียนการสอน

ขนาดกว้าง ประมาณ 4.5 เมตร ยาว 30 
เมตร ปูกระเบือ้ง

           75,000 อาคารทีส่วยงาม 
สะอาด เรียบร้อย

ท.7

111 ปูกระเบือ้งอาคารถาวรนิยม เพือ่ความสะอาดและ
สวยงาม

ปูกระเบือ้งอาคารถาวรนิยม 12 ห้องเรียน
รวมทัง้ห้องพักครู 4 ห้อง (480 ตรม.)

        170,000 ห้องเรียน สะอาด 
สวยงาม

ท.7
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีม่า
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

112 ปรับปรุงสนามเด็กเล่น
ระดับชั้นอนุบาล

เพือ่ให้เด็กอนุบาลมีสนาม
เด็กเล่นทีม่ีมาตรฐาน 
ความปลอดภัยสูงและ
ส่งเสริมพัฒนาการ
ทางด้านร่างกายของเด็ก
อนุบาล

มุงหลังคาเมทัลชลีและพืน้ กว้าง 20 เมตร 
ยาว 15 เมตร ตัวหนอนสีสันสดใส

        150,000 โรงเรียนมีสนามเด็ก
เล่น ส าหรับนักเรียน
อนุบาลเพียงพอกบั
นักเรียน

ท.7

113 กอ่สร้างเวทีใต้ถนุอาคาร
กฤษณะลักษณ์ โรงเรียน
เทศบาลวัดสุคตวราราม 
พร้อมแนวกั้นสแตนเลส

เพือ่ส่งเสริมการ
นันทนาการและกจิกรรม
นักเรียน ระดับชั้นศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
มัธยมศึกษาปีที ่3 และใช้
เป็นสถานทีใ่ห้บริการแก่
ชมุชน

กอ่สร้างเวทีด้านหลัง กอ่อฐิถอืปูน สูง  60 
ซม. ขนาดเวทีกว้าง  8  เมตร ยาว 5 เมตร
พร้อมทางขึ้นด้านขา้งและแนวกั้นสแตน สูง 
 0.8  เมตร  ยาว  110  เมตร รอบใต้ถนุ
อาคาร

        150,000 โรงเรียนมีสถานทีจ่ดั
กจิกรรมนันทนาการ
และให้บริการแกช่มุชน

ท.7

114 ทาสีอาคารเอนกประสงค์
(โรงอาหาร)

เพือ่ให้โรงอาหาร สะอาด
 ปลอดภัย ถกูสุขอนามัย

ทาสีอาคารโรงอาหาร ขนาดกว้าง 10 เมตร
ยาว 40 เมตร ทัง้ภายในและภายนอก

        150,000 โรงอาหาร สะอาด 
ปลอดภัย ถกูสุขอนามัย

ท.7

115 ทาสีอาคารถาวรนิยม เพือ่ความสะอาดและ
สวยงามตลอดจนสุขภาพ
ของนักเรียน

ทาสีอาคารถาวรนิยม 4 ชั้น 12 ห้องเรียนทัง้
ภายในและภายนอก

        150,000 โรงเรียนมีห้องที่
สวยงาม สะอาด น่า
เรียน น่ารู้

ท.7

116 จดัหาครุภัณฑ์โรงเรียน
เทศบาลวัดสุคตวราราม

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

ชดุรับแขกหนังพร้อมโต๊ะกลาง จ านวน 1 ชดุ            15,000 ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานเพิม่ขึ้น

ท.7

โต๊ะหมูบู่ชา หมู ่9 จ านวน 1 ชดุ            15,000 ท.7
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีม่า
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

เกา้อี้เหล็กบุนวม จ านวน 60 ตัว            27,000 ท.7
โต๊ะท างานพร้อมเกา้อี้หนังหมุน มีเท้าแขน
และพนักพิง ขาเหล็ก 5 ด้าน จ านวน 5 ตัว

           31,500 ท.7

โทรทัศน์สี LCD TV ขนาดจอภาพไม่ต่ ากว่า 
32 นิว้ ติดฝาผนัง จ านวน 5 เคร่ือง

           87,500 ท.7

กล้องถา่ยภาพนิง่ระบบดิจติอล ความ
ละเอยีดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล จ านวน 
2 กล้อง

