




ส่วนท่ี 1 
บทน ำ 

 
   
ลักษณะของแผนพัฒนำสำมปี 
 แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการ
พัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุม
ระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี ซึ่งจะน าไปสู่กระบวนก ารจัดท 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 

 ดังนั้น โครงการที่จะบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี โดยเฉพาะในปีแรกจะต้องมีความพร้อมอย่างน้อย 
2 ประการ คือ 
 (1) มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะด าเนินการ รวมทั้งมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ของ
โครงการ/กิจกรรม และผลประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ/กิจกรรม 
 (2) กิจกรรมที่อยู่ในแผนประจ าปีแรก จะต้องมีความพร้อมในเรื่องรูปแบบ และรายละเอียดทาง
เทคนิคพอสมควร เพ่ือให้สามารถก าหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะน าไปใช้จัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีได้ต่อไป 
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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 และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือน าเสนอต่อ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 (2) จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือทบทวนและคัดเลือก
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา ที่จะน ามาใช้เป็นแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
 (3) เมื่อได้แนวทางการพัฒนาแล้ว เวทีการประชุมร่วมพิจารณาว่าจะมีโครงการ /กิจกรรม
อะไรบ้าง ที่ต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกมา
ใช้เป็นกรอบในการพัฒนา 
 (4) โครงการ/กจิกรรมที่พิจารณาอาจมีจ 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 

 ขั้นตอนท่ี 5 กำรจัดท ำรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำ 
 โดยพิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีมาจัดท า
รายละเอียดโครงการในด้านเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ และตัวชี้วัดความส าเร็จ 
โดยเน้นโครงการ/กิจกรรมที่จะต้องท าในปีแรก เพ่ือให้สามารถน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ได้ 

 ขัน้ตอนที่ 6 กำรจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำสำมปี 
 (1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ก าหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้ง
สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาคมและชุมชน โดยน าข้ อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจาก
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 และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใชแ้ละ
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 
 



ส่วนท่ี 2 
สรุปผลการพัฒนาเทศบาลนครนครสวรรค์ในปีที่ผ่านมา 

 
การวางแผน 
 เทศบาลนครนครสวรรค์ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2558-2560) ตาม
กระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่
แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป 
 เทศบาลนครนครสวรรค์ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2558-2560) เมื่อวันที่ 30  มิถุนายน  2557 
โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2558-2560)  

ยุทธศาสตร ์
2558 2559 2560 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
1.ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 39 370,610,726 36 355,860,726 34 351,160,726 

2.ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

48 277,860,443 45 28,935,000 45 28,940,000 

3.ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน 47 115,355,078 47 109,355,078 46 109,511,000 
4.ด้านการพัฒนากายภาพเมือง 62 1,005,159,950 55 1,643,220,000 43 804,326,000 

5.ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและ
ความมั่นคง 

23 22,856,000 10 1,430,000 10 1,430,000 

6.ด้านการบรหิารจดัการที่ด ี 99 223,244,450 54 153,294,600 49 41,191,900 

รวม 318 2,015,086,647 247 2,292,095,404 227 1,336,559,626 

การจัดท างบประมาณ 
 เทศบาลนครนครสวรรค์ ได้ประกาศใช้แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2558 เมื่อวันที่  22 
ธันวาคม  2557  โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนการด าเนินงาน สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติ 
1.ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 24 6,285,560.00 
2.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 46 239,738,016.00 
3.ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน 44 19,625,000.00 
4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนากายภาพเมือง 30 57,262,000.00 
5.ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง 16 6,240,000.00 
6.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี 73 122,637,500.00 

รวม 233 451,788,076.00 
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เทศบาลนครนครสวรรคไ์ด้จดัท าแผนพัฒนาสามปีเพ่ิมเตมิ จ านวน 3 ฉบับ 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการ งบประมาณ 

2558 เพ่ิมเติม 
(1) 

เพ่ิมเติม 
(2) 

เพ่ิมเติม 
(3) 

2558 เพ่ิมเติม 
(1) 

เพ่ิมเติม 
(2) 

เพ่ิมเติม 
(3) 

ด้ า น ก า ร
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

39 2 0 0 370,610,726 1,000,000 0 0 

ด้ า น ก า ร ศึ ก ษ า
ศาสนาวัฒนธรรม 

48 0 0 3 277,860,443 0 0 693,200 

ด้ า น ส วั ส ดิ ก า ร
สังคมและชุมชน 

47 0 0 0 115,355,078 0 0 0 

ด้ า น พั ฒ น า
กายภาพเมือง 

62 4 4 6 1,005,159,950 26,300,000 14,207,000 2,940,000 

ด้ า น ก า ร รั ก ษ า
ค ว า ม ส ง บ
เรียบร้อย 

23 2 1 0 22,856,000 820,000 60,000 0 

ด้ านการบ ริหาร
จัดการที่ดี 

99 15 10 12 223,244,450 19,164,000 10,038,200 11,523,700 

รวมท้ังสิ้น 318 23 15 21 2,015,086,647 47,284,000 24,305,200 15,156,900 
 
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาเทศบาลนครนครสวรรค์ (SWOT) 
จุดแข็ง (Strengths) 

1. เทศบาลนครนครสวรรค์มีโครงสร้างการบริหารงานและภารกิจที่ชัดเจน 
2. ผู้บริหารเทศบาลมีความเข้มแข็ง สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายชุมชนอย่างเหนียวแน่น 
3. เทศบาลมีบุคลากรที่พร้อมปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 
4. เทศบาลมีอิสระในการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณ 

จุดอ่อน (Weakness) 
1. เทศบาลขาดการสนับสนุนงบประมาณการด าเนินการโครงการขนาดใหญ่ 
2. บุคลากรบางส่วนยังมีแนวคิดในลักษณะท าตามค าสั่ง ตามนโยบาย ยังไม่มีความพร้อมในการ

พัฒนางานในระบบให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 
3. ความร่วมมือ และการประสานงานในองค์กรมีน้อย 
4. ระเบียบ กฎหมายของเทศบาลบางส่วนไม่เอื้อต่อการบริหารงานเทศบาล 
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โอกาส (Opportunity) 

1. มีประเพณี วัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมา และประชาชนในท้องถิ่นมีความรักและ
หวงแหนวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของตน 

2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 

3. มีสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่พักผ่อนหย่อนใจในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ 
อุปสรรค (Threat) 

1. ประชาชนยังไม่ให้ความสนใจในการร่วมมือพัฒนาท้องถิ่นอย่างจริงจัง 
2. นโยบายของรัฐบาลมีการปรับเปลี่ยนบ่อย ขาดความต่อเนื่อง ท าให้การปฏิบัติงานไม่สัมฤทธิ์ผล 
3. วิถีชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมเปลี่ยนไป ความสัมพันธ์ในครอบครัวลดลง ท าให้พฤติกรรมเด็ก

ก่อให้เกิดปัญหาสังคม เช่น การติดยาเสพติด การติดเกมส์คอมพิวเตอร์ ปัญหาเด็กเร่ร่อน 
4. ปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการท าลายสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ปริมาณขยะ น้ าเน่าเสีย 

และมลพิษทางอากาศเพ่ิมขึ้น 
5. ปัญหาการจราจร และขาดระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพ 
6. การบุกรุกครอบครองพ้ืนที่สาธารณะของประชาชน 
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สรุปผลการประชาคมเมืองเทศบาลนครนครสวรรค์ 

วันที่  21  มกราคม  2558 
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ประจ าปี 2559 – 2561 

ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

1.โรคติดต่อ (TB) ต่างด้าว/คนไทย 
   -เอดส์/โรคติดต่อทางเพสสัมพันธ์ 
   -ไข้เลือดออก(เข้าบ้านประชาชนไม่ได้)  
   -เยาวชนมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร / สื่อ IT ไม่
เหมาะสม 
   -โรคมือเท้าปาก 
 
 

1.ติดตามผู้ป่วยโดยเจ้าหน้าที่ อสม. 
   -ให้ความรู้กับประชาชนในชุมชนโดย อสม. 
   -ท าลายแหล่งเพาะพันธ์ 
   -ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปด้วย กรณีท่ีเข้าไปไม่ได้ 
   -มาตรการทางสังคมเชิงบวกเชิงลบ 
   -ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น มะกรูด ตะไคร้หอม   
ผิวส้ม เป็นต้น 
   -จัดการเรื่องขยะ 
   -ให้ความรู้เรื่อง เพศท่ีดี แก่เยาวชน ท าใน
ครอบครัว/โรงเรียน 
   -สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องสื่อที่ถูกต้อง
เหมาะสม/เท่านั้น 
   -ให้ความรู้แก่ อสม. /ประชาคมในการเฝ้าระวังและ
ป้องกันโรค 
   -สร้างความเข้าใจแก่ผู้ปกครอง 
   -มีระบบคัดกรองผู้ป่วยที่โรงเรียนก่อนเข้าเรียน 
   -มีมาตรการการจัดการทั้งที่บ้าน/โรงเรียน/ศูนย์เด็ก
เล็กในด้านสิ่งแวดล้อม/การเฝ้าระวังโรค 

2.โรคไม่ติดต่อความดันสูบ/เบาหวาน 
   -มีผู้ป่วยเรื้อรังเพ่ิมข้ึน 
   -มีโรคแทรกซ้อนเพ่ิมขึ้นในผู้ป่วย 
   -พฤติกรรมการดูแลตนเองไม่เหมาะสม (อาหาร ,
ออกก าลังกาย , ทานยา) 

2.ให้คัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงในชุมชน (กลุ่มปกติ, 
กลุ่มเสี่ยง , กลุ่มผู้ป่วย) 
   -ให้ความรู้แก่ประชาชนทางหอกระจายข่าว , จัด
อบรม , ประชาคม 
   -การติดตามเยี่ยมบ้าน สร้างจิตอาสา 
   -สร้างความตระหนักให้ผู้ป่วยเห็นความส าคัญ 
   -จักกิจกรรมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้
เหมาะสม 
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ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

3.ขยะมีมากในชุมชน (เจ้าพ่อเศรษฐี , สุนันทา , 
ประชานุเคราะห์ , วิมานแมน) 
   -ที่รองรับขยะมีไม่เพียงพอ,ไม่มีที่วางถังขยะ(ชุมชน
เขาช่องลม) 

3.ที่ดินเอกชน-ให้เทศบาลด าเนินการแจ้งเจ้าของที่ดิน
ด าเนินการตามมาตรการกฎหมาย 
   -เทศบาลจัดซื้อถังขยะให้เพียงพอ 
   -รณรงค์ปลูกจิตส านึกให้มีการคัดแยกขยะ 
   -ท าประชาคมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
คัดแยกขยะ , ก าหนดจุดทิ้งขยะ 
   -ที่ทิ้งขยะเดิม(รกร้าง)ให้ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

4.ผู้สูงอายุ , ผู้พิการ , ผู้ป่วยตดิเตียง 
   -ไม่มีผู้ดูแล 
   -ไม่มีกิจกรรมพบปะกัน (โรคซึมเศร้า , โรคเรื้อรัง) 

4.จัดตั้งชมรมผู้สูงอายุทั้งในชุมชน,เทศบาล 
   -จัดกิจกรรมเสริม 
   -มีอาสาสมัครในการเยี่ยมบ้าน 
   -จัดให้มีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ 
   -เยี่ยมบ้านโดยทีมสุขภาพ 

5.เด็ก 
   -น้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ 
   -รับวัคซีนไม่ครบ 
 

5.จัดให้ช่างน้ าหนักทุกๆ3เดือน 
   -ให้ความรู้กับผู้ปกครองในเรื่องอาหาร 
   -การประเมินภาวะโภชนาการและพัฒนาการ , 
วัคซีน 
   -มีการติดตามอย่างต่อเนื่อง 
   -จัดอบรมแก่ผู้ปกครอง/มีระบบส่งต่อจัดอาหาร
ตามวัย 

6.หนี้นอกระบบ 6.จัดท าทะเบียนผู้มีรายได้น้อย 
   -ประนีประนอมไกล่เกลี่ยระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้ 
   -มาตรการตามกฎหมาย 
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ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
1.พระปลอม/เรี่ยไรเงิน(ดาวดึงส์) 
2.โรงเรียนสอนไม่เหมือนสถาบันกวดวิชา 
3.สภาพแวดล้อมโรงเรียน ตรวจสอบอบายมุข 
   -ร้านค้าหน้าโรงเรียน 
   -จัดระเบียบร้านค้าหน้าโรงเรียน 
   -ร้านเกมส์ เด็กเล่นเกมส์เวลาเรียน 
4.ปัญหายาเสพติด(จ าลองวิทย์) 
5.นักเรียนขับขี่รถเร็ว(สะพานด า) 
6.เด็กก้าวร้าว พฤติกรรมไม่เหมาะสม (สะพานด า) 
7.นักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่คล่อง 
8.เด็กขาดเรียน(สถานีรถไฟ) 
9.ปัญหาชู้สาว(สะพานด า) 
10.ปัญหาเด็กเร่ร่อนอยู่ตามอุทยานสวรรค์ 
11.พฤติกรรมการกินของเด็ก เด็กกินของไม่มีประโยชน์ 

1.เทศกิจด าเนินการตรวจสอบจับกุม 
2.โครงการปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ 
3.โครงการแก้ไขปัญหาเด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่คล่อง 
4.เทศกิจ/สาธารณสุข 
5.โครงการพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน 
   -แข่งขันกีฬานักเรียน 
   -ตอบปัญหาธรรมะ 
   -ประกวดมารยาท 
   -อบรมจราจร 
   -อบรมยาเสพติด/ตรวจปัสสาวะ 
6.อยากให้ตั้งกลุ่มสอนเสริมการอ่านในชุมชน 
7.โรงเรียนให้ความรู้และกวดขันนักเรียน 
8.ตรวจสอบร้านค้าด้านหน้าโรงเรียน 

 
  



11 
ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน 

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
1.แหล่งมั่วสุม(เด็ก) 
   -เกมส์/สนุกเกอร์/หอพัก 
2.การว่างงาน/รายได้ 
   -หนี้นอกระบบ/ผู้สูงอายุ 
3.ปัญหายาเสพติด 
4.การใช้ความรุนแรงในเด็ก สตรี คนชรา 
5.ความยากจน 
6.ด้านวัฒนธรรม/ประเพณี 
7.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ 
8.การขอความช่วยเหลือในด้านต่างๆ เช่น ภัยพิบัติ 
9.ผู้น ายังขาดความรู้ความเข้าใจในด้านต่างๆ เช่น 
เทคโนโลยี 
10.ค่าตอบแทนคณะกรรมการต่างๆ 

1.อบรมด้านจริยธรรม/อบรมเกี่ยวกับ พรบ. เด็ก/
อบรมเกี่ยวกับปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 
2.ส่งเสริมด้านอาชีพ/จัดกิจกรรมเกี่ยวกับครอบครัว/
จัด OTOP 
3.ส่งเสริมด้านกีฬา/อบรมด้านยาเสพติด การรณรงค์ 
4.อบรมเก่ียวกับการใช้ความรุนแรงเกี่ยวกับเด็กและ
สตรี/ตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัว 
5.จัดตั้งกองทุน/ส่งเสริมสวัสดิการค่าครองชีพ 
6.ส่งเสริมประเพณีต่างๆเช่น สงกรานต์ , ลอยกระทง, 
วันเด็ก , วันพ่อ-แม่ 
7.จัดโครงการเทศบาลพบประชาชน 
8.การจ่ายเบี้ยยังชีพ/โครงการจ่ายเงินช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติ 
9.จัดอบรมผู้น าชุมชน/จัดอบรมคณะกรรมการและ
สมาชิกท่ีน่าสนใจ/จัดอบรมด้านเทคโนโลยี 
10.จัดให้มีค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการ/ผู้น า
ชุมชน 

 
 
 
  



12 
ด้านการพัฒนากายภาพเมือง 

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
1.ชุมชนหนองสาหร่าย 
   -ขยายท่อระบายน้ าภายในชุมชน 
   -ซ่อมแซมถนน 
   -ขอเครื่องสูบน้ าอัตโนมัติ 
   -ขออุปกรณ์ดับเพลิง 
   -ขยายท่อระบายน้ าจากปิยะแมนชั่น-ซอยหมอนวดแป๊ว 
2.ชุมชนหน้าอุทยาน 
   -ระบบระบายน้ า กลุ่มบ้านซอยข้างบิ๊กซี 1 
3.ชุมชนเขาช่องลม 
   -ถนนคอนกรีตและท่อระบายน้ าจากโรงงานกุนเชียงถึง
ถนนข้างเจริญภัณฑ์ 
4.ชุมชนหนองปลาแห้ง 
   -ปรับปรุงถนนภายในชุมชน(หน้าวัดเขา) 
5.ชุมชนโกมินทร์ 
   -ถนนพร้อมท่อระบายน้ า ซอยศรีจันทร์-ชุมชนหน้าโรง
เกลือ 
   -ปรับปรุงถนนภายในชุมชน 
   -ท่อระบายน้ าหน้าหมู่บ้านการุณวัดพุทธ 
6.ชุมชนเขานกกระเต็น 
   -ถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ าซอย 6 
7.ชุมชนไชยศิริ 
   -ขอขยายถนนภายในชุมชนอรรถกวี 8 
   -ขยายท่อระบายน้ าภายในชุมชน 
   -ไฟฟ้าส่องสว่าง 
8.ชุมชนตลาดลาว 
   -ท่อระบายน้ าภายในชุมชน 
   -ถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ าซอยสวรรค์วิถี 
9.ชุมชนหลังอู่ทันจิตต์ 
   -ท่อระบายน้ าซอย2 
 

1.ส ารวจและออกแบบระบบระบายน้ า ถนน 
ไฟฟ้าสาธารณะและการประปา 
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ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

10.ชุมชนเขาโกรกพม่า 
   -ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะหลังสระว่ายน้ าสนามกีฬา
กลาง 
11.ชุมชนสะพานด า 
   -ถนนหลังวัดสุคตวราราม 
   -ถนนพร้อมท่อระบายน้ าหมู่บ้านสันเนิน 
   -ถนนหลังมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
12.ชุมชนสถานีรถไฟ 
   -ไฟฟ้าส่องสว่างภายในชุมชนทุกจุด 
   -ถนนแอสฟัสท์ติกถนนชุมแสงเข้าสู่สถานีรถไฟ 
   -ถนนแอสฟัสท์ติกจากโรงเรียนวิชาวดี-อบต.แควใหญ่ 
13.ชุมชนบางเรารักกันจริง 
   -ถนนซอย8ท าให้ถึงหนองผักตบ 
   -ไฟฟ้า แสงสว่างภายในชุมชน (เปลี่ยนโคม) 
14.ชุมชนฟ้าใหม่ 
   -ปรับปรุงถนนภายในชุมชน 
   -ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องแสงสว่าง 
15.ชุมชนหลวงปู่ท้าว 
   -ปรับปรุงระบบระบายน้ า ซอยมาตุลี20/4 
   -ไฟฟ้าส่องสวางภายในชุมชน 
16.ชุมชนพระบางมงคล,ชุมชนสะพานใหม่ 
   -ท่อประปาแตกบ่อย 
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ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ังคง 

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
1.กลางคืนวัยรุ่นขับข่ีรถมอเตอร์ไซเสียงดังสร้างความ
ร าคาญ (ชุมชนเขาช่องลม)ตรงซอยตัน 
2.มีขโมย ขโมยของที่ซอยดาวดึงส์11 
3.ขายของริมเข่ือนล็อคไม่มีหลังคา ล็อค 75 
4.มีอาชญากรรมบริเวณตีนสะพานนิมานนรดี(ป้อม
หนึ่ง)และหน้าชุมชนรณชัย บริเวณถนนริมเข่ือน 
ตลาดลาว 
   -มีการทะเลาะวิวาทเป็นประจ า ซอยโกสีย์38/2 
   -การจราจรบริเวณ5แยกป้อม1หลังปิดไฟจราจร 
5.การเรี่ยไร/พระเถื่อน 
6.มีการมั่วสุมยาเสพติด ชุมชนบางปรอง 
7.มีช้างมาเรี่ยไรบริเวณป้อม1 
8.การออกโฉนดชุมชนบางปรอง สนง.ที่ดินเรียกคืน 
สด.1เพ่ือออกโฉนด เรื่องเงียบ (ประเด็นความ
เดือดร้อน คสช.) 

1.ขอให้ติดกล้องวงจรปิด 
2.ขอให้ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในซอย 
3.ขอให้ติดตั้งผ้าใบ 
4.ขอให้ต ารวจเข้าไปตรวจ 
   -ขอป้อมต ารวจบริเวณตีนสะพานนิมานนรดี 
   -ขอต ารวจดูแลการจราจรบริเวณห้าแยกป้อม 1
เพราะรถติดมาก เวลาเร่งด่วน เช้า-เย็น 
5.ให้ขอดูใบสุทธิบัตรและบัตรประชาชน 
6.ขอติดกล้องวงจรปิด/ขอไฟทาง/ขอให้มีสายตรวจ/
ขอเครื่องออกก าลังกาย 
   -โทรแจ้งต ารวจ191 
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ด้านการบริหารจัดการที่ดี 

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
1.ไม่มีหอกระจายข่าว 
2.ขาดกล้อง CCTV 
3.ท่อระบายน้ าถนนอัมรินทร์วิถี 
4.ทางเท้าศูนย์เครื่องมือกล-ท่ารถศูนย์ 
5.ความขัดแย้งในชุมชน 
6.การจัดระเบียบทางเท้า 
7.เครื่องออกก าลังกาย 
8.สถานที่รกร้าง 
9.สายตรวจในชุมชน 
10.ถนนคอนกรีต 
11.ต้องการเส้นทางจักรยาน 
12.ปัญหายาเสพติดในชุมชน 
13.ไฟฟ้าสาธารณะในชุมชน 
14.ท่อระบายน้ าในชุมชนป้อมหนึ่ง/ตลาดลาวมีขาด
เล็กระบายน้ าไม่ทัน 
15.กล้องวงจรปิดถนนริมเขื่อน 
16.ขาดน้ าประปาชุมชนสะพานด าหลังราชภัฏ 
17.ก่อสร้าง/ต่อเติมโดยไม่ได้รับอนุญาตรุกล้ าที่
สาธารณะ 
18.ควรยกเลิกการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถ 
19.ผ่อนจักรยานกับเทศบาล 

1. ส ารวจ ตรวจสอบ ด าเนินการแก้ไข 
2. สร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการงาน
เทศบาล 
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ส่วนที่ 3 
การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัต ิ

 

3.1  แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลนครนครสวรรค ์
“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 
 3. เสริมสร้าง สนับสนุน ระบบคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ 
 4 . ส่ ง เส ริม  พั ฒ นา สร้ างจิ ต ส านึ ก ในการดู แ ลรั กษ าสิ่ งแ วดล้ อมและการจั ด ก าร
ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการป้องกันและลดปัญหามลพิษ และระบบปรับปรุงคุณภาพน้ า 
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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 ให้มีประสิทธิภาพและไดม้าตรฐาน 
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3.2  บัญชีโครงการพัฒนา และบัญชีประสานโครงการพัฒนา 
   
 ผ  01  บญัชีโครงการพฒันา  
 ผ  02  บญัชีประสานโครงการพัฒนา  
 ผ  03  บญัชีสรปุโครงการพัฒนา 

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 



21

ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่3 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชวีติทีด่ ีมีคุณธรรมน าความรู้และเกิดความผาสกุ
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่3 การพัฒนาและสง่เสริมคุณภาพชวีติ
1. ยทุธศาสตร์ดา้นการสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม
    1.1 แนวทางสง่เสริม สนับสนุนให้เดก็ เยาวชน และประชาชน มีพฤตกิรรมสขุภาพ และการป้องกันควบคุมโรคทีเ่หมาะสม

และพัฒนาระบบเครือขา่ยการสร้างเสริมสขุภาพ ให้ครอบคลมุทัว่ถึง เพ่ือคุณภาพชวีติทีด่ขีึน้.
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 อบรมสร้างเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม วัยเรียน  วัยใส
พัฒนาทักษะชวีิต

เพือ่ปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ปลูกฝังจติส านึก ทัศนคติ
ค่านิยมในเร่ืองเพศในทางที่
เหมาะสม สร้างเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ให้กบัเยาวชน ในวัย
เรียน วัยใส

นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ใน
สังกดัสถานศึกษา โรงเรียน
เทศบาล จ านวน 200 คน

        170,000         170,000         170,000 1.คะแนน
ความพึงพอใจ
เฉล่ียของ
ผู้เขา้ร่วม
กจิกรรม
2.จ านวน
นักเรียนท้อง
ไม่พึงประสงค์
ลดลง 40%

นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในสังกดั
เทศบาลได้รับความรู้ 
ด้านคุณธรรม และ
จริยธรรม ในการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ทัศนคติ ค่านิยมเร่ือง
เพศได้อยา่งเหมาะสม

ส านักการศึกษา
ฝ่ายกจิกรรม
เด็กฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์โครงการที่
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01
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    1.1 แนวทางสง่เสริม สนับสนุนให้เดก็ เยาวชน และประชาชน มีพฤตกิรรมสขุภาพ และการป้องกันควบคุมโรคทีเ่หมาะสม

และพัฒนาระบบเครือขา่ยการสร้างเสริมสขุภาพ ให้ครอบคลมุทัว่ถึง เพ่ือคุณภาพชวีติทีด่ขีึน้.
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์โครงการที่
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

2 พัฒนาห้องเรียนน่าอยู่น่า
เรียนของโรงเรียนในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์

เพือ่ให้ความรู้เกี่ยวกบัการจดั
สถานทีใ่ห้เป็นระเบียบน่าอยู่ 
น่าเรียน และประเมินความรู้
ครู นักเรียน เร่ืองการจดั
สุขอนามัยห้องเรียน พร้อมจดั
ประกวดห้องเรียนแต่ละ
โรงเรียน

ทุกโรงเรียนในสังกดัเทศบาลฯ มี
การพัฒนาห้องเรียนให้น่าอยู่ น่า
เรียน จ านวน 8  โรงเรียน

  -   -   - จ านวนโรงเรียน
ในสังกดั
เทศบาลฯทีเ่ขา้
ร่วมกจิกรรม

มีการพัฒนาห้องเรียน
ให้น่าอยู่  น่าเรียน

ส านักการ
สาธารณสุข
กลุ่มงาน
ส่งเสริม
ส่ิงแวดล้อม

3 คัดกรองมะเร็งเต้านมและ
มะเร็งปากมดลูก

เพือ่ให้สตรีกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็ง
เต้านมด้วยตนเอง
เพือ่ให้สตรีกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูกด้วยวิธี pap 
smear และส่งต่อแพทยถ์า้
พบความผิดปกติ

สตรีกลุ่มเป้าหมาย  จ านวน  200
 คน

          55,650           55,650           55,650 สตรี
กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการตรวจ
คัดกรองมะเร็ง
เต้านมและ
มะเร็งปาก
มดลูกไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

สตรีกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับบริการด้าน
สุขภาพอยา่งมี
ประสิทธิภาพทัว่ถงึและ
เป็นธรรม มีคุณภาพ
ชวีิตทีดี่

ส านักการ
สาธารณสุข
กลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ

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

และพัฒนาระบบเครือขา่ยการสร้างเสริมสขุภาพ ให้ครอบคลมุทัว่ถึง เพ่ือคุณภาพชวีติทีด่ขีึน้.
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์โครงการที่
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

4 บริการอนามัยโรงเรียน เพือ่สนับสนุนการด าเนินงาน
โรงเรียน ให้นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมและแกไ้ขปัญหา
สุขภาพ

โรงเรียนสังกดัเทศบาล 8 แห่ง
โรงเรียนสังกดัการศึกษาเอกชน 1
 แห่ง

          20,000           20,000           20,000 นักเรียนชั้น ป.
1 - ป. 4 ร้อย
ละ 90  ได้รับ
การตรวจ
สุขภาพโดย
เจา้หน้าที่
สาธารณสุขปี
ละ 1 คร้ัง

นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมและแกไ้ข
ปัญหาสุขภาพทัง้
ร่างกายและจติใจ

ส านักการ
สาธารณสุข
กลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ

5 วัยเรียนสดใส มัน่ใจไม่ซีด 
โรงเรียนในเขตเทศบาล
นครนครสวรรค์

เพือ่ควบคุมและป้องกนัการ
เกดิภาวะโลหิตจางจากการ
ขาดธาตุเหล็ก และส่งเสริม
กลุ่มวัยเรียนตระหนักในการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมบริโภค

นักเรียน ป.1 - ป. 6 และ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1-3  
จ านวน  25  แห่ง

        198,400         198,400         198,400 พบภาวะโลหิต
จางในนักเรียน
น้อยกว่าร้อยละ
 80

1. โรงเรียนด าเนินงาน
โรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพอยา่งต่อเนือ่ง
และมีประสิทธิภาพ 
2. นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมและแกไ้ข
ปัญหาสุขภาพทัง้
ร่างกายและจติใจ

ส านักการ
สาธารณสุข
กลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ

(สปสช.) (สปสช.) (สปสช.)

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

และพัฒนาระบบเครือขา่ยการสร้างเสริมสขุภาพ ให้ครอบคลมุทัว่ถึง เพ่ือคุณภาพชวีติทีด่ขีึน้.
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์โครงการที่
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

6 พัฒนาศักยภาพ อสม. 1. อสม.มีความรู้  ทักษะใน
การดูแลสุขภาพประชาชนได้
อยา่งถกูต้องเหมาะสมไม่น้อย
กว่าร้อยละ  80
2. แลกเปล่ียนเรียนรู้วิธีแกไ้ข
ปัญหาสุขภาพชมุชนทีป่ระสบ
ความส าเร็จจากผู้มี
ประสบการณ์จริง
3. สร้างขวัญและก าลังใจใน
การมีส่วนร่วมด าเนินงานใน
ชมุชน

อสม. จ านวน 768  คน         630,000         630,000         630,000 อสม.  มีความรู้
ในการดูแล
สุขภาพ
ประชาชน ไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 80

อสม. มีความรู้  ทักษะ 
 สามารถแลกเปล่ียน
เรียนรู้และน าไปปรับ
ใชไ้ด้อยา่งถกูต้อง
เหมาะสม

ส านักการ
สาธารณสุข
กลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ

7 พัฒนางานสาธารณสุขมูล
ฐานในเขตเทศบาล

สนับสนุนให้อสม.ด าเนิน
กจิกรรมต่างๆ เชน่
1. พัฒนาศักยภาพด้าน
สาธารณสุข
2. แกไ้ขปัญหาสาธารณสุขใน
เร่ืองต่าง ๆ
3. จดับริการสุขภาพเบือ้งต้น
ใน ศสมช

ชมุชนในเขตเทศบาลฯ จ านวน  
71  แห่ง

      1,065,000       1,065,000       1,065,000 ชมุชนมีส่วน
ร่วมในการ
ด าเนินงาน
สาธารณสุขมูล
ฐานไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60

อสม.ในเขตเทศบาลฯ 
สามารถแกไ้ขปัญหา
ด้านสาธารณสุขและ
จดับริการสุขภาพ
เบือ้งต้นใน ศสมช. ได้

ส านักการ
สาธารณสุข
กลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ

(สปสช.) (สปสช.) (สปสช.)

(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน)
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    1.1 แนวทางสง่เสริม สนับสนุนให้เดก็ เยาวชน และประชาชน มีพฤตกิรรมสขุภาพ และการป้องกันควบคุมโรคทีเ่หมาะสม

และพัฒนาระบบเครือขา่ยการสร้างเสริมสขุภาพ ให้ครอบคลมุทัว่ถึง เพ่ือคุณภาพชวีติทีด่ขีึน้.
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์โครงการที่
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

8 สนับสนุนการด าเนินงาน
ป้องกนัและควบคุมการ
ระบาดของโรคติดต่อในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์

เพือ่จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์ที่
จ าเป็นในการด าเนินงานเฝ้า
ระวังป้องกนัและควบคุม
โรคติดต่อต่างๆ ในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์ทัง้
โรคติดต่อตามฤดูกาล 
โรคติดต่ออบุัติใหม่ โรคติดต่อ
อบุัติซ้ า

จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์ทีจ่ าเป็น 
เพียงพอส าหรับใชใ้นด าเนินงาน
ป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อ
ต่างๆ

        300,000         300,000         300,000 จ านวนวัสดุ
อปุกรณ์ทีจ่ดัซ้ือ

ไม่เกดิการแพร่ระบาด
เป็นวงกว้างของ
โรคติดต่อต่างๆ ในเขต
เทศบาลทัง้โรคติดต่อ
ตามฤดูกาล โรคติดต่อ
อบุัติใหม่ โรคติดต่อ
อบุัติซ้ า

ส านักการ
สาธารณสุข
กลุ่มงาน
ป้องกนัและ
ควบคุม
โรคติดต่อ

9 รณรงค์สร้างจติส านึกการ
ป้องกนัและควบคุมโรค
ไขเ้ลือดออก

เพือ่ประชาสัมพันธ์และ
เสริมสร้างความรู้  ความ
เขา้ใจและความตระหนักใน
การเฝ้าระวังป้องกนัและ
ควบคุมโรคไขเ้ลือดออกแก่
ประชาชนในชมุชน โรงเรียน 
อนัจะน าไปสู่การปรับเปล่ียน
พฤติกรรมความร่วมมือร่วมใจ
ในการส ารวจท าลายแหล่ง
พันธุ์ยงุในบ้านพักอาศัยของ
ตนเอง

 - แกนน าสุขภาพชชุน  (อสม.) 
ในเขตเทศบาล  จ านวน 700 คน
- นักเรียนโรงเรียนสังกดัเทศบาล
 8 แห่ง ๆ ละ 50  คน  รวม  
400 คน
- เจา้หน้าทีแ่ละบุคลากรของ
เทศบาลและหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง  จ านวน  50  คน
- เจา้หน้าทีง่านบริการรักษา
ความสะอาด  จ านวน  200  คน
- มีป้ายประชาสัมพันธ์ความรู้ติด
ในเขตเทศบาล  และในชมุชน

        150,000 กลุ่มเป้าหมาย 
ร่วมจดั
กจิกรรม
รณรงค์ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

ประชาชนเกดิความ
ตระหนัก ให้ความ
ร่วมมือในการป้องกนั
และควบคุมโรค
ไขเ้ลือดออกใน
บ้านเรือนทีอ่ยู่อาศัย
ของตนเอง

ส านักการ
สาธารณสุข
กลุ่มงาน
ป้องกนัและ
ควบคุม
โรคติดต่อ

(สปสช.) (สปสช.) (สปสช.)

(สปสช.)
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    1.1 แนวทางสง่เสริม สนับสนุนให้เดก็ เยาวชน และประชาชน มีพฤตกิรรมสขุภาพ และการป้องกันควบคุมโรคทีเ่หมาะสม

และพัฒนาระบบเครือขา่ยการสร้างเสริมสขุภาพ ให้ครอบคลมุทัว่ถึง เพ่ือคุณภาพชวีติทีด่ขีึน้.
เป้าหมาย

ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์โครงการที่
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

10 ควบคุมและป้องกนัโรคพิษ
สุนัขบ้าและคุมก าเนิดสุนัข
ในเขตเทศบาล

เพือ่ควบคุมและป้องกนัโรค
พิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาล

ฉดีวัคซีนป้องกนัโรคพิษสุนัขบ้า 
จ านวน 8,000 ตัว และ
คุมก าเนิดสุนัข

        220,000         220,000         220,000 จ านวนวัคซีน
ป้องกนัพิษ
สุนัขบ้าทีฉ่ดี

ไม่พบการระบาดของ
โรคพิษสุนัขบ้าในเขต
เทศบาล

ส านักการ
สาธารณสุข
งานสัตวแพทย์

11 อาสาสมัครพิทักษ์
ส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน
สังกดัเทศบาล

เพือ่สร้างจติส านึกในการ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมให้กบั
เยาวชนในเขตเทศบาลฯ

โรงเรียนสังกดัเทศบาล 8 แห่ง         100,000         100,000         100,000 นักเรียนผ่าน
เกณฑ์การ
ประเมินความรู้
และทัศนคติ
ร้อยละ 70

นักเรียนในสังกดั
เทศบาลมีจติส านึกใน
การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

ส านักการ
สาธารณสุข
กลุ่มงาน
ส่งเสริม
ส่ิงแวดล้อม

รวมงบประมาณ 2,909,050      2,759,050      2,759,050      

26



27

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

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 อดุหนุนโครงการอบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกบัยาเสพ
ติด

เพือ่ให้นักเรียน นักศึกษา ผู้เขา้รับ
การอบรมมีความรู้ความเขา้ใจ รู้จกั
โทษและพิษภัยของยาเสพติด

อดุหนุนโครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกบัยาเสพติด จ านวน 1 คร้ัง

     200,000      200,000      200,000 จ านวน
งบประมาณที่
อดุหนุน

นักเรียน นักศึกษา ผู้เขา้
รับการอบรมมีความรู้
ความเขา้ใจ รู้จกัโทษ
และพิษภัยของยาเสพติด

ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานธุรการ

2 รณรงค์เพือ่ป้องกนัยา
เสพติดในสถานศึกษา

เพือ่ฝึกอบรมพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม ของนักเรียนไม่ให้ยุ่ง
เกี่ยวกบัยาเสพติด

จดัอบรมเกี่ยวกบัยาเสพติดปีละ 
1 คร้ัง จ านวนนักเรียน 100 คน

      80,000       80,000       80,000 จ านวนคร้ังทีจ่ดั
อบรมและ
จ านวนนักเรียน

นักเรียนมีความรู้และ
ป้องกนัตนเองจากยา
เสพติด ไม่ยุ่งเกี่ยวกบั
อบายมุข สามารถปฏิบัติ
หน้าทีเ่ป็นแกนน า
นักเรียนชว่ยเหลือครู
สอดส่องดูแลนักเรียนทีม่ี
พฤติกรรมเส่ียง

ส านักการศึกษา
ฝ่ายกจิการ
โรงเรียนและ
นักเรียน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561)

เทศบาลนครนครสวรรค์

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถปุระสงค์ที่ โครงการ
งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลัพธ์ทีค่าดว่า

จะได้รับ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

27



28
    1.2 แนวทางเพ่ิมความรู้ความเขา้ใจ และปลกูฝังจติส านึก ให้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพตดิ ให้แก่เดก็เยาวชนและประชาชน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถปุระสงค์ที่ โครงการ
งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลัพธ์ทีค่าดว่า

จะได้รับ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

3 อบรมทักษะชวีิตพิชติ
ยาเสพติด

เพือ่พัฒนาทักษะชวีิตของนักเรียน 
และสร้างภูมิคุ้มกนัให้ห่างไกลยาเสพ
ติด

จดัอบรมกจิกรรมเสริมสร้าง
ทักษะชวีิต 2 วัน จ านวน 200 คน

     100,000      100,000      100,000 จ านวนคร้ังทีจ่ดั
อบรมและ
จ านวนนักเรียน

นักเรียนมีทักษะในการ
ใชช้วีิตอยา่งถกูต้อง

ส านักการศึกษา
ฝ่ายกจิการ
โรงเรียนและ
นักเรียน

4 จดัต้ังชมรม  TO BE 
NUMBER  ONE  ใน
ชมุชน

1. เพือ่ให้ชมรมเกดิขึ้นในชมุชน
2. เพือ่ให้คนในชมุชนุได้รับความรู้  
ความเขา้ใจ  และแนวทางการแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด
3. เพือ่ให้มีส่วนร่วมในการด าเนิน
กจิกรรมป้องกนัและแกไ้ขปัญหายา
เสพติดในชมุชน

จดัต้ังชมรม  TO BE NUMBER 
 ONE  ในชมุชนน าร่อง  6 ชมุชน

     150,000      150,000      150,000 จ านวนชมรม 
TO BE 
NUMBER  
ONE ทีจ่ดัต้ังใน
ชมุชน

มีเครือขา่ยในการ
ป้องกนัปัญหายาเสพติด

ส านักการ
สาธารณสุข
กลุ่มงานป้องกนั
และควบคุม
โรคติดต่อ

5 อบรมรณรงค์ป้องกนั 1.เพือ่สนองนโยบายรัฐบาลในการ ประชาชนในเขต 200,000 200,000 200,000 จ านวนคน 1.ท าให้การป้องกนัและแกไ้ข กองสวัสดิการ
และแกไ้ขปัญหายาเสพติด ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด เทศบาลนครนครสวรรค์ ปญัหายาเสพติดตามนโยบาย สังคม
ในชมุชนเขตเทศบาลนคร ในชมุชน จ านวน 1,000 คน รัฐบาลบรรลุผลอยา่งเปน็รูปธรรม

นครสวรรค์ และศึกษาดูงาน2.เพือ่สร้างแนวทางการเฝ้าระวัง 2.เกดิกลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวงั

ปัญหายาเสพติดในชมุชนให้มี ปญัหายาเสพติดในชมุชน และ

ความเขม้แขง็และมีประสิทธิภาพ มีความตระหนักถึงความส าคัญ

3.เพือ่เผยแพร่ความรู้ความเขา้ใจ ของบทบาทหนา้ทีด้่านการแกไ้ข

ด้านยาเสพติดให้กบัเด็ก เยาวชน ปัญหายาเสพติด
และกลุ่มเส่ียงในชมุชนและสร้าง 3.เด็ก เยาวชนและกลุ่มเส่ียงใน

ภูมิคุ้มกนัไม่ให้เกี่ยวขอ้งกบัยาเสพติด ชมุชนมีความรู้ความเขา้ใจถงึ

4.เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกนั อันตรายของยาเสพติดและมี

และแกไ้ขปัญหายาเสพติดของ ภมูคุ้ิมกนัไมเ่ข้าไปยุ่งเกี่ยวกบั

(สปสช.) (สปสช.) (สปสช.)
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    1.2 แนวทางเพ่ิมความรู้ความเขา้ใจ และปลกูฝังจติส านึก ให้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพตดิ ให้แก่เดก็เยาวชนและประชาชน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถปุระสงค์ที่ โครงการ
งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลัพธ์ทีค่าดว่า

จะได้รับ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

ชมุชนในด้านการด าเนินกจิกรรม ยาเสพติด
และศึกษาดูงาน 4.กิจกรรมเฝ้าระวังและป้องกัน

5.เพือ่บูรณาการความร่วมมือกบั และแกไ้ขปญัหายาเสพติดของ

ทุกภาคส่วนในการป้องกนัและ ชมุชนได้รับการตอบสนอง
แกไ้ขปัญหายาเสพติด 5.การป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติดด าเนินการได้อย่างเป็น

ระบบและสร้างเครือขา่ยความ

ร่วมมือในการแกไ้ขปัญหาจาก

ทุกภาคส่วน
รวมงบประมาณ 730,000     730,000     730,000     
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ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่3 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชวีติทีด่มีีคุณธรรม น าความรู้และเกิดความผาสกุ
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่3 การพัฒนาและสง่เสริมคุณภาพชวีติ
1. ยทุธศาสตร์ดา้นการสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม
    1.3 แนวทางเสริมสร้าง สนับสนุน ระบบคุ้มครองผู้บริโภคดา้นสขุภาพให้มีประสทิธิภาพ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 มหกรรมอาหารและของดี
เมืองปากน ้าโพ

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

ร้านอาหารจ้านวน 70 ร้าน เป็นทีรู้่จกั
ในเร่ืองของอาหารสะอาด รสชาติ
อร่อยและได้รับความนิยมจาก
ประชาชนผู้บริโภค

10,000       10,000       10,000       ประชาชนมี
สถานที่
จ้าหน่าย 
(ร้านค้า)และ
มีรายได้
เพิม่ขึ น 100%

รายได้ของ
ผู้ประกอบการ
จ้าหน่ายอาหารใน
ท้องถิ่นเพิม่มากขึ น

ส้านักการ
สาธารณสุข
กลุ่มงานส่งเสริม
ส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561)

เทศบาลนครนครสวรรค์

วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ที่ โครงการ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี วัด
(KPI)

ผ.01
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    1.3 แนวทางเสริมสร้าง สนับสนุน ระบบคุ้มครองผู้บริโภคดา้นสขุภาพให้มีประสทิธิภาพ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ที่ โครงการ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี วัด
(KPI)

ผ.01

2 พัฒนาตลาดสดน่าซื อในเขต
เทศบาล

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

เพือ่พัฒนาตลาดสดในเขตเทศบาลให้
ได้รับการตรวจประเมินผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตลาดสดน่าซื อ จ้านวน 3  
แห่ง  และจดัอบรมผู้ประกอบการค้า
ภายในตลาดสด  จ้านวน  120 คน  
อยา่งน้อยปีละ 1 ครั ง

20,000       20,000       20,000       ตลาดสดผ่าน
เกณฑ์
มาตรฐาน
ตลาดสดน่า
ซื อทั ง 3 แห่ง

ตลาดสดภายในเขต
เทศบาลผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตลาดสดน่า
ซื อ  จ้านวน 3  แห่ง 
และผู้ประกอบการค้า
ได้รับการอบรมอยา่ง
น้อยปีละ 1 ครั ง

ส้านักการ
สาธารณสุข
กลุ่มงานส่งเสริม
ส่ิงแวดล้อม

3 เฝ้าระวังคุณภาพสุขาภิบาล
อาหารในสถานศึกษาในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์

เพือ่เป็นการตรวจเฝ้าระวัง
คุณภาพสุขาภิบาลอาหารให้
ได้มาตรฐาน

โรงเรียนได้รับการตรวจเฝ้าระวัง
คุณภาพสุขาภิบาลอาหารให้ผ่านตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 30  โรงเรียน

         5,000          5,000          5,000 จ้านวน 30  
โรงเรียน

โรงเรียนได้รับการ
ตรวจคัดกรอง
สุขาภิบาลอาหาร

ส้านักการ
สาธารณสุข
กลุ่มงานส่งเสริม
ส่ิงแวดล้อม

4 เฝ้าระวังคุณภาพน ้าด่ืมน ้า
ใชใ้นสถานศึกษาในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์

1.เพือ่ศึกษาคุณภาพน ้าด่ืม น ้า
ใชใ้นสถานศึกษา 
2.เพือ่เป็นการเฝ้าระวัง
คุณภาพน ้าบริโภคให้ได้
มาตรฐานอยา่งต่อเนือ่ง

ตรวจคุณภาพน ้าโดยใชช้ดุตรวจสอบ
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย  จ้านวน 30 
โรงเรียน

5,000         5,000         5,000         จ้านวน
โรงเรียน
ได้รับการ
ตรวจคัด
กรอง
คุณภาพน ้า
ด่ืมน ้าใช้

ทุกโรงเรียนได้รับการ
ตรวจคุณภาพน ้าด่ืมน ้า
ใช ้ให้ผ่านมาตรฐาน  
สามารถด่ืมได้อยา่ง
ปลอดภัย

ส้านักการ
สาธารณสุข
กลุ่มงานส่งเสริม
ส่ิงแวดล้อม
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    1.3 แนวทางเสริมสร้าง สนับสนุน ระบบคุ้มครองผู้บริโภคดา้นสขุภาพให้มีประสทิธิภาพ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ที่ โครงการ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี วัด
(KPI)

ผ.01

5 พัฒนาผู้ประกอบการร้าน
แต่งผมเสริมสวย

เพือ่ให้ผู้ประกอบการแต่งผม
เสริมสวยมีความรู้ด้าน
สุขาภิบาลส่ิงแวดล้อมและ
เกณฑ์มาตรฐานในสถาน
บริการแต่งผมเสริมสวย

ผู้ประกอบการร้านแต่งผมเสริมสวย 
ผ่านการอบรมอยา่งน้อย 1 ครั ง/ปี  
จ้านวน 120 คน

30,000       ผู้ประกอบการ
ร้านแต่งผม
เสริมสวย 
ผ่านการ
อบรมอยา่ง
น้อย 80 %

ผู้ประกอบการแต่งผม
เสริมสวยมีความรู้ด้าน
สุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม 
 และเกณฑ์มาตรฐาน
ในสถานบริการแต่งผม
เสริมสวย

ส้านักการ
สาธารณสุข
กลุ่มงานส่งเสริม
ส่ิงแวดล้อม

6 ตรวจสอบเฝ้าระวังการใช้
น ้ามันทอดอาหาร

เพือ่ตรวจสอบและเฝ้าระวัง
การใชน้ ้ามันทอดอาหารซ ้า
ของผู้จ้าหน่ายอาหารในตลาด
ประเภทที ่๑ และ ๒ และ
คุ้มครองผู้บริโภคให้ได้บริโภค
อาหารทีส่ะอาด มีความ
ปลอดภัย

ผู้จ้าหน่ายอาหารเฉพาะรายทีม่ีการ
ทอดอาหาร ได้รับการสุ่มเกบ็ตัวอยา่ง
น ้ามันทอดอาหารเพือ่ตรวจหา
ปริมาณสารโพลาร์ โดยใชช้ดุทดสอบ
เบื องต้น อยา่งน้อย ๓ ครั ง/ราย

20,000       20,000       20,000       ตัวอยา่ง
น ้ามันทอด
อาหารที่
ได้รับการ
ตรวจ
วิเคราะห์หา
ปริมาณสาร
โพลาร์ ผ่าน
เกณฑ์ที่
ก้าหนด

ผู้จ้าหน่ายอาหารมี
จติส้านึกทีดี่และมี
ความรับผิดชอบต่อ
ผู้บริโภคในการ
ประกอบปรุง จ้าหน่าย
อาหารทีป่ลอดภัย

ส้านักการ
สาธารณสุข
กลุ่มงานส่งเสริม
ส่ิงแวดล้อม
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    1.3 แนวทางเสริมสร้าง สนับสนุน ระบบคุ้มครองผู้บริโภคดา้นสขุภาพให้มีประสทิธิภาพ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ที่ โครงการ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี วัด
(KPI)

ผ.01

7 อบรมให้ความรู้ด้านความ
ปลอดภัยในสถาน
ประกอบการ

เพือ่ให้พนักงาน/เจา้ของสถาน
ประกอบการมีความรู้ด้านอาชี
วอนามัย และขอ้กฎหมายที่
เกี่ยวขอ้งกบัสถานประกอบการ

พนักงาน/เจา้ของสถานประกอบการ 
เขา้รับการอบรม จ้านวน 100 คน

20,000       พนักงาน/
เจา้ของ
สถาน
ประกอบการ
มีความรู้ด้าน
อาชวี 
อนามัยและ
ขอ้กฎหมายที่
เกี่ยวขอ้ง 
เพิม่มากขึ น 
อยา่งน้อย
ร้อยละ 80

มีความรู้ด้านอาชวีอนา
มัย และปฏิบัติได้
ถกูต้องตามขอ้
กฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง

ส้านักการ
สาธารณสุข
กลุ่มงานส่งเสริม
ส่ิงแวดล้อม

รวมงบประมาณ 80,000       90,000       60,000       
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ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่5 การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตสิิง่แวดลอ้มให้มีประสทิธิภาพ
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่7 การบริหารจดัการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอยา่งยั่งยนื
1. ยทุธศาสตร์ดา้นการสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม
    1.4 แนวทางสง่เสริม พัฒนา สร้างจติส้านึกในการดแูลรักษาสิง่แวดลอ้มและการจดัการทรัพยากรธรรมชาตเิพ่ือการป้องกันและลดปัญหามลพิษ และระบบปรับปรุงคุณภาพน ้า

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 ติดต้ังระบบพลังงานไฟฟ้า
จากแสงอาทิตย์

เพือ่ลดค่ากระแสไฟฟ้าของ
ส านักงานเทศบาลนคร
นครสวรรค์ และเป็น
ศูนยก์ลางในการสาธิตระบบ
การผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์

จดัหาติดต้ังระบบ Solar Cell ณ 
อาคารเทศบาล เพือ่ผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์

     8,500,000 จ านวนค่าไฟฟ้าที่
ลดลงต่อเดือน

ค่าไฟฟ้าของส านักงาน
เทศบาลนคร
นครสวรรค์ลดลง
ประมาณเดือนละ 
60,000 -  80,000 
บาท /เดือน

กองวิชาการ
และแผนงาน
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

2 สร้างจติส านึกในการ
จดัการขยะมูลฝอย

  1.ประชาชนมีจติส านึกใน
การจดัการขยะในครัวเรือน
ของตนเอง                      
  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. ปริมาณขยะที่
เกดิขึ้นในเขตเทศบาล
มีจ านวนลดลง

ส านักการ
สาธารณสุข
งานบริการ
รักษาความ
สะอาด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561)

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 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด

(KPI)

ผ.01

3 จดัท าแผนแม่บทในการ
พัฒนาเมืองจกัรยาน ระยะ
ที ่ 2

เพือ่รองรับสนับสนุนส่งเสริม
การพัฒนาเมืองจกัรยาน

การออกแบบโครงขา่ยจกัรยาน
และส่ิงอ านวยความสะดวก ป้าย
และสัญลักษณ์ในการใชจ้กัรยาน
ขั้นรายละเอยีด

     1,000,000 จ านวนผู้ใช้
จกัรยาน

มีโครงขา่ยจกัรยานที่
จอดและส่ิงอ านวย
ความสะดวก ป้ายและ
สัญลักษณ์ในการใช้
จกัรยานขั้นรายละเอยีด

ส านักการชา่ง

4 รณรงค์ประชาสัมพันธ์การ
เสียค่าธรรมเนียม การ
บ าบัดน้ าเสียภายในเขต 
เทศบาลนครนครสวรรค์

เพือ่ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนในเขตพืน้ทีบ่ริการ
บ าบัดน้ าเสียทราบและเต็มใจ
ในการเสียค่าธรรมเนียมการ
บ าบัดน้ าเสีย

จดักจิกรรมจดัประชมุ สัมมนาดู
งาน ท าเอกสารเผยแพร่ เพือ่
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนรับรู้และเต็มใจในการ
เสียค่าธรรมเนียมและบ าบัดน้ าเสีย

       400,000        300,000        200,000 จ านวน
ประชาชนทีรั่บรู้
ขา่วสารการเสีย
ค่าบ าบัดน้ าเสีย

ประชาชนรับรู้และเต็ม
ใจทีจ่ะเสีย
ค่าธรรมเนียมการ
บ าบัดน้ าเสีย/เทศบาล
มีรายได้เพิม่ขึ้น

ส านักการชา่ง

5 แปรรูปขยะมูลฝอยเป็น
พลังงานไฟฟ้า

เพือ่ให้เอกชนเขา้มาร่วม
ลงทุนจดัการขยะมูลฝอยรวม
ของเทศบาลนครนครสวรรค์ 
และ อปท. พืน้ทีใ่กล้เคียงโดย
ระบบแปรรูปขยะมูลฝอยให้
เป็นพลังงาน

ระบบคัดแยกขยะ,ระบบเผาไหม้
และผลิตพลังงานไฟฟ้า,ระบบ
จดัการขยะอนิทรียแ์ละระบบ
รองรับอื่น ๆ รายละเอยีดตามการ
ขอ้ก าหนดของเทศบาล

 330,000,000  330,000,000  330,000,000 จ านวนปริมาณ
ขยะมูลฝอยใน
เขตเทศบาลลดลง

มีระบบจดัการมูลฝอย
ทีถ่กูหลักสุขาภิบาล
สามารถน าขยะมาแปร
รูปเป็นพลังงาน
ทดแทนรองรับการเจริญ
เติบโตของชมุชนเมือง
ได้ไม่น้อยกว่า 25 ปี

ส านักการชา่ง
ส่วนชา่ง
สุขาภิบาล

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
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    1.4 แนวทางสง่เสริม พัฒนา สร้างจติส้านึกในการดแูลรักษาสิง่แวดลอ้มและการจดัการทรัพยากรธรรมชาตเิพ่ือการป้องกันและลดปัญหามลพิษ และระบบปรับปรุงคุณภาพน ้า

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด

(KPI)

ผ.01

6 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 จ านวนพันธ์ไม้
เพิม่ขึ้น

มีฐานขอ้มูลทรัพยากร
ท้องถิ่นทัง้ทรัพยากร
กายภาพ ทรัพยากร
ชวีภาพ และทรัพยากร
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญา

ส านักการชา่ง
ส านักการศึกษา
กองวิชาการฯ

7 อทุยานสวรรค์อทุยานแห่ง
การเรียนรู้ความ
หลากหลายชวีภาพ

เพือ่จดัท าขอ้มูลความ
หลากหลายทางชวีภาพ

ส ารวจความหลากหลายทาง
ชวีภาพ 
พืช /สัตว์พืน้ถิ่น

       500,000        100,000 จ านวน
ฐานขอ้มูลความ
หลากหลายทาง
ชวีภาพ

เกดิการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชวีภาพ

ส านักการชา่ง
กองวิชาการ
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    1.4 แนวทางสง่เสริม พัฒนา สร้างจติส้านึกในการดแูลรักษาสิง่แวดลอ้มและการจดัการทรัพยากรธรรมชาตเิพ่ือการป้องกันและลดปัญหามลพิษ และระบบปรับปรุงคุณภาพน ้า

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด

(KPI)

ผ.01

8 มรดกนครสวรรค์เมืองแห่ง
การเรียนรู้ความ
หลากหลายทางชวีภาพ

เพือ่จดัท าขอ้มูลความ
หลากหลายทางชวีภาพ

ส ารวจความหลากหลายทาง
ชวีภาพพืช/สัวต์พืน้ถิ่น

600,000       300,000       จ านวน
ฐานขอ้มูลความ
หลากหลายทาง
ชวีภาพ

เกดิการอนุรักฯความ
หลาก
หลายทางชวีภาพ

ส านักการชา่ง
กองวิชาการ

9 ศึกษาการใชร้ะบบฆ่าเชื้อ
ชนิดอื่นทีม่ีประสิทธิภาพ
ดีกว่าระบบเติมคลอรีนเดิม

เพือ่ศึกษาขอ้มูลการใชร้ะบบ
ฆ่าเชื้อทีป่นเปือ้นในน้ าเสียที่
ผ่านการบ าบัดชนิดอื่นทีม่ี
ประสิทธิภาพทีดี่กว่าระบบ
เติมสารคลอรีนเดิม

จา้งทีป่รึกษา เพือ่ศึกษาวิจยั 
ประเมินผล หรือพัฒนาการใช้
ระบบฆ่าเชื้อชนิดอื่นทีม่ี
ประสิทธิภาพทีดี่กว่าระบบเติม
สารคลอรีนเดิม

500,000       จ านวนเชื้อโรค
ในน้ าทีผ่่านการ
บ าบัดจ านวน
ลดลง

มีระบบฆ่าเชื้อภายใน
โรงปรับปรุงคุณภาพ
น้ าอยา่งมีประสิทธิภาพ
ไม่มีผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อม

ส่วนชา่ง
สุขาภิบาล
ส านักการชา่ง

10 ศึกษาแนวทางการลดค่า
พลังงานในการเดินระบบ
ปรับปรุงคุณภาพน้ า 
เทศบาลนครนครสวรรค์ 

เพือ่ศึกษาแนวทางการลดค่า
พลังงานในการเดินระบบ
ปรับปรุงคุณภาพน้ า เทศบาล
นครนครสวรรค์ 

จา้งทีป่รึกษา เพือ่ศึกษา วิจยั 
ประเมินผลหรือพัฒนาแนว
ทางการลดค่าพลังงานในการเดิน
ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ า 
เทศบาลนครนครสวรรค์ 

1,000,000     จ านวนค่า
พลังงานทีใ่ชเ้ดิน
ระบบปรับปรุง
คุณภาพน้ ามี
จ านวน
ลดลง

การใชพ้ลังงานในโรง
ปรับปรุงคุณภาพน้ า 
ลดลงและมี
ประสิทธิภาพ

ส านักการชา่ง
ส่วนชา่ง
สุขาภิบาล

11 ต้นแบบปากน้ าโพเมือง
คาร์บอนต่ า

เพือ่สร้างองค์ความรู้และเป็น
ส่ือประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ 
ความเขา้ใจเกี่ยวกบัเมือง
คาร์บอนต่ า

ผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ แผ่น VDO
 ปากน้ าโพเมืองคาร์บอนต่ า 500 
แผ่น แผ่นพับ 5,000 แผ่น อบรม
คณะท างาน 40 คน

500,000       300,000       200,000       จ านวนแผ่น  
VDO 
ประชาสัมพันธ์

ประชาชน มีความรู้ 
ความเขา้ใจตระหนัก
ในการสร้างและลด
คาร์บอน

ส านักการชา่ง
กองวิชาการฯ
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    1.4 แนวทางสง่เสริม พัฒนา สร้างจติส้านึกในการดแูลรักษาสิง่แวดลอ้มและการจดัการทรัพยากรธรรมชาตเิพ่ือการป้องกันและลดปัญหามลพิษ และระบบปรับปรุงคุณภาพน ้า

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด

(KPI)

ผ.01

12 ส่งเสริมและพัฒนาเส้นทาง
จกัรยาน

เพือ่จดัสร้างชอ่งทางขี่
จกัรยานให้เป็นสถานทีเ่ล่น
และออกก าลังกาย ส่งเสริม
ให้มีวิถชีวีิตอยา่งพอเพียง
และประหยดั

1 เส้นทาง 10,000,000   10,000,000   จ านวนชอ่งทางขี่
จกัรยาน

ประชาชนมีพืน้ที่
ชอ่งทางจกัรยานทีไ่ด้
มาตรฐานและได้ออก
ก าลังกายโดยการขบัขี่
จกัรยานมากขึ้น

ส านักการชา่ง
กองวิชาการฯ

13 น าร่องการพัฒนาพืน้ทีสี่
เขยีวในเมือง/ชมุชน เพือ่
มุง่สู่เมืองสีเขยีว

เพือ่เร่งการพัฒนาพืน้ทีสี่เขยีว
ในระดับพืน้ทีอ่ยา่งมี
ส่วนร่วม

ส ารวจรวบรวมขอ้มูลพืน้ทีสี่เขยีว
และต้นไม้ทีม่ีคุณค่าในพืน้ที ่
รวมทัง้ส ารวจความหลากหลาย
ทางชวีภาพในเมือง

500,000       500,000       จ านวนพืน้ทีสี่
เขยีวในเขตเมือง

เกดิกระบวนการมีส่วน
ร่วมของทุกฝ่ายการ
จดัการพืน้ทีสี่เขยีวใน
เมืองแบบบูรณาการ

ส านักการชา่ง
กองวิชาการฯ

14 ปัน่วัดใจมังกรปากน้ าโพ
คร้ังที ่2

จดักจิกรรมปัน่จกัรยานเพือ่
ความสามัคคี และเพือ่การ
ออกก าลังกาย

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

เกดิความรักความ
สามัคคีในกลุ่ม
ประชาชนผู้รักการปัน่
จกัรยาน

กองวิชาการ
และแผนงาน

15 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

กองวิชาการ
และแผนงาน

รวมงบประมาณ 352,000,000 344,800,000 331,900,000 
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ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่3 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชวีติทีด่มีีคุณธรรม น าความรู้และเกิดความผาสกุ
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่3 การพัฒนาและสง่เสริมคุณภาพชวีติ
2. ยทุธศาสตร์ดา้นการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ
    2.1 แนวทางพัฒนาระบบการบริหารจดัการศึกษาและพัฒนาแหลง่การเรียนรู้ทีห่ลากหลายเพ่ือสร้างสรรค์ให้ท้องถ่ินเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชวีติ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 เงินอดุหนุนส าหรับการจดั
การศึกษา

อดุหนุนทัว่ไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส านักการศึกษา

 ประกอบด้วย (เงินอดุหนุน)
1. รายการอาหารเสริมนม 16,555,000       17,000,000   17,500,000    
2. รายการอาหารกลางวัน 37,042,400       39,000,000   39,000,000    
3. รายการสนับสนุนการบริหาร
สนามกฬีาระดับจงัหวัด ได้แก่

4,342,800         4,604,000     4,890,000     

4. รายการสนับสนุนการจดั
การศึกษาแกเ่ด็กด้อยโอกาส ได้แก่

 - ค่าวัสดุการศึกษา 10,000             10,000         10,001         
 - ค่าพัฒนาครูอาสาสอนเด็กด้อย
โอกาส

6,000               6,000           6,000           

 - ค่าเงินตอบแทน 187,200           187,200       187,200        
 - เงินประกนัสังคม 9,000               9,000           9,000           

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์โครงการที่
ตัวชี้วัด
(KPI)

เพือ่สนับสนุนส่งเสริม
การศึกษาด้านบุคลากร 
ส่งเสริมการศึกษาจดัหา
อปุกรณ์ การศึกษาที่
เพียงพอ และเอื้อต่อการ
พัฒนาการศึกษา และ
ส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ
ให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ

ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับ เงินเดือน
และค่าจา้งทีพ่อเพียง   
โรงเรียนมีอปุกรณ์
ครุภัณฑ์ส าหรับการจดั
การศึกษาทีเ่พียงพอ  
การจดัการศึกษาภาค
บังคับมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ

จ านวน
งบประมาณที่
ได้รับการ
จดัสรรจากกรม
ส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

ผ.01
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    2.1 แนวทางพัฒนาระบบการบริหารจดัการศึกษาและพัฒนาแหลง่การเรียนรู้ทีห่ลากหลายเพ่ือสร้างสรรค์ให้ท้องถ่ินเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชวีติ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์โครงการที่
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

5. รายการส่งเสริมศักยภาพการ
จดัการศึกษาของท้องถิ่น ได้แก่

 - ค่าใชจ้า่ยในการพัฒนา
ขา้ราชการครูของโรงเรียนใน
สังกดั อปท.

