




ส่วนท่ี 1 
บทน ำ 

 
   
ลักษณะของแผนพัฒนำสำมปี 
 แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้น
ส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการ
ทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี ซึ่งจะน าไปสู่กระบวนการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ดังนั้น 
แผนพฒันาสามปี  จึงมีลักษณะอย่างน้อย 4 ประการด้วยกัน คือ 
 (1) เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 (2) เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนา และวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน และมี
ลักษณะเฉพาะเจาะจงท่ีจะด าเนินการ 
 (3) เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาที่จะด าเนินการในห้วงระยะเวลาสามปี 
 (4) เป็นเอกสารที่แสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ี
 
วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี 
 การจัดท าแผนพัฒนาสามปี  มีวัตถุประสงค์  2  ประการ  คือ 
 (1) เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติโดยมีแนวคิดที่ว่า ภายใต้ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาหนึ่งๆ อาจมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง และภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่งๆ อาจมี
โครงการ / กิจกรรมได้มากกว่า หนึ่งโครงการ / กิจกรรมที่จะต้องน ามาด าเนินการ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งในที่สุดจะมีผลต่อวัตถุประสงค์  เป้าหมาย 
จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยัง่ยืน และวิสัยทัศน์ในท่ีสุด 
 (2) เป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยน าโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนา
สามปี ในปีที่จะจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีไปจัดท างบประมาณ เพ่ือให้กระบวนการจัดท างบประมาณ
เป็นไปด้วยความรอบคอบ และผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 ดังนั้น โครงการที่จะบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี โดยเฉพาะในปีแรกจะต้องมีความพร้อมอย่างน้อย 2 
ประการ คือ 
 (1) มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะด าเนินการ รวมทั้งมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ของโครงการ/
กิจกรรม และผลประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ/กิจกรรม 
 (2) กิจกรรมที่อยู่ในแผนประจ าปีแรก จะต้องมีความพร้อมในเรื่องรูปแบบ และรายละเอียดทาง
เทคนิคพอสมควร เพื่อให้สามารถก าหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะน าไปใช้จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ได้ต่อไป 
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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 สรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
จากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พร้อมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น รวมทั้งสรุป
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของจังหวัด/อ าเภอ และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 
 (2) จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือทบทวนและคัดเลือก
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา ที่จะน ามาใช้เป็นแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
 (3) เมื่อได้แนวทางการพัฒนาแล้ว เวทีการประชุมร่วมพิจารณาว่าจะมีโครงการ/กิจกรรมอะไรบ้าง    
ที่ต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกมาใช้เป็นกรอบใน
การพัฒนา 
 (4) โครงการ/กิจกรรมที่พิจารณาอาจมีจ านวนมาก ดังนั้น ในขั้นตอนนี้ ต้องด าเนินการดังนี้ 
  (ก) พิจารณาความเก่ียวเนื่องกันระหว่างยุทธศาสตร์หรือระหว่างแนวทางการพัฒนา 
  (ข) ให้พิจารณาน าโครงการ/กิจกรรมจากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถในการด าเนินการ
ของชุมชน ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาประกอบการจัดท า
แผนพัฒนาสามป ี
  (ค) มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/กิจกรรมเพ่ือที่จะบรรจุลงในแผนพัฒนาสามปี  
ได้อย่างเหมาะสม และเพ่ือท าแผนพัฒนาสามปีในช่วงถัดไป 
  (ง) การก าหนดกิจกรรมจะต้องค านึงถึงงบประมาณรายรับ -รายจ่าย ทรัพยากรการบริหาร 
โครงการที่สามารถด าเนินการได้เอง โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น เป็นต้น 

 ขั้นตอนที่ 3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลและกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 (1) การเก็บรวบรวมข้อมูล ด าเนินการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นต่อการจัดท าแผนพัฒนา
สามปี วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่คัดเลือก 
 (2) การวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา การคัดเลือกยุทธศาสตร์การ
พัฒนา การจัดล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี 

 ขั้นตอนที่ 4 กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ของแนวทำงกำรพัฒนำ 
 (1) คัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนา มาจัดท าเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 
 (2) พิจารณาก าหนดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา โดยพิจารณาจาก 
  - ความจ าเป็นเร่งด่วน 
  - ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  - ความเชื่อมโยงของกิจกรรมและระยะเวลาที่จะด าเนินการ 
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 ขั้นตอนที่ 5 กำรจัดท ำรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำ 
 โดยพิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีมาจัดท ารายละเอียด
โครงการในด้านเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ และตัวชี้วัดความส าเร็จ โดยเน้น
โครงการ/กิจกรรมที่จะต้องท าในปีแรก เพ่ือให้สามารถน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ 

 ขั้นตอนที่ 6 กำรจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำสำมปี 
 (1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ก าหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสอดคล้อง
กับปัญหาความต้องการของประชาคมและชุมชน โดยน าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆและ
ข้อมูลของชุมชนมาพิจารณาประกอบ 
 (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 าร่างแผนพัฒนาสามปีเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา 

 ขั้นตอนที่ 7 กำรอนุมัติและประกำศใช้แผนพัฒนำสำมปี 
 (1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
 (2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัตริ่างแผนพัฒนาสามปีและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 
 (3) ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว และน าไปปฏิบัติรวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น 
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อ าเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
ประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
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แผนภำพแสดงควำมเชื่อมโยงของแผนพัฒนำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีเครื่องมือที่จะช่วยในการพัฒนาอย่างรอบคอบ และแสดงให้
เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่างๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยง และส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุน 
และเป็นอุปสรรคต่อกัน เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ามาตัดสินใจ ก าหนดแนวทางการด าเนินงานและ
ใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย เงิน คน วัสดุอุปกรณ์ และการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด 
 

วิสัยทัศน์ท้องถิ่น 

จุดมุ่งหมำยกำร
พัฒนำ 

จุดมุ่งหมำยกำร
พัฒนำ 

จุดมุ่งหมำยกำร
พัฒนำ 

ยุทธศำสตร์ ยุทธศำสตร์ ยุทธศำสตร์ ยุทธศำสตร์ ยุทธศำสตร์ 

แนวทางการพัฒนา 

โครงการ 

- กิจกรรมที่ 1 
- กิจกรรมที่ 2 
- กิจกรรมที่ 3 
 

แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

โครงการ 

- กิจกรรมที่ 1 
- กิจกรรมที่ 2 
- กิจกรรมที่ 3 
 

โครงการ 

- กิจกรรมที่ 1 
- กิจกรรมที่ 2 
- กิจกรรมที่ 3 
 

โครงการ 

- กิจกรรมที่ 1 
- กิจกรรมที่ 2 
- กิจกรรมที่ 3 
 

โครงการ 

- กิจกรรมที่ 1 
- กิจกรรมที่ 2 
- กิจกรรมที่ 3 
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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
มากข้ึน จึงได้ท าการขยายเขตเทศบาลออกไป ครั้งแรกเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2493  ท าให้มีพ้ืนที่ 8.85 
ตารางกิโลเมตร (พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองนครสวรรค์ พ.ศ.2493  ปรากฏในราชกิจจา
นุเบกษา 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 
ตารางกิโลเมตร (พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองนครสวรรค์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2522  ปรากฏ
ในราชกิจจานุเบกษา ตอนที่ 96 เล่ม 56 วันที่ 21 เมษายน 2522) และในวันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2538 
ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลนครนครสวรรค์ (ปรากฏในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 112 ตอนที่ 40 ก 
วันที่ 24 กันยายน 2538)  เพ่ือพัฒนาและรองรับการบริหารและบริการประชาชนให้มีความสะดวก รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เทศบาลนครนครสวรรค์ได้ก่อสร้างอาคารส านักงาน เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น 
พร้อมดาดฟ้า ขนาดกว้าง 42 เมตร ยาว 126 เมตร พ้ืนที่ ใช้สอย ประมาณ 20,000 ตารางเมตร 
งบประมาณก่อสร้าง 240,939,360 บาท เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา และได้รับพระราชทานชื่ออาคารว่า “อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 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  ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางถนน
อ้อมเขาโกรกพม่า ระยะ 200 เมตร 
  จากหลักเขตที่ 2  เป็นเส้นขนานระยะ 200 เมตร กับศูนย์กลางถนนอ้อมเขาโกรกพม่า   
ฟากตะวันตกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 3  ซึ่งตั้งอยู่ตามแนวเส้นขนานระยะ 200 เมตร  
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1182  แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117 (นครสวรรค์) – 
บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1073 (บรรพตพิสัย) ฟากตะวันตก ตรง กม. 1+170 
  จากหลักเขตที่ 3  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
1182 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117 (นครสวรรค์) – บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1073 
(บรรพตพิสัย) ถึงหลักเขตที่ 4  ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ าปิงฝั่งใต้ ตรงจุดที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางสะพานข้ามแม่น้ าปิง 
ระยะ 472 เมตร 
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  จากหลักเขตที่ 4  เป็นเส้นเรียบแม่น้ าปิงฝั่งใต้ ไปทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใต้ 
ถึงหลักเขตที่ 5  ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ าปิง ตรงข้ามกับทางเข้าที่ท าการประปาเทศบาลนครนครสวรรค์ 
  จากหลักเขตที่ 5  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ข้ามแม่น้ าปิง ถึงหลักเขตที่ 6  
ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากมุมเขตด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเขตวัดบึงเสนาสน์ราษฎรศรัทธาธรรม (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  ถึงหลักเขตท่ี 10  ซึ่งตั้งอยู่รมิทางรถไฟสายเหนือฟากตะวันตก 
  จากหลักเขตที่ 10  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตเขตที่ 11  ซึ่งตั้งอยู่ 
ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลขที่ 1  กรุงเทพมหานคร-แม่สาย (เขตแดน) ฟากตะวันออกตรง กม. 235+258 
  จากหลักเขตที่ 11  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผ่านทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลขที่ 1  กรุงเทพมหานคร-แม่สาย (เขตแดน) ตรง กม. 235+258  และเป็นเส้นเลียบตามแนวเขต
ทหารมณฑลทหารบกท่ี 4  ค่ายจิรประวัติ ด้านเหนือจนสุดมุมเขตด้านทิศเหนือของเขตทหาร แล้วเป็นเส้นตรง
ข้ามแม่น้ าเจ้าพระยา ถึงหลักเขตที่ 12  ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ าเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ตรงสุดทางเดิน ไปยังริมฝั่ง
แม่น้ าเจ้าพระยา 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 กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 3005  ท่าตะกุ๋ย-โกรกพระ ไปทางทิศเหนือผ่านถนน รพช.นว 11052  สันคู-ท่าทอง ถึงหลักเขตที่ 16  
ซ่ึงต้ังอยู่รมิถนน รพช.นว 11055 สนัคู-วังไผ่ ฟากใต้ 
  จากหลักเขตที่ 16  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผ่านถนน รพช.นว 11055  
สันคู-วังไผ่ ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1  กรุงเทพมหานคร-แม่สาย (เขตแดน) ถึงหลักเขตที่ 17  ซึ่ง
ตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1  กรุงเทพมหานคร-แม่สาย (เขตแดน) ฟากเหนือ ตรง กม. 241+650 
  จากหลักเขตท่ี 17  เป็นเส้นตรงไปทางทิศเหนือ บรรจบกับหลักเขตที่ 1 
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1. สภาพทั่วไป 
 ขนาดและท่ีตั้ง 

เทศบาลนครนครสวรรค์ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ใจกลางท้องที่
อ 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 ทิศตะวันออกแล้วเลี้ยวลงใต้มารวมกับแม่น้ 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 แม่น ้ำเจ้ำพระยำ เกิดจากการไหลมารวมกันของแม่น้ าปิง และแม่น้ าน่าน ที่บริเวณ   
ปากน้ าโพ แล้วไหลลงทางทิศใต้สู่ที่ราบลุ่มภาคกลาง และออกสู่ทะเลที่อ่าวไทย เป็นแม่น้ าสายส าคัญ ที่มี
ประโยชน์ทั้งทางด้านการเกษตร การคมนาคม การอุตสาหกรรม การอุปโภคบริโภคของพ้ืนที่บริเวณริมสองฝั่ง
แม่น้ ามาตั้งแต่อดีต และยังเป็นแหล่งประมงน้ าจืดที่ส าคัญอีกด้วย 

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

3 แม่น ้ำน่ำน 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) 

  เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่ เมืองของจังหวัดนครสวรรค์และเป็นพระอารามหลวง  เดิมชื่อ          
“วัดหัวเมือง” ในพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อศรีสวรรค์  ซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจ าเมือง
นครสวรรค์ที่ชาวจังหวัดนครสวรรค์เคารพนับถือ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นตั้งแต่  พ.ศ.1842 ข้างพระอุโบสถมี
พระพุทธรูปใหญ่ 2 องค ์นั่งหันหลังให้กัน เรียกว่า “พระผู้ให้อภัย” 
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2) วัดจอมคีรีนาคพรต (วัดเขา) 
  เป็นวัดเก่าตั้งอยู่บนเขาบวชนาคในเขตอ าเภอเมืองนครสวรรค์ บนยอดเขามีรอยพระพุทธบาท
จ าลองและพระอุโบสถท่ีชาวบ้านเรียกว่า “โบสถ์เทวดาสร้าง” ในเทศกาลเดือน 12  ของทุกปีจะมีงานนมัสการ
และปิดทองรอยพระพุทธบาทจ าลอง ซึ่งเรียกว่า “งานวัดเขา” และยังมีการแข่งเรือยาวด้วย 

3) วัดคีรีวงศ์ 
  วัดคีรีวงศ์เป็นวัดขนาดใหญ่บริเวณเขาดาวดึงส์  ซึ่งแต่เดิมเรียกว่าเขาใหญ่  ที่วัดคีรีวงศ์มี    
พระจุฬามณีเจดีย์ตั้งอยู่บนยอดเขาดาวดึงส์ โดยสร้างบนฐาน พระเจดีย์เก่าซึ่งเป็นเจดีย์ที่สร้างในสมัยศตวรรษ
ที่ 19 ปลายกรุงสุโขทัย ภายในองค์เจดีย์ชั้น 5  มีพระพุทธรูปจ าลองที่ส าคัญไว้ให้สักการะบูชา 4 องค์ คือ   
พระพุทธมหามณีรัตนปฎิมากรอยู่ทางทิศใต้ พระพุทธชินราชอยู่ทางทิศเหนือ พระพุทธโสธรอยู่ทางทิศตะวันออก 
และพระพุทธรูปหลวงพ่อวัดไร่ขิงอยู่ทางทิศตะวันตก 

4) ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์ – เจ้าแม่ทับทิม 
  ตั้งอยู่ที่ต าบลแควใหญ่ อ าเภอเมือง บริเวณต้นแม่น้ าเจ้าพระยาฝั่งตรงข้ามตลาดปากน้ าโพ 
เป็นอาคารตึกครึ่งไม้สีแดง รูปทรงมีลักษณะเป็นเก๋งจีน หลังคาประดับด้วยมังกรคู่ชูลูกแก้ว ปลายสันหลังคาที่  
ทอดยาวลงมาสร้างเป็นหัวมังกรหงาย ภายในศาลประดิษฐานเทพปิ่นโถ่วกงอยู่ตรงกลาง เทพกวนอูอยู่ด้านขวา 
เจ้าแม่ทับทิมอยู่ด้านซ้าย ตัวอาคารศาลเจ้าเมื่อมองจากฝั่งตลาดปากน้ าโพจะดูโดดเด่นและสวยงามมาก       
หากยืนอยู่ที่ท่าน้ าหน้าศาลเจ้าจะมองเห็นแหลมยมอันเป็นจุดบรรจบของแม่น้ าปิง และแม่น้ าน่านรวมถึงสีของ
แม่น้ าท่ีแตกต่างกันอย่างชัดเจน 

5) ต้นแม่น้ าเจ้าพระยา 
  จังหวัดนครสวรรค์ พ้ืนที่ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์เป็นจุดก าเนิดของแม่น้ าเจ้าพระยา ซึ่ง
เป็นแม่น้ าสายส าคัญของประเทศ โดยแม่น้ าปิงไหลมาบรรจบกับแม่น้ าน่าน บริเวณตลาดริมน้ า  ที่จุดก าเนิด
แม่น้ าเจ้าพระยานี้จะสามารถเห็นความแตกต่างของสีเขียวใสของแม่น้ าปิง และสีแดงขุ่นของแม่น้ าน่านได้อย่าง
ชัดเจน ซึ่งเมื่อรวมตัวกันเป็นแม่น้ าเจ้าพระยาแล้ว สีของน้ าจะค่อย ๆ ผสมกันกลายเป็นสีเดียวกัน  ซึ่งเป็น
ทัศนียภาพที่สวยงาม 

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

7) หอชมเมือง 
  เป็นอาคารที่มีลักษณะสูง 10 ชั้น ความสูงประมาณ 32 เมตร ตั้งอยู่บนยอดเขาดาวดึงส์   
เปิดบริการให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมทัศนียภาพโดยรอบของตัวเมืองนครสวรรค์ได้อย่างชัดเจน 

 ศิลปวัฒนธรรมประจ าถิ่น 
1) งานประเพณีเจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ าโพ 

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

 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

อุทยานสวรรค์  (หนองสมบุญ ) ต้ั งอยู่ ใจกลางเมืองบริเวณริมทางหลวงสายเอเชีย 
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 ในเนื้อท่ีกว่า 
64 ไร่ 

2. ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป 
 ประชากร  ณ  วันที่  30 พฤษภาคม  2556 

  จ านวนประชากรเทศบาลนครนครสวรรค์  ปี   2556    รวม  86,703  คน  แยกเป็น 
เพศชาย  40,958  คน  เพศหญิง  45,745  คน   
  ที่มา : งานทะเบียนราษฎร ส านักปลัดเทศบาล 
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ช่วงอายุ/ปี ชาย หญิง รวม % ชาย % หญิง
0-5 2,828 2,742    5,570 3.26 3.16

 6-10 2,401 2,240    4,641 2.77 2.58
 11-15 2,896 2,782    5,678 3.34 3.21
 16-20 3,440 3,571    7,011 3.97 4.12
 21-25 3,075 3,008    6,083 3.55 3.47
 26-30 3,228 3,232    6,460 3.72 3.73
 31-35 3,271 3,300    6,571 3.77 3.81
 36-40 3,013 3,209    6,222 3.48 3.70
 41-45 2,963 3,464    6,427 3.42 4.00
 46-50 3,105 3,756    6,861 3.58 4.33
 51-55 2,910 3,795    6,705 3.36 4.38
 56-60 2,412 3,141    5,553 2.78 3.62
61-65 1,798 2,435    4,233 2.07 2.81
66-70 1,203 1,504    2,707 1.39 1.73
71-75 995 1,416    2,411 1.15 1.63

76 ปีขึ้นไป 1,420 2,150    3,570 1.64 2.48
รวม   40,958   45,745  86,703 47.24 52.76
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จ านวนประชากรแยกเพศ 
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ชุมชนในเขตเทศบาล (แยกตามเขต)  รวม  71  ชุมชน 
เขต 1 ประชากร ครัวเรือน หลังคาเรือน เขต 2 ประชากร ครัวเรือน หลังคาเรือน 

หัวเมืองพัฒนา 915 165 197 หน้าวัดนครสวรรค์ 621 168 201 
หลังอู่ทันจิตต ์ 682 173 207 บางปรอง 871 195 234 
หิมพานต ์ 441 110 132 ตลาดใหม่ 215 82 68 
ตลาดตายอม 877 256 307 สถานีรถไฟปากน้ าโพ 298 143 171 
วรนาถ 1148 286 343 เขาโรงครัว 633 164 196 
ไชยศิร ิ 719 184 220 เกาะยม 1100 235 281 
ตัดใหม่ 906 220 264 ป้อมหนึ่ง 306 103 123 
สุนันทา 642 155 186 ตลาดลาว 796 207 248 
หลังแขวงการทาง 625 246 295 โกมินทร ์ 306 122 146 
ยุวบัณฑิต 1085 335 403 รณชัย 291 129 154 
เฉลิมชาต ิ 331 118 141 วัดตะแบก 301 86 78 
จ าลองวิทยพ์ัฒนา 283 125 70 หน้าผา 748 173 207 
วิมานแมน 901 263 315 ป่าไม้ 555 203 243 
ดาวดึงส์พัฒนา (ย่งอัน) 942 278 333 ทรายทองพัฒนา 755 198 238 
วัดโพธิ ์ 584 181 205 ตลาดริมเขื่อนฯ 985 324 365 
    ตลาดบ่อนไก ่ 720 231 255 

 
เขต 3 ประชากร ครัวเรือน หลังคาเรือน เขต 4 ประชากร ครัวเรือน หลังคาเรือน 

ชอนตะวัน 787 128 153 เจ้าแม่ศรีจันทร์ 1098 281 337 
บางเรารักกันจริง 628 156 187 เขาโกรกพมา่ 421 116 140 
หน้าอุทยานสวรรค์ 448 91 107 วิมานลอย 508 90 108 
พรสวรรค์ 327 86 101 พระบางมงคล 1121 251 301 
หนองผักตบ 1494 546 656 นวมินทร ์ 488 90 108 
หนองปลาแห้ง 651 167 200 หน้าโรงเกลือ 958 185 222 
วัดเขาจอมคีรีนาคพรต 425 95 113 เขานกกระเต็น 1166 244 293 
สะพานด า 1538 494 593 ถาวรพัฒนา 1103 284 340 
ตลาดใต ้ 1455 355 426 วัดไทรใต้ 818 160 192 
วัดพรหม 504 332 398 วัดไทรเหนือ 1178 274 329 
สามัคคีพัฒนา 885 139 167 ประชานุเคราะห ์ 490 99 129 
วัดเทวดาสร้าง 589 105 126 ข้าง พ.ว.น. 514 85 101 
ฟ้าใหม ่ 517 152 182 หลวงปู่ท้าวพัฒนา 489 88 105 
เดชาพัฒนา 318 84 99 วัดพุทธ 1026 161 193 
หนองสาหร่าย 909 272 326 สวัสดีพัฒนา 936 227 272 
รวมใจพัฒนา 478 124 155 สุขสวัสดิ์ (ศูนย์ท่ารถ) 632 219 262 
สุขสวรรค์พัฒนา 567 134 161 เจ้าพ่อเศรษฐ ี 1254 505 606 
ธารบัวสวรรค์-สิริทรัพย์(สันคู) 530 170 181 ดารารัตน์ 4 354 142 170 
    ร่วมใจพัฒนา 264 116 139 
    สะพานใหม่พัฒนา 594 122 103 
    เขาช่องลม 671 238 560 
    เขากบเอราวัณ 807 146 122 

  ที่มา : กองสวัสดิการสังคม 
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 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   มีเชื้อชาติอ่ืน ๆ เพียงเล็กน้อย รวมไม่เกินร้อยละ 0.1 

 ศาสนา 
ศาสนาพุทธ  ร้อยละ 99.72   ศาสนาอิสลาม  ร้อยละ 0.09  
ศาสนาคริสต์ ร้อยละ 0.18   ศาสนาซิกซ์และอ่ืน ๆ  ร้อยละ 0.01 

 ด้านเศรษฐกิจ 
  ในเขตเทศบาลบริเวณใจกลางเมืองส่วนใหญ่จะเป็นศูนย์กลางพาณิชยกรรมและธุรกิจต่างๆ  
และพ้ืนที่ที่อยู่ต่อเนื่องจะเป็นบริเวณท่ีเป็นย่านที่อยู่อาศัยเดิมโดยมีลักษณะทางด้านเศรษฐกิจ ดังนี้ 
 
  การพาณิชยกรรมและบริการ 
  - สถานีบริการน้ ามัน                       14 แห่ง 
  - ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า             5 แห่ง 
  - ตลาดสด                3    แห่ง 
  - ตลาดริมเขื่อน            2    แห่ง 
  สถานประกอบเทศพาณิชย์ 
  - กิจการการประปาเทศบาล   3  แห่ง 
  - สถานธนานุบาล    3  แห่ง 
  - สถานีขนส่งจังหวัดนครสวรรค์  1  แห่ง 
  - โรงฆ่าสัตว์     1  แห่ง 
  สถานประกอบการด้านการบริการ 
  - โรงแรม    24  แห่ง 
  - โรงภาพยนตร์    1  แห่ง 
  การอุตสาหกรรม 
  -     ลักษณะการประกอบอุตสาหกรรมในท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ อุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดเล็ก 
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 ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา 
   สถานศึกษา รวม  40 แห่ง  นักเรียน นักศึกษา และพระภิกษุ  ประมาณ  58,326 
คน ห้องเรียน จ านวน  1,787 ห้อง  ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน  3,320  คน  โดยแยก
เป็นสถาบันศึกษาสังกัดต่างๆ รวม 7 สังกัด ดังนี้ 

สังกัด แห่ง 
นักเรียน 

(คน) 
ห้องเรียน 

(ห้อง) 
ครู/อาจารย ์

(คน) 
1. สถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ 8 6,342 214 365 
2. สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครสวรรค์เขต 1   5 14,453 332 657 
3. สังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 2 7,706 265 298 
4. สถานศึกษาสังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน ระดับอนุบาล –  
    ช่วงช้ันท่ี 1-4 ระดับอาชีวศึกษา 

20 16,385 437 718 

5. สถานศึกษาสังกัดกระทรวงกีฬาและการท่องเที่ยว 1 317 12 50 
6. สถานศึกษาสังกัดกรมศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ 3 353 15 55 
7. สถานศึกษาสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย 3 11,445 447 651 
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อัตรานักเรียน  ห้องเรียน  ระดับอนุบาล  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์  ปีการศึกษา  2556 
ณ เดือน พฤษภาคม 2556 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : ส านักการศกึษา 

 
 

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

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ (ท.1)    1        9      19      28     2      18      21     39     2      22     17     39     2     14      34      48     6     54     72       126
โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้้าโพใต้ (ท.2)    1      10      11      21     1      12        9     21     1      11     13     24     1     16      10      26     3     39     32         71
โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส (ท.3)    1      15      15      30     3      48      32     80     3      55     34     89     3     40      47      87     9   143   113       256
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต (ท.4)    1      29      19      48     2      38      38     76     2      39     37     76     2     37      43      80     6   114   118       232
โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีฯ (ท.5)    1      17      15      32     2      27      17     44     2      25     37     62     2     32      34      66     6     84     88       172
โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต (ท.6)    1      20      19      39     2      32      34     66     2      32     28     60     2     23      29      52     6     87     91       178
โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม (ท.7)    2      19      18      37     2      30      24     54     2      32     26     58     2     28      23      51     6     90     73       163
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนอื (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

ศูนย์เดก็เล็ก อนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล 3 รวม

15 
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อัตรานักเรียน  ห้องเรียน  ระดับประถมศึกษา  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์  ปีการศึกษา 2556 
ณ เดือน พฤษภาคม 2556 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
ที่มา : ส านักการศกึษา 

  

ชั้น
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

วัดไทรใต้ (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
วัดปากน้้าโพใต้ (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
วัดพรหมจริยาวาส (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
วัดวรนาถบรรพต (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
วัดช่องคีรีฯ (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
วัดจอมคีรีนาคพรต (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
วัดสุคตวราราม (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
วัดไทรเหนือ (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  27 2   541  19  317   246   563  20   316   268   584   113   1,7 00   1,514   3,214

ชั้นประถมปีที่  1 ชั้นประถมปีที่  3 ชั้นประถมปีที่  4 ชั้นประถมปีที่  5 รวมชั้นประถมปีที่  2 ชั้นประถมปีที่  6

16 
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อัตรานักเรียน  ห้องเรียน  ระดับมัธยมศึกษา  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ปี การศึกษา 2556 
ณ เดือน พฤษภาคม 2556 

 
 
 
 
 
 
 

          
 

 

 

 

 

 

 
ที่มา : ส านักการศกึษา 

 

 

ชั้น
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

วัดไทรใต้ (ท.1)    2     27     17     44    2     26     27     53    2     21     25     46  -      -      -      -    -      -      -      -    -      -      -      -       6     74     69      143
วัดปากน้้าโพใต้ (ท.2)    1     21     15     36    1     15     10     25    1     15     22     37  -      -      -      -    -      -      -      -    -      -      -      -       3     51     47       98
วัดพรหมจริยาวาส (ท.3)    2     36     28     64    2     34     40     74    2     42     29     71  -      -      -      -    -      -      -      -    -      -      -      -       6   112     97      209
วัดวรนาถบรรพต (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
วัดช่องคีรีฯ (ท.5)    2     34     42     76    2     42     46     88    2     17     34     51  -      -      -    -      -      -      -       6     93   122      215
วัดจอมคีรีนาคพรต (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
วัดสุคตวราราม (ท.7)    2     31     23     54    2     39     33     72    2     24     28     52  -      -      -      -    -      -      -      -    -      -      -      -       6     94     84      178
วัดไทรเหนือ (ท.8)    1     11     19     30    1     14     16     30    1     19     11     30  -      -      -      -    -      -      -      -    -      -      -      -       3     44     46       90

รวม  14   260   210  47 0  14   265   242  507  14   211   221   432   2   35   45   80   2   36   28   64   1   21   10   31   47   828  7 56   1,584

ชั้นมัธยมปีที่  1 ชั้นมัธยมปีที่  3 ชั้นมัธยมปีที่  4 ชั้นมัธยมปีที่  5 รวมชั้นมัธยมปีที่  2 ชั้นมัธยมปีที่  6

17 
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จ านวนพนักงานครู ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว และภารโรง  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ปี การศกึษา 2556 

ณ เดือน พฤษภาคม 2556 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : ส านักการศกึษา

ชั้น

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

วัดไทรใต้ (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

วัดปากน้า้โพใต้ (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

วัดพรหมจริยาวาส (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

วัดวรนาถบรรพต (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

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

วัดจอมคีรีนาคพรต (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

วัดสุคตวราราม (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

วัดไทรเหนือ (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

ภารโรง อืน่ๆ
ลกูจ้างชั่วคราว

อนุบาล

พนักงานครู ลกูจ้างประจ า ลกูจ้างชั่วคราว

ประถมศึกษา

พนั กงานครู ลกูจ้างประจ า

รวม
พนกังานครูลกูจ้างชั่วคราว

ศูนยเ์ด็กเลก็ มัธยมศึกษา

พนั กงานครู ลกูจ้างประจ า ลกูจ้างชั่วคราว
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สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2556 
 
 
 
 

 

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

สังกัดส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2556 
 

 
  

ชาย หญงิ รวม หอ้ง ชาย หญงิ รวม
1 อนุบาลนครสวรรค์ 1,375 1,279 2,654 62 14 100 114
2 อนุบาลเมอืงนครสวรรค์ (เขากบววิรณ์สุขวทิยา) 761 692 1,453 40 12 59 71

2,136 1,971 4,107 102 26 159 185รวมทกุสถานศึกษา

จ านวนครูจ านวนนักเรียน
ล าดบั สถานศึกษา

ชาย หญงิ รวม ชาย หญงิ รวม
1 นครสวรรค์ 87 1,966  2,380  4,354    79     100   179   
2 สตรีนครสวรรค์ 83 1,070  2,365  3,633    58     108   172   
3 นวมนิทราชูทิศ มชัฌิม 60 1,147  1,418  2,574    57     69     126   

230 4,183 6,163 10,561 194   277  477  

จ านวนครู
หอ้ง

รวมทกุสถานศึกษา

ล าดบั สถานศึกษา
จ านวนนักเรียน

ชาย หญงิ รวม หอ้ง ชาย หญงิ รวม
1 จ าลองวทิย์ 25 17 42 3 3 3
2 เซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 1,114 1,831 2,945 65 16 97 113
3 ดรุณศึกษา 21 11 32 6 3 3 6
4 เทคโนโลยีนครสวรรค์ 14 46 60 4 3 2 5
5 เทคโนโลยีภาคเหนือ 230 128 358 21 15 15 30
6 บริหารธรุกจินครสวรรค์ 13 27 40 2 1 2 3
7 ประชานุเคราะห์ 427 390 817 27 4 34 38
8 พณิชยการนครสวรรค์ 25 44 69 3 3 2 5
9 พณิชยการวริิยาลัยนครสวรรค์ 267 545 812 27 14 21 35
10 โพฒิสารศึกษา 1,588 1,510 3,098 67 25 82 107
11 มารีย์วทิยา 347 351 698 19 3 25 28
12 ยุวบัณฑิตวทิยา
13 ลาซาลโชติรวนีครสวรรค์ 2,363 2,034 4,397 92 43 178 221
14 วชิาวดี 48 41 89 6 2 4 6
15 วสุิทธศึิกษา 173 146 319 13 1 12 13
16 สหนครสวรรค์พณิชยการ 23 80 103 6 2 6 8
17 แสงสวรรค์ 47 39 86 3 4 4
18 อนุชนวฒันา 817 859 1,676 43 43 43
19 อนุบาลสมบูรณ์ 82 83 165 6 1 5 6
20 อนุศาสน์สวรรค์ 6 6 12 3 1 2 3
21 อนุบาลยุวพฒัน์ นครสวรรค์ 270 297 567 21 6 35 41

รวมทัง้สิน้ 7,900 8,485 16,385 437 143 575 718

ล าดบั สถานศึกษา
จ านวนนักเรียน จ านวนครู
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สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจ าปี พ.ศ. 2556 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 

สังกัดสถาบันการพลศึกษา 
 
 
 
 
 

สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : ส่วนการศึกษาพระปริยตัิธรรม แผนกสามญั กองพุทธศาสนศึกษา

ปวช. ปวส.
วทิยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 109 2,284    1,572    3,856    174
วทิยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 156 2,664    1,186    3,850    124
รวมทัง้สิน้ 4,948   2,758   7,706   298       

จ านวนนักเรียน
สถานศึกษา บุคลากรรวมทัง้สิน้หอ้งเรียน

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4
1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

สวรรค์ประชารักษ ์นครสวรรค์
140     286     142     108     676    134     

จ านวน
บุคลากร

พยาบาลศาสตร์บัณฑิต
ล าดบั สถานศึกษา รวม

พระ ฆราวาส รวม
1 คีรีวงศ์วทิยา 6 118   14    6      20    
2 บาลีเตรียมอดุมศึกษาวดัโพธาราม 6 172   14    5      19    
3 วดัไทรเหนือวทิยา 3 63     8      8      16    

15 353   36    19    55    รวมทกุสถานศึกษา

จ านวน
สามเณร

ล าดบั สถานศึกษา
จ านวนครู

หอ้งเรียน

ชาย หญงิ รวม
1 โรงเรียนกฬีาจังหวดันครสวรรค์ 183   134   317   12      50       

จ านวนนักเรียน
บุคลากรหอ้งเรียนล าดบั สถานศึกษา
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สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ชาย หญงิ รวม
1 มหาวทิยาลัยภาคกลาง
2 มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 3,538 6,928 10,466 358     

3,538  6,928  10,466 358     

จ านวน
บุคลากร

รวมระดบัอุดมศึกษา

ล าดบั สถานศึกษา
จ านวนนักศึกษา

ชาย หญงิ รวม ชาย หญงิ รวม ชาย หญงิ รวม
1 สาธติมหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สังกดั สนง.คณะกรรมการการอดุมศึกษา
131 114 245 143 100 243 100 81   181 25 32       

131 114 245 143 100 243 100 81   181 25      32      

จ านวน
บุคลากร

ระดบัประถมศึกษา ระดบัมัธยมศึกษา จ านวน
หอ้งเรียน

รวม

ล าดบั สถานศึกษา
ระดบัอนุบาลศึกษา

21 
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 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 
แยกเป็น 
  ถนนสายหลักในเขตเทศบาลประกอบด้วย 
  1. ถนนโกสีย์ 
  2. ถนนสวรรควิถี 
  3. ถนนมาตุลี  
  4. ถนนอรรถกวี 
  5. ถนนธรรมวิถี 
  6. ถนนอัมรินทร์วิถี 
  7. ถนนไกรลาศ 
 ก) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน  368  สาย  ความยาว  93,690  เมตร 
 ข) ถนนแอสฟัลท์ติก/ลาดยาง จ านวน    59  สาย  ความยาว  30,901  เมตร 
 ค) ถนนลูกรัง/หินคลุก  จ านวน     3   สาย  ความยาว   1,884  เมตร 
 ง) ถนนที่มีทางระบายน้ า จ านวน  430  สาย  ความยาว 147,096 เมตร 

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

         6) ไฟฟ้าสาธารณะ                12,000  จุด 
7) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด   160  จุด 
8) เขื่อนป้องกันน้ าท่วม     เมตร 

 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ออกก าลังกายและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
  สนามกีฬาอเนกประสงค์ จ านวน  3  แห่ง  สระว่ายน้ า จ านวน    3    แห่ง  
  สวนสาธารณะ  จ านวน  3  แห่ง  สนามเด็กเล่น จ านวน    27   แห่ง 
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ล าดับ ประเภทการใช้ทีด่นิ พืน้ที(่ไร่) พืน้ที(่%) 
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 

 

 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 (มีนาคม 2553) มีแหล่งน้ าดิบที่ใช้ผลิตน้ าประปา และแหล่ง
น้ าดิบส ารอง คือ แม่น้ าปิง และแม่น้ ายม ตามล าดับ มีก าลังการผลิต 70,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
และใช้งานจริงในปัจจุบัน 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) 

2555 29,342 20,458,250 12,719,313 82,864,430.43 76,608,059.66 
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 
 

ที่มา : กลุ่มบริษัทท่ีปรึกษาโครงการวางและจัดท าแผนผังพัฒนาพ้ืนท่ีเฉพาะ เทศบาลนครนครสวรรค์ 
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สถิติการผลิตจ่ายน้ าประปา ประจ าปีงบประมาณ  2552 – 2555 
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 

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 
5.00 
6.00 
7.00 
7.50 
8.00 

4.50 
6.00 
7.00 
8.00 
8.50 
9.00 

  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) สถานีถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ จ านวน  6 แห่ง 
  7) หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น   จ านวน  20 ฉบับ 
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 ข้อมูลเกี่ยวกับการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  โรงพยาบาลในเขตเทศบาล มีจ านวน 6 แห่ง แยกเป็น 
  โรงพยาบาลของรัฐ จ านวน 1 แห่ง  จ านวนเตียง  653 เตียง 
  โรงพยาบาลเอกชน จ านวน 5 แห่ง  จ านวนเตียง 473 เตียง 
   โรงพยาบาลปากน้ าโพ  จ านวนเตียง 100 เตียง 
   โรงพยาบาลรวมแพทย์  จ านวนเตียง   53 เตียง 
   โรงพยาบาลศรีสวรรค์  จ านวนเตียง 120 เตียง 
   โรงพยาบาลร่มฉัตร  จ านวนเตียง 100 เตียง 
   โรงพยาบาลรัตนเวช  จ านวนเตียง 100 เตียง 
  คลินิกทันตกรรม    จ านวน     27 แห่ง 
  คลินิกเวชกรรมทั่วไป   จ านวน     28 แห่ง 

 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง   จ านวน    54 แห่ง 
 ร้านขายยาแผนโบราณ   จ านวน       8 แห่ง 
 ร้านขายยาแผนปัจจุบัน   จ านวน    62 แห่ง 
 ร้านขายยาบรรจุเสร็จ   จ านวน     19 แห่ง 
 เทคนิคการแพทย์    จ านวน       3 แห่ง 
 กายภาพบ าบัด    จ านวน       2 แห่ง 
 แพทย์แผนไทย    จ านวน       2 แห่ง 

  ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จ านวน     5  แห่ง 
  ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครนครสวรรค์ จ านวน     4 แห่ง 

  จ านวนบุคลากรทางการสาธารณสุข 
   นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ    จ านวน      3 คน 
   นักวิชาการสุขาภิบาล   จ านวน     2 คน 
   เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน  จ านวน     2 คน   
   เจ้าพนักงานสุขาภิบาล   จ านวน     3 คน   
   สัตวแพทย ์    จ านวน      1 คน 
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  การเจ็บป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในเขตเทศบาล 
โรค ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

1.  อุจจาระร่วง 1,069 1,332 989 507 
2.  ปอดบวม 181 86 81 64 
3.  ไข้เลือดออก 62 224 139 120 
4.  การฆ่าตัวตาย 54 39 25 3 
5.  วัณโรคระบบต่างๆ 70 137 12 17 

