




ส่วนท่ี 1 
บทน ำ 

 
   
ลักษณะของแผนพัฒนำสำมปี 
 แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการ
พัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุม
ระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี ซึ่งจะน าไปสู่กระบวนการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ดังนั้น แผนพัฒนาสามปี จึงมีลักษณะอย่างน้อย 4 ประการด้วยกัน คือ 
 (1) เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 (2) เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนา และวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน 
และมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่จะด าเนินการ 
 (3) เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาที่จะด าเนินการในห้วงระยะเวลาสามปี 
 (4) เป็นเอกสารที่แสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 

วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี 
 การจัดท าแผนพัฒนาสามปี  มีวัตถุประสงค์  2  ประการ  คือ 
 (1) เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติโดยมีแนวคิดที่ว่า ภายใต้ยุทธศาสตร์
การพัฒนาหนึ่งๆ อาจมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง และภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่งๆ 
อาจมีโครงการ / กิจกรรมได้มากกว่า หนึ่งโครงการ / กิจกรรมที่จะต้องน ามาด าเนินการ เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งในที่สุดจะมีผลต่อวัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และวิสัยทัศน์ในที่สุด 
 (2) เป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  โดยน าโครงการ/กิจกรรมจาก
แผนพัฒนาสามปี ในปีที่จะจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีไปจัดท างบประมาณ เพ่ือให้กระบวนการ
จัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ และผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 ดงันั้น โครงการที่จะบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี โดยเฉพาะในปีแรกจะต้องมีความพร้อมอย่างน้อย 
2 ประการ คือ 
 (1) มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะด าเนินการ รวมทั้งมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ของ
โครงการ/กิจกรรม และผลประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ/กิจกรรม 
 (2) กิจกรรมที่อยู่ในแผนประจ าปีแรก จะต้องมีความพร้อมในเรื่องรูปแบบ และรายละเอียดทาง
เทคนิคพอสมควร เพ่ือให้สามารถก าหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะน าไปใช้จัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีได้ต่อไป 
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ขั้นตอนในกำรจดัท ำแผนพัฒนำสำมป ี
 ขั้นตอนท่ี  1 กำรเตรียมกำรจัดท ำแผน 
 ในขั้นตอนนี้ มีกิจกรรมที่ต้องด าเนินการ  คือ 
 (1) หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดท าแผนพัฒนาเข้าพบผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์ 
ความส าคัญ และความจ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
 (2) หน่วยงานที่รับผิดชอบ แจ้งโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 

 ขั้นตอนท่ี 2 กำรคัดเลือกยุทธศำสตร์และแนวทำงในกำรพัฒนำ 
 (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา สรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พร้อมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น 
รวมทั้งสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด/อ าเภอ และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อน าเสนอต่อ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 (2) จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือทบทวนและคัดเลือก
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา ที่จะน ามาใช้เป็นแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
 (3) เมื่อได้แนวทางการพัฒนาแล้ว เวทีการประชุมร่วมพิจารณาว่าจะมีโครงการ/กิจกรรม
อะไรบ้าง ที่ต้องด าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกมา
ใช้เป็นกรอบในการพัฒนา 
 (4) โครงการ/กิจกรรมที่พิจารณาอาจมีจ านวนมาก ดังนั้น ในขั้นตอนนี้ ต้องด าเนินการดังนี้ 
  (ก) พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างยุทธศาสตร์หรือระหว่างแนวทางการพัฒนา 
  (ข) ให้พิจารณาน าโครงการ/กิจกรรมจากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถในการ
ด าเนินการของชุมชน ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามา
ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
  (ค) มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/กิจกรรมเพ่ือที่จะบรรจุลงในแผนพัฒนา
สามปีได้อย่างเหมาะสม และเพื่อท าแผนพัฒนาสามปีในช่วงถัดไป 
  (ง) การก าหนดกิจกรรมจะต้องค านึงถึงงบประมาณรายรับรายจ่าย ทรัพยากรการบริหาร 
โครงการที่สามารถด าเนินการได้เอง โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น เป็นต้น 

 ขั้นตอนท่ี 3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลและกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 (1) การเก็บรวบรวมข้อมูล ด าเนินการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นต่อการจัดท า
แผนพัฒนาสามปี วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่คัดเลือก 
 (2) การวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา การคัดเลือก
ยุทธศาสตร์การพัฒนา การจัดล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา การตัดสินใจเลือกแนวทางการ
พัฒนาในห้วงสามปี 
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 ขั้นตอนท่ี 4 กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ ของแนวทำงกำรพัฒนำ 
 (1) คัดเลอืกวตัถุประสงคข์องยุทธศาสตรก์ารพัฒนา มาจดัท าเป็นวตัถปุระสงคข์องแนวทางการพัฒนา 
 (2) พิจารณาก าหนดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา โดยพิจารณาจาก 
  - ความจ าเปน็เรง่ดว่น 
  - ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  - ความเชื่อมโยงของกิจกรรมและระยะเวลาที่จะด าเนินการ 

 ขัน้ตอนที่ 5 กำรจัดท ำรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำ 
 โดยพิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีมาจัดท า
รายละเอียดโครงการในด้านเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ และตัวชี้วัด
ความส าเร็จ โดยเน้นโครงการ/กิจกรรมที่จะต้องท าในปีแรก เพ่ือให้สามารถน าไปจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีได้ 

 ขั้นตอนท่ี 6 กำรจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำสำมปี 
 (1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ก าหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้ ง
สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาคมและชุมชน โดยน าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจาก
หน่วยงานต่างๆและข้อมูลของชุมชนมาพิจารณาประกอบ 
 (2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา 
ปัญหา ความต้องการ และข้อมูลน ามาจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี โดยมีเค้าโครงประกอบด้วย 5 ส่วน 
  ส่วนที่   1  บทน า 
  ส่วนที่   2  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ส่วนที่   3  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 
  ส่วนที่   4  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 
  ส่วนที่   5  บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
 (3) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นน าร่างแผนพัฒนาสามปีเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา 

 ขั้นตอนท่ี 7 กำรอนุมัติและประกำศใช้แผนพัฒนำสำมปี 
 (1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
 (2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 
 (3) ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว และน าไปปฏิบัติรวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น 
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อ าเภอ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และประกาศใหป้ระชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกนัภายในสิบห้าวนันบัแตว่ันที่ประกาศใช้และ
ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
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แผนภำพแสดงควำมเชื่อมโยงของแผนพัฒนำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีเครื่องมือที่จะช่วยในการพัฒนาอย่างรอบคอบ และ
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่างๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยง และส่งผลทั้ง
ในเชิงสนับสนุน และเป็นอุปสรรคต่อกัน เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ามาตัดสินใจ ก าหนด
แนวทางการด าเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย เงิน คน วัสดุอุปกรณ์ 
และการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 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” 
ตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกายกฐานะเป็นสุขาภิบาล เมื่อปี พ.ศ.2457  ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
เทศบาลเมืองนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2478  มีเนื้อที่ 1.47 ตารางกิโลเมตร เมื่อบ้านเมือง
เจริญขึ้นและชุมชนหนาแน่นมากขึ้น จึงได้ท าการขยายเขตเทศบาลออกไป ครั้งแรกเมื่อวันที่ 27 
ธันวาคม พ.ศ.2493  ท าให้มีพ้ืนที่ 8.85 ตารางกิโลเมตร (พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล
เมืองนครสวรรค์ พ.ศ.2493  ปรากฏในราชกิจจานุเบกษา ตอนที่ 71 เล่ม 67 วันที่ 26 ธันวาคม 2493 
หน้าที่ 1259-1263) และได้ขยายเขตเทศบาลครั้งที่สองเมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2522 มีผลบังคับใช้
วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2522 มีพื้นที่ 27.87 ตารางกิโลเมตร (พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล
เมืองนครสวรรค์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2522  ปรากฏในราชกิจจานุเบกษา ตอนที่ 96 เล่ม 56 วันที่ 21 
เมษายน 2522) และในวันที่  23 กันยายน พ.ศ.2538 ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลนคร
นครสวรรค์ (ปรากฏในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 112 ตอนที่ 40 ก วันที่ 24 กันยายน 2538)  เพ่ือพัฒนา
และรองรับการบริหารและบริการประชาชนให้มีความสะดวก 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 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา และได้รับพระราชทานชื่ออาคารว่า “อาคารเฉลิม    
พระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา” 

เทศบาลนครนครสวรรค์มีอาณาเขตดังน้ี 
 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  ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลาง
ถนนอ้อมเขาโกรกพม่า ระยะ 200 เมตร 
 จากหลักเขตที่ 2  เป็นเส้นขนานระยะ 200 เมตร กับศูนย์กลางถนนอ้อมเขาโกรกพม่า ฟาก
ตะวันตกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 3  ซึ่งตั้งอยู่ตามแนวเส้นขนานระยะ 200 เมตร  
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1182  แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117 (นครสวรรค์) – 
บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1073 (บรรพตพิสัย) ฟากตะวันตก ตรง กม. 1+170 
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 จากหลักเขตที่ 3  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
1182 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117 (นครสวรรค์) – บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1073 
(บรรพตพิสัย) ถึงหลักเขตที่ 4  ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ าปิงฝั่งใต้ ตรงจุดที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางสะพานข้าม
แม่น้ าปิง ระยะ 472 เมตร 
 จากหลักเขตที่ 4  เป็นเส้นเรียบแม่น้ าปิงฝั่งใต้ ไปทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึง  
หลักเขตที่ 5  ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ าปิง ตรงข้ามกับทางเข้าที่ท าการประปาเทศบาลนครนครสวรรค์ 
 จากหลักเขตที่ 5  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ข้ามแม่น้ าปิง ถึงหลักเขตที่ 6  ซึ่ง
ตั้งอยู่ห่างจากมุมเขตด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเขตวัดบึงเสนาสน์ราษฎรศรัทธาธรรม (วัดคลองคาง) 
ระยะ 100 เมตร 
 ด้านตะวันออก 
 จากหลักเขตที่ 6  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 7  ซึ่งตั้งอยู่ตรงมุมเขต
ด้านทิศตะวันตกของวัดปากน้ าโพเหนือ (วัดทองธรรมชาติ) ริมแม่น้ าน่านฝั่งตะวันตก 
 จากหลักเขตที่ 7  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ข้ามแม่น้ าน่าน ผ่านทางรถไฟสายเหนือ ตรง   
กม. 250+996  ถึงหลักเขตที่ 8  ซึ่งตั้งอยู่ตามแนวเส้นตั้งฉากระยะ 200 เมตร กับทางรถไฟสายเหนือ 
ฟากตะวันออก ตรง กม. 249+213 
 ด้านทิศใต้ 
 จากหลักเขตที่ 9  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตก ผ่านทางรถไฟสายเหนือ ตรง กม. 249+213  
ถึงหลักเขตที่ 10  ซึ่งตั้งอยู่ริมทางรถไฟสายเหนือฟากตะวันตก 
 จากหลักเขตที่ 10  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตเขตที่ 11  ซึ่งตั้งอยู่ริมทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลขที่ 1  กรุงเทพมหานคร-แม่สาย (เขตแดน) ฟากตะวันออกตรง กม. 235+258 
 จากหลักเขตที่ 11  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลขที่ 1  
กรุงเทพมหานคร-แม่สาย (เขตแดน) ตรง กม. 235+258  และเป็นเส้นเลียบตามแนวเขตทหารมณฑล
ทหารบกที่ 4  ค่ายจิรประวัติ ด้านเหนือจนสุดมุมเขตด้านทิศเหนือของเขตทหาร แล้วเป็นเส้นตรงข้าม
แม่น้ าเจ้าพระยา ถึงหลักเขตที่ 12  ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ าเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ตรงสุดทางเดิน ไปยังริมฝั่ง
แม่น้ าเจ้าพระยา ห่างจากมุมตะวันออกเฉียงเหนือของโรงงานสุรา ระยะ 120 เมตร 
 จากหลักเขตที่ 12  เป็นเส้นเลียบแม่น้ าเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ 13  ซึ่ง
ตั้งอยู่ริมแม่น้ าเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ห่างจากมุมเขตด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของวัดศรีสุวรรณ          
(วัดเขื่อนแดง) ระยะ 15 เมตร 
 จากหลักเขตที่ 13  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
3005  ท่าตะกุ๋ย-โกรกพระ ถึงหลักเขตที่ 14  ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3005 ท่าตะกุ๋ย -
โกรกพระ ฟากตะวันตก ตรง กม. 0+440 
 จากหลักเขตที่ 14  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตก ถึงหลักเขตที่ 15  ซึ่งตั้งอยู่ตรงตามแนวเส้น
ตั้งฉาก ระยะ 200 เมตร  กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3005  ท่าตะกุ๋ย -โกรกพระ ตรง    
กม. 0+440 
 



7 
 ด้านตะวันตก 
 จากหลักเขตที่ 15  เป็นเส้นขนานระยะ 200 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
3005  ท่าตะกุ๋ย-โกรกพระ ไปทางทิศเหนือผ่านถนน รพช.นว 11052  สันคู -ท่าทอง ถึงหลักเขตที่ 16        
ซึ่งตั้งอยู่ริมถนน รพช.นว 11055 สันคู-วังไผ่ ฟากใต้ 
 จากหลักเขตที่ 16  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผ่านถนน รพช.นว 11055        
สันคู-วังไผ่ ผ่านทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 1  กรุงเทพมหานคร-แม่สาย (เขตแดน) ถึงหลักเขตที ่17  ซึ่ง
ตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 1 กรุงเทพมหานคร-แม่สาย (เขตแดน) ฟากเหนือ ตรง กม. 241+650 
 จากหลักเขตที่ 17  เป็นเส้นตรงไปทางทิศเหนือ บรรจบกับหลักเขตที่ 1 

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

 อาณาเขต  เทศบาลนครนครสวรรค์ มีอาณาเขตติดต่อ   ดังนี้ 
 ทิศเหนือ  จดแนวสะพานข้ามแม่น้ าปิงใกล้เกาะตาเทพ อบต.บางม่วง และ อบต.บึงเสนาท 
 ทิศใต้      จดวัดศรีสุวรรณ  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3005   
     (ท่าตากุ๋ย -โกรกพระ) และ อบต.นครสวรรค์ออก 
 ทิศตะวันออก จดทางรถไฟบริเวณสถานีรถไฟปากน้ าโพ อบต.แควใหญ่ และบึงบอระเพ็ด 
 ทิศตะวันตก   จดสะพาน 2 เขาขาด (กม.241+650) และ อบต.หนองกรด 
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แผนที่เขตเทศบาลนครนครสวรรค์ 
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 สภาพภูมิศาสตร์ และทรัพยากรธรรมชาติ 
 ลักษณะภูมิประเทศในเขตเทศบาลส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม  โดยมีภูเขาขนาดเล็กอยู่ตอนกลาง 
ได้แก่ เขากบซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มีความสูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 185.50 เมตร 
นอกจากนี้ยังมีเขาน้อย เขาวัดไทร เขาดาวดึงส์ และเขาโกรกพม่า ที่มีลักษณะเป็นภูเขาขนาดเล็ก        
มีแม่น้ าปิงผ่านกลางพ้ืนที่ตั้งแต่ทางด้านทิศเหนืออ้อมมาทาง ทิศตะวันออกแล้วเลี้ยวลงใต้มารวมกับ
แม่น้ าน่านบริเวณปากน้ าโพเป็นต้นแม่น้ าเจ้าพระยาทางด้านทิศตะวันออกของเทศบาล 

 สภาพภูมิอากาศ 
 ภูมิอากาศโดยทั่วไปจะเป็นภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน ที่มีลักษณะค่อนข้างร้อนและ    
แห้งแล้งมีอุณหภูมิสูงสุดโดยเฉลี่ย 34.4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ าสุดโดยเฉลี่ยที่ 20 องศาเซลเซียส 
และอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีที่ 28.7 องศาเซลเซียส มีฝนตกชุกในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม โดยเฉพาะใน
เขตเทศบาลถือว่าเป็นบริเวณที่มีฝนตกชุกของจังหวัดซึ่งมีฝนตกอยู่ระหว่าง 80 - 100 วันต่อปี 
 ทรัพยากรธรรมชาติ 
 • ป่าไม้ ในเขตเทศบาลมีพ้ืนที่ส่วนหนึ่งเป็นป่าไม้อยู่ตามเทือกเขากบ  เขาน้อย เขาวัดไทร         
เขาดาวดึงส์ และเขาโกรกพม่า ซึ่งมีลักษณะเป็นป่าโปร่งเชิงเขา มีบางส่วนเป็นป่าปกคลุมหนาแน่น  
 • แหล่งน้ าส าคัญ ได้แก่ 
 1 แม่น ้ำเจ้ำพระยำ เกิดจากการไหลมารวมกันของแม่น้ าปิง และแม่น้ าน่าน ที่บริเวณปากน้ าโพ 
แล้วไหลลงทางทิศใต้สู่ที่ราบลุ่มภาคกลาง และออกสู่ทะเลที่อ่าวไทย เป็นแม่น้ าสายส าคัญ ที่มีประโยชน์
ทั้งทางด้านการเกษตร การคมนาคม การอุตสาหกรรม การอุปโภคบริโภคของพ้ืนที่บริเวณริมสองฝั่ง
แม่น้ ามาตั้งแต่อดีต และยังเป็นแหล่งประมงน้ าจืดที่ส าคัญอีกด้วย 
 2 แม่น ้ำปิง เป็นล าน้ าสายใหญ่ที่มีต้นก าเนิดมาจากเทือกเขาภาคเหนือ ไหลผ่านท้องที่อ าเภอ
บรรพตพิสัย อ าเภอเก้าเลี้ยว มาบรรจบกับแม่น้ าน่านเป็นแม่น้ าเจ้าพระยาบริเวณต าบลปากน้ าโพเป็น
แหล่งน้ าธรรมชาติ ที่ส าคัญอีกสายหนึ่ง ทั้งในด้านการเกษตรอุตสาหกรรม การอุปโภคบริโภคของ
ประชากรบริเวณสองฝั่งที่แม่น้ 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) 
 เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนครสวรรค์และเป็นพระอารามหลวง เดิมชื่อ “วัดหัวเมือง” ใน
พระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อศรีสวรรค์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจ าเมืองนครสวรรค์ที่ชาว
จังหวัดนครสวรรค์เคารพนับถือ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นตั้งแต่ พ.ศ.1842 ข้างพระอุโบสถมีพระพุทธรูป
ใหญ่ 2 องค์ นั่งหันหลังให้กัน เรียกว่า “พระผู้ให้อภัย” 
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 2) วัดจอมคีรีนาคพรต (วัดเขา) 
 เป็นวัดเก่าตั้งอยู่บนเขาบวชนาคในเขตอ าเภอเมืองนครสวรรค์ บนยอดเขามีรอยพระพุทธบาท
จ าลองและพระอุโบสถที่ชาวบ้านเรียกว่า “โบสถ์เทวดาสร้าง” ในเทศกาลเดือน 12  ของทุกปีจะมีงาน
นมัสการและปิดทองรอยพระพุทธบาทจ าลอง ซึ่งเรียกว่า “งานวัดเขา” และยังมีการแข่งเรือยาวด้วย 
 3) วัดคีรีวงศ ์
 วัดคีรีวงศ์เป็นวัดขนาดใหญ่บริเวณเขาดาวดึงส์  ซึ่งแต่เดิมเรียกว่าเขาใหญ่  ที่วัดคีรีวงศ์มี       
พระจุฬามณีเจดีย์ตั้งอยู่บนยอดเขาดาวดึงส์ โดยสร้างบนฐานพระเจดีย์เก่าซึ่งเป็นเจดีย์ที่สร้างในสมัย
ศตวรรษที่ 19 ปลายกรุงสุโขทัย ภายในองค์เจดีย์ชั้น 5  มีพระพุทธรูปจ าลองที่ส าคัญไว้ให้สักการบูชา    
4 องค์ คือ พระพุทธมหามณีรัตนปฎิมากรอยู่ทางทิศใต้ พระพุทธชินราชอยู่ทางทิศเหนือ พระพุทธโสธร
อยู่ทางทิศตะวันออก และพระพุทธรูปหลวงพ่อวัดไร่ขิงอยู่ทางทิศตะวันตก 
 4) ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์ – เจ้าแม่ทับทิม 
 ตั้งอยู่ที่ต าบลแควใหญ่ อ าเภอเมือง บริเวณต้นแม่น้ าเจ้าพระยาฝั่งตรงข้ามตลาดปากน้ าโพ เป็น
อาคารตึกครึ่งไม้สีแดง รูปทรงมีลักษณะเป็นเก๋งจีน หลังคาประดับด้วยมังกรคู่ชูลูกแก้ว ปลายสันหลังคา
ที่ทอดยาวลงมาสร้างเป็นหัวมังกรหงาย ภายในศาลประดิษฐานเทพปิ่นโถ่วกงอยู่ตรงกลาง เทพกวนอูอยู่
ด้านขวา เจ้าแม่ทับทิมอยู่ด้านซ้าย ตัวอาคารศาลเจ้าเมื่อมองจากฝั่งตลาดปากน้ าโพจะดูโดดเด่นและ
สวยงามมาก หากยืนอยู่ที่ท่าน้ าหน้าศาลเจ้าจะมองเห็นแหลมยมอันเป็นจุดบรรจบของแม่น้ าปิง  และ
แม่น้ าน่านรวมถึงสีของแม่น้ าที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน 
 5) ต้นแม่น้ าเจ้าพระยา 
 จังหวัดนครสวรรค์ พ้ืนที่ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์เป็นจุดก าเนิดของแม่น้ าเจ้าพระยา     
ซึ่งเป็นแม่น้ าสายส าคัญของประเทศ โดยแม่น้ าปิงไหลมาบรรจบกับแม่น้ าน่านบริเวณตลาดริมน้ า          
ที่จุดก าเนิดแม่น้ าเจ้าพระยานี้จะสามารถเห็นความแตกต่างของสีเขียวใสของแม่น้ าปิง และสีแดงขุ่นของ
แม่น้ าน่านได้อย่างชัดเจน  ซึ่งเมื่อรวมตัวกันเป็นแม่น้ าเจ้าพระยาแล้ว สีของน้ าจะค่อย ๆ ผสมกัน
กลายเป็นสีเดียวกัน ซึ่งเป็นทัศนียภาพที่สวยงาม 
 6) เขาวรนาถบรรพต ( เขากบ ) 
 เขากบ มีความสูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 187 เมตร  บนยอดเขาและเชิงเขาเป็นที่ตั้งของ
วัดวรนาถบรรพต บนยอดเขามีโบราณสถานที่ส าคัญ คือ รอยพระพุทธบาทจ าลอง และเจดีย์บรรจุพระ
บรมสารีริกธาตุ สร้างขึ้นในสมัยกรุงสุโขทัย เป็นราชธานี และที่บริเวณเชิงเขามีเจดีย์ขนาดใหญ่และรูป
หล่อพระหลวงพ่อทอง ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวนครสวรรค์ 
 7) หอชมเมือง 
 เป็นอาคารที่มีลักษณะสูง 10 ชั้น ความสูงประมาณ 32 เมตร ตั้งอยู่บนยอดเขาดาวดึงส์       
เปิดบริการให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมทัศนียภาพโดยรอบของตัวเมืองนครสวรรค์ได้อย่างชัดเจน 
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 ศิลปวัฒนธรรมประจ าถิ่น 
 1) งานประเพณีเจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ าโพ 
 เป็นงานประจ าปีที่ยิ่งใหญ่และมีชื่อเสียงของจังหวัด จัดขึ้นในช่วงเทศกาลตรุษจีนของทุกปี โดย
ได้อัญเชิญเจ้าพ่อ-เจ้าแม่จากศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์-เจ้าแม่ทับทิม ซึ่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าตรงข้ามตลาดปากน้ าโพ
ข้ามฝั่งมาที่ปะร าพิธีชั่วคราว และแห่ไปรอบตลาดปากน้ าโพ จะมีการแสดงเชิดสิงโตแห่มังกรทองและ
ขบวนแห่ต่าง ๆ ไปตามถนนสายส าคัญ ๆ ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ ปัจจุบันการเชิดสิงโตและแห่
มงักรทองได้มีการพัฒนาเทคนิค มีการแสดงประกอบแสงสี จนมีความยิ่งใหญ่มโหฬาร และมีสวยงามมาก 
ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาเที่ยวชมงานเป็นจ านวนมาก 
 2) ประเพณีลอยกระทงสาย 
 เมื่อถึงวันเพ็ญเดอืนสิบสอง ชาวบ้านชุมชนหน้าผา จะน ากะลาที่เก็บสะสมไว้ตลอดปี มาท าความ
สะอาดและตกแต่งด้วยกระดาษสี น าเทียนวางไว้กลางกะลา แต่ไม่ใส่ดอกไม้และธูปเหมือนกระทงทั่วไป 
และน ามาลอยในแม่น้ าเจ้าพระยา โดยจะเริ่มปล่อยกระทงกะลาบริเวณหน้าศาลเจ้าแม่หน้าผา 
 3) งานสืบสานวัฒนธรรมต้นน้ าเจ้าพระยา 
 ระหว่างปลายเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม จังหวัดนครสวรรค์จะจัดงานสืบสานวัฒนธรรม
ต้นน้ าเจ้าพระยา ที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยาหน้าศาลากลางจังหวัด  โดยจะมีพิธีบวงสรวงต้นน้ า
เจ้าพระยา การแสดงทางประเพณีท้องถิ่นต่าง ๆ รวมทั้งมีการออกร้านแสดงสินค้าต่าง ๆ 

 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
 อุทยานสวรรค์ (หนองสมบุญ) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองบริเวณริมทางหลวงสายเอเชีย ประกอบด้วย
บึงน้ าขนาดใหญ่ และลานกีฬาส าหรับออกก าลังกาย มีเนื้อที่รวม 316 ไร ่
 พ้ืนที่สาธารณะหน้าเทศบาล ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าส านักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ เป็นพ้ืนที่
พักผ่อนและออกก าลังกาย ประกอบด้วยพ้ืนที่พักผ่อนและสนามเด็กเล่น มีเนื้อที่ประมาณ 3 ไร ่
 พ้ืนที่ริมแม่น้ าเจ้าพระยาบริเวณหน้าศาลากลางหลังเดิม  เป็นพ้ืนที่สาธารณะริมแม่น้ า
เจ้าพระยา ส าหรับพักผ่อนหย่อนใจของคนเมือง มีที่นั่งพักเป็นลักษณะขั้นบันไดลงไปในแม่น้ า และใช้
ส าหรับงานเทศกาลต่าง ๆ เช่นแข่งเรือยาวและลอยกระทง 
 สนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์ เป็นสนามกีฬาประจ าจังหวัดนครสวรรค์ ตั้งอยู่บริเวณเชิง
เขาโกรกพม่า ติดกับถนนพหลโยธิน ในบริเวณสนามกีฬาประกอบไปด้วยสิ่งอ านวยความสะดวกทางด้าน
กีฬาทั้งกลางแจ้งและในร่ม ทั้งสนามฟุตบอล สนามบาสเกตบอล สระว่ายน้ า อาคารเอนกประสงค์ ใน
เนื้อที่กว่า 64 ไร ่

2. ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป 
 ประชากร  ณ  วันที่  30 เมษายน  2557 
 จ านวนประชากรเทศบาลนครนครสวรรค์  ปี   2557    รวม  85,857  คน  แยกเป็น 
เพศชาย  40,448  คน  เพศหญงิ  45,409  คน   
 ที่มา : งานทะเบียนราษฎร ส านักปลัดเทศบาล 
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จ ำนวนประชำกรแยกเพศ 
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76 ปีขึ้นไป ชำย
หญิง

ช่วงอายุ/ปี ชาย หญิง รวม % ชาย % หญิง
0-5 2,774 2,674     5,448 3.23 3.11

 6-10 2,373 2,191     4,564 2.76 2.55
 11-15 2,783 2,604     5,387 3.24 3.03
 16-20 3,317 3,413     6,730 3.86 3.98
 21-25 2,914 3,214     6,128 3.39 3.74
 26-30 3,069 3,010     6,079 3.57 3.51
 31-35 3,234 3,296     6,530 3.77 3.84
 36-40 3,001 3,135     6,136 3.50 3.65
 41-45 2,909 3,447     6,356 3.39 4.01
 46-50 3,011 3,619     6,630 3.51 4.22
 51-55 2,997 3,775     6,772 3.49 4.40
 56-60 2,431 3,195     5,626 2.83 3.72
61-65 1,898 2,580     4,478 2.21 3.00
66-70 1,251 1,605     2,856 1.46 1.87
71-75 997 1,380     2,377 1.16 1.61

76 ปีขึ้นไป 1,489 2,271     3,760 1.73 2.65
รวม    40,448    45,409   85,857 47.11 52.89
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ชุมชนในเขตเทศบาล (แยกตามเขต)  รวม  71  ชุมชน 

เขต 1 ประชากร ครัวเรือน 
หลังคา
เรือน 

เขต 2 ประชากร ครัวเรือน 
หลังคา
เรือน 

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



14 
อาชีพ 

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

เชื้อชาติ 
  ประชาชนสว่นใหญ ่มีเชื้อชาติไทยคดิเป็นรอ้ยละ 96.0 รองลงมาเปน็เชื้อชาติจนีเสียส่วน
ใหญ่ประมาณร้อยละ 1.9   มีเชื้อชาติอืน่ ๆ เพียงเล็กน้อย รวมไมเ่กินร้อยละ 0.1 

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

ด้านเศรษฐกิจ 
  ในเขตเทศบาลบริเวณใจกลางเมืองส่วนใหญ่จะเป็นศูนย์กลางพาณิชยกรรมและธุรกิจ
ต่างๆ และพื้นที่ที่อยู่ต่อเนื่องจะเปน็บรเิวณที่เป็นย่านที่อยู่อาศัยเดิมโดยมีลักษณะทางด้านเศรษฐกิจ ดังนี้ 
  การพาณิชยกรรมและบริการ 
  - สถานีบริการน้ ามัน                    14 แห่ง 
  - ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินคา้           5 แห่ง 
  - ตลาดสด                3    แห่ง 
  - ตลาดริมเขื่อน           2    แห่ง 
  สถานประกอบเทศพาณิชย์ 
  - กิจการการประปาเทศบาล   3  แห่ง 
  - สถานธนานุบาล    3  แห่ง 
  - สถานขีนสง่จังหวดันครสวรรค ์  1  แห่ง 
  - โรงฆา่สัตว ์     1  แห่ง 
  สถานประกอบการด้านการบริการ 
  - โรงแรม    24  แห่ง 
  - โรงภาพยนตร ์    1  แห่ง 
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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  โดยแยกเป็นสถาบันศึกษา
สังกัดต่างๆ 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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จ านวนนักเรียน  ห้องเรียน  ระดับอนุบาล  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์  ปีการศึกษา  2557 
ณ เดือน พฤษภาคม 2557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : ส านักการศึกษา 
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ช้ัน
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       32       18       50      2       20       31      51      2       26      38      64      2      21       26       47      6      67      95         162
โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้้าโพใต้ (ท.2)     1       12       13       25      1       20       12      32      1       17      12      29      1      20       17       37      3      57      41          98
โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส (ท.3)     1       19       12       31      3       41       38      79      3       51      44      95      3      55       37       92      9     147     119         266
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต (ท.4)     1       27       19       46      2       36       41      77      2       38      36      74      2      64       46     110      6     138     123         261
โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีฯ (ท.5)     1       11       16       27      2       22       24      46      2       30      25      55      2      35       27       62      6      87      76         163
โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต (ท.6)     1       18       19       37      2       24       20      44      2       38      28      66      2      38       32       70      6     100      80         180
โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม (ท.7)     2       27       26       53      2       29       25      54      2       31      24      55      2      23       23       46      6      83      72         155
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนอื (ท.8)     1       10       17       27      1       33       23      56      2       30      27      57      1      18       19       37      4      81      69         150

รวม    9    156    140    296    15    225    214    439    16    261    234    495    15    274     227    501   46    760    675     1,435

ศูนย์เดก็เล็ก อนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล 3 รวม
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จ านวนนักเรียน  ห้องเรียน  ระดับประถมศึกษา  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์  ปีการศึกษา 2557 
ณ เดือน พฤษภาคม 2557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
ที่มา : ส านักการศึกษา 
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ช้ัน
โรงเรียน ห้อง ชาย หญิง รวม ห้อง ชาย หญิง รวม ห้อง ชาย หญิง รวม ห้อง ชาย หญิง รวม ห้อง ชาย หญิง รวม ห้อง ชาย หญิง รวม ห้อง ชาย หญิง รวม

วัดไทรใต้ (ท.1)     2      26      14      40     2      21       33      54     2      23      26      49     2      18       28      46     2       25      24      49     2      26      52      78       12        139        177        316
วัดปากน้้าโพใต้ (ท.2)     1      29      17      46     2      28       24      52     1      17      16      33     1      22       18      40     1       10      19      29     1      22      14      36        7        128        108        236
วัดพรหมจริยาวาส (ท.3)     3      61      68     129     3      47       55     102     3      54      46     100     3      51       44      95     3       49      61     110     3      43      52      95       18        305        326        631
วัดวรนาถบรรพต (ท.4)     4      63      63     126     4      64       42     106     4      58      58     116     4      68       47     115     4       56      50     106     4      62      65    127       24        371        325        696
วัดช่องคีรีฯ (ท.5)     3      46      30      76     3      29       39      68     3      41      29      70     3      35       46      81     3       48      43      91     3      46      46      92       18        245        233        478
วัดจอมคีรีนาคพรต (ท.6)     2      27      23      50     2      36       36      72     2      22      30      52     2      38       26      64     2       48      27      75     3      43      30      73       13        214        172        386
วัดสุคตวราราม (ท.7)     2      38      22      60     2      28       21      49     2      30      32      62     2      36       25      61     2       35      23      58     2      30      31      61       12        197        154        351
วัดไทรเหนือ (ท.8)     2      19      19      38     1      23       20      43     1      15      15      30     2      13       17      30     2       28      13      41     2      20      26      46       10        118        110        228

รวม   19   309   256   565   19   276    270   546   18   260   252   512   19   281    251   532   19    299   260   559   20   292   316   608    114    1,717    1,605    3,322

ช้ันประถมปีที่  1 ช้ันประถมปีที่  3 ช้ันประถมปีที่  4 ช้ันประถมปีที่  5 รวมช้ันประถมปีที่  2 ช้ันประถมปีที่  6
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จ านวนนักเรียน  ห้องเรียน  ระดับมัธยมศึกษา  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ปี การศึกษา 2557 
ณ เดือน พฤษภาคม 2557 

 
 
 
 
 
 
 

          
 

 

 

 

 

 

 
ที่มา : ส านักการศึกษา 

 

 

 

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

วัดไทรใต้ (ท.1)      2      28       31      59      2      27       26      53      2       30       24       54   -       -       -       -     -       -       -       -     -       -       -       -        6      85      81        166
วัดปากน้้าโพใต้ (ท.2)      1      28       17      45      1      14       17      31      1       19       10       29   -       -       -       -     -       -       -       -     -       -       -       -        3      61      44        105
วัดพรหมจริยาวาส (ท.3)      2      57       37      94      2      47       28      75      2       20       22       42   -       -       -       -     -       -       -       -     -       -       -       -        6     124      87        211
วัดวรนาถบรรพต (ท.4)      3      66       48     114      2      52       58     110      2       61       63     124     1     17     30     47     1      9     19     28     1      5     24     29     10     210     242        452
วัดช่องคีรีฯ (ท.5)      2      49       35      84      2      38       47      85      2       20       37       57   -       -       -     -       -       -       -        6     107     119        226
วัดจอมคีรีนาคพรต (ท.6)      2      49       27      76      2      50       28      78      2       46       17       63     2     49     12     61     1     35     15     50     1     32     22     54     10     261     121        382
วัดสุคตวราราม (ท.7)      2      46       19      65      2      28       26      54      2       18       17       35   -       -       -       -     -       -       -       -     -       -       -       -        6      92      62        154
วัดไทรเหนือ (ท.8)      1      26       28      54      1      16       21      37      1       14       22       36   -       -       -       -     -       -       -       -     -       -       -       -        3      56      71        127

รวม   15   349    242   591   14   272    251   523   14    228    212    440    3    66    42  108    2    44    34    78    2    37    46    83    50   996   827    1,823

ช้ันมัธยมปีที่  1 ช้ันมัธยมปีที่  3 ช้ันมัธยมปีที่  4 ช้ันมัธยมปีที่  5 รวมช้ันมัธยมปีที่  2 ช้ันมัธยมปีที่  6

18 
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จ านวนพนักงานครู ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว และภารโรง  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ปี การศกึษา 2557 
ณ เดือน พฤษภาคม  2557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ที่มา : ส านักการศึกษา  ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
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ช้ัน

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

วัดไทรใต้ (ท.1)      -           1       1      -          -        -        -           6       6      -           1       1      -           1       1       7       17       24      -          -        -         1         3       4       1         7       8      -          -        -         1         1       2       8       30       38       2         1       3      -          1         1

วัดปากน้า้โพใต้ (ท.2)      -          -        -        -           1       1      -           3       3      -          -        -        -          -        -         2       12       14      -          -        -        -           4       4       3         6       9      -          -        -        -           2       2       5       21       26       2        -         2      -         -          -   

วัดพรหมจริยาวาส (ท.3)      -           1       1      -          -        -        -           9       9      -          -        -        -          -        -         4       25       29      -          -        -         1         7       8       1         6       7      -          -        -        -           1       1       5       40       45       2         1       3       2        7         9

วัดวรนาถบรรพต (ท.4)      -           1       1      -          -        -        -           6       6      -          -        -        -          -        -         6       30       36       1        -         1       1         1       2       2       10     12      -          -        -         1         1       2       8       46       54       4        -         4       1        3         4

วัดชอ่งคีรีฯ (ท.5)      -          -        -        -          -        -        -           6       6      -          -        -        -           1       1       6       19       25      -           1       1       2        -         2       3         8     11      -          -        -        -          -        -         9       33       42       4        -         4       1        6         7

วัดจอมคีรีนาคพรต (ท.6)      -           2       2      -          -        -        -           6       6      -          -        -        -          -        -         6       17       23       2        -         2       2         2       4       7       15     22      -           1       1       1         1       2     13       38       51       4        -         4      -          1         1

วัดสุคตวราราม (ท.7)      -           2       2      -          -        -        -           3       3      -           1       1      -          -        -         8       14       22      -          -        -         2         6       8       4         4       8      -          -        -         1         2       3     12       21       33       1         1       2       1        2         3

วัดไทรเหนือ (ท.8)      -          -        -        -           1       1      -           2       2      -          -        -        -           1       1       2       13       15       1        -         1       3         2       5       2         2       4      -          -        -         1        -         1       4       17       21       2        -         2      -          4         4

ศพด.เทศบาล      -           2       2      -           2       2      -          -        -        -          -        -        -          -        -        -          -          -        -          -        -        -          -        -        -          -        -        -          -        -        -          -        -        -          -          -        -          -        -        -         -          -   

ศพด.พระบางมงคล      -           1       1      -          -        -        -          -        -        -          -        -        -          -        -        -          -          -        -          -        -        -          -        -        -          -        -        -          -        -        -          -        -        -          -          -        -          -        -        -         -          -   

ศพด.วัดพรหมจริยาวาส      -           1       1      -           4       4      -          -        -        -          -        -        -          -        -        -          -          -        -          -        -        -          -        -        -          -        -        -          -        -        -          -        -        -          -          -        -          -        -        -         -          -   

ศพด.ชมุชนชอนตะวัน      -           1       1      -          -        -        -          -        -        -          -        -        -          -        -        -          -          -        -          -        -        -          -        -        -          -        -        -          -        -        -          -        -        -          -          -        -          -        -        -         -          -   

รวม     -        12    12     -         8     8     -        41    41     -          2      2     -          3      3    41    147   188      4        1      5    12      25    37    23     58   81     -          1      1      5       8    13    64    246    310    21        3    24      5     24      29

ศูน ยเ์ด็กเลก็

ลกูจ้างช่ัวคราว

รวม

พนกังานครูลกูจ้างช่ัวคราว

มัธยมศึกษา

พนั กงานครู ลกูจ้างประจ า ลกูจ้างช่ัวคราว
ภารโรง อืน่ๆ

พนักงานครู

อนุ บาล

พนั กงานครู ลกูจ้างประจ า ลกูจ้างช่ัวคราว

ประถมศึกษา

พนั กงานครู ลกูจ้างประจ า
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สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2557 
 
 
 
 

 

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

สังกัดส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2557 
 

 
  

ชาย หญิง รวม หอ้ง ชาย หญิง รวม
1 อนุบาลนครสวรรค์ 1,375 1,279 2,654 62 14 100 114
2

อนุบาลเมอืงนครสวรรค์ (เขากบวิวรณ์สุขวิทยา) 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 หญิง รวม ชาย หญิง 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 หญิง รวม หอ้ง ชาย หญิง รวม
1 จ้าลองวิทย์ 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 บริหารธุรกจินครสวรรค์ 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 พณิชยการวิริยาลัยนครสวรรค์ 267 545 812 27 14 21 35
10 โพฒิสารศึกษา 1,588 1,510 3,098 67 25 82 107
11 มารีย์วิทยา 347 351 698 19 3 25 28
12 ยุวบัณฑิตวิทยา
13 ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 2,363 2,034 4,397 92 43 178 221
14 วิชาวดี 48 41 89 6 2 4 6
15 วิสุทธิศึกษา 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 อนุชนวัฒนา 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. 2557 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
ที่มา : กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 

สังกัดสถาบันการพลศึกษา 
 
 
 
 
 

สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : ส่วนการศึกษาพระปริยตัิธรรม แผนกสามญั กองพุทธศาสนศึกษา

ปวช. ปวส.
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 109 2,284     1,572     3,856     174
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 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 คีรีวงศ์วิทยา 6 118    14     6       20     
2 บาลีเตรียมอดุมศึกษาวัดโพธาราม 6 172    14     5       19     
3 วัดไทรเหนือวิทยา 3 63      8       8       16     

15 353    36     19     55     รวมทกุสถานศึกษา

จ านวน
สามเณร

ล าดบั สถานศึกษา
จ านวนครู

หอ้งเรียน

ชาย หญิง รวม
1 โรงเรียนกฬีาจังหวัดนครสวรรค์ 183    134    317    12      50       

จ านวนนักเรียน
บุคลากรหอ้งเรียนล าดบั สถานศึกษา
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สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

22 

ชาย หญิง รวม
1 มหาวิทยาลัยภาคกลาง
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 3,538 6,928 10,466 358      

3,538    6,928    10,466   358      

จ านวน
บุคลากร

รวมระดบัอุดมศึกษา

ล าดบั สถานศึกษา
จ านวนนักศึกษา

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
1 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

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
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การสาธารณูปโภค 
  ในเขตเทศบาล มีระบบสาธารณูปโภคเพื่อให้บริการแก่ประชาชน  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 

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 ประเภทการใช้ที่ดิน พื้นที่(ไร่) พื้นที่(%) 
1 ท่ีอยู่อาศัย 4,353.88 24.930 
2 พาณิชยกรรม 1,094.87 6.269 
3 อุตสาหกรรม 226.61 1.298 
4 คลังสินค้า 331.24 1.897 
5 สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 1,354.88 7.758 
6 สถาบันการศึกษา 528.25 3.025 
7 สถาบันศาสนา 354.69 2.031 
8 สถาบันราชการ 938.11 5.372 
9 ท่ีโล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม 151.15 0.865 
10 ชนบทและเกษตรกรรม 412.97 2.365 
11 ป่าไม้ 1,068.16 6.116 
12 แหล่งน้ า 1,147.96 6.573 
13 ท่ีลุ่ม 1,730.97 9.911 
14 ท่ีว่าง 3,770.74 21.590 

 

 ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการไฟฟ้า 
 การบริการด้านไฟฟ้าและแสงสว่างในเขตเทศบาลเป็นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟน.3) 
จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งให้บริการครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดในเขตเทศบาลทั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร และ
ระบบไฟส่องสว่างทางสาธารณะ ที่มีก าลังผลิตเพียงพอต่อการพัฒนาในด้านต่าง  ๆ ของจังหวัด
นครสวรรค์ โดยมีผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตเทศบาลจ านวน  42,448  ราย    

 ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการน้ าประปา 
 เทศบาลให้บริการประปาครอบคลุมในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลนครนครสวรรค์ และมีผู้ใช้บริการ
จ านวน  30,100  ครัวเรือน (พฤษภาคม 2557) มีแหล่งน้ าดิบที่ใช้ผลิตน้ าประปา และแหล่งน้ าดิบ
ส ารอง คือ แม่น้ าปิง และแม่น้ ายม ตามล าดับ มีก าลังการผลิต 70,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และใช้งาน
จริงในปัจจุบัน 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) 

2556 29,886 21,535,000 12,797,675 89,595,873.65 85,383,592.60 
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 

ที่มา : กลุ่มบริษัทท่ีปรึกษาโครงการวางและจัดท าแผนผังพัฒนาพ้ืนท่ีเฉพาะ เทศบาลนครนครสวรรค์ 
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สถิติการผลิตจ่ายน้ าประปา ประจ าปีงบประมาณ  2551 – 2556 
ปงีบ เพ่ิม ปงีบ เพ่ิม ปงีบ เพ่ิม ปงีบ เพ่ิม ปงีบ เพ่ิม ปงีบ เพ่ิม

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

2551 % 2552 % 2553 % 2554 % 2555 % 2556 %

ปริมาณน ้าผลิตเอง      (ลบ.ม.) 19,061,033        6.93-    19,228,151        0.88     19,764,064        2.79    19,625,760        0.70-    20,458,250       4.24        20,565,925       0.53        

ปริมาณน ้าจ้าหนา่ย     (ลบ.ม.) 12,083,614        1.18-    12,119,268        0.30     12,670,761        4.55    12,307,131        2.87-    12,719,313       3.35        12,797,657       0.62        

อัตราน ้าสูญเสีย 3,812,206          6.93-    3,845,630          0.88     3,952,813          2.79    3,996,152          1.10    4,091,650         2.39        4,113,185         0.53        

(น ้าสูญเสีย + น ้าจ่ายสาธารณะ)

จ้านวนผู้ใช้น ้าสิ นป ี         (ราย) 27,411               1.32    27,940               1.93     28,543               2.16    29,200               2.30    29,342              0.49        29,886              1.85        

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    82,864,430.43  4.33        89,595,873.63  8.12        

รายจ่าย   (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    76,608,059.66  0.92        85,383,592.60  11.46      

 
ที่มา : ส านักการประปา 

อัตราค่าน้ าประปา 
  เทศบาลได้ขายน้ าให้แก่ผู้ใช้น้ าในอัตราค่าน้ าแบบก้าวหน้าตามระบบสากลเช่นเดียวกับ     
การประปาส่วนภูมิภาคและการประปานครหลวง และประเทศอื่น 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 2557  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 
  ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครนครสวรรค ์ 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   
   สัตวแพทย์    จ านวน     1 คน 
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  การเจ็บป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในเขตเทศบาล 
โรค ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 2556 

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 
ปี 2556 

คน 
1.  จ านวนผู้ติดเชื้อ  HIV 316 608 373 NA  
2.  จ านวนผู้ป่วย 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 าเสียได้ตาม
มาตรฐานคุณภาพทิ้ง โดยวิธี (MSBR) Modified Sequence Batch Reactor แบบชีวมวลตะกอนเร่ง 
 โรงก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (ขยะ) 
 ปริมาณขยะที่เกิดประมาณ 140 ตันต่อวัน ซึ่งสามารถก าจัดได้ทั้งหมด โดยวิธีฝังกลบอย่างถูก
สุขลักษณะและหลักสุขาภิบาล มีที่ดินส าหรับก าจัดขยะของเทศบาลขนาดพ้ืนที่ 266 ไร่ ด าเนินการแล้ว 
55.375 ไร่ ตั้งอยู่ที่ต าบลบ้านมะเกลือ อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ห่างจากเขตเทศบาลเป็น
ระยะทาง 13 กิโลเมตร 
  ข้อมูลรถยนต์งานบริการรักษาความสะอาด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

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 
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รถแคท (ตักหน้าขุดหลัง) 1 
รถดั้มเล็ก 4 
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 มีขีดความสามารถในการบริหารงาน 
เพ่ือให้บริการประชาชนในเขตพ้ืนที่การปกครองได้อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มความสามารถ โดยมี
ระบบโครงสร้างการบรหิารงาน 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 2557 
 เทศบาลนครนครสวรรค์ มีพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และลูกจ้าง รวมทั้งสิ้น 1,582 คน 
 พนักงานเทศบาลสามัญ   256  คน พนักงานครูเทศบาล 365 คน 
 ลูกจ้างประจ า     92 คน พนักงานจ้าง  869 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  -      2     3     6   14   11     7     2    1     1   -     -     -     -         -              47     19      122       188

ส านักการคลงั  -      1     1     8     6   10     4    -      3     2   -     -     -     -         -              35       2        62         99

ส านักการช่าง  -      1     3     6   11     6     5     2    2     1   -     -     -     -         -              37     36      225       298

ส านักการสาธารณสขุฯ  -      1     5     7   14     8     1     1  -       1   -     -     -     -         -              38     14      345       397

กองวิชาการและแผนงาน  -    -       1     4     8     6     2     3  -      -     -     -     -     -         -              24       1        12         37

ส านักการศึกษา  -      1     2     3     7     5     4    -      1    -     -       3   -     -         -              26       8        40         74

ส านักการประปา  -      1    -       3     9     3     2     1  10     1   -     -     -     -         -              30     11        54         95

กองสวัสดิการสงัคม  -    -       1     1     4     1     2     8  -      -     -     -     -     -         -              17       1          9         27

หน่วยงานตรวจสอบภายใน  -    -      -      -       2   -      -      -    -      -     -     -     -     -         -               2      -          -            2

รวมทั้งสิน้  -      7    16   38   75   50   27   17  17     6   -       3   -     -         -            256     92      869     1,217

พนักงาน

จา้ง

รวม

ทั้งสิน้
ส านัก/กอง

ระดับ พนักงาน

เทศบาลรวม

ลกูจา้ง

ประจ า
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ฝ่ายอ านวยการ 
    งานการเจ้าหน้าท่ี 
    งานควบคุมเทศพาณิชย์ 
    งานส่งเสริมการท่องเท่ียว 
ฝ่ายปกครอง 
    งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง 
    งานทะเบียนราษฎร 
ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
    งานธุรการ 
    งานสารบรรณ 
    งานเลขานุการผู้บริหาร 

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
    งานธุรการ 

ส่วนบริหารงานคลัง 
ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน 
    งานการซื้อและการจ้าง 
ฝ่ายการเงินและบัญช ี
    งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท 
ฝ่ายสถิติการคลัง 
    งานจัดท าสถิติการคลัง 
ฝ่ายระเบียบการคลัง 
    งานจัดระเบียบการเงินและพัสดุ 

ส่วนพัฒนารายได ้
ฝ่ายพัฒนารายได ้
    งานพัฒนารายได้ 
    งานเร่งรัดรายได้ 
ฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย ์
    งานจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 
ฝ่ายแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
    งานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
    งานบริการข้อมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
    งานธุรการ 
    งานการเงินและบัญชี 

ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผงัเมือง 
ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง 
    งานวิศวกรรมโยธา 
    งานสถาปัตยกรรม 
ฝ่ายควบคุมอาคารและผงัเมือง 
    งานควบคุมอาคาร 
    งานผังเมือง 

ส่วนการโยธา 
ฝ่ายสาธารณูปโภค 
    งานสาธารณูปโภค 
    งานสถานท่ีและไฟฟ้าสาธารณะ 
    งานสวนสาธารณะ 
ฝ่ายศูนย์เคร่ืองจักรกลและระบบจราจร 
    งานศูนย์เครื่องจักรกล 
    งานวางระบบจราจร 

ส่วนช่างสุขาภิบาล 
ฝ่ายจัดการสภาพแวดล้อมด้านวัสดุใช้แล้ว 
    งานก าจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
    งานเครื่องจักรกลและซ่อมบ ารุง 
    งานโรงงานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
ฝ่ายจัดการคุณภาพน  า 
    งานแบบแผนและก่อสร้าง 
    งานควบคุมและตรวจสอบบ าบัดน้ าเสีย 
    งานบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
    งานธุรการ 
    งานการเงินและบัญชี 

ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
    งานส่งเสริมสุขภาพ 
    งานสาธารณสุขมูลฐาน 
    งานวิชาการและแผนงาน 
กลุ่มงานป้องกันโรคและควบคุมโรคติดตอ่ 
    งานป้องกันโรคติดต่อ 
    งานควบคุมโรคติดต่อ 
    งานป้องกันและบ าบัดการติดยาเสพติด 
กลุ่มงานส่งเสริมส่ิงแวดลอ้ม 
    งานสุขาภิบาล 
    งานอนามัยส่ิงแวดล้อม 
    งานพัฒนาระบบจัดเก็บขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
    งานควบคุมมลพิษและเหตุร าคาญ 

ส่วนบริการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
กลุ่มงานบริการการแพทย ์
    งานทันตสาธารณสุข 
    งานเภสัชกรรม 
กลุ่มงานบริการส่ิงแวดล้อม 
    งานสัตวแพทย์ 
    งานบริการรักษาความสะอาด 
    งานควบคุมส่ิงปฏิกูล 
กลุ่มงานบริการสาธารณสุข 
    งานศูนย์บริการสาธารณสุข 1 
    งานศูนย์บริการสาธารณสุข 2 
    งานศูนย์บริการสาธารณสุข 3 
    งานศูนย์บริการสาธารณสุข 4 
    งานศูนย์บริการสาธารณสุข 5 
 
 

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
    งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
    งานจัดท างบประมาณ 
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วชิาการ 
    งานบริการและเผยแพร่วิชาการ 
    งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น 
ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
    งานธุรการ 
    งานสารบรรณ 
ฝ่ายนิติการ 
    งานนิติการ 
    งานร้องทุกข์ร้องเรียน 
    งานตราเทศบัญญัติท่ีมิใช่งบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปี 

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
    งานงบประมาณ 
    งานธุรการ 

ส่วนบริหารการศึกษา 
ฝ่ายการเจ้าหน้าท่ี 
    งานการเจ้าหน้าท่ี 
    งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ 
ฝ่ายกิจการโรงเรียน 
    งานการศึกษาปฐมวัย 
    งานโรงเรียน 
    งานกิจการนักเรียน 
ฝ่ายวชิาการ 
    งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร 
    งานพัฒนาส่ือเทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ 
    งานวิชาการ 

ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ฝ่ายศึกษานอกระบบตามอัธยาศัย 
    งานการศึกษานอกระบบและอัธยาศัย 
    งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ 
    งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายฯ 
ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
    งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
    งานกีฬาและนันทนาการ 
ฝ่ายส่งเสริมศาสนา 
    งานกิจการศาสนา 
    งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
    หน่วยศึกษานิเทศก์ 
โรงเรียนเทศบาล 1 – 8 

ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
    งานสังคมสงเคราะห์ 
    งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน 
    งานกิจการสตรีและคนชรา 
ฝ่ายพัฒนาชมุชน 
    งานพัฒนาชุมชน 
    งานชุมชนเมือง 
    งานฌาปนกิจสงเคราะห์ 
 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
    งานธุรการ 
    งานสารบรรณ 
ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม 
    งานส่งเสริมและสวัสดิการสังคม 
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ส านักปลัดเทศบาล ส านักการคลัง ส านักการช่าง ส านักการสาธารณสุข 
และส่ิงแวดล้อม 

ส่วนผลิต 
ฝ่ายผลิต 
    งานผลิต 1 
    งานผลิต 2 
    งานมาตรวัดน้ า 1 
    งานมาตรวัดน้ า 2 
ฝ่ายวิเคราะห์คุณภาพน  า 
    งานวิเคราะห์คุณภาพน้ า 
ส่วนบริการและซ่อมบ ารุง 
    งานติดตั้งและซ่อมบ ารุง 1 
    งานติดตั้งและซ่อมบ ารุง 2 
    งานบริการสาธารณะ 1 
    งานบริการสาธารณะ 2 
ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
    งานธุรการ 
ฝ่ายการเงินและบัญช ี
    งานการเงินและบัญชี 
    งานจัดเก็บรายได้ 

กองวิชาการ 
และแผนงาน 

ส านักการศึกษา ส านักการประปา กองสวัสดิการสังคม 

รองนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตร ี

ปลัดเทศบาล สถานธนานุบาล 1,2,3 หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

รองปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล 

นายกเทศมนตร ี เลขานุการนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

รองปลัดเทศบาล 

โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลนครนครสวรรค์ 
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สถานะการคลังของเทศบาลตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 – ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
หมวด 2552 2553 2554 2555 2556 