900,000           955,000       1,013,000     

 - ค่าใชจ้า่ยในการพัฒนาครู 
ผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของ ศพด.

34,000             36,100         38,500         

 - ค่าใชจ้า่ยครูแกนน าในการ
รณรงค์เพือ่ป้องกนัยาเสพติดใน
สถานศึกษา

24,000             25,500         27,100         

 - ค่าใชจ้า่ยเจา้หน้าทีท่้องถิ่นใน
การรณรงค์เพือ่ป้องกนัยาเสพติด
ในสถานศึกษา

3,000               3,000           3,000           

 - ค่าใชจ้า่ยในการประชมุ
คณะกรรมการประสานงาน
วิชาการ

300,000           300,000       300,000        

 - ค่าใชจ้า่ยในการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา

160,000           160,000       160,000        

 
 - ค่าใชจ้า่ยอนิเทอร์เน็ตโรงเรียน 76,800             76,800         76,800         

 - ค่าใชจ้า่ยระบบ WIFI 57,600             57,600         57,600         
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 - ค่าใชจ้า่ยในการพัฒนา
ห้องสมุดโรงเรียน

800,000           848,000       900,000        

 - ค่าใชจ้า่ยในการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ของโรงเรียน

400,000           424,000       450,000        

โครงการพัฒนาการจดัการศึกษา
โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)  
(งบอดุหนุน)

250,000           265,000       281,000        

โครงการพัฒนาการจดัการศึกษา
โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) 
โรงเรียนสมัครปี 2559 
(งบอดุหนุน)

5,250,000         5,565,000     5,900,000     

 - โครงการส่งเสริม อปท.ทีจ่ดัท า
แผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น

400,000           424,000       450,000        

 - ค่าใชจ้า่ยในการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน

640,000           678,400       720,000        

 - ค่าใชจ้า่ยในการส่งเสริม
กจิกรรมรักการอา่นใน
สถานศึกษา อปท.

50,000             53,000         56,200         

 - ค่าใชจ้า่ยในการจดัท าศูนยก์าร
เรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย

100,000           106,000       112,500        
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 - ค่าใชจ้า่ยรณรงค์เพือ่ป้องกนัยา
เสพติดในสถานศึกษา

120,000           127,200       135,000        

6. รายการเงินอดุหนุนส าหรับ
สนับสนุนการจดัการศึกษา 
(เงินเดือนครู และค่าจา้งประจ า) 
รายละเอยีดตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

155,135,300      164,500,000  175,000,000  

2 เงินอดุหนุนทัว่ไปส าหรับ
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อดุหนุนทัว่ไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประกอบด้วย

(เงินอดุหนุน) ส านักการศึกษา

1.เงินเดือนส าหรับขา้ราชการครู
ผู้ดูแลเด็ก

2,977,800         3,157,000     3,350,000     

2.ค่าตอบแทน เงินเพิม่ค่าครอง
ชพีชั่วคราว และเงิน
ประกนัสังคมส าหรับผู้ดูแลเด็ก

1,343,160         1,424,000     1,510,000     

3.ค่าจดัการเรียนการสอน (ราย
หัว) ส าหรับศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก

1,785,000         1,900,000     2,015,000     

4.ทุนการศึกษาส าหรับครูผู้ดูแล
เด็ก จ านวน 3 คน

360,000           360,000       360,000        

เพือ่สนับสนุนส่งเสริม
การศึกษาด้านบุคลากร 
ส่งเสริมการศึกษาจดัหา
อปุกรณ์ การศึกษาที่
เพียงพอ และเอื้อต่อการ
พัฒนาการศึกษา และ
ส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ
ให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ

ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับด าเนินงานใน
ส่วนค่าจา้งทีพ่อเพียง 
ศูนยพ์ัฒนาเด็กฯ  มี
อปุกรณ์ ครุภัณฑ์ส าหรับ
การจดัการศึกษาที่
เพียงพอการจดั
การศึกษาภาคบังคับมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ

จ านวน
งบประมาณที่
ได้รับการ
จดัสรรจากกรม
ส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

42



43
    2.1 แนวทางพัฒนาระบบการบริหารจดัการศึกษาและพัฒนาแหลง่การเรียนรู้ทีห่ลากหลายเพ่ือสร้างสรรค์ให้ท้องถ่ินเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชวีติ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์โครงการที่
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

3 เพือ่ส่งเสริมการจดั
การศึกษาทุกระดับให้ได้
มาตรฐาน

เงินอดุหนุนทัว่ไปก าหนด
วัตถปุระสงค์ สนับสนุนค่าใชจ้า่ย
ในการจดัการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พืน้ฐาน  ประกอบด้วย

 (เงินอดุหนุน
ทัว่ไปก าหนด
วัตถปุระสงค์)

1.ค่าจดัการเรียนการสอน (รายหัว)        16,671,400    17,672,000     18,740,000
2.ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน          2,478,430      2,628,000      2,786,000
3.ค่าหนังสือเรียน          4,157,000      4,406,500      4,671,000
4.ค่าอปุกรณ์การเรียน          2,376,300      2,519,000      2,670,500
5.ค่ากจิกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน

         3,878,800      4,111,600      4,359,000

 - เงินอดุหนุนทัว่ไปก าหนด
วัตถปุระสงค์ ส าหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจดัการศึกษาท้องถิ่น
 ได้แก ่ค่าปัจจยัพืน้ฐานส าหรับ
นักเรียนยากจน รายละเอยีด
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

           615,500      6,535,000         693,000 นักเรียนทีม่ีฐานะยากจน
ได้รับการสนับสนุนและ
ส่งเสริมด้านการศึกษา 
และได้รับโอกาสใน
การศึกษาทีสู่งขึ้น

4 เงินอดุหนุนสวัสดิการ เพือ่เป็นค่าสวัสดิการแก่
พนักงานครูเทศบาล 
ลูกจา้งประจ า และ
พนักงานครู

จา่ยเงินสวัสดิการค่าเชา่บ้านให้
พนักงานครู จ านวน 80 คน

         2,800,000      2,800,000      2,800,000 จ านวน
พนักงานครูทีข่อ
เบิก

พนักงานครูมีสวัสดิการที่
ดี มีขวัญและก าลังใจใน
การปฏิบัติงาน

ส านักการศึกษา

ส านักการศึกษาเงินอดุหนุนทัว่ไปก าหนด
วัตถปุระสงค์สนับสนุน
ค่าใชจ้า่ยในการจดั
การศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน (ระดับอนุบาล
 - ขั้นพืน้ฐาน)

จ านวน
งบประมาณที่
ได้รับการ
จดัสรรจากกรม
ส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

นักเรียนได้รับการ  
สนับสนุนค่าใชจ้า่ยใน
การจดัการศึกษาต้ังแต่
ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน
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จา่ยเป็นค่าการศึกษาบุตรให้
พนักงานครูเทศบาล 
ลูกจา้งประจ า และพนักงานครู
บ านาญ จ านวน 100 คน

         1,062,000      1,116,000      1,178,000

5 อบรมปฐมนิเทศ
ผู้ปกครองนักเรียน

เพือ่ให้ผู้ปกครองนักเรียน 
รับทราบนโยบายการจดั
การศึกษาของเทศบาล  
เพือ่ประสานความสัมพันธ์
ร่วมมือกนัระหว่าง โรงเรียน
 ผู้ปกครอง นักเรียน ครู 
ชมุชน และผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้ง
 เพือ่พัฒนาการจดัการ 
ศึกษาให้มีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐาน

ผู้ปกครองนักเรียนทัง้หมดในแต่
ละปีการศึกษา  (6,000 คน)

         1,000,000      1,000,000      1,000,000 จ านวน
ผู้ปกครอง
นักเรียน

ผู้ปกครอง มีความเขา้ใจ
ในนโยบาย และให้ความ
ร่วมมือในการจดั
การศึกษาของเทศบาล  
นักเรียนในสังกดัมี
คุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน

ส านักการศึกษา
 หน่วย
ศึกษานิเทศก์
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6 อบรมทักษะวิชาการ
แสดงผลงานนิทรรศการ
การศึกษาระดับท้องถิ่น 
ระดับกลุ่มการศึกษาและ
ระดับประเทศ

เพือ่เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
 ผลงานทางวิชาการ ของครู
 และนักเรียนโรงเรียนใน
สังกดัเทศบาลฯ ระดับ
ท้องถิ่น และระดับกลุ่ม
การศึกษา ระดับภาคและ
ระดับประเทศ

จดัการประกวดแขง่ขนัผลงาน
ทางวิชาการ 8 สาระการเรียนรู้
ของครูและนักเรียนในสังกดั
เทศบาล จ านวน 800 คน

         1,200,000      1,200,000      1,200,000 จ านวนครู และ
นักเรียน

 ครู และนักเรียนมี
ผลงานต้นแบบสามารถ
น าไปใชใ้นการจดั
กจิกรรมการเรียนรู้ได้
อยา่งสอดคล้องตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ได้
ตัวแทนเขา้ร่วมแขง่ขนั
ในการจดัมหกรรม
ภาคเหนือและประเทศ

ส านักการศึกษา
หน่วย
ศึกษานิเทศก์

7 ประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา

เพือ่พัฒนาคุณภาพการจดั
การศึกษาและรองรับการ
ประเมินภายนอก

นักเรียน  ครู  ผู้บริหารและ
บุคลากรของโรงเรียนในสังกดัฯ 8
 โรงเรียน

           120,000        120,000         120,000 จ านวนโรงเรียน
ในสังกดัทัง้ 8 
โรงเรียนผ่าน
การประเมิน
ภายนอก

 การจดัการศึกษามี
คุณภาพตามมาตรฐาน

ส านักการศึกษา
หน่วย
ศึกษานิเทศก์

8 พัฒนาการจดัการเรียนรู้
ในศตวรรษที ่21

เพือ่พัฒนาทักษะการเรียนรู้
ของนักเรียนให้ทันต่อการ
เปล่ียนแปลงในยคุ
โลกาภิวัฒน์

นักเรียน  ครู  ผู้บริหารและ
บุคลากรของโรงเรียนในสังกดัฯ 
200 คน

           200,000        200,000         200,000 จ านวนบุคลากร นักเรียนมีทักษะการ
เรียนรู้และนวัตกรรม 
หรือ 3R  และ 4C

ส านักการศึกษา
หน่วย
ศึกษานิเทศก์

9 จดัซ้ือแบบฝึกหัด เพือ่จดัซ้ือแบบฝึกหัดให้
นักเรียนทุกระดับชั้น

นักเรียนทุกคนของโรงเรียนใน
สังกดัเทศบาลนครนครสวรรค์

 2,000,000  2,000,000  2,000,000 จ านวนนักเรียน นักเรียนมีความพร้อม
ด้านการเรียน และแบ่ง
เบาภาระผู้ปกครอง

ส านักการศึกษา
หน่วย
ศึกษานิเทศก์
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เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์โครงการที่
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

10 อบรมพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา

เพือ่พัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษาให้
สอดคล้องกบัหลักสูตร
แกนกลางฯ

อบรมครู 1 คร้ังต่อปี            120,000        120,000         120,000 จ านวนคร้ังที่
อบรม

หลักสูตรสถานศึกษามี
คุณภาพสามารถใชจ้ดั
กจิกรรมการเรียนการ
สอนได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ

ส านักการศึกษา
หน่วย
ศึกษานิเทศก์

11 แขง่ขนัคนเกง่ในโรงเรียน
ท้องถิ่น

เพือ่ส่งเสริมและพัฒนา
ความรู้ด้านวิชาการ

สอบคัดเลือกนักเรียนในระดับ
เทศบาลจ านวน 160 คน

           250,000        250,000         250,000 จ านวนนักเรียน การจดัการศึกษาของ
โรงเรียนสังกดัเทศบาลฯ 
คุณภาพมีมาตรฐานและ
มีการพัฒนาศักยภาพ
อยา่งต่อเนือ่ง

ส านักการศึกษา
หน่วย
ศึกษานิเทศก์

12 ส่งเสริมการสร้างอาชพี
ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น

เพือ่สร้างโอกาสทางเลือก
การศึกษาด้านอาชพีให้กบั
นักเรียนในโรงเรียนสังกดั
เทศบาลนครนครสวรรค์

ฝึกทักษะอาชพีให้กบันักเรียน
จ านวน 350 คน

           160,000        160,000         160,000 จ านวนักเรียนที่
ฝึกทักษะอาชพี

นักเรียนมีประสบการณ์ 
ทักษะการประกอบอาชพี

ส านักการศึกษา
หน่วย
ศึกษานิเทศก์

13 ส่งเสริมโรงเรียนในสังกดั
เทศบาลฯและศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก สู่สังคมแห่งการ
เรียนรู้

เพือ่ส่งเสริมการจดั
การศึกษาทุกระดับให้ได้
มาตรฐานเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้

โรงเรียนสังกดัเทศบาลฯ 8 แห่ง
และศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 12 แห่ง 
จกัอบรม 1 คร้ัง

           500,000        500,000         500,000 จ านวนคร้ังทีจ่ดั
อบรม

โรงเรียน ศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กและนักเรียนมี
คุณภาพตามเกณฑ์  (สม
ศ.) และแผนยทุธศาสตร์
การจดัการศึกษาท้องถิ่น

ส านักการศึกษา
ฝ่ายกจิการ
โรงเรียนฯ
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ผ.01

14 อบรมพัฒนาโภชนาการใน
โรงเรียนสังกดัเทศบาลฯ 
และศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก

เพือ่ส่งเสริมและพัฒนาด้าน
โภชนาการในทุกระดับให้
ได้มาตรฐาน

โรงเรียนสังกดัเทศบาลฯ 8 แห่ง
และศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 12 แห่ง 
จกัอบรม 1 คร้ัง

           500,000        500,000         500,000 จ านวนคร้ังทีจ่ดั
อบรม

โรงเรียนและนักเรียนมี
คุณภาพได้มาตรฐานด้าน
โภชนาการ

ส านักการศึกษา
ฝ่ายกจิการ
โรงเรียนฯ

15 มอบประกาศนียบัตรแก่
นักเรียนของโรงเรียนใน
สังกดัเทศบาลฯ

เพือ่สร้างขวัญและก าลังใจ
ให้ผู้ปกครองและกระตุ้นให้
เขา้รับการศึกษาในระดับที่
สูงขึ้นต่อไป

มอบประกาศนียบัตรให้แก่
นักเรียนในสังกดัเทศบาลฯ ทัง้ 8
 แห่ง จ านวน 800 คน

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

ส านักการศึกษา
ฝ่ายกจิการ
โรงเรียนฯ

16 ส่งเสริมและพัฒนา
ห้องสมุดเทศบาลนคร
นครสวรรค์

เพือ่ให้ห้องสมุดเทศบาล
นครนครสวรรค์เป็น
ศูนยก์ลางความรู้ขอ้มูล
ขา่วสารทีม่ีความ
หลากหลายทันสมัย เป็น
สถานทีส่ าหรับเด็กเยาวชน
และประชาชนทัว่ไป
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
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เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

17 ส่งเสริมการเรียนรู้ตาม
อธัยาศัยส าหรับเด็กและ
เยาวชนในเขตเทศบาล
นครนครสวรรค์

เพือ่ส่งเสริมและปลูกฝังให้
เด็กเยาวชนมีนิสัยรักการ
เรียนรู้กล้าคิด กล้าท า มี
โอกาสแสดงความคิดเห็น มี
การมีส่วนร่วมและใชเ้วลา
ว่างให้เกดิประโยชน์

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

             50,000          50,000          50,000 จ านวนผู้เขา้รับ
การโครงการ

เด็กและเยาวชนมีนิสัยรัก
การเรียนรู้ กล้าคิด กล้า
ท า กล้าแสดงความ
คิดเห็น มีส่วนร่วมในการ
จดักจิกรรม รู้จกัใชเ้วลา
ว่างให้เกดิประโยชน์

ส านักการศึกษา 
ฝ่ายการศึกษา
นอกระบบ ฯ

18 อบรมปฏิบัติการ
เทคโนโลยทีางการศึกษา
เพือ่พัฒนาผู้เรียน

เพือ่พัฒนากระบวนการและ
วิธีการจดักจิกรรมการเรียน
การสอนของครูให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการศึกษา

จดัอบรมครู โรงเรียนในสังกดั
เทศบาลฯ จ านวน 2 คร้ัง 200 คน

           100,000        100,000         100,000 จ านวนครูที่
อบรม

ครูมีความช านาญและ
สามารถพัฒนาการใช้
เทคโนโลยทีางการศึกษา
เพือ่พัฒนาผู้เรียน

ส านักการศึกษา
ฝ่ายวิชาการ

19 อบรมพัฒนาทักษะด้าน
เทคโนโลยี

เพือ่ส่งเสริมความรู้ด้าน
ทักษะ เทคโนโลยี
สารสนเทศให้กบัเยาวชน
และประชาขน

จดัอบรมให้กบัเยาวชนและ
ประชาชน  2 คร้ัง จ านวน 1,000
 คน

           120,000        120,000         120,000 จ านวนคร้ังทีจ่ดั
อบรม

เยาวชนและประชาชน
ได้รับความรู้การใช้
เทคโนโลยอียา่งถกูต้อง
เหมาะสม และใชเ้วลา
ว่างให้เกดิประโยชน์

ส านักการศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
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ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)
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ผ.01

20 แนะแนวการศึกษา เพือ่ส่งเสริม พัฒนา และ
กระตุ้นให้นักเรียนมีทัศนคติ
 และแรงจงูใจในการศึกษา
ต่อ ระดับสูงขึ้นตามความ
ถนัดอยา่งเหมาะสม

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

           100,000        100,000         100,000 จ านวนนักเรียน
ทีอ่บรม

นักเรียนรู้จกัตนเองและรู้
ถงึแนวทางทีจ่ะใช้
ความสามารถ ความ
สนใจและความถนัดของ
ตนให้เป็นประโยชน์ได้
อยา่งฉลาดและถกูต้อง

ส านักการศึกษา
ฝ่ายวิชาการ

21 อบรมเชงิปฏิบัติการ
พัฒนากจิกรรมแนะแนว
เพือ่พัฒนาผู้เรียน

เพือ่พัฒนา กจิกรรมแนะ
แนวให้เป็นไปตามหลักสูตร
 และพัฒนาเคร่ืองมือ
มาตรฐาน ส่ือนวัตกรรม
ทางการแนะแนวทีท่ันสมัย

ครูแนะแนวและครูทีป่รึกษา
โรงเรียนในสังกดัเขา้รับการอบรม
 จ านวน 200 คน
พร้อมคู่มือแนะแนวส าหรับ
นักเรียน

           200,000        200,000         200,000 จ านวนครูที่
อบรม

ครูแนะแนวและครูที่
ปรึกษาทุกคนในสังกดั
สถานศึกษา มีความรู้
ความเขา้ใจในการจดั
กจิกรรมแนะแนวตาม
หลักสูตร และพัฒนา
ผู้เรียนได้

ส านักการศึกษา
ฝ่ายวิชาการ

22 อบรมพัฒนาการจดั
กจิกรรมการเรียนการ
สอนสู่ทักษะการเป็น
พลเมืองโลก

เพือ่พัฒนาทักษะทีส่ าคัญ
ให้กบัผู้เรียน

จดัอบรมผู้บริหารและครู 
หัวหน้ากลุ่มสาระ ระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
ในสังกดัเทศบาลนครนครสวรรค์
 จ านวน 200 คน เยาวชน 100 
คน

           200,000        200,000         200,000 จ านวนผู้เขา้รับ
การอบรม

ครูทุกคนในสังกดั
สถานศึกษามีความรู้
ความเขา้ใจในการพัฒนา
ทักษะให้ผู้เรียน

ส านักการศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
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22 เรียนร่วมหลักสูตร
อาชวีศึกษากบั
มัธยมศึกษาตอนปลาย

เพือ่ส่งเสริมให้นักเรียน
ได้รับความรู้พัฒนาทักษะ
ด้านวิชาชพีเป็นพืน้ฐานใน
การประกอบอาชพีเบือ้งต้น

จดัส่งนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่4 โรงเรียนสังกดั
เทศบาลนคนครสวรรค์ เขา้ร่วม
โครงการเรียนร่วมหลักสูตร
อาชวีศึกษากบัมัธยมศึกษาตอน
ปลาย จ านวน 120 คน

             60,000          60,000          60,000 จ านวนนักเรียน
ทีไ่ด้รับ
การศึกษา
หลักสูตร ปวช. 
สาขาต่าง ๆ 
จากอาชวีศึกษา
จงัหวัด
นครสวรรค์

นักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ได้รับ
การศึกษา ฝึกทักษะ
พัฒนาเป็นแรงงานระดับ
ฝีมือ ได้รับ
ประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย
และประกาศนียบัตร
วิชาชพี

ส านักการศึกษา

รวมงบประมาณ 268,358,490      289,049,900  297,415,401  
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ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่3 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชวีติทีด่มีีคุณธรรม น าความรู้และเกิดความผาสกุ
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่3 การพัฒนาและสง่เสริมคุณภาพชวีติ
2. ยทุธศาสตร์ดา้นการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ
    2.2 แนวทางพัฒนาคุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 อบรมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและ
ศึกษาดูงาน

เพือ่พัฒนาครูและบุคลากร
ในสถานศึกษาน าเทคนิคและ
วิธีการใหม่ มาประยกุต์ใชใ้น
การจดัการเรียนรู้ให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานและ
ตัวชี้วัด

ครูโรงเรียนในสังกดัเทศบาลฯ ทัง้
 8 โรงเรียน จ านวน 420 คน

      1,500,000       1,500,000       1,500,000 จ านวนครูทีเ่ขา้
อบรม

มีแนวทางการจดัการ
เรียนรู้อยา่ง
หลากหลายทัง้ให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น

ส านักการศึกษา
หน่วย
ศึกษานิเทศก์

2 คัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น เพือ่คัดเลือกครูทีป่ฏิบัติ
หน้าทีแ่ละมีผลงานดีเด่น
เป็นทีป่รากฎตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้

จ านวนครูส่งผลงานเขา้แขง่ขนั
จ านวน 120 คน

          60,000           60,000           60,000 จ านวนครูทีส่่งผล
งาน

มีครูทีเ่ป็นแบบอยา่ง
ทีดี่เป็นทีย่กยอ่งของ
ศิษย ์เพือ่ครูและชมุชน

ส านักการศึกษา
หน่วย
ศึกษานิเทศก์

3 ส่งเสริมการนิเทศเพือ่
พัฒนาคุณภาพการศึกษา

เพือ่พัฒนาระบบการนิเทศ
การศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
และยกระดับการวิจยัและ
พัฒนารูปแบบการนิเทศ
การศึกษา

ศึกษานิเทศกส์ านักการศึกษา
จ านวน 4 คน

        120,000         120,000         120,000 จ านวน
ศึกษานิเทศก์

ศึกษานิเทศกม์ีความ
เป็นมืออาชพีเป็น
ก าลังส าคัญในการ
พัฒนาและยกระดับ
คุณภาพการศึกษา

ส านักการศึกษา
หน่วย
ศึกษานิเทศก์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01
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    2.2 แนวทางพัฒนาคุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

4 อบรมเชงิปฏิบัติการการ
จดัท าแผนพัฒนาของ
บุคลากรทางการศึกษา

เพือ่ให้บุคลากรทางการ
ศึกษามีทักษะการจดัท า
แผนพัฒนาการศึกษา

บุคลากรทางการศึกษา จ านวน 
60 คน

          80,000           80,000           80,000 จ านวนผู้เขา้
อบรมจดัท า
แผนพัฒนา

บุคลากรของส านัก
การศึกษา จดัท า
แผนพัฒนาได้ถกูต้อง

ส านักการศึกษา
หน่วย
ศึกษานิเทศก์

5 ประชมุสัมมนาวิชาการ
สัญจรเทศบาลนครสวรรค์

เพือ่ให้ผู้บริหารสถานศึกษามี
ความรู้ความเขา้ใจ 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ในงาน
วิชาการ และท าให้เกดิความ
รักสามัคคีในหมูค่ณะ

ผู้บริหารสถานศึกษา รอง
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกดั
เทศบาลนครนครสวรรค์ ทัง้ 8 
โรงเรียน จ านวน 50 คน

          15,000           15,000           15,000 จ านวนผู้ร่วม
โครงการ

ผู้บริหารสถานศึกษา 
น าความรู้ทีไ่ด้ ไป
พัฒนาตนเองและ
หน่วยงานได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ

ส านักการศึกษา
หน่วย
ศึกษานิเทศก์

6 สัมมนาคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน
โรงเรียนสังกดัเทศบาล

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

จดัอบรม สัมมนา และทัศน
ศึกษาดูงาน คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐานโรงเรียน
ในสังกดัเทศบาลฯ ทัง้ในและ
ต่างประเทศ จ านวน 160 คน 1 
คร้ัง/ปี

        500,000         500,000         500,000 ร้อยละ 85 ของผู้
ร่วมโครงการมี
ความรู้ความ
เขา้ใจและ
แลกเปล่ียน
ความคิดด้าน
การศึกษาและมี
ส่วนร่วมในการ
จดัการศึกษา

คณะกรรมการ
สถานศึกษาฯ มี
ความรู้ความเขา้ใจ
เกี่ยวกบับทบาท
หน้าที ่นโยบาย และ
มีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษา

ส านักการศึกษา
ฝ่ายกจิการ
โรงเรียนฯ

7 จดังานวันครู เพือ่ให้พนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้
ร าลึกถงึบูรพคณาจารย ์และ
มีจติวิญญาณความศรัทธาใน
วิชาชพีครู

จดักจิกรรมวันครู พนักงานครู
และบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกดัเทศบาลฯ จ านวน 400 คน

        100,000         100,000         100,000 จ านวนครูทีเ่ขา้
ร่วมกจิกรรม

ครูสังกดัเทศบาลฯ 
แสดงตัวเป็น
แบบอยา่งทีดี่และ
เป็นทีย่อมรับในสังคม

ส านักการศึกษา
ฝ่ายกจิการ
โรงเรียนฯ
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    2.2 แนวทางพัฒนาคุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

8 อบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เพือ่พัฒนาผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือให้มีความรู้ความ
เขา้ใจในกระบวนการลูกเสือ
 ฝึกทักษะ และน าไปใช ้มี
ความกา้วหน้าในการเขา้รับ
การอบรม

จดัอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือใน
สังกดัเทศบาลฯ ไม่ต่ ากว่า 5 วัน 
จ านวน 60 คน

        500,000         500,000         500,000 จ านวนผู้เขา้อบรม ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
มีความรู้สามารถ
น าไปจดักจิกรรม
ลูกเสือในโรงเรียนได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ

ส านักการศึกษา
ฝ่ายการศึกษา
นอกระบบฯ

9 ฝึกอบรมเจา้หน้าทีแ่ละ
ผู้บังคับบัญชายวุกาชาด

เพือ่ให้เจา้หน้าที ่และ
ผู้บังคับบัญชายวุกาชาดมี
ความรู้ความสามารถและ
ทักษะในการจดักจิกรรมยวุ
กาชาดในสถานศึกษา

จดัอบรมเจา้หน้าทีแ่ละ
ผู้บังคับบัญชายวุกาชาดในสังกดั
เทศบาลฯ ไม่ต่ ากว่า 3 วัน  
จ านวน 60-70 คน

        300,000         300,000         300,000 จ านวนผู้เขา้อบรม เจา้หน้าทีแ่ละ
ผู้บังคับบัญชายวุ
กาชาดสามารถจดั
กจิกรรมการเรียน
การสอนยวุกาชาดได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ

ส านักการศึกษา
ฝ่ายกจิการ
โรงเรียนและ
นักเรียน

10 อบรมครูผู้ดูแลเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเพือ่พัฒนา
วิชาการ

เพือ่พัฒนาศักยภาพหัวหน้า
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กและครู
ผู้ดูแลเด็ก ให้มีวิธีการและ
เทคนิคทีห่ลากหลายในการ
จดักจิกรรมการเรียนรู้ และ
เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก

จดัอบรมหัวหน้าศูนยฯ์และครู
ผู้ดูแลเด็กของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
สังกดัเทศบาลนครนครสวรรค์ 
จ านวน  12 แห่ง

          60,000           65,000           70,000 หัวหน้าศูนยฯ์ 
และครูผู้ดูแลเด็ก
มีทักษะและ
ความรู้ในการ
จดัการเรียนการ
สอนเพิม่มากขึ้น

หัวหน้าศูนยฯ์และครู
ผู้ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกดั
เทศบาลนคร
นครสวรรค์ มีการ
พัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานสามารถ
น าไปใชพ้ัฒนา
กจิกรรมการเรียนรู้ได้

ส านักการศึกษา
ฝ่ายกจิการ
โรงเรียนฯ

53



54
    2.2 แนวทางพัฒนาคุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

11 พัฒนาการเรียนการสอน
ด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศ

เพือ่ให้ครูสามารถใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศเป็นส่ือ
ในการจดัการเรียนรู้ได้อยา่ง
มีคุณภาพ

ครู โรงเรียนในสังกดัทัง้  8  
โรงเรียน

        300,000         300,000         300,000  ครู ร้อยละ 90 
สามารถใชเ้ทค
โลโลยสีารสนเทศ
ในการจดัการ
เรียนการสอนได้

ครูสามารถใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ
ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ

ส านักการศึกษา
หน่วย
ศึกษานิเทศก์

รวมงบประมาณ 3,535,000      3,540,000      3,545,000      
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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 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 พัฒนาการจดัการศึกษาเพือ่
เขา้สู่ประชาคมอาเซียน

เพือ่พัฒนาระบบการจดั
การศึกษาให้มีคุณภาพพร้อม
เขา้สู่ประชาคมอาเซียน

ผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนใน
สังกดัทัง้  8  โรงเรียน  จ านวน 432 
คน

      300,000       300,000       300,000 จ านวนครู โรงเรียนในสังกดัทัง้ 8
 โรงเรียน มีความ
พร้อมในการเขา้สู่
ประชาคมอาเซียน

ส านักการศึกษา
หน่วย
ศึกษานิเทศก์

2 อบรมพัฒนาทักษะ
ภาษาองักฤษสู่สากล

 - เพือ่พัฒนาทักษะการฟัง 
การพูดภาษาองักฤษ
 - เพือ่พัฒนาศักยภาพการ
ใชภ้าษาองักฤษเพือ่การ
ส่ือสาร

ครูและนักเรียน ป.1- ม.3 โรงเรียน
สังกดัเทศบาลนครนครสวรรค์ 
จ านวน 5,516 คน

        50,000         50,000         50,000 จ านวนครูทีเ่ขา้อบรม ครู นักเรียนสามารถ
สนทนาภาษาองักฤษ
และมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น

ส านักการศึกษา
หน่วย
ศึกษานิเทศก์

3 อบรมพัฒนาการอา่นการ
เขยีน การคิดวิเคราะห์
ภาษาไทย และทักษะ
คณิตศาสตร์

เพือ่พัฒนาศักยภาพและ
ความสามารถของครูและ
นักเรียน และให้มีทักษะการ
คิดค านวณและมีนิสัยรัก
การอา่น การเขยีนภาษาไทย

จดักจิกรรม
- กจิกรรมคณิตคิดเร็ว
- กจิกรรมการอา่นออกเขยีนได้
- กจิกรรมอบรมพัฒนาครูให้มี 
เทคนิคการสอนภาษาไทย และ
คณิตศาสตร์ จ านวน 6 กจิกรรม

      100,000       100,000       100,000 จ านวนกจิกรรมทีจ่ดั นักเรียนมีทักษะการ
คิดค านวณ รักการ
อา่น การเขยีน
ภาษาไทย และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น

ส านักการศึกษา
หน่วย
ศึกษานิเทศก์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด

(KPI)

ผ.01
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    2.3 แนวทางพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสง่เสริมให้สือ่สารได ้3 ภาษา

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด

(KPI)

ผ.01

4 จา้งเหมาครูต่างชาติสอน
ภาษาต่างประเทศ

เพือ่พัฒนาพืน้ฐานการใช้
ภาษาต่างประเทศให้กบั
นักเรียนได้อยา่งถกูต้อง ได้
มาตรฐาน และเป็นสากล

จา้งเหมาครูต่างชาติ จ านวน 16 คน     2,900,000     2,900,000     2,900,000 จ านวนครูทีจ่า้งเหมา ครู นักเรียนได้มี
โอกาสเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
อยา่งถกูต้องจากครู
ต่างชาติทีม่ีความรู้
ความช านาญและมี
ประสบการณ์ในการ
สอน

ส านักการศึกษา
หน่วย
ศึกษานิเทศก์

5 อบรมพัฒนาศักยภาพการ
จดัการเรียนรู้ 3 ภาษา

เพือ่พัฒนาความรู้
ความสามารถ ทักษะการใช้
ภาษาไทย ภาษาองักฤษ
และภาษาจนี

ครู และนักเรียนชั้น ป.1 - ม.3 
โรงเรียนในสังกดัเทศบาลนคร
นครสวรรค์  (ท.1 - ท.8)  จ านวน 
5,516 คน

        80,000         80,000         80,000 จ านวนครู ครูและนักเรียน
สามารถใชภ้าษา
ส่ือสารได้ทัง้
ภาษาไทย 
ภาษาองักฤษและ
ภาษาจนี

ส านักการศึกษา
หน่วย
ศึกษานิเทศก์

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

จดัอบรมลูกเสือ เนตรนารี และยวุ
กาชาด ในสังกดัเทศบาลฯ  จ านวน 
160 คน

      100,000       100,000       100,000 จ านวนผู้เขา้รับการ
อบรม

ลูกเสือ เนตรนารี 
และยวุกาชาด น า
ความรู้เร่ืองกฏจราจร
 ไปใชใ้น
ชวีิตประจ าวันได้
ถกูต้อง

ส านักการศึกษา
ฝ่ายกจิการ
โรงเรียนฯ

7 ปฏิรูปการจดัการเรียนรู้
โรงเรียนในสังกดัเทศบาล
นครนครสวรรค์

เพือ่พัฒนาระบบการจดั
การศึกษาและสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้

ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู และ
นักเรียนโรงเรียนในสังกดัทัง้  8  
โรงเรียน จ านวน 432 คน

      300,000       300,000       300,000 จ านวนครู นักเรียนมีทักษะใน
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
ตลอดชวีิต

ส านักการศึกษา
หน่วย
ศึกษานิเทศก์
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    2.3 แนวทางพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสง่เสริมให้สือ่สารได ้3 ภาษา

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด

(KPI)

ผ.01

8 อบรมสานสัมพันธ์
ครอบครัวศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กในสังกดัเทศบาลนคร
นครสวรรค์ และศึกษาดูงาน

เพือ่สร้างความรักความ
เขา้ใจและความสัมพันธ์อนัดี
ระหว่างสมาชกิในครอบครัว
 สร้างความเขม้แขง็ให้
สถาบันครัวครอบ

จดักจิกรรมสร้างความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กใน
สังกดัเทศบาล จ านวน 12 แห่ง

      100,000       120,000       140,000 จ านวนศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กทีเ่ขา้ร่วม
กจิกรรม

ผู้ปกครองเขา้ใจ
บทบาทหน้าทีแ่ละ
ตระหนักถงึ
ความส าคัญของ
สถาบันครอบครัว

ส านักการศึกษา
ฝ่ายกจิการ
โรงเรียนฯ

9 จา้งครูจา้งสอนรายวิชา เพือ่ให้ครูผู้สอนมีเพียงพอ
ตรงตามสาระวิชา และ
ส่งเสริมภาษาต่างประเทศ
อยา่งมีประสิทธิภาพ

จา้งบุคลากรเป็นครูอตัราจา้ง จ านวน
 45 อตัรา

    6,912,000     6,912,000     6,912,000 จ านวนครูอตัราจา้ง
สอน

นักเรียนในสังกดัมี
ผลสัมฤทธิ์การเรียนที่
ดีขึ้น

ส านักการศึกษา
ฝ่ายการ
เจา้หน้าที่

รวมงบประมาณ 10,842,000  10,862,000  10,882,000  
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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 2559 2560 2561
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 านวนพนักงาน
ทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรม

พนักงานเทศบาล
และพนักงานจา้ง มี
ความสัมพันธ์อนัดี
ระหว่างกนั

ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานธุรการ

2 ชมุนุมลูกเสือท้องถิ่น
แห่งชาติ
(เสนอโดยชมุชนสุขสวัสด์ิ)

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

ลูกเสือ เนตรนารี และ
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  จ านวน 20 
คน

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

ได้แลกเปล่ียนความรู้
 ความสามารถน า
ความรู้ไปพัฒนา
ส่งเสริมกจิการลูกเสือ 
เนตรนารีในสังกดั
เทศบาลฯ

ส านักการศึกษา
ฝ่ายกจิการ
โรงเรียนฯ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01
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    2.4 แนวทางสง่เสริมและพัฒนากีฬา นันทนาการ กิจกรรมเดก็เยาวชน และประชาชน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

3       2,000,000       2,000,000       2,000,000 ส านักการศึกษา
ฝ่ายกจิกรรม
เด็กฯ

 1.จดักฬีากลุ่ม
 2.ร่วมกฬีานักเรียนเทศบาลและ 
เมืองพัทยา ภาคและประเทศ
 3.ร่วมกฬีานักเรียนนักศึกษา   จงั
หวัดฯ
 4.ฝึกซ้อมนักกฬีาและกรีฑา
 5.จดักฬีายกน้ าหนัก
 6.ร่วมแขง่ขนักฬีา 

4 ส่งเสริมการเรียนรู้เพือ่
พัฒนาเยาวชน (วันเด็ก)

เพือ่ให้เยาวชนและ
ประชาชน  ได้พัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ 
เสริมสร้างประสบการณ์
ชวีิต รู้บทบาทหน้าทีข่อง
ตนเองแสดงความสามารถ
ในทางสร้างสรรค์ ห่างไกล
ยาเสพติด

จดักจิกรรมสันทนาการ สร้างการ
มีส่วนร่วมให้กบัเยาวชน  ได้แสดง
ความสามารถในทางสร้างสรรค์ ใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รู้
บทบาทหน้าทีข่องตนเอง จ านวน 
6,000  คน

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

เยาวชนได้รับความ
บันเทิง สนุกสนาน
แสดงความสามารถ
ในทางสร้างสรรค์ 
โดยมีนักเรียนเขา้ร่วม
กจิกรรม

ส านักการศึกษา
ฝ่ายกจิกรรม
เด็กฯ

นักเรียน มีเทคนิค 
ทักษะในด้านกฬีา 
กรีฑาและดนตรี

จ านวนนักกฬีา
ได้รับรางวัลการ
แขง่ขนั

พัฒนานักเรียนด้านกฬีา
กรีฑา และดนตรีสู่ความ
เป็นเลิศ

ฝึกซ้อม เทคนิค และทักษะกฬีา 
กรีฑาและดนตรีกลุ่มโรงเรียนสังกดั
เทศบาลฯ ทุกระดับการแขง่ขนั

เพือ่คัดเลือกนักเรียนเป็น
ตัวแทนเทศบาลในการ
แขง่ขนักฬีา กรีฑาและ
ดนตรี กลุ่มโรงเรียนสังกดั
เทศบาลฯทุกระดับการ
แขง่ขนั
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    2.4 แนวทางสง่เสริมและพัฒนากีฬา นันทนาการ กิจกรรมเดก็เยาวชน และประชาชน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

5 ดนตรีเพือ่ประชาชน เพือ่ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน
และประชาชน ในการ
แสดงความสามารถ
ทางด้านดนตรีใชเ้วลาว่าง
ให้เกดิประโยชน์ห่างไกลยา
เสพติด

นักเรียน  นักศึกษา และประชาชน
 ทีส่นใจด้านดนตรี และการร้อง
เพลงไทยลูกทุง่ จ านวน 6,000  คน

        250,000         250,000         250,000 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

จดัการแขง่ขนักฬีาในเขตเทศบาลมี
เยาวชนและประชาชนเขา้ร่วม 
จ านวน 10,000 คน

      1,000,000       1,000,000       1,000,000 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  จ านวน 5,000 คน

        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 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

8 เงินอดุหนุนสมาคมกฬีา
จงัหวัดนครสวรรค์ตาม
โครงการจดัการแขง่ขนั
กฬีาและการออกก าลังกาย
จงัหวัดนครสวรรค์

เพือ่ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน
และประชาชนในการ
พัฒนามาตรฐานการเล่น
กฬีาเพือ่สุขภาพนักเรียน 
เยาวชนและประชาชนสู่
ความเป็นเลิศ

สนับสนุนการแขง่ขนักฬีา และการ
ออกก าลังกาย ได้แก ่ 
กฬีาฟุตบอล 
กฬีาในอทุยานสวรรค์ และชมรม
กฬีาต่างๆ 
กฬีาเด็กเยาวชนและประชาชน 
(กฬีาขา้มปี) 
กฬีายกน้ 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

ชว่ยเหลือเจา้ภาพในการจดัการ
จดัการแขง่ขนักฬีานักเรียน
เทศบาลและเมืองพัทยา ระดับ
ภาคเหนือของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

          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 2559 2560 2561
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 ที่
ใชใ้นการแขง่ขนัของ
นักกฬีาเพือ่สู่ความเป็นเลิศ

เป็นตัวแทนนักกฬีา-กรีฑา 
นักเรียนในโรงเรียนสังกดัเทศบาลฯ
 เขา้ร่วมการแขง่ขนัรายการต่าง ๆ
 ทัง้ระดับจงัหวัด ระดับภาค 
ระดับประเทศ และอื่น ๆ

      4,000,000       4,000,000       4,000,000 จ านวนนักกฬีา
ได้รรับรางวัลการ
แขง่ขนั

นักกฬีา-กรีฑา ได้มี
การพัฒนาทางด้าน
กฬีา-กรีฑา ต่าง ๆ 
เพิม่ขึ้น และผลการ
เขา้ร่วมการแขง่ขนั

ส านักการศึกษา
ฝ่ายกจิกรรม
เด็กฯ

11 นันทนาการเพือ่เยาวชน เพือ่ส่งเสริมให้เยาวชนได้
พัฒนาด้านอารมณ์ สังคม 
และจติใจ มีความซ่ือสัตย ์
สร้างความสามัคคี ส่งเสริม
ประชาธิปไตย

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที ่4  
ในสังกดัสถานศึกษาโรงเรียน
เทศบาลนครนครสวรรค์

          50,000           50,000           50,000 คะแนนความพึง
พอใจของ
ผู้เขา้ร่วมกจิกรรม

เพือ่ให้เยาวชนได้รู้จกั
การคิดวางแผนการ
ท างานร่วมกนัเป็นทีม
 ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น ปลูก
ผังประชาธิปไตย

ส านักการศึกษา
ฝ่ายกจิกรรม
เด็กฯ

12 จา้งครูผู้ฝึกสอนกฬีายก
น้ าหนัก กฬีาแบดมินตัน 
กฬีาเทเบิลเทนนิสและกฬีา
ฟุตบอล

เพือ่สนับสนุน ส่งเสริมให้
นักเรียนสังกดัเทศบาล มี
โอกาสฝึกซ้อมและเป็น
นักกฬีาตามความถนัด และ
เป็นตัวแทนนักกฬีาระดับ
ท้องถิ่น ระดับจงัหวัดและ
ระดับประเทศ

จา้งบุคลากรเป็นครูผู้ฝึกสอนกฬีา 
จ านวน 10 อตัรา

      1,497,600       1,497,600       1,497,600 จ านวนครูผู้
ฝึกสอนกฬีา

นักกฬีามี
ความสามารถเขา้
เป็นตัวแทนในการ
แขง่ขนักฬีาใน
รายการต่างๆได้

ส านักการศึกษา
ฝ่ายกจิกรรม
เด็กฯ

รวมงบประมาณ 15,737,600    15,737,600    15,737,600    
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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 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 ส่งเสริมการท่องเทีย่ว เพือ่เป็นการส่งเสริมการจดั
กจิกรรมท่องเทีย่วอยา่ง
ต่อเนือ่ง

ด าเนินโครงการยอ่ย 4 โครงการ
1. โครงการ 5 ธันวา พาพ่อเทีย่ว
2. โครงการ 12 สิงหา พาแม่เทีย่ว
3. โครงการเด็กเอย๋เด็กดี เทีย่วฟรี
หอชมเมือง
4. โครงการส่งเสริมการท่องเทีย่ว

150,000        150,000        150,000        จ านวนโครงการ
ทีด่ าเนินการ

ประชาชนมีส่วนร่วม
กจิกรรมต่างๆรวมถงึ
การส่งเสริมการ
ท่องเทีย่วและสร้าง
ความสัมพันธ์ใน
ครอบครัว

ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานส่งเสริม
การท่องเทีย่ว

2 ถนนคนเดิน เพือ่เป็นการส่งเสริมการ
ท่องเทีย่วและกระตุ้น
เศรษฐกจิในชมุชนเพือ่เป็น
สถานทีเ่ผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

จดักจิกรรมถนนคนเดินภายในเขต
เทศบาล จ านวน  45 คร้ัง

        400,000         400,000         400,000 จ านวนคร้ังทีจ่ดั
กจิกรรม

ใชพ้ืน้ทีเ่มืองให้
สอดคล้องกบัวิถชีวีิต
ชมุชน

ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานส่งเสริม
การท่องเทีย่ว

3 อดุหนุนโครงการอนุรักษ์
และส่งเสริมงานประเพณี
แห่เจา้พ่อเจา้แม่ปากน้ าโพ

เพือ่เป็นการส่งเสริมการ
ท่องเทีย่วภายในจงัหวัด

สนับสนุนงานประเพณีแห่เจา้พ่อ-
เจา้แม่ ปากน้ าโพ ปีละ 1 คร้ัง

      2,000,000       2,000,000       2,000,000 จ านวน
งบประมาณที่
อดุหนุน

ประเพณีของท้องถิ่น
คงอยู่ต่อไป

ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานส่งเสริม
การท่องเทีย่ว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

63



64
    2.5 แนวทางการอนุรักษ์และสง่เสริมศิลปวฒันธรรม ประเพณี ท่องเทีย่ว ภูมิปัญญาท้องถ่ิน การด าเนินชวีติตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและความเป็นไทย

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

4 อดุหนุนโครงการอนุรักษ์
และส่งเสริมงานประเพณี
แห่เจา้พ่อเจา้แม่มังกรทอง 
ตลาดสะพานด า

เพือ่เป็นการส่งเสริมการ
ท่องเทีย่วภายในจงัหวัด

สนับสนุนงานประเพณีแห่เจา้พ่อ-
เจา้แม่ มังกรทอง ตลาดสะพานด า
 ปีละ 1 คร้ัง

        200,000         200,000         200,000 จ านวน
งบประมาณที่
อดุหนุน

ประเพณีของท้องถิ่น
คงอยู่ต่อไป

ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานธุรการ

5 อดุหนุนโครงการอนุรักษ์
และส่งเสริมงานประเพณี
แห่เจา้พ่อเจา้แม่
ศูนยก์ารค้านครสวรรค์

เพือ่เป็นการส่งเสริมการ
ท่องเทีย่วภายในจงัหวัด

สนับสนุนงานประเพณีแห่เจา้พ่อ-
เจา้แม่ ศูนยก์ารค้านครสวรรค์ ปี
ละ 1 คร้ัง

        200,000         200,000         200,000 จ านวน
งบประมาณที่
อดุหนุน

ประเพณีของท้องถิ่น
คงอยู่ต่อไป

ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานธุรการ

6 อดุหนุนโครงการส่งเสริม
การท่องเทีย่วและอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

เพือ่เป็นการส่งเสริมการ
ท่องเทีย่วและอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
โครงการแขง่ขนัเรือยาว
ประเพณีชงิถว้ย
พระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกมุารี

สนับสนุนการจดังานแขง่ขนัเรือ
ยาวประเพณีชงิถว้ยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกมุารี ปีละ 1 คร้ัง

        100,000         100,000         100,000 จ านวน
งบประมาณที่
อดุหนุน

ประเพณีของท้องถิ่น
คงอยู่ต่อไป

ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานธุรการ
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    2.5 แนวทางการอนุรักษ์และสง่เสริมศิลปวฒันธรรม ประเพณี ท่องเทีย่ว ภูมิปัญญาท้องถ่ิน การด าเนินชวีติตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและความเป็นไทย

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

7 อบรมคุณธรรมน าชวีิต
พัฒนาจติสู่เศรษฐกจิ
พอเพียง

เพือ่ปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมให้แกค่รูและ
นักเรียน
เพือ่ให้นักเรียนตระหนักถงึ
หน้าทีท่ีค่วรปฏิบัติ และน า
หลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียงไปประยกุต์ใชใ้น
ชวีิตประจ าวัน

ครู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 
ทุกปีการศึกษา จ านวน 1,200 คน

        500,000         500,000         500,000 จ านวนนักเรียน
และครู

ครูและนักเรียนทีเ่ขา้
ร่วมโครงการมีความ
ตระหนักในการน า
หลักคุณธรรม หลัก
ปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียงไป
ประยกุต์ใชใ้น
ชวีิตประจ าวัน

ส านักการศึกษา
หน่วย
ศึกษานิเทศก์

8 อบรมส่งเสริมประกวด
มารยาทไทยนักเรียนเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์

เพือ่ส่งเสริมขนบธรรมเนียม
 ประเพณีไทยของบรรพ
บุรุษสู่ชนรุ่นหลังและให้
นักเรียนเป็นตัวแทนของ
เทศบาลเขา้ร่วมแขง่ขนั
ประกวดมารยาทกบั
หน่วยงานอื่น

นักเรียนโรงเรียนในสังกดัเทศบาล
ทุกระดับชั้น 8  โรงเรียน จ านวน 
550 คน

          80,000           80,000           80,000 จ านวนนักเรียน นักเรียนตระหนักถงึ
การอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย และ
เป็นตัวแทนนักเรียน
ทีม่ีมารยาทและเป็น
แบบอยา่งทีดี่

ส านักการศึกษา
หน่วย
ศึกษานิเทศก์
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    2.5 แนวทางการอนุรักษ์และสง่เสริมศิลปวฒันธรรม ประเพณี ท่องเทีย่ว ภูมิปัญญาท้องถ่ิน การด าเนินชวีติตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและความเป็นไทย

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

9 อบรมทักษะการเป็น
มัคคุเทศก์

เพือ่ให้นักเรียนมีความรู้
ความเขา้ใจ อธิบาย 
บรรยาย ประวัติความเป็น
มารของแหล่งท่องเทีย่วได้ 
มีทัศนคติทีดี่ต่อการบริการ
และมีอาชพีเสริมในอนาคต

นักเรียนโรงเรียนในสังกดัเทศบาล
นครนครสวรรค์ จ านวน 100 คน

          60,000           60,000           60,000 จ านวนนักเรียน นักเรียนมีความรู้
ความเขา้ใจ มีทัศนะ
คติทีดี่ต่อการบริการ 
และสร้างอาชพีเสริม
ในอนาคต

ส านักการศึกษา
หน่วย
ศึกษานิเทศก์

10 อบรมเจา้บ้านน้อยน าเทีย่ว
เชงิวัฒนธรรม

เพือ่สร้างนักเรียนให้มี
ความรู้ความสามารถและ
ทักษะการน าเสนอแหล่ง
ท่องเทีย่ว และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของตนเชงิ
วัฒนธรรมได้อยา่งถกูต้อง