  สถานการณ์โรคเอดส์ของจังหวัดนครสวรรค์ 

โรคเอดส์ 
ปี 2552 

คน 
ปี 2553 

คน 
ปี 2554 

คน 
ปี 2555 

คน 
1.  จ านวนผู้ติดเชื้อ  HIV 316 608 373 NA 
2.  จ านวนผู้ปว่ย Symptomatic 
HIV 

    

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

 โรงปรับปรุงคุณภาพน้ า (น้ าเสีย) 
ปริมาณน้ าเสียที่ถูกน าเข้าโรงบ าบัดน้ าเสีย 40,000 ลบ.ม. / วัน  สามารถบ าบัดน้ า

เสียได้ตามมาตรฐานคุณภาพทิ้ง โดยวิธี (MSBR) Modified Sequence Batch Reactor แบบชีวมวล
ตะกอนเร่ง 

 โรงก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (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.2556 

ประเภทรถ จ านวน (คัน) 
รถอัดขยะ 16 
รถบรรทุกขยะเปิดข้าง (ใหญ่) 7 
รถบรรทุกขยะเปิดข้าง (เล็ก) 5 
รถดูดฝุ่น 3 
รถดูดสิ่งปฏิกูล 3 
รถน้ า 6 
รถยกถังคอนเทนเนอร์ 4 
รถเปล 3 
รถยนต์หกล้อ 1 
รถสิบล้อ 1 
รถแคท (ตักหน้าขุดหลัง) 1 
รถดั้มเล็ก 4 
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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  

  
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 มี
วาระการด ารงต าแหน่ง  4  ปี  มีประธานสภา 1 คน  และรองประธาน 1 คน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด
แต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล 

  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 พฤษภาคม 2556 
 เทศบาลนครนครสวรรค์ มีพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และลูกจ้าง รวมทั้งสิ้น 1,549 คน 
 พนักงานเทศบาลสามัญ   256  คน พนักงานครูเทศบาล 365 คน 
 ลูกจ้างประจ า    97 คน พนักงานจ้าง  831 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ที่มา :  ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลนครนครสวรรค์

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 คศ.4 คศ.3 คศ .2 คศ.1 วิสามญั
ส านักปลดัเทศบาล  -     3     3     5  12    8     8     6   1     1           47     21     110      178
ส านักการคลงั  -     1     2     7    4  10     6     1  -       5           36       2       62      100
ส านักการชา่ง  -     1     3     7  11    6     4     3   2     2           39     37     214      290
ส านักการสาธารณสขุฯ  -     1     6     6    8    7     3     1  -      -             32     15     322      369
กองวิชาการและแผนงาน  -    -       1     2    9    6     3     4  -      -             25       1       51        77
ส านักการศึกษา  -     1    -       5    8    3     3     4  -      -      2           26       8       51        85
ส านักการประปา  -     1    -       3    8    3     2     3  -     13           33     13       12        58
กองสวัสดิการสงัคม  -    -       1     1    3    2     1     8  -      -             16      -           9        25
หน่วยงานตรวจสอบภายใน  -    -      -      -      1    1    -      -    -      -               2      -          -            2

รวมทั้งสิน้  -     8   16  36  64  46  30  30   3  21   -      2   -     -         -           256    97     831   1 ,184

พนักงาน
จา้ง

รวม
ทั้งสิน้

ส านัก/กอง
ระดับ พนักงาน

เทศบาลรวม
ลกูจา้ง
ประจ า
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ฝ่ายอ านวยการ 
    งานการเจ้าหน้าท่ี 
    งานควบคุมเทศพาณิชย์ 
    งานสง่เสริมการทอ่งเท่ียว 
ฝ่ายปกครอง 
    งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
    งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมัน่คง 
    งานทะเบียนราษฎร 
ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
    งานธุรการ 
    งานสารบรรณ 
    งานเลขานกุารผู้บริหาร 

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
    งานธุรการ 

ส่วนบริหารงานคลัง 
ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สนิ 
    งานการซือ้และการจ้าง 
ฝ่ายการเงินและบัญชี 
    งานตรวจสอบการเบกิจ่ายเงินทกุประเภท 
ฝ่ายสถติกิารคลัง 
    งานจดัท าสถิติการคลงั 
ฝ่ายระเบียบการคลัง 
    งานจดัระเบียบการเงินและพสัดุ 

ส่วนพัฒนารายได้ 
ฝ่ายพัฒนารายได้ 
    งานพฒันารายได้ 
    งานเร่งรัดรายได้ 
ฝ่ายผลประโยชน์และกจิการพาณิชย์ 
    งานจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 
ฝ่ายแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สนิ 
    งานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
    งานบริการข้อมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
    งานธุรการ 
    งานการเงินและบญัชี 

ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง 
ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง 
    งานวศิวกรรมโยธา 
    งานสถาปัตยกรรม 
ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง 
    งานควบคุมอาคาร 
    งานผงัเมือง 

ส่วนการโยธา 
ฝ่ายสาธารณูปโภค 
    งานสาธารณูปโภค 
    งานสถานท่ีและไฟฟ้าสาธารณะ 
    งานสวนสาธารณะ 
ฝ่ายศูนย์เคร่ืองจักรกลและระบบจราจร 
    งานศูนย์เคร่ืองจกัรกล 
    งานวางระบบจราจร 

ส่วนช่างสุขาภบิาล 
ฝ่ายจัดการสภาพแวดล้อมด้านวัสดุใช้แล้ว 
    งานก าจดัมูลฝอยและสิง่ปฏิกูล 
    งานเคร่ืองจกัรกลและซอ่มบ ารุง 
    งานโรงงานก าจดัขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกูล 
ฝ่ายจัดการคุณภาพน า้ 
    งานแบบแผนและก่อสร้าง 
    งานควบคุมและตรวจสอบบ าบดัน า้เสีย 
    งานบ ารุงรักษาและซอ่มแซม 

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
    งานธุรการ 
    งานการเงินและบญัชี 

ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
    งานสง่เสริมสขุภาพ 
    งานสาธารณสขุมูลฐาน 
    งานวชิาการและแผนงาน 
กลุ่มงานป้องกันโรคและควบคุมโรคตดิต่อ 
    งานป้องกนัโรคติดต่อ 
    งานควบคุมโรคติดต่อ 
    งานป้องกนัและบ าบดัการติดยาเสพติด 
กลุ่มงานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 
    งานสขุาภิบาล 
    งานอนามยัสิง่แวดล้อม 
    งานพฒันาระบบจดัเก็บขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกูล 
    งานควบคุมมลพษิและเหตุร าคาญ 

ส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
กลุ่มงานบริการการแพทย์ 
    งานทนัตสาธารณสขุ 
    งานเภสชักรรม 
กลุ่มงานบริการสิ่งแวดล้อม 
    งานสตัวแพทย์ 
    งานบริการรักษาความสะอาด 
    งานควบคุมสิง่ปฏิกูล 
กลุ่มงานบริการสาธารณสุข 
    งานศูนย์บริการสาธารณสขุ 1 
    งานศูนย์บริการสาธารณสขุ 2 
    งานศูนย์บริการสาธารณสขุ 3 
    งานศูนย์บริการสาธารณสขุ 4 
    งานศูนย์บริการสาธารณสขุ 5 
 
 

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
    งานวเิคราะห์นโยบายและแผน 
    งานจดัท างบประมาณ 
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วชิาการ 
    งานบริการและเผยแพร่วชิาการ 
    งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น 
ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
    งานธุรการ 
    งานสารบรรณ 
ฝ่ายนิตกิาร 
    งานนติิการ 
    งานร้องทกุข์ร้องเรียน 
    งานตราเทศบญัญตัิท่ีมิใช่งบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปี 

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
    งานงบประมาณ 
    งานธุรการ 

ส่วนบริหารการศกึษา 
ฝ่ายการเจ้าหน้าท่ี 
    งานการเจ้าหน้าท่ี 
    งานวางแผนบคุคลและทะเบียนประวตัิ 
ฝ่ายกจิการโรงเรียน 
    งานการศึกษาปฐมวยั 
    งานโรงเรียน 
    งานกิจการนกัเรียน 
ฝ่ายวชิาการ 
    งานสง่เสริมคุณภาพและมาตรฐานหลกัสตูร 
    งานพฒันาส่ือเทคโนโลยีและนวตักรรมฯ 
    งานวชิาการ 

ส่วนส่งเสริมการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ฝ่ายศกึษานอกระบบตามอัธยาศัย 
    งานการศึกษานอกระบบและอธัยาศยั 
    งานฝึกและสง่เสริมอาชีพ 
    งานห้องสมุด พพิธิภณัฑ์และเครือข่ายฯ 
ฝ่ายกจิกรรมเดก็และเยาวชน 
    งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
    งานกีฬาและนนัทนาการ 
ฝ่ายส่งเสริมศาสนา 
    งานกิจการศาสนา 
    งานสง่เสริมประเพณี ศิลปวฒันธรรม 
    หน่วยศึกษานเิทศก์ 
โรงเรียนเทศบาล 1 – 8 

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

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

กองวิชาการ 
และแผนงาน 

ส านักการศึกษา ส านักการประปา กองสวัสดิการสังคม 

รองนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 

ปลัดเทศบาล สถานธนานบุาล 1,2,3 หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

รองปลดัเทศบาล รองปลดัเทศบาล 

นายกเทศมนตรี เลขานกุารนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

รองปลดัเทศบาล 

โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลนครนครสวรรค์ 



30 
 

สถานะการคลังของเทศบาลตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 – ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
หมวด 2551 2552 2553 2554 2555 

รายรับจริง 
1. หมวดภาษีอากร 66,322,865.44 71,245,865.58 72,841,480.89 76,007,802.07 74,853,751.27 
2. หมวด
ค่าธรรมเนียม 
ค่าปรับและ
ใบอนุญาต 

14,475,863.26 15,410,283.44 16,076,809.90 15,920707.40 14,767,452.84 

3. หมวดรายได้
จากทรัพย์สิน 

14,037,259.50 9,341,765.02 8,673,198.77 11,239,005.07 10,736,310.05 

4. หมวดรายได้
จากสาธารณูปโภค
และเทศพาณิชย์ 

6,891,749.72 8,484,726,.92 10,147,608.60 13,134,405.89 15,526,231.13 

5. หมวดรายได้
เบ็ดเตล็ด 

4,941,621.27 6,796,800.75 8,114,501.80 6,644,605.60 7,971,338.30 

6. รายได้จากทุน 631,600.00 1,155,950.00 945,000.00 8,000 2,710 
7. เงินอุดหนุนท่ี
รัฐบาลเก็บและ
จัดสรรให้ 

198,155,954.23 193,194,948.75 251,908,097.16 
 

261,983,597.80 276,797,417.24 

8. หมวดเงิน
อุดหนุนท่ัวไป 

280,216,889.05 237,777,008.58 83,245,222.00 104,701,310 99,159,893 

9. เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

70,320,865.78 114,600,232.66 279,027,580.26 269,646,162,94 303,188,307.42 

รวมรายรับทั้งสิ้น 655,994,668.25 658,007,581.70 730,979,499.38 739,285,596.82 803,003,411.25 
รายจ่ายจริง 
1. รายจ่ายงบ
กลาง 

48,862,193.19 85,189,437.24 117,396,218.33 120,667,019.91 156,086,958.32 

2. รายจ่ายประจ า 450,919,935.20 461,975,518.95 472,361,522.58 519,,775,191.17 541,134,686.24 
3. รายจ่ายเพื่อการ
ลงทุน 

150,523,856.60 110,501,238.00 132,655,300.00 85,895,819 88,594651.18 

รวมรายจ่ายจริง 650,305,984.99 657,666,194.19 722,413,040.91 726,338,030.08 785,816295.74 
รายรับจริงสูงกว่า 
รายจ่ายจริง 

5,688,683.26 341,387.51 8,566,458.47 12,947,566.74 17,187,115.51 

 
  ที่มา :  ส านักการคลัง เทศบาลนครนครสวรรค์ 
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ตารางแสดงข้อมูลเกี่ยวกับสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครสวรรค์ 
กิจการ รายได ้ 2551 2552 2553 2554 2555 
สถาน 
ธนานุ
บาล 
1 

รายรับ 
(บาท) 

20,877,360.40 24,064,840.65 28,551,030.92 35,412,079.13 38,562,220.37 

รายจ่าย 
(บาท) 

11,137,999.00 12,973,897.61 15,576,530.55 18529,031.38 22,805,448.11 

ก าไร
สุทธ ิ
(บาท) 

9,739,361.40 11,090,943.04 12,974,500.37 16,686,653.49 15,756,772.26 

สถาน 
ธนานุ
บาล 
2 

รายรับ 
(บาท) 

20,165948.52 22,840,564.27 28,772,213.71 26,228,105.71 45,941,102.54 

รายจ่าย 
(บาท) 

12,406,266.00 14,073,836.80 17,047,306.19 8,730,329.75 17,497,775.96 

ก าไร
สุทธ ิ
(บาท) 

7,759,682.52 8,766,727.47 11,724,907.52 17,497,775.96 28,443,326.58 

สถาน 
ธนานุ
บาล 
3 

รายรับ 
(บาท) 

10,994,271.11 13,729,499.92 18,952,509.96 18,214,875.63 32,926,589.57 

รายจ่าย 
(บาท) 

6,528,873.16 9,333,713.08 10,321,307.07 7,311,868.01 20,288,810.68 

ก าไร
สุทธ ิ
(บาท) 

4,465,397.95 4,395,786.84 8,631,202.89 10,903,007.62 12,637,778.89 

สถานี
ขนส่ง 

รายรับ 
(บาท) 

5,769,374.67 5,737,938.58 5,600,317.86 5,502,465.08 4,777,106.00 

รายจ่าย 
(บาท) 

4,392,406.73 5,364,311.64 4,732,777.20 4,500,217.85 4,750,414.24 

 



ส่วนที่ 3 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีท่ีผ่านมา 

 
  

  ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ในการประชุมเมื่อวันที่  24 
กรกฎาคม 2551 และมติที่ประชุมผู้บรหิารและหัวหน้าสว่นการงาน ครั้งท่ี 8 / 2551  เมื่อวันท่ี  7  ตุลาคม  2551    
มีมติเห็นชอบให้ก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลในเชิงคุณภาพ เพื่อใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและเกิดความคุ้มค่าในการใช้
งบประมาณ ท าให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากยิ่งข้ึน  จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล
นครนครสวรรค์ ด้วยระบบการประเมินผลด้วยตนเอง (SAR : Self Assessment Report) ดังนี ้
  การติดตามและประเมินผลแผนการด าเนินงานเป็นการก าหนดแนวทางในการติดตามและ
ประเมินผลการแปลงแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบ  โดยมุ่งเน้นการติดตามความคืบหน้าของการ
ด าเนินงานและผลการด าเนินงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนในปีต่อไป  ซึ่งจะต้องมีระบบติดตามและ
ประเมินผลมาตรวจสอบการด าเนินงานและวัดผลการด าเนินงาน เพื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ตลอดจนปัญหา
อุปสรรคในการด าเนินงานเพื่อเตรียมการส าหรับการป้องกันและแก้ไขการด าเนินงานโครงการในปีถัดไป 
  ระบบการประเมินผลด้วยตนเอง (SAR : Self Assessment Report) เป็นการติดตามความ
คืบหน้าและผลของการด าเนินงานเป็นรายโครงการ รายยุทธศาสตร์ และในภาพรวมของทั้งหน่วยงาน โดยใช้สีเป็น
สัญลักษณ์ในการติดตามความคืบหน้าของการด าเนินงาน ดังนี้ 
  สีแดง  หมายถึง  ยังไม่ได้ด าเนินการ 
  สีเหลือง  หมายถึง  ด าเนินการแล้วแต่มีปัญหา 
  สีเขียว  หมายถึง  ด าเนินการแล้ว และเป็นไปตามขั้นตอนและก าหนดการ 
  สีน้ าเงิน  หมายถึง  ด าเนินการแล้วเสร็จ 
  ทั้งนี้ต้องมีการก าหนดตัวช้ีวัดความส าเร็จ (KPI : Key Performance Indicator) ของแต่ละ
โครงการที่ชัดเจน และให้มีการติดตามและประเมินผลใน 4 ตัวช้ีวัด ได้แก่ เชิงปริมาณ   เชิงคุณภาพ เชิงขั้นตอน
ด าเนินการ และเชิงความพึงพอใจของประชาชน 
  การน าระบบติดตามและประเมินผลด้วยตนเองมาใช้ จะแบ่งออกเป็นรายยุทธศาสตร์โดยการใช้
ระบบให้คะแนนถ่วงน้ าหนักมีน้ าหนักรวมเท่ากับ 100 และกระจายน้ าหนักลงไปในแต่ละยุทธศาสตร์ ในแต่ละ
ยุทธศาสตร์จะกระจายน้ าหนักลงไปในแต่ละโครงการ และในแต่ละโครงการจะกระจายน้ าหนักลงไปใน 4 ตัวช้ีวัด ซึ่ง
แผนการด าเนินงานของเทศบาล ประจ าปี 2556 ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ 175 โครงการ ได้กระจายน้ าหนักของ
แต่ละยุทธศาสตร์ตามจ านวนโครงการ (ดูตาราง 1) 

 
 

ตาราง 1 
ล าดับ ยุทธศาสตร ์ จ านวนโครงการ น้ าหนักรวม 

1 ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 10 20 
2 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 32 33 
3 ด้านสวสัดิการสังคมและชุมชน 9 10 
4 ด้านพัฒนากายภาพเมือง 33 15 
5 ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง 16 17 
6 ด้านการบริหารจดัการทีด่ ี 75 5 
 รวม 175 100 

 



 ๓๓ 

  จากนั้นน าน้ าหนักจากยุทธศาสตร์ มากระจายคะแนนลงในโครงการทุกโครงการ เช่น ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนากายภาพเมือง มีโครงการจ านวน 33 โครงการ และได้น้ าหนักเท่ากับ 15 คะแนน น้ าหนักที่ได้นั้น
ขึ้นอยู่กับการจัดล าดับความส าคัญ ความเร่งด่วน และความยากง่ายของแต่ละโครงการ ซึ่งในการหาค่าคะแนนถ่วง
น้ าหนักโครงการหาได้ดังนี้ 
  กระจายคะแนนแต่ละโครงการลงในตัวช้ีวัดดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ยกตัวอย่างเช่น โครงการก่อสร้าง
ผิวจราจรพร้อมท่อระบายน้ า ถนนสาธารณประโยชน์ แยกซอยปานพลอย ถึงข้างบ้านเลขที่ 83/7 ถึงถนนหลังสนาม
กีฬากลาง น้ าหนักโครงการเท่ากับ 0.18 กระจายลงใน 4 ตัวช้ีวัด คือ เชิงปริมาณเท่ากับ 0.045 เชิงคุณภาพเท่ากับ 
0.045 เชิงขั้นตอนการด าเนินงานเท่ากับ 0.045 และเชิงความพึงพอใจของผู้รับบริการเท่ากับ 0.045 หรืออาจจะ
กระจายตามความส าคัญของตัวช้ีวัดแต่ละตัวช้ีวัดได้ หาคะแนนท่ีได้ของตัวช้ีวัดเชิงปริมาณโดยน าผลการด าเนินงานท่ีได้ 
คือ 82 ซึ่งมีค่าช่วงคะแนนอยู่ระหว่าง 80 – 90 หรือมีค่าเกณฑ์คะแนนอยู่ระหว่าง 3 – 4 คือได้เกณฑ์คะแนนไม่ต่ า
กว่า 3 แล้วน าไปรวมกับผลต่างของผลการด าเนินงาน คือ 82 ลบค่าช่วงคะแนนต่ าสุด คือ 80 ได้ 2 แล้วน าไปหารกับ
ช่วงปรับเกณฑ์ได้ 0.2 ผลรวมจึงเป็น 3 + 0.2 เท่ากับ 3.20 แล้วหาร้อยละของคะแนนที่ได้เทียบกับน้ าหนักของ
ตัวช้ีวัด คือ คะแนนท่ีได้ (3.20) คูณกับน้ าหนักของตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ (0.045) หารด้วย 100 เท่ากับ 0.0014 
  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 ได้เกณฑ์คะแนนเท่ากับ 5 
  คะแนนถ่วงน้ าหนักของตัวช้ีวัดระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ วัดได้จากแบบสอบถาม การสังเกต 
  หาค่าผลรวมคะแนนถ่วงน้ าหนักจากทุกโครงการของทุกยุทธศาสตร์ (เชิงคุณภาพ) เพื่อดูภาพรวม
ของทั้งหน่วยงาน (ดูตารางสรุป) ได้ 1.4683 ณ เดือนมิถุนายน 2556 จากเกณฑ์คะแนน 5 หรือคิดเป็นร้อยละ 
29.37 ซึ่งก็คือผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน 

  การพิจารณาผลการด าเนินงานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) ณ เดือนมิถุนายน 
2556        (เชิงปริมาณ) สรุปผลการพัฒนาจ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 

1. ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  ประกอบด้วยโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล จ านวน 10 โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการ 6 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.43 และยังไม่ได้ด าเนินการ 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.29  

 2. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
  ประกอบด้วยโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล จ านวน 32 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 3 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.72 อยู่ระหว่างด าเนินการ 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.29 และยังไม่ได้ด าเนินการ 25 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 14.29  

 3. ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน 
  ประกอบด้วยโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล จ านวน 9 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 1 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.57 อยู่ระหว่างด าเนินการ 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.00 และยังไม่ได้ด าเนินการ 1 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.57 

 4. ด้านการพัฒนากายภาพเมือง 
ประกอบด้วยโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล จ านวน 33 โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการ 31 

โครงการ คิดเป็นร้อยละ 17.71 และยังไม่ได้ด าเนินการ 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.14  
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 5. ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง   
ประกอบด้วยโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล จ านวน 16 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 6

โครงการ   คิดเป็นร้อยละ 3.43 อยู่ระหว่างด าเนินการ 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.14 และยังไม่ได้ด าเนินการ 8 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.57  

 6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
ประกอบด้วยโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล จ านวน 75 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 6 

โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.43 อยู่ระหว่างด าเนินการ 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.85 ยังไม่ได้ด าเนินการ 57 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 32.57  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล ำดับที่ ยทุธศำสตร์ จ ำนวน
โครงกำร

จ ำนวน
โครงกำร

ทีแ่ลว้เสร็จ

จ ำนวนโครงกำร
ทีอ่ยูร่ะหว่ำง
ด ำเนินกำร

จ ำนวน
โครงกำร
ทีย่งัไม่ได้
ด ำเนินกำร

จ ำนวน
โครงกำร
ทีย่กเลกิ

น  ำหนัก คะแนนถ่วงน  ำหนัก
ในภำพรวม
ทั งองค์กร

ร้อยละ

1 ด้ำนกำรสำธำรณสขุและสิง่แวดลอ้ม 10 0 6 4 0 20 0.2841 5.6825

2 ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร 32 3 4 25 0 33 0.2633 5.2650

3 ด้ำนสวัสดิกำรสงัคมและชุมชน 9 1 7 1 0 10 0.2588 5.1750

4 ด้ำนพัฒนำกำยภำพเมือง 33 0 31 2 0 15 0.0790 1.5800

5 ด้ำนกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและควำมมั่นคง 16 6 2 8 0 17 0.5449 10.8980

6 ด้ำนกำรบริหำรจดักำรทีดี่ 75 6 12 57 0 5 0.0383 0.7662

รวม 175 16 62 97 0 100 1.4683 29.3667

    ตารางสรุปผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2556 (ณ เดือนมิถุนายน 2556) 
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ส่วนที่ 4 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 

 

         จากการที่แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ได้น าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล   
มาเป็นกรอบแนวทางในการจัดท า ในส่วนนี้จึงประกอบด้วย วิสัยทัศน์การพัฒนา ยุทธศาสตร์และแนวทาง   
การพัฒนา กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น และปัญหาความต้องการของประชาคม  

4.1  วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลนครนครสวรรค์ 

“คนสุขภาพดี การศึกษาได้มาตรฐาน รักษ์สิ่งแวดล้อม 
เป็นเมืองน่าอยู่ ชูเศรษฐกิจพอเพียง” 

4.2  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 

 ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 1. ส่งเสริม สนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีพฤติกรรมสุขภาพ และการป้องกันควบคุมโรค
ที่เหมาะสมและพัฒนาระบบเครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพ ให้ครอบคลุมทั่วถึง เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 2. เพ่ิมความรู้ความเข้าใจ และปลูกฝังจิตส านึก ให้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด ให้แก่เด็กเยาวชน
และประชาชน 
 3. เสริมสร้าง สนับสนุน ระบบคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ 
 4. ส่งเสริม พัฒนา สร้างจิตส านึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   
เพ่ือการป้องกันและลดปัญหามลพิษ และระบบปรับปรุงคุณภาพน้ า 

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

 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 พร้อมพัฒนาคุณภาพ
น้ 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 
 วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ 

“ศูนย์กลางการค้าข้าวและสินค้าเกษตร เมืองแห่งการศึกษา 
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ  มีสังคมเข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีคุณธรรม น าความรู้และเกิดความผาสุก 
  1 . การส่งเสริมสนับสนุนอาชีพแก่ประชาชนและจัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส          
คนยากจนอย่างเหมาะสมและทั่วถึง 
  2. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัว 
  3. การพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  4. ส่งเสริมหน่วยงานสถานศึกษาให้จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
  5. การพัฒนาสุขภาพทางกายและสุขภาพจิตให้สมบูรณ์ 
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  6. การส่งเสริมให้ประชาชนมีจริยธรรมในการด ารงชีวิต โดยมีคุณธรรมน าความรู้ ก่อให้เกิด
ความผาสุก และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข 
  7. การเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและมีหลักประกันความมั่นคงทางสังคมให้แก่ประชาชนทุกกลุ่ม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
1. การพัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
2. การพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยว การบริการและความปลอดภัย 
3. ส่งเสริมด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ทางการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1. การสนับสนุนให้ครอบครัว/หมู่บ้าน/ชุมชน มีการบริหารจัดการในการประกอบอาชีพ  

ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์เรียนรู้และศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 
  1. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  3. ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
  1. การเพ่ิมแระสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการให้บริหารประชาชน 
  2. การเสริมสร้างวัฒนธรรมธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วนและการบังคับใช้กฎหมาย          
เพ่ือความสงบเรียบร้อย 
  3. การส่งเสริมวัฒนธรรมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 
  4. การสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกระบวนการผลักดันแผนพัฒนา
จังหวัดให้บรรลุพันธกิจและเป้าประสงค์ 
  5. การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

4.4  กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค์ประจ าปี  
      2557–2559 
  1 แก้ไขปัญหาความยากจน 
  2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
  3 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงเศรษฐกิจ 
  4 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  6 ส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 
 



 ๓๙ 

4.5  นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น  นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ 
     จากการแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ต่อสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ในการ
ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ  สมัยแรก  เมื่อวันที่  27 มิถุนายน  2555  มีนโยบาย ดังนี้ 

1. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 

 ด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม กีฬา และนันทนาการ 
 1. สนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 โดยการ 
  - จัดการศึกษาเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ และเพ่ิมทักษะการใช้ภาษาให้ได้ 3 ภาษา 
  - สนับสนุนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นคุณภาพ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสม 
  - พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา อาคารสถานที่ และเครื่องมือเครื่องใช้ให้ทั่วถึงและเพียงพอ 
 2. ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยการ 
  - จัดการเรียนการสอนโดยการสอดแทรกด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่นักเรียน 
  - สร้างกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมการเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 3. ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาเพ่ือสุขภาพและเพ่ือความเป็นเลิศ โดยการ 
  - สนับสนุนการเป็นเจ้าภาพกีฬาแห่งชาติในปี 2558 

- สนับสนุนการเป็นเจ้าภาพกีฬาระดับท้องถิ่น 
 4. ส่งเสริมการศึกษาโดยการจัดหาทุนแก่นักเรียนตามความเหมาะสม 

   ด้านสาธารณสุข 
  - ส่งเสริมการสร้างพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนแบบบูรณาการ 
  - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน
ในท้องถิ่น 
  - จัดให้มีบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 
  - ส่งเสริมการป้องกัน การแก้ไข และการบ าบัดผู้ติดยาจากปัญหายาเสพติด 

 ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน 
  - ให้การสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัยอย่างท่ัวถึง และเป็นธรรม 

 - สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็ง 
 - จัดสวัสดิการเพื่อรองรับการให้บริการแก่ท้องถิ่น 

2. นโยบายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  1. เตรียมการการป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบและยั่งยืน โดยการ 
  - ก่อสร้างคันป้องกันน  าท่วมจากตลาดสดเทศบาลซอยรณชัยไปถึงสะพานเดชาติวงศ์พร้อม
ถนน 4 ช่องจราจร 
      - ก่อสร้างคันป้องกันน  าท่วมเทศบาลนครนครสวรรค์ พื นที่ปิดล้อมชุมชนป้อมหนึ่งถึงเลย
สะพานพิษณุโลก สุดเขตเทศบาลและเลยไปอีก 500 เมตร 
      - ก่อสร้างเขื่อนป้องกันน  าท่วมถนนริมน  าจากหน้าโรงเรียนอนุบาลไปตามริมแม่น  าเจ้าพระยา
ถึงข้างวัดเขื่อนแดง ถนนข้างวัดเขื่อนแดงและตามแนวถนนสวรรค์วิถีถึงแยกสันคู 



 ๔๐ 

  - ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้้าน่านตั้งแต่บริเวณศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์เจ้าแม่ทับทิมถึง
บริเวณก่อสร้างสะพานข้ามแม่น  าน่านฝั่งตรงข้ามวัดปากน  าโพเหนือ 
  - ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้้าเจ้าพระยาฝั่งวัดเขาต้ังแต่บริเวณเชิงสะพานเดชาติวงศ์ถึง
บริเวณหน้าบริษัทเสริมสุขจ ากัด 
     2. ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
      3. บริหารจัดการและก าจัดขยะมูลฝอยตามกระบวนการคัดแยกเข้าสู่ระบบรีไซเคิลและพัฒนาให้เป็น
พลังงานทางเลือก 
      4. ปรับปรุงและขยายระบบรวบรวมน้้าเสียให้ครอบคลุมพ้ืนที่รวมถึงความรับผิดชอบร่วมกัน                
ในการรักษาคุณภาพน  า 
      5. ปรับปรุงและเพ่ิมสวนสาธารณ ะพื นที่ สี เขี ยวให้ เป็ นปอดของเมืองโดยการมีส่ วนร่วม                
ของทุกภาคส่วน 
 6. ปรับปรุงและจัดระเบียบตลาดสดเทศบาลให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดตามหลักสุขาภิบาล 

3. นโยบายเศรษฐกิจ 
       - ส่งเสริมให้มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นสัญลักษณ์ของท้องถิ่น อัตลักษณ์เมือง และพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวอื่น ๆ 
       - ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง 
       - ส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์ และพัฒนาอาชีพ ให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ น 
       - ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านเศรษฐกิจแก่ประชาชนในท้องถิ่น 

4. นโยบายโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  - สนับสนุนการก่อสร้างถนนตามผั งเมืองรวม และถนนสาย ข (บริ เวณ เกาะยม ) 
เพ่ือเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมระหว่างฝั่งเศรษฐกิจกับเกาะยม 
       - สนับสนุนการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวมและถนนสาย ค (บริเวณถนนมหาเทพ) 
เพ่ือเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมถนนสายเอเชีย (ทางหลวงหมายเลข 1) ตั งแต่โรงแรมวัชระกับถนนไกรลาส 
  - สนับสนุนการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้้าน่าน บริเวณวัดทองธรรมชาติ เพ่ือเชื่อมโยง  
โครงข่ายการคมนาคมระหว่างชุมชนเมืองนครสวรรค์กับถนนสายชุมแสง – นครสวรรค์ 
  - ปรับปรุงและพัฒนาผิวจราจร ทางเท้า ไฟสัญญาณจราจร ไฟสาธารณะ ระบบระบายน้้า 
และระบบประปาให้ไดม้าตรฐาน รวมถึงการขนส่ง โครงข่ายการจราจรและการดูแลรักษาที่สาธารณะ 

  - เร่งรัดการก่อสร้างโครงการปรับปรุงขยายระบบประปาเกาะยมให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
  - สนับสนุนงานก่อสร้างสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่จ าเป็นแก่งานให้บริการ 

5. นโยบายการเมืองการบริหาร 
  - ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทางการเมืองในระบอบ ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย 
       - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาชุมชน องค์กร และท้องถิ่น 
       - สนับสนุนการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน และ
โครงการตามพระราชด าริ 



 ๔๑ 

  - พัฒนาระบบงานให้บริการ งานรักษาความสงบปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน ความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อยของบ้านเมือง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงการติดตั งกล้องวงจรปิด ให้ครอบคลุมทั่วเขต
เทศบาล การให้บริการระบบ WiFi โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
  - พัฒนาบุคลากร สถานที่ปฏิบัติการ เครื่องมือเครื่องใช้ให้มีประสิทธิภาพ 
  - ส่งเสริมการบริหารจัดการภายในเทศบาลตามหลักธรรมาภิบาล 

4.6   ปัญหา ความต้องการของประชาคม 
เทศบาลนครนครสวรรค์จัดให้มีการประชุมประชาคมเมือง เมื่อวันที่  1 พฤษภาคม 2556 ณ         

ห้องประชุมชั้น 5 ส านักงานเทศบาลฯ เพ่ือรับทราบปัญหา ความต้องการของประชาคมมาใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) มีผู้เข้าร่วมประชุมรวม 300 คน ประกอบด้วย 
ผู้แทนชุมชน ผู้บริหาร องค์กรเอกชน สถานศึกษา ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ  ที่ประชุมได้เสนอปัญหา       
ความต้องการสรุปได้ ดังนี้ 

สรุปผลการประชาคมเมืองเทศบาลนครนครสวรรค์ 
วันที่  1  พฤษภาคม  2556 

เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ประจ าปี 2557 – 2559 

ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา/ความต้องการ แนวทางการแก้ไข 
1. ปัญหาขยะในชุมชน - เพ่ิมจ านวนถังขยะในชุมชน 

- ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชน 
- รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก 
- จัดหารถขยะให้เพียงพอ 

2. น  าท่วมขังส่งกลิ่นรบกวน - ขุดลอกท่อระบายน  า 
- รณรงค์สร้างจิตส านึกไม่ทิ งขยะในที่สาธารณะ 

3. ปัญหาสัตว์พาหะน าโรค - รณรงค์ก าจัดแหล่งเพาะพันธ์ 
- จัดหายาก าจัดหนู 

4. ปัญหายาเสพติด - รณรงคป์้องกันยาเสพติด 
5. ปัญหาไข้เลือดออก - รณรงค์ก าจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย 
6. ปัญหาโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง - ให้ความรู้ในเรื่องการรักษาสุขภาพของประชาชน 
  

 



 ๔๒ 

ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
ปัญหา/ความต้องการ แนวทางการแก้ไข 

1. ขยายชั นเรียนจากอนุบาลถึงมัธยมปลาย 
2. การใช้ภาษาจีน – อังกฤษ 
 
 
3. โภชนาการของเด็กนักเรียน 
4. การอ่านหนังสือไม่ออกของนักเรียน 
 
5. ปัญหาเด็กติดเกมส์ / การใช้เวลาว่างที่เป็น
ประโยชน์ 
6. ส่งเสริมอาชีพพื นฐาน / บูรณาการเรื่องภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
7. ให้มีการสอนพิเศษ 
8. เปิดหลักสูตรมัคคุเทศก์น้อย 
9. มารยาททางสังคม วัฒนธรรม ประเพณี 
10. ทุนการศึกษา 
11. ส่งเสริมลานกีฬาภายในชุมชน 
12. ความเสื่อมโทรมของสนามกีฬากลางจังหวัด 

- โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา 
- โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
- โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
- โครงการพัฒนาโภชนาการในโรงเรียน 
- โครงการแก้ไขปัญหาเด็กอ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่
คล่อง 
- โครงการแนะแนวนักเรียน 
 
- โครงการพัฒนากิจกรรมผู้เรียน 
 
- โครงการสอนซ่อมเสริม 
- โครงการเจ้าบ้านน้อย 
- โครงการประกวดมารยาทไทย 
- โครงการส่งเสริมทุนการศึกษา 
- โครงการลานกีฬาชุมชน 
- โครงการปรับปรุงสนามกีฬากลางจังหวัด 

 



 ๔๓ 

ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน 
ปัญหา/ความต้องการ แนวทางการแก้ไข 

1. ยาเสพติด 1. จัดท าโครงการเก่ียวกับการรณรงค์และป้องกันยาเสพ
ติด 
2. จัดการแข่งขันกีฬาเพ่ือใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
และเพ่ือสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคี 
3. ติดตั งกล้องวงจรปิด 
4. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพิษของยาเสพติด 

2. ปัญหาเรื่องเด็กและเยาวชนในชุมชน 1. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว 
2. ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้กับครอบครัว 

3. การว่างงาน / รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย 1. จัดการอบรมอาชีพตามความต้องการของประชาชน 
2. จัดสถานที่จ าหน่ายสินค้าให้กับประชาชน 
3. ให้รัฐบาลสนับสนุนแหล่งเงินทุน 
4. ส่งเสริมการลดรายจ่ายโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

4. ไม่มีเสียงตามสายในชุมชน 1. โครงการเสียงตามสาย / หอกระจายข่าว 
5. ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุ 1. ส่งเสริมสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล 

2. จัดตั งชมรมผู้สูงอายุและสนับสนุนงบประมาณ 
3. ส่งเสริมกิจกรรม กีฬาผู้สูงอายุ 
4. ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 

6. ปัญหาด้านคุณธรรมและจริยธรรม 1. จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือสร้างความรัก
ความสามัคคี 

7. ปัญหาของผู้ด้อยโอกาส 1. รัฐบาลควรจัดเงินสวัสดิการให้กับผู้ด้อยโอกาส 
2. การปรับปรุงสถานที่เพ่ือให้ความสะดวกแก่
ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ 
3. ส่งเสริมกิจกรรม กีฬา 
4. ส่งเสริมอาชีพ 

8. การอ านวยความสะดวกและเข้าถึงประชาชน 1. จัดโครงการเทศบาลพบประชาชน 
9. คณะกรรมการชุมชน กลุ่มสตรี 1. จัดให้มีการทัศนศึกษาดูงาน 

2. ให้รัฐบาลสนับสนุนงบ SML 
3. เทศบาลสนับสนุนเงินงบประมาณในการพัฒนา 
4. จัดเบี ยประชุมเป็นค่าตอบแทน 

10. ปัญหาเรื่องเด็กและเยาวชนในชุมชน 1. จัดกิจกรรมในการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน 
2. แก้ไขปัญหาด้านครอบครัว 

11. การส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนน าหลักการ
ทรงงานและแนวทางด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 

1. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างองค์ความรู้ให้กับ
ประชาชน 

 



 ๔๔ 

ด้านการพัฒนากายภาพเมือง 

ปัญหา/ความต้องการ แนวทางการแก้ไข 
1. พัฒนาระบบคมนาคมการจราจรและขนส่ง 
- ถนนส่วนใหญ่ไม่มีท่อระบายน  า (ซอยสวรรค์วิถี 1) 
- ปรับปรุงถนนภายในชุมชนให้เป็นถนนคอนกรีต 
- ป้ายแสดงจุดรับ-ส่งผู้โดยสาร มารยาทของผู้ขับขี่ 
- ไม่มีป้ายชื่อชุมชน ป้ายชื่อซอยต่างๆ 
- ระบบขนส่งมวลชนไม่มีประสิทธิภาพ 
- การจราจร ความไม่เป็นระเบียบ ไม่มีวินัยจราจร 
- เพ่ิมเลนจักรยานภายในเขตเทศบาล (เกาะยม) 
- ระบบขนส่งแบบราง (รถรางเกาะยม) 

ส ารวจ วางแผน แก้ไขปญัหา 

2. ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
- ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมแม่น  าเจ้าพระยา 
- ก่อสร้างสัญลักษณ์ต้นน  าเจ้าพระยา 
- ตัดแต่งต้นไม้ภายในเขตเทศบาล 