รายรับจริง      
1. หมวดภาษีอากร 71,245,865.58 72,841,480.89 76,007,802.07 74,853,751.27 83,500,548 
2. หมวด
ค่าธรรมเนียม 
ค่าปรับและ
ใบอนุญาต 

15,410,283.44 16,076,809.90 15,920707.40 14,767,452.84 22,410,312.30 

3. หมวดรายได้
จากทรัพย์สิน 

9,341,765.02 8,673,198.77 11,239,005.07 10,736,310.05 12,068,893.23 

4. หมวดรายได้
จากสาธารณูปโภค
และเทศพาณิชย์ 

8,484,726,.92 10,147,608.60 13,134,405.89 15,526,231.13 16,528,841.08 

5. หมวดรายได้
เบ็ดเตล็ด 

6,796,800.75 8,114,501.80 6,644,605.60 7,971,338.30 8,355,406.16 

6. รายได้จากทุน 1,155,950.00 945,000.00 8,000 2,710 15,850 
7. เงินอุดหนุนท่ี
รัฐบาลเก็บและ
จัดสรรให้ 

193,194,948.75 251,908,097.16 
 

261,983,597.80 276,797,417.24 308,769,801.23 

8. หมวดเงิน
อุดหนุนท่ัวไป 

237,777,008.58 83,245,222.00 104,701,310 99,159,893 276,877,581 

9. เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

114,600,232.66 279,027,580.26 269,646,162,94 303,188,307.42 208,564,261.53 

รวมรายรับท้ังสิ้น 658,007,581.70 730,979,499.38 739,285,596.82 803,003,411.25 937,091,494.53 
รายจ่ายจริง      
1. รายจ่ายงบกลาง 85,189,437.24 117,396,218.33 120,667,019.91 156,086,958.32 201,218,814.83 
2. รายจ่ายประจ า 461,975,518.95 472,361,522.58 519,,775,191.17 541,134,686.24 552,757,194.32 
3. รายจ่ายเพื่อการ
ลงทุน 

110,501,238.00 132,655,300.00 85,895,819 88,594651.18 155,607,499.39 

รวมรายจ่ายจริง 657,666,194.19 722,413,040.91 726,338,030.08 785,816295.74 909,583,508.54 
รายรับจริงสูงกว่า 
รายจ่ายจริง 

341,387.51 8,566,458.47 12,947,566.74 17,187,115.51 27,507,985.99 

 
  ที่มา :  ส านักการคลัง เทศบาลนครนครสวรรค์ 
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ตารางแสดงข้อมูลเกี่ยวกับสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครสวรรค์ 
กิจการ รายได ้ 2552 2553 2554 2555 2556 
สถาน 
ธนานุ
บาล 1 

รายรับ 
(บาท) 

24,064,840.65 28,551,030.92 35,412,079.13 38,562,220.37 41,167,059.07 

รายจ่าย 
(บาท) 

12,973,897.61 15,576,530.55 18529,031.38 22,805,448.11 23,782,214.36 

ก าไร
สุทธ ิ
(บาท) 

11,090,943.04 12,974,500.37 16,686,653.49 15,756,772.26 17,385,844.71 

สถาน 
ธนานุ
บาล 2 

รายรับ 
(บาท) 

22,840,564.27 28,772,213.71 26,228,105.71 29,508,236.58 31,090,546.28 

รายจ่าย 
(บาท) 

14,073,836.80 17,047,306.19 8,730,329.75 9,674,306.38 10,825,892.57 

ก าไร
สุทธ ิ
(บาท) 

8,766,727.47 11,724,907.52 17,497,775.96 19,833,930.20 20,264,653.71 

สถาน 
ธนานุ
บาล 3 

รายรับ 
(บาท) 

13,729,499.92 18,952,509.96 18,214,875.63 32,926,589.57 38,862,659.36 

รายจ่าย 
(บาท) 

9,333,713.08 10,321,307.07 7,311,868.01 20,288,810.68 23,146,205.14 

ก าไร
สุทธ ิ
(บาท) 

4,395,786.84 8,631,202.89 10,903,007.62 12,637,778.89 15,210,425.23 

สถานี
ขนส่ง 

รายรับ 
(บาท) 

5,737,938.58 5,600,317.86 5,502,465.08 4,777,106.00 5,409,307.83 

รายจ่าย 
(บาท) 

5,364,311.64 4,732,777.20 4,500,217.85 4,750,414.24 4,783,154.03 

 



ส่วนท่ี 3 
สรุปผลการพัฒนาเทศบาลนครนครสวรรค์ในปีที่ผ่านมา 

 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เทศบาลนครนครสวรรค์ ได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตาม
แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2557-2559) รวม 291 โครงการ จ านวนงบประมาณทั้งสิ้น 2,017,824,590 บาท 
สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
ตารางที่ 1 จ านวนโครงการและงบประมาณที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 3 ป ี(พ.ศ.2557-2559) 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2557 

จ านวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 
ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 26          361,411,372  
ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

42          196,771,600  

ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน 20          100,134,078  
ด้านการพัฒนากายภาพเมือง 60        1,042,484,600  
ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง 18            21,480,000  
ด้านการบริหารจัดการที่ดี 125          295,542,940  

รวม 291        2,017,824,590  
ตารางที่ 2 แสดงระดับความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลนครนครสวรรค์ 

ยุทธศาสตร์ 

ปี 2557 
จ านวนโครงการ 
ตามแผนพัฒนา 

สามป ี

จ านวนโครงการ 
ที่บรรจุในแผน 

ด าเนนิการ 
ร้อยละ 

ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 26 12 46.15 
ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

42 42 100.00 

ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน 20 17 85.00 
ด้านการพัฒนากายภาพเมือง 60 31 51.67 
ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง 18 15 83.33 
ด้านการบริหารจัดการที่ดี 125 87 69.60 

รวม 291 204 70.10 
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 จากการตรวจสอบการด าเนินงานและผลส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครสวรรค์สามปี ประจ าปี พ.ศ. 2557 โดยคิดจากจ านวนโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (ปี 2557) ทั้งหมด 
291 โครงการ จ านวนโครงการที่น ามาจากแผนพัฒนาสามปี เพื่อจัดท าแผนด าเนินงานประจ าปี 2557 เป็น
จ านวน 204 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 70.10 ของโครงการทั้งหมด 

 สรุปผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครสวรรค์ ประจ าปีงบ พ.ศ. 2557 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุนและฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ จิตส านึก และความตระหนักในคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการผลิตและ
บริโภค เพื่อลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสถานการณ์
มลพิษทางอากาศและเสียง พัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  รวมทั้งของ
เสียอันตราย พัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมตลอดจนระบบระบายน้ าในเขตเมืองให้มี
ประสิทธิภาพ จัดการคุณภาพน้ าเสียระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย ฟื้นฟูสภาพแม่น้ าให้สะอาด พัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรคการรักษาพยาบาล และการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง รวมทั้งมี
การควบคุมสุขาภิบาลของอาคาร สถานที่ สถานประกอบการต่างๆ ให้ได้สุขลักษณะตามมาตรฐาน เพื่อไม่ให้
เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน รวมทั้งรณรงค์สร้างจิตส านึกให้กับประชาชนหันมาใช้จักรยานใน
ชีวิตประจ าวัน ใช้เพื่อการออกก าลังกาย และใช้จักรยานเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อเป็นการลดภาวะโลกร้อน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ   โดยได้ด าเนินการจัด
การศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสนับสนุนเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิง
วัฒนธรรมวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถ่ิน มาเป็นจุดขายในขณะเดียวกันยังเป็นการกระตุ้นให้ชุมชนมีความ
ภาคภูมิใจและมีส่วนร่วมในการสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถ่ินสืบไป อนุรักษ์ ฟื้นฟู 
ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี รวมทั้งพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและปัจจัยสนับสนุน
การศึกษาตลอดจนการบริหารจัดการศึกษาที่เอ้ือต่อการให้บริการทางการศึกษาแก่ประชาชนเพื่อก้าวไปสู่
สังคมแห่งการเรียนรู้ อีกทั้งยังส่งเสริมการพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน  ได้ด าเนินการจัดสวัสดิการสังคมในด้านต่างๆ    
(ที่อยู่อาศัย เบี้ยยังชีพ ฯลฯ) และการสงเคราะห์ที่จ าเป็นแก่ผู้ด้อยโอกาสได้รับความช่วยเหลือให้สามารถ
พึ่งพาตนเองและด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความปลอดภัยในชุมชน ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้น้อมน าหลัก
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ปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงน ามาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน อีกทั้งเพิ่มความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี กลุ่มผู้น าชุมชน เด็กและเยาวชน ให้มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนากายภาพเมือง การด าเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาลภายใต้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ที่มุ่งเน้นด าเนินการเก่ียวกับการก าหนดกรอบและแนวทางการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินที่ชัดเจนและเหมาะสมตลอดจนการก าหนดมาตรการการปรับปรุงและควบคุมอาคาร
เพื่อให้เมืองมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม ปรับปรุงเครือข่ายถนนให้เหมาะสม ปรับปรุงถนนเดิม
เพื่อรองรับกับการขยายตัวของชุมชนเมือง  ส่งเสริมให้มีทางส าหรับจักรยาน รวมทั้งบ ารุงรักษาไฟฟ้า
สาธารณะ และโครงสร้างพื้นฐานอ่ืนที่จ าเป็นในการอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน พัฒนาระบบขนส่ง
มวลชนให้มีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาจราจร ตลอดจนปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของถนน 
เกาะกลางถนน ทางเดินเท้า และสถานที่ต่างๆ ภายในเขตเทศบาลให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม 
รวมทั้งการจัดการระบบประปาให้มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในการอุปโภคและ
บริโภค 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง ได้ด าเนินการพัฒนาระบบการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดระเบียบความเรียบร้อยทางเท้าภายในเขตเมือง เพื่อให้เกิดความ
สะดวกสบายกับประชาชนโดยทั่วไป อีกทั้งการพัฒนาระบบกล้องวงจรปิดของเทศบาล เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งการพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อขยายโอกาส
ในการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตของประชาชนให้ได้รับข่าวสารอย่างทั่วถึงและทันสมัย  
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการที่ดี โดยมีนโยบายในการเสริมสร้างประชาธิปไตย และการ
เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีโอกาสในการเสนอข้อคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ ตลอดจนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถ่ิน และจัดให้มีระบบการควบคุมภายในองค์กรภาครัฐตามที่กฎหมายก าหนด ส่งเสริมให้มีการ
ตรวจสอบจากทุกภาคส่วนและปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้องพร้อมกับการเปิดเผยข้อมูลอย่างเคร่งครัด  
พัฒนาประสิทธิภาพโดยมุ่งเน้นการลดข้ันตอนและการท างานที่ซ้ าซ้อน  เน้นการบริการโดยค านึงถึงความ
ต้องการของประชาชนเป็นหลักควบคู่ไปกับการปลูกฝังจิตส านึกข้าราชการให้ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมการ
รับผิดชอบต่อส่วนรวม และพัฒนารูปแบบวิธีการให้บริการ เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจต่อการบริการ 
รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นต่อการให้บริการและการปฏิบัติงาน  เพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ให้ครอบคลุมโดยน าระบบเทคโนโลยีมาสนับสนุน พัฒนาบุคลากรด้านการ
จัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพ รณรงค์ให้ประชาชนมีจิตส านึกในการช าระภาษีก าหนดมาตรการจูงใจและ
เพิ่มความสะดวกในการช าระภาษี เป็นต้น 



ส่วนที่ 4 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 

 

         จากการที่แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ได้น าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล
มาเป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ในส่วนนี้จึงประกอบด้วย วิสัยทัศน์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น และปัญหาความต้องการของ
ประชาคม  

4.1  วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลนครนครสวรรค์ 
“คนสุขภาพด ีการศึกษาไดม้าตรฐาน รกัษ์สิ่งแวดล้อม เป็นเมืองน่าอยู่ ชูเศรษฐกิจพอเพียง” 

พันธกิจ 
 1. ประชาชนมีสุขภาพด ี
 2. จัดการศึกษาตลอดชวีิตอย่างมีคุณภาพ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาจนีได ้
 3. น้อมนาหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูก่ารปฏิบตัิ 
 4. ประชาชนมีคุณภาพชีวติที่ดีและชุมชนมคีวามเขม้แขง็ 
 5. ประชาชนไดร้ับความสะดวกและปลอดภัยในด้านสาธารณปูโภค 
 6. ประชาชนมีความมัน่คง ปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน 
 7. ทุกภาคีมีสว่นร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม 
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา 
 1. เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยนื ในมิติสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
 2. มีระบบบริการดา้นสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่ดี 
 3. มีการพฒันาการศึกษาทีม่ีคุณภาพ สร้างจิตสานึกและ สร้างโอกาสในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูศาสนา 
และวัฒนธรรมแกป่ระชาชนและเยาวชน 
 4. มีการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและรายได้เพิม่ให้กับประชาชนในเขตเทศบาล 
 5. มีระบบสาธารณปูโภค สาธารณปูการ แหลง่ท่องเที่ยว และพื้นทีน่ันทนาการที่ไดม้าตรฐาน 
 6. มีความพร้อมในการพัฒนา ความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 1. ส่งเสริม สนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีพฤติกรรมสุขภาพ และการป้องกัน
ควบคุมโรคที่เหมาะสมและพัฒนาระบบเครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพ ให้ครอบคลุมทั่วถึง เพ่ือคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 
 2. เพิ่มความรู้ความเข้าใจ และปลูกฝังจิตส านึก ให้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด ให้แก่เด็ก
เยาวชนและประชาชน 
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 3. เสริมสร้าง สนับสนุน ระบบคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ 
 4 . ส่ ง เส ริม  พั ฒ นา สร้ างจิ ต ส านึ ก ในก ารดู แ ลรั กษ าสิ่ งแ วดล้ อมและการจั ด ก าร
ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการป้องกันและลดปัญหามลพิษ และระบบปรับปรุงคุณภาพน้ า 

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

ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน 
 1. น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 2. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
 3. จัดสวัสดิการให้กับประชาชนอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนากายภาพเมือง 
 1. พัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนส่ง ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ 
 2. ปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พื้นที่นันทนาการ และสวนสาธารณะ 
 3. ปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพ การขยายระบบผลิต และจ าหน่ายน้ าประปา พร้อมพัฒนา
คุณภาพน้ าประปา 
 4. ปรับปรุง และเพ่ิมประสิทธิภาพระบบระบายน้ า ระบบป้องกันน้ าท่วม / และแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 

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

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 1. ส่งเสรมิการบรหิารจดัการตามหลักธรรมาภิบาล 
 2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศใหม้ีประสิทธภิาพ 
 3. ส่งเสรมิและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ใหม้ีประสิทธิภาพและไดม้าตรฐาน 
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4.2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครสวรรค ์

วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวดันครสวรรค ์
“ศูนยก์ลางการผลติ การคา้ข้าวและสนิค้าเกษตร  มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมและธรรมชาติ   

เมืองแหง่การศึกษา  สังคมมีความเขม้แข็งตามแนวปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง  
พร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” 

พันธกิจ (MISSION) 
1. พัฒนาและสง่เสรมิคุณภาพการผลิต การตลาดข้าว อ้อย มันส าปะหลัง และสินค้าเกษตร

อุตสาหกรรมและผลติภัณฑ์ชุมชน 
2. บริหารจดัการการท่องเทีย่ว 
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการประกอบอาชีพ การศกึษา และการสาธารณสขุ 
4. น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปน็แนวทางในการพฒันาจงัหวัดนครสวรรค์ 
5. บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหส้มดุลอย่างยั่งยืน 
6. บ าบดัทุกข์ บ ารุงสขุประชาชนใหม้ีคุณภาพชีวติทีด่ี และเพิ่มประสิทธิภาพการใหบ้ริการ

ประชาชน 
เปา้ประสงค์ OBJECTIVE 

1. มีผลผลิตข้าวและสนิคา้เกษตรอตุสาหกรรมทีม่ีคุณภาพได้มาตรฐาน 
2. เป็นศูนย์กลางแหล่งทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติในเขตภาคเหนือตอนล่าง 2 
3. ประชาชนไดร้ับการศกึษาที่มีคุณภาพ มีสขุภาวะ และคุณภาพชีวติที่ด ีมคีวามปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน อยูร่่วมกนัอย่างสนัติสขุ 
4. ชุมชนและประชาชนมีอาชีพและรายได้ทีเ่พียงพอกับการด ารงชีพ 
5. มีทรัพยากรธรรมชาติอดุมสมบูรณแ์ละมีสภาพแวดลอ้มที่ดี 
6. การบริหารจดัการภาครฐัเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตร การค้าและอุตสาหกรรมการเกษตรที่สมดุล 
 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 2. พัฒนาการเกษตร 
 3. พัฒนาการแปรรูปสนิค้าเกษตรและเครื่องจักรกล 
 4. ส่งเสรมิกลุ่มและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 5. เพิ่มกลไกการค้าและตลาดการค้า 
 6. จัดตัง้ศนูย์กลางการคมนาคมและกระจายสนิค้า 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมการท่องเทีย่วเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
 1. พัฒนาและยกระดับแหลง่ท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมและธรรมชาติ 
 2. ส่งเสรมิกิจกรรมตามปฏทิินการท่องเที่ยวประจ าปีและงานประเพณีส าคญั 
 3. ส่งเสรมิด้านการตลาด การประชาสมัพันธแ์ละการบริการการท่องเที่ยว 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตทีด่ีมคีุณธรรม น าความรู้และเกดิความผาสกุ 
 1. พัฒนาการเรียนรูต้ลอดชวีิต 
 2. จัดการศึกษาเพื่อการมีงานท า 
 3. พัฒนาอาชีพและสวัสดิการสังคม 
 4. พัฒนาระบบบรกิารสาธารณสุขที่มคีุณภาพ 
 5. พัฒนาศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญา ศาสนา คุณธรรม จริยธรรม 
 6. สร้างความปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
 1. สร้างครอบครวั/ชุมชน อาชีพให้เข้มแขง็ 
 2. ส่งเสรมิการมีส่วนรว่มของประชาชน 
 3. ถ่ายทอดความรูแ้ละการประกอบอาชีพตามตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอ้มให้มีประสิทธิภาพ 
 1. การจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิบบบูรณาการ 
 2. การปอ้งกนัและบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัตธิรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 3. การควบคุมฟื้นฟูและป้องกันคณุภาพส่ิงแวดลอ้ม 
 4. ส่งเสรมิให้ทุกภาคสว่นมสี่วนรว่มในการจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
 5. การอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดี 
 1. พัฒนาระบบการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ 
 2. พัฒนาคุณภาพบุคลากรในการให้บรกิาร 
 3. พัฒนาสนับสนุนเครื่องมอืเทคโนโลยีขอ้มูลขา่วสาร 
 4. พัฒนาองค์กรและระบบบริหารจัดการทีด่ี 
 5. การมีสว่นร่วมและภาคีการให้บริการ 

4.3  กรอบยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค์ 

วิสัยทัศน์ 
“ท้องถิ่นน่าอยู่ เชิดชวูฒันธรรม น้อมน าเศรษฐกิจพอเพยีง พร้อมเพรียงสู่ประชาคมอาเซียน” 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตร 
 1) พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค 
 2) พัฒนาการคมนาคมและการขนส่งสินค้า 
 3) พัฒนาการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 4) พัฒนาทรัพยากรดินที่ใช้เพื่อการเกษตร 
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ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม เกษตรกรรมและการท่องเที่ยว 
 1) พัฒนาและส่งเสริมการลงทุนการพาณิชยกรรม การอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม 
 2) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 1) ส่งเสริมอาชีพเพ่ือเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2) สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้พ่ึงพาตนเองได้ 
 3) ส่งเสริมการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง 
 4) ส่งเสริมการสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี 
 5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและประชาชนได้ออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 
 6) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้เล่นกีฬาเพ่ือพัฒนาตนเองสู่ความเป็น
เลิศและกีฬาอาชีพ 
ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 1) อนุรักษ์ฟ้ืนฟู บูรณะ และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าผังเมืองทุกประเภทและผังชุมชนเป็นแนวทางการพัฒนา
ท้องถิ่น 
 2) ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 3) ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 1) ส่งเสริมและสนับสนุนการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดทุกประเภทในชุมชน 
 2) ส่งเสริมและสนับสนุน รณรงค์ให้เด็ก เยาวชนและประชาชน ละ เลิก และไม่เกี่ยวข้องกับ   
ยาเสพติด 
 3) ส่งเสริมและสนับสนุนการบ าบัดฟ้ืนฟูสภาพร่างกายและจิตใจของผู้เสพยาเสพติดให้คืนสู่
สภาพปกติ 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 1) อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
 2) ควบคุมและดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่ดี 
 2) ส่งเสริมสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนเพ่ือชุมชน 
ยุทธศาสตร์การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
 2) เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชนแก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น 
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 3) ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในการพัฒนาท้องถิ่น 
 4) ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 5) เตรียมความพร้อมให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่นเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

4.4  นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น  นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ 
     จากการแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ต่อสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ใน
การประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ  สมัยแรก  เมื่อวันที่  27 มิถุนายน  2555  มีนโยบาย ดังนี้ 

1. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
 ด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม กีฬา และนันทนาการ 
 1. สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 โดยการ 
 - จัดการศึกษาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และเพิ่มทักษะการใช้ภาษาให้ได้ 3 ภาษา 
 - สนับสนุนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นคุณภาพ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสม 
 - พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา อาคารสถานที่ และเครื่องมือเครื่องใช้ให้ทั่วถึงและเพียงพอ 
 2. ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยการ 
 - จัดการเรียนการสอนโดยการสอดแทรกด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่นักเรียน 
 - สร้างกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 3. ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาเพ่ือสุขภาพและเพื่อความเป็นเลิศ โดยการ 
 - สนับสนุนการเป็นเจ้าภาพกีฬาแห่งชาติในปี 2558 
 - สนับสนุนการเป็นเจ้าภาพกีฬาระดับท้องถิ่น 
 4. ส่งเสริมการศึกษาโดยการจัดหาทุนแก่นักเรียนตามความเหมาะสม 

   ด้านสาธารณสุข 
 - ส่งเสริมการสร้างพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนแบบบูรณาการ 
 - ส่งเสริมการมีส่วนรว่มในการจัดการสิง่แวดล้อมเพื่อเสริมสรา้งความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนใน
ท้องถิ่น 
 - จัดให้มีบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 
 - ส่งเสริมการป้องกัน การแก้ไข และการบ าบัดผู้ติดยาจากปัญหายาเสพติด 

 ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน 
 - ให้การสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม 

- สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็ง 
- จัดสวัสดิการเพ่ือรองรับการให้บริการแก่ท้องถิ่น 
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2. นโยบายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  1. เตรียมการการป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบและยั่งยืน โดยการ 
 - ก่อสร้างคันป้องกันน้ าท่วมจากตลาดสดเทศบาลซอยรณชัยไปถึงสะพานเดชาติวงศ์พร้อมถนน 
4 ช่องจราจร 
 - ก่อสร้างคันป้องกันน้ าท่วมเทศบาลนครนครสวรรค์ พ้ืนที่ปิดล้อมชุมชนป้อมหนึ่งถึงเลยสะพาน
พิษณุโลก สุดเขตเทศบาลและเลยไปอีก 500 เมตร 
 - ก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ าท่วมถนนริมน้ าจากหน้าโรงเรียนอนุบาลไปตามริมแม่น้ าเจ้าพระยาถึง
ข้างวัดเขื่อนแดง ถนนข้างวัดเขื่อนแดงและตามแนวถนนสวรรค์วิถีถึงแยกสันคู 
 - ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้้าน่านตั้งแต่บริเวณศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์เจ้าแม่ทับทิมถึง
บริเวณก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าน่านฝั่งตรงข้ามวัดปากน้ าโพเหนือ 
 - ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้้าเจ้าพระยาฝั่งวัดเขาตั้งแต่บริเวณเชิงสะพานเดชาติวงศ์ถึง
บริเวณหน้าบริษัทเสริมสุขจ ากัด 
     2. ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการมีส่วนร่วมของประชาชนและน าเทศบาลนครนครสวรรค์
สู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่ า 
      3. บริหารจัดการและก าจัดขยะมูลฝอยตามกระบวนการคัดแยกเข้าสู่ระบบรีไซเคิลและพัฒนาให้
เป็นพลังงานทางเลือก 
      4. ปรับปรุงและขยายระบบรวบรวมน้้าเสียให้ครอบคลุมพ้ืนที่รวมถึงความรับผิดชอบร่วมกัน                
ในการรักษาคุณภาพน้ า 
      5. ปรับปรุงและเพ่ิมสวนสาธารณะพ้ืนที่ สีเขียวให้ เป็นปอดของเมืองโดยการมีส่วนร่วม                
ของทุกภาคส่วน 
 6. ปรับปรุงและจัดระเบียบตลาดสดเทศบาลให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดตามหลัก
สุขาภิบาล 

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

4. นโยบายโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 - สนั บ สนุ นการก่ อสร้ างถนนตามผั ง เมื อ งรวม และถนนสาย ข  (บ ริ เวณ เกาะยม ) 
เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมระหว่างฝั่งเศรษฐกิจกับเกาะยม 
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      - สนับสนุนการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวมและถนนสาย ค (บริเวณถนนมหาเทพ) 
เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมถนนสายเอเชีย (ทางหลวงหมายเลข 1) ตั้งแต่โรงแรมวัชระกับถนน
ไกรลาส 
 - สนับสนุนการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้้าน่าน บริเวณวัดทองธรรมชาติ เพ่ือเชื่อมโยงโครงข่าย
การคมนาคมระหว่างชุมชนเมืองนครสวรรค์กับถนนสายชุมแสง – นครสวรรค์ 
 - ปรับปรุงและพัฒนาผิวจราจร ทางเท้า ไฟสัญญาณจราจร ไฟสาธารณะ ระบบระบายน้้า และ
ระบบประปาให้ได้มาตรฐาน รวมถึงการขนส่ง โครงข่ายการจราจรและการดูแลรักษาที่สาธารณะ 

 - เร่งรัดการก่อสร้างโครงการปรับปรุงขยายระบบประปาเกาะยมให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
 - สนับสนุนงานก่อสร้างสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่จ าเป็นแก่งานให้บริการ 

5. นโยบายการเมืองการบริหาร 
 - ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทางการเมืองในระบอบ ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย 
      - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาชุมชน องค์กร และท้องถิ่น 
      - สนับสนุนการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน และโครงการ
ตามพระราชด าริ 
 - พัฒนาระบบงานให้บริการ งานรักษาความสงบปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน ความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อยของบ้านเมือง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ให้ครอบคลุมทั่วเขต
เทศบาล การให้บริการระบบ WiFi โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
 - พัฒนาบุคลากร สถานที่ปฏิบัติการ เครื่องมือเครื่องใช้ให้มีประสิทธิภาพ 
 - ส่งเสริมการบริหารจัดการภายในเทศบาลตามหลักธรรมาภิบาล 
4.5 ปัญหา ความต้องการของประชาคม 
 เทศบาลนครนครสวรรค์จัดให้มีการประชุมประชาคมเมือง เมื่อวันที่  23 เมษายน  2557                
ณ ห้องประชุมชั้น 5 ส านักงานเทศบาลฯ เพ่ือรับทราบปัญหา ความต้องการของประชาคมมาใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) มีผู้ เข้าร่วมประชุมรวม 226 คน 
ประกอบด้วย ผู้แทนชุมชน ผู้บริหาร องค์กรเอกชน สถานศึกษา ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ที่ประชุมได้
เสนอปัญหาความต้องการสรุปได้ ดังนี้ 
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สรุปผลการประชาคมเมืองเทศบาลนครนครสวรรค์ 
วันท่ี  23  เมษายน  2557 

เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการจดัท าแผนพัฒนาสามปี ประจ าปี 2558 – 2560 

ด้านสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา/ความต้องการ แนวทางการแกไ้ข 
1. ปัญหาขยะในชุมชนตกคา้ง - เพิ่มจ านวนถงัขยะในชุมชน 

- ประชาสมัพันธ ์ให้ความรูแ้ก่ประชาชนในชมุชน 
- รณรงค์ลดการใช้ถงุพลาสติก 
- จัดหารถขยะให้เพียงพอ 
- ใช้มาตรการทางสังคม 
- รณรงค์ให้แต่ละครัวเรือนมีการคัดแยกขยะ 

2. น้ าทว่มขงัส่งกลิน่รบกวน - ขดุลอกทอ่ระบายน้ า 
- รณรงค์สร้างจติส านึกไม่ทิง้ขยะในที่สาธารณะ 

3. ปัญหาสัตว์พาหะน าโรค สัตว์เลี้ยง - รณรงคก์ าจัดแหล่งเพาะพนัธ ์
- จัดหายาก าจัดหน ู
- ควบคมุประชากรของสตัวเ์ลี้ยง 

4. ปัญหายาเสพตดิ - รณรงคป์้องกนัยาเสพติด 
- การสร้างสังคมที่เอื้ออาธร 

5. ปัญหาไข้เลือดออก - รณรงคก์ าจัดแหล่งเพาะพนัธ์ยุงลาย 
6. ปัญหาโรคเบาหวาน ความดันโลหติสูง - ให้ความรู้ในเรื่องการรกัษาสุขภาพของประชาชน 
7. ปัญหาผู้สูงอายุในสังคมไทย - จัดตั้งศูนยด์ูแลผู้สงูอายุในชุมชน 

- สนบัสนนุการสร้างองคค์วามรู้ในการดูแลสขุภาพ 
8. ปัญหาของวัยรุน่ในชมุชน - จัดกิจกรรมสง่เสริมการใชเ้วลาวา่งให้เกิด

ประโยชน ์
9. ปัญหาความปลอดภัยของผู้บรโิภค - อบรมผู้ประกอบการรา้นอาหาร 

- การใช้มาตรการควบคุมตรวจสอบสารปนเปื้อน 
- จัดกิจกรรม Clean Food Good Test 

10. ปัญหาสิง่แวดล้อมของเมือง - ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

http://chinanang912.blogspot.com/
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ด้านการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
ปัญหา/ความต้องการ แนวทางการแกไ้ข 

1. ปัญหาของนกัเรียน 
- การอ่านหนังสือไม่ค่อยออก 
- การเรียนวิชาภาษาอังกฤษ คณิต ต่ ากวา่

เกณฑ ์
- มารยาท จริยธรรม คุณธรรม 
- ยาเสพตดิ ชู้สาว 
- ขาดการแนะแนวการศกึษาต่อ 

จัดกิจกรรมหรือโครงการ 
- กิจกรรมปฐมนิเทศ 
- กิจกรรมสอนซ่อมเสริม 
- กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
- กิจกรรมแนะแนวเดก็นกัเรยีน 
- กิจกรรมสร้างความอบอุ่นในครอบครวั 
- กิจกรรมบวชสามเณรภาคฤดูรอ้น 

2. ปัญหาดา้นการศกึษานอกระบบ 
- ดา้นกีฬา นนัทนาการ ดนตรี 
- สาระสนเทศ 
- ศนูย์การเรียนรู ้
- ภูมิปญัญาท้องถิน่ ศาสนา 

จัดกิจกรรมหรือโครงการ 
- ศนูย์การเรียนรู้อาเซียน 
- จัดให้มีหลกัสูตรท้องถิ่น “ปากน้ าโพศึกษา” 
- จัดท าท าเนียบแหล่งการเรยีนรู้ ปราชญ์ท้องถิ่น 
 

3. ปัญหาดา้นอาคารสถานที่ 
- ความสะอาด 
- อาคารสถานทีไ่ม่เพียงพอ 

จัดกิจกรรมหรือโครงการ 
- ปรับปรุงอาคารสถานที ่
- กิจกรรม 5 ส. ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล 
- ประกวดโรงเรียนสะอาด 
- การศึกษาดูงานโรงเรียนตน้แบบ 
- ก่อสร้างอาคารเรียนเพ่ิมเตมิ 

4. ปัญหาการตดิตอ่ประสานงานกับหนว่ยงานอื่น 
และการมีสว่นร่วมในการจัดการศกึษา 

- จัดท า MOU กับหน่วยงานอื่น 
- กิจกรรมความรว่มมือของ “บ้าน วัด โรงเรียน 
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ด้านสวสัดิการสังคมและชมุชน 
ปัญหา/ความต้องการ แนวทางการแกไ้ข 

1. เด็กวัยรุน่มั่วสุมยาเสพตดิ จัดกิจกรรมหรือโครงการ 
- กิจกรรมรณรงค์ปอ้งกนัยาเสพติด 
- กิจกรรมวนัเดก็ 
- กิจกรรมต่อต้านยาเสพตดิ 
- กิจกรรมครอบครวัอบอุ่น 
- กิจกรรมพาลูกหลานเข้าวดั อบรมจริยธรรม 

2. ประเพณี วฒันธรรม เสื่อมลง จัดกิจกรรมหรือโครงการ 
- กิจกรรมส่งเสริมประเพณีไทย 

3. ประชาชนไมเห็นความส าคัญในการประชมุ
ประชาคม 

- ส่งเสริมรณรงค์ประชาสมัพันธ์ให้ประชาชน
ตระหนกัเหน็ความส าคัญในการประชมุประชาคม 

4. การจดัสวัสดิการให้กบัชมุชน - ให้มกีารจดัตัง้กองทุนเมือง 
5. คณะกรรมการชมุชน คณะกรรมการกลุ่มสตรี - จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการบรหิารงานในกับ

คณะกรรมการชมุชน 
6. ผู้สูงอายุถกูทอดทิ้ง ขาดการดูแล - จัดตั้งชมรมผู้สูงอาย ุ

- จัดกิจกรรมกีฬาและร่วมกลุ่มผู้สูงอาย ุ
7. มีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย - จัดอบรมกลุ่มอาชีพในชุมชน 

- จัดกิจกรรมโอท็อปในชุมชน 
8. ประชาชนไม่สามารถรบับริการดา้นต่างไดค้รบ
วงจร 

- จัดกิจกรรมเทศบาลพบประชาชนปีละ 2 ครัง้ 

9. ความจงรกัภักดตี่อสถาบนัชาต ิศาสนา 
พระมหากษัตริย ์

- จัดกิจกรรมสง่เสริมความจงรักภักดีตอ่สถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย ์

10. ครอบครัวแตกแยก - จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ครอบครวั 
11. การใช้ความรนุแรงต่อเด็ก เยาวชน สตร ีผู้
พิการ ผู้สูงอาย ุ

- จัดอบรมให้ความรู้เรื่องเพศแก่เด็กและเยาวชน 
- ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกบัการพิทักษ์สิทธิ เสรีภาพของ
เด็ก เยาวชน สตรี ผู้พิการ ผูสู้งอาย ุ

12. ประชาชนขาดคุณธรรม จริยธรรม และความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

- จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความรับผดิชอบ
ต่อสังคม 
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ด้านการพัฒนากายภาพเมือง 
ปัญหา/ความต้องการ แนวทางการแกไ้ข 

1. พัฒนาระบบคมนาคมการจราจรและขนสง่ 
- ถนนสว่นใหญ่ไม่มีท่อระบายน้ า 
- ปรับปรุงถนนภายในชุมชนให้เปน็ถนนคอนกรตี 
- ป้ายแสดงจุดรับ-ส่งผู้โดยสาร มารยาทของผูข้ับขี่ 
- ไม่มีป้ายชื่อชุมชน ป้ายชื่อซอยต่างๆ 
- ระบบขนสง่มวลชนไม่มปีระสิทธิภาพ 
- การจราจร ความไมเ่ป็นระเบียบ ไม่มวีินัยจราจร 
- เพิ่มเลนจักรยานภายในเขตเทศบาล (เกาะยม) 
- ระบบขนสง่แบบราง (รถรางเกาะยม) 
- ส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจ าวนั 

ส ารวจ แกไ้ขปัญหา 

2. ปรับปรุงภูมทิัศน ์
- ปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณรมิแมน่้ าเจ้าพระยา 
- ก่อสร้างสญัลักษณต์้นน้ าเจ้าพระยา 
- ตดัแตง่ตน้ไม้ภายในเขตเทศบาล 

ส ารวจ ออกแบบ แก้ไขปญัหา 

3. น้ าประปา / แรงดนัน้ าประปา 
- น้ าประปาไหลออ่น 
- ชุมชนสถานรีถไฟ 
- ชุมชนชอนตะวนั 

ส ารวจ แกไ้ขปัญหา 

4. ระบบระบายน้ า/ป้องกันน้ าท่วม 
- ลอกทอ่ (ทุกชุมชน,ทุกซอย) 

ส ารวจ ออกแบบ แก้ไขปญัหา 
ให้ปรับปรุงลอกท่อ/รางระบายน้ า 
- ตดิตั้งเครื่องสบูน้ าใต้ดนิแบบอตัโนมัติ 

8. ไฟฟ้าสาธารณะ ขายเขตไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าแสง
สว่าง 

แก้ไขให้รวดเรว็ขึน้ 
ขอให้ตดิตั้งขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
- ชุมชนหนองสาหร่าย   - ชมุชนสะพานด า 
- ชุมชนชอนตะวนั       - ชมุชนบางปรอง 

9. ไม่มีทอ่ระบายน้ า / ท่อระบายน้ าอุดตัน ขยาย
ท่อระบายน้ า 
- ชุมชนหนองสาหร่าย      - ชุมชนโรงเกลือ 
- ชุมชนสะพานด า           - ชุมชนฟ้าใหม ่
- ชุมชนสวัสดีพัฒนา        - ชุมชนวดัพุทธฯ 
- ชุมชนเจ้าพ่อเศรษฐ ี

ส ารวจ แกไ้ขปัญหา 

 



48 
 

ด้านการรกัษาความสงบเรยีบร้อยและความมั่งคง 
ปัญหา/ความต้องการ แนวทางการแกไ้ข 

1. การกอ่อาชญากรรมในชมุชน 
- ชุมชนบางปรอง 
- ชุมชนป้อมหนึ่ง 

- ตดิตั้งกล้อง CCTV 
- ตดิตั้งป้อมสายตรวจ 
- ขอเจ้าหน้าทีต่ ารวจประจ าป้อมภายในชุมชน 
- จัดอบรมให้ความรู้เยาวชน, ประชาชนทั่วไป 
- ประชาสมัพันธต์่อเนื่องจรงิจัง 

2. การบริหารจดัการพ้ืนที่ทางเท้าภายในเขต
เทศบาล ป้ายโฆษณาบดบงัทัศนวิสัย  

- จัดระเบียบทางเท้าและที่จอดรถ 
- กวดขันการปฏบิัติใหเ้ปน็ไปตามระเบียบ 
กฎหมาย 

3. การปอ้งกนัเหตุเพลิงไหมใ้นชุม 
ชนที่มีความเสี่ยง 

- ตดิตั้งอุปกรณก์ารดับเพลิงเบื้องต้นใหค้รบทุก
ชุมชน 
- จัดอบรมให้ความรู้ในการป้องกนัภัย 

3. กฎหมายผูข้ับขี่จกัรยาน จักรยานยนต ์รถยนต์ 
รถบริการสาธารณะ 

- ประสานหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องบงัคับใชก้ฎหมาย 
- ตรวจยดึรถ 
- อบรมเยาวชนให้ความรู้การขับขี่ 
- จัดระเบียบรถบริการสาธารณะ 

4. ปัญหาร้านเกมส ์ - ส ารวจตรวจสอบ ขึ้นบัญชรี้านเกมส์ 
5. สถานบริการ/สถานบนัเทิง ประชาสัมพันธ์ ขอความรว่มมือ 

เทศกิจตรวจสอบ ตรวจยึด 
6. จัดระเบียบที่จอดรถ ก าหนดวันจอด เวลาจอด สถานที่จอด ตดิตัง้

อุปกรณค์วามปลอดภัยในการจราจร 
7. ปัญหายาเสพตดิ - อบรมใหค้วามรู ้
8. การแจ้งเตือนภัย - ตดิตั้งระบบกระจายเสียงให้ครอบคลุมพ้ืนที่ 

 



49 
 

ด้านการบริหารจดัการที่ดี 
ปัญหา/ความต้องการ แนวทางการแกไ้ข 

1. การแสดงความคดิเห็นของประชาชน - ตดิตั้งตู้แสดงความคิดเหน็ในทุกชุมชน 
2. ต้องการระบบอินเตอร์เนต็ให้มีพื้นทีม่ากขึ้น - ขยายพ้ืนที่ให้บรกิาร 
3. ระบบกล้องวงจรปดิขาดประสิทธิภาพ - ปรับปรุง พฒันาให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. การรบัรูข้่าวสารของเทศบาลไม่ทัว่ถงึ - ตดิตั้งสื่อใหข้้อมูลข่าวสารและระบบเสียงตามสาย 

- จัดท าสื่อประชาสมัพันธ ์
- พัฒนาการแจง้ข่าวสารของเทศบาล 

5. การใหบ้ริการของเจ้าหนา้ที่สะดวกรวดเรว็ ให้
มีกิจกรรมเทศบาลยิม้ 

- การพัฒนาศักยภาพของพนักงานดา้นการ
ให้บริการประชาชน 

6. อยากให้เทศบาลจดัเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าผู้มา
ติดต่องานทะเบียนราษฎร 

- จัดเจ้าหน้าที่ใหค้วามสะดวกกบัประชาชน 

7. การติดตามกิจกรรมการด าเนินงานของ
เทศบาล 

- แต่งตั้งผูแ้ทนชุมชนในการติดตามกิจกรรมของ
เทศบาล 

8. จิตส านึกของเจ้าหนา้ที่ในการปฏิบตัิงาน - อบรมจติส านกึในการให้บริการ พร้อมบทลงโทษ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

แผนภูมิยุทธศาสตร ์
เทศบาลนครนครสวรรค ์ SWOT 

จุดแข็ง            โครงการส่งเสริม  

จุดอ่อน           โครงการรักษา 

โอกาส            โครงการริเริ่ม พัฒนา 

อุปสรรค           โครงการป้องกันบรรเทา 
ท าไม่ได้เอง 

ประสาน 
หน่วยสูงขึ้นไป 

 

ความคิดริเริ่ม ปัญหา 
นโยบายของรัฐ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

ประเด็นหลักในการพัฒนา 

ต่อสาเหตุ 

สาเหตุ 

ข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนา (Base Line Data) 

ภาพรวม 

รายละเอียด 

รายละเอียด 

ภาพรวม 

ท าได้เอง 

วิสัยทัศน์  

ความต้องการในการพัฒนา 

ศักยภาพ 

ต่อศักยภาพ 

โครงการพัฒนา 

ต่อยุทธศาสตร์ของรัฐและจังหวดั 

จุดมุ่งหมาย / พันธกิจ 

วัตถุประสงค์ห้าปี, ตัวชี้วัด (KPIs)  

แนวทางการพัฒนา 

เป้าหมายรายปี 

สุขภาพดีถ้วนหน้า
การศึกษาได้มาตรฐาน 

สื่อสาร ๓ ภาษา 

นโยบายผู้บรหิารท้องถิ่น 
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ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่3 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชวีติทีด่มีีคุณธรรม น าความรู้และเกิดความผาสกุ
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่3 การพัฒนาและสง่เสริมคุณภาพชวีติ
1. ยทุธศาสตร์ดา้นการสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม
    1.1 แนวทางสง่เสริม สนับสนุนให้เดก็ เยาวชน และประชาชน มีพฤตกิรรมสขุภาพ และการป้องกันควบคุมโรคทีเ่หมาะสม

และพัฒนาระบบเครือขา่ยการสร้างเสริมสขุภาพ ให้ครอบคลมุทัว่ถึง เพ่ือคุณภาพชวีติทีด่ขีึน้.
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 ตรวจสุขภาพชอ่งปากใน
เด็กนักเรียนในสังกดั
โรงเรียนของเทศบาลนคร
นครสวรรค์

1.ตรวจสุขภาพชอ่งปากของ
เด็กนักเรียนระดับชั้น ป1-6, 
ม.1-6  ในโรงเรียน ท. 2, ท. 3,
 ท.8  วิชาวดี
2.คัดกรองเด็กนักเรียนที่
จ าเป็นต้องท าการรักษา
3.จดักจิกรรมสอนการดูแล
สุขภาพชอ่งปากอยา่งถกูต้อง
แกเ่ด็กนักเรียน

1.จ านวนนักเรียนทีไ่ด้รับการ
ตรวจฟัน ไม่ต่ ากว่า  1,400 คน
2.จดักจิกรรมสอนการดูแล
สุขภาพชอ่งปากแกก่ลุ่มเป้าหมาย
ในโรงเรียนในสังกดัเทศบาล

          34,450           34,450           34,450 ไม่น้อยกว่า 
80% ของ
กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการตรวจ
ฟัน

กลุ่มเป้าหมายได้รับ
ความรู้ในการดูแล
สุขภาพชอ่งปาก

งานทันต
สาธารณสุข

2 รักษาทางทันตกรรมเด็ก
นักเรียนในสังกดัโรงเรียน
ของเทศบาลนคร
นครสวรรค์ นอกเวลา
ราชการ

เพือ่ให้การรักษาทางทันตก
รรมทีจ่ าเป็นแกก่ลุ่มเป้าหมาย
นอกเวลาราชการ ในวัน
จนัทร์-ศุกร์ เวลา 17.00 - 
21.00 น. ในชว่งเดือน ตุลาคม
 พ.ศ. 2557 ถงึ พฤษภาคม 
2558

จ านวนคร้ังทีน่ักเรียนได้รับการ
บริการ  จ านวนไม่ต่ ากว่า  300  
คร้ัง

        340,000         340,000         340,000 นักเรียนได้รับ
การบริการ  
จ านวนไม่ต่ า
กว่า  300  คร้ัง

เด็กนักเรียนทีไ่ด้รับการ
แกป้ัญหาเร่ืองสุขภาพ
ชอ่งปาก

งานทันต
สาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 ถึง 2560)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์โครงการที่
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

(สปสช.) (สปสช.) (สปสช.)

(สปสช.) (สปสช.) (สปสช.)
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    1.1 แนวทางสง่เสริม สนับสนุนให้เดก็ เยาวชน และประชาชน มีพฤตกิรรมสขุภาพ และการป้องกันควบคุมโรคทีเ่หมาะสม

และพัฒนาระบบเครือขา่ยการสร้างเสริมสขุภาพ ให้ครอบคลมุทัว่ถึง เพ่ือคุณภาพชวีติทีด่ขีึน้.
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์โครงการที่
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

3 ตรวจสุขภาพของประชาชน
ในชมุชนบริเวณเทศบาล
นครนครสวรรค์

เพือ่ตรวจสุขภาพชอ่งปากของ
ประชาชนในชมุชน ให้ความรู้
ด้านอนามัยชอ่งปากแก่
ผู้เขา้ร่วมกจิกรรม และได้รับ
การรักษาอยา่งต่อเนือ่ง

ตรวจสุขภาพชอ่งปากประชาชน
ในเขตเทศบาลจ านวนอยา่งน้อย 
1,500 คน

          42,864           42,864           42,864 กลุ่มเป้า หมาย
ได้รับการตรวจ
สุขภาพชอ่ง
ปาก 1,500 คน

ปัญหาด้านสุขภาพชอ่ง
ปากได้รับการตรวจ
วินิจฉยัและรักษาอยา่ง
ต่อเนือ่งคุณภาพชวีิต
ของประชาชนใน
เทศบาลดีขึ้น

งานทันต
สาธารณสุข

4 สนับสนุนการด าเนินงาน
ป้องกนัและควบคุม
โรคติดต่อทีม่ียงุและแมลง
เป็นพาหะน าโรคในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์

เพือ่เป็นการสนับสนุนการ
ด าเนินกจิกรรมเฝ้าระวัง
ป้องกนัโรคติดต่อทีม่ียงุและ
แมลงพาหะน าโรคในเขต
เทศบาลฯ ให้กบัหน่วยงาน
สาธารณสุขทีเ่กี่ยวขอ้ง
และอสม./แกนน าชมุชน 
รวมทัง้ประชาชนในเขต
เทศบาลฯ  ให้เพียงพอต่อการ
ด าเนินกจิกรรมตลอด
ปีงบประมาณ

มีวัสดุอปุกรณ์ทีจ่ าเป็นส าหรับใช้
ในการเฝ้าระวัง ป้องกนัและ
ควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อน าโดยแมลง  อาทิ 
น้ ายาเคมีก าจดัยงุตัวแก ่ทราย
ก าจดัลูกน้ า น้ ายาก าจดัลูกน้ า 
วัสดุต่าง ๆ ทีจ่ าเป็น

        500,000         500,000         500,000 อตัราป่วยด้วย
โรค
ไขเ้ลือดออก/
โรคทีม่ียงุและ
แมลงพาหะน า
โรคติดต่อลดลง
 80 %

อตัราป่วยด้วยโรค
ไขเ้ลือดออก/โรคทีม่ียงุ
และแมลงพาหะน า
โรคติดต่อลดลง

กลุ่มงาน
ป้องกนัและ
ควบคุม
โรคติดต่อ

(สปสช.) (สปสช.) (สปสช.)

(สปสช.) (สปสช.) (สปสช.)
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    1.1 แนวทางสง่เสริม สนับสนุนให้เดก็ เยาวชน และประชาชน มีพฤตกิรรมสขุภาพ และการป้องกันควบคุมโรคทีเ่หมาะสม

และพัฒนาระบบเครือขา่ยการสร้างเสริมสขุภาพ ให้ครอบคลมุทัว่ถึง เพ่ือคุณภาพชวีติทีด่ขีึน้.
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์โครงการที่
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

5 คัดกรองมะเร็งเต้านมและ
มะเร็งปากมดลูก

 - เพือ่ให้สตรีกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็ง
เต้านมด้วยตนเอง
- เพือ่ให้สตรีกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูกด้วยวิธี pap 
smear และส่งต่อแพทยถ์า้
พบความผิดปกติ

สตรีกลุ่มเป้าหมาย  จ านวน  400
 คน

        130,880         130,880         130,880 สตรี
กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการคัด
กรองมะเร็ง
เต้านมและ
มะเร็งปาก
มดลูกไม่ต่ ากว่า
 ร้อยละ 80

 สตรีกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการตรวจคัดกรอง
มะเร็งเต้านมและมะเร็ง
ปากมดลูก  
 สตรีทีพ่บความผิดปกติ
ได้รับการส่งต่อแพทย์
เพือ่การวินิจฉยัโรค

กลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ

6 วัยเรียนสดใส  มัน่ใจไม่ซีด 
โรงเรียนในเขตเทศบาล
นครนครสวรรค์

เพือ่ควบคุมและป้องกนัการ
เกดิภาวะโลหิตจางจากการ
ขาดธาตุเหล็กในวัยเรียน

โรงเรียนจ านวน 24  แห่ง         198,400         198,400         198,400 พบภาวะโลหิต
จางน้อยกว่า
ร้อยละ 80

นักเรียนได้รับการตรวจ
ภาวะโลหิตจาง โดย
ตรวจร่างกายหรือสุ่ม
เจาะเลือด

กลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ

7 อบรมความรู้ อสม. (ใหม่) เพือ่ให้ อสม.มีความรู้ทักษะใน
การดูแลสุขภาพตนเองและ
ประชาชนในชมุชน

อสม. 100  คน           39,800           39,800           39,800 อสม.มีความรู้
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80

อสม. สามารถดูแล
สุขภาพตนเองและ
ประชาชนในชมุชนได้
อยา่งถกูต้องเหมาะสม

กลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ

(สปสช.) (สปสช.) (สปสช.)

(สปสช.) (สปสช.) (สปสช.)

(สปสช.) (สปสช.) (สปสช.)
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    1.1 แนวทางสง่เสริม สนับสนุนให้เดก็ เยาวชน และประชาชน มีพฤตกิรรมสขุภาพ และการป้องกันควบคุมโรคทีเ่หมาะสม

และพัฒนาระบบเครือขา่ยการสร้างเสริมสขุภาพ ให้ครอบคลมุทัว่ถึง เพ่ือคุณภาพชวีติทีด่ขีึน้.
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์โครงการที่
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

8 เสริมสร้างพัฒนาการเด็ก
แรกเกดิถงึ 3 ปี  เฉลิมพระ
เกยีรติเนือ่งในโอกาสวันพ่อ
แห่งชาติ

เพือ่กระตุ้นให้ผู้ปกครองมี
ความรู้  ความสามารถในการ
เสริมสร้างพัฒนาการเด็กได้
ถกูต้อง  เหมาะสม

เด็กแรกเกดิถงึ 3 ปี จ านวน  200
  คน

          49,360           49,360           49,360 เด็กแรกเกดิถงึ
 3 ปีได้รับการ
ประเมิน
พัฒนาการไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

เด็กแรกเกดิถงึ 3 ปี มี
พัฒนาการสมวัย

กลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ

9 บริการอนามัยโรงเรียน เพือ่ให้นักเรียนได้รับการ
รักษาพยาบาลเบือ้งต้นและส่ง
ต่อแพทยถ์า้พบอาการผิดปกติ

โรงเรียนสังกดัเทศบาล 8 แห่ง  
โรงเรียนเอกชน 1 แห่ง

          20,000           20,000           20,000 เด็กเจบ็ป่วย
ได้รับการ
รักษาพยาบาล
เบือ้งต้นและ
ส่งต่อแพทย์
ทุกคน

เด็กนักเรียนได้รับ
บริการอนามัยโรงเรียน
ตามเกณฑ์

กลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ

10 พัฒนางานสาธารณสุขมูล
ฐานในเขตเทศบาล

เพือ่ให้อสม.ด าเนินกจิกรรม
ต่างๆ เชน่ การพัฒนา
ศักยภาพด้านสาธารณสุข 
แกไ้ขปัญหาสาธารณสุข

ชมุชนในเขตเทศบาลฯ จ านวน  
71  แห่ง

      1,065,000       1,065,000       1,065,000 อสม.
ด าเนินงาน

ด้าน
สาธารณสุขใน

ชมุชน

ประชาชนในชมุชน
ได้รับบริการด้าน
สาธารณสุขมูลฐาน

กลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ

รวมงบประมาณ 2,420,754      2,420,754      2,420,754      

(สปสช.) (สปสช.) (สปสช.)

(สปสช.) (สปสช.) (สปสช.)