           16,000 ท.7

เกา้อี้พลาสติก พืน้ยางกนัล่ืน 
จ านวน 400 ตัว

          100,000 ท.7

พัดลมอตุสาหกรรมชนิดขาต้ัง ขนาดใบพัด
ไม่ต่ ากว่า  24 นิว้ จ านวน 8 ตัว

           24,000 ท.7

ตู้เหล็กชนิดประตูทึบ 2 บาน 6 หลัง            23,400 ท.7
เคร่ืองพิมพ์มัลติฟังกช์นัพร้อมองิค์แทงค์
จ านวน 2 เคร่ือง

           12,000 ท.7

เตียงพยาบาล โครงเหล็กพร้อมทีน่อนจ านวน
 3 เตียง

           12,000 ท.7

พัดลมโคจร ขนาดใบพัดไม่ต่ ากว่า 16 นิว้10
 ตัว

           15,000 ท.7

เคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมเคร่ืองพิมพ์และ
อปุกรณ์ จ านวน 6 ชดุ

          150,000 ท.7

เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จ านวน 5 เคร่ือง            24,000            16,000 ท.7
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีม่า
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

เคร่ืองปรับอากาศชนิดติดผนังขนาดไม่ต่ า
กว่า 18,000 BTU จ านวน 2 เคร่ือง

           50,000 ท.7

โต๊ะ เกา้อี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษารุ่น 
มอก.ขนาดหน้าโต๊ะไม่ต่ ากว่า 40 x 60 ซม. 
สูงไม่น้อยกว่า 76 ซม. หน้าเกา้อี้ไม่ต่ ากว่า 
39 x 38 ซม. ขาหน้าสูงไม่น้อยกว่า 38 ซม.
ขาหลังพนักพิง สูงไม่น้อยกว่า 78.5 ซม. 
จ านวน 100 ชดุ

          150,000 ท.7

117 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร
 1

เพือ่ให้ระบบไฟฟ้ามีความ
ปลอดภัยในการใชง้าน

1 ระบบ 223,865          เกดิความปลอดภัยใน
อาคารสถานที่

ท.8

118 ปรับปรุงห้องสมุด เพือ่มีห้องจดัแสดงงาน
ศูนยป์ระชาคมอาเซียน
ของโรงเรียน

ต่อเติมอาคาร พืน้ทีข่นาด  9.80 X10  เมตร
 ตามแบบแปลนรายละเอยีดของเทศบาล

          320,000 นักเรียนได้รับความรู้
จากศูนยป์ระชาคม
อาเซียน

ท.8

119 สร้างเรือนเพาะช า เพือ่ส่งเสริมการเรียนการ
สอนในกลุ่มสาระการงาน
และเทคโนโลย(ีงาน
เกษตร) และโรงเรียนมี
เรือนเพาะช าได้มาตรฐาน

พืน้ทีข่นาด  5  เมตร X  5  เมตร  ตามแบบ
แปลนรายละเอยีดของเทศบาล

          150,000 นักเรียนได้รับความรู้
จากเรือนเพาะช า

ท.8

120 เชื่อมต่ออาคารเรียนที ่ 1  
และอาคารบุญจง

เพือ่ให้มีจ านวนห้องเรียน
เพิม่มากขึ้นในการจดัการ
เรียนการสอน

พืน้ทีข่นาด  10X12  เมตร  ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

      1,500,000 นักเรียนมีห้องเรียน
เพิม่มากขึ้นในการ
เรียนการสอน

ท.8
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีม่า
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

121 จดัหาครุภัณฑ์โรงเรียน
เทศบาลวัดไทรเหนือ

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

โต๊ะเกา้อี้นักเรียนชนิดเด่ียวขาเหล็กระดับ
ประถมศึกษา จ านวน 50 ชดุ (1,350)

           67,500            60,000           60,000 ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานเพิม่มากขึ้น 
 และการจดัการเรียน
การสอน

ท.8

เทเนอร์  แซกโซโฟน  1  เคร่ือง            62,000 ท.8
อลัโต  แซกโซโฟน จ านวน  1  เคร่ือง            50,000 ท.8
กลองทอม คองกา้            10,000 ท.8
โต๊ะหมูบู่ชาขนาดใหญ่พร้อมทีร่อง หมู่9  
จ านวน  1  ชดุ