ส ารวจ ออกแบบ แก้ไขปัญหา 

3. น  าประปา / แรงดันน  าประปา 
- น  าประปาไหลอ่อน 
- ชุมชนสถานีรถไฟ 
- ชุมชนหนองสาหร่ายพัฒนา 

ส ารวจ วางแผน แก้ไขปัญหา 

4. ระบบระบายน  า/ป้องกันน  าท่วม 
- ลอกท่อ (ทุกชุมชน,ทุกซอย) 

ส ารวจ ออกแบบ แก้ไขปัญหา 
ให้ปรับปรุงลอกท่อ/รางระบายน  า 

8. ไฟฟ้าสาธารณะ 
- ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 

แก้ไขให้รวดเร็วขึ น 
ขอให้ติดตั งขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 

9. ไม่มีท่อระบายน  า / ท่อระบายน  าอุดตัน 
- ชุมชนตลาดลาว 
- ชุมชนหนองสาหร่ายพัฒนา 
- ชุมชนไชยศิริ 
- ชุมชนเขากบเอราวัณ 

ส ารวจ วางแผน แก้ไขปัญหา 

10. ก่อสร้างสะพานแม่น  าน่าน ส ารวจ วางแผน แก้ไขปัญหา 
 



 ๔๕ 

ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ังคง 
ปัญหา/ความต้องการ แนวทางการแก้ไข 

1. การก่ออาชญากรรมในชุมชน 
 

- ติดตั งกล้อง CCTV 
- ขอป้อมสายตรวจ 
- ขอเจ้าหน้าที่ต ารวจประจ าป้อมภายในชุมชน 
- จัดอบรมให้ความรู้เยาวชน, ประชาชนทั่วไป 
- ประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องจริงจัง 

2. การบริหารจัดการพื นที่ทางเท้าภายในเขต
เทศบาล 

- จัดระเบียบทางเท้าและที่จอดรถ 
- กวดขันการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย 

3. การป้องกันเหตุเพลิงไหม้ในชุมชนที่มีความเสี่ยง - ติดตั งอุปกรณ์การดับเพลิงเบื องต้นให้ครบทุกชุมชน 
- จัดอบรมให้ความรู้ในการป้องกันภัย 

3. กฎหมายผู้ขับขี่จักรยาน จักรยานยนต์ รถยนต์ 
รถบริการสาธารณะ 

- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมาย 
- ตรวจยึดรถ 
- อบรมเยาวชนให้ความรู้การขับข่ี 
- จัดระเบียบรถบริการสาธารณะ 

4. ปัญหาร้านเกมส์ - ส ารวจตรวจสอบ ขึ นบัญชีรา้นเกมส์ 
5. สถานบริการ/สถานบันเทิง - ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือ 

เทศกิจตรวจสอบ ตรวจยึด 
6. จัดระเบียบที่จอดรถ - ก าหนดวันจอด เวลาจอด สถานที่จอด ติดตั งอุปกรณ์

ความปลอดภัยในการจราจร 

ด้านการบริหารจัดการที่ดี 

ปัญหา/ความต้องการ แนวทางการแก้ไข 
1. การแสดงความคิดเห็นของประชาชน - ติดตั งตู้แสดงความคิดเห็นในทุกชุมชน 
2. ต้องการระบบอินเตอร์เน็ตให้มีพื นที่มากขึ น - ขยายพื นที่ให้บริการ 
3. การรับรู้ข่าวสารของเทศบาลไม่ทั่วถึง - ติดตั งสื่อให้ข้อมูลข่าวสารและระบบเสียงตามสาย 

- จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
4. การให้บริการของเจ้าหน้าที่สะดวกรวดเร็ว ให้มี
กิจกรรมเทศบาลยิ ม 

- การพัฒนาศักยภาพของพนักงานด้านการให้บริการ
ประชาชน 

5. อยากให้เทศบาลจัดเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าผู้มา
ติดต่องานทะเบียนราษฎร 

- จัดเจ้าหน้าที่ให้ความสะดวกกับประชาชน 

6. รถประชาสัมพันธ์เทศบาลด้อยประสิทธิภาพ 
    - การรับรู้ข่าวสาร การประชาสัมพันธ์จาก
เทศบาลสู่ชุมชน 

- ปรับปรุงจัดหาใหม่ 
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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) ยทุธศาสตรด์า้นการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
งบประมำณเทศบำล        15           23,929,972        13           20,329,972        13           20,229,972        41           64,489,916

งบประมำณเงินอดุหนุน        11        337,481,400        11        345,481,400        11        337,481,400        33      1,020,444,200
2) ยทุธศาสตรด์า้นการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ

งบประมำณเทศบำล        41           22,380,000        41           22,385,000        41           22,390,000      123           67,155,000
งบประมำณเงินอดุหนุน          1        174,391,600          -                            -            -                            -            1        174,391,600

3) ยทุธศาสตรด์า้นสวสัดกิารสังคมและชมุชน
งบประมำณเทศบำล        18           23,290,000        18           23,290,000        18           23,290,000        54           69,870,000

งบประมำณเงินอดุหนุน          2           76,844,078          2           76,844,078          1           71,000,000          5        224,688,156
4) ยทุธศาสตรพั์ฒนากายภาพเมอืง

งบประมำณเทศบำล        55        137,484,600        41        320,839,500        23        152,709,100      119        611,033,200
งบประมำณเงินอดุหนุน          5        905,000,000        11      1,221,800,000          7        531,500,000        23      2,658,300,000

5) ยทุธศาสตรด์า้นการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยและความมัน่คง

งบประมำณเทศบำล        18           21,480,000        11             3,450,000        11             3,450,000        40           28,380,000
งบประมำณเงินอดุหนุน          -                            -            -                            -            -                            -            -                            -   

6) ยทุธศาสตรด์า้นการบรหิารจัดการทีด่ี
งบประมำณเทศบำล      121        195,042,940        59        124,522,100        51           75,377,225      231        394,942,265

งบประมำณเงินอดุหนุน          4        100,500,000          5           33,500,000          5             1,400,000        14        135,400,000
รวมงบประมาณเทศบาล      268        423,607,512      183        514,816,572      157        297,446,297      608     1,235,870,381

รวมงบประมาณเงนิอุดหนุน        23     1,594,217,078        29     1,677,625,478        24        941,381,400       76     4,213,223,956
รวมทัง้สิน้      291     2,017,824,590      212     2,192,442,050      181     1,238,827,697      684     5,449,094,337

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

ส่วนที ่5  บญัชโีครงการพัฒนา
บญัชสีรปุโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2557 ถึง 2559)

ยทุธศำสตร์
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) ยทุธศาสตร์ดา้นการสาธารณสขุและสิ่งแวดลอ้ม
   1.1 แนวทำงส่งเสริม สนบัสนนุใหเ้ด็ก เยำวชน และประชำชน มพีฤติกรรม
สุขภำพ และกำรปอ้งกนัควบคุมโรคที่เหมำะสมและพฒันำระบบเครือขำ่ยกำร
สร้ำงเสริมสุขภำพ ใหค้รอบคลุมทั่วถงึ เพื่อคุณภำพชวีิตที่ดีขึ้น

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

   1.2 แนวทำงเพิ่มควำมรู้ควำมเขำ้ใจ และปลูกฝังจติส ำนกึ ใหต้ระหนกัถงึพษิ
ภยัของยำเสพติด ใหแ้กเ่ด็กเยำวชนและประชำชน

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

   1.3 แนวทำงเสริมสร้ำง สนบัสนนุ ระบบคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนสุขภำพใหม้ี
ประสิทธิภำพ

         5               489,000          5               489,000          5              489,000        15           1,467,000

   1.4 แนวทำงส่งเสริม พฒันำ สร้ำงจติส ำนกึในกำรดูแลรักษำส่ิงแวดล้อมและ
กำรจดักำรทรัพยำกรธรรมชำติเพื่อกำรปอ้งกนัและลดปญัหำมลพษิ และระบบ
ปรับปรุงคุณภำพน้ ำ

         6          20,620,972          4          17,020,972          4         16,920,972        14         54,562,916

รวม        15          23,929,972        13          20,329,972        13         20,229,972        41         64,489,916

ป ี2557 ป ี2558 ป ี2559

สว่นที่ 5  บญัชโีครงการพัฒนา
บญัชสีรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2557 ถึง 2559)
เทศบาลนครนครสวรรค์   (งบประมาณเทศบาล)

ยทุธศำสตร์
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 ี2557 ป ี2558 ป ี2559

สว่นที่ 5  บญัชโีครงการพัฒนา
บญัชสีรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2557 ถึง 2559)
เทศบาลนครนครสวรรค์   (งบประมาณเทศบาล)

ยทุธศำสตร์
รวม 3 ปี

2) ยทุธศาสตร์ดา้นการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ
   2.1 แนวทำงพฒันำระบบกำรบริหำรจดักำรศึกษำและพฒันำแหล่งกำร
เรียนรู้ที่หลำกหลำยเพื่อสร้ำงสรรค์ใหท้อ้งถิ่นเปน็สังคมแหง่กำรเรียนรู้ตลอดชวีิต

       11            5,110,000        11            5,110,000        11           5,110,000        33         15,330,000

   2.2 แนวทำงพฒันำคุณภำพของครูและบคุลำกำรทำงกำรศึกษำ          9            3,030,000          9            3,035,000          9           3,040,000        27           9,105,000
   2.3 แนวทำงพฒันำคุณภำพผู้เรียนและส่งเสริมใหส่ื้อสำรได้ 3 ภำษำ          5               500,000          5               500,000          5              500,000        15           1,500,000
   2.4 แนวทำงส่งเสริมและพฒันำกฬีำ นนัทนำกำร กจิกรรมเด็กเยำวชน และ
ประชำชน

         8          11,100,000          8          11,100,000          8         11,100,000        24         33,300,000

   2.5 แนวทำงกำรอนรัุกษแ์ละส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ทอ่งเที่ยว ภมูิ
ปญัญำทอ้งถิ่น กำรด ำเนนิชวีิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพยีงและควำม
เปน็ไทย

         8            2,640,000          8            2,640,000          8           2,640,000        24           7,920,000

รวม        41          22,380,000        41          22,385,000        41         22,390,000      123         67,155,000
3) ยทุธศาสตร์ดา้นสวสัดกิารสงัคมและชมุชน
   3.1 แนวทำงนอ้มน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพยีงเพื่อยกระดับคุณภำพ
ชวีิตของประชำชน

         1               500,000          1               500,000          1              500,000          3           1,500,000

   3.2 แนวทำงเสริมสร้ำงควำมเขม้แขง็ใหก้บัชมุชน        12          16,360,000        12          16,360,000        12         16,360,000        36         49,080,000
   3.3 แนวทำงจดัสวัสดิกำรใหก้บัประชำชนอยำ่งเสมอภำคและเปน็ธรรม          5            6,430,000          5            6,430,000          5           6,430,000        15         19,290,000

รวม        18          23,290,000        18          23,290,000        18         23,290,000        54         69,870,000
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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 ี2557 ป ี2558 ป ี2559

สว่นที่ 5  บญัชโีครงการพัฒนา
บญัชสีรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2557 ถึง 2559)
เทศบาลนครนครสวรรค์   (งบประมาณเทศบาล)

ยทุธศำสตร์
รวม 3 ปี

4) ยทุธศาสตร์พัฒนากายภาพเมอืง
   4.1 แนวทำงพฒันำระบบคมนำคม กำรจรำจรและขนส่ง ติดต้ังระบบไฟฟำ้
สำธำรณะ

       39        108,057,000        24          79,645,000        17       107,023,000        80       294,725,000

   4.2 แนวทำงปรับปรุงภมูทิศันพ์ฒันำแหล่งทอ่งเที่ยว พื้นที่นนัทนำกำร และ
สวนสำธำรณะ

         7          14,150,000          5          23,250,000          2           5,250,000        14         42,650,000

   4.3 แนวทำงปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภำพ กำรขยำยระบบผลิต และ
จ ำหนำ่ยน้ ำประปำ พร้อมพฒันำคุณภำพน้ ำประปำ

         2            2,177,600          8            8,821,500          2           3,436,100        12         14,435,200

   4.4 แนวทำงปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภำพระบบระบำยน้ ำ ระบบปอ้งกนั
น้ ำทว่ม / และแกไ้ขปญัหำน้ ำทว่ม

         7          13,100,000          4        209,123,000          2         37,000,000        13       259,223,000

รวม        55        137,484,600        41        320,839,500        23       152,709,100      119       611,033,200
5) ยทุธศาสตร์ดา้นการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
   5.1 แนวทำงส่งเสริมประชำธิปไตย ควำมเสมอภำค  สิทธิ เสรีภำพ ของ
ประชำชน และกำรมส่ีวนร่วมของประชำชนในกำรพฒันำทอ้งถิ่น

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

   5.2 แนวทำงพฒันำระบบกำรปอ้งกนัและบรรเทำสำธำรณภยักำรรักษำควำม
สงบเรียบร้อย ควำมมั่นคงปลอดภยัในชวีิตและทรัพยสิ์น

       14          18,360,000          7               330,000          7              330,000        28         19,020,000

รวม        18          21,480,000        11            3,450,000        11           3,450,000        40         28,380,000
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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 ี2557 ป ี2558 ป ี2559

สว่นที่ 5  บญัชโีครงการพัฒนา
บญัชสีรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2557 ถึง 2559)
เทศบาลนครนครสวรรค์   (งบประมาณเทศบาล)

ยทุธศำสตร์
รวม 3 ปี

6) ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการที่ดี
   6.1 แนวทำงส่งเสริมกำรบริหำรจดักำรตำมหลักธรรมำภบิำล          2                         -            2                         -            2                        -            6                        -   
   6.2 แนวทำงพฒันำระบบเทคโนโลยแีละสำรสนเทศใหม้ปีระสิทธิภำพ        11          10,700,000          5          39,500,000          1           3,000,000        17         53,200,000
   6.3 แนวทำงส่งเสริมและพฒันำทรัพยำกรกำรบริหำร ใหม้ปีระสิทธิภำพและ
ได้มำตรฐำน

     108        184,342,940        52          85,022,100        48         72,377,225      208       341,742,265

รวม      121        195,042,940        59        124,522,100        51         75,377,225      231       394,942,265
รวมทั้งสิ้น 268    423,607,512      183    514,816,572      157    297,446,297     608     1,235,870,381  

รวมโครงการทั้งสิ้น 291    2,017,824,590   212    2,192,442,050   181    1,238,827,697  684     5,449,094,337  
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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) ยทุธศาสตร์ดา้นการสาธารณสขุและสิ่งแวดลอ้ม
   1.1 แนวทำงส่งเสริม สนบัสนนุใหเ้ด็ก เยำวชน และประชำชน มพีฤติกรรม
สุขภำพ และกำรปอ้งกนัควบคุมโรคที่เหมำะสมและพฒันำระบบเครือขำ่ยกำร
สร้ำงเสริมสุขภำพ ใหค้รอบคลุมทั่วถงึ เพื่อคุณภำพชวีิตที่ดีขึ้น

         8             1,491,400          8             1,491,400          8          1,491,400        24             4,474,200

   1.2 แนวทำงเพิ่มควำมรู้ควำมเขำ้ใจ และปลูกฝังจติส ำนกึ ใหต้ระหนกัถงึ
พษิภยัของยำเสพติด ใหแ้กเ่ด็กเยำวชนและประชำชน

        -                            -                            -                         -           -                            -   

   1.3 แนวทำงเสริมสร้ำง สนบัสนนุ ระบบคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนสุขภำพใหม้ี
ประสิทธิภำพ

        -                            -                            -                         -           -                            -   

   1.4 แนวทำงส่งเสริม พฒันำ สร้ำงจติส ำนกึในกำรดูแลรักษำส่ิงแวดล้อม
และกำรจดักำรทรัพยำกรธรรมชำติเพื่อกำรปอ้งกนัและลดปญัหำมลพษิ และ
ระบบปรับปรุงคุณภำพน้ ำ

         3         335,990,000          3         343,990,000          3     335,990,000          9      1,015,970,000

รวม        11         337,481,400        11         345,481,400        11     337,481,400        33      1,020,444,200

ป ี2557 ป ี2558 ป ี2559

สว่นที่ 5  บญัชโีครงการพัฒนา
บญัชสีรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2557 ถึง 2559)
เทศบาลนครนครสวรรค์   (งบเงินอุดหนุน)

ยทุธศำสตร์
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 ี2557 ป ี2558 ป ี2559

สว่นที่ 5  บญัชโีครงการพัฒนา
บญัชสีรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2557 ถึง 2559)
เทศบาลนครนครสวรรค์   (งบเงินอุดหนุน)

ยทุธศำสตร์
รวม 3 ปี

2) ยทุธศาสตร์ดา้นการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ
   2.1 แนวทำงพฒันำระบบกำรบริหำรจดักำรศึกษำและพฒันำแหล่งกำร
เรียนรู้ที่หลำกหลำยเพื่อสร้ำงสรรค์ใหท้อ้งถิ่นเปน็สังคมแหง่กำรเรียนรู้ตลอด
ชวีิต

         1         174,391,600         -                            -           -                         -            1         174,391,600

   2.2 แนวทำงพฒันำคุณภำพของครูและบคุลำกำรทำงกำรศึกษำ         -                            -           -                            -           -                         -           -                            -   
   2.3 แนวทำงพฒันำคุณภำพผู้เรียนและส่งเสริมใหส่ื้อสำรได้ 3 ภำษำ         -                            -           -                            -           -                         -           -                            -   
   2.4 แนวทำงส่งเสริมและพฒันำกฬีำ นนัทนำกำร กจิกรรมเด็กเยำวชน 
และประชำชน

        -                            -           -                            -           -                         -           -                            -   

   2.5 แนวทำงกำรอนรัุกษแ์ละส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ทอ่งเที่ยว 
ภมูปิญัญำทอ้งถิ่น กำรด ำเนนิชวีิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพยีงและ
ควำมเปน็ไทย

        -                            -           -                            -           -                         -           -                            -   

รวม          1         174,391,600         -                            -           -                         -            1         174,391,600
3) ยทุธศาสตร์ดา้นสวสัดกิารสงัคมและชมุชน
   3.1 แนวทำงนอ้มน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพยีงเพื่อยกระดับ
คุณภำพชวีิตของประชำชน

                         -                            -                         -           -                            -   

   3.2 แนวทำงเสริมสร้ำงควำมเขม้แขง็ใหก้บัชมุชน             4,000,000             4,000,000          4,000,000         -             12,000,000
   3.3 แนวทำงจดัสวัสดิกำรใหก้บัประชำชนอยำ่งเสมอภำคและเปน็ธรรม          2           72,844,078          2           72,844,078          1       67,000,000          5         212,688,156

รวม          2           76,844,078          2           76,844,078          1       71,000,000          5         224,688,156
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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 ี2557 ป ี2558 ป ี2559

สว่นที่ 5  บญัชโีครงการพัฒนา
บญัชสีรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2557 ถึง 2559)
เทศบาลนครนครสวรรค์   (งบเงินอุดหนุน)

ยทุธศำสตร์
รวม 3 ปี

4) ยทุธศาสตร์พัฒนากายภาพเมอืง
   4.1 แนวทำงพฒันำระบบคมนำคม กำรจรำจรและขนส่ง ติดต้ังระบบไฟฟำ้
สำธำรณะ

         2         165,000,000          4         276,000,000          1       60,000,000          7         501,000,000

   4.2 แนวทำงปรับปรุงภมูทิศันพ์ฒันำแหล่งทอ่งเที่ยว พื้นที่นนัทนำกำร และ
สวนสำธำรณะ

         1           60,000,000          3         130,000,000          1       40,000,000          5         230,000,000

   4.3 แนวทำงปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภำพ กำรขยำยระบบผลิต และ
จ ำหนำ่ยน้ ำประปำ พร้อมพฒันำคุณภำพน้ ำประปำ

        -                            -                            -                         -           -                            -   

   4.4 แนวทำงปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภำพระบบระบำยน้ ำ ระบบ
ปอ้งกนัน้ ำทว่ม / และแกไ้ขปญัหำน้ ำทว่ม

         2         680,000,000          4         815,800,000          5     431,500,000        11      1,927,300,000

รวม          5         905,000,000        11      1,221,800,000          7     531,500,000        23      2,658,300,000
5) ยทุธศาสตร์ดา้นการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
   5.1 แนวทำงส่งเสริมประชำธิปไตย ควำมเสมอภำค  สิทธิ เสรีภำพ ของ
ประชำชน และกำรมส่ีวนร่วมของประชำชนในกำรพฒันำทอ้งถิ่น

        -                            -           -                            -           -                         -           -                            -   

   5.2 แนวทำงพฒันำระบบกำรปอ้งกนัและบรรเทำสำธำรณภยักำรรักษำ
ควำมสงบเรียบร้อย ควำมมั่นคงปลอดภยัในชวีิตและทรัพยสิ์น

        -                            -           -                            -           -                         -           -                            -   

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 ี2557 ป ี2558 ป ี2559

สว่นที่ 5  บญัชโีครงการพัฒนา
บญัชสีรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2557 ถึง 2559)
เทศบาลนครนครสวรรค์   (งบเงินอุดหนุน)

ยทุธศำสตร์
รวม 3 ปี

6) ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการที่ดี
   6.1 แนวทำงส่งเสริมกำรบริหำรจดักำรตำมหลักธรรมำภบิำล         -                            -           -                            -           -                         -           -                            -   
   6.2 แนวทำงพฒันำระบบเทคโนโลยแีละสำรสนเทศใหม้ปีระสิทธิภำพ         -                            -           -                            -           -                         -           -                            -   
   6.3 แนวทำงส่งเสริมและพฒันำทรัพยำกรกำรบริหำร ใหม้ปีระสิทธิภำพ
และได้มำตรฐำน

         4         100,500,000          5           33,500,000          5          1,400,000        14         135,400,000

รวม 4         100,500,000        5         33,500,000          5         1,400,000         14       135,400,000        
รวมทั้งสิ้น 23       1,594,217,078    29       1,677,625,478    24       941,381,400    76       4,213,223,956    
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1. ยทุธศาสตรด์้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    1.1 แนวทางส่งเสรมิ สนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีพฤติกรรมสุขภาพ และการป้องกันควบคุมโรคที่เหมาะสม

และพัฒนาระบบเครอืข่ายการสรา้งเสรมิสุขภาพ ให้ครอบคลุมทั่วถึง เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น.
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2557 2558 2559
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 พัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขและทัศนศึกษา
ดูงาน
(เสนอโดยชุมชนเจา้แม่ศรี
จนัทร์)

เพื่อให้ อสม.มีความรู้ทักษะใน
การดูแลสุขภาพอยา่งถูกต้อง
เหมาะสม เกดิการแลกเปล่ียน
เรียนรู้วธิแีกไ้ขปัญหาสุขภาพ
เป็นการสร้างขวญัและก าลังใจ
ในการมีส่วนร่วม

อสม.จ านวน 809 คน 2,500,000 2,500,000 2,500,000 อสม.มีความรู้ทักษะใน
การแกไ้ขปัญหาสุขภาพ

ส านักการ
สาธารณสุขฯ
กลุ่มงานส่งเสริม
สุขภาพ

2 คัดกรองมะเร็งปากมดลูก
และมะเร็งเต้านม

 - สตรีกลุ่มเป้าหมายมีความรู้
ความสามารถในการตรวจคัด
กรองมะเร็งเต้านมด้วยด้วย
ตนเองไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80
 - สตรีกลุ่มเป้าหมายได้รับ
การตรวจคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูกโดยวธิ ีpap sueat ไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 60

สตรีกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 300  คน 92,500 
(สปสช.)

92,500
(สปสช.)

92,500
(สปสช.)

 - สตรีกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการบริการด้าน
สุขภาพอยา่งมี
ประสิทธภิาพทั่วถึงและ
เป็นธรรม
 - สตรีกลุ่มเป้าหมายมี
คุณภาพชีวติที่ดีขึ้น

ส านักการ
สาธารณสุขฯ
กลุ่มงานส่งเสริม
สุขภาพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 ถึง 2559)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและที่มา
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธท์ี่คาดวา่
จะได้รับ

วตัถุประสงค์โครงการที่

55



56

    1.1 แนวทางส่งเสรมิ สนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีพฤติกรรมสุขภาพ และการป้องกันควบคุมโรคที่เหมาะสม
และพัฒนาระบบเครอืข่ายการสรา้งเสรมิสุขภาพ ให้ครอบคลุมทั่วถึง เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น.

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2557 2558 2559
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธท์ี่คาดวา่
จะได้รับ

วตัถุประสงค์โครงการที่

3 เสริมสร้างพัฒนาการเด็ก
แรกเกดิถึง 3 ปี เฉลิมพระ
เกยีรติเนื่องในโอกาสวนัพ่อ
แห่งชาติ

 - เพื่อกระตุ้นให้ผู้ปกครองมี
ความรู้ความสามารถในการ
เสริมสร้างพัฒนาการเด็กให้
ถูกต้องเหมาะสม

เด็กแรกเกดิถึง 3 ปี ในเขตเทศบาล
จ านวน 200 คน

50,000
(สปสช.)

50,000
(สปสช.)

50,000
(สปสช.)

ผู้ปกครองมีความรู้
ความสามารถในการ
เล้ืยงดูบุตรได้ถูกต้อง
เหมาะสมมีพัฒนาการ
สมวยั

ส านักการ
สาธารณสุขฯ
กลุ่มงานส่งเสริม
สุขภาพ

4 พัฒนางานสาธารณสุขมูล
ฐาน

 - เพื่อเพิ่มศักยภาพด้าน
สาธารณสุข
 - การแกไ้ขปัญหาสาธารณสุข
 - การจดับริการสุขภาพ

ชุมชนในเขตเทศบาล จ านวน 71 ชุมชน 710,000
(งบอุดหนุน)

710,000
(งบอุดหนุน)

710,000
(งบอุดหนุน)

อสม.สามารถ
ด าเนินงานด้าน
สาธารณสุขมูลฐานใน
ชุมชนเทศบาล

ส านักการ
สาธารณสุขฯ
กลุ่มงานส่งเสริม
สุขภาพ

5 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  -เพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพให้
เกดิความยั่งยนื
 - เพื่อให้นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมและแกไ้ขปัญหา
สุขภาพ

โรงเรียนสังกดัเทศบาล 8 โรงเรียน และ
โรงเรียนสังกดัการศึกษาเอกชน 1 
โรงเรียน

35,000
(สปสช.)

35,000
(สปสช.)

35,000
(สปสช.)

 - โรงเรียนด าเนินงาน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
อยา่งต่อเนื่องและมี
ประสิทธภิาพ
 - นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมและแกไ้ขปัญหา
สุขภาพทั้งร่างกายและ
จติใจ

ส านักการ
สาธารณสุขฯ
กลุ่มงานส่งเสริม
สุขภาพ
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    1.1 แนวทางส่งเสรมิ สนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีพฤติกรรมสุขภาพ และการป้องกันควบคุมโรคที่เหมาะสม
และพัฒนาระบบเครอืข่ายการสรา้งเสรมิสุขภาพ ให้ครอบคลุมทั่วถึง เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น.

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2557 2558 2559
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธท์ี่คาดวา่
จะได้รับ

วตัถุประสงค์โครงการที่

6 วยัเรียนสดใสมั่นใจไม่ซีด
โรงเรียนในเขตเทศบาล
นครนครสวรรค์

 - เพื่อควบคุมและป้องกนัการ
เกดิสภาวะโลหิตจางจากการ
ขาดธาตุเหล็ก
 - เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มวยัเรียน
ตระหนักในการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมบริโภค

นักเรียน ป.1 - ป.6 และนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  จ านวน 25 
โรงเรียน

148,800
(สปสช.)

148,800
(สปสช.)

148,800
(สปสช.)

 - นักเรียนในโรงเรียนใน
เขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์ภาวะโลหิต
จางน้อยกวา่ร้อยละ 10 
 - นักเรียนได้รับความรู้
มีการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมบริโภคที่
เหมาะสม

ส านักการ
สาธารณสุขฯ
กลุ่มงานส่งเสริม
สุขภาพ

7 ตรวจสุขภาพช่องปากใน
เด็กนักเรียนในสังกดั
โรงเรียนของเทศบาลนคร
นครสวรรค์

 - ตรวจสุขภาพช่องปากของ
เด็กนักเรียนระดับชั้น ป.1-6 
ม.1-6ในโรงเรียน ท.2,ท.3,
ท.8,โรงเรียนวชิาวดี และป.
2-6,ม.1-6 ในโรงเรียน ท.1,
ท.5,ท.6ท7 และม.1-6 ใน
โรงเรียน ท.4
 - คัดกรองเด็กนักเรียน 
จ าเป็นต้องท าการรักษา

จ านวนนักเรียนที่ได้รับการตรวจฟัน ไม่
ต่ ากวา่ 2,400 คน
จดักจิกรรมสอนการดูแลสุขภาพช่อง
ปากแกก่ลุ่มเป้าหมายครบทุกโรงเรียน
ในสังกดัเทศบาล

65,100
(สปสช.)

65,100
(สปสช.)

65,100
(สปสช.)

 - กลุ่มเป้าหมายได้
ทราบสภาพช่องปาก
ของตนเอง
 -ได้ข้อมูลในการจดัการ
โครงการดูแลสุขภาพ
ช่องปากของเทศบาลใน
อนาคต

ส านักการ
สาธารณสุขฯ
งานทันต
สาธารณสุข
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    1.1 แนวทางส่งเสรมิ สนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีพฤติกรรมสุขภาพ และการป้องกันควบคุมโรคที่เหมาะสม
และพัฒนาระบบเครอืข่ายการสรา้งเสรมิสุขภาพ ให้ครอบคลุมทั่วถึง เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น.

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2557 2558 2559
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธท์ี่คาดวา่
จะได้รับ

วตัถุประสงค์โครงการที่

8 เคลือบหลุมร่องฟันและ
แกป้ัญหาสุขภาพช่องปาก
ในเด็กนักเรียนระดับ ชั้น 
ป.1-6ในสังกดัโรงเรียนของ
เทศบาลนครนครสวรรค์

 - เคลือบหลุมร่องฟันและ
แกป้ัญหาสุขภาพช่องปากของ
นักเรียนที่จ าเป็นต้อง
แกป้ัญหานอกเวลาราชการ

จ านวนนักเรียน  ที่ได้รับการบริการ ไม่
ต่ ากวา่ 100 คน

90,000
(สปสช.)

90,000
(สปสช.)

90,000
(สปสช.)

เด็กนักเรียนที่ได้รับการ
แกป้ัญหาเร่ืองสุขภาพ
ช่องปาก

ส านักการ
สาธารณสุขฯ
งานทันต
สาธารณสุข

9 ป้องกนัและควบคุมการ
ระบาดของโรคไข้เลือดออก
ในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์

 - เพื่อเป็นการเฝ้าระวงั
ป้องกนัและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกในเขตเทศบาล
โดยสนับสนุนการด าเนินงาน
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
แกนน าชุมชนในการควบคุม
การแพร่ระบาดของโรค
ไข้เลือดออกและการจดั
กจิกรรมรณรงค์ส ารวจและ
ท าลายแหล่งพันธุ์ยงุ

วสัดุ / อุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับใช้ใน
การด าเนินงานป้องกนัและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกเพียงพอตลอดปีงบประมาณ

300,000
(สปสช.)

300,000
(สปสช.)

300,000
(สปสช.)

 - อัตราป่วยด้วยโรค
ไข้เลือดออกในเขต
เทศบาลลดลง
 - ไม่พบผู้ป่วยเสียชีวติ
ด้วยโรคไข้เลือดออก

ส านักการ
สาธารณสุขฯ
กลุ่มงานป้องกนั
และควบคุมโรค

งบประมาณเทศบาล 2,500,000  2,500,000  2,500,000  
งบเงนิอุดหนุน 1,491,400  1,491,400  1,491,400  
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1. ยทุธศาสตรด์้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    1.2 แนวทางเพ่ิมความรู้ความเข้าใจ และปลูกฝังจิตส านึก ให้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด ให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2557 2558 2559
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 รณรงค์เพื่อป้องกนั
ยาเสพติดในสถานศึกษา
(เสนอโดยชุมชนพระบาง
มงคล)

เพื่อฝึกอบรมพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม ของนักเรียนไม่ให้ยุ่ง
เกี่ยวกบัยาเสพติด

จดัอบรมเกี่ยวกบัยาเสพติดปีละ 1 
คร้ัง

    20,000     20,000     20,000 นักเรียนมีความรู้และ
ป้องกนัตนเองจากยาเสพติด
 ไม่ยุ่งเกี่ยวกบัอบายมุข 
สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็น
แกนน านักเรียนช่วยเหลือ
ครูสอดส่องดูแลนักเรียนที่
มีพฤติกรรมเส่ียง

ส านักการศึกษา 
 ฝ่ายการศึกษา
นอกระบบฯ 
(ธเนศ)

2 เข้าค่ายทักษะชีวติพิชิต
ยาเสพติด (ชุมชนเขาโกรก
พม่า)

เพื่อพัฒนาทักษะชีวติของนักเรียน 
และสร้างภูมิคุ้มกนัให้ห่างไกลยาเสพ
ติด

จดัอบรมกจิกรรมเสริมสร้างทักษะ
ชีวติ 2 วนั

  100,000   100,000   100,000 นักเรียนมีทักษะในการใช้
ชีวติอยา่งถูกต้อง

ส านักการศึกษา 
 ฝ่ายการศึกษา
นอกระบบฯ 
(ธเนศ)

3 อบรม และรณรงค์ป้องกนั
ยาเสพติด (เสนอโดยชุมชน
เขาโกรกพม่า)

1. เพื่อด าเนินการตามนโยบาย/
แนวทางของรัฐบาล และเทศบาลฯ

เด็ก เยาวชน นักเรียน/นักศึกษา 
และประชาชนในชุมชนเขตเทศบาล
ฯจ านวน 1,775   คน

200,000  200,000  200,000  1. การด าเนินการตาม
นโยบาย/แนวทางของ
รัฐบาล บรรลุตาม
วตัถุประสงค์

กองสวสัดิการ
สังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 ถึง 2559)

เทศบาลนครนครสวรรค์

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วตัถุประสงค์ที่ โครงการ
งบประมาณและที่มา ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ
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    1.2 แนวทางเพ่ิมความรู้ความเข้าใจ และปลูกฝังจิตส านึก ให้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด ให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2557 2558 2559
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วตัถุประสงค์ที่ โครงการ
งบประมาณและที่มา ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ

2. เพื่อประสานความร่วมมือระหวา่ง
องค์กรภาครัฐ เอกชนและประชาชน
ในการร่วมกนัแกไ้ขปัญหายาเสพติด

2. เกดิการประสานความ
ร่วมมือระหวา่งองค์กร
ภาครัฐ เอกชนและ
ประชาชนในการร่วมกนั
แกไ้ขปัญหายาเสพติด

3. เพื่อสร้างความตระหนัก และปลูก
จติส านึกให้ประชาชน เยาวชน 
นักเรียน/นักศึกษาไม่ให้เข้าไปยุ่ง
เกี่ยวกบัยาเสพติด

3. ผู้น า ผู้ประสานพลัง
แผ่นดินและประชาชนใน
ชุมชน ได้ทราบถึงปัญหา
นโยบายและแนวทางใน
การรณรงค์ป้องกนัปัญหายา
เสพติด

4. เพื่อให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในชุมชนได้ตระหนักถึงพิษ
ภัยของยาเสพติดและสร้างชุมชนที่
เข้มแข็ง

4. เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในชุมชนได้
ตระหนักถึงพิษภัยของยา
เสพติดไม่ให้มีโอกาสเข้าไป
ยุ่งเกี่ยวกบัยาเสพติด

งบประมาณเทศบาล 320,000  320,000  320,000  
งบเงนิอุดหนุน -          -          -          
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1. ยทุธศาสตรด์้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    1.3 แนวทางเสรมิสรา้ง สนับสนุน ระบบคุ้มครองผู้บรโิภคด้านสุขภาพให้มีประสิทธภิาพ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2557 2558 2559
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 พัฒนาผู้ประกอบการ
จ าหน่ายอาหารในเขต
เทศบาล (เสนอโดยชุมชน
ตัดใหม)่

1. เพื่อให้ผู้ประกอบการมี
ความรู้ ปรับปรุงการประกอบ
อาหารให้ถูกหลักสุขาภิบาล
2.  เพื่อยกระดับสถานที่
จ าหน่ายอาหารในเขตเทศบาล
ให้สะอาดปลอดภัย
3.เพื่อลดความเส่ียงจากโรคที่
เกดิจากอาหารเป็นส่ือ

ผู้ประกอบการร้านอาหารแผงลอยจ าหน่าย
อาหารและร้านอาหารจ าหน่ายอาหารภายใน
เขตเทศบาลฯ จ านวน 350 คน ผ่านการ
อบรมอยา่งน้อยปีละ 1 คร้ัง และสามารถ
ปรับปรุงการประกอบอาหารได้อยา่งถูกต้อง
ตามหลักสุขาภิบาล

   329,000    329,000    329,000 ผู้ประกอบการ
ร้านอาหารภายในเขต
เทศบาล สามารถ
ปรับปรุงการประกอบ
อาหารได้อยา่งถูก
หลักสุขาภิบาล

ส านักการ
สาธารณสุขฯ
กลุ่มงานส่งเสริม
ส่ิงแวดล้อม

2 พัฒนาผู้ประกอบการร้าน
แต่งผมเสริมสวย  (เสนอ
โดยชุมชนป้อมหนึ่ง)

เพื่อให้ผู้ประกอบการแต่งผม
เสริมสวยมีความรู้ด้าน
สุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม และ
เกณฑ์มาตรฐานในสถาน
บริการแต่งผมเสริมสวย

ผู้ประกอบการร้านแต่งผมเสริมสวย ผ่านการ
อบรมอยา่งน้อยปีละ 1 คร้ัง จ านวน 250 คน

     50,000      50,000      50,000 สถานบริการแต่งผม
เสริมสวยปรับปรุงและ
จดัการอนามัย
ส่ิงแวดล้อมในสถาน
บริการได้ถูกต้อง

ส านักการ
สาธารณสุขฯ
กลุ่มงานส่งเสริม
ส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 ถึง 2559)

เทศบาลนครนครสวรรค์

วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธท์ี่คาดวา่
จะได้รับ
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    1.3 แนวทางเสรมิสรา้ง สนับสนุน ระบบคุ้มครองผู้บรโิภคด้านสุขภาพให้มีประสิทธภิาพ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2557 2558 2559
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธท์ี่คาดวา่
จะได้รับ

3 มหกรรมอาหารและของดี
เมืองปากน้ าโพ  (เสนอโดย
ชุมชนข้าง พ.ว.น.)

1. เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว
ของจงัหวดันครสวรรค์
2. เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้
ให้กบัผู้ประกอบการในท้องถิ่น
3. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์
อาหารสะอาด รสชาติอร่อย
ของจงัหวดันครสวรรค์

ร้านจ าหน่ายอาหารจ านวน 70 ร้าน เป็นที่รู้จกั
ในเร่ืองของอาหารสะอาด รสชาติอร่อยและ
ได้รับความนิยมจากประชาชนผู้บริโภค

     10,000      10,000      10,000 จงัหวดันครสวรรค์
เป็นที่รู้จกัของ
นักท่องเที่ยวและผู้บิร
โภคทั้งชาวโลกและ
ชาวต่างชาติในเร่ือง
ของอาหารสะอาด
รสชาติอร่อย

ส านักการ
สาธารณสุขฯ
กลุ่มงานส่งเสริม
ส่ิงแวดล้อม

4 พัฒนาตลาดสดน่าซ้ือในเขต
เทศบาล  (เสนอโดยชุมชน
สะพานด า)

1. สร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้แกผู้่ประกอบการค้าเร่ือง
การพัฒนาตลาดสด
2. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
ของผู้ประกอบการค้าในการ
พัฒนาตลาดสด
3. เพื่อพัฒนาและยกระดับ
ตลาดสดให้ได้มาตรฐาน

เพื่อพัฒนาตลาดสดในเขตเทศบาลให้ได้รับการ
ตรวจประเมินผานเกณฑ์มาตรฐานตลาดสดน่า
ซ้ือ จ านวน 3 แห่ง และจดัอบรม
ผู้ประกอบการค้าภายในตลาดสด จ านวน 120
 คน อยา่งน้อยปีละ 1 คร้ัง

     50,000      50,000      50,000 ตลาดสดภายในเขต
เทศบาลผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตลาดสดน่า
ซ้ือ จ านวน 3 แห่ง

ส านักการ
สาธารณสุขฯ
กลุ่มงานส่งเสริม
ส่ิงแวดล้อม
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    1.3 แนวทางเสรมิสรา้ง สนับสนุน ระบบคุ้มครองผู้บรโิภคด้านสุขภาพให้มีประสิทธภิาพ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2557 2558 2559
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธท์ี่คาดวา่
จะได้รับ

5 พัฒนาผู้ประกอบการ
จ าหน่ายอาหารใน
สถานศึกษาในเขตเทศบาล
นครนครสวรรค์  (เสนอ
โดยชุมชนวดัพรม)

1. เพื่อให้ผู้ประกอบอาหารใน
สถานศึกษามีความรู้ ความ
เข้าใจถูกต้อง ตามหลัก
สุขาภิบาล
2.เพื่อให้นักเรียนได้รับ
ประทานอาหารที่ปลอดภัย

ผู้ประกอบการจ าหน่ายอาหารในสถานศึกษา
ได้รับการอบรม จ านวน 200 คน อยา่งน้อยปี
ละ 1 คร้ัง

     50,000      50,000      50,000 1. ผู้ประกอบอาหาร
ในสถานศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจ
ถูกต้อง ตามหลัก
สุขาภิบาล
2. นักเรียนได้
รับประทานอาหารที่
สะอาดปลอดภัย

ส านักการ
สาธารณสุขฯ
กลุ่มงานส่งเสริม
ส่ิงแวดล้อม

งบประมาณเทศบาล 489,000   489,000   489,000   
งบเงนิอุดหนุน -           -           -           
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1. ยทุธศาสตรด์้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    1.4 แนวทางส่งเสรมิ พัฒนา สรา้งจิตส้านึกในการดูแลรกัษาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรพัยากรธรรมชาติเพ่ือการป้องกันและลดปัญหามลพิษ และระบบปรบัปรงุคุณภาพน ้า

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2557 2558 2559
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 จดักจิกรรมส่งเสริมการใช้
จกัรยาน  (เสนอโดยชุมชน
เกาะยม)

เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการใช้
จกัรยาน

จดักจิกรรมปั่นจกัรยาน Car free
 day ปีละ 1 คร้ัง
จดักจิกรรมปั่นจกัรยาน 12 คร้ัง

          300,000           300,000           300,000 ประชาชนหันมาใช้
จกัรยานเพิ่มมากขึ้น

กองวชิาการฯ

2 สนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพชีวติคนจนเมือง

เพื่อฟื้นฟูชุมชนเส่ียงภัย 11 
ชุมชน

พื้นที่เส่ียงภัยน้้าท่วม 11 ชุมชน  4,000,000
ธนาคารโลก/
ประเทศญีปุ่่น

 12,000,000
ธนาคารโลก/
ประเทศญีปุ่่น

 4,000,000
ธนาคารโลก/
ประเทศญีปุ่่น

ชุมชนเส่ียงภัยได้รับการ
ฟื้นฟู

ส้านักการช่าง
กองวชิาการฯ

3 รณรงค์ประชาสัมพันธก์าร
เสียค่าธรรมเนียม การ
บ้าบัดน้้าเสียในเขตเทศบาล

เพื่อประชาสัมพันธใ์ห้
ประชาชนในเขตพื้นที่บริการ
บ้าบัดน้้าเสียทราบและเต็มใจ
ในการเสียค่าธรรมเนียมการ
บ้าบัดน้้าเสีย

จดักจิกรรม จดัประชุมสัมมนาดู
งาน ท้าเอกสารเผยแพร่ เพื่อ
รณรงค์ประชาสัมพันธใ์ห้
ประชาชนรับรู้และเต็มใจในการ
เสียค่าธรรมเนียมและการบ้าบัดน้้า
เสีย

          400,000           300,000           200,000 ประชาชนรับรู้และเต็ม
ใจที่จะสียค่าธรรมเนียม
การบ้าบัดน้้าเสีย/
เทศบาลมีรายได้เพิ่มขึ้น

ส้านักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 ถึง 2559)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธท์ี่คาดวา่
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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    1.4 แนวทางส่งเสรมิ พัฒนา สรา้งจิตส้านึกในการดูแลรกัษาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรพัยากรธรรมชาติเพ่ือการป้องกันและลดปัญหามลพิษ และระบบปรบัปรงุคุณภาพน ้า

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2557 2558 2559
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ี่คาดวา่
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

4 แปรรูปขยะมูลฝอยเป็น
พลังงานไฟฟ้า

เพื่อให้เอกชนเข้ามาร่วม
ลงทุนจดัการขยะมูลฝอยรวม
 ของเทศบาลนครนครสวรรค์
 และอปท. พื้นที่ใกล้เคียงโดย
ระบบแปรรูปขยะมูลฝอยให้
เป็นพลังงาน

ระบบคัดแยกขยะ, ระบบเผาไหม้
และผลิตพลังงานไฟฟ้า, ระบบ
จดัการขยะอินทรียแ์ละระบบ
รองรับอื่น ๆ รายละเอียดตาม
รายงานศึกษาความเป็นไปได้และ
แบบรายละเอียดเพื่อการกอ่สร้าง
ตามข้อก้าหนดของเทศบาล

 330,000,000
เอกชน

 330,000,000
เอกชน

 330,000,000
เอกชน

มีระบบจดัการมูลฝอยที่
ถูกหลักสุขาภิบาล
สามารถน้าขยะมาแปร
รูปเป็นพลังงานทดแทน 
รองรับการเจริญเติบโต
ของชุมชนเมืองไม่ได้
น้อยกวา่ 25 ปี

ส้านักการช่าง

5 แปลงขยะเป็นไฟฟ้า เพื่อศึกษาออกแบบระบบใน
การน้าความร้อนที่ได้จากการ
เผาขยะมาแปลงเป็นพลังงาน

1 แห่ง        3,000,000 ปริมาณขยะลดลง ส้านักการช่าง

6 บ้ารุงรักษาระบบรวบรวม
และบ้าบัดน้้าเสียภายหลัง
ส้ินสุดสัญญาจา้งเดินระบบ

เพื่อจดัหาผู้รับจา้งเดินระบบ
บ้าบัดน้้าเสียภายในโรง
ปรับปรุงคุณภาพน้้า

จา่ยรายเดือน ๆ ละ 1,360,081
 บาท 12 เดือน

     16,320,972      16,320,972      16,320,972 การปฏิบัติงานอยา่งมี
ประสิทธภิาพ

ส้านักการช่าง
ส่วนช่าง
สุขาภิบาล
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    1.4 แนวทางส่งเสรมิ พัฒนา สรา้งจิตส้านึกในการดูแลรกัษาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรพัยากรธรรมชาติเพ่ือการป้องกันและลดปัญหามลพิษ และระบบปรบัปรงุคุณภาพน ้า

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2557 2558 2559
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ี่คาดวา่
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

7 สร้างจติส้านึกในการ
จดัการขยะมูลฝอย  (เสนอ
โดยชุมชนยวุบัณฑิต)

1. ประชาชนมีจติส้านึกใน
การจดัการขยะในครัวเรือน
ของตนเอง
2.ลดปริมาณขยะที่เกดิ
ภายในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์

ครัวเรือนในเขตเทศบาลมีการ
จดัการขยะในครัวเรือนอยา่ง
ถูกต้อง ไม่น่อยกวา่ร้อยละ70 
ของจ้านวนครัวเรือนที่เข้าร่วม
โครงการ

          100,000           100,000           100,000 1. มีการจดัการขยะ
อยา่งถูกต้องและเป็น
ต้นแบบในการ
ด้าเนินการในชั้นต่อไป
2.ปริมาณขยะที่เกดิขึ้น
ในเขตเทศบาลมีจ้านวน
ลดลง

ส้านักการ
สาธารณสุขฯ
งานบริการ
รักษาความ
สะอาด

8 อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด้าริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกมุารี

เพื่อสร้างจติส้านึกในการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชและ
ทรัพยากร

จดัแหล่งที่รวบรวมพันธุ์พืชชนิด
ต่าง ๆ (สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน) จ้านวน 8 แห่ง จดัท้า
หลักสูตรและศึกษาดูงาน

          500,000 เกดิจติส้านึกในการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืช
และทรัพยากร มีข้อมูล
การเรียนรู้ทรัพยากรที่
สามารถส่ือกนัได้ทั่ว
ประเทศ

ส้านักการศึกษา
หน่วย
ศึกษานิเทศก์

9 ค่าจดัซ้ือเตาเผาแบบปลอด
มลพิษพร้อมติดต้ัง

เพื่อให้เป็นที่ฌาปนกจิ
ผู้เสียชีวติและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมทางอากาศ

ปีละ 1 แห่ง  1,990,000
เงินอุดหนุน

 1,990,000
เงินอุดหนุน

 1,990,000
เงินอุดหนุน

มีสถานที่ฌาปนกจิ
ระบบมาตรฐานไร้มลพิษ
ในอากาศ

กองสวสัดิการ
สังคม

งบประมาณเทศบาล 20,620,972     17,020,972     16,920,972     
งบเงนิอุดหนุน 335,990,000   343,990,000   335,990,000   
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2. ยทุธศาสตรด์้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
    2.1 แนวทางพัฒนาระบบการบรหิารจัดการศึกษาและพัฒนาแหล่งการเรยีนรู้ที่หลากหลายเพ่ือสรา้งสรรค์ให้ท้องถ่ินเป็นสังคมแห่งการเรยีนรู้ตลอดชีวิต

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2557 2558 2559
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 เงินอุดหนุนส าหรับการจดั
การศึกษา

เพื่อสนับสนุนส่งเสริม
การศึกษาด้านบุคลากร 
ส่งเสริมการศึกษาจดัหา
อุปกรณ์ การศึกษาที่เพียงพอ
 และเอื้อต่อการพัฒนา
การศึกษา และส่งเสริม
การศึกษาทุกระดับให้มี
คุณภาพและประสิทธภิาพ

อุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประกอบด้วย
1. รายการอาหารเสริมนม
2. รายการอาหารกลางวนั
3. รายการสนับสนุนการบริหาร
สนามกฬีาระดับจงัหวดั
4. รายการสนับสนุนการจดั
การศึกษาแกเ่ด็กด้อยโอกาส
5. รายการส่งเสริมศักยภาพการ
จดัการศึกษาของท้องถิ่น
รายละเอียดตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
6. รายการเงินอุดหนุนส ารับ
สนับสนุนการจดัการศึกษา 
(เงินเดือนครู และค่าจา้งประจ า) 
รายละเอียดตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

174,391,600
(เงินอุดหนุน)

ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับเงินเดือนและ
ค่าจา้งที่พอเพียง   
โรงเรียนมีอุปกรณ์ครุภัณฑ์
ส าหรับการจดัการศึกษาที่
เพียงพอ  การจดัการ
ศึกษาภาคบังคับมีคุณภาพ
และประสิทธภิาพ

ส านักการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 ถึง 2559)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและที่มา
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธท์ี่คาดวา่
จะได้รับ

วตัถุประสงค์โครงการที่
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    2.1 แนวทางพัฒนาระบบการบรหิารจัดการศึกษาและพัฒนาแหล่งการเรยีนรู้ที่หลากหลายเพ่ือสรา้งสรรค์ให้ท้องถ่ินเป็นสังคมแห่งการเรยีนรู้ตลอดชีวิต
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2557 2558 2559
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธท์ี่คาดวา่
จะได้รับ

วตัถุประสงค์โครงการที่

2 ส่งเสริมโรงเรียนในสังกดั
เทศบาลฯและศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก สู่สังคมแห่งการ
เรียนรู้

เพื่อส่งเสริมการจดัการศึกษา
ทุกระดับให้ได้มาตรฐาน

โรงเรียนสังกดัเทศบาลฯ 8 แห่ง
และศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 12 แห่ง 
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจดั
กจิกรรมการเรียนการสอน

           500,000       500,000       500,000 โรงเรียน ศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กและนักเรียนมีคุณภาพ
ตามเกณฑ์    (สมศ.) และ
แผนยทุธศาสตร์การจดั
การศึกษาท้องถิ่น

ส านักการศึกษา
ฝ่ายกจิการ
โรงเรียนฯ

3 พัฒนาโภชนาการใน
โรงเรียนสังกดัเทศบาล

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้าน
โภชนาการในทุกระดับให้ได้
มาตรฐาน

โรงเรียนสังกดัเทศบาล 8 แห่ง 
และศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 12 แห่ง 
ได้รับงบประมาณสนับสนุน
กจิกรรมการเรียนการสอน

           500,000       500,000       500,000 โรงเรียนและนักเรียนมี
คุณภาพได้มาตรฐานด้าน
โภชนาการ

ส านักการศึกษา
ฝ่ายกจิการ
โรงเรียนฯ

4 มอบประกาศนียบัตรแก่
นักเรียนของโรงเรียนใน
สังกดัเทศบาลฯ

เพื่อสร้างขวญัและก าลังใจให้
ผู้ปกครองและกระตุ้นให้เข้า
รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
ต่อไป

มอบประกาศนียบัตรให้แกน่ักเรียน
ในสังกดัเทศบาลฯ ทั้ง 8 แห่ง

             70,000         70,000         70,000 ผู้ปกครองและเด็กเล็กเกดิ
ขวญัและก าลังใจ  เกดิแรง
กระตุ้นให้น าเด็กเล็กเข้า
รับการศึกษาในระดับที่
สูงขึ้น

ส านักการศึกษา
ฝ่ายกจิการ
โรงเรียนฯ

5 จดัซ้ือแบบฝึกหัด เพื่อจดัซ้ือแบบฝึกหัดให้
นักเรียนทุกระดับชั้น

นักเรียนทุกคนของโรงเรียนใน
สังกดัเทศบาลนครนครสวรรค์

        2,000,000    2,000,000    2,000,000 นักเรียนมีความพร้อมด้าน
การเรียน และแบ่งเบา
ภาระผู้ปกครอง

ส านักการศึกษา
หน่วย
ศึกษานิเทศก์
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    2.1 แนวทางพัฒนาระบบการบรหิารจัดการศึกษาและพัฒนาแหล่งการเรยีนรู้ที่หลากหลายเพ่ือสรา้งสรรค์ให้ท้องถ่ินเป็นสังคมแห่งการเรยีนรู้ตลอดชีวิต
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2557 2558 2559
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธท์ี่คาดวา่
จะได้รับ

วตัถุประสงค์โครงการที่

6 ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
สถานศึกษา

เพื่อพัฒนาคุณภาพการจดั
การศึกษาและรองรับการ
ประเมินภายนอก

นักเรียน ครู ผู้บริหารและ
บุคลากรของโรงเรียนในสังกดัฯ

             50,000         50,000         50,000 การจดัการศึกษามีคุณภาพ ส านักการศึกษา
หน่วย
ศึกษานิเทศก์

7 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา

เพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาให้สอดคล้องกบั
หลักสูตรแกนกลางฯ

นักเรียน ครู ผู้บริหารและ
บุคลากรของโรงเรียนในสังกดัฯ

           120,000       120,000       120,000 หลักสูตรสถานศึกษามี
คุณภาพสามารถใช้จดั
กจิกรรมการเรียนการสอน
ได้อยา่งมีประสิทธภิาพ

ส านักการศึกษา
หน่วย
ศึกษานิเทศก์

8 อบรมปฐมนิเทศ
ผู้ปกครองนักเรียน

เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียน 
รับทราบนโยบายการจดั
การศึกษาของเทศบาล  เพื่อ
ประสานความสัมพันธร่์วมมือ
กนัระหวา่ง โรงเรียน 
ผู้ปกครอง นักเรียน ครู ชุมชน
 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อ
พัฒนาการจดัการ ศึกษาให้มี
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

ผู้ปกครองนักเรียนที่เข้าเรียนใหม่
ในแต่ละปีการศึกษา  จ านวน 
3,000 คน

           500,000       500,000       500,000 ผู้ปกครอง มีความเข้าใจ
ในนโยบาย และให้ความ
ร่วมมือในการจดั
การศึกษาของเทศบาล  
นักเรียนในสังกดัมีคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน

ส านักการศึกษา
หน่วย
ศึกษานิเทศก์
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    2.1 แนวทางพัฒนาระบบการบรหิารจัดการศึกษาและพัฒนาแหล่งการเรยีนรู้ที่หลากหลายเพ่ือสรา้งสรรค์ให้ท้องถ่ินเป็นสังคมแห่งการเรยีนรู้ตลอดชีวิต
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2557 2558 2559
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธท์ี่คาดวา่
จะได้รับ

วตัถุประสงค์โครงการที่

9 นิทรรศการผลงาน
การศึกษาระดับท้องถิ่น 
ระดับกลุ่มการศึกษาและ
ระดับประเทศ

เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ ์
ผลงานทางวชิาการ ของครู 
และนักเรียนโรงเรียนในสังกดั
เทศบาลฯ ระดับท้องถิ่น และ
ระดับกลุ่มการศึกษา

จดัการประกวดแข่งขันผลงานทาง
วชิาการ 8 สาระการเรียนรู้ของครู
และนักเรียนในสังกดัเทศบาล

        1,200,000    1,200,000    1,200,000  ครู และนักเรียนมีผลงาน
ต้นแบบสามารถน าไปใช้
ในการจดักจิกรรมการ
เรียนรู้ได้อยา่งสอดคล้อง
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
ได้ตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน
ในการจดัมหกรรม
ภาคเหนือและประเทศ

ส านักการศึกษา
หน่วย
ศึกษานิเทศก์

10 ส่งเสริมและพัฒนา
ห้องสมุดเทศบาลนคร
นครสวรรค์

เพื่อให้ห้องสมุดเทศบาลนคร
นครสวรรค์เป็นศูนยก์ลาง
ความรู้ข้อมูลข่าวสารที่มี
ความหลากหลายทันสมัย 
เป็นสถานที่ส าหรับเด็ก 
เยาวชนและประชาชนทั่วไป
สามารถใช้บริการศึกษาหา
ข้อมูลเป็นศูนยก์ลางการ
เรียนรู้ตลอดชีวติ

จดัหาวสัดุ อุปกรณ์ ส่ือ หนังสือ 
วารสาร ต ารา จดัภูมิทัศน์และ
สร้างบรรยากาศของห้องสมุดให้
เอื้อต่อการเรียนรู้

             70,000         70,000         70,000 เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนได้รับบริการ
ข้อมูล ข่าวสารที่ทันสมัย 
มีสถานที่สะดวกสบาย 
บรรยากาศดี เอื้อต่อการ
เรียนรู้ สามารถใช้บริการ
ศึกษาหาข้อมูลค้นควา้ได้
จากศูนยก์ารเรียนรู้ซ่ึงอยู่
ในชุมชนใกล้บ้าน

ส านักการศึกษา
ฝ่ายการศึกษา
นอกระบบ ฯ

70



71

    2.1 แนวทางพัฒนาระบบการบรหิารจัดการศึกษาและพัฒนาแหล่งการเรยีนรู้ที่หลากหลายเพ่ือสรา้งสรรค์ให้ท้องถ่ินเป็นสังคมแห่งการเรยีนรู้ตลอดชีวิต
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2557 2558 2559
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธท์ี่คาดวา่
จะได้รับ

วตัถุประสงค์โครงการที่

11 ส่งเสริมการเรียนรู้ตาม
อัธยาศัยส าหรับเด็กและ
เยาวชนในเขตเทศบาล
นครนครสวรรค์

เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้
เด็กและเยาวชนมีนิสัยรักการ
เรียนรู้ กล้าคิด กล้าท า
มีโอกาสแสดงความคิดเห็น
การมีส่วนร่วมและใช้เวลาวา่ง
ให้เกดิประโยชน์

จดัโครงการ/กจิกรรม/อบรม
กจิกรรมการศึกษาและการเรียนรู้
ตาม
อัธยาศัยให้กบัเด็กและเยาวชนใน
เขต
เทศบาลจ านวน  50  คน

             50,000         50,000         50,000 เด็กและเยาวชนมีนิสัย
รักการเรียนรู้ กล้าคิด กล้า
ท า กล้าแสดงความคิดเห็น
 มีส่วนร่วมในการจดั
กจิกรรมรู้จกัใช้เวลาวา่งให้
เกดิประโยชน์

ส านักการศึกษา
ฝ่ายการศึกษา
นอกระบบ ฯ

12 ส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับ
เด็กนอกระบบ

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
กจิกรรมเด็กด้อยโอกาสใน
ชุมชนให้มีพัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา

จดัโครงการ/กจิกรรม /อมรม 
คุณธรรม จริยธรรมพัฒนาการ
ด้านจตินาการและความคิด
สร้างสรรค์ ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้
จริงในท้องถิ่น  จ านวน 50 คน

             50,000         50,000         50,000 เด็กด้อยโอกาสในชุมชนมี
พัฒนาการด้านร่างกาย
อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา ดีขึ้น

ส านักการศึกษา
ฝ่ายการศึกษา
นอกระบบฯ

งบประมาณเทศบาล 5,110,000        5,110,000   5,110,000   
งบเงนิอุดหนุน 174,391,600    -              -              
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2. ยทุธศาสตรด์้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
    2.2 แนวทางพัฒนาคุณภาพของครแูละบุคลากรทางการศึกษา

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2557 2558 2559
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 ประชุมคณะกรรมการ
ประสานงานวชิาการการ
จดัการศึกษาท้องถิ่นกลุ่ม
จงัหวดัที่ 17,18

เพื่อแลกเปล่ียนแนวทางการ
พัฒนาการจดัการศึกษา

คณะกรรมการประสานงานวชิาการ
ระดับเทศบาลและระดับกลุ่มจงัหวดัที่ 
17, 18

      280,000       280,000       280,000 การจดัการศึกษาท้องถิ่นที่
 17, 18 มีทิศทาง
เดียวกนัและเป็น
เครือข่ายทางด้าน
วชิาการที่มีประสิทธภิาพ

ส านักการศึกษา
หน่วย
ศึกษานิเทศก์

2 พัฒนาคุณภาพครูภาษาจนี เพื่อพัฒนาศักยภาพครู
ภาษาจนีให้สามารถ
ปฏิบัติการเรียนการสอนได้
อยา่งมีคุณภาพ

ครูภาษาจนีในสังกดัทั้ง  8  โรงเรียน       150,000       150,000       150,000 ครูจดัการเรียนการสอน
ภาษาจนีได้อยา่งมีคุณภาพ

ส านักการศึกษา
หน่วย
ศึกษานิเทศก์

3 สัมมนาคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนสังกดัเทศบาล

เพื่ออบรมให้ความรู้ด้าน
การศึกษาตาม พ.ร.บ.
การศึกษา พ.ศ.2546 และ
ระดมความคิดระดมทุนใน
การพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียนสังกดัเทศบาลฯ

จดัอบรม สัมมนา และทัศนศึกษาดูงาน
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนในสังกดัเทศบาลฯ ทั้งในและ
ต่างประเทศ จ านวน 160 คน 1 คร้ัง/ปี

      500,000       500,000       500,000 คณะกรรมการ
สถานศึกษาฯ มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกบั
บทบาทหน้าที่ นโยบาย 
และมีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษา

ส านักการศึกษา
ฝ่ายกจิการ
โรงเรียนฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 ถึง 2559)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธท์ี่คาดวา่
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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    2.2 แนวทางพัฒนาคุณภาพของครแูละบุคลากรทางการศึกษา
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2557 2558 2559
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธท์ี่คาดวา่
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

4 อบรมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและ
ทัศนศึกษาดูงาน

 -เพื่อพัฒนาครูและบุคลากร
ในสถานศึกษา
 -เพื่อให้ครูน าเทคนิคและ
วธิกีารใหม่ มาประยกุต์ใช้ใน
การจดัการเรียนรู้ และ
พัฒนาผู้เรียน
-ครูได้รับประสบการณ์จาก
การทัศนศึกษาดูงานมา
บูรณาการการจดัการเรียนรู้
ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
 ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานและตัวชี้วดั

ครูโรงเรียนในสังกดัเทศบาลฯ ทั้ง 8 
โรงเรียน

   1,500,000    1,500,000    1,500,000 ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา มีความเข้าใจ และ
มีแนวทางการจดัการ
เรียนรู้อยา่งหลากหลาย
ทั้งให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น

ส านักการศึกษา
หน่วย
ศึกษานิเทศก์

5 อบรมครูผู้ดูแลเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเพื่อพัฒนา
วชิาการ

เพื่อพัฒนาศักยภาพหัวหน้า
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กและครู
ผู้ดูแลเด็ก ให้มีวธิกีารและ
เทคนิคที่หลากหลายในการ
จดักจิกรรมการเรียนรู้ และ
เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติงานศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก

จดัอบรมหัวหน้าศูนยฯ์และครูผู้ดูแล
เด็กของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กสังกดั
เทศบาลนครนครสวรรค์ จ านวน  12 
แห่ง

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

ส านักการศึกษา
ฝ่ายกจิการ
โรงเรียนฯ
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    2.2 แนวทางพัฒนาคุณภาพของครแูละบุคลากรทางการศึกษา
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2557 2558 2559
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธท์ี่คาดวา่
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

6 คัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น เพื่อคัดเลือกครูที่ปฏิบัติ
หน้าที่และมีผลงานดีเด่น
เป็นที่ปรากฎตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้

ร้อยละ 50 ของครูในสังกดัเทศบาลฯ         60,000         60,000         60,000 ได้ครูที่เป็นแบบอยา่งที่ดี
เป็นที่ยกยอ่งของศิษย ์
เพื่อครูและชุมชน

ส านักการศึกษา
หน่วย
ศึกษานิเทศก์

7 อบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
(เสนอโดยชุมชนพรสวรรค์)

เพื่อพัฒนาผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือให้มีความรู้ความ
เข้าใจในกระบวนการลูกเสือ
 ฝึกทักษะ และน าไปใช้ มี
ความกา้วหน้าในการเข้ารับ
การอบรม

จดัอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือในสังกดั
เทศบาลฯ ไม่ต่ ากวา่ 5 วนั จ านวน 60
 คน

      300,000       300,000       300,000 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือมี
ความรู้สามารถน าไปจดั
กจิกรรมลูกเสือในโรงเรียน
ได้อยา่งมีประสิทธภิาพ

ส านักการศึกษา
ฝ่ายการศึกษา
นอกระบบฯ

8 จดังานวนัครู เพื่อให้พนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้
ร าลึกถึงบูรพคณาจารย ์และ
มีจติวญิญาณความศรัทธาใน
วชิาชีพครู

จดักจิกรรมวนัครู พนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกดั
เทศบาลฯ จ านวน 400 คน

      100,000       100,000       100,000 ครูสังกดัเทศบาลฯ แสดง
ตัวเป็นแบบอยา่งที่ดีและ
เป็นที่ยอมรับในสังคม

ส านักการศึกษา
ฝ่ายกจิการ
โรงเรียนฯ

9 วนัเกษียณอายรุาชการ เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจติผู้
ปฏิบัติหน้าที่ บังเกดิ
ประโยชน์ต่อเทศบาลฯ จน
ครบวาระเกษียณอายรุาขการ

จดัพิธแีสดงมุทิตาจติแกพ่นักงานครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกดั
เทศบาลฯ

        80,000         80,000         80,000 เป็นแบบอยา่งที่ดี และ
เป็นที่ยอมรับ ให้ครูใน
สังกดัเทศบาลฯ ได้ปฏิบัติ
ตามในการท าหน้าที่
บังเกดิประโยชน์ต่อ
เทศบาล

ส านักการศึกษา
ฝ่ายกจิการ
โรงเรียนฯ

งบประมาณเทศบาล 3,030,000   3,035,000   3,040,000   
งบเงนิอุดหนุน -              -              -              
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2. ยทุธศาสตรด์้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
    2.3 แนวทางพัฒนาคุณภาพผู้เรยีนและส่งเสรมิให้สื่อสารได้ 3 ภาษา

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2557 2558 2559
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 เตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน   
-กจิกรรมสนทนา
ภาษาอังกฤษสู่อาเซียน

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
เกี่ยวกบัประเทศเพื่อนบ้าน
และพัฒนาทักษะ การพูด
ภาษาอังกฤษ เพื่อการ
ส่ือสารในชีวติประจ าวนั

นักเรียนทุกคนของโรงเรียนในสังกดั
เทศบาลนครนครสวรรค์ (ท.1 - ท.8)

      50,000       50,000       50,000 นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจประเทศในกลุ่ม
อาเซียน สนทนา
ภาษาอังกฤษง่าย ๆ ได้ 
และมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น

ส านักการศึกษา
หน่วย
ศึกษานิเทศก์

2 สอนซ่อมเสริม
- กจิกรรมคณิตคิดเร็ว
-กจิกรรมการอ่านออกเขียน
ได้

เพื่อพัฒนาศักยภาพและ
ความสามารถของผู้เรียน 
และให้มีทักษะการคิด
ค านวณและมีนิสัยรักการ
อ่าน การเขียนภาษาไทย

นักเรียนชั้น ป.1 - ป.6 โรงเรียนในสังกดั
เทศบาลนครนครสวรรค์

      50,000       50,000       50,000 นักเรียนมีทักษะการคิด
ค านวณ รักการอ่าน การ
เขียนภาษาไทย และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น

ส านักการศึกษา
หน่วย
ศึกษานิเทศก์

3 อบรมลูกเสือจราจร  (เสนอ
โดยชุมชนหนองปลาแห้ง)

เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี 
และยวุกาชาด มีความรู้
เกี่ยวกบักฏจราจร และ 
สามารถน าความรู้ไปใช้ใน
โรงเรียน และชีวติประจ าวนั
ได้

จดัอบรมลูกเสือ เนตรนารี และยวุกาชาด 
ในสังกดัเทศบาลฯ  จ านวน 160 คน

    100,000     100,000     100,000 ลูกเสือ เนตรนารี และยวุ
กาชาด น าความรู้เร่ืองกฏ
จราจร ไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนัได้ถูกต้อง

ส านักการศึกษา
ฝ่ายการศึกษา
นอกระบบฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 ถึง 2559)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธท์ี่คาดวา่
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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    2.3 แนวทางพัฒนาคุณภาพผู้เรยีนและส่งเสรมิให้สื่อสารได้ 3 ภาษา

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2557 2558 2559
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ี่คาดวา่
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

4 แนะแนวการศึกษา เพื่อส่งเสริม พัฒนา และ
กระตุ้นให้นักเรียนมีทัศนคติ
 และแรงจงูใจในการศึกษา
ต่อระดับสูงขึ้นตามความ
ถนัดอยา่งเหมาะสม

จดัอบรมนักเรียน ป.6, ม.3 , ม.6 ใน
โรงเรียนสังกดัเทศบาล จ านวน 4 คร้ัง 
และจดัท าคู่มือแนะแนวและข้อสอบเตรียม
ความพร้อม ให้นักเรียน ป.6 , ม.3, ม.6 
จ านวน 8 โรงเรียน 
 - จดุประกายสานฝัน  1 คร้ัง
 - แนะแนวการศึกษาต่อ  1 คร้ัง

    100,000     100,000     100,000 นักเรียนมีแรงบันดาลใจมี
ความมุ่งมั่น และ
เป้าหมายในชีวติและ
สามารถเลือกสายการ
เรียนอยา่งเหมาะสม

ส านักการศึกษา
ฝ่ายวชิาการ

5 แข่งขันคนเกง่ของท้องถิ่น
ด้านวชิาการ

เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางวชิาการและเพื่อสร้าง
ชื่อเสียงให้กบัตนเอง 
สถานศึกษา หน่วยงานต้น
สังกดั

นักเรียน ครู โรงเรียนในสังกดัฯ     200,000     200,000     200,000 การจดัการศึกษาเป็นที่
รู้จกัและยอมรับของ
ประชาชนโดยทั่วไป

ส านักการศึกษา
หน่วย
ศึกษานิเทศก์

งบประมาณเทศบาล 500,000    500,000    500,000    
งบเงนิอุดหนุน -            -            -            
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2. ยทุธศาสตรด์้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
    2.4 แนวทางส่งเสรมิและพัฒนากีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็กเยาวชน และประชาชน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2557 2558 2559
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 การแข่งขันกฬีาเทศบาล
สัมพันธจ์งัหวดันครสวรรค์

เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์
อันดีงาม ระหวา่งเทศบาล
ในจงัหวดันครสวรรค์และมี
สุขภาพพลานามัยที่ดี

พนักงานเทศบาล พนักงานจา้ง 
จ านวน 300 คน  เข้าร่วมการ
แข่งขันกฬีาเทศบาลสัมพันธจ์งัหวดั
นครสวรรค์

        100,000         100,000         100,000 พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจา้ง มี
ความสัมพันธอ์ันดี
ระหวา่งกนั

ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานธรุการ

2 ชุมนุมลูกเสือท้องถิ่น
แห่งชาติ
(เสนอโดยชุมชนสุขสวสัด์ิ)

เพื่อถวายความจงรักภักดี
และเทิดพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยู่หัว และลูกเสือ 
เนตรนารี ผู้ก ากบัลูกเสือ 
ได้แลกเปล่ียนความรู้ 
สามารถน าความรู้ไป
พัฒนากจิกรรมลูกเสือและ
เนตรนารีให้มีความ
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

ผลลัพธท์ี่คาดวา่
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 ถึง 2559)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
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    2.4 แนวทางส่งเสรมิและพัฒนากีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็กเยาวชน และประชาชน
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2557 2558 2559
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ี่คาดวา่
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

3 พัฒนานักเรียนด้านกฬีา
กรีฑาและดนตรีสู่ความเป็น
เลิศ

เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็น
ตัวแทนเทศบาลในการ
แข่งขันกฬีา กรีฑา และ
ดนตรี กลุ่มโรงเรียนสังกดั
เทศบาลทุกระดับการแข่งขัน

ฝึกซ้อม เทคนิค และทักษะ กฬีา 
กรีฑา และดนตรี กลุ่มโรงเรียนสังกดั
เทศบาลฯ ทุกระดับการแข่งขัน
1.จดักฬีากลุ่ม 
2.ร่วมการแข่งขันกฬีานักเรียน
เทศบาลและเมืองพัทยา ภาคและ
ประเทศ 
3.ร่วมการแข่งขันกฬีานักเรียน
นักศึกษาจงัหวดัฯ  
4.ฝึกซ้อมนักกฬีาและกรีฑา 
5.จดักฬีายกน  าหนัก 
6.ร่วมแข่งขันกฬีา อปท.อื่น ๆ

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

ส านักการศึกษา
ฝ่ายกจิกรรมเด็กฯ

4 ส่งเสริมกจิกรรมเด็กและ
เยาวชนพัฒนาทักษะชีวติ 
เสริมสร้างวนิัยบูรณาการ
ความคิดสร้างสรรค์ส่งเสริม
ให้เด็กใช้เวลาวา่งให้เกดิ
ประโยชน์

เพื่อให้เยาวชน และ
ประชาชน ได้พัฒนาทักษะ
ความคิด รู้บทบาทหน้าที่ มี
วนิัย แสดงความสามารถ
ในทางสร้างสรรค์ด้านดนตรี
 ห่างไกลยาเสพติด

15,000 คน         650,000         650,000         650,000 เยาวชน และประชาชน
เข้าร่วมกจิกรรม
ความสามารถในทาง
สร้างสรรค์ด้านดนตรี 
สร้างความบันเทิง รู้
บทบาท หน้าที่ มีวนิัย ใช้
เวลาวา่งให้เกดิประโยชน์
 ห่างไกลยาเสพติด

ส านักการศึกษา
ฝ่ายกจิกรรมเด็กฯ
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    2.4 แนวทางส่งเสรมิและพัฒนากีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็กเยาวชน และประชาชน
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2557 2558 2559
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ี่คาดวา่
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

5 ส่งเสริมการแข่งขันกฬีาใน
เขตเทศบาลนครนครสวรรค์

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน
 และประชาชน ในการ
พัฒนามาตรฐานของกฬีา
และเล่นกฬีาเพื่อสุขภาพ

จดัการแข่งขันกฬีา ในเขตเทศบาล      2,000,000      2,000,000      2,000,000 เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน มีมาตรฐาน
ทางด้านกฬีาสูงขึ นและ
ชนะเลิศการแข่งขันใน
ระดับต่างๆมากขึ น

ส านักการศึกษา
ฝ่ายกจิกรรมเด็กฯ

6 แข่งขันกฬีาอนุบาล เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย จติใจ 
อารมณ์ และสุขภาพ
พลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

จดัการแข่งขันกฬีา กรีฑานักเรียน
ระดับชั นอนุบาล โรงเรียนในเขต
เทศบาล

        250,000         250,000         250,000 นักเรียนระดับชั นอนุบาล 
มีพัฒนาการ ทางด้าน
ร่างกาย จติใจ อารมณ์ 
สุขภาพแข็งแรง จติใจร่า
เริงแจม่ใส

ส านักการศึกษา
ฝ่ายกจิกรรมเด็กฯ

7 อุดหนุนการจดัการแข่งขัน
กฬีาและการออกก าลังกาย
จงัหวดันครสวรรค์

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน
 และประชาชนในการ
พัฒนามาตรฐานของ
นักเรียนและเล่นเพื่อ
สุขภาพนักเรียน เยาวชน
และประชาชนสู่ความเป็น
เลิศ

สนับสนุนการกฬีา และการออก
ก าลังกาย ได้แก ่กฬีาฟุตบอล กฬีา
ในอุทยานสวรรค์ และชมรมกฬีา
ต่างๆ กฬีาเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน (กฬีาข้ามปี) ยกน  าหนัก 
ตะกร้อ บาสเกต็บอล

     6,000,000      6,000,000      6,000,000 เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน มีมาตรฐาน
ทางด้านกฬีาสูงขึ น และ
ชนะเลิศการแข่งขันใน
ระดับต่างๆมากขึ น

ส านักการศึกษา
ฝ่ายกจิกรรมเด็กฯ
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    2.4 แนวทางส่งเสรมิและพัฒนากีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็กเยาวชน และประชาชน
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2557 2558 2559
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ี่คาดวา่
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

8 อุดหนุนช่วยเหลือเจา้ภาพ
ในการจดัการแข่งขันกฬีา

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยช่วยเหลือ
เจา้ภาพ จดัการแข่งขันกฬีา

ช่วยเหลือเจา้ภาพเป็นค่าใช้จา่ยใน
การจดัการแข่งขันกฬีานักเรียน
เทศบาล และเมืองพัทยา ระดับ
ภาคเหนือ ตามที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจดัขึ น และการ
จดัการแข่งขันกฬีาเทศบาลสัมพันธ์

          40,000           40,000           40,000 ช่วยเหลือค่าใช้จา่ย
เจา้ภาพในการจดัการ
แข่งขันขององค์กร
ปกครองท้องถิ่น

ส านักการศึกษา
ฝ่ายกจิกรรมเด็กฯ

งบประมาณเทศบาล 11,100,000   11,100,000   11,100,000   
งบเงนิอุดหนุน -               -               -               
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2. ยทุธศาสตรด์้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
    2.5 แนวทางการอนุรกัษ์และส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ท่องเที่ยว ภูมิปัญญาท้องถ่ิน การด าเนินชีวิตตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงและความเป็นไทย

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2557 2558 2559
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 ส่งเสริมการท่องเที่ยว  
(เสนอโดยชุมชนสุขสวสัด์ิ)

เพื่อเป็นการส่งเสริมการจดั
กจิกรรมท่องเที่ยวอยา่ง
ต่อเนื่อง

จดัโครงการ/กจิกรรม      อยา่งน้อย 
4 กจิกรรม

150,000 150,000 150,000 ประชาชนมีส่วนร่วม
กจิกรรมต่างๆรวมถึงการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
สร้างความสัมพันธใ์น
ครอบครัว

งานส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

2 ถนนคนเดิน
(เสนอโดยชุมชนตัดใหม)่

เพื่อเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและกระตุ้น
เศรษฐกจิในชุมชนเพื่อเป็น
สถานที่เผยแพร่
ศิลปวฒันธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