นักเรียนโรงเรียนในสังกดัเทศบาล
นครนครสวรรค์ จ านวน 100 คน

          80,000           80,000           80,000 จ านวนนักเรียน นักเรียนสามารถ
อธิบาย บรรยาย 
แหล่งท่องเทีย่วและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเชงิ
วัฒนธรรม และเกดิ
จติส านึกในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ของท้องถิ่นของตน
เชงิวัฒนธรรม

ส านักการศึกษา
ฝ่ายการศึกษา
นอกระบบ ฯ
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    2.5 แนวทางการอนุรักษ์และสง่เสริมศิลปวฒันธรรม ประเพณี ท่องเทีย่ว ภูมิปัญญาท้องถ่ิน การด าเนินชวีติตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและความเป็นไทย

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

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

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

จดัโครงการ/กจิกรรม  รวมทัง้การ
ร่วมงานกบัหน่วยงานอื่นทีเ่กี่ยวกบั
งานราชพิธี รัฐพิธี  การอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม การท านุบ ารุง
ศาสนา การอนุรักษ์ศิลปะและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น อยา่งน้อย  6 
กจิกรรม จ านวน 3,000 คน

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

1.สถาบัน
พระมหากษัตริย์
ได้รับการเทิดทูล
2.ศิลปวัฒนธรรมของ
ไทยคงอยู่ตลอดไป

ส านักการศึกษา
ฝ่ายส่งเสริม
ศาสนา ฯ

12 อบรมส่งเสริมเยาวชนคน
รักษ์ถิ่น

เพือ่ส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนเกดิความตระหนัก
 หวงแหนและได้รู้จกัการ
อนุรักษ์และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่นภูมิปัญญาท้องถิ่น

จดัโครงการ/กจิกรรม/อบรม
ส่งเสริม ถา่ยทอดความรู้เกี่ยวกบั
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  ให้กบัเด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลจ านวน 50 คน

          50,000           50,000           50,000 จ านวนเด็กและ
เยาวชนทีเ่ขา้
อบรม

เด็กและเยาวชนเกดิ
ความตระหนัก หวง
แหน และได้รู้จกัการ
อนุรักษ์และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

ส านักการศึกษา
ฝ่ายการศึกษา
นอกระบบ ฯ
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    2.5 แนวทางการอนุรักษ์และสง่เสริมศิลปวฒันธรรม ประเพณี ท่องเทีย่ว ภูมิปัญญาท้องถ่ิน การด าเนินชวีติตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและความเป็นไทย

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

13 อบรมส่งเสริมการเรียนรู้
ส าหรับเด็กนอกระบบ

เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุน
กจิกรรมเด็กด้อยโอกาสใน
ชมุชนให้มีพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย อารมณ์  
สังคมและสติปัญญา

จดัโครงการ/กจิกรรม/อบรม 
คุณธรรมจริยธรรมพัฒนาการด้าน
จนิตนาการและความคิดสร้างสรรค์
 ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้จริงใน
ท้องถิ่น จ านวน 50 คน

          30,000           30,000           30,000 จ านวนผู้เขา้อบรม เด็กด้อยโอกาสใน
ชมุชน มีพัฒนาการ
ด้านร่างกาย อารมณ์ 
 สังคมและสติปัญญา
 ดีขึ้น

ส านักการศึกษา
ฝ่ายการศึกษา
นอกระบบ ฯ

14 กอ่สร้างหอจดหมายเหตุ
บริเวณสวนสาธารณะสระ
จนัทร์

เพือ่อนุรักษ์และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
รวมทัง้เป็นแหล่งการ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของ
จงัหวัดนครสวรรค์

หอจดหมายเหตุ จ านวน 1 หลัง 
ตามแบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

    15,000,000 จ านวนหอ
จดหมาย
เหตุ 

ประชาชนได้เรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี
และประวัติศาสตร์
ของจงัหวัดนครสวรรค์

ส านักการชา่ง

15 กอ่สร้างศาลาศิลป์ภายใน
เกาะกลางอทุยานสวรรค์

เพือ่อนุรักษ์และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
และนันทนาการ

ศาลาศิลป์ จ านวน 1 แห่ง ตาม
แบบแปลนรายละเอยีดของเทศบาล

      5,000,000 จ านวนศาลาศิลป์ ประชาชนมีส่วนร่วม
กจิกรรมต่างๆ และ
ตระหนักถงึ
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี

ส านักการชา่ง

รวมงบประมาณ 5,050,000      30,100,000    25,050,000    
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ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่4 การสร้างความเขม้แขง็ของชมุชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่4 การอนุรักษ์และสบืสาน ศาสนา ศิลปวฒันธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ินและปราชญ์ชาวบ้าน
3. ยทุธศาสตร์ดา้นสวสัดกิารสงัคมและชมุชน
    3.1 แนวทางน้อมน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 กจิกรรมส่งเสริมสนับสนุน 1.เพือ่น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกจิ ประชาชนในชมุชน 400,000       400,000      400,000      จ านวน 1.คณะกรรมการชุมชนและ กองสวัสดิการ
เศรษฐกิจพอเพยีง ภูมิปัญญา พอเพียงมาใชเ้ป็นแนวทางการ เขตเทศบาลฯ จ านวน ชมุชน ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ สังคม
ท้องถิ่นแหล่งเรียนรู้ และศึกษา พัฒนาชมุชน 67 ชมุชน หลักปรัญญาเศรษฐกจิพอเพียง

ดูงาน 2.เพือ่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ 2.คณะกรรมการชุมชนและ

คณะกรรมการชมุชนและประชาชน ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

ในการขบัเคล่ือนและการน าหลัก ด าเนินโครงการและร่วมขบั

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงมาใชใ้น เคล่ือนการน าหลักปรัชญา

ชมุชน เศรษฐกิจพอเพยีงมาใช้ในชุมชน

3.ส่งเสริม สนับสนุน ภูมิปัญญา 3.ประชาชนในชุมชนมีความ

ท้องถิ่น และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ตระหนักและเห็นความส าคัญ

ด้านเศรษฐกจิพอเพียงของชมุชน ของภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.พัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน 4.ประชาชนมีวนิยัการใช้จา่ย

และสร้างวินัยการใชจ้า่ยและการ และมภีมูคุ้ิมกนัใหก้บัตนเอง

ด าเนินชวีิตของประชาชนด้วย มีเหตุผลและรู้จักการประมาณ

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง ตนเอง
5.เพือ่สร้างความสมดุลระหว่าง 5.ประชาชนสามารถพึง่พาตนเอง

รายได้และค่าใชจ้า่ย สร้างนิสัย และมีคุณภาพชวีิตที่ดีขึ้น

โครงการที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01
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    3.1 แนวทางน้อมน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและทีผ่่านมา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

การประหยดั และการใชท้รัพยากร
ทีม่ีอยู่อยา่งจ ากดั ให้เกดิประโยชน์
และคุ้มค่ามากทีสุ่ด เหมาะสมกบั
เศรษฐกจิปัจจบุัน

รวมงบประมาณ 400,000      400,000      400,000      
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ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่4 การสร้างความเขม้แขง็ของชมุชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่3 การพัฒนาและสง่เสริมคุณภาพชวีติ
3. ยทุธศาสตร์ดา้นสวสัดกิารสงัคมและชมุชน
    3.2 แนวทางเสริมสร้างความเขม้แขง็ให้กับชมุชน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 ส่งเสริม สนับสนุน 1.เพือ่ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น  - กลุ่มผู้ผลิตสินค้า 2,000,000      2,000,000      2,000,000      จ านวนคน 1.ส่งเสริมภมูิปญัญาทอ้งถิน่ ส่งเสริม กองสวัสดิการ
หนึง่ชมุชน หนึง่ผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ OTOP  ความคิดสร้างสรรค์ของชุมชน สังคม
และออกแบบบรรจภุัณฑ์ ของชมุชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์  - กลุ่มผู้จ าหน่ายสินค้า ในการพฒันาผลิตภณัฑ์โดยสอด

โดยสอดคล้องกบัวิถชีวีิตและ OTOP คล้องกบัวิถีชีวิตและวัฒนธรรม

วัฒนธรรมท้องถิ่น  - กลุ่มภาคประชาชน ท้องถิ่น
2.เพือ่ให้ประชาชนได้มีชอ่งทางการ ภาคเอกชน  ภาครัฐ 2.ประชาชนมีช่องทางการ

เลือกซ้ือสินค้าในราคายติุธรรม วิสาหกจิชมุชน เลือกสินค้าในราคายติุธรรม

จากกลุ่มผู้ผลิตโดยตรง จากกลุ่มผู้ผลิตโดยตรง
3.เพือ่ส่งเสริมให้มีแหล่งจ าหน่าย 3.มีแหล่งจ าหน่ายสินค้าทีเ่ป็น

สินค้าทีเ่ป็นผลิตภัณฑ์ของชมุชน ผลิตภณัฑ์ของชุมชนและเปน็

และเป็นการส่งเสริมเศรษฐกจิของ การส่งเสริมเศรษฐกจิของจังหวัด

จงัหวัด 4.กลุ่มอาชีพได้รับการพฒันา

4.เพือ่ให้กลุ่มอาชพีได้รับการพัฒนา ทักษะการผลิตสินค้า มีโอกาส

ทักษะการผลิตสินค้า สร้างโอกาส ใหผ้ลิตภณัฑ์เป็นทีย่อมรับและ

ให้ผลิตภัณฑ์เป็นทีย่อมรับและ สร้างความแตกต่างของตัวสินค้า

สร้างความแตกต่างของตัวสินค้า อันจะน าไปสู่การขยายโอกาสใน

อนัน่าจะน าไปสู่การขยายโอกาส อนาคต

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด

(KPI)

ผ.01
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    3.2 แนวทางเสริมสร้างความเขม้แขง็ให้กับชมุชน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด

(KPI)

ผ.01

ในอนาคต 5.กลุ่มผลิตเกดิกระบวนการมี

5.เพือ่ส่งเสริมให้กลุ่มผู้ผลิตเกดิ ส่วนร่วมในการร่วมคิดร่วมพฒันา

กระบวนการมีส่วนร่วมในการร่วม ทักษะการผลิตและร่วมพัฒนา

คิดร่วมพัฒนาทักษะการผลิตและ ทักษะการผลิตและร่วมพัฒนา 

ร่วมพัฒนาทักษะด้านการออกแบบ ทักษะด้านการออกแบบบรรจุ

บรรจภุัณฑ์ เพือ่ให้เป็นกลยทุธ์ใน ภณัฑ์ เพื่อใชเ้ป็นกลยทุธใ์นการ

การแขง่ขนัในระดับทีสู่งขึ้น และ แขง่ขนัในระดับทีสู่งขึน้และน าไป

เพิม่มูลค่าผลิตภัณฑ์ สู่การเพิม่มูลค่าผลิตภัณฑ์

6.เพือ่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ 6.ทุกกลุ่มทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

ทุกภาคส่วน เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ในการกระตุ้นเศรษฐกิจและได้รับ

สร้างโอกาส สร้างรายได้ ให้กบักลุ่ม โอกาส มีรายได้เพิม่ขึ้น
ผู้ผลิตสินค้า กลุ่มจ าหน่ายสินค้า 7.ผลิตภณัฑ์ของแต่ละชมุชนได้

ทัง้ภาคประชาชน ภาคเอกชน มีการพฒันาและเกิดการรวมกลุ่ม

ภาคธุรกจิ ภาควิสาหกจิชมุชน เปน็เครือขา่ยวิสากจิชมุชน

7.เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์ 8.การผลิตสินค้าของชุมชนได้เขา้

ท้องถิ่นของแต่ละชมุชนได้มีการ สู่ระบบด าเนินธุรกิจขนาดย่อม

พัฒนาสินค้าและร่วมกลุ่มเป็น (SME) และมีรายได้เพิ่มขึ้น

เครือขา่ยวิสาหกจิชมุชน 9.เด็ก เยาวชน และประชาชน

8.เพือ่ส่งเสริม สนับสนุน กระบวน ได้มีส่วนร่วมคิดร่วมกิจกรรมที่

การ ผลิตสินค้าชองชมุชนให้เขา้สู่ จดัขึน้ เพือ่ใหเ้ด็ก เยาวชน  

ระบบการด าเนินธุรกจิขนาดยอ่ม ได้กล้าแสดงออกในทางทีถู่กต้อง

(SME) และมีรายได้เพิม่ขึ้น
9.เพือ่ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และ
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    3.2 แนวทางเสริมสร้างความเขม้แขง็ให้กับชมุชน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด

(KPI)

ผ.01

ประชาชนได้มีส่วนร่วมคิดร่วม
กิจกรรมทีจ่ัดขึ้น เพือ่ให้เด็ก เยาวชน

ได้กล้าแสดงออกในทางทีถ่กูต้อง
2 ส่งเสริม สนับสนุน 1.เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนทัว่ไป ประชาชนและชมุชน 400,000 400,000 400,000 จ านวน 1.ประชาชนทั่วไป ที่อาศัยอยู่ กองสวัสดิการ

สืบสานงานประเพณี ทีอ่าศัยอยู่บริเวณพืน้ทีช่มุชนได้มี ในเขตเทศบาลนคร คน บริเวณพื้นที่ชุมชนได้รู้หลักการคิด สังคม
วันลอยกระทงของชมุชนในเขต ส่วนร่วมคิด ร่วมวางแผนในการจดั นครสวรรค์ และรู้กระบวนการในการเรียนรู้

เทศบาลนครนครสวรรค์ กจิกรรมลอยกระทง กะลาสาย จ านวน 1,000 คน ร่วมกันในการจัดกิจกรรมลอย

กะลาสี การประกวดนางนพมาศ กระทง กะลาสาย กะลาสี การ

และประเพณีการแขง่เรือท้องถิ่น ประกวดนางนพมาศ การแขง่เรือ

2.เพือ่ให้ประชาชนทัว่ไป ได้ตระหนัก ตะเข้ 7 ฝีพาย อนัเกดิความรัก

ถงึความส าคัญของการอนุรักษ์ ความสามัคคีในชมุชน
สืบสานประเพณีวัฒนธรรม อนัดีงาม 2.ประชาชนทัว่ไป ตระหนักถึง

ของท้องถิ่น บทบาทและเหน็ความส าคัญของ

3.เพือ่เป็นการสร้างความสัมพันธ์ การสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม

อนัดีระหว่างเทศบาลนครนครสวรรค์ อนัดีงามของท้องถิ่น
กบัประชาชนและหน่วยงานภายนอก 3.เกิดความสัมพนัธอ์ันดีระหวา่ง

4.เพือ่เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครนครสวรรค์กับ 

งานประเพณีลอยกระทง กะลาสาย ประชาชน
กะลาสี สายแม่น้ าปิงให้เป็นทีรู้่จกั 4.ประเพณีวันลอยกระทง

และเป็นการส่งเสริมการท่องเทีย่ว กะลาสาย กะลาสี สายแม่น้ าปิง

ของจงัหวัดนครสวรรค์ เป็นทีรู้่จกัแพร่หลาย ส่งเสริมการ

ทอ่งเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์ได้

เป็นอยา่งดี
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    3.2 แนวทางเสริมสร้างความเขม้แขง็ให้กับชมุชน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด

(KPI)

ผ.01

3 ส่งเสริม สนับสนุน 1.เพือ่สนองนโยบายรัฐบาล ทีต้่อง คณะผู้บริหาร 6,000,000 6,000,000 6,000,000 จ านวน 1.ท าให้การเล่นน้ าสงกรานต์ในพืน้ กองสวัสดิการ
สืบสานงานประเพณีวันสงกรานต์ การให้การเล่นน้ าสงกรานต์มีความ สมาชกิสภาเทศบาล คน ที่ก าหนดให้มีความปลอดภัยต่อ สังคม
ของชุมชนในเขตเทศบาลนคร ปลอดภัยต่อชวีิตและทรัพยสิ์นของ เจา้หน้าทีผู้่ทีเ่กี่ยวขอ้ง ชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชน

นครสวรรค์ ประชาชน โดยการก าหนดพืน้ทีจ่ดั คณะกรรมการชมุชน 2.สถานที่จัดงาน ณ บริเวณหาด

งานประเพณีวันสงกรานต์และควบ และประชาชนทัว่ไป ต้นแม่น้ าเจ้าพระยาเปน็ที่รู้จักและ

คุมดูแลไม่ให้มีการแสดงทีไ่ม่เหมาะ ในเขตเทศบาลนคร ส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวในจังหวดั

สมกบัวัฒนธรรมไทยและก าหนด นครสวรรค์ จ านวน นครสวรรค์
เวลาการเล่นน้ าทีช่ดัเจนและก าหนด 3,000  คน 3.สามารถแกป้ัญหาการกอ่เหตุ

ให้เป็นเขตปลอดแอลกอฮอล์และ ทะเลาะวิวาท ปญัหาอาชญากรรม

อาวุธ และลดอุบัติเหตุบนท้องถนนอัน

2.เพือ่ส่งเสริมให้สถานทีจ่ดังาน เนื่องมากจากการเล่นน้ าสงกรานต์

บริเวณหาดต้นแม่น้ าเจา้พระยา ซ่ึง ได้
เป็นจดุทีแ่ม่น้ า 4 สาย ปิง,วัง,ยม, 4.การเล่นน้ าสงกรานต์เป็นไป

น่าน มาบรรจบกนัเป็นต้นก าเนิด อยา่งถกูต้อง ตามประเพณีและ

แม่น้ าเจา้พระยา ซ่ึงเป็นแม่น้ าสาย วัฒนธรรมไทย
ส าคัญของประเทศได้เป็นทีรู้่จกั 5.ท าให้ประเพณีสรงน้ าพระ ซ่ึง

เป็นการส่งเสริมการท่องเทีย่วในเขต ปฏบิัติมายาวนานคู่กบัวนัสงกรานต์

เทศบาลนครนครสวรรค์และของ ได้รับการสืบสานตลอดไป

จงัหวัดนครสวรรค์ 6.กจิกรรมที่จดัขึ้นเนื่องในวนั

3.เพือ่ป้องกนัการกอ่เหตุทีไ่ม่พึง สงกรานต์ มีความสอดคล้องกับ

ประสงค์ ลดความเส่ียงต่อการ ประเพณีและวฒันธรรมไทย

ทะเลาะวิวาทและปัญหาอาชญา 7.ท าใหเ้ด็ก เยาวชน และประชาชน

กรรม ลดปัญหาการจราจร และลด ตระหนักถึงความส าคัญของผู้สูง
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ผ.01

อบุัติเหตุบนท้องถนนอนัเนือ่งมา อายุและได้แสดงออกถึงความ

จากการเล่นน้ าสงกรานต์โดยไม่มี กตัญญู
การควบคุมดูแล 8.ท าใหเ้กดิความรัก ความผูกพัน

4.เพือ่ให้การเล่นน้ าสงกรานต์เป็น และลดช่องว่างระหว่างวัยภายใน

ไปตามประเพณีไทย เชน่รณรงค์ให้ ครอบครัว
สมใส่ผ้าไทย ผ้าพืน้เมือง หรือผ้า 9.ท าใหเ้ด็ก เยาวชน และประชาชน

ลายดอก ห้ามเล่นน้ าทีม่ีส่ิงเจอืปน มีสถานที่พกัผ่อนท ากิจกรรม

และรณรงค์ใชข้นัน้ าตามประเพณี สันทนาการร่วมกนั
และวัฒนธรรมไทย 10.ท าใหก้ารจดักจิกรรมวนั

5.เพือ่ท านุบ ารุงศาสนาและสืบสาน สงกรานต์ของเทศบาลนครนคร

ประเพณีสรงน้ าพระ ซ่ึงเป็นประเพณี สวรรค์เป็นเอกลักษณ์และเกิด

ทีป่ฏิบัติคู่กบัวันสงกรานต์ให้คงอยู่ ภาพลักษณ์ที่ดีและเปน็ที่รู้จกั

และเพือ่ให้ประชาชนได้ร่วมสรงน้ า ทุกภาคส่วนทั้งภาคราชการ

พระ เพือ่ความเป็นสิริมงคลต่อ เอกชน และภาคประชาชน

ตนเองและครอบครัว 11.ท าให้เกดิความสัมพันธท์ี่ดี

6.ส่งเสริมสนับสนุนการจดักจิกรรม ระหวา่งเทศบาลนครนครสวรรค์

ทีส่อดคล้องกบัประเพณีและ กบัหน่วยงานภายนอก ทัง้ภาครัฐ

วัฒนธรรมไทย เชน่การกอ่เจดีย์ เอกชน และภาคประชาชน

ทราย ณ วัดในเขตเทศบาลนคร 12.ท าให้เด็ก เยาวชน และ

นครสวรรค์ เนื่องจากวดัเป็นสถาบัน ประชาชนมีความภาคภมูิใจในการ

พุทธศาสนาทีอ่ยู่คู่กบัสังคมไทย ร่วมบ ารุงรักษาไว้ซ่ึงประเพณีอัน

และเพือ่ให้เด็ก เยาวชน และ ดีงาม
ประชาชนตระหนักถงึคุณธรรม 13.ท าใหค้ระกรรมการชุมชน
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จริยธรรมเกดิความศรัทธาต่อพุทธ และประชาชนได้มีส่วนร่วมใน

ศาสนา การก าหนดกจิกรรมร่วมกบั

7.เพือ่ส่งเสริมให้เกดิความรักและ เทศบาลนครนครสวรรค์
แสดงออกถงึความกตัญญูต่อผู้สูง
อายตุามประเพณีวันสงกรานต์
ซ่ึงเป็นวันผู้สูงอายแุห่งชาติ
8.เพือ่ส่งเสริมให้เกดิความรักความ
ผูกพันในครอบครัว เนือ่งจากวัน
สงกรานต์เป็นวันครอบครัวแห่งชาติ
9.เพือ่ให้เด็ก เยาวชน และประชาชน
ทุกชว่งวัย มีสถานทีพ่ักผ่อนท า
กจิกรรมนันทนาการ และร่วมกจิ
กรรมวันสงกรานต์
10.เพือ่ให้การจดักจิกรรมเนือ่งใน
วันสงกรานต์ของเทศบาลนครนคร
สวรรค์เป็นเอกลักษณ์และเกดิภาพ
ลักษณ์ทีดี่เป็นทีรู้่จกัทัว่ไปทุกภาค
ส่วน ทัง้ภาคราชการ เอกชน และ
ภาคประชาชน
11.เพือ่เป็นการสร้างความสัมพันธ์
ทีดี่ระหว่างเทศบาลนครนครสวรรค์
กบัหน่วยงานภายนอกทัง้ภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน
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เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด

(KPI)

ผ.01

12.เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมใน
ในการท านุบ ารุงรักษา ซ่ึงประเพณี 
วันสงกรานต์สืบต่อไป
13.เพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการ 
ชุมชนและประชาชนได้มีส่วนร่วมคิด 
ร่วมวางแผนในการด าเนินโครงการ 
หลักการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

4 ส่งเสริม สนับสนุน 1.เพือ่เป็นการแสดงออกถงึความ ประชาชนในเขต 400,000 400,000 400,000 จ านวนคน 1.ได้แสดงออกถงึความจงรักภกัดี กองสวัสดิการ
กจิกรรมวันพ่อ วันแม่ แห่งชาติ จงรักภักดีต่อสถาบัน เทศบาลนคร  ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ สังคม

พระมหากษัตริย์ นครสวรรค์ 2.เปน็การเฉลิมพระเกยีรติ

2.เพือ่เป็นการเฉลิมพระเกยีรติ จ านวน 630 คน พระบาทสมเด็กพระเจ้าอยู่

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว หวัและสมเด็จพระนางเจา้

และสมเด็จพระนางเจา้พระบรม พระบรมราชนิีนาถ
ราชนิีนาถ 3.เกดิความสามัคคีและความ

3.เพือ่สร้างความสมานฉนัท์ สมานฉนัท์ของประชาชน

ความสามัคคีเกดิจติส านึกในการ 4.เด็กเยาวชน และประชาชน

ปกป้องเทิดทูนและด ารงไวซ่ึ้งสถาบัน ได้แสดงความกตัญญูต่อพ่อ แม่

 ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 5.เกิดความสัมพันธ์ระหว่าง

4.เพือ่ให้เด็ก เยาวชน และ สมาชิกในครอบครัวเพิม่มากขึ้น

ประชาชน ได้แสดงออกถงึ 6.สมาชิกในครอบครัวได้ตระหนัก

ความกตัญญูและตอบแทน ถงึบุญคุณของพ่อ แม่
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พระคุณพ่อแม่
5.เพือ่ส่งเสริมให้เกดิความสัมพันธ์
อนัดีระหว่างสมาชกิในครอบครัว
6.เพือ่เป็นการยกยอ่งเชดิชู
เกยีรติของพ่อ แม่ดีเด่น ในระดับ
เทศบาลนครนครสวรรค์

5 ส่งเสริม การแสดงออก 1.เพือ่เสริมสร้างจติส านึกของ ประชาชนในชมุชนเขต 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จ านวนคน 1.ประชาชนมจีติส านึก ด ารงไว้ กองสวัสดิการ
ถงึความจงรักภักดีต่อชาติ ประชาชน ด ารงไว้ซ่ึงสถาบันชาติ เทศบาลนครนครสวรรค์ ซ่ึงสถาบนัชาติ ศาสนา พระมหา สังคม
ศาสนา พระมหากษัตริย ์ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กษัตริย์
และศึกษาดูงาน 2.เพือ่ให้ประชาชน ปกป้อง เทิดทูน 2.ประชาชนมีความปกป้อง

และแสดงออกถงึความจงรักภักดี เคารพรักและเทิดทูนสถาบัน

ต่อพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวฯ พระมหากษัติย์
สมเด็จพระนางเจา้ฯพระบรมราชนิี 3.ประชาชนในพื้นที่ได้มีโอกาส

นาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุก เขา้ร่วมถวายพระพร เพื่อแสดง

พระองค์ ออกถึงความจงรักภกัดีในโอกาส

3.เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ทีไ่ด้มี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

โอกาสร่วมถวายพระพร ในโอกาส 89 พรรษา ของพระบาทสมเด็จ

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระเจา้อยู่หัวฯ 
89 พรรษา ของพระบาทสมเด็จ 4.ประชาชนทราบถึงพระราช

พระเจา้อยู่หัวฯ กรณีย์กิจและเทิดพระเกียรติ

4.เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนผู้เขา้รับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว

การอบรมตามโครงการ เป็นส่ือใน สมเด็จพระนางเจา้ฯพระบรม

การร่วมรณรงค์เผยแพร่ ราชนิีนาถ และพระบรมวงศานุ
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พระราชกรณียก์จิและเทิดพระเกยีรติ วงศ์ทุกพระองค์
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวฯ
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
ต่อสาธารณชนอยา่งต่อเนือ่งและ
กว้างขวาง

6 อบรม ส่งเสริม คุณธรรม 1.เพือ่ให้ประชาชนทัว่ไป ผู้สูงอายุ ประชาชนทัว่ไป   300,000        300,000        300,000        จ านวนคน 1.เพื่อใหป้ระชาชนทั่วไป ผู้สูงอายุ กองสวัสดิการ
จริยธรรม ศีลธรรม ส าหรับ และผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลฯ ผู้สูงอาย ุและผู้ด้อย และผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลฯ สังคม
ประชาชนในเขตเทศบาลและ ทีเ่ขา้รับการอบรมได้ฝึกปฏิบัติธรรม โอกาส ในเขตเทศบาล เขา้รับการอบรมได้ฝึกปฏิบัติ 

ศึกษาดูงาน การภาวนาจติตามแนวพระพุทธ นครนครสวรรค์ ธรรม  การภาวนาตามแนว

ศาสนา เพือ่ความสงบสุขของชวีิต จ านวน  100  คน พระพุทธศาสนา พึงได้รับความ

ได้เขา้มามีส่วนร่วมในกจิกรรมท านุ สงบสุขของชีวติและได้เขา้

บ ารุงเผยแพร่พุทธศาสนาและ มามส่ีวนร่วมในการท านุบ ารุง

บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ร่วมกนั เผยแพร่พทุธศาสนาและบ าเพญ็

กอ่ให้เกดิความรักความสามัคคี ประโยชน์ร่วมกัน เกิดความรัก

ในหมูค่ณะ ความสามัคคีในหมู่คณะ
2.เพือ่ให้ประชาชนทัว่ไป ผู้สูงอายุ 2.เพื่อให้ประชาชนทั่วไป ผู้สูงอายุ

และผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลฯ และผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลฯ 

ในชมุชนใชห้ลักศาสนากล่อมเกลา เข้ารับการอบรมใช้หลักศาสนา

จติใจ ให้ลด ละ เลิก อบายมุขและ กล่อมเกลาจิตใจให้ ลด ละ เลิก

ใชห้ลักธรรมในการครองตน อบายมขุ และใชห้ลักธรรมใน

ครองเรือน ไม่ยดึติดกบัวัตถนุิยม การครองตนครองเรือน ไมย่ดึติด

ใชช้วีิตแบบพอเพียงตามวิถชีวีิต กบัวัตถุนยิมใช้ชีวิตแบบพอเพียง
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แห่งการด ารงชวีิตทีส่มบูรณ์ โดยมี ตามวถิชีวีติแห่งการด ารงชวีติ

ธรรมะเป็นเคร่ืองยดึเหนีย่วจติใจ ที่สมบูรณ์ โดยมีธรรมะเป็น

ทีย่ดึสายกลางของความพอดี เคร่ืองยดึเหนีย่วจิตใจที่ยดึสาย

3.เพือ่ให้ประชาชนทัว่ไป ผู้สูงอายุ กลางของความพอดี
และผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลฯ 3.เพื่อใหป้ระชาชนทั่วไป ผู้สูงอายุ

มีความรู้ในหลักจติวิทยาด้าน และผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลฯ 

มนุษยสั์มพันธ์และการสร้างก าลังใจ ได้รับการส่งเสริมความรู้ใน

ให้แกต่นเองและผู้อื่น มีทัศนคติทีดี่ หลักจิตวทิยาด้านมนุษย์สัมพนัธ์

ต่อการท างานและการด ารงชวีิต และสร้างก าลังใจให้แกต่นเอง

ประจ าวัน และผู้อื่น มีทัศนคติ
4.เพือ่ให้ประชาชนทัว่ไป ผู้สูงอายุ ที่ดีต่อการท างานและการด ารง

และผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลฯ ชวีติประจ าวัน
ได้ใชค้ าสอนในพระพุทธศาสนา 4.เพื่อให้ประชาชนทั่วไป ผู้สูงอายุ

เป็นแนวทางในการปฏิบัติตน และผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลฯ 

สร้างความรัก ความเขา้ใจและ ใช้ค าสอนของพระพทุธศาสนา

ความอบอุ่นแกส่มาชกิในครอบครัว เปน็แนวทางในการปฏบิติัตน

ตระหนักถงึความส าคัญของสถาบัน สร้างความรัก ความเข้าใจ

ครอบครัว  ซ่ึงจะส่งผลให้ครอบครัว และมีความอบอุน่ ครอบครัวมี

มีความพร้อมในการส่งเสริมให้ ความพร้อมในการส่งเสริมให้

สมาชกิในครอบครัวเป็นพลเมือง สมาชิกในครอบครัวเปน็พลเมือง

ทีดี่ มีความสุขในสังคม ทีดี่ของสังคม
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7 เทศบาลพบประชาชน 1.เพือ่น าบริการขั้นพืน้ฐานให้ ประชาชนในเขต 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จ านวนคน 1.ประชาชนได้รับความสะดวก กองสวัสดิการ
ประชาชนในด้านต่างๆ เทศบาลนครนครสวรรค์ ในด้านการมารับบริการด้านต่างๆ สังคม
2.เพือ่รับทราบปัญหา ความต้องการ  จ านวน 8,000 คน 2.ได้ทราบถึงปัญหาและความ

ของประชาชนทุกๆด้าน เชน่ ต้องการของประชาชน และแกไ้ข

สาธารณสุข ตรวจสุขภาพ กองชา่ง ปัญหาได้ตามความต้องการของ

รับเร่ืองราวร้องทุกข ์ถนน น้ า ไฟฟ้า ประชาชน ตามอ านาจหน้าทีข่อง

ทะเบียนราษฎร ยา้ยทีอ่ยู่ แจง้เกดิ เทศบาลนครนครสวรรค์
แจง้ตาย ฯลฯ 3.เกิดความสัมพนัธอ์ันดีระหวา่ง

3.เพือ่เป็นการสร้างความสัมพันธ์ เทศบาลนครนครสวรรค์กับ

และความเขา้ใจอนัดีระหว่าง ประชาชนในเขตเทศบาลนคร

เทศบาลนครนครสวรรค์กบัประชาชน นครสวรรค์
ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ 4.ประชาชนได้รับทราบขอ้มลู

4.เพือ่ชี้แจงนโยบายการด าเนินงาน ข่างสารและความรู้ตามอ านาจ

ของเทศบาล ตามอ านาจหน้าทีข่อง หน้าที่ของเทศบาลนครนครสวรรค์

เทศบาลนครนครสวรรค์ 5.ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน

5.เพือ่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ กจิกรรมที่จดัขึ้น ได้แสดงความ

ประชาชนในการแสดงความสามารถ สามารถ
6.เพือ่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ 6.ประชาชนในเขตเทศบาลนคร

ความรู้ ด้านต่างๆ เชน่ อคัคีภัย นครสวรรค์ ได้รับความรู้และ

การศึกษา สุขภาพ ฯลฯ สามารถน าไปใช้ในชีวติประจ าวนัได้
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8 ส่งเสริมพัฒนาเพิม่ 1.เพือ่ส่งเสริมความรู้ และเพิม่พูน ผู้น าชมุชน 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จ านวนคน 1.คณะกรรมการชุมชน กองสวัสดิการ
ศักยภาพและอบรมสัมมนาของ ทักษะการพัฒนาชมุชนให้กบั คณะกรรมการชมุชน อนุกรรมการ ที่ปรึกษาและ สังคม
ผู้น าชมุชน อนุกรรมการ คณะกรรมการชมุชน อนุกรรมการ อนุกรรมการ ทีป่รึกษา สมาชกิชมุชน มคีวามรู้ ความ

ทีป่รึกษา และสมาชกิชมุชน ทีป่รึกษาและสมาชกิชมุชน และสมาชกิชมุชน สามารถ มีการเรียนรู้ร่วมกัน

และศึกษาดูงาน 2.เพือ่ส่งเสริมประสบการณ์และ จ านวน 1,000 คน สามารถวเิคราะห์ปัญหา สาเหตุ

แลกเปล่ียนเรียนรู้การพัฒนาชมุชน และแนวทางในการแก้ไข 

กบัหน่วยงานภายนอกและน ามา จดัล าดับความส าคัญในการ

ประยกุต์ใชก้บัชมุชนตนเองได้ วางแผนพัฒนาชุมชนในกระบวน

3.เพือ่ส่งเสริมความรักสามัคคี การบริหารจัดการชุมชน
สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง 2.คณะกรรมการชุมชน อนกุรรม

ชมุชนและองค์กรทีเ่กี่ยวขอ้ง การ ที่ปรึกษาและสมาชิกชุมชน

4.เพือ่ส่งเสริมการเรียนรู้  มีส่วนร่วมในการสร้างความ

ด้านเศรษฐกจิชมุชน เข้มแข็ง สามารถพึง่พาตนเอง

5.เพือ่ส่งเสริมพัฒนาอาชพีและ ช่วยเหลือซ่ึงกนั เหน็ความส าคัญ

วิสาหกจิชมุชน ของการพฒันาชุมชน สามารถ

6. เพือ่อบรมเพิม่ศักยภาพคณะ น าประสบการณ์ทีไ่ด้จาก การ

กรรมการชมุชน  อนุกรรมการ ศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้ใน

ทีป่รึกษาและสมาชกิชมุชนในด้าน การพฒันาชุมชนของตนเองได้

เทคโนโลยสีารสนเทศ และมีความรับผิดชอบต่อชุมชน

ของตนเอง
3.คณะกรรมการชุมชน อนกุรรม

การ ที่ปรึกษาและสมาชิกชุมชน

เกดิความรัก ความสามัคคี สามารถ
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สร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน

และองค์กรอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้องได้

4.ชุมชนได้รับความรู้สามารถน า

มาพฒันาด้านเศรษฐกจิของ

ชมุชนได้
5.ชุมชนได้รับการพฒันาและ

ส่งเสริมด้านอาชพี
6.คณะกรรมการชุมชน อนกุรรม

การ ที่ปรึกษา และสมาชิกในชุมชน

มีความรู้และทักษะเกีย่วกบั

เทคโนโลยสีารสนเทศ
9 ส ารวจขอ้มูลพืน้ฐาน 1.เพือ่ให้ชมุชนมีความรู้ความเขา้ใจ ประชาชนในเขต 500,000 500,000 500,000 จ านวน 1.ชุมชนเกิดความรู้ ความเข้าใจ กองสวัสดิการ

ชมุชนในเขตเทศบาล เกี่ยวกบัขอ้มูลพืน้ฐานของชมุชน เทศบาลนคร ครัวเรือน มคีวามตระหนักในการมส่ีวนร่วม สังคม
และเพือ่ส่งเสริม สนับสนุน ให้ นครสวรรค์ การในการจดัเกบ็ขอ้มลูพื้นฐาน

ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา จ านวน 19,000 สามารถน าข้อมูลพืน้ฐานไปใช้

ชมุชน หลังคาเรือน ประโยชน์ได้อยา่งถกูต้องและ

2.เพือ่ให้ชมุชนได้ทราบถงึปัญหา เกิดประสิทธิผลต่อชุมชนได้

และคุณภาพชวีิตของชมุชนตนเอง 2.ชุมชนสามารถแก้ไขปัญหา

ทัง้ทางด้านเศรษฐกจิ ด้านสังคม และพัฒนาคุณภาพชวีติของคน

และคุณภาพชวีิต ด้านทรัพยากร ในชุมชนให้ดีขึ้น  ทั้งทาง

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ด้านเศรษฐกจิ ด้านสังคม

3.เพือ่น าขอ้มูลพืน้ฐานของชมุชน และคุณภาพชีวิต ด้านทรัพยากร

ทีไ่ด้ไปสู่การจดัท า ทบทวนและ ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
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ปรับปรุงแผนชมุชนของตนเอง 3.ชุมชนสามารถใช้ประโยชน์

4.เพือ่น าขอ้มูลพืน้ฐานชมุชนทีไ่ด้ จากขอ้มลูพื้นฐานมาจดัท า

มาวางแผนพัฒนาเทศบาล ทบทวน และปรับปรุงแผนชุมชน

ของตนเองได้
4.เทศบาลสามารถแกไ้ขปญัหา

ปัญหาต่างๆ ของชุมชนได้ตรง

ตามความต้องการของชุมชน

เกิดเป็นการพัฒนาอย่างยัง่ยืน

10 ส่งเสริมกฬีาชมุชน 1.เพือ่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม สร้าง จดัการแขง่ขนักฬีา 3,000,000      3,000,000      3,000,000      จ านวนคน 1.เด็ก เยาวชน ผู้สูงอาย ุประชาชน กองสวัสดิการ
สัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ความรัก ความสามัคคี ในเด็ก ระหว่างชมุชนใน ในชุมชนและในครอบครัว มส่ีวน สังคม

เยาวชน ผู้สูงอาย ุประชาชนในทุก เขตเทศบาล ร่วมในกจิกรรมของชมุชนท าให้

ชมุชนและครอบครัว ประมาณ7,000 คน/ปี เกิดความรักความสามัคคี เพิม่

2.เพือ่ให้เด็กเยาวชน ผู้สูงอายุ ให้กบัเด็ก เยาวชน มากขึ้น
ประชาชนในชุมชน และในครอบครัว และประชาชน 2.เด็กเยาวชนผู้สูงอายปุระชาชน

ใชเ้วลาว่างให้เกดิประโยชน์ ในชุมชนและในครอบครัว ได้ใช้

ส่งเสริมการออกก าลังกาย การเล่น เวลาว่างใหเ้กิดประโยชน์มีสุขภาพ

กฬีา เพือ่ผ่อนคลายความตึงเครียด ร่างกายดี มีอารมณ์แจม่ใส

ท าให้สุขภาพดี จติใจและอารมณ์ 3.เด็กเยาวชน ผู้สูงอายุ ประชาชน

แจม่ใส ในชุมชนและในครอบครัวหา่งไกล

3.เพือ่สร้างจติส านึกในการป้องกนั จากยาเสพติดมจีติส านึกในการ

และแกไ้ขปัญหายาเสพติดในชมุชน ออกก าลังกายและตระหนักถึง

โดยการส่งเสริมการเล่นกฬีา พิษภัยของยาเสพติด

4.เพือ่เชื่อมความสัมพันธ์อนัดี 4.เกิดความสัมพนัธอ์ันดีระหวา่ง
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ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาค หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน

เอกชน และประชาชนในชมุชน และประชาชนในชุมชน

11 ส่งเสริม สนับสนุน 1.เพือ่ให้คณะกรรมการและสมาชิก จัดต้ังกองทุนสวสัดิการ 500,000        500,000        500,000        จ านวนคน 1.มีการจัดต้ังกองทนุสวัสดิการ กองสวัสดิการ
กองทุนสวัสดิการชมุชนและ กองทุนสวสัดิการชุมชนได้จัดต้ัง ชมุชน ในเขตเทศบาล ชุมชน คณะกรรมการและสมาชิก สังคม
ศึกษาดูงาน กองทุนสวสัดิการชุมชน รู้หลักการ และจดัอบรมสัมมนา กองทนุสวัสดิการชุมชน สามารถ

บริหารงานกองทุนสวสัดิการชุมชน และศึกษาดูงานปีละ บริหารจัดการวเิคราะห์ปัญหา

และการมีส่วนร่วมในการพัฒนา  1 คร้ัง สาเหตุและแนวทางการแกไ้ข

กองทุนสวสัดิการชุมชน ปัญหา จัดล าดับความส าคัญ

2.เพือ่ให้คณะกรรมการทุกฝ่าย เกิด วางแผนพัฒนากองทนุสวัสดิการ

ความภาคภูมิใจ และตระหนักใน ชุมชน และประเมนิผลได้

หน้าทีข่องตนเอง 2.คณะกรรมการและสมาชิก

3.เพือ่ให้คณะกรรมการกองทุน กองทนุสวัสดิการชุมชน เกิดความ

สวสัดิการชุมชนและสมาชิกกองทุน รู้สึกภาคภมูใิจในบทบาทหน้าที่

สวสัดิการชุมชนได้สร้างกระบวนการ ของตน เป็นแรงผลักดันในการ

เรียนรู้ร่วมกัน พฒันากองทุนสวัสดิการชุมชน

4.เทศบาลนครนครสวรรค์ได้ทราบ ของตนเอง
ถึงความต้องการของกองทุนสวสัดิ 3.ท าใหส้มาชิกกองทุนสวสัดิการ

การชุมชน ในชุมชนรวมทัง้ทราบถึง ชุมชน และคณะกรรมการทุกฝ่าย

ปัญหา อุปสรรค ในการพัฒนา ได้เรียนรู้ร่วมกนัถงึแนวทาง

เพือ่ก าหนดเป็นแนวทางและนโยบาย การพัฒนากองทุนสวสัดิการชุมชน

ในการพัฒนากองทุนสวสัดิการชุมชน 4.ท าให้เทศบาลนครนครสวรรค์

ได้ทราบขอ้มลูปัญหาและความ

ต้องการของทองทุนสวสัดิการ
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ชุมชน ประกอบการวางแผนและ

นโยบายในการพฒันา กองทุน

สวัดิการชมุชน
12 ส่งเสริมอบรมคณะ เพือ่เป็นการส่งเสริมและพัฒนา จดัอบรมสัมมนา 200,000        200,000        200,000        จ านวนคน พฒันาแลกเปล่ียนทัศนคติ กองสวัสดิการ

กรรมการกองทุนชมุชนเมือง แลกเปล่ียนทัศนคติประสบการณ์ และศึกษาดูงาน ประสบการณ์การท างาน สังคม
สมาชิกกองทุนและศึกษาดูงาน ท างานประสานให้เกดิความร่วมมือ อยา่งน้อยปีละ 1 คร้ัง ประสานให้เกิดความร่วมมือ

 กบักลไก เครือขา่ยกองทุน กบักลไกเครือข่ายกองทนุ

ชมุชนเมือง และหน่วยงานที่ ชมุชนเมอืง และหนว่ยงาน

เกี่ยวขอ้ง ที่เกีย่วขอ้งมากยิง่ขึน้ ท าให้

กองทุนชุมชนเมอืงมกีาร
บริหารจดัการทีดี่ ถกูต้องโปร่งใส

13 สนับสนุนการจดัประชมุ 1.เพือ่ให้คณะกรรมการจัดท าแผน คณะกรรมการชมุชน 200,000        200,000        200,000        จ านวน 1.คณะกรรมการทุกฝ่ายในชุมชน กองสวัสดิการ
ประชาคมคณะกรรมการ ชุมชนได้รู้หลักการบริหารงานและมี อนุกรรมการ ทีป่รึกษา ชมุชน สามารถวเิคราะห์ปัญหา สาเหตุ สังคม
จดัท าแผนพัฒนาชมุชน ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และสมาชกิชมุชน และแนวทางการแกไ้ขจดัล าดับ

2.เพือ่ให้คณะกรรมการจัดท าแผน ความส าคัญ วางแผนด าเนินการ

ชุมชนเกิดความภาคภูมิใจ ตระหนัก พฒันาชุมชน และร่วมกันจัดท า

ถึงบทบาทหน้าทีข่องตนเอง แผนพัฒนาชมุชนได้
3.เพือ่ให้ประชาชนและคณะกรรมการ 2.ท าใหค้ณะกรรมการทกุฝ่ายใน

จัดท าแผนชุมชนได้สร้างกระบวนการ ชมุชนเกดิความรู้สึก ภาคภมูใิจ

เรียนรู้ร่วมกนั ในบทบาทหน้าที่ของตนเองและ

4.เทศบาลนครนครสวรรค์ได้ทราบ เป็นแรงผลักดันในการท างาน

ถงึความต้องการของประชาชนใน ด้านการพฒันาชุมชนของตนเอง

ชมุชน รวมทัง้ได้ทราบถงึอปุสรรค 3.ท าให้ประชาชนและคณะ
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ในการพัฒนาชมุชน เพือ่ก าหนด กรรมการทุกฝ่ายได้ด าเนินการ

เป็นแนวทางการพัฒนาชมุชน เรียนรู้ร่วมกันถึงแนวทางพฒันา

5.เพือ่ให้การด าเนินการพัฒนา ชมุชนและจดัท าแผนพฒันา

ชมุชนเป็นไปอยา่งต่อเนือ่ง ชมุชน
4.ท าใหเ้ทศบาลฯ ได้ทราบขอ้มลู

ปญัหาและความต้องการของ

ชุมชนประกอบการวางแผนและ

ก าหนดนโยบายการพัฒนาชุมชน

5.ท าใหชุ้มชนมีการพัฒนาชุมชน

อยา่งต่อเนือ่งและมคีวามเขม้แขง็

อยา่งยั่งยนื
14 ส่งเสริมอาชีพประชาชน 1.เพือ่เป็นการเสริมสร้างอาชพีและ ประชาชนในเขต 200,000        200,000        200,000        จ านวนคน 1.ประชาชนในเขตเทศบาล กองสวัสดิการ

รายได้ให้กบัประชาชนในเขต เทศบาลฯ  นครนครสวรรค์มรีายได้เพิ่มขึ้น สังคม
เทศบาลนครนครสวรรค์  ลดปญัหาหนีสิ้นในครัวเรือน

2.เพือ่ส่งเสริมอาชพีตามแนว 2.ประชาชนในเขตเทศบาล

เศรษฐกจิพอเพียง นครนครสวรรค์ได้เกดิการ

3.เพือ่ให้ชุมชนมีระบบบริหารจัดการ ประกอบอาชีพ โดยยึดหลักแนว

ทีดี่ในกลุ่มอาชีพและพัฒนารายได้ เศรษฐกจิพอเพยีง ในครัวเรือน

4.เพือ่พัฒนาผลิตภัณฑ์และอาชีพ 3.เกดิกลุ่มอาชีพในชุมชนมีการ

ในชมุชนไปสู่ผลิตภัณฑ์ OTOP บริหารที่ดี แบบมั่นคงและยั่งยืน

4.มีการสร้างผลิตภัณฑ์และอาชีพ

ในชุมชนจนน าไปสู่ผลิตภณัฑ์

OTOP
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15 ส่งเสริม สนับสนุนกจิกรรม 1. เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ เด็กและเยาวชนใน 400,000        400,000        400,000        จ านวนคน 1.เด็กและเยาวชนมส่ีวนร่วมใน กองสวัสดิการ
งานวันเด็ก และศึกษาดูงาน เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการ เขตเทศบาลนคร การจัดกจิกรรมต่างๆ ในชุมชน สังคม

จดักจิกรรมต่างๆ ในชมุชนกอ่ใ่ห้ นครสวรรค์ ก่อใหเ้กิดความรัก ความสามัคคี

เกดิความรักความสามัคคี จ านวน 5,000 คน 2.เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล

2. เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุนการ นครนครสวรรค์มีส่วนร่วม

จดักจิกรรมให้เด็กและเยาวชน กจิกรรมงานวนัเด็กแหง่ชาติ

ในการจดักจิกรรมงานวันเด็กในเขต 3.เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล

เทศบาลนครนครสวรรค์ นครนครสวรรค์ได้รับการพฒันา

3.เพือ่พัฒนาและเพิม่ศักยภาพ และเพิม่ศักยภาพ
ของเด็กและเยาวชนในเขต 4.เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล

เทศบาลนครนครสวรรค์ นครนครสวรรค์ได้มีกิจกรรม

4.เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนการจดั ซ่ึงเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิด

กจิกรรมพัฒนาคุณภาพเด็กและ ประโยชน์
เยาวชน

16 ส่งเสริม สนับสนุน 1.เพือ่พัฒนาทักษะการเป็น เด็กและเยาวชนใน 700,000        700,000        700,000        จ านวนคน 1.เด็กและเยาวชน สามารถกล้า กองสวัสดิการ
อบรมสภาเด็ก ผู้น าเด็กเยาวชน ผู้น า ฝึกความกล้าแสดงออก ชมุชนเขตเทศบาล แสดงออกและเป็นผู้น าที่ดีได้ สังคม
สมาชกิและศึกษาดูงาน ทักษะการพูดในทีส่าธารณะได้ นครสวรรค์ 2.ผู้น าเด็กและเยาวชนมีศักยภาพ

2.เพือ่เพิม่ศักยภาพ ประสิทธิภาพ  จ านวน 100 คน และประสิทธภิาพในตนเองมาก

ให้ผู้น าเด็กและเยาวชน ยิ่งขึ้น
3.เพือ่สร้างจติส านึกในการให้ 3.ผู้น าเด็กและเยาวชนเกดิจติ

บริการสังคมเพิม่บทบาทและพืน้ที่ อาสาในการช่วยเหลือสังคม

สร้างสรรค์ส าหรับเด็ก ยทุธศาสตร์ เพิ่มบทบาทและพื้นที่สร้าง

เสริมพลังปัญญา และยทุธ สรรค์ส าหรับเด็ก ยทุธศาสตร์
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ศาสตร์พัฒนาศักยภาพของ เสริมพลังปัญญา และยทุธ

องค์กรเครือขา่ยและกลุ่มเด็ก ศาสตร์พัฒนาศักยภาพของ

เยาวชน องค์กรเครือข่ายและกลุ่มเด็ก

เยาวชน
17 ส่งเสริม และสนับสนุน 1.เพือ่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม เด็กและเยาวชนใน 500,000        500,000        500,000        จ านวนคน 1.ท าใหเ้ด็กและเยาวชนใน กองสวัสดิการ

กจิกรรมเด็กและเยาวชนในเขต เสริมสร้างความรักความสามัคคี ชมุชนเขตเทศบาล ชุมชนเกดิความรักความ สังคม
เทศบาลนครนครสวรรค์ แกเ่ด็กและเยาวชนในเขต นครสวรรค์ สามัคคีมีส่วนร่วมในกิจกรรม

และศึกษาดูงาน เทศบาลนครนครสวรรค์ จ านวน 150 คน ต่างๆของเทศบาล
2.เพือ่ให้เด็กและเยาวชนได้ใช้ 2.ท าใหเ้ด็กและเยาวชนได้

เวลาว่างให้เกดิประโยชน์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

3.เพือ่ให้การด าเนินงานด้านการ 3.การด าเนนิงานด้านการ

พัฒนามีกจิกรรมอยา่งต่อเนือ่ง พัฒนาชุมชนมีกิจกรรมอย่าง

และเพือ่เชื่อมความเขา้ใจอนัดี ต่อเนื่องและเชื่อมความเขา้ใจ

ระหว่างเทศบาลกบัเด็กและ อันดีระหว่างเทศบาลกับเด็ก

เยาวชนในชมุชน และเยาวชนในชมุชน
4. เพือ่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน 4.เด็กและเยาวชนได้มีการ

ด้มีการเรียนรู้นอกสถานทีเ่ปิด เรียนรู้นอกสถานที ่เกีย่วกบั

โอกาสให้เด็กและเยาวชนได้รับ การพฒันาด้านสังคม มศัีกย

ประโยชน์เกี่ยวกบัการพัฒนา ภาพมากยิ่งขึ้น
ด้านสังคมให้มีศัยภาพยิ่งขึ้น

18 วัยรุ่นยคุใหม่กบัปัญหา 1.เพือ่สร้างความรัก ความเขา้ใจ สมาชกิในครอบครัว 200,000        200,000        200,000        จ านวนคน 1.สมาชกิในครอบครัวตระหนัก กองสวัสดิการ
เพศสัมพันธ์กอ่นวัยอันสมควร และความสัมพันธ์ทีดี่ระหว่าง ประกอบด้วย พ่อ แม่ ถงึความส าคัญของสถาบัน สังคม
และศึกษาดูงาน สมาชกิในครอบครัว บุตร และบุตรทีเ่ป็น ครอบครัว เข้าใจหลักการด าเนนิ
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2.เพือ่ให้สมาชกิในครอบครัวได้ เยาวชนกลุ่มหนุม่สาว ชวีติที่เหมาะสม รู้เท่าทันและ

ตระหนักถงึความส าคัญของสถาบัน จ านวน  250 คน คอยเฝ้าระวัง ปญัหาของครอบ

ครอบครัว มีความรับผิดชอบและ ครัวทีเ่กดิขึ้น
รู้จกัการถา่ยทอดวัฒนธรรมอนัดี 2.มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง

ของชาติให้แกช่มุชนและสังคม สมาชิกในครอบครัว ท าใหเ้กิด

3.เพือ่เป็นการเพิม่พูนความรู้ ความรัก ความเข้าใจ และมีความ

 ความเขา้ใจบทบาทหน้าทีข่อง ผูกพนัระหว่าง พอ่ แม่ บตุร มีการ

สมาชกิในครอบครัว พร้อมทัง้ ส่ือสารที่ดีระหว่างสมาชิกใน

ค่านิยมในการด าเนินชีวิตที่เหมาะสม ครอบครัว และมกีารใชห้ลัก

สามารถอยู่ร่วมกนัในสังคมได้ ธรรมมาใช้ในการด าเนินชีวิต

4.เพือ่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ 3.สมาชิกในครอบครัวได้รับการ

ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการมี ปลูกฝังจติส านึกที่ดี ตระหนัก

เพศสัมพันธ์กอ่นวัยอนัควรทีส่่งผล และเห็นความส าคัญในบทบาท

ให้เกดิปัญหาการต้ังครรภ์ไม่พร้อม และหนา้ทีข่องตนเองทีต่่อบคุคล

5.เพือ่ให้เยาวชนกลุ่มหนุม่สาวเป็น ในครอบครัว
คนดีมีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม 4.เปน็การส่งเสริมใหค้รอบครัว

และเป็นต้นแบบในการด าเนินชวีิต และสมาชกิในครอบครัว มส่ีวน

อยู่ในสังคมทีถ่กูต้องเหมาะสม ร่วมในการปอ้งกนัและแกไ้ข

ปญัหาการมีเพศสัมพันธ์กอ่นวัย 

อนัควรและปญัหาการต้ังครรภ์

ไม่พร้อมทีเ่กิดขึน้ในชุมชน
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19 ส่งเสริม สนับสนุน อบรม 1.เพือ่ให้เกดิการประสานความ คณะกรรมการ 500,000        500,000        500,000        จ านวน 1.เกิดเครือข่ายคณะท างาน กองสวัสดิการ
สัมมนาคณะท างานศูนยพ์ัฒนา ร่วมมือในการพัฒนาสถาบัน พัฒนาสตรีชมุชน ชมุชน ศูนย์พฒันาครอบครัวชุมชนใน สังคม
ครอบครัวชุมชนในเขตเทศบาล ครอบครัวในลักษณะบูรณาการ และสมาชกิสตรีชมุชน เขตเทศบาลฯ ระดับชมุชนและ

นครนครสวรรค์ และศึกษาดูงาน จากทุกภาคส่วนในสังคม จ านวน 67 ชมุชน ระดับเทศบาลฯ
2.เพือ่เป็นการเฝ้าระวังป้องกนัและ 2.เกดิเครือขา่ยการเฝ้าระวงั

แกไ้ขปัญหาครอบครัวในชมุชน ป้องกันและแก้ไขปัญหาความ

3.เพือ่เป็นการพัฒนาและเสริมสร้าง รุนแรงในครอบครัว
ความเข้มแข็งให้แก่สถาบันครอบครัว 3.สถาบันครอบครัวเกดิความ

4.เพือ่ให้คณะท างานศูนยพ์ัฒนา เขม้แขง็
ครอบครัวชมุชนในเขตเทศบาลนคร 4.เกดิความรู้ความเขา้ใจเกีย่วกบั

นครสวรรค์มีความรู้และความเขา้ใจ บทบาทหนา้ทีแ่ละเกดิความร่วม

เกี่ยวกบับทบาทหน้าที ่หลักการ มือกนัระหวา่งคณะท างาน

ท างานร่วมกนัเดความร่วมมือ ศูนยพ์ัฒนาครอบครัว
ในการท างาน 5.คณะท างานศูนย์พฒันาครอบ