(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน)
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ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่3 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชวีติทีด่มีีคุณธรรม น าความรู้และเกิดความผาสกุ
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่6 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ
1. ยทุธศาสตร์ดา้นการสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม
    1.2 แนวทางเพ่ิมความรู้ความเขา้ใจ และปลกูฝังจติส านึก ให้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพตดิ ให้แก่เดก็เยาวชนและประชาชน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 รณรงค์เพือ่ป้องกนัยาเสพ
ติดในสถานศึกษา

เพือ่ฝึกอบรมพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม ของนักเรียนไม่ให้ยุ่ง
เกี่ยวกบัยาเสพติด

จดัอบรมเกี่ยวกบัยาเสพติดปีละ 
1 คร้ัง

      20,000       20,000       20,000 ร้อยละ 80 
ของผู้เขา้ร่วม
โครงการมี
การพัฒนา
คุณธรรม 
จริยธรรม

นักเรียนมีความรู้และ
ป้องกนัตนเองจากยาเสพติด
 ไม่ยุ่งเกี่ยวกบัอบายมุข 
สามารถปฏิบัติหน้าทีเ่ป็น
แกนน านักเรียนชว่ยเหลือ
ครูสอดส่องดูแลนักเรียนที่
มีพฤติกรรมเส่ียง

ส านักการศึกษา
ฝ่ายการศึกษา
นอกระบบฯ

2 เขา้ค่ายทักษะชวีิตพิชติ
ยาเสพติด
(ชมุชนเขาโกรกพม่า)

เพือ่พัฒนาทักษะชวีิตของนักเรียน 
และสร้างภูมิคุ้มกนัให้ห่างไกลยาเสพ
ติด

จดัอบรมกจิกรรมเสริมสร้าง
ทักษะชวีิต 2 วัน

     100,000      100,000      100,000 ร้อยละ 80 
ของผู้เขา้ร่วม
โครงการมี
การพัฒนา
ทักษะชวีิต

นักเรียนมีทักษะในการใช้
ชวีิตอยา่งถกูต้อง

ส านักการศึกษา
ฝ่ายการศึกษา
นอกระบบฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 ถึง 2560)

เทศบาลนครนครสวรรค์

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถปุระสงค์ที่ โครงการ
งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลัพธ์ทีค่าดว่า

จะได้รับ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01
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    1.2 แนวทางเพ่ิมความรู้ความเขา้ใจ และปลกูฝังจติส านึก ให้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพตดิ ให้แก่เดก็เยาวชนและประชาชน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถปุระสงค์ที่ โครงการ
งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลัพธ์ทีค่าดว่า

จะได้รับ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

3 สร้างเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม วัยเรียน วัยใส
พัฒนาทักษะชวีิต

เพือ่ปรับเปล่ียนพฤติกรรมปลูกฝัง
จติส านึก ทัศนคติค่านิยมในเร่ืองเพศ
ในทางทีเ่หมาะสม สร้างเสริม
คุณธรรมจริยธรรม ให้กบัเยาวชน ใน
วัยเรียน วัยใส

นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ใน
สังกดัโรงเรียนเทศบาล  จ านวน 
200 คน

     150,000      150,000      150,000 คะแนน
ความพึง
พอใจเฉล่ีย
ของ
ผู้เขา้ร่วม
กจิกรรม

นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ในสังกดัเทศบาลได้รับ
ความรู้ ด้านคุณธรรม และ
จริยธรรม ในการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ทัศนคติ ค่านิยมเร่ืองเพศ
ได้อยา่งเหมาะสม

ส านักการศึกษา
ฝ่ายกจิกรรมเด็กฯ

4 อบรมรณรงค์ป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหายาเสพติดใน
เขตเทศบาลนครนครสวรรค์

1.เพือ่เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกบัยาเสพ
ติด
2.เพือ่สร้างกระแสนิยมและ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกนัทางจติใจในกลุ่ม
เยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกบัยาเสพติด
3.เพือ่เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกบัการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดใน
กลุ่มประชาชนและเยาวชนทัว่ไป
4.เพือ่สนับสนุนเยาวชนและชมุชนให้
จดักจิกรรมสร้างสรรค์
5.เพือ่เป็นการส่งเสริม สนับสนุน
กจิกรรมของในชมุชน

ประชาชนในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์ จ านวน 1,000 คน

     200,000      200,000      200,000 จ านวนผู้เขา้
ไปมีส่วน
เกี่ยวขอ้งกบั
ยาเสพติด
ลดลง

1.ให้เยาวชนได้ตระหนักถงึ
โทษของยาเสพติด
2.เป็นการป้องกนัภัยและ
อนัตรายทีเ่กดิขึ้นในสังคม 
โดยมีสาเหตุมาจากยาเสพ
ติด
3.ให้เยาวชนห่างไกลยาเสพ
ติดโดยใชเ้วลาว่างให้เป็น
ประโยชน์
4.คนในชมุชนปรับเปล่ียน
พฤติกรรมหันมาออกก าลัง
กายมากขึ้น

กองสวัสดิการ
สังคม

รวมงบประมาณ 470,000     470,000     470,000     
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ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่3 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชวีติทีด่มีีคุณธรรม น าความรู้และเกิดความผาสกุ
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่3 การพัฒนาและสง่เสริมคุณภาพชวีติ
1. ยทุธศาสตร์ดา้นการสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม
    1.3 แนวทางเสริมสร้าง สนับสนุน ระบบคุ้มครองผู้บริโภคดา้นสขุภาพให้มีประสทิธิภาพ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 การควบคุมดูแลการจดั
และจ าหน่ายกระเชา้
ของขวัญปีใหม่

เพือ่ด าเนินการตรวจสอบ
ลักษณะผลิตภัณฑ์ ฉลาก
สินค้าและสินค้าให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน และเป็นการ
คุ้มครองผู้บริโภคให้ได้เลือกซ้ือ
กระเชา้ของขวัญทีดี่ มีคุณภาพ

ตรวจสอบการจดัและจ าหน่ายกระเชา้
ของขวัญปีใหม่ภายในห้างสรรพสินค้า
และศูนยก์ารค้าในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์  จ านวน 8 แห่ง

             -                -                -   การ
ตรวจสอบคิด
เป็นร้อยละ 
80 ของ
จ านวนที่
ก าหนด

ห้างสรรพสินค้า
ศูนยก์ารค้ามีความ
ตระหนัก  ใส่ใจต่อ
การจดักระเชา้ทีใ่ช้
ผลิตภัณฑ์ทีดี่มี
คุณภาพ และไม่
หมดอายุ

กลุ่มงานส่งเสริม
ส่ิงแวดล้อม

2 การเฝ้าระวังคุณภาพ
น้ าแขง็จากร้านสะดวกซ้ือ
หรือมินิมาร์ท

เพือ่ด าเนินการตรวจสอบ
สุขลักษณะสถานทีผ่ลิต
จ าหน่ายน้ าแขง็จากร้าน
สะดวกซ้ือหรือมินิมาร์ทให้
เป็นไปตามหลักสุขาภิบาล
อาหารและเป็นการคุ้มครอง
ผู้บริโภค

ตรวจสอบสุขลักษณะสถานทีผ่ลิต
จ าหน่ายน้ าแขง็จากร้านสะดวกซ้ือ
หรือมินิมาร์ท จ านวน  34 แห่ง และ
ท าการเกบ็ตัวอยา่งน้ าแขง็จากสถาน
ประกอบการเพือ่ท าการทดสอบหาเชื้อ
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย  โดยชดุทดสอบ  
  อ 11

         1,000          1,000          1,000 การ
ตรวจสอบ 
ร้อยละ  80

ร้านสะดวกซ้ือหรือมินิ
มาร์ทได้รับการ
ตรวจสอบสุขลักษณะ
และเฝ้าระวังป้องกนั
การปนเปือ้นเชื้อโรค 
มีการผลิต/จ าหน่าย
น้ าแขง็ทีถ่กูสุขลักษณะ
 สะอาดปลอดภัย

กลุ่มงานส่งเสริม
ส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 ถึง 2560)

เทศบาลนครนครสวรรค์

วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ที่ โครงการ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01
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    1.3 แนวทางเสริมสร้าง สนับสนุน ระบบคุ้มครองผู้บริโภคดา้นสขุภาพให้มีประสทิธิภาพ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ที่ โครงการ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

3 การพัฒนาตลาดสดเพือ่
การคุ้มครองผู้บริโภค

เพือ่สร้างการมีส่วนร่วมของ
ผู้ประกอบการค้าตลาดสดใน
การคุ้มครองผู้บริโภค และ
ยกระดับตลาดสดให้ถกูต้อง
ตามสุขลักษณะและได้
มาตรฐาน

ตรวจหาสารปนเปือ้นและสารตกค้าง
โดยสุ่มเกบ็ตัวอยา่งและผักสดในตลาด
 3 แห่งคือ ตลาดบ่อนไก่, ตลาดศรี
นคร, ตลาดเทศบาลนครนครสวรรค์  
จ านวน 50 ตัวอยา่ง/แห่ง (รวมทัง้ส้ิน 
150 ตัวอยา่ง)

         4,000          4,000          4,000 การตรวจคิด
เป็นร้อยละ 80

ผู้ประกอบการร้านค้า
ภายในตลาดสดมีส่วน
ร่วมต่อการด าเนินงาน
ด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภครวมถงึตลาด
ทัง้ ๓ แห่งได้รับการ
ยกระดับพัฒนา 
เป็นไปตามมาตรฐาน
ทีถ่กูต้อง

กลุ่มงานส่งเสริม
ส่ิงแวดล้อม

4 การควบคุมดูแลการจดั
และจ าหน่ายชดุสังฆทาน 
สังฆภัณฑ์

เพือ่คุ้มครองประชาชน
ผู้บริโภคในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์ ให้ได้รับความเป็น
ธรรม ไม่ถกูเอาเปรียบจากการ
ซ้ือชดุสังฆทานชดุไทยธรรม
และสังฆภัณฑ์ต่างๆ

สถานประกอบการร้านค้าจ าหน่ายชดุ
สังฆทาน  ชดุไทยธรรมและเคร่ือง
สังฆภัณฑ์ จ านวน 15 แห่ง  ได้รับ
การตรวจสอบคุณภาพสินค้าการ
แสดงฉลากสินค้า

-            -            -            การ
ตรวจสอบ
คุณภาพ
สินค้าการ
แสดงฉลาก
สินค้า และ
ราคาสินค้าที่
เป็นธรรม  
ร้อยละ 80

ประชาชนผู้บริโภคใน
เขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์  ได้รับ
ความเป็นธรรมไม่ถกู
เอาเปรียบจากการซ้ือ
ชดุสังฆทานชดุไทย
ธรรมและสังฆภัณฑ์
ต่างๆ

กลุ่มงานส่งเสริม
ส่ิงแวดล้อม
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    1.3 แนวทางเสริมสร้าง สนับสนุน ระบบคุ้มครองผู้บริโภคดา้นสขุภาพให้มีประสทิธิภาพ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ที่ โครงการ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

5 การควบคุมก ากบัดูแล
กจิการตู้น้ าด่ืมหยอดเหรียญ

เพือ่เป็นการคุ้มครองผู้บริโภค
ให้ได้รับบริการตู้น้ าด่ืมหยอด
เหรียญทีส่ะอาดถกูสุขลักษณะ
ปลอดภัยต่อสุขภาพและได้
มาตรฐานน้ าด่ืมตามที่
กฎหมายก าหนด

ตู้น้ าหยอดเหรียญในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์  จ านวน 100  แห่งได้รับ
การตรวจสุขลักษณะและคุณภาพน้ า
ให้เป็นไปตามทีก่ าหนด โดยใชช้ดุ
ตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย อ 11

         4,000          4,000          4,000 คุณภาพน้ า
เป็นไปตาม
ก าหนดไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 60

ประชาชนผู้ใชบ้ริการ
ได้รับบริการจากตู้น้ า
ด่ืมหยอดเหรียญทีม่ี
น้ าสะอาดปลอดภัย
ต่อการด่ืม บริโภค

กลุ่มงานส่งเสริม
ส่ิงแวดล้อม

6 พัฒนาผู้ประกอบการร้าน
แต่งผมเสริมสวย

เพือ่ให้ผู้ประกอบการแต่งผม
เสริมสวยมีความรู้ด้าน
สุขาภิบาลส่ิงแวดล้อมและ
เกณฑ์มาตรฐานในสถาน
บริการแต่งผมเสริมสวย

ผู้ประกอบการร้านแต่งผมเสริมสวย 
ผ่านการอบรมอยา่งน้อย  2 คร้ัง / ปี 
 จ านวน  150 คน

50,000       ผู้ประกอบการ
ร้านแต่งผม
เสริมสวย 
ผ่านการ
อบรมอยา่ง
น้อยร้อยละ 
80

ผู้ประกอบการแต่งผม
เสริมสวยมีความรู้ด้าน
สุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม 
 และเกณฑ์มาตรฐาน
ในสถานบริการแต่งผม
เสริมสวย

กลุ่มงานส่งเสริม
ส่ิงแวดล้อม
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    1.3 แนวทางเสริมสร้าง สนับสนุน ระบบคุ้มครองผู้บริโภคดา้นสขุภาพให้มีประสทิธิภาพ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ที่ โครงการ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

7 พัฒนาผู้ประกอบการ
จ าหน่ายอาหารใน
สถานศึกษา

เพือ่ให้ผู้ประกอบการจ าหน่าย
อาหารในโรงเรียนมีความรู้
และตระหนักในการน าอาหาร
ทีส่ะอาดมาจ าหน่ายในโรงเรียน

จดัอบรมผู้ประกอบการจ าหน่าย
อาหารในโรงเรียนในเขตเทศบาล  
จ านวน 33 แห่ง

50,000       50,000       50,000       ผู้ประกอบการ
จ าหน่าย
อาหารใน
โรงเรียนผ่าน
การอบรม
อยา่งน้อย
ร้อยละ 80

ผู้ประกอบการ
จ าหน่ายอาหารใน
โรงเรียนมีความรู้และ
สามารถพัฒนาสถาน
ประกอบการอาหารให้
ได้มาตรฐาน และ
อาหารทีน่ ามา
จ าหน่ายสะอาด
ปลอดภัย

กลุ่มงานส่งเสริม
ส่ิงแวดล้อม

8 ตรวจหาสารปนเปือ้นใน
อาหารโดยใชน้้ ายา Si2 
และตรวจสุขาภิบาลโรง
อาหารของโรงเรียนในเขต
เทศบาล

เพือ่ตรวจสอบโรงอาหารให้
เป็นไปตามมาตรฐานและ
ตรวจสอบอาหารทีน่ ามา
จ าหน่ายให้ปลอดภัยจากสาร
ปนเปือ้น

โรงเรียนในเขตเทศบาล จ านวน 33 
แห่ง

50,000       50,000       50,000       ทุกโรงเรียน
ได้รับการ
ตรวจหา
คลอโรฟอร์ม
แบคทีเรีย

อาหารทีน่ ามา
จ าหน่ายตรวจไม่พบ
คลอโรฟอร์มแบคทีเรีย

กลุ่มงานส่งเสริม
ส่ิงแวดล้อม
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    1.3 แนวทางเสริมสร้าง สนับสนุน ระบบคุ้มครองผู้บริโภคดา้นสขุภาพให้มีประสทิธิภาพ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ที่ โครงการ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

9 พัฒนาคุณภาพน้ าด่ืม น้ าใช้
ในสถานศึกษาในเขต
เทศบาล

1.เพือ่ศึกษาคุณภาพน้ าด่ืม น้ า
ใชใ้นสถานศึกษา
2.เพือ่เป็นการเฝ้าระวัง
คุณภาพน้ าด่ืมน้ าใช ้ รักษา
มาตรฐานอยา่งต่อเนือ่ง
3.เพือ่ให้สถานศึกษาทีไ่ม่ผ่าน
มาตรฐานได้มีการปรับปรุง
คุณภาพน้ าจนกว่าจะผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน

1. ตรวจคุณภาพน้ าโดยใชช้ดุ
ตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย อ.11 
จ านวน 30 โรงเรียน
2. ทุกโรงเรียนในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์ ผ่านมาตรฐานน้ าด่ืมให้
สามารถด่ืมได้อยา่งปลอดภัย

10,000       10,000       10,000       ทุกโรง
โรงเรียน
ได้รับการ
ตรวจคัด
กรอง
คุณภาพน้ า
ด่ืม น้ าใช้

ทุกโรงเรียนได้รับการ
ตรวจคุณภาพน้ าด่ืมน้ า
ใช ้ให้ผ่านมาตรฐาน  
สามารถด่ืมได้อยา่ง
ปลอดภัย

กลุ่มงานส่งเสริม
ส่ิงแวดล้อม

10 พัฒนาผู้ประกอบการ
จ าหน่ายอาหารในเขต
เทศบาล

1.เพือ่ให้ผู้ประกอบการมี
ความรู้ปรับปรุงการ
ประกอบการอาหารให้ถกูหลัก
สุขาภิบาล
2. เพือ่ยกระดับสถานที่
จ าหน่ายอาหารในเขตเทศบาล
ให้สะอาดปลอดภัย
3. เพือ่ลดความเส่ียงจากโรคที่
เกดิจากอาหารเป็นส่ือ

ผู้ประกอบการร้านอาหารแผงลอย
จ าหน่ายอาหารและร้านอาหาร
จ าหน่ายอาหารภายในเขตเทศบาลฯ 
จ านวน 450  คน  ผ่านการอบรม
อยา่งน้อยปีละ 1 คร้ัง  และสามารถ
ปรับปรุงการประกอบการอาหารได้
อยา่งถกูต้องตามหลักสุขาภิบาล

200,000     200,000     200,000     ร้าน  อาหาร
แผงลอย
จ าหน่าย
อาหารได้รับ
การรับรอง
มาตรฐาน
อาหาร
สะอาด
รสชาติอร่อย
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ผู้ประกอบการ
ร้านอาหารภายในเขต
เทศบาลฯ จ านวน  
450 คน  ผ่านการ
อบรมและสามารถ
ปรับปรุงการประกอบ
อาหารได้อยา่งถกู
หลักสุขาภิบาล

กลุ่มงานส่งเสริม
ส่ิงแวดล้อม
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    1.3 แนวทางเสริมสร้าง สนับสนุน ระบบคุ้มครองผู้บริโภคดา้นสขุภาพให้มีประสทิธิภาพ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ที่ โครงการ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

11 มหกรรมอาหารและของดี
เมืองปากน้ าโพ

1.เพือ่สนับสนุนการท่องเทีย่ว
ของจงัหวัดนครสวรรค์ 
2. เพือ่เป็นการเพิม่รายได้
ให้กบัผู้ประกอบการในท้องถิ่น
3.เพือ่เป็นการประชาสัมพันธ์
อาหารสะอาด รสชาติอร่อย
ของจงัหวัดนครสวรรค์

ร้านอาหารจ านวน 70 ร้าน เป็นทีรู้่จกั
ในเร่ืองของอาหารสะอาด รสชาติ
อร่อยและได้รับความนิยมจาก
ประชาชนผู้บริโภค

10,000       10,000       10,000       ประชาชนมี
สถานที่
จ าหน่าย 
(ร้านค้า)และ
มีรายได้
เพิม่ขึ้น

  - รายได้ของ
ผู้ประกอบการ
จ าหน่ายอาหารใน
ท้องถิ่นเพิม่มากขึ้น    
                   - 
จงัหวัดนครสวรรค์
เป็นทีรู้่จกัของ
นักท่องเทีย่วและ
ผู้บริโภคทัง้ชาวไทย
และชาวต่างชาติใน
เร่ืองของอาหารสะอาด
 รสชาติอร่อย

กลุ่มงานส่งเสริม
ส่ิงแวดล้อม

12 พัฒนาตลาดสดน่าซ้ือในเขต
เทศบาล

1.สร้างความรู้ความเขา้ใจ
ให้แกผู้่ประกอบการค้าเร่ือง
การพัฒนาตลาดสด
2. เพือ่สร้างการมีส่วนร่วมของ
ผู้ประกอบการค้าในการ
พัฒนาตลาดสด
3. เพือ่พัฒนาและยกระดับ
ตลาดสดให้ได้มาตรฐาน

เพือ่พัฒนาตลาดสดในเขตเทศบาลให้
ได้รับการตรวจประเมินผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตลาดสดน่าซ้ือ จ านวน 3  
แห่ง  และจดัอบรมผู้ประกอบการค้า
ภายในตลาดสด  จ านวน  120 คน  
อยา่งน้อยปีละ 1 คร้ัง

20,000       20,000       20,000       ตลาดสดผ่าน
เกณฑ์
มาตรฐาน
ตลาดสดน่า
ซ้ือทัง้ 3 แห่ง

ตลาดสดภายในเขต
เทศบาลผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตลาดสดน่า
ซ้ือ  จ านวน 3  แห่ง 
และผู้ประกอบการค้า
ได้รับการอบรมอยา่ง
น้อยปีละ 1 คร้ัง

กลุ่มงานส่งเสริม
ส่ิงแวดล้อม

รวมงบประมาณ 349,000     399,000     349,000     
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ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่5 การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตสิิง่แวดลอ้มให้มีประสทิธิภาพ
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่7 การบริหารจดัการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอยา่งยั่งยนื
1. ยทุธศาสตร์ดา้นการสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม
    1.4 แนวทางสง่เสริม พัฒนา สร้างจติส้านึกในการดแูลรักษาสิง่แวดลอ้มและการจดัการทรัพยากรธรรมชาตเิพ่ือการป้องกันและลดปัญหามลพิษ และระบบปรับปรุงคุณภาพน ้า

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 จดักจิกรรมส่งเสริมการใช้
จกัรยาน  (เสนอโดยชมุชน
เกาะยม)

เพือ่สนับสนุนส่งเสริมการใช้
จกัรยาน

จดักจิกรรมปัน่จกัรยาน Car free
 day ปีละ 1 คร้ัง
จดักจิกรรมปัน่จกัรยาน 12 คร้ัง

       300,000        300,000        300,000 จ านวนผู้ใช้
จกัรยานใน
ชวีิตประจ าวัน

ประชาชนหันมาใช้
จกัรยานเพิม่มากขึ้น

กองวิชาการฯ

2 แผนแม่บทในการพัฒนา
เมืองจกัรยาน ระยะที ่2

เพือ่รองรับสนับสนุนส่งเสริม
การพัฒนาเมืองจกัรยาน

การออกแบบโครงขา่ยจกัรยาน
และส่ิงอ านวยความสะดวก ป้าย
และสัญลักษณ์ในการใชจ้กัรยาน
ขั้นรายละเอยีด

     1,000,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
สัญญา

ได้โครงขา่ยจกัรยานที่
จอดและส่ิงอ านวยความ
สะดวก ป้ายและ
สัญลักษณ์ในการใช้
จกัรยานขั้นรายละเอยีด

ส านักการชา่ง

3 รณรงค์ประชาสัมพันธ์การ
เสียค่าธรรมเนียม การ
บ าบัดน้ าเสียภายในเขต 
เทศบาลนครนครสวรรค์

เพือ่ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนในเขตพืน้ทีบ่ริการ
บ าบัดน้ าเสียทราบและเต็มใจ
ในการเสียค่าธรรมเนียมการ
บ าบัดน้ าเสีย

จดักจิกรรม จดัประชมุสัมมนาดู
งาน ท าเอกสารเผยแพร่ เพือ่
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนรับรู้และเต็มใจในการ
เสียค่าธรรมเนียมและบ าบัดน้ าเสีย

       400,000        300,000        200,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
สัญญา

ประชาชนรับรู้และเต็ม
ใจทีจ่ะเสียค่าธรรมเนียม
การบ าบัดน้ าเสีย/
เทศบาลมีรายได้เพิม่ขึ้น

ส านักการชา่ง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 ถึง 2560)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด

(KPI)

ผ.01
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    1.4 แนวทางสง่เสริม พัฒนา สร้างจติส้านึกในการดแูลรักษาสิง่แวดลอ้มและการจดัการทรัพยากรธรรมชาตเิพ่ือการป้องกันและลดปัญหามลพิษ และระบบปรับปรุงคุณภาพน ้า

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด

(KPI)

ผ.01

4 แปลงขยะเป็นไฟฟ้า เพือ่ศึกษาออกแบบระบบใน
การน าความร้อนทีไ่ด้จากการ
เผาขยะมาแปลงเป็นพลังงาน

 1 แห่ง      3,000,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
สัญญา

ปริมาณขยะลดลง ส่วนชา่ง
สุขาภิบาล
ส านักการชา่ง

5 แปรรูปขยะมูลฝอยเป็น
พลังงานไฟฟ้า

เพือ่ให้เอกชนเขา้มาร่วม
ลงทุนจดัการขยะมูลฝอยรวม
ของเทศบาลนครนครสวรรค์
และ อปท. พืน้ทีใ่กล้เคียงโดย
ระบบแปรรูปขยะมูลฝอยให้
เป็นพลังงาน

ระบบคัดแยกขยะ,ระบบเผาไหม้
และผลิตพลังงานไฟฟ้า,ระบบ
จดัการขยะอนิทรียแ์ละระบบ
รองรับอื่น ๆ รายละเอยีดตาม
รายงานศึกษาความเป็นไปได้และ
แบบรายละเอยีดเพือ่การกอ่สร้าง
ตามขอ้ก าหนดของเทศบาล

 330,000,000  330,000,000  330,000,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
สัญญา

มีระบบจดัการมูลฝอยที่
ถกูหลักสุขาภิบาล
สามารถน าขยะมาแปร
รูปเป็นพลังงานทดแทน
รองรับการเจริญเติบโต
ของชมุชนเมืองไม่ได้
น้อยกว่า 25 ปี

ส่วนชา่ง
สุขาภิบาล
ส านักการชา่ง

6 บ ารุงรักษาระบบรวบรวม
และบ าบัดน้ าเสียภายหลัง
ส้ินสุดสัญญาจา้งเดินระบบ

เพือ่จดัหาผู้รับจา้งเดินระบบ
บ าบัดน้ าเสียภายในโรง
ปรับปรุงคุณภาพน้ า

จา่ยรายเดือน ๆ ละ 1,360,081 
บาท  12 เดือน

   16,320,972    16,320,972    16,320,972 เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
สัญญา

การปฏิบัติงานอยา่งมี
ประสิทธิภาพ

ส่วนชา่ง
สุขาภิบาล
ส านักการชา่ง

7 กอ่สร้างศูนยข์อ้มูล 
Nakhonsawan Bike 
Exhibition พร้อมครุภัณฑ์
ประจ าศูนยข์อ้มูล

เพือ่ส่งเสริมรูปแบบการ
ท่องเทีย่วและเดินทางในเขต
เมืองนครสวรรค์โดยใช้
จกัรยาน

อาคารศูนยข์อ้มูลขนาด 5x6 เมตร
 หรือพืน้ทีอ่าคารไม่น้อยกว่า 30 
ตารางเมตร ในอทุยานสวรรค์

       650,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
สัญญา

เกดิการสร้างเครือขา่ย
ขยายผลกจิกรรมปัน่
จกัรยานเพือ่การ
ท่องเทีย่ว และออก
ก าลังกาย

ส านักการชา่ง
เงินอุดหนุน       

โครงการพัฒนาเมือง

63



64
    1.4 แนวทางสง่เสริม พัฒนา สร้างจติส้านึกในการดแูลรักษาสิง่แวดลอ้มและการจดัการทรัพยากรธรรมชาตเิพ่ือการป้องกันและลดปัญหามลพิษ และระบบปรับปรุงคุณภาพน ้า

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด

(KPI)

ผ.01

8 อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอนั
เนือ่งมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกมุารี (อพ.สธ.)

1. เพือ่สนองพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 สยามบรมราชกมุารี
2. เพือ่ด าเนินการสนับสนุน
งานในกจิกรรมต่าง ๆ ตาม
โครงการ อพ.สธ.
3. เพือ่จดัท าฐานขอ้มูล
ทรัพยากรท้องถิ่นทัง้
ทรัพยากรกายภาพ, 
ทรัพยากรชวีภาพ และ
ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญา
4. เพือ่ติดต้ัง "ศูนยอ์นุรักษ์
และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น"

 - ปกปักพันธุกรรมพืช
 - ส ารวจเกบ็รวบรวมพันธุกรรมพืช
 - ศูนยข์อ้มูลพันธุกรรมพืช
 - สร้างจติส านึกในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
 - พิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช

       200,000        200,000        200,000 ฐานขอ้มูล
ทรัพยากรท้องถิ่น

มีฐานขอ้มูลทรัพยากร
ท้องถิ่น ทัง้ทรัพยากร
กายภาพ ทรัพยากร
ชวีภาพ และทรัพยากร
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ส านักการชา่ง
ส านักการศึกษา
กองวิชาการฯ.
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    1.4 แนวทางสง่เสริม พัฒนา สร้างจติส้านึกในการดแูลรักษาสิง่แวดลอ้มและการจดัการทรัพยากรธรรมชาตเิพ่ือการป้องกันและลดปัญหามลพิษ และระบบปรับปรุงคุณภาพน ้า

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด

(KPI)

ผ.01

9 สร้างจติส านึกในการ
จดัการขยะมูลฝอย

1.ประชาชนมีจติส านึกในการ
จดัการขยะในครัวเรือนของ
ตนเอง
2.ลดปริมาณขยะทีเ่กดิขึ้น
ภายในเขตเทศบาลฯ

1.ครัวเรือนในเขตเทศบาลมีการ
จดัการขยะในครัวเรือนอยา่ง
ถกูต้อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
ของจ านวนครัวเรือนทีเ่ขา้ร่วม
โครงการ
2.ปริมาณขยะทีเ่กดิขึ้นในเขต
เทศบาลมีจ านวนลดลง

100,000       100,000       100,000       ปริมาณขยะใน
เขตเทศบาล ไม่
เกนิ 1 กก / คน /
 วัน

1. ครัวเรือนในเขต
เทศบาลมีการจดัการ
ขยะอยา่งถกูต้องและ
เป็นต้นแบบในการ
ด าเนินการในขั้นต่อไป
2. ปริมาณขยะทีเ่กดิขึ้น
ในเขตเทศบาลมีจ านวน
ลดลง

งานบริการ
รักษาความ
สะอาด

10 ติดต้ังระบบทดแทน
กระแสไฟฟ้าด้วยโซล่าเซล

เพือ่ลดค่าใชจ้า่ยด้าน
กระแสไฟฟ้าในส านักงาน

จดัหาและติดต้ังระบบ ผลิตและ
จา่ยกระแสไฟฟ้าทดแทนด้วยแผง
โซล่าเซล และเชื่อมต่อกบัระบบ
ไฟฟ้าภายในอาคาร ฯ

   12,000,000 จ านวนระบบที่
ติดต้ัง

ประชาชนมีความมัน่ใจ
ในระบบรักษาความ
ปลอดภัย ต่อชวีิต และ
ทรัพยสิ์นมากขึ้น

กองวิชาการ
และแผนงาน

11 ค่าจดัซ้ือเตาเผาแบบปลอด
มลพิษพร้อมติดต้ัง

เพือ่ให้เป็นทีฌ่าปนกจิ
ผู้เสียชวีิตและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมทางอากาศ

วัดเขาจอมคีรีนาคพรต      2,000,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
สัญญา

มีสถานทีฌ่าปนกจิ
ระบบมาตรฐานไร้มลพิษ
ในอากาศ

กองสวัสดิการ
สังคม

12 อทุยานสวรรค์อทุยานแห่ง
การเรียนรู้ความ
หลากหลายทางชวีภาพ

เพือ่จดัท าขอ้มูลความ
หลากหลายทางชวีภาพ

ส ารวจความหลากหลายทาง
ชวีภาพ พืช/สัตว์พืน้ถิ่น

       300,000        200,000        100,000 จ านวน
ฐานขอ้มูลความ
หลากหลายทาง
ชวีภาพ

เกดิการอนุรักฯความ
หลากหลายทางชวีภาพ

ส านักการชา่ง
กองวิชาการ
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    1.4 แนวทางสง่เสริม พัฒนา สร้างจติส้านึกในการดแูลรักษาสิง่แวดลอ้มและการจดัการทรัพยากรธรรมชาตเิพ่ือการป้องกันและลดปัญหามลพิษ และระบบปรับปรุงคุณภาพน ้า

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด

(KPI)

ผ.01

13 มรดกนครสวรรค์เมืองแห่ง
การเรียนรู้ความ
หลากหลายทางชวีภาพ

เพือ่จดัท าขอ้มูลความ
หลากหลายทางชวีภาพ

ส ารวจความหลากหลายทาง
ชวีภาพ พืช/สัตว์พืน้ถิ่น

       600,000        300,000        200,000 จ านวน
ฐานขอ้มูลความ
หลากหลายทาง
ชวีภาพ

เกดิการอนุรักฯความ
หลากหลายทางชวีภาพ

ส านักการชา่ง
กองวิชาการ

14 ปัน่วัดใจมังกรปากน้ าโพ จดักจิกรรมปัน่จกัรยานเพือ่
ความสามัคคี และเพือ่การออ
ก าลังกาย

จ านวน 1000 คน        500,000        500,000        500,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม
กจิกรรม

เกดิความรักความ
สามัคคีในกลุ่ม
ประชาชนผู้รักการปัน่
จกัรยาน

กองวิชาการ
และแผนงาน

15 ติดต้ังไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตยถ์นนรอบเกาะ
ญวน

เพือ่เป็นถนนต้นแบบในการ
อนุรักษ์พลังงาน

ติดต้ังเสาและโคมพลังงาน
แสงอาทิตยพ์ร้อมอปุกรณ์ จ านวน
 62 ต้น

     4,350,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
สัญญา

เป็นถนนต้นแบบในการ
อนุรักษ์พลังงาน

ส านักการชา่ง

รวมงบประมาณ 367,370,972 352,570,972 347,920,972 
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ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่3 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชวีติทีด่มีีคุณธรรม น าความรู้และเกิดความผาสกุ
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่3 การพัฒนาและสง่เสริมคุณภาพชวีติ
2. ยทุธศาสตร์ดา้นการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ
    2.1 แนวทางพัฒนาระบบการบริหารจดัการศึกษาและพัฒนาแหลง่การเรียนรู้ทีห่ลากหลายเพ่ือสร้างสรรค์ให้ท้องถ่ินเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชวีติ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 เงินอดุหนุนส าหรับการจดั
การศึกษา

เพือ่สนับสนุนส่งเสริม
การศึกษาด้านบุคลากร 
ส่งเสริมการศึกษาจดัหา
อปุกรณ์ การศึกษาทีเ่พียงพอ
 และเอื้อต่อการพัฒนา
การศึกษา และส่งเสริม
การศึกษาทุกระดับให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ

อดุหนุนทัว่ไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประกอบด้วย
1. รายการอาหารเสริมนม
2. รายการอาหารกลางวัน
3. รายการสนับสนุนการบริหาร
สนามกฬีาระดับจงัหวัด
4. รายการสนับสนุนการจดั
การศึกษาแกเ่ด็กด้อยโอกาส
5. รายการส่งเสริมศักยภาพการ
จดัการศึกษาของท้องถิ่น

  218,143,016 งบประมาณที่
ได้รับจดัสรร 
น ามา
ด าเนินงานใน
ส่วนทีเ่กี่ยวขอ้ง
ภายในส านัก
การศึกษา และ
สถานศึกษา 
ร้อยละ 80

 ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับเงินเดือนและ
ค่าจา้งทีพ่อเพียง   
โรงเรียนมีอปุกรณ์
ครุภัณฑ์ส าหรับการจดั
การศึกษาทีเ่พียงพอ  การ
จดัการศึกษาภาคบังคับมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ

ส านักการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 ถึง 2560)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์โครงการที่
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

(เงินอุดหนุน)
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ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์โครงการที่
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

6. รายการเงินอดุหนุนส าหรับ
สนับสนุนการจดัการศึกษา 
(เงินเดือนครู และค่าจา้งประจ า) 
รายละเอยีดตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0893.3/ว1506
 ลงวันที ่26 มิถนุายน 2556

2  -  เงินอดุหนุนเฉพาะกจิ   
สนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดั
การศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
ประกอบด้วย

นักเรียนได้รับการจ   
สนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการ
จดัการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน

ส านักการศึกษา

1.ค่าจดัการเรียนการสอน (รายหัว)     16,453,300
2.ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน       2,422,360
3.ค่าหนังสือเรียน       4,076,177
4.ค่าอปุกรณ์การเรียน       2,326,880
5.ค่ากจิกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน

      3,761,710

งบประมาณที่
ได้รับจดัสรร 
น ามาเบิกจา่ย
ให้สถานศึกษา
รับไป
ด าเนินการร้อย
ละ 100

เงินอดุหนุนเฉพาะกจิ
สนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการ
จดัการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน (ระดับอนุบาล
 - ขั้นพืน้ฐาน)

เพือ่ส่งเสริมการจดัการศึกษา
ให้ได้มาตรฐาน

(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ)
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เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์โครงการที่
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

 -  เงินอดุหนุนเฉพาะกจิ   
ส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจดั
การศึกษาท้องถิ่น ได้แก ่ค่า
ปัจจยัพืน้ฐานส าหรับนักเรียน
ยากจน รายละเอยีดตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

      1,147,000 นักเรียนยากจน
ระดับชั้น ป.1-
ม.3 ได้รับ
การศึกษาใน 
ระดับทีสู่งขึ้น   
 ร้อยละ 40

นักเรียนทีม่ีฐานะยากจน
ได้รับการสนับสนุนและ
ส่งเสริมด้านการศึกษา 
และได้รับโอกาสใน
การศึกษาทีสู่งขึ้น

3 อบรมปฐมนิเทศ
ผู้ปกครองนักเรียน

เพือ่ให้ผู้ปกครองนักเรียน 
รับทราบนโยบายการจดั
การศึกษาของเทศบาล  เพือ่
ประสานความสัมพันธ์ร่วมมือ
กนัระหว่าง โรงเรียน 
ผู้ปกครอง นักเรียน ครู ชมุชน
 และผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้ง

ผู้ปกครองนักเรียนทีเ่ขา้เรียนใหม่
ในแต่ละปีการศึกษา  (3,000 คน)

        600,000     1,000,000     1,000,000 ผู้ปกครอง
นักเรียนทีเ่ขา้
ร่วมโครงการ 
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ

ผู้ปกครอง มีความเขา้ใจ
ในนโยบาย และให้ความ
ร่วมมือในการจดั
การศึกษาของเทศบาล  
นักเรียนในสังกดัมี
คุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน

ส านักการศึกษา
 หน่วย
ศึกษานิเทศก์
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เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์โครงการที่
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

4 นิทรรศการผลงาน
การศึกษาระดับท้องถิ่น 
ระดับกลุ่มการศึกษาและ
ระดับประเทศ

เพือ่เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 
ผลงานทางวิชาการ ของครู 
และนักเรียนโรงเรียนในสังกดั
เทศบาลฯ ระดับท้องถิ่น และ
ระดับกลุ่มการศึกษา

จดัการประกวดแขง่ขนัผลงาน
ทางวิชาการ 8 สาระการเรียนรู้
ของครูและนักเรียนในสังกดั
เทศบาล

      1,200,000     1,200,000     1,200,000 ร้อยละ 80 ของ
ครู และนักเรียน
 ได้เขา้ร่วม
โครงการ

 ครู และนักเรียนมีผลงาน
ต้นแบบสามารถน าไปใช้
ในการจดักจิกรรมการ
เรียนรู้ได้อยา่งสอดคล้อง
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
ได้ตัวแทนเขา้ร่วมแขง่ขนั
ในการจดัมหกรรม
ภาคเหนือและประเทศ

ส านักการศึกษา
หน่วย
ศึกษานิเทศก์

5 ประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา

เพือ่พัฒนาคุณภาพการจดั
การศึกษาและรองรับการ
ประเมินภายนอก

นักเรียน  ครู  ผู้บริหารและ
บุคลากรของโรงเรียนในสังกดัฯ

          70,000         70,000         70,000 จ านวนโรงเรียน
ในสังกดัทัง้ 8 
โรงเรียนผ่าน
การประเมิน
ภายนอก

 การจดัการศึกษามี
คุณภาพตามมาตรฐาน

หน่วย
ศึกษานิเทศก์
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งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์โครงการที่
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

6 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา

เพือ่พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาให้สอดคล้องกบั
หลักสูตรแกนกลางฯ

นักเรียน  ครู  ผู้บริหารและ
บุคลากรของโรงเรียนในสังกดัฯ

        120,000       120,000       120,000 จ านวนโรงเรียน
ในสังกดัทัง้ 8 
โรงเรียนมีการ
บริหารจดัการ
หลักสูตร
สถานศึกษา
อยา่งมีคุณภาพ
และสอดคล้อง
กบัหลักสูตร
แกนกลางฯ

หลักสูตรสถานศึกษามี
คุณภาพสามารถใชจ้ดั
กจิกรรมการเรียนการสอน
ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ

หน่วย
ศึกษานิเทศก์

7 แขง่ขนัคนเกง่ของท้องถิ่น
ด้านวิชาการ

เพือ่ส่งเสริมและพัฒนาความ
เป็นเลิศทางด้านวิชาการ

นักเรียน  ครู  โรงเรียนในสังกดัฯ         200,000       200,000       200,000 ร้อยละ 85 ของ
นักเรียน ครู 
โรงเรียนใน
สังกดัฯ มีความ
เป็นเลิศ
ทางด้านวิชาการ

นักเรียนและครูได้แสดง
ความสามารถทางด้าน
วิชาการ

หน่วย
ศึกษานิเทศก์
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เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
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งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์โครงการที่
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

8 จดัซ้ือแบบฝึกหัด เพือ่จดัซ้ือแบบฝึกหัดให้
นักเรียนทุกระดับชั้น

นักเรียนทุกคนของโรงเรียนใน
สังกดัเทศบาลนครนครสวรรค์

      2,000,000     2,000,000     2,000,000 ร้อยละ 100 
ของนักเรียน
ได้รับแบบฝึกหัด

นักเรียนมีความพร้อม
ด้านการเรียน และแบ่ง
เบาภาระผู้ปกครอง

ส านักการศึกษา
 หน่วย
ศึกษานิเทศก์

9 ส่งเสริมโรงเรียนในสังกดั
เทศบาลฯและศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก สู่สังคมแห่งการ
เรียนรู้

เพือ่ส่งเสริมการจดัการศึกษา
ทุกระดับให้ได้มาตรฐาน

โรงเรียนสังกดัเทศบาลฯ 8 แห่ง
และศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 11 แห่ง 
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจดั
กจิกรรมการเรียนการสอน

        500,000       500,000       500,000 ร้อยละ 90 ของ
โรงเรียนและ
นักเรียนในสังกดั
เทศบาลมีการ
จดัการศึกษาได้
มาตรฐานในทุก
ระดับ

โรงเรียน ศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กและนักเรียนมี
คุณภาพตามเกณฑ์  (สม
ศ.) และแผนยทุธศาสตร์
การจดัการศึกษาท้องถิ่น

ส านักการศึกษา
ฝ่ายกจิการ
โรงเรียนฯ

10 พัฒนาโภชนาการใน
โรงเรียนสังกดัเทศบาล

เพือ่ส่งเสริมและพัฒนาด้าน
โภชนาการในทุกระดับให้ได้
มาตรฐาน

โรงเรียนสังกดัเทศบาล 8 แห่ง 
และศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 11 แห่ง 
ได้รับงบประมาณสนับสนุน
กจิกรรมการเรียนการสอน

        500,000       500,000       500,000 ร้อยละ 80 ของ
โรงเรียนและ
นักเรียนในสังกดั
เทศบาลมี
พัฒนาการด้าน
โภชนาการได้
มาตรฐานในทุก
ระดับ

โรงเรียนและนักเรียนมี
คุณภาพได้มาตรฐานด้าน
โภชนาการ

ส านักการศึกษา
ฝ่ายกจิการ
โรงเรียนฯ
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11 มอบประกาศนียบัตรแก่
นักเรียนของโรงเรียนใน
สังกดัเทศบาลฯ

เพือ่สร้างขวัญและก าลังใจให้
ผู้ปกครองและกระตุ้นให้เขา้
รับการศึกษาในระดับทีสู่งขึ้น
ต่อไป

มอบประกาศนียบัตรให้แก่
นักเรียนในสังกดัเทศบาลฯ ทัง้ 8
 แห่ง

          70,000         70,000         70,000 ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนเกดิ
แรงกระตุ้นใน
การศึกษาต่อใน
ระดับทีสู่งขึ้น

ผู้ปกครองและเด็กเล็กเกดิ
ขวัญและก าลังใจ  เกดิ
แรงกระตุ้นให้น าเด็กเล็ก
เขา้รับการศึกษาในระดับ
ทีสู่งขึ้น

ส านักการศึกษา
ฝ่ายกจิการ
โรงเรียนฯ

12 ส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับ
เด็กนอกระบบ

เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุน
กจิกรรมเด็กด้อยโอกาสใน
ชมุชนให้มีพัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์  สังคมและ
สติปัญญา

จดัโครงการ/กจิกรรม/อบรม 
คุณธรรมจริยธรรมพัฒนาการ
ด้านจตินาการและความคิด
สร้างสรรค์ ศึกษาจากแหล่ง
เรียนรู้จริงในท้องถิ่น จ านวน 50 
คน

          30,000         30,000         30,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เขา้ร่วม
โครงการ มี
พัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย
 อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญา

เด็กด้อยโอกาสในชมุชน 
มีพัฒนาการด้านร่างกาย 
อารมณ์  สังคมและ
สติปัญญา ดีขึ้น

ส านักการศึกษา
  ฝ่าย
การศึกษานอก
ระบบฯ
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    2.1 แนวทางพัฒนาระบบการบริหารจดัการศึกษาและพัฒนาแหลง่การเรียนรู้ทีห่ลากหลายเพ่ือสร้างสรรค์ให้ท้องถ่ินเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชวีติ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์โครงการที่
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

13 ส่งเสริมและพัฒนา
ห้องสมุดเทศบาลนคร
นครสวรรค์

เพือ่ให้ห้องสมุดเทศบาลนคร
นครสวรรค์เป็นศูนยก์ลาง
ความรู้ขอ้มูลขา่วสารทีม่ี
ความหลากหลายทันสมัย 
เป็นสถานทีส่ าหรับเด็ก
เยาวชนและประชาชนทัว่ไป
สามารถใชบ้ริการศึกษาหา
ขอ้มูลเป็นศูนยก์ลางการ
เรียนรู้ตลอดชวีิต

จดัหาวัสดุ อปุกรณ์ ส่ือ หนังสือ 
ต ารา จดัภูมิทัศน์ และสร้าง
บรรยากาศของห้องสมุดให้เอื้อ
ต่อการเรียนรู้

          50,000         50,000         50,000 จ านวนวัสดุ 
อปุกรณ์ ส่ือ
หนังสือ ต ารา 
จดัภูมิทัศน์ได้
ทันตามก าหนด
ระยะเวลา

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนได้รับบริการ
ขอ้มูล ขา่วสารทีท่ันสมัย
มีสถานทีส่ะดวกสบาย
บรรยากาสดี เอื้อต่อการ
เรียนรู้สามารถใชบ้ริการ
ศึกษาหาขอ้มูลค้นคว้าได้
จากศูนยก์ารเรียนรู้ซ่ึงอยู่
ในชมุชนใกล้บ้าน

ส านักการศึกษา
 ฝ่ายการศึกษา
นอกระบบ ฯ

14 ส่งเสริมการเรียนรู้ตาม
อธัยาศัยส าหรับเด็กและ
เยาวชนในเขตเทศบาล
นครนครสวรรค์

เพือ่ส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็ก
เยาวชนมีนิสัยรักการเรียนรู้
กล้าคิด กล้าท า มีโอกาส
แสดงความคิดเห็น มีการมี
ส่วนร่วมและใชเ้วลาว่างให้
เกดิประโยชน์

จดัโครงการ/กจิกรรม/อบรม
กจิกรรมการศึกษาและการ
เรียนรู้ตามอธัยาศัย ให้กบัเด็ก
และเยาวชนในเขตเทศบาล
จ านวน 50 คน

          50,000         50,000         50,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เขา้ร่วม
โครงการมีนิสัย
รักการเรียนรู้ 
กล้าคิด กล้าท า
มีโอกาสแสดง
ความคิดเห็นมี
การมีส่วนร่วม
และใชเ้วลาว่าง
ให้เกดิประโยชน์

เด็กและเยาวชนมีนิสัยรัก
การเรียนรู้ กล้าคิด กล้า
ท า กล้าแสดงความคิดเห็น
 มีส่วนร่วมในการจดั
กจิกรรม รู้จกัใชเ้วลาว่าง
ให้เกดิประโยชน์

ส านักการศึกษา
 ฝ่ายการศึกษา
นอกระบบ ฯ
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    2.1 แนวทางพัฒนาระบบการบริหารจดัการศึกษาและพัฒนาแหลง่การเรียนรู้ทีห่ลากหลายเพ่ือสร้างสรรค์ให้ท้องถ่ินเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชวีติ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์โครงการที่
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

15 ฝึกอบรมปฏิบัติการ
เทคโนโลยทีางการศึกษา
เพือ่พัฒนาผู้เรียน

เพือ่พัฒนากระบวนการและ
วิธีการจดักจิกรรมการเรียน
การสอนของครูให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา

จดัอบรมครู โรงเรียนในสังกดั
เทศบาลฯ จ านวน 1 คร้ัง 100 คน

          80,000         80,000         80,000 ร้อยละของ
จ านวนครูได้รับ
การฝึกอบรม

ครูมีความช านาญและสา
มาราถพัฒนาการใช้
เทคโนโลยทีางการศึกษา
เพือ่พัฒนาผู้เรียน

ส านักการศึกษา
ฝ่ายวิชาการ

16 แนะแนวการศึกษา
ส าหรับนักเรียน

เพือ่ส่งเสริมพัฒนา และ
กระตุ้นให้นักเรียนมีทัศนคติ 
และแรงจงูใจในการศึกษาต่อ 
ระดับสูงขึ้นตามความถนัด
อยา่งเหมาะสม

จดัอบรมแนะแนวการศึกษาต่อ
ส าหรับนักเรียนชั้น ป.6, ม.3 และ
 ม.6 โรงเรียนในสังกดัเทศบาลฯ 
 จ านวน 3 คร้ัง  2,000 คน

        100,000       100,000       100,000 ร้อยละของ
ความส าเร็จใน
การศึกษาต่อ
ของนักเรียน

นักเรียนรู้จกัตอนเองและ
รู้ถงึแนวทางทีจ่ะใช้
ความสามารถ ความ
สนใจและความถนัดของ
ตนให้เป็นประโยชน์ได้
อยา่งฉลาดและถกูต้อง

ส านักการศึกษา
ฝ่ายวิชาการ

17 ฝึกอบรมเชงิปฏิบัติการ
พัฒนากจิกรรมแนะแนว
เพือ่พัฒนาผู้เรียนส าหรับ
ครูแนะแนวและครูที่
ปรึกษา

เพือ่พัฒนา กจิกรรมแนะแนว
ให้เป็นไปตามหลักสูตร และ
พัฒนาเคร่ืองมือมาตรฐาน 
ส่ือนวัตกรรมทางการแนะ
แนวทีท่ันสมัย

ครูแนะแนวและครูทีป่รึกษา
โรงเรียนในสังกดัเขา้รับการอบรม
 จ านวน 200 คน

        200,000       200,000       200,000 ร้อยละของ
ความส าเร็จของ
จ านวนคร้ังใน
การจดักจิกรรม
แนะแนวและ
การพัฒนา
เคร่ืองมือ
ทางการแนะแนว

ครูแนะแนวและครูที่
ปรึกษาทุกคนในสังกดั
สถานศึกษา มีความรู้
ความเขา้ใจในการจดั
กจิกรรมแนะแนวตาม
หลักสูตร และพัฒนา
ผู้เรียนได้

ส านักการศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
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    2.1 แนวทางพัฒนาระบบการบริหารจดัการศึกษาและพัฒนาแหลง่การเรียนรู้ทีห่ลากหลายเพ่ือสร้างสรรค์ให้ท้องถ่ินเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชวีติ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์โครงการที่
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

18 เฉลิมพระเกยีรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกมุารีใน
โอกาสฉลองพระชนมาย 5
 รอบ 2 เมษายน 2558

เพือ่เฉลิมพระเกยีรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกมุารีในโอกาส
ฉลองพระชนมาย 5 รอบ 2 
เมษายน 2559

ผู้บริหาร ครู นักเรียน และ
บุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนในสังกดัเทศบาล

      1,000,000 ร้อยละ 90 ของ
ครูนักเรียน 
ผู้บริหาร 
บุคลากร
ทางการศึกษา
เขา้ร่วมโครงการ

ครู นักเรียน ผู้บริหาร 
บุคลากรทางการศึกษามี
ความตระหนักในความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์

ส านักการศึกษา
หน่วย
ศึกษานิเทศก์

รวมงบประมาณ 255,100,443  6,170,000    6,170,000    
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ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่3 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชวีติทีด่มีีคุณธรรม น าความรู้และเกิดความผาสกุ
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่3 การพัฒนาและสง่เสริมคุณภาพชวีติ
2. ยทุธศาสตร์ดา้นการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ
    2.2 แนวทางพัฒนาคุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 คัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น เพือ่คัดเลือกครูทีป่ฏิบัติ
หน้าทีแ่ละมีผลงานดีเด่น
เป็นทีป่รากฎตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้

ร้อยละ 50 ของครูในสังกดัเทศบาลฯ           60,000           60,000           60,000 ครูร้อยละ 80 
มีความพึงพอใจ
ในผลการ
ปฏิบัติหน้าที่

ได้ครูทีเ่ป็นแบบอยา่ง
ทีดี่เป็นทีย่กยอ่งของ
ศิษย ์เพือ่ครูและชมุชน

ส านักการศึกษา
หน่วย
ศึกษานิเทศก์

2 อบรมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและ
ทัศนศึกษาดูงาน

 -เพือ่พัฒนาครูและบุคลากร
ในสถานศึกษา
 -เพือ่ให้ครูน าเทคนิคและ
วิธีการใหม่ มาประยกุต์ใชใ้น
การจดัการเรียนรู้ และ
พัฒนาผู้เรียน

ครูโรงเรียนในสังกดัเทศบาลฯ ทัง้ 8 
โรงเรียน

      1,500,000       1,500,000       1,500,000 ครูในสังกดั
เทศบาลทุกคน
เขา้ร่วมโครงการ
 ร้อยละ 70ได้
ทัศนศึกษาดูงาน
 เพือ่พัฒนา
คุณภาพ
ทางการศึกษา

ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา มีความ
เขา้ใจ และมีแนว
ทางการจดัการเรียนรู้
อยา่งหลากหลายทัง้
ให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น

ส านักการศึกษา
หน่วย
ศึกษานิเทศก์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 ถึง 2560)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01
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    2.2 แนวทางพัฒนาคุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

3 สัมมนาคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน
โรงเรียนสังกดัเทศบาล

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

จดัอบรม สัมมนา และทัศนศึกษาดู
งาน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐานโรงเรียนในสังกดัเทศบาลฯ 
ทัง้ในและต่างประเทศ จ านวน 160 
คน 1 คร้ัง/ปี

        700,000         700,000         700,000 ร้อยละ 85 ของ
ผู้ร่วมโครงการ
มีความรู้ความ
เขา้ใจและ
แลกเปล่ียน
ความคิดด้าน
การศึกษาและมี
ส่วนร่วมในการ
จดัการศึกษา

คณะกรรมการ
สถานศึกษาฯ มี
ความรู้ความเขา้ใจ
เกี่ยวกบับทบาท
หน้าที ่นโยบาย และ
มีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษา

ส านักการศึกษา
ฝ่ายกจิการ
โรงเรียนฯ

4 จดังานวันครู เพือ่ให้พนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้
ร าลึกถงึบูรพคณาจารย ์และ
มีจติวิญญาณความศรัทธาใน
วิชาชพีครู

จดักจิกรรมวันครู พนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกดั
เทศบาลฯ จ านวน 400 คน

        100,000         100,000         100,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้ร่วมโครงการ
ได้ตระหนักใน
วิชาชพีครูและ
ระลึกถงึ
พระคุณบูรพ
คณาจารย์

ครูสังกดัเทศบาลฯ 
แสดงตัวเป็น
แบบอยา่งทีดี่และ
เป็นทีย่อมรับในสังคม

ส านักการศึกษา
ฝ่ายกจิการ
โรงเรียนฯ
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    2.2 แนวทางพัฒนาคุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

5 อบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
(เสนอโดยชมุชนพรสวรรค์)

เพือ่พัฒนาผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือให้มีความรู้ความ
เขา้ใจในกระบวนการลูกเสือ
 ฝึกทักษะ และน าไปใช ้มี
ความกา้วหน้าในการเขา้รับ
การอบรม

จดัอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือในสังกดั
เทศบาลฯ ไม่ต่ ากว่า 5 วัน จ านวน 
60 คน

        300,000         300,000         300,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เขา้ร่วม
โครงการมี
ความรู้ความ
เขา้ใจใน
กระบวนการ
ลูกเสือ

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
มีความรู้สามารถ
น าไปจดักจิกรรม
ลูกเสือในโรงเรียนได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ

ส านักการศึกษา
ฝ่ายการศึกษา
นอกระบบฯ

6 อบรมครูผู้ดูแลเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเพือ่พัฒนา
วิชาการ

เพือ่พัฒนาศักยภาพหัวหน้า
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กและครู
ผู้ดูแลเด็ก ให้มีวิธีการและ
เทคนิคทีห่ลากหลายในการ
จดักจิกรรมการเรียนรู้ และ
เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก

จดัอบรมหัวหน้าศูนยฯ์และครูผู้ดูแล
เด็กของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กสังกดั
เทศบาลนครนครสวรรค์ จ านวน  12
 แห่ง

          60,000           65,000           70,000 หัวหน้าศูนยฯ์ 
และครูผู้ดูแล
เด็กมีทักษะ
และความรู้ใน
การจดัการ
เรียนการสอน
เพิม่มากขึ้น

หัวหน้าศูนยฯ์และครู
ผู้ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกดั
เทศบาลนคร
นครสวรรค์ มีการ
พัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานสามารถ
น าไปใชพ้ัฒนา
กจิกรรมการเรียนรู้ได้

ส านักการศึกษา
ฝ่ายกจิการ
โรงเรียนฯ

รวมงบประมาณ 2,720,000      2,725,000      2,730,000      
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ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่3 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชวีติทีด่มีีคุณธรรม น าความรู้และเกิดความผาสกุ
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่3 การพัฒนาและสง่เสริมคุณภาพชวีติ
2. ยทุธศาสตร์ดา้นการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ
    2.3 แนวทางพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสง่เสริมให้สือ่สารได ้3 ภาษา

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 พัฒนาคุณภาพครูภาษาจนี เพือ่พัฒนาศักยภาพครู
ภาษาจนีให้สามารถ
ปฏิบัติการสอนได้อยา่งมี
คุณภาพ

ครูภาษาจนีในสังกดัทัง้  8  โรงเรียน         70,000         70,000         70,000 ครูภาษาจนี
ร้อยละ 90 
ปฏิบัติการ
สอนได้อยา่งมี
คุณภาพ

ครูจดัการเรียนการ
สอนภาษาจนีได้อยา่ง
มีคุณภาพ

ส านักการศึกษา
หน่วย
ศึกษานิเทศก์

2 พัฒนาการจดัการศึกษาเพือ่
เขา้สู่ประชาคมอาเซียน

เพือ่พัฒนาระบบการจดั
การศึกษาให้มีคุณภาพพร้อม
เขา้สู่ประชาคมอาเซียน

ผู้บริหาร ครู และนักเรียนในสังกดัทัง้  8  
โรงเรียน

      200,000       200,000       200,000 ผู้บริหาร ครู
และนักเรียน
ร้อยละ 80 มี
ความรู้
เกี่ยวกบั
ประเทศใน
ประชาคม
อาเซียน