จดักจิกรรมถนนคนเดินภายในเขต
เทศบาลฯ จดั  36 คร้ัง

      350,000       350,000       350,000 ใช้พื้นที่เมืองให้สอดคล้อง
กบัวถิีชีวติชุมชน

งานส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

3 คุณธรรมน าความรู้ 
เสริมสร้างปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียง
(เสนอโดยชุมชนนวมินทร์)

เพื่อปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมให้แกน่ักเรียน
เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึง
หน้าที่ที่ควรปฏิบัติ และน า
หลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียงไปประยกุต์ใช้ใน
ชีวติประจ าวนั

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของทุก
ปีการศึกษา

      300,000       300,000       300,000 นักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการมีความตระหนัก
ในการน าหลักคุณธรรม 
หลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียงไปประยกุต์ใช้ใน
ชีวติประจ าวนั

ส านักการศึกษา
หน่วย
ศึกษานิเทศก์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 ถึง 2559)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธท์ี่คาดวา่
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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    2.5 แนวทางการอนุรกัษ์และส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ท่องเที่ยว ภูมิปัญญาท้องถ่ิน การด าเนินชีวิตตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงและความเป็นไทย
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2557 2558 2559
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธท์ี่คาดวา่
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

4 สนับสนุน ส่งเสริม งาน
ราชพิธ ีรัฐพิธ ีท านุบ ารุง
ศาสนา อนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการ
จดังานราชพิธ ีรัฐพิธ ีเฉลิม
พระเกยีรติพระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยู่หัวฯ 
สมเด็จพระนางเจา้สิริกต์ิิ 
พระบรมราชินีนาถ
พระบรมวงศานุวงศ์
การอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม
และประเพณี ท านุบ ารุง
ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

จดัโครงการ/กจิกรรม ร่วมทั้งการ
ร่วมงานกบัหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวกบั
งานราชพิธ ีรัฐพิธ ีการอนุรักษ์ 
ศิลปวฒันธรรม การท านุบ ารุงศาสนา 
การอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอยา่งน้อย  6  กจิกรรม

   1,200,000    1,200,000    1,200,000 เกดิการอนุรักษ์จดังาน
ราชพิธ ีรัฐพิธ ี
ศิลปวฒันธรรมและ
ประเพณี ท านุบ ารุง
ศาสนา และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

ส านักการศึกษา
ฝ่ายส่งเสริม
ศาสนาฯ

5 ประกวดมารยาทนักเรียน
ในสังกดัเทศบาลนคร
นครสวรรค์

เพื่อส่งเสริมขนบธรรมเนียม 
ประเพณีไทยของบรรพบุรุษ
สู่ชนรุ่นหลัง และให้นักเรียน
เป็นตัวแทนของเทศบาลเข้า
ร่วมแข่งขันประกวดมารยาท
กบัหน่วยงานอื่น

นักเรียนโรงเรียนในสังกดัเทศบาล    
ทุกระดับชั้น 8  โรงเรียน

        60,000         60,000         60,000 นักเรียนตระหนักถึงการ
อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย และเป็น
ตัวแทนนักเรียนที่มี
มารยาทและเป็น
แบบอยา่งที่ดี

หน่วย
ศึกษานิเทศก์
ส านักการศึกษา
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    2.5 แนวทางการอนุรกัษ์และส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ท่องเที่ยว ภูมิปัญญาท้องถ่ิน การด าเนินชีวิตตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงและความเป็นไทย
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2557 2558 2559
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธท์ี่คาดวา่
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

6 ส่งเสริมเยาวชนคนรักษ์ถิ่น
(เสนอโดยชุมชนรณชัย)

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนเกดิความตระหนัก 
หวงแหน และได้รู้จกัการ
อนุรักษ์และส่งเสริม
ศิลปวฒันธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น

จดัโครงการ/กจิกรรม/อบรม ส่งเสริม 
ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกบัการอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรม ประเพณีท้องถิ่น ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ให้กบัเด็กและเยาวชน
ในเขตเทศบาล จ านวน 50 คน

        50,000         50,000         50,000 เด็กและเยาวชนเกดิความ
ตระหนัก หวงแหน และ
ได้รู้จกัการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมศิลปวฒันธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

ส านักการศึกษา
ฝ่ายการศึกษา
นอกระบบ ฯ

7 สืบสานภูมิปัญญาลูกหลาน
มังกรนครสวรรค์

เพื่อรวบรวมประวติัด้าน
การค้าเมืองนครสวรรค์

รวบรวมพร้อมจดัท าการ
ประชาสัมพันธป์ระวติัการค้าเมือง
นครสวรรค์

      500,000       500,000       500,000 ส่งเสริมการท่องเที่ยวของ
จงัหวดันครสวรรค์

ส านักการศึกษา
ฝ่ายส่งเสริม
ศาสนาฯ

8 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมตาม
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง
และโครงการตาม
พระราชด าริ

เพื่อน าหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียงมาใช้เป็น
แนวทางการพัฒนาคนและ
พื้นที่ทุกระดับ

จดักจิกรรมส่งเสริม สนับสนุนการ
ด าเนินงานตามหลักปรัชญาฯ และ
ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ไม่น้อยกวา่ 12 คร้ัง ต่อปี

30,000                30,000         30,000 เกดิการพัฒนา
แนวความคิด กจิกรรม
และพื้นที่เป็นรูปธรรม มี
ความเข้มแข็งและยั่งยนื

กองวชิาการและ
แผนงาน

งบประมาณเทศบาล 2,640,000   2,640,000   2,640,000   
งบเงนิอุดหนุน -              -              -              

83



84

3. ยทุธศาสตรด์้านสวัสดิการสังคมและชุมชน
    3.1 แนวทางน้อมน าหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2557 2558 2559
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 ส่งเสริมสวสัดิการชุมชน
(เสนอโดยชุมชนบางปรอง)

1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง 
สมาชิกกองทุนคณะกรรมการ SML 
คณะกรรมการจดัท าแผนชุมชน สมาชิก
ชุมชน รู้ถึงหลักการบริหารและสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัและทัศนศึกษา
ดูงาน

ผู้เข้าร่วมกจิกรรมทั้งหมด
 71 ชุมชน

500,000   500,000   500,000   1. ผู้เข้าร่วมกจิกรรมทราบถึง
หลักการบริหารการพัฒนาทั้ง
ทางด้านจติใจ สังคม เศรษฐกจิ 
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดล้อมให้ได้รับข้อมูล
ข่าวสาร  รับฟังความคิดเห็น 
การตัดสินใจ การลงประชามติ

กองสวสัดิการ
สังคม

2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนากลุ่มออมทรัพย์
ให้ประชาชนมีการรวมตัวกนัออม สร้าง
วนิัยการใช้เงินและลดรายจา่ยฟุ่มเฟือย

2. ประชาชนมีการรวมตัวกนั
ออม สร้างวนิัยการใช้เงินและลด
รายจา่ยฟุ่มเฟือย

3. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาโดยเน้นการมี
ส่วนร่วมของประชาชน เปิดโอกาสให้
ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น และ
เสนอแนะแนวทางแกไ้ขปัญหาในชุมชน 
ด้วยตนเอง ตามแนวทางปรัญชาเศรษฐกจิ
พอเพียง

3. การพัฒนาโดยเน้นการมี  
ส่วนร่วมของประชาชน เปิด
โอกาสให้ประชาชนได้แสดง
ความคิดเห็นและเสนอแนะแนว
ทางแกไ้ขปัญหาในชุมชนด้วย
ตนเอง ตามแนวทางปรัญชา
เศรษฐกจิพอเพียง

โครงการที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 ถึง 2559)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและที่มา
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธท์ี่คาดวา่
จะได้รับ

วตัถุประสงค์
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    3.1 แนวทางน้อมน าหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2557 2558 2559
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและที่มา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธท์ี่คาดวา่
จะได้รับ

วตัถุประสงค์

4. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน กองทุน
สวสัดิการชุมชนในเขตเทศบาล

4. สมาชิกกองทุนสวสัดิการ
ชุมชน ได้รับมีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น

งบประมาณเทศบาล 500,000   500,000   500,000   
งบเงนิอุดหนุน -           -           -           
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3. ยทุธศาสตรด์้านสวัสดิการสังคมและชุมชน
    3.2 แนวทางเสรมิสรา้งความเข้มแข็งให้กับชุมชน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2557 2558 2559
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 สนับสนุนกลุ่มสตรีเพื่อ
ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มสตรี
(เสนอโดยชุมชนป่าไม)้

เพื่อส่งเสริมให้สตรีและประชาชนใน
ชุมชนเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของ
ตนเอง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบั
การพัฒนาชุมชน

71 ชุมชน          710,000          710,000          710,000 สตรีและประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกบัการ
พัฒนาชุมชน

กองสวสัดิการ
สังคม

2 ส ารวจข้อมูลพื้นฐานชุมชน
ในเขตเทศบาล

สนับสนุนการส ารวจข้อมูลพื้นฐาน
เพื่อการวางแผนพัฒนาชุมชน

ข้อมูลพื้นฐานในชุมชนไม่
น้อยกวา่ 4,500 หลังคา
เรือน

         350,000          350,000          350,000 พัฒนาคุณภาพชีวติ
ของประชาชน

กองสวสัดิการ
สังคม

3 ส่งเสริมคุณธรรม และ
จริยธรรมส าหรับประชาชน
(เสนอโดยชุมชนตลาดบ่อน
ไก)่

เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้ใช้ค า
สอนในพระพุทธศาสนา และพระ
บรมราโชวาทเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติตน สร้างความรักความเข้าใจ
 และความอบอุ่นแกส่มาชิกใน
ครอบครัว ให้อยู่ในสังคมได้อยา่งมี
ความสุข

ผู้เข้าร่วมกจิกรรมไม่น้อยกวา่
 250 คน

         300,000          300,000          300,000 ประชาชนในชุมชน
ได้รับแนวทางที่ถูกต้อง
น าไปประพฤติปฏิบัติ
ในชีวติประจ าวนัได้

กองสวสัดิการ
สังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 ถึง 2559)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธท์ี่คาดวา่
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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    3.2 แนวทางเสรมิสรา้งความเข้มแข็งให้กับชุมชน
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2557 2558 2559
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ี่คาดวา่
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

4 ปกป้องสถาบัน  สงบ สันติ
 สามัคคี และทัศนศึกษาดู
งาน (เสนอโดยชุมชนหนอง
ผักตบ)

เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์

ผู้เข้ารับการอบรมตาม
โครงการ 1,000 คน

         500,000          500,000          500,000 ประชาชนได้ร่วมเฉลิม
พระเกยีรติและ
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์

กองสวสัดิการ
สังคม

5 ส่งเสริมกฬีาชุมชนสัมพันธ์
ต้านยาเสพติด

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ  เด็ก 
เยาวชนและประชาชนในชุมชน

ผู้เข้าร่วมกจิกรรม 71 ชุมชน       2,000,000       2,000,000       2,000,000 เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในชุมชน

กองสวสัดิการ
สังคม

(เสนอโดยชุมชนหนอง
สาหร่าย)

1,000,000
เงินอุดหนุน

1,000,000
เงินอุดหนุน

1,000,000
เงินอุดหนุน

มีส่วนร่วมในการท า
กจิกรรมต่างๆ

6 ส่งเสริม พัฒนาเพิ่ม
ศักยภาพของผู้น าชุมชน
และสมาชิกชุมชน

เพื่อให้คณะกรรมการบริหารชุมชน 
อนุกรรมการ ที่ปรึกษาชุมชน

ผู้เข้าร่วมกจิกรรมไม่น้อยกวา่
 2,500 คน

      2,000,000       2,000,000       2,000,000 คณะกรรมการบริหาร
ชุมชน อนุกรรมการ

กองสวสัดิการ
สังคม

(เสนอโดยชุมชนสุนันทา) คณะกรรมการคณะกรรมการอื่นๆ 
ทุกคณะ และสมาชิกในชุมชนรู้
หลักการบริหารการพัฒนา ชุมชน
สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั
พัฒนา

1,500,000
เงินอุดหนุน

1,500,000
เงินอุดหนุน

1,500,000
เงินอุดหนุน

ที่ปรึกษาชุมชน 
คณะกรรมการอื่นๆ 
ทุกคณะ และสมาชิกใน
ชุมชนรู้หลักการบริหาร
การพัฒนา ชุมชนสร้าง
กระบวนการเรียนรู้
ร่วมกนัพัฒนา
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    3.2 แนวทางเสรมิสรา้งความเข้มแข็งให้กับชุมชน
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2557 2558 2559
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ี่คาดวา่
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

7 ส่งเสริม สนับสนุน เพิ่ม
ศักยภาพคณะกรรมการ
พัฒนาสตรี และสมาชิกสตรี

เพื่อให้คณะกรรมการพัฒนาสตรี 
และสมาชิก สตรี รู้หลักการบริหาร
การพัฒนา ชุมชนสร้าง

ผู้เข้าร่วมกจิกรรมไม่น้อยกวา่
 2,500 คน

      2,000,000       2,000,000       2,000,000 1. คณะกรรมการ
พัฒนาสตรี และ
สมาชิกสตรี

กองสวสัดิการ
สังคม

(เสนอโดยชุมชนเกาะยม) กระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัพัฒนา 1,500,000
เงินอุดหนุน

1,500,000
เงินอุดหนุน

1,500,000
เงินอุดหนุน

รู้หลักการบริหารการ
พัฒนา ชุมชนสร้าง
กระบวนการเรียนรู้
ร่วมกนัพัฒนา

8 เทศบาลพบประชาชน เพื่อน าการบริการด้านต่างๆของ
เทศบาลสู่ประชาชน และรับทราบ
ปัญหาความต้องการของประชาชน

ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อย
กวา่7,500 คน

      2,000,000       2,000,000       2,000,000 ประชาชนได้รับการ
บริการอยา่งทั่วถึง

กองสวสัดิการ
สังคม

9 ส่งเสริมกจิกรรมชุมชน
(เสนอโดยชุมชนตลาดใต้)

เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน สืบ
สานประเพณีงานวนัสงกรานต์ การ
รดน้ าขอพรผู้สูงอาย ุและการจดั
กจิกรรมร่วมกนัในวนัสงกรานต์ 
ประเพณีลอยกระทงประเพณี
ท้องถิ่น ฯลฯ

71 ชุมชน       3,000,000       3,000,000       3,000,000 สืบสานประเพณีอันดี
งามและประเพณี
ท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบไป

กองสวสัดิการ
สังคม
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    3.2 แนวทางเสรมิสรา้งความเข้มแข็งให้กับชุมชน
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2557 2558 2559
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ี่คาดวา่
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

10 ส่งเสริม สนับสนุน 
คุณภาพชีวติศูนยพ์ัฒนา
ครอบครัวชุมชนในเขต
เทศบาล (เสนอโดยชุมชน
หน้าผา)

เพื่อสร้างความรักความอบอุ่นใน
ครอบครัวเป็นการฝึกความอดทน 
สร้างความกระตือรือร้นให้กบั
ครอบครัว และให้ครอบครัวได้
ร่วมกนัคิดร่วมกนัแกไ้ขปัญหา

71 ชุมชน       1,500,000       1,500,000       1,500,000 ครอบครัวเกดิความรัก 
ความอบอุ่น ครอบครัว
มีความกระตือรือร้นใน
การร่วมกนัคิดร่วมกนั
แกไ้ขปัญหา

กองสวสัดิการ
สังคม

11 ส่งเสริม สนับสนุน เด็กและ
เยาวชนในเขตเทศบาล 
(เสนอโดยชุมชนป้อมหนึ่ง)

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็ก 
เยาวชนและประชาชนในชุมชน

71 ชุมชน       1,000,000       1,000,000       1,000,000 เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในชุมชนได้มี
ส่วนร่วม

กองสวสัดิการ
สังคม

12 ส่งเสริม สนับสนุน หนึ่ง
ชุมชนหนึ่งผลิตภัณฑ์

เพื่อเพิ่มพูลทักษะอาชีพและให้
ประชาชนมีทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพ และเผยแพร่
ประชาสัมพันธผ์ลิตภัณฑ์

71 ชุมชน       1,000,000       1,000,000       1,000,000 ประชาชนมีทางเลือก
ในการประกอบอาชีพ 
มีรายได้ มีทักษะอาชีพ
ตามความต้องการของ
ชุมชน

กองสวสัดิการ
สังคม

งบประมาณเทศบาล 16,360,000    16,360,000    16,360,000    
งบเงนิอุดหนุน 4,000,000      4,000,000      4,000,000      
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3. ยทุธศาสตรด์้านสวัสดิการสังคมและชุมชน
    3.3 แนวทางจัดสวัสดิการให้กับประชาชนอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2557 2558 2559
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 สนับสนุนชุมชนเพื่อ
เสริมสร้างการมีส่วนร่วม
และพัฒนาศักยภาพชุมชน
เข้มแข็ง (เสนอโดยชุมชน
ป้อมหนึ่ง)

เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัการพัฒนาชุมชนให้กบั
ประชาชน

ผู้เข้าร่วมโครงการฯทั้งหมด 
71 ชุมชน

      2,130,000      2,130,000       2,130,000 ผู้เข้าร่วมกจิกรรมมี
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัการพัฒนา
ชุมชนให้กบัประชาชน

กองสวสัดิการ
สังคม

2 แกไ้ขปัญหาความยากจน
(เสนอโดยชุมชนพระบาง
มงคล)

1. เพื่อเป็นการจดัสภาพแวดล้อม
ที่เหมาะสมและปลอดภัยส าหรับ
ผู้สูงอาย ุผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส

71 ชุมชน       1,000,000      1,000,000       1,000,000 1. เพื่อเป็นการจดั
สภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมและ
ปลอดภัยส าหรับ
ผู้สูงอาย ุผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส

กองสวสัดิการ
สังคม

2. เพื่อให้ประชาชน นักเรียน 
นักศึกษา ได้มีงานท าเพิ่มรายได้
และใช้เวลาวา่งให้เกดิประโยชน์

2. เพื่อให้ประชาชน
 นักเรียน นักศึกษา
ได้มีงานท าเพิ่ม
รายได้และใช้เวลา
วา่งให้เกดิประโยชน์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 ถึง 2559)

เทศบาลนครนครสวรรค์

วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธท์ี่คาดวา่
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ
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    3.3 แนวทางจัดสวัสดิการให้กับประชาชนอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2557 2558 2559
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธท์ี่คาดวา่
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ

3. เพื่อเป็นการซ่อมแซมที่อยู่
อาศัยให้กบัประชาชนที่มีรายได้
น้อย ผู้สูงอาย ุผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส

3. เพื่อเป็นการ
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
ให้กบัประชาชนที่มี
รายได้น้อย ผู้สูงอายุ
 ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส

4. เพื่อให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาส 
ผู้ยากไร้หรือผู้ยากจนให้มีที่อยู่
อาศัยเป็นของตนเองอยา่งมั่นคง

4. ประชาชนที่ด้อย
โอกาสในสังคมมีที่
อยู่อาศัยอยา่งมั่นคง

3 ส่งเสริม สนับสนุน ผู้สูงอายุ
 ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 
ผู้ด้อยโอกาส (เสนอโดย
ชุมชนพระบางมงคล)

เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของผู้สูงอาย ุและ
ผู้ด้อยโอกาส และได้รับการ
ช่วยเหลือ

ส่งเสริม สนุบสนุนประชาชนใน
เขตเทศบาลฯไม่น้อยกวา่ 
1,500 คน

      1,500,000      1,500,000       1,500,000 ผู้สูงอาย ุผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาสได้รับ
การช่วยเหลืออยา่ง
เหมาะสม และ
สามารถด ารงชีวติอยู่
ในสังคมได้อยา่งปกติ

กองสวสัดิการ
สังคม

4 ส่งเสริม สนับสนุน งาน
ด้านฌาปนกจิสงเคราะห์

1. เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการ
ส่งเสริม สนับสนุนการจดัการศพ
ผู้สูงอายุ

ส่งเสริมคุณภาพชีวติของ
ประชาชนในเขตเทศบาลฯไม่
น้อยกวา่ 1,500 คน

         300,000         300,000          300,000 1. ได้รับค่าใช้จา่ยใน
การจดัการศพ
ผู้สูงอายุ

กองสวสัดิการ
สังคม
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    3.3 แนวทางจัดสวัสดิการให้กับประชาชนอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2557 2558 2559
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธท์ี่คาดวา่
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ

(เสนอโดยชุมชนตัดใหม)่ 2. เพื่อให้คณะกรรมการฌาปนกจิ
สงเคราะห์และสมาชิก รู้บทบาท
และหน้าที่ของตน

2. คณะกรรมการ
ฌาปนกจิสงเคราะห์ 
และสมาชิก รู้
บทบาทและหน้าที่
ของตนเอง

5 ส่งเสริมคุณภาพชีวติของ
ผู้สูงอาย ุผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส

1. เพื่อเป็นขวญัและก าลังใจ
ส าหรับกลุ่มเป้าหมายวา่ยงัมี
หน่วยงานของรัฐดูแลไม่ทอดทิ้ง

ส่งเสริมคุณภาพชีวติของ
ประชาชนในเขตเทศบาลฯไม่
น้อยกวา่ 1,500 คน

      1,500,000      1,500,000       1,500,000 1. ประชาชนมี
ทัศนคติที่ดีต่อ
หน่วยงานของรัฐ

กองสวสัดิการ
สังคม

(เสนอโดยชุมชนบางปรอง) 2. เพื่อให้การสงเคราะห์และ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ

2. ผู้ประสบภัยพิบัติ
ได้รับการสงเคราะห์
และช่วยเหลือใน
เบื้องต้น

6 บ้านมั่นคงสวรรค์เมืองใหม่ เพื่อแกไัขปัญหาที่อยู่อาศัยแกค่น
จนในเขตเมือง

ปรับปรุงในที่ดินเดิม 300 
หลัง กอ่สร้างใหม่ 517 หลัง

 67,000,000
พอช.,ท้องถิ่น,

ประชาชนสมทบ

 67,000,000
พอช.,ท้องถิ่น,

ประชาชนสมทบ

 67,000,000
พอช.,ท้องถิ่น,

ประชาชนสมทบ

ประชาชนเกดิความ
มั่นคงในชีวติ

ส านักการช่าง

7 บ้านมั่นคงสหกรณ์
เคหสถานชุมชนรณชัย

เพื่อแกไัขปัญหาที่อยู่อาศัยแกค่น
จนในเขตเมือง

กอ่สร้างใหม่ 51 หลัง  5,844,078
พอช.

 5,844,078
พอช.

ประชาชนเกดิความ
มั่นคงในชีวติ

ส านักการช่าง

งบประมาณเทศบาล 6,430,000      6,430,000     6,430,000      
งบเงนิอุดหนุน 72,844,078    72,844,078   67,000,000    
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4. ยทุธศาสตรพั์ฒนากายภาพเมือง
    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนส่ง ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2557 2558 2559
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 กอ่สร้างผิวจราจร คสล.
พร้อมท่อระบายน ้า ถนน
ภายในหมู่บ้านเปี่ยมสุข 
(เสนอจากค้าร้องประชาชน)

เพื่อแกป้ัญหาการจราจร
และระบบระบายน ้า

กอ่สร้างผิวจราจร คสล.หนา 0.15 
เมตร กวา้ง 6.00 เมตร ยาว
ประมาณ 150.00 เมตร พร้อมท่อ
ระบายน ้าขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 
0.60 เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

        1,300,000 ราษฎรที่อาศัยอยู่ใน
พื นที่มีการคมนาคมที่ดี
 ไม่มีปัญหาน ้าท่วมขัง

ส้านักการช่าง

2 กอ่สร้างผิวจราจรพร้อมท่อ
ระบายน ้าถนนสาธารณะ
ซอยข้างคอนโดมิเนียมถนน
วมิานแมน (เสนอจากค้า
ร้องประชาชน)

เพื่อแกป้ัญหาการจราจร
และระบบระบายน ้า

กอ่สร้างผิวจราจร คสล.หนา 0.15 
เมตร กวา้งเฉล่ีย 3.50 เมตร 
ความยาวประมาณ 118.00 เมตร
 พร้อมท่อระบายน ้า 
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 เมตร ตาม
แบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

           770,000 ราษฎรที่อาศัยอยู่ใน
พื นที่มีการคมนาคมที่ดี
 ไม่มีปัญหาน ้าท่วมขัง

ส้านักการช่าง

3 กอ่สร้างผิวจราจรซอยแยก
ถนนบางเรารักกนัจริง ข้าง
ร้านทองบุญชู (เสนอจาก
ค้าร้องประชาชน)

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย ใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

กอ่สร้างผิวจราจร คสล. หนา 0.15
 เมตร กวา้ง 5.00 เมตร ยาว
ประมาณ 175 เมตร ตามแบบ
แปลนรายละเอียดของเทศบาล

           600,000 ราษฎรที่อาศัยอยู่ใน
พื นที่มีการคมนาคมที่ดี
 ไม่มีปัญหาน ้าท่วมขัง

ส้านักการช่าง

โครงการที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 ถึง 2559)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและที่มา
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธท์ี่คาดวา่
จะได้รับ

วตัถุประสงค์
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    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนส่ง ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2557 2558 2559
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและที่มา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธท์ี่คาดวา่
จะได้รับ

วตัถุประสงค์

4 กอ่สร้างผิวจราจรซอยแยก
จากซอยชุมชนสามัคคี 10 
(เสนอจากค้าร้องประชาชน)

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย ใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

กอ่สร้างผิวจราจร คสล. หนา 0.15
 เมตร กวา้ง 4.50 เมตร ยาว
ประมาณ 134 เมตร พร้อมท่อ
ระบายน ้าขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 
0.40 เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

           900,000 ราษฎรที่อาศัยอยู่ใน
พื นที่มีการคมนาคมที่ดี
 ไม่มีปัญหาน ้าท่วมขัง

ส้านักการช่าง

5 กอ่สร้างผิวจราจรซอย
ชุมชนสามัคคี 6 (เสนอ
จากค้าร้องประชาชน)

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย ใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

กอ่สร้างผิวจราจร คสล. หนา 0.15
 เมตร กวา้ง 4.00 เมตร ยาว
ประมาณ 35เมตร พร้อมท่อ
ระบายน ้าขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 
0.40 เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

           220,000 ราษฎรที่อาศัยอยู่ใน
พื นที่มีการคมนาคมที่ดี
 ไม่มีปัญหาน ้าท่วมขัง

ส้านักการช่าง

6 กอ่สร้างผิวจราจรซอยแยก
จากถนนพิทักษ์สันติราษฎร์
 (เสนอจากค้าร้อง
ประชาชน)

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย ใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

กอ่สร้างผิวจราจร คสล. หนา 0.15
 เมตร กวา้ง 6.00 เมตร ยาว
ประมาณ 168 เมตร พร้อมท่อ
ระบายน ้าขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 
0.40 เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

           660,000 ราษฎรที่อาศัยอยู่ใน
พื นที่มีการคมนาคมที่ดี
 ไม่มีปัญหาน ้าท่วมขัง

ส้านักการช่าง
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95

    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนส่ง ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2557 2558 2559
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและที่มา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธท์ี่คาดวา่
จะได้รับ

วตัถุประสงค์

7 กอ่สร้างผิวจราจร พร้อม
ท่อระบายน ้า แยกถนน
จกัรวาล (ซอยน้าเจริญ 5) 
และถนนเชื่อมซอยข้าง
บ้านบุญสนอง (เสนอจาก
ค้าร้องของประชาชน)

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร
ไปมา

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร
 กวา้ง 3.50 เมตร ยาว 439 เมตร
 พร้อมท่อระบายน ้า ขนาด
ศูนยก์ลาง 0.60 เมตร ตามแบบ
แปลนรายละเอียดของเทศบาล

        3,100,000 ราษฎรที่อยู่อาศัยใน
พื นที่มีการคมนาคมที่ดี
 ได้รับความสะดวก
รวดเร็ว ไม่มีปัญหาน ้า
ท่วมขัง

ส้านักการช่าง

8 กอ่สร้างผิวจราจรพร้อมท่อ
ระบายน ้าซอยแยกถนน
ข้างปั้มเชลล์ (เขาขาด)
(เสนอจากค้าร้องของ
ประชาชน)

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การเดินทางและมีระบบ
ระบายน ้าที่ดี

ผิวจราจร คสล.หนา 0.15 เมตร 
กวา้ง 4 เมตร ยาว 264 เมตร  
พร้อมท่อระบายน ้าขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.60 เมตร  ตาม
แบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

        1,990,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การคมนาคม

ส้านักการช่าง

9 กอ่สร้างผิวจราจร พร้อม
ท่อระบายน ้า ซอยเชื่อม
ถนนมหาเทพข้างบ้าน
ช้านาญหมอ
(เสนอโดยชุมชนหนองผัก
ตบ)

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

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

        1,540,000 ราษฎรที่อยู่อาศัยใน
พื นที่มีการคมนาคมที่ดี
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ไม่มีปัญหาน ้า
ท่วมขัง

ส้านักการช่าง
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96

    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนส่ง ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2557 2558 2559
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและที่มา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธท์ี่คาดวา่
จะได้รับ

วตัถุประสงค์

10 กอ่สร้างผิวจราจรพร้อม
ระบบระบายน ้า ถนน
ภายในชุมชนเขาโกรกพม่า

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัยใน
การจราจร การขนส่งและ
มีระบบระบายน ้าที่ดี

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร 
กวา้ง     3.50 เมตร พร้อมท่อ
ระบายน ้า ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 
0.40 เมตร ยาว 80 เมตร และ
รางระบายน ้า คสล. กวา้ง 0.50 
เมตร ยาว 320 เมตร ตามแบบ
แปลนรายละเอียดของเทศบาล

        2,100,000 ราษฎรที่อยู่อาศัยใน
พื นที่มีการคมนาคมที่ดี
 ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ไม่มีปัญหาน ้า
ท่วมขัง

ส้านักการช่าง

11 กอ่สร้างถนน คสล.พร้อม
ท่อระบายน ้าซอยร่วมใจ
พัฒนา 9

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัยใน
การจราจร การขนส่งและ
มีระบบระบายน ้าที่ดี

กอ่สร้างถนนกวา้ง 4 เมตร ยาว 
110 เมตร พร้อมท่อระบายน ้า
ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.60 เมตร
 ตามแบบแปลนรายละเอียดของ
เทศบาล

           900,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
การขนส่งและ
การจราจร

ส้านักการช่าง

12 กอ่สร้างผิวจราจรพร้อมท่อ
ระบายน ้าถนนสาธารณะ
ซอยแยกซอยลูกเสือ 2 ข้าง
โรงแรมสวรรค์ดาวดึงส์

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การจราจร การขนส่งและ
มีระบบระบายน ้าที่ดี

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร
 กวา้ง 3.00 - 3.50 เมตร พร้อม
ท่อระบายน ้าขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง
 0.40 เมตร ยาว 110 เมตร ตาม
แบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

           680,000 ราษฎรที่อาศัยอยู่ใน
พื นที่มีการคมนาคมที่ดี
 ไม่มีปัญหาน ้าท่วมขัง

ส้านักการช่าง
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    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนส่ง ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2557 2558 2559
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและที่มา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธท์ี่คาดวา่
จะได้รับ

วตัถุประสงค์

13 กอ่สร้างผิวจราจรพร้อมท่อ
ระบายน ้าถนนสาธารณะ
ซอยแยกซอยสวรรค์วถิี 37
 (ซอยป่าไม)้ หน้าร้านขาย
ดอกไม้ตุ๊กตา

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การจราจร การขนส่งและ
มีระบบระบายน ้าที่ดี

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร
 กวา้ง 3.50 เมตร พร้อมท่อ
ระบายน ้าขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 
0.40 เมตร ยาว 110 เมตร ตาม
แบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

           690,000 ราษฎรที่อาศัยอยู่ใน
พื นที่มีการคมนาคมที่ดี
 ไม่มีปัญหาน ้าท่วมขัง

ส้านักการช่าง

14 กอ่สร้างผิวจราจร พร้อม
ท่อระบายน ้าถนนหิมพานต์
 ซอย 10 (เสนอจากค้า
ร้องประชาชน)

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การจราจร การขนส่งและ
มีระบบระบายน ้าที่ดี

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร
 กวา้ง 8.00 เมตร พร้อมท่อ
ระบายน ้าลอดถนน ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

           600,000 ราษฎรที่อาศัยอยู่ใน
พื นที่มีการคมนาคมที่ดี
 ไม่มีปัญหาน ้าท่วมขัง

ส้านักการช่าง

15 กอ่สร้างผิวจราจร พร้อม
ท่อระบายน ้าถนน
สาธารณะซอยแยกทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 
117 ข้างเต้นท์รถผู้การเจก๊

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การจราจร การขนส่งและ
มีระบบระบายน ้าที่ดี

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร
 กวา้ง 6 เมตร พร้อมท่อระบายน ้า
ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.60 เมตร
 ยาว 261 เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

        2,610,000 ราษฎรที่อาศัยอยู่ใน
พื นที่มีการคมนาคมที่ดี
 ไม่มีปัญหาน ้าท่วมขัง

ส้านักการช่าง

16 กอ่สร้างผิวจราจรพร้อมท่อ
ระบายน ้าถนนสาธารณะ
ภายในชุมชนหนองสาหร่าย
 ข้างบ้านเลขที่ 
1010/239

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การจราจร การขนส่งและ
มีระบบระบายน ้าที่ดี

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร
 กวา้ง 4 เมตร พร้อมท่อระบายน ้า
ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 เมตร
 ยาว 58 เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

           400,000 ราษฎรที่อาศัยอยู่ใน
พื นที่มีการคมนาคมที่ดี
 ไม่มีปัญหาน ้าท่วมขัง

ส้านักการช่าง

97



98

    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนส่ง ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2557 2558 2559
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและที่มา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธท์ี่คาดวา่
จะได้รับ

วตัถุประสงค์

17 กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน ้า ซอย
ข้างบ้านเลขที่ ช.68/77 
ถนนวมิานแมน

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. กวา้งประมาณ
 4.00 เมตร ยาวประมาณ 115 
เมตร พร้อมท่อระบายน ้าขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 เมตร ตาม
แบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

           700,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวก ปลอดภัย จาก
เหตุร้ายและสะดวกใน
การสัญจร

ส้านักการช่าง

18 กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน ้า ซอย
ดาวดึงส์ 11 (เสนอจากค้า
ร้องประชาชน)

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. กวา้ง 
4.00-6.00 เมตร ยาว 225 เมตร
 หนา 0.15 เมตร พร้อมท่อระบาย
น ้าขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 
เมตร ตามแบบแปลนรายละเอียด
ของเทศบาล

        1,580,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวก ปลอดภัย จาก
เหตุร้ายและสะดวกใน
การสัญจร

ส้านักการช่าง

19 กอ่สร้างผิวจราจร พร้อม
ท่อระบายน ้าและทางเท้า 
ถนนมหาเทพ
(เสนอโดยชุมชนหนองผัก
ตบ)

ประชาชนได้รับประโยชน์ 
จากการใช้เส้นทาง พร้อม
ทั งมีระบบระบายน ้าที่ดี
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัยในการเดินทาง

จดักรรมสิทธิ์ที่ดินและกอ่สร้างผิว
จราจร คสล. หนา 0.20 เมตร 
กวา้ง 13-14 เมตร ยาว 1,850 
เมตร ทางเท้าและระบบระบายน ้า 
ตามแบบแปลนรายละเอียดของ
เทศบาล

 75,000,000
(เงินอุดหนุน)

 75,000,000
(เงินอุดหนุน)

ราษฎรที่อยู่อาศัยใน
พื นที่มีการคมนาคมที่ดี
 ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ไม่มีปัญหาน ้า
ท่วมขัง

ส้านักการช่าง

98



99

    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนส่ง ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2557 2558 2559
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและที่มา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธท์ี่คาดวา่
จะได้รับ

วตัถุประสงค์

20 กอ่สร้างผิวจราจรถนนข้าง
วดัเขาฯ จากแยก
พหลโยธนิถึงสามแยก
ทางเข้าโรงงานเป๊บซ่ี
(เสนอโดยชุมชนเดชา
พัฒนา)

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การเดินทางและมีระบบ
ระบายน ้าที่ดี

กอ่สร้างผิวจราจร คสล. หนา 0.20
 เมตร กวา้ง 9 เมตร ยาว  505 
เมตร พื นที่ไม่น้อยกวา่ 4,545 
ตารางเมตร ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

        3,650,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวก  ปลอดภัย     
  ในการคมนาคม

ส้านักการช่าง

21 ติดตั งเสาไฟฟ้าพร้อมดวง
โคมถนนธรรมวถิี
(เสนอจากค้าร้องของ
ประชาชน)

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ติดตั งเสาไฟฟ้าชนิดโคมเด่ียวสูง 9 
เมตร ดวงโคมชนิด HIGH 
PRESSURE SODIUM ขนาด 250
 วตัต์ จ้านวน 30 ต้น ตามแบบ
แปลนรายละเอียดของเทศบาล

        1,930,000 ราษฎรที่อยู่อาศัยใน
พื นที่ได้รับความ
สะดวก ปลอดภัย ใน
การเดินทาง 
การจราจร การขนส่ง

ส้านักการช่าง

22 กอ่สร้างและขยายผิว
จราจรถนนริมเขื่อนร่องน ้า
เกาะญวน ช่วงหน้าโรง
ปรับปรุงคุณภาพน ้า ถึงใต้
สะพานเดชาติวงศ์

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การเดินทางและขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.20 เมตร
 พื นที่ไม่น้อยกวา่ 7,000 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนรายละเอียด
ของเทศบาล

        4,900,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวก ปลอดภัยใน
การคมนาคม

ส้านักการช่าง

23 กอ่สร้างผิวจราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตถนนรอบเกาะ
ญวน
(เสนอโดยประชาชนบน
เกาะญวน)

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย ใน
การเดินทาง และใช้ถนน
เป็นคันป้องกนัน ้าท่วม

กอ่สร้างผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต กวา้ง 6.00 เมตร  ยาว  
2,445  เมตร  ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

      11,000,000 ราษฎรที่อยู่อาศัยใน
พื นที่มีการคมนาคมที่ดี
 ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ไม่มีปัญหาน ้า
ท่วมขัง

ส้านักการช่าง

99



100

    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนส่ง ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2557 2558 2559
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและที่มา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธท์ี่คาดวา่
จะได้รับ

วตัถุประสงค์

24 กอ่สร้างผิวจราจร พร้อม
ท่อระบายน ้า ภายในชุมชน
เจา้แม่ศรีจนัทร์ (เสนอโดย
ชุมชนเจา้แม่ศรีจนัทร์)

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร
ไปมา

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร
 กวา้งประมาณ 2.00-4.00 เมตร
 ยาวประมาณ 1,125 เมตร 
พร้อมท่อระบายน ้า ขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 เมตร ตาม
แบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

        3,757,000 ราษฎรที่อยู่อาศัยใน
พื นที่มีการคมนาคมที่ดี
 ได้รับความสะดวก
รวดเร็ว ไม่มีปัญหาน ้า
ท่วมขัง

ส้าน้าการช่าง

25 ซ่อมแซมผิวจราจรถนน 
แนวผังเมืองสาย ข บน
เกาะยม (เสนอโดยชุมชน
เกาะยม)

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การเดินทางและเชื่อม
เส้นทางระหวา่งสะพาน
ป้อมหนึ่งถึงสะพานข้าม
แม่น ้าน่าน)

ซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 
0.20 เมตร พื นที่ 2,300 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนรายละเอียด
ของเทศบาล

        1,610,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางและขนส่ง

ส้าน้าการช่าง

26 กอ่สร้างทางเท้าภายในเขต
เทศบาล (เสนอโดยชุมชน
หนองผักตบ)

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง การจราจร
การขนส่ง

ทางเท้าภายในเขตเทศบาล พื นที่
รวม 4,000 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนรายละเอียดของเทศบาล

        2,000,000         2,000,000 ประชาชนทั่วไปได้รับ
ความสะดวก 
ปลอดภัยในชีวติ
ทรัพยสิ์น และการ
สัญจร

ส้านักการช่าง

27 กอ่สร้างถนน คสล. พร้อม
ท่อระบายน ้าซอยแยกจาก
ถนนเข้าหมู่บ้านไอซ์แลนด์ 
(ข้างบ้านเลขที่ 117/153)