           17,600 ท.8

ทรัมเป็ต จ านวน 1 ชดุ            22,000 ท.8
เคร่ืองเล่นสนาม 1 ชดุ  ประกอบด้วย
กระดานล่ืน 4  ที ่ ราวไต่  3  ที ่ อโุมงค์ลอด
  4  ที่

           50,000 ท.8

โต๊ะท างานพร้อมเกา้อี้ จ านวน 10  ชดุ            20,000           20,000 ท.8
คอมพิวเตอร์ส าหรับนักเรียน จ านวน 20 ชดุ         400,000 ท.8

คอมพิวเตอร์ส านักงานพร้อมเคร่ืองพิมพ์มัล
ติฟังกช์ั่นจ านวน 2 ชดุ

          50,000 ท.8

เคร่ืองตัดหญ้าแบบสะพายหลังขอ้แขง็ 
จ านวน  1  เคร่ือง

           9,700 ท.8
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีม่า
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

121 บ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ (รายจา่ยเพือ่ให้
สามารถใชง้านได้ตามปกติ
ทีม่ีวงเงินเกนิกว่า 5,000 
บาท)

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานและพัฒนา
ระบบงานให้ทันสมัย

บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของกอง
สวัสดิการสังคม ทีม่ีวงเงินเกนิกว่า 5,000 
บาท

          400,000           400,000         400,000 ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานเพิม่ขึ้น

กองสวัสดิการฯ

122 บ ารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง 
(รายจา่ยเพือ่ให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติทีม่ีวงเงิน
เกนิกว่า 5,000 บาท)

เพือ่พัฒนาอาคารสถานที่
ให้มีประสิทธิภาพและได้
มาตรฐาน

บ ารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง
ของกองสวัสดิการสังคม ทีม่ีวงเงินเกนิกว่า 
5,000 บาท

           50,000            50,000           50,000 ประชาชนผู้ใชบ้ริการ
ได้รับความพึงพอใจ
การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและได้
มาตรฐาน

กองสวัสดิการฯ

123 จดัหาครุภัณฑ์กอง
สวัสดิการสังคม

เพือ่มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

รถสามล้อชนิดมือโยก 10 คัน            60,000 อปุกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชเ้พียงพอการ
ปฏิบัติงาน

กองสวัสดิการฯ

โต๊ะท างานพร้อมเกา้อี้ 3 ชดุ            12,000 กองสวัสดิการฯ
เคร่ืองปรับแยกเสียงสามทาง 1 เคร่ือง            30,000 กองสวัสดิการฯ
เคร่ืองพิมพ์ดีดไฟฟ้า 1 เคร่ือง            18,700 กองสวัสดิการฯ
เคร่ืองท าลายเอกสาร 1 เคร่ือง            20,000 กองสวัสดิการฯ
เคร่ืองปรับอากาศชนิดแขวน 3 เคร่ือง           222,000 กองสวัสดิการฯ
เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ ขาวด า 4 เคร่ือง 28,000           กองสวัสดิการฯ
เคร่ืองขยายเสียงและอปุกรณ์พร้อมติดต้ัง 1 
ชดุ

           67,000 กองสวัสดิการฯ

กล้องถา่ยภาพนิง่ระบบดิจติอล 3 เคร่ือง            21,000 กองสวัสดิการฯ
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีม่า
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

คอมพิวเตอร์โน้ตบุค้ 2 เคร่ือง            40,000 กองสวัสดิการฯ
124 บ ารุงรักษาและปรับปรุง

ครุภัณฑ์ (รายจา่ยเพือ่ให้
สามารถใชง้านได้ตามปกติ
ทีม่ีวงเงินเกนิกว่า 5,000 
บาท)

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานและพัฒนา
ระบบงานให้ทันสมัย

บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของส านัก
การประปา ทีม่ีวงเงินเกนิกว่า 5,000 บาท

       1,000,000 ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานเพิม่ขึ้น

ส านักการประปา

125 บ ารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง 
(รายจา่ยเพือ่ให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติทีม่ีวงเงิน
เกนิกว่า 5,000 บาท)

เพือ่พัฒนาอาคารสถานที่
ให้มีประสิทธิภาพและได้
มาตรฐาน

บ ารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง
ของส านักการประปา ทีม่ีวงเงินเกนิกว่า 
5,000 บาท