โรงเรียนในสังกดัทัง้ 8
 โรงเรียน มีความ
พร้อมในการเขา้สู่
ประชาคมอาเซียน

ส านักการศึกษา
หน่วย
ศึกษานิเทศก์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 ถึง 2560)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด

(KPI)

ผ.01
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    2.3 แนวทางพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสง่เสริมให้สือ่สารได ้3 ภาษา

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด

(KPI)

ผ.01

3 พัฒนาทักษะภาษาองักฤษ เพือ่ให้นักเรียนมีทักษะการ
ฟัง การพูดภาษาองักฤษ 
และสามารถส่ือการใน
ชวีิตประจ าวัน

นักเรียนชั้น ป.1 - ม.3 โรงเรียนในสังกดั
เทศบาลนครนครสวรรค์ (ท.1 - ท.8)

        50,000         50,000         50,000 ร้อยละ 80 
ของนักเรียน 
ชั้น ป.1-ม.3 
มีทักษะการฟัง
 การพูด และ
การใช้
ภาษาองักฤษ 
เพือ่การส่ือสาร

นักเรียนสามารถ
สนทนาภาษาองักฤษ
และมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น

ส านักการศึกษา
 หน่วย
ศึกษานิเทศก์

4 สอนซ่อมเสริม      
- กจิกรรมคณิตคิดเร็ว 
-กจิกรรมการอา่นออกเขยีน
ได้

เพือ่พัฒนาศักยภาพและ
ความสามารถของผู้เรียน 
และให้มีทักษะการคิด
ค านวณและมีนิสัยรักการ
อา่น การเขยีนภาษาไทย

นักเรียนชั้น ป.1 - ป.6 โรงเรียนในสังกดั
เทศบาลนครนครสวรรค์ (ท.1 - ท.8)

        50,000         50,000         50,000 ร้อยละ 80 
ของนักเรียน 
สามารถคิด
ค านวณ  รัก
การอา่น และ
การเขยีน
ภาษาไทย

นักเรียนมีทักษะการ
คิดค านวณ รักการ
อา่น การเขยีน
ภาษาไทย และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น

ส านักการศึกษา
 หน่วย
ศึกษานิเทศก์
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    2.3 แนวทางพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสง่เสริมให้สือ่สารได ้3 ภาษา

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด

(KPI)

ผ.01

5 การพัฒนาศักยภาพการ
จดัการเรียนรู้ 3 ภาษา

เพือ่พัฒนาความรู้
ความสามารถ ทักษะการใช้
ภาษาไทย ภาษาองักฤษ
และภาษาจนี

นักเรียนชั้น ป.1 - ม.3 โรงเรียนในสังกดั
เทศบาลนครนครสวรรค์  (ท.1 - ท.8)

      100,000       100,000       100,000 ร้อยละ 80 
ของนักเรียน 
สามารถพูด
ภาษาองักฤษ 
และภาษาจนี 
โดยการ
ส่ือสารกบั
เพือ่นและ
บุคคลทัว่ไป

นักเรียนสามารถใช้
ภาษาส่ือสารได้ทัง้
ภาษาไทย 
ภาษาองักฤษและ
ภาษาจนี

ส านักการศึกษา
 หน่วย
ศึกษานิเทศก์

6 อบรมลูกเสือจราจร เพือ่ให้ลูกเสือ เนตรนารี 
และยวุกาชาด มีความรู้
เกี่ยวกบักฏจราจร และ 
สามารถน าความรู้ไปใชใ้น
โรงเรียน และชวีิตประจ าวัน
ได้

จดัอบรมลูกเสือ เนตรนารี และยวุกาชาด 
ในสังกดัเทศบาลฯ  จ านวน 160 คน

      100,000       100,000       100,000 ร้อยละ 80 
ของผู้เขา้ร่วม
โครงการมี
ความรู้
เกี่ยวกบักฏ
จราจร

ลูกเสือ เนตรนารี 
และยวุกาชาด น า
ความรู้เร่ืองกฏจราจร
 ไปใชใ้น
ชวีิตประจ าวันได้
ถกูต้อง

ส านักการศึกษา
  ฝ่าย
การศึกษานอก
ระบบฯ

รวมงบประมาณ 570,000      570,000      570,000      
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ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่3 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชวีติทีด่มีีคุณธรรม น าความรู้และเกิดความผาสกุ
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่3 การพัฒนาและสง่เสริมคุณภาพชวีติ
2. ยทุธศาสตร์ดา้นการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ
    2.4 แนวทางสง่เสริมและพัฒนากีฬา นันทนาการ กิจกรรมเดก็เยาวชน และประชาชน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 แขง่ขนักฬีาเทศบาลสัมพันธ์ เพือ่ส่งเสริมความสัมพันธ์
อนัดีงามระหว่างเทศบาล
และการมีสุขภาพ
พลานามัยทีดี่

พนักงานเทศบาล พนักงานจา้ง
จ านวน 600 คน  เขา้ร่วมการ
แขง่ขนักฬีาเทศบาลสัมพันธ์

        100,000         100,000         100,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม
กจิกรร

พนักงานเทศบาล
และพนักงานจา้ง มี
ความสัมพันธ์อนัดี
ระหว่างกนั

งานธุรการ 
ส านัก
ปลัดเทศบาล

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 ถึง 2560)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01
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    2.4 แนวทางสง่เสริมและพัฒนากีฬา นันทนาการ กิจกรรมเดก็เยาวชน และประชาชน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

2 ชมุนุมลูกเสือท้องถิ่น
แห่งชาติ
(เสนอโดยชมุชนสุขสวัสด์ิ)

เพือ่ถวายความจงรักภักดี
และเทิดพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยู่หัว และลูกเสือ 
เนตรนารี ผู้ก ากบัลูกเสือ 
ได้แลกเปล่ียนความรู้ 
สามารถน าความรู้ไป
พัฒนากจิกรรมลูกเสือและ
เนตรนารีให้มีความ
เจริญกา้วหน้าบ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสังคมได้อยา่ง
แท้จริง

ลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือ  จ านวน 20 คน

        100,000         100,000         100,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม
ชมุนุมลูกเสือ

ลูกเสือ เนตรนารี 
และผู้ก ากบัลูกเสือ 
ได้แสดงความ
จงรักภักดี และ
เทิดพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยู่หัว

ฝ่ายการศึกษา
นอกระบบฯ
ส านักการศึกษา 

84



85
    2.4 แนวทางสง่เสริมและพัฒนากีฬา นันทนาการ กิจกรรมเดก็เยาวชน และประชาชน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

3 พัฒนานักเรียนด้านกฬีา
กรีฑา และดนตรีสู่ความ
เป็นเลิศ

เพือ่คัดเลือกนักเรียนเป็น
ตัวแทนเทศบาลในการ
แขง่ขนักฬีา กรีฑาและ
ดนตรี กลุ่มโรงเรียนสังกดั
เทศบาลฯ ทุกระดับการ
แขง่ขนั

ฝึกซ้อม เทคนิค และทักษะกฬีา 
กรีฑาและดนตรี กลุ่มโรงเรียนสังกดั
เทศบาลฯทุกระดับการแขง่ขนั
 1.จดักฬีากลุ่ม
 2.ร่วมกฬีานักเรียนเทศบาลและ 
เมืองพัทยา ภาคและประเทศ
 3.ร่วมกฬีานักเรียนนักศึกษาจงัหวัดฯ
 4.ฝึกซ้อมนักกฬีาและกรีฑา
 5.จดักฬีายกน้ าหนัก
 6.ร่วมแขง่ขนักฬีา

      2,000,000       2,000,000       2,000,000 จ านวนนักกฬีา
ได้รับรางวัลการ
แขง่ขนั

นักเรียน มีเทคนิค 
ทักษะในด้านกฬีา 
กรีฑาและดนตรี

ส านักการศึกษา 
ฝ่ายกจิกรรม
เด็กฯ (กฤษฎิ์
พงศ์ )

4 งานวันเด็กแห่งชาติ เพือ่ให้เยาวชนและ
ประชาชน  ได้พัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ 
เสริมสร้างประสบการณ์
ชวีิต รู้บทบาทหน้าทีข่อง
ตนเองแสดงความสามารถ
ในทางสร้างสรรค์ ห่างไกล
ยาเสพติด

จดักจิกรรมสันทนาการ สร้างการมี
ส่วนร่วมให้กบัเยาวชน  ได้แสดง
ความสามารถในทางสร้างสรรค์ ใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รู้บทบาท
หน้าทีข่องตนเอง

        450,000         450,000         450,000 คะแนนความพึง
พอใจเฉล่ียของ
ผู้เขา้ร่วมกจิกรรม

เยาวชนได้รับความ
บันเทิง สนุกสนาน
แสดงความสามารถ
ในทางสร้างสรรค์ 
โดยมีนักเรียนเขา้ร่วม
กจิกรรมจ านวน 
6,000  คน

ส านักการศึกษา
    ฝ่ายกจิกรรม
เด็กฯ
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86
    2.4 แนวทางสง่เสริมและพัฒนากีฬา นันทนาการ กิจกรรมเดก็เยาวชน และประชาชน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

5 ดนตรีเพือ่ประชาชน เพือ่ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน
และประชาชน ในการ
แสดงความสามารถ
ทางด้านดนตรีใชเ้วลาว่าง
ให้เกดิประโยชน์ห่างไกล  
ยาเสพติด

นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่
สนใจด้านดนตรี และการร้องเพลง
ไทยลูกทุง่

        200,000         200,000         200,000 1.คะแนนความ
พึงพอใจเฉล่ีย
ของผู้เขา้ร่วม
กจิกรรม      
2.จ านวน
ผู้เขา้ร่วมกจิกรรม

เพือ่ให้เยาวชนได้มี
เวทีแสดง
ความสามารถ
ทางด้านดนตรี ใช้
เวลาว่างให้เกดิ
ประโยชน์

ส านักการศึกษา
ฝ่ายกจิกรรม
เด็กฯ

6 ส่งเสริมการแขง่ขนักฬีาใน
เขตเทศบาลนครนครสวรรค์

เพือ่ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน
และประชาชน  ได้พัฒนา
ทักษะ มาตรฐานของกฬีา
และหันมาสนใจเล่นกฬีา
เพือ่สุขภาพ

จดัการแขง่ขนักฬีาในเขตเทศบาล       2,500,000       2,500,000       2,500,000 จ านวนนักกฬีา
เขา้ ร่วมการ
แขง่ขนั

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนได้พัฒนา
ฝีมือด้านกฬีาให้มี
มาตรฐานสูงขึ้น และ
ได้รับรางวัลการ
แขง่ขนัในระดับต่างๆ
 มากขึ้น

ส านักการศึกษา
ฝ่ายกจิกรรม
เด็กฯ

7 แขง่ขนักฬีาอนุบาล เพือ่ส่งเสริมพัฒนาการด้าน
ร่างกาย จติใจ และอารมณ์
ให้กบัเด็กเล็กมีสุขภาพ
สมบูรณ์แขง็แรง จติใจร่าเริง

จดัการแขง่ขนักฬีา กรีฑานักเรียน 
ระดับชั้นอนุบาล โรงเรียนในเขต
เทศบาล

        250,000         250,000         250,000 จ านวนนักเรียนที่
เขา้ร่วมกจิกรรม

นักเรียนระดับชั้น
อนุบาลมีพัฒนาการ 
ทางด้านร่างกาย 
จติใจ อารมณ์ 
สุขภาพแขง็แรงมีวุฒิ
ภาวะทางอารมณ์
แจม่ใสตามวัย

ส านักการศึกษา
ฝ่ายกจิกรรม
เด็กฯ
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    2.4 แนวทางสง่เสริมและพัฒนากีฬา นันทนาการ กิจกรรมเดก็เยาวชน และประชาชน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

8 อดุหนุนการจดัการแขง่ขนั
กฬีาและการออกก าลังกาย
จงัหวัดนครสวรรค์

เพือ่ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน
และประชาชนในการ
พัฒนามาตรฐานการเล่น
กฬีาเพือ่สุขภาพนักเรียน 
เยาวชนและประชาชนสู่
ความเป็นเลิศ

สนับสนุนการแขง่ขนักฬีา และการ
ออกก าลังกาย ได้แก ่ กฬีาฟุตบอล 
กฬีาในอทุยานสวรรค์ และชมรม
กฬีาต่างๆ กฬีาเด็กเยาวชนและ
ประชาชน (กฬีาขา้มปี) กฬีายก
น้ าหนัก กฬีาตะกร้อ บาสเกต็บอล 
แบดมินตัน ว่ายน้ า สนุก๊เกอร์

      6,000,000       6,000,000       6,000,000 จ านวนนักกฬีา
เขา้ ร่วมการ
แขง่ขนั

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน มี
มาตรฐานทางด้าน
กฬีาสูงขึ้นและ
ชนะเลิศการแขง่ขนั
ในระดับต่างๆ

ส านักการศึกษา
ฝ่ายกจิกรรม
เด็กฯ

9 อดุหนุนชว่ยเหลือเจา้ภาพ
ในการจดัการแขง่ขนักฬีา
นักเรียน

ชว่ยเหลือเจา้ภาพในการ
จดัการแขง่ขนักฬีานักเรียน
เทศบาลและเมืองพัทยา 
ระดับภาคเหนือของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ชว่ยเหลือเจา้ภาพ ในการจดัการ 
จดัการแขง่ขนักฬีานักเรียนเทศบาล
และเมืองพัทยา ระดับภาคเหนือ 
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

          40,000           40,000           40,000 จ านวนหน่วยงาน
ในสังกดัองค์
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นทีเ่ขา้ร่วม
การแขง่ขนัใน
ระดับต่างๆ

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน มี
มาตรฐานทางด้าน
กฬีาสูงขึ้นและ
ชนะเลิศการแขง่ขนั
ในระดับต่างๆ

ส านักการศึกษา
ฝ่ายกจิกรรม
เด็กฯ
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    2.4 แนวทางสง่เสริมและพัฒนากีฬา นันทนาการ กิจกรรมเดก็เยาวชน และประชาชน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

10 เกบ็ตัวพัฒนาศักยภาพ
นักเรียน-กรีฑา นักเรียนใน
สังกดัโรงเรียนเทศบาลนคร
นครสวรรค์

เพือ่เป็นการพัฒนา
ศักยภาพของนักกฬีา-กรีฑา
 และสอนเทคนิคต่าง ๆ ใน
การน าเอาไปใชใ้นการ
แขง่ขนัของนักกฬีา-กรีฑา 
ให้ดีขึ้น

ฝึกซ้อม เทคนิคและทักษะกฬีา 
กรีฑา กลุ่มโรงเรียนสังกดัเทศบาล 
ทุกระดับการแขง่ขนั   
1. เขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีานักเรียน 
นักศึกษาจงัหวัดฯ
2. เขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีานักเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. เขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีาทุก
ประเภท ทีม่ีการจดัการแขง่ขนั

      3,000,000       3,000,000       3,000,000 จ านวนนักกฬีา
ได้รับรางวัลการ
แขง่ขนั

นักเรียนมีเทคนิค 
ทักษะในด้านกฬีา 
กรีฑา

ส านักการศึกษา
ฝ่ายกจิกรรม
เด็กฯ

รวมงบประมาณ 14,640,000    14,640,000    14,640,000    
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ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่3 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชวีติทีด่มีีคุณธรรม น าความรู้และเกิดความผาสกุ
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่4 การอนุรักษ์และสบืสานศาสนา ศิลปวฒันธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน
2. ยทุธศาสตร์ดา้นการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ
    2.5 แนวทางการอนุรักษ์และสง่เสริมศิลปวฒันธรรม ประเพณี ท่องเทีย่ว ภูมิปัญญาท้องถ่ิน การด าเนินชวีติตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและความเป็นไทย

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 ส่งเสริมการท่องเทีย่ว เพือ่เป็นการส่งเสริมการจดั
กจิกรรมท่องเทีย่วอยา่ง
ต่อเนือ่ง

จดัโครงการ/กจิกรรมส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว  อยา่งน้อย 4 กจิกรรม

        150,000         150,000         150,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
โครงการ

ประชาชนมีส่วนร่วม
กจิกรรมต่างๆรวมถงึ
การกระตุ้นเศรษฐกจิ
และใชพ้ืน้ทีเ่มืองให้
สอดคล้องกบัวิถชีวีิต
ชมุชน

งานส่งเสริม
การท่องเทีย่ว

2 ถนนคนเดิน เพือ่เป็นการส่งเสริมการ
ท่องเทีย่วและกระตุ้น
เศรษฐกจิในชมุชนเพือ่เป็น
สถานทีเ่ผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

จดักจิกรรมถนนคนเดินภายในเขต
เทศบาลฯ จดั  36 คร้ัง

        350,000         350,000         350,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
โครงการ

ใชพ้ืน้ทีเ่มืองให้
สอดคล้องกบัวิถชีวีิต
ชมุชน

งานส่งเสริม
การท่องเทีย่ว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 ถึง 2560)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01
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90
    2.5 แนวทางการอนุรักษ์และสง่เสริมศิลปวฒันธรรม ประเพณี ท่องเทีย่ว ภูมิปัญญาท้องถ่ิน การด าเนินชวีติตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและความเป็นไทย

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

3 คุณธรรมน าความรู้ 
เสริมสร้างปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียง

เพือ่ปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมให้แกน่ักเรียน
เพือ่ให้นักเรียนตระหนักถงึ
หน้าทีท่ีค่วรปฏิบัติ และน า
หลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียงไปประยกุต์ใชใ้น
ชวีิตประจ าวัน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 ของทุก
ปีการศึกษา

        500,000         500,000         500,000 ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนชั้น ม.1 
มีความพึงพอใจ
และตระหนักถงึ
หน้าทีข่องตนที่
ควรปฏิบัติและ
น าไปใช้
ประโยชน์ต่อไป

นักเรียนทีเ่ขา้ร่วม
โครงการมีความ
ตระหนักในการน า
หลักคุณธรรม หลัก
ปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียงไป
ประยกุต์ใชใ้น
ชวีิตประจ าวัน

ส านักการศึกษา
 หน่วย
ศึกษานิเทศก์

4 ประกวดมารยาทนักเรียน
ในสังกดัเทศบาลนคร
นครสวรรค์

เพือ่ส่งเสริมขนบธรรมเนียม
 ประเพณีไทยของบรรพ
บุรุษสู่ชนรุ่นหลัง และให้
นักเรียนเป็นตัวแทนของ
เทศบาลเขา้ร่วมแขง่ขนั
ประกวดมารยาทกบั
หน่วยงานอื่น

นักเรียนโรงเรียนในสังกดัเทศบาล ทุก
ระดับชั้น 8  โรงเรียน

          80,000           80,000           80,000 ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนทีเ่ขา้ร่วม
โครงการ

นักเรียนตระหนักถงึ
การอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย และ
เป็นตัวแทนนักเรียน
ทีม่ีมารยาทและเป็น
แบบอยา่งทีดี่

ส านักการศึกษา
 หน่วย
ศึกษานิเทศก์
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91
    2.5 แนวทางการอนุรักษ์และสง่เสริมศิลปวฒันธรรม ประเพณี ท่องเทีย่ว ภูมิปัญญาท้องถ่ิน การด าเนินชวีติตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและความเป็นไทย

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

5 สนันสนุน ส่งเสริม งานราช
พิธี รัฐพิธี ท านุบ ารุงศาสนา
 อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

1 เพือ่ส่งเสริม สนับสนุน
การจดังานราชพิธี รัฐพิธี 
เฉลิมพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยู่หัว สมเด็จพระนาง
เจา้พระบรมวงศานุวงศ์
2. เพือ่ส่งเสริมและ
สนับสนุนการอนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
3.เพือ่ส่งเสริม  สนับสนุน 
ท านุบ ารุงศาสนา
4. เพือ่ส่งเสริม สนับสนุน 
การอนุรักษ์ศิลปะ และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

จดัโครงการ/กจิกรรม  รวมทัง้การ
ร่วมงานกบัหน่วยงานอื่นทีเ่กี่ยวกบั
งานราชพิธี รัฐพิธี  การอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม การท านุบ ารุงศาสนา
 การอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น อยา่งน้อย  6 กจิกรรม

      1,200,000       1,200,000       1,200,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม
งาน/กจิกรรมไม่
น้อยกว่า 3,000 
คน/กจิกรรม

1 ส่งเสริม สนับสนุน
การจดังานรัฐพิธี 
ราชพิธี เฉลิมพระ
เกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยู่หัว สมเด็จ
พระนางเจา้พระบรม
วงศานุวงศ์
2. ส่งเสริมและ
สนับสนุนการอนุรักษ์
 ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณี
3. ส่งเสริม สนับสนุน
 ท านุบ ารุงศาสนนา
4. ส่งเสริม สนับสนุน
การอนุรักษ์ศิลปะ 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส านักการศึกษา
ฝ่ายส่งเสริม
ศาสนา ฯ

91



92
    2.5 แนวทางการอนุรักษ์และสง่เสริมศิลปวฒันธรรม ประเพณี ท่องเทีย่ว ภูมิปัญญาท้องถ่ิน การด าเนินชวีติตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและความเป็นไทย

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

6 เงินอดุหนุนส านักงาน
วัฒนธรรมจงัหวัดนครสวรรค์

1 เพือ่เสริมสร้างความรู้ 
ความเขา้ใจวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
จงัหวัดนครสวรรค์
2. เพือ่เสริมสร้างจติส านึก
การรักถิ่นเกดิ และความ
ภาคภูมิใจในภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของตนเอง
3.เพือ่ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่วของจงัหวัด
นครสวรรค์

จดักจิกรรมเสริมสร้างความรู้ ความ
เขา้ใจเกี่ยวกบัประวัติความเป็นมา
และภูมิปัญญาท้องถิ่นของจงัหวัด
นครสวรรค์ให้แกเ่ด็ก เยาวชน และ
ประชาชน ดังนี้
1. จดัการแสดงนิทรรศการยอ้นอดีต
เมืองปากน้ าโพ
2. จดัการแสดงศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญา ท้องถิ่น
3. จดัท าส่ือและการประชาสัมพันธ์

        500,000         500,000         500,000 คะแนนความพึง
พอใจเฉล่ีย ของผู้
เขา้ชมการแสดง
นิทรรศการ

1 เด็ก เยาวชนและ
ประชาชน ได้รับ
ความรู้ความเขา้ใจ
เกี่ยวกบัประวัติ ความ
เป็นมาและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของ
จงัหวัดนครสวรรค์
2. ประชาชนมีความ
ภาคภูมิใจ ตระหนัก
ถงึคุณค่าความส าคัญ
ของวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาของท้องถิ่น
3. วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นได้รับ
การอนุรักษ์ สืบทอด
ไปยงัเด็ก เยาวชน
และประชาชนรุ่นต่อไป

ส านักการศึกษา
ฝ่ายส่งเสริม
ศาสนา ฯ
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93
    2.5 แนวทางการอนุรักษ์และสง่เสริมศิลปวฒันธรรม ประเพณี ท่องเทีย่ว ภูมิปัญญาท้องถ่ิน การด าเนินชวีติตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและความเป็นไทย

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

7 ส่งเสริมเยาวชน คนรักษ์ถิ่น เพือ่ส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนเกดิความตระหนัก
 หวงแหนและได้รู้จกัการ
อนุรักษ์และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่นภูมิปัญญาท้องถิ่น

จดัโครงการ/กจิกรรม/อบรมส่งเสริม 
ถา่ยทอดความรู้เกี่ยวกบัการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  ให้กบัเด็กและ
เยาวชนในเขตเทศบาลจ านวน 50 คน

          50,000           50,000           50,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เขา้ร่วม
โครงการมีความ
ตระหนัก หวง
แหน และได้รู้จกั
การอนุรักษ์และ
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น

เด็กและเยาวชนเกดิ
ความตระหนัก หวง
แหน และได้รู้จกัการ
อนุรักษ์และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น      
    ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส านักการศึกษา 
ฝ่ายการศึกษา
นอกระบบ ฯ

8 อดุหนุนโครงการอนุรักษ์
และส่งเสริมงานประเพณี
แห่เจา้พ่อเจา้แม่ปากน้ าโพ

 เพือ่เป็นการส่งเสริมการ
ท่องเทีย่วภายในจงัหวัด

สนับสนุนงานประเพณีแห่เจา้พ่อ-เจา้
แม่ ปากน้ าโพ ปีละ 1 คร้ัง

      2,000,000       2,000,000       2,000,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
โครงการ

ประเพณีของท้องถิ่น
คงอยู่ต่อไป

งานส่งเสริม
การท่องเทีย่ว

รวมงบประมาณ 4,830,000      4,830,000      4,830,000      
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ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่4 การสร้างความเขม้แขง็ของชมุชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่3 การพัฒนาและสง่เสริมคุณภาพชวีติ
3. ยทุธศาสตร์ดา้นสวสัดกิารสงัคมและชมุชน
    3.1 แนวทางน้อมน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 กจิกรรมส่งเสริมสนับสนุน
เศรษฐกจิพอเพียง ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นแหล่งเรียนรู้

เพือ่น้อมน าแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียงมาประยกุต์ในการปฏิบัติงาน
รวมถงึการส่งเสริมพัฒนาภูมิปัญญาและ
แหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น

ประชมุ ชี้แจง จดัท าส่ือ
ประชาสัมพันธ์ให้กบั
ชมุชน จ านวน 65 ชมุชน

350,000      350,000      350,000      จ านวนชมุชนที่
น้อมน าปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียงมาปรับ
ใช้

ชมุชนได้น าแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียงมาประยกุต์
ในการปฏิบัติงาน ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
แหล่งเรียนรู้ได้มีการ
พัฒนาและส่งเสริมให้
เป็นทีรู้่จกั

กองสวัสดิการ
สังคม

รวมงบประมาณ 350,000      350,000      350,000      

โครงการที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 ถึง 2560)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01
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ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่4 การสร้างความเขม้แขง็ของชมุชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่3 การพัฒนาและสง่เสริมคุณภาพชวีติ
3. ยทุธศาสตร์ดา้นสวสัดกิารสงัคมและชมุชน
    3.2 แนวทางเสริมสร้างความเขม้แขง็ให้กับชมุชน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 ส่งเสริม สนับสนุนหนึง่
ชมุชน หนึง่ผลิตภัณฑ์ และ
ออกแบบบรรจภุัณฑ์

1.เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับ
การพัฒนาทักษะในการประกอบ
อาชพีและเสริมสร้างความรู้ด้านการ
ออกแบบบรรจภุัณฑ์ เพือ่เพิม่มูลค่า
ให้กบัผลิตภัณฑ์ชมุชน
2.เพือ่ให้ประชาชนมีรายได้เพิม่มาก
ขึ้น
3.เพือ่ส่งเสริมให้มีการต่อยอดให้
เป็นผลิตภัณฑ์ชมุชน
4.เพือ่ส่งเสริมให้แต่ละชมุชนมี
ผลิตภัณฑ์ทีม่ีคุณภาพเป็นทีย่อมรับ
ของประชาชนทัว่ไป

ประชาชน จ านวน 1,000 คน       1,500,000       1,500,000       1,500,000 จ านวนผลิตภัณฑ์
ชมุชนทีม่ีมาตรฐาน

1.ทักษะในการผลิต
สินค้าและมีทักษะใน
การออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์
2.มีรายได้เพิม่มากขึ้น
3.สินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ของชมุชน
ได้มีการพัฒนาให้
เป็นทีย่อมรับ

กองสวัสดิการ
สังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 ถึง 2560)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด

(KPI)

ผ.01
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    3.2 แนวทางเสริมสร้างความเขม้แขง็ให้กับชมุชน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด

(KPI)

ผ.01

2 ส่งเสริม สนับสนุนสืบสาน
งานประเพณีวันลอย
กระทงของชมุชนในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์

เพือ่ส่งเสริมความรักและความ
สามัคคีในชมุชน อนุรักษ์และสืบ
สานประเพณี

ประชาชน จ านวน 1,000 คน         300,000         300,000         300,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม
กจิกรรม

เกดิความรักความ
สามัคคี

กองสวัสดิการ
สังคม

3 ส่งเสริม สนับสนุนสืบสาน
งานประเพณีวันสงกรานต์
ของชมุชนในเขตเทศบาล
นครนครสวรรค์

เพือ่ส่งเสริมความรักและความ
สามัคคีในชมุชน อนุรักษ์และสืบ
สานประเพณี

ประชาชน จ านวน 1,000 คน       5,000,000       5,000,000       5,000,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม
กจิกรรม

เกดิความรักความ
สามัคคี

กองสวัสดิการ
สังคม

4 ส่งเสริม สนับสนุนกจิกรรม
วันพ่อ วันแม่ แห่งชาติ

เพือ่สร้างความสมานฉนัท์ความ
สามัคคีเกดิจติส านึกในการปกป้อง
เทิดทูนไว้ซ่ึงสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์

ประชาชน จ านวน 630 คน         300,000         300,000         300,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม
กจิกรรม

เกดิความรักความ
สามัคคี

กองสวัสดิการ
สังคม

5 ส่งเสริม การแสดงออกถงึ
ความจงรักภักดีต่อชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย ์
และทัศนศึกษาดูงาน

เพือ่ให้ประชาชน กลุ่มลูกเสือ
ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมในการเทิดทูน
ไว้ซ่ึง สถาบันชาติศาสนา 
พระมหากษัตริย์

ประชาชน จ านวน 630 คน         500,000         500,000         500,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม
กจิกรรม

เกดิความรักความ
สามัคคี

กองสวัสดิการ
สังคม
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97
    3.2 แนวทางเสริมสร้างความเขม้แขง็ให้กับชมุชน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด

(KPI)

ผ.01

6 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
 ศีลธรรม ส าหรับประชาชน
ในเขตเทศบาลและทัศน
ศึกษาดูงาน

เพือ่ใชห้ลักธรรมและศาสนาในการ
พัฒนาด้านจติใจ กล่อมเกลาจติใจ 
ให้ลดละเลิกอบายมุขและใช้
หลักธรรมในการครองตน

เด็ก และเยาวชนประชาชน
ทัว่ไป และผู้สูงอายต้ัุงแต่ 60
 ปีขึ้นไป

        500,000         500,000         500,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม
กจิกรรม

เด็กและประชาชน
ทัว่ไปตระหนักใน
ค่านิยมด้านคุณธรรม
 จริยธรรม ศีลธรรม
สามารถน าไป
ประพฤติปฏิบัติใน
ชวีิตประจ าวันได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ
เป็นพลเมืองทีดี่

กองสวัสดิการ
สังคม

7 เทศบาลพบประชาชน เพือ่น าการบริการด้านต่างๆของ
เทศบาลสู่ประชาชน และรับทราบ
ปัญหาความต้องการของประชาชน

ประชาชน จ านวน 1,000 คน       1,500,000       1,500,000       1,500,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม
กจิกรรม

ประชาชนได้รับการ
บริการอยา่งทัว่ถงึ

กองสวัสดิการ
สังคม
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98
    3.2 แนวทางเสริมสร้างความเขม้แขง็ให้กับชมุชน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด

(KPI)

ผ.01

8 ส่งเสริมพัฒนาเพิม่
ศักยภาพของผู้น าชมุชน 
อนุกรรมการ ทีป่รึกษา 
และสมาชกิชมุชน

เพือ่ส่งเสริม ความรู้ และเพิม่พูน
ทักษะการพัฒนาชมุชนให้กบั
คณะกรรมการชมุชน อนุกรรมการ
ทีป่รึกษาและสมาชกิชมุชน

ประชาชน จ านวน 1,000 คน     10,000,000       4,000,000     10,000,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม
กจิกรรม

มีการเรียนรู้ร่วมกนั
สามารถวิเคราะห์
ปัญหา สาเหตุและ
แนวทางในการแกไ้ข 
จดัล าดับความส าคัญ
ในการวางแผนพัฒนา
ชมุชนใน
กระบวนการบริหาร
จดัการชมุชน

กองสวัสดิการ
สังคม

9 ประกวดชมุชนพัฒนาดีเด่น
และคัดเลือก
คณะกรรมการตัวอยา่ง

เพือ่ปลูกจติส านึกของประชาชนให้
มีส่วนร่วมในการพัฒนาชมุชนให้น่า
อยู่

ชมุชนทีไ่ด้รับการคัดเลือก 
จ านวน 10 ชมุชน

        150,000         150,000         150,000 จ านวนชมุชนที่
เขา้ร่วมกจิกรรม

คณะกรรมการและ
สมาชกิในชมุชนได้
พัฒนาชมุชนของ
ตนเองอยา่งต่อเนือ่ง

กองสวัสดิการ
สังคม

10 อบรมเพิม่ศักยภาพ
คณะกรรมการชมุชน 
อนุกรรมการทีป่รึกษาและ
สมาชกิชมุชนในด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศ

เพือ่เพิม่ศักยภาพ ความรู้ และทักษะ
เกี่ยวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศให้แก่
คณะกรรมการชมุชนอนุกรรมการ 
ทีป่รึกษา และสมาชกิชมุชน

คณะกรรมการ 
อนุกรรมการทีป่รึกษาและ
สมาชกิชมุชนจ านวน 1,000
 คน

        150,000         150,000         150,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม
กจิกรรม

คณะกรรมการชมุชน
อนุกรรมการ ที่
ปรึกษาและสมาชกิ
ชมุชนในชมุชนมี
ความรู้และทักษะ
เกี่ยวกบัเทคโนโลยี
สารสนเทศเพิม่ขึ้น

กองสวัสดิการ
สังคม

98



99
    3.2 แนวทางเสริมสร้างความเขม้แขง็ให้กับชมุชน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด

(KPI)

ผ.01

11 ส ารวจขอ้มูลพืน้ฐานชมุชน
ในเขตเทศบาล

เพือ่ให้ประชาชนในชมุชนได้ร่วม
ส ารวจขอ้มูลพืน้ฐานชมุชน และ
สามารถใชป้ระโยชน์จากการส ารวจ
ขอ้มูลพืน้ฐานชมุชนในการวางแผน
ชมุชนได้

8,000 หลังคาเรือน         350,000         350,000         350,000 จ านวนหลังคา
เรือนทีส่ ารวจ

น าขอ้มูลมาใชใ้นการ
จดัท าแผนพัฒนา
เทศบาล

กองสวัสดิการ
สังคม

12 ส่งเสริมกฬีาชมุชนสัมพันธ์ เพือ่ให้เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายแุละ
ประชาชนมีสุขภาพ พลานามัย
แขง็แรงและสร้างความสามัคคีใน
ชมุชน

ประชาชน จ านวน 7,000 คน       3,000,000       3,000,000       3,000,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม
กจิกรรม

เด็ก เยาวชน 
ผู้สูงอายแุละ
ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการออกก าลัง
กายร่วมกนัท าให้
สุขภาพพลานามัย
แขง็แรง

กองสวัสดิการ
สังคม

13 ส่งเสริมอบรม
คณะกรรมการกองทุน
ชมุชนเมือง สมาชกิกองทุน
และทัศนศึกษาดูงาน

เพือ่เป็นการส่งเสริมและพัฒนา
แลกเปล่ียนทัศนคติ ประสบการณ์
การท างาน ประสานเกดิความ
ร่วมมือกบักลไก เครือขา่ยกองทุน
ชมุชนเมือง และหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง

1 คร้ัง         200,000         200,000         200,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม
กจิกรรม

ท าให้กองทุนชมุชน
เมืองมีการบริหาร
จดัการทีดี่ ถกูต้อง
โปร่งใส

กองสวัสดิการ
สังคม
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100
    3.2 แนวทางเสริมสร้างความเขม้แขง็ให้กับชมุชน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด

(KPI)

ผ.01

14 อบรมและส่งเสริม
คณะกรรมการ SML  และ
สมาชกิ SML

เพือ่เป็นการส่งเสริมและพัฒนา
แลกเปล่ียนทัศนคติประสบการณ์
ท างาน ให้เกดิความร่วมมือกบักลไก
เคร่ือขา่ยคณะกรรมการ SMLและ
สมาชกิ SML และหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง

1 คร้ัง         200,000         200,000         200,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม
กจิกรรม

ท าให้คณะกรรมการ
และสมาชกิ SMLมี
ประสิทธิภาพในการ
บริการจดัการให้
ถกูต้อง โปร่งใสและ
ยั่งยนื

กองสวัสดิการ
สังคม

15 สนับสนุนการประชมุ
ประชาคมคณะกรรมการ
จดัท าแผนพัฒนาชมุชน

เพือ่ให้เกดิกระบวนการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชมุชนอยา่งมีศักยภาพ
และสร้างกระบวนการเรียนรู้ใน
ชมุชนของตนเอง

1 คร้ัง         100,000         100,000         100,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม
กจิกรรม

ชมุชนได้มีแผนพัมนา
ชมุชนทีเ่กดิจาก
กระบวนการการมี
ส่วนร่วมและเรียนรู้
ชมุชนตนเองเพือ่
น าไปสู่การพัฒนา
ชมุชนอยา่งมี
ศักยภาพและยั่งยนื

กองสวัสดิการ
สังคม

16 อบรมและส่งเสริมการ
จดัต้ังกลุ่มออมทรัพยแ์ละ
สมาชกิกลุ่มออมทรัพยแ์ละ
ทัศนศึกษาดูงาน

เพือ่ส่งเสริมและพัฒนาแลกเปล่ียน
ทัศนคติ ประสบการณืท างาน
ประสานให้เกดิความร่วมมือกบั
ท้องถิ่น กลุ่มออมทรัพยแ์ละ
หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง

1 คร้ัง         300,000         300,000         300,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม
กจิกรรม

กลุ่มออมทรัพย์
สามารถเขยีน
โครงการเพือ่ขอรับ
การสนับสนุน
งบประมาณจาก
หน่วยงานอื่นได้

กองสวัสดิการ
สังคม
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101
    3.2 แนวทางเสริมสร้างความเขม้แขง็ให้กับชมุชน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด

(KPI)

ผ.01

17 ส่งเสริม สนับสนุนกจิกรรม
งานวันเด็ก

เพือ่พัฒนาและเพิม่ศักยภาพของของ
เด็กและเยาวชน

เด็กและเยาวชน จ านวน 
5,000 คน

        300,000         300,000         300,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม
กจิกรรม

เด็กและเยาวชนมี
ส่วนร่วมในการจดั
กจิกรรมต่างๆ

กองสวัสดิการ
สังคม

18 พัฒนาสภาวะผู้น าเด็ก
เยาวชน และทัศนศึกษาดู
งาน

เพือ่พัฒนาทักษะการเป็นผู้น า ฝึก
ความกล้าแสดงออกทักษะการพูด
ในทีส่าธารณะได้

เด็กและเยาวชน จ านวน 
100 คน

        300,000         300,000         300,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม
กจิกรรม

มีทักษะการเป็นผู้น า 
ฝึกความกล้า
แสดงออกทักษะการ
พูดในทีส่าธารณะได้

กองสวัสดิการ
สังคม

19 ส่งเสริม และสนับสนุน
กจิกรรมเด็ก และเยาวชน
ในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์

เพือ่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
เสริมสร้างความรักความสามัคคีแก่
เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์

เด็กและเยาวชน จ านวน 
150 คน

        500,000         500,000         500,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม
กจิกรรม

เด็กและเยาวชนใน
ชมุชนเกดิความรัก
ความสามัคคีมีส่วน
ร่วมในกจิกรรมต่างๆ
ของเทศบาล

กองสวัสดิการ
สังคม

20 ส่งเสริม สนับสนุนสภาเด็ก 
เยาวชน และสมาชกิในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์ 
และทัศนศึกษาดูงาน

เพือ่เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของเยาวชนในการพัฒนาชมุชนและ
สังคมสมารถแกป้ัญหาของชมุชนได้
ตรงตามความเป็นจริงทางเศรษฐกจิ
 สังคม การศึกษาวัฒนธรรม 
ตลอดจน การพัฒนาคุณภาพชวีิต 
ของเด็กและเยาวชน

เด็กและเยาวชน จ านวน 
100 คน

        300,000         300,000         300,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม
กจิกรรม

กลุ่มเยาวชนได้มีการ
แลกเปล่ียนความรู้ 
และประสบการณ์ท า
ให้การท างานของกลุ่ม
เป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ

กองสวัสดิการ
สังคม
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102
    3.2 แนวทางเสริมสร้างความเขม้แขง็ให้กับชมุชน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด

(KPI)

ผ.01

21 บ้านหลังเรียน เพือ่ส่งเสริมและพัฒนารวมถงึสร้าง
เครือขา่ยระหว่างครอบครัวเด็กและ
เยาวชนในชมุชน

เด็ก เยาวชน ครอบครัวใน
ขมุชน จ านวน 100 คน

        300,000         300,000         300,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม
กจิกรรม

ครอบครัวเด็กและ
เยาวชนเกดิเครือขา่ย
ทางสังคมร่วมกนัใน
การลดปัญหาและ
ชว่ยเหลือเกื้อกลูกนั

กองสวัสดิการ
สังคม

22 วัยรุ่นยคุใหม่กบัปัญหา
เพศสัมพันธ์กอ่นวัยอนั
สมควร

เพือ่ให้ครอบครัวตระหนักและมีส่วน
ในการหล่อหลอมเล้ียงดูลูกในการ
แกไ้ขปัญหาป้องกนัการมี
เพศสัมพันธ์กอ่นวัยอนัสมควร

พ่อ แม่ ผู้ปกครองเด็กและ
เยาวชน จ านวน 100 คน

        200,000         200,000         200,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม
กจิกรรม

ครอบครัวตระหนัก
ถงึการแกไ้ขปัญหา
และผลกระทบของ
การมีเพศสัมพันธ์
กอ่นวัยอนัสมควร

กองสวัสดิการ
สังคม

23 อบรมสัมมนา และทัศน
ศึกษาดูงานคณะกรรมการ
พัฒนาสตรีและสมาชกิสตรี
ชมุชน

เพือ่ให้สตรีมีความรู้ในการประกอบ
อาชพีและมีส่วนรับผิดชอบในการ
พัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาสตรี
และสมาชกิสตรีชมุชน 65 
ชมุชน

      4,000,000       4,000,000       4,000,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม
กจิกรรม

สตรีในชมุชนมีความรู้
ในการประกอบอาชพี
และมีส่วนรับผิดชอบ
ในการพัฒนาท้องถิ่น

กองสวัสดิการ
สังคม
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    3.2 แนวทางเสริมสร้างความเขม้แขง็ให้กับชมุชน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด

(KPI)

ผ.01

24 ส่งเสริม สนับสนุนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี และ
คัดเลือกคณะกรรมการ
พัฒนาสตรีดีเด่นและ
สมาชกิสตรีดีเด่น

เพือ่เป็นการส่งเสริมสนับสนุน
กจิกรรมของคณะกรรมการกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีและสมาชกิ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

คณะกรรมการกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีจ านวน 1
 กองทุน คณะกรรมการ
พัฒนาสตรีสมาชกิสตรี
ชมุชนและประชาชนจ านวน
 65 ชมุชน

        300,000         300,000         300,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม
กจิกรรม

กจิกรรมของ
คณะกรรมการ
กองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีและ
สมาชกิกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี
ได้รับการส่งเสริม
สนับสนุน

กองสวัสดิการ
สังคม

25 ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกบัการ
พิทักษ์ความเสมอภาคและ
คุ้มครองสิทธิสตรีและ
ครอบครัว

เพือ่เป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้
ความรู้เกี่ยวกบัการพิทักษ์ความ
เสมอภาคและคุมครองสิทธิสตรีและ
ครอบครัว

250 คน         200,000         200,000         200,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม
กจิกรรม

สตรีในชมุชนเกดิ
ความรู้ความเขา้ใจ
เกี่ยวกบัการพิทักษ์
ความเสมอภาคและ
คุ้มครองสิทธิสตรี
และครอบครัว

กองสวัสดิการ
สังคม

26 จดัต้ังเครือขา่ยคณะท างาน
ศูนยพ์ัฒนาครอบครัวชมุชน
ในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์ระดับชมุชน
และระดับเทศบาล

เพือ่ให้เกดิการประสานความร่วมมือ
ในการพัฒนาสถาบันครอบครัวใน
ลักษณะบูรณาการจากทุกภาคส่วน
ในสังคม

65 ชมุชน         300,000         300,000         300,000 จ านวนชมุชนที่
เขา้ร่วมกจิกรรม

ชมุชนเป็นศูนยก์ลาง
ด้านการพัฒนา 
สถาบันครอบครัวใน
รูปของศูนยพ์ัฒนา
ครอบครัวในชมุขน

กองสวัสดิการ
สังคม
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    3.2 แนวทางเสริมสร้างความเขม้แขง็ให้กับชมุชน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด

(KPI)

ผ.01

27 ส่งเสริม สนับสนุน
เครือขา่ยศูนยพ์ัฒนา
ครอบครัวชมุชนในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์
และอบรมสัมมนาทัศน
ศึกษาดูงาน

เพือ่เป็นการส่งเสริม สนับสนุน
กจิกรรมของศูนยพ์ัฒนาครอบครัว
ชมุชนในเขตเทศบาลฯ

65 ชมุชน       3,000,000       3,000,000       3,000,000 จ านวนชมุชนที่
เขา้ร่วมกจิกรรม

เกดิเวทีและการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้
สภาพปัญหาใน
ครอบครัว

กองสวัสดิการ
สังคม

28 รับขวัญสมาชกิใหม่ของ
ครอบครัว

เพือ่เป็นการแนะแนวทางในการ
เล้ียงดูบุตรให้กบัมารดามือใหม่

250 คน         200,000         200,000         200,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม
กจิกรรม

มารดามือใหม่ได้
แนวทางในการเล้ียง
ดูบุตร

กองสวัสดิการ
สังคม

29 ส่งเสริม สนับสนุนบุคคลที่
มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้
มีพระคุณ

เพือ่เป็นการยกยอ่งเชดิชเูกยีรติและ
เป็นแบบอยา่งของบุตรทีม่ีความ
กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ(ลูก
กตัญญู)

250 คน         200,000         200,000         200,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม
กจิกรรม

บุตรทีม่ีความกตัญญู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
(ลูกกตัญญู)ได้รับการ
ยกยอ่งเชดิชเูกยีรติ
บัตรและเป็น
แบบอยา่งทีดี่ในสังคม

กองสวัสดิการ
สังคม

30 สนับสนุนบุคคลทีป่ระสบ
ความส าเร็จในชวีิต
ครอบครัว

เพือ่เป็นการหล่อหลอมและขดัเกลา
จติใจของสมาชกิในครอบครัวเพือ่ให้
เป็นคนดีและเป็นสมาชกิทีดี่ของ
สังคม

250 คน         200,000         200,000         200,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม
กจิกรรม

ครอบครัวได้รับการ
หล่อหลอมและขดั
เกลาจติใจในการเป็น
คนดีและเป็นสมาชกิ
ทีดี่ของสังคม

กองสวัสดิการ
สังคม
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    3.2 แนวทางเสริมสร้างความเขม้แขง็ให้กับชมุชน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด

(KPI)

ผ.01

31 ส่งเสริม สนับสนุนทุกวัน
เป็นวันครอบครัวล้อมร้ัว
ล้อมใจ สร้างสายใยแห่ง
ครอบครัว

เพือ่ให้ครอบครัวในชมุชนตระหนัก
และให้ความส าคัญกบัสมาชกิใน
ครอบครัว

65 ชมุชน         500,000         500,000         500,000 จ านวนชมุชนที่
เขา้ร่วมกจิกรรม

ครอบครัวในชมุชน
ตระหนักและให้
ความส าคัญกบั
สมาชกิในครอบครัว

กองสวัสดิการ
สังคม

32 รณรงค์ยติุความรุนแรงต่อ
เด็ก สตรี คนชรา และ
ครอบครัว

เพือ่ให้บุคคลในครอบครัว ผู้น า
ชมุชน ผู้น าสตรี อาสามสมัคร และ
ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกนั
แกไ้ขปัญหาการกระท าความรุนแรง
ในการป้องกนัและสตรีในครอบครัว

250 คน         200,000         200,000         200,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม
กจิกรรม

เกดิเครือขา่ยเฝ้า
ระวังปัญหาการ
กระท าความรุนแรง
ต่อเด็กและสตรีใน
ชมุชน

กองสวัสดิการ
สังคม

33 สนับสนุนกลุ่มสตรีเพือ่
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

เพือ่ส่งเสริมให้สตรีและประชาชนใน
ชมุชนเขา้ใจบทบาทและหน้าทีข่อง
ตนเอง มีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบั
การพัฒนาชมุชน

71 ชมุชน         710,000         710,000         710,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม
กจิกรรม

สตรีและประชาชนใน
ชมุชนมีความรู้ความ
เขา้ใจเกี่ยวกบัการ
พัฒนาชมุชน

กองสวัสดิการ
สังคม

รวมงบประมาณ 35,760,000    29,760,000    35,760,000    
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ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่4 การสร้างความเขม้แขง็ของชมุชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่3 การพัฒนาและสง่เสริมคุณภาพชวีติ
3. ยทุธศาสตร์ดา้นสวสัดกิารสงัคมและชมุชน
    3.3 แนวทางจดัสวสัดกิารให้กับประชาชนอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 บ้านมัน่คงสวรรค์
เมืองใหม่

เพือ่แกไ้ขปัญหาทีอ่ยู่อาศัยแกค่น
จนในเขตเมือง

ปรับปรุงในทีดิ่นเดิม 300 หลัง
 กอ่สร้างใหม่ 517 หลัง

    67,000,000     67,000,000     67,000,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
สัญญา

ประชาชนเกดิความ
มัน่คงในชวีิต

ส านักการชา่ง

2 บ้านมัน่คงสหกรณ์
เคหสถานชนุชน
รณชยั

เพือ่แกไ้ขปัญหาทีอ่ยู่อาศัยแกค่น
จนในเขตเมือง

กอ่สร้างใหม่ 51 หลัง       5,844,078       5,844,078 เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
สัญญา

ประชาชนเกดิความ
มัน่คงในชวีิต

ส านักการชา่ง

3 ส่งเสริมคุณภาพชวีิต
ผู้สูงอายแุละทัศนศึกษาดู
งาน

เพือ่ให้ผู้สูงอายใุนชมุชนมีส่วนร่วม
ในสังคมกระตุ้นให้ผู้สูงอายมุี
ความคิดริเร่ิมใชเ้วลาให้เกดิ
ประโยชน์มีความกระตือรือร้น มี
ความมัน่คงในตัวเอง สามารถชว่ย
ตนเองได้

500 คน       2,000,000       2,000,000       2,000,000 จ านวนผู้สูงอายทุี่
เขา้ร่วมโครงการ

ผู้สูงอายใุนชมุชนมี
คุณภาพชวีิตทีดี่ขึ้น

กองสวัสดิการ
สังคม

4 สงเคราะห์เบีย้ยงัชพีผู้ป่วย
เอดส์

เพือ่สร้างขวัญและก าลังใจให้กบั
ผู้ป่วยเอดส์ว่ามีหน่วยงานภาครัฐ
ให้การดูแล

56 คน         336,000         336,000         336,000 จ านวนผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์ว่ามี
ขวัญและก าลังใจใน
การด ารงชวีิต

กองสวัสดิการ
สังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 ถึง 2560)

เทศบาลนครนครสวรรค์

วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

พอช.

พอช.,ท้องถิ่น,
ประชาชน

พอช.,ท้องถ่ิน,
ประชาชนสมทบ

พอช.,ท้องถิ่น,
ประชาชนสมทบ

พอช.