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัยใน
การจราจร การขนส่งและ
มีระบบระบายน ้าที่ดี

กอ่สร้างถนนกวา้ง 4 เมตร ยาว 
100 เมตร พร้อมท่อระบายน ้า
ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 040 เมตร
 ตามแบบแปลนรายละเอียดของ
เทศบาล

           600,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
การขนส่งและ
การจราจร

ส้านักการช่าง

100



101

    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนส่ง ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2557 2558 2559
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและที่มา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธท์ี่คาดวา่
จะได้รับ

วตัถุประสงค์

28 กอ่สร้างผิวจราจรพร้อมท่อ
ระบายน ้ากลุ่ม ซอยเชื่อม
ระหวา่งถนนพุทธมงคล
นิมิตร ตรงข้ามโรงเกลือ 
กบัถนนอัมรินทร์วถิี ตรง
ข้ามพัสดุส่วนช่างสุขาภิบาล
 (เสนอโดยชุมชนวดัพุทธ)

เพื่อแกป้ัญหาการจราจร
และระบบระบายน ้า

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร
 กวา้ง 2.00 - 4.00 เมตร ยาว 
1,007 เมตร พร้อมท่อระบายน ้า 
ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 
0.60 เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

        7,170,000 ราษฎรที่อาศัยอยู่ใน
พื นที่มีการคมนาคมที่ดี
 ไม่มีปัญหาน ้าท่วมขัง

ส้านักการช่าง

29 กอ่สร้างผิวจราจรพร้อมท่อ
ระบายน ้าถนนสาธารณะ
ซอยแยกถนนวมิานแมน
ข้างบ้านเลขที่ 664/57

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การจราจร การขนส่งและ
มีระบบระบายน ้าที่ดี

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร
 กวา้ง 4.50 เมตร ยาว 97 เมตร 
พร้อมท่อระบายน ้าขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 เมตร ตาม
แบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

           690,000 ราษฎรที่อาศัยอยู่ใน
พื นที่มีการคมนาคมที่ดี
 ไม่มีปัญหาน ้าท่วมขัง

ส้านักการช่าง

30 กอ่สร้างผิวจราจรพร้อมท่อ
ระบายน ้าถนนสาธารณะ
ซอยแยกถนนวมิานแมน
ข้างบ้านเลขที่ 64/77

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การจราจร การขนส่งและ
มีระบบระบายน ้าที่ดี

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร
 กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 118 เมตร
 พร้อมท่อระบายน ้าขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 เมตร ตาม
แบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

           790,000 ราษฎรที่อาศัยอยู่ใน
พื นที่มีการคมนาคมที่ดี
 ไม่มีปัญหาน ้าท่วมขัง

ส้านักการช่าง

101



102

    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนส่ง ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2557 2558 2559
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและที่มา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธท์ี่คาดวา่
จะได้รับ

วตัถุประสงค์

31 กอ่สร้างผิวจราจรถนน
สาธารณะ จากแยกถนนผัง
เมืองสาย ก. ถึงบริเวณ
พื นที่กอ่สร้างอาคาร
สัญลักษณ์ต้นน ้าเจา้พระยา

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การเดินทางและขนส่ง

กอ่สร้างผิวจราจร คสล.หนา 0.20 
เมตร กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 675 
เมตร พื นที่ไม่น้อยกวา่ 4,050 ตร.
ม. พร้อมไหล่ทางแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีตกวา้งข้างละ 1.50 เมตร 
ตามแบบแปลนรายละเอียดของ
เทศบาล

        7,300,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวก ปลอดภัยใน
การคมนาคม

ส้านักการช่าง

32 กอ่สร้างผิวจราจรพร้อมท่อ
ระบายน ้า ซอยแยกถนน
โกสียใ์ต้ ข้างบ้านเลขที่ 
19/10-11

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การจราจร การขนส่งและ
มีระบบระบายน ้าที่ดี

กอ่สร้างผิวจราจร คสล. หนา 0.15
 เมตร กวา้ง 3.00-4.00 เมตร 
ยาว 140 เมตร ท่อระบายน ้า
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 เมตร

           780,000 ราษฎรที่อาศัยอยู่ใน
พื นที่มีการคมนาคมที่ดี
 ไม่มีปัญหาน ้าท่วมขัง

ส้านักการช่าง

33 ปรับปรุงเกาะกลางถนน
ภายในเขตเทศบาล
(เสนอโดยชุมชนหนองผัก
ตบ)

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ปรับปรุงเกาะกลางถนนภายในเขต
เทศบาล พื นที่รวม 6,000 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนรายละเอียด
ของเทศบาล

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

ส้านักการช่าง

102



103

    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนส่ง ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2557 2558 2559
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและที่มา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธท์ี่คาดวา่
จะได้รับ

วตัถุประสงค์

34 กอ่สร้างผิวจราจรพร้อม
ท่อระบายน ้าถนน
สาธารณะซอยแยกทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 
117 ข้างร้าน
เจริญภัณฑ์โฮมมาร์ท

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการเดินทาง การขนส่ง
และมีระบบระบายน ้าที่ดี

กอ่สร้างผิวจราจร คสล. หนา 0.20
 เมตร กวา้ง 8.00 เมตร ยาว
ประมาณ 273 เมตร พร้อมท่อ
ระบายน ้าขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 
0.60 เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

        3,300,000 ราษฎรที่อยู่อาศัยใน
พื นที่มีการคมนาคมที่ดี
 ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ไม่มีปัญหาน ้า
ท่วมขัง

ส้านักการช่าง

35 กอ่สร้างผิวจราจรพร้อมท่อ
ระบายน ้า ถนนสาธารณะ
แยกซอยธรรมเกษร 4 ข้าง
บ้านเลขที่ ง 69/113

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการเดินทาง การขนส่ง
และมีระบบระบายน ้าที่ดี

กอ่สร้างผิวจราจร คสล.หนา 0.15 
เมตร กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
95.00 เมตร พร้อมท่อระบายน ้า
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 เมตร ตาม
แบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

           450,000 ราษฎรที่อยู่อาศัยใน
พื นที่มีการคมนาคมที่ดี
 ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ไม่มีปัญหาน ้า
ท่วมขัง

ส้านักการช่าง

36 กอ่สร้างผิวจราจรถนนโกสีย์
ใต้ตั งแต่ทางกลับรถใต้
สะพานเดชาติวงศ์ถึงถนน
เลียบเขื่อนป้องกนัน ้าท่วม
ร่องน ้าเกาะญวนบริเวณ
ชุมชนป่าไม้

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการเดินทาง การขนส่ง
และมีระบบระบายน ้าที่ดี

กอ่สร้างผิวจราจร คสล.หนา 0.20 
เมตร กวา้งเฉล่ีย 10 เมตร ยาว 
276 เมตร หรือคิดเป็นพื นที่ไม่
น้อยกวา่ 276 ตร.ม. ตามแบบ
แปลนรายละเอียดของเทศบาล

        1,950,000 ราษฎรที่อยู่อาศัยใน
พื นที่มีการคมนาคมที่ดี
 ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ไม่มีปัญหาน ้า
ท่วมขัง

ส้านักการช่าง
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    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนส่ง ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2557 2558 2559
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและที่มา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธท์ี่คาดวา่
จะได้รับ

วตัถุประสงค์

37 กอ่สร้างทางเชื่อมระหวา่ง
ถนนเลียบเขื่อนป้องกนัน ้า
ท่วมร่องน ้าเกาะญวนกบั
ถนนโกสียบ์ริเวณหลังคา
โกดังตึกน ้าเงินและสถานี
สูบน ้าเสียที่ 2

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการเดินทาง การขนส่ง
และมีระบบระบายน ้าที่ดี

กอ่สร้างผิวจราจร คสล.หนา 0.20 
เมตร พื นที่ไม่น้อยกวา่ 250 ตร.ม.
 พร้อมปรับปรุงบ่อพัก คสล. ยา้ย
เสาไฟฟ้า และอื่น ๆ ตามแบบ
แปลนรายละเอียดของเทศบาล

        1,400,000 ราษฎรที่อยู่อาศัยใน
พื นที่มีการคมนาคมที่ดี
 ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ไม่มีปัญหาน ้า
ท่วมขัง

ส้านักการช่าง

38 ขยายผิวจราจรถนนผัง
เมืองสาย ก พร้อมกอ่สร้าง
เกาะกลางถนนทางเท้า ท่อ
ระบายน ้า และระบบไฟฟ้า
ส่องสวา่งถนนผังเมืองสาย ก

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร
ไปมา

ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หนา 0.05 เมตร พื นที่ 19,370 
เมตร ท่อระบายน ้าทางเท้าและ
เกาะกลางตามแนวถนนยาว 
2,768 เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

 50,000,000
(เงินอุดหนุน)

ราษฎรที่อยู่อาศัยใน
พื นที่มีการคมนาคมที่ดี
 ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ไม่มีปัญหาน ้า
ท่วมขัง

ส้านักการช่าง

39 กอ่สร้างผิวจราจรพร้อมท่อ
ระบายน ้าถนนสาธารณะฝ่ัง
เกาะยมจากแยกวดัคลอง
คางถึงบริเวณโรงประปา
เกาะยม

เพื่อแกป้ัญหาการจราจร
และระบบระบายน ้า

ผิวจราจร คสล. หนา 0.20 เมตร 
กวา้ง 5.60 เมตร ยาว 635 เมตร
 พร้อมท่อระบายน ้าขนาดเส้นฝ่า
ศูนยก์ลาง 0.80 เมตร ยาว 725 
เมตร ตามแบบแปลนรายละเอียด
ของเทศบาล

        7,200,000 ราษฎรที่อยู่อาศัยใน
พื นที่มีการคมนาคมที่ดี
 ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ไม่มีปัญหาน ้า
ท่วมขัง

ส้านักการช่าง
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    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนส่ง ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2557 2558 2559
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและที่มา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธท์ี่คาดวา่
จะได้รับ

วตัถุประสงค์

40 กอ่สร้างผิวจราจร พร้อม
ท่อระบายน ้าถนนภายใน
ชุมชนวดัวรนาถ ซอยธรรม
วถิี 4

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร
ไปมา

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร
 กวา้ง 2.50 - 3.50 เมตร ยาว 
160 เมตร พร้อมท่อระบายน ้า
ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 เมตร
 รวมระบบประปา และระบบไฟฟ้า
ในชุมชน

        1,500,000 ราษฎรที่อยู่อาศัยใน
พื นที่มีการคมนาคมที่ดี
 ได้รับความสะดวก
รวดเร็ว ไม่มีปัญหาน ้า
ท่วมขัง

ส้านักการช่าง

41 กอ่สร้างวางท่อระบายน ้า 
และกอ่สร้างผิวจราจรส่วน
ต่อขยายถนนสาธารณะ
แยกถนนไกรลาสข้างสาธติ 
ราชภัฎถึงถนนก้าลังพล

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง การจราจร
การขนส่ง

ท่อระบายน ้าขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง
 0.60 เมตร ทั งสองฝ่ังถนน ยาว
ตามแนวถนน 623 เมตร และ
กอ่สร้างผิวจราจร แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตหนา 0.10 เมตร ยาว 
388 เมตร พื นที่ไม่น้อยกวา่ 
3,492 ตารางเมตร

      15,140,000 ประชาชนทั่วไปได้รับ
ความสะดวก 
ปลอดภัยในชีวติ
ทรัพยสิ์น และการ
สัญจร

ส้านักการช่าง

42 ติดตั งเสาไฟฟ้าพร้อมดวง
โคมถนนเทพนิมิตร (ตัดใหม)่
(เสนอจากค้าร้องของ
ประชาชน)

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ติดตั งเสาไฟฟ้าชนิดโคมเด่ียวสูง 9 
เมตร ดวงโคมชนิด HIGH 
PRESSURE SODIUM ขนาด 250
 วตัต์ จ้านวน 20 ต้น ถนนเทพ
นิมิตร (ตัดใหม)่ ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

           840,000 ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดปัญหา
อุบัติเหตุ

ส้านักการช่าง
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    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนส่ง ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2557 2558 2559
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและที่มา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธท์ี่คาดวา่
จะได้รับ

วตัถุประสงค์

43 กอ่สร้างผิวจราจรพร้อมท่อ
ระบายน ้า ถนนสวรรค์วถิี 2
(เสนอจากค้าร้องของ
ประชาชน)

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การเดินทางและมีระบบ
ระบายน ้าที่ดี

ผิวจราจร คสล.หนา 0.15 เมตร 
กวา้ง 4  เมตร ยาว  115 เมตร 
พร้อมท่อระบายน ้า คสล. ขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 เมตร ตาม
แบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

           760,000 ราษฏรที่อาศัยอยู่ใน
พื นที่มีการคมนาคมที่ดี
ไม่มีปัญหาน ้าท่วม

ส้านักการช่าง

44 กอ่สร้างผิวจราจรพร้อมท่อ
ระบายน ้าถนนโกสีย ์14
(เสนอจากค้าร้องของ
ประชาชน)

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การเดินทางและมีระบบ
ระบายน ้าที่ดี

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร 
กวา้ง 4 เมตร ยาว 184 เมตร 
พร้อมท่อระบายน ้าขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 เมตร ตาม
แบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

        1,240,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การคมนาคม

ส้านัการช่าง

45 กอ่สร้างถนน ผิวจราจรท่อ
ระบายน ้า  ภายในชุมชน   
วดัพระบางมงคล
(เสนอโดยชุมชนพระบาง
มงคล)

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง การจราจร  
การขนส่ง และมีระบบ 
ระบายน ้าที่ดี

ผิวจราจร คสล. หนา0.15  เมตร 
กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 277 เมตร
 พร้อมวางท่อระบายน ้าขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.60 เมตร ตาม
แบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

        2,220,000 ราษฎรที่อยู่อาศัยใน
พื นที่มีการคมนาคมที่ดี
 ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ไม่มีปัญหาน ้า
ท่วมขัง

ส้านักการช่าง
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    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนส่ง ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2557 2558 2559
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและที่มา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธท์ี่คาดวา่
จะได้รับ

วตัถุประสงค์

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

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัยใน
การเดินทางการจราจร
การขนส่ง

ผิวจราจร คสล.หนา 0.15 เมตร 
กวา้ง 2.50 เมตร ยาวประมาณ 
95.00 เมตร พร้อมท่อระบายน ้า
ขนาด เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 
เมตร ตามแบบแปลนรายละเอียด
ของเทศบาล

           530,000 ราษฎรที่อยู่อาศัยใน
พื นที่การคมนาคมที่ดี 
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ไม่มีปัญหาน ้า
ท่วมขัง

ส้านักการช่าง

47 กอ่สร้างผิวจราจรพร้อม    
ท่อระบายน ้า ซอยโกสีย ์10
(เสนอจากค้าร้องของ
ประชาชน)

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย ใน
การจราจร การขนส่งและ
มีระบบระบายน ้าที่ดี

ผิวจราจร  คสล. หนา 0.15 เมตร 
กวา้ง 3.50 เมตร ยาว 175  เมตร
 พร้อมท่อระบายน ้าขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 เมตร  ตาม
แบบแปลนของเทศบาล

        1,000,000 ราษฎรที่อยู่อาศัยใน
พื นที่มีการคมนาคมที่ดี
 ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ไม่มีปัญหาน ้า
ท่วมขัง

ส้านักการช่าง

48 กอ่สร้างผิวจราจร พร้อม
ท่อระบายน ้า ซอยโกสีย ์16
(เสนอจากค้าร้องของ
ประชาชน)

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร
 การคมนาคม การขนส่ง 
และมีระบบระบายน ้าที่ดี

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร 
กวา้ง 4 เมตรยาว 144 เมตร 
พร้อมท่อระบายน ้า ขนาด 0.40 ม.
  ตามแบบแปลนของเทศบาล

           950,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร  
การขนส่งและ
การจราจร   ไม่มี
ปัญหาน ้าท่วมขัง

ส้านักการช่าง

49 กอ่สร้างผิวจราจรพร้อมท่อ
ระบายน ้า ซอยแยกซอย
มหาเทพ (ข้างหนองผักตบ)
(เสนอโดยชุมชนหนองผัก
ตบ)

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย ใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง และมีระบบ
ระบายน ้าที่ดี

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร  
กวา้ง 5.00 เมตร  ยาว 170 เมตร
 พร้อมท่อระบายน ้า ขนาด 
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 เมตร ตาม
แบบแปลนของเทศบาล

        1,390,000 ราษฎรที่อยู่อาศัยใน
พื นที่มีการคมนาคมที่ดี
 ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ไม่มีปัญหาน ้า
ท่วมขัง

ส้านักการช่าง
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    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนส่ง ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2557 2558 2559
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและที่มา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธท์ี่คาดวา่
จะได้รับ

วตัถุประสงค์

50 กอ่สร้างผิวจราจรพร้อมท่อ
ระบายน ้า ถนนสวรรค์วถิี 
66
(เสนอจากค้าร้องของ
ประชาชน)

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการเดินทางการจราจร 
 การขนส่ง และมีระบบ
ระบายน ้าที่ดี

ผิวจราจรหนา 0.15 เมตร กวา้ง 
3.00-5.00  เมตร  ยาว 320 
เมตร พร้อมท่อระบายน ้า ขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.60 เมตร  ตาม
แบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

        2,409,000 ราษฎรที่อยู่อาศัยใน
พื นที่มีการคมนาคมที่ดี
 ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ไม่มีปัญหาน ้า
ท่วมขัง

ส้านักการช่าง

51 กอ่สร้างผิวจราจรพร้อมท่อ
ระบายน ้า ซอยโกสีย ์2
(เสนอจากค้าร้องของ
ประชาชน)

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการจราจร การขนส่ง
และมีระบบระบายน ้าที่ดี

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร 
กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 125 เมตร
 พร้อม   ท่อระบายน ้า ขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 เมตร  ตาม
แบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

           950,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
การขนส่งและการ
คมนาคม

ส้านักการช่าง

52 กอ่สร้างผิวจราจรพร้อมท่อ
ระบายน ้า ซอยโกสีย ์18
(เสนอโดยชุมชนหนองผัก
ตบ)

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร
และมีระบบระบายน ้าที่ดี

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร 
กวา้ง 4 เมตร ยาว 93 เมตร 
พร้อมท่อระบายน ้า ขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 เมตร      
ตามแบบแปลนรายละเอียดของ
เทศบาล

           650,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
การขนส่งและการ
คมนาคม

ส้านักการช่าง
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    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนส่ง ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2557 2558 2559
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและที่มา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธท์ี่คาดวา่
จะได้รับ

วตัถุประสงค์

53 กอ่สร้างผิวจราจรพร้อมท่อ
ระบายน ้าถนนสาธารณะ
แยกถนนพหลโยธนิข้าง
สถานีไฟฟ้ายอ่ยเชื่อมถนน
ก้าลังพล
(เสนอจากค้าร้องของ
ประชาชน)

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การเดินทางและมีระบบ
ระบายน ้าที่ดี

ผิวจราจร คสล. หนา 0.20 เมตร 
กวา้ง 6 เมตร ยาว 883 เมตร 
พร้อมท่อระบายน ้า คสล. ขนาด 
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.60 เมตร ตาม
แบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

        4,248,000 ราษฎรที่อาศัยอยู่ใน
พื นที่มีการคมนาคมที่ดี
ไม่มีปัญหาน ้าท่วม

ส้านักการช่าง

54 กอ่สร้างผิวจราจรถนนพุทธ
มงคล
(เสนอโดยชุมชนวดัพุทธ)

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การเดินทางและมีระบบ
ระบายน ้าที่ดี

ผิวจราจร คสล.หนา 0.20 เมตร 
กวา้ง 6-13 เมตร ยาว 2,450 
เมตร พื นที่ใม่น้อยกวา่ 33,600  
ตารางเมตร  ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

      11,000,000       11,000,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวก  ปลอดภัยใน
การเดินทางและขนส่ง

ส้านักการช่าง

55 กอ่สร้างท่าเทียบเรือและ
ท่าข้ามแม่น ้าเจา้พระยา 
ด้านฝ่ังตลาดบริเวณต้น
แม่น ้าเจา้พระยา

เพื่อใช้เป็นท่าเทียบเรือ
และท่าข้ามแม่น ้า
เจา้พระยา

กอ่สร้างแพท่าเทียบเรือและท่าข้าม
 แบบทุ่นเหล็กขนาดไม่น้อยกวา่ 72
 ตารางเมตร

        2,900,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ทางน ้า

ส้านักการช่าง

56 กอ่สร้างระบบ
สาธารณูปโภคภายใน
โครงการบ้านมั่นคง
(เสนอจากค้าร้องของ
ประชาชน)

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การเดินทางและมีระบบ
ระบายน ้าที่ดี

ถนนพร้อมท่อระบายน ้าปักเสาพาด
สายระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง และขยาย
เขตประปา  ภายในโครงการบ้าน
มั่นคง  ตามแบบแปลนรายละเอียด
ของเทศบาล

15,000,000      15,000,000      15,000,000      ประชาชนได้รับความ
สะดวก  ปลอดภัยใน
การคมนาคม

ส้านักการช่าง
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    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนส่ง ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2557 2558 2559
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและที่มา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธท์ี่คาดวา่
จะได้รับ

วตัถุประสงค์

57 ปรับปรุงและซ่อมแซมถนน
ไกรลาศ (เสนอจากค้าร้อง
ของประชาชน)

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร
ไปมา

ปรับปรุงทางเท้าพื นที่ไม่น้อยกวา่ 
3,800 ตารางเมตร และผิวจราจร
พื นที่ไม่น้อยกวา่ 6,570 ตาราง
เมตร

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

ส้านักการช่าง

58 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในเขตเทศบาล
(เสนอโดยชุมชนในเขต
เทศบาล)

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในเขต
เทศบาล

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

ส้านักการช่าง

59 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน ้าและทาง
เท้าถนนริมน ้าตั งแต่หลัง
ส้านักงานอัยการถึงเชิง
สะพานเดชาติวงศ์

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร
และมีระบบระบายน ้าที่ดี

กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 
0.20 เมตร กวา้ง 14 เมตร ยาว 
710 เมตร พร้อมท่อระบายน ้า
ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.60 เมตร
 ทางเท้าและก้าแพงกนัดิน ตาม
แบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

      14,440,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง
และขนส่งปลอดภัย

ส้านักการช่าง

60 กอ่สร้างผิวจราจร คสล. 
พร้อมท่อระบายน ้าชุมชน
หนองสาหร่าย หน้า
บ้านเลขที่ 1010/239 
(เสนอโดยชุมชนหนอง
สาหร่าย)

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร
และมีระบบระบายน ้าที่ดี

กอ่สร้างผิวจราจร คสล. หนา 0.20
 เมตร กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 58 
เมตร พร้อมท่อระบายน ้าขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 เมตร ตาม
แบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

           418,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง
และขนส่งปลอดภัย

ส้านักการช่าง
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    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนส่ง ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2557 2558 2559
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและที่มา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธท์ี่คาดวา่
จะได้รับ

วตัถุประสงค์

61 ติดตั งป้ายหยดุรถโดยสาร
ประจ้าทาง
(เสนอโดยสโมสรโรตาร่ีส่ี
แคว)

เพื่อแสดงจดุหยดุรถ
โดยสารเป็นการป้องกนั
และลดปัญหาอุบัติเหตุ

ติดตั งป้ายหยดุรถโดยสารประจ้า
ทางตามแบบแปลนรายละเอียดของ
เทศบาล

           600,000 ปัญหาอุบัติเหตุลดลง ส้านักการช่าง

62 กอ่สร้างสะพานข้ามแม่น ้า
น่าน บริเวณวดั
ทองธรรมชาติเชื่อมทาง
หลวงหมายเลข 225
(เสนอจากค้าร้องของ
ประชาชน)

เพื่อเปิดพื นที่และรองรับ
การขยายตัวของชุมชน
และปริมาณการจราจรใน
อนาคต

สะพาน คสล. กวา้ง 8 เมตร พร้อม
ถนนเชื่อมสะพานจ้านวน 1  แห่ง

 90,000,000
เงินอุดหนุน

 91,000,000
เงินอุดหนุน

ประชาชนมีทางเลือก
เส้นทางนี ใช้ใน การ
สัญจรเพิ่มขึ น ลด
อุบัติเหตุที่อาจเกดิขึ น 
ตามแนวทางแยกสาย
หลักเดิม

ส้านักการช่าง

63 กอ่สร้างถนนตามผังเมือง
รวมถนนสาย ข (บริเวณ
เกาะยม)
(เสนอโดยชุมชนเกาะยม)

เพื่อเปิดพื นที่และรองรับ
การขยายตัวของชุมชน
และปริมาณการจราจรใน
อนาคต

ผิวจราจรพร้อมท่อระบายน ้า ทาง
เท้า และโคมไฟถนนเขตทาง กวา้ง
รวม 16 เมตร

 60,000,000
เงินอุดหนุน

 60,000,000
เงินอุดหนุน

ประชาชนมีทางเลือก
เส้นทางนี ใช้ใน การ
สัญจรเพิ่มขึ น ลด
อุบัติเหตุที่อาจเกดิขึ น 
ตามแนวทางแยกสาย
หลักเดิม

ส้านักการช่าง

64 กอ่สร้างผิวจราจรพร้อมท่อ
ระบายน ้าถนนอัมรินทร์
(เสนอจากค้าร้องของ
ประชาชน)

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การเดินทางและมีระบบ
ระบายน ้าที่ดี

ผิวจราจร คสล. ยาว  300  เมตร 
 พร้อมท่อระบายน ้า ขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง  0.60 เมตร ตาม
แบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

        6,000,000 ราษฏรที่อาศัยอยู่ใน
พื นที่มีการคมนาคมที่ดี
ไม่มีปัญหาน ้าท่วม

ส้านักการช่าง
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    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนส่ง ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2557 2558 2559
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและที่มา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธท์ี่คาดวา่
จะได้รับ

วตัถุประสงค์

65 กอ่สร้างท่อระบายน ้า
พร้อมทางเท้าถนนริมน ้า
ตั งแต่โรงเรียนอนุบาล
นครสวรรค์ถึงบริเวณหลัง
ส้านักงานอัยการ (ฝ่ังส่วน
ราชการ)
(เสนอจากค้าร้องของ
ประชาชน)

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร
 และมีระบบระบายน ้าที่ดี

ท่อระบายน ้าขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง
 0.60 เมตร ยาวรวม 1,400 
เมตร พร้อมทางเท้า ตามแบบ
แปลนรายละเอียดของเทศบาล

        9,200,000 ราษฎรที่อยู่อาศัยใน
พื นที่มีการคมนาคมที่ดี
 ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ไม่มีปัญหาน ้า
ท่วมขัง

ส้านักการช่าง

66 กอ่สร้างผิวจาจร คสล. 
ซอยมาตุลี 35 ช่วงที่ 2
(เสนอจากค้าร้องของ
ประชาชน)

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการเดินทางการจราจร 
 การขนส่ง และมีระบบ
ระบายน ้าที่ดี

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร 
กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 140 เมตร
 พร้อมท่อระบายน ้า ขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 ม.  ตาม
แบบแปลนรายละเอียดเทศบาล

        1,250,000 ราษฎรที่อยู่อาศัยใน
พื นที่มีการคมนาคมที่ดี
 ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ไม่มีปัญหาน ้า
ท่วมขัง

ส้านักการช่าง

67 กอ่สร้างผิวจราจร ถนน
อรรถกว ีจากถนนโกสียถ์ึง
โรงพยาบาลสวรรค์ประชา
รักษ์ (เสนอจากค้าร้องของ
ประชาชน)

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง การจราจร การ
ขนส่ง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.20 เมตร 
กวา้ง 12-14 เมตร ยาว 550 
เมตร  หรือมีเนื อที่ไม่น้อยกวา่ 
7,200 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนรายละเอียดของเทศบาล

        5,760,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
และการขนส่ง

ส้านักการช่าง
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    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนส่ง ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2557 2558 2559
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและที่มา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธท์ี่คาดวา่
จะได้รับ

วตัถุประสงค์

68 กอ่สร้างผิวจราจร คสล. 
ถนนมาตุลี  จากถนนริม
เขื่อนถึงซอยมาตุลี 5
(เสนอจากค้าร้องของ
ประชาชน)

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย ใน
การเดินทาง การจราจร
การขนส่ง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.20 เมตร  
กวา้ง   10 - 12  เมตร  ยาว   
600  เมตร หรือพื นที่ไม่น้อยกวา่ 
 6,900   ตารางเมตร   ตามแบบ
แปลนรายละเอียดของเทศบาล

        5,520,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
และ การขนส่ง

ส้านักการช่าง

69 กอ่สร้างผิวจราจร ถนน
สวรรค์วถิี จากแยกถนน
ธรรมวถิี ถึงส่ีแยกถนน
อรรถกว ี(เสนอจากค้าร้อง
ของประชาชน)

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย ใน
การเดินทาง การจราจร
การขนส่ง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.20 เมตร  
กวา้ง   11 - 18  เมตร  ยาว   
800  เมตร หรือพื นที่ไม่น้อยกวา่ 
 12,000  ตารางเมตร   ตามแบบ
แปลนรายละเอียดของเทศบาล

        9,600,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
และ การขนส่ง

ส้านักการช่าง

70 กอ่สร้างผิวจราจรถนน
สวรรค์วถิีจากแยกถนน
อรรถกว ีถึงสามแยกถนน
ดาวดึงส์ (เสนอจากค้าร้อง
ของประชาชน)

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย ใน
การเดินทาง การจราจร
การขนส่ง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.20 เมตร  
กวา้ง   11 - 18  เมตร  ยาว   
760  เมตร หรือพื นที่ไม่น้อยกวา่ 
 11,400 ตารางเมตร   ตามแบบ
แปลนรายละเอียดของเทศบาล

        9,120,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร  
การขนส่งและ
การจราจร

ส้านักการช่าง

113



114

    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนส่ง ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2557 2558 2559
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและที่มา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธท์ี่คาดวา่
จะได้รับ

วตัถุประสงค์

71 กอ่สร้างผิวจราจรถนน
อรรถกว ีจากโรงพยาบาล
สวรรค์ประชารักษ์ถึงถนน
อมราวถิี (เสนอจากค้าร้อง
ของประชาชน)

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย ใน
การเดินทาง การจราจร
การขนส่ง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.20 เมตร  
กวา้ง   11 - 14  เมตร  ยาว   
500  เมตร หรือพื นที่ไม่น้อยกวา่ 
 6,500 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนรายละเอียดของเทศบาล

        5,200,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร  
การขนส่งและ
การจราจร

ส้านักการช่าง

72 กอ่สร้างผิวจราจร ถนน
โกสียจ์ากวดันครสวรรค์ถึง 
ธนาคารกรุงไทย จ้ากดั 
สาขา ถนนสวรรค์วถิี 
(เสนอจากค้าร้องของ
ประชาชน)

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย ใน
การเดินทาง การจราจร
การขนส่ง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.20 เมตร 
กวา้ง 5-12 เมตร ยาว 560 เมตร
 หรือ พื นที่ไม่น้อยกวา่ 5,130 
ตารางเมตร ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

        4,100,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
การขนส่งและ
การจราจร

ส้านักการช่าง

73 กอ่สร้างผิวจราจร ถนน
สวรรค์วถิีหน้าวดั
นครสวรรค์ถึงตึกน ้าเงิน 
(เสนอจากค้าร้องของ
ประชาชน)

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัยใน
 การเดินทาง การจราจร  
การขนส่ง

กอ่สร้างผิวจราจร คสล. หนา0.20 
เมตรกวา้ง 11-15 เมตร ยาว 430
 เมตร หรือพื นที่ไม่น้อยกวา่ 5,970
 ตร.ม ตามแบบแปลนรายละเอียด
ของเทศบาล

        4,780,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
การขนส่งและ
การจราจร

ส้านักการช่าง

74 กอ่สร้างผิวจราจร ถนน
โกสีย ์หน้าที่ท้าการ
ไปรษณียถ์ึงวดันครสวรรค์ 
(เสนอจากค้าร้องของ
ประชาชน)

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.20 เมตร 
กวา้ง 11 - 15 เมตร ยาว 775 
เมตร หรือมีเนื อที่ไม่น้อยกวา่ 
10,020 เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

        8,100,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
การขนส่งและการ
คมนาคม

ส้านักการช่าง
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    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนส่ง ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2557 2558 2559
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและที่มา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธท์ี่คาดวา่
จะได้รับ

วตัถุประสงค์

75 กอ่สร้างผิวจราจร พร้อม
ท่อระบายน ้า ถนน
สาธารณะแยกถนน
พิทักษ์สันติราษฎร์(ข้าง
บ้านนางชะเอม สิงหะ)
(เสนอโดยชุมชนสามัคคี
พัฒนา)

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการจราจร การขนส่ง
และมีระบบระบายน ้าที่ดี

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร 
กวา้ง 4.50 เมตร ยาว 42 เมตร 
พร้อมท่อระบายน ้า ขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 เมตร ตาม
แบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

           340,000 ราษฎรที่อยู่อาศัยใน
พื นที่มีการคมนาคมที่ดี
 ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ไม่มีปัญหาน ้า
ท่วมขัง

ส้านักการช่าง

76 กอ่สร้างผิวจราจรพร้อม    
ท่อระบายน ้า ภายในชุมชน
สุขสวสัด์ิ ศูนยท์่ารถ 
จ้านวน 9 ซอย
(เสนอโดยชุมชนสุขสวสัด์ิ)

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการเดินทาง การขนส่ง
และมีระบบระบายน ้าที่ดี

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร 
กวา้ง 3.00-7.00 เมตร ยาว
ประมาณ 611 เมตร พร้อมท่อ
ระบายน ้า ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 
0.60 เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

        5,353,000 ราษฎรที่อยู่อาศัยใน
พื นที่มีการคมนาคมที่ดี
 ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ไม่มีปัญหาน ้า
ท่วมขัง

ส้านักการช่าง

งบประมาณเทศบาล 108,057,000    79,645,000      107,023,000    
งบเงนิอุดหนุน 165,000,000    276,000,000    60,000,000      
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4. ยทุธศาสตรพั์ฒนากายภาพเมือง
    4.2 แนวทางปรบัปรงุภูมิทัศน์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พ้ืนที่นันทนาการ และสวนสาธารณะ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2557 2558 2559
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 กอ่สร้างลานต้นน ้า
เจา้พระยาหน้าคันป้องกนั
น ้าท่วมถนนเจา้พระยาและ
เขื่อนกนัตล่ิงแบบอัฒจรรย์
 ตั งแต่บันไดท่าน ้าตรอกชุน
หงษ์ถึงบันไดท่าน ้าเงินทุน
หลักทรัพย์

เพื่อให้มีลานเอนกประสงค์
ส้าหรับจดักจิกรรมต่าง ๆ 
และชมทัศนียภาพต้นน ้า
เจา้พระยา

กอ่สร้างลานเอนกประสงค์พร้อม
เขื่อนกนัตล่ิงแบบอัฒจรรยย์าว 94 
เมตร ตามแบบแปลนรายละเอียด
ของเทศบาล

5,000,000     มีสถานที่ส้าหรับจดั
กจิกรรมต่าง ๆ และ
ชมทัศนียภาพบริเวณ
ต้นน ้าเจา้พระยา

ส้านักการช่าง

2 กอ่สร้างห้องน ้าภายใน
อุทยานสวรรค์
(เสนอโดยชุมชนหิมพานต์)

เพื่ออ้านวยความสะดวก
แกป่ระชาชน ที่เข้ามาใช้
พักผ่อนภายในอุทยาน
สวรรค์

กอ่สร้างห้องน ้า จ้านวน  2 แห่ง 
ตามแบบแปลนรายละเอียดของ
เทศบาล

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

ส้านักการช่าง

3 ปรับปรุงเกาะกลางถนน
ทางร่วมระหวา่ง ถนน
อรรถกว ีและมาตุลี (หน้า
ส้านักงาน เทศบาลฯ)

เพื่อให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม
และให้มีสถานที่จดักจิกรรม

ปรับปรุงลานดนตรีจดัท้าทางเท้า
ภายในสวนปรับปรุงสวนหยอ่มติดตั ง
ระบบสปริงเกอร์และไฟฟ้าแสงสวา่ง
จ้านวน  1  แห่ง ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

       5,000,000 เกดิความสวยงาม
ตระการตา สร้าง
ความประทับใจ แกผู้่
มาเยี่ยมชม

ส้านักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 ถึง 2559)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธท์ี่คาดวา่
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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    4.2 แนวทางปรบัปรงุภูมิทัศน์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พ้ืนที่นันทนาการ และสวนสาธารณะ
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2557 2558 2559
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ี่คาดวา่
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

4 พัฒนาพื นที่เฉพาะบริเวณ
หนองผักตบ
(เสนอโดยชุมชนหนองผัก
ตบ)

เพื่อให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม
และป้องกนัการบุกรุกที่
สาธารณะในเชิงรุก

กอ่สร้างศาลาลอยน ้า ศาลาทางเดิน
รอบสระน ้า และปรับปรุงภูมิทัศน์ 
โดยรอบ  ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

       5,000,000      5,000,000 ราษฏรที่อยู่อาศัยใน
พื นที่มีที่ใช้ในการ
พักผ่อนเพิ่มรายได้จาก
การท่องเที่ยว

ส้านักการช่าง

5 ปรับปรุงเกาะกลางอุทยาน
สวรรค์
(เสนอโดยชุมชนหน้า
อุทยานฯ)

เพื่อให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม กอ่สร้างถนนและที่จอดรถปรับปรุง
อาคารเดิมที่ทรุดโทรมกอ่สร้างอาคาร
เรือนร่มไม้ 1 หลังปรับปรุงพื นที่และ
ตัดแต่งต้นไม้พร้อมปลูกต้นไม้เพิ่มเติม
  ตามแบบแปลนรายละเอียดของ
เทศบาล

     12,000,000 เกดิความสวยงาม
ตระการตา สร้าง
ความประทับใจ แกผู้่
มาเยี่ยมชม

ส้านักการช่าง

6 ปรับปรุงภูมิทัศน์ตามแนว
ถนนรอบเกาะญวน

เพื่อให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม ปลูกไม้ยนืต้นตามแนววถนนรอบ
เกาะญวนจ้านวนไม่น้อยกวา่ 400 
ต้น

       500,000 พื นที่เกาะญวนและ
ประชาชนจะได้รับการ
พัฒนา มีคุณภาพชีวติ
ที่ดีขึ น

ส้านักการช่าง

7 จดัท้าป้ายสถานที่
ท่องเที่ยวพร้อมประวติั
(เสนอโดยชุมชนตลาดลาว 
ชมรมเขากบ หอการค้า
จงัหวดันครสวรรค์ 
โรงเรียนนครสวรรค์)

เพื่อบอกถึงความเป็นมา
ของสถานที่ท่องเที่ยวใน
เขตเทศบาล

ป้ายชื่อสถานที่ท่องเที่ยวพร้อม
ประวติั  จ้านวน  12  ป้าย

       600,000 ประชาชนรับทราบ
ข้อมูลประวติัความ
เป็นมาเกี่ยวกบั
สถานที่ท่องเที่ยว

ส้านักการช่าง
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    4.2 แนวทางปรบัปรงุภูมิทัศน์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พ้ืนที่นันทนาการ และสวนสาธารณะ
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2557 2558 2559
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ี่คาดวา่
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

8 ปรับปรุงทางเท้าตาม
แนวขนานริมเขื่อนภายใน
อุทยานสวรรค์

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
เดินทางที่สะดวก

กอ่สร้างทางเดินเท้าภายในอุทยาน
สวรรค์กวา้ง 2.00 เมตร ยาว 
2,725 เมตร โดยปูบล็อกทางเท้า
พร้อมขอบคันหิน ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

     6,300,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การคมนาคม

ส้านักการช่าง

9 กอ่สร้างอาคารสัญลักษณ์
พื นที่ต้นน ้าเจา้พระยา 
(พื นที่เฉพาะเกาะยม)

เพื่อพัฒนาต้นแม่น ้า
เจา้พระยา ให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว ระดับประเทศ
ถึงระดับนานาชาติ

กอ่สร้างอาคารสัญลักษณ์ ต้นน ้า
เจา้พระยา พร้อมงานภูมิสถาปัตย ์
จ้านวน  1  แห่ง ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