5.เพือ่น าประสบการณ์ทีไ่ด้รับจาก ครัว สามารถน าประสบการณ์ที่ได้

การศึกษาดูงานมาประยกุต์ใชใ้น จากการศึกษาดูงานมาประยุกต์

การพัฒนาชมุชนของตนเอง ใช้ในการพัฒนาชุมชนของตนเอง

6.เพือ่สร้างความสามัคคีร่วมมือ 6.เกิดความสามัคคีร่วมมือ ร่วมใจ

ร่วมใจในการพัฒนาสถาบัน ในการพัฒนาสถาบันครอบครัว

ครอบครัวอยา่งยั่งยนื ทีย่ั่งยนื
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20 อบรม สัมมนา 1.เพือ่ส่งเสริมความรู้ และเพิม่พูน ผู้น าชมุชน 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จ านวนคน 1.คณะกรรมการพฒันาสตรี กองสวัสดิการ
คณะกรรมการพัฒนาสตรีและ ทักษะการพัฒนาชมุชนให้กบั คณะกรรมการพัฒนา และสมาชิกสตรี มคีวามรู้ สังคม
สมาชิกสตรีชุมชน และศึกษา คณะกรรมการพัมนาสตรีและ สตรี และสมาชกิสตรี สามารถ มีการเรียนรู้ร่วมกัน

ดูงาน สมาชกิ ชมุชน สามารถวเิคราะห์ปัญหา สาเหตุ

2.เพือ่ส่งเสริมศักยภาพคณะ จ านวน 1,000 คน และแนวทางในการแก้ไข 

กรรมการสตรีและสมาชกิชมุชน จดัล าดับความส าคัญในการ

ให้มีภาวะผู้น า  คุณธรรม จริยธรรม วางแผนพัฒนาชุมชนในกระบวน

สามารถพัฒนาชมุชนของตนเอง การบริหารจัดการชุมชน
ให้มีความยั่งยนืต่อไปได้ 2.คณะกรรมการพฒันาสตรี

3.เพือ่ส่งเสริมประสบการณ์และ และสมาชิก มีความรู้ เป็นผู้น า

แลกเปล่ียนเรียนรู้การพัฒนาชมุชน เพิ่มขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม

กบัหน่วยงานภายนอกและน ามา สามารถพฒันาชุมชนของตนเอง

ประยกุต์ใชก้บัชมุชนตนเองได้ ให้มีความยั่งยนืต่อไป
4.เพือ่ส่งเสริมความรักสามัคคี 3.คณะกรรมการพฒันาสตรี

สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง และสมาชิกสตรี มีส่วนร่วมในการ

ชมุชนและองค์กรทีเ่กี่ยวขอ้ง สร้างความเข็มแข็ง สามารถพึ่งพา

5.เพือ่น าประสบการณ์ทีไ่ด้รักจาก ตนเอง ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั

การทัศนศึกษาดูงานมาประยกุต์ เห็นความส าคัญของการพัฒนา

ใชใ้นการพัฒนาชมุชนของตนเอง ของการพัฒนาชุมชนและมีความ

6.เพือ่ส่งเสริมการเรียนรู้เกดิการ รับผิดชอบต่อชุมชนของตนเอง

พัฒนาอาชพีและวิสาหกจิชมุชน 4.คณะกรรมการพฒันาสตรี

7. เพือ่อบรมเพิม่ศักยภาพคณะ และสมาชิกสตรี  มีความรัก

กรรมการพัฒนาสตรีและสมาชกิ ความสามัคคี สามารถสร้าง
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ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ ความสัมพนัธร์ะหวา่งชุมชน

และองค์กรอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้องได้

5.คณะกรรมการพฒันาสตรี

และสมาชิกสตรี  สามารถน า

ประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษา

ดูงานมาประยกุต์ใช้ในการ

พฒันาชุมชนของตนเองได้

6.คณะกรรกมารพฒันาสตรี

และสมาชิกสตรีชุมชนเกิดการ

เรียนรู้ และมีการพัฒนาอาชีพ

และวิสาหกิจชุมชนอย่างยัง่ยืน

7.คณะกรรมการพฒันาสตรี

และสมาชิกสตรี มีความรู้และ

ทกัษะเกี่ยวกบัเทคโนโลยสีาร

สนเทศ
21 คัดเลือกคณะกรรมการ 1.เพือ่เป็นการยกยอ่งเชดิชเูกยีรติ คณะกรรมการพัฒนาสตรี 100,000        100,000        100,000        จ านวน 1.คณะกรรมการพฒันาสตรีดีเด่น กองสวัสดิการ

พัฒนาสตรีดีเด่น แกค่ณะกรรมการพัฒนาสตรีและ และสมาชกิสตรีชมุชน ชมุชน และสมาชกิสตรีดีเด่นในชมุชน สังคม
สมาชกิสตรีดีเด่นในเขต สมาชกิสตรีดีเด่นในเขตเทศบาล จ านวน 67 ชมุชน ได้รับการยกยอ่งและเชิดชูเกยีรติ

เทศบาลนครนครสวรรค์ นครนครสวรรค์ เปน็แบบอยา่งทีดี่ของชมุชน

 2.เพือ่เป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้ 2.คณะกรรมการพัมนาสตรีดีเด่น

คณะกรรมการพัฒนาสตรีและ และสมาชกิสตรีดีเด่นในรับการ

สมาชกิสตรีในเขตเทศบาล ยกยอ่ง เผยแพร่เกยีรติคุณและ

นครนครสวรรค์ได้รับการยกยอ่ง เกดิความภาคภูมใิจ เป็นแบบ
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เผยแพร่เกยีรติคุณ เกดิความ อยา่งทีดี่ของชมุชน
ภาคภูมิใจและเป็นแบบอยา่งทีดี่ 3.คณะกรรมการพฒันาสตรี

ของชมุชน สมาชิกสตรีและสตรีในชุมชน

3.เพือ่เป็นการกระตุ้นให้คณะกรรม เกดิความร่วมใจกนั ร่วมคิด

การพัฒนาและสมาชกิสตรีในชมุชน ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบและ

ร่วมใจกนั ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับ ร่วมกันพัฒนาชุมชนอยา่ง

ผิดชอบและร่วมกนัพัฒนาชมุชน ต่อเนือ่ง
อยา่งต่อเนือ่ง

22 ส่งเสริม สนับสนุน 1.เพือ่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะท างานศูนยพ์ัฒนา 1,000,000      1,000,000      1,000,000      จ านวน 1.ชุมชนมีความต่ืนตัวในการ กองสวัสดิการ
กจิกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัว เป็นศูนยก์ลางในการพัฒนาสถาบัน ครอบครัวชมุชน ชมุชน ท างานด้านการส่งเสริม ความ สังคม
ชมุชนในเขตเทศบาลนคร ครอบครัวในชมุชน สมาชกิครอบครัว เขม้แขง็ของครอบครัว
นครสวรรค์ และศึกษาดูงาน 2.เพือ่ให้ครอบครัวได้ใชเ้วลาร่วมกนั ประกอบด้วย พ่อ แม่ 2.ครอบครัวมีความสัมพนัธ์ทีดี่

อยา่งมีคุณภาพและเกดิแบบอยา่ง ลูก และประชาชนใน ได้พูดคุยแลกเปล่ียนความรู้

ทีดี่ต่อชมุชน ชมุชน  จ านวน 67 ระหว่างสมาชิกครอบครัว

3.เพือ่ให้ครอบครัวมีเวทีในการ ชมุชน   3.สมาชิกครอบครัวตระหนัก

แลกเปล่ียนเรียนรู้ ได้วิเคราะห์ ถงึความส าคัญของสถาบัน

สถาพปัญหาในครอบครัวของตนเอง ครอบครัว เข้าใจหลักการด าเนนิ

4.เพือ่สร้างความรักความเขา้ใจ ชวีติที่เหมาะสม รู้เท่าทันและ

และความสัมพันธท์ีดี่ระหวา่งสมาชิก เฝ้าระวงัปัญหาของครอบครัว

ในครอบครัว ทีอ่าจเกดิขึ้น
5.เพือ่ให้สมาชกิในครอบครัวได้ 4.สามารถสร้างความสัมพนัธ์

ตระหนักถงึความส าคัญของสถาบัน ทีดีระหวา่งสมาชกิในครอบครัว

ครอบครัว คือ เกิดความรัก ความเข้าใจ
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6.เพือ่เพิม่เติมความรู้ความเขา้ใจ และความผูกพันระหว่าง พ่อ แม่

ในบทบาทหน้าทีข่องสมาชกิ ลูก มีการส่ือสารที่ดีระหวา่ง

ครอบครัวและปลูกฝังวิธีการ สมาชิกในครอบครัวและมีการ

ด าเนินชวีิตทีดี่ ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

7.เพือ่ส่งเสริมการมีส่วนรับผิดชอบ ในการด าเนนิชวีติครอบครัว

ต่อสังคม ไม่กอ่ให้เกดิปัญหากบั 5.ทกุคนในครอบครัวได้รับการ

ตนเอง ครอบครัว ชมุชน สังคม ปลูกฝังจติส านึกที่ดี ตระหนัก

และมีส่วนร่วมในการป้องกนัและ และเหน็ความส าคัญของบทบาท

แกไ้ขปัญหา หนา้ที่ของตนเองต่อบคุคลใน

ครอบครัว
6.เด็กและเยาวชนมภีูมคุ้ิมกนั

ในการป้องกนัปัญหาต่างๆ เชน่

ยาเสพติด โรคเอดส์ พฤติกรรม

ทางเพศ เป็นต้น สามารถน า

ความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อ

ตนเอง ครอบครัวและชุมชน

7.เกดิแบบอย่างที่ดีของครอบครัว 

และเปน็ต้นแบบในชุมชน

23 สนับสนุนกลุ่มสตรี 1. เพือ่ส่งเสริมให้สตรีและประชาชน ชมุชนในเขต 710,000        710,000        710,000        จ านวน 1. สตรีและประชาชนในชุมชนมี กองสวัสดิการ
เพือ่ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ในชุมชนเข้าใจบทบาทและหน้าที่ เทศบาลนครนครสวรรค์ ชมุชน ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัการ สังคม

ของตนเอง มีความรู้ความเข้าใจ จ านวน 71 ชมุชน พัฒนาชมุชน (เงินอดุหนุน)
เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน 2. สตรีในชุมชนมีความเข้าใจและ

2. เพือ่เสริมสร้างกระบวนการมี มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
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ส่วนร่วมในการพัฒนาชมุชนของ 3. สตรีในชมุชนเขา้ใจและตระหนัก

ของสตรีชุมชน ถงึบทบาทหนา้ทีข่องตนเอง

3. เพือ่ส่งเสริมให้สตรีในชุมชนมีการ 4. สตรีในชุมชนมีการพัฒนา

พัฒนาศักยภาพของตนเอง ศักยภาพและความสามารถการ

สามารถท างานด้านการพัฒนาและ พัฒนาชมุชนตนเอง
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในชุมชนได้ 5. สตรีและประชาชนในชุมชนม ี

4. เพือ่ส่งเสริมให้สตรีและประชาชน สวสัดิการต่างๆ ที่มั่นคง มีอาชีพ

ในชมุชนมีอาชพี/รายได้และความ มีรายได้ และความเปน็อยูท่ีดี่ขึ้น

เป็นอยู่ทีดี่ขึ้น

24 รณรงค์ยติุความรุนแรง 1.เพือ่ให้มีการพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการสตรี 200,000        200,000        200,000        จ านวนคน 1.สมาชกิครอบครัวทกุเพศ กองสวัสดิการ
ต่อเด็ก สตรี คนชรา ความรู้และทักษะของสมาชกิ สมาชกิสตรีและประชาชน ทุกวยั ได้รับการพฒันาศักยภาพ สังคม
และครอบครัว ครอบครัวทุกเพศ ทุกวัย และ ในชมุชน ความรู้และทกัษะการปกปอ้ง

ส่งเสริมให้เด็ก สตรี และคนชรา จ านวน 250 คน คุ้มครองไมต่กเปน็เหยือ่ของ

ได้รับการปกป้องคุ้มครองไม่ให้ การกระท าความรุนแรง
ตกเป็นเหยื่อของการกระท าความ 2.ประชาชนทุกเพศ ทุกวยั

รุนแรง มีความเขา้ใจและมีเจตคติที่

2.เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชน โดย เหมาะสม ตระหนกัถงึสิทธิ

เฉพาะอยา่งยิ่งเด็กและเยาวชน หนา้ที่และมีทกัษะในการแกไ้ข

สตรี คนชรา มีความรู้ความเขา้ใจ ความขัดแยง้อยา่งสร้างสรรค์

มีเจตคติทีเ่หมาะสม ตระหนักใน 3.สมาชิกครอบครัว ประชาชน

สิทธิหน้าทีแ่ละมีทักษะในการแกไ้ข ทกุเพศ ทกุวยั เจา้หนา้ที่และ

ความขดัแยง้อยา่งสร้างสรรค์ พนกังานทอ้งถิ่น มีความรู้ ความ

หลีกเล่ียงการกระท าความรุนแรง เข้าใจและเหน็ความส าคัญของ
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และเป็นผู้ถกูกระท าความรุนแรง ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี

3.เพือ่สนับสนุนให้บุคคล และบุคคลในครอบครัว และให้

ครอบครัว ชมุชน มีส่วนร่วมชว่ย การส่งเสริม สนับสนุนการป้องกัน

ดูแล เฝ้าระวัง ป้องกนัและแกไ้ข และแก้ไขปัญหาความรุนแรงใน

ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี พืน้ที่
ผู้สูงอาย ุและผู้ด้อยโอกาส ทุกขั้น 4.ชุมชนและประชาชนมีความ

ตอน ตระหนักและเห็นความส าคัญ

4.เพือ่ให้สมาชกิครอบครัว ของปญัหาความรุนแรงที่เกิดขึ้น

ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย เจา้หน้าที่ ในชุมชนและร่วมกันเปน็เครือข่าย

และพนักงานท้องถิ่นได้มีความรู้ เฝ้าระวัง
ความเขา้ใจเกี่ยวกบัพระราชบัญญัติ 5.สมาชิกครอบครัวโดยเฉพาะ

คุ้มครองผู้ถกูกระท าด้วยความ ผู้ชายมีความเข้าใจเกี่ยวกับ

รุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 ผลกระทบของการใช้ความ

5.เพือ่ให้บุคคลในครอบครัว ผู้น า รุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลใน

ชมุชน ผู้น าสตรี ผู้น ากลุ่มต่างๆ ครอบครัว
อาสาสมัคร และประชาชนรับรู้ถงึ 6.เกดิครอบครัวต้นแบบไม่ใช้

โทษทัณฑ์ และความคุ้มครองทาง ความรุนแรงเป็นแบบอย่างทีดี่

กฎหมายตามพระราชบัญญัติ ให้กบัชมุชนและสังคม
คุ้มครองผู้ถกูกระท าด้วยความ
รุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550
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25 ประกวดชมุชนพัฒนา 1.เพือ่เป็นการยกยอ่งเชดิชเูกยีรติ ชมุชนทีไ่ด้รับการ 200,000 200,000 200,000 จ านวนคน 1.ชุมชนและคณะกรรมการ กองสวัสดิการ
ดีเด่นและคัดเลือกคณะกรรมการ คณะกรรมการชมุชนทีเ่ป็นคนดี คัดเลือก จ านวน 10 ชมุชน ชมุชนมคีวามต่ืนตัว ตระหนัก สังคม
ตัวอยา่ง เป็นแบบอยา่งทีดี่ และชมุชนทีม่ี  คณะกรรมการชมุชน ถงึบทบาทหน้าที่ของตนเอง

การพัฒนาดีเด่น จ านวน 284 คน รวมถงึการมีส่วนร่วมในการ

2.เพือ่เป็นการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาชุมชนของตนเอง 

เชดิชคูนดี และชมุชนทีม่ีการพัฒนา 2.ชุมชนและคณะกรรมการ

ดีเด่นทีไ่ด้รับการยกยอ่งให้เกดิความ ชุมชนทีไ่ด้รับการยกย่องเชิดชู

ภาคภูมิใจ และเป็นการสร้างขวัญ เกยีรติเกดิความภาคภมูิใจและ

และก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ เห็นความส าคัญของการเป็น

3.เพือ่เป็นการส่งเสริมการท างาน แบบอยา่งทีดี่
ร่วมกนัของคณะกรรมการชมุชน 3.คณะกรรมการชุมชนและ

และประชาชนในชมุชน ประชาชนมีความสามัคคี มีจิต

4.เพือ่เป็นต้นแบบให้กบัชมุชน ส านึกต่อการพัฒนาชุมชนของ

อื่นๆ ได้ปฏิบัติตาม เกดิเป็นความ ตนเอง เกิดกระบวนการส่งเสริม

เขม้แขง็ของชมุชนอยา่งยั่งยนื การท างานร่วมกนั
4.ชุมชนมีการพฒันาตนเองอย่าง 

ต่อเนือ่ง เพื่อเปน็แบบอยา่งที่ดี

เกิดเปน็ความเข้มแข็งของชุมชน

อยา่งยั่งยนื
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26 ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกบั 1.เพือ่เป็นการเสริมสร้างเจตคติ กรรมการพัฒนาสตรี 200,000        200,000        200,000        จ านวนคน 1.ประชาชนในชมุชน สตรีทุก กองสวัสดิการ
การพิทักษ์ความเสมอภาคและ และการยอมรับด้านความเสมอ ชมุชน สมาชกิสตรี กลุ่ม ทุกวนั มกีารปรับเจตคติ สังคม
คุ้มครองสิทธิสตรีและครอบครัว ภาคระหวา่งหญิงชายและครอบครัว ชุมชน กรรมการชุมชน ต่อบทบาทหญิง ชายและ

2.เพือ่เป็นการพัฒนาศักยภาพและ และประชาชนในชุมชน ครอบครัว ทีดี่ขึ้น
เพิม่โอกาสทางเศรษฐกจิและสังคม จ านวน 250 คน 2.สตรีได้รับโอกาสและมส่ีวนร่วม

3.เพือ่เป็นการส่งเสริมและป้องกนั ทางเศรษฐกจิ สังคมอยา่งเท่า

สิทธิมนุษยชนของสตรี เทียมกนัและยติุธรรม
4.เพือ่เป็นการสงเสริมและพัฒนา 3.สตรีทุกระดับ ทุกเพศ ทุกวัย

ความรู้ ความเขา้ใจเกี่ยวกบั และประชาชนทั่วไป ได้รับความ

กฎหมายและมาตรการคุ้มครอง รู้และเกดิความเขา้ใจเกี่ยวกบั

สิทธิความเป็นมนุษย์ กฎหมายและมาตรการคุ้มครอง

5.เพือ่เป็นการรณรงค์ปรับกระบวน สิทธิมนุษยชน
ทัศน์และเจตคติของคนในชมุชน 4.เกดิการยอมรับในบทบาท

สังคมทีม่ีต่อบทบาทของสตรีและ หน้าที่ เกดิการพฒันาและมี

ครอบครัว ศักยภาพในการด าเนินงานด้าน

6.เพือ่ลดปัญหาความรุนแรงใน การพัฒนาสตรีได้อย่างเต็ม

ครอบครัว ชมุชนและสังคม ศักยภาพ สามารถพึง่ตนเองได้

5.ลดปญัหาความรุนแรงใน 
ครอบครัว ชุมชนและสังคมลดลง
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27 สนับสนุนชมุชนเพือ่ 1. เพือ่เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 1,065,000      1,065,000      1,065,000      จ านวน 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ กองสวัสดิการ
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและ เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนให้กับ ทัง้หมด 71 ชุมชน ชมุชน ความเข้าใจเกีย่วกบัการพฒันา สังคม
พัฒนาศักยภาพชุมชนเข้มแข็ง ประชาชน ให้กับประชาชน

2. เพือ่เสริมสร้างกระบวนการมี 2. ผู้เข้าร่วมกจิกรรมเสริมสร้าง

ส่วนร่วมของประชาชน กระบวนการมีส่วนร่วม
3. เพือ่ส่งเสริมให้ชุมชนมีการพัฒนา 3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม

ศักยภาพในชมุชนของตนเอง ใหชุ้มชนมกีารพัฒนาศักยภาพใน

4. เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน ชุมชนของตนเอง
ได้มีการแลกเปล่ียนความคิด และ 4. ประชาชนในชุมชนได้มีการ 

เสนอแนะปัญหาต่าง ๆ ในชุมชน แลกเปล่ียนความคิด เสนอแนะ

เพือ่น าเสนอเทศบาล ปัญหาต่าง ๆในชุมชนเพือ่น าเสนอ

5. เพือ่ให้ประชาชนในชุมชนมีจิต เทศบาล

ส านึกในการสร้างความสามัคคี 5. ประชาชนมีจิตส านึกในการ

ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ไม่เอารัด สร้างความสามัคคี ช่วยเหลือ

เอาเปรียบ ไม่เบียดเบียนซ่ึงกัน ซ่ึงกนัและกนัไมเ่อารัดเอาเปรียบ

และกัน ไม่เบียดเบียนซ่ึงกันและกัน

28 ส่งเสริม สนับสนุน 1.เพือ่จดัอบรมเจา้หน้าทีผู้่เกี่ยวขอ้ง เจา้หน้าที่, ผู้ประกอบ 500,000        500,000        500,000        จ านวน 1.เจ้าหนา้ที่ผู้เกีย่วข้องได้มีการ กองสวัสดิการ
อบรม การด าเนินกจิการ 2.เพือ่จดัอบรมผู้ประกอบการ การด้านหอพักและ หอพัก แลกเปล่ียนประสบการณ์การท า สังคม
หอพัก ภายในเขตเทศบาล หอพัก ภายในเขตเทศบาลฯ หอพัก ภายในเขต  งานระหว่างหนว่ยงานและ

นครนครสวรรค์ 3.เพือ่จดัท าฐานขอ้มูลผู้ประกอบการ เทศบาลฯ จ านวน มีการพัฒนางานทีดี่ขึ้น
หอพัก ภายในเขตเทศบาลฯ 150 หอพัก 2.ผู้ประกอบการเกิดความรู้

4.เพือ่ควบคุมก ากบัดูแลกจิการ ความเข้าใจตามพระราชบัญญัติ

ด้านหอพัก ภายในเขตเทศบาลฯ หอพัก พ.ศ.2558
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5.เพือ่รายงานนายทะเบียนประจ า 3.เกดิฐานข้อมูลผู้ประกอบการ

ท้องที่ หอพกั  ภายในเขตเทศบาลฯ

4.การด าเนินกิจการหอพักภายใน

เขตเทศบาลถูกต้องตรงตามระเบียบ

หอพัก พ.ศ.2558
5.นายทะเบยีนประจ าทอ้งที่ได้รับ

ทราบการด าเนินกิจการหอพกั

ภายในเขตเทศบาลฯ อยา่งทัว่ถึง

29 ส่งเสริม สนับสนุน เพือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการ ชุมชนในเขตเทศบาล 4,000,000      4,000,000      4,000,000      จ านวน ประชาชนในชมุชนมส่ีวนร่วม กองสวัสดิการ
การมีส่วนร่วม การจัดกิจกรรม มีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน จ านวน  71  ชุมชน ชมุชน ในกจิกรรมต่างๆ ภายในชุมชน สังคม
ต่างๆ ของชุมชนในเขตเทศบาล ในการจดักจิกรรมต่างๆ ภายใน ท าให้เกิดความรัก ความสามัคคี (เงินอดุหนุน)

ชุมชน ให้เกิดความสามัคคีและ และเป็นการสืบสานขนบ 

รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรม 

วฒันธรรมอันดีงามของไทย ของไทยไว้

รวมงบประมาณ 36,975,000    36,975,000    36,975,000    
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ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่4 การสร้างความเขม้แขง็ของชมุชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่3 การพัฒนาและสง่เสริมคุณภาพชวีติ
3. ยทุธศาสตร์ดา้นสวสัดกิารสงัคมและชมุชน
    3.3 แนวทางจดัสวสัดกิารให้กับประชาชนอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 บ้านมัน่คง "โครงการสวรรค์
เมืองใหม่"

เพือ่แกไ้ขปัญหาทีอ่ยู่อาศัยแกค่น
จนในเขตเมือง

ปรับปรุงในทีดิ่นเดิม 300 หลัง 
 กอ่สร้างใหม่ 517 หลัง

    67,000,000     67,000,000     67,000,000 จ านวนบ้านที่
กอ่สร้าง

ประชาชนเกดิความ
มัน่คง
ในชวีิต

ส านักการชา่ง

2 บ้านมัน่คงสหกรณ์
เคหสถาน ชนุชนรณชยั

เพือ่แกไ้ขปัญหาทีอ่ยู่อาศัยแกค่น
จนในเขตเมือง

กอ่สร้างใหม่ 51 หลัง       5,844,078       5,844,078 จ านวนบ้านที่
กอ่สร้าง

ประชาชนเกดิความ
มัน่คง
ในชวีิต

ส านักการชา่ง

3 ส่งเสริมคุณภาพชวีิต 1.เพือ่ส่งเสริมคุณภาพชวีิตผู้สูงอายุ ผู้สูงอายใุนชมุชน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ านวนคน 1.ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวติทีดี่ กองสวัสดิการ
อบรมสัมมนา ผู้สูงอาย ุและ ให้มีมาตรฐานการด ารงชวีิตอนั จ านวน 500 คน มีมาตรฐานการด ารงชีวิตอัน สังคม
ศึกษาดูงาน เหมาะสม สามารถพึง่พาตนเองได้ เหมาะสม สามารถพึ่งพาตนเองได้

2.เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูง 2.ผู้สูงอายุมีการพฒันาตนเอง

อายใุห้มีการพัฒนาตนเอง สามารถ สามารถช่วยตนเองได้
ชว่ยเหลือตนเองได้ 3.ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกิจกรรม

3.เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ ทางสังคม และมีการรวมกลุ่ม

ผู้สูงอายมุีส่วนร่วมในกจิกรรมทาง เพื่อสร้างความเข้มแข็งของ

สังคมและมีการรวมกลุ่มเพือ่สร้าง องค์กรผู้สูงอายุ
ความเขม้แขง็ขององค์กรผู้สูงอายุ 4.ผู้สูงอายุซ่ึงได้รับอันตรายจาก

4.เพือ่ชว่ยเหลือผู้สูงอายซ่ึุงได้รับ การถกูทารุณกรรม หรือถกูแสวง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561)

เทศบาลนครนครสวรรค์

วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

พอช.

พอช.,ท้องถ่ิน,
ประชาชน

พอช.,ท้องถ่ิน,
ประชาชนสมทบ

พอช.,ท้องถิ่น,
ประชาชนสมทบ

พอช.
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อนัตรายจากการถกูทารุณกรรม หาผลประโยชน์ โดยมิชอบด้วย

หรือถกูแสวงหาผลประโยชน์ กฎหมายหรือถูกทอดทิ้งได้รับ

โดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือ ความชว่ยเหลือ
ถกูทอดทิง้ 5.ประชาชนในชุมชนมีค่านิยมใน

5.เพือ่ส่งเสริมค่านิยมในการอยู่ร่วม การอยูร่่วมกนักบัผู้สูงอาย ุและ

กนักบัผู้สูงอาย ุและส่งเสริมสมาชกิ มีการส่งเสริมสมาชิกในครอบครัว

ในครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุ ในการดูแลผู้สูงอายุ
6.เพือ่สร้างทัศนคติทีดี่ให้แกผู้่สูง 6.ผู้สูงอายุทัศนคติทีดี่ในการด ารง

อายใุนการด ารงชวีติอยู่ในสังคม ชวีติอยู่ในสังคมอยา่งมคุีณค่า

อยา่งมีคุณค่า เป็นแบบอยา่งทีดี่แก่ เป็นแบบอยา่งทีดี่แกค่นรุ่นหลัง

คนรุ่นหลัง 7.ประชาชนในชุมชน ตระหนัก

7.เพือ่ปลูกจติส านึกให้คนในชมุชน ถึงคุณค่าและศักด์ิศรีของผู้สูงอายุ

ตระหนักถงึคุณค่าและศักด์ิศรีของ
ผู้สูงอายุ

4 สงเคราะห์เบีย้ยงัชพี 1.เพือ่ชว่ยเหลือผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์ 390,000 390,000 390,000 จ านวนคน 1.ผู้ปว่ยเอดส์ ผู้ติดเชื้อ และผู้ได้ กองสวัสดิการ
ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ติดเชื้อ และผู้ทีไ่ด้รับผลกระทบ จ านวน 65 คน รับผลกระทบต้องทนทุกขท์รมาน สังคม

ต้องทนทุกขท์รมานและประสบ และประสบปัญหาอยา่งมากใน

ปัญหาอยา่งมากในการด ารงชวีิต การด ารงชวีิต หรือตกอยู่ในภาวะ

หรือตกอยู่ในภาวะยากล าบางใน ยากล าบางในการด ารงชีวิต

การด ารงชวีิต ได้รับการช่วยเหลือ
2.เพือ่บรรเทาความเดือดร้อนของ 2.สามารถบรรเทาความเดือดร้อน

ผู้ป่วยเอดส์ทีท่นทุกขท์รมาน ของผู้ป่วยเอดส์ที่ทนทุกขท์รมาน

จากสภาพความเจบ็ป่วย จากสภาพความเจ็บป่วย
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3.เพือ่บรรเทาความเดือดร้อนของ 3.บรรเทาความเดือดร้อนของ

ผู้ป่วยเอดส์ ทีป่ระสบปัญหาด้าน ผู้ปว่ยเอดส์ที่ประสบปญัหาด้าน

การครอบชพีไม่มีเงินค่ารักษา การครองชีพ ไม่มีเงินค่ารักษา

พยาบาล พยาบาล
4.เพือ่ลดความกดดันทัง้ด้านอารมณ์ 4.สามารถลดความกดดันทั้งด้าน

และจติใจของผู้ป่วยเอดส์ ซ่ึงต้อง อารมณ์และจติใจ ของผู้ป่วยเอดส์

เผชญิกบัการถกูกดีกนัรังเกยีจจาก ซ่ึงต้องเผชญิกบัการถกูกดีกนั

สังคมรอบด้าน รังเกียจจากสังคมรอบด้าน

5 สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส 1.เพือ่ชว่ยเหลือและบรรเทาความ ผู้ด้อยโอกาสในเขต 500,000 500,000 500,000 จ านวนคน 1.ผู้ด้อยโอกาส เชน่ คนพิการ กองสวัสดิการ
ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ เดือดร้อนของผู้ด้อยโอกาส เชน่ เทศบาลนครนครสวรรค์ ผู้สูงอาย ุผู้เจบ็ปว่ยเร้ือรัง สังคม

คนพิการ ผู้สูงอาย ุผู้เจบ็ป่วยเร้ือรัง ผู้ติดเชื้อ HIV ผู้ที่ช่วยเหลือ

ผู้ติดเชื้อ HIV ผู้ทีช่ว่ยเหลือตนเอง ตนเองไมไ่ด้ และถกูทอดทิ้ง

ไม่ได้และถกูทอดทิง้ ผู้พ้นโทษ ผู้พน้โทษ บคุคลที่มีรายได้ไม่

บุคคลทีม่ีรายได้ไม่เพียงพอต่อการ เพียงพอต่อการด ารงชีวิต รวมถงึ

ด ารงชวีิต รวมถงึครอบครัวยากจน ครอบครัวยากจนที่ประสบ

ทีป่ระสบปัญหาซ้ าซ้อน เชน่ ปัญหาซ้ าซ้อน เช่น ผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายทุีม่ีลักษณะความพิการ ที่มลัีกษณะความพิการ ได้รับ

ได้รับความชว่ยเหลือทีเ่หมาะสม ความช่วยเหลือที่เหมาะสม

2.เพือ่เป็นการสงเคราะห์และ 2.ผู้ด้อยโอกาสได้รับการ

พัฒนาคุณภาพชวีิตของผู้ด้อย สงเคราะหแ์ละได้รับการพัฒนา

โอกาสให้ได้รับการสงเคราะห์ คุณภาพชีวิตที่เหมาะสม

และได้รับการพัฒนาคุณภาพ 3.ผู้ด้อยโอกาสซ่ึงประสบความ

ชวีิตทีเ่หมาะสม ทุกข์ยาก ได้รับการแก้ไขปัญหา
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3.เพือ่แกไ้ขปัญหาความเดือดร้อน ความเดือดร้อนและความต้องการ

และความต้องการของผู้ด้อยโอกาส โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม

ซ่ึงประสบความทุกขย์าก โดยอาศัย ของประชาชน
กระบวนการมีส่วนร่วมของ 4.ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนา

ประชาชน ศักยภาพ ท าใหเ้กดิความมัน่คง

4.เพือ่พัฒนาศักยภาพผู้ด้อยโอกาส ในการด ารงชีวิตอยา่งมีศักด์ิศรี

ให้เกดิความมัน่คงในการด ารงชวีิต
อยา่งมีศักด์ิศรี

6 จดัสภาพแวดล้อมที่ 1.เพือ่เป็นการพัฒนาคุณภาพชวีิต ผู้สูงอาย ุผู้พิการ 300,000 300,000 300,000 จ านวนคน 1.ผู้สูงอาย ุผู้พิการ และผู้ด้อย กองสวัสดิการ
เหมาะสมปลอดภัยส าหรับ ของผู้สูงอาย ุผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ด้อยโอกาส ในชุมชน โอกาส มีคุณภาพชีวิตทีดี่ขึน้ สังคม
ผู้สูงอาย ุผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ให้ดีขึ้น เขตเทศบาลนคร 2.ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร และผู้ด้อย

2.เพือ่เป็นการจดัสภาพแวดล้อม นครสวรรค์ โอกาส มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะ

ที่เหมาะสมและปลอดภัยแก ่ สมและปลอดภยัในการด าเนนิ

ผู้สูงอาย ุผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ชวีิต
3.เพือ่ลดภาวะทุพพลภาพของ 3.ผู้สูงอาย ุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส

ผู้สูงอาย ุคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส มีสภาวะเส่ียงในการทุพพลภาพ

4.เพือ่เป็นการเพิม่เความสามารถ ลดน้อยลง
ในการพึง่พาตนเองของผู้สูงอายุ 4.ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร ผู้ด้อยโอกาส

ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส สามารถพึง่พาตนเองได้มากขึน้

7 ชว่ยเหลือผู้ประสบภัย 1.เพือ่ชว่ยเหลือและบรรเทา ประชนชนในเขต 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จ านวนคน 1.ผู้ประสบภัยพิบัติ ได้แก่ กองสวัสดิการ
พิบัติในเขตเทศบาลนครนคร ความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย เทศบาลนครนครสวรรค์ อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย สังคม
สวรรค์ พิบัติ ได้แก ่อคัคีภัย วาตภัย ทีป่ระสบภัยพิบัติ ภาวะฝนแล้ง ฝนทิง้ช่วงภยัจาก

อทุกภัย ภาวะฝนแล้ง ฝนทิง้ชว่ง ลูกเห็บ ภัยอันเกิดจากไฟป่า
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ภัยจากลูกเห็บ ภัยอนัเกดิจาก อากาศหนาวจัดผิดปกติ  ไม่ว่า

ไฟป่า อากาศหนาวจดัผิดปกติ เกดิจากธรรมชาติ หรือมบีุคคล

ไม่ว่าเกดิจากธรรมชาติ หรือมี หรือสัตวท์ าให้เกิด ซ่ึงก่อให้เกิด

บุคคลหรือสัตว์ท าให้เกดิ ซ่ึงกอ่ให้ อนัตรายแกช่ีวิต ร่างกายของ

เกดิอนัตรายแกช่วีิต ร่างกายของ ประชาชนหรือก่อใหเ้กิดความ

ประชาชนหรือกอ่ให้เกดิความ เสียหายแก่ทรัพย์สินของ 

เสียหายแกท่รัพยสิ์นของประชาชน ประชาชนได้รับความช่วยเหลือ

2.เพือ่ชว่ยเหลือบรรเทาความ และบรรเทาความเดือดร้อน

เดือดร้อนของผู้ประสบภัยพิบัติ 2.เพือ่ช่วยเหลือและบรรเทา

ซ่ึงหัวหน้าครอบครัว หรือสมาชกิ ความเดือดร้อนของผู้ประสบภยั

ในครอบครัวเสียชวีิตจากเหตุภัย พบิติั ซ่ึงหวัหนา้ครอบครัว

พิบัติ  หรือสมาชิกในครอบครัวเสียชีวติ

3.เพือ่ช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์ จากเหตุภัยพิบัติ
และฟืน้ฟูผู้ประสบภัย ให้ผู้ประสบ 3.เพือ่ชว่ยเหลือด้านสังคม

ภัยสามารถชว่ยเหลือตนเองได้ สงเคราะห์ และฟืน้ฟูผู้ประสบภัย

ให้ผู้ประสบภัยสามารถช่วยเหลือ

ตนเองได้
8 ส่งเสริม สนับสนุน 1.เพือ่จดัอบรม สัมมนา เจา้หน้าที่ 1.คณะกรรมการฯ 200,000 200,000 200,000 จ านวนคน 1.คณะกรรมการฯ เจา้หน้าทีแ่ละ กองสวัสดิการ

งานด้านฌาปนกจิสงเคราะห์ คณะกรรมการฯ และสมาชกิฌาปน เจา้หน้าทีแ่ละสมาชกิ สมาชกิฌาปนกจิสงเคราะห์ สังคม
กจิสงเคราะห์ ฌาปนกจิสงเคราะห์ มคีวามรู้ ความเขา้ใจเกี่ยวกบั

2.เพือ่สนับสนุนการด าเนินงานด้าน 2.ครอบครัวผู้เสียชวีิต พระราชบัญญัติการฌาปนกจิ

ฌาปนกจิสงเคราะห์ให้มีประสิทธิ ในเขตเทศบาลนคร สงเคราะห ์พ.ศ.2545 กฎกระ

ภาพมากยิ่งขึ้น นครสวรรค์ ทีย่ากไร้ ทรวง ระเบียบและประกาศ
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3.เพือ่แลกเปล่ียนทัศนคติและ อนาถา ที่เกี่ยวขอ้ง และการเงิน และการ

ประสบการณ์ท างานระหว่าง จัดท าบัญชีของสมาคมฌาปนกจิ

สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์แต่ละ สงเคราะห์  
สมาคม 2.การด าเนนิงานของสมาคม

4.เพือ่เป็นขวัญและก าลังใจต่อ ฌาปนกจิสงเคราะหม์ีความถูก

ครอบครัวผู้เสียชวีิตทีย่ากไร้อนาถา ต้องและมปีระสิทธิภาพมากขึน้

5.เพือ่เป็นค่าใชจ้า่ยชว่ยเหลืองาน 3.เกดิความสามัคคีแลกเปล่ียน

ฌาปนกจิศพผู้ยากไร้อนาถา ประสบการณ์การท างานของแต่ละ

สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์

4.ครอบครัวผู้เสียชีวติที่ยากไร้

อนาถามีขวญัและก าลังใจ

9 แกไ้ขปัญหาความ 1.เพือ่ให้ครัวเรือนทีป่ระสบปัญหา 1.ครัวเรือนทีป่ระสบ 500,000 500,000 500,000 จ านวนคน 1.ระดับคุณภาพชีวติของครัวเรือน กองสวัสดิการ
ยากจน ความยากจนได้ยกระดับคุณภาพ ปัญหาความยากจน ที่ยากจนได้มอีาชพีและระดับ สังคม

ชวีิตทีดี่ ร่มเยน็เป็นสุข ในชมุชนเขตเทศบาล คุณภาพชวีิตทีดี่ขึ้น
2.เพือ่ให้ครัวเรือนทีป่ระสบปัญหา นครนครสวรรค์ 2.ได้เกดิอาชีพและรายได้เพิม่ขึ้น

ความยากจนได้ประกอบอาชพีที่ 2.ครัวเรือนทีม่ีรายได้ ส าหรับครัวเรือนที่ยากจน

เหมาะสม มีรายได้ทีสู่งขึ้น ต่ ากว่า เกณฑ์ จปฐ 3.เกิดอาชีพหลักและอาชีพเสริม

3.เพือ่ให้ครัวเรือนทีข่าดแคลน เพิม่รายได้ในการด าเนินชีวิต

การประกอบอาชพีได้มีอาชพี ตนเองและครอบครัว
กอ่ให้เกดิรายได้แกต่นเองและ
ครัวเรือน
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10 สร้างหลักประกนัด้านราย
ได้แกผู้่สูงอายุ

1.เพือ่สนับสนุนการด าเนินงาน
โครงการสร้างหลักประกนัด้าน
รายได้

ผู้สูงอายภุายในเขตเทศบาล     78,000,000     80,000,000     85,000,000 จ านวนคน ผู้สูงอายมุี
หลักประกนัด้าน
รายได้

กองสวัสดิการ
สังคม

2.เพือ่สร้างหลักประกนัด้านราย
ได้แกผู้่สูงอายุ

11 สนับสนุนการเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคมให้แก่
คนพิการหรือทุพพลภาพ

1.เพือ่สนับสนุนการด าเนินงาน
โครงการสนับสนุนเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคมให้แกค่น
พิการหรือทุพพลภาพ

ผู้พิการหรือทุพพลภาพภายใน
เขตเทศบาล

    10,800,000     12,000,000     13,000,000 จ านวนคน ผู้พิการหรือทุพพล
ภาพได้รับสวัสดิการ
สังคม

กองสวัสดิการ
สังคม

2.เพือ่เสริมสร้างสวัสดิการทาง
สังคมให้แกค่นพิการหรือทุพพล
ภาพ

รวมงบประมาณ 167,034,078  170,234,078  170,390,000  

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน
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ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่1 การสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตร การค้าและอุตสาหกรรมการเกษตรทีส่มดลุ
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตร
4. ยทุธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน ้าซอย
อารามคาร์แมล

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 
กว้าง 6.00 เมตร ยาวประมาณ 
190 เมตรพร้อมท่อระบายน ้าขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง  0.40 เมตร ตาม
แบบแปลนรายละเอยีดของเทศบาล

      1,520,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
 พร้อมท่อ
ระบายน ้า

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดี ได้รับความสะดวก
รวดเร็ว

ส้านักการชา่ง

2 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
ถนนสาธารณะเชื่อมถนน
มาตุลี 26 หลังห้างบิก๊ซี
สาขา 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 1,529 
ตารางเมตร ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

      1,100,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดี ได้รับความสะดวก
รวดเร็ว ไม่มีปัญหา
น ้าท่วมขงั

ส้านักการชา่ง

โครงการที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561)

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์
ตัวชี วัด
(KPI)

ผ.01
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    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและทีผ่่านมา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์
ตัวชี วัด
(KPI)

ผ.01

3 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน ้า แยก
ถนนจกัรวาล (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 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
 พร้อมท่อ
ระบายน ้า

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดี ได้รับความสะดวก
รวดเร็ว ไม่มีปัญหา
น ้าท่วมขงั

ส้านักการชา่ง

4 กอ่สร้างรางระบายน ้า
 ค.ส.ล. ถนนขา้งส้านักงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ภายในชมุชนเขาโกรกพม่า

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัยใน
การจราจร การขนส่งและ
มีระบบระบายน ้าทีดี่

กอ่สร้างรางระบายน ้า ค.ส.ล. รูป
ตัวยพูร้อมฝาปิด ค.ส.ล. ขนาดกว้าง
 0.50 เมตร ยาว 320 เมตร ตาม
แบบแปลนรายละเอยีดของเทศบาล

      1,200,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
 พร้อมท่อ
ระบายน ้าและ
รางระบายน ้า

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดี ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ไม่มีปัญหา
น ้าท่วมขงั

ส้านักการชา่ง

5 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล.
พร้อมระบบระบายน ้าซอย
มาตุลี 16

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย ใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร 
กว้าง 3.00 เมตร ยาวประมาณ 
20.00 เมตร พร้อมรางระบายน ้า
ขนาด 0.60 เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

        160,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
พร้อมรางระบาย
น ้า

ราษฎรทีอ่าศัยอยู่ใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดี ไม่มีปัญหาน ้าท่วม
ขงั

ส้านักการชา่ง

6 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน ้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 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
 พร้อมท่อ
ระบายน ้า

ราษฎรทีอ่าศัยอยู่ใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดี ไม่มีปัญหาน ้าท่วม
ขงั

ส้านักการชา่ง
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    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและทีผ่่านมา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์
ตัวชี วัด
(KPI)

ผ.01

7 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน ้าและทาง
เท้า ถนนมหาเทพ (เสนอ
โดยชมุชนหนองผักตบ)

ประชาชนได้รับประโยชน์ 
จากการใชเ้ส้นทาง พร้อม
ทั งมีระบบระบายน ้าทีดี่
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัยในการเดินทาง

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.20 เมตร 
กว้าง 13-14 เมตร ยาว 1,850 
เมตร พร้อมระบบระบายน ้าและ
ทางเท้า ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

    75,000,000     75,000,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล. 
ทางเท้าและระบ
ระบายน ้า

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดี ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ไม่มีปัญหา
น ้าท่วมขงั

ส้านักการชา่ง

8 จดัซื อทีดิ่นบริเวณถนน อมั
รินทร์ ชว่งเชื่อมต่อถนน
เดิมกบัถนนผังเมืองสาย ข.
2 ขา้งโรงเรียนนวมินทราชู
ทิศ มัชณิม

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัยใน
การจราจร การขนส่ง และ
มีระบบระบายน ้าทีดี่

ทีดิ่น จ้านวน 1 - 0 - 67 ไร่ (467 
ตารางเมตร)

      4,000,000 จ้านวนทีดิ่น
เพิม่ขึ น

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยใน
พื นทีม่ีการคมนาคม
ขนส่งทีดี่ได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร

ส้านักการชา่ง

9 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
และท่อระบายน ้าถนนอมัริ
นทร์ชว่งเชื่อมต่อ
ถนนเดิมกบัถนนผังเมือง
สาย ข.2 ขา้งโรงเรียนนวมิ
นทราชทูิศ มัชณิม

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัยใน
การจราจร การขนส่ง และ
มีระบบระบายน ้าทีดี่

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.20 เมตร 
กว้าง 16 เมตร ยาว 94 เมตร 
พร้อมท่อระบายน ้า ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

      7,000,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยใน
พื นทีม่ีการคมนาคม
ขนส่งทีดี่ได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร

ส้านักการชา่ง

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
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    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและทีผ่่านมา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์
ตัวชี วัด
(KPI)

ผ.01

10 กอ่สร้างระบบ
สาธารณูปโภคภายใน
สหกรณ์เคหสถานสวรรค์
เมืองใหม่

เพือ่ให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การเดินทางและมีระบบ
ระบายน ้าทีดี่

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. 
กว้าง 9 ม. ยาวประมาณ 715 ม. 
พร้อมท่อระบายน ้าขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 ม. ปักเสา
พาดสายระบบไฟฟ้าแสงสว่างและ
ขยายเขตประปาภายในสหกรณ์
สวรรค์เมืองใหม่ ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

15,000,000    5,000,000      5,000,000      จ้านวนถนน
พร้อมท่อระบาย
น ้าและระบบ
ไฟฟ้าแสง
สว่าง,ประปา

ประชาชนได้รับความ
สะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม

ส้านักการชา่ง

11 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในเขตเทศบาล (เสนอ
โดยชมุชนในเขตเทศบาล)

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในเขต
เทศบาล

      2,000,000       2,000,000       2,000,000 จ้านวนไฟฟ้า
สาธารณะ

ประชาชนได้รับความ
สะดวก
ปลอดภัย จาก
เหตุร้ายและสะดวก
ในการสัญจร

ส้านักการชา่ง

12 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
ถนนบริเวณทางเขา้ศูนย์
ก้าจดัขยะมูลฝอยถงึหน้า
อาคารปฏิบัติการ 
ต้าบลบ้านมะเกลือ

เพือ่ปรับปรุงถนนทางเขา้
ศูนยฝั์งกลบขยะมูลฝอยฯ

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.20 เมตร 
กว้าง 7.00 เมตร ยาว 610 เมตร 
มีพื นทีไ่ม่น้อยกว่า 4,345 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนรายละเอยีด
ของเทศบาล

      3,073,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.

มีถนนทางเขา้ศูนยฝั์ง
กลบขยะมูลฝอยทีดี่

ส่วนชา่ง
สุขาภิบาล
ส้านักการชา่ง

112



113
    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและทีผ่่านมา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์
ตัวชี วัด
(KPI)

ผ.01

13 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน ้ากลุ่ม
ถนนสาธารณะภายใน
ชมุชนหนองปลาแห้ง

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      จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
 พร้อมท่อ
ระบายน ้า

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดี ได้รับความสะดวก
รวดเร็ว ไม่มีปัญหา
น ้าท่วมขงั

ส้านักการชา่ง

14 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน ้าซอย
แยกถนนขา้งปัม้เชลล์ (เขา
ขาด) (เสนอจากค้าร้องของ
ประชาชน)

เพือ่ให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การเดินทางและมีระบบ
ระบายน ้าทีดี่

ผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร 
กว้าง 4 เมตร ยาว 264 เมตร  
พร้อมท่อระบายน ้าขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.60 เมตร  ตาม
แบบแปลนรายละเอยีดของเทศบาล

      1,990,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
 พร้อมท่อ
ระบายน ้า

ประชาชนได้รับความ
สะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม

ส้านักการชา่ง

15 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน ้า ซอย
ดาวดึงส์ 11 (เสนอจากค้า
ร้องประชาชน)

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง 4.00-6.00 
เมตร ยาว 225 เมตร หนา 0.15 
เมตร พร้อมท่อระบายน ้าขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 เมตร ตาม
แบบแปลนรายละเอยีดของเทศบาล

      1,580,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล 
พร้อมท่อระบาย
น ้า

ประชาชนได้รับความ
สะดวก
ปลอดภัย จาก
เหตุร้ายและสะดวก
ในการสัญจร

ส้านักการชา่ง

16 ติดตั งเสาไฟฟ้าพร้อมดวง
โคมถนนธรรมวิถ ี(เสนอ
จากค้าร้องของประชาชน)

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ติดตั งเสาไฟฟ้าชนิดโคมเด่ียว ดวง
โคมชนิด LED จ้านวน 30 ชดุ ตาม
แบบแปลนรายละเอยีดของเทศบาล

      1,930,000 จ้านวนเสาไฟฟ้า ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยใน
พื นทีไ่ด้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง 
การจราจร การขนส่ง

ส้านักการชา่ง
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    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและทีผ่่านมา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์
ตัวชี วัด
(KPI)

ผ.01

17 ซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. 
ถนนแนวผังเมืองสาย ข บน
เกาะยม (เสนอโดยชมุชน
เกาะยม)

เพือ่ให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การเดินทางและเชื่อม
เส้นทางระหว่างสะพาน
ป้อมหนึง่ถงึสะพานขา้ม
แม่น ้าน่าน)

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.20 เมตร 
พื นที ่2,300 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนรายละเอยีดของเทศบาล

      1,610,000 จ้านวนผิวจราจร 
ค.ส.ล.

ประชาชนได้รับความ
สะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางและขนส่ง

ส้าน้าการชา่ง

18 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน ้ากลุ่ม 
ซอยเชื่อมระหว่างถนน
พุทธมงคลนิมิตร ตรง
ขา้มโรงเกลือ กบัถนนอมัริ
นทร์วิถ ีตรงขา้มพัสดุส่วน
ชา่งสุขาภิบาล (เสนอโดย
ชมุชนวัดพุทธ)

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 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
 พร้อมท่อ
ระบายน ้า

ราษฎรทีอ่าศัยอยู่ใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดี ไม่มีปัญหาน ้าท่วม
ขงั

ส้านักการชา่ง

19 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
ถนนสาธารณะ จากแยก
ถนนผังเมืองสาย ก 3 ถงึ
บริเวณพื นทีก่อ่สร้างอาคาร
สัญลักษณ์ต้นน ้าเจา้พระยา

เพือ่ให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การเดินทางและขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล.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 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
 พร้อมไหล่ทาง
แอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต

ประชาชนได้รับความ
สะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม

ส้านักการชา่ง
เงินอุดหนุน
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    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและทีผ่่านมา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์
ตัวชี วัด
(KPI)

ผ.01

20 ขยายผิวจราจรแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต ถนนผังเมือง
สาย ก พร้อมกอ่สร้างเกาะ
กลางถนนทางเท้า ท่อ
ระบายน ้า และระบบไฟฟ้า
ส่องสว่างถนนผังเมืองสาย ก

เพือ่ให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร
ไปมา

ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หนา 0.05 เมตร พื นที ่19,370 
เมตร พร้อมกอ่สร้างท่อระบายน ้า
ทางเท้าและเกาะกลางตามแนว
ถนนยาว 2,768 เมตร ตามแบบ
แปลนรายละเอยีดของเทศบาล

    25,000,000     25,000,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติก
คอนกรีต พร้อม
ท่อระบายน ้า

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดี ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ไม่มี
ปัญหาน ้าท่วมขงั

ส้านักการชา่ง

21 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน ้าถนน
สาธารณะฝ่ังเกาะยมจาก
แยกวัดคลองคางถงึบริเวณ
โรงประปาเกาะยม

เพือ่แกป้ัญหาการจราจร
และระบบระบายน ้า

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.20 เมตร 
กว้าง 5.60 เมตร ยาว 635 เมตร 
พร้อมท่อระบายน ้าขนาดเส้นฝ่า
ศูนยก์ลาง 0.80 เมตร ยาว 725 
เมตร ตามแบบแปลนรายละเอยีด
ของเทศบาล

      7,200,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
 พร้อมท่อ
ระบายน ้า

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดี ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ไม่มี
ปัญหาน ้าท่วมขงั

ส้านักการชา่ง

22 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน ้าถนน
ภายในชมุชนวัดวรนาถ
บรรพต ซอยธรรมวิถ ี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 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
 พร้อมท่อ
ระบายน ้า

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดี ได้รับความสะดวก
รวดเร็ว ไม่มีปัญหา
น ้าท่วมขงั

ส้านักการชา่ง

เงินอุดหนุนเงินอุดหนุน
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    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและทีผ่่านมา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์
ตัวชี วัด
(KPI)

ผ.01

23 ติดตั งเสาไฟฟ้าพร้อมดวง
โคมถนนเทพนิมิตร (ตัดใหม่)
(เสนอจากค้าร้องของ
ประชาชน)

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

เสาไฟฟ้าชนิดโคมเด่ียว ดวงโคม
ชนิด LED จ้านวน 20 ชดุ ถนน
เทพนิมิตร (ตัดใหม่) ตามแบบ
แปลนรายละเอยีดของเทศบาล

840,000        จ้านวนเสาไฟฟ้า ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการเดิน
ทางและลดปัญหา
อบุัติเหตุ

ส้านักการชา่ง

24 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน ้า ถนน
สวรรค์วิถ ี2
(เสนอจากค้าร้องของ
ประชาชน)

เพือ่ให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การเดินทางและมีระบบ
ระบายน ้าทีดี่

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

        760,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
 พร้อมท่อ
ระบายน ้า

ราษฏรทีอ่าศัยอยู่ใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดีไม่มีปัญหาน ้าท่วม

ส้านักการชา่ง

25 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน ้าถนน
โกสีย ์14
(เสนอจากค้าร้องของ
ประชาชน)

เพือ่ให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การเดินทางและมีระบบ
ระบายน ้าทีดี่

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 
กว้าง 4 เมตร ยาว 184 เมตร 
พร้อมท่อระบายน ้าขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 เมตร ตาม
แบบแปลนรายละเอยีดของเทศบาล

      1,240,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
 พร้อมท่อ
ระบายน ้า

ประชาชนได้รับความ
สะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม

ส้านัการชา่ง

26 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน ้า ค.ส.ล.
ซอยโกสีย ์8
(เสนอจากค้าร้องของ
ประชาชน)

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัยใน
การเดินทาง การจราจร
การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร 
กว้าง 2.50 เมตร ยาวประมาณ 
95.00 เมตร พร้อมท่อระบายน ้า
ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 เมตร 
ตามแบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

        530,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
 พร้อมท่อ
ระบายน ้า

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยใน
พื นทีก่ารคมนาคมทีดี่
 ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ไม่มีปัญหา
น ้าท่วมขงั

ส้านักการชา่ง
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    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและทีผ่่านมา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์
ตัวชี วัด
(KPI)

ผ.01

27 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน ้า ซอย
โกสีย ์10 
(เสนอจากค้าร้องของ
ประชาชน)

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย ใน
การจราจร การขนส่งและ
มีระบบระบายน ้าทีดี่

ผิวจราจร  ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 175  เมตร 
พร้อมท่อระบายน ้าขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 เมตร  ตาม
แบบแปลนของเทศบาล

      1,000,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
 พร้อมท่อ
ระบายน ้า

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดี ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ไม่มีปัญหา
น ้าท่วมขงั

ส้านักการชา่ง

28 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน ้า ถนน
สวรรค์วิถ ี66
(เสนอจากค้าร้องของ
ประชาชน)

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการเดินทาง การจราจร 
 การขนส่ง และมีระบบ
ระบายน ้าทีดี่

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 
กว้าง 3.00 - 5.00 เมตร ยาว 320 
เมตร พร้อมท่อระบายน ้าขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.60 เมตร ตาม
แบบแปลนรายละเอยีดของเทศบาล

      2,410,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจรพร้อม
ท่อระบายน ้า

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดี ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ไม่มีปัญหา
น ้าท่วมขงั

ส้านักการชา่ง

29 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน ้า ซอย
โกสีย ์2
(เสนอจากค้าร้องของ
ประชาชน)

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการจราจร การขนส่ง 
และมีระบบระบายน ้าทีดี่

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

        950,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
 พร้อมท่อ
ระบายน ้า

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
การขนส่งและการ
คมนาคม

ส้านักการชา่ง
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    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและทีผ่่านมา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์
ตัวชี วัด
(KPI)

ผ.01

30 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน ้าถนน
สาธารณะแยกถนน
พหลโยธินขา้งสถานีไฟฟ้า
ยอ่ยเชื่อมถนนก้าลังพล 
(เสนอจากค้าร้องของ
ประชาชน)

เพือ่ให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การเดินทางและมีระบบ
ระบายน ้าทีดี่

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.20 เมตร 
กว้าง 6 เมตร ยาว 883 เมตร 
พร้อมท่อระบายน ้า ค.ส.ล. ขนาด 
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.60 เมตร ตาม
แบบแปลนรายละเอยีดของเทศบาล

      4,300,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
 พร้อมท่อ
ระบายน ้า

ราษฎรทีอ่าศัยอยู่ใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดีไม่มีปัญหาน ้าท่วม

ส้านักการชา่ง

31 ติดตั งป้ายหยดุรถโดยสาร
ประจ้าทาง (เสนอโดย
สโมสรโรตาร่ีส่ีแคว)

เพือ่แสดงจดุหยดุรถ
โดยสารเป็นการป้องกนั
และลดปัญหาอบุัติเหตุ

ป้ายหยดุรถโดยสารประจ้าทางตาม
แบบแปลนรายละเอยีดของเทศบาล

        600,000 จ้านวนป้ายหยดุ
รถโดยสาร
ประจ้าทาง

ปัญหาอบุัติเหตุลดลง ส้านักการชา่ง

32 ติดตั งทีจ่อดจกัรยาน เพือ่รองรับสนับสนุน
ส่งเสริมพัฒนาเมืองจกัรยาน

ทีจ่อดรถจกัรยานรองรับจกัรยาน
จ้านวน 2,000 คัน

      2,500,000 จ้านวนทีจ่อด
รถจกัรยาน

ได้ต้าแหน่งและที่
จอดจกัรยานที่
เหมาะสมและมีผู้ใช้
จกัรยานมากขึ น

ส้านักการชา่ง

33 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 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
 พร้อมท่อ
ระบายน ้า

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
การขนส่งและการ
คมนาคม

ส้านักการชา่ง
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    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและทีผ่่านมา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์
ตัวชี วัด
(KPI)

ผ.01

34 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
ถนนพุทธมงคล (เสนอโดย
ชมุชนวัดพุทธ)

เพือ่ให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การเดินทางและมีระบบ
ระบายน ้าทีดี่

ผิวจราจร ค.ส.ล.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 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.