106



107
    3.3 แนวทางจดัสวสัดกิารให้กับประชาชนอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

5 สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส เพือ่ชว่ยเหลือ บรรเทาความ
เดือดร้อน ส่งเสริม และสนับสนุน
ผู้ด้อยโอกาสในสังคม เชน่ ผู้
ยากจน ผู้สูงอายคุนพิการ/ทุพพล
ภาพ, ผู้ป่วยเอดส์,เด็กและเยาวชน
 โดยการด าเนินกจิกรรมต่างๆ 
และให้การสงเคราะห์
ปัจจยัพืน้ฐานในการด ารงชวีิต เชน่
 เคร่ืองอปุโภค-บริโภค,ยารักษาโรค
,เคร่ืองนุง่ห่ม หรือเบีย้ยงัชพีราย
เดือน

ผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาล         400,000         400,000         400,000 จ านวน
ผู้ด้อยโอกาส

ผู้ด้อยโอกาสใน
สังคม ได้รับการ
ชว่ยเหลือ ส่งเสริม 
และสนับสนุน โดย
ประสานงาน  กบั
หน่วยงาน ต่างๆ 
ทัง้ภาครัฐ และ
เอกชน ในการ
ชว่ยเหลือ

กองสวัสดิการ
สังคม

6 ชว่ยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เพือ่ชว่ยเหลือและบรรเทาความ
เดือดร้อนของผู้ประสบภัยพิบัติ

ผู้ประสบภัยพิบัติในเขตเทศบาล       1,000,000       1,000,000       1,000,000 จ านวน
ผู้ประสบภัยพิบัติ

ประชาชนทีป่ระสบ
ภัยพิบัติได้รับความ
ชว่ยเหลือสามารถ
บรรเทาความ
เดือดร้อนเบือ้งต้น

กองสวัสดิการ
สังคม

7 ส่งเสริม สนับสนุน งาน
ด้านฌาปนกจิสงเคราะห์

เพือ่เป็นขวัญและก าลังใจต่อ
ครอบครัวผู้เสียชวีิต

ครอบครัวของผู้เสียชวีิตใน         200,000         200,000         200,000 จ านวนครอบครัว
ทีไ่ด้รับการ
สนับสนุน

ครอบครัวผู้เสียชวีิต
มีขวัญและก าลังใจ
เพิม่ขึ้น

กองสวัสดิการ
สังคม
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    3.3 แนวทางจดัสวสัดกิารให้กับประชาชนอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

8 อบรมสัมมนา
คณะกรรมการ เจา้หน้าที ่
สมาชกิฌาปนกจิสงเคราะห์

เพือ่สนับสนุนการด าเนินงาน
ฌาปนกจิสงเคราะห์ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

150 คน         200,000         200,000         200,000 จ านวนผู้เขา้รับ
การอบรม

การด าเนินงาน
ฌาปนกจิสงเคราะห์
มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้นกว่าเดิม

กองสวัสดิการ
สังคม

9 ชว่ยเหลือ สนับสนุน
ฌาปนกจิศพผู้ยากไร้อนาถา

เพือ่เป็นค่าใชจ้า่ยชว่ยเหลือ
ฌาปนกจิศพผู้ยากไร้อนาถา

ผู้เสียชวีิตและครอบครัวของ
ผู้เสียชวีิตทีย่ากไร้อนาถา

        200,000         200,000         200,000 จ านวนครอบครัว
ทีไ่ด้รับการ
ชว่ยเหลือ

ครอบครัวผู้เสียชวีิต
ได้รับความ
ชว่ยเหลือค่าใชจ้า่ย
ต่างๆ

กองสวัสดิการ
สังคม

10 ชว่ยเหลือ สนับสนุน 
ค่าใชจ้า่ยในระหว่าง
เจบ็ป่วยของผู้ยากไร้ในเขต
เทศบาล

เพือ่เป็นค่าใชจ้า่ยในระหว่าง
เจบ็ป่วยของผู้ยากไร้ในเขตเทศบาล

ผู้ยากไร้อนาถา ในเขตเทศบาล         300,000         300,000         300,000 จ านวนครอบครัว
ทีไ่ด้รับการ
ชว่ยเหลือ

ครอบครัวผู้ป่วย
ได้รับความ
ชว่ยเหลือค่าใชจ้า่ย
ระหว่างเจบ็ป่วย
ของผู้ยากไร้

กองสวัสดิการ
สังคม

11 จดัสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมปลอดภัยส าหรับ
ผู้สูงอาย ุผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส

เพือ่เป็นการดูแลและป้องกนัสุข
ภาวะของผู้สูงอาย ุผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาส ให้ปราศจากโรคและ
อบุัติเหตุและเป็นการเสริมสร้างให้
การใชช้วีิตทีม่ีคุณภาพและด าเนิน
ชวีิตได้ตามปกติให้ได้นานทีสุ่ด

ผู้สูงอาย ุผู้พิการผู้ด้อยโอกาส 
ในชมุชนเขตเทศบาล

        200,000         200,000         200,000 จ านวนผู้สูงอายทุี่
เขา้ร่วมโครงการ

ผู้สูงอาย ุผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาสได้รับ
การดูแล มีสุขภาพ
ทีดี่ปราศจากโรค
และอบุัติเหตุมี
คุณภาพและการ
ด าเนินชวีิตทีดี่ขึ้น

กองสวัสดิการ
สังคม
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    3.3 แนวทางจดัสวสัดกิารให้กับประชาชนอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

12 แกไ้ขปัญหาความยากจน เพือ่เป็นการสนับสนุนและส่งเสริม
การแกไ้ขปัญหาความยากจน
ให้กบัประชาชนทีม่ีรายได้น้อย ผู้
พิการผู้สูงอาย ุผู้ด้อยโอกาส 
นักเรียนนักศึกษา

ประชาชนทีม่ีรายได้น้อย ผู้
พิการผู้สูงอาย ุผู้ด้อยโอกาส 
นักเรียนนักศึกษา

        500,000         500,000         500,000 จ านวนผู้ทีม่ี
รายได้น้อยทีไ่ด้รับ
การแกไ้ขปัญหา

ประชาชนทีม่ีรายได้
น้อย ผู้พิการ
ผู้สูงอาย ุ
ผู้ด้อยโอกาส 
นักเรียนนักศึกษามี
คุณภาพชวีิตทีดี่ขึ้น 
มีรายได้ดีขึ้น

กองสวัสดิการ
สังคม

13 สนับสนุนชมุชนเพือ่
เสริมสร้างการมีส่วนร่วม
และพัฒนาศักยภาพชมุชน
เขม้แขง็

เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนในชมุชน
ได้มีการแลกเปล่ียนความคิด และ
เสนอแนะปัญหาต่าง ๆ ในชมุชน
เพือ่น าเสนอเทศบาล

71 ชมุชน       1,065,000       1,065,000       1,065,000 จ านวนชมุชนที่
ได้รับการสนับสนุน

ประชาชนในชมุชน
ได้มีการ 
แลกเปล่ียนความคิด
 เสนอแนะปัญหา
ต่าง ๆในชมุชนเพือ่
น าเสนอเทศบาล

กองสวัสดิการ
สังคม

รวมงบประมาณ 79,245,078    79,245,078    73,401,000    
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ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่1 การสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตร การค้าและอุตสาหกรรมการเกษตรทีส่มดลุ
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตร
4. ยทุธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. พร้อม
ท่อระบายน ้าแยกทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 117 
ถนนนครสวรรค์-พิษณุโลก 
ซอยรังสิโยทัย 4

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง
เฉล่ีย 3.00 เมตร พร้อมท่อระบาย
น ้า บ่อพัก เส้นผ่านศูนยก์ลาง 0.60 
เมตร ความยาวประมาณ 222 เมตร
 พื นทีป่ระมาณ 591 ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

      1,500,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก้าหนดของ
สัญญา

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดี ได้รับความสะดวก
รวดเร็ว

ส้านักการชา่ง

2 กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. พร้อม
ท่อระบายน ้าแยกถนน
จกัรวาลซอยบ้านอยัการสิริ
ชยั ขา้งบ้านเลขที ่117/190

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง
เฉล่ีย 4.00 เมตร พร้อมท่อระบาย
น ้า บ่อพัก เส้นผ่านศูนยก์ลาง 0.60 
เมตร ความยาวประมาณ 240 เมตร
 พื นทีป่ระมาณ 925 ตารางเมตร

      1,850,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก้าหนดของ
สัญญา

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดี ได้รับความสะดวก
รวดเร็ว

ส้านักการชา่ง

โครงการที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 ถึง 2560)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์
ตัวชี วัด
(KPI)

ผ.01
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    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและทีผ่่านมา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์
ตัวชี วัด
(KPI)

ผ.01

3 กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. พร้อม
ท่อระบายน ้าซอยอาราม
คาร์แมล

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.20 เมตร 
กว้าง 6.00 เมตร ยาวประมาณ 
190 เมตร พร้อมท่อระบายน ้าขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 เมตร ตาม
แบบแปลนรายละเอยีดของเทศบาล

      1,520,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก้าหนดของ
สัญญา

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดี ได้รับความสะดวก
รวดเร็ว

ส้านักการชา่ง

4 กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. พร้อม
ท่อระบายน ้าซอยสวรรค์วิถี
 5

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ผิวจราจรหนา 0.15 เมตร กว้าง 
3.00 เมตร ยาวประมาณ 95.00 
เมตร พร้อมบ่อพักหลัก 9 บ่อ ตาม
แบบแปลนรายละเอยีดของเทศบาล

        550,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก้าหนดของ
สัญญา

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดี ได้รับความสะดวก
รวดเร็ว

ส้านักการชา่ง

5 ขยายผิวจราจร ค.ส.ล.ซอย
สวรรค์วิถ ี48

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ขยายผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 0.15 
เมตร กว้าง 0.30 - 1.30 เมตร ยาว
ประมาณ 430 เมตร พื นทีป่ระมาณ
 390 ตารางเมตร พร้อมปรับระดับ
บ่อพัก 41 บ่อ ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

        430,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก้าหนดของ
สัญญา

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดี ได้รับความสะดวก
รวดเร็ว

ส้านักการชา่ง
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    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและทีผ่่านมา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์
ตัวชี วัด
(KPI)

ผ.01

6 กอ่สร้างผิวจราจรพร้อมท่อ
ระบายน ้าถนนซอยบางเรา
รักกนัจริง 
ซอย 1

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การจราจร การขนส่งและ
มีระบบระบายน ้าทีดี่

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 
กว้าง 5 เมตร ยาว 130 เมตร 
พร้อมท่อระบายน ้าขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 เมตร ตาม
แบบแปลนรายละเอยีดของเทศบาล

        920,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก้าหนดของ
สัญญา

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดี ได้รับความสะดวก
รวดเร็ว ไม่มีปัญหา
น ้าท่วมขงั

ส้านักการชา่ง

7 กอ่สร้างผิวจราจรพร้อมท่อ
ระบายน ้าถนนสาธารณะ
แยกถนนสวรรค์วิถขีา้ง
ร้านอาหารบ้านอสีาน ชว่ง
หน้าส้านักงานการ
ท่องเทีย่วจงัหวัดนครสวรรค์

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การจราจร การขนส่งและ
มีระบบระบายน ้าทีดี่

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 
กว้าง 9.50 เมตร ยาว 51 เมตร 
พร้อมท่อระบายน ้าขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 เมตร สอง
ฝ่ังถนน ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

        800,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก้าหนดของ
สัญญา

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดี ได้รับความสะดวก
รวดเร็ว ไม่มีปัญหา
น ้าท่วมขงั

ส้านักการชา่ง

8 กอ่สร้างผิวจราจรพร้อมท่อ
ระบายน ้าถนน
สาธารณประโยชน์ขา้ง
หมวดการทางนครสวรรค์ที่
 1 ภายในชมุชนเขาโรงครัว

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การจราจร การขนส่งและ
มีระบบระบายน ้าทีดี่

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 125 เมตร 
พร้อมท่อระบายน ้าขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 เมตร ตาม
แบบแปลนรายละเอยีดของเทศบาล

        400,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก้าหนดของ
สัญญา

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดี ได้รับความสะดวก
รวดเร็ว ไม่มีปัญหา
น ้าท่วมขงั

ส้านักการชา่ง
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    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและทีผ่่านมา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์
ตัวชี วัด
(KPI)

ผ.01

9 กอ่สร้างผิวจราจรพร้อมท่อ
ระบายน ้าถนนหิมพานต์
ซอย 9

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การจราจร การขนส่งและ
มีระบบระบายน ้าทีดี่

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 
กว้าง 6.50 เมตร ยาว 148 เมตร 
พร้อมท่อระบายน ้าขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 เมตร ตาม
แบบแปลนรายละเอยีดของเทศบาล

      1,200,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก้าหนดของ
สัญญา

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดี ได้รับความสะดวก
รวดเร็ว ไม่มีปัญหา
น ้าท่วมขงั

ส้านักการชา่ง

10 กอ่สร้างผิวจราจรถนน
สาธารณะเชื่อมถนนมาตุลี 
26 หลังห้างบิก๊ซีสาขา 2 
ภายในชมุชนขา้ง พวน.

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การจราจร การขนส่งและ
มีระบบระบายน ้าทีดี่

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 
กว้าง 3.00-6.00 เมตร ยาว 375 
เมตร พื นทีไ่ม่น้อยกว่า 1,592 
ตารางเมตร ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

      1,100,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก้าหนดของ
สัญญา

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดี ได้รับความสะดวก
รวดเร็ว ไม่มีปัญหา
น ้าท่วมขงั

ส้านักการชา่ง

11 กอ่สร้างผิวจราจรพร้อมราง
ระบายน ้าถนนภายใน
ชมุชนพระบางมงคล

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การจราจร การขนส่งและ
มีระบบระบายน ้าทีดี่

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 
กว้างเฉล่ีย 3.50 เมตร ยาว
ประมาณ 100 เมตร พร้อมราง
ระบายน ้า ค.ส.ล.กว้าง 0.40 เมตร 
ตามแบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

        520,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก้าหนดของ
สัญญา

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดี ได้รับความสะดวก
รวดเร็ว ไม่มีปัญหา
น ้าท่วมขงั

ส้านักการชา่ง
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    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและทีผ่่านมา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์
ตัวชี วัด
(KPI)

ผ.01

12 ขยายผิวจราจรพร้อม
กอ่สร้างเกาะกลางถนนส่ี
เจา้พระยาบริเวณสถานีสูบ
เชื่อมต่อถนนริมน ้าบริเวณ
ใต้สะพานเดชาติวงศ์

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การจราจร การขนส่งและ
มีระบบระบายน ้าทีดี่

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.20 เมตร 
คิดเป็นพื นทีไ่ม่น้อยกว่า 596 ตาราง
เมตร พร้อมท่อระบายน ้า ค.ส.ล. 
ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.60 เมตร 
คันหินเกาะกลางถนนและโคมไฟ
ถนนตามแบบแปลนรายละเอยีด
ของเทศบาล

      2,000,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก้าหนดของ
สัญญา

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดี ได้รับความสะดวก
รวดเร็ว ไม่มีปัญหา
น ้าท่วมขงั

ส้านักการชา่ง

13 ซ่อมแซมผิวจราจรถนน
พิทักษ์สันติราษฎร์

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การจราจร การขนส่งและ
มีระบบระบายน ้าทีดี่

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.20 เมตร 
พื นทีไ่ม่น้อยกว่า 455 ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

        410,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก้าหนดของ
สัญญา

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดี ได้รับความสะดวก
รวดเร็ว ไม่มีปัญหา
น ้าท่วมขงั

ส้านักการชา่ง

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

เพือ่ให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร
ไปมา

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 439 เมตร 
พร้อมท่อระบายน ้า ขนาดศูนยก์ลาง
 0.60 เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

      3,100,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก้าหนดของ
สัญญา

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดี ได้รับความสะดวก
รวดเร็ว ไม่มีปัญหา
น ้าท่วมขงั

ส้านักการชา่ง
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    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและทีผ่่านมา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์
ตัวชี วัด
(KPI)

ผ.01

15 กอ่สร้างผิวจราจรพร้อม
ระบบระบายน ้าถนนขา้ง
ส้านักงานการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ภายในชมุชนเขา
โกรกพม่า

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัยใน
การจราจร การขนส่งและ
มีระบบระบายน ้าทีดี่

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร   
 กว้าง 3.50 เมตร พร้อมท่อระบาย
น ้า ขนาดเส้นผ่า0ศูนยก์ลาง 0.40 
เมตร ยาว 80 เมตร และราง
ระบายน ้า คสล. กว้าง 0.50 เมตร 
ยาว 320 เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

      2,100,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก้าหนดของ
สัญญา

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดี ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ไม่มีปัญหา
น ้าท่วมขงั

ส้านักการชา่ง

16 กอ่สร้างผิวจราจร พร้อม
ท่อระบายน ้าถนน
สาธารณะซอยแยกทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 
117 ขา้งเต้นท์รถผู้การเจก๊

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การจราจร การขนส่งและ
มีระบบระบายน ้าทีดี่

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

      2,610,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก้าหนดของ
สัญญา

ราษฎรทีอ่าศัยอยู่ใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดี ไม่มีปัญหาน ้าท่วม
ขงั

ส้านักการชา่ง

17 กอ่สร้างผิวจราจรพร้อมท่อ
ระบายน ้า ถนนขา้งหนอง
ผักตบ ซอยหอพักซากรุะ 2
(เสนอโดยชมุชนหนองผัก
ตบ)

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย ใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง และมีระบบ
ระบายน ้าทีดี่

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

      1,400,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก้าหนดของ
สัญญา

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดี ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ไม่มีปัญหา
น ้าท่วมขงั

ส้านักการชา่ง
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    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและทีผ่่านมา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์
ตัวชี วัด
(KPI)

ผ.01

18 ซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล.
ถนนเจา้ส่ีพระยา ระหว่าง
โรงน ้าแขง็ถงึสะพาน
นิมมานนรดี

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง การจราจร การ
ขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.20 เมตร 
กว้างประมาณ 5-7 เมตร ยาว
ประมาณ 56 เมตร มีพื นทีไ่ม่น้อย
กว่า 352 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนรายละเอยีดของเทศบาล

        310,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก้าหนดของ
สัญญา

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยใน
พื นทีม่ีการคมนาคม
ขนส่งทีดี่ ได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร

ส้านักการชา่ง

19 กอ่สร้างผิวจราจรพร้อมท่อ
ระบายน ้าชมุชนหน้าป้าย
อทุยานสวรรค์

เพือ่แกป้ัญหาการจราจร
และระบบระบายน ้า

ผิวจราจรหนา 0.15 เมตร กว้าง
ประมาณ 3.5 เมตร ยาวประมาณ 
246 เมตร พร้อมท่อ 0.40 เมตร 
ตามแบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

      1,770,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก้าหนดของ
สัญญา

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดี ได้รับความสะดวก
รวดเร็ว ไม่มีปัญหา
น ้าท่วมขงั

ส้านักการชา่ง

20 ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. 
ถนนหลังศูนยบ์ริการ
สาธารณสุข 1

เพือ่ท้าการปรับปรุง
ซ่อมแซมให้เป็นถนน
คอนกรีตเพิม่ความมัน่คง
แขง็แรง

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.20 เมตร 
กว้าง 12 เมตร ยาว 117 เมตร 
พื นทีร่วมไม่น้อยกว่า 1404 ตร.ม. 
ตามแบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

      1,750,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก้าหนดของ
สัญญา

ราษฎรทีอ่าศัยอยู่ใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดี ไม่มีปัญหาน ้าท่วม
ขงั

ส้านักการชา่ง

21 ปรับปรุงผิวจราจรขา้ง
โรงเรียนกวดวิชาดาว้องก์

เพือ่ท้าการปรับปรุง
ซ่อมแซมให้เป็นถนน
คอนกรีตเพิม่ความมัน่คง
แขง็แรง

ผิวจราจร หนา 0.20 เมตร กว้าง
เฉล่ีย 7 เมตร ความยาวประมาณ 
52 เมตร พื นทีร่วมไม่น้อยกว่า 364
 ตร.ม. ตามแบบแปลนรายละเอยีด
ของเทศบาล

        263,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก้าหนดของ
สัญญา

ราษฎรทีอ่าศัยอยู่ใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดี ไม่มีปัญหาน ้าท่วม
ขงั

ส้านักการชา่ง
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    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและทีผ่่านมา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์
ตัวชี วัด
(KPI)

ผ.01

22 กอ่สร้างผิวจราจร พร้อม
ท่อระบายน ้าและทางเท้า 
ถนนมหาเทพ (เสนอโดย
ชมุชนหนองผักตบ)

ประชาชนได้รับประโยชน์ 
จากการใชเ้ส้นทาง พร้อม
ทั งมีระบบระบายน ้าทีดี่
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัยในการเดินทาง

จดักรรมสิทธิ์ทีดิ่นและกอ่สร้างผิว
จราจร คสล. หนา 0.20 เมตรกว้าง
 13-14 เมตร ยาว 1,850 เมตรทาง
เท้าและระบบระบายน ้า
รายละเอยีดของเทศบาล

    75,000,000     75,000,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก้าหนดของ
สัญญา

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดี ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ไม่มีปัญหา
น ้าท่วมขงั

ส้านักการชา่ง

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

เพือ่เปิดพื นทีแ่ละรองรับ
การขยายตัวของชมุชน
และปริมาณการจราจรใน
อนาคต

สะพาน คสล. กว้าง 8 เมตร พร้อม
ถนนเชื่อมสะพานจ้านวน 1  แห่ง

    90,000,000     90,000,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก้าหนดของ
สัญญา

เส้นทางสัญจรเพิม่ขึ น
 ลดปริมาณรถยนต์
ในตัวเมือง

ส้านักการชา่ง

24 จดัซื อทีดิ่นพร้อมกอ่สร้าง
ผิวจราจรและท่อระบายน ้า
ถนนอมัรินทร์ชว่งเชื่อมต่อ
ถนนเดิมกบัถนนผังเมือง
สาย ข.2 ขา้งโรงเรียนนวมิ
นทร์

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัยใน
การจราจร การขนส่ง และ
มีระบบระบายน ้าทีดี่

ทีดิ่นทีใ่ชใ้นการกอ่สร้างและผิว
จราจร ค.ส.ล. หนา 0.20 เมตร 
กว้าง 16 เมตร ยาว 94 เมตร ตาม
แบบแปลนรายละเอยีดของเทศบาล

      4,000,000       7,000,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก้าหนดของ
สัญญา

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยใน
พื นทีม่ีการคมนาคม
ขนส่งทีดี่ ได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร

ส้านักการชา่ง

25 กอ่สร้างทางเท้าภายในเขต
เทศบาล (เสนอโดยชมุชน
หนองผักตบ)

เพือ่ให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การเดินทางการจราจร
การขนส่ง

ทางเท้าภายในเขตเทศบาล พื นที่
รวม 3,000 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนรายละเอยีดของเทศบาล

      1,000,000       1,000,000       1,000,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก้าหนดของ
สัญญา

ประชาชนทัว่ไปได้รับ
ความสะดวก 
ปลอดภัยในชวีิต
ทรัพยสิ์น และการ
สัญจร

ส้านักการชา่ง

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
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    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและทีผ่่านมา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์
ตัวชี วัด
(KPI)

ผ.01

26 ปรับปรุงเกาะกลางถนน
ภายในเขตเทศบาล (เสนอ
โดยชมุชนหนองผักตบ)

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดอภัยใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ปรับปรุงเกาะกลางถนนภายในเขต
เทศบาล พื นทีร่วม 3,000 ตาราง
เมตรตามแบบแปลนรายละเอยีด
ของเทศบาล

      1,000,000       1,000,000       1,000,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก้าหนดของ
สัญญา

ประชาชนได้รับความ
สะดวก ปลอดภัย 
จากเหตุร้ายและ
สะดวกในการสัญจร

ส้านักการชา่ง

27 กอ่สร้างระบบ
สาธารณูปโภคภายใน
โครงการบ้านมัน่คง
(เสนอจากค้าร้องของ
ประชาชน)

เพือ่ให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การเดินทางและมีระบบ
ระบายน ้าทีดี่

ถนนพร้อมท่อระบายน ้าปักเสาพาด
สายระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และขยาย
เขตประปา  ภายในโครงการบ้าน
มัน่คงตามแบบแปลนรายละเอยีด
ของเทศบาล

15,000,000    15,000,000    15,000,000    เป็นไปตาม
ขอ้ก้าหนดของ
สัญญา

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การคมนาคม

ส้านักการชา่ง

28 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในเขตเทศบาล
(เสนอโดยชมุชนในเขต
เทศบาล)

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในเขต
เทศบาล

      2,000,000       2,000,000       2,000,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก้าหนดของ
สัญญา

ประชาชนได้รับความ
สะดวก
ปลอดภัยจากเหตุร้าย
และสะดวกในการ
สัญจร

ส้านักการชา่ง

29 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
ถนนบริเวณทางเขา้ศูนย์
ก้าจดัขยะมูลฝอยถงึหน้า
อาคารปฏิบัติการ ต้าบล
บ้านมะเกลือ

เพือ่ปรับปรุงถนนทางเขา้
ศูนยฝั์งกลบขยะมูลฝอยฯ

กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 0.20 
เมตร กว้าง 7.00 เมตร ยาว 610 
เมตร มีพื นทีไ่ม่น้อยกว่า 4,342 
ตารางเมตร

3,073,000      เป็นไปตาม
ขอ้ก้าหนดของ
สัญญา

มีถนนทางเขา้ศูนยฝั์ง
กลบขยะมูลฝอยทีดี่

ส่วนชา่ง
สุขาภิบาล
ส้านักการชา่ง
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119
    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและทีผ่่านมา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์
ตัวชี วัด
(KPI)

ผ.01

30 กอ่สร้างผิวจราจรพร้อมท่อ
ระบายน ้าถนนสวรรค์วิถ ี
ชว่งแยกถนนธรรมวิถถีงึ
ถนนอรรถกวี

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การจราจร การขนส่งและ
มีระบบระบายน ้าทีดี่

กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.20 
เมตร กว้างเต็มเขตทางขนาด 
11-18 เมตร พร้อมวางท่อระบาย
น ้า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 
1.00 เมตร ยาว 690 เมตร ตาม
แบบแปลนรายละเอยีดของเทศบาล

15,000,000    เป็นไปตาม
ขอ้ก้าหนดของ
สัญญา

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดี ได้รับความสะดวก
รวดเร็ว ไม่มีปัญหา
น ้าท่วมขงั

ส้านักการชา่ง

31 กอ่สร้างผิวจราจรพร้อมท่อ
ระบายน ้ากลุ่มถนน
สาธารณะภายในชมุชน
หนองปลาแห้ง

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การจราจร การขนส่งและ
มีระบบระบายน ้าทีดี่

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 782 เมตร 
พร้อมท่อระบายน ้าขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 เมตร ตาม
แบบแปลนรายละเอยีดของเทศบาล

      5,500,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก้าหนดของ
สัญญา

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดี ได้รับความสะดวก
รวดเร็ว ไม่มีปัญหา
น ้าท่วมขงั

ส้านักการชา่ง

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

เพือ่ให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การเดินทางและมีระบบ
ระบายน ้าทีดี่

ผิวจราจร คสล.หนา 0.15 เมตร 
กว้าง 4 เมตร ยาว 264 เมตร  
พร้อมท่อระบายน ้าขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.60 เมตร  ตาม
แบบแปลนรายละเอยีดของเทศบาล

      1,990,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก้าหนดของ
สัญญา

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การคมนาคม

ส้านักการชา่ง
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120
    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและทีผ่่านมา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์
ตัวชี วัด
(KPI)

ผ.01

33 กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. พร้อม
ท่อระบายน ้า ซอยดาวดึงส์
 11 (เสนอจากค้าร้อง
ประชาชน)

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

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

      1,580,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก้าหนดของ
สัญญา

ประชาชนได้รับความ
สะดวก ปลอดภัย 
จากเหตุร้ายและ
สะดวกในการสัญจร

ส้านักการชา่ง

34 ติดตั งเสาไฟฟ้าพร้อมดวง
โคมถนนธรรมวิถ ี(เสนอ
จากค้าร้องของประชาชน)

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ติดตั งเสาไฟฟ้าชนิดโคมเด่ียวสูง 9 
เมตร ดวงโคมชนิด HIGH 
PRESSURE SODIUM ขนาด 250 
วัตต์ จ้านวน 30 ต้น ตามแบบ
แปลนรายละเอยีดของเทศบาล

      1,930,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก้าหนดของ
สัญญา

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยใน
พื นทีไ่ด้รับความ
สะดวก ปลอดภัย ใน
การเดินทาง 
การจราจร การขนส่ง

ส้านักการชา่ง

35 ซ่อมแซมผิวจราจรถนน 
แนวผังเมืองสาย ข บน
เกาะยม (เสนอโดยชมุชน
เกาะยม)

เพือ่ให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การเดินทางและเชื่อม
เส้นทางระหว่างสะพาน
ป้อมหนึง่ถงึสะพานขา้ม
แม่น ้าน่าน)

ซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 
0.20เมตร พื นที ่2,300 ตารางเมตร
 ตามแบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

      1,610,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก้าหนดของ
สัญญา

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทางและขนส่ง

ส้านักการชา่ง
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121
    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและทีผ่่านมา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์
ตัวชี วัด
(KPI)

ผ.01

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

เพือ่แกป้ัญหาการจราจร
และระบบระบายน ้า

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 
กว้าง 2.00-4.00 เมตร ยาว 1,007
เมตร พร้อมท่อระบายน ้า ค.ส.ล. 
ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.60 เมตร 
ตามแบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

      7,170,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก้าหนดของ
สัญญา

ราษฎรทีอ่าศัยอยู่ใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดี ไม่มีปัญหาน ้าท่วม
ขงั

ส้านักการชา่ง

37 กอ่สร้างผิวจราจรถนน
สาธารณะ จากแยกถนนผัง
เมืองสาย ก 3 ถงึบริเวณ
พื นทีก่อ่สร้างอาคาร
สัญลักษณ์ต้นน ้าเจา้พระยา

เพือ่ให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การเดินทางและขนส่ง

กอ่สร้างผิวจราจร คสล.หนา 0.20 
เมตร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 675 
เมตร พื นทีไ่ม่น้อยกว่า 4,050 ตร.ม.
 พร้อมไหล่ทางแอสฟัลท์ติกคอนก
รีตกว้างขา้งละ 1.50 เมตร ตาม
แบบแปลนรายละเอยีดของเทศบาล

      7,300,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก้าหนดของ
สัญญา

ประชาชนได้รับความ
สะดวก ปลอดภัยใน
การคมนาคม

ส้านักการชา่ง

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

เพือ่ให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร
ไปมา

ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หนา 0.50 เมตร พื นที ่19,370 
เมตร ท่อระบายน ้าทางเท้าและ
เกาะกลางตามแนวถนนยาว 2,768 
เมตร ตามแบบแปลนรายละเอยีด
ของเทศบาล

    50,000,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก้าหนดของ
สัญญา

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดี ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ไม่มีปัญหา
น ้าท่วมขงั

ส้านักการชา่ง
เงินอุดหนุน
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    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและทีผ่่านมา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์
ตัวชี วัด
(KPI)

ผ.01

39 กอ่สร้างผิวจราจรพร้อมท่อ
ระบายน ้าถนนสาธารณะฝ่ัง
เกาะยมจากแยกวัดคลอง
คางถงึบริเวณโรงประปา
เกาะยม

เพือ่แกป้ัญหาการจราจร
และระบบระบายน ้า

ผิวจราจร คสล. หนา 0.20 เมตร 
กว้าง 5.60 เมตร ยาว 635 เมตร 
พร้อมท่อระบายน ้าขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.80 เมตร ยาว 
725 เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

      7,200,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก้าหนดของ
สัญญา

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดี ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ไม่มีปัญหา
น ้าท่วมขงั

ส้านักการชา่ง

40 กอ่สร้างผิวจราจร พร้อม
ท่อระบายน ้าถนนภายใน
ชมุชนวัดวรนาถ ซอยธรรม
วิถ ี4

เพือ่ให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร
ไปมา

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 
กว้าง 2.50-3.50 เมตร ยาว 160 
เมตร พร้อมท่อระบายน ้าขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 เมตร รวม
ระบบประปา และระบบไฟฟ้าใน
ชมุชน

      1,500,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก้าหนดของ
สัญญา

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดี ได้รับความสะดวก
รวดเร็ว ไม่มีปัญหา
น ้าท่วมขงั

ส้านักการชา่ง

41 กอ่สร้างวางท่อระบายน ้า 
และกอ่สร้างผิวจราจรส่วน
ต่อขยายถนนสาธารณะ
แยกถนนไกรลาสขา้งสาธิต 
ราชภัฎถงึถนนก้าลังพล

เพือ่ให้ประชาชนได้รับ
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 นทีไ่ม่น้อยกว่า 3,492 
ตารางเมตร

    15,140,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก้าหนดของ
สัญญา

ประชาชนทัว่ไปได้รับ
ความสะดวก 
ปลอดภัยในชวีิต
ทรัพยสิ์น และการ
สัญจร

ส้านักการชา่ง
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    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและทีผ่่านมา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์
ตัวชี วัด
(KPI)

ผ.01

42 ติดตั งเสาไฟฟ้าพร้อมดวง
โคมถนนเทพนิมิตร (ตัดใหม่)
(เสนอจากค้าร้องของ
ประชาชน)

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

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

        840,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก้าหนดของ
สัญญา

ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลด
ปัญหาอบุัติเหตุ

ส้านักการชา่ง

43 กอ่สร้างผิวจราจรพร้อมท่อ
ระบายน ้า ถนนสวรรค์วิถ ี2
(เสนอจากค้าร้องของ
ประชาชน)

เพือ่ให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การเดินทางและมีระบบ
ระบายน ้าทีดี่

ผิวจราจร คสล.หนา 0.15 เมตร 
กว้าง 4  เมตร ยาว  115 เมตร 
พร้อมท่อระบายน ้า คสล. ขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 เมตร ตาม
แบบแปลนรายละเอยีดของเทศบาล

        760,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก้าหนดของ
สัญญา

ราษฏรทีอ่าศัยอยู่ใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดีไม่มีปัญหาน ้าท่วม

ส้านักการชา่ง

44 กอ่สร้างผิวจราจรพร้อมท่อ
ระบายน ้าถนนโกสีย ์14
(เสนอจากค้าร้องของ
ประชาชน)

เพือ่ให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การเดินทางและมีระบบ
ระบายน ้าทีดี่

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร 
กว้าง 4 เมตร ยาว 184 เมตร 
พร้อมท่อระบายน ้าขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 เมตร ตาม
แบบแปลนรายละเอยีดของเทศบาล

      1,240,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก้าหนดของ
สัญญา

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การคมนาคม

ส้านัการชา่ง
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    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและทีผ่่านมา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์
ตัวชี วัด
(KPI)

ผ.01

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

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัยใน
การเดินทางการจราจร
การขนส่ง

ผิวจราจร คสล.หนา 0.15 เมตร 
กว้าง 2.50 เมตร ยาวประมาณ 
95.00 เมตร พร้อมท่อระบายน ้า
ขนาด เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 เมตร
 ตามแบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

        530,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก้าหนดของ
สัญญา

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยใน
พื นทีก่ารคมนาคมทีดี่
 ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ไม่มีปัญหา
น ้าท่วมขงั

ส้านักการชา่ง

46 กอ่สร้างผิวจราจรพร้อมท่อ
ระบายน ้า ซอยโกสีย ์10 
(เสนอจากค้าร้องของ
ประชาชน)

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย ใน
การจราจร การขนส่งและ
มีระบบระบายน ้าทีดี่

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

      1,000,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก้าหนดของ
สัญญา

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดี ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ไม่มีปัญหา
น ้าท่วมขงั

ส้านักการชา่ง

47 กอ่สร้างผิวจราจร พร้อม
ท่อระบายน ้า ซอยโกสีย ์16
(เสนอจากค้าร้องของ
ประชาชน)

เพือ่ให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร
 การคมนาคม การขนส่ง 
และมีระบบระบายน ้าทีดี่

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

        950,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก้าหนดของ
สัญญา

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
 การขนส่งและ
การจราจร   ไม่มี
ปัญหาน ้าท่วมขงั

ส้านักการชา่ง

48 กอ่สร้างผิวจราจรพร้อมท่อ
ระบายน ้า ถนนสวรรค์วิถ ี
66
(เสนอจากค้าร้องของ
ประชาชน)

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการเดินทางการจราจร 
 การขนส่ง และมีระบบ
ระบายน ้าทีดี่

ผิวจราจรหนา 0.15 เมตร กว้าง 
3.00-5.00  เมตร  ยาว 320 เมตร 
พร้อมท่อระบายน ้า ขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง0.60 เมตร  ตาม
แบบแปลนรายละเอยีดของเทศบาล

      2,410,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก้าหนดของ
สัญญา

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดี ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ไม่มีปัญหา
น ้าท่วมขงั

ส้านักการชา่ง
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    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและทีผ่่านมา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์
ตัวชี วัด
(KPI)

ผ.01

49 กอ่สร้างผิวจราจรพร้อมท่อ
ระบายน ้า ซอยโกสีย ์2
(เสนอจากค้าร้องของ
ประชาชน)

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการจราจร การขนส่ง
และมีระบบระบายน ้าทีดี่

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

        950,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก้าหนดของ
สัญญา

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
การขนส่งและการ
คมนาคม

ส้านักการชา่ง

50 กอ่สร้างผิวจราจรพร้อมท่อ
ระบายน ้า ซอยโกสีย ์18
(เสนอโดยชมุชนหนองผัก
ตบ)

เพือ่ให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร
และมีระบบระบายน ้าทีดี่

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร 
กว้าง 4 เมตร ยาว 93 เมตร พร้อม
ท่อระบายน ้า ขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 เมตร ตาม
แบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

        650,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก้าหนดของ
สัญญา

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
การขนส่งและการ
คมนาคม

ส้านักการชา่ง

51 กอ่สร้างผิวจราจรพร้อมท่อ
ระบายน ้าถนนสาธารณะ
แยกถนนพหลโยธินขา้ง
สถานีไฟฟ้ายอ่ยเชื่อมถนน
ก้าลังพล
(เสนอจากค้าร้องของ
ประชาชน)

เพือ่ให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การเดินทางและมีระบบ
ระบายน ้าทีดี่

ผิวจราจร คสล. หนา0.20 เมตร 
กว้าง 6 เมตร ยาว 883 เมตร 
พร้อมท่อระบายน ้า คสล. ขนาด 
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.60 เมตร ตาม
แบบแปลนรายละเอยีดของเทศบาล

      4,300,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก้าหนดของ
สัญญา

ราษฎรทีอ่าศัยอยู่ใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดีไม่มีปัญหาน ้าท่วม

ส้านักการชา่ง
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    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและทีผ่่านมา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์
ตัวชี วัด
(KPI)

ผ.01

52 ติดตั งป้ายหยดุรถโดยสาร
ประจ้าทาง (เสนอโดย
สโมสรโรตาร่ีส่ีแคว)

เพือ่แสดงจดุหยดุรถ
โดยสารเป็นการป้องกนั
และลดปัญหาอบุัติเหตุ

ติดตั งป้ายหยดุรถโดยสารประจ้า
ทางตามแบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาลนครนครสวรรค์

        600,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก้าหนดของ
สัญญา

ปัญหาอบุัติเหตุลดลง ส้านักการชา่ง

53 การออกแบบและติดตั งที่
จอดจกัรยาน

เพือ่รองรับสนับสนุน
ส่งเสริมพัฒนาเมืองจกัรยาน

ทีจ่อดรถจกัรยานรองรับจกัรยาน
จ้านวน 2,000 คัน

      2,500,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก้าหนดของ
สัญญา

ได้ต้าแหน่งและที่
จอดจกัรยานที่
เหมาะสมและมีผู้ใช้
จกัรยานมากขึ น

ส้านักการชา่ง

54 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล.
พร้อมท่อระบายน ้าถนน
ชมุชนเขานกกระเต็น ซอย 6

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร 
กว้างประมาณ 2.50-3.50 เมตร 
ยาวประมาณ 209 เมตร พร้อมท่อ
ระบายน ้าขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 
0.40 เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

        880,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
การขนส่งและการ
คมนาคม

ส้านักการชา่ง

55 กอ่สร้างผิวจราจรถนนพุทธ
มงคล
(เสนอโดยชมุชนวัดพุทธ)

เพือ่ให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การเดินทางและมีระบบ
ระบายน ้าทีดี่

ผิวจราจร คสล.หนา 0.20 เมตร 
กว้าง 6-13 เมตร ยาว 2,450 เมตร
 พื นทีใ่ม่น้อยกว่า 33,600  ตาราง
เมตร  ตามแบบแปลนรายละเอยีด
ของเทศบาล

    11,000,000     11,000,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก้าหนดของ
สัญญา

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทางและขนส่ง

ส้านักการชา่ง
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    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและทีผ่่านมา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์
ตัวชี วัด
(KPI)

ผ.01

56 ปรับปรุงและซ่อมแซมถนน
ไกรลาศ (เสนอจากค้าร้อง
ของประชาชน)

เพือ่ให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร
ไปมา

ปรับปรุงทางเท้าพื นทีไ่ม่น้อยกว่า 
3,800 ตารางเมตร และผิวจราจร
พื นทีไ่ม่น้อยกว่า 6,570 ตารางเมตร

      2,700,000       4,700,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก้าหนดของ
สัญญา

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนส่ง
ปลอดภัย

ส้านักการชา่ง

57 กอ่สร้างถนนตามผังเมือง
รวมถนนสาย ข (บริเวณ
เกาะยม)
(เสนอโดยชมุชนเกาะยม)

เพือ่เปิดพื นทีแ่ละรองรับ
การขยายตัวของชมุชน
และปริมาณการจราจรใน
อนาคต

ผิวจราจรพร้อมท่อระบายน ้า ทาง
เท้า และโคมไฟถนนเขตทาง กว้าง
รวม 16เมตร

    60,000,000     60,000,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก้าหนดของ
สัญญา

ลดอบุัติเหตุทีอ่าจ
เกดิขึ น ตามแนวทาง
แยกสายหลักเดิม

ส้านักการชา่ง

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

เพือ่ให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร
 และมีระบบระบายน ้าทีดี่

ท่อระบายน ้าขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง
 0.60 เมตร ยาวรวม 1,400 เมตร 
พร้อมทางเท้า ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

      9,200,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก้าหนดของ
สัญญา

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดี ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ไม่มีปัญหา
น ้าท่วมขงั

ส้านักการชา่ง

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

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการเดินทางการจราจร 
 การขนส่ง และมีระบบ
ระบายน ้าทีดี่

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

      1,250,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก้าหนดของ
สัญญา

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดี ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ไม่มีปัญหา
น ้าท่วมขงั

ส้านักการชา่ง

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
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    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและทีผ่่านมา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์
ตัวชี วัด
(KPI)

ผ.01

60 กอ่สร้างผิวจราจร ถนน
อรรถกวี จากถนนโกสียถ์งึ
โรงพยาบาลสวรรค์ประชา
รักษ์ (เสนอจากค้าร้องของ
ประชาชน)

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง การจราจร การ
ขนส่ง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.20 เมตร 
กว้าง 12-14 เมตร ยาว 550 เมตร 
 หรือมีเนื อทีไ่ม่น้อยกว่า 7,200 
ตารางเมตร ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

      5,760,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก้าหนดของ
สัญญา

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
และการขนส่ง

ส้านักการชา่ง

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

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย ใน
การเดินทาง การจราจร
การขนส่ง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.20 เมตร  
กว้าง   10-12  เมตร  ยาว   600  
เมตร หรือพื นทีไ่ม่น้อยกว่า  6,900 
  ตารางเมตร   ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

      5,520,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก้าหนดของ
สัญญา

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
และ การขนส่ง

ส้านักการชา่ง

62 กอ่สร้างผิวจราจรถนน
สวรรค์วิถจีากแยกถนน
อรรถกวี ถงึสามแยกถนน
ดาวดึงส์ (เสนอจากค้าร้อง
ของประชาชน)

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย ใน
การเดินทาง การจราจร
การขนส่ง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.20 เมตร  
กว้าง   11-18  เมตร  ยาว   760  
เมตร หรือพื นทีไ่ม่น้อยกว่า  11,400
 ตารางเมตร   ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

      9,120,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก้าหนดของ
สัญญา

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
 การขนส่งและ
การจราจร

ส้านักการชา่ง

63 กอ่สร้างผิวจราจรถนน
อรรถกวี จากโรงพยาบาล
สวรรค์ประชารักษ์ถงึถนน
อมราวิถ ี(เสนอจากค้าร้อง
ของประชาชน)

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย ใน
การเดินทาง การจราจร
การขนส่ง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.20 เมตร 
กว้าง   11-14  เมตร  ยาว   500  
เมตร หรือพื นทีไ่ม่น้อยกว่า  6,500
 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

      5,200,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก้าหนดของ
สัญญา

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
 การขนส่งและ
การจราจร

ส้านักการชา่ง
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129
    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและทีผ่่านมา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์
ตัวชี วัด
(KPI)

ผ.01

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

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย ใน
การเดินทาง การจราจร
การขนส่ง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.20 เมตร 
กว้าง 5-12 เมตร ยาว 560 เมตร 
หรือ พื นทีไ่ม่น้อยกว่า 5,130 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนรายละเอยีด
ของเทศบาล

      4,100,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก้าหนดของ
สัญญา

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
การขนส่งและ
การจราจร

ส้านักการชา่ง

65 กอ่สร้างผิวจราจร ถนน
สวรรค์วิถหีน้าวัด
นครสวรรค์ถงึตึกน ้าเงิน 
(เสนอจากค้าร้องของ
ประชาชน)

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัยใน
 การเดินทาง การจราจร  
การขนส่ง

กอ่สร้างผิวจราจร คสล. หนา 0.20 
เมตรกว้าง 11-15 เมตร ยาว 430
เมตร หรือพื นทีไ่ม่น้อยกว่า 5,970 
ตร.ม ตามแบบแปลนรายละเอยีด
ของเทศบาล

      4,780,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก้าหนดของ
สัญญา

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
การขนส่งและ
การจราจร

ส้านักการชา่ง

66 กอ่สร้างผิวจราจร ถนน
โกสีย ์หน้าทีท่้าการ
ไปรษณียถ์งึวัดนครสวรรค์ 
(เสนอจากค้าร้องของ
ประชาชน)

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ผิวจราจร คสล. หนา 0.20 เมตร 
กว้าง 11-15 เมตร ยาว 775 เมตร
 หรือมีเนื อทีไ่ม่น้อยกว่า 10.020 
เมตร ตามแบบแปลนรายละเอยีด
ของเทศบาล

      8,100,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก้าหนดของ
สัญญา

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
การขนส่งและการ
คมนาคม

ส้านักการชา่ง

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

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการจราจร การขนส่ง
และมีระบบระบายน ้าทีดี่

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร 
กว้าง 4.50 เมตร ยาว 42 เมตร 
พร้อมท่อระบายน ้า ขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 เมตร ตาม
แบบแปลนรายละเอยีดของเทศบาล

        340,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก้าหนดของ
สัญญา

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดี ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ไม่มีปัญหา
น ้าท่วมขงั

ส้านักการชา่ง
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    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและทีผ่่านมา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์
ตัวชี วัด
(KPI)

ผ.01

68 กอ่สร้างผิวจราจรพร้อมท่อ
ระบายน ้า ภายในชมุชนสุข
สวัสด์ิ ศูนยท์่ารถ จ้านวน 9
 ซอย
(เสนอโดยชมุชนสุขสวัสด์ิ)

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการเดินทาง การขนส่ง
และมีระบบระบายน ้าทีดี่

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร 
กว้าง 3.00-700 เมตร ยาว
ประมาณ 611 เมตร พร้อมท่อ
ระบายน ้า ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 
0.60 เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

      5,360,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก้าหนดของ
สัญญา

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดี ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ไม่มีปัญหา
น ้าท่วมขงั

ส้านักการชา่ง

69 กอ่สร้างโครงขา่ยเส้นทาง
จกัรยานน้าร่องบนถนนริม
เขื่อน

เพือ่รองรับสนับสนุน
ส่งเสริมพัฒนาเมืองจกัรยาน

เส้นทางจกัรยานทีไ่ด้มาตรฐานใน
เมืองเป็นโครงการน้าร่อง

        500,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก้าหนดของ
สัญญา

ได้เส้นทางจกัรยานที่
ได้มาตรฐานและ
คุณภาพ และมีผู้ใช้
จกัรยานมากขึ น

ส้านักการชา่ง

70 กอ่สร้างผิวจราจรถนนผัง
เมืองสาย ง.2 ถนนก้าลัง
พลชว่งเชื่อมต่อคันป้องกนั
น ้าท่วมกรมโยธาฯ กบั
ถนนพหลโยธิน

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัยใน
การจราจร การขนส่ง และ
มีระบบระบายน ้าทีดี่

ยกระดับคันดิน กอ่สร้างผิวจราจร 
ค.ส.ล. หนา 0.20 เมตร กว้าง 7 
เมตร ยาวประมาณ 792 เมตร 
หรือคิดเป็นพื นทีไ่ม่น้อยกว่า 5,544
 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

    14,000,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก้าหนดของ
สัญญา

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยใน
พื นทีม่ีการคมนาคม
ขนส่งทีดี่ ได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร

ส้านักการชา่ง

71 ขยายผิวจาจร ค.ส.ล. ถนน
อมัรินทร์จากหน้าแฟลต
เทศบาลถงึแยกถนนหน้า
ป่าชา้จนี

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัยใน
การจราจร การขนส่ง และ
มีระบบระบายน ้าทีดี่

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.20 เมตร 
พื นทีไ่ม่น้อยกว่า 1,636 ตารางเมตร
 ตามแบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

      1,300,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก้าหนดของ
สัญญา

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยใน
พื นทีม่ีการคมนาคม
ขนส่งทีดี่

ส้านักการชา่ง
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    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและทีผ่่านมา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์
ตัวชี วัด
(KPI)

ผ.01

72 ขยายผิวจราจรพร้อม
กอ่สร้างทางเท้าแยกถนน
ไกรลาศขา้งศาลอทุธรณ์

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัยใน
การจราจร การขนส่ง และ
มีระบบระบายน ้าทีดี่

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.20เมตร 
พื นทีไ่ม่น้อยกว่า 1,724 ตารางเมตร
 พร้อมทางเท้าและท่อระบายน ้า ค.
ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 
เมตร ตามแบบแปลนรายละเอยีด
ของเทศบาล

      7,000,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก้าหนดของ
สัญญา

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยใน
พื นทีม่ีการคมนาคม
ขนส่งทีดี่

ส้านักการชา่ง

73 กอ่สร้างผิวจราจรพร้อมท่อ
ระบายน ้าถนนสาธารณะ
เขา้ชมุชนหนองปลาแห้ง
จากทางหลวงชนบทเดิมถงึ
บริเวณบ้านเลขที ่25/7

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง การจราจร การ
ขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 
กว้าง 5.50 เมตร ยาว 590 เมตร 
พร้อมท่อระบายน ้าขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.60 เมตร ตาม
แบบแปลนรายละเอยีดของเทศบาล

      4,900,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก้าหนดของ
สัญญา

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยใน
พื นทีม่ีการคมนาคม
ขนส่งทีดี่ ได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร

ส้านักการชา่ง

74 กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. พร้อม
ท่อระบายน ้าแยกถนน
จกัรวาลบริเวณซอยขา้ง
บ้านเลขที ่83/126 ถงึขา้ง
บ้านเลขที ่103/1

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง การจราจร การ
ขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 
กว้างเฉล่ีย 4.50 เมตร ความยาว
ประมาณ 241 เมตร พร้อมท่อ
ระบายน ้าขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 
0.60 เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

      1,950,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก้าหนดของ
สัญญา

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยใน
พื นทีม่ีการคมนาคม
ขนส่งทีดี่ ได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร

ส้านักการชา่ง
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    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและทีผ่่านมา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์
ตัวชี วัด
(KPI)

ผ.01

75 กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. พร้อม
ท่อระบายน ้าบริเวณชมุชน
เจา้แม่ศรีจนัทร์

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง การจราจร การ
ขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 
กว้างเฉล่ีย 3.00 เมตร ความยาว
ประมาณ 228 เมตร พร้อมท่อ
ระบายน ้าขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 
0.40 เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

      1,315,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก้าหนดของ
สัญญา

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยใน
พื นทีม่ีการคมนาคม
ขนส่งทีดี่ ได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร

ส้านักการชา่ง

76 กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. พร้อม
ท่อระบายน ้าแยกถนนหลัง
สนามกฬีากลาง ขา้ง
บ้านเลขที ่103/1

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง การจราจร การ
ขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 
กว้างเฉล่ีย 4.00 เมตร ความยาว
ประมาณ 120 เมตร  พร้อมท่อ
ระบายน ้าขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 
0.60 เมตรตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

        945,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก้าหนดของ
สัญญา

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยใน
พื นทีม่ีการคมนาคม
ขนส่งทีดี่ ได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร

ส้านักการชา่ง

77 กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. แยก
ถนนหลังสนามกฬีากลาง 
ขา้งบ้านเลขที ่99/4

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง การจราจร การ
ขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 
กว้างเฉล่ีย 4.00เมตร ความยาว
ประมาณ 329 เมตร พื นทีไ่ม่น้อย
กว่า 1,316 ตารางเมตร  ตามแบบ
แปลนรายละเอยีดของเทศบาล

        880,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก้าหนดของ
สัญญา

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยใน
พื นทีม่ีการคมนาคม
ขนส่งทีดี่ ได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร

ส้านักการชา่ง
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    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและทีผ่่านมา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์
ตัวชี วัด
(KPI)

ผ.01

78 กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. แยก
ถนนจกัรวาล ขา้งบ้านเลขที่
 3 บริเวณชมุชนเจา้แม่ศรี
จนัทร์

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง การจราจร การ
ขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 
กว้างเฉล่ีย 3.00 เมตร ความยาว
ประมาณ 333 เมตร พื นทีไ่ม่น้อย
กว่า 999 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนรายละเอยีดของเทศบาล

        670,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก้าหนดของ
สัญญา

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยใน
พื นทีม่ีการคมนาคม
ขนส่งทีดี่ ได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร

ส้านักการชา่ง

79 ซ่อมแซมรั ว ค.ส.ล.และผิว
จราจรถนนซอยมาตุลี 26

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง การจราจร การ
ขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 
พื นทีไ่ม่น้อยกว่า 129 ตารางเมตร 
และรั ว ค.ส.ล.ยาวประมาณ  71.5 
เมตร ตามแบบแปลนรายละเอยีด
ของเทศบาล

        250,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก้าหนดของ
สัญญา

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยใน
พื นทีม่ีการคมนาคม
ขนส่งทีดี่

ส้านักการชา่ง

รวมงบประมาณ 232,576,000  383,230,000  187,140,000  
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ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่2 การสง่เสริมการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมและธรรมชาติ
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่2 การสง่เสริมการลงทุน พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม เกษตรกรรมและการท่องเทีย่ว
4. ยทุธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
    4.2 แนวทางปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาแหลง่ท่องเทีย่ว พ้ืนทีนั่นทนาการ และสวนสาธารณะ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ตามแนว
ถนนรอบเกาะญวน

เพือ่ให้มีภูมิทัศน์ทีส่วยงาม ปลูกไม้ยนืต้นตามแนวถนนรอบ
เกาะญวนจ านวนไม่น้อยกว่า 400 ต้น

        500,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
สัญญา

พืน้ทีเ่กาะญวนและ
ประชาชนจะได้รับ
การพัฒนา มีคุณภาพ
ชวีิตทีดี่ขึ้น

ส านักการชา่ง

2 ส่งเสริมการท่องเทีย่วเชงิ
อนุรักษ์เกาะญวน (เสนอ
จากค าร้องประชาชน)

เพือ่ให้มีภูมิทัศน์ทีส่วยงาม
ส าหรับการท่องเทีย่ว

จดัภูมิทัศน์รอบเกาะญวน         500,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
สัญญา

พืน้ทีเ่กาะญวนและ
ประชาชนจะได้รับ
การพัฒนา มีคุณภาพ
ชวีิตทีดี่ขึ้น

ส านักการชา่ง

3 ปรับปรุงพืน้ลานกฬีา
อทุยานสวรรค์ (บริเวณ
ลานแอโรบิก)

เพือ่อ านวยความสะดวก
แกป่ระชาชนทีเ่ขา้มาออก
ก าลังกายภายในอทุยาน
สวรรค์ ได้มีสถานทีท่ีไ่ด้
มาตรฐาน

ท าการปรับปรุงพืน้ลานกฬีาพืน้ที ่
1,855 ตร.ม.