 60,000,000
เงินอุดหนุน

 60,000,000
เงินอุดหนุน

ราษฏรที่อยู่อาศัยใน
พื นที่มีที่ใช้ในการ
พักผ่อนเพิ่มรายได้จาก
การท่องเที่ยว

ส้านักการช่าง

10 พัฒนาพื นที่เพื่อ
สวนสาธารณะและ
กจิกรรมสันทนาการ หนอง
หัวสวน และหนองปลายไร่ 
(พื นที่เฉพาะเกาะยม)

เพื่อรองรับการพัฒนาต้น
แม่น ้าเจา้พระยาให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยว
ระดับประเทศถึงระดับ
นานาชาติ

ปรับปรุงพื นที่ กอ่สร้างสาธารณะ
อาคารกฬีากลางแจง้ และอาคาร
กฬีาในร่มในพื นที่ นสล.หนองหัว
สวนและหนองปลายไร่

 40,000,000
เงินอุดหนุน

 40,000,000
เงินอุดหนุน

ราษฏรที่อยู่อาศัยใน
พื นที่มีที่ใช้ในการ
พักผ่อนเพิ่มรายได้จาก
การท่องเที่ยว

ส้านักการช่าง
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    4.2 แนวทางปรบัปรงุภูมิทัศน์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พ้ืนที่นันทนาการ และสวนสาธารณะ
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2557 2558 2559
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ี่คาดวา่
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

11 พัฒนาพื นที่และรูปแบบ
การด้ารงชีวติของคนบ้าน
เกาะญวนตามโครงการปิด
ทองหลังพระ

เพื่อพัฒนาพื นที่เกาะญวน 
และคุณภาพชีวติของคน
บ้านเกาะญวน

 - กอ่สร้างปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภคสาธารณูปการและส่ิง
อ้านวยความสะดวกตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล
- พัฒนาต้นแบบงานชีวอนามัยของ
ชาวบ้านเกาะญวน
- ยกระดับคุณภาพชีวติของคนบ้าน
เกาะญวน ตามโครงการปิดทองหลัง
พระ 71 ครัวเรือน
- กอ่สร้างศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก จ้านวน
 1 แห่ง

 30,000,000
เงินอุดหนุน

พื นที่เกาะญวนและ
ประชาชนจะได้รับการ
พัฒนา มีคุณภาพชีวติ
ที่ดีขึ น

ส้านักการช่าง
ส้านักการ
สาธารณสุขฯ
กองวชิาการฯ

12 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์เกาะญวน (เสนอ
จากค้าร้องประชาชน)

เพื่อให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม
ส้าหรับการท่องเที่ยว

จดัภูมิทัศน์รอบเกาะญวน        500,000 พื นที่เกาะญวนและ
ประชาชนจะได้รับการ
พัฒนา มีคุณภาพชีวติ
ที่ดีขึ น

ส้านักการช่าง

13 วางและปรับปรุงผังเมือง
รวมนครสวรรค์

เพื่อปรับปรุงผังเมืองรวมให้
เป็นไปตามสภาพการณ์
ของชุมชนเมืองที่
เปล่ียนแปลงไป

1 โครงการ        250,000          250,000        250,000 ผังเมืองรวมสามารถใช้
เป็นเคร่ืองมือชี น้าการ
พัฒนาเมืองได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ

ส้านักการช่าง

งบประมาณเทศบาล 14,150,000  23,250,000     5,250,000     
งบเงนิอุดหนุน 60,000,000  130,000,000   40,000,000  
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4. ยทุธศาสตรพั์ฒนากายภาพเมือง
    4.3 แนวทางปรบัปรงุและเพ่ิมประสิทธภิาพ การขยายระบบผลิต และจ้าหน่ายน ้าประปา พรอ้มพัฒนาคุณภาพน ้าประปา

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2557 2558 2559
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 วางท่อเมนประปา  ซอย
สวรรค์วถิี 24 ข้างโรงเรียน
สตรีนครสวรรค์(เสนอจาก
ค าร้องของประชาชน)

เพื่อขยายการผลิตน  าประปา
ให้ประชาชนใช้อยา่งทั่วถึง

วางท่อ PVC ขนาด Ø 150 มม.  ชั น
คุณภาพ  13.5 ชนิดต่อด้วยแหวนยาง 
 ความยาวประมาณ  550  เมตร 
ประสานท่อเมน ขนาดØ 300 มม. จาก
ถนนวงษ์สวรรค์ และประสานท่อให้กบั
ผู้ใช้น  าประปา ประมาณ 20 ราย

       883,600 ประชาชนมีน  าสะอาด
ใช้อุปโภคบริโภค อยา่ง
ทั่วถึงและเพียงพอ

ส านักการประปา

2 วางท่อเมนประปา จาก
ประปาแควใหญถ่ึงประตู
วดัตะแบก (ท.2) (เสนอ
จากค าร้องของประชาชน)

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการ
ผลิตน  าประปา

วางท่อ PVC ขนาด Ø 8" ชั นคุณภาพ 
8.5 ชนิดต่อด้วยแหวนยางความยาว 
ประมาณ 1200 เมตร

    1,294,000 ประชาชนมีน  าสะอาด
ใช้อุปโภคบริโภค อยา่ง
ทั่วถึงและเพียงพอ

ส านักการประปา

3 วางท่อเมนประปา ถนน
วมิานแมนฝ่ังขวาแยกจาก
ซอยสวรรค์วถิี 22

เพื่อขยายการผลิตน  าประปา
ให้ประชาชนใช้อยา่งทั่วถึง

วางท่อ  PVC ขนาด Ø 100 มม. ชั น 
13.5  ชนิดต่อด้วยแหวนยาง  ความยาว
 250 เมตร และเข้าซอยสวรรค์วถิี 20 
ความยาว 135 เมตร  รวมความยาว 
385 เมตร

      450,900 ประชาชนมีน  าสะอาด
ใช้อุปโภคบริโภค อยา่ง
ทั่วถึงและเพียงพอ

ส านักการประปา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 ถึง 2559)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธท์ี่คาดวา่
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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    4.3 แนวทางปรบัปรงุและเพ่ิมประสิทธภิาพ การขยายระบบผลิต และจ้าหน่ายน ้าประปา พรอ้มพัฒนาคุณภาพน ้าประปา
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2557 2558 2559
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธท์ี่คาดวา่
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

4 วางท่อเมนประปา จาก
หลักดับเพลิงติดบ้านพัก
พนักงานเจา้ท่า ถึงสุดรั ว
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
(เสนอจากค าร้องของ
ประชาชน)

เพื่อขยายการผลิตน  าประปา
ให้ประชาชนใช้อยา่งทั่วถึง

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

      720,600 ประชาชนมีน  าสะอาด
ใช้อุปโภคบริโภค อยา่ง
ทั่วถึงและเพียงพอ

ส านักการประปา

5 งานปรับปรุงต้นก าลัง
เคร่ืองสูบน  าจากเคร่ืองยนต์
เป็นมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 
200 กโิลวตัต์ (270 
แรงม้า) โรงสูบน  าแรงสูงที่ 1

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการ
ผลิตน  าประปา

1. งานรื อถอนเคร่ืองสูบน  า
2. ติดตั งเคร่ืองสูบน  าพร้อมมอเตอร์
ไฟฟ้า ขนาด 200 kw 
380v/3p/50Hz จ านวน 1 ขุด
3. ปรับปรุงท่อทางดูด - ท่อทางส่ง  
จ านวน 1 งาน
4. ติดตั งตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าแบบ
ซอพสตาร์ท ขนาด 200 kw พร้อม
ติดตั งสายไฟฟ้า จ านวน 1 งาน

   1,850,000 การเพิ่มประสิทธภิาพ
ในการผลิตน  าประปา

ส านักการประปา

121



122

    4.3 แนวทางปรบัปรงุและเพ่ิมประสิทธภิาพ การขยายระบบผลิต และจ้าหน่ายน ้าประปา พรอ้มพัฒนาคุณภาพน ้าประปา
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2557 2558 2559
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธท์ี่คาดวา่
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

6 งานปรับปรุงต้นก าลัง
เคร่ืองสูบน  าจากเคร่ืองยนต์
เป็นมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 
160 กโิลวตัต์ (220 
แรงม้า) โรงสูบน  าแรงสูงที่ 1

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการ
ผลิตน  าประปา

1. งานรื อถอน  เคร่ืองสูบน  า
2. งานติดตั งเคร่ืองสูบน  า พร้อมมอเตอร์
ไฟฟ้า ขนาด 160 KW 
380v/3p/50Hz
3. ปรับปรุงท่อทางดูด -ท่อทางส่ง 
จ านวน  1 งาน
4. ติดตั งตู้ควบคุมมอร์เตอร์ไฟฟ้า ระบบ
 ซอพสตาร์ท ขนาด 160 kw พร้อม
ติดตั งสายไฟฟ้า  จ านวน 1 งาน

   1,400,000 การเพิ่มประสิทธภิาพ
ในการผลิตน  าประปา

ส านักการประปา

7 งานปรับปรุงหัวเคร่ืองสูบ
น  าใช้มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 
160 กโิลวตัต์ (220 
แรงม้า) โรงสูบน  าแรงสูงที่ 1

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการ
ผลิตน  าประปา

1. งานรื อถอนหัวปั๊มเดิมและยอร์ย
2. ติดตั งเคร่ืองสูบน  าใหม่ (เฉพาะหัวปั๊ม
และยอร์ย) จ านวน 1 ชุด
3. ปรับปรุงแท่นเหล็ก ท่อทางดูดและ
ท่อส่ง จ านวน 1 งาน
4. ปรับปรุงตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า ให้
เป็นแบบซอพสตาร์ท ขนาด 160 Kw
จ านวน 1 งาน

      750,000 การเพิ่มประสิทธภิาพ
ในการผลิตน  าประปา

ส านักการประปา
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    4.3 แนวทางปรบัปรงุและเพ่ิมประสิทธภิาพ การขยายระบบผลิต และจ้าหน่ายน ้าประปา พรอ้มพัฒนาคุณภาพน ้าประปา
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2557 2558 2559
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธท์ี่คาดวา่
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

8 งานติดตั งชุดเครนรางเล่ือน
โรงสูบน  าแรงสูงที่ 4

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการ
ผลิตน  าประปา

1. ติดตั งชุดเครนรางเล่ือนส าหรับเคร่ือง
สูบน  าแรงสูง เคร่ืองที่ 1,2,3,4,6,7,8
2. ประกอบด้วยสะพานเครนรับน  าหนัก
พร้อมชุดปั๊มหัวท้ายสะพาน จ านวน 1 
ชุด แนวรางรับน  าหนัก ,ชุดรอกโซ่  
จ านวน 1 ชุด

   1,200,000 การเพิ่มประสิทธภิาพ
ในการผลิตน  าประปา

ส านักการประปา

9 งานติดตั งชุดรอกพร้อมราง
เล่ือน ส าหรับเคร่ืองสูบน  า
แรงต่ า เคร่ืองที่ 1,2,3 โรง
สูบแรงต่ า 2

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการ
ผลิตน  าประปา

1. ติดตั งชุดรอกพร้อมรางเล่ือนส าหรับ
เคร่ืองสูบน  าแรงต่ าเคร่ืองที1่,2,3
2.ปรับปรุงโครงหลังคา โรงสูบแรงต่ า 1 
งาน และสายเมนไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ 1
 ชุด

      950,000 การเพิ่มประสิทธภิาพ
ในการผลิตน  าประปา

ส านักการประปา

10 งานปรับปรุงแท่นมอเตอร์
เคร่ืองสูบน  าแรงต่ า และ
ท่อทางดูด โรงสูบน  าแรงต่ า
 2 (ตัวที่ 1 -3)

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการ
ผลิตน  าประปา

1.รื อถอนเคร่ืองสูบน  า , ท่อทางดูด
2. ติดตั งหัวปั๊ม พร้อมชุดยอร์ย แท่น
เหล็ก และท่อทางดูด ,อุปกรณ์ท่อ 
จ านวน 3 ชุด

   1,500,000 การเพิ่มประสิทธภิาพ
ในการผลิตน  าประปา

ส านักการประปา

11 วางท่อประปา G/S ข้าม
สะพานไปเกาะยม

เพื่อขยายการผลิตน  าประปา
ให้ประชาชนใช้อยา่งทั่วถึง

วางท่อ G/S ขนาด Ø 250 มม.ข้าม
สะพานไปเกาะยมระยะทางประมาณ 
406 เมตร

   2,000,000 ประชาชนมีน  าสะอาด
ใช้อุปโภคบริโภค อยา่ง
ทั่วถึงและเพียงพอ

ส านักการประปา
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    4.3 แนวทางปรบัปรงุและเพ่ิมประสิทธภิาพ การขยายระบบผลิต และจ้าหน่ายน ้าประปา พรอ้มพัฒนาคุณภาพน ้าประปา
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2557 2558 2559
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธท์ี่คาดวา่
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

12 วางท่อเมนประปา ถนน
พหลโยธนิไปถนนเล่ียง
เมืองถึงทางเข้าโครงการ
หมู่บ้านมั่นคง

เพื่อขยายการผลิตน  าประปา
ให้ประชาชนใช้อยา่งทั่วถึง

วางท่อ PVC ขนาด  Ø 200 มม. และ
ท่อ PVC ขนาด Ø 150 มม. ชั น
คุณภาพ 13.5  ชนิดต่อด้วยแหวนยาง 
ติดตั งหลักดับเพลิง จ านวน 2 จดุ ความ
ยาว 900 เมตร

   1,436,100 ประชาชนมีน  าสะอาด
ใช้อุปโภคบริโภค อยา่ง
ทั่วถึงและเพียงพอ

ส านักการประปา

งบประมาณเทศบาล 2,177,600    8,821,500   3,436,100   
งบเงนิอุดหนุน -               -              -              
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4. ยทุธศาสตรพั์ฒนากายภาพเมือง
    4.4 แนวทางปรบัปรงุ และเพ่ิมประสิทธภิาพระบบระบายน ้า ระบบป้องกันน ้าท่วม / และแก้ไขปัญหาน ้าท่วม

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2557 2558 2559
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 กอ่สร้างระบบระบายน ้า
ถนนสาธารณะแยกถนน
สุทัศน์เทพ ข้างบ้านเลขที่ 
214/115  (เสนอจากค้า
ร้องประชาชน)

เพื่อแกไ้ขปัญหาระบบ
ระบายน ้า

กอ่สร้างรางระบายน ้า ค.ส.ล.ขนาด
กวา้ง 0.40 เมตร ยาวประมาณ 
12.00 เมตร และวางท่อระบายน ้า
ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 0.60 
เมตร พร้อมบ่อพักยาวประมาณ 
18.00 เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

150,000         ประชาชนที่อาศัยอยู่
ในพื นที่ไม่มีปัญหาน ้า
ท่วมขัง

ส้านักการช่าง

2 กอ่สร้างระบบระบายน ้า
ถนนพหลโยธนิจากแยก
โกดังปูนนกอินทรียถ์ึง
บริเวณหน้าโกดังทีดี
เคร่ืองด่ืม

เพื่อให้มีระบบระบายน ้า
ที่ดี แกไ้ขปัญหาน ้าท่วม
ขังในพื นที่

ท่อระบายน ้า ค.ส.ล. ขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 1.20 เมตร ยาว 
97 เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

       1,100,000 ราษฏรที่อยู่อาศัยใน
พื นที่ได้รับความ
สะดวก ปลอดภัย ไม่
มีปัญหาน ้าท่วมขังใน
พื นที่

ส้านักการช่าง

3 กอ่สร้างคันป้องกนัน ้าท่วม
ชุมชนเขาโกรกพม่า เขา
ใหญ ่เขาน้อย

เพื่อป้องกนัน ้าท่วมชุมชน
เมืองนครสวรรค์

คันป้องกนัน ้าท่วมยาว 4,900 
เมตร และงานประกอบตามแบบ
แปลนรายละเอียดของเทศบาล

 530,000,000
เงินอุดหนุน

 500,000,000
เงินอุดหนุน

ป้องกนัปัญหาน ้าท่วม
ได้อยา่งเต็มรูปแบบ

ส้านักการช่าง

ที่ โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 ถึง 2559)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธท์ี่คาดวา่
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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    4.4 แนวทางปรบัปรงุ และเพ่ิมประสิทธภิาพระบบระบายน ้า ระบบป้องกันน ้าท่วม / และแก้ไขปัญหาน ้าท่วม
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2557 2558 2559
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ
ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

4 ปรับปรุงระบบระบายน ้า
ถนนสวรรค์วถิี ช่วงแยก
ถนนธรรมวถิี ถึงอรรถกว ี
(เสนอโดยชุมชนยวุบัณฑิต)

เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทาง 
การจราจร การขนส่ง 
และมีระบบระบายน ้าที่ดี

กอ่สร้างท่อระบายน ้าขนาด คสล.
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 1.00 เมตร 
พร้อมปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร
หลังท่อยาวรวม 700 เมตร ตาม
แบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

       6,500,000 ราษฏรที่อยู่อาศัยใน
พื นที่ได้รับการ
คมนาคมที่สะดวก  
ไม่มีปัญหาน ้าท่วมขัง

ส้านักการช่าง

5 กอ่สร้างคันป้องกนัน ้าท่วม
ถนนริมน ้าจากหน้า
โรงเรียนอนุบาลไปตามริม
แม่น ้าเจา้พระยาถึงข้างวดั
เขื่อนแดงและตามแนว
ถนนสวรรค์วถิี ถึงแยกสันคู

เพื่อป้องกนัน ้าท่วมชุมชน
เมืองนครสวรรค์

คันป้องกนัน ้าท่วมยาว 3,224 
เมตร พร้อมงานประกอบตามแบบ
แปลนรายละเอียดของเทศบาล

 150,000,000
เงินอุดหนุน

ป้องกนัปัญหาน ้าท่วม
ได้อยา่งเต็มรูปแบบ

ส้านักการช่าง

6 ปรับปรุงระบบระบายน ้า
ถนนโกสียจ์ากเชิงสะพาน
พิษณุโลก - ป้อมหนึ่ง
(เสนอโดยชุมชนโกมินทร์)

เพื่อให้มีระบบระบายน ้า
ที่ดี

กอ่สร้างท่อระบายน ้าขนาด  1.20 
เมตร  ยาว  2,275  เมตร และท่อ
ระบายน ้าขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง  
1.50  เมตร  ยาว 1,490  เมตร 
ตามแบบแปลนรายละเอียดของ
เทศบาล

     30,000,000      35,000,000 ราษฏรที่อยู่อาศัยใน
พื นที่ได้รับการ
คมนาคมที่สะดวก  
ไม่มีปัญหาน ้าท่วมขัง

ส้านักการช่าง
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    4.4 แนวทางปรบัปรงุ และเพ่ิมประสิทธภิาพระบบระบายน ้า ระบบป้องกันน ้าท่วม / และแก้ไขปัญหาน ้าท่วม
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2557 2558 2559
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ
ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

7 กอ่สร้างเขื่อนป้องกนัตล่ิง
ริมแม่น ้าปิงบริเวณเกาะยม
จากจดุสิ นสุดเขื่อนบริเวณ
ต้นน ้าเจา้พระยาถึงเชิง
สะพานนิมมานรดี

เพื่อป้องกนัตล่ิงริม
แม่น ้าพัง

เขื่อนป้องกนัตล่ิงและถนนล้าลอง
หลังเขื่อน ยาว 1,178 เมตร ตาม
แบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

 117,800,000
เงินอุดหนุน

ราษฎรที่อยู่อาศัยใน
พื นที่ได้รับความ
สะดวกปลอดภัย มี
เส้นทางคมนาคมใช้
สัญจร ป้องกนัปัญหา
น ้าเอ่อล้นตล่ิง

ส้านักการช่าง

8 กอ่สร้างเขื่อนป้องกนัตล่ิง 
ริมแม่น ้าน่านบริเวณเกาะ
ยม จากจดุสิ นสุดเขื่อน
บริเวณต้นน ้าเจา้พระยาถึง
สะพานข้ามแม่น ้าน่านฝ่ัง
วดัปากน ้าโพเหนือ

เพื่อป้องกนัตล่ิงริม
แม่น ้าพัง

เขื่อนป้องกนัตล่ิงและถนนล้าลอง
หลังเขื่อน ยาว 1,580 เมตร ตาม
แบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

 158,000,000
เงินอุดหนุน

ราษฎรที่อยู่อาศัยใน
พื นที่ได้รับความ
สะดวกปลอดภัย มี
เส้นทางคมนาคมใช้
สัญจร ป้องกนัปัญหา
น ้าเอ่อล้นตล่ิง

ส้านักการช่าง

9 ซ่อมแซมเขื่อนปัองกนัตล่ิง
ตามแนวคันป้องกนัน ้าท่วม
จากใต้สะพานเดชาติวงศ์
ถึงหน้าโรงเรียนอนุบาล
นครสวรรค์

เพื่อซ่อมแซมระบบ
ป้องกนัน ้าท่วม

ซ่อมแซมเขื่อนป้องกนัตล่ิงที่ช้ารุด
ตามแบบแปลนรายละเอียดของ
เทศบาล

       2,000,000        2,000,000        2,000,000 สามารถใช้ระบบ
ป้องกนัน ้าท่วมได้ตาม
วตัถุประสงค์ของการ
กอ่สร้าง

ส้านักการช่าง
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    4.4 แนวทางปรบัปรงุ และเพ่ิมประสิทธภิาพระบบระบายน ้า ระบบป้องกันน ้าท่วม / และแก้ไขปัญหาน ้าท่วม
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2557 2558 2559
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ
ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

10 กอ่สร้างเขื่อนป้องกนัตล่ิง
ริมแม่น ้าน่าน ตั งแต่ศาล
เจา้ถึงสะพานข้ามแม่น ้า
น่านฝ่ังตรงข้ามวดัปากน ้า
โพเหนือ

เพื่อป้องกนัตล่ิงริม
แม่น ้าพัง

เขื่อนป้องกนัตล่ิงและถนนล้าลอง
หลังเขื่อน ยาว 1,810 เมตร ตาม
แบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

   176,000,000 ราษฎรที่อยู่อาศัยใน
พื นที่ได้รับความ
สะดวกปลอดภัย มี
เส้นทางคมนาคมใช้
สัญจร ป้องกนัปัญหา
น ้าเอ่อล้นตล่ิง

ส้านักการช่าง

11 ปรับปรุงระบบระบายน ้า
ถนนจกัรวาล เร่ิมตั งแต่
แยกพหลโยธนิ ถึงแยกนวมิ
นทร์และทางหลวง 
หมายเลข  117 จาก
แยกนวมินทร์ถึงใต้สะพาน
พิษณุโลก
(เสนอโดยชุมชนหน้าผา)

เพื่อรวบรวมน ้าเสียและ
ระบบระบายน ้า  
ป้องกนัน ้าท่วมขังพื นที่ 
ตามแนวถนน

กอ่สร้างท่อระบายน ้าขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 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 ถนน
กอ่สร้างอาคารดักน ้าเสียและบ่อสูบ
น ้าเสีย จ้านวน  1 แห่ง ตามแบบ
แปลนรายละเอียดของเทศบาล

 40,000,000
เงินอุดหนุน

 40,000,000
เงินอุดหนุน

ราษฏรที่อยู่อาศัย    
ในพื นที่ได้รับการ
คมนาคมที่สะดวก  
ไม่มีปัญหาน ้าท่วมขัง

ส้านักการช่าง
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    4.4 แนวทางปรบัปรงุ และเพ่ิมประสิทธภิาพระบบระบายน ้า ระบบป้องกันน ้าท่วม / และแก้ไขปัญหาน ้าท่วม
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2557 2558 2559
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ
ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

12 กอ่สร้างรางระบายน ้า 
คสล.รูปตัวยพูร้อมฝาปิด 
คสล. ซอยมาตุลี 14
(เสนอโดยค้าร้องของ
ประชาชน)

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร

กอ่สร้างรางระบายน ้า คสล.รูปตัวย ู
 พร้อมฝาปิด คสล.ซอยมาตุลี 14  
ขนาดลึก 0.40 เมตร กวา้ง 0.50 
เมตร ความยาว รวมทั งสองข้าง 
494 เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

       1,123,000 ราษฏรที่อยู่อาศัยใน
พื นที่ได้รับการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว

ส้านักการช่าง

13 กอ่สร้างเขื่อนป้องกนัตล่ิง
ริมแม่น ้าเจา้พระยา ตั งแต่
ศาลเจา้ถึงท่าข้าวก้านันทรง

เพื่อป้องกนัตล่ิงริม
แม่น ้าพัง

เขื่อนป้องกนัตล่ิงและถนนล้าลอง
หลังเขื่อนยาว 958 เมตร ตามแบบ
แปลนรายละเอียดของเทศบาล

 95,800,000
เงินอุดหนุน

ราษฎรที่อยู่อาศัยใน
พื นที่ได้รับความ
สะดวกปลอดภัย มี
เส้นทางคมนาคมใช้
สัญจร ป้องกนัปัญหา
น ้าเอ่อล้นตล่ิง

ส้านักการช่าง

14 กอ่สร้างเขื่อนป้องกนัตล่ิง
ริมแม่น ้าเจา้พระยา ฝ่ังวดั
เขา ตั งแต่บริเวณเชิง
สะพานเดชา ถึงหน้าบริษัท
เสริมสุข จ้ากดั

เพื่อป้องกนัตล่ิงริม
แม่น ้าพัง

เขื่อนป้องกนัตล่ิงและปรับปรุงถนน
หลังเขื่อนยาว 1,320 เมตร ตาม
แบบแปลนรายละเอียดของเทศบาล

 100,000,000
เงินอุดหนุน

ราษฎรที่อยู่อาศัยใน
พื นที่ได้รับความ
สะดวกปลอดภัย มี
เส้นทางคมนาคมใช้
สัญจร ป้องกนัปัญหา
น ้าเอ่อล้นตล่ิง

ส้านักการช่าง
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    4.4 แนวทางปรบัปรงุ และเพ่ิมประสิทธภิาพระบบระบายน ้า ระบบป้องกันน ้าท่วม / และแก้ไขปัญหาน ้าท่วม
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2557 2558 2559
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ
ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

15 กอ่สร้างเขื่อนป้องกนัตล่ิง
บริเวณเกาะยม จาก
สะพานนิมมานรดี ถึง
บริเวณวดัคลองคาง

เพื่อป้องกนัตล่ิงริม
แม่น ้าพัง

เขื่อนป้องกนัตล่ิงและปรับปรุงถนน
หลังเขื่อนยาว 457 เมตร ตามแบบ
แปลนรายละเอียดของเทศบาล

 45,700,000
เงินอุดหนุน

ราษฎรที่อยู่อาศัยใน
พื นที่ได้รับความ
สะดวกปลอดภัย มี
เส้นทางคมนาคมใช้
สัญจร ป้องกนัปัญหา
น ้าเอ่อล้นตล่ิง

ส้านักการช่าง

16 ติดตั งเคร่ืองผลักดันน ้า
แม่น ้าเจา้พระยา บริเวณใต้
สะพานเดชาติวงศ์

เพื่อช่วยให้น ้าในแม่น ้า
เจา้พระยาไหลผ่าน
สะพานเดชาติวงศ์ได้ 
เร่งน ้าในช่วงน ้าหลาก

เคร่ืองผลักดันน ้าไฮดรอลิคพร้อม
เคร่ืองต้นก้าลังไฮดรอลิคและโป๊ะ
เหล็กพร้อมระบบบังคับเลี ยว
เดินหน้าถอยหลัง ปรับบังคับ
ความเร็วการผลักดันน ้า 
ความสามารถในการดันน ้าไม่น้อย
กวา่ 90,000 ลิตร/นาที จ้านวน 
30 เคร่ือง

 150,000,000
เงินอุดหนุน

ลดระดับน ้าในแม่น ้า
ปิง น่าน และ
เจา้พระยาช่วงที่ไหล
ผ่านตัวเมือง
นครสวรรค์ ไม่กอ่
ปัญหาน ้าเอ่อล้นเข้า
ตัวเมืองในช่วงอุทกภัย

ส้านักการช่าง

17 วางท่อระบายน ้าพร้อมบ่อ
พักบริเวณหน้าบ้านพัก
อัยการ หน้ามหาวทิยาลัย
ราชภัฎ

เพื่อให้มีระบบระบายน ้า
ที่ดี แกไ้ขปัญหาน ้าท่วม
ขังในพื นที่

กอ่สร้างท่อระบายน ้าขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.60 เมตร ความ
ยาว 200 เมตร  ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

       1,000,000 ราษฎรที่อยู่อาศัยใน
พื นที่ได้รับความ
สะดวกปลอดภัย ไม่
พบปัญหาน ้าท่วมขัง

ส้านักการช่าง
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    4.4 แนวทางปรบัปรงุ และเพ่ิมประสิทธภิาพระบบระบายน ้า ระบบป้องกันน ้าท่วม / และแก้ไขปัญหาน ้าท่วม
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2557 2558 2559
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ
ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

18 วางท่อระบายน ้าพร้อมบ่อ
พักบริเวณซอยสวรรค์วถิี 
46

เพื่อให้มีระบบระบายน ้า
ที่ดี แกไ้ขปัญหาน ้าท่วม
ขังในพื นที่

กอ่สร้างท่อระบายน ้าขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.60 เมตร ความ
ยาว 40 เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล

         350,000 ราษฎรที่อยู่อาศัยใน
พื นที่ได้รับความ
สะดวกปลอดภัย ไม่
พบปัญหาน ้าท่วมขัง

ส้านักการช่าง

19 กอ่สร้างวางท่อระบายน ้า
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
 117 บริเวณหน้าชัยนาท
แอร์แอนด์ซาวด์ ถึงตรง
ข้ามถนนข้างอู่ตาเร่ิม

เพื่อให้มีระบบระบายน ้า
ที่ดี แกไ้ขปัญหาน ้าท่วม
ขังในพื นที่

วางท่อระบายน ้าพร้อมบ่อพัก เส้น
ผ่านศูนยก์ลาง 1.00 เมตร ความ
ยาวประมาณ 265 เมตร ตามแบบ
แปลนรายละเอียดของเทศบาล

       2,000,000 ราษฎรที่อยู่อาศัยใน
พื นที่ได้รับความ
สะดวกปลอดภัย ไม่
พบปัญหาน ้าท่วมขัง

ส้านักการช่าง

งบประมาณเทศบาล 13,100,000     209,123,000   37,000,000     
งบเงนิอุดหนุน 680,000,000   815,800,000   431,500,000   
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5. ยทุธศาสตรด์้านการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยและความมั่นคง
    5.1 แนวทางส่งเสรมิประชาธปิไตย ความเสมอภาค  สิทธ ิเสรภีาพ ของประชาชน และการมีส่วนรว่มของประชาชนในการพัฒนาท้องถ่ิน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2557 2558 2559
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 วนัเทศบาล (ตามนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย)

เพื่อเชิดชูความส าคัญของ
การปกครองท้องถิ่นใน
รูปแบบเทศบาลให้ปรากฏ
แกป่ระชาชนทั่วไป

ท าบุญเล้ียงเพลพระ จดันิทรรศการ
ผลงานเทศบาล จดักจิกรรม
นันทนาการ จ านวน 1 คร้ัง

        50,000         50,000         50,000 พนักงานเทศบาลและ
ประชาชนทั่วไปเข้าใจและ
เห็นความส าคัญของการ
ปกครองท้องถิ่นรูปแบบ
เทศบาล พนักงาน
เทศบาลมีความรัก สามัคคี

ส านักปลัด
งานธรุการ

2 อุดหนุนหน่วยงานของรัฐ
หรือองค์กรเอกชนใน
กจิกรรมอันเป็น
สาธารณประโยชน์

เพื่ออุดหนุนองค์กรประชาชน
 องค์กรการกศุลองค์กรที่
จดัต้ังตามกฎหมาย ส่วน
ราชการหรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐในจงัหวดั ในกจิกรรม
อันเป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนหน่วยงานต่างๆ ในกจิกรรม
อันเป็นสาธารณประโยชน์ จ านวน 3 
หน่วยงาน

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

ส านักปลัด
งานธรุการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 ถึง 2559)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธท์ี่คาดวา่
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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    5.1 แนวทางส่งเสรมิประชาธปิไตย ความเสมอภาค  สิทธ ิเสรภีาพ ของประชาชน และการมีส่วนรว่มของประชาชนในการพัฒนาท้องถ่ิน
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2557 2558 2559
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธท์ี่คาดวา่
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

3 ส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ

เพื่อน าข้อมูลที่ได้รับมา
ปรับปรุงประสิทธภิาพการ
ท างาน ให้ผู้รับบริการได้รับ
ความพึงพอใจสูงสุด

จดัจา้งหน่วยงานหรือสถาบันที่เป็น
กลางส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการของเทศบาลในประเด็น
หลัก ๆ ได้แก ่ด้านกระบวนการ
ขั้นตอนการให้บริการด้านเจา้หน้าที่ผู้
ให้บริการ ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก
 ฯลฯ

        70,000         70,000         70,000 ผู้รับบริการได้รับความพึง
พอใจสูงสุด

งานการเจา้หน้าที่

4 อุดหนุนโครงการอนุรักษ์
และส่งเสริมงานประเพณี
แห่เจา้พ่อเจา้แม่ปากน้ าโพ

 เพื่อเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวภายในจงัหวดั

สนับสนุนงานประเพณีแห่เจา้พ่อ-เจา้
แม่ ปากน้ าโพ ปีละ 1 คร้ัง

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

งานส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

งบประมาณเทศบาล 3,120,000   3,120,000   3,120,000   
งบเงนิอุดหนุน -              -              -              
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5. ยทุธศาสตรด์้านการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยและความมั่นคง
    5.2 แนวทางพัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรพัยส์ิน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2557 2558 2559
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 จดัระเบียบการจ าหน่าย
สินค้าในที่สาธารณะและ
ให้ความรู้แกผู้่ประกอบการ
ค้า

ผู้ประกอบการค้ารู้และ
เข้าใจกฎ ระเบียบของ
ราชการและปฏิบัติได้อยา่ง
ถูกต้อง

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

งานเทศกจิ

2 ส ารวจตรวจสอบบุคคล
เร่ร่อนขอทานในเขต
เทศบาล

เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพ
ชีวติบุคคลเร่ร่อนขอทาน 
ตลอดจนเพื่อลดปัญหาการ
กอ่อาชญากรรมและปัญหา
การกอ่เหตุร าคาญแก่
ประชาชน

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

งานเทศกจิ

3 จดัระเบียบถนนและทาง
เท้าในเขตเทศบาล

เพื่อให้เกดิความเป็นระเบียบ
และความสะดวกในการ
สัญจรของประชาชน

ทางเท้ามีทางเดินส าหรับประชาชนและ
ถนนที่ช่องจอดรถร้อยละ 80

           50,000       50,000       50,000 ประชาชนมีที่จอดรถ
เพียงพอและทางเท้ามี
ทางเดิน

งานเทศกจิ

4 สัปดาห์ป้องกนัอัคคีภัย เพื่อจดักจิกรรมณรงค์
ป้องกนัอัคคีภัย

71  ชุมชน            50,000       50,000       50,000 การเกดิอัคคีภัยลดลง งานป้องกนัฯ

5 รณรงค์ป้องกนัสาธารณภัย เพื่อจดักจิกรรมรณรงค์
ป้องกนัเหตุสาธารณภัย 
อุบัติภัย

71  ชุมชน            50,000       50,000       50,000 การเกดิสาธารณภัยลดลง งานป้องกนัฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 ถึง 2559)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธท์ี่คาดวา่
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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    5.2 แนวทางพัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรพัยส์ิน
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2557 2558 2559
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ี่คาดวา่
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

6 ตรวจร่วมเพื่อความปลอดภัย เพื่อจดัก าลัง อปพร.ออก
ตรวจร่วม กบัหน่วยงานของ
ต ารวจ

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

งานป้องกนัฯ

7 เยาวชนป้องกนัสาธารณภัย
  หรือภัยคุกคามอื่น

เพื่อฝึกให้เยาวชนรู้วธิกีาร
ป้องกนัสาธารณภัย และ
ระงับภัย ตลอดจนการ
ป้องกนัตัวจากภัยคุกคามอื่น

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

งานป้องกนัฯ

8 ประกวดการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภัยดีเด่น

เพื่อร่วมโครงการประกวด
การป้องกนัฯ ดีเด่น ที่กรม
ป้องกนัฯ จดัขึ้น

ปีละ 1  คร้ัง 30,000 งานป้องกนัฯ อาจได้รับ
รางวลัจากการประกวด

งานป้องกนัฯ

9 ฝึกซ้อมแผนระงับอัคคีภัย 
ในพื้นที่เส่ียงภัย

เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การระงับอัคคีภัย

30  ชุมชน            50,000 พนักงานมีความพร้อมใน
การระงับอัคคีภัย

งานป้องกนัฯ

10 ป้องกนัและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลส าคัญ

เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลส าคัญภายใน
เขตเทศบาล

2  คร้ัง            50,000 สามารถลดอุบัติเหตุทาง
ถนน ภายในเขตเทศบาล

งานป้องกนัฯ

11 ชุมชนปลอดภัยร่วมใจ ลด 
อุบัติเหตุทางถนน

เพื่อให้ชุมชนภายในเขต
เทศบาล เป็นชุมชน
ปลอดภัยจากอุบัติเหตุทาง
ถนนภายในเขตเทศบาล

1  คร้ัง            50,000 สามารถลดอุบัติเหตุทาง
ถนน ภายในชุมชนของ
เทศบาล

งานป้องกนัฯ
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    5.2 แนวทางพัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรพัยส์ิน
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2557 2558 2559
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ี่คาดวา่
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

12 ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด ระบบดิจติอล 
ภายในเขตเทศบาล ระยะที่
 6

เพื่อเฝ้าระวงั ป้องกนัการกอ่
อาชญากรรม กอ่ความไม่
สงบ และสนับสนุนการ
อ านวยการจราจร

ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิดระบบ
ดิจติอลและโครงข่ายเพิ่มเติม  32 กล้อง
 และยา้ยสลับกบัจดุติดต้ังเดิม

    16,000,000 ประชาชนมีความมั่นใจ 
ในระบบรักษาความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพยสิ์นมากขึ้น

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

13 กล้องวงจรปิดระบบ
ดิจติอลภายในอุทยาน
สวรรค์

เพื่อเฝ้าระวงั ป้องกนัการกอ่
อาชญากรรม กอ่ความไม่สงบ

ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและ
โครงข่าย จ านวน 24 กล้อง

         250,000 ประชาชนมีความมั่นใจ 
ในระบบรักษาความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพยสิ์นมากขึ้น

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

14 ปรับปรุงระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ระยะที่ 2

เพื่อทดแทนของเดิมที่เร่ิม
ช ารุดเสียหายจากการใช้งาน
มานาน ให้เป็นระบบดิจติอล
แบบใหม่ ซ่ึงสามารถใช้งาน
ได้อยา่งมีประสิทธภิาพมาก
ยิ่งขึ้น

จดัหา และติดต้ัง กล้องโทรทัศน์จงจร
ปิดแบบดิจติอล ทดแทนของเดิมจ านวน
 32 จดุ พร้อมปรับปรุงโครงข่ายไฟ
เบอร์ออฟติก และอุปกรณ์เชื่อมต่อ
สัญญาณ

      1,600,000 มีศูนยค์วบคุมการจราจร
ที่มีประสิทธภิาพ 
สามารถบริหาร
การจราจรและดูแลความ
ปลอดภัยเป็นไปได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

งบประมาณเทศบาล 18,360,000    330,000    330,000    
งบเงนิอุดหนุน -                -            -            
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6. ยทุธศาสตรด์้านการบรหิารจัดการที่ดี
    6.1 แนวทางส่งเสรมิการบรหิารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2557 2558 2559
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 -            -            -            
งบเงนิอุดหนุน -            -            -            

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 ถึง 2559)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วตัถุประสงค์
ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ

งบประมาณและที่มา
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6. ยทุธศาสตรด์้านการบรหิารจัดการที่ดี
    6.2 แนวทางพัฒนาระบบเทคโนโลยแีละสารสนเทศให้มีประสิทธภิาพ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2557 2558 2559
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 จดัหาอุปกรณ์ทดสอบ 
และ ตรวจสอบสาย 
Fiber Optic