ประชาชนได้รับความ
สะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางและขนส่ง

ส้านักการชา่ง

35 ปรับปรุงทางเท้าและ
ซ่อมแซมผิวจราจรถนนไกร
ลาศ (เสนอจากค้าร้องของ
ประชาชน)

เพือ่ให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร
ไปมา

ทางเท้าพื นทีไ่ม่น้อยกว่า 3,800 
ตารางเมตร และผิวจราจรพื นทีไ่ม่
น้อยกว่า 6,570 ตารางเมตร

      2,700,000 4,700,000      จ้านวนทางเท้า
และผิวจราจร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง
และขนส่งปลอดภัย

ส้านักการชา่ง

36 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน ้า ตามผัง
เมืองรวมถนนสาย ข 
(บริเวณเกาะยม) (เสนอ
โดยชมุชนเกาะยม)

เพือ่เปิดพื นทีแ่ละรองรับ
การขยายตัวของชมุชน
และปริมาณการจราจรใน
อนาคต

ผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาด 20 เมตร 
พร้อมท่อระบายน ้า ขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.80 เมตร ทาง
เท้าและโคมไฟถนนเขตทาง กว้าง
รวม 16 เมตร ยาวประมาณ 2,450 
เมตร ตามแบบแปลนรายละเอยีด
ของเทศบาล

    60,000,000     60,000,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจรพร้อม
ท่อระบายน ้าทาง
เท้าและโคมไฟ
ถนนเขตทาง

ประชาชนมีทางเลือก
เส้นทางนี ใชใ้น การ
สัญจรเพิม่ขึ น ลด
อบุัติเหตุทีอ่าจเกดิขึ น
 ตามแนวทางแยก
สายหลักเดิม

ส้านักการชา่ง
เงินอุดหนุนเงินอุดหนุน

119



120
    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและทีผ่่านมา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์
ตัวชี วัด
(KPI)

ผ.01

37 กอ่สร้างท่อระบายน ้า
พร้อมทางเท้าถนนริมน ้า
ตั งแต่โรงเรียนอนุบาล
นครสวรรค์ถงึบริเวณหลัง
ส้านักงานอยัการ (ฝ่ังส่วน
ราชการ) (เสนอจากค้าร้อง
ของประชาชน)

เพือ่ให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร
 และมีระบบระบายน ้าทีดี่

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

      9,200,000 จ้านวนความยาว
ท่อระบายน ้า
พร้อมทางเท้า

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดี ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ไม่มีปัญหา
น ้าท่วมขงั

ส้านักการชา่ง

38 กอ่สร้างผิวจาจร ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน ้า ซอย
มาตุลี 35 ชว่งที ่2 (เสนอ
จากค้าร้องของประชาชน)

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการเดินทาง การจราจร 
 การขนส่ง และมีระบบ
ระบายน ้าทีดี่

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 140 เมตร 
พร้อมท่อระบายน ้า ขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 เมตร ตาม
แบบแปลนรายละเอยีดเทศบาล

      1,250,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
 พร้อมท่อ
ระบายน ้า

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดี ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ไม่มีปัญหา
น ้าท่วมขงั

ส้านักการชา่ง

39 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
ถนนอรรถกวี จากถนน
โกสียถ์งึโรงพยาบาลสวรรค์
ประชารักษ์ (เสนอจากค้า
ร้องของประชาชน)

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกใน การ
เดินทางการจราจร การ
ขนส่ง

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

      5,760,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
และการขนส่ง

ส้านักการชา่ง
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    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและทีผ่่านมา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์
ตัวชี วัด
(KPI)

ผ.01

40 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล.
ถนนมาตุลี  จากถนนริม
เขื่อนถงึซอยมาตุลี 5 
(เสนอจากค้าร้องของ
ประชาชน)

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง การจราจร
การขนส่ง

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

      5,520,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
และ การขนส่ง

ส้านักการชา่ง

41 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
ถนนสวรรค์วิถจีากแยก
ถนนอรรถกวี ถงึสามแยก
ถนนดาวดึงส์ (เสนอจากค้า
ร้องของประชาชน)

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย 
ในการเดินทาง การจราจร
การขนส่ง

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

      9,120,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
 การขนส่งและ
การจราจร

ส้านักการชา่ง

42 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
ถนนอรรถกวี จาก
โรงพยาบาลสวรรค์ประชา
รักษ์ถงึถนนอมราวิถ ี(เสนอ
จากค้าร้องของประชาชน)

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย ใน
การเดินทาง การจราจร
การขนส่ง

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

      5,200,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
 การขนส่งและ
การจราจร

ส้านักการชา่ง

43 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
ถนนโกสียจ์ากวัด
นครสวรรค์ถงึ 
ธนาคารกรุงไทย จ้ากดั 
สาขา ถนนสวรรค์วิถ ี
(เสนอจากค้าร้องของ
ประชาชน)

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย ใน
การเดินทาง การจราจร
การขนส่ง

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

      4,100,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
การขนส่งและ
การจราจร

ส้านักการชา่ง
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122
    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและทีผ่่านมา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์
ตัวชี วัด
(KPI)

ผ.01

44 กอ่สร้างผิวจราจ ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน ้า ถนน
สวรรค์วิถ ีจากแยกหน้าวัด
นครสวรรค์ถงึตึกน ้าเงิน

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การจราจร การขนส่งและ
มีระบบระบายน ้าทีดี่

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

      8,500,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
 พร้อมท่อ
ระบายน ้า

ราษฏรทีอ่ยู่อาศัยใน
พื นทีไ่ด้รับการ
คมนาคมทีส่ะดวก ไม่
มีปัญหาน ้าท่วมขงั

ส้านักการชา่ง

45 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล 
ถนนโกสีย ์หน้าทีท่้าการ
ไปรษณียถ์งึวัดนครสวรรค์ 
(เสนอจากค้าร้องของ
ประชาชน)

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.20 เมตร 
กว้าง 11 - 15 เมตร ยาว 775 
เมตร หรือมีเนื อทีไ่ม่น้อยกว่า 
10,020 เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

      8,100,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
การขนส่งและการ
คมนาคม

ส้านักการชา่ง

46 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล 
พร้อมท่อระบายน ้า ถนน
สาธารณะแยกถนน
พิทักษ์สันติราษฎร์ (ขา้ง
บ้านนางชะเอม สิงหะ) 
(เสนอโดยชมุชนสามัคคี
พัฒนา)

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการจราจร การขนส่ง
และมีระบบระบายน ้าทีดี่

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

        340,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
 พร้อมท่อ
ระบายน ้า

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดี ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ไม่มีปัญหา
น ้าท่วมขงั

ส้านักการชา่ง
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    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและทีผ่่านมา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์
ตัวชี วัด
(KPI)

ผ.01

47 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน ้า ภายใน
ชมุชนสุขสวัสด์ิ ศูนยท์่ารถ 
จ้านวน 9 ซอย
(เสนอโดยชมุชนสุขสวัสด์ิ)

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการเดินทาง การขนส่ง
และมีระบบระบายน ้าทีดี่

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 
กว้าง 3.00-7.00 เมตร ยาว
ประมาณ 611 เมตร พร้อมท่อ
ระบายน ้า ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 
0.60 เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

      5,360,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
 พร้อมท่อ
ระบายน ้า

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดี ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ไม่มีปัญหา
น ้าท่วมขงั

ส้านักการชา่ง

48 กอ่สร้างโครงขา่ยเส้นทาง
จกัรยานน้าร่องบนถนนริม
เขื่อน

เพือ่รองรับสนับสนุน
ส่งเสริมพัฒนาเมืองจกัรยาน

เส้นทางจกัรยานทีไ่ด้มาตรฐานใน
เมืองเป็นโครงการน้าร่อง

        500,000 จ้านวนเส้นทาง
จกัรยาน

ได้เส้นทางจกัรยานที่
ได้มาตรฐานและ
คุณภาพ และมีผู้ใช้
จกัรยานมากขึ น

ส้านักการชา่ง

49 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
ถนนผังเมืองสาย ง.2 ถนน
ก้าลังพลชว่งเชื่อมต่อคัน
ป้องกนัน ้าท่วมกรมโยธาฯ 
กบัถนนพหลโยธิน

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 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยใน
พื นทีม่ีการคมนาคม
ขนส่งทีดี่ ได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร

ส้านักการชา่ง

50 ขยายผิวจาจร ค.ส.ล. ถนน
อมัรินทร์ จากหน้าแฟลต
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 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยใน
พื นทีม่ีการคมนาคม
ขนส่งทีดี่ได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร

ส้านักการชา่ง
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    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและทีผ่่านมา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์
ตัวชี วัด
(KPI)

ผ.01

51 ขยายผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมกอ่สร้างทางเท้าแยก
ถนนไกรลาศขา้งศาลอทุธรณ์

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัยใน
การจราจร การขนส่ง และ
มีระบบระบายน ้าทีดี่

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

      7,000,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
 พร้อมทางเท้า
และท่อระบายน ้า

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยใน
พื นทีม่ีการคมนาคม
ขนส่งทีดี่ ได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร

ส้านักการชา่ง

52 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน ้าแยก
ถนนจกัรวาลบริเวณซอย
ขา้งบ้านเลขที ่83/126 ถงึ
ขา้งบ้านเลขที ่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 ้าขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 
0.60 เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

      1,950,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
 พร้อมท่อ
ระบายน ้า

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยใน
พื นทีม่ีการคมนาคม
ขนส่งทีดี่ได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร

ส้านักการชา่ง

53 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน ้าบริเวณ
ชมุชนเจา้แม่ศรีจนัทร์

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 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
 พร้อมท่อ
ระบายน ้า

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยใน
พื นทีม่ีการคมนาคม
ขนส่งทีดี่ได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร

ส้านักการชา่ง
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    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและทีผ่่านมา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์
ตัวชี วัด
(KPI)

ผ.01

54 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน ้าแยก
ถนนหลังสนามกฬีากลาง 
ขา้งบ้านเลขที ่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 ้าขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 
0.60 เมตรตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

        945,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
 พร้อมท่อ
ระบายน ้า

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยใน
พื นทีม่ีการคมนาคม
ขนส่งทีดี่ ได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร

ส้านักการชา่ง

55 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
แยกถนนหลังสนามกฬีา
กลาง ขา้งบ้านเลขที ่99/4

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง การจราจร การ
ขนส่ง

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

        880,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยใน
พื นทีม่ีการคมนาคม
ขนส่งทีดี่ ได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร

ส้านักการชา่ง

56 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
แยกถนนจกัรวาล ขา้ง
บ้านเลขที ่3 บริเวณชมุชน
เจา้แม่ศรีจนัทร์

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 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยใน
พื นทีม่ีการคมนาคม
ขนส่งทีดี่ ได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร

ส้านักการชา่ง
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    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและทีผ่่านมา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์
ตัวชี วัด
(KPI)

ผ.01

57 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน ้าซอย
แยกถนนอมัรินทร์ ขา้ง
บ้านเลขที ่392/32

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง การจราจร
การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาด หนา 0.15 
เมตร กว้างประมาณ 4.00 เมตร 
ยาว 300 เมตร พร้อมท่อระบายน ้า
 ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 
0.40 เมตร ตามแบบแปลน 
รายละเอยีดของเทศบาล

      2,800,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
 พร้อมท่อ
ระบายน ้า

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดี ได้รับความสะดวก
รวดเร็ว

ส้านักการชา่ง

58 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน ้า  ถนน
ซอยโกสีย ์16

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
ในการเดินทาง การจราจร
 การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 
กว้าง 4.00 เมตร ยาวประมาณ 
400  เมตร พร้อมท่อระบายน ้า
เส้นผ่าศูนยก์ลาง  0.80 เมตร ตาม
แบบแปลนรายละเอยีดของเทศบาล

      3,500,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
 พร้อมท่อ
ระบายน ้า

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดี ได้รับความสะดวก
รวดเร็ว

ส้านักการชา่ง

59 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน ้าถนน
สาธารณะทางเขา้หมูบ่้าน
สุขสวัสด์ิ 8

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง การจราจร
การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาด หนา 0.15 
เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว
ประมาณ 200 เมตร พร้อมท่อ
ระบายน ้า ค.ส.ล. ขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.60 เมตร ตาม
แบบแปลน รายละเอยีดของเทศบาล

1,737,000      จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
 พร้อมท่อ
ระบายน ้าค.ส.ล.

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดีได้รับความสะดวก
รวดเร็ว

ส้านักการชา่ง

126



127
    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและทีผ่่านมา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์
ตัวชี วัด
(KPI)

ผ.01

60 ติดตั งโคมไฟถนน LED 
ภายในอทุยานสวรรค์

เพือ่ความปลอดภัยในชวีิต
และทรัพยสิ์นของประชาชน

ติดตั งเสาไฟฟ้าชนิดโคมเด่ียว ดวง
โคมชนิด LED จ้านวน  85  ชดุ 
ตามแบบแปลน รายละเอยีดของ
เทศบาล

      3,790,000 จ้านวนโคมไฟ 
LED

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในส่ิงของ
และทรัพยสิ์นมากขึ น

ส้านักการชา่ง

61 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน ้าซอยบาง
เรารักกนัจริง ซอย 8 (เสนอ
โดยชมุชนบางเรารักกนัจริง)

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย ใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร 
กว้าง 3.50 - 4.50 เมตร ยาว
ประมาณ 82.00 เมตร พร้อมท่อ
ระบายน ้าขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 
0.40 เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

        570,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
 พร้อมท่อ
ระบายน ้า

ราษฎรทีอ่าศัยอยู่ใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดี ไม่มีปัญหาน ้าท่วม
ขงั

ส้านักการชา่ง

62 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน ้าซอย
แยกจากซอยชมุชนสามัคคี
 10

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย ใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร 
กว้าง 4.50 เมตร ยาวประมาณ 
75.00 เมตร พร้อมท่อระบายน ้า
ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 เมตร 
ตามแบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

        660,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
 พร้อมท่อ
ระบายน ้า

ราษฎรทีอ่าศัยอยู่ใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดี ไม่มีปัญหาน ้าท่วม
ขงั

ส้านักการชา่ง

63 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน ้าซอยขา้ง
ร้านทองบุญชตูรงขา้ม
บ้านเลขที ่184/35

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย ใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร 
กว้าง 4.50 เมตร ยาวประมาณ 
84.00 เมตร พร้อมท่อระบายน ้า
ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 เมตร 
ตามแบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

        600,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
 พร้อมท่อ
ระบายน ้า

ราษฎรทีอ่าศัยอยู่ใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดี ไม่มีปัญหาน ้าท่วม
ขงั

ส้านักการชา่ง

127



128
    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและทีผ่่านมา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์
ตัวชี วัด
(KPI)

ผ.01

64 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน ้าถนน
สาธารณะเขา้ชมุชนหนอง
ปลาแห้งต่อจากถนนทาง
หลวงชนบทเดิมถงึ
บ้านเลขที ่25/7 (เสนอโดย
ชมุชนหนองปลาแห้ง)

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย ใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร 
กว้าง 5.50 เมตร ยาวประมาณ 
590.00 เมตร พร้อมท่อระบายน ้า
ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.60 เมตร 
ตามแบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

      5,036,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
 พร้อมท่อ
ระบายน ้า

ราษฎรทีอ่าศัยอยู่ใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดี ไม่มีปัญหาน ้าท่วม
ขงั

ส้านักการชา่ง

65 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน ้าถนน
หลังวัดสุคตวราราม (เสนอ
โดยชมุชนสะพานด้า)

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย ใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร 
กว้าง 4.00 เมตร ยาวประมาณ 
121.00 เมตร พร้อมท่อระบายน ้า
ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 เมตร 
ตามแบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

        945,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
 พร้อมท่อ
ระบายน ้า

ราษฎรทีอ่าศัยอยู่ใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดี ไม่มีปัญหาน ้าท่วม
ขงั

ส้านักการชา่ง

66 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
ชมุชนสถานีรถไฟชว่งแยก
ถนนชมุแสง-นครสวรรค์ 
ถงึสถานีรถไฟปากน ้าโพ 
(เสนอโดยชมุชนสถานีรถไฟ)

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย ใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร 
กว้าง 3.00 เมตร ยาวประมาณ 
250.00 เมตร  ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

        500,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
 พร้อมท่อ
ระบายน ้า

ราษฎรทีอ่าศัยอยู่ใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดี ไม่มีปัญหาน ้าท่วม
ขงั

ส้านักการชา่ง

128



129
    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและทีผ่่านมา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์
ตัวชี วัด
(KPI)

ผ.01

67 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
ชมุชนสถานีรถไฟจาก
โรงเรียนวิชาวดี-สุดเขต
เทศบาล (เสนอโดยชมุชน
สถานีรถไฟ)

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย ใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร 
กว้าง 6.00 เมตร ยาวประมาณ 
370.00 เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

      1,480,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
 พร้อมท่อ
ระบายน ้า

ราษฎรทีอ่าศัยอยู่ใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดี ไม่มีปัญหาน ้าท่วม
ขงั

ส้านักการชา่ง

68 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน ้าซอย
ประทีปรุ่งเรือง ชว่ง
บ้านเลขที ่133/31 ถงึ
บ้านเลขที ่113/28 (เสนอ
จากค้าร้องของประชาชน)

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย ใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร 
กว้าง 6.00 เมตร ยาวประมาณ 
64.00 เมตร พร้อมท่อระบายน ้า
ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 เมตร 
ตามแบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

        520,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
 พร้อมท่อ
ระบายน ้า

ราษฎรทีอ่าศัยอยู่ใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดี ไม่มีปัญหาน ้าท่วม
ขงั

ส้านักการชา่ง

69 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน ้าถนนรังสิ
โยทัย บริเวณขา้งบ้านเลขที่
 76/5-6 ถงึบ้านเลขที ่92/1

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย ใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร 
กว้าง 4.50 เมตร ยาวประมาณ 
310.00 เมตร พร้อมท่อระบายน ้า
ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.60 เมตร 
ตามแบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

      2,420,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
 พร้อมท่อ
ระบายน ้า

ราษฎรทีอ่าศัยอยู่ใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดี ไม่มีปัญหาน ้าท่วม
ขงั

ส้านักการชา่ง

70 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมระบบระบายน ้าถนน
อมัรินทร์วิถขีา้งโรงเรียน
อนุชนวัฒนา

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย ใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร 
กว้าง 8.50 เมตร ยาวประมาณ 
160.00 เมตร พร้อมระบบระบาย
น ้า ตามแบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

      1,720,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
 พร้อมท่อ
ระบายน ้า

ราษฎรทีอ่าศัยอยู่ใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดี ไม่มีปัญหาน ้าท่วม
ขงั

ส้านักการชา่ง

129



130
    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและทีผ่่านมา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์
ตัวชี วัด
(KPI)

ผ.01

71 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมรางระบายน ้า ค.ส.ล.
 ชมุชนวัดหลวงปูท่้าว ซอย
มาตุลี 20/3

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย ใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร 
กว้าง 3.50 เมตร ยาวประมาณ 
118 เมตร พร้อมรางระบายน ้า ค.
ส.ล. กว้าง 0.60 เมตร ตามแบบ
แปลนรายละเอยีดของเทศบาล

        575,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
 พร้อมราง
ระบายน ้า

ราษฎรทีอ่าศัยอยู่ใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดี ไม่มีปัญหาน ้าท่วม
ขงั

ส้านักการชา่ง

72 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน ้าถนน
โกสียเ์ชื่อมถนนเจา้ส่ีพระยา
 ขา้งร้าน ป.ปลา

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย ใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร 
กว้าง 4.00 เมตร ยาวประมาณ 66 
เมตร พร้อมท่อระบายน ้าขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 เมตร ตาม
แบบแปลนรายละเอยีดของเทศบาล

        420,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
 พร้อมท่อ
ระบายน ้า

ราษฎรทีอ่าศัยอยู่ใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดี ไม่มีปัญหาน ้าท่วม
ขงั

ส้านักการชา่ง

73 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน ้าถนน
ภายในหมูบ่้านสุขสวัสด์ิวิล
ล่า โครงการ 5 (เสนอโดย
ชมุชนหนองสาหร่าย)

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย ใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร 
กว้าง 6.00 เมตร ยาวประมาณ 
555 เมตร พร้อมท่อระบายน ้าขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.60 เมตร ตาม
แบบแปลนรายละเอยีดของเทศบาล

      5,300,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
 พร้อมท่อ
ระบายน ้า

ราษฎรทีอ่าศัยอยู่ใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดี ไม่มีปัญหาน ้าท่วม
ขงั

ส้านักการชา่ง
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131
    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและทีผ่่านมา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์
ตัวชี วัด
(KPI)

ผ.01

74 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน ้าถนน
ภายในหมูบ่้านสุขสวัสด์ิวิล
ล่า โครงการ 6 (เสนอโดย
ชมุชนหนองสาหร่าย)

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย ใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร 
กว้าง 4.50 เมตร ยาวประมาณ 
370 เมตรพร้อมท่อระบายน ้าขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.60 เมตร ตาม
แบบแปลนรายละเอยีดของเทศบาล

      3,115,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
 พร้อมท่อ
ระบายน ้า

ราษฎรทีอ่าศัยอยู่ใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดี ไม่มีปัญหาน ้าท่วม
ขงั

ส้านักการชา่ง

75 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล.
ซอยแยกถนนอมัรินทร์วิถี
ขา้งบ้านเลขที ่31/7 (เสนอ
จากค้าร้องของประชาชน)

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย ใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร 
กว้าง 4.00 เมตร ยาวประมาณ 
75.00 เมตร  ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

        200,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.

ราษฎรทีอ่าศัยอยู่ใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดี ไม่มีปัญหาน ้าท่วม
ขงั

ส้านักการชา่ง

76 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน ้า ชมุชน
ถาวรพัฒนาถนนซอยแยก
ถนนสาธารณะขา้งบ้าน
เลขที ่193 และ 334 
(เสนอจากค้าร้องของ
ประชาชน)

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย ใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร 
กว้าง 2.50 - 4.00 เมตร ยาว
ประมาณ 218.00 เมตร พร้อมท่อ
ระบายน ้าขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 
0.40 เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

      1,330,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
 พร้อมท่อ
ระบายน ้า

ราษฎรทีอ่าศัยอยู่ใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดี ไม่มีปัญหาน ้าท่วม
ขงั

ส้านักการชา่ง
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    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและทีผ่่านมา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์
ตัวชี วัด
(KPI)

ผ.01

77 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล.
พร้อมท่อระบายน ้าถนน
ซอยแยกถนนอมัรินทร์วิถี
ขา้งบ้านเลขที ่247

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย ใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร 
กว้าง 4.00 เมตร ยาวประมาณ 
135.00 เมตร พร้อมท่อระบายน ้า
ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 เมตร 
ตามแบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

        900,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
 พร้อมท่อ
ระบายน ้า

ราษฎรทีอ่าศัยอยู่ใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดี ไม่มีปัญหาน ้าท่วม
ขงั

ส้านักการชา่ง

78 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล.
พร้อมท่อระบายน ้าถนน
ซอยแยกถนน
อมัรินทร์วิถขีา้งบ้านเลขที ่
377/95

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย ใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร 
กว้าง 4.00 เมตร ยาวประมาณ 
115.00 เมตร พร้อมท่อระบายน ้า
ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 เมตร 
ตามแบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

        770,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
 พร้อมท่อ
ระบายน ้า

ราษฎรทีอ่าศัยอยู่ใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดี ไม่มีปัญหาน ้าท่วม
ขงั

ส้านักการชา่ง

79 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล.
พร้อมท่อระบายน ้าถนน
ซอยแยกถนนอมัรินทร์วิถี
ขา้งบ้านเลขที ่377/100

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย ใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร 
กว้าง 2.80 เมตร ยาวประมาณ 
60.00 เมตร พร้อมท่อระบายน ้า
ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 เมตร 
ตามแบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

        415,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
 พร้อมท่อ
ระบายน ้า

ราษฎรทีอ่าศัยอยู่ใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดี ไม่มีปัญหาน ้าท่วม
ขงั

ส้านักการชา่ง
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    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและทีผ่่านมา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์
ตัวชี วัด
(KPI)

ผ.01

80 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน ้าซอย
แยกถนนอรรถกวี 8 ขา้ง
ศาลกรมหลวงชมุพร

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย ใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร 
กว้าง 4.00 - 6.00 เมตร ยาว
ประมาณ 185.00 เมตร พร้อมท่อ
ระบายน ้าขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 
0.40 เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

      1,240,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
 พร้อมท่อ
ระบายน ้า

ราษฎรทีอ่าศัยอยู่ใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดี ไม่มีปัญหาน ้าท่วม
ขงั

ส้านักการชา่ง

81 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน ้าถนน
สาธารณะขา้งร้านบุญชยั
คอนกรีต (เสนอจากค้าร้อง
ของประชาชน)

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย ใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร 
กว้าง 5.00 เมตร ยาวประมาณ 
320.00 เมตร พร้อมท่อระบายน ้า
ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.60 และ 
1.00 เมตร  ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

      3,260,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
 พร้อมท่อ
ระบายน ้า

ราษฎรทีอ่าศัยอยู่ใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดี ไม่มีปัญหาน ้าท่วม
ขงั

ส้านักการชา่ง

82 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน ้าซอยรวม
ใจพัฒนา 5

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย ใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร 
กว้าง 4.00 เมตร ยาวประมาณ 
77.00 เมตร พร้อมท่อระบายน ้า
ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.60 เมตร 
 ตามแบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

        605,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
 พร้อมท่อ
ระบายน ้า

ราษฎรทีอ่าศัยอยู่ใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดี ไม่มีปัญหาน ้าท่วม
ขงั

ส้านักการชา่ง
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    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและทีผ่่านมา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์
ตัวชี วัด
(KPI)

ผ.01

83 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน ้าซอยรวม
ใจพัฒนา 6

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย ใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร 
กว้าง 4.00 เมตร ยาวประมาณ 
96.00 เมตร พร้อมท่อระบายน ้า
ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.60 เมตร 
 ตามแบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

        755,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
 พร้อมท่อ
ระบายน ้า

ราษฎรทีอ่าศัยอยู่ใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดี ไม่มีปัญหาน ้าท่วม
ขงั

ส้านักการชา่ง

84 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน ้าซอยรวม
ใจพัฒนา 7

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย ใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร 
กว้าง 4.50 เมตร ยาวประมาณ 
113.00 เมตร พร้อมท่อระบายน ้า
ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.60 เมตร 
 ตามแบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

        845,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
 พร้อมท่อ
ระบายน ้า

ราษฎรทีอ่าศัยอยู่ใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดี ไม่มีปัญหาน ้าท่วม
ขงั

ส้านักการชา่ง

85 กอ่สร้างผิวจราจรล ค.ส.ล.
 พร้อมท่อระบายน ้าซอย
รวมใจพัฒนา 8

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย ใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร 
กว้าง 4.50 เมตร ยาวประมาณ 
120.00 เมตร พร้อมท่อระบายน ้า
ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.60 เมตร 
 ตามแบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

      1,030,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
 พร้อมท่อ
ระบายน ้า

ราษฎรทีอ่าศัยอยู่ใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดี ไม่มีปัญหาน ้าท่วม
ขงั

ส้านักการชา่ง
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    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและทีผ่่านมา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์
ตัวชี วัด
(KPI)

ผ.01

86 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน ้าซอย
โกสีย ์18 (เสนอจากค้าร้อง
ของประชาชน)

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย ใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร 
กว้างประมาณ 4.00 เมตร ยาว
ประมาณ 245.00 เมตร พร้อมท่อ
ระบายน ้าขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 
0.40 เมตร  ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

      2,100,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
 พร้อมท่อ
ระบายน ้า

ราษฎรทีอ่าศัยอยู่ใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดี ไม่มีปัญหาน ้าท่วม
ขงั

ส้านักการชา่ง

87 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล.
พร้อม
ท่อระบายน ้าซอยแยกถนน
อมัรินทร์ขา้งบ้านเลขที ่251
 (เสนอโดยชมุชนถาวร
พัฒนา)

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย ใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร 
กว้าง 3.50 เมตร ยาวประมาณ 
131.00 เมตร พร้อมท่อระบายน ้า
ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 เมตร 
 ตามแบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

        920,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
 พร้อมท่อ
ระบายน ้า

ราษฎรทีอ่าศัยอยู่ใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดี ไม่มีปัญหาน ้าท่วม
ขงั

ส้านักการชา่ง

88 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล.
พร้อม
ท่อระบายน ้าซอยแยกถนน
อมัรินทร์ขา้งบ้านเลขที ่
334/3 (เสนอโดยชมุชน
ถาวรพัฒนา)

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย ใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร 
กว้าง 3.50 เมตร ยาวประมาณ 
83.00 เมตร พร้อมท่อระบายน ้า
ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 เมตร 
 ตามแบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

        600,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
 พร้อมท่อ
ระบายน ้า

ราษฎรทีอ่าศัยอยู่ใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดี ไม่มีปัญหาน ้าท่วม
ขงั

ส้านักการชา่ง

89 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล.
หลังวัดไทรใต้ ขา้ง
บ้านเลขที ่31/7 (เสนอโดย
ชมุชนถาวรพัฒนา)

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย ใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร 
กว้าง 4.00 เมตร ยาวประมาณ 
58.00 เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

        155,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
 พร้อมท่อ
ระบายน ้า

ราษฎรทีอ่าศัยอยู่ใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดี ไม่มีปัญหาน ้าท่วม
ขงั

ส้านักการชา่ง
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136
    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและทีผ่่านมา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์
ตัวชี วัด
(KPI)

ผ.01

90 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน ้าชมุชน
ถาวรพัฒนาซอยขา้ง
บ้านเลขที ่221/1 (เสนอ
โดยชมุชนถาวรพัฒนา)

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย ใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร 
กว้างประมาณ 3.90 เมตร ยาว
ประมาณ 100 เมตร พร้อมท่อ
ระบายน ้าขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 
0.40 เมตร  ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

        750,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
 พร้อมท่อ
ระบายน ้า

ราษฎรทีอ่าศัยอยู่ใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดี ไม่มีปัญหาน ้าท่วม
ขงั

ส้านักการชา่ง

91 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน ้าชมุชน
ถาวรพัฒนาซอยขา้ง
บ้านเลขที ่390/8 (เสนอ
โดยชมุชนถาวรพัฒนา)

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย ใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร 
กว้างประมาณ 4.00 เมตร ยาว
ประมาณ 64.00 เมตร พร้อมท่อ
ระบายน ้าขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 
0.40 เมตร  ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

        490,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
 พร้อมท่อ
ระบายน ้า

ราษฎรทีอ่าศัยอยู่ใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดี ไม่มีปัญหาน ้าท่วม
ขงั

ส้านักการชา่ง

92 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน ้าซอย
ร้านกว๋ยเต๋ียวเจสั๊ น (เสนอ
จากค้าร้องประชาชน)

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย ใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร 
กว้างประมาณ 3.00 เมตร ยาว
ประมาณ 79.00 เมตร พร้อมท่อ
ระบายน ้าขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 
0.40 เมตร  ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

        440,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
 พร้อมท่อ
ระบายน ้า

ราษฎรทีอ่าศัยอยู่ใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดี ไม่มีปัญหาน ้าท่วม
ขงั

ส้านักการชา่ง
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137
    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและทีผ่่านมา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์
ตัวชี วัด
(KPI)

ผ.01

93 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน ้าซอยขา้ง
โรงงานน ้าปลาโค้วไฮ้หลี 
(เสนอจากค้าร้องประชาชน)

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย ใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร 
กว้าง 2.50 - 3.50 เมตร ยาว
ประมาณ 470.00 เมตร พร้อมท่อ
ระบายน ้าขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 
0.40 เมตร  ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

      3,800,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
 พร้อมท่อ
ระบายน ้า

ราษฎรทีอ่าศัยอยู่ใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดี ไม่มีปัญหาน ้าท่วม
ขงั

ส้านักการชา่ง

94 ติดตั งไฟถนนรอบเกาะญวน เพือ่ความปลอดภัยในชวีิต
และทรัพยสิ์นของประชาชน

ติดตั งเสาไฟฟ้าชนิดโคมเดียว ดวง
โคมชนิด LED จ้านวน 90 ชดุ ตาม
แบบแปลนรายละเอยีดของเทศบาล

      3,800,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
 พร้อมท่อ
ระบายน ้า

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในส่ิงของ
และทรัพยสิ์นมากขึ น

ส้านักการชา่ง

95 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน ้าแยก
ถนนไกรลาสขา้งสาธิตราช
ภัฎถงึถนนก้าลังพล

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย ใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 0.20 เมตร 
กว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางขา้งละ 
1.00 เมตร ยาวประมาณ 1,008 
เมตร พร้อมท่อระบายน ้าขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 และ 0.60 
เมตร  ตามแบบแปลนรายละเอยีด
ของเทศบาล

    16,440,000 จ้านวนความยาว
 ผิวจราจร ค.ส.ล
 พร้อมท่อ
ระบายน ้า

ราษฎรทีอ่าศัยอยู่ใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดี ไม่มีปัญหาน ้าท่วม
ขงั

ส้านักการชา่ง
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138
    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและทีผ่่านมา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์
ตัวชี วัด
(KPI)

ผ.01

96 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน ้าถนน
ซอยตรงขา้มป่าชา้จนีขา้ง
บ้านเลขที ่358

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย ใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร 
กว้าง 3.50 เมตร ยาวประมาณ 
120.00 เมตร พร้อมท่อระบายน ้า
ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 เมตร 
ตามแบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

        750,000 จ้านวนความยาว
 ผิวจราจร ค.ส.ล
 พร้อมท่อ
ระบายน ้า

ราษฎรทีอ่าศัยอยู่ใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดี ไม่มีปัญหาน ้าท่วม
ขงั

ส้านักการชา่ง

97 กอ่สร้างผิวจราจร ค.ส.ล 
พร้อมท่อระบายน ้าถนน
ซอยแยกถนนโกสีย ์ขา้ง
บ้านเลขที ่27

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย ใน
การเดินทาง การจราจร 
การขนส่ง

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 
กว้าง 4.00 เมตร ยาวประมาณ 
215.00 เมตรพร้อมท่อระบายน ้า
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 เมตร

      1,570,000 จ้านวนความยาว
 ผิวจราจร ค.ส.ล
 พร้อมท่อ
ระบายน ้า

ราษฎรทีอ่าศัยอยู่ใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดี ไม่มีปัญหาน ้าท่วม
ขงั

ส้านักการชา่ง

98 กอ่สร้างผิวจราจร คสล. 
พร้อมท่อระบายน ้าซอย
สวรรค์วิถ ี38/2

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัยใน
การจราจร การขนส่ง และ
มีระบบระบายน ้าทีดี่

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 
กว้าง 3.00 เมตร ยาวประมาณ 
175.00 เมตร พร้อมท่อระบายน ้า 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์
กลาง 0.40 เมตร ตามแบบแปลน
ราย
ละเอยีดของเทศบาล

        817,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
 พร้อมท่อ
ระบายน ้า

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยใน
พื นทีม่ีการคมนาคม
ขนส่งทีดี่ ได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

ส้านักการชา่ง

99 กอ่สร้างผิวจราจร คสล. 
พร้อมท่อระบายน ้า ถนน
ซอยแยกถนนโกสียข์า้งร้าน
ผัดไทพยอม

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัยใน
การจราจร การขนส่ง และ
มีระบบระบายน ้าทีดี่

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 
กว้าง 3.00 เมตร ยาวประมาณ 
49.00 เมตร พร้อมท่อระบายน ้า
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 เมตร ตาม
แบบแปลนรายละเอยีดของเทศบาล

        293,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
 พร้อมท่อ
ระบายน ้า

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยใน
พื นทีม่ีการคมนาคม
ขนส่งทีดี่ ได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร

ส้านักการชา่ง
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    4.1 แนวทางพัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนสง่ ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการที่
งบประมาณและทีผ่่านมา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

วัตถปุระสงค์
ตัวชี วัด
(KPI)

ผ.01

100 กอ่สร้างผิวจราจร คสล. 
พร้อมท่อระบายน ้า ถนน
ซอยแยกถนนโกสีย ์ขา้ง
ร้านอาหารเอสแอนด์วี

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัยใน
การจราจร การขนส่ง และ
มีระบบระบายน ้าทีดี่

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 
กว้าง 3.00 เมตร ยาวประมาณ 
50.00 เมตร พร้อมท่อระบายน ้า
ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 เมตร 
ตามแบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

        296,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
 พร้อมท่อ
ระบายน ้า

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยใน
พื นทีม่ีการคมนาคม
ขนส่งทีดี่ ได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร

ส้านักการชา่ง

101 กอ่สร้างผิวจราจร คสล. 
พร้อมท่อระบายน ้า ถนน
ซอยแยกถนนโกสีย ์ขา้งร้าน
เรไรโต๊ะจนี

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัยใน
การจราจร การขนส่ง และ
มีระบบระบายน ้าทีดี่

ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 
กว้าง 1.20 - 3.00 เมตร ยาว
ประมาณ 91.00 เมตร พร้อมท่อ
ระบายน ้า ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 
0.40 เมตร ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

        454,000 จ้านวนความยาว
ผิวจราจร ค.ส.ล.
 พร้อมท่อ
ระบายน ้า

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยใน
พื นทีม่ีการคมนาคม
ขนส่งทีดี่ ได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจร

ส้านักการชา่ง

รวมงบประมาณ 229,051,000  308,515,000  90,110,000    
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ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่2 การสง่เสริมการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมและธรรมชาติ
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่2 การสง่เสริมการลงทุน พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม เกษตรกรรมและการท่องเทีย่ว
4. ยทุธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
    4.2 แนวทางปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาแหลง่ท่องเทีย่ว พ้ืนทีนั่นทนาการ และสวนสาธารณะ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ตามแนว
ถนนรอบเกาะญวน

เพือ่ให้มีภูมิทัศน์ทีส่วยงาม ปลูกไม้ยนืต้นและปรับปรุงภูมิทัศน์
ตามแนวถนนรอบเกาะญวนจ านวน
ไม่น้อยกว่า 400 ต้น

      1,000,000 จ านวนต้นไม้ยนื
ต้น

พืน้ทีเ่กาะญวนและ
ประชาชน
จะได้รับการพัฒนา มี
คุณภาพ
ชวีิตทีดี่ขึ้น

ส านักการชา่ง

2 พัฒนาสวนสาธารณะสู่
มาตรฐานสวนสาธารณะ
เพือ่การออกก าลังกาย

เพือ่ส่งเสริม สนับสนุนให้
ประชาชนมีสถานทีอ่อก
ก าลังกายทีม่ีมาตรฐาน

พัฒนาปรับปรุงสวนสาธารณะ
อทุยานสวรรค์ให้ได้มาตรฐานตาม
เกณฑ์สวนสาธารณะ เพือ่การออก
ก าลังกาย

        500,000 จ านวน
สวนสาธารณะ

มีสวนสาธารณะเพือ่
การออกก าลังกาย
ตามเกณฑ์มาตรฐาน

ส านักการชา่ง
ส านักการ
สาธารณสุขฯ
กองวิชาการฯ

3 จดัหาทีดิ่นบริเวณกอ่สร้าง
ลานเจา้แม่กวนอมิบริเวณ
อาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ า
เจา้พระยา

เพือ่รองรับการพัฒนาต้น
แม่น้ าเจา้พระยาให้เป็น
แหล่งท่องเทีย่ว
ระดับประเทศถงึระดับ
นานาชาติ

ทีดิ่น ประมาณ  2  ไร่       6,000,000 จ านวนทีดิ่นใน
การกอ่สร้างองค์
เจา้แม่กวนอมิ
และสาวก

ราษฎรทีอ่าศัยอยู่ใน
พืน้ทีม่ีส่ิงยดึเหนีย่ว
จติใจและมีทีพ่ักผ่อน
หยอ่นใจมากขึ้น

ส านักการชา่ง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01
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    4.2 แนวทางปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาแหลง่ท่องเทีย่ว พ้ืนทีนั่นทนาการ และสวนสาธารณะ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

4 กอ่สร้างลานเจา้แม่กวนอมิ
บริเวณอาคารสัญลักษณ์
ต้นแม่น้ าเจา้พระยา

เพือ่รองรับการพัฒนาต้น
แม่น้ าเจา้พระยาให้เป็น
แหล่งท่องเทีย่ว
ระดับประเทศถงึระดับ
นานาชาติ

ลานองค์เจา้แม่กวนอมิและสาวก
และส่วนประกอบ พร้อมปรับปรุง
ภูมิทัศน์โดยรอบเชื่อมต่อกบัพืน้ที่
อาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ าเจา้พระยา
 ตามแบบแปลนรายละเอยีดเทศบาล

    30,000,000 จ านวนลานเจา้
แม่กวนอมิและ
สาวก

ราษฎรทีอ่าศัยอยู่ใน
พืน้ทีม่ีส่ิงยดึเหนีย่ว
จติใจและมีทีพ่ักผ่อน
หยอ่นใจมากขึ้น

ส านักการชา่ง

5 กอ่สร้างลานกฬีาต่อต้านยา
เสพติดและสนามเด็กเล่น
พร้อมจดัภูมิทัศน์บริเวณที่
ราชพัสดุมุมถนนโกสียใ์ต้
บรรจบทางกลับรถใต้
สะพานเดชาติวงศ์ (ชมุชน
ป่าไม้)

เพือ่เป็นการส่งเสริมการ
ออกก าลังกายและเป็น
การป้องกนั
ไม่ให้กลุ่มเยาวชนไปยุ่งเกี่ยว
กบัยาเสพติด

ลานกฬีาต้านยาเสพติดและสนามเด็ก
เล่น พร้อมจดัภูมิทัศน์ จ านวน 1 
แห่ง พืน้ทีร่วมประมาณ 988 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนรายละเอยีด
ของเทศบาล

      3,000,000 จ านวนลานกฬีา
และสนามเด็กเล่น

มีลานกฬีาต้านยา
เสพติดและสนามเด็ก
เล่น

ส านักการชา่ง

6 จดัซ้ืออปุกรณ์สนามเด็กเล่น
 กระท่อมไม้ พาเพลิน

เพือ่ส่งเสริมและกระตุ้น
พัฒนาการทางร่างกาย 
กล้ามเนือ้ จติใจ และ
สมองของเด็ก

ชดุอปุกรณ์สนามเด็กเล่น กระท่อม
ไม้พาเพลิน

      4,900,000 จ านวนเพิม่ขึ้น
ของอปุกรณ์
สนามเด็กเล่น

มีอปุกรณ์สนามเด็ก
เล่น กระท่อมไม้ พา
เพลิน

ส่วนการโยธา 
ส านักการชา่ง
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    4.2 แนวทางปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาแหลง่ท่องเทีย่ว พ้ืนทีนั่นทนาการ และสวนสาธารณะ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

7 ปรับปรุงเกาะกลางถนน
ทางร่วมระหว่าง ถนน
อรรถกวีและมาตุลี (หน้า
ส านักงาน เทศบาลฯ)

เพือ่ให้มีภูมิทัศน์ทีส่วยงาม
และให้มีสถานทีจ่ดักจิกรรม

ปรับปรุงลานดนตรีจดัท าทางเท้า
ภายในสวนปรับปรุงสวนหยอ่มติดต้ัง
ระบบสปริงเกอร์และไฟฟ้าแสงสว่าง 
จ านวน 1 แห่ง ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

        500,000 จ านวนลาน
ดนตรีทางเท้า
ภายใน
สวนหยอ่มพร้อม
ติดต้ังและระบบ
สปริงเกอร์และ
ไฟฟ้าแสงสว่าง

เกดิความสวยงาม
ตระการตาสร้าง
ความประทับใจแกผู้่
เยี่ยมชม

ส านักการชา่ง

8 ปรับปรุงเกาะกลางอทุยาน
สวรรค์
(เสนอโดยชมุชนหน้า
อทุยานฯ)

เพือ่ให้มีภูมิทัศน์ทีส่วยงาม ปรับปรุงถนนและทีจ่อดรถปรับปรุง
อาคารเดิมทีท่รุดโทรม พืน้ทีแ่ละตัด
แต่งต้นไม้พร้อมปลูกต้นไม้เพิม่เติม 
ตามแบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

    15,000,000 จ านวนถนน
พร้อมทีจ่อดรถ
และอาคารเรือน
ร่มไม้

เกดิความสวยงาม
ตระการตา สร้าง
ความประทับใจ แกผู้่
มาเยี่ยมชม

ส านักการชา่ง

9 จดัท าป้ายสถานที่
ท่องเทีย่วพร้อมประวัติ 
(เสนอโดยชมุชนตลาดลาว 
ชมรมเขากบ หอการค้า
จงัหวัดนครสวรรค์ 
โรงเรียนนครสวรรค์)

เพือ่บอกถงึความเป็นมา
ของสถานทีท่่องเทีย่วใน
เขตเทศบาล

ป้ายชื่อสถานทีท่่องเทีย่วพร้อม
ประวัติ  จ านวน  12  ป้าย

        600,000 จ านวนป้ายชื่อ
สถานที่
ท่องเทีย่วพร้อม
ประวัติ

ประชาชนรับทราบ
ขอ้มูลประวัติความ
เป็นมาเกี่ยวกบั
สถานทีท่่องเทีย่ว

ส านักการชา่ง
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    4.2 แนวทางปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาแหลง่ท่องเทีย่ว พ้ืนทีนั่นทนาการ และสวนสาธารณะ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

10 ปรับปรุงทางจกัรยาน
ภายในอทุยานสวรรค์

เพือ่ให้ประชาชนมีเส้นทาง
เดินทางทีส่ะดวก

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

      6,300,000 จ านวนเส้นทาง
จกัรยาน

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การคมนาคม

ส านักการชา่ง

11 กอ่สร้างอาคารเรือนร่มไม้ 1
 หลัง

เพือ่ให้มีภูมิทัศน์ทีส่วยงาม อาคารเรือนร่มไม้ 1 หลัง       1,000,000 จ านวนอาคาร
เรือนร่มไม้

เกดิความสวยงาม
ตระการตาสร้าง
ความประทับใจ แกผู้่
เยี่ยมชม

ส านักการชา่ง

12 พัฒนาพืน้ทีเ่ฉพาะบริเวณ
หนองผักตบ (เสนอโดย
ชมุชนหนองผักตบ)

เพือ่ให้มีภูมิทัศน์ทีส่วยงาม
และป้องกนัการบุกรุกที่
สาธารณะในเชงิรุก

กอ่สร้างศาลาลอยน้ า ศาลาทางเดิน
รอบสระน้ า และปรับปรุงภูมิทัศน์ 
โดยรอบ ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

      5,000,000       5,000,000 จ านวนศาลา
ลอยฟ้าศาลา
ทางเดินรอบสระ
น้ า

ราษฏรทีอ่ยู่อาศัยใน
พืน้ทีม่ีทีใ่ชใ้นการ
พักผ่อนเพิม่รายได้
จากการท่องเทีย่ว

ส านักการชา่ง

13 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 จ านวนอาคาร
กฬีากลางแจง้
และอาคาร
กฬีาในร่ม

ราษฏรทีอ่ยู่อาศัยใน
พืน้ทีม่ีทีใ่ชใ้นการ
พักผ่อนเพิม่รายได้
จากการท่องเทีย่ว

ส านักการชา่ง
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
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    4.2 แนวทางปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาแหลง่ท่องเทีย่ว พ้ืนทีนั่นทนาการ และสวนสาธารณะ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

14 ปรับปรุงผิวจราจรถนน
ภายในอทุยานสวรรค์

เพือ่ให้ประชาชนมีเส้นทาง
ส าหรับเดินและเป็น
เส้นทางจกัรยานภายใน
สวนสาธารณะ

ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 
5 ซม. พืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 26,017 
ตารางเมตร ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

    15,000,000 จ านวนความยาว
ผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติก
คอนกรีต

ประชาชนมีทีพ่ักผ่อน
หยอ่นใจ และมีความ
ปลอดภัยในการออก
ก าลังกาย ภายใน
อทุยานสวรรค์

ส านักการชา่ง

15 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์ 
เพือ่รองรับการจดักฬีา
แห่งชาติคร้ังที ่44 
"นครสวรรค์เกมส์" และ
กฬีาคนพิการแห่งชาติ คร้ัง
ที ่34 "ปากน้ าโพเกมส์"

ประดับตกแต่งปรับปรุง
ภูมิทัศน์เส้นทาง สถานที่
ส าคัญ ประดับตกแต่งพระ
บรมฉายาลักษณ์ปรับปรุง
ซุ้มให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อยสวยงาม จดัท า
ป้ายค าขวัญ เชญิชวน
ต้อนรับ ตามจดุสาธารณะ
ต่างๆ

ประดับตกแต่งปรับปรุงภูมิทัศน์, 
พระบรมฉายาลักษณ์,ซุ้ม ธงตรา
สัญลักษณ์ ธงชาติไทย ตุ๊กตามาส
คอต (รูปปัน้),ป้ายค าขวัญ เชญิชวน
ต้อนรับตามสถานทีส่ าคัญภายในเขต
เทศบาล ส าหรับป้ายบอกทางและ
จดุสาธารณะตามขอ้ก าหนดหรือ 
แบบแปลนรายละเอยีดของเทศบาล

10,000,000    10,000,000    จ านวนสถานที่ มีภูมิทัศน์ทีร่่มร่ืน
สวยงาม สะอาด
ปลอดภัยและเป็น
การปรับปรุงพัฒนา
เมืองให้มีความพร้อม
ส าหรับการเป็น
เจา้ภาพจดัการ
แขง่ขนักฬีาแห่งชาติ
ฯลฯ

ส านักการชา่ง

16 กอ่สร้างมังกรพ่นน้ าภายใน
อทุยานสวรรค์

เพือ่พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ว
และสวนสาธารณะ

มังกรพ่นน้ า จ านวน 4 ตัว       4,000,000 จ านวนมังกรพ่น
น้ า

เกดิความสวยงาม 
สร้างความประทับใจ
แกผู้่มาเยี่ยมชม

ส านักการชา่ง
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    4.2 แนวทางปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาแหลง่ท่องเทีย่ว พ้ืนทีนั่นทนาการ และสวนสาธารณะ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

17 ซ่อมแซมตัวมังกรและลาน
ภายในอทุยานสวรรค์

เพือ่พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ว
และสวนสาธารณะ

ซ่อมแซมตัวมังกรและลาน 
จ านวน 1 เหมา

      2,000,000 จ านวนตัวมังกร
และลาน จ านวน
 1 เหมา

เกดิความสวยงาม 
สร้างความประทับใจ
แกผู้่มาเยี่ยมชม

ส านักการชา่ง

18 ขดุลอกและปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ตามแนวร่องน้ า
เกาะญวณกบัถนนเจา้ส่ี
พระยา

เพือ่ควบคุมระดับน้ าใน
ร่องน้ าเกาะญวณให้อยู่ใน
ระดับทีเ่หมาะสม พัฒนา
ร่องน้ าเกาะญวณ ให้เป็น
ตลาดน้ าและทีพ่ักผ่อน
หยอ่นใจ

จดัท าทางเดินบันไดขึ้นลงเชื่อมต่อ
ระหว่างทางเดินเท้าเลียบน้ าถงึถนน
เชื่อมเกาะญวณทัง้ด้านโรงปรับปรุง
คุณภาพน้ าและถนนแสงสวรรค์,
กอ่สร้างสะพานขา้มคลองทีร่ะดับ
ทางเดินเท้า จ านวน 2 แห่ง และที่
ระดับถนนรอบเกาะกบัทางเท้าริม
เขื่อนถนนเจา้ส่ีพระยา จ านวน 1 
แห่ง ปรับปรุงเชงิลาดและภูมิทัศน์ 
ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่างตามแนว
ร่องน้ าทัง้สองฝ่ังและติดต้ังน้ าพุใน
ร่องน้ า ตามแบบแปลนรายละเอยีด 
เทศบาล

    22,000,000     15,000,000     15,000,000 จ านวนทางเดิน
เท้าบันไดขึ้นลง
และสะพานขา้ม
คลอง

พัฒนาพืน้ทีแ่นวร่อง
น้ าเกาะญวณกบัถนน
เจา้ส่ีพระยาให้เป็นที่
พักผ่อนหยอ่นใจและ
เป็นสถานทีท่่องเทีย่ว
ของเมือง

ส านักการชา่ง
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    4.2 แนวทางปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาแหลง่ท่องเทีย่ว พ้ืนทีนั่นทนาการ และสวนสาธารณะ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

19 ปรับปรุงพืน้ลานกฬีา
อทุยานสวรรค์ (สนาม
เอก็ซ์ตรีม)

เพือ่อ านวยความสะดวก
แกป่ระชาชนทีเ่ขา้มาออก
ก าลังกายภายในอทุยาน
สวรรค์ ได้มีสถานทีท่ีไ่ด้
มาตรฐาน

พืน้ลานกฬีา พืน้ที ่757 ตรม. โดย
ท าการปรับปรุงระดับปูนทราย และ
ปูยางสังเคราะห์โพลียริูเทนชนิด
ภายนอก ความหนา 4 มม. ตาม
แบบแปลนรายละเอยีดของเทศบาล

      2,270,000 จ านวนพืน้ที่
สนามเอก็ตรีม

ประชาชนมีสถานที่
ออกก าลังกายทีไ่ด้
มาตรฐาน มีความพึง
พอใจการใชส้ถานที่
และส่งเสริมให้หันมา
ออกก าลังกายมากขึ้น

ส านักการชา่ง

20 ปรับปรุงพืน้ลานกฬีา
อทุยานสวรรค์ (สนาม
ตะกร้อลอดห่วง)

เพือ่อ านวยความสะดวก
แกป่ระชาชนทีเ่ขา้มาออก
ก าลังกายภายในอทุยาน
สวรรค์ ได้มีสถานทีท่ีไ่ด้
มาตรฐาน

พืน้ลานกฬีา พืน้ที ่397 ตรม. โดย
ท าการปรับปรุงระดับปูนทราย และ
ปูยางสังเคราะห์โพลียริูเทนชนิด
ภายนอก ความหนา 4 มม. ตาม
แบบแปลนรายละเอยีดของเทศบาล

      1,200,000 จ านวนสนาม
ตะกร้อลอดห่วง

ประชาชนมีสถานที่
ออกก าลังกายทีไ่ด้
มาตรฐาน มีความพึง
พอใจการใชส้ถานที่
และส่งเสริมให้หันมา
ออกก าลังกายมากขึ้น

ส านักการชา่ง

21 ปรับปรุงพืน้ลานกฬีา
อทุยานสวรรค์ (สนาม
ตะกร้อ)

เพือ่อ านวยความสะดวก
แกป่ระชาชนทีเ่ขา้มาออก
ก าลังกายภายในอทุยาน
สวรรค์ ได้มีสถานทีท่ีไ่ด้
มาตรฐาน

พืน้ลานกฬีา พืน้ที ่407 ตรม. โดย
ท าการปรับปรุงระดับปูนทราย และ
ปูยางสังเคราะห์โพลียริูเทนชนิด
ภายนอก ความหนา 4 มม. ตาม
แบบแปลนรายละเอยีดของเทศบาล

      1,220,000 จ านวนสนาม
ตะกร้อ

ประชาชนมีสถานที่
ออกก าลังกายทีไ่ด้
มาตรฐาน มีความพึง
พอใจการใชส้ถานที่
และส่งเสริมให้หันมา
ออกก าลังกายมากขึ้น

ส านักการชา่ง
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    4.2 แนวทางปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาแหลง่ท่องเทีย่ว พ้ืนทีนั่นทนาการ และสวนสาธารณะ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

22 ปรับปรุงพืน้ลานกฬีา
อทุยานสวรรค์ (ลานเต้น
ลีลาศ)

เพือ่อ านวยความสะดวก
แกป่ระชาชนทีเ่ขา้มาออก
ก าลังกายภายในอทุยาน
สวรรค์ ได้มีสถานทีท่ีไ่ด้
มาตรฐาน