      4,800,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
สัญญา

ประชาชนมีสถานที่
ออกก าลังกายทีไ่ด้
มาตรฐาน มีความพึง
พอใจการใชส้ถานที ่
และส่งเสริมให้หันมา
ออกก าลังกายมากขึ้น

ส านักการชา่ง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 ถึง 2560)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด

(KPI)

ผ.01
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    4.2 แนวทางปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาแหลง่ท่องเทีย่ว พ้ืนทีนั่นทนาการ และสวนสาธารณะ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด

(KPI)

ผ.01

4 พัฒนาสวนสาธารณะสู่
มาตรฐานสวนสาธารณะ
เพือ่การออกก าลังกาย

เพือ่ส่งเสริม สนับสนุนให้
ประชาชนมีสถานทีอ่อก
ก าลังกายทีม่ีมาตรฐาน

พัฒนาปรับปรุงสวนสาธารณะ
อทุยานสวรรค์ให้ได้มาตรฐานตาม
เกณฑ์สวนสาธารณะ เพือ่การออก
ก าลังกาย

        500,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
สัญญา

มีสวนสาธารณะเพือ่
การออกก าลังกาย
ตามเกณฑ์มาตรฐาน

ส านักการชา่ง
ส านักการ
สาธารณสุขฯ
กองวิชาการฯ

5 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
ศาลหลักเมือง

เพือ่ให้ภูมิทัศน์ทีส่วยงาม
เหมาะสมกบัสถานทีแ่ละ
ให้มีสถานทีส่ าหรับจดั
กจิกรรม ประเพณีต่าง ๆ

กอ่สร้างทางและบันไดเชื่อมกบัถนน
ทางขึ้นเขากบ, ลานเอนกประสงค์ 
อาคารจ าหน่ายเคร่ืองสักการะ, 
ก าแพงกนัดิน, รางดักตะกอน, งาน
ภูมิสถาปัตย ์และระบบไฟฟ้าส่อง
สว่างตามแบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

      5,000,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
สัญญา

เกดิความสวยงาม 
สร้างความประทับใจ
 แกผู้่มาเยี่ยมชมและ
ผู้ใชพ้ืน้ที่

ส านักการชา่ง

6 จดัหาทีดิ่นพร้อมกอ่สร้าง
ลานเจา้แม่กวนอมิบริเวณ
อาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ า
เจา้พระยา

เพือ่รองรับการพัฒนาต้น
แม่น้ าเจา้พระยาให้เป็น
แหล่งท่องเทีย่ว
ระดับประเทศถงึระดับ
นานาชาติ

จดัหาทีดิ่นพร้อมกอ่สร้างองค์เจา้แม่
กวนอมิและสาวกและส่วนประกอบ 
พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ 
เชื่อมต่อกบัพืน้ทีอ่าคารสัญลักษณ์
ต้นแม่น้ าเจา้พระยา ตามแบบแปลน
รายละเอยีดเทศบาล

      6,000,000     30,000,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
สัญญา

ราษฎรทีอ่าศัยอยู่ใน
พืน้ทีม่ีส่ิงยดึเหนีย่ว
จติใจและมีทีพ่ักผ่อน
หยอ่นใจมากขึ้น

ส านักการชา่ง
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    4.2 แนวทางปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาแหลง่ท่องเทีย่ว พ้ืนทีนั่นทนาการ และสวนสาธารณะ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด

(KPI)

ผ.01

7 วางและปรับปรุงผังเมือง
รวมนครสวรรค์

เพือ่ปรับปรุงผังเมืองรวมให้
เป็นไปตามสภาพการณ์
ของชมุชนเมืองที่
เปล่ียนแปลงไป

1 โครงการ         250,000         250,000         250,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
สัญญา

ผังเมืองรวมสามารถ
ใชเ้ป็นเคร่ืองมือชี้น า
การพัฒนาเมืองได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ

ส านักการชา่ง

8 ขดุลอกและปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ตามแนวร่องน้ าเกาะ
ญวนกบัถนนเจา้ส่ีพระยา

เพือ่ควบคุมระดับน้ าใน
ร่องน้ าเกาะญวนให้อยู่ใน
ระดับทีเ่หมาะสมพัฒนา
ร่องน้ าเกาะญวนให้เป็น
ตลาดน้ าและทีพ่ักผ่อน
หยอ่นใจ

ขดุลอกร่องน้ าพร้อมจดัท าทางเดิน
เท้าโครงสร้างกนัตล่ิงทางขึ้นลง 
พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ตามแนวร่อง
น้ าทัง้ 2 ฝ่ังคลอง ความยาวตามแนว
ร่องน้ า 1,100 เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

    40,000,000     40,000,000     40,000,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
สัญญา

พัฒนาพืน้ทีแ่นวร่อง
น้ าเกาะญวนกบัถนน
เจา้ส่ีพระยาให้เป็นที่
พักผ่อนหยอ่นใจ

ส านักการชา่ง

9 ปรับปรุงซ่อมแซมอปุกรณ์
ชดุสนามเด็กเล่นภายใน
อทุยานสวรรค์ และพืน้ที่
ส านักงานเทศบาลนคร
นครสวรรค์

เพือ่ความปลอดภัยของเด็ก ปรับปรุงซ่อมแซมอปุกรณ์ชดุสนาม
เด็กเล่นภายในอทุยานสวรรค์ และ
พืน้ทีส่ านักงานเทศบาลนคร
นครสวรรค์

        700,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
สัญญา

เด็กเล่นภายใน
อทุยานสวรรค์ และ
พืน้ทีห่น้าอาคาร
ส านักงานเทศบาล
นครนครสวรรค์
สามารถปฏิบัติงานได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ

ส่วนการโยธา 
ส านักการชา่ง
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    4.2 แนวทางปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาแหลง่ท่องเทีย่ว พ้ืนทีนั่นทนาการ และสวนสาธารณะ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด

(KPI)

ผ.01

10 กอ่สร้างลานกฬีาต่อต้านยา
เสพติดและสนามเด็กเล่น 
พร้อมจดัภูมิทัศน์บริเวณที่
ราชพัสดุมุมถนนโกสียใ์ต้ 
บรรจบทางกลับรถใต้
สะพานเดชาติวงศ์ (ชมุชน
ป่าไม้)

เพือ่เป็นการส่งเสริมการ
ออกก าลังกายและเป็น
การป้องกนัไม่ให้กลุ่ม
เยาวชนไปยุ่งเกี่ยวกบัยา
เสพติด

ลานกฬีาด้านยาเสพติดและสนามเด็ก
เล่น พร้อมจดัภูมิทัศน์ จ านวน 1 
แห่ง พืน้ทีร่วมประมาณ 988 ตร.ม. 
ตามแบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

      3,000,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
สัญญา

มีลานกฬีาต้านยา
เสพติดและสนามเด็ก
เล่น

ส านักการชา่ง

11 จดัซ้ืออปุกรณ์สนามเด็กเล่น
 กระท่อมไม้ พาเพลิน

เพือ่ส่งเสริมและกระตุ้น
พัฒนาการทางร่างกาย 
กล้ามเนือ้ จติใจ และ
สมองของเด็ก

ชดุอปุกรณ์สนามเด็กเล่น กระท่อมไม้
 พาเพลิน

      4,900,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
สัญญา

มีอปุกรณ์สนามเด็ก
เล่น กระท่อมไม้ พา
เพลิน

ส่วนการโยธา 
ส านักการชา่ง

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

เพือ่ให้มีภูมิทัศน์ทีส่วยงาม
และให้มีสถานทีจ่ดักจิกรรม

ปรับปรุงลานดนตรีจดัท าทางเท้า
ภายในสวนปรับปรุงสวนหยอ่มติดต้ัง
ระบบสปริงเกอร์และไฟฟ้าแสงสว่าง
จ านวน  1  แห่ง ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

      5,000,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
สัญญา

เกดิความสวยงาม
ตระการตา
สร้างความประทับใจ
 แกผู้่มาเยี่ยมชม

ส านักการชา่ง
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    4.2 แนวทางปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาแหลง่ท่องเทีย่ว พ้ืนทีนั่นทนาการ และสวนสาธารณะ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด

(KPI)

ผ.01

13 ปรับปรุงเกาะกลางอทุยาน
สวรรค์
(เสนอโดยชมุชนหน้า
อทุยานฯ)

เพือ่ให้มีภูมิทัศน์ทีส่วยงาม กอ่สร้างถนนและทีจ่อดรถปรับปรุง
อาคารเดิมทีท่รุดโทรมกอ่สร้างอาคาร
เรือนร่มไม้ 1 หลังปรับปรุงพืน้ทีแ่ละ
ตัดแต่งต้นไม้พร้อมปลูกต้นไม้
เพิม่เติม  ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

    12,000,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
สัญญา

เกดิความสวยงาม
ตระการตา สร้าง
ความประทับใจ แกผู้่
มาเยี่ยมชม

ส านักการชา่ง

14 จดัท าป้ายสถานที่
ท่องเทีย่วพร้อมประวัติ 
(เสนอโดยชมุชนตลาดลาว 
ชมรมเขากบ หอการค้า
จงัหวัดนครสวรรค์ 
โรงเรียนนครสวรรค์)

เพือ่บอกถงึความเป็นมา
ของสถานทีท่่องเทีย่วใน
เขตเทศบาล

ป้ายชื่อสถานทีท่่องเทีย่วพร้อม
ประวัติ  จ านวน  12  ป้าย

        600,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
สัญญา

ประชาชนรับทราบ
ขอ้มูลประวัติความ
เป็นมาเกี่ยวกบั
สถานทีท่่องเทีย่ว

ส านักการชา่ง

15 ปรับปรุงทางจกัรยาน
ภายในอทุยานสวรรค์

เพือ่ให้ประชาชนมีเส้นทาง
เดินทางทีส่ะดวก

กอ่สร้างทางจกัรยานภายในอทุยาน
สวรรค์กว้าง 2.00 เมตร ยาว 2,725 
เมตร โดยปูบล็อกทางเท้าพร้อมขอบ
คันหิน ตามแบบแปลนรายละเอยีด
ของเทศบาล

      6,300,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
สัญญา

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การคมนาคม

ส านักการชา่ง
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139
    4.2 แนวทางปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาแหลง่ท่องเทีย่ว พ้ืนทีนั่นทนาการ และสวนสาธารณะ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด

(KPI)

ผ.01

16 พัฒนาพืน้ทีแ่ละรูปแบบ
การด ารงชวีิตของคนบ้าน
เกาะญวนตามโครงการปิด
ทองหลังพระ

เพือ่พัฒนาพืน้ทีเ่กาะญวน 
และคุณภาพชวีิตของคน
บ้านเกาะญวน

 - กอ่สร้างปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภคสาธารณูปการและส่ิง
อ านวยความสะดวกตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล
- พัฒนาต้นแบบงานชวีอนามัยของ
ชาวบ้านเกาะญวน
- ยกระดับคุณภาพชวีิตของคนบ้าน
เกาะญวน ตามโครงการปิดทองหลัง
พระ 71 ครัวเรือน
- กอ่สร้างศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก จ านวน
 1 แห่ง

    30,000,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
สัญญา

พืน้ทีเ่กาะญวนและ
ประชาชนจะได้รับ
การพัฒนา มีคุณภาพ
ชวีิตทีดี่ขึ้น

ส านักการชา่ง
ส านักการ
สาธารณสุขฯ
กองวิชาการฯ

17 พัฒนาพืน้ทีเ่ฉพาะบริเวณ
หนองผักตบ (เสนอโดย
ชมุชนหนองผักตบ)

เพือ่ให้มีภูมิทัศน์ทีส่วยงาม
และป้องกนัการบุกรุกที่
สาธารณะในเชงิรุก

กอ่สร้างศาลาลอยน้ า ศาลาทางเดิน
รอบสระน้ า และปรับปรุงภูมิทัศน์ 
โดยรอบ  ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

      5,000,000       5,000,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
สัญญา

ราษฏรทีอ่ยู่อาศัยใน
พืน้ทีม่ีทีใ่ชใ้นการ
พักผ่อนเพิม่รายได้
จากการท่องเทีย่ว

ส านักการชา่ง

18 พัฒนาพืน้ทีเ่พือ่
สวนสาธารณะและ
กจิกรรมสันทนาการ หนอง
หัวสวน และหนองปลายไร่ 
(พืน้ทีเ่ฉพาะเกาะยม)

เพือ่รองรับการพัฒนาต้น
แม่น้ าเจา้พระยาให้เป็น
แหล่งท่องเทีย่ว
ระดับประเทศถงึระดับ
นานาชาติ

ปรับปรุงพืน้ที ่กอ่สร้างสาธารณะ
อาคารกฬีากลางแจง้ และอาคาร
กฬีาในร่มในพืน้ที ่นสล.หนองหัว
สวนและหนองปลายไร่

    40,000,000     40,000,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
สัญญา

ราษฏรทีอ่ยู่อาศัยใน
พืน้ทีม่ีทีใ่ชใ้นการ
พักผ่อนเพิม่รายได้
จากการท่องเทีย่ว

ส านักการชา่ง

เงินอุดหนุนเงินอุดหนุน
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    4.2 แนวทางปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาแหลง่ท่องเทีย่ว พ้ืนทีนั่นทนาการ และสวนสาธารณะ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด

(KPI)

ผ.01

19 ปรับปรุงผิวจราจรถนน
ภายในอทุยานสวรรค์

เพือ่ให้ประชาชนมีเส้นทาง
ส าหรับเดินและเป็น
เส้นทางจกัรยานภายใน
สวนสาธารณะ

ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 
5 ซม. พืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 26,017 
ตารางเมตร ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

    15,000,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
สัญญา

ประชาชนมีทีพ่ักผ่อน
หยอ่นใจ และมีความ
ปลอดภัยในการออก
ก าลังกาย ภายใน
อทุยานสวรรค์

ส านักการชา่ง

รวมงบประมาณ 66,150,000    169,150,000  100,250,000  
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ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่1 การสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตร การค้าและอุตสาหกรรมการเกษตรทีส่มดลุ
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตร
4. ยทุธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
    4.3 แนวทางปรับปรุงและเพ่ิมประสทิธิภาพ การขยายระบบผลติ และจ้าหน่ายน้้าประปา พร้อมพัฒนาคุณภาพน้้าประปา

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 วางท่อเมนประปา ซอย
มาตุลี 13 (ซอยเจา้พระยา
อาบอบนวด)

เพือ่ขยายการผลิตน ้าประปา
ให้ประชาชนใชอ้ยา่งทัว่ถงึ

วางท่อ PVC ขนาด Ø 200 มม. ชั น
คุณภาพ 8.5 ชนิดต่อด้วยแหวนยาง
ความยาว 624 เมตร

      1,110,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก้าหนดของ
สัญญา

ประชาชนมีน ้าสะอาด
ใช ้อปุโภคบริโภค 
อยา่งทัว่ถงึและ
เพียงพอ

ส้านักการประปา

2 วางท่อเมนประปา ถนน
วิมานแมน ฝ่ังขวาแยกจาก
ซอยสวรรค์วิถ ี22

เพือ่ขยายการผลิตน ้าประปา
ให้ประชาชนใชอ้ยา่งทัว่ถงึ

วางท่อ PVC ขนาด Ø 100 มม. ชั น
คุณภาพ 13.5 ชนิดต่อด้วยแหวนยาง
 ความยาว 250 เมตร และเขา้ซอย
สวรรค์วิถ ี20 ความยาว 135 เมตร 
รวมความยาว 385 เมตร วางท่อเมน

        450,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก้าหนดของ
สัญญา

ประชาชนมีน ้าสะอาด
ใช ้อปุโภคบริโภค 
อยา่งทัว่ถงึและ
เพียงพอ

ส้านักการประปา

3 วางท่อเมนประปา จาก
หลักดับเพลิงติดบ้านพัก
พนักงานเจา้ท่าถงึสุดรั ว
ส้านักงานตรวจเงินแผ่นดิน

เพือ่ขยายการผลิตน ้าประปา
ให้ประชาชนใชอ้ยา่งทัว่ถงึ

วางท่อ PVC ขนาด Ø 100 มม. ชั น
คุณภาพ 13.5 ชนิดต่อด้วยแหวนยาง
 ความยาว 650 เมตร จากหลัง
ดับเพลิง ติดบ้านพักพนักงานเจา้ท่า
ถงึสุดรั วส้านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
พร้อมติดตั งหลักดับเพลิง 1 จดุ

        720,600 เป็นไปตาม
ขอ้ก้าหนดของ
สัญญา

ประชาชนมีน ้าสะอาด
ใช ้อปุโภคบริโภค 
อยา่งทัว่ถงึและ
เพียงพอ

ส้านักการประปา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 ถึง 2560)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี วัด
(KPI)

ผ.01
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    4.3 แนวทางปรับปรุงและเพ่ิมประสทิธิภาพ การขยายระบบผลติ และจ้าหน่ายน้้าประปา พร้อมพัฒนาคุณภาพน้้าประปา

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี วัด
(KPI)

ผ.01

4 วางท่อเมนประปา ถ.
สวรรค์วิถ ี65  ฝ่ังซ้าย
และฝ่ัวขวา

เพือ่ขยายการผลิตน ้าประปา
ให้ประชาชนใชอ้ยา่งทัว่ถงึ

วางท่อ PVC ขนาด Ø 100 มม. ชั น
คุณภาพ 13.5 ชนิดต่อด้วยแหวนยาง
ความยาวฝ่ังซ้าย ฝ่ังขวา ความยาว
ประมาณ 970 เมตร

1,110,000      เป็นไปตาม
ขอ้ก้าหนดของ
สัญญา

ประชาชนมีน ้าสะอาด
ใช ้อปุโภคบริโภค 
อยา่งทัว่ถงึและ
เพียงพอ

ส้านักการประปา

5 งานปรับปรุงชดุเครนราง
เล่ือนภายในโรงสูบน ้าแรง
สูงที ่4

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการ
ผลิตน ้าประปา

1.ปรับปรุงชดุเครนรางเล่ือนส้าหรับ
เคร่ืองสูบน ้าแรงสูงเคร่ืองที ่
1,2,3,4,6,7,8
2.ประกอบด้วยสะพานเครนรับ
น ้าหนักพร้อมชดุปัม้หัวท้ายสะพาน 
จ้านวน 1 ชดุ
3.สายเมนไฟฟ้าจากหม้อแปลงไฟฟ้า
พร้อมตู้เมนไฟฟ้าใหม่แทนตู้เดิม 1 ชดุ

      1,950,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก้าหนดของ
สัญญา

ประชาชนมีน ้าสะอาด
ใช ้อปุโภคบริโภค 
อยา่งทัว่ถงึและ
เพียงพอ

ส้านักการประปา

6 งานปรับปรุงและติดตั ง
เคร่ืองสูบน ้ามอเตอร์ไฟฟ้า
ขนาด 160 กโิลวัตต์ (220 
แรงม้า) โรงสูบน ้าแรงสูงที ่1

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการ
ผลิตน ้าประปา

1.งานรื อถอนปัม๊ ส่งคืนแกเ่ทศบาล
2.จดัหาและติดตั งเคร่ืองสูบน ้าใหม่
ประกอบเขา้กบัมอเตอร์ไฟฟ้าเดิม 
ขนาด 160 kw พร้อมสายเมนไฟฟ้า 
จ้านวน 1 ชดุ 
3.ปรับปรุงท่อทางดูดและทางส่งเดิม
ให้ประกอบกบัเคร่ืองสูบน ้าใหม่ 1 งาน

870,000        เป็นไปตาม
ขอ้ก้าหนดของ
สัญญา

ประชาชนมีน ้าสะอาด
ใช ้อปุโภคบริโภค 
อยา่งทัว่ถงึและ
เพียงพอ

ส้านักการประปา
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    4.3 แนวทางปรับปรุงและเพ่ิมประสทิธิภาพ การขยายระบบผลติ และจ้าหน่ายน้้าประปา พร้อมพัฒนาคุณภาพน้้าประปา

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี วัด
(KPI)

ผ.01

7 งานปรับปรุงและติดตั ง
เคร่ืองสูบน ้ามอเตอร์ไฟฟ้า
ขนาด 90 กโิลวัตต์ (125 
แรงม้า) โรงสูบน ้าแรงต้่า ที่
 2

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการ
ผลิตน ้าประปา

1.งานรื อถอนปัม๊ เชค็วาล์ว ประตูน ้า
ส่งคืนแกเ่ทศบาล
2.จดัหาและติดตั งเคร่ืองสูบน ้าใหม่
ประกอบเขา้กบัมอเตอร์ไฟฟ้าเดิม 
ขนาด 90 KW  1  ชดุ
3.ปรับปรุงท่อทางดูดและทางส่งเดิม
ให้ประกอบกบัเคร่ืองสูบน ้าใหม่ 1 งาน
4.จดัหาและติดตั งเคร่ืองสูบน ้าใหม่
ประกอบเขา้กบัมอเตอร์ไฟฟ้าเดิม 
ขนาด 90 KW

840,000        เป็นไปตาม
ขอ้ก้าหนดของ
สัญญา

ประชาชนมีน ้าสะอาด
ใช ้อปุโภคบริโภค 
อยา่งทัว่ถงึและ
เพียงพอ

ส้านักการประปา

8 งานปรับปรุงเครนไฟฟ้า 
และ รางรับเครนถงักรอง
ทรายโรงกรองน ้า โรงที ่1

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการ
ผลิตน ้าประปา

1.โครงสร้างเสาเหล็ก คาน และบีม
ส้าหรับรอก 1 งาน
2.รอกไฟฟ้าส่ีทิศทาง 2 ชดุ
3.รอกโซ่สาวมือ 1 ชดุ และ รางวิ่ง
สาวมือ 1 ชดุ
4.งานเดินสายเมนไฟฟ้า และติดตั ง
ตู้ควบุคมรอกไฟฟ้าแบบ 2 ชดุ ใน 1 ตู้

990,000        เป็นไปตาม
ขอ้ก้าหนดของ
สัญญา

ประชาชนมีน ้าสะอาด
ใช ้อปุโภคบริโภค 
อยา่งทัว่ถงึและ
เพียงพอ

ส้านักการประปา

9 งานปรับปรุงรางรับเครน
ไฟฟ้า โรงเกบ็ สารส้ม - 
ปูนขาวถงักรองทราย โรง
กรองน ้า โรงที ่1

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการ
ผลิตน ้าประปา

1.งานปรับปรุงบีมส้าหรับรอกไฟฟ้า 1
 งาน
2.งานปรับปรุงระบบสายไฟฟ้า 1 งาน

200,000        เป็นไปตาม
ขอ้ก้าหนดของ
สัญญา

ประชาชนมีน ้าสะอาด
ใช ้อปุโภคบริโภค 
อยา่งทัว่ถงึและ
เพียงพอ

ส้านักการประปา
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    4.3 แนวทางปรับปรุงและเพ่ิมประสทิธิภาพ การขยายระบบผลติ และจ้าหน่ายน้้าประปา พร้อมพัฒนาคุณภาพน้้าประปา

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี วัด
(KPI)

ผ.01

10 งานปรับปรุงตู้เมนควบคุม
ระบบไฟฟ้าและสายไฟฟ้า
โรงสูบน ้าแรงต้่า 2

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการ
ผลิตน ้าประปา

1.งานรื อถอนตู้เมนเดิม และ สายไฟฟ้า
2.จดัหาและติดตั งตู้เมนไฟฟ้าใหม่
ภายในอาคาร
3.จดัหาและติดตั งสายเมนไฟฟ้าและ
เคเบิ ลแลคเดอร์จากหม้อแปลงถงึตู้
เมนไฟฟ้า
4.จดัหาและติดตั งสายไฟฟ้าและ
เคเบิ ลแลดเดอร์และท่อร้อยสายไฟ
จากตู้เมนถงึตู้ควบคุมมอเตอร์
5.งานซ่อมปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้า 
ขนาด 400 Kw  1 งาน

910,000        เป็นไปตาม
ขอ้ก้าหนดของ
สัญญา

ประชาชนมีน ้าสะอาด
ใช ้อปุโภคบริโภค 
อยา่งทัว่ถงึและ
เพียงพอ

ส้านักการประปา

11 งานติดตั งเคร่ืองตรวจจบั
แกส๊คลอรีนพร้อมหัว
เซ็นเซอร์ 1 ชดุ โรงกรองน ้า

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการ
ผลิตน ้าประปา

1.งานรื อถอนชดุตรวจจบัคลอรีนเดิม 
และติดตั งชดุใหม่ 1 ชดุ
2.งานรื นถอนหัวเซ็นเซอร์จบัคลอรีน
เดิม และ ติดตั งชดุใหม่ 2 หัว
3.เดินสายไฟฟ้าและสายสัญญาณ 1 
ชดุ

170,000        เป็นไปตาม
ขอ้ก้าหนดของ
สัญญา

ประชาชนมีน ้าสะอาด
ใช ้อปุโภคบริโภค 
อยา่งทัว่ถงึและ
เพียงพอ

ส้านักการประปา
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    4.3 แนวทางปรับปรุงและเพ่ิมประสทิธิภาพ การขยายระบบผลติ และจ้าหน่ายน้้าประปา พร้อมพัฒนาคุณภาพน้้าประปา

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี วัด
(KPI)

ผ.01

12 วางท่อประปา  ลอดใต้
สะพานเดชา

เพือ่ขยายการผลิตน ้าประปา
ให้ประชาชนใชอ้ยา่งทัว่ถงึ

วางท่อ PVC ขนาด Ø 400 มม. ชั น
คุณภาพ 13.5 ชนิดต่อด้วยแหวนยาง
 ความยาว 400 เมตร

      1,910,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก้าหนดของ
สัญญา

ประชาชนมีน ้าสะอาด
ใช ้อปุโภคบริโภค 
อยา่งทัว่ถงึและ
เพียงพอ

ส้านักการประปา

13 วางท่อเมนประปา ถนน
พหลโยธินไปถนนเล่ียง
เมืองถงึทางเขา้โครงการ
หมูบ่้านมัน่คง

เพือ่ขยายการผลิตน ้าประปา
ให้ประชาชนใชอ้ยา่งทัว่ถงึ

วางท่อ PVC ขนาด Ø 200 มม. PVC
 ขนาด Ø 150 มม. ชั นคุณภาพ 13.5
 ชนิดต่อด้วยแหวนยางติดตั งดับเพลิง
 จ้านวน 2 จดุ  ความยาว 900 เมตร

      1,436,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก้าหนดของ
สัญญา

ประชาชนมีน ้าสะอาด
ใช ้อปุโภคบริโภค 
อยา่งทัว่ถงึและ
เพียงพอ

ส้านักการประปา

14 วางท่อประปา G/S ขา้ม
สะพานไปเกาะยม

เพือ่ขยายการผลิตน ้าประปา
ให้ประชาชนใชอ้ยา่งทัว่ถงึ

วางท่อ G/S ขนาด 250 มม. ชั น
คุณภาพ 8.5 ชนิดต่อด้วยแหวนยาง 
ความยาว 406 เมตร

      2,000,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก้าหนดของ
สัญญา

ประชาชนมีน ้าสะอาด
ใช ้อปุโภคบริโภค 
อยา่งทัว่ถงึและ
เพียงพอ

ส้านักการประปา

รวมงบประมาณ 9,320,600      1,910,000      3,436,000      
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ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่1 การสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตร การค้าและอุตสาหกรรมการเกษตรทีส่มดลุ
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตร
4. ยทุธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
    4.4 แนวทางปรับปรุง และเพ่ิมประสทิธิภาพระบบระบายน้้า ระบบป้องกันน้้าท่วม / และแก้ไขปัญหาน้้าท่วม

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงระบบระบายน ้า
ถนนโกสียจ์ากแยกถนน
โกสีย ์33 ถงึแยกหลัง
ธนาคารกรุงไทยสาขาถนน
สวรรค์วิถี

เพือ่ให้มีระบบระบายน ้า
ทีดี่ รวบรวมน ้าเสียเขา้สู่
โรงปรับปรุงคุณภาพน ้า
และแกไ้ขปัญหาน ้าท่วม
ขงัในพื นที่

ท่อระบายน ้า ค.ส.ล. ขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 1.20 เมตร พร้อม
กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.20
 เมตร กว้าง 9 เมตร ยาว 386 เมตร
 ตามแบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

      5,500,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก้าหนดของ
สัญญา

ประหยดัค่าไฟฟ้า
จากการไม่ต้องใช้
สถานีสูบน ้าเสีย 
รวมทั งราษฏรทีอ่ยู่
อาศัยในพื นทีไ่ด้รับ
ความสะดวก 
ปลอดภัย ไม่มีปัญหา
น ้าท่วมขงัในพื นที่

ส้านักการชา่ง

2 กอ่สร้างคันป้องกนัน ้าท่วม
ถนนริมน ้าจากหน้า
โรงเรียนอนุบาลไปตามริม
แม่น ้าเจา้พระยาถงึขา้งวัด
เขื่อนแดงและตามแนว
ถนนสวรรค์วิถ ีถงึแยกสันคู

เพือ่ป้องกนัน ้าท่วมชมุชน
เมืองนครสวรรค์

คันป้องกนัน ้าท่วมยาว 3,224 เมตร
 พร้อมงานประกอบตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

  150,000,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก้าหนดของ
สัญญา

ป้องกนัปัญหาน ้าท่วม
ได้อยา่งเต็มรูปแบบ

ส้านักการชา่ง

ที่ โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 ถึง 2560)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี วัด

(KPI)

ผ.01

เงินอุดหนุน
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    4.4 แนวทางปรับปรุง และเพ่ิมประสทิธิภาพระบบระบายน้้า ระบบป้องกันน้้าท่วม / และแก้ไขปัญหาน้้าท่วม

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ
ผลลัพธ์ทีค่าดว่า

จะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี วัด

(KPI)

ผ.01

3 กอ่สร้างสถานีสูบน ้าชมุชน
วัดเขาฯ

เพือ่ให้มีระบบระบายน ้า
ทีดี่

บ่อสูบน ้า ค.ส.ล. พร้อมเคร่ืองสูบน ้า
แบบจุ่มอตัราสูบไม่น้อยกว่า 35 
ลิตรต่อวินาที จ้านวน 2 ตัว พร้อม
เขื่อนป้องกนัตล่ิง ความยาว 30 
เมตร บริเวณจดุทิ งน ้า ตามแบบ
แปลนรายละเอยีดเทศบาล

      5,000,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก้าหนดของ
สัญญา

ป้องกนัปัญหาน ้าท่วม
ได้อยา่งเต็มรูปแบบ

ส้านักการชา่ง

4 กอ่สร้างคันป้องกนัน ้าท่วม
บริเวณเชงิสะพานเดชาติ
วงศ์เชื่อมต่อระหว่างเขื่อน
ป้องกนัน ้าท่วมชว่งเกาะ
ญวนกบัระบบป้องกนัน ้า
ท่วม กรมโยธาธิการระยะ
ทีห่นึง่

เพือ่ป้องกนัน ้าท่วมชมุชน
เมืองนครสวรรค์

คันป้องกนัน ้าท่วมยาวประมาณ 
15 เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอยีดเทศบาล

        500,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก้าหนดของ
สัญญา

ป้องกนัปัญหาน ้าท่วม
ได้อยา่งเต็มรูปแบบ

ส้านักการชา่ง

5 กอ่สร้างคันป้องกนัน ้าท่วม
ชมุชนเขาโกรกพม่า เขา
ใหญ่ เขาน้อย

เพือ่ป้องกนัน ้าท่วมชมุชน
เมืองนครสวรรค์

คันป้องกนัน ้าท่วมยาว 4,900 เมตร
 และงานประกอบตามแบบแปลน
รายละเอยีด

  530,000,000     500,000,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก้าหนดของ
สัญญา

ป้องกนัปัญหาน ้าท่วม
ได้อยา่งเต็มรูปแบบ

ส้านักการชา่ง

6 ซ่อมแซมเขื่อนปัองกนัตล่ิง
ตามแนวคันป้องกนัน ้าท่วม
จากใต้สะพานเดชาติวงศ์
ถงึหน้าโรงเรียนอนุบาล
นครสวรรค์

เพือ่ซ่อมแซมระบบ
ป้องกนัน ้าท่วม

ซ่อมแซมเขื่อนป้องกนัตล่ิงทีช่้ารุด
ตามแบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

      2,000,000        2,000,000       2,000,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก้าหนดของ
สัญญา

สามารถใชร้ะบบ
ป้องกนัน ้าท่วมได้
ตามวัตถปุระสงค์ของ
การกอ่สร้าง

ส้านักการชา่ง

เงินอุดหนุนเงินอุดหนุน
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    4.4 แนวทางปรับปรุง และเพ่ิมประสทิธิภาพระบบระบายน้้า ระบบป้องกันน้้าท่วม / และแก้ไขปัญหาน้้าท่วม

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ
ผลลัพธ์ทีค่าดว่า

จะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี วัด

(KPI)

ผ.01

7 กอ่สร้างพื น ค.ส.ล ภายใน
สถานีสูบ-จา่ยน ้าเสียที ่4 
(เชงิสะพานเดชาติวงศ์)

เพือ่ปรับปรุงพื นที ่ค.ส.ล
 ภายในสถานีสูบ-จา่ยน ้า
เสียที ่4 (เชงิสะพานเด
ชาติวงศ์)

พื น ค.ส.ล หนา 0.15 เมตร
ไม่น้อยกว่า 210  ตารางเมตร

115,500        เป็นไปตาม
ขอ้ก้าหนด
ของสัญญา

ราษฏรทีอ่ยู่อาศัยใน
พื นทีไ่ด้รับการ
คมนาคมทีส่ะดวก  
ไม่มีปัญหาน ้าท่วมขงั

ส้านักการชา่ง

8 ซ่อมแซมสถานีสูบน ้าเสีย 2
 สถานี

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

2 สถานี 2,550,000      เป็นไปตาม
ขอ้ก้าหนด
ของสัญญา

ราษฏรทีอ่ยู่อาศัยใน
พื นทีไ่ด้รับการ
คมนาคมทีส่ะดวก  
ไม่มีปัญหาน ้าท่วมขงั

ส้านักการชา่ง

9 ปรับปรุงสถานีสูบน ้าเสีย
และน ้าฝน จ้านวน 5 แห่ง

เพือ่ชว่ยป้องกนัน ้าท่วม
ภายในสถานีสูบน ้า

รั ว ค.ส.ล. รอบสถานีสูบและภายใน
สถานีสูบน ้าเสียและน ้าฝน จ้านวน 5
 สถานี ตามแบบแปลนรายละเอยีด
ของเทศบาล

1,400,000      เป็นไปตาม
ขอ้ก้าหนด
ของสัญญา

ไม่มีปัญหาน ้าท่วมขงั ส้านักการชา่ง

10 กอ่สร้างพื น ค.ส.ล ภายใน
สถานีสูบ - จา่ยน ้าเสียที ่2 
(ถนนโกสียห์ลัง
ธนาคารกรุงไทย เอ)

เพือ่ปรับปรุงพื นที ่ค.ส.ล
 ภายในสถานีสูบ - จา่ย
น ้าเสียที ่2 (ถนนโกสีย์
หลังธนาคารกรุงไทย เอ)

พื น ค.ส.ล หนา 0.15 เมตร
ไม่น้อยกว่า 87  ตารางเมตร

47,850          เป็นไปตาม
ขอ้ก้าหนด
ของสัญญา

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยใน
พื นทีไ่ด้รับความ
สะดวกปลอดภัย มี
เส้นทางคมนาคมใช้
สัญจร ป้องกนัปัญหา
น ้าเออ่ล้นตล่ิง

ส้านักการชา่ง
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    4.4 แนวทางปรับปรุง และเพ่ิมประสทิธิภาพระบบระบายน้้า ระบบป้องกันน้้าท่วม / และแก้ไขปัญหาน้้าท่วม

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ
ผลลัพธ์ทีค่าดว่า

จะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี วัด

(KPI)

ผ.01

11 กอ่สร้างเขื่อนป้องกนัตล่ิง
ริมแม่น ้าปิงบริเวณเกาะยม
จากจดุสิ นเขื่อนบริเวณต้น
น ้าเจา้พระยาถงึเชงิสะพาน
นิมมานรดี

เพือ่ป้องกนัตล่ิงริม
แม่น ้าพัง

เขื่อนป้องกนัตล่ิงและถนนล้าลอง
หลังเขื่อน ยาว 1,178 เมตร ตาม
แบบแปลนรายละเอยีดของเทศบาล

    117,800,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก้าหนดของ
สัญญา

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยใน
พื นทีไ่ด้รับความ
สะดวกปลอดภัย มี
เส้นทางคมนาคมใช้
สัญจร ป้องกนัปัญหา
น ้าเออ่ล้นตล่ิง

ส้านักการชา่ง

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

เพือ่ป้องกนัตล่ิงริม
แม่น ้าพัง

เขื่อนป้องกนัตล่ิงและถนนล้าลอง
หลังเขื่อน ยาว 1,580 เมตร ตาม
แบบแปลนรายละเอยีดของเทศบาล

    158,000,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก้าหนดของ
สัญญา

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยใน
พื นทีไ่ด้รับความ
สะดวกปลอดภัย มี
เส้นทางคมนาคมใช้
สัญจร ป้องกนัปัญหา
น ้าเออ่ล้นตล่ิง

ส้านักการชา่ง

13 กอ่สร้างเขื่อนป้องกนัตล่ิง
ริมแม่น ้าน่าน ตั งแต่ศาล
เจา้ถงึสะพานขา้มแม่น ้า
น่านฝ่ังตรงขา้มวัดปากน ้า
โพเหนือ

เพือ่ป้องกนัตล่ิงริม
แม่น ้าพัง

เขื่อนป้องกนัตล่ิงและถนนล้าลอง
หลังเขื่อน ยาว 1,810 เมตร ตาม
แบบแปลนรายละเอยีดเทศบาล

    176,000,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก้าหนดของ
สัญญา

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยใน
พื นทีไ่ด้รับความ
สะดวกปลอดภัย มี
เส้นทางคมนาคมใช้
สัญจร ป้องกนัปัญหา
น ้าเออ่ล้นตล่ิง

ส้านักการชา่ง

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน
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    4.4 แนวทางปรับปรุง และเพ่ิมประสทิธิภาพระบบระบายน้้า ระบบป้องกันน้้าท่วม / และแก้ไขปัญหาน้้าท่วม

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ
ผลลัพธ์ทีค่าดว่า

จะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี วัด

(KPI)

ผ.01

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

เพือ่ให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร

กอ่สร้างรางระบายน ้า คสล.รูปตัวย ู
 พร้อมฝาปิด คสล.ซอยมาตุลี 14  
ขนาดลึก 0.40 เมตร กว้าง 0.50 
เมตร ความยาว รวมทั งสองขา้ง 
494 เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

       1,130,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก้าหนดของ
สัญญา

ราษฏรทีอ่ยู่อาศัยใน
พื นทีไ่ด้รับการ
คมนาคมทีส่ะดวก 
รวดเร็ว

ส้านักการชา่ง

15 ปรับปรุงระบบระบายน ้า
ถนนโกสียจ์ากเชงิสะพาน
พิษณุโลก - ป้อมหนึง่ 
(เสนอโดยชมุชนโกมินทร์)

เพือ่ให้มีระบบระบายน ้า
ทีดี่

กอ่สร้างท่อระบายน ้าขนาด  1.20 
เมตร  ยาว  2,275  เมตร และท่อ
ระบายน ้าขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง  
1.50  เมตร  ยาว 1,490  เมตร 
อาคารดักน ้าเสียและสถานีสูบ ตาม
แบบแปลนรายละเอยีดของเทศบาล

      40,000,000     40,000,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก้าหนดของ
สัญญา

ราษฏรทีอ่ยู่อาศัยใน
พื นทีไ่ด้รับการ
คมนาคมทีส่ะดวก  
ไม่มีปัญหาน ้าท่วมขงั

ส้านักการชา่ง

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

เพือ่รวบรวมน ้าเสียและ
ระบบระบายน ้า  
ป้องกนัน ้าท่วมขงัพื นที ่
ตามแนวถนน

กอ่สร้างท่อระบายน ้าขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 1.00 เมตร  ยาว  
1,836  เมตร , ขนาด 1.20 เมตร 
ยาว  925  เมตร, ขนาด 1.50 เมตร
ยาว 826 เมตร พร้อมปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน กอ่สร้างอาคารดักน ้า
เสียและบ่อสูบน ้าเสีย ตามแบบ
แปลนรายละเอยีดเทศบาล

      80,000,000     80,000,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก้าหนดของ
สัญญา

ราษฏรทีอ่ยู่อาศัย    
ในพื นทีไ่ด้รับการ
คมนาคมทีส่ะดวก  
ไม่มีปัญหาน ้าท่วมขงั

ส้านักการชา่ง
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน
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    4.4 แนวทางปรับปรุง และเพ่ิมประสทิธิภาพระบบระบายน้้า ระบบป้องกันน้้าท่วม / และแก้ไขปัญหาน้้าท่วม

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ
ผลลัพธ์ทีค่าดว่า

จะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี วัด

(KPI)

ผ.01

17 กอ่สร้างท่อระบายน ้า
พร้อมซ่อมแซมผิวจราจร 
ถนนวงศ์สวรรค์ จากแยก
ถนนวิมานแมนถงึแยกถนน
ลูกเสือ (เสนอโดยชมุชน
ถาวรพัฒฯ)

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการจราจร การขนส่ง
และมีระบบระบายน ้าทีดี่

กอ่สร้างท่อระบายน ้า ขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 1.20 เมตร ยาว 
460 เมตร พร้อมปรับปรุงซ่อมแซม
ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.20 เมตร 
พื นที ่855 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนรายละเอยีดของเทศบาล

       5,500,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก้าหนดของ
สัญญา

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดี ได้รับความสะดวก
รวดเร็ว ไม่มีปัญหา
น ้าท่วมขงั

ส้านักการชา่ง

18 กอ่สร้างผิวจราจรพร้อมท่อ
ระบายน ้าถนนสวรรค์วิถ ี
จากแยกหน้าวัด
นครสวรรค์ถงึตึกน ้าเงิน

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการจราจร การขนส่ง
และมีระบบระบายน ้าทีดี่

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.20 เมตร 
กว้าง 11-15 เมตร ยาว 430 เมตร 
หรือพื นทีไ่ม่น้อยกว่า 5,970 เมตร 
พร้อมท่อระบายน ้า ค.ส.ล. 
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 1.50 เมตร ตาม
แบบแปลนรายละเอยีดของเทศบาล

       8,500,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก้าหนดของ
สัญญา

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดี ได้รับความสะดวก
รวดเร็ว ไม่มีปัญหา
น ้าท่วมขงั

ส้านักการชา่ง

19 กอ่สร้างเขื่อนป้องกนัตล่ิง
ริมแม่น ้าเจา้พระยา ตั งแต่
ศาลเจา้ถงึท่าขา้วก้านันทรง

เพือ่ป้องกนัตล่ิงริม
แม่น ้าพัง

เขื่อนป้องกนัตล่ิงและถนนล้าลอง
หลังเขื่อนยาว 958 เมตร ตามแบบ
แปลนรายละเอยีดเทศบาล

    95,800,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก้าหนดของ
สัญญา

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยใน
พื นทีไ่ด้รับความ
สะดวกปลอดภัย มี
เส้นทางคมนาคมใช้
สัญจร ป้องกนัปัญหา
น ้าเออ่ล้นตล่ิง

ส้านักการชา่ง
เงินอุดหนุน
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    4.4 แนวทางปรับปรุง และเพ่ิมประสทิธิภาพระบบระบายน้้า ระบบป้องกันน้้าท่วม / และแก้ไขปัญหาน้้าท่วม

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ
ผลลัพธ์ทีค่าดว่า

จะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี วัด

(KPI)

ผ.01

20 กอ่สร้างเขื่อนป้องกนัตล่ิง
ริมแม่น ้าเจา้พระยา ฝ่ังวัด
เขา ตั งแต่บริเวณเชงิ
สะพานเดชา ถงึหน้าบริษัท
เสริมสุข จ้ากดั

เพือ่ป้องกนัตล่ิงริม
แม่น ้าพัง

เขื่อนป้องกนัตล่ิงและปรับปรุงถนน
หลังเขื่อนยาว 1,320 เมตรตาม
แบบแปลนรายละเอยีดเทศบาล

  100,000,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก้าหนดของ
สัญญา

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยใน
พื นทีไ่ด้รับความ
สะดวกปลอดภัยมี
เส้นทางคมนาคมใช้
สัญจรป้องกนัปัญหา
น ้าเออ่ล้นตล่ิง

ส้านักการชา่ง

21 กอ่สร้างเขื่อนป้องกนัตล่ิง
บริเวณเกาะยม จาก
สะพานนิมมานรดี ถงึ
บริเวณวัดคลองคาง

เพือ่ป้องกนัตล่ิงริม
แม่น ้าพัง

เขื่อนป้องกนัตล่ิงและปรับปรุงถนน
หลังเขื่อนยาว 457 เมตร ตามแบบ
แปลนรายละเอยีดเทศบาล

    45,700,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก้าหนดของ
สัญญา

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยใน
พื นทีไ่ด้รับความ
สะดวกปลอดภัยมี
เส้นทางคมนาคมใช้
สัญจรป้องกนัปัญหา
น ้าเออ่ล้นตล่ิง

ส้านักการชา่ง

22 ติดตั งเคร่ืองผลักดันน ้า
แม่น ้าเจา้พระยา บริเวณใต้
สะพานเดชาติวงศ์

เพือ่ชว่ยให้น ้าในแม่น ้า
เจา้พระยาไหลผ่าน
สะพานเดชาติวงศ์ได้ 
เร่งน ้าในชว่งน ้าหลาก

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

  150,000,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก้าหนดของ
สัญญา

ลดระดับน ้าในแม่น ้า
ปิง น่านและ
เจา้พระยาชว่งทีไ่หล
ผ่านตัวเมือง
นครสวรรค์ไม่กอ่
ปัญหาน ้าเออ่ล้นเขา้
ตัวเมืองในชว่งอทุกภัย

ส้านักการชา่ง

รวมงบประมาณ 697,113,350  1,088,930,000  513,500,000  

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน
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ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่6 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ี
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่8 การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ี
5. ยทุธศาสตร์ดา้นการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมัน่คง
    5.1 แนวทางสง่เสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค  สทิธิ เสรีภาพ ของประชาชน และการมีสว่นร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถ่ิน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 วันเทศบาล (ตามนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย)

 เพือ่เชดิชคูวามส าคัญของ
การปกครองท้องถิ่นใน
รูปแบบเทศบาลให้ปรากฏ
แกป่ระชาชนทัว่ไป

ท าบุญเล้ียงเพลพระ จดันิทรรศการ
ผลงานเทศบาล จดักจิกรรม
นันทนาการ จ านวน 1 คร้ัง

          50,000           50,000           50,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
โครงการ

พนักงานเทศบาล
และประชาชนทัว่ไป
เขา้ใจและเห็น
ความส าคัญของการ
ปกครองท้องถิ่น
รูปแบบเทศบาล 
พนักงานเทศบาลมี
ความรัก สามัคคี

งานธุรการ 
ส านัก
ปลัดเทศบาล

2 อดุหนุนหน่วยงานของรัฐ
หรือองค์กรเอกชนใน
กจิกรรมอนัเป็น
สาธารณประโยชน์

เพือ่อดุหนุนองค์กรประชาชน
 องค์กรการกศุลองค์กรที่
จดัต้ังตามกฎหมาย ส่วน
ราชการหรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐในจงัหวัด ในกจิกรรม
อนัเป็นสาธารณประโยชน์

อดุหนุนหน่วยงานต่างๆ ในกจิกรรม
อนัเป็นสาธารณประโยชน์ จ านวน 3 
หน่วยงาน

      1,000,000       1,000,000       1,000,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
โครงการ

หน่วยงานของรัฐหรือ
องค์กรเอกชน
สามารถปฏิบัติงานได้
อยา่งราบร่ืน

งานธุรการ 
ส านัก
ปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 ถึง 2560)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01
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    5.1 แนวทางสง่เสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค  สทิธิ เสรีภาพ ของประชาชน และการมีสว่นร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถ่ิน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

3 ส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ

เพือ่น าขอ้มูลทีไ่ด้รับมา
ปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ท างาน ให้ผู้รับบริการได้รับ
ความพึงพอใจสูงสุด

จดัจา้งหน่วยงานหรือสถาบันทีเ่ป็น
กลางส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการของเทศบาลในประเด็น
หลัก ๆ ได้แก ่ด้านกระบวนการ
ขั้นตอนการให้บริการด้านเจา้หน้าทีผู้่
ให้บริการด้านส่ิงอ านวยความสะดวก
 ฯลฯ

          50,000           50,000           50,000 ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ
ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน

ผู้รับบริการได้รับ
ความพึงพอใจสูงสุด

งานการ
เจา้หน้าที ่
ส านัก
ปลัดเทศบาล

รวมงบประมาณ 1,100,000      1,100,000      1,100,000      
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ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่6 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ี
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่5 การจดัระเบียบชมุชน สงัคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
5. ยทุธศาสตร์ดา้นการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมัน่คง
    5.2 แนวทางพัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการรักษาความสงบเรียบร้อย ความมัน่คงปลอดภัยในชวีติและทรัพยส์นิ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 จดัระเบียบการจ าหน่าย
สินค้าในทีส่าธารณะและให้
ความรู้แกผู้่ประกอบการค้า

ผู้ประกอบการค้ารู้และ
เขา้ใจกฎ ระเบียบของ
ราชการและปฏิบัติได้อยา่ง
ถกูต้อง

ผู้กระท าผิดกฏหมายลดลงร้อยละ  50           50,000           50,000           50,000 ผู้กระท าผิด
กฏหมาย
ลดลงร้อยละ  
50

การจ าหน่ายสินค้าใน
ทีห่รือทางสาธารณะ
มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย

งานเทศกจิ
ส านัก
ปลัดเทศบาล

2 ส ารวจตรวจสอบบุคคล
เร่ร่อนขอทานในเขตเทศบาล

เพือ่เป็นการพัฒนาคุณภาพ
ชวีิตบุคคลเร่ร่อนขอทาน 
ตลอดจนเพือ่ลดปัญหาการ
กอ่อาชญากรรม

คนเร่ร่อนในเขตเทศบาลลดลงร้อยละ
 60

          10,000           10,000           10,000 คนเร่ร่อนใน
เขตเทศบาล
ลดลงร้อยละ 
60

ลดปัญหาบุคคล
เร่ร่อนขอทานในเขต
เทศบาล

งานเทศกจิ
ส านัก
ปลัดเทศบาล

3 จดัระเบียบถนนและทาง
เท้าในเขตเทศบาล

เพือ่ให้เกดิความเป็นระเบียบ
และความสะดวกในการ
สัญจรของประชาชน

ทางเท้ามีทางเดินส าหรับประชาชน
และถนนทีช่อ่งจอดรถร้อยละ 80

          50,000           50,000           50,000 ทางเท้ามี
ทางเดิน
ส าหรับ
ประชาชน
และถนนที่
ชอ่งจอดรถ
ร้อยละ 80

ประชาชนมีทีจ่อดรถ
เพียงพอและทางเท้า
มีทางเดิน

งานเทศกจิ
ส านัก
ปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 ถึง 2560)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด

(KPI)

ผ.01
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    5.2 แนวทางพัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการรักษาความสงบเรียบร้อย ความมัน่คงปลอดภัยในชวีติและทรัพยส์นิ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด

(KPI)

ผ.01

4 สัปดาห์ป้องกนัอคัคีภัย เพือ่จดักจิกรรมณรงค์
ป้องกนัอคัคีภัย

71  ชมุชน           50,000           50,000           50,000 จ านวนชมุชน
ทีเ่ขา้ร่วม
กจิกรรม

การเกดิอคัคีภัยลดลง งานป้องกนัฯ

5 รณรงค์ป้องกนัสาธารณภัย เพือ่จดักจิกรรมรณรงค์
ป้องกนัเหตุสาธารณภัย 
อบุัติภัย

71  ชมุชน           50,000           50,000           50,000 จ านวนชมุชน
ทีเ่ขา้ร่วม
กจิกรรม

การเกดิสาธารณภัย
ลดลง

งานป้องกนัฯ

6 ตรวจร่วมเพือ่ความปลอดภัย เพือ่จดัก าลัง อปพร.ออก
ตรวจร่วม กบัหน่วยงานของ
ต ารวจ

1 โครงการ           60,000           60,000           60,000 จ านวนคร้ังที่
จดักจิกรรม

การเกดิอคัคีภัย และ
เหตุสาธารณภัย ลดลง

งานป้องกนัฯ

7 เยาวชนป้องกนัสาธารณ
ภัยหรือภัยคุกคามอื่น

เพือ่ฝึกให้เยาวชนรู้วิธีการ
ป้องกนัสาธารณภัย และ
ระงับภัย ตลอดจนการ
ป้องกนัตัวจากภัยคุกคามอื่น

60  คน           60,000           60,000           60,000 จ านวน
ผู้เขา้ร่วม
กจิกรรม

เยาวชนปลอดภัยรู้
วิธีการป้องกนั และ
ระงับสาธารณภัย
และภัยอื่น ๆ

งานป้องกนัฯ

8 ประกวดการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภัยดีเด่น

เพือ่ร่วมโครงการประกวด
การป้องกนัฯ ดีเด่น ทีก่รม
ป้องกนัฯ จดัขึ้น

ปีละ 1  คร้ัง           30,000 จ านวนคร้ังที่
จดักจิกรรม

งานป้องกนัฯ อาจ
ได้รับรางวัลจากการ
ประกวด

งานป้องกนัฯ

9 ฝึกซ้อมแผนระงับอคัคีภัย 
ในพืน้ทีเ่ส่ียงภัย

เพือ่เตรียมความพร้อมใน
การระงับอคัคีภัย

30  ชมุชน           50,000 จ านวนชมุชน
ทีเ่ขา้ร่วม
กจิกรรม

พนักงานมีความ
พร้อมในการระงับ
อคัคีภัย

งานป้องกนัฯ

10 ป้องกนัและลดอบุัติเหตุ
ทางถนนชว่งเทศกาลส าคัญ

เพือ่ลดอบุัติเหตุทางถนน
ในชว่งเทศกาลส าคัญภายใน
เขตเทศบาล

2  คร้ัง           50,000 จ านวนคร้ังที่
จดักจิกรรม

สามารถลดอบุัติเหตุ
ทางถนน ภายในเขต
เทศบาล

งานป้องกนัฯ
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    5.2 แนวทางพัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการรักษาความสงบเรียบร้อย ความมัน่คงปลอดภัยในชวีติและทรัพยส์นิ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด

(KPI)

ผ.01

11 ชมุชนปลอดภัยร่วมใจ ลด 
อบุัติเหตุทางถนน

เพือ่ให้ชมุชนภายในเขต
เทศบาล เป็นชมุชน
ปลอดภัยจากอบุัติเหตุทาง
ถนนภายในเขตเทศบาล

1  คร้ัง           50,000 จ านวนคร้ังที่
จดักจิกรรม

สามารถลดอบุัติเหตุ
ทางถนน ภายใน
ชมุชนของเทศบาล

งานป้องกนัฯ

12 ศูนยก์ารเรียนรู้ชมุชน
เกี่ยวกบัการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภัย

เพือ่เป็นศูนยก์ารเรียนรู้ของ
ประชาชน เกี่ยวกบัการ
ป้องกนัและระงับสาธารณภัย

71 ชมุชน           96,000 จ านวนชมุชน
ทีเ่ขา้ร่วม
กจิกรรม

ประชาชนสามารถ
ป้องกนัและระงับสา
ธารณภัยได้อยา่ง
ถกูต้อง ถกูวิธีการ

งานป้องกนั ฯ

13 กอ่สร้างป้อมยามภายใน
ชมุชน

เพือ่รักษาความปลอดภัย
ให้กบัประชาชน และป้องกนั
และแกไ้ขปัญหาอาชญากรรม

2 ชมุชน       1,600,000 จ านวนป้อม
ยามทีก่อ่สร้าง

การกอ่อาชญากรรม
ลดลงแกไ้ขปัญหายา
เสพติด

งานป้องกนั ฯ

14 จติอาสาชว่ยดับไฟเบือ้งต้น เพือ่มอบถงัดับเพลิง ให้กบั
ประชาชนทีอ่าสาสมัครเป็น
จติอาสา ชว่ยดับไฟเบือ้งต้น

70 คน         100,000 จ านวน
ผู้เขา้ร่วม
กจิกรรม

สามารถเป็นก าลัง
เสริมและเป็นก าลัง
ส ารอง ในการชว่ย
ดับเพลิง

งานป้องกนั ฯ
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    5.2 แนวทางพัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการรักษาความสงบเรียบร้อย ความมัน่คงปลอดภัยในชวีติและทรัพยส์นิ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด

(KPI)

ผ.01

15 ติดต้ังกล้องวงจรปิดระบบ
ดิจติอลภายในอทุยาน
สวรรค์

เพือ่เฝ้าระวัง ป้องกนัการกอ่
อาชญากรรม กอ่ความไม่สงบ

ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
ดิจติอลและโครงขา่ย จ านวน 16 
กล้อง

      2,500,000 จ านวนกล้อง
ทีติ่ดต้ัง

ประชาชนมีความ
มัน่ใจ ในระบบรักษา
ความปลอดภัยใน
ชวีิตและทรัพยสิ์น
มากขึ้น

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
กองวิชาการ
และแผนงาน

16 ปรับปรุงระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ระยะที ่3

เพือ่ทดแทนของเดิมทีเ่ร่ิม
ช ารุดเสียหายจากการใชง้าน
มานาน ให้เป็นระบบดิจติอล
แบบใหม่ ซ่ึงสามารถใชง้าน
ได้อยา่งมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น

จดัหา และติดต้ัง กล้องโทรทัศน์จง
จรปิดแบบดิจติอล ทดแทนของเดิม
จ านวน 32 จดุ พร้อมปรับปรุง
โครงขา่ยไฟเบอร์ออฟติก เคร่ือง
บันทึกภาพ และอปุกรณ์เชื่อมต่อ
สัญญาณ

      2,000,000 จ านวนกล้อง
ทีป่รับปรุง

มีระบบทีม่ี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
กองวิชาการ
และแผนงาน

17 ปรับปรุงระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดรอบ
อาคาร

เพือ่ทดแทนของเดิมทีเ่ร่ิม
ช ารุดเสียหายจากการใชง้าน
มานาน ให้เป็นระบบดิจติอล
แบบใหม่ ซ่ึงสามารถใชง้าน
ได้อยา่งมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น

จดัหา และติดต้ัง กล้องโทรทัศน์จง
จรปิดแบบดิจติอล เพิม่เติม และ
ทดแทนของเดิมจ านวน 32 จดุ 
พร้อมปรับปรุงโครงขา่ย เคร่ือง
บันทึกภาพ และอปุกรณ์เชื่อมต่อ
สัญญาณ

      1,800,000 จ านวนกล้อง
ทีป่รับปรุง

เพิม่ความสามารถใน
การดูแลรักษาความ
ปลอดภัยมากขึ้น 
ประชาชนมีความ
มัน่ใจในระบบรักษา
ความปลอดภัย 
บริเวณรอบอาคาร
ส านักงานฯ

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
กองวิชาการ
และแผนงาน
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    5.2 แนวทางพัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการรักษาความสงบเรียบร้อย ความมัน่คงปลอดภัยในชวีติและทรัพยส์นิ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด

(KPI)

ผ.01

18 ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด ระบบดิจติอล ภายใน
เขตเทศบาล ระยะที ่7

เพือ่เฝ้าระวัง ป้องกนัการกอ่
อาชญากรรม กอ่ความไม่
สงบภายในเขตเทศบาล และ
สนับสนุนการอ านวยการ
จราจร

จดัหา และติดต้ัง กล้องโทรทัศน์
วงจรปิดแบบดิจติอล จ านวน 32 
กล้อง พร้อมโครงขา่ย เคร่ือง
บันทึกภาพ และอปุกรณ์เชื่อมต่อ
สัญญาณ

    12,600,000 จ านวนกล้อง
ทีติ่ดต้ัง

ประชาชนมีความ
มัน่ใจในระบบรักษา
ความปลอดภัย ต่อ
ชวีิต และทรัพยสิ์น
มากขึ้น

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
กองวิชาการ
และแผนงาน

19 ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด ระบบดิจติอล แฟลต
ผู้บริหาร และบ้านพัก
ปลัดเทศบาล

เพือ่เฝ้าระวัง ป้องกนัการกอ่
อาชญากรรม

จดัหา และติดต้ัง กล้องโทรทัศน์
วงจรปิดแบบดิจติอล จ านวน 16 
กล้อง พร้อมโครงขา่ย เคร่ือง
บันทึกภาพ และอปุกรณ์เชื่อมต่อ
สัญญาณ

        250,000 จ านวนกล้อง
ทีติ่ดต้ัง

มีระบบรักษาความ
ปลอดภัยทีดี่ มีความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพยสิ์นมากขึ้น

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
กองวิชาการ
และแผนงาน

20 จดัหากล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดระบบดิจติอลชนิดไร้สาย

เพือ่เฝ้าระวัง ป้องกนัการกอ่
อาชญากรรม กอ่ความไม่
สงบ ส าหรับงานติดต้ัง
บริการแบบชั่วคราว หรือ
เมือ่มีเหตุจ าเป็น

ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและ
โครงขา่ย จ านวน 4 กล้อง พร้อม
ระบบส่งสัญญาณไร้สายจ านวน 1 ชดุ

        300,000 จ านวนกล้อง
ทีติ่ดต้ัง

ประชาชนมีความ
มัน่ใจ ในระบบรักษา
ความปลอดภัยใน
ชวีิตและทรัพยสิ์น
มากขึ้น

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
กองวิชาการ
และแผนงาน

รวมงบประมาณ 21,756,000    330,000        330,000        
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ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่6 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ี
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่8 การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ี
6. ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการทีด่ี
    6.1 แนวทางสง่เสริมการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 บริการประชาชนด้าน
ทะเบียนราษฎรและบัตร
ประจ าตัวประชาชนด้วย
ความรวดเร็ว