ใช้ในการทดสอบ และ 
ตรวจสอบความเสียหายของ
โครงข่าย Fiber Optic ของ
เทศบาล

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

       450,000 สามารถทดสอบ 
ตรวจสอบ และประเมิน
จดุที่เกดิความเสียหาย 
ของข่ายสาย Fiber Optic
 ของเทศบาลที่ปัจจบุันมี
มากกวา่ 30 กม ได้ด้วย
ความรวดเร็ว ง่ายต่อการ
ซ่อมแซมให้กลับมาใช้งาน
ได้ตามปกติ

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

2 จดัหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย

ใช้ทดแทนเคร่ืองคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย ที่ช ารุด และ
เส่ือมสภาพจากการใช้งานมา
นาน และรองรับระบบที่เพิ่มขึ้น

เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิด 
Blade Server ขนาด 1 CPU  
จ านวน 3 ชุด  และ Blade Server 
ขนาด 2 CPU จ านวน 1 ชุด ซ่ึงมี
การใช้พลังงานน้อยกวา่ระบบเดิม 
และสามารถใช้งานร่วมกบั Blade 
Chassis เดิมได้

       285,000 เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
 และศูนย ์Data Center 
สามารถใช้งานได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ และมีการ
ใช้พลังงานที่ลดลงจาก
ระบบเดิม

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 ถึง 2559)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วตัถุประสงค์
ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ

งบประมาณและที่มา
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    6.2 แนวทางพัฒนาระบบเทคโนโลยแีละสารสนเทศให้มีประสิทธภิาพ
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2557 2558 2559
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วตัถุประสงค์
ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ

งบประมาณและที่มา

3 ปรับปรุงห้องศูนยข์้อมูล
กลาง (Server Farm)(
เดิม)

เพื่อขยายพื้นที่ห้อง และ
ปรับปรุงระบบข่ายสายสัญญาณ
 ระบบส ารองไฟฟ้าที่ไม่
เพียงพอจากอุปกรณืที่เพิ่มขึ้น  
และระบบปรับอากาศที่ช ารุด
เสียหายเนื่องจากการใช้งานมา
นาน และไม่พอเพียงกบัการ
ปรับอุนหภูมิเนื่องจากมีอุปรณ์
เพิ่มขึ้นจ านวนมาก

ยา้ยและติดต้ังผนังกระจกกั้นห้อง
ศูนยข์้อมูลกลาง ติดต้ังเคร่ืองส ารอง
ไฟฟ้าขนาด 10KVA จ านวน 1 
เคร่ือง และเปล่ียนแบตเตอร์ร่ีเคร่ือง
ส ารองไฟขนาด 3KVA ของเดิมที่
หมดอายกุารใช้งาน ติดต้ัง 
เคร่ืองปรับอากาศ ชนิดตู้ต้ังพื้นแทน
ของเดิมที่ช ารุด ขนาด ไม่น้อยกวา่ 
60000 BTU จ านวน 2 เคร่ือง 
พร้อมระบบต้ังเวลาเปิดปิดแบบ
ดิจติอล

       550,000 ห้องศูนยข์้อมูลกลาง 
(Server Farm) สามารถ
ใช้งานได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ และ
สามารถรักษาอุณหภูมิ 
เพื่อยดือายกุารใช้งานของ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
 และอุปกรณ์ให้สามารถ
ใช้งานได้ยาวนาน

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

4 ปรับปรุงระบบโทรศัพท์ 
ตู้พักสายโทรศัพท์ เพื่อให้
สามารถใช้งานระบบ 
VOIP และรับระบบ
ใหม่ ๆ ได้

เพื่อปรับปรุงระบบโทรศัพท์ 
การเดินสาย และจดุพัก
สายโทรศัพท์ แทนของเดิมที่ใช้
งานมานานและเกดิปัญหา
บ่อยคร้ัง ให้สามารถกลับมาใช้
งานได้อยา่งมีประสิทธภิาพ 
และสามารถเพิ่มหมายเลขได้
แบบไม่จ ากดั

ติดต้ังอุปกรณ์ ATA พร้อมเดินสาย 
UTP เชื่อมจากห้องศูนยข์้อมูลกลาง 
และเชื่อมต่อตู้พักสาย และคู่
สายโทรศัพท์ จ านวน 12 จดุ(4ชั้น) 
 รองรับได้ไม่ต่ ากวา่ 200 คู่สาย

       180,000 ระบบโทรศัพท์สามารถใช้
งานได้อยา่งมีเสถียรถาพ 
มีคู่สายเพียงพอต่อการใช้
งาน

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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    6.2 แนวทางพัฒนาระบบเทคโนโลยแีละสารสนเทศให้มีประสิทธภิาพ
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2557 2558 2559
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วตัถุประสงค์
ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ

งบประมาณและที่มา

5 จดัหาอุปกรณ์ส าหรับใช้
ในการตรวจสอบ และ
ซ่อมบ ารุง คอมพิวเตอร์

เพื่อใช้ในการทดสอบ และ
ตรวจสอบความเสียหายของ
อุปกรณ์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์
ของเทศบาล

จดัหาอุปกรณ์ และส่วนประกอบ
คอมพิวเตร์ เพื่อใช้ในการทดสอบ 
เช่น แผงวงจรหลัก หน่วย
ประมวลผลกลาง หน่วยความจ าหลัก
 หน่วยความจ าส ารอง ชุดจา่ย
กระแสไฟฟ้า มัลติมิเตอร์ และอื่น ๆ

         35,000 สามารถตรวจสอบความ
เสียหาย และตรวจซ่อม
ได้ตรงจดุและรวดเร็ว

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

6 เคร่ืองกระจายเสียงตาม
สายชนิดไร้สาย  ระยะที่ 2

เพื่อใช้ในการแจง้ และกระจาย
ข่าวสารของเทศบาลไปยงั
ประชาชน สามารถท าได้อยา่ง
สะดวก รวดเร็ว

จดัหาเคร่ืองและติดต้ังกระจายข่าว
เสียงตามสายชนิดไร้สาย จ านวน 30
 จดุ พร้อมระบบควบคุม

     2,250,000 ประชาชนสามารถรับ
ข่าวสาร และการแจง้
เร่ืองต่าง ๆ จากเทศบาล
ได้อยา่งทั่วถึงรวดเร็ว

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

7 เสียงตามสายภายใน
อุทยานสวรรค์

เพื่อใช้ในการแจง้ข่าว และ
กจิกรรมต่าง ๆ ภายในอุทยาน
สวรรค์

จดัหาเคร่ืองและติดต้ังกระจายข่าว
เสียงตามสายชนิดไร้สาย จ านวน 16
 จดุ พร้อมระบบควบคุม

     1,200,000 ประชาชนที่เข้ามาใช้งาน
อุทยานสวรรค์สามารถรับ
ข่าวสารจากทางเทศบาล 
หรือแจง้เตือนของ
เจา้หน้าที่อุทยาน ได้
อยา่งทั่วถึง และรวดเร็ว

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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    6.2 แนวทางพัฒนาระบบเทคโนโลยแีละสารสนเทศให้มีประสิทธภิาพ
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2557 2558 2559
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วตัถุประสงค์
ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ

งบประมาณและที่มา

8 จดัหาระบบลงเวลา และ
ระบบเปิดปิดประตูชนิด
อ่านด้วยลายมือ

เพื่อให้การบริหารจดัการด้าน
บุคลากร และสามารถควบคุม
การเข้าออกส านักงานได้อยา่ง
มีประสิทธภิาพ

จดัหาระบบลงเวลาชนิดอ่านด้วย
ลายมือพร้อมระบบประตูแม่เหล็ก 
จ านวน 1 ระบบ ติดต้ังการรักษา
ความปลอดภัย

       500,000 สามารถบริหารจดัการ
บุคลากร และควบคุมการ
เข้าออกส านักงาน ท าได้
อยา่งมีประสิทธภิาพ ต้อง
รักษาความปลอดภัยใน
วตัถุและทรัพยสิ์น

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

9 จดัหา Tablet พร้อม
ระบบ

เพื่อให้ผู้บริหารสามารถใช้ใน
การรับส่งข่าวสาร และเอกสาร
ประกอบการประชุม และ
เอกสารอื่น ๆ  ผ่านทางระบบ
ได้ทันที และสามารถอัพเดตได้
ตลอดเวลาที่เชื่อมต่อกบัระบบ

จดัหาเคร่ือง tablet ให้กบัผู้บริหาร
และหัวหน้าส่วนการงาน และจดัหา 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับเชื่อมต่อ 
อัพเดต และปรับปรุงระบบ และ
จดัหาระบบเพื่อเชื่อมโยงข่าวสารและ
เอกสาร

     2,500,000 ผู้บริหาร และหัวหน้าส่วน
การงาน สามารถรับ
ข่าวสาร และเอกสารการ
ประชุม และเอกสาร
ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการ
ประชุม การตัดสินใจ ได้
อยา่งรวดเร็ว ซ่ึงท าให้
สามารถลดเอกสาร
กระดาษลงได้ด้วย

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

10 จอ LED   ขนาดใหญห่น้า
เงินทุนหลักทรัพย์

เพื่อเป็นส่ือกลางในการเผยแพร่
ข่าวสาร กจิกรรม และส่ือผสม
อื่น ๆ ในรูปแบบของวดีีโอ 
และส่ือผสม ที่น่าสนใจ

ติดต้ังจอภาพ LED ขนาด xxx เมตร
 และระบบควบคุมทั้งจากที่จอภาพ 
และระบบควบคุมระยะไกล  จ านวน
 1 ระบบ

  12,000,000 เทศบาลมีส่ือในการ
ประชาสัมพันธ ์และ 
ข่าวสารที่ดี และน่าสนใจ
ถ่ายทอดสู่ประชาชน

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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    6.2 แนวทางพัฒนาระบบเทคโนโลยแีละสารสนเทศให้มีประสิทธภิาพ
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2557 2558 2559
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วตัถุประสงค์
ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ

งบประมาณและที่มา

11 จอ LED บริเวณทางแยก
พหลโยธนิ

เพื่อเป็นส่ือกลางในการเผยแพร่
ข่าาวสาร กจิกรรม และ
ส่ือผสมอื่น ๆ ในรูปแบบของ
วดีีโอ และส่ือผสม ที่น่าสนใจ

ติดต้ังจอภาพ LED ขนาด 6x8 เมตร
 และระบบควบคุมทั้งจากที่จอภาพ 
และระบบควบคุมระยะไกล  จ านวน
 1 ระบบ

  12,000,000 เทศบาลมีส่ือในการ
ประชาสัมพันธ ์และ 
ข่าวสารที่ดี และน่าสนใจ

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

12 ปรับปรุงและติดต้ังจอ 
LED บริเวณทางแยก
โรงเรียนนครสวรรค์

เพื่อเป็นส่ือกลางในการเผยแพร่
ข่าาวสาร กจิกรรม และ
ส่ือผสมอื่น ๆ ในรูปแบบของ
วดีีโอ และส่ือผสม ที่น่าสนใจ

ติดต้ังจอภาพ LED ขนาด 5x7 เมตร
 และระบบควบคุมทั้งจากที่จอภาพ 
และระบบควบคุมระยะไกล  จ านวน
 1 ระบบ

  10,000,000 เทศบาลมีส่ือในการ
ประชาสัมพันธ ์และ 
ข่าวสารที่ดี และน่าสนใจ

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

13 จดัท าโปรแกรม
ระบบงานควบคุมการ
จดัเกบ็ค่าธรรมเนียม
บ าบัดน้ าเสียตามเทศ
บัญญติัเทศบาลนคร
นครสวรรค์พร้อมอุปกรณ์

เพื่อจดัท าโปรแกรมควบคุมให้
มีประสิทธภิาพทันสมัยและ
สามารถจดัเกบ็ค่าธรรมเนียม
บ าบัดน้ าเสียของเทศบาลได้

จา้งท าโปรแกรมระบบงานควบคุม
การจดัเกบ็ค่าธรรมเนียมบ าบัดน้ า
เสียพร้อมอุปกรณ์

     1,900,000 เพิ่มประสิทธภิาพในการ
จดัเกบ็ค่าธรรมเนียม
บ าบัดน้ าเสีย เทศบาล
นครนครสวรรค์

ส านักการช่าง

14 เพิ่มประสิทธภิาพการ
ปฏิบัติงานของส านักช่าง

เพื่อเพิ่มเจา้หน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
ให้เพียงพอต่องาน

จา้งเหมาบริการบุคลากรเพิ่ม      3,000,000      3,000,000   3,000,000 สามารถปฏิบัติงานที่
ได้รับมอบหมายได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ

ส านักการช่าง
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    6.2 แนวทางพัฒนาระบบเทคโนโลยแีละสารสนเทศให้มีประสิทธภิาพ
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2557 2558 2559
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วตัถุประสงค์
ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ

งบประมาณและที่มา

15 จา้งท าโปรแกรมแผนที่
แสดงแนวท่อระดับพื้นฐาน

เพื่อใช้แสดงแนวท่อในการซ่อม
บ ารุง

จดัท าโปรแกรมแผนที่แสดงแนวท่อ
เพื่อแสดงต าแหน่งแนวเส้นท่อ
ประตูน้ าและระดับท่อในเขตพื้นที่
จา่ยน้ าในเขตเทศบาลฯ

       350,000 ลดการสูญเสียของน้ าและ
เพื่อความสะดวกในการ
ซ่อมแซมท่อร้ัว

ส านักการประปา

งบประมาณเทศบาล 10,700,000  39,500,000  3,000,000  
งบเงนิอุดหนุน -               -               -             
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6. ยทุธศาสตรด์้านการบรหิารจัดการที่ดี
    6.3 แนวทางส่งเสรมิและพัฒนาทรพัยากรการบรหิาร ให้มีประสิทธภิาพและได้มาตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2557 2558 2559
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 อบรมสัมมนาสมาชิกสภา
เทศบาล คณะผู้บริหาร 
พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจา้ง

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
ได้รู้และเข้าใจ เร่ือง
กฎหมาย ระเบียบวธิกีาร
ปฏิบัติงาน ทักษะและ
ประสบการณ์ และการ
ปฏิบัติหน้าที่

อบรมและศึกษาดูงาน 3 โครงการ        2,000,000       2,000,000       2,000,000 สามารถน าความรู้ที่
ได้รับมาประยกุต์ใช้ใน
การปรับปรุง
ประสิทธภิาพการ
บริหารงานเทศบาล
และการปฎิบัติงาน

ส านัก
ปลัดเทศบาล

2 กอ่สร้างที่จอด
รถจกัรยานยนต์

เพื่อปรับปรุงที่จอด
รถจกัรยานยนต์ อาคารที่
พักพนักงานเทศบาลหลัง
เกา่

1 แห่ง             45,000 พนักงานเทศบาลผู้พัก
อาศัยมีที่จอด
รถจกัรยานยนต์
เพียงพอ

งานธรุการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 ถึง 2559)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
ผลลัพธท์ี่คาดวา่

จะได้รับ
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    6.3 แนวทางส่งเสรมิและพัฒนาทรพัยากรการบรหิาร ให้มีประสิทธภิาพและได้มาตรฐาน
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2557 2558 2559
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

ผลลัพธท์ี่คาดวา่
จะได้รับ

3 ก าหนดประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) 
แกพ่นักงานพนักงานครู
เทศบาลลูกจา้งประจ า 
และพนักงานจา้ง

เพื่อจา่ยเป็นค่าตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษให้กบั
บุคลากรภายในหน่วยงาน

จา่ยเป็นค่าตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ
ให้กบัพนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล  ลูกจา้งประจ า และ
พนักงานจา้งที่อยู่ในหลักเกณฑ์ตาม
หนังสือส านักงาน กจ.กท. และ ก.
อบต. ด่วนที่สุดที่ มท 0809.9/ว 
25 ลงวนัที่ 9 มีนาคม 2549 เร่ือง 
การก าหนดประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษส าหรับข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

     21,000,000     22,260,000     23,595,600 พนักงานเทศบาลฯ มี
ความกระตือรือร้นใน
การปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธภิาพมากขึ้น 
เพื่อเป็นขวญัก าลังใจ
ในการปฏิบัติงาน

งานการเจา้หน้าที่

4 ฝึกอบรม อปพร. และฝึก
ทบทวน อปพร.และน า
สมาชิก อปพร.สัมมนา
ทัศนศึกษาดูงาน

เพื่อให้ประชาชนในเขต ฯ
 มีความรู้ความสามารถ
ในการระงับเหตุอัคคีภัย
เบื้องต้นและเพื่อให้ อป
พร.ที่ผ่านการฝึกอบรมไป
แล้วมีความรู้และมีทักษะ
ในการใช้อุปกรณ์ และ
เทคนิคที่ทันสมัย 
ตลอดจนศึกษาดูงานพื้นที่
อื่นๆ

100 คน          500,000          500,000          500,000 ประชาชนมีความรู้
และสามารถระงับเหตุ
อัคคีภัยเบื้องต้นได้ 
อปพร. มีความรู้ มี
ทักษะในการใช้
อุปกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้เพิ่มมากขึ้น
และสามารถพัฒนา
ศูนย ์อปพร.ให้ดียิ่งขึ้น

งานป้องกนัฯ
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    6.3 แนวทางส่งเสรมิและพัฒนาทรพัยากรการบรหิาร ให้มีประสิทธภิาพและได้มาตรฐาน
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2557 2558 2559
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

ผลลัพธท์ี่คาดวา่
จะได้รับ

5 ฝึกซ้อมแผนป้องกนัภัยฝ่าย
พลเรือน

เพื่อฝึกซ้อมแผนป้องกนั
ภัยฝ่ายพลเรือน อาทิเช่น
แผนป้องกนัน้ าท่วม และ
ช่วยเหลือผู้ประสบ
อุทกภัยและซ้อมแผน
อุบัติภัย

ไม่น้อยกวา่ 1 คร้ัง             50,000            50,000            50,000 ท าให้เกดิความ
คล่องตัวในการ
ป้องกนัหากมีสา
ธารณภัยเกดิขึ้นจริง

งานป้องกนั ฯ

6 พัฒนาประสิทธภิาพ
พนักงานดับเพลิง

เพื่อเพิ่มทักษะ และ
พัฒนาศักยภาพของ
พนักงาน

30 คน             80,000            80,000            80,000 พนักงาน ได้เพิ่มทักษะ
 และพัฒนาขีด
ความสามารถ

งานป้องกนั ฯ

7 กอ่สร้างสถานีดับเพลิง 
(สถานียอ่ย)

เพื่อควบคุมพื้นที่ การ
ขยายตัวของเมือง ให้ทั่วถึง

1 แห่ง        1,000,000 เพื่อความรวดเร็วใน
การระงับเหตุสาธารณ
ภัย

งานป้องกนัฯ

8 ปรับปรุง ต่อเติมแฟลตที่พัก
 พนักงานดับเพลิง

เพื่อปรับปรุงที่พักและให้
มีที่พักเพิ่มเติม

1  แห่ง          200,000 เพื่อให้เป็นที่พักอาศัย
ของพนักงานดับเพลิง

งานป้องกนั ฯ

9 ปรับปรุง ต่อเติมอาคารที่
พักพนักงานดับเพลิง

เพื่อให้มีที่พักเพียงพอ
ส าหรับพนักงานดับเพลิง

1  แห่ง          600,000 เพื่อความรวดเร็วใน
การในการปฏิบัติหน้าที่

งานป้องกนั ฯ

10 กอ่สร้างป้อมยามภายใน
ชุมชน

เพื่อรักษาความปลอดภัย
ให้กบัประชาชน และ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
อาชญากรรม

2 ชุมชน        1,600,000 การกอ่อาชญากรรม
ลดลงแกไ้ขปัญหายา
เสพติด

งานป้องกนั ฯ
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    6.3 แนวทางส่งเสรมิและพัฒนาทรพัยากรการบรหิาร ให้มีประสิทธภิาพและได้มาตรฐาน
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2557 2558 2559
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

ผลลัพธท์ี่คาดวา่
จะได้รับ

11 ติดต้ังอุปกรณ์ดับเพลิง
ภายในชุมชน

เพื่อระงับเหตุเพลิงไหม้
เบื้องต้น ในบริเวณชุมชน

71 ชุมชน        1,000,000 สามารถระงับเหตุ
เพลิงใหม่ได้ทันท่วงที

งานป้องกนั ฯ

12 จติอาสา ช่วยดับไฟเบื้องต้น เพื่อมอบถังดับเพลิง 
ให้กบัประชาชนที่
อาสาสมัครเป็นจติอาสา 
ช่วยดับไฟเบื้องต้น

70 คน          100,000 สามารถเป็นก าลัง
เสริมและเป็นก าลัง
ส ารอง ในการช่วย
ดับเพลิง

งานป้องกนั ฯ

13 ซ่อมแซมยานพาหนะรถ
บันไดเล่ือนอัตโนมัติ (ย.10)

เพื่อให้ใช้การได้ดี 1 คัน          200,000 เพื่อใช้ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยจาก
อาคารสูง

งานป้องกนั ฯ

14 ซ่อมแซมยานพาหนะรถ
บันไดเล่ือนอัตโนมัติ(หอน้ า)

เพื่อให้ใช้การได้ดี 1 คัน          500,000 เพื่อใช้ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยจาก
อาคารสูง

งานป้องกนั ฯ

15 ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน
เกี่ยวกบัการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภัย

เพื่อเป็นศูนยก์ารเรียนรู้
ของประชาชน เกี่ยวกบั
การป้องกนัและระงับสา
ธารณภัย

71 ชุมชน             96,000 ประชาชนสามารถ
ป้องกนัและระงับสา
ธารณภัยได้อยา่ง
ถูกต้อง ถูกวธิกีาร

งานป้องกนั ฯ

16 กอ่สร้างอาคารชุดที่พัก
พนักงานดับเพลิง

เพื่อเป็นสวสัดิการให้กบั
เจา้หน้าที่และ พนักงาน

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

งานป้องกนั ฯ
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    6.3 แนวทางส่งเสรมิและพัฒนาทรพัยากรการบรหิาร ให้มีประสิทธภิาพและได้มาตรฐาน
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2557 2558 2559
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

ผลลัพธท์ี่คาดวา่
จะได้รับ

17 กอ่สร้างสถานีดับเพลิงใหม่
แทนสถานีดับเพลิงหลังเกา่

เพื่อให้สถานีดับเพลิง มี
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย สวยงาม น่าอยู่

1 แห่ง       5,000,000 มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย สวยงามน่า
อยู่

งานป้องกนั ฯ

18 ปรับปรุงอาคารส านักงาน
หน่วยเรือดับเพลิง วดั
ตะแบก

เพื่อปรับปรุงอาคาร
ส านักงานของสถานี
ดับเพลิง หน่วยเรือ
ดับเพลิง วดัตะแบก

1  หลัง          1,000,000 เป็นส านักงาน 
ส าหรับปฏิบัติหน้าที่ 
ของพนักงานดับเพลิง
สถานียอ่ย

งานป้องกนั ฯ

19 ปรับปรุงเคาท์เตอร์งาน
ทะเบียนฯ

เพื่ออ านวยความสะดวก
ต่อผู้ใช้บริการ

ปรับปรุงเคาท์เตอร์งานทะเบียนฯ 
จดัท าป้ายต่างๆ ฯลฯ

         200,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ
ใช้บริการ

งานทะเบียนฯ

20 บ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ (รายจา่ยเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ที่มีวงเงินเกนิกวา่ 5,000 
บาท)

เพื่อให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานและพัฒนา
ระบบงานให้ทันสมัย

บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของ
ส านักปลัดฯที่มีวงเงินเกนิกวา่ 5,000
 บาท

1,150,000       1,150,000      1,150,000      ประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

ส านัก
ปลัดเทศบาล

21 บ ารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง 
(รายจา่ยเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติที่มีวงเงิน
เกนิกวา่ 5,000 บาท)

เพื่อพัฒนาอาคารสถานที่
ให้มีประสิทธภิาพและได้
มาตรฐาน

บ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
ส่ิงกอ่สร้างของส านักปลัดฯ ที่มีวงเงิน
เกนิกวา่ 5,000 บาท

280,000         280,000         280,000         ประชาชนผู้ใช้บริการ
ได้รับความพึงพอใจ
การปฏิบัติงานมี
ประสิทธภิาพและได้
มาตรฐาน

ส านัก
ปลัดเทศบาล
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    6.3 แนวทางส่งเสรมิและพัฒนาทรพัยากรการบรหิาร ให้มีประสิทธภิาพและได้มาตรฐาน
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2557 2558 2559
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

ผลลัพธท์ี่คาดวา่
จะได้รับ

22 จดัหาครุภัณฑ์ส านัก
ปลัดเทศบาล

เพื่อมีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

เกา้อี้พนักกลาง ส าหรับสมาชิกสภา
เทศบาล ใช้ในการประชุมสภา
เทศบาล  60 ตัว

         240,000 อุปกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้เพียงพอแก่
การปฏิบัติงาน

ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานธรุการ

ถังเกบ็น้ า 2,000 ลิตร  2 ใบ             26,000 งานส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

เกา้อี้พนักสูง ส าหรับคณะผู้บริหาร ใช้
ในการประชุมสภาเทศบาล  10 ตัว

            55,000 งานธรุการ

เคร่ืองโทรสาร แบบใช้กระดาษ
ธรรมดา  1 เคร่ือง

            18,000 งานธรุการ

เคร่ืองท าลายเอกสาร แบบท าลาย
เอกสาร 20 แผ่น  1 เคร่ือง

            32,000 งานธรุการ

โต๊ะประชุม ขนาด 2x5 ฟุต 50 ตัว          650,000 งานธรุการ
โต๊ะประชุม ขนาด 70x90 ซม. 30 
ตัว

         300,000 งานธรุการ

กล้องวงจรปิด 8 จดุ พร้อมเคร่ือง
บันทึก อุปกรณ์ และติดต้ัง

            70,000 งานธรุการ

หม้อต้มน้ าร้อน ขนาด 15 ลิตร   1 
เคร่ือง

             5,000 งานธรุการ

ผ้าม่านกนัแดดห้องประชุม 3/3  1 
ชุด

         400,000 งานธรุการ

โทรศัพท์บ้านแบบมีสาย  2 เคร่ือง              3,000 งานธรุการ
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    6.3 แนวทางส่งเสรมิและพัฒนาทรพัยากรการบรหิาร ให้มีประสิทธภิาพและได้มาตรฐาน
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2557 2558 2559
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

ผลลัพธท์ี่คาดวา่
จะได้รับ

เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ พร้อม
ติดต้ังห้องประชุมและอุปกรณ์  1 
เคร่ือง

           45,000 งานธรุการ

ไมค์ห้องประชุม  1 ชุด  (ไมค์
ประธาน 1 ตัว,ไมค์ต่อพ่วง 60 ตัว
,เคร่ืองควบคุมไมค์ ฯลฯ)

         800,000 งานธรุการ

เคร่ืองปรับอากาศชนิดแขวนขนาดไม่
ต่ ากวา่ 60,000 บีทีย ูพร้อมติดต้ัง 
 1 เคร่ือง

           85,000 งานธรุการ

คอมพิวเตอร์ส านักงานและ
เคร่ืองพิมพ์พร้อมอุปกรณ์  5 ชุด

            75,000            25,000            25,000 งานการเจา้หน้าที่

เรือส าหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยทาง
น้ าส าหรับใช้ในอุทยานสวรรค์  1 ล า

         400,000 งานป้องกนั ฯ

เคร่ืองยงิเชือกส าหรับช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย พร้อมอุปกรณ์  1 ชุด

         200,000 งานป้องกนั ฯ

เบาะลมช่วยผู้ประสบภัยจากที่สูง 
พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด

       1,300,000 งานป้องกนั ฯ

ชุดดับเพลิงในอาคาร (เส้ือคลุม,
กางเกง,รองเท้า, ถุงมือ,ฮู๊ด ,หมวก) 
พร้อมหน้ากากป้องกนัแกส๊พิษ   1  
ชุด

            90,000 งานป้องกนั ฯ

กล้องถ่ายภาพความร้อน  1  ชุด          800,000 งานป้องกนั ฯ
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    6.3 แนวทางส่งเสรมิและพัฒนาทรพัยากรการบรหิาร ให้มีประสิทธภิาพและได้มาตรฐาน
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2557 2558 2559
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

ผลลัพธท์ี่คาดวา่
จะได้รับ

ถังอากาศเคร่ืองช่วยหายใจ ส าหรับ
ดับเพลิงในอาคาร พร้อมหน้ากาก
และอุปกรณ์  2  ชุด

         350,000 งานป้องกนั ฯ

เฝือกสูญญากาศ  ส าหรับดามข้อต่อ
อวยัวะมนุษย ์ 1 ชุด

            50,000 งานป้องกนั ฯ

เคร่ืองรับส่งวทิย ุระบบVHF/FM 
ชนิดติดรถยนต์พร้อมอุปกรณ์  4 
เคร่ือง

            96,000 งานป้องกนั ฯ

รถยนต์บรรทุกน้ าดับเพลิงขนาด 10 
ล้อ จนุ้ าได้ไม่น้อยกวา่ 12,000 ลิตร
 1 คัน

       5,000,000 งานป้องกนั ฯ

เรือยนต์ตรวจการณ์ ก าลังเคร่ืองยนต์
ไม่น้อยกวา่ 50 แรงม้า   1  ล า

         900,000 งานป้องกนั ฯ

ชุดเคร่ืองมือช่วยเหลือผู้ประสบสา
ธารณภัย ได้แก ่ คีมตัด คีมถ่าง แบบ
ไร้สายพร้อมอุปกรณ์  1 ชุด

       1,800,000 งานป้องกนั ฯ

รถบรรทุก (ดีเซล)  ขับเคล่ือน 2 ล้อ 
 แบบดับเบ็ลแค็บพร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง
เป็นรถตรวจการณ์ในอุทยานสวรรค์  
 1  คัน

         787,000 งานป้องกนั ฯ

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ พร้อมเคร่ืองพิมพ์
 และอุปกรณ์  1 ชุด

            25,000 งานป้องกนัฯ
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    6.3 แนวทางส่งเสรมิและพัฒนาทรพัยากรการบรหิาร ให้มีประสิทธภิาพและได้มาตรฐาน
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2557 2558 2559
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

ผลลัพธท์ี่คาดวา่
จะได้รับ

เคร่ืองพิมพ์มัลติฟังกช์ันสีพร้อมอิงค์
แทงค์ 1 เคร่ือง

              8,500 งานเทศกจิ

ปรับปรุงและซ่อมแซมรถยนต์สามล้อ
 2 คัน

            80,000 งานเทศกจิ

23 บ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ (รายจา่ยเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ที่มีวงเงินเกนิกวา่ 5,000 
บาท)

เพื่อให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานและพัฒนา
ระบบงานให้ทันสมัย

บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของ
สถานีขนส่งผู้โดยสารที่มีวงเงินเกนิ
กวา่ 5,000 บาท

            50,000          100,000          100,000 ประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

งานสถานีขนส่ง

24 บ ารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง 
(รายจา่ยเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติที่มีวงเงิน
เกนิกวา่ 5,000 บาท)

เพื่อพัฒนาอาคารสถานที่
ให้มีประสิทธภิาพและได้
มาตรฐาน

บ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
ส่ิงกอ่สร้างของสถานีขนส่งผู้โดยสาร 
ที่มีวงเงินเกนิกวา่ 5,000 บาท

         100,000          100,000          100,000 ประชาชนผู้ใช้บริการ
ได้รับความพึงพอใจ
การปฏิบัติงานมี
ประสิทธภิาพและได้
มาตรฐาน

งานสถานีขนส่ง

25 ก าหนดประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงิน
รางวลัประจ าป)ีพนักงานจา้ง

เพื่อจา่ยเป็นค่าตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษให้กบั
พนักงานจา้งในหน่วยงาน

จา่ยเป็นค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษให้กบัพนักงานจา้งสถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร

            50,000            50,000            50,000 เป็นขวญั ก าลังใจให้
พนักงานมีความ
กระตือรือร้นในการ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธภิาพมากขึ้น

ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานสถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร

26 จดัหาครุภัณฑ์สถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร

เพื่อให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โต๊ะนั่งผู้โดยสารท าด้วยเหล็กและส
แตนเลส  12 ตัว

         120,000 มีอุปกรณ์ เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้เพียงพอแก่
การปฏิบัติงาน

งานสถานีขนส่ง
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    6.3 แนวทางส่งเสรมิและพัฒนาทรพัยากรการบรหิาร ให้มีประสิทธภิาพและได้มาตรฐาน
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2557 2558 2559
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

ผลลัพธท์ี่คาดวา่
จะได้รับ

27 อบรมบุคลาการด้าน ICT เพื่อพัฒนาความรู้ด้าน 
ICT ให้กบัพนักงาน
เทศบาล และเจา้หน้าที่
ด้าน IT

อบรม พนักงาน และเจา้หน้าที่ ไม่
น้อยกวา่ 40 คน

         200,000 พนักงานและ
เจา้หน้าที่ด้าน ICT 
สามารถมีความรู้ความ
เข้าใจ และน า
เทคโนโลยไีปใช้ในการ
ท างานได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ

กองวชิาการและ
แผนงาน

28 บ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ (รายจา่ยเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ที่มีวงเงินเกนิกวา่ 5,000 
บาท)

เพื่อให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานและพัฒนา
ระบบงานให้ทันสมัย

บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของ
กองวชิาการและแผนงาน ที่มีวงเงิน
เกนิกวา่ 5,000 บาท

       1,800,000 ประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

กองวชิาการและ
แผนงาน

29 จดัหาครุภัณฑ์กองวชิาการ
และแผนงาน

เพื่อให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

รถยนต์ปิคอัพประชาสัมพันธช์นิด 4 
ล้อขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
 พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
เคร่ืองยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่น้อยกวา่ 2,400 ซีซี พร้อมติดต้ัง
เคร่ืองขยายเสียง สายไมโครโฟนและ
สวติซ์ส าหรับควบคุม การพูด และมี
ชุดไซเรน 1 คัน

         950,000 อุปกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้เพียงพอแก่
การปฏิบัติงาน

กองวชิาการและ
แผนงาน
งาน
ประชาสัมพันธ์

153



 

ส่วนที่ 6 
การน าแผนพัฒนาสามปไีปสู่การปฏิบัติ 

และการติดตามประเมินผล 
 

  แผนพัฒนาสามปีที่ ได้ด 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 1278/2555      
ลงวันที่  31  ตุลาคม  2555  ประกอบด้วย 
  ๑. นายสันติ คุณาวงศ ์  สมาชิกสภาเทศบาลประธานกรรมการ 
  ๒. นายจตุรวิทย์ นิโรจน์ธนรัฐ  สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ 
  ๓. นายภานุมาศ นิโรจน์   สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ 
  ๔. นายธวัช พลอยระย้า  ผู้แทนประชาคมเมือง กรรมการ 
  ๕. นายบุญเพ็ญ จันทร์สืบแถว  ผู้แทนประชาคมเมือง กรรมการ 
  ๖. ผู้แทนส านักงานท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์   กรรมการ 
  ๗. ผู้แทนส านักงานจังหวัดนครสวรรค์    กรรมการ 
  ๘. นางดารณี กาญจนะ คุ้มสิน  รองปลัดเทศบาล  กรรมการ 
  ๙. นายจิรภัทร์ อินทร์โต         ผู้อ านวยการส านักการช่าง กรรมการ 
  ๑๐. ว่าที่ร.ต.ประทีป  อนันต์นาวี  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
  ๑๑. นายวิเชียร ธัญธเนส   ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 

  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 
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  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   กฤตรนต์รัศม ี  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
  2. นายชัชชัย   แช่มโต   หัวหน้างานธุรการ 
  3. นางอัจฉรา   สายคุณากร  หัวหน้างานควบคุมเทศพาณิชย์ 

4. นายมนัส   พุ่มเพช็ร  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 6 ว 
  5. น.ส.ปิยะมาศ   เกษชนก  เจ้าพนักงานธุรการ ๔ 

  กองวิชาการและแผนงาน 
  1. นายณัฏฐวุฒิ   จีนมหันต์  หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2. นางณรรฐวรรณ  ตุ่นหรัด  หัวหน้างานธุรการ 
  3. นายธนันธร   พันธุ์รอด  นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 3 

ส านักการคลัง 
  ๑. นางมณี คล้ายคลึง  หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน 

๒. นางสมบัติ วรวิเวทย์  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
  ๓. นางมาลินี สังวรศิลป์  หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษี ฯ 
  ๔. นางพรศิริ อินทร์เลิศ  หัวหน้าฝ่ายสถิติการคลัง 
  ๕. นางปิยวรรณ พรหมโชติ  เจ้าพนักงานธุรการ 5   

ส านักการช่าง 
  1. นางขนิษฐา บริรักษ์เลิศ  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
  2. นายเกรียงศักดิ์ พัฒนาภรณ์  นายช่างโยธา 7 ว 
  3. นายพิชัย พรหมรัตนกุล  วิศวกรโยธา 7 วช 
  4. นางอรวรรณ จงไพศาลสถิตย์    หัวหน้างานธุรการ 

  ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  1. นางอัจฉรา บ ารุงไทย  พยาบาลวิชาชีพ 8 (วช.) 
  2. น.ส.วิไลลักษณ์ ปริยฉัตรกุล  พยาบาลวิชาชีพ 8 (วช.) 
  3. นางพรเพ็ญ อินวานิช  พยาบาลวิชาชีพ 8 (วช.)  
  4. นางณฐวรรณ ทิมรอด   พยาบาลวิชาชีพ 6 ว 
  5. นางหทัยรัตน์ จันทร์เสรีรัตน์  พยาบาลวิชาชีพ 6 ว 
  6. นายศุภกิจ บัวมา   นักวิชาการสุขาภิบาล 6 ว 
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  ส านักการศึกษา 
  1. นายประเดิม ศรีสมบูรณ์  รองผู้อ านวยการส านักการศึกษา 
  2. นางพัชรินทร์ นาคไพจิตร  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

3. นางศุภพิชมญธ์ เสือเหลือง  หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
  4. น.ส.สุวัฒนา   คงทัพ   หัวหน้างานวิชาการ 

  กองสวัสดิการสังคม 
  1. นางบุตรศรี ทองบ ารุง  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน  
  2. นางบุษรา ธีระชีพ   หัวหน้างานพัฒนาชุมชน 
  3. น.ส.ศศิธร จุฬพันธ์ทอง  หัวหน้างานชุมชนเมือง 

ส านักการประปา 
  1. นางกฤตยา ตุ้มเงิน   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
  2. นางราตรี พุ่มทอง   หัวหน้างานการเงินฯ 
  3. น.ส.จันทร์ทิพย์  แจ่มเงิน  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ๓ 

  หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
  1. นายองอาจ เสือเหลือง  หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

  สถานธนานุบาล 1 
  1. นางศิริวิภา ไกรศรี   พนักงานบัญชี 

สถานธนานุบาล 2 
1. นางวิมลรัตน์ แสนเตปิน  พนักงานบัญชี   

สถานธนานุบาล 3 

1. นางอัจฉรา จิตต์จ านงค์  พนักงานบัญชี 

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) 
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ระบบการประเมินผลด้วยตนเอง (SAR : Self Assessment Report) เป็นการติดตาม
ความคืบหน้าและผลของการด าเนินงานเป็นรายโครงการ  รายยุทธศาสตร์ และในภาพรวมของทั้ง
หน่วยงาน โดยใช้สีเป็นสัญลักษณ์ในการติดตามความคืบหน้าของการด าเนินงาน ได้แก่ สีแดง หมายถึง 
ยังไม่ได้ด าเนินการ สีเหลือง หมายถึง ด าเนินการแล้วแต่มีปัญหา สีเขียว หมายถึง ด าเนินการแล้ว และ
เป็นไปตามข้ันตอนและก าหนดการ สีน้ าเงิน หมายถึง ด าเนินการแล้วเสร็จ 
  ทั้งนี้ต้องมีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI : Key Performance Indicator) ของ
แต่ละโครงการที่ชัดเจน และมีแนวทางการในการก าหนดประเด็นการประเมินผลไว้  4 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
เชิงปริมาณ  เชิงคุณภาพ เชิงขั้นตอนด าเนินการ และเชิงความพึงพอใจของประชาชน 
 3. ห้วงเวลาการติดตามและประเมินผล 
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