พืน้ลานกฬีา พืน้ที ่240 ตรม. โดย
ท าการปรับปรุงระดับปูนทรายและปู
ยางสังเคราะห์โพลียริูเทนชนิด
ภายนอก ความหนา 4 มม. ตาม
แบบแปลนรายละเอยีดของเทศบาล

        800,000 จ านวนลานเต้น
ลีลาศ

ประชาชนมีสถานที่
ออกก าลังกายทีไ่ด้
มาตรฐาน มีความพึง
พอใจการใชส้ถานที่
และส่งเสริมให้หันมา
ออกก าลังกายมากขึ้น

ส านักการชา่ง

รวมงบประมาณ 73,890,000    123,400,000  60,000,000    
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ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่1 การสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตร การค้าและอุตสาหกรรมการเกษตรทีส่มดลุ
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตร
4. ยทุธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
    4.3 แนวทางปรับปรุงและเพ่ิมประสทิธิภาพ การขยายระบบผลติ และจ้าหน่ายน้้าประปา พร้อมพัฒนาคุณภาพน้้าประปา

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 วางท่อเมนประปา ถนน
วิมานแมน ฝ่ังขวาแยกจาก
ซอย สวรรค์วิถ ี22

เพือ่ขยายการผลิตน ้าประปา
ให้ประชาชนใชอ้ยา่งทัว่ถงึ

วางท่อ PVC ขนาด Ø 100 มม. 
ชั นคุณภาพ 13.5 ชนิดต่อด้วย
แหวนยางความยาว 250 เมตร  
และเขา้ซอยสวรรค์วิถ ี20  ความ
ยาว 135 เมตร รวมความยาว 385
  เมตร

        450,000 จ้านวนความ
ยาวท่อเมน
ประปา

ประชาชนมีน ้าสะอาด
ใชอ้ปุโภค - บริโภค
อยา่งทัว่ถงึและ
เพียงพอ

ส้านักการประปา

2 วางท่อเมนประปาจากหลัก
ดับเพลิงติดบ้านพนักงาน
เจา้ท่าถงึสุดรั วส้านักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน

เพือ่ขยายการผลิตน ้าประปา
ให้ประชาชนใชอ้ยา่งทัว่ถงึ

วางท่อ PVC ขนาด Ø 100 มม. 
ชั นคุณภาพ 13.5 ชนิดต่อด้วย
แหวนยางความยาว 650 เมตร 
จากหลักดับเพลิงติดบ้านพัก
พนักงานเจา้ท่าถงึสุดรั ว ส้านักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน พร้อมติดตั งหลัก
ดับเพลิง 1 จดุ

        720,000 จ้านวนความ
ยาวท่อเมน
ประปา

ประชาชนมีน ้าสะอาด
ใชอ้ปุโภค - บริโภค
อยา่งทัว่ถงึและ
เพียงพอ

ส้านักการประปา

3 วางท่อเมนประปาถนนอมั
รินทร์ (แยกแฟลตเทศบาล
ถงึแยกป่าชา้จนี)

เพือ่ขยายการผลิตน ้าประปา
ให้ประชาชนใชอ้ยา่งทัว่ถงึ

วางท่อเมน PVC ขนาด Ø 150 
มม. ชั นคุณภาพ 8.5 ชนิดต่อด้วย
แหวนยางความยาว 978 เมตร

      1,410,000 จ้านวนความ
ยาวท่อเมน
ประปา

ประชาชนมีน ้าสะอาด
ใชอ้ปุโภค - บริโภค
อยา่งทัว่ถงึและ
เพียงพอ

ส้านักการประปา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561)

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 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี วัด
(KPI)

ผ.01

4 วางท่อเมนประปาถนนวงศ์
สวรรค์ (แยกมุมแดงถงึโกดัง
เจริญภัณฑ์)

เพือ่ขยายการผลิตน ้าประปา
ให้ประชาชนใชอ้ยา่งทัว่ถงึ

วางท่อเมน PVC ขนาด Ø 200 
มม. ชั นคุณภาพ 8.5 ชนิดต่อด้วย
แหวนยางความยาว 910 เมตร

      1,630,000 จ้านวนความ
ยาวท่อเมน
ประปา

ประชาชนมีน ้าสะอาด
ใชอ้ปุโภค - บริโภค
อยา่งทัว่ถงึและ
เพียงพอ

ส้านักการประปา

5 งานปรับปรุงชดุเครนราง
เล่ือน ภายในโรงสูบน ้าแรง
สูงที ่4

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการ
ผลิตน ้าประปา

1.ปรับปรุงชดุเครนรางเล่ือน 
ส้าหรับเคร่ืองสูบน ้าแรงสูง เคร่ืองที่
 1,2,3,4,6,7,8
2.ประกอบด้วยสะพานเครนรับ
น ้าหนักพร้อมชดุปัม๊หัวท้ายสะพาน
 จ้านวน 1 ชดุ
3.สายเมนไฟฟ้าจากหม้อแปลง
ไฟฟ้าพร้อมตู้เมนแทนตู้เดิม 1 ชดุ

      1,950,000 จ้านวนชดุเครน
รางเล่ือนที่
ปรับปรุง

ประชาชนมีน ้าสะอาด
ใชอ้ปุโภค - บริโภค
อยา่งทัว่ถงึและ
เพียงพอ

ส้านักการประปา

6 งานปรับปรุงและติดตั ง
เคร่ืองสูบน ้ามอเตอร์ไฟฟ้า 
ขนาด 160 กโิลวัตต์ (220 
แรงม้า) โรงสูบน ้าแรงสูง'ที ่1

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการ
ผลิตน ้าประปา

1.งานรื อถอนปัม๊ส่งคืนแกเ่ทศบาล
2.จดัหาและติดตั งเคร่ืองสูบน ้า
ใหม่ประกอบเขา้กบัมอเตอร์ไฟฟ้า
เดิม 160 kw พร้อมสายเมนไฟฟ้า
 จ้านวน 1 ชดุ

        870,000 จ้านวนเคร่ือง
สูบน ้ามอเตอร์
ไฟฟ้าทีติ่ดตั ง

ประชาชนมีน ้าสะอาด
ใชอ้ปุโภค - บริโภค
อยา่งทัว่ถงึและ
เพียงพอ

ส้านักการประปา

7 งานปรับปรุงรางรับเครน
ไฟฟ้า โรงเกบ็ สารส้ม ปูน
ขาว ถงักรองทราย โรง
กรองน ้า โรงที ่1

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการ
ผลิตน ้าประปา

1. งานปรับปรุงบีมส้าหรับรอก
ไฟฟ้า 1 งาน
2. งานปรับปรุงแบบสายไฟฟ้า 1 
งาน

        200,000 จ้านวนรางรับ
เครนทีป่รับปรุง

ประชาชนมีน ้าสะอาด
ใชอ้ปุโภค - บริโภค
อยา่งทัว่ถงึและ
เพียงพอ

ส้านักการประปา
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    4.3 แนวทางปรับปรุงและเพ่ิมประสทิธิภาพ การขยายระบบผลติ และจ้าหน่ายน้้าประปา พร้อมพัฒนาคุณภาพน้้าประปา

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี วัด
(KPI)

ผ.01

8 งานปรับปรุงตู้เมนควบคุม
ระบบไฟฟ้าและสายไฟฟ้า 
(โรงสูบน ้าแรงต้่า 2)

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการ
ผลิตน ้าประปา

1. งานรื อถอนตู้เมนเดิมและ
สายไฟฟ้า
2. จดัหาและติดตั งตู้เมนไฟฟ้าใหม่
 ภายในอาคาร
3. จดัหาและติดตั งสายเมนไฟฟ้า
และเคเบิ ลแลดเดอร์จากหม้อแปลง
 ถงึตู้เมนไฟฟ้า
4. จดัหาและติดตั งสายไฟฟ้าและ
เคเบิ ลแลดเดอร์และท่อร้อยสายไฟ
จากตู้เมน ถงึตู้ควบคุมมอเตอร์
5. งานซ่อมแซมปรับปรุงหม้อ
แปลงไฟฟ้าขนาด 400 Kw 1งาน

        910,000 จ้านวนงาน
ปรับปรุงตู้เมน
ควบคุมระบบ
ไฟฟ้าและ
สายไฟฟ้า

ประชาชนมีน ้าสะอาด
ใชอ้ปุโภค - บริโภค
อยา่งทัว่ถงึและ
เพียงพอ

ส้านักการประปา
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    4.3 แนวทางปรับปรุงและเพ่ิมประสทิธิภาพ การขยายระบบผลติ และจ้าหน่ายน้้าประปา พร้อมพัฒนาคุณภาพน้้าประปา

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี วัด
(KPI)

ผ.01

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

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการ
ผลิตน ้าประปา

1.งานรื อถอนปัม๊ เชค็วาล์ว
ประตูน ้าส่งคืนเทศบาล
2.จดัหาและติดตั งเคร่ืองสูบน ้าใหม่
 ประกอบเขา้กบัมอเตอร์ไฟฟ้าเดิม
 ขนาด 90 Kw  จ้านวน 1 ชดุ
3.ปรับปรุงท่อทางดูดและทางส่ง
เดิมให้ประกอบกบัเคร่ืองสูบน ้า
ใหม่ 1 งาน
4.จดัหาและติดตั งเคร่ืองสูบน ้า
ใหม่ประกอบเขา้กบัมอเตอร์ไฟฟ้า
เดิมขนาด 90 Kw

        840,000 จ้านวนคร่ือง
สูบน ้ามอเตอร์
ไฟฟ้าทีป่รับปรุง

ประชาชนมีน ้าสะอาด
ใชอ้ปุโภค - บริโภค
อยา่งทัว่ถงึและ
เพียงพอ

ส้านักการประปา

10 งานปรับปรุงเคร่ืองตรวจ
จบัแกส๊คลอรีนพร้อมหัว
เซ็นเซอร์ 1 ชดุ โรงกรองน ้า

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการ
ผลิตน ้าประปา

1. งานรื อถอนชดุตรวจจบัคลอรีน
เดิม และติดตั งชดุใหม่ 1 ชดุ
2. งานรื อถอนหัวเซ็นเซอร์จบั
คลอรีนเดิมและติดตั งชดุใหม่ 2 ตัว
3. เดินสายไฟฟ้าและสายสัญญาณ
 1 ชดุ

        170,000 จ้านวนคร่ือง
สูบน ้ามอเตอร์
ไฟฟ้าทีป่รับปรุง

ประชาชนมีน ้าสะอาด
ใชอ้ปุโภค - บริโภค
อยา่งทัว่ถงึและ
เพียงพอ

ส้านักการประปา

11 งานปรับปรุงห้องน ้าทีโ่รง
กรองน ้า

เพือ่ให้มีสภาพพร้อมใชง้าน งานปรับปรุงห้องน ้าทีโ่รงกรองน ้า 
จ้านวน 1 ห้อง

          70,000 จ้านวนห้องน ้า
ทีป่รับปรุง

มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย

ส้านักการประปา
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    4.3 แนวทางปรับปรุงและเพ่ิมประสทิธิภาพ การขยายระบบผลติ และจ้าหน่ายน้้าประปา พร้อมพัฒนาคุณภาพน้้าประปา

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี วัด
(KPI)

ผ.01

12 งานปรับปรุงหลังคาและฝ้า
เพดาน โรงสูบน ้า โรงกรอง
น ้า

เพือ่ให้มีสภาพพร้อมใชง้าน งานปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน
 1 งาน

        800,000 จ้านวนหลังคา
ทีป่รับปรุง

มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย

ส้านักการประปา

13 งานติดตั งเคร่ืองวัด
คุณภาพน ้าประปา (โรงสูบ
น ้าเกาะยม)

เพือ่ให้น ้าประปาทีผ่ลิตได้
มาตรฐาน

1.เพือ่ใชต้รวจวัดคุณภาพน ้า
2.วัดความเป็นกรด-ด่าง
3.วัดความขุ่นของน ้า
4.วัดปริมาณคลอรีนตกค้าง
รวม 1 ชดุ

      1,000,000 คุณภาพ
น ้าประปาทีม่ี
มาตรฐาน

ประชาชนมีน ้าสะอาด
ใชอ้ปุโภค - บริโภค
อยา่งทัว่ถงึและ
เพียงพอ

ส้านักการประปา

14 งานปรับปรุงเคร่ืองวัด
คุณภาพน ้าประปาโรงสูบ
น ้าแรงสูงที ่4

เพือ่ให้น ้าประปาทีผ่ลิตได้
มาตรฐาน

เพือ่ปรับปรุงเคร่ืองวัดคุณภาพน ้า
ประกอบด้วย
1.เคร่ืองตรวจวัดค่าความขุ่น
2.เคร่ืองตรวจวัดค่าคลอรีนตกค้าง
3.เคร่ืองตรวจวัดค่าความป็นกรด -
 ด่าง
4.เคร่ืองตรวจวัดค่าน้าไฟฟ้ารวม
สวิสช์

        600,000 คุณภาพ
น ้าประปาทีม่ี
มาตรฐาน

ประชาชนมีน ้าสะอาด
ใชอ้ปุโภค - บริโภค
อยา่งทัว่ถงึและ
เพียงพอ

ส้านักการประปา

15 วางท่อเมนประปาถนน
พหลโยธินไปถนนเล่ียง
เมืองถงึทางเขา้โครงการ
หมูบ่้านมัน่คง

เพือ่ขยายการผลิตน ้าประปา
ให้ประชาชนใชอ้ยา่งทัว่ถงึ

วางท่อ PVC ขนาด 200 มม. PVC
 ขนาด 150 มม. ชั นคุณภาพ13.5 
ชนิดต่อด้วยวงแหวนยางติดตั ง
หลักดับเพลิง จ้านวน 2 จดุ ความ
ยาว 900 เมตร

      1,436,000 จ้านวนความ
ยาวท่อเมน
ประปา

ประชาชนมีน ้าสะอาด
ใชอ้ปุโภค - บริโภค
อยา่งทัว่ถงึและ
เพียงพอ

ส้านักการประปา
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    4.3 แนวทางปรับปรุงและเพ่ิมประสทิธิภาพ การขยายระบบผลติ และจ้าหน่ายน้้าประปา พร้อมพัฒนาคุณภาพน้้าประปา

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี วัด
(KPI)

ผ.01

16 วางท่อประปา G/S ขา้ม
สะพานไปเกาะยม

เพือ่ขยายการผลิตน ้าประปา
ให้ประชาชนใชอ้ยา่งทัว่ถงึ

วางท่อ G/S ขนาด 250 มม. ชั น
คุณภาพ 8.5 ชนิดต่อด้วยแหวน
ยาง ความยาว 400 เมตร

      2,000,000 จ้านวนความ
ยาวท่อประปา

ประชาชนมีน ้าสะอาด
ใชอ้ปุโภค บริโภค
อยา่งเพียงพอ

ส้านักการประปา

รวมงบประมาณ 11,620,000    -               3,436,000      
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ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่5  การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตสิิง่แวดลอ้มให้มีประสทิธิภาพอยา่งยั่งยนื
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่7 การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตสิิง่แวดลอ้มให้มีประสทิธิภาพอยา่งยั่งยนื
4. ยทุธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
    4.4 แนวทางปรับปรุง และเพ่ิมประสทิธิภาพระบบระบายน ้า ระบบป้องกันน ้าท่วม / และแก้ไขปัญหาน ้าท่วม

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงผิวจราจรพร้อม
ระบบระบายน ้าถนนโกสีย์
จากแยกถนนโกสีย ์33 ถงึ
แยกหลังธนาคารกรุงไทย
สาขาถนนสวรรค์วิถี

เพือ่ให้มีระบบระบายน ้า
ทีดี่ รวบรวมน ้าเสียเขา้สู่
โรงปรับปรุงคุณภาพน ้า
และแกไ้ขปัญหาน ้าท่วม
ขงัในพื นที่

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอ
นกรีตเป็นผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 
0.20 เมตร กว้าง 9 เมตร ยาว 386 
เมตร พร้อมท่อระบายน ้า ขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 1.20 เมตร ตาม
แบบแปลนรายละเอยีดของเทศบาล

      5,500,000 จ้านวนผิวจราจร
แอสฟัสท์ติกคอ
นกรีตพร้อม
ความยาวท่อ
ระบายน ้า

ประหยดัค่าไฟฟ้า
จากการไม่ต้องใช้
สถานีสูบน ้าเสีย รวม
ทั งราษฏรทีอ่ยู่อาศัย
ในพื นทีไ่ด้รับความ
สะดวก ปลอดภัยไม่
มีปัญหาน ้าท่วมขงัใน
พื 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 จ้านวนความยาว
คันป้องกนัน ้าท่วม

ป้องกนัปัญหาน ้าท่วม
ได้อยา่ง
เต็มรูปแบบ

ส้านักการชา่ง

ที่ โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี วัด
(KPI)

ผ.01
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    4.4 แนวทางปรับปรุง และเพ่ิมประสทิธิภาพระบบระบายน ้า ระบบป้องกันน ้าท่วม / และแก้ไขปัญหาน ้าท่วม

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ
ผลลัพธ์ทีค่าดว่า

จะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี วัด
(KPI)

ผ.01

3 กอ่สร้างคันป้องกนัน ้าท่วม
ชมุชนเขาโกรกพม่า เขา
ใหญ่ เขาน้อย

เพือ่ป้องกนัน ้าท่วมชมุชน
เมืองนครสวรรค์

คันป้องกนัน ้าท่วมยาว 4,900 เมตร
 และงานประกอบตามแบบแปลน
รายละเอยีด

  548,000,000     290,000,000 จ้านวนความยาว
คันป้องกนัน ้าท่วม

ป้องกนัปัญหาน ้าท่วม
ได้อยา่ง
เต็มรูปแบบ

ส้านักการชา่ง

4 ซ่อมแซมเขื่อนปัองกนัตล่ิง
ตามแนวคันป้องกนัน ้าท่วม
จากใต้สะพานเดชาติวงศ์
ถงึหน้าโรงเรียนอนุบาล
นครสวรรค์

เพือ่ซ่อมแซมระบบ
ป้องกนัน ้าท่วม

ซ่อมแซมเขื่อนป้องกนัตล่ิงทีช่้ารุด
ตามแบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

      2,000,000        2,000,000       2,000,000 จ้านวนเขื่อน
ป้องกนัตล่ิง

สามารถใชร้ะบบ
ป้องกนัน ้าท่วมได้
ตามวัตถปุระสงค์ของ
การกอ่สร้าง

ส้านักการชา่ง

5 ซ่อมแซมสถานีสูบน ้าเสีย เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานสถานีสูบ
น ้าเสีย

2 สถานี 2,550,000       จ้านวนสถานีสูบ
น ้า

สามารถใชร้ะบบ
ป้องกนัน ้าท่วมได้
ตามวัตถปุระสงค์ของ
การกอ่สร้าง

ส้านักการชา่ง

6 กอ่สร้างเขื่อนป้องกนัตล่ิง
ริมแม่น ้าปิงบริเวณเกาะยม
จากจดุสิ นเขื่อนบริเวณต้น
น ้าเจา้พระยาถงึเชงิสะพาน
นิมมานรดี

เพือ่ป้องกนัตล่ิงริม
แม่น ้าพัง

เขื่อนป้องกนัตล่ิงและถนนล้าลอง
หลังเขื่อน ยาว 1,178 เมตร ตาม
แบบแปลนรายละเอยีดของเทศบาล

  117,800,000 จ้านวนความยาว
เขื่อนป้องกนัตล่ิง
และถนนล้าลอง
หลังเขื่อน

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยใน
พื นทีไ่ด้รับความ
สะดวกปลอดภัย
มีเส้นทางคมนาคมใช้
สัญจร
ป้องกนัปัญหาน ้าเออ่
ล้นตล่ิง

ส้านักการชา่ง
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเงินอุดหนุน
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    4.4 แนวทางปรับปรุง และเพ่ิมประสทิธิภาพระบบระบายน ้า ระบบป้องกันน ้าท่วม / และแก้ไขปัญหาน ้าท่วม

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ
ผลลัพธ์ทีค่าดว่า

จะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี วัด
(KPI)

ผ.01

7 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 จ้านวนความยาว
เขื่อนป้องกนัตล่ิง
และถนนล้าลอง
หลังเขื่อน

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยใน
พื นทีไ่ด้รับความ
สะดวกปลอดภัย
มีเส้นทางคมนาคมใช้
สัญจร
ป้องกนัปัญหาน ้าเออ่
ล้นตล่ิง

ส้านักการชา่ง

8 กอ่สร้างเขื่อนป้องกนัตล่ิง
ริมแม่น ้าน่าน ตั งแต่ศาล
เจา้ถงึสะพานขา้มแม่น ้า
น่านฝ่ังตรงขา้มวัดปากน ้า
โพเหนือ

เพือ่ป้องกนัตล่ิงริม
แม่น ้าพัง

เขื่อนป้องกนัตล่ิงและถนนล้าลอง
หลังเขื่อน ยาว 1,810 เมตร ตาม
แบบแปลนรายละเอยีดเทศบาล

    176,000,000 จ้านวนความยาว
เขื่อนป้องกนัตล่ิง
และถนนล้าลอง
หลังเขื่อน

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยใน
พื นทีไ่ด้รับความ
สะดวกปลอดภัย
มีเส้นทางคมนาคมใช้
สัญจร
ป้องกนัปัญหาน ้าเออ่
ล้นตล่ิง

ส้านักการชา่ง

9 กอ่สร้างรางระบายน ้า
ค.ส.ล.รูปตัวยพูร้อมฝาปิด 
ค.ส.ล. ซอยมาตุลี 14 
(เสนอโดยค้าร้องของ
ประชาชน)

เพือ่ให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร

รางระบายน ้า ค.ส.ล.รูปตัวย ู พร้อม
ฝาปิด ค.ส.ล.ซอยมาตุลี 14  ขนาด
ลึก 0.40 เมตร กว้าง 0.50 เมตร 
ความยาว รวมทั งสองขา้ง 494 
เมตร ตามแบบแปลนรายละเอยีด
ของเทศบาล

      1,130,000 จ้านวนความยาว
รางระบายน ้า ค.
ส.ล. 
พร้อมฝาปิด ค.
ส.ล.

ราษฏรทีอ่ยู่อาศัยใน
พื นทีไ่ด้รับการ
คมนาคมทีส่ะดวก 
รวดเร็ว

ส้านักการชา่ง

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน
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    4.4 แนวทางปรับปรุง และเพ่ิมประสทิธิภาพระบบระบายน ้า ระบบป้องกันน ้าท่วม / และแก้ไขปัญหาน ้าท่วม

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ
ผลลัพธ์ทีค่าดว่า

จะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี วัด
(KPI)

ผ.01

10 ปรับปรุงระบบระบายน ้า
ถนนโกสียจ์ากเชงิสะพาน
พิษณุโลก - ป้อมหนึง่ 
(เสนอโดยชมุชนโกมินทร์)

เพือ่ให้มีระบบระบายน ้า
ทีดี่

ท่อระบายน ้าขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 
 1.20 เมตร  ยาว  2,275  เมตร 
และท่อระบายน ้าขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง  1.50  เมตร  ยาว
 1,490  เมตร อาคารดักน ้าเสียและ
สถานีสูบ ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

    40,000,000       40,000,000 จ้านวนความยาว
ท่อระบายน ้าเสีย

ราษฏรทีอ่ยู่อาศัยใน
พื นทีไ่ด้รับการ
คมนาคมทีส่ะดวก  
ไม่มีปัญหาน ้าท่วมขงั

ส้านักการชา่ง

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

เพือ่รวบรวมน ้าเสียและ
ระบบระบายน ้า  
ป้องกนัน ้าท่วมขงัพื นที ่
ตามแนวถนน

ท่อระบายน ้าขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง
 1.00 เมตร  ยาว  1,836  เมตร, 
ขนาด 1.20 เมตร  ยาว 925 เมตร 
ขนาด 1.50 เมตร ยาว 826  เมตร 
พร้อมปรับปรุงซ่อมแซม ถนน
กอ่สร้างอาคารดักน ้าเสียและบ่อสูบ
น ้าเสีย ตามแบบแปลนรายละเอยีด
เทศบาล

      80,000,000     80,000,000 จ้านวนความยาว
ท่อระบายน ้าเสีย
พร้อมถนน

ราษฏรทีอ่ยู่อาศัย ใน
พื นทีไ่ด้รับการ
คมนาคมทีส่ะดวก ไม่
มีปัญหาน ้าท่วมขงั

ส้านักการชา่ง
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน
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    4.4 แนวทางปรับปรุง และเพ่ิมประสทิธิภาพระบบระบายน ้า ระบบป้องกันน ้าท่วม / และแก้ไขปัญหาน ้าท่วม

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ
ผลลัพธ์ทีค่าดว่า

จะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี วัด
(KPI)

ผ.01

12 กอ่สร้างท่อระบายน ้า
พร้อมซ่อมแซมผิวจราจร 
ถนนวงศ์สวรรค์ จากแยก
ถนนวิมานแมนถงึแยกถนน
ลูกเสือ (เสนอโดยชมุชน
ถาวรพัฒนา)

เพือ่ให้ผู้ใชเ้ส้นทางได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการจราจรการขนส่ง
และมีระบบระบายน ้าทีดี่

ท่อระบายน ้า ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง
 1.20 เมตร ยาว 460 เมตร พร้อม
ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. 
หนา 0.20 เมตร พื นที ่855 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนรายละเอยีด
ของเทศบาล

      5,500,000 จ้านวนความยาว
ท่อระบายน ้า
พร้อมผิวจราจร 
ค.ส.ล.

ราษฏรทีอ่ยู่อาศัยใน
พื นทีม่ีการคมนาคมที่
ดีได้รับความสะดวก
รวดเร็ว ไม่มีปัญหา
น ้าท่วมขงั

ส้านักการชา่ง

13 กอ่สร้างเขื่อนป้องกนัตล่ิง
ริมแม่น ้าเจา้พระยา ตั งแต่
ศาลเจา้ถงึท่าขา้วก้านันทรง

เพือ่ป้องกนัตล่ิงริม
แม่น ้าพัง

เขื่อนป้องกนัตล่ิงและถนนล้าลอง
หลังเขื่อนยาว 958 เมตร ตามแบบ
แปลนรายละเอยีดเทศบาล

      95,800,000 จ้านวนความยาว
เขื่อนป้องกนัตล่ิง
และถนนล้าลอง
หลังเขื่อน

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยใน
พื นทีไ่ด้รับความ
สะดวกปลอดภัย
มีเส้นทางคมนาคมใช้
สัญจร
ป้องกนัปัญหาน ้าเออ่
ล้นตล่ิง

ส้านักการชา่ง

14 กอ่สร้างเขื่อนป้องกนัตล่ิง
ริมแม่น ้าเจา้พระยา 
ฝ่ังวัดเขา ตั งแต่บริเวณเชงิ
สะพานเดชา ถงึหน้าบริษัท
เสริมสุข จ้ากดั

เพือ่ป้องกนัตล่ิงริม
แม่น ้าพัง

เขื่อนป้องกนัตล่ิงและปรับปรุงถนน
หลังเขื่อนยาว 1,320 เมตรตาม
แบบแปลนรายละเอยีดเทศบาล

  100,000,000 จ้านวนความยาว
เขื่อนป้องกนัตล่ิง
และถนนหลัง
เขื่อน

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยใน
พื นทีไ่ด้รับความ
สะดวกปลอดภัยมี
เส้นทางคมนาคมใช้
สัญจรป้องกนัปัญหา
น ้าเออ่ล้นตล่ิง

ส้านักการชา่ง

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน
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    4.4 แนวทางปรับปรุง และเพ่ิมประสทิธิภาพระบบระบายน ้า ระบบป้องกันน ้าท่วม / และแก้ไขปัญหาน ้าท่วม

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ
ผลลัพธ์ทีค่าดว่า

จะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี วัด
(KPI)

ผ.01

15 กอ่สร้างเขื่อนป้องกนัตล่ิง
บริเวณเกาะยม จาก
สะพานนิมมานรดี ถงึ
บริเวณวัดคลองคาง

เพือ่ป้องกนัตล่ิงริม
แม่น ้าพัง

เขื่อนป้องกนัตล่ิงและปรับปรุงถนน
หลังเขื่อนยาว 457 เมตร ตามแบบ
แปลนรายละเอยีดเทศบาล

      45,700,000 จ้านวนความยาว
เขื่อนป้องกนัตล่ิง
และถนนหลัง
เขื่อน

ราษฎรทีอ่ยู่อาศัยใน
พื นทีไ่ด้รับความ
สะดวกปลอดภัยมี
เส้นทางคมนาคมใช้
สัญจรป้องกนัปัญหา
น ้าเออ่ล้นตล่ิง

ส้านักการชา่ง

16 ติดตั งเคร่ืองผลักดักน ้า
แม่น ้าเจา้พระยา บริเวณใต้
สะพานเดชาติวงศ์

เพือ่ชว่ยให้น ้าในแม่น ้า
เจา้พระยาไหลผ่าน
สะพานเดชาติวงศ์ได้เร่ง
น ้าในชว่งน ้าหลาก

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

    150,000,000 จ้านวนเคร่ือง
ผลักดันน ้าไฮดรอ
ลิคพร้อมเคร่ือง
ดันก้าลังไฮดรอลิค

ลดระดับน ้าในแม่น ้า
ปิง น่านและ
เจา้พระยาชว่งทีไ่หล
ผ่านตัวเมือง
นครสวรรค์ไม่กอ่
ปัญหาน ้าเออ่ล้นเขา้
ตัวเมืองในชว่งอทุกภัย

ส้านักการชา่ง

17 จา่ยค่าทดแทนการรื อถอน
อาคาร และการจดั
กรรมสิทธิ์ ทีดิ่นตามแนว
พื นทีโ่ครงการ กอ่สร้าง
ระบบป้องกนัน ้าท่วมพื นที่
ชมุชนเทศบาลนคร
นครสวรรค์และชมุชน
ต่อเนือ่ง

เพือ่ป้องกนัน ้าท่วมและ
กนัตล่ิงพัง

รื อถอนอาคารและ/หรือจดั
กรรมสิทธิ์ทีดิ่นตามแนวริมแม่น ้าปิง
และเจา้พระยาทีอ่ยู่ตามแนว
กอ่สร้างระบบป้องกนัน ้าท่วมตั งแต่
ซอยตรงขา้มถนนสาย ก ถงึ 
สะพานป้อมหนึง่และจากหน้า
โรงเรียนอนุบาลถงึวัดเขื่อนแดง

      5,000,000        5,000,000       5,000,000 จ้านวนพื นทีใ่น
การกอ่สร้าง
ระบบป้องกนัน ้า
ท่วม

ราษฎรท้องถิ่นอยู่ใน
พื นทีไ่ม่ต้องประสบ
ปัญหาน ้าท่วมขงั

ส้านักการชา่ง

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน
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    4.4 แนวทางปรับปรุง และเพ่ิมประสทิธิภาพระบบระบายน ้า ระบบป้องกันน ้าท่วม / และแก้ไขปัญหาน ้าท่วม

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ
ผลลัพธ์ทีค่าดว่า

จะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี วัด
(KPI)

ผ.01

18 ปรับปรุงเขื่อนป้องกนัตล่ิง
แบบอฒัจรรย ์เพือ่จดั
ระเบียบผู้ประกอบการค้า

เพือ่ใชเ้ป็นพื นทีจ่ดั
ระเบียบผู้ประกอบการ
ค้าริมเขื่อนแม่น ้า
เจา้พระยา ชว่งหน้าศาก
ลางจงัหวัดนครสวรรค์ 
ตั งแต่หน้าส้านักงาน
อยัการถงึหน้าส้านักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน

ขยายพื นทีท่างเดินและอฒัจรรย์
หน้าเขื่อนเป็นพื น ค.ส.ล. หนา 0.10
 เมตร กว้าง  3.60  เมตร  ยาว  
300 เมตร คิดเป็นพื นทีไ่ม่น้อยกว่า 
 1,080  ตารางเมตร พร้อมติดตั ง
ห้องสุขาเคล่ือนที ่จ้านวน 6 ห้อง 
ตามแบบแปลนรายละเอยีดของ
เทศบาล

       3,900,000 จ้านวนพื นที่
กอ่สร้าง

เพือ่ให้ผู้ประกอบการ
ค้า
ริมเขื่อนแม่น ้า
เจา้พระยา ได้รับ
ความสะดวกและมี
ความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย
 ในการประกอบ
การค้า อกีทั ง
ประชาชนได้ใชเ้ป็น
สถานทีพ่ักผ่อนหยอ่น
ใจ

ส้านักการชา่ง

19 กอ่สร้างรางตัววี บริเวณ
ซอยแยกถนนชมุชนเขานก
กระเต็นซอย 3 ขา้ง
บ้านเลขที ่57/54

เพือ่ระบายน ้าเสียออก
จากอาคาร

รางตัววี กว้าง 0.30 เมตร ยาว 
25.00 เมตร พร้อมเทคอนกรีต
ด้านขา้งรางทั ง 2 ด้าน

          59,000 จ้านวนรางตัววี ราษฎรทีอ่าศัยอยู่ใน
พื นทีไ่ม่ต้องประสบ
ปัญหาน ้าเสีย ท่วมขงั

ส้านักการชา่ง

20 กอ่สร้างท่อระบายน ้า
ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ชมุชน
วัดเขาฯ

เพือ่ให้มีระบบระบายน ้า
ทีดี่

ท่อระบายน ้าขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 
 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักยาว 540 
เมตร
ตามแบบแปลนรายละเอยีดเทศบาล

      2,600,000 จ้านวนความยาว
ท่อระบายน ้า

ราษฎรทีอ่าศัยอยู่ใน
พื นทีไ่ม่ต้องประสบ
ปัญหาน ้าเสีย ท่วมขงั

ส้านักการชา่ง

รวมงบประมาณ 985,589,000  1,040,950,000  87,000,000    
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ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่6 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ี
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่8 การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ี
5. ยทุธศาสตร์ดา้นการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมัน่คง
    5.1 แนวทางสง่เสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค  สทิธิ เสรีภาพ ของประชาชน และการมีสว่นร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถ่ิน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
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

ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานธุรการ

2 เลือกต้ังสมาชกิสภา
เทศบาลและ
นายกเทศมนตรีนคร
นครสวรรค์

เพือ่เป็นค่าใชจ้า่ยในการ
จดัการเลือกต้ังสมาชกิสภา
เทศบาลและ
นายกเทศมนตรีนคร
นครสวรรค์

จดัการเลือกต้ังสมาชกิสภาเทศบาล
และนายกเทศมนตรี

      4,000,000       4,000,000       4,000,000 ขอ้ร้องเรียนใน
การด าเนินการ

การเลือกต้ังเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย

ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานธุรการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561)

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 2559 2560 2561
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 ่
-ด้านกระบวนการขั้นตอนการ
ให้บริการ
-ด้านเจา้หน้าทีผู้่ให้บริการ
-ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก ฯลฯ

          50,000           50,000           50,000 ร้อยละ 80 ของ
ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ

ผู้รับบริการได้รับ
ความพึงพอใจสูงสุด

ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานการ
เจา้หน้าที่

รวมงบประมาณ 4,100,000      4,100,000      4,100,000      
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ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่6 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ี
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่5 การจดัระเบียบชมุชน สงัคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
5. ยทุธศาสตร์ดา้นการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมัน่คง
    5.2 แนวทางพัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการรักษาความสงบเรียบร้อย ความมัน่คงปลอดภัยในชวีติและทรัพยส์นิ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 พัฒนาศักยภาพและจดั
ระเบียบการจ าหน่ายสินค้า
ในทีห่รือทางสาธารณะ

เพือ่ให้เกดิความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของการจ าหน่าย
สินค้าในทีส่าธารณะ

ให้ความรู้แกผู้่ประกอบการค้า จ านวน
 500 คน

        100,000         100,000         100,000 ผู้กระท าผิด
กฏหมาย
ลดลงร้อยละ  
50

การจ าหน่ายสินค้าใน
ทีห่รือทางสาธารณะ
มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย

ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานเทศกจิ

2 ส ารวจตรวจสอบบุคคล
เร่ร่อนขอทานในเขตเทศบาล

เพือ่เป็นการพัฒนาคุณภาพ
ชวีิตบุคคลเร่ร่อนขอทาน 
ตลอดจนเพือ่ลดปัญหาการ
กอ่อาชญากรรมและปัญหา
การกอ่เหตุร าคาญแก่
ประชาชน

1 คร้ัง           10,000           10,000           10,000 คนเร่ร่อนใน
เขตเทศบาล
ลดลงร้อยละ 
60

ลดปัญหาบุคคล
เร่ร่อนขอทานในเขต
เทศบาล

ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานเทศกจิ

3 จดัระเบียบถนนและทาง
เท้าในเขตเทศบาล

เพือ่ให้เกดิความเป็นระเบียบ
และความสะดวกในการ
สัญจรของประชาชน

จดัระเบียบทางเท้าในเขตเทศบาล 23
 เส้นทาง

          50,000           50,000           50,000 จ านวนเท้า
ทางทีม่ีการจดั
ระเบียบ

ประชาชนมีทีจ่อดรถ
เพียงพอและทางเท้า
มีทางเดิน

ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานเทศกจิ

4 สัปดาห์ป้องกนัอคัคีภัย เพือ่จดักจิกรรมรณรงค์
ป้องกนัอคัคีภัย

71  ชมุชน           50,000           50,000           50,000 จ านวนชมุชน
ทีร่่วมกจิกรรม

การเกดิอคัคีภัยลดลง ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานป้องกนัฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด

(KPI)

ผ.01
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    5.2 แนวทางพัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการรักษาความสงบเรียบร้อย ความมัน่คงปลอดภัยในชวีติและทรัพยส์นิ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด

(KPI)

ผ.01

5 รณรงค์ป้องกนัสาธารณภัย เพือ่จดักจิกรรมรณรงค์
ป้องกนัเหตุสาธารณภัย 
อบุัติภัย

71  ชมุชน           50,000           50,000           50,000 จ านวนชมุชน
ทีร่่วมกจิกรรม

การเกดิสาธารณภัย
ลดลง

ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานป้องกนัฯ

6 ตรวจร่วมเพือ่ความปลอดภัย เพือ่จดัก าลัง อปพร.ออก
ตรวจร่วม กบัหน่วยงานของ
ต ารวจ

1 โครงการ           60,000           60,000           60,000 จ านวนทีค่ร้ัง
ออกตรวจ

การเกดิอคัคีภัย และ
เหตุสาธารณภัย ลดลง

ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานป้องกนัฯ

7 เยาวชนป้องกนัสาธารณภัย
 หรือภัยคุกคามอื่น

เพือ่ฝึกให้เยาวชนรู้วิธีการ
ป้องกนัสาธารณภัย และ
ระงับภัย ตลอดจนการ
ป้องกนัตัวจากภัยคุกคามอื่น

60  คน           60,000           60,000           60,000 จ านวนผู้รับ
การฝึกอบรม

เยาวชนปลอดภัยรู้
วิธีการป้องกนั และ
ระงับสาธารณภัย
และภัยอื่น ๆ

ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานป้องกนัฯ

8 ประกวดการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภัยดีเด่น

เพือ่ร่วมโครงการประกวด
การป้องกนัฯ ดีเด่น ทีก่รม
ป้องกนัฯ จดัขึ้น

ปีละ 1  คร้ัง           30,000 มาตรฐานการ
ป้องกนัและ
บรรเทาสา
ธารณภัย

งานป้องกนัฯ อาจ
ได้รับรางวัลจากการ
ประกวด

ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานป้องกนัฯ

9 ฝึกซ้อมแผนระงับอคัคีภัย
ในพืน้ทีเ่ส่ียงภัย

เพือ่เตรียมความพร้อมใน
การระงับอคัคีภัย

30  ชมุชน           50,000 จ านวนชมุชน
ทีร่่วมกจิกรรม

พนักงานมีความ
พร้อมในการระงับ
อคัคีภัย

ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานป้องกนัฯ

10 ป้องกนัและลดอบุัติเหตุ
ทางถนนชว่งเทศกาลส าคัญ

เพือ่ลดอบุัติเหตุทางถนน
ในชว่งเทศกาลส าคัญภายใน
เขตเทศบาล

2  คร้ัง           50,000 จ านวน
อบุัติเหตุทาง
ถนนชว่ง
เทศกาล

สามารถลดอบุัติเหตุ
ทางถนน ภายในเขต
เทศบาล

ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานป้องกนัฯ
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    5.2 แนวทางพัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการรักษาความสงบเรียบร้อย ความมัน่คงปลอดภัยในชวีติและทรัพยส์นิ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
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 านวน
อบุัติเหตุทาง
ถนนในเขต
เทศบาล

สามารถลดอบุัติเหตุ
ทางถนน ภายในเขต
เทศบาล

ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานป้องกนัฯ

12 ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด ระบบดิจติอล ภายใน
เขตเทศบาล ระยะที ่7

เพือ่เฝ้าระวัง ป้องกนัการกอ่
อาชญากรรม กอ่ความไม่
สงบภายในเขตเทศบาล และ
สนับสนุนการอ านวยการ
จราจร

จดัหา และติดต้ัง กล้องโทรทัศน์
วงจรปิดแบบดิจติอล จ านวน 32 
กล้อง พร้อมปรับปรุงโครงขา่ย 
เคร่ืองบันทึกภาพ และอปุกรณ์
เชื่อมต่อสัญญาณ

    16,500,000 จ านวน
กล้องโทรทัศน์
วงจรปิดแบบ
ดิจติอล

ประชาชนมีความ
มัน่ใจในระบบรักษา
ความปลอดภัย ต่อ
ชวีิต และทรัพยสิ์น
มากขึ้น

กองวิชาการ
และแผนงาน
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

13 ปรับปรุงระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ระยะที ่4

เพือ่ทดแทนของเดิมทีเ่ร่ิม
ช ารุดเสียหายจากการใชง้าน
มานาน ให้เป็นระบบดิจติอล
แบบใหม่ ซ่ึงสามารถใชง้าน
ได้อยา่งมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น

จดัหา และติดต้ัง กล้องโทรทัศน์
วงจรปิดแบบดิจติอล ทดแทน
ของเดิมจ านวน 32 จดุ พร้อม
ปรับปรุงโครงขา่ยไฟเบอร์ออฟติก 
เคร่ืองบันทึกภาพ และอปุกรณ์
เชื่อมต่อสัญญาณ

      2,000,000 จ านวน
กล้องโทรทัศน์
วงจรปิด

กล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นในการดูแล 
รักษา ความปลอดภัย
ในชวีิตและทรัพยสิ์น
ของประชาชนในเขต
เทศบาลฯ

กองวิชาการ
และแผนงาน
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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166
    5.2 แนวทางพัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการรักษาความสงบเรียบร้อย ความมัน่คงปลอดภัยในชวีติและทรัพยส์นิ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด

(KPI)

ผ.01

14 จดัหากล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดระบบดิจติอลชนิดไร้สาย

เพือ่เฝ้าระวัง ป้องกนัการกอ่
อาชญากรรม กอ่ความไม่
สงบ ส าหรับงานติดต้ัง
บริการแบบชั่วคราว หรือ
เมือ่มีเหตุจ าเป็น

ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและ
โครงขา่ย จ านวน 4 กล้อง พร้อม 
ระบบส่งสัญญาณไร้สาย จ านวน 1 ชดุ

        400,000 จ านวน
กล้องโทรทัศน์
วงจรปิดระบบ
ดิจติอล

เทศบาลฯ มีเคร่ืองมือ
ในการควบคุมดูแล
และรักษาความ
ปลอดภัย ในงาน
กจิกรรมของเทศบาล
และงานพิเศษต่างๆ

กองวิชาการ
และแผนงาน
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

รวมงบประมาณ 19,460,000    380,000        380,000        
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ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่6 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ี
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่8 การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ี
6. ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการทีด่ี
    6.1 แนวทางสง่เสริมการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
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

รวมงบประมาณ -             -             -             

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561)

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 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 เสียงตามสาย แบบไร้สาย
 ระยะที ่2

เพือ่ใชใ้นการแจง้ และกระจาย
ขา่วสารของเทศบาลไปยงั
ประชาชน สามารถท าได้อยา่ง
สะดวก รวดเร็ว แบบไร้สาย
และแบบส่งสัญญาณ WIFI

จดัหาเคร่ืองและติดต้ังกระจายขา่ว
เสียงตามสายชนิดไร้สาย ไม่น้อย
กว่า 68 จดุ พร้อมระบบควบคุม 
และปรับปรุงห้องออกอากาศ

      4,600,000 จ านวนจดุติดต้ัง ประชาชนสามารถรับ
ขา่วสาร และการแจง้
เร่ืองต่าง ๆ จาก
เทศบาลได้อยา่ง
ทัว่ถงึรวดเร็ว

กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

2 ปรับปรุงตู้สาขาโทรศัพท์
ให้รองรับระบบดิจติอล

ปรับปรุงให้ระบบตู้สาขา
โทรศัพท์เดิม สามารถรองรับ
การใชง้านระบบโทรศัพท์
ดิจติอลแบบ VOIP ได้ เปล่ียน
การ์ดระบบดิจติอลแทนระบบ
อนาลอกของเดิมทีใ่ชง้านมา
นานและเกดิปัญหาบ่อยคร้ัง ให้
สามารถกลับมาใชง้านได้อยา่ง
มีประสิทธิภาพ

ติดต้ังการ์ดระบบโทรศัพท์ไอพี 
จ านวน 1 ชดุ

          95,000 จ านวนระบบ
โทรศัพท์

ระบบโทรศัพท์
สามารถใชง้านได้
อยา่งมีเสถยีรภาพ 
สามารถเพิม่เบอร์
ภายในได้ไม่จ ากดั 
และรองรับโทรศัพท์
ผ่านระบบเครือขา่ย 
ทัง้สาย และไร้สาย 
โดยลดค่าใชจ้า่ย

กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถปุระสงค์
ผลลัพธ์ทีค่าดว่า

จะได้รับ

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01
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    6.2 แนวทางพัฒนาระบบเทคโนโลยแีละสารสนเทศให้มีประสทิธิภาพ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถปุระสงค์
ผลลัพธ์ทีค่าดว่า

จะได้รับ

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

3 จอ LED   ขนาดใหญ่
ด้านขา้ง อาคารเทศบาล

เพือ่เป็นส่ือกลางในการเผยแพร่
ขา่วสาร กจิกรรม และส่ือผสม
อื่น ๆ ในรูปแบบของวีดีโอ และ
ส่ือผสม ทีน่่าสนใจ

ติดต้ังจอภาพ LED ขนาด กว้าง 5.6
 เมตร ยาว 8 เมตร  และระบบ
ควบคุมทัง้จากทีจ่อภาพ และระบบ
ควบคุมระยะไกล  จ านวน 1 ระบบ

    12,000,000 จ านวนขนาด
จอ LED ทีติ่ดต้ัง

เทศบาลมีส่ือในการ
ประชาสัมพันธ์ และ 
ขา่วสารทีดี่ และ
น่าสนใจถา่ยทอดสู่
ประชาชน

กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

4 เชา่เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
พร้อมอปุกรณ์

เพือ่มีอปุกรณ์เคร่ืองมือด้าน
คอมพิวเตอร์ทีม่ีประสิทธิภาพ
ส าหรับผู้ปฏิบัติงานอยา่ง
พอเพียงและมีประสิทธิภาพ

จดัหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์และ
เคร่ืองพิมพ์จ านวน 60 เคร่ือง 
ทดแทนเคร่ืองเดิมทีช่ ารุด

      2,400,000 จ านวนเคร่ือง
คอมพิวเตอร์

ผู้ปฏิบัติงานมี
เคร่ืองมือทีม่ี
ประสิทธิภาพและ
เพียงพอต่อความ
ต้องการ

กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

5 ปรับปรุงระบบส ารอง
กระแสไฟฟ้าห้องศูนย์
ขอ้มูลกลาง (Server 
Farm) (เดิม)

เพือ่ปรับปรุงระบบขา่ย
สายสัญญาณไฟฟ้า ระบบ
ส ารองไฟฟ้า

ติดต้ังเคร่ืองส ารองไฟฟ้าขนาด 
3KVA จ านวน 5 เคร่ือง

        175,000 จ านวนเคร่ือง
ส ารองไฟฟ้า

ห้องศูนยข์อ้มูลกลาง 
(Server Farm) 
สามารถใชง้านได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
และเพือ่ยดือายกุาร
ใชง้านของเคร่ือง
คอมพิวเตอร์แม่ขา่ย 
และอปุกรณ์ให้
สามารถใชง้านได้
ยาวนาน

กองวิชาการและ
แผนงาน
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

รวมงบประมาณ 19,270,000    -               -               
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ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่6 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ี
 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่8 การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ี
6. ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการทีด่ี
    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

1 อบรมสัมมนาสมาชกิสภา
เทศบาล คณะผู้บริหาร 
พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจา้ง

เพือ่ให้ผู้เขา้รับการอบรม
ได้รู้และเขา้ใจ เร่ือง
กฎหมาย ระเบียบวิธีการ
ปฏิบัติงาน ทักษะและ
ประสบการณ์ และการ
ปฏิบัติหน้าที่

อบรมและศึกษาดูงาน 3 โครงการ       2,000,000       2,000,000       2,000,000 จ านวนโครงการ
ทีจ่ดัอบรม

ผู้บริหาร สมาชกิสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาล 
ลูกจา้งประจ า 
พนักงานจา้ง 
พนักงานดับเพลิง 
พนักงานเทศกจิ 
สามารถน าความรู้ที่
ได้รับมาประยกุต์ใช้
ในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการ
บริหารงานเทศบาล
และการปฎิบัติงาน

ส านัก
ปลัดเทศบาล

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561)

เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
ผลลัพธ์ทีค่าดว่า

จะได้รับ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

2 ก าหนดประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษ
อนัมัลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปี (โบนัส) แก่
พนักงาน พนักงานครู
เทศบาล ลูกจา้งประจ า 
และพนักงานจา้ง

เพือ่จา่ยเป็นค่าตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษ
อนัมัลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจ าปีให้กบั
บุคลากรภายในหน่วยงาน

จา่ยเป็นประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณี
พิเศษอนัมัลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปีให้กบัพนักงานเทศบาล 
พนักงานครูเทศบาล  ลูกจา้งประจ า
และพนักงานจา้งทีอ่ยู่ในหลักเกณฑ์
ตามหนังสือส านักงาน ก.ท.จ.
นครสวรรค์ เร่ือง การก าหนด
มาตรฐานทัว่ไปเกี่ยวกบัหลักเกณฑ์
เง่ือนไขและวิธีการก าหนดประโยชน์
ตอบแทนอนัมัลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจ าปีส าหรับพนักงาน
เทศบาล   ลูกจา้งและพนักงานจา้ง
ของเทศบาล พ.ศ.2558 ลงวันที ่17 
เม.ย.2558

    10,000,000     10,000,000     10,000,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
ระเบียบและ
หลักเกณฑ์

พนักงานเทศบาลฯ มี
ความกระตือรือร้นใน
การปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
 และเป็นขวัญก าลังใจ
ในการปฏิบัติงาน

ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานการ
เจา้หน้าที่

3 ก าหนดประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงิน
รางวัลประจ าปี)พนักงานจา้ง

เพือ่จา่ยเป็นค่าตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษให้กบั
พนักงานจา้งในหน่วยงาน

จา่ยเป็นค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษให้กบัพนักงานจา้งสถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร

          40,000           40,000           40,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
ระเบียบและ
หลักเกณฑ์

เป็นขวัญ ก าลังใจให้
พนักงานมีความ
กระตือรือร้นในการ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานสถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
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

เพือ่ให้ประชาชนในเขต
เทศบาล มีความรู้
ความสามารถในการระงับ
เหตุอคัคีภัยเบือ้งต้นและ
เพือ่ให้ อปพร.ทีผ่่านการ
ฝึกอบรมไปแล้วมีความรู้
และมีทักษะในการใช้
อปุกรณ์ และเทคนิคที่
ทันสมัย ตลอดจนศึกษาดู
งาน

100 คน         500,000         500,000         500,000 จ านวนผู้เขา้อบรม ประชาชนมีความรู้
และสามารถระงับเหตุ
 อคัคีภัยเบือ้งต้นได้ 
อปพร. มีความรู้ มี
ทักษะในการใช้
อปุกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชเ้พิม่มากขึ้น
และสามารถพัฒนา
ศูนย ์อปพร.ให้ดียิ่งขึ้น

ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานป้องกนัฯ

5 ฝึกซ้อมแผนป้องกนัภัยฝ่าย
พลเรือน

เพือ่ฝึกซ้อมแผนป้องกนั
ภัยฝ่ายพลเรือน อาทิเชน่
แผนป้องกนัน้ าท่วม และ
ชว่ยเหลือผู้ประสบ
อทุกภัยและซ้อมแผน
อบุัติภัย

ไม่น้อยกว่า 1 คร้ัง           50,000           50,000           50,000 จ านวนคร้ังที่
ฝึกซ้อม

ท าให้เกดิความ
คล่องตัวในการ
ป้องกนัหากมีสา
ธารณภัยเกดิขึ้นจริง

ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานป้องกนัฯ

6 ทัศนศึกษาดูงานของ
เจา้หน้าทีป่้องกนั และ
พนักงานดับเพลิง

เพือ่ให้เจา้หน้าที ่และ
พนักงาน ได้ดูงาน
หน่วยงานอื่น

20 คน           80,000           80,000           80,000 จ านวนเจา้หน้าที่
ทีเ่ขา้ร่วม

สามารถน ามา
ปรับปรุง ใน
หน่วยงานในการ
พัฒนาหน่วยงานให้ดี
ยิ่งขึ้น

ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานป้องกนัฯ
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

7 พัฒนาประสิทธิภาพ
พนักงานดับเพลิง

เพือ่เพิม่ทักษะ และ
พัฒนาศักยภาพของ
พนักงาน

30 คน           80,000           80,000           80,000 จ านวนเจา้หน้าที่
ทีเ่ขา้ร่วม

พนักงาน ได้เพิม่
ทักษะ และพัฒนาขดี
ความสามารถ

ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานป้องกนัฯ

8 ศูนยก์ารเรียนรู้ชมุชน
เกี่ยวกบัการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภัย

เพือ่เป็นศูนยก์ารเรียนรู้
ของประชาชน เกี่ยวกบั
การป้องกนัและระงับสา
ธารณภัย

71 ชมุชน           96,000 จ านวนศูนยก์าร
เรียนรู้การ
ป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย

ประชาชนสามารถ
ป้องกนัและระงับสา
ธารณภัยได้อยา่ง
ถกูต้อง ถกูวิธีการ

ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานป้องกนัฯ

9 จติอาสา ชว่ยดับไฟเบือ้งต้น เพือ่มอบถงัดับเพลิง 
ให้กบัประชาชนที่
อาสาสมัครเป็นจติอาสา 
ชว่ยดับไฟเบือ้งต้น

70 คน         100,000         100,000         100,000 จ านวนถงั
ดับเพลิงทีม่อบ

สามารถเป็นก าลัง
เสริมและเป็นก าลัง
ส ารอง ในการชว่ย
ดับเพลิง

ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานป้องกนัฯ

10 ซ่อมแซมหอชมเมือง เพือ่ให้อาคารคงอยู่ใน
สภาพใชก้ารได้ดี

ซ่อมแซมอาคารหอชมเมือง         250,000 อาคารหอชม
เมืองทีซ่่อมแซม

อาคารจะมีความ
สวยงามคงทน

งานส่งเสริม
การท่องเทีย่ว

11 กอ่สร้างสถานีดับเพลิง 
(สถานียอ่ย)

เพือ่ควบคุมพืน้ที ่การ
ขยายตัว ของเมือง ให้
ทัว่ถงึ

1 แห่ง       1,000,000 สถานีดับเพลิง 
(สถานียอ่ย)

เพือ่ความรวดเร็วใน
การระงับเหตุสา
ธารณภัย

ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานป้องกนัฯ

12 กอ่สร้างหลังคาทีจ่อดรถ 
และห้องซ่อมบ ารุง

เพือ่ปรับปรุงทีจ่อดรถ
และห้องซ่อมบ ารุงเพิม่เติม

1  แห่ง         300,000 หลังคาทีจ่อดรถ 
และห้องซ่อมบ ารุง

มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย สวยงามน่า
อยู่

ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานป้องกนัฯ

13 ปรับปรุง ต่อเติมอาคารที่
พักพนักงานดับเพลิง

เพือ่ให้มีทีพ่ักเพียงพอ
ส าหรับพนักงานดับเพลิง

1  แห่ง         600,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
โครงการ

เพือ่ความรวดเร็วใน
การในการปฏิบัติ
หน้าที่

ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานป้องกนัฯ
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

14 กอ่สร้างป้อมยามภายใน
ชมุชน

เพือ่รักษาความปลอดภัย
ให้กบัประชาชน และ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
อาชญากรรม

2 ชมุชน       1,600,000 จ านวนป้อมยาม
ภายในชมุชน

การกอ่อาชญากรรม
ลดลงแกไ้ขปัญหายา
เสพติด

ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานป้องกนัฯ

15 ปรับปรุงอาคารส านักงาน
หน่วยเรือดับเพลิง วัด
ตะแบก

เพือ่ปรับปรุงอาคาร
ส านักงานของสถานี
ดับเพลิง หน่วยเรือ
ดับเพลิง วัดตะแบก

1  แห่ง         200,000 อาคารส านักงาน
หน่วยเรือ
ดับเพลิง วัด
ตะแบก

เป็นส านักงาน 
ส าหรับปฏิบัติหน้าที ่
ของพนักงานดับเพลิง
สถานียอ่ย

ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานป้องกนัฯ

16 กอ่สร้างห้องอยู่เวรยาม 
ของพนักงานดับเพลิง

เพือ่ให้มีห้องอยู่เวรยาม
ของพนักงานดับเพลิง

1  แห่ง         150,000 ห้องอยู่เวรยาม 
ของพนักงาน
ดับเพลิง

การอยู่เวรยามของ
พนักงานดับเพลิง มี
ประสิทธิมากยิ่งขึ้น

ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานป้องกนัฯ

17 กอ่สร้างอาคารชดุทีพ่ัก
พนักงานดับเพลิง

เพือ่เป็นสวัสดิการให้กบั
เจา้หน้าทีแ่ละ พนักงาน

1  แห่ง          5,000,000 อาคารชดุทีพ่ัก
พนักงานดับเพลิง

เป็นทีพ่ักอาศัยของ
จนท. และพนักงาน
เกดิความรวดเร็วใน
การออกปฏิบัติงาน

ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานป้องกนัฯ

18 กอ่สร้างสถานีดับเพลิงใหม่
แทนสถานีดับเพลิงหลังเกา่

เพือ่ให้สถานีดับเพลิงมี
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยสวยงาม น่าอยู่