ลดขั้นตอนและระยะเวลาใน
การบริการประชาชนด้าน
ทะเบียนราษฎร

ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการ
ให้บริการเหลือ 10-15 นาที ต่อราย

  -  -  - จ านวนเวลาที่
ลดลง

การปฏิบัติงาน
รวดเร็วสร้างความพึง
พอใจแกป่ระชาชน

งานทะเบียนฯ

2 บริการประชาชนด้าน
ทะเบียนราษฎรและบัตร
ประจ าตัวประชาชนด้วย
ความรวดเร็ว

ลดขั้นตอนและระยะเวลาใน
การบริการประชาชนด้าน
บัตรประจ าตัวประชาชน

ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการ
บริการเหลือ 10 นาทีต่อราย

  -  -  - จ านวนเวลาที่
ลดลง

การปฏิบัติงาน
รวดเร็วสร้างความพึง
พอใจแกป่ระชาชน

งานทะเบียนฯ

3 ประชาสัมพันธ์รางวัล
อาเซียนส่ิงแวดล้อมเมืองที่
ยั่งยนื

เพือ่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
รางวัลอาเซียนส่ิงแวดล้อม
เมืองทีย่ั่งยนื

จดัท าเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
รางวัลอาเซียนส่ิงแวดล้อมเมืองทีย่ั่งยนื

      500,000               -                 -   จ านวน
เอกสารทีจ่ดัท า

ประชาชนได้รับทราบ
ผลการด าเนินงานของ
เทศบาล

กองวิชาการและ
แผนงาน

รวมงบประมาณ 500,000      -             -             

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 ถึง 2560)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถปุระสงค์
ผลลัพธ์ทีค่าดว่า

จะได้รับ

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01
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ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่6 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ี
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่8 การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ี
6. ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการทีด่ี
    6.2 แนวทางพัฒนาระบบเทคโนโลยแีละสารสนเทศให้มีประสทิธิภาพ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 จดัหาอปุกรณ์ทดสอบ 
และ ตรวจสอบสาย 
Fiber Optic

ใชใ้นการทดสอบ และ 
ตรวจสอบความเสียหายของ
โครงขา่ย Fiber Optic ของ
เทศบาล

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

        370,000 จ านวนอปุกรณ์ สามารถทดสอบ 
ตรวจสอบ และ
ประเมินจดุทีเ่กดิ
ความเสียหาย ของ
ขา่ยสาย Fiber Optic
 ของเทศบาลที่
ปัจจบุันมีมากกว่า 30
 กม ได้ด้วยความ
รวดเร็ว ง่ายต่อการ
ซ่อมแซมให้กลับมาใช้
งานได้ตามปกติ

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 ถึง 2560)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถปุระสงค์
ผลลัพธ์ทีค่าดว่า

จะได้รับ

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01
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    6.2 แนวทางพัฒนาระบบเทคโนโลยแีละสารสนเทศให้มีประสทิธิภาพ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถปุระสงค์
ผลลัพธ์ทีค่าดว่า

จะได้รับ

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

2 เสียงตามสายภายใน
อทุยานสวรรค์

เพือ่ใชใ้นการแจง้ขา่ว และ
กจิกรรมต่าง ๆ ภายในอทุยาน
สวรรค์

จดัหาเคร่ืองและติดต้ังกระจายขา่ว
เสียงตามสายชนิดไร้สาย จ านวน 16
 จดุ พร้อมระบบควบคุม

      1,200,000 จ านวนจดุติดต้ัง ประชาชนทีเ่ขา้มาใช้
งานอทุยานสวรรค์
สามารถรับขา่วสาร
จากทางเทศบาล 
หรือแจง้เตือนของ
เจา้หน้าทีอ่ทุยาน ได้
อยา่งทัว่ถงึ และ
รวดเร็ว

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

3 เสียงตามสายภายในเขต
เทศบาลฯ ระยะที ่2

เพือ่ใชใ้นการแจง้ขา่ว และ
กจิกรรมต่าง ๆ ภายในอทุยาน
สวรรค์

จดัหาเคร่ืองและติดต้ังกระจายขา่ว
เสียงตามสายชนิดไร้สาย จ านวน 36
 จดุ พร้อมระบบควบคุม

      2,600,000 จ านวนจดุติดต้ัง เพือ่ใชใ้นการส่ือสาร 
ส่งขา่วสาร ประกาศ 
และการแจง้เตือนใน
เหตุฉกุเฉนิ หรือเมือ่
มีภัยพิบัติ สู่ชมุชน 
และประชาชนทัว่ไป
ได้อยา่งทัว่ถงึ

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

4 ติดต้ังจอ LED  บริเวณ 
ถนนอรรถกวีด้านขา้ง
อาคารส านักงานเทศบาล
นครนครสวรรค์

เพือ่ใชใ้นการประชาสัมพันธ์ 
แสดงขา่วสาร ประกาศผ่าน
ระบบส่ือมัลติมีเดีย

จดัหาและติดต้ังจอ LED ขนาดไม่
ต่ ากว่า 5x8 เมตร พร้อมระบบ
ควบคุม และบริหารจดัการการ
แสดงภาพจ านวน 1 ระบบ

    13,500,000 จ านวนจอที่
ติดต้ัง

เทศบาลมีเคร่ืองมือที่
ใชส่ื้อขา่วสาร แจง้
เหตุ และประกาศ 
น่าสนใจ และมี
ประสิทธิภาพ

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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    6.2 แนวทางพัฒนาระบบเทคโนโลยแีละสารสนเทศให้มีประสทิธิภาพ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถปุระสงค์
ผลลัพธ์ทีค่าดว่า

จะได้รับ

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

5 ติดต้ัง จอ LED ชนิด
เคล่ือนที ่ส าหรับการ
ประชาสัมพันธ์

เพือ่ใชใ้นการประชาสัมพันธ์ 
แจง้ขา่วสารกบัประชาชนผู้เขา้
มาติดต่องาน หรือในเหตุ
จ าเป็นอื่น ๆ หรือเมือ่เกดิภัย
พิบัติ

จดัหา และติดต้ัง จอ LED เคล่ือนที่
 ขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิว้ จ านวน 4
 ชดุ ขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิว้ 
จ านวน 4 ชดุ พร้อมระบบบริหาร
จดัการการแสดงภาพ

        400,000 จ านวนจอที่
ติดต้ัง

เทศบาลมีเคร่ืองมือที่
ใชส่ื้อขา่วสาร แจง้
เหต และประกาศ 
น่าสนใจ และมี
ประสิทธิภาพ

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

6 จดัท าส่ือมัลติมีเดีย ห้อง
เกยีรติยศ

เพือ่ใชใ้นการแสดงส่ือผสม
มัลติมีเดีย ส าหรับให้ความรู้ 
และการศึกษา ความเป็นมาของ
เมืองนครสวรรค์

จดัหา ระบบฉายภาพ ระบบเสียง 
และส่ือผสม และจดัท าส่ือผสม
มัลติมีเดียส าหรับใชง้านภายในห้อง
เกยีรติยศ

      2,200,000 จ านวนระบบ
ส่ือมัลติมีเดีย

มีส่ือผสมมัลติมีเดีย 
พร้อมระบบฉายภาพ
 และระบบเสียง 
ส าหรับใชง้านในห้อง
เกยีรติยศ

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

7 จดัหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์
แม่ขา่ย

ใชท้ดแทนเคร่ืองคอมพิวเตอร์
แม่ขา่ยทีช่ ารุด และเส่ือมสภาพ
จากการใชง้านมานาน และ
รองรับระบบทีจ่ะเพิม่มากขึ้น

เคร่ืองคอมพืวเตอร์แม่ขา่ยชนิด 
Blade Server ขนาด 1 CPU 
จ านวน 3 ชดุ

        350,000 จ านวนเคร่ือง
คอมพิวเตอร์
แม่ขา่ย

มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์
แม่ขา่ยทีม่ี
ประสิทธิภาพ และมี
การใชพ้ลังงานลดลง

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

8 เพิม่ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของกอง
วิชาการและแผนงาน

เพือ่ให้การด าเนินงานเกดิ
ประสิทธิภาพและความ
คล่องตัวในการปฏิบัติงาน

จา้งเหมาบริการบุคลากรเพิม่ 
จ านวน 5 คน

        540,000         540,000         540,000 จ านวน
บุคลากรทีเ่พิม่

สามารถปฏิบัติงานที่
ได้รับมอบหมายได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

รวมงบประมาณ 21,160,000    540,000        540,000        

163



164

ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่6 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ี
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่8 การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ี
6. ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการทีด่ี
    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 อบรมสัมมนาสมาชกิสภา
เทศบาล คณะผู้บริหาร 
พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจา้ง

เพือ่ให้ผู้เขา้รับการอบรม
ได้รู้และเขา้ใจ เร่ือง
กฎหมาย ระเบียบวิธีการ
ปฏิบัติงาน ทักษะและ
ประสบการณ์ และการ
ปฏิบัติหน้าที่

อบรมและศึกษาดูงาน 3 โครงการ       4,000,000       2,000,000       2,000,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
สัญญา

สามารถน าความรู้ที่
ได้รับมาประยกุต์ใช้
ในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการ
บริหารงานเทศบาล
และการปฎิบัติงาน

ส านัก
ปลัดเทศบาล

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 ถึง 2560)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
ผลลัพธ์ทีค่าดว่า

จะได้รับ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

2 ก าหนดประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษ(โบนัส) 
แกพ่นักงานพนักงานครู
เทศบาลลูกจา้งประจ า 
และพนักงานจา้ง

เพือ่จา่ยเป็นค่าตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษให้กบั
บุคลากรภายในหน่วยงาน

จา่ยเป็นค่าตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ
ให้กบัพนักงานเทศบาล พนักงานครู 
เทศบาล  ลูกจา้งประจ าและพนักงาน
จา้งทีอ่ยู่ในหลักเกณฑ์ตามหนังสือ
ส านักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ด่วน
ทีสุ่ดที ่ มท 0809.9/ว 25 ลงวันที ่9 
มีนาคม 2549 เร่ือง การก าหนด
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
ส าหรับขา้ราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

    10,000,000     10,000,000     10,000,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
สัญญา

พนักงานเทศบาลมี
ความกระตือร้ือร้นใน
การปฏิบัติงาน

งานการ
เจา้หน้าที ่
ส านัก
ปลัดเทศบาล

3 ซ่อมใหญ่ระบบตู้ควบคุม
ไฟฟ้า MDB ทีส่ านักงาน
เทศบาลนครนครสวรรค์

เพือ่ให้ตู้ควบคุม MDB มี
ประสิทธิภาพในการใช้
งานได้ดียิ่งขึ้นมีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใชเ้พียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน

ซ่อมระบบตู้ควบคุม MDB  ให้สมบูรณ์       6,000,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
สัญญา

ประสิทธิภาพของ
ตู้ควบคุม MDB 
เพิม่ขึ้น

งานธุรการ
ส านัก
ปลัดเทศบาล

165



166
    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

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

เพือ่ให้ประชาชน มี
ความรู้ความสามารถใน
การระงับเหตุอคัคีภัย
เบือ้งต้นและมีทักษะใน
การใชอ้ปุกรณ์ และ
เทคนิคทีท่ันสมัย 
ตลอดจนศึกษาดูงานพืน้ที่
อื่นๆ

100 คน         500,000         500,000         500,000 จ านวนผู้เขา้อบรม ประชาชนมีความรู้
และสามารถระงับ
เหตุอคัคีภัยเบือ้งต้นได้

งานป้องกนัฯ

5 ฝึกซ้อมแผนป้องกนัภัยฝ่าย
พลเรือน

เพือ่ฝึกซ้อมแผนป้องกนั
ภัยฝ่ายพลเรือน อาทิเชน่
แผนป้องกนัน้ าท่วม และ
ชว่ยเหลือผู้ประสบ
อทุกภัยและซ้อมแผน
อบุัติภัย

ไม่น้อยกว่า 1 คร้ัง           80,000           80,000           80,000 จ านวนคร้ังทีจ่ดั
ฝึกซ้อมแผน
ป้องกนัภัย

ท าให้เกดิความ
คล่องตัวในการ
ป้องกนัหากมีสา
ธารณภัยเกดิขึ้นจริง

งานป้องกนั ฯ

6 พัฒนาประสิทธิภาพ
พนักงานดับเพลิง

เพือ่เพิม่ทักษะ และ
พัฒนาศักยภาพของ
พนักงาน

30 คน           80,000           80,000           80,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม
กจิกรรม

พนักงาน ได้เพิม่
ทักษะ และพัฒนาขดี
ความสามารถ

งานป้องกนั ฯ

7 กอ่สร้างสถานีดับเพลิง 
(สถานียอ่ย)

เพือ่ควบคุมพืน้ที ่การ
ขยายตัวของเมือง ให้ทัว่ถงึ

1 แห่ง       1,000,000 จ านวนอาคารที่
กอ่สร้าง

เพือ่ความรวดเร็วใน
การระงับเหตุสา
ธารณภัย

งานป้องกนัฯ

8 ปรับปรุง ต่อเติมแฟลตทีพ่ัก
 พนักงานดับเพลิง

เพือ่ปรับปรุงทีพ่ักและให้
มีทีพ่ักเพิม่เติม

1  แห่ง         200,000 จ านวนอาคารที่
ปรับปรุง

เพือ่ให้เป็นทีพ่ักอาศัย
ของพนักงานดับเพลิง

งานป้องกนั ฯ
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

9 ปรับปรุง ต่อเติมอาคารที่
พักพนักงานดับเพลิง

เพือ่ให้มีทีพ่ักเพียงพอ
ส าหรับพนักงานดับเพลิง

1  แห่ง         600,000 จ านวนอาคารที่
ปรับปรุง

เพือ่ความรวดเร็วใน
การในการปฏิบัติ
หน้าที่

งานป้องกนั ฯ

10 กอ่สร้างอาคารชดุทีพ่ัก
พนักงานดับเพลิง

เพือ่เป็นสวัสดิการให้กบั
เจา้หน้าทีแ่ละ พนักงาน

1  แห่ง          5,000,000 จ านวนอาคารที่
กอ่สร้าง

เป็นทีพ่ักอาศัยของ 
จนท. และพนักงาน
เกดิความรวดเร็วใน
การออกปฏิบัติงาน

งานป้องกนั ฯ

11 กอ่สร้างสถานีดับเพลิงใหม่
แทนสถานีดับเพลิงหลังเกา่

เพือ่ให้สถานีดับเพลิง มี
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย สวยงาม น่าอยู่

1 แห่ง       5,000,000 จ านวนอาคารที่
กอ่สร้าง

มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย สวยงามน่า
อยู่

งานป้องกนั ฯ

12 ปรับปรุงอาคารส านักงาน
หน่วยเรือดับเพลิง วัด
ตะแบก

เพือ่ปรับปรุงอาคาร
ส านักงานของสถานี
ดับเพลิง หน่วยเรือ
ดับเพลิง วัดตะแบก

1  หลัง       1,000,000 จ านวนอาคารที่
ปรับปรุง

เป็นส านักงาน 
ส าหรับปฏิบัติหน้าที ่
ของพนักงานดับเพลิง
สถานียอ่ย

งานป้องกนั ฯ

13 จดัหาครุภัณฑ์ส านัก
ปลัดเทศบาล

เพือ่มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

เคร่ืองซักผ้า แบบฝาหน้า ขนาดถงัซัก
 16 กโิลกรัม  1 เคร่ือง

          75,000 จ านวนรายการ
ครุภัณฑ์ทีจ่ดัหา

อปุกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชเ้พียงพอแก่
การปฏิบัติงาน

งานธุรการ 
ส านัก
ปลัดเทศบาล

ชดุรับแขกพร้อมโต๊ะกลางชดุใหญ่  2 
ชดุ

          40,000 งานธุรการ 
ส านัก
ปลัดเทศบาล
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

หม้อต้มน้ าร้อน ขนาด 15 ลิตร    
3 เคร่ือง

           5,000            5,000            5,000 งานธุรการ 
ส านัก
ปลัดเทศบาล

เคร่ืองพิมพ์มัลติฟังกช์นัสีพร้อมองิค์
แทงค์  2 เคร่ือง

          17,000 งานธุรการ 
ส านัก
ปลัดเทศบาล

คอมพิวเตอร์ส านักงานและ
เคร่ืองพิมพ์พร้อมอปุกรณ์  2 ชดุ

          50,000 งานการ
เจา้หน้าที ่
ส านัก
ปลัดเทศบาล

โต๊ะท างานพร้อมเกา้อี้ ระดับ 3-5   
5 ชดุ

          25,000    งานการ
เจา้หน้าที่

เคร่ืองท าน้ าร้อนน้ าเยน็   1  เคร่ือง            6,000 งานส่งเสริม
การท่องเทีย่ว

พัดลม หน้ากว้าง 16 นิว้   2  ตัว            2,000 งานส่งเสริม
การท่องเทีย่ว

เคาน์เตอร์ขายบัตรเขา้ชมหอชมเมือง
 ขนาดไม่เกนิ 2 เมตร 1 ตัว

          30,000 งานส่งเสริม
การท่องเทีย่ว

เคร่ืองบันทึกเสียงดิจติอล  2  เคร่ือง           10,000 งานธุรการ

ผ้าม่านกนัแดดห้องประชมุ 3/3 
1 ชดุ

        400,000 งานธุรการ

โทรศัพท์บ้านแบบมีสาย   2 เคร่ือง            3,000 งานธุรการ
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาด
ไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens 
 1 เคร่ือง

          39,000 งานธุรการ

ไมค์ห้องประชมุ จ านวน 1 ชดุ  (ไมค์
ประธาน 1 ตัว,ไมค์ต่อพ่วง 60 ตัว
,เคร่ืองควบคุมไมค์ ฯลฯ)

        800,000 งานธุรการ

เคร่ืองปรับอากาศชนิดแขวนขนาดไม่
ต่ ากว่า 60,000 บีทีย ูพร้อมติดต้ัง   1
 เคร่ือง

          85,000 งานธุรการ

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

      5,000,000 งานป้องกนัฯ

เรือยนต์ตรวจการณ์ ก าลังเคร่ืองยนต์
ไม่น้อยกว่า 50 แรงม้า   1  ล า

        900,000 งานป้องกนัฯ

ชดุเคร่ืองมือชว่ยเหลือผู้ประสบสา
ธารณภัย ได้แก ่ คีมตัด คีมถา่ง แบบ
ไร้สายพร้อมอปุกรณ์  1 ชดุ

      1,800,000 งานป้องกนัฯ

รถบรรทุก (ดีเซล)  ขบัเคล่ือน 2 ล้อ 
 แบบดับเบ็ลแค็บพร้อมอปุกรณ์ติดต้ัง
เป็นรถตรวจการณ์ในอทุยานสวรรค์  
 1  คัน

        787,000 งานป้องกนัฯ
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ พร้อมเคร่ืองพิมพ์
 และอปุกรณ์  1 ชดุ

          25,000 งานป้องกนัฯ

14 ก าหนดประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจ าปี) พนักงาน
จา้ง

เพือ่จา่ยเป็นค่าตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษให้กบั
พนักงานจา้งในหน่วยงาน

พนักงานจา้งสถานีขนส่งผู้โดยสาร           50,000           50,000           50,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
สัญญา

พนักงานมีความ
กระตือรือร้นในการ
ปฏิบัติงาน

งานสถานีขนส่ง

15 ฝ่ายบริการและเผยแพร่
วิชาการน่าอยู่น่าท างาน

เพือ่ปรับปรุงภูมิทัศน์และ
พัฒนาสถานทีท่ างานให้
เป็นระเบียบ

1 แห่ง         320,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
สัญญา

สามารถปฏิบัติ  งาน
ทีไ่ด้รับมอบ  หมาย
ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ

กองวิชาการ
และแผนงาน

16 ปรับปรุงรถยนต์ตู้ ส าหรับ
ใชง้านเป็นรถเคล่ือนทีเ่ร็ว 
เพือ่ให้บริการ โครงขา่ย 
ระบบไร้สาย ระบบกล้อง
วงจรปิด

เพือ่ใชง้านเป็นหน่วย
เคล่ือนที ่ส าหรับงาน
ให้บริการด้าน ICT เชน่ 
ระบบอนิเตอร์เนต ระบบ
โทรศัพท์ การให้บริการ
โครงขา่ย งานกล้อง CCTV

ปรับปรุงรถกระบะตู้ ติดต้ังระบบ
เชื่อมโยงเครือขา่ย ระบบงาน CCTV 
ทัง้ชนิดสายและไร้สาย ติดต้ัง จอ 
LED และระบบ ส าหรับใช้
ประชาสัมพันธ์

        950,000 จ านวน 1 คัน มีระบบเคล่ือนที่
ส าหรับสนับสนุนงาน
ทางด้าน ICT ทีม่ี
ประสิทธิภาพ 
ให้บริการในงาน
อ านวยการเหตุฉกุเฉนิ
 หรืองานในพืน้ที่
ต่าง ๆ ของเทศบาล
ได้อยา่งอสิระและ
คล่องตัว

กองวิชาการ
และแผนงาน

17 จดัหาครุภัณฑ์กองวิชาการ
และแผนงาน

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

คอมพิวเตอร์ส านักงานและ
เคร่ืองพิมพ์พร้อมอปุกรณ์ 6 เคร่ือง

        150,000 จ านวนรายการ
ครุภัณฑ์ทีจ่ดัหา

อปุกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชเ้พียงพอแก่
การปฏิบัติงาน

กองวิชาการ
และแผนงาน
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

โทรทัศน์แอลอดีี ขนาดไม่น้อยกว่า 40
 นิว้ ระดับความละเอยีดจอภาพ 
1920x1080 พิกเซล 3 เคร่ือง

          78,000 งานธุรการ

ตู้เยน็ ขนาดไม่ต่ ากว่า 9 คิวบิกฟุต  1
 ตู้

          15,000 งานธุรการ

โทรทัศน์แอลอดีี ขนาดไม่น้อยกว่า 32
 นิว้ ระดับความละเอยีดจอภาพ 
1920 x 1080 พิกเซล  1 เคร่ือง

19,000          งานวิเคราะห์
นโยบายและ
แผน

กล้องถา่ยภาพนิง่ ระบบดิจติอล 
ความละเอยีดไม่น้อยกว่า 14 ล้าน
พิกเซล  1  กล้อง

           7,000 ฝ่ายนิติการ

เคร่ืองพิมพ์ ชนิด All in one            6,000 ฝ่ายนิติการ
ป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 
1.80X2.00 เมตร   2 ป้าย

          27,500 ฝ่ายบริการและ
เผยแพร่ฯ

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ workstation 
ชนิด ALL IN ONE ส าหรับงาน
บริหารจดัการโครงขา่ย จ านวน 1 
เคร่ือง

          85,000 งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

อปุกรณ์แปลงสัญญาณเครือขา่ยชนิด
 10/100 Mbps ผ่านสาย Fiber 
Optic Single Mode (One Core) 
จ านวน 2 ชดุ (1ชดุมี 2 ตัว)

          60,000 งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

อปุกรณ์แปลงสัญญาณเครือขา่ยชนิด
 10/100 Mbps ผ่านสาย Fiber 
Optic Single Mode(Two Core) 
จ านวน 2 ชดุ (1ชดุมี 2 ตัว)

          60,000 งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

อปุกรณ์แปลงสัญญาณเครือขา่ยชนิด
 10/100 Mbps ผ่านสาย Fiber 
Optic Single Mode(Two Core) 
ส าหรับใชง้านร่วมกบั Module SPF 
จ านวน 1 ชดุ (1ชดุมี 2 ตัว)

          30,000 งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

อปุกรณ์เชื่อมโยงสัญญาณโครงขา่ย 
ชนิด ไวเลส ระยะไกล จ านวน 2 ชดุ

          60,000 งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

อปุกรณ์เชื่อมโยงสัญญาณโครงขา่ย 
ชนิด ไวเลส ระยะกลาง จ านวน 2 ชดุ

          30,000 งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

อปุกรณ์เชื่อมโยงสัญญาณโครงขา่ย 
ชนิด vdsl จ านวน 3 ชดุ

          45,000 งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

อปุกรณ์เชื่อมโยงสัญญาณโครงขา่ย 
(Switch) ชนิดบริหารจดัการได้ 
ระดับไม่ต่ ากว่า  L3 ขนาด 16 
ชอ่งสัญญาณ จ านวน 3 ชดุ

          45,000 งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

เคร่ืองทดสอบสาย Fiber Optic ชนิด
 Red Light จ านวน 1 เคร่ือง

          30,000 งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

เคร่ืองโทรศัพท์ จ านวน 50 เคร่ือง           35,000 งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

จอมอนิเตอร์ ขนาดไม่ต่ ากว่า 20 นิว้ 
จ านวน 3 ตัว

          13,500 งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

จอมอนิเตอร์ พร้อมอปุกรณ์ ส าหรับ
ตู้อปุกรณ์ server   1 ชดุ

          40,000 งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

เคร่ืองมัลติมิเตอร์ ชนิดดิจติอล            8,000 งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

เคร่ืองคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จ านวน 
2 ตัว

          46,000 งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

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

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานและพัฒนา
ระบบงานให้ทันสมัย

บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของ
ส านักการคลัง ทีม่ีวงเงินเกนิกว่า 
5,000 บาท

        200,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
สัญญา

ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานเพิม่ขึ้น

ส านักการคลัง

19 อบรมสัมมนาทัศนศึกษาดู
งาน

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

70 คน         200,000 จ านวนผู้เขา้อบรม การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ

ส านักการคลัง

20 จดัหาคุรุภัณฑ์ส านักการคลัง เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

ตู้เยน็ขนาดไม่ต่ ากว่า 7 คิวบิกฟุต  1 ตู้            9,400 จ านวนรายการ
ครุภัณฑ์ทีจ่ดัหา

อปุกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชเ้พียงพอแก่
การปฏิบัติงาน

ส านักการคลัง

รถจกัรยานยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 
110 ซีซี  2 คัน ต่อปี

          88,000           88,000 ส านักการคลัง

21 จา้งเหมาบุคลากรเพือ่
บริการและปฏิบัติงาน
บ าบัดน้ าเสีย ส่วนชา่ง
สุขาภิบาล

เพือ่เพิม่บุคลากรให้
เพียงพอต่อปฏิบัติงาน

จา้งเหมาบริการบุคลากรเพิม่   
จ านวน  20 อตัรา

      2,448,000       2,448,000       2,448,000 จ านวนบุคลากร
ทีรั่บการจา้งเหมา

สามารถปฏิบัติ  งาน
ทีไ่ด้รับมอบ  หมาย
ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ

ส่วนชา่ง
สุขาภิบาล
ส านักการชา่ง

174



175
    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

22 พัฒนาศักยภาพพนักงาน
เทศบาล ลูกจา้งประจ า
พนักงาน และทัศนศึกษาดู
งานนอกสถานที่

เพือ่ให้พนักงานเทศบาล
ลูกจา้งประจ า พนักงาน
จา้ง มีความรู้ ทักษะอยา่ง
ถกูต้อง เหมาะสมเกดิการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้และ
ทักษะและในการ
ปฏิบัติงาน และเป็นการ
สร้างขวัญก าลังใจ สร้าง
ความสามัคคีในองค์กร

พนักงานเทศบาล ลูกจา้งประจ า
และพนักงานจา้ง  200  คน

        500,000         500,000         500,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
สัญญา

พนักงานเทศบาล
ลูกจา้งประจ า 
พนักงานจา้งมีความรู้
ทักษะในการ
ปฏิบัติงาน

ส่วนชา่ง
สุขาภิบาล
ส านักการชา่ง

23 กอ่สร้างป้ายประชาสัมพันธ์
 สนามกฬีากลางจงัหวัด
นครสวรรค์

เพือ่ประชาสัมพันธ์ขอ้มูล
ขา่วสารต่าง ๆ ให้
ประชาชนรับทราบ

ป้ายประชาสัมพันธ์ สนามกฬีากลาง
จงัหวัดนครสวรรค์  2 ป้าย

        600,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
สัญญา

ประชาชนรับทราบ
ขอ้มูลขา่วสารต่าง ๆ

ส านักการชา่ง

24 กอ่สร้างป้ายประชาสัมพันธ์
 อทุยานสวรรค์

เพือ่ประชาสัมพันธ์ขอ้มูล
ขา่วสารต่าง ๆ ให้
ประชาชนรับทราบ

ป้ายประชาสัมพันธ์ อทุยานสวรรค์ 2
 ป้าย

        600,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
สัญญา

ประชาชนรับทราบ
ขอ้มูลขา่วสารต่าง ๆ

ส านักการชา่ง

25 กอ่สร้างป้ายประชาสัมพันธ์
แยกพหลโยธิน

เพือ่ประชาสัมพันธ์ขอ้มูล
ขา่วสารต่าง ๆ ให้
ประชาชนรับทราบ

ป้ายประชาสัมพันธ์แยกพหลโยธิน 1 
ป้าย

        300,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
สัญญา

ประชาชนรับทราบ
ขอ้มูลขา่วสารต่าง ๆ

ส านักการชา่ง
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

26 กอ่สร้างป้ายประชาสัมพันธ์
 ถนนผังเมืองสายก .

เพือ่ประชาสัมพันธ์ขอ้มูล
ขา่วสารต่าง ๆ ให้
ประชาชนรับทราบ

ป้ายประชาสัมพันธ์ ถนนผังเมืองสา
ยก จ านวน 1 ป้าย

        300,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
สัญญา

ประชาชนรับทราบ
ขอ้มูลขา่วสารต่าง ๆ

ส านักการชา่ง

27 กอ่สร้างหลังคาคลุมทางเดิน
เชื่อมต่ออาคารบ่อชวีภาพ
โรงปรังปรุงคุณภาพน้ า 
เทศบาลนครนครสวรรค์

เพือ่ให้มีหลังคาคลุม
ทางเดินเชื่อมต่ออาคาร
บ่อชวีภาพโรงปรังปรุง
คุณภาพน้ า  เทศบาล
นครนครสวรรค์

จ านวน  1 แห่ง         900,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
สัญญา

มีหลังคาคลุมทางเดิน
เชื่อมต่ออาคารบ่อ
ชวีภาพโรงปรังปรุง
คุณภาพน้ า  เทศบาล
นครนครสวรรค์

ส านักส่วนชา่ง
สุขาภิบาล
ส านักการชา่ง

28 ถมดินบริเวณที ่ นสล. ทุง่
เล้ียงสัตว์
สาธารณประโยชน์ริม
ถนนไกรลาส

เพือ่ใชก้อ่สร้างศูนย์
ราชการของเทศบาล

พืน้ทีป่ระมาณ 10 ไร่ ปริมาตรดินถม
 102,000 ลบ.ม.

      9,200,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
สัญญา

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการติดต่อ
ราชการ

ส านักการชา่ง

29 บ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

เพือ่บ ารุงรักษาครุภัณฑ์
ของส านักการชา่ง

บ ารุงรักษาครุภัณฑ์ของส านักการชา่ง       6,000,000       6,000,000       7,000,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
สัญญา

ระบบรวบรวมและ
บ าบัดน้ าเสียและ
ครุภัณฑ์สถานีสูบ
น้ าฝน  เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส่วนชา่ง
สุขาภิบาล     
ส านักการชา่ง
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

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

เพือ่พัฒนาอาคารสถานที่
ให้มีประสิทธิภาพและได้
มาตรฐาน

บ ารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่นและ
ส่ิงกอ่สร้างส านักการชา่ง           
วงเงินเกนิกว่า  5,000  บาท

        500,000         500,000         500,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
สัญญา

ประชาชนผู้ใชบริการ
ได้รับความพึงพอใจ
การปฏิบัติงานทีม่ี
ประสิทธิภาพและได้
มาตรฐาน

ส่วนชา่ง
สุขาภิบาล
ส านักการชา่ง

31 จดัหาครุภัณฑ์ส านักการชา่ง เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

รถดูดล้างท่อระบายน้ า ชนิด 6 ล้อ 
 1 คัน

      9,400,000 จ านวนรายการ
ครุภัณฑ์ทีจ่ดัหา

สามารถปฏิบัติงานได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ

ส่วนชา่ง
สุขาภิบาล
ส านักการชา่ง

รถบรรทุก 6 ล้อพร้อมติดต้ังเครน 
ขนาดไม่ต่ ากว่า 5 ตัน  1 คัน

      3,700,000 ส่วนชา่ง
สุขาภิบาล 
ส านักการชา่ง

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400
 ซีซี ขบัเคล่ือน 2 ล้อ แบบมีชอ่งว่าง
ด้านหลังคนขบั (CAB)  1 คัน

        688,000 ส่วนชา่ง
สุขาภิบาล
ส านักการชา่ง

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400
 ซีซี ขบัเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิล้
แค็บ  1 คัน

        787,000 ส่วนชา่ง
สุขาภิบาล
ส านักการชา่ง
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

รถจกัรยานยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 
100  ซีซี แบบเกยีร์ธรรมดา  1 คัน

          38,000 โรงปรับปรุง
คุณภาพน้ า
ส านักการชา่ง

เคร่ืองวัดค่าความเป็น กรด - ด่าง 
และออ๊กซิเจนในน้ า DO,Temp,PH  
1  เคร่ือง

          69,000 โรงปรับปรุง
คุณภาพน้ า
ส านักการชา่ง

เคร่ืองวิเคราะห์หาปริมาณออ๊กซิเจน
ในน้ าBOD Oxidireet System  
จ านวน 1 เคร่ือง

        190,000 โรงปรับปรุง
คุณภาพน้ า
ส านักการชา่ง

เคร่ืองวัดตรวจสอบค่าไนโตรเจน TN 
ประกอบด้วย
1. เคร่ืองกล่ันNitrogen  1 เคร่ือง
2.เคร่ืองยอ่ยสาร    1  เคร่ือง
3. เคร่ืองท าความเยน็   1  เคร่ือง

        970,000 โรงปรับปรุง
คุณภาพน้ า
ส านักการชา่ง

เคร่ืองพิมพ์แบบฉดีหมึก (Inkjet 
Printer) ส าหรับกระดาษขนาด A3 
 1 เคร่ือง

           8,500 ส่วนชา่ง 
สุขาภิบาล
ส านักการชา่ง

จอ LED แสดงผล คุณภาพน้ าพร้อม
อปุกรณ์ครบชดุ(พร้อมติดต้ังใชง้าน)
  1 ชดุ

        750,000 ส่วนชา่ง
สุขาภิบาล
ส านักการชา่ง
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที ่2  
  1  เคร่ือง

          23,000 ส่วนชา่ง
สุขาภิบาล
ส านักการชา่ง

คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุค๊ ส าหรับงาน
ประมวลผล   2 เคร่ือง

          50,000 ส่วนชา่ง
สุขาภิบาล
ส านักการชา่ง

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ ส าหรับงาน
ส านักงาน  1 เคร่ือง

          20,000 ส่วนชา่ง
สุขาภิบาล
ส านักการชา่ง

จอน าเสนอผลงาน (BIG Pad) ขนาด
ไม่ต่ ากว่า 200 นิว้  1  เคร่ือง

        350,000 ส่วนชา่ง
สุขาภิบาล
ส านักการชา่ง

จดัหาผ้าม่านพร้อมติดต้ัง ณ อาคาร
ปฏิบัติการ พร้อมติดต้ัง ณ โรง
ปรับปรุงคุณภาพน้ า เทศบาลนคร
นครสวรรค์

        100,000 ส่วนชา่ง
สุขาภิบาล
ส านักการชา่ง

เคร่ืองปัน้เม็ดปุย๋อนิทรีชวีภาพ พร้อม
อปุกรณ์ครบชดุ 1 เคร่ือง

        734,000 ส่วนชา่ง
สุขาภิบาล
ส านักการชา่ง

โคมไฟถนน LED และแผงโซล่าเซลล์
อปุกรณ์ครบชดุ พร้อมติดต้ัง   20 ชดุ

        395,000         395,000 ส่วนชา่ง
สุขาภิบาล
ส านักการชา่ง
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน 
พร้อมอปุกรณ์  4  เคร่ือง

          75,000           25,000 ส่วนควบคุม
อาคารส่วนชา่ง
สุขาภิบาล
ส านักการชา่ง

จดัหาชดุฉากกั้นห้อง พร้อมติดต้ัง ณ 
อาคารปฏิบัติการ

          35,000 ส่วนชา่ง
สุขาภิบาล
ส านักการชา่ง

จดัซ้ืออปุกรณ์สนามเด็กเล่น กระท่อม
ไม้ พาเพลิน

      4,900,000 ส่วนการโยธา
ส านักการชา่ง

ซ่อมแซมสนามเด็กเล่น อทุยาน
สวรรค์และหน้าเทศบาลนคร
นครสวรรค์

        700,000 ส่วนการโยธา
ส านักการชา่ง

สายดูดดินเลน ขนาด 4 นิว้ ความยาว
 50 ฟุต  1  เส้น

          90,000 ส่วนชา่ง
สุขาภิบาล
ส านักการชา่ง

เคร่ืองปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด
ไม่ต่ ากว่า 60,000 บีทีย ู 6 เคร่ือง

        340,000         170,000 ส านักการชา่ง

เคร่ืองปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด
ไม่ต่ ากว่า 48,000 บีทีย ู  2 เคร่ือง

          56,000           56,000 ส านักการชา่ง
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

เคร่ืองปรับอากาศ ชนิดแขวนขนาด
ไม่ต่ ากว่า 36,000 บีทีย ู3 เคร่ือง

          44,000           88,000 โรงปรับปรุง
คุณภาพน้ า
ส านักการชา่ง

เคร่ืองปรับอากาศ ชนิดแขวนขนาด
ไม่ต่ ากว่า 13,000 บีทีย ู1 เคร่ือง 
พร้อมติดต้ัง

          23,000 ศูนยบ์ ารุงรักษา
และซ่อมแซม
ส านักการชา่ง

ค่าซ่อมใหญ่รถดูดดินเลน เบอร์ 4   
ทะเบียน  81 – 8854  1  คัน

      1,400,000 ส่วนชา่ง
สุขาภิบาล
ส านักการชา่ง

ค่าซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ D 5 H 
ทะเบียน 7090  1  คัน

        400,000 ส่วนชา่ง
สุขาภิบาล
ส านักการชา่ง

ตู้ควบคุมเซอร์กติเบรคเกอร์
ไฟฟ้าแรงสูง พร้อมอปุกรณ์  พร้อม
ติดต้ัง ณ.สถานีสูบน้ าฝน
3 ชดุ

54,000          ส่วนชา่ง
สุขาภิบาล
ส านักการชา่ง

เคร่ืองท าน้ าเยน็แบบต่อท่อ 
ขนาด 2 กอ๊ก  2 เคร่ือง

30,000          ส่วนชา่ง
สุขาภิบาล
ส านักการชา่ง
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

หลอดประหยดัไฟ แอล อ ีดี ขนาด
ไม่น้อยกว่า 18 วัตต์  พร้อมติดต้ัง 
 2,000 หลอด

1,100,000      ส่วนชา่ง
สุขาภิบาล
ส านักการชา่ง

โทรทัศน์ แอล อ ีดี (LED TV) ระดับ
ความละเอยีดจอภาพ 1920 x 1080
 พิกเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 32 นิว้

19,000          ส านักการชา่ง

เคร่ืองตักขยะแบบไต่คลานชนิด
ละเอยีดใชใ้นการแยกขยะออกจาก
ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ า พร้อมชดุ
อปุกรณ์ระบบควบคุมติดต้ัง  พร้อมใช้
งาน จ านวน 1 ชดุ

      6,500,000 โรงปรับปรุง
คุณภาพน้ า
ส านักการชา่ง

ค่าซ่อมใหญ่รถยนต์บรรทุกเทท้าย 
ทะเบียน 81-8860

        750,000 ส านักการชา่ง

ค่าซ่อมใหญ่รถยนต์บรรทุกคอนเทน
เนอร์ (รถด้ัมพ์เบอร์ 3) ทะเบียน 
82-0939

        350,000 ส านักการชา่ง

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน 6 ล้อ
 จ านวน 1 คัน

      1,700,000 ส านักการชา่ง
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

เคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโขง่ชนิดล่อน้ า
ในตัว ขนาดท่อส่ง 12 นิว้ ติดต้ังบน
เทรลเลอร์ลากจงูขบัด้วยเคร่ืองยนต์
ดีเซล ขนาดแรงม้า 175 แรงม้า  50 
เคร่ือง

    90,000,000 ส านักการชา่ง

32 อบรมพนักงานขบัรถยนต์
ส านักการสาธารณสุขฯ

1.ให้พนักงานขบัรถยนต์
ได้รับความรู้ และมีการ
ปฏิบัติงานทีถ่กูต้อง 
2.เพิม่ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการประชาชน

พนักงานขบัรถยนต์ ผ่านการอบรม
ร้อยละ 80  ของพนักงานทีเ่ขา้ร่วม
การอบรม

10,000          10,000          10,000          ประชาชนได้รับ
ความพึงพอใจ
มากกว่าร้อยละ 
80 จากการ
แกไ้ขปัญหา
ร้องเรียนเร่ืองขยะ

1.พนักงานขบัรถยนต์
ได้รับความรู้ และมี
การปฏิบัติงานที่
ถกูต้อง ในการ
ปฏิบัติงาน
2.การให้บริการ
ประชาชนมี
ประสิทธิภาพเพิม่ขึ้น

งานบริการ
รักษาความ
สะอาด

33 ปรับปรุงร้ัวศูนยบ์ริการ
สาธารณสุข 3

เพือ่ให้มีร้ัวปลอดภัยและ
สวยงาม

ประตูร้ัวสแตนเลส 2 บาน         
ขนาดบานละ 3x2 เมตร

70,000          เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
สัญญา

ป้องกนัทรัพยสิ์นของ
ทางราชการสูญหาย

ศูนยบ์ริการ
สาธารณสุข 3

34 ติดต้ังกนัสาดอลูมิเนียม
ศูนยบ์ริการสาธารณสุข 3

เพือ่ป้องกนัแสงแดดและ
ป้องกนัฝนสาดเขา้มาใน
อาคาร

ติดต้ังกนัสาดอลูมิเนียมขนาด         
 2.6 x 1.5 เมตร บริเวณบันไดขึ้นชั้น
 2 ของอาคารศูนยบ์ริการสาธารณสุข
 3   ตามแปลนรายละเอยีด

5,000           เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
สัญญา

ทรัพยสิ์นของทาง
ราชการมีสภาพคงทน

ศูนยบ์ริการ
สาธารณสุข 3

เงินอุดหนุน
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

35 จดัหาครุภัณฑ์ส านักการ
สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอแกก่ารปฏิบัติงาน

ตู้เหล็ก 6 ล้ินชกั  ขนาด 53x62x131
 ซม.   1 ตู้

8,000           จ านวนรายการ
ครุภัณฑ์ทีจ่ดัหา

อปุกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชเ้พียงพอแก่
การปฎิบัติงาน

ศูนยบ์ริการ
สาธารณสุข 3

เล่ือยยนต์ 2 เคร่ือง 40,000          งานบริการ
รักษาความ
สะอาด

เคร่ืองตัดหญ้าชนิดขอ้แขง็  5 เคร่ือง 47,500          งานบริการ
รักษาความ
สะอาด

เคร่ืองยอ่ยกิ่งไม้   1 เคร่ือง 4,200,000      งานบริการ
รักษาความ
สะอาด

จดัซ้ือรถบรรทุกขยะชนิดอดัท้าย พืน้
ถงัและระบบอดัท้ายท าด้วย สแตน
เลส ความจไุม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์
เมตร  2  คัน

4,000,000      งานบริการ
รักษาความ
สะอาด

จดัซ้ือรถตักหน้าขดุหลัง ชนิด
ขบัเคล่ือน 4 ล้อ เคร่ืองยนต์ดีเซล 4 
สูบ มีก าลังไม่น้อยกว่า 97 แรงม้า 1 
คัน

3,900,000      งานบริการ
รักษาความ
สะอาด

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน 
พร้อมอปุกรณ์  1 ชดุ

25,000          งานทันตสา
ธารณ สุข
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

เคร่ืองพ่นสารเคมีชนิดฝอยละอองติด
รถยนต์   1 เคร่ือง

      1,000,000 กลุ่มงาน
ป้องกนัและ
ควบคุมเคร่ืองพ่นสารเคมีชนิดฝอยละออง

สะพายหลัง    1 เคร่ือง
          95,000           95,000           95,000 กลุ่มงาน

ป้องกนัและ
ควบคุม
โรคติดต่อ

เคร่ืองพ่นสารเคมีชนิดสะพายไหล่
แบบหมอกควัน  1 เคร่ือง

          90,000           90,000           90,000 กลุ่มงาน
ป้องกนัและ
ควบคุม
โรคติดต่อ

36 ปรับปรุงซ่อมแซมสนาม
ฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล
วัดจอมคีรีนาคพรต

เพือ่ใชใ้นการจดักจิกรรม
ทางด้านกฬีาและรองรับ
การแขง่ขนักฬีา

1 แห่ง         500,000         500,000         500,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
สัญญา

มีความพร้อมในการ
จดัการแขง่ขนั

ส านักการศึกษา

37 ทาสีอฒัจรรยแ์ละอาคาร
ต่างๆ ในสนามกฬีาจงัหวัด
นครสวรรค์

เพือ่ใชใ้นการจดักจิกรรม
ทางด้านกฬีาและรองรับ
การแขง่ขนักฬีา

1 แห่ง       3,000,000       3,000,000       3,000,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
สัญญา

มีความพร้อมในการ
จดัการแขง่ขนั

ส านักการศึกษา
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

38 ปรับปรุงสนามกฬีากลาง
จงัหวัดนครสวรรค์

เพือ่ให้มีความพร้อมใน
การรองรับการแขง่ขนั
กฬีา และเพียงพอต่อการ
ใชบ้ริการของเด็ก เยาวชน
 และประชาชน

ปรับปรุงร้ือผิวลู่ลานกรีฑา และซ่อม
ยางมะตอย พร้อมขนทิง้ และ
กอ่สร้างสนามกรีฑา ลู่  ลาน วัสดุยาง
สังเคราะห์ พร้อมอปุกรณ์ประจ า
สนาม ตามแบบแปลนรายละเอยีด
ของเทศบาล

    30,000,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
สัญญา

มีความพร้อมในการ
จดัการแขง่ขนั

ส านักการศึกษา

ปรับปรุงซ่อมแซมสนามฟุตบอล     15,000,000 ส านักการศึกษา
ปรับปรุงเคร่ืองเสียงสนามฟุตบอล 
จ านวน 1 ชดุ รายละเอยีดตามแบบ
แปลนของเทศบาล

      2,000,000 ส านักการศึกษา

ปรับปรุงกระถางคบเพลิง จ านวน 1 
แห่ง รายละเอยีดตามแบบแปลนของ
เทศบาล

        500,000 ส านักการศึกษา

ปรับปรุงพืน้ผิวถนนภายในสนามกฬีา
จงัหวัดนครสวรรค์ รายละเอยีดตาม
แบบแปลนของเทศบาล

      2,000,000 ส านักการศึกษา

ปรับปรุงซ่อมแซมประตูเหล็กและร้ัว
รอบอาคารสนามฟุตบอล 
รายละเอยีดตามแบบแปลนของ
เทศบาล

      2,000,000 ส านักการศึกษา

ปรับปรุงเคร่ืองปรับอากาศ 
โรงยมิ 4,000 ทีน่ัง่ จ านวน 1 เคร่ือง

      1,000,000 ส านักการศึกษา
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

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

เพือ่พัฒนาอาคารสถานที่
ให้มีประสิทธิภาพและได้
มาตรฐาน

บ ารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่นและ
ส่ิงกอ่สร้างของส านักการศึกษา ทีม่ี
วงเงินเกนิกว่า 5,000 บาท

        300,000         300,000         300,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
สัญญา

ประชาชนผู้ใชบ้ริการ
ได้รับความพึงพอใจ
การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและได้
มาตรฐาน

ส านักการศึกษา

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

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานและพัฒนา
ระบบงานให้ทันสมัย

บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของ
ส านักการศึกษา ทีม่ีวงเงินเกนิกว่า 
5,000 บาท

        300,000         300,000         300,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
สัญญา

ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานเพิม่ขึ้น

ส านักการศึกษา

41 จดัหาครุภัณฑ์ส านัก
การศึกษา

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

ผ้าม่านพร้อมอปุกรณ์ติดต้ัง ห้องสมุด
เทศบาลนครนครสวรรค์  1 ห้อง

          90,000 จ านวนรายการ
ครุภัณฑ์ทีจ่ดัหา

ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานเพิม่ขึ้น

ส านักการศึกษา
งานกฬีาฯ

เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) 
ขนาดไม่ต่ ากว่า 58,000 BTU  5 
เคร่ือง

        425,000 ส านักการศึกษา
งานกฬีาฯ

คอมพิวเตอร์ส านักงานและ
เคร่ืองพิมพ์พร้อมอปุกรณ์ 1 เคร่ือง

          25,000 ส านักการศึกษา

รถบรรทุก (ดีเซล) ขบัเคล่ือน 2 ล้อ 
แบบดับเบิล้แค็ป  1 คัน

        787,000 ส านักการศึกษา
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

42 กอ่สร้างร้ัวสแตนเลส 
พร้อมติดต้ังประตูโรงเรียน

เพือ่ไว้ป้องกนัอนัตราย
ไม่ให้เกดิกบันักเรียนและ
ทรัพยสิ์นของโรงเรียน

ร้ัวสแตนเลส ความยาวรวม 25 เมตร
 ประตูกว้าง 4.5x2 เมตร ตามแบบ
แปลนรายละเอยีดของเทศบาล

        160,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
สัญญา

มีความปลอดภัยใน
ชวีิตและทรัพยสิ์น

ท.1

43 กอ่สร้างสนามเด็กเล่น
อนุบาลหลังคามุงกระเบือ้ง
พร้อมรางน้ าฝน

เพือ่ใชป้้องกนัแสงแดด
และฝนชว่ยให้ไม่ให้
เจบ็ป่วยแกน่ักเรียนและ
ชว่ยให้เคร่ืองเล่นสนามมี
อายกุารใชง้านนานขึ้น

กอ่สร้างสนามเด็กเล่นอนุบาลหลังคา
มุงกระเบือ้งพร้อมรางน้ าฝน

        150,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
สัญญา

นักเรียนอนุบาลทุก
คนได้รับการป้องกนั
แสงแดดและฝนท าให้
ไม่เจบ็ป่วยและเคร่ือง
เล่นสนามมีอายกุาร
ใชง้านนานขึ้น

ท.1

44 ปูกระเบือ้งห้องเรียน 5 ห้อง
 อาคารมัธยม

เพือ่ปรับพืน้ห้องเรียนให้
สะอาดสวยงามและสร้าง
บรรยากาศทีเ่อื้อต่อการ
เรียนรู้ และง่ายต่อการท า
ความสะอาด

ปูกระเบือ้งห้องเรียน 5 ห้อง อาคาร
มัธยม

        220,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
สัญญา

มีบรรยากาศทีเ่อื้อต่อ
การเรียนรู้ท าความ
สะอาดได้ง่าย

ท.1
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

45 ปูพืน้หินขดัโรงอาหาร
อาคารมัธยม

เพือ่ปรับพืน้โรงอาหาร
สะอาดปราศจากเชื้อโรค
และสร้างบรรยากาศให้
นักเรียนอยากเขา้ใชโ้รง
อาหารและสะดวกง่ายต่อ
ความสะอาด

ขนาดยาว 32.2 เมตร กว้าง 11.10 
เมตร รวม 357.42 ตารางเมตร

        180,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
สัญญา

มีโรงอาหารทีส่ะอาด
ปราศจากเชื้อโรค
และมีบรรยากาศที่
เอื้อต่อการใชโ้รง
อาหารท าความ
สะอาดได้ง่าย

ท.1

46 ติดแผงเหล็กด้านหน้าชั้น
ล่างอาคาร 3-4 พร้อมประตู
เหล็กม้วนด้านล่างของ
อาคาร 3 ประตู

เพือ่ไว้ป้องกนัอนัตราย
ไม่ให้เกดิกบันักเรียนและ
ทรัพยสิ์นของโรงเรียน

ติดแผงเหล็กด้านหน้าชั้นล่างอาคาร 
3-4 พร้อมประตูเหล็กม้วนด้านล่าง
ของอาคาร 3 ประตู

        150,000 ทรัพยสิ์นทีสู่ญ
หายลดลง

มีความปลอดภัยใน
ชวีิตและทรัพยสิ์น

ท.1

47 ปูพืน้หินขดัชั้นล่างอาคาร 3 เพือ่ให้เกดิความสะอาด
สวยงามและง่ายต่อการ
ท าความสะอาดและเอื้อ
ต่อการเรียนการสอน 
และจดักจิกรรมต่างๆ

ปูพืน้หินขดัชั้นล่างอาคาร 3         200,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
สัญญา

มีบรรยากาศทีเ่อื้อต่อ
การเรียนรู้ท าความ
สะอาดได้ง่าย

ท.1

48 ปูพืน้หินขดัระเบียงอาคาร
มัธยม 3 ชั้น

เพือ่ให้นักเรียนมีระเบียง
อาคารทีส่ะอาดสวยงาม
ไว้ปฏิบัติกจิกรรมต่างๆ 
เอื้อต่อการเรียนรู้และ
สะดวกต่อการท าความ
สะอาด

ขนาดกว้าง 2.5 ม. ยาว 36 ม. ต่อ 1 
ชั้น  3 ชั้น  รวม 270 ตร.ม.