          100,000 ประชาชนผู้ใชบ้ริการ
ได้รับความพึงพอใจ
การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและได้
มาตรฐาน

ส านักการประปา

126 ปรับปรุงป้อมยาม ทีท่ า
การประปา

เพือ่ความปลอดภัยใน
ชวีิตและทรัพยสิ์น

ปรับปรุงป้อมยามทีท่ าการประปา  1 ห้อง 
(ตามแบบแปลนรายละเอยีดของเทศบาล)

150,000          เกดิความสะดวกและ
เป็นระเบียบเรียบร้อย

ส านักการประปา

127 จา้งท าโปรแกรมแผนที่
แสดงแนวท่อระดับพืน้ฐาน
ในระยะที ่1

เพือ่ใชแ้สดงแนวท่อใน
การซ่อมบ ารุง

จดัท าโปรแกรมแผนทีแ่สดงแนวท่อ เพือ่
แสดงต าแหน่งแนวเส้นท่อประตูน้ าและ
ระดับท่อในเขตพืน้ทีจ่า่ยน้ าในเขตเทศบาลฯ

350,000          400,000          ลดการสูญเสียของน้ า
และเพือ่ความสะดวก
ในการซ่อมแซมท่อร่ัว

ส านักการประปา
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีม่า
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

128 พัฒนาโปรแกรมระบบงาน
จดัเกบ็รายได้ส านักการ
ประปา

เพือ่พัฒนาทางด้าน
ตัวเคร่ือง(Hard ware) 
และด้านโปรแกรม(Soft 
ware) ให้มีศักยภาพและ
ทันสมัย

พัฒนาโปรแกรมระบบงานจดัเกบ็รายได้ค่า
น้ าประปา

500,000          500,000          พัฒนาระบบโปรแกรม
คอมพิวเตอร์งาน
จดัเกบ็รายได้ให้
ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ

ส านักการประปา

129 งานปรับปรุงต้นก าลัง
เคร่ืองสูบน้ าจากเคร่ืองยนต์
เป็นมอเตอร์ไฟฟ้า (ผู้รับ
จา้งจดัมอเตอร์ให้) โรงสูบ
น้ าแรงดันต่ า ที ่2

ปรับปรุงพัฒนาการผลิต
น้ าประปาให้มีคุณภาพ

ปรับปรุงต้นก าลังเคร่ืองสูบน้ าแรงต่ าจาก
เคร่ืองยนต์ เป็นมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 75 
กโิลวัตต์ จ านวน 1 งาน

550,000          เพือ่เพิม่ประเสิทธิภาพ
ก าลังผลิตน้ าประปา

ส านักการประปา

130 งานปรับปรุงต้นก าลัง
เคร่ืองสูบน้ าจากเคร่ืองยนต์
เป็นมอเตอร์ไฟฟ้า (การ
ประปาจดัหามอเตอร์ให้) 
โรงสูบน้ าแรงสูง ที ่4

ปรับปรุงพัฒนาการผลิต
น้ าประปาให้มีคุณภาพ

ปรับปรุงต้นก าลังเคร่ืองสูบน้ าแรงสูงจาก
เคร่ืองยนต์ เป็นมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 110 
กโิลวัตต์ จ านวน 1 งาน

450,000          เพือ่เพิม่ประเสิทธิภาพ
ก าลังผลิตน้ าประปา

ส านักการประปา

131 จดัหาครุภัณฑ์ส านักการ
ประปา

เพือ่มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

เคร่ืองจา่ยแกส๊คลอรีนแบบติดต้ังถงัคลอรีน 
2 ชดุ

          374,500 อปุกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชเ้พียงพอการ
ปฏิบัติงาน

ส านักการประปา

เคร่ืองจา่ยสารส้ม 1 ชดุ           145,000 ส านักการประปา
เคร่ืองวัดความขุ่นน้ าดิบ 1 ชดุ           145,000 ส านักการประปา
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีม่า
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

โต๊ะประชมุ 1 ชดุ เกา้อี้ 24 ตัว            50,000 ส านักการประปา
คอมพิวเตอร์ส านักงาน โต๊ะเกา้อี้ พร้อม
เคร่ืองพิมพ์ 1 ชดุ