1 แห่ง       5,000,000 อาคารสถานี
ดับเพลิง

มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย สวยงามน่า
อยู่

ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานป้องกนัฯ
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

19 บ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ส านักปลัดเทศบาล
 (รายจา่ยเพือ่ให้สามารถใช้
งานได้ปกติทีม่ีวงเงินเกนิ
กว่า 5,000 บาท)

เพือ่ปรับปรุงครุภัณฑ์ให้มี
ประสิทธิภาพและได้
มาตรฐาน

บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ส านักปลัดเทศบาล วงเงินเกนิกว่า  
5,000  บาท

        600,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
โครงการ

ครุภัณฑ์ของส านัก
ปลัดเทศบาลใชง้าน
ได้ตามปกติ

ส านัก
ปลัดเทศบาล

20 บ ารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้างส านัก
ปลัดเทศบาล (รายจา่ย
เพือ่ให้สามารถใชง้านได้
ปกติทีม่ีวงเงินเกนิกว่า 
5,000 บาท)

เพือ่พัฒนาอาคารสถานที่
ให้มีประสิทธิภาพและได้
มาตรฐาน

บ ารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่นและ
ส่ิงกอ่สร้างส านักปลัดเทศบาล วงเงิน
เกนิกว่า  5,000  บาท

        400,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
โครงการ

ประชาชนผู้ใชบ้ริการ
ได้รับความพึงพอใจ
การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและได้
มาตรฐาน

ส านัก
ปลัดเทศบาล

21 จดัหาครุภัณฑ์ส านัก
ปลัดเทศบาล

เพือ่มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

ไมโครโฟนไร้สาย จ านวน 1 ชดุ           50,000 จ านวนรายการที่
จดัหา

อปุกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชเ้พียงพอแก่
การปฏิบัติงาน

ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานธุรการ

เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาด
ไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens 
จ านวน 2 เคร่ือง

          78,000 ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานธุรการ

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส านักงานและ
เคร่ืองพิมพ์พร้อมอปุกรณ์ จ านวน 2
 ชดุ

          50,000 ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานธุรการ/งาน
การเจา้หน้าที่
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

ชดุรับแขกพร้อมโต๊ะกลางชดุใหญ่ 
จ านวน 1 ชดุ

          20,000 ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานธุรการ

หม้อต้มน้ าร้อน ขนาด 15 ลิตร  
จ านวน 1 เคร่ือง

           5,000 ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานธุรการ

ผ้าม่านกนัแดดห้องประชมุ 3/3 
จ านวน 1 ชดุ

        400,000 ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานธุรการ

โทรศัพท์บ้านแบบมีสาย จ านวน 2 
เคร่ือง

           3,000 ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานธุรการ

ไมห้องประชมุไร้สาย จ านวน 1 ชดุ 
(ไมประธาน 1 ตัว,ไมต่อพ่วง 60 ตัว
 , เคร่ืองควบคุมไม ฯลฯ)

      1,000,000 ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานธุรการ

เคร่ืองปรับอากาศชนิดแขวนขนาด
ไม่ต่ ากว่า 60,000 บีทีย ูพร้อมติดต้ัง
 จ านวน 1 เคร่ือง

          85,000 ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานธุรการ

ไฟ Beam 230 2  ดวง พร้อมตัว
ควบคุม

          65,000 ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานส่งเสริม
การท่องเทีย่ว
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อม
อปุกรณ์ติดต้ังไม่น้อยกว่า 8 จดุ 
ระบบ HD

          80,000 ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานส่งเสริม
การท่องเทีย่ว

กล้องส่องทางไกลแบบหยอดเหรียญ
จ านวน 1 ตัวต่อปี

        250,000         250,000 ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานส่งเสริม
การท่องเทีย่ว

เคร่ืองขยายเสียง ล าโพง ไมโครโฟน
 พร้อมติดต้ังระบบ (เสียงตามสาย
ถนนคนเดิน)

          75,000 ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานส่งเสริม
การท่องเทีย่ว

รถบรรทุก(ดีเซล) ขบัเคล่ือน 2 ล้อ 
แบบดับเบ็ลแค็บ พร้อมอปุกรณ์
ติดต้ังเป็นรถตรวจการณ์ในอทุยาน
สวรรค์ จ านวน  1  คัน

        787,000 ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานป้องกนัฯ

เคร่ืองตรวจวัดการร่ัวของกา๊ซไวไฟ 
และกา๊ซพิษแบบเคล่ือนยา้ยได้ 
พร้อมอปุกรณ์ จ านวน 1 ชดุ

        160,000 ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานป้องกนัฯ

ชดุป้องกนัสารเคมี พร้อมอปุกรณ์  
จ านวน 1  ชดุ

        300,000 ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานป้องกนัฯ
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

หัวฉดีดับเพลิงในอาคาร จ านวน 2  
ชดุ

          90,000 ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานป้องกนัฯ

ชดุดับเพลิงในอาคาร  (เส้ือคลุม,
กางเกง,รองเท้า, ถงุมือ,ฮู๊ด ,หมวก) 
พร้อม หน้ากากป้องกนัแกส๊พิษ  
จ านวน 1  ชดุ

          90,000 ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานป้องกนัฯ

ถงัอากาศเคร่ืองชว่ยหายใจ ส าหรับ
ดับเพลิงในอาคาร พร้อมหน้ากาก
และอปุกรณ์ จ านวน 1  ชดุ

        175,000 ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานป้องกนัฯ

รถยนต์ดับเพลิง ส าหรับดับไฟใน
อาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่ 
พร้อมอปุกรณ์ จ านวน 1 คัน

      6,000,000 ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานป้องกนัฯ

เคร่ืองตัดแต่งกิ่งไม้แบบเคร่ืองยนต์ 
จ านวน 2 เคร่ือง

        100,000 ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานป้องกนัฯ

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิด
ฝังฝ้าเพดาน ขนาดไม่ต่ ากว่า 
45,000 บีทีย ูพร้อมติดต้ัง จ านวน 6
 เคร่ือง (ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์)

        750,000 ส านัก
ปลัดเทศบาล
งานทะเบียนฯ
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) 
ขนาด 36,000 บีทีย ูจ านวน 3 เคร่ือง

        132,000 ส านัก
ปลัดเทศบาล

22 เพิม่ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของกองวิชาการ
และแผนงาน

เพือ่ให้การด าเนินงานเกดิ
ประสิทธิภาพและความ
คล่องตัวในการปฏิบัติงาน

จา้งเหมาบริการบุคลากร 
จ านวน 3 คน

        324,000 จ านวนบุคลากร
ทีจ่า้งเหมา

สามารถปฏิบัติงานที่
ได้รับมอบหมายได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ

กองวิชาการ
และแผนงาน
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

23 จดัท าส่ือมัลติมีเดีย ห้อง
เกยีรติยศ ระยะที ่2

เพือ่ใชใ้นการแสดง
ส่ือผสมมัลติมีเดีย ส าหรับ
ให้ความรู้และการศึกษา

จดัหา ระบบฉายภาพ ระบบเสียง
และส่ือผสม และจดัท าส่ือผสม
มัลติมีเดียส าหรับใชง้านภายในห้อง
เกยีรติยศ พระราชกรณียกจิของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกมุารีและด้านอื่น ๆ

      1,950,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
สัญญา

มีส่ือผสมมัลติมีเดีย
พร้อมระบบฉายภาพ
และระบบเสียง
ส าหรับใชง้านในห้อง
เกยีรติยศ

กองวิชาการ
และแผนงาน
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

24 บ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ (รายจา่ยเพือ่ให้
สามารถใชง้านได้ตามปกติ
ทีม่ีวงเงิน เกนิกว่า  5,000 
 บาท)

เพือ่ปรับปรุงครุภัณฑ์ให้มี
ประสิทธิภาพและได้
มาตรฐาน

บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
กองวิชาการฯ วงเงินเกนิกว่า  5,000
  บาท

        800,000 จ านวนรายการที่
บ ารุงรักษาฯ

ประชาชนผู้ใชบ้ริการ
ได้รับความพึงพอใจ
การปฏิบัติงานทีม่ี
ประสิทธิภาพและได้
มาตรฐาน

กองวิชาการ
และแผนงาน
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180
    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

25 ซ่อมใหญ่รถกระบะ 
ทะเบียน ข9785

เพือ่ซ่อมแซมรถยนต์
หมายเลขทะเบียน ข9785
 ให้สามารถใชง้านได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ

ซ่อมใหญ่ รถยนต์หมายเลขทะเบียน
 ข 9785 จ านวน 1 คัน

        100,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
สัญญา

รถยนต์สามารถใชง้าน
ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ

กองวิชาการ
และแผนงาน
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

26 จดัหาครุภัณฑ์กองวิชาการ
และแผนงาน

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
ขบัเคล่ือน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่ ากว่า 2,500 ซีซี แบบ
ดับเบิล้แค็บ 1 คัน

        880,000 จ านวนครุภัณฑ์
ทีจ่ดัหา

อปุกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชเ้พียงพอแก่
การปฏิบัติงาน

กองวิชาการ
และแผนงาน
ฝ่ายบริหารฯ

เคร่ืองปรับอากาศชนิดแขวนขนาด
ไม่ต่ ากว่า 60,000 บีทีย ู1 เคร่ือง 
พร้อมติดต้ัง

          85,000 กองวิชาการ
และแผนงาน
งานจดัท างบฯ

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุค้ 3 เคร่ือง 
(งานวิเคราะห์ฯ,ฝ่ายบริหาร,งาน
บริการขอ้มูลฯ)

          63,000 กองวิชาการ
และแผนงาน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส านักงานและ
เคร่ืองพิมพ์พร้อมอปุกรณ์ 1 เคร่ือง

          25,000 กองวิชาการ
และแผนงาน
ฝ่ายบริหารฯ

ตู้เยน็ ขนาดไม่ต่ ากว่า 9 คิวบิกฟุต 1
 ตู้

          15,000 กองวิชาการ
และแผนงาน
ฝ่ายบริหารฯ
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

ตู้เยน็ ขนาดไม่ต่ ากว่า 5 คิวบิกฟุต 1
 ตู้

           6,500 กองวิชาการ
และแผนงาน
งานจดัท างบฯ

รถเขน็อเนกประสงค์แบบพับได้
ขนาด 910 x 610 x 875 ซม. 1 คัน

           5,000 กองวิชาการ
และแผนงาน
งานบริการ
ขอ้มูลฯ

โทรทัศน์แอลอดีี (LED TV) ระดับ
ความละเอยีดจอภาพ 1,920 x 
1,080 พิกเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 32
 นิว้ 1 เคร่ือง

          19,000 กองวิชาการ
และแผนงาน
งานบริการ
ขอ้มูลฯ

พัดลมต้ังพืน้ หน้ากว้าง 16 นิว้ 1 ตัว            2,000 กองวิชาการ
และแผนงาน
งานบริการ
เผยแพร่ฯ

จอคอมพิวเตอร์ LED ขนาดไม่น้อย
กว่า 21 นิว้ 1 เคร่ือง

           6,000 กองวิชาการ
และแผนงาน
งานบริการ
เผยแพร่ฯ

เลนส์มุมกว้างติดกล้องดิจติอล DSLR
 1 เลนส์

          35,000 กองวิชาการ
และแผนงาน
งานบริการ
ขอ้มูลฯ
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

อปุกรณ์ Router Broad ชนิด 36 
CPU Ram แรมไม่น้อยกว่า 16 GB 
จ านวน 1 ตัว

          45,000 กองวิชาการ
และแผนงาน
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

อปุกรณ์ Router Broad ชนิด 16 
CPU Ram แรมไม่น้อยกว่า 2 GB 
จ านวน 1 ตัว

          25,000 กองวิชาการ
และแผนงาน
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

อปุกรณ์ Router Broad ชนิด 1 
CPU Ram แรมไม่น้อยกว่า 128 MB
 Wifi จ านวน 8 ตัว

          40,000 กองวิชาการ
และแผนงาน
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

โปรเจคเตอร์แบบฉายประชดิจอภาพ
 ความสว่างไม่น้อยกว่า 3,000 
Lumens จ านวน 1 เคร่ือง

        100,000 กองวิชาการ
และแผนงาน
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

โปรเจคเตอร์ระดับ XGA ความสว่าง
ไม่น้อยกว่า 3,500 Lumens, HDMI
 จ านวน 2 เคร่ือง

          78,000 กองวิชาการ
และแผนงาน
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิด IP 
camera ความละเอยีดไม่น้อยกว่า 3
 Megapixel จ านวน 4 กล้อง

          80,000 กองวิชาการ
และแผนงาน
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

สว่านไฟฟ้าชนิดมือถอืใชพ้ลังงาน
จากแบตเตอร่ี จ านวน 1 ตัว

           6,500 กองวิชาการ
และแผนงาน
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

เคร่ืองปรับอากาศชนิดเป่าจากพืน้ 
ขนาดไม่ต่ ากว่า 50,000 บีทีย ู2 
เคร่ือง พร้อมติดต้ัง

        170,000 กองวิชาการ
และแผนงาน
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

เลนส์ส าหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
29 MP ขนาด 24-70 MM จ านวน 2
 ตัว

        120,000 กองวิชาการ
และแผนงาน
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

27 บ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ของส านักการคลัง 
(รายจา่ยเพือ่ให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติทีม่ีวงเงิน
เกนิกว่า 5,000 บาท)

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานและพัฒนา
ระบบงานให้ทันสมัย

บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ของส านักการคลัง ทีม่ีวงเงินเกนิกว่า
 5,000 บาท

          92,000         108,000         108,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
สัญญา

ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานเพิม่ขึ้น

ส านักการคลัง

28 อบรมสัมมนาทัศนศึกษาดู
งานของส านักการคลัง

เพือ่พัฒนาและเพิม่
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

50 คน         300,000         300,000         300,000 จ านวนผู้เขา้อบรม การปฏิบัติงานทีม่ี
ประสิทธิภาพ

ส านักการคลัง

29 จดัหาครุภัณฑ์ส านักการคลัง เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

รถจกัรยานยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 
110 ซีซี แบบเกยีร์อตัโนมัติ  จ านวน
  2  คัน (ตามมาตรฐานครุภัณฑ์

          88,000           88,000           88,000 จ านวนรายการ
ครุภัณฑ์ทีจ่ดัหา

อปุกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชเ้พียงพอแก่
การปฏิบัติงาน

ส านักการคลัง

ชดุรับแขก จ านวน 3 ชดุ           55,500 ส านักการคลัง
พัดลมระบายอากาศแบบติดผนัง 
จ านวน 2 เคร่ือง

           4,000 ส านักการคลัง
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

เคร่ืองปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด
ไม่น้อยกว่า 18,000 บีทีย ูจ านวน 1 
เคร่ือง

          23,000 ส านักการคลัง

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2,300 ซีซี แบบดับเบิล้แค็บเกยีร์
อตัโนมัติ จ านวน 1 คัน

        895,000 ส านักการคลัง

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุค้ จ านวน 2
 เคร่ือง

          42,000 ส านักการคลัง

พัดลมไอเยน็  จ านวน 2 เคร่ือง           16,000 ส านักการคลัง
30 จา้งเหมาบุคลากร

ปฎิบัติงานบ าบัดน้ าเสีย 
ส่วนชา่งสุขาภิบาล

เพือ่ปฎิบัติงานในโรง
ปรับปรุงคุณภาพน้ า

จา้งเหมาบริการบุคลากรเพิม่ 
จ านวน 20 อตัรา

      2,640,000       2,640,000       2,640,000 จ านวนบุคลากร
จา้งเหมา

สามารถปฏิบัติงานที่
ได้รับมอบหมายได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ

ส านักการชา่ง
ส่วนชา่ง
สุขาภิบาล
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

31 ส ารวจจดัเกบ็ขอ้มูลด้าน
การใชป้ระโยชน์อาคาร
และทีดิ่นและตรวจสอบ
กรรมสิทธิ์ทีดิ่นของรัฐ
พร้อมบันทึกเขา้สู่ระบบ
สารสนเทศเพือ่การผังเมือง

เพือ่ให้การด าเนินการ
ส ารวจจดัเกบ็ขอ้มูลด้าน
การใชป้ระโยชน์อาคาร
และทีดิ่น รวมทัง้
ตรวจสอบกรรมสิทธิ์ทีดิ่น
ของรัฐ พร้อมบันทึกขอ้มูล
เขา้สู่ระบบสารสนเทศ
เพือ่การวางและปรับปรุง
ผังเมืองรวม เมือง
นครสวรรค์

1. จา้งเหมาบุคลากรเพือ่ปฎิบัติงาน
ส ารวจขอ้มูลเพือ่การวางผังและ
ก าหนดเขตวางผังเมืองรวม,ส ารวจ
ขอ้มูลด้านวิศวกรรม
2.  วิเคราะห์ / วางผังร่าง ขอความ
คิดเห็นจากร่วมส านักผังเมืองรวม
ส านักวิศวกรรมการผังเมือง และ
ส านักวิเคราะห์และประเมินผล   
จ านวน  10  อตัรา 

        360,000 จ านวนบุคลากร สามารถปฏิบัติงานที่
ได้รับมอบหมายได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ

ส านักการชา่ง

3. ประชมุคณะกรรมการให้
ความเห็นด้านผังเมือง (กรมโยธาธิ
การและผังเมือง)
4. ประชมุรับฟังความคิดเห็น
ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้งกบั
การจดัการโครงการ ดังกล่าว (ไม่
น้อยกว่า 1 - 2  คร้ัง)

        140,000         250,000 จ านวน
ประชาชนมีความ
เขา้ใจในการ
จดัท าผังเมืองรวม

สามารถด าเนินการ
ปรับปรุงผังเมืองรวม
เพือ่ให้ทันเวลาทีย่งัคง
เหลืออยู่ในการบังคับ
ผังเมืองรวม หรือ
ด าเนินการให้ผังเมือง
รวมขยายระยะเวลา
การใชบ้ังคับออกไป
อกีห้าปี

ส านักการชา่ง
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

32 พัฒนาศักยภาพพนักงาน
เทศบาลลูกจา้งประจ า 
พนักงานจา้ง และทัศน
ศึกษาดูงานนอกสถานที่

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

พนักงานเทศบาล ลูกจา้งประจ าและ
พนักงานจา้ง จ านวน  200  คน

        500,000         500,000         500,000 จ านวนพนักงาน
เทศบาล ลูกจา้ง
ประจ า พนักงาน
จา้ง

พนักงานเทศบาล
ลูกจา้งประจ า 
พนักงานจา้งมีความรู้
ทักษะในการ
ปฏิบัติงาน

ส านักการชา่ง
ส่วนชา่ง
สุขาภิบาล

33 กอ่สร้างป้ายประชาสัมพันธ์
 อทุยานสวรรค์

เพือ่ประชาสัมพันธ์ขอ้มูล
ขา่วสารต่าง ๆ ให้
ประชาชนรับทราบ

ป้ายประชาสัมพันธ์ อทุยานสวรรค์
จ านวน 2 ป้าย

        600,000 จ านวนป้าย
ประชาสัมพันธ์

ประชาชนรับทราบ
ขอ้มูลขา่วสารต่าง ๆ

ส านักการชา่ง

34 กอ่สร้างป้ายประชาสัมพันธ์
แยกพหลโยธิน

เพือ่ประชาสัมพันธ์ขอ้มูล
ขา่วสารต่าง ๆ ให้
ประชาชนรับทราบ

ป้ายประชาสัมพันธ์แยกพหลโยธิน
จ านวน 1 ป้าย

        300,000 จ านวนป้าย
ประชาสัมพันธ์

ประชาชนรับทราบ
ขอ้มูลขา่วสารต่าง ๆ

ส านักการชา่ง
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

35 กอ่สร้างหลังคาคลุมทางเดิน
เชื่อมต่ออาคารบ่อชวีภาพ
โรงปรับปรุงคุณภาพน้ า 
เทศบาลนครนครสวรรค์

เพือ่ให้มีหลังคาคลุม
ทางเดินเชื่อมต่ออาคาร
บ่อชวีภาพโรงปรับปรุง
คุณภาพน้ า  เทศบาล
นครนครสวรรค์

จ านวน  1  แห่ง         900,000 จ านวนหลังคา
คลุมทางเดิน

มีหลังคาคลุมทางเดิน
เชื่อม
ต่ออาคารบ่อชวีภาพ
โรงปรับ
ปรุงคุณภาพน้ า 
เทศบาลนคร
นครสวรรค์

ส านักการชา่ง
ส่วนชา่ง
สุขาภิบาล

36 ถมดินบริเวณที ่นสล. ทุง่
เล้ียงสัตว์สาธารณะ
ประโยชน์ริม
ถนนไกรลาส

เพือ่ใชก้อ่สร้างศูนย์
ราชการของเทศบาล

พืน้ทีป่ระมาณ 10 ไร่ ปริมาตรดินถม
 102,000 ลบ.ม.

      9,200,000 จ านวนเพิม่ขึ้น
ของพืน้ที่

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการติดต่อ
ราชการ

ส านักการชา่ง

37 ปรับปรุงฝ้าเพดานห้อง
ประชมุชั้น 5 (ภาพ
จติรกรรม)

เพือ่ปรับปรุงฝ้าเพดานให้
มีความสวยงาม

ปรับปรุงฝ้าเพดานห้องประชมุชั้น 5 
จ านวน 1 งาน

      2,000,000 การปรับปรุงฝ้า
เพดานห้องประชมุ
ชั้น 5

เพือ่ให้ห้องประชมุมี
รูปแบบและลวดลาย
สวยงามอยู่ในสภาพ
พร้อมใชง้านอยา่งมี
ประสิทธิภาพ

ส านักปลัดฯ

38 กอ่สร้างอาคารส านักงาน
โรงเกบ็เคร่ืองจกัรกลและ
พัสดุส่วนการโยธา

เพือ่ให้มีอาคารส านักงาน
โรงเกบ็เคร่ืองจกัรกลและ
พัสดุส่วนการโยธา

อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียวหลังคาโครง
เหล็กพืน้ทีใ่ชส้อย ไม่น้อยกว่า 440 
ตารางเมตร ตามแบบแปลน
รายละเอยีดของเทศบาล

      3,500,000 จ านวนอาคาร
ส านัก
งานโรงเกบ็เคร่ือง
จกัรกลและพัสดุ

มีอาคารส านักงานโรง
เกบ็เคร่ืองจกัรกล
และพัสดุส่วนการโยธา

ส านักการชา่ง
ส่วนการโยธา
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

39 บ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ (รายจา่ยเพือ่ให้
สามารถใชง้านได้ตามปกติ
ทีม่ีวงเงิน เกนิกว่า  5,000 
 บาท)

เพือ่บ ารุงรักษาโครงาส
ร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ของส านักการชา่ง

ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เชน่ ยานพหนะ
และเคร่ืองจกัรกล ของส านักการชา่ง

      6,000,000       6,000,000       7,000,000 จ านวนครุภัณฑ์
ทีซ่่อม

ครุภัณฑ์ของส านัก
การชา่งทัง้หมด 
เพือ่ให้สามารถใชง้าน
ได้ตามปกติ

ส านักการชา่ง

40 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 จ านวนทีดิ่นและ
ส่ิง
กอ่สร้างทีไ่ด้บ ารุง
รักษา

ประชาชนผู้ใชบ้ริการ
ได้รับความพึงพอใจ
การปฏิบัติงาน
ทีม่ีประสิทธิภาพและ
ได้มาตรฐาน

ส านักการชา่ง

41 จดัหาครุภัณฑ์ ส านักการ
ชา่ง

เพือ่ให้มีเคร่ืองเคร่ืองใช้
เพียงพอแกก่ารปฎิบัติงาน

รถดูดล้างท่อระบายน้ า ชนิด 6 ล้อ 
จ านวน 1 คัน

      9,400,000 จ านวนรายการ
ครุภัณฑ์ทีจ่ดัหา

อปุกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชเ้พียงพอแก่
การปฏิบัติงาน

ส านักการชา่ง
ส่วนชา่ง
สุขาภิบาล

รถบรรทุก 6 ล้อพร้อมติดต้ังเครน 
ขนาดไม่ต่ ากว่า 5 ตัน  จ านวน  1 คัน

      3,400,000 ส านักการชา่ง
ส่วนชา่ง
สุขาภิบาล

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2,400 ซีซี ขบัเคล่ือน 2 ล้อ แบบมี
ชอ่งว่างด้านหลังคนขบั (CAB)  
จ านวน  1  คัน

        688,000 ส านักการชา่ง
ส่วนชา่ง
สุขาภิบาล
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด  1  ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2,400 ซีซีขบัเคล่ือน  2 ล้อ แบบ
ดับเบิล้แค็บ  จ านวน 1 คัน

        787,000 ส านักการชา่ง
ส่วนชา่ง
สุขาภิบาล

รถจกัรยานยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 
110  ซีซี แบบเกยีร์ธรรมดา 
จ านวน 1 คัน

          38,000 ส านักการชา่ง
งานโรง
ปรับปรุง
คุณภาพน้ า

รถจกัรยานยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 
110  ซีซี แบบเกยีร์อตัโนมัติ 
จ านวน 1 คัน

          44,000 ส านักการชา่ง
งานก าจดัขยะ
มูลฝอยฯ

ถงับรรจสุารคลอรีนน้ า (PE 
Chemicl Tank ขนาดบรรจไุม่น้อย
กว่า 5,000 ลิตร จ านวน 1 ถงั)

        200,000 ส านักการชา่ง
ส่วนชา่ง
สุขาภิบาล
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

เคร่ืองกล่ันหาปริมาณไนโตรเจนและ
โปรตีนในน้ าเสีย TN 
ประกอบด้วย
1. เคร่ืองกล่ันNitrogen จ านวน 1 
เคร่ือง
2. เคร่ืองยอ่ยสาร   จ านวน  1  
เคร่ือง     
3. เคร่ืองท าความเยน็ จ านวน  1  
เคร่ือง
4. เคร่ืองดักจบัไอกรด จ านวน  1  
เคร่ือง

      1,150,000 ส านักการชา่ง
งานบ าบัดน้ าเสีย

จอ LED แสดงผล คุณภาพน้ าพร้อม
อปุกรณ์ครบชดุ (พร้อมติดต้ังใชง้าน)
 จ านวน  1  ชดุ

        750,000 ส านักการชา่ง
งานบ าบัดน้ าเสีย

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุค้ ส าหรับ
งานประมวลผล จ านวน 2 เคร่ือง

          50,000 ส านักการชา่ง
ส่วนควบคุม
กอ่สร้างฯ

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส านักงานพร้อม
อปุกรณ์ จ านวน 2 เคร่ือง

          50,000 ส านักการชา่ง
ส่วนควบคุม
กอ่สร้างฯ
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

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

        350,000 ส านักการชา่ง
ส่วนชา่ง
สุขาภิบาล

โทรทัศน์ แอล อ ีดี (LED TV) ความ
ละเอยีดจอภาพ 1920x1080พิกเซล
 ขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิว้ จ านวน  1
  เคร่ือง

46,000          ส านักการชา่ง

. จดัหาผ้าม่านพร้อมติดต้ัง ณ อาคาร
ปฏิบัติการ พร้อมติดต้ัง ณ โรง
ปรับปรุงคุณภาพน้ า เทศบาลนคร
นครสวรรค์

        100,000 ส านักการชา่ง
ส่วนชา่ง
สุขาภิบาล

เคร่ืองปัน้เม็ดปุย๋อนิทรีชวีภาพ 
พร้อมอปุกรณ์ครบชดุ จ านวน 1 
เคร่ือง

        734,000 ส านักการชา่ง
ส่วนชา่ง
สุขาภิบาล

จดัหาชดุฉากกั้นห้องพร้อมติดต้ัง 
อาคารปฏิบัติการ โรงปรับปรุง
คุณภาพน้ า

          35,000 ส านักการชา่ง
ส่วนชา่ง
สุขาภิบาล

เคร่ืองปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด
ไม่ต่ ากว่า 60,000 บีทีย ู จ านวน 2 
เคร่ือง ภายในอาคารส านักงาน

        170,000 ส านักการชา่ง

192



193
    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

เคร่ืองปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด
ไม่ต่ ากว่า 48,000 บีทีย ู จ านวน 1 
เคร่ือง ภายในห้องผู้บริหาร

          56,000 ส านักการชา่ง

เคร่ืองปรับอากาศ ชนิดแขวนขนาด
ไม่ต่ ากว่า 36,000 บีทีย ูจ านวน 2 
เคร่ือง ห้องประชมุอาคารปรับปรุง
คุณภาพน้ า

          88,000 ส านักการชา่ง

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

1,100,000      ส านักการชา่ง

เคร่ืองตักขยะแบบไต่คลานชนิด
ละเอยีดและชนิดหยาบใชใ้นการ
แยกขยะออกจากระบบปรับปรุง
คุณภาพน้ าพร้อมชดุอปุกรณ์ระบบ
ควบคุมติดต้ัง  พร้อมใชง้าน จ านวน
 2 ชดุ

      6,500,000 ส านักการชา่ง
งานปรับปรุง
คุณภาพน้ า

ถงัน้ าแบบไฟเบอร์กลาส ขนาด
ความจไุม่น้อยกว่า 2,500 ลิตร 
จ านวน  2  ตัว

          36,000 ส านักการชา่ง
งานก าจดัขยะ
มูลฝอยฯ
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

รถยนต์กระเชา้ขนาดเล็ก จ านวน 1 
คัน

1,900,000      ส านักการชา่ง
งานไฟฟ้า
สาธารณะ 

เคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโขง่ชนิดล่อน้ า
ในตัวขนาดท่อส่ง 12 นิว้ ติดต้ังบน
เทรลเลอร์
ลากจงูขบัด้วยเคร่ืองยนต์ดีเซล 
ขนาดแรงม้า 175 แรงม้า จ านวน 
50 เคร่ือง

    90,000,000 ส านักการชา่ง

ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
พร้อมอปุกรณ์ จ านวน  8 จดุ 
ติดต้ังภายในส่วนการโยธา 
เทศบาลนครนครสวรรค์

100,000        ส านักการชา่ง
ส่วนการโยธา

ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
พร้อมอปุกรณ์ จ านวน  8 จดุ 
ติดต้ังภายใน โรงปรับปรุงคุณภาพน้ า

100,000        ส านักการชา่ง
โรงปรับปรุง
คุณภาพน้ า

เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ 1 เคร่ือง 24,000          ส านักการชา่ง
ส่วนชา่ง
สุขาภิบาล

เงินอุดหนุน
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

จอรับภาพอจัฉริยะ(Activeboard) 
พร้อมเคร่ืองฉายแบบ short throw
 จ านวน 1 ชดุ

99,000          ส านักการชา่ง
ส่วนชา่ง
สุขาภิบาล

รถกวาดถนนแบบลากจงู (Rotary 
Broom) ชนิด 3 ล้อ ประกอบด้วย
ล้อหลัง  2  ล้อ ล้อหน้า  1  ล้อ 
พร้อมแขนลากจงูขบัเคล่ือนแปรง
ลวดด้วยเกยีร์ แปรงกวาดความยาว 
ไม่น้อยกว่า 2,000 มิลลิเมตร ปรับ
มุมเอยีงได้ทัง้ ซ้าย - ขวา ส าหรับ
กวาดเศษวัตถลุงไหล่ทาง พร้อม
อปุกรณ์การใชง้านครบชดุ จ านวน  
1  คัน

350,000        ส านักการชา่ง
ส่วนการโยธา

เคร่ืองสูบน้ า Submersible 
สามารถสูบน้ าได้ไม่น้อยกว่า 830 
ลูกบาศกเ์มตร/ชั่วโมง พร้อมติดต้ัง 
จ านวน 2 ชดุ

      3,450,000 ส านักการชา่ง
งานปรับปรุง
คุณภาพน้ า

เคร่ืองตัดหญ้าแบบขอ้แขง็ 
จ านวน  10 ตัว

95,000          ส านักการชา่ง
งาน
สวนสาธารณะ
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

ค่าซ่อมใหญ่รถยนต์บรรทุกเทท้าย 
(รถด้ัมพ์ เบอร์ 6) 
หมายเลขทะเบียน 82 - 3897

270,000        ส านักการชา่ง
งานก าจดั
ขยะมูลฝอยฯ

ค่าซ่อมใหญ่รถยนต์บรรทุกเทท้าย 
(รถด้ัมพ์ เบอร์ 5) 
หมายเลขทะเบียน 82 - 3898

370,000        ส านักการชา่ง
งานก าจดั
ขยะมูลฝอยฯ

ค่าซ่อมใหญ่รถแทรคเตอร์
รุ่น D 5 H หมายเลขทะเบียน 
ต - 7543

850,000        ส านักการชา่ง
งานก าจดั
ขยะมูลฝอยฯ

สายดูดดินเลน ขนาด 4 นิว้ พร้อม
ขอ้ต่อ ความยาวไม่น้อยกว่า 25 ฟุต

45,000          ส านักการชา่ง
งานบ ารุงรักษา
และซ่อมแซม 

ค่าซ่อมใหญ่รถดูดดินเลน (เบอร์ 5) 
หมายเลขทะเบียน 81 - 8855

300,000        ส านักการชา่ง
งานบ ารุงรักษา
และซ่อมแซม 
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

ค่าซ่อมใหญ่รถดูดดินเลน (เบอร์ 6) 
หมายเลขทะเบียน 81 - 8856

300,000        ส านักการชา่ง
งานบ ารุงรักษา
และซ่อมแซม 

เคร่ืองส ารองไฟขนาดไม่น้อยกว่า 
800 kVA จ านวน  8 เคร่ือง

24,800          ส านักการชา่ง

42 เพิม่ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของส านักการ
สาธารณสุขฯ

เพือ่เพิม่บุคลากรให้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

จา้งเหมาบริการบุคลากร  จ านวน 
20  อตัรา

2,160,000      2,160,000      2,160,000      จ านวนบุคลากร ประชาชนได้รับการ
บริการด้านการ
สาธารณสุขอยา่งทัว่ถงึ

ส านักการ
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

43 จา้งเหมาดูแลรักษาความ
ปลอดภัยอาคาร
ศูนยบ์ริการสาธารณสุข

เพือ่ดูแลรักษาความ
ปลอดภัยต่อทรัพยสิ์น
ของทางราชการ

จา้งเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย
อาคารศูนยบ์ริการสาธารณสุข  
จ านวน  4  แห่ง

432,000        432,000        432,000        จ านวนบุคลากร อาคารศูนยบ์ริการ
สาธารณสุขได้รับการ
ดูแลรักษาความ
ปลอดภัยในทรัพยสิ์น

ส านักการ
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

44 อบรมพนักงานขบัรถยนต์
ส านักการสาธารณสุขฯ

เพือ่ให้พนักงานขบัรถยนต์
ได้รับความรู้ และมีการ
ปฏิบัติงานทีถ่กูต้อง และ
เพิม่ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการประชาชน

พนักงานขบัรถทีเ่ขา้ร่วมการอบรม 
จ านวน 50 คน

10,000          10,000          10,000          จ านวนผู้เขา้อบรม พนักงานขบัรถยนต์
ได้รับความรู้ และมี
การปฏิบัติงานที่
ถกูต้อง ในการ
ปฏิบัติงาน และการ
ให้บริการประชาชนมี
ประสิทธิภาพเพิม่ขึ้น

ส านักการ
สาธารณสุขฯ
งานบริการ
รักษาความ
สะอาด

45 ปรับปรุงอาคารศูนยบ์ริการ
สาธารณสุข 3

เพือ่ใชเ้ป็นห้องปฏิบัติงาน
ในงานศูนยบ์ริการฯ

ติดต้ังกระจกใส  กรอบอลูมิเนียม  
ขนาดกว้าง 2.65 ม X สูง 2.93 ม.  
พร้อมประตูบานเล่ือน  1  บาน

12,000          จ านวนกระจกที่
ติดต้ัง

มีห้องปฎิบัติงานเป็น
สัดส่วนและเพียงพอ

ศูนยบ์ริการ
สาธารณสุข 3

46 จดัหาครุภัณพ์ส านักการ
สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอแกก่ารปฏิบัติงาน

เคร่ืองปรับอากาศชนิดแขวนขนาด
ไม่ต่ ากว่า  36,000  BTU  พร้อม
ติดต้ัง

          44,000 จ านวนรายการ
ครุภัณฑ์ทีจ่ดัหา

อปุกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชเ้พียงพอแก่
การปฏิบัติงาน

ส านักการ
สาธารณสุขฯ
กลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2,400 ซีซี  ขบัเคล่ือน 2 ล้อ  แบบ
ดับเบิล้แค็บ

        787,000 ส านักการ
สาธารณสุขฯ
กลุ่มงานส่งเสริม
 ส่ิงแวดล้อม

เคร่ืองปรับอากาศชนิดแขวน  ขนาด
ไม่ต่ ากว่า  13,000  BTU  พร้อม
ติดต้ัง

23,000          ศูนยบ์ริการ
สาธารณสุข 3
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

พัดลมแขวนติดผนัง  ขนาด  16  นิว้
  พร้อมติดต้ัง

2,000           ศูนยบ์ริการ
สาธารณสุข 3

เคร่ืองกรองน้ าระบบการกรองแบบ 
4 ขั้นตอน จ านวน 1 เคร่ือง

9,000           ศูนยบ์ริการ
สาธารณสุข 3

เกา้อี้บุนวมมีล้อเล่ือน จ านวน 2 ชดุ 3,000           ศูนยบ์ริการ
สาธารณสุข 3

เกา้อี้นัง่คอย 4 ทีน่ัง่ จ านวน 1 ชดุ 2,200           ศูนยบ์ริการ
สาธารณสุข 3

กล้องถา่ยภาพนิง่ระบบดิจติอล
ความละเอยีดไม่น้อยกว่า  16  ล้าน
พิกเซล

10,000          ศูนยบ์ริการ
สาธารณสุข 4

เคร่ืองพ่นสารเคมีชนิดฝอยละออง
ติดรถยนต์  จ านวน 1 เคร่ือง

1,000,000      ส านักการ
สาธารณสุขฯ
กลุ่มงาน
ป้องกนัและ
ควบคุม
โรคติดต่อ

เคร่ืองพ่นสารเคมีชนิดฝอยละออง
สะพายหลัง  จ านวน 1 เคร่ือง

          95,000 ส านักการ
สาธารณสุขฯ
กลุ่มงาน
ป้องกนัและ
ควบคุม
โรคติดต่อ
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

เคร่ืองพ่นสารเคมีชนิดสะพายไหล่
แบบหมอกควัน  จ านวน 1 เคร่ือง

          85,000 ส านักการ
สาธารณสุขฯ
กลุ่มงาน
ป้องกนัและ
ควบคุม
โรคติดต่อ

ตู้เกบ็เอกสาร ชนิดบานเปิด 2  บาน 
 จ านวน 1 ตู้

           5,500 ส านักการ
สาธารณสุขฯ
กลุ่มงาน
ป้องกนัและ
ควบคุม
โรคติดต่อ

เคร่ืองกรองน้ าระบบการกรองแบบ 
4 ขั้นตอน จ านวน 1 เคร่ือง

9,000           ส านักการ
สาธารณสุขฯ
กลุ่มงาน
ป้องกนัและ
ควบคุม
โรคติดต่อ

ปัม๊ลม ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า 
ถงัลมมีความจไุม่น้อยกว่า 300 ลิตร

          65,000 ส านักการ
สาธารณสุขฯ
งานบริการ
รักษาความ
สะอาด
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

จดัซ้ือรถบรรทุกขยะชนิดอดัท้าย 
พืน้ถงัและระบบอดัท้ายท าด้วยแส
ตนเลส ความจไุม่น้อยกว่า 6 
ลูกบาศกเ์มตร จ านวน 2 คัน

      4,000,000 ส านักการ
สาธารณสุขฯ
งานบริการ
รักษาความ
สะอาด

จดัซ้ือรถบรรทุกขยะแบบปิคอพั 
ขนาด 1 ตัน แบบเปิดขา้งเทท้าย ตู้
บรรทุกมูลฝอยมีขนาดความจไุม่
น้อยกว่า 3 ลูกบาศกเ์มตร จ านวน 1
 คัน

900,000        ส านักการ
สาธารณสุขฯ
งานบริการ
รักษาความ
สะอาด

ติดต้ังกล้องวงจรปิด IP camera 
จ านวน 16 ชดุ พร้อมเคร่ืองบันทึก  
ติดต้ังบริเวณพัสดุส านักการ
สาธารณสุขฯ

        200,000 ส านักการ
สาธารณสุขฯ
งานบริการ
รักษาความ
สะอาด

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2,400 ซีซี  ขบัเคล่ือน 2 ล้อ  แบบ
ดับเบิล้แค็บ  จ านวน 1 คัน

        787,000 ส านักการ
สาธารณสุขฯ
งานบริการ
รักษาความ
สะอาด
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

เคร่ืองตัดหญ้าแบบขอ้แขง็  จ านวน 
5  เคร่ือง

          47,500 ส านักการ
สาธารณสุขฯ
งานบริการ
รักษาความ
สะอาด

47 จา้งภารโรง เพือ่ดูแลอาคารเรียนใน
สะอาดสวยงามและความ
ปลอดภัยของอาคาร
สถานทีบ่ริเวณโรงเรียน 
และศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก

จา้งบุคคลเป็นภารโรง จ านวน 12 คน       1,296,000       1,296,000       1,269,000 จ านวนบุคลทีจ่า้ง อาคารสถานทีม่ีความ
สะอาดและปลอดภัย

ส านักการศึกษา
ฝ่ายการ
เจา้หน้าที่

48 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

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

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานและพัฒนา
ระบบงานให้ทันสมัย

บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ของส านักการศึกษา ทีม่ีวงเงินเกนิ
กว่า 5,000 บาท

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

ประสิทิภาพในการ
ปฏิบัติงานเพิม่ขึ้น

ส านักการศึกษา
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50 จดัหาครุภัณฑ์ทางการ
ศึกษา อาคารเรียนและ
อาคารประกอบ

เพือ่ให้เด็กนักเรียนได้มี
ครุภัณฑ์ทางการศึกษาใช้
อยา่งทัว่ถงึและเพียงพอ
ต่อการจดัการเรียนการ
สอน

จดัหาครุภัณฑ์ทางการสศึกษาให้แก่
โรงเรียนในสังกดัเทศบาลนครนคร
สวรค์ ทัง้ 8 โรงเรียน (ขอ้มูลได้รับ
จากการรายงานของโรงเรียนส่งกรม
ฯ)

 (เงินอดุหนุน) จ านวนครุภัณฑ์
ทีจ่ดัหาตามที่
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
อนุมัติ

นักเรียนในสังกดั
เทศบาลฯ มีครุภัณฑ์
ทางการศึกษาทีม่ี
ประสิทธิภาพและ
มาตรฐานในการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

ส านักการศึกษา
ฝ่ายกจิการ
โรงเรียนฯ

1.ครุภัณฑ์ห้องคอมพิวเตอร์ ท.1-ท.4       1,152,000

2.ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา 
ท.2,ท.3,ท.4,ท.7,ท.8

      2,220,000

3.ครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ ท.1, ท.
2, ท.5,ท.6, ท.8

        477,500

4..ครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนูปกรณ์ ท.1,
 ท.2, ท.5 ,ท.6,  ท.7, ท.8

      2,316,000

5.ครุภัณฑ์ห้องฟิสิกส์ ท.4         545,000
6.ครุภัณฑ์ห้องชวีวิทยา ท.4         571,900
7.ค่าซ่อมแซมอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ ท.1-ท.8 ได้แก่
ท.1         200,000
ท.2         300,000
ท.3         200,000

203



204
    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

ท.4         500,000
ท.5         200,000
ท.6         200,000
ท.7         200,000
ท.8         200,000

51 จดัหาครุภัณฑ์ส านัก
การศึกษา

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

พรมปูพืน้  ขนาด 4 x 6.70 x 1.2 
ตร.หลา  จ านวน  1  ผืน

          50,000 จ านวนครุภัณฑ์
ทีจ่ดัหา

ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานเพิม่ขึ้น

ส านักการศึกษา
ฝ่ายศาสนาฯ

ผ้าม่านพร้อมอปุกรณ์ติดต้ัง ห้องสมุด
เทศบาลนครนครสวรรค์  6 ชอ่ง  
จ านวน 1 ห้อง

          95,000 ส านักการศึกษา

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส านักงานพร้อม
อปุกรณ์ จ านวน 1 ชดุ

          25,000 ส านักการศึกษา

เคร่ืองซักผ้า  ไม่ต่ ากว่า 16 กโิลกรัม
 จ านวน 2 เคร่ือง

          60,000 ส านักการศึกษา
ฝ่ายศาสนาฯ

เคร่ืองตัดสติกเกอร์ จ านวน 1 เคร่ือง           25,000 ส านักการศึกษา
ฝ่ายวิชาการ

52 กอ่สร้างสนามเด็กเล่น
อนุบาล หลังคามุง
กระเบือ้งพร้อมรางน้ าฝน 
(ท.1)

เพือ่ป้องกนัแสงแดด
ให้กบันักเรียน

กอ่สร้างสนามเด็กเล่นอนุบาล
หลังคามุงกระเบือ้งพร้อมรางน้ าฝน 
ขนาด 9 x 10 เมตร

        650,000 จ านวนสนามเด็ก
เล่นทีก่อ่สร้าง

นักเรียนมีสถานทีใ่น
การออกก าลังกายที่
ปลอดภัย

ท.1
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53 ปูกระเบือ้งห้องเรียน 5 ห้อง
 อาคารมัธยม (ท.1)

เพือ่ปรับปรุงพืน้ห้องเรียน ปูกระเบือ้งจ านวน 5 ห้องเรียน
ประมาณ 425 ตารางเมตร

        180,000 จ านวนพืน้ทีปู่
กระเบือ้ง

พืน้ทีห่้องสวยงาม
และง่ายต่อการท า
ความสะอาด

ท.1

54 ปูพืน้หินขดัโรงอาหาร 
อาคารมัธยม (ท.1)

เพือ่ปรับปรุงพืน้โรงอาหาร ปูพืน้หินขดัใต้ถนุอาคารประมาณ
354 ตารางเมตร

        200,000 จ านวนพืน้ทีปู่
พืน้หินขดั

พืน้ทีห่้องสวยงาม
และง่ายต่อการท า
ความสะอาด

ท.1

55 ติดต้ังตะแกรงกนันกเกาะ
ระเบียงด้านหลังอาคาร 
พร้อมด้านขา้งอาคาร 2 ชั้น
 2-4 อาคาร 3-4ชั้น 2-4 
(ท.1)

ป้องกนัไม่ให้นกมาอาศัย
ท ารังถา่ยมูลทิง้ไว้

ติดต้ังตะแกรงกนันกด้านหลังและ
ด้านขา้ง ระเบียงอาคาร ๒ ชั้น 2 - 4
 ติดต้ังตะแกรงกนันกด้านหลังและ
ขา้งระเบียงอาคาร 3 - 4 ชั้น 2 - 4

        850,000 จ านวนทีติ่ดต้ัง นักเรียนไม่มีภาวะสุ่ม
เส่ียงในการติดเชื้อ
โรคอนัเนือ่งจากนก
เป็นพาหะ

ท.1

56 กอ่สร้างอาคารโล่งหลังคา
โดมโครงเหล็ก (ท.1)

เพือ่ใชเ้ป็นสถานทีจ่ดั
กจิกรรมต่างๆของชมุชน 
วัด และ โรงเรียน

กอ่สร้างอาคารโล่งหลังคาโดมขนาด
กว้าง 17 เมตร  ยาว 48 เมตร

      4,600,000 จ านวนอาคาร
กอ่สร้าง

มีอาคารทีม่ัน่คง
สามารถใชจ้ดั
กจิกรรมได้ทุกเวลา

ท.1

57 ปูพืน้หินขดัใต้ถนุอาคาร 3 
(ท.1)

เพือ่ปรับปรุงพืน้ใต้ถนุ
อาคาร ๓

ปูพืน้หินขดัใต้ถนุอาคารประมาณ 
400 ตารางเมตร

        160,000 จ านวนพืน้ทีท่ี่
ปรับปรุง

พืน้ทีส่วยงามและง่าย
ต่อการท าความสะอาด

ท.1

58 ปูพืน้หินขดัระเบียงอาคาร
มัธยม 3 ชั้น (ท.1)

เพือ่ให้เกดิความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย

ปูพืน้หินขดัระเบียงอาคารมัธยมฯ 3
 ชั้น

        100,000 จ านวนพืน้ทีท่ี่
ปรับปรุง

ระเบียงมีความ
สวยงามง่ายต่อการ
ท าความสะอาด

ท.1
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59 ติดต้ังแผงเหล็กด้านหน้า
ชั้นล่างอาคาร 3 - 4 พร้อม
ประตูเหล็กม้วนด้านล่าง
ของอาคาร ๓ ประตู (ท.1)

เพือ่เพิม่ความปลอดภัย
ให้กบัทรัพยสิ์นของ
โรงเรียน

แผงเหล็กด้านหน้าพร้อมประตูเหล็ก
ม้วน 2 บาน ด้านขา้งติดสหการ
ประตูเหล็กม้วน 1 บาน

        330,000 จ านวนแผงเหล็ก มีสร้างความปลอดภัย
ให้กบัทรัพยสิ์น

ท.1

60 จดัหาครุภัณฑ์โรงเรียน
เทศบาลวัดไทรใต้

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

โต๊ะท างานพร้อมเกา้อี้ 10 ชดุ           65,000 จ านวนครุภัณฑ์
ทีจ่ดัหา

ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานเพิม่ขึ้น

ท.1

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับนักเรียน 
25 ชดุ

        500,000 ท.1

61 จดัหาครุภัณฑ์โรงเรียน
เทศบาลวัดปากน้ าโพใต้

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

โต๊ะท างานพร้อมเกา้อี้ 10 ชดุ           65,000 จ านวนครุภัณฑ์
ทีจ่ดัหา

ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานเพิม่ขึ้น

ท.2

62 ติดต้ังผ้าม่านเวที (ท.2) เพือ่ให้เกดิความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย

ติดต้ังผ้าม่านเวที         300,000 จ านวนผ้าม่านเวที โรงเรียนมีเวทีทีม่ี
สภาพพร้อมใชง้าน

ท.2

63 กอ่สร้างโรงอาหาร (ท.2) เพือ่ให้มีโรงอาหารที่
สวยงาม  สะอาด  ถกู
สุขลักษณะและมีความ
ปลอดภัย

1 หลัง         600,000 จ านวนโรง
อาหารทีก่อ่สร้าง

โรงเรียนมีโรงอาหาร
ทีถ่กูสุขลักษณะ

ท.2

64 ติดต้ังกนัสาดกนัแดด
ด้านหลังอาคารเรียน  3 
(ท.2)

เพือ่ติดต้ังกนัสาดกนัแดด
อาคารเรียน 3

ติดต้ังกนัสาดกนัแดดอาคารเรียน  3 
 จ านวน  3  ชั้น

        500,000 จ านวนกนัสาด โรงเรียนมีกนัสาดกนั
แดด

ท.2
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65 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียน  1  (ท.2)

เพือ่ทาสีและซ่อมแซม
อาคารเรียน 1  ให้มีสภาพ
เหมาะสมกบัการเรียน
การสอน

ทาสีอาคารภายใน-ภายนอก  และ
ซ่อมแซมอาคาร

        800,000 จ านวนพืน้ทีท่าสี
อาคาร

โรงเรียนมีอาคาร
เรียนสภาพพร้อมใช้
งาน

ท.2

66 กั้นห้องพยาบาล (ท.2) เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพใน
การท างาน

กั้นห้องพยา่บาล ขนาด 8 เมตร x 8 
เมตร จ านวน 1 ห้อง ใต้ถนุอาคาร
เรียน 2

        250,000 จ านวนห้อง
พยาบาล

โรงเรียนมีห้อง
พยาบาลทีเ่ป็น
สัดส่วนสะอาดถกู
สุขลักษณะ

ท.2

67 ปรับปรุงพืน้เวทีอาคาร
อเนกประสงค์ (ท.2)

เพือ่ปรับปรุงเวทีให้
สอดคล้องกบัลักษณะการ
ใชง้านและทนต่อสภาพ
น้ าท่วม

พืน้เวทีอาคารอเนกประสงค์เปล่ียน
จากไม้เป็นคอนกรีตพร้อมปูกระเบือ้ง

        800,000 พืน้เวทีอาคาร
อเนกประสงค์
เปล่ียนจากไม้
เป็นคอนกรีต
พร้อมปูกระเบือ้ง

โรงเรียนมีเวทีทีม่ี
สภาพพร้อมใชง้าน

ท.2

68 จดัหาครุภัณฑ์โรงเรียน
เทศบาลวัดปากน้ าโพใต้

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

โต๊ะประชมุขนาดนัง่ได้ 12 คน 
จ านวน  1  ชดุ

          40,000 จ านวนครุภัณฑ์
ทีจ่ดัหา

ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานเพิม่ขึ้น

ท.2

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส านักงาน  1  ชดุ           25,000 ท.2

เคร่ืองปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด
ไม่ต่ ากว่า 24,000 บีทียจู านวน 2 
เคร่ืองต่อปี

          56,000           56,000           56,000 ท.2
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โทรทัศน์สีแอลอดีีระดับความ
ละเอยีดภาพ 1920x1080 พิกเซล 
ขนาด 40 นิว้  จ านวน 4 เคร่ือง

          68,000 ท.2

เคร่ืองซักผ้าฝาบนแบบอตัโนมัติ  
สามารถซักผ้าแห้งได้คร้ังละไม่ต่ า
กว่า 15  กโิลกรัม จ านวน  1  เคร่ือง
 (รวมค่าติดต้ัง)

          20,000 ท.2

โต๊ะอาหารพร้อมม้านัง่ระดับอนุบาล
 8 ทีน่ัง่ จ านวน 15 ชดุ

          67,500 ท.2

เคร่ืองคอมพิวเตอร์นักเรียน 30  ชดุ         200,000         400,000 ท.2

พัดลมโครจร ขนาดใบพัดไม่ต่ ากว่า 
18 นิว้จ านวน  20  ตัว (รวมค่า
ติดต้ัง)

          48,000 ท.2

บ้านสนามเด็กเล่นพร้อมอปุกรณ์  
จ านวน  1  หลัง

          15,000 ท.2
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69 ปรับปรุงชั้นล่างอาคารเรียน
 1  ให้เป็นโรงอาหาร (ท.3)

เพือ่ให้มีโรงอาหารที่
สวยงาม  สะอาด  ถกู
สุขลักษณะและมีความ
ปลอดภัย

ร้ือเวทีช่ั้นล่างอาคารเรียน 1 กั้นเป็น
ห้องจา่ยอาหารนักเรียนตามขนาด
ของพืน้ทีเ่วทีเดิม  กอ่สร้าง
เคาน์เตอร์จา่ยอาหาร  ยาว 11.10 
เมตร.โดยด้านบนเคาน์เตอร์ปูด้วย
แสตนเลส ด้านล่างเคาน์เตอร์เป็นที่
เกบ็ของมีประตู ปิด เปิด      ติดต้ัง
กระจกพร้อมกรอบเป็นบานเล่ือน
ซ้าย - ขวา 3  ชดุ   บนเคาน์เตอร์ใช้
ใชอ้ลูมิเนียมสีขาวท าลูกกรง ตาขา่ย
กนันกรอบโรงอาหารพร้อมประตู ปิด
 เปิด  แบบสวิง 3 ชดุ พร้อมโต๊ะ  
เกา้อี้รับประทานอาหารส าหรับ
นักเรียน  ไม่ต่ ากว่า  30  ชดุ

        770,000 จ านวนโรง
อาหารทีป่รับปรุง

มีสถานทีเ่พียงพอต่อ
การประกอบอาหาร
และให้นักเรียนได้นัง่
รับประทานอาหาร
อยา่งมีความสุข

ท.3

70 ปูกระเบือ้ง อาคารเรียน 2 
ท.3

เพือ่ให้อาคารเรียนสะอาด
เหมาะส าหรับจดักจิกรรม
การเรียนการสอน

ปูกระเบือ้งพืน้อาคาร   ชั้น  2  และ
ชั้น  3

        600,000 พืน้ทีปู่กระเบือ้ง มีอาคารเรียนที่
เหมาะสมส าหรับการ
จดักจิกรรมการเรียน
การสอน

ท.3

71 กอ่สร้างอาคารเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัดพรหม
จริยาวาส (ท.3 )

เพือ่ให้มีสถานทีใ่นการจดั
กจิกรรมการการสอน 
เพียงพอต่อจ านวน
นักเรียนทีเ่พิม่ขึ้น

กอ่สร้างอาคารเรียน รหัส (สน.ศท. 
4/12 ) จ านวน  1  หลัง

    12,000,000    อาคารเรียนที่
กอ่สร้าง

มีอาคารสถานที่
เพียงพอต่อจ านวน
เด็กนักเรียน

ท.3
(ขอเงินอุดหนุน)
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72 กอ่สร้างอาคารเรียนศูนย์
เด็กเล็ก (ท.3)

เพือ่ให้เด็กกอ่นวัยเรียนมี
อาคารเรียนส าหรับจดั
กจิกรรมการเรียน

กอ่สร้างอาคารเรียนศูนยเ์ด็กเล็ก 
ตามแบบแปลนของเทศบาล

      4,000,000 อาคารเรียนที่
กอ่สร้าง

มีอาคารสถานที่
เพียงพอต่อจ านวน
เด็กนักเรียน

ท.3

73 ปรับปรุงพืน้สนามหน้า
อาคารเรียน  3  (ท.3)

เพือ่ให้เกดิความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย

ร้ืออฐิตัวหนอนเดิมทีช่ ารุดไม่
สามารถซ่อมแซมได้ออกและปรับ
พืน้ทีเ่ทปูนในพืน้ทีเดิม

           300,000 พืน้ทีท่ีป่รับปรุง มีพืน้ทีใ่ชส้อยในการ
จดักจิกรรมเพิม่มากขึ้น

ท.3

74 ติดต้ังระบบเคร่ืองเสียงของ
โรงเรียน (ท.3)