        135,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
สัญญา

มีบรรยากาศทีเ่อื้อต่อ
การเรียนรู้ท าความ
สะอาดได้ง่าย

ท.1

189



190
    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

49 จดัหาครุภัณฑ์โรงเรียน
เทศบาลวัดไทรใต้

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

คอมพิวเตอร์ส าหรับนักเรียน      25 
  ชดุ

        500,000 จ านวนรายการ
ครุภัณฑ์ทีจ่ดัหา

ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานเพิม่ขึ้น

ท.1

เคร่ืองฉายมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์   1 
เคร่ือง

          33,000 ท.1

โต๊ะท างานครูพร้อมเกา้อี้ ระดับ  7 - 
9  10 ชดุ

          62,900 ท.1

ตู้เหล็กเกบ็เอกสารชนิดบานเล่ือน 
ชั้นบนกระจก ชั้นล่างทึบ   5 หลัง

          31,500 ท.1

50 ปรับปรุงระบบส่งจา่ยไฟฟ้า
ก าลังของโรงเรียน

เพิม่ไฟฟ้าก าลังให้
เพียงพอต่อการใชง้าน

ติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้าและสายส่ง 3
เฟส  1  ระบบ

        770,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
สัญญา

โรงเรียนมีระบบไฟฟ้า
ใชง้านอยา่งมี
ประสิทธิภาพ

ท.2

51 กั้นห้องพยาบาล เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพใน
การท างาน

กั้นห้องพยาบาล ขนาด 8 เมตร x 8 
เมตร  1 ห้อง

        250,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
สัญญา

โรงเรียนมีห้อง
พยาบาลทีเ่ป็น
สัดส่วนสะอาดถกู
สุขลักษณะ

ท.2

52 ปรับปรุงพืน้เวทีอาคาร
อเนกประสงค์

เพือ่ปรับปรุงเวทีให้
สอดคล้องกบัลักษณะการ
ใชง้านและทนต่อสภาพ
น้ าท่วม

1 แห่ง         800,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
สัญญา

โรงเรียนมีเวทีทีม่ี
สภาพพร้อมใชง้าน

ท.2

53 จดัหาครุภัณฑ์โรงเรียน
เทศบาลวัดปากน้ าโพใต้

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

คอมพิวเตอร์ส าหรับนักเรียน  10 ชดุ
 ต่อปี

        200,000         200,000         200,000 จ านวนรายการ
ครุภัณฑ์ทีจ่ดัหา

ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานเพิม่ขึ้น

ท.2
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส านักงาน  1 ชดุ
ต่อปี

          25,000           25,000 ท.2

เคร่ืองปรับอากาศชนิดติดผนังขนาด
ไม่ต่ ากว่า 24,000  บีทีย ู 1 เคร่ือง 
ต่อปี

          33,000           33,000           33,000 ท.2

เกา้อี้บุนวมชนิดพับได้  100 ตัว           40,000 ท.2
พัดลมโคจร ขนาดใบพัดไม่ต่ ากว่า 16
 นิว้  20 ตัว รวมค่าติดต้ัง

          48,000 ท.2

โต๊ะอาหารพร้อมม้านัง่ ระดับอนุบาล 
  15 ชดุ

          67,500 ท.2

บ้านสนามเด็กเล่นพร้อมอปุกรณ์ 1 
หลัง

          12,000 ท.2

เฮลิคอปเตอร์ ทรงเหล่ียม  1 ชดุ 
รวมค่าติดต้ัง

          22,500 ท.2

โต๊ะหินขดัพร้อมม้าทีน่ัง่ 10 ชดุ           30,000 ท.2
เคร่ืองซักผ้าฝาบนแบบอตัโนมัติ 
สามารถซักผ้าแห้งได้คร้ังละไม่ต่ ากว่า
 16 กโิลกรัม  1 เคร่ือง

          20,900 ท.2

เคร่ืองกรองน้ าสแตนเลสพร้อมสาร
กรอง ชนิด 3 คอลัมภ์  1 เคร่ือง ต่อปี

          15,000           15,000 ท.2
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

โทรทัศน์สีแอลอดีีความละเอยีดภาพ 
1920x1080 พิกเซลขนาด 40 นิว้ 3 
เคร่ือง

          78,000 ท.2

54 ทาสีอาคารเรียน  4   
(อาคารราชาวดี)

เพือ่ให้อาคารเรียนมี
สวยงามคงทนต่อการใช้
งาน

ทาสีอาคารเรียน 4 ภายในสีน้ ามัน 
ภายนอกสีน้ า ตามรายละเอยีดแบบ
แปลนของเทศบาล

        500,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
สัญญา

มีอาคารสถานที่
สวยงาม สะอาด

ท.3

55 ปรับปรุงโรงอาหาร เพือ่ให้โรงเรียนอาหาร
เพียงพอต่อการจา่ย
อาหารให้กบันักเรียน

ปรับปรุงโรงอาหาร ตามรายละเอยีด
แบบแปลนของเทศบาล

900,000        เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
สัญญา

มีสถานทีเ่พียงพอต่อ
การประกอบอาหาร
และให้นักเรียนได้นัง่
รับประทานอาหาร
อยา่งมีความสุข

ท.3

56 ปรับปรุงเสาธงหน้าอาคาร
เรียน  3

เพือ่ให้เกดิความมัน่คง
แขง็แรง

ร้ือฐานเสาธงเดิมออกและขยาย
พืน้ฐานเสาธงให้เพิม่มากขึ้น  ท าเป็น
ขั้นบันได ตกแต่งบริเวณโดยรอบให้
สวยงาม

        300,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
สัญญา

มีเสาธงทีม่ีความ
มัน่คงแขง็แรงส าหรับ
ใชท้ ากจิกรรมของ
โรงเรียน

ท.3

57 ติดต้ังระบบเคร่ืองเสียงของ
โรงเรียน

เพือ่ให้มีระบบเคร่ืองเสียง
ทีม่ีคุณภาพในการท า
กจิกรรมของโรงเรียน

ติดต้ังเคร่ืองเสียงขนาดไม่ต่ ากว่า   
100  วัตต์   พร้อมล าโพง  ไมค์   
และเดินระบบเสียงภายในและ
ภายนอกอาคารเรียนทุกอาคาร

        300,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
สัญญา

โรงเรียนมีระบบเคร่ือง
เสียงทีม่ีคุณภาพใชใ้น
การจดักจิกรรมต่าง ๆ

ท.3

58 ทาสีอาคารเรียน 3 เพือ่ปรับปรุงสถานทีใ่ห้มี
ความพร้อมต่อการศึกษา

ทาสีอาคารเรียน  3  ทัง้ภายใน
ภายนอก  ตามรายละเอยีดของ
เทศบาล

        500,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
สัญญา

มีอาคารเรียนที่
สวยงาม  น่าเรียน

ท.3
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

59 ปรับปรุงพืน้สนามหน้า
อาคารเรียน  3

เพือ่ให้มีพืน้ทีใ่นการจดั
กจิกรรมประกอบการ
เรียนการสอนได้ดีขึ้น

ร้ืออฐิตัวหนอนเดิมทีช่ ารุดไม่สามารถ
ซ่อมแซมได้ออกและปรับพืน้ทีเ่ทปูน
ในพืน้ทีเดิม

        400,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
สัญญา

โรงเรียนมีพืน้ทีใ่ชส้อย
ในการจดักจิกรรมมี
ความปลอดภัย

ท.3

60 กอ่สร้างห้องเกบ็พัสดุ
ครุภัณฑ์ของโรงเรียน

เพือ่สร้างห้องเกบ็พัสดุ 
ครุภัณฑ์ ของโรงเรียน

1 ห้อง         200,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
สัญญา

โรงเรียนมีห้องเกบ็
พัสดุ ครุภัณฑ์ที่
เพียงพอ  และ
สะดวกต่อการ
น ามาใชใ้นการจดั
กจิกรรมต่าง ๆ

ท.3

61 ปรับปรุงซุ้มพระหน้าอาคาร
เรียน  3

ปรับปรุงซุ้มพระบริเวณ
ฐานล่างและด้านขา้งและ
ปูกระเบือ้ง  ตกแต่งโดย
รองฐานซุ้มพระให้สวยงาม

1 ซุ้ม         200,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
สัญญา

มีซุ้มพระทีเ่คารพของ
บุคลากร

ท.3

62 จดัหาครุภัณฑ์โรงเรียน
เทศบาลวัดพรหมจริยาวาส

เพือ่อ านวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ

โต๊ะพร้อมเกา้อี้นักเรียนระดับมัธยม  
 150 ชดุ

          58,800           58,800           29,400 จ านวนรายการ
ครุภัณฑ์ทีจ่ดัหา

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

ท.3

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับนักเรียน  
20 ชดุ

        200,000         200,000 ท.3
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

 โทรทัศน์ แอลซีดี ขนาดไม่ต่ ากว่า 32
 นิว้ ความละเอยีด 1920 x 1080 พิก
เซล 1 เคร่ือง

          19,000 ท.3

โต๊ะพร้อมเกา้อี้นักเรียนระดับ ประถม
   100 ชดุ

          47,500           47,500 ท.3

กล้องวงจรปิดพร้อมอปุกรณ์  พร้อม
ค่าติดต้ังกล้องอนิฟาเรด  1 ชดุ 
(กล้อง 4 ตัว)

          47,500           47,500 ท.3

63 กอ่สร้างอาคารเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถ
บรรพต  (ท.4 )

เพือ่ให้มีสถานทีใ่นการจดั
กจิกรรมการการสอน 
เพียงพอต่อนักเรียนที่
เพิม่ขึ้น โรงเรียนมีพืน้ที่
เพียงพอในกอ่สร้าง
อาคารหลังใหม่ตามแบบ
ทีข่อ

กอ่สร้างอาคารเรียน 6 ชั้น ตามแบบ
แปลนของเทศบาล    1  หลัง

    25,500,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
สัญญา

มีอาคารสถานที่
เพียงพอต่อเด็ก
นักเรียน

ท.4

64 ปรับปรุงกนัสาด อาคาร
เรียน 1

เพือ่ป้องกนัแสงแดดและ
ละอองฝนทีส่าดเขา้ชั้น
เรียนของนักเรียนรวมถงึ
ป้องกนัแสงแดดสะท้อน
เขา้ตานักเรียนขณะเรียน

ติดต้ังกนัสาดหน้าอาคารเรียน 1 ทัง้ 3
 ชั้นตามแบบแปลนเทศบาล

        203,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
สัญญา

ป้องกนัแสงแดดฝนที่
สาดเขา้ห้องเรียน 
และกนัแสงแดดที่
สะท้อนเขา้ตา
นักเรียนขณะเรียน

ท.4
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

65 ติดต้ังหลังคากนัสาดเมทัล
ชทีสีฟ้าชั้นล่าง  หน้า   
อาคาร 3

เพือ่ป้องกนัแสงแดดและ
ละอองฝนทีส่าดเขา้
ห้องสมุดของโรงเรียน
รวมถงึป้องกนัแสงแดด
สะท้อนเขา้ตานักเรียน
ขณะใชบ้ริการ

หลังคาหน้าอาคารเรียน 3 ขนาด
ความยาว 21 เมตร ยื่นจากตัวอาคาร
 5 เมตร สูงจากพืน้ 4 เมตร มีเสาค้ า
ตลอดแนวอกีด้านยดึติดกบัอาคาร
เรียน 3 ตามแบบแปลนเทศบาล

        106,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
สัญญา

ป้องกนัแสงแดดออง
ฝนทีส่าดเขา้ห้องสมุด
และกนัแสงแดดที่
สะท้อนเขา้ตา
นักเรียนอา่นหนังสือ

ท.4

66 ทาสีอาคารเรียน 2 ภายนอก เพือ่ให้โรงเรียนมีความ
สวยงามเหมาะสมกบัการ
จดักจิกรรมการเรียนการ
สอน

1 อาคาร         280,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
สัญญา

โรงเรียนมีความ
สวยงามเหมาะสมกบั
การจดักจิกรรมการ
เรียนการสอน

ท.4

67 ติดต้ังหลังคาเมทัลชทีสีฟ้า
หน้า อาคาร 2

เพือ่เป็นสนามเด็กเล่น
และพืน้ทีใ่ห้นักเรียนได้
พักผ่อนและท ากจิกรรม
การเรียนการสอนและ
ป้องกนัฝนป้องกนัแดด
รวมถงึเป็นทีร่อรับ
นักเรียนของผู้ปกครอง

ติดต้ังหลังคาหน้าอาคารเรียน2ขนาด
ความยาว 24 เมตรกว้าง 10 เมตรสูง
จากพืน้7เมตรมีเสาค้ าตลอดแนวอกี
ด้านยดึติดกบัอาคารเรียน 2ตามแบบ
แปลนเทศบาล

180,000        เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
สัญญา

มีพืน้ทีใ่ห้นักเรียนได้
พักผ่อนและท า
กจิกรรมรวมถงึเป็นที่
รอรับนักเรียนของ
ผู้ปกครอง

ท.4

68 ทาสีอาคารเรียน 1 ภายนอก เพือ่ให้โรงเรียนมีความ
สวยงามเหมาะสมกบัการ
จดักจิกรรมการเรียนการ
สอน

1 อาคาร         180,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
สัญญา

โรงเรียนมีความ
สวยงามเหมาะสมกบั
การจดักจิกรรมการ
เรียนการสอน

ท.4
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69 จดัหาครุภัณฑ์โรงเรียน
เทศบาลวัดวรนาถบรรพต

เพือ่อ านวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ

โต๊ะประชมุพร้อมเกา้อี้ 12 ทีน่ัง่ 1 ชดุ           27,000 จ านวนรายการ
ครุภัณฑ์ทีจ่ดัหา

ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานเพิม่ขึ้น

ท.4

โต๊ะท างานเหล็กพร้อมเกา้อี้เบาะหนัง
มีพนักพิง ขนาด 3.5 ฟุต พร้อม
กระจก 15 ชดุ

          32,000           32,000           32,000 ท.4

เคร่ืองท าน้ าเยน็ 5 กอ๊ก แบบต่อท่อ
ประปาพร้อมเคร่ืองกรอง 3 เคร่ือง

          32,500           32,500           32,500 ท.4

ตู้เหล็กเกบ็เอกสารชนิดบานเล่ือนชั้น
บนกระจกชั้นล่างทึบ 15 ชดุ

          36,000           17,500           17,500 ท.4

โต๊ะเอนกประสงค์ขาเหล็กพับได้ 30 
ตัว

          23,000           23,000           23,000 ท.4

พัดลมโคจรขนาดใบพัด16นิว้ 15 ตัว 
(1,500 บาท)

           7,500            7,500            7,500 ท.4

ตู้เกบ็คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบมีที่
ชาร์ต 40 หลัง

        160,000           80,000           80,000 ท.4

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊พร้อม
อปุกรณ์ต่อเชื่อม 3 เคร่ือง

          20,000           20,000           20,000 ท.4

เคร่ืองพิมพ์แบบฉดีหมึก INKJET 
PRINTER พร้อมองิค์แทงค์ 6 เคร่ือง

          13,000           13,000           13,000 ท.4
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เคร่ืองปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด
ไม่ต่ ากว่า18,000  บีทีย ูพร้อมติดต้ัง 
6 เคร่ือง

          56,800           56,800           56,800 ท.4

โต๊ะพร้อมเกา้อี้นักเรียนระดับมัธยม 
300 ชดุ

        120,000         120,000         120,000 ท.4

โต๊ะพร้อมเกา้อี้นักเรียนระดับประถม 
300 ชดุ

        110,000         110,000         110,000 ท.4

ชดุรับแขกพร้อมโต๊ะกลาง 2 ชดุ (ชดุ
ละ 15,000บาท)

          15,000           15,000 ท.4

ทรัมเป็ต 2 ตัว           17,000           17,000 ท.4
กล้องถา่ยภาพนิง่ระบบดิจติอล ความ
ละเอยีดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล 1
 ตัว

          10,000 ท.4

เคร่ืองถา่ยเอกสาร (มัลติฟังชั่น) 
ระบบดิจติอล ขาว - ด า  1 เคร่ือง

          50,000 ท.4

ตู้เอกสาร 15 ล้ินชกั  2 หลัง            7,800 ท.4
พัดลมระบายอากาศ แบบหลังคา
ขนาด 22 นิว้ มีลูกเป็นอลูมิเนียม 
พร้อมแผ่นรองรับไฟเบอร์กลาส ลอน
คู่ ไม่รวมค่าติดต้ัง  20 เคร่ือง

          50,000 ท.4

เทเนอร์ แซกโซโฟน 1 ตัว           86,000 ท.4
ทรอมโบนมาร์ชชิ่ง 2 ตัว           45,000           45,000 ท.4
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ยโูฟเนียมมาร์ชิ่ง 1 ตัว         118,000 ท.4
กลองสแนร์มาร์ชชิ่ง  1ใบ           56,000 ท.4
อลัโต แซกโซโฟน 1 ตัว           68,000 ท.4

70 กั้นห้องประชมุ ชั้นล่าง
อาคารเรียน 4

เพือ่ให้โรงเรียนมีห้อง
ประชมุส าหรับจดั
กจิกรรมของโรงเรียน

กั้นห้องประชมุชั้นล่างอาคารเรียน 4 
โดยกอ่อฐิทึบด้านขา้งอาคารเรียน อกี
ด้านติดต้ังกระจก พร้อมหน้าต่างและ
ประตูกระจก

        400,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
สัญญา

โรงเรียนมีห้อง
ประชมุส าหรับจดั
กจิกรรมของโรงเรียน

ท.5

71 ปูพืน้หินขดั ชั้นล่างอาคาร
เรียน 2

เพือ่ให้อาคารเรียนสะอาด
เหมาะส าหรับการจดั
กจิกรรมการเรียนการสอน

ปูพืน้หินขดั ชั้นล่างอาคารเรียน 2         210,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
สัญญา

โรงเรียนมีอาคาร
เรียนทีส่ะอาด

ท.5

72 กอ่สร้างอา่งล้างจาน 
ด้านขา้งโรงครัว

เพือ่ให้โรงเรียนมีทีส่ าหรับ
ล้างภาชนะทีถ่กูสุขลักษณะ

กอ่สร้างอา่งล้างจาน ด้านขา้ง  โรง
ครัว  1 ที่

          50,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
สัญญา

โรงเรียนมีอา่งล้าง
จานทีถ่กูสุขลักษณะ

ท.5

73 กั้นห้องพัสดุ ชั้นล่างอาคาร
เรียน 1

เพือ่ให้โรงเรียนมีห้องเกบ็
วัสดุครุภัณฑ์

กั้นห้องและติดต้ังกระจกพร้อมประตู
อลูมิเนียม ทัง้ 2 ด้าน

        250,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
สัญญา

โรงเรียนมีห้องส าหรับ
เกบ็วัสดุครุภัณฑ์ที่
ปลอดภัย

ท.5

74 กอ่สร้างเสาติดธงอาเซียน เพือ่ให้มีเสาติดธงชาติ
กลุ่มประเทศอาเซียน

กอ่สร้างเสาติดธงชาติกลุ่มประเทศ
อาเซียน 11 เสา  1 ที่

        180,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
สัญญา

โรงเรียนมีเสาติดธง
อาเซียนทีส่วยงาม

ท.5
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75 ปรับปรุงท่อระบายน้ าของ
โรงเรียน

เพือ่ให้การระบายน้ าเสีย
ของโรงเรียนเป็นไปอยา่ง
มีประสิทธิภาพไม่เป็น
แหล่งเพาะพันธุ์ยงุ

วางท่อระบายน้ าภายในโรงเรียน 
เชื่อมต่อกบัท่อระบายน้ าของ
เทศบาลนครนครสวรรค์

        300,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
สัญญา

การระบายน้ าเสีย  มี
ประสิทธิภาพ
ปราศจากแหล่ง
เพาะพันธุ์ยงุ

ท.5

76 กอ่สร้างทีแ่ปรงฟัน 
ด้านขา้งอาคารเรียน 4

เพือ่ให้นักเรียนมีทีส่ าหรับ
แปรงฟันทีถ่กูสุขลักษณะ
และมีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย

ทีแ่ปรงฟัน กอ่อฐิ   ปูกระเบือ้ง 
พร้อมกอ๊กน้ า 6 จดุ  1 ที่

        250,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
สัญญา

นักเรียนมีทีแ่ปรงฟัน
ทีถ่กูสุขลักษณะและ
เป็นระเบียบเรียบร้อย

ท.5

77 กอ่สร้างถนน คสล. ภายใน
โรงเรียน

เพือ่ให้โรงเรียนมีถนนทีม่ี
ความปลอดภัยในการ
คมนาคม

กอ่สร้างถนน คสล.  พืน้ทีป่ระมาณ  
950 ตรม.

        400,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
สัญญา

โรงเรียนมีถนน
ภายในทีม่ีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม

ท.5

78 กอ่สร้างอาคาร
เอนกประสงค์เด็กปฐมวัย

เพือ่ให้เด็กปฐมวัยมี
อาคารส าหรับจดักจิกรรม
การเรียน   การสอนทีเ่ป็น
เอกเทศ

กอ่สร้างอาคารเอนกประสงค์โดยกอ่
อฐิทัง้ 4 ด้าน ติดต้ังประตูและ
หน้าต่างกระจก

        600,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
สัญญา

โรงเรียนมีอาคาร
ส าหรับจดักจิกรรม
การเรียนการสอน
เด็กปฐมวัย

ท.5

79 จดัหาครุภัณฑ์โรงเรียน
เทศบาลวัดชอ่งคีรีศรีสิทธิว
ราราม

เพือ่อ านวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับนักเรียน  
10 ชดุ ต่อปี

        200,000         200,000 จ านวนรายการ
ครุภัณฑ์ทีจ่ดัหา

ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานเพิม่ขึ้น

ท.5

โทรทัศน์ แอลซีดี ขนาดไม่ต่ ากว่า 32
 นิว้ ความละเอยีด 1920 x1080 พิก
เซล 1 เคร่ือง

          19,000 ท.5
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กล้องวงจรปิดพร้อมอปุกรณ์  พร้อม
ค่าติดต้ังกล้องอนิฟาเรด  1 ชดุ 
(กล้อง 4 ตัว)

          47,500 ท.5

เคร่ืองพิมพ์ส าเนาระบบดิจติอล 
ความละเอยีด 300 x 300 จดุ ต่อ
ตารางนิว้

          90,000 ท.5

โต๊ะพร้อมเกา้อี้นักเรียนระดับ ประถม
   150 ชดุ

          75,000           75,000           75,000 ท.5

ตู้เหล็ก ชนิด 2 ตอนชั้นบนกระจก
บานเล่ือน ชั้นล่างบานเล่ือนทึบ    15
 หลัง

          36,000           36,000           36,000 ท.5

กล้องถา่ยภาพนิง่ ระบบดิจติอล 
ความละเอยีดไม่น้อยกว่า 16 ล้าน
พิกเซลพร้อมอปุกรณ์  1 กล้อง

          10,000 ท.5

พัดลมไอน้ า  ขนาดความจนุ้ า ไม่ต่ า
กว่า 20 ลิตร   4 ตัว

          40,000           40,000 ท.5

เคร่ืองถา่ยเอกสารระบบดิจติอล 
(ขาว-ด า)  1 เคร่ือง

        100,000 ท.5

80 กอ่สร้างทางเดินเชื่อม
ระหว่างอาคาร 4 กบัอาคาร
 5

เพือ่ให้นักเรียนเกดิความ
ปลอดภัยในการเดินทาง

ทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร 4 กบั
อาคาร 5

        700,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
สัญญา

นักเรียนเกดิความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

ท.6
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

81 กอ่สร้างทางเดินเชื่อม
ระหว่างอาคาร 4 กบัอาคาร
 1

เพือ่ให้นักเรียนเกดิความ
ปลอดภัยในการเดินทาง

ทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร 4 กบั
อาคาร 1

        250,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
สัญญา

นักเรียนเกดิความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

ท.6

82 ทาสีอาคารเรียน 2 หลัง เพือ่ให้อาคารเรียนดู
สะอาดตา  น่าเรียนรู้

ทาสีอาคารเรียนภายใน ภายนอก   2
 อาคาร อาคาร 4 อาคาร 5

830,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
สัญญา

โรงเรียนมีอาคารที่
สะอาด

ท.6

83 ปูกระเบือ้งภายใน
ห้องเรียนและทางเดิน 
หน้าห้อง    11  ห้อง

เพือ่ให้ปรับปรุงภูมิทัศน์
อาคารเรียนให้น่าเรียน
และสร้างบรรยากาศใน
ห้องเรียน

ปูกระเบือ้ง อาคาร 5   11  ห้อง 600,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
สัญญา

โรงเรียนมีอาคารที่
สะอาด

ท.6

84 ปูกระเบือ้งภายใน
ห้องเรียนและทางเดิน 
หน้าห้อง   12 ห้อง

เพือ่ให้ปรับปรุงภูมิทัศน์
อาคารเรียนให้น่าเรียน
และสร้างบรรยากาศใน
ห้องเรียน

ปูกระเบือ้ง อาคาร 4   12  ห้อง 800,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
สัญญา

โรงเรียนมีอาคารที่
สะอาด

ท.6

85 ทาสีอาคารเรียน 2 หลัง เพือ่ให้อาคารเรียนดู
สะอาดตาน่าเรียนรู้

ทาสีอาคารเรียนภายใน ภายนอก   2
 อาคาร อาคาร 1 อาคาร 2

650,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
สัญญา

โรงเรียนมีอาคารที่
สะอาด

ท.6

86 จดัหาครุภัณฑ์โรงเรียน
เทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต

เพือ่อ านวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับนักเรียน  
10 ชดุ ต่อปี

        200,000         200,000 จ านวนรายการ
ครุภัณฑ์ทีจ่ดัหา

ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานเพิม่ขึ้น

ท.6
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

โทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอปุกรณ์  
พร้อมค่าติดต้ังกล้องอนิฟาเรด  1 ชดุ 
(กล้อง 4 ตัว)

          47,500 ท.6

เคร่ืองถา่ยเอกสารระบบดิจติอล (ขาว
 -ด า) ความเร็ว 10 แผ่นต่อนาที   1 
เคร่ือง

          50,000 ท.6

โต๊ะพร้อมเกา้อี้นักเรียนระดับประถม 
 50 ชดุ ต่อปี

          55,000           55,000           55,000 ท.6

โต๊ะพร้อมเกา้อี้นักเรียนระดับมัธยม 
50 ชดุ ต่อปี

          60,000           60,000           60,000 ท.6

ตู้เหล็ก ชนิด 2 ตอนชั้นบนกระจก
บานเล่ือน ชั้นล่างบานเล่ือนทึบ   10
 หลัง

          36,000           36,000 ท.6

กล้องถา่ยภาพนิง่ ระบบดิจติอล 
ความละเอยีดไม่น้อยกว่า 16 ล้าน
พิกเซลพร้อมอปุกรณ์  1 กล้อง

          10,000 ท.6

เกา้อี้พลาสติก   100  ตัว           30,000 ท.6
87 กนัแดดระแนง เฌอรา 

อาคารถาวรนิยมและ
อาคารกฤษณะลักษณ์

เพือ่ใชเ้ป็นห้องในการ
จดัการเรียนการสอนและ
ด าเนินกจิกรรม

1 ห้อง 100,000        เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
สัญญา

โรงเรียนมีอาคารที่
สะอาด

ท.7
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203
    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

88 ปูกระเบือ้งอาคารศรีสุคต 
ชั้น 2-4  9 ห้องเรียน และ
อาคารถาวรนิยม ชั้น 2- 4 
 12 ห้องเรียน

เพือ่ให้ปรับปรุงภูมิทัศน์
อาคารเรียนให้น่าเรียน
และสร้างบรรยากาศใน
ห้องเรียน

2 แห่ง         350,000         350,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
สัญญา

โรงเรียนมีอาคารที่
สะอาด

ท.7

89 มุงหลังคาเมลทัลซีลส าหรับ
อาคารศรีสุคตและอาคาร
ถาวรนิยม

เพือ่ให้ปรับปรุงภูมิทัศน์
อาคารเรียนให้น่าเรียน
และสร้างบรรยากาศใน
ห้องเรียน

1 แห่ง         250,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
สัญญา

โรงเรียนมีอาคารที่
สะอาด

ท.7

90 ปูกระเบือ้งส าหรับอาคาร
ศรีสุคตและอาคารถาวรนิยม

เพือ่ให้ปรับปรุงภูมิทัศน์
อาคารเรียนให้น่าเรียน
และสร้างบรรยากาศใน
ห้องเรียน

1 แห่ง         150,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
สัญญา

โรงเรียนมีอาคารที่
สะอาด

ท.7

91 ปรับปรุงโรงอาคารบริเวณ
ทีข่ายอาหารและประกอบ
อาหาร

เพือ่ปรับพืน้โรงอาหาร
สะอาดปราศจากเชื้อโรค
และสร้างบรรยากาศให้
นักเรียนอยากเขา้ใชโ้รง
อาหารและสะดวกง่ายต่อ
ความสะอาด

1 แห่ง         450,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
สัญญา

มีโรงอาหารทีส่ะอาด
ปราศจากเชื้อโรค
และมีบรรยากาศที่
เอื้อต่อการใชโ้รง
อาหารท าความ
สะอาดได้ง่าย

ท.7

92 จดัหาครุภัณฑ์โรงเรียน
เทศบาลวัดสุคตวราราม

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

โต๊ะอาหารพร้อมม้านัง่นักเรียนระดับ
ประถมศึกษา 50 ชดุ

100,000        110,000        จ านวนรายการ
ครุภัณฑ์ทีจ่ดัหา

ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานเพิม่ขึ้น

ท.7
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

โต๊ะพับเหล็กโครงเหล็ก ขาเหล็ก  
ขนาด 75x180x75 ซม.  40 ตัว

100,000        100,000        ท.7

พัดลมติดผนังใบพัดไม่ต่ ากว่า 22 นิว้ 
 14 ตัว

35,000          ท.7

ตู้เหล็กเกบ็เอกสาร  15 ชอ่ง  คละสี 
 จ าวน 12 หลัง

42,000          45,000          ท.7

โต๊ะพร้อมเกา้อี้ นักเรียนระดับมัธยม 
100 ชดุ

        120,000 ท.7

โต๊ะพร้อมเกา้อี้ นักเรียน ระดับ
ประถมศึกษา 100 ชดุต่อปี

        110,000         120,000 ท.7

โทรทัศน์ แอล อ ีดี (LED TV) ความ
ละเอยีดจอภาพ 1366 x 760 พิกเซล
 ขนาด 32 นิว้   4 เคร่ือง

56,000          58,000          ท.7

ตู้น้ าเยน็ น้ าร้อน 4 หลัง 24,000          24,000          ท.7
โต๊ะครูพร้อมเกา้อี้ ระดับ3-6    4 ชดุ 30,000          30,000          ท.7

เกา้อี้บุนวม ขาเหล็ก  50 ตัว 20,000          20,000          ท.7
ตู้เหล็กประตู 2 บานทึบ 6 หลัง 20,000          20,000          20,000          ท.7
เคร่ืองขยายเสียงพร้อมล าโพง 
อปุกรณ์และไมโครโพน Power 
Mixer Amp (300 วัตต์)  1 ชดุ

50,000          ท.7

แม็กกาโพน  10 ตัว 30,000          31,000          ท.7
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

93 กอ่สร้างอาคารเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัดไทร
เหนือ (ท.8 )

เพือ่ให้มีสถานทีใ่นการจดั
กจิกรรมการการสอน 
เพียงพอต่อนักเรียนที่
เพิม่ขึ้น

กอ่สร้างอาคารเรียน 4 ชั้น ตามแบบ
แปลนของเทศบาล   1 หลัง

    13,000,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
สัญญา

มีอาคารสถานที่
เพียงพอต่อเด็ก
นักเรียน

ท.8

94 จดัหาครุภัณฑ์โรงเรียน
เทศบาลวัดไทรเหนือ

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

โต๊ะพร้อมเกา้อี้นักรียนระดับประถม  
100 ชดุต่อปี

        110,000         110,000         110,000 จ านวนรายการ
ครุภัณฑ์ทีจ่ดัหา

ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานเพิม่มากขึ้น
  และการจดัการ
เรียนการสอน

ท.8

โต๊ะพร้อมเกา้อี้นักรียนระดับมัธยม  
100 ชดุต่อปี

        120,000         120,000         120,000 ท.8

โต๊ะท างานครูพร้อมเกา้อี้ ระดับ 7-9 
 3 ชดุต่อปี

          19,500           19,500           19,500 ท.8

เคร่ืองปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด
ไม่ต่ ากว่า 18,000  บีทีย ูพร้อมติดต้ัง
 9 เคร่ือง

          85,200           85,200           85,200 ท.8

เคร่ืองถา่ยเอกสาร (มัลติฟังชั่น) 
ระบบดิจติอล ขาว-ด า ความเร็ว 10 
แผ่นต่อนาที 1 เคร่ือง

          50,000 ท.8

95 จดัหาครุภัณฑ์ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลวัด
ไทรใต้

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

โทรทัศน์แอล อ ีดี (LED TV) ขนาด
ไม่ต่ ากว่า 32 นิว้  1 เคร่ือง

          19,000 จ านวนรายการ
ครุภัณฑ์ทีจ่ดัหา

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กมี
ส่ือการเรียนการสอน
ทีเ่อื้อต่อการจดัการ
เรียนการสอน

ศพด.ร.ร.
เทศบาลวัดไทร
ใต้
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

เคร่ืองพิมพ์มัลติฟังชั่น ชนิดฉดีหมึก 
(Inkjet) พร้อมติดต้ังแทงค์จากโรงงาน
  1 เคร่ือง

           9,000 ศพด.ร.ร.
เทศบาลวัดไทร
ใต้

ตู้เหล็กเกบ็เอกสารชนิดบานเล่ือนทึบ 
 1 หลัง

           3,500 ศพด.ร.ร.
เทศบาลวัดไทร
ใต้

96 จดัหาครุภัณฑ์ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก ร.ร.เทศบาลวัด
ปากน้ าโพใต้

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

โต๊ะท ากจิกรรมขากลม ขนาดไม่ต่ า
กว่า 60X120X55 ซม. พร้อมเกา้อี้ 6
 ตัว/ชดุ  4 ชดุ

          12,000 จ านวนรายการ
ครุภัณฑ์ทีจ่ดัหา

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กมี
โต๊ะส าหรับให้เด็กได้
ท ากจิกรรม และเอื้อ
ต่อการจดัการเรียน
การสอน

ศพด.ร.ร.
เทศบาลวัด
ปากน้ าโพใต้

97 จดัหาครุภัณฑ์ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล
วัดพรหมจริยาวาส

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

เคร่ืองพิมพ์มัลติฟังชั่น ชนิดฉดีหมึก 
(Inkjet)พร้อมติดต้ังแทงค์จากโรงงาน 
 1 เคร่ือง

           9,000 จ านวนรายการ
ครุภัณฑ์ทีจ่ดัหา

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กมี
บรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมต่อการ
จดัการเรียนรู้

ศพด.ร.ร.
เทศบาลวัด
พรหมจริยาวาส

กระดานล่ืนทาวเฮ้าส์ ขนาด 84 x 
203 x 109 ซม.    1 ชดุ

          15,000 ศพด.ร.ร.
เทศบาลวัด
พรหมจริยาวาส

98 จดัหาครุภัณฑ์ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล
วัดวรนาถบรรพต

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

โต๊ะท างานพร้อมเกา้อี้  1 ชดุ            6,500 จ านวนรายการ
ครุภัณฑ์ทีจ่ดัหา

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กมี
สถานทีท่ีเ่หมาะสม
ต่อการจดัการเรียน
การสอน

ศพด.ร.ร.
เทศบาลวัดวร
นาถบรรพต
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

เคร่ืองพิมพ์มัลติฟังชั่น ชนิดฉดีหมึก 
(Inkjet)พร้อมติดต้ังแทงค์จากโรงงาน 
 1 เคร่ือง

           9,000 ศพด.ร.ร.
เทศบาลวัดวร
นาถบรรพต

ตู้เหล็กเกบ็เอกสาร 15 ล้ินชกั  1 หลัง            5,000 ศพด.ร.ร.
เทศบาลวัดวร
นาถบรรพต

เคร่ืองขยายเสียงแบบพกพาพร้อม
อปุกรณ์ อดัเสียงได้ มี 3 ไมค์ (คาด
ศรีษะ/ติดปกเส้ือ/ไมค์มือถอื

           6,000 ศพด.ร.ร.
เทศบาลวัดวร
นาถบรรพต

ชั้นไม้วางของ 9 ชอ่ง  1 ตู้            4,000 ศพด.ร.ร.
เทศบาลวัดวร
นาถบรรพต

โต๊ะท ากจิกรรมขากลม ขนาดไม่ต่ า
กว่า 60X120X55 ซม. พร้อมเกา้อี้ 6
 ตัว/ชดุ  2 ชดุ

           6,000 ศพด.ร.ร.
เทศบาลวัดวร
นาถบรรพต

99 จดัหาครุภัณฑ์ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล
วัดชอ่งคีรีศรีสิทธิวราราม

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

โทรทัศน์แอล อ ีดี (LED TV) ขนาด
ไม่ต่ ากว่า 32 นิว้

          19,000 จ านวนรายการ
ครุภัณฑ์ทีจ่ดัหา

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กมี
ส่ือการเรียนการสอน
ทีเ่อื้อต่อการจดัการ
เรียนการสอน

ศพด.ร.ร.
เทศบาลวัดชอ่ง
คีรีศรีสิทธิวรา
ราม
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

เคร่ืองเล่น DVD/BLUE RAY  1 เคร่ือง            7,500 ศพด.ร.ร.
เทศบาลวัดชอ่ง
คีรีศรีสิทธิวรา
ราม

เคร่ืองพิมพ์มัลติฟังชั่น ชนิดฉดีหมึก 
(Inkjet) พร้อมติดต้ังแทงค์จากโรงงาน
  1 เคร่ือง

           9,000 ศพด.ร.ร.
เทศบาลวัดชอ่ง
คีรีศรีสิทธิวรา
ราม

โต๊ะท ากจิกรรมขากลม ขนาดไม่ต่ า
กว่า 60X120X55 ซม. พร้อมเกา้อี้ 6
 ตัว/ชดุ  6 ชดุ

          18,000 ศพด.ร.ร.
เทศบาลวัดชอ่ง
คีรีศรีสิทธิวรา
ราม

เคร่ืองพิมพ์มัลติฟังชั่น ชนิดฉดีหมึก 
(Inkjet) พร้อมติดต้ังแทงค์จากโรงงาน
  1 เคร่ือง

           9,000 ศพด.ร.ร.
เทศบาลวัดจอม
คีรีนาคพรต

100 จดัหาครุภัณฑ์ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล
วัดสุคตวราราม

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

โต๊ะท ากจิกรรมขากลม ขนาดไม่ต่ า
กว่า 60X120X55 ซม. พร้อมเกา้อี้ 6
 ตัว/ชดุ  8 ชดุ

          24,000 จ านวนรายการ
ครุภัณฑ์ทีจ่ดัหา

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กมี
โต๊ะส าหรับให้เด็กได้
ท ากจิกรรม และเอื้อ
ต่อการจดัการเรียน
การสอน

ศพด.ร.ร.น
เทศบาลวัด
สุคตวราราม

ตู้เหล็กเกบ็เอกสารชนิดบานเล่ือนทึบ 
(สีฟ้า,สีเขยีว)  2 หลัง

           6,400 ศพด.ร.ร.
เทศบาลวัด
สุคตวราราม
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

โต๊ะคอมพิวเตอร์ พร้อมเกา้อี้  2 ชดุ            8,000 ศพด.ร.ร.
เทศบาลวัด
สุคตวราราม

เคร่ืองพิมพ์มัลติฟังชั่น ชนิดฉดีหมึก 
(Inkjet) พร้อมติดต้ังแทงค์จากโรงงาน
  1 เคร่ือง

           9,000 ศพด.ร.ร.
เทศบาลวัด
สุคตวราราม

ตู้เส้ือผ้าเด็กลายการ์ตูน 2 บานเปิด  
2 ตู้

           5,000 ศพด.ร.ร.
เทศบาลวัด
สุคตวราราม

พัดลมโคจร ชนิดติดผนัง ขนาดใบพัด
ไม่ต่ ากว่า 16 นิว้  4 เคร่ือง

           9,600 ศพด.ร.ร.
เทศบาลวัด
สุคตวราราม

101 จดัหาครุภัณฑ์ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลวัด
ไทรเหนือ

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

เคร่ืองพิมพ์มัลติฟังชั่น ชนิดฉดีหมึก 
(Inkjet) พร้อมติดต้ังแทงค์จากโรงงาน
  1 เคร่ือง

           9,000 จ านวนรายการ
ครุภัณฑ์ทีจ่ดัหา

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กมี
อปุกรณ์ส าหรับ
พัฒนาการจดัการ
เรียนการสอน

ศพด.ร.ร.น
เทศบาลวัดไทร
เหนือ

โทรทัศน์แอล อ ีดี (LED TV) ขนาด
ไม่ต่ ากว่า 32 นิว้  1 เคร่ือง

          19,000 ศพด.ร.ร.น
เทศบาลวัดไทร
เหนือ

102 จดัหาครุภัณฑ์ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลนคร
นครสวรรค์

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

โต๊ะคอมพิวเตอร์ พร้อมเกา้อี้  1 ชดุ            4,000 จ านวนรายการ
ครุภัณฑ์ทีจ่ดัหา

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กมี
อปุกรณ์ส าหรับ
พัฒนาการจดัการ
เรียนการสอน

ศพด.เทศบาล
นครนครสวรรค์
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

โต๊ะท างานพร้อมเกา้อี้  1 ชดุ            6,500 ศพด.เทศบาล
นครนครสวรรค์

โต๊ะพับขาเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 1.8
 x 80 x 74 ซม. 4 ตัว

           7,750 ศพด.เทศบาล
นครนครสวรรค์

103 จดัหาครุภัณฑ์ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กชมุชนชอนตะวัน

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

โทรทัศน์แอล อ ีดี (LED TV) ขนาด
ไม่ต่ ากว่า 32 นิว้  1 เคร่ือง

          19,000 จ านวนรายการ
ครุภัณฑ์ทีจ่ดัหา

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กมี
ส่ือการเรียนการสอน
ทีเ่อื้อต่อการจดัการ
เรียนการสอน

ศพด.ชมุชน
ชอนตะวัน

กระดานล่ืนทาวเฮ้าส์ ขนาด 84 x 
203 x 109 ซม.    1 ชดุ

          15,000 ศพด.ชมุชน
ชอนตะวัน

104 จดัหาครุภัณฑ์ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กวัดพรหมจริยาวาส

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

โต๊ะท างานพร้อมเกา้อี้  1 ชดุ            6,500 จ านวนรายการ
ครุภัณฑ์ทีจ่ดัหา

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กมี
อปุกรณ์ส าหรับ
พัฒนาการจดัการ
เรียนการสอน

ศพด.วัดพรหม
จริยาวาส

105 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
ศูนยส์าธิตแสดงสินค้า

เพือ่พัฒนาอาคารสถานที่
ให้มีประสิทธิภาพและได้
มาตรฐาน

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนยส์าธิต
แสดงสินค้า

        350,000         350,000         350,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
สัญญา

พัฒนาอาคารให้มี
ประสิทธิภาพและได้
มาตรฐาน

กองสวัสดิการฯ

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

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานและพัฒนา
ระบบงานให้ทันสมัย

บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของ
กองสวัสดิการสังคม ทีม่ีวงเงินเกนิกว่า
 5,000 บาท

        400,000         400,000         400,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
สัญญา

ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานเพิม่ขึ้น

กองสวัสดิการฯ

210



211
    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

107 จดัหาครุภัณฑ์กอง
สวัสดิการสังคม

เพือ่มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

รถจกัรยานยนต์ขนาด 110 ซีซี 
จ านวน 2 คัน

          76,000 จ านวนรายการ
ครุภัณฑ์ทีจ่ดัหา

อปุกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชเ้พียงพอการ
ปฏิบัติงาน

กองสวัสดิการฯ

เคร่ืองปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด
ไม่ต่ ากว่า 60,000 BTU จ านวน 2 
เคร่ือง

164,000        กองสวัสดิการฯ

หม้อต้มน้ าร้อนขนาด 15 ลิตร 
จ านวน 1 เคร่ือง

5,000           กองสวัสดิการฯ

เคร่ืองท าน้ าร้อนน้ าเยน็ ชนิดขวด
จ านวน 1 เคร่ือง

6,000           กองสวัสดิการฯ

เคร่ืองรับส่งวิทยรุะบบ VHF/FM 
ชนิดมือถอื 5 วัตต์  7 เคร่ือง

100,000        กองสวัสดิการฯ

ล าโพงขนาด 15 นิว้ 2 ทาง  2  ชดุ 100,000        กองสวัสดิการฯ
เคร่ืองสูบน้ า 2 นิว้ 3 แรง  2 เคร่ือง 32,000          กองสวัสดิการฯ

108 งานปรับปรุงบ้านพัก
พนักงานประปา

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพใน
การผลิตน้ าประปา

งานปรับปรุงบ้านพักพนักงาน จ านวน
 2 หลัง

400,000        เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
สัญญา

ประชาชนมีน้ าสะอาด
ใช ้อปุโภคบริโภค 
อยา่งทัว่ถงึและ
เพียงพอ

ส านักการประปา

109 งานปรับปรุงห้องน้ าทีโ่รง
กรองน้ า

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพใน
การผลิตน้ าประปา

งานปรับปรุงห้องน้ า  ทีโ่รงกรองน้ า 
จ านวน 1 ห้อง

70,000          เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
สัญญา

ประชาชนมีน้ าสะอาด
ใช ้อปุโภคบริโภค 
อยา่งทัว่ถงึและ
เพียงพอ

ส านักการประปา
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

110 งานปรับปรุงหลังคาและฝ้า
เพดาน โรงสูบน้ าโรงกรองน้ า

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพใน
การผลิตน้ าประปา

งานปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน 1 
งาน

800,000        เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
สัญญา

ประชาชนมีน้ าสะอาด
ใช ้อปุโภคบริโภค 
อยา่งทัว่ถงึและ
เพียงพอ

ส านักการประปา

111 อบรมสัมมนาทัศนศึกษาดู
งานพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจา้ง ส านักการ
ประปา

เพือ่พัฒนาทักษะความรู้
ความเขา้ใจในการ
ปฏิบัติงานให้เกดิ
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อหน่วยงาน

อบรมและทัศนศึกษาดูงาน จ านวน 
200 คน

200,000        จ านวนผู้เขา้รับ
การอบรม

น าความรู้ทีไ่ด้รับมา
ประยกุต์ใชใ้นการ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ

ส านักการประปา

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

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานและพัฒนา
ระบบงานให้ทันสมัย

บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
ของส านักงานการประปาทีม่ีวงเงิน
กว่า 5,000 บาท

1,000,000      จ านวนทีรั่บการ
บ ารุงรักษา

ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานเพิม่ขึ้น

ส านักการประปา

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

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานและพัฒนา
ระบบงานให้ทันสมัย

บ ารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่นและ
ส่ิงกอ่สร้างของส านักการประปา ทีม่ี
วงเงินกว่า 5,000 บาท

100,000        จ านวนทีรั่บการ
บ ารุงรักษา

ประชาชนผู้ใชบ้ริการ
ได้รับความพึงพอใจ
การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและได้
มาตรฐาน

ส านักการประปา
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

114 จดัหาครุภัณฑ์ส านักการ
ประปา

เพือ่มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

เคร่ืองสูบน้ าแบบจุ่ม ขนาด 5.5 KW 
(380 V) ตู้ควบคุมพร้อมสายเมน 
ไฟฟ้า จ านวน 1 ชดุ

        180,000 จ านวนรายการ
ครุภัณฑ์ทีจ่ดัหา

อปุกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชเ้พียงพอการ
ปฏิบัติงาน

ส านักการประปา

หัวขบัประตูน้ า ขนาด Ø 400 มม. 
ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จ านวน 1 ชดุ

300,000        ส านักการประปา

หัวจา่ยแกส๊คลอรีน ขนาดใชก้บัหัวถงั
 1 ตัน/10 kg/nz จ านว 2 ชดุ

        406,600 ส านักการประปา

ค่าเคร่ืองหัววัดค่าคลอรีนในน้ า 
พร้อมติดต้ัง 1 ชดุ

        235,400 ส านักการประปา

รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิล้แคบ
ขบัเคล่ือน 2 ล้อ ขนาด 1 ตัน 
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี 
จ านวน 1 คัน

        787,000 ส านักการประปา

รถบรรทุก (ดีเซล) แบบธรรมดา 
ขนาด 1 ตัน กระบอกสูบ ไม่ต่ ากว่า 
2,400 ซีซี จ านวน 1 คัน

        494,000 ส านักการประปา

รถ 6 ล้อ กะบะเหล็กพร้อมติดต้ัง
เครนพับเกบ็หลังเกง๋ 5 ตัน 
เคร่ืองยนต์ 150 แรงม้าเทอร์โบ
อนิเตอร์คูลเลอร์คอมมอลเรล จ านวน
 1 คัน

      2,600,000 ส านักการประปา
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

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

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานและพัฒนา
ระบบงานให้ทันสมัย

บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของ
สถาน ธนานุบาล 1  ทีม่ีวงเงินเกนิ
กว่า 5,000 บาท

          50,000           50,000           50,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
สัญญา

ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานเพิม่ขึ้น

สถานธนานุบาล
 1

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

เพือ่พัฒนาอาคารสถานที่
ให้มีประสิทธิภาพและได้
มาตรฐาน

บ ารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่นและ
ส่ิงกอ่สร้างของสถานธนานุบาล 1  ที่
มีวงเงินเกนิกว่า 5,000 บาท

        100,000         100,000         100,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
สัญญา

ประชาชนผู้ใชบ้ริการ
ได้รับความพึงพอใจ
การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและได้
มาตรฐาน

สถานธนานุบาล
 1

117 วันทีร่ะลึกการกอ่ต้ัง  
กจิการสถานธนานุบาล 
วันที ่12 พฤษภาคม 2557

เพือ่ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทัว่ไปทราบ

จดัให้มีโครงการ/กจิกรรมวันทีร่ะลึก
การกอ่ต้ัง  กจิการสถานธนานุบาล 
วันที ่12 พฤษภาคม 2557 จ านวน 1
 คร้ัง

          30,000           30,000           30,000 จ านวนคร้ังทีจ่ดั
กจิกรรม

ประชาชนได้รับทราบ
ถงึวันทีร่ะลึกกอ่ต้ัง
กจิการสถานธนานุบาล

สถานธนานุบาล
 1

118 จดัหาครุภัณฑ์สถาน
ธนานุบาล 1

เพือ่มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

ตู้เหล็กเกบ็แบบฟอร์มแบบ 15 ล้ินชกั
  6 หลัง

          31,200 จ านวนรายการ
ครุภัณฑ์ทีจ่ดัหา

อปุกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชเ้พียงพอการ
ปฏิบัติงาน

สถานธนานุบาล
 1

119 ค่าใชจ้า่ยในการจดังาน
วันทีร่ะลึก

เพือ่ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทัว่ไปทราบ

จดักจิกรรม 1 คร้ัง           10,000 จ านวนคร้ังทีจ่ดั
กจิกรรม

ประชาชนได้รับทราบ
ถงึวันทีร่ะลึกกอ่ต้ัง
กจิการสถานธนานุบาล

สถานธนานุบาล
 2

214



215
    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2558 2559 2560
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

120 จดัหาครุภัณฑ์สถาน
ธนานุบาล 2

เพือ่มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 60,000 บี
ทีย ู1 เคร่ือง

          65,500 จ านวนรายการ
ครุภัณฑ์ทีจ่ดัหา

อปุกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชเ้พียงพอการ
ปฏิบัติงาน

สถานธนานุบาล
 2

เกา้อี้แถว  4 ทีน่ัง่ 2 ชดุ            5,000 สถานธนานุบาล
 2

โทรทัศน์วงจรปิด 1 กล้อง            5,000 สถานธนานุบาล
 2

121 จดัหาครุภัณฑ์สถาน
ธนานุบาล 3

เพือ่มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมอปุกรณ์ 1 
ชดุ

          30,000 จ านวนรายการ
ครุภัณฑ์ทีจ่ดัหา

อปุกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชเ้พียงพอการ
ปฏิบัติงาน

สถานธนานุบาล
 3

เคร่ืองอา่นลายนิว้มือแบบความเร็วสูง           19,000 สถานธนานุบาล
 3

เคร่ืองส ารองกระแสไฟฟ้า 1 เคร่ือง            3,000 สถานธนานุบาล
 3

เคร่ืองพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer
 แบบแคร่ส้ัน

          22,000 สถานธนานุบาล
 3

รวมงบประมาณ 201,584,450  152,754,600  40,651,900    

215



216

หน่วยงานที่
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 รับผิดชอบ

บัญชปีระสานโครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
โดยเทศบาลนครนครสวรรค์

ตามกรอบการประสานที่

รวมทัง้สิ้นจ านวน         โครงการ

งบประมาณ
รวมชื่อโครงการ / กิจกรรมล าดบัที่

ผ.02
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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) ยทุธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
   1.1 แนวทำงส่งเสริม สนับสนุนให้เด็ก เยำวชน และประชำชน มี
พฤติกรรมสุขภำพ และกำรป้องกนัควบคุมโรคที่เหมำะสมและพัฒนำระบบ
เครือขำ่ยกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ ให้ครอบคลุมทั่วถงึ เพื่อคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น

       10             2,420,754        10             2,420,754        10            2,420,754        30            7,262,262

   1.2 แนวทำงเพิ่มควำมรู้ควำมเขำ้ใจ และปลูกฝังจติส ำนึก ให้ตระหนักถงึ
พิษภัยของยำเสพติด ให้แกเ่ด็กเยำวชนและประชำชน

        4                470,000         4               470,000         4               470,000        12            1,410,000

   1.3 แนวทำงเสริมสร้ำง สนับสนุน ระบบคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนสุขภำพให้
มีประสิทธิภำพ

       11                349,000        12               399,000        11               349,000        34            1,097,000

   1.4 แนวทำงส่งเสริม พัฒนำ สร้ำงจติส ำนึกในกำรดูแลรักษำส่ิงแวดล้อม
และกำรจดักำรทรัพยำกรธรรมชำติเพื่อกำรป้องกนัและลดปัญหำมลพิษ 
และระบบปรับปรุงคุณภำพน้ ำ

       14          367,370,972        10          352,570,972         9         347,920,972        33       1,067,862,916

รวม        39          370,610,726        36          355,860,726        34         351,160,726       109       1,077,632,178

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

ส่วนที่ 5  บัญชีโครงการพัฒนา
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 ถึง 2560)
เทศบาลนครนครสวรรค์

ยทุธศำสตร์
รวม 3 ปี

ผ.03

217



218

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

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

ส่วนที่ 5  บัญชีโครงการพัฒนา
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 ถึง 2560)
เทศบาลนครนครสวรรค์

ยทุธศำสตร์
รวม 3 ปี

ผ.03

2) ยทุธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ
   2.1 แนวทำงพัฒนำระบบกำรบริหำรจดักำรศึกษำและพัฒนำแหล่งกำร
เรียนรู้ที่หลำกหลำยเพื่อสร้ำงสรรค์ให้ท้องถิ่นเป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิต

       18          255,100,443        15             6,170,000        15            6,170,000        48         267,440,443

   2.2 แนวทำงพัฒนำคุณภำพของครูและบุคลำกำรทำงกำรศึกษำ         6             2,720,000         6             2,725,000         6            2,730,000        18            8,175,000
   2.3 แนวทำงพัฒนำคุณภำพผู้เรียนและส่งเสริมให้ส่ือสำรได้ 3 ภำษำ         6                570,000         6               570,000         6               570,000        18            1,710,000
   2.4 แนวทำงส่งเสริมและพัฒนำกฬีำ นันทนำกำร กจิกรรมเด็กเยำวชน 
และประชำชน

       10            14,640,000        10           14,640,000        10           14,640,000        30           43,920,000

   2.5 แนวทำงกำรอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ท่องเที่ยว
 ภูมิปัญญำท้องถิ่น กำรด ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพียง
และควำมเป็นไทย

        8             4,830,000         8             4,830,000         8            4,830,000        24           14,490,000

รวม        48          277,860,443        45           28,935,000        45           28,940,000       138         335,735,443
3) ยทุธศาสตร์ด้านสวสัดิการสังคมและชุมชน
   3.1 แนวทำงน้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพียงเพื่อยกระดับ
คุณภำพชีวิตของประชำชน

        1                350,000         1               350,000         1               350,000          3            1,050,000

   3.2 แนวทำงเสริมสร้ำงควำมเขม้แขง็ให้กบัชุมชน        33            35,760,000        33           29,760,000        33           35,760,000        99         101,280,000
   3.3 แนวทำงจดัสวัสดิกำรให้กบัประชำชนอยำ่งเสมอภำคและเป็นธรรม        13            79,245,078        13           79,245,078        12           73,401,000        38         231,891,156

รวม        47          115,355,078        47          109,355,078        46         109,511,000       140         334,221,156
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จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร  (บำท) โครงกำร  (บำท) โครงกำร  (บำท) โครงกำร  (บำท)

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

ส่วนที่ 5  บัญชีโครงการพัฒนา
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 ถึง 2560)
เทศบาลนครนครสวรรค์

ยทุธศำสตร์
รวม 3 ปี

ผ.03

4) ยทุธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
   4.1 แนวทำงพัฒนำระบบคมนำคม กำรจรำจรและขนส่ง ติดต้ังระบบ
ไฟฟ้ำสำธำรณะ

       30          232,576,000        34          383,230,000        29         187,140,000        93         802,946,000

   4.2 แนวทำงปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนำแหล่งท่องเที่ยว พื้นที่นันทนำกำร 
และสวนสำธำรณะ

       11            66,150,000        10          169,150,000         5         100,250,000        26         335,550,000

   4.3 แนวทำงปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภำพ กำรขยำยระบบผลิต และ
จ ำหน่ำยน้ ำประปำ พร้อมพัฒนำคุณภำพน้ ำประปำ

       11             9,320,600         1             1,910,000         2            3,436,000        14           14,666,600

   4.4 แนวทำงปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภำพระบบระบำยน้ ำ ระบบ
ป้องกนัน้ ำท่วม / และแกไ้ขปัญหำน้ ำท่วม

       10          697,113,350        10       1,088,930,000         7         513,500,000        27       2,299,543,350

รวม        62        1,005,159,950        55       1,643,220,000        43         804,326,000       160       3,452,705,950
5) ยทุธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมัน่คง
   5.1 แนวทำงส่งเสริมประชำธิปไตย ควำมเสมอภำค  สิทธิ เสรีภำพ ของ
ประชำชน และกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรพัฒนำท้องถิ่น

        3             1,100,000         3             1,100,000         3            1,100,000          9            3,300,000

   5.2 แนวทำงพัฒนำระบบกำรป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภัยกำรรักษำ
ควำมสงบเรียบร้อย ควำมมัน่คงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิ์น

       20            21,756,000         7               330,000         7               330,000        34           22,416,000

รวม        23            22,856,000        10             1,430,000        10            1,430,000        43           25,716,000
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จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร  (บำท) โครงกำร  (บำท) โครงกำร  (บำท) โครงกำร  (บำท)

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

ส่วนที่ 5  บัญชีโครงการพัฒนา
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 ถึง 2560)
เทศบาลนครนครสวรรค์

ยทุธศำสตร์
รวม 3 ปี

ผ.03

6) ยทุธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี
   6.1 แนวทำงส่งเสริมกำรบริหำรจดักำรตำมหลักธรรมำภิบำล         3                500,000         2                       -           2                      -            7               500,000
   6.2 แนวทำงพฒันำระบบเทคโนโลยแีละสำรสนเทศให้มีประสิทธภิำพ         8            21,160,000         1               540,000         1               540,000        10           22,240,000
   6.3 แนวทำงส่งเสริมและพัฒนำทรัพยำกรกำรบริหำร ให้มีประสิทธิภำพ
และได้มำตรฐำน

       88          201,584,450        51          152,754,600        46           40,651,900       185         394,990,950

รวม        99          223,244,450        54          153,294,600        49           41,191,900       202         417,730,950
รวมทั้งสิน้ 318     2,015,086,647     247     2,292,095,404     227     1,336,559,626    792     5,643,741,677    
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