           25,000 ส านักการประปา

สายดับเพลิงพร้อมขอ้ต่อตัวผู้ตัวเมีย 4 ชดุ            27,600 ส านักการประปา

แม่แรงตะเฆ่ 1 เคร่ือง            25,000 ส านักการประปา
ตู้เหล็กเกบ็เอกสาร 18 ประตู 2 ตู้            20,000 ส านักการประปา
โต๊ะท างานพร้อมเกา้อี้ 3 ชดุ              9,000 ส านักการประปา
ตู้เหล็กเกบ็เอกสาร 3 ชั้น 2 ตู้              8,000 ส านักการประปา
รอกโซ่ 1 ชดุ              7,200 ส านักการประปา
กล้องถา่ยภาพนิง่ ระบบดิจติอล ความ
ละเอยีดไม่น้อยกว่า 14 ล้านพิกเซล 1 กล้อง

             7,000 ส านักการประปา

ตู้เกบ็เอกสารแบบไม้ 1 ตู้              2,500 ส านักการประปา
รถตักหน้าขดุหลัง ขบัเคล่ือน 4 ล้อ 
เคร่ืองยนต์ดีเซล 4 จงัหวะ ก าลังไม่น้อยกว่า 
70 แรงม้า 1 คัน

       3,200,000 ส านักการประปา

รถ 6 ล้อ กระบะเหล็ก พร้อมติดต้ังเครนพับ
เกบ็หลังเกง๋ 5 ตัน เคร่ืองยนต์ 150 แรงม้า 
เทอร์โบอนิเตอร์คูลเลอร์ คอมมอลเรล 1 คัน

       2,600,000 ส านักการประปา
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีม่า
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

132 บ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ (รายจา่ยเพือ่ให้
สามารถใชง้านได้ตามปกติ
ทีม่ีวงเงินเกนิกว่า 5,000 
บาท)

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานและพัฒนา
ระบบงานให้ทันสมัย

บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของสถาน 
ธนานุบาล 1  ทีม่ีวงเงินเกนิกว่า 5,000 บาท

          100,000            50,000           50,000 ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานเพิม่ขึ้น

สถานธนานุบาล 1

133 บ ารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง 
(รายจา่ยเพือ่ให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติทีม่ีวงเงิน
เกนิกว่า 5,000 บาท)

เพือ่พัฒนาอาคารสถานที่
ให้มีประสิทธิภาพและได้
มาตรฐาน

บ ารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง
ของสถานธนานุบาล 1  ทีม่ีวงเงินเกนิกว่า 
5,000 บาท

          300,000           100,000         100,000 ประชาชนผู้ใชบ้ริการ
ได้รับความพึงพอใจ
การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและได้
มาตรฐาน

สถานธนานุบาล 1

134 จดัหาครุภัณฑ์สถาน
ธนานุบาล 1

เพือ่มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

ตู้เหล็กเกบ็แบบฟอร์ม 15 ล้ินชกั 6 หลัง            30,000 อปุกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชเ้พียงพอการ
ปฏิบัติงาน

สถานธนานุบาล 1

โต้ะเหล็ก ขนาด 5 ฟุต มีล้ินชกั 2 ขา้ง 3 ตัว            12,000            24,000 สถานธนานุบาล 1

เกา้อี้ส านักงานบุนวมมีล้อเล่ือน ไม่มีเท้าแขน
 3 ตัว

             3,900 สถานธนานุบาล 1

เกา้อี้รับแขกบุนวมขาเหล็กแบบตัวเด่ียว 4 ตัว              5,200 สถานธนานุบาล 1

เกา้อี้แถวแบบ 4 ทีน่ัง่แบบพลาสติก 3 ชดุ              9,000 สถานธนานุบาล 1
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีม่า
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

เกา้อี้แถวแบบ 3 ทีน่ัง่แบบพลาสติก 2 ชดุ              5,400 สถานธนานุบาล 1

เคร่ืองพิมพ์ชนิดหัวเขม็แบบแคร่ส้ัน 1 เคร่ือง            22,000 สถานธนานุบาล 1

เคร่ืองพิมพ์ชนิดหัวเขม็แบบแคร่ยาว 1 เคร่ือง            23,000 สถานธนานุบาล 1

ตู้เหล็กเกบ็เอกสารแบบบานเล่ือน 1 หลัง              5,000 สถานธนานุบาล 1

โต๊ะเหล็ก ขนาด 4 ฟุต มีล้ินชกัด้านขา้งด้าน
เดียว 1 ตัว

             8,000 สถานธนานุบาล 1

เกา้อี้ส านักงานบุนวมมีล้อเล่ือน มีเท้าแขน 2
 ตัว

             2,600 สถานธนานุบาล 1

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส านักงาน 2 ชดุ            50,000 สถานธนานุบาล 1

135 ติดต้ังกล้องวงจรปิดภายใน
สถานธนานุบาล 2

เพือ่ป้องกนัการทุจริตและ
รักษาความปลอดภัยแก่
ทรัพยสิ์น

ติดต้ังกล้องวงจรปิดแบบติดต้ังคงที ่ชนิด
ใชไ้ด้ทัง้กลางวันกลางคืน พร้อมเลนส์ จ านวน
 4 ชดุ
เคร่ืองบันทึกภาพดิจติอล 1 ชดุ

           70,000 ประชาชนให้ความ
เชื่อถอืและมัน่ใจใน
ระบบความปลอดภัย
แกท่รัพยสิ์น

สถานธนานุบาล 2
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2556 2557 2558
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีม่า
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

136 ติดต้ังกล้องวงจรปิดภายใน
สถานธนานุบาล 3

เพือ่ป้องกนัการทุจริตและ
รักษาความปลอดภัยแก่
ทรัพยสิ์น

ติดต้ังกล้องวงจรปิดแบบติดต้ังคงที ่ชนิด
ใชไ้ด้ทัง้กลางวันกลางคืน พร้อมเลนส์ จ านวน
 4 ชดุ
เคร่ืองบันทึกภาพดิจติอล 1 ชดุ

           70,000 ประชาชนให้ความ
เชื่อถอืและมัน่ใจใน
ระบบความปลอดภัย
แกท่รัพยสิ์น

สถานธนานุบาล 3

137 จดัหาครุภัณฑ์สถานธนานุ
บาล 3

เพือ่มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส านักงาน 1 ชดุ            25,000 อปุกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชเ้พียงพอการ
ปฏิบัติงาน

สถานธนานุบาล 3

เคร่ืองพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบ
แคร่ส้ัน

             8,500

โปรแกรมระบบงานบัญช ี1 ระบบ            20,000
138 จดัหาครุภัณฑ์หน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน
เพือ่มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุค้ 1 เคร่ือง            20,000 อปุกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชเ้พียงพอการ
ปฏิบัติงาน

หน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน

เคร่ืองพิมพ์พร้อมอปุกรณ์ 1 เคร่ือง              5,000
งบประมาณเทศบาล 167,296,075    144,315,100    101,002,450  
งบเงินอุดหนุน -                10,000,000      1,200,000      
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ส่วนที่ 6 
การน าแผนพัฒนาสามปไีปสู่การปฏิบัติ 

และการติดตามประเมินผล 
 

  แผนพัฒนาสามปีที่ได้ด าเนินการไปสู่การปฏิบัติแล้วนั้น ต้องมีการติดตามและ
ประเมินผลอย่างเป็นขั้นตอนเพ่ือวัดระดับความส 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 859/2555       
ลงวันที่  31  กรกฎาคม  2555  ประกอบด้วย 
  1. นายสันติ คุณาวงศ์  สมาชิกสภาเทศบาล ประธานกรรมการ 
  2. นายจตุรวิทย์ นิโรจน์ธนรัฐ สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ 
  3. นายภานุมาศ นิโรจน์  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 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ ให้ติดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
  4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 



 

 

225 
 

  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 ทองสัมฤทธิ์ หัวหน้างานควบคุมอาคาร 
  4. นางอรวรรณ จงไพศาลสถิตย์ หัวหน้างานธุรการ 
  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 
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  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 านาจหน้าที ่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 าเนินงานเพ่ือเตรียมการส าหรับการป้องกัน
และแก้ไขการด าเนินงานโครงการในปีถัดไป และจะก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลทุก 3 
เดือน โดยใช้ระบบการประเมินผลด้วยตนเอง (SAR : Self Assessment Report) 

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 
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