เพือ่ให้มีระบบเคร่ืองเสียง
ทีม่ีคุณภาพในการท า
กจิกรรมของโรงเรียน

ติดต้ังเคร่ืองเสียงขนาดไม่ต่ ากว่า   
100  วัตต์   พร้อมล าโพง  ไมค์   
และเดินระบบเสียงภายในและ
ภายนอกอาคารเรียนทุกอาคาร

           200,000 จ านวนระบบ
เคร่ืองเสียง

โรงเรียนมีระบบเคร่ือง
เสียงทีม่ีคุณภาพใชใ้น
การจดักจิกรรมต่าง ๆ

ท.3

75 ปรับปรุงรางระบายน้ าใน
โรงเรียน (ท.3)

เพือ่สร้างส่ิงแวดล้อมทีดี่
ภายในโรงเรียน

ปรับปรุงรางระบายน้ าภายใน
โรงเรียน   ตามแบบแปลนของ
เทศบาล

        200,000 ความยาวราง
ระบายน้ า

มีระบบระบายทีดี่ ท.3

76 ทาสีอาคารเรียน  4   
(อาคารราชาวดี)

เพือ่ให้อาคารเรียน  
สวยงามคงทน  ต่อการใช้
งาน

ทาสีอาคารเรียน  4   ภายในสีน้ ามัน
 ภายนอกสีน้ า ทัง้  4  ชั้น ตาม
รายละเอยีดแบบแปลนของเทศบาล

        500,000 จ านวนพืน้ทีท่ีท่าสี มีอาคารเรียนที่
สะอาดสวยงาม

ท.3

77 จดัหาครุภัณฑ์โรงเรียน
เทศบาลวัดพรหมจริยาวาส

เพือ่อ านวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ

โทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอปุกรณ์ 
และค่าติดต้ังกล้องอนิฟาเรด 1  ชดุ 
มี   4  ตัว  จ านวน 3 ชดุ

          90,000           90,000           90,000 จ านวนครุภัณฑ์
ทีจ่ดัหา

การปฏบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

ท.3

โต๊ะเรียนและเกา้อี้เรียน ระดับ
มัธยมศึกษา จ านวน 78 ชดุ

        109,200 ท.3

(เงินอุดหนุน)
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พัดลมเพดาน ขนาด 56 นิว้   สีขาว
 จ านวน  20  ตัว

          12,000 ท.3

เคร่ืองปร้ินเตอร์  แคร่ยาว ป้อน
ประดาษได้หลายทิศทางหัวเขม็พิมพ์
  24 หัวเขม็   จ านวน  1  เคร่ือง

          20,000 ท.3

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับนักเรียน 
พร้อมการติดต้ังและอปุกรณ์ต่อพวง 
 จ านวน 40  ชดุ

        800,000 ท.3

โต๊ะเรียนและเกา้อี้เรียน ระดับ
ประถมศึกษา จ านวน  50 ชดุ ๆ   
ละ  1,300 บาท

             65,000 ท.3

เคร่ืองปัม๊น้ า 4  เคร่ือง              40,000 ท.3
แซกเทนเนอร์  4  เคร่ือง           88,000 ท.3
แตรทรัมเป็ด  4  เคร่ือง           40,000 ท.3
บาริโทน  2   ชดุ           40,000 ท.3
กลองแทร์ค   2  ใบ           15,000 ท.3
ฉาบ  2  คู่           16,000 ท.3
แซกอลัโต้  4  เคร่ือง           78,000 ท.3

78 ปรับปรุงกนัสาด อาคาร
เรียน 1  (ท.4)

เพือ่ป้องกนัแสงแดดและ
ละอองฝนทีส่าดเขา้ชั้น
เรียนของนักเรียน

ติดต้ังกนัสาดหน้าอาคารเรียน 1 ทัง้
 3 ชั้นตามแบบแปลนเทศบาล

        270,000 จ านวนกนัสาด
ติดต้ังทีอ่าคาร
เรียน 1

ป้องกนัแสงแดดและ
ละอองฝนทีส่าดเขา้
ห้องเรียน

ท.4
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79 ปรับปรุงห้องเรียนและ
ระเบียงหน้าห้องเรียนชั้น 
2,3 บนอาคาร 3,5  (ท.4)

เพือ่ปรับปรุงให้เกดิความ
สวยงามและเป็นระเบียบ
เรียบร้อย

ปูกระเบือ้งภายในห้องเรียนและ
ระเบียงหน้าห้องเรียนชั้น 2,3  บน
อาคารเรียน 3,5  จ านวน 780 
ตารางเมตร

        400,000 จ านวนพืน้ทีปู่
กระเบือ้ง

เกดิความสวยงามและ
เป็นระเบียบเรียบร้อย

ท.4

80 ทาสีอาคารเรียน 2 
ภายนอก  (ท.4)

เพือ่ให้โรงเรียนมีความ
สวยงามเหมาะสมกบัการ
จดักจิกรรมการเรียนการ
สอน

เพือ่ให้โรงเรียนมีความสวยงาม         280,000 จ านวนพืน้ทีท่ีท่าสี โรงเรียนมีความ
สวยงามเหมาะสมกบั
การจดักจิกรรมการ
เรียนการสอน

ท.4

81 ทาสีอาคารเรียน 3 และ 5 
ภายนอก  (ท.4)

เพือ่ให้โรงเรียนมีความ
สวยงามเหมาะสมกบัการ
จดักจิกรรมการเรียนการ
สอน

เพือ่ให้โรงเรียนมีความสวยงาม         350,000 จ านวนพืน้ทีท่ีท่าสี โรงเรียนมีความ
สวยงามเหมาะสมกบั
การจดักจิกรรมการ
เรียนการสอน

ท.4

82 ทาสีอาคารเรียน 1 
ภายนอก  (ท.4)

เพือ่ให้โรงเรียนมีความ
สวยงามเหมาะสมกบัการ
จดักจิกรรมการเรียนการ
สอน

เพือ่ให้โรงเรียนมีความสวยงาม         350,000 จ านวนพืน้ทีท่ีท่าสี โรงเรียนมีความ
สวยงามเหมาะสมกบั
การจดักจิกรรมการ
เรียนการสอน

ท.4

83 จดัซ้ือครุภัณฑ์โรงเรียน
วัดวรนาถบรรพต

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

โต๊ะท างานพร้อมเกา้อี้ จ านวน 15 
ชดุ (ชดุละ 6,500 บาท)

          32,500           32,500           32,500 จ านวนโต๊ะ
ท างานเหล็ก
พร้อมเกา้อี้ที่
จดัซ้ือ

ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานเพิม่ขึ้น

ท.4
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เคร่ืองท าน้ าเยน็ 3 กอ๊ก แบบต่อท่อ
ประปาพร้อมเคร่ืองกรอง 3 เคร่ือง
ต่อปี (เคร่ืองละ 29,000 บาท)

          87,000           87,000           87,000 ท.4

ตู้เหล็กเกบ็เอกสารชนิดบานเล่ือน
ชั้นบนกระจกชั้นล่างทึบจ านวน 5 
ชดุต่อปี (ชดุละ 7,000)

          35,000           35,000           35,000 ท.4

พัดลมโคจรขนาดใบพัด 16 นิว้  
จ านวน 5 ตัวต่อปี (2,000 บาท)

          10,000           10,000           10,000 ท.4

เคร่ืองพิมพ์แบบฉดีหมึก INKJET 
PRINTER พร้อมองิค์แทงค์ 2 เคร่ือง
ต่อปี (6,500บาท /เคร่ือง)

          13,000           13,000           13,000 ท.4

เคร่ืองปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด
ไม่ต่ ากว่า 18,000  บีทีย ูพร้อม
ติดต้ัง 2 เคร่ืองต่อปี(23,000บาท /
เคร่ือง)

          46,000           46,000           46,000 ท.4

ยโูฟเนียมมาร์ชิ่ง 1 ตัว/ ป(ีตัวละ 
95,000 บาท)

          95,000           95,000 ท.4

ทรัมเป็ต 2 ตัว (ตัวละ 26,000 บาท)           26,000           26,000 ท.4

กลองสแนร์มาร์ชชิ่ง จ านวน 1ใบ 
(ใบละ60,000บาท)

             60,000           60,000 ท.4
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อลัโต แซกโซโฟน 1 ตัว(ตัวละ 
55,000บาท

             55,000 ท.4

เทเนอร์ แซกโซโฟน 1 ตัว(ตัวละ 
65,000 บาท)

             65,000 ท.4

ทรอมโบนมาร์ชชิ่ง 2 ตัว(ตัวละ 
78,000 บาท)

          78,000           78,000 ท.4

เคร่ืองถา่ยเอกสาร (มัลติฟังชั่น) 
ระบบดิจติอล ขาว - ด า ความเร็ว 
10 แผ่น/นาที

          50,000 ท.4

ตู้เกบ็คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบมีที่
ชาร์ดจ านวน 20 หลัง

        160,000 ท.4

โต๊ะเรียนและเกา้อี้เรียนระดับ
ประถมศึกษา  จ านวน 100 ชดุ

        130,000 ท.4

โต๊ะเรียนและเกา้อี้เรียนระดับมัธย
ศึกษา  จ านวน 100 ชดุ

        140,000 ท.4

84 กั้นห้องพัสดุ ชั้นล่างอาคาร
เรียน 1 (ท.5)

เพือ่ใชเ้ป็นห้องเกบ็วัสดุ
ครุภัณฑ์

กั้นห้องและติดต้ังกระจกพร้อม
ประตูอลูมิเนียม ทัง้ 2 ด้าน จ านวน 
1 ห้อง

        250,000 จ านวนห้องพัสดุ
ส าหรับเกบ็วัสดุ
ครุภัณฑ์

โรงเรียนมีห้องส าหรับ
เกบ็วัสดุครุภัณฑ์ที่
ปลอดภัย

ท.5

85 ซ่อมแซมหลังคาและผนัง
ด้านขา้งอาคารเรียน 2  (ท.
5)

เพือ่ซ่อมแซมหลังคา และ
ป้องกนัการร่ัวซึมของ
น้ าฝนบริเวณด้านขา้ง
อาคารเรียน

ซ่อมแซมหลังคาและผนังด้านขา้ง
อาคารเรียน 2 ทัง้ 2 ด้าน จ านวน 1
 หลัง

          40,000 จ านวนหลังคาที่
ซ่อมแซม

อาคารเรียนมีสภาพ
การใชง้านทีม่ี
ประสิทธิภาพหลังคา
ไม่ร่ัวน้ าฝนไม่ซึมเขา้
ภายใน

ท.5
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86 กอ่สร้างทีแ่ปรงฟัน 
ด้านขา้งอาคารเรียน 2  (ท.
5)

เพือ่ให้นักเรียนมีทีส่ าหรับ
แปรงฟันทีถ่กูสุขลักษณะ
และมีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย

กอ่สร้างทีแ่ปรงฟัน กอ่อฐิ   ปู
กระเบือ้ง พร้อมกอ๊กน้ า 6 จดุ 
จ านวน 1 ที่

        200,000 จ านวนทีแ่ปรงฟัน นักเรียนมีที ่  แปรง
ฟันทีถ่กูสุขลักษณะ
และ เป็นระเบียบ
เรียบร้อย

ท.5

87 ปรับปรุงป้ายชื่อโรงเรียน 
(ท.5)

เพือ่ให้โรงเรียนมีป้ายชื่อที่
สวยงาม แขง็แรง ทนทาน
 และสง่างาม

ปรับปรุงป้ายชื่อโรงเรียน การสกดัชื่อ
โรงเรียนลงบนแผ่นหินออ่น จ านวน 
1 ที่

          70,000 ป้ายชื่อโรงเรียน 
ทีป่รับปรุง

โรงเรียนมีป้ายชื่อ
โรงเรียนทีส่วยงาม
แขง็แรง ทนทานและ
มีความสง่างาม

ท.5

88 กอ่สร้างอาคาร
เอนกประสงค์เด็กปฐมวัย 
(ท.5)

เพือ่ให้เด็กปฐมวัยมี
อาคารส าหรับจดักจิกรรม
การเรียน   การสอนทีเ่ป็น
เอกเทศ

กอ่สร้างอาคารเอนกประสงค์โดยกอ่
อฐิทัง้ 4 ด้าน ติดต้ังประตูและ
หน้าต่างกระจก จ านวน 1 หลัง

        700,000 จ านวนอาคารที่
กอ่สร้าง

โรงเรียนมีอาคาร
ส าหรับจดักจิกรรม 
การเรียนการสอน
เด็กปฐมวัย

ท.5

89 กอ่สร้างทีแ่ปรงฟัน 
ด้านขา้งอาคารเรียน 4  (ท.
5)

เพือ่ให้นักเรียนมีทีส่ าหรับ
แปรงฟันทีถ่กูสุขลักษณะ
และมีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย

ทีแ่ปรงฟัน กอ่อฐิ   ปูกระเบือ้ง 
พร้อมกอ๊กน้ า 6 จดุ จ านวน 1 ที่

        250,000 จ านวนทีแ่ปรงฟัน นักเรียนมีทีแ่ปรงฟัน
ทีถ่กูสุขลักษณะ และ
เป็นระเบียบเรียบร้อย

ท.5

90 ปรับปรุงร้ัวโรงเรียน (ท.5) เพือ่ให้โรงเรียนมีร้ัวที่
สวยงาม คงทน

ปรับปรุงร้ัวโรงเรียนเป็นสแตนเลส 
ตลอดแนวด้านหน้าโรงเรียน

        420,000 ความยาวร้ัวที่
ปรับปรุง

โรงเรียนมีร้ัวสแตน
เลสทีส่วยงาม แขง็แรง

ท.5

91 กอ่สร้างถนน คสล. ภายใน
โรงเรียน (ท.5)

เพือ่ให้โรงเรียนมีถนนทีม่ี
ความปลอดภัยในการ
คมนาคม

กอ่สร้างถนน คสล. พืน้ทีป่ระมาณ  
950 ตรม.

        400,000 พืน้ทีก่อ่สร้าง
ถนน คสล.

โรงเรียนมีถนน
ภายในทีม่ีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม

ท.5
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92 ปรับปรุงท่อระบายน้ าของ
โรงเรียน (ท.5)

เพือ่ให้การระบายน้ าเสีย
ของโรงเรียนเป็นไปอยา่ง
มีประสิทธิภาพไม่เป็น
แหล่งเพาะพันธุ์ยงุ

วางท่อระบายน้ าภายในโรงเรียน 
เชื่อม ต่อกบัท่อระบายน้ าของ
เทศบาลนครนครสวรรค์

        300,000 ความยาวท่อ
ระบายน้ าที่
ปรับปรุง

การระบายน้ าเสีย  มี
ประสิทธิภาพ
ปราศจากแหล่ง
เพาะพันธุ์ยงุ

ท.5

93 กั้นห้องประชมุ ชั้นล่าง
อาคารเรียน 4 (ท.5)

เพือ่ให้โรงเรียนมีห้อง
ประชมุส าหรับจดั
กจิกรรมของโรงเรียน

กั้นห้องประชมุชั้นล่างอาคารเรียน 4 
โดยกอ่อฐิทึบด้านขา้งอาคารเรียน 
อกีด้านติดต้ังกระจก พร้อมหน้าต่าง
และประตูกระจก

        400,000 จ านวนห้อง
ประชมุ

โรงเรียนมีห้อง
ประชมุส าหรับจดั
กจิกรรมของโรงเรียน

ท.5

94 ปูพืน้หินขดั ชั้นล่างอาคาร
เรียน 2 (ท.5)

เพือ่ให้อาคารเรียนสะอาด
เหมาะส าหรับการจดั
กจิกรรมการเรียนการสอน

ปูพืน้หินขดั ชั้นล่างอาคารเรียน 2         210,000 จ านวนพืน้ทีปู่
พืน้หินขดั

โรงเรียนมีอาคาร
เรียนทีส่ะอาด

ท.5

95 จดัหาครุภัณฑ์โรงเรียน
เทศบาลวัดชอ่งคีรีศรีสิทธิว
ราราม

เพิม่ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร

โต๊ะท างานพร้อมเกา้อี้หนังบุนวม มี
เท้าแขนและพนักพิง ขา 5 กา้น 
จ านวน 6 ชดุต่อปี

          39,000           39,000           39,000 จ านวนครุภัณฑ์
ทีจ่ดัหา

บุคลากรของโรงเรียน
มีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

ท.5

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิด
แขวน มีระบบฟอกอากาศ ขนาดไม่
ต่ ากว่า 36,000  บีทีย ูรวมค่าติดต้ัง 
จ านวน 7 เคร่ือง

        220,000           88,000 ท.5

เคร่ืองถา่ยเอกสารระบบดิจติอล 
(ขาว-ด า)  ความเร็ว 20 แผ่น ต่อ
นาที จ านวน 1 เคร่ือง

        100,000 ท.5
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เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจก็เตอร์ ขนาด
ค่าความส่องสว่างไม่น้อยกว่า 3,500
 ANSI Lumens  พร้อมติดต้ัง  
จ านวน 1 เคร่ืองต่อปี

          39,000           39,000 ท.5

เคร่ืองพิมพ์มัลติฟังกช์ั่น ชนิด
เลเซอร์/LED สี จ านวน  1 เคร่ือง
ต่อปี

          25,000           25,000           25,000 ท.5

เคร่ืองขยายเสียงแบบพกพาพร้อม
อปุกรณ์ อดัเสียง 3 ไมด์ ขนาดก าลัง
วัตต์ไม่ต่ ากว่า 10 วัตต์ จ านวน 3 
เคร่ืองต่อปี

          18,000           18,000           18,000 ท.5

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับนักเรียน 
10 ชดุ

        200,000 ท.5

เคร่ืองเล่น DVD/BLUE RAY จ านวน
 4 เคร่ืองต่อปี

          30,000           30,000 ท.5

โทรทัศน์ แอล อ ีดี (LED TV) ขนาด
 32 นิว้ ความละเอยีดจอภาพ 
1366x768 พิกเซล จ านวน 3 
เคร่ืองต่อปี

          27,000           27,000 ท.5

โต๊ะเรียนพร้อมเกา้อี้นักเรียนระดับ 
ประถม  จ านวน 50 ชดุต่อปี

          65,000           65,000           65,000 ท.5

217



218
    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

ตู้เหล็ก ชนิด 2 ตอนชั้นบนกระจก
บานเล่ือน ชั้นล่างบานเล่ือนทึบ  
จ านวน 5 ชดุต่อปี

          33,000           33,000 ท.5

กล้องถา่ยภาพภาพนิง่ ระบบดิจติอล
 ความละเอยีด 16 ล้านพิกเซล
พร้อมอปุกรณ์ จ านวน 1 เคร่ือง

          10,000 ท.5

พัดลมน้ า  ขนาดความจนุ้ าไม่ต่ ากว่า
 20 ลิตร จ านวน 4 ตัว

          40,000           40,000 ท.5

พัดลมโคจร ขนาดใบพัดไม่ต่ ากว่า 
16 นิว้ จ านวน 20 ตัว

          18,000           18,000 ท.5

เคร่ืองตัดเหล็ก (ไฟเบอร์)  จ านวน 1
 เคร่ือง

           4,900 ท.5

เคร่ืองตัดหญ้า ไม่ต่ ากว่า 1.9 แรงม้า
 จ านวน 1 เคร่ือง

           9,000 ท.5

เล่ือยจิ๊กซอ  จ านวน 1 เคร่ือง            2,200 ท.5
สว่าน จ านวน 1 เคร่ือง            2,900 ท.5
หินเจยีเหล็ก จ านวน 1 เคร่ือง            1,700 ท.5
กล้องถา่ยภาพเคล่ือนไหวระบบ
ดิจติอล Full HD ความจเุม็มโมร่ี 
32GB พร้อมอปุกรณ์ จ านวน 1 
เคร่ือง

          35,000 ท.5
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เคร่ืองท าน้ าร้อน-น้ าเยน็ แบบขวด 
จ านวน 1 เคร่ือง

          12,000 ท.5

ตู้เยน็ ขนาด 16 คิวบิกฟุต จ านวน  
 1 เคร่ือง

          25,000 ท.5

บ้านแฝดปีนป่าย กระดานล่ืน กว้าง
175 ซม. ยาว 300 ซม. สูง 170 ซม.
  จ านวน 2 ชดุ

          99,000 ท.5

บ้านแสนรัก กว้าง123 ซม. ยาว 131
 ซม. สูง 142 ซม.  จ านวน 7 ชดุ

        245,000 ท.5

ชดุรับแขกพร้อมโต๊ะกลาง จ านวน 1
 ชดุ

          18,000 ท.5

96 ปรับปรุงภูมิทัศน์และ
ส่ิงแวดล้อมหลังอาคาร 4
ของโรงเรียน (ท.6)

เพือ่ปรับปรุงภูมิทัศน์และ
ส่ิงแวดล้อมของโรงเรียน
ให้มีความสวยงาม
เหมาะสมและสามารถใช้
งานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ

เทปูนหลังอาคาร 4 พืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า
 312 ตร.ม.

        200,000 จ านวนพืน้ทีท่ี่
ปรับปรุง

มีพืน้ทีใ่ชจ้ดักจิกรรม
ในยามว่างได้

ท.6

97 ปูกระเบือ้งภายใน
ห้องเรียนและทางเดิน 
หน้าห้อง  จ านวน  11  
ห้อง  (ท.6)

เพือ่ให้ปรับปรุงภูมิทัศน์
อาคารเรียนให้น่าเรียน
และสร้างบรรยากาศใน
ห้องเรียน

ปูกระเบือ้ง อาคาร 5 จ านวน  11  
ห้อง

        600,000 จ านวนพืน้ทีปู่
กระเบือ้ง

มีความเป็นระเบียบ
สวยงาม

ท.6
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เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

98 ทาสีอาคารเรียน 1 และ
อาคาร 2 (ท.6)

เพือ่ให้อาคารเรียนดู
สะอาดตา  น่าเรียนรู้

ทาสีอาคารเรียนภายใน ภายนอก  
จ านวน 2 อาคาร อาคาร 1 อาคาร 2

        650,000 จ านวนพืน้ทีท่าสี
อาคาร

โรงเรียนมีอาคารที่
สะอาด

ท.6

99 ทาสีอาคารเรียน 4 และ
อาคาร 5 (ท.6)

เพือ่ให้อาคารเรียนดู
สะอาดตา  น่าเรียนรู้

ทาสีอาคารเรียนภายใน ภายนอก  
จ านวน 2 อาคาร อาคาร 4 อาคาร 5

        830,000 จ านวนพืน้ทีท่าสี
อาคาร

โรงเรียนมีอาคารที่
สะอาด

ท.6

100 กอ่สร้างทางเดินเชื่อม
ระหว่างตึกอาคาร 4 กบั
อาคาร 5 (ท.6)

เพือ่ให้นักเรียนเกดิความ
ปลอดภัยในการเดินทาง

ทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร 4 กบั
อาคาร 5

        700,000 จ านวนทางเดิน
เชื่อมอาคาร

นักเรียนเกดิความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

ท.6

101 จดัหาครุภัณฑ์โรงเรียน
เทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับนักเรียน 
จ านวน 35 ชดุ

        700,000 จ านวนครุภัณฑ์
ทีจ่ดัหา

โรงเรียนมีครุภัณฑ์
ส าหรับการเรียนการ
สอนทีม่ีประสิทธิภาพ

ท.6

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส านักงาน 
จ านวน 2 ชดุ

          50,000 ท.6

โต๊ะเรียนและเกา้อี้เรียน ระดับ
ประถมศึกษา  จ านวน 100 ชดุ/ปี

        130,000         130,000         130,000 ท.6

โต๊ะเรียนและเกา้อี้เรียน ระดับ
มัธยมศึกษา  จ านวน 150 ชดุ/ปี

        210,000         210,000         210,000 ท.6

เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์  All  in  one  
จ านวน  2  เคร่ือง

          16,000 ท.6
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  
ขนาดค่าความสว่างไม่น้อยกว่า  
3000  ANSI  Lumens  (ระดับ 
XGA )

          33,000 ท.6

เคร่ืองท าน้ าเยน็แบบต่อท่อประปา  
5  กอ๊ก  จ านวน  3  ตัว

        165,000 ท.6

เคร่ืองถา่ยเอกสาร (มัลติฟังชั่น) 
ระบบดิจติอล ขาว - ด า ความเร็ว 
10 แผ่น/นาที

          50,000 ท.6

102 ปูกระเบือ้งอาคารศรีสุคต
ชั้น 2-4  (ท.7)

เพือ่เอื้อประโยชน์ในการ
จดักจิกรรมการเรียนการ
สอนของนักเรียน

ปูกระเบือ้งอาคารศรีสุคตชั้น 2-4 
ขนาดห้อง 7x8 เมตร จ านวน 9 ห้อง

        350,000 จ านวนพืน้ทีปู่
กระเบือ้ง

ห้องทีส่วยงามและ
เอื้อประโยชน์ต่อ
นักเรียน

ท.7

103 ติดต้ังทีก่ั้นแสงแดดอาคาร
ถาวรนิยมและอาคาร
กฤษณะลักษณ์ (ท.7)

เพือ่กนัแสงแดดส าหรับ
อาคารถาวรนิยม
และกฤษณะลักษณ์

ทีก่ั้นแสงแดดระแนงไม้เฌอรา
อาคารถาวรนิยมและอาคารกฤษณะ
ลักษณ์

        350,000 จ านวนทีติ่ดต้ัง มีกนัแดดทีส่วยงาม
และแขง็แรง

ท.7

104 กอ่สร้างโรงอาหาร (ท.7) เพือ่ได้โรงอาหารถกู
สุขอนามัยและได้
มาตรฐานในการประกอบ
อาหารส าหรับนักเรียน

โรงอาหารพืน้สูง 50 ซม. 2 ชั้น    
ชั้นล่างใชป้ระกอบอาหาร ชั้นบนใช้
เกบ็อปุกรณ์เคร่ืองครัว ขนาด 5x20 
เมตร

      3,000,000 จ านวนขนาดที่
กอ่สร้าง

มีโรงหารทีส่ะอาด
และถกูสุขอนามัย

ท.7

221



222
    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

105 จดัหาครุภัณฑ์โรงเรียน 
เทศบาลวัดสุคตวราราม

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

โต๊ะอาหารพร้อมเกา้อี้ระดับ
ประถมศึกษา 100 ชดุ

        130,000 จ านวนครุภัณฑ์
ทีจ่ดัหา

โรงเรียนมีครุภัณฑ์
ส าหรับการเรียนการ
สอนทีม่ีประสิทธิภาพ

ท.7

โต๊ะเรียนและเกา้อี้เรียนระดับ
มัธยมศึกษา  จ านวน 100 ชดุ

        140,000 ท.7

พัดลมติดผนังใบพัดไม่ต่ ากว่า 18 นิว้
 10 ตัว

          24,000 ท.7

ชดุสเตอริโอ 1 ชดุ พร้อมเคร่ืองเล่น 
DVD / USB จ านวน 1 ชดุ

          24,000 ท.7

โทรทัศน์ แอล อ ีดี (LED TV) ความ
ละเอยีดจอภาพ 1920 x 1080 พิก
เซล ขนาด 32 นิว้  จ านวน 2 เคร่ือง

          26,000 ท.7

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิด
แขวน ขนาดไม่ต่ ากว่า 24,000 บีทียู
 จ านวน 4 เคร่ือง

          66,000           66,000 ท.7

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับนักเรียน 
จ านวน 20 ชดุ

        400,000 ท.7
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

106 ปูพืน้กระเบือ้งห้องเรียน 
(ท.8)

เพือ่เปล่ียนจากพืน้ปูน
เป็นพืน้กระเบือ้ง

ปูพืน้กระเบือ้งห้องเรียน อาคาร2 
จ านวน8 ห้องเรียน ห้องเรียนมีขนาด
 กว้าง 8 เมตร และยาว 8 เมตร

        320,000 ร้อยละ 100 
นักเรียนและครู
ได้ใชห้้องทีปู่ด้วย
พืน้กระเบือ้งให้มี
ความสะอาด
สวยงามแก่
ห้องเรียน

เพือ่สร้างบรรยายกาศ
ในการเรียนการสอน

ท.8

107 ปรับพืน้สนาม (ท.8) เพือ่ให้นักเรียนได้มีพืน้
สนามท ากจิกรรมต่างๆที่
เรียบ ท าให้ไม่เกดิ
อบุัติเหตุ ปลอดภัย

ปูพืน้ซีเมนต์ สนามบริเวณพืน้ที่
ส่วนกลาง ขนาด 30x24

        200,000 ร้อยละ 100 
นักเรียนครูและ
ผู้ปกครอง ได้ใช้
สนามผิวเรียบ 
ปลอดภัย

นักเรียน ได้ใชส้นาม
ทีผิ่วเรียบปลอดภัย

ท.8

108 กอ่สร้างอาคารเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัดไทร
เหนือ (ท.8)

เพือ่ให้มีสถานทีใ่นการจดั
กจิกรรมการการสอน 
เพียงพอต่อจ านวน
นักเรียนทีเ่พิม่ขึ้น

กอ่สร้างอาคารเรียน 4 ชั้น ตามแบบ     13,000,000 จ านวนอาคารที่
กอ่สร้าง

มีอาคารสถานที่
เพียงพอต่อจ านวน
เด็กนักเรียน

ท.8

109 จดัหาครุภัณฑ์โรงเรียน
เทศบาลวัดไทรเหนือ

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

โต๊ะเรียนและเกา้อี้เรียนระดับ
ประถมศึกษา  จ านวน  300  ชดุ  
(1,300)

        390,000 จ านวนครุภัณฑ์
ทีจ่ดัหา

โรงเรียนมีครุภัณฑ์
ส าหรับการเรียนการ
สอนทีม่ีประสิทธิภาพ

ท.8

โต๊ะเรียนและเกา้อี้เรียนระดับ
มัธยมศึกษา  จ านวน 100 ชดุ/ปี

        140,000 ท.8
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

เคร่ืองถา่ยเอกสาร (มัลติฟังชั่น) 
ระบบดิจติอล ขาว - ด า ความเร็ว 
10 แผ่น/นาที

          50,000 ท.8

โต๊ะท างานพร้อมเกา้อี้ จ านวน 2 ชดุ           13,000 ท.8

โต๊ะขนาด 120x60x50ซม พร้อม
เกา้อี้ยาว ขนาด 120x30x30 
จ านวน 30 ชดุ (3,500)

        105,000 ท.8

110 จดัหาครุภัณฑ์ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลวัด
ไทรใต้

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิด
แขวน ขนาดไม่ต่ ากว่า 24000 BTU
 มีระบบฟอกอากาศ พร้อมติดต้ัง  
จ านวน 1 เคร่ือง

          33,000 จ านวนครุภัณฑ์
ทีจ่ดัหา

มีครุภัณฑ์ส าหรับการ
เรียนการสอนทีม่ี
ประสิทธิภาพ

ศพด.ร.ร.
เทศบาลวัดไทร
ใต้

โทรทัศน์แอล อ ีดี (LED TV) ความ
ละเอยีดจอภาพ 1920 x 1080 พิก
เซล ขนาดไม่ต่ ากว่า 32 นิว้ จ านวน 
1 เคร่ือง

          13,000 ศพด.ร.ร.
เทศบาลวัดไทร
ใต้

พัดลมโคจร ชนิดติดเพดานขนาด
ใบพัดไม่ต่ ากว่า 16 นิว้ จ านวน 4 
เคร่ือง

           8,000 ศพด.ร.ร.
เทศบาลวัดไทร
ใต้

เคร่ืองซักผ้าอตัโนมัติ ชนิดฝาบน 
ปริมาณการซักต่อคร้ังไม่ต่ ากว่า 8 
กโิลกรัม จ านวน 1 เคร่ือง

          10,000 ศพด.ร.ร.
เทศบาลวัดไทร
ใต้
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

111 จดัหาครุภัณฑ์ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล
วัดปากน้ าโพใต้

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

ตู้เยน็ ขนาดไม่ต่ ากว่า 9 คิวบิกฟุต 
จ านวน 1 เคร่ือง

          15,000 จ านวนครุภัณฑ์
ทีจ่ดัหา

มีครุภัณฑ์ส าหรับการ
เรียนการสอนทีม่ี
ประสิทธิภาพ

ศพด.ร.ร.
เทศบาลวัด
ปากน้ าโพใต้

112 จดัหาครุภัณฑ์ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล
วัดพรหมจริยาวาส

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

พัดลมติดเพดาน ขนาดใบพัดไม่ต่ า
กว่า 48 นิว้ จ านวน 4 ชดุ

           7,200 จ านวนครุภัณฑ์
ทีจ่ดัหา

มีครุภัณฑ์ส าหรับการ
เรียนการสอนทีม่ี
ประสิทธิภาพ

ศพด.ร.ร.
เทศบาลวัด
พรหมจริยาวาส

ตู้เหล็กเกบ็เอกสารชนิด 2 ตอนชั้น
บนกระจกบานเล่ือน ชั้นล่างบาน
เล่ือนทึบ จ านวน 2 ชดุ

          14,000 ศพด.ร.ร.
เทศบาลวัด
พรหมจริยาวาส

เคร่ืองเล่น DVD/BLUE RAY จ านวน
 1 เคร่ือง

           3,000 ศพด.ร.ร.
เทศบาลวัด
พรหมจริยาวาส

โทรทัศน์แอล อ ีดี (LED TV) ความ
ละเอยีดจอภาพ 1920x1080 พิก
เซล ขนาดไม่ต่ ากว่า 32 นิว้ จ านวน 
1 เคร่ือง

          13,000 ศพด.ร.ร.
เทศบาลวัด
พรหมจริยาวาส

บ้านจ าลอง (บ้านรับอรุณ) จ านวน 1
 ชดุ

          15,000 ศพด.ร.ร.
เทศบาลวัด
พรหมจริยาวาส

113 จดัหาครุภัณฑ์ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล
วัดชอ่งคีรีศรีสิทธิวราราม

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

ชั้นวางรองเท้าพลาสติกหนอนยิ้ม 
จ านวน 4 ชดุต่อปี

          43,600           43,600           43,600 จ านวนครุภัณฑ์
ทีจ่ดัหา

มีครุภัณฑ์ส าหรับการ
เรียนการสอนทีม่ี
ประสิทธิภาพ

ศพด.ร.ร.
เทศบาลวัดชอ่ง
คีรีศรีสิทธิวรา
ราม
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

โทรทัศน์ แอล อ ีดี (LED TV) ความ
ละเอยีดจอภาพ 1920 x 1080 พิก
เซล ขนาด 32 นิว้  จ านวน 1 เคร่ือง

          13,000 ศพด.ร.ร.
เทศบาลวัดชอ่ง
คีรีศรีสิทธิวรา
ราม

114 จดัหาครุภัณฑ์ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลวัด
จอมคีรีนาคพรต

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

เคร่ืองท าน้ าเยน็สแตนเลส ชนิดขวด
คว่ า 1 หัวกอ๊ก จ านวน 1 เคร่ือง

           5,000 จ านวนครุภัณฑ์
ทีจ่ดัหา

มีครุภัณฑ์ส าหรับการ
เรียนการสอนทีม่ี
ประสิทธิภาพ

ศพด.ร.ร.
เทศบาลวัดจอม
คีรีนาคพรต

ตู้เหล็กประตูบานพับ จ านวน 2 ตู้           10,000 ศพด.ร.ร.
เทศบาลวัดจอม
คีรีนาคพรต

โทรทัศน์แอล อ ีดี (LED TV) ความ
ละเอยีดจอภาพ 1920x1080 พิก
เซล ขนาดไม่ต่ ากว่า 32 นิว้ จ านวน 
2 เคร่ือง

          26,000 ศพด.ร.ร.
เทศบาลวัดจอม
คีรีนาคพรต

โต๊ะท างานพร้อมเกา้อี้ จ านวน 1 ชดุ            6,500 ศพด.ร.ร.
เทศบาลวัดจอม
คีรีนาคพรต

เคร่ืองเล่น DVD/BLUE RAY จ านวน
 1 เคร่ือง

           3,000 ศพด.ร.ร.
เทศบาลวัดจอม
คีรีนาคพรต
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

115 จดัหาครุภัณฑ์ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล
วัดสุคตวราราม

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิด
แขวน ขนาดไม่ต่ ากว่า 24000 BTU
 มีระบบฟอกอากาศ พร้อมติดต้ัง  
จ านวน 2 เคร่ือง

          66,000 จ านวนครุภัณฑ์
ทีจ่ดัหา

มีครุภัณฑ์ส าหรับการ
เรียนการสอนทีม่ี
ประสิทธิภาพ

ศพด.ร.ร.น
เทศบาลวัด
สุคตวราราม

ตู้ท าน้ าเยน็แบบต่อท่อ ขนาด  2 
กอ๊ก จ านวน 2 เคร่ือง

          30,000 ศพด.ร.ร.
เทศบาลวัด
สุคตวราราม

โทรทัศน์แอล อ ีดี (LED TV) ความ
ละเอยีดจอภาพ 1920x1080 พิก
เซล ขนาดไม่ต่ ากว่า 32 นิว้ จ านวน 
2 เคร่ือง

          26,000 ศพด.ร.ร.
เทศบาลวัด
สุคตวราราม

เตาอบไมโครเวฟ  จ านวน 1 เคร่ือง           13,000 ศพด.ร.ร.
เทศบาลวัด
สุคตวราราม

ตู้เยน็ ขนาดไม่ต่ ากว่า 9 คิวบิกฟุต 
จ านวน 1 เคร่ือง

          15,000 ศพด.ร.ร.
เทศบาลวัด
สุคตวราราม

116 จดัหาครุภัณฑ์ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลวัด
ไทรเหนือ

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

เคร่ืองซักผ้าอตัโนมัติ ชนิดฝาบน 
ปริมาณการซักต่อคร้ังไม่ต่ ากว่า 8 
กโิลกรัม จ านวน 1 เคร่ือง

          10,000 จ านวนครุภัณฑ์
ทีจ่ดัหา

มีครุภัณฑ์ส าหรับการ
เรียนการสอนทีม่ี
ประสิทธิภาพ

ศพด.ร.ร.น
เทศบาลวัดไทร
เหนือ

ตู้เยน็ ขนาดไม่ต่ ากว่า 9 คิวบิกฟุต 
จ านวน 1 เคร่ือง

          15,000 ศพด.ร.ร.น
เทศบาลวัดไทร
เหนือ
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228
    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

เคร่ืองเล่น DVD/BLUE RAY จ านวน
 1 เคร่ือง

           3,000 ศพด.ร.ร.น
เทศบาลวัดไทร
เหนือ

โทรทัศน์ แอล อ ีดี (LED TV) ความ
ละเอยีดจอภาพ 1920 x 1080 พิก
เซล ขนาด 32 นิว้  จ านวน 1 เคร่ือง

          13,000 ศพด.ร.ร.น
เทศบาลวัดไทร
เหนือ

117 จดัหาครุภัณฑ์ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลนคร
นครสวรรค์

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

ตู้เยน็ ขนาดไม่ต่ ากว่า 9 คิวบิกฟุต 
จ านวน 1 เคร่ือง

          15,000 จ านวนครุภัณฑ์
ทีจ่ดัหา

มีครุภัณฑ์ส าหรับการ
เรียนการสอนทีม่ี
ประสิทธิภาพ

ศพด.เทศบาล
นครนครสวรรค์

เคร่ืองซักผ้าอตัโนมัติ ชนิดฝาบน 
ปริมาณการซักต่อคร้ังไม่ต่ ากว่า 8 
กโิลกรัม จ านวน 1 เคร่ือง

          10,000 ศพด.เทศบาล
นครนครสวรรค์

โทรทัศน์วงจรปิด กล้อง 8 จดุ 
พร้อมหน่วยความจ าขนาดความจไุม่
น้อยกว่า 2 TB และอปุกรณ์ติดต้ัง 
จ านวน 1 ชดุ

          65,000 ศพด.เทศบาล
นครนครสวรรค์

เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ความ
ละเอยีดในการพิมพ์  ไม่ต่ ากว่า 
600*600 dpi ความเร็วในการพิมพ์
ไม่ต่ ากว่า 20 แผ่นต่อนาที จ านวน 1
 เคร่ือง

          10,000 ศพด.เทศบาล
นครนครสวรรค์
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    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

118 จดัหาครุภัณฑ์ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กชมุชนพระบางมงคล

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

โทรทัศน์วงจรปิด กล้อง 4 จดุ 
พร้อมหน่วยความจ าขนาดความจไุม่
น้อยกว่า 1 TB และอปุกรณ์ติดต้ัง 
จ านวน 1 ชดุ

          35,000 จ านวนครุภัณฑ์
ทีจ่ดัหา

มีครุภัณฑ์ส าหรับการ
เรียนการสอนทีม่ี
ประสิทธิภาพ

ศพด.ชมุชน
พระบางมงคล

เคร่ืองท าน้ าเยน็สแตนเลส ชนิดขวด
คว่ า 1 หัวกอ๊ก จ านวน 1 เคร่ือง

           5,000 ศพด.ชมุชน
พระบางมงคล

โทรทัศน์แอล อ ีดี (LED TV)  ความ
ละเอยีดจอภาพ 1920x1080 พิก
เซล ขนาดไม่ต่ ากว่า 32 นิว้ จ านวน 
1 เคร่ือง

          13,000 ศพด.ชมุชน
พระบางมงคล

ตู้เยน็ ขนาดไม่ต่ ากว่า 9 คิวบิกฟุต 
จ านวน 1 เคร่ือง

          15,000 ศพด.ชมุชน
พระบางมงคล

119 จดัหาครุภัณฑ์ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กชมุชนชอนตะวัน

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

ตู้เหล็กเกบ็เอกสารชนิด 2 ตอนชั้น
บนกระจกบานเล่ือน ชั้นล่างบาน
เล่ือนทึบ จ านวน 1ชดุ

           7,000 จ านวนครุภัณฑ์
ทีจ่ดัหา

มีครุภัณฑ์ส าหรับการ
เรียนการสอนทีม่ี
ประสิทธิภาพ

ศพด.ชมุชน
ชอนตะวัน

ตู้เหล็กเอนกประสงค์ 1 ประตู 8 
ล้ินชกัและชอ่งโล่งกลาง จ านวน 1 ตู้

           5,600 ศพด.ชมุชน
ชอนตะวัน

โทรทัศน์ แอล อ ีดี (LED TV) ความ
ละเอยีดจอภาพ 1920 x 1080 พิก
เซล ขนาด 32 นิว้  จ านวน 1 เคร่ือง

          13,000 ศพด.ชมุชน
ชอนตะวัน
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230
    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

เคร่ืองท าน้ าเยน็สแตนเลส ชนิดขวด
คว่ า 1 หัวกอ๊ก จ านวน 1 เคร่ือง

           5,000 ศพด.ชมุชน
ชอนตะวัน

120 จดัหาครุภัณฑ์ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กวัดพรหมจริยาวาส

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

โต๊ะท างานพร้อมเกา้อี้ จ านวน 1 ชดุ            6,500 จ านวนครุภัณฑ์
ทีจ่ดัหา

มีครุภัณฑ์ส าหรับการ
เรียนการสอนทีม่ี
ประสิทธิภาพ

ศพด.วัดพรหม
จริยาวาส

โทรทัศน์แอล อ ีดี (LED TV) ระดับ
ความละเอยีดจอภาพ 1920 x 1080
 พิกเซล ขนาดไม่ต่ ากว่า 40 นิว้ 
จ านวน 1 เคร่ือง

          17,000 ศพด.วัดพรหม
จริยาวาส

ชดุเคร่ืองเสียง รองรับการเล่น 
CD/DVD/ USB พร้อมไมโครโฟน
และล าโพง จ านวน 1 ชดุ

          15,000 ศพด.วัดพรหม
จริยาวาส

ถงัเกบ็น้ า ขนาดความจ ุ1500 ลิตร 
จ านวน 1 ถงั

          11,000 ศพด.วัดพรหม
จริยาวาส

121 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
ศูนยส์าธิตแสดงสินค้า

เพือ่พัฒนาอาคารสถานที่
ให้มีประสิทธิภาพและได้
มาตรฐาน

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนยส์าธิต
แสดงสินค้า

        350,000         350,000         350,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
สัญญา

พัฒนาอาคารให้มี
ประสิทธิภาพและได้
มาตรฐาน

กองสวัสดิการ
สังคม
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231
    6.3 แนวทางสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน

เป้าหมาย
ผลผลิตของ 2559 2560 2561
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผ.01

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

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานและพัฒนา
ระบบงานให้ทันสมัย

บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ของกองสวัสดิการสังคม ทีม่ีวงเงิน
เกนิกว่า 5,000 บาท

        400,000         400,000         400,000 เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของ
สัญญา

ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานเพิม่ขึ้น

กองสวัสดิการ
สังคม

123 จดัหาครุภัณฑ์กอง
สวัสดิการสังคม

เพือ่มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

รถจกัรยานยนต์ จ านวน 2 คัน           76,000 จ านวนรายการ
ครุภัณฑ์ทีจ่ดัหา

อปุกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชเ้พียงพอการ
ปฏิบัติงาน

กองสวัสดิการ
สังคม

กล้องถา่ยภาพนิง่ระบบดิจติอล 
จ านวน 4 เคร่ือง

          40,000 กองสวัสดิการ
สังคม

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ส านักงาน จ านวน 5 เคร่ือง

        125,000 กองสวัสดิการ
สังคม

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุค้ จ านวน 1
 เคร่ือง

          21,000 กองสวัสดิการ
สังคม

เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบ
ฉดีหมึก (Inkjet) จ านวน  10  เคร่ือง

          76,000 กองสวัสดิการ
สังคม

เคร่ืองส ารองไฟขนาด 2 kVA 
จ านวน 8 เคร่ือง

          96,000 กองสวัสดิการ
สังคม

ล าโพงตู้ จ านวน 1 คู่         100,000 กองสวัสดิการ
สังคม

ไมค์ลอย จ านวน 2 ชดุ           50,000 กองสวัสดิการ
สังคม
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ตัวชี้วัด
(KPI)
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124 อบรมสัมมนาทัศนศึกษาดู
งานพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจา้ง ส านักการ
ประปา

เพือ่เพิม่ทักษะความรู้
ความเขา้ใจในการ
ปฏิบัติงาน

อบรมและทัศนศึกษา ดูงาน จ านวน
 200 คน

        200,000 จ านวนผู้เขา้รับ
การอบรม

น าความรู้ทีไ่ด้มา
ประยกุต์ใชใ้นการ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ

ส านักการประปา

125 บ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ของส านักการ
ประปา (รายจา่ยเพือ่ให้
สามารถใชง้านได้ตามปกติ
ทีม่ีวงเงินเกนิกว่า 5,000 
บาท)

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ของส านักการประปาทีม่ีวงเงินเกนิ
กว่า (5,000) บาท

      4,000,000 จ านวนทีรั่บการ
บ ารุงรักษา

ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานเพิม่ขึ้น

ส านักการประปา

126 บ ารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้างของ
ส านักการประปา (รายจา่ย
เพือ่ให้สามารถใชง้านได้
ตามปกติทีม่ีวงเงินเกนิกว่า
5,000บาท)

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

บ ารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่นและ
ส่ิงกอ่สร้างของส านักการประปาทีม่ี
วงเงินเกนิกว่า5,000 บาท

        100,000 จ านวนทีรั่บการ
บ ารุงรักษา

ประชาชนผู้ใชบ้ริการ
ได้รับความพึงพอใจ
การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและได้

ส านักการประปา

127 จดัหาครุภัณฑ์ส านักการ
ประปา

เพือ่มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

1.เคร่ืองสแกนบาร์โค๊ด (เคร่ือง
บันทึกหน่วยน้ าแบบ มือถอื) จ านวน
 10 เคร่ือง (พร้อมโปรแกรม)

        524,300 จ านวนรายการ
ครุภัณฑ์ทีจ่ดัหา

อปุกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชเ้พียงพอการ
ปฏิบัติงาน

ส านักการประปา

2.เคร่ืองวัดพลังงานไฟฟ้าชนิดพกพา
 ใชว้ัดประสิทธิภาพมอเตอร์ไฟฟ้า 
จ านวน 1 เคร่ือง

        100,000 ส านักการประปา
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จะได้รับ

ตัวชี้วัด
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3.เคร่ืองตรวจวัดค่าความขุ่น ชนิด
พกพา จ านวน 1 ชดุ

          61,000 ส านักการประปา

4.เคร่ืองตรวจวัดค่าความเป็นกรด - 
ด่างของน้ าชนิดพกพา จ านวน 1 ชดุ

          48,500 ส านักการประปา

5.เคร่ืองปรับอากาศชนิดแขวนขนาด
ไม่ต่ ากว่า 24,000 BTU จ านวน 1 
เคร่ือง

          33,500 ส านักการประปา

6.โต๊ะส านักงานพร้อมเกา้อี้ จ านวน 
3 ชดุ

          15,000 ส านักการประปา

7.เกา้อี้ส านักงาน จ านวน 15 ตัว           15,000 ส านักการประปา

8.ตู้ใส่เอกสารเหล็ก จ านวน 4 ตู้           20,000 ส านักการประปา

9.เคร่ืองท าน้ าเยน็ชนิดขวด จ านวน 
1 เคร่ือง

           5,000 ส านักการประปา

10.รถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิล้
แคบขบัเคล่ือน 2 ล้อ ขนาด 1 ตัน 
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2400 ซีซี 
จ านวน 1 คัน

        787,000 ส านักการประปา

11.รถบรรทุก(ดีเซล)แบบธรรมดา
ขนาด 1 ตัน กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2400 ซีซี จ านวน 1 คัน

        494,000 ส านักการประปา
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ตัวชี้วัด
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12.รถ 6 ล้อ กะบะเหล็ก พร้อม
ติดต้ังเครนพับเกบ็หลังเกง๋ 5 ตัน 
เคร่ืองยนต์ 150 แรงม้าเทอร์โบ 
อนิเตอร์คูลเลอร์ คอมมอลเรล 
จ านวน  1 คัน

      2,600,000 ส านักการประปา

13.เคร่ืองพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน 24 
เขม็พิมพ์แคร่ยาว 136 คอลัมน์ 
ความเร็วพิมพ์ 480 ตัวอกัษร/วินาที
 จ านวน 2 เคร่ือง

          73,000 ส านักการประปา

14.เคร่ืองพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน 24 
เขม็พิมพ์ 80 คอลัมน์ จ านวน 2 
เคร่ือง

          16,000    ส านักการประปา

128 กจิกรรมวันทีร่ะลึกการ
กอ่ต้ังกจิการสถานธนานุ
บาลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น วันที ่12 
พฤษภาคม ของทุกปี

เพือ่ประชาสัมพันธ์ให้ 
ประชาชนทัว่ไปทราบและ
เผยแพร่ผลการปฏิบัติงาน
ของสถานธนานุบาล

จดัโครงการ/กจิกรรม วันทีร่ะลึก
การกอ่ต้ังกจิการสถานธนานุบาล 
จ านวน 3 โครงการ
1. จดัพิธีท าบุญทางศาสนา
2. บริจาคเงิน/ส่ิงของเพือ่กจิการสา
ธารณกศุล
3. จดัท าของทีร่ะลึก จ านวน 300 ชิ้น

          30,000           30,000           30,000 จ านวนกจิกรรม
ทีจ่ดั

การมีส่วนร่วมในการ
 ตอบแทนสังคม และ
ประชาชนได้รับประ 
โยชน์จากกจิกรรมใน 
วันทีร่ะลึกกอ่ต้ัง
กจิการสถานธนานุบาล

สถานธนานุบาล
 1
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ผ.01

129 บ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ และทรัพยสิ์น 
(รายจา่ยเพือ่ให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติทีม่ี วงเงิน
เกนิกว่า 5,000 บาท)

เพือ่ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
 เพียงพอ มีประสิทธิภาพ
ต่อการปฏิบัติงานและ
พัฒนาระบบงานให้
ทันสมัยยิ่งขึ้น

บ ารุงรักษา/ซ่อมแซมหรือ ปรับปรุง
ครุภัณฑ์และ ทรัพยสิ์นของสถานธ
นานุบาล ทีม่ีวงเงินเกนิกว่า 5,000 
บาท

          50,000           50,000           50,000 จ านวนครุภัณฑ์
ทีบ่ ารุงรักษา

ประสิทธิภาพในการ 
ปฏิบัติงานเพิม่ขึ้น

สถานธนานุบาล
 1

130 บ ารุงรักษาและปรับปรุง
อาคารและส่ิงกอ่สร้าง 
(รายจา่ยเพือ่ให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ ทีม่ีวงเงิน
เกนิกว่า 5,000 บาท)

เพือ่พัฒนาอาคารสถานที ่
ให้มีความเรียบร้อยและ
สวยงาม  คงสภาพการใช ้
งานได้มาตรฐาน

บ ารุงรักษาและซ่อมแซมปรับปรุง
อาคารและส่ิงปลูกสร้างทีป่ระกอบ
หรือส่วนควบกบัตัวอาคารสถานธ
นานุบาล 1 ทีม่ีวงเงินเกนิกว่า 5,000
 บาท

        100,000         100,000         100,000 จ านวนรายการที่
บ ารุงรักษา

อาคารสถานที ่มี
สภาพดี มีความมัน่คง
เรียบร้อยได้มาตรฐาน

สถานธนานุบาล
 1

131 ติดต้ังประตูเหล็กยดื
ภายนอกบริเวณทางเขา้
ห้องด้านหลังของสถานธ
นานุบาล 1

เพือ่ให้สถานธนานุบาลได้
ป้องกนัอนัตรายและมี
ความปลอดภัยใน
ทรัพยสิ์นของประชาชน
ได้ดียิ่งขึ้น

ติดต้ังประตูเหล็กยดืบานคู่แบบดึง
เขา้หากนั ขนาด  3.00 x 3.70  
เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล 
จ านวน 1 ชดุ

          45,000 จ านวนประตู
เหล็กทีติ่ดต้ัง

ประตูทางเขา้ - ออก 
ด้านนอกมัน่คง
แขง็แรงได้มาตรฐาน
และเกดิความ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น

สถานธนานุบาล
 1

132 จดัหาครุภัณฑ์ของกจิการ
สถานธนานุบาล 1

เพือ่มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

1. เคร่ืองพิมพ์ MultiFunction ชนิด
เลเซอร์ จ านวน  1  เคร่ือง

          19,000       จ านวนรายการ
ครุภัณฑ์ทีจ่ดัหา

อปุกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชเ้พียงพอการ
ปฏิบัติงาน

สถานธนานุบาล
 1

2. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อย
กว่า 800  VA จ านวน  3  เคร่ือง

           9,300 สถานธนานุบาล
 1
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3. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (ราคา
พร้อมค่าติดต้ัง) จ านวน  4  กล้อง

          20,000 สถานธนานุบาล
 1

133 จดัหาครุภัณฑ์สถานธนานุ
บาล 3

เพือ่มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

1. เคร่ืองปรับอากาศชนิดแขวน
ขนาด 24,000 BTU จ านวน 2 เคร่ือง

          66,000 จ านวนรายการ
ครุภัณฑ์ทีจ่ดัหา

อปุกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชเ้พียงพอการ
ปฏิบัติงาน

สถานธนานุบาล
 3

2. พัดลดติดเพดาน ขนาด 56 นิว้  
จ านวน 1 เคร่ือง

           1,000 สถานธนานุบาล
 3

3. พัดลมโคจรติดผนัง ขนาด 16 นิว้
 จ านวน 1 เคร่ือง

           2,000 สถานธนานุบาล
 3

4. เคร่ืองชั่งทองระบบดิจติอลพร้อม
กล่องกนัลม จ านวน 1 เคร่ือง

          25,000 สถานธนานุบาล
 3

5. เคร่ืองท าน้ าเยน็แบบขวดคว่ า 1 
หัวกอ๊ก จ านวน 1 เคร่ือง

           5,000 สถานธนานุบาล
 3

รวมงบประมาณ 129,648,600  161,789,300  61,063,100    
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หน่วยงานที่
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 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

       11             2,909,050        10             2,759,050        10            2,759,050        31            8,427,150

   1.2 แนวทำงเพิ่มควำมรู้ควำมเขำ้ใจ และปลูกฝังจติส ำนึก ให้ตระหนักถงึ
พิษภัยของยำเสพติด ให้แกเ่ด็กเยำวชนและประชำชน

        5                730,000         5               730,000         5               730,000        15            2,190,000

   1.3 แนวทำงเสริมสร้ำง สนับสนุน ระบบคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนสุขภำพให้
มีประสิทธิภำพ

        6                 80,000         6                 90,000         5                60,000        17               230,000

   1.4 แนวทำงส่งเสริม พัฒนำ สร้ำงจติส ำนึกในกำรดูแลรักษำส่ิงแวดล้อม
และกำรจดักำรทรัพยำกรธรรมชำติเพื่อกำรป้องกนัและลดปัญหำมลพิษ 
และระบบปรับปรุงคุณภำพน้ ำ

       11          352,000,000        13          344,800,000         9         331,900,000        33       1,028,700,000

รวม        33          355,719,050        34          348,379,050        29         335,449,050        96       1,039,547,150

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

ส่วนที่ 3  บัญชีโครงการพัฒนา
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561)
เทศบาลนครนครสวรรค์

ยทุธศำสตร์
รวม 3 ปี

ผ.03
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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 2559 ปี 2560 ปี 2561

ส่วนที่ 3  บัญชีโครงการพัฒนา
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561)
เทศบาลนครนครสวรรค์

ยทุธศำสตร์
รวม 3 ปี

ผ.03

2) ยทุธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ
   2.1 แนวทำงพัฒนำระบบกำรบริหำรจดักำรศึกษำและพัฒนำแหล่งกำร
เรียนรู้ที่หลำกหลำยเพื่อสร้ำงสรรค์ให้ท้องถิ่นเป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิต

       23          268,358,490        23          289,049,900        23         297,415,401        69         854,823,791

   2.2 แนวทำงพัฒนำคุณภำพของครูและบุคลำกำรทำงกำรศึกษำ        11             3,535,000        11             3,540,000        11            3,545,000        33           10,620,000
   2.3 แนวทำงพัฒนำคุณภำพผู้เรียนและส่งเสริมให้ส่ือสำรได้ 3 ภำษำ         9            10,842,000         9           10,862,000         9           10,882,000        27           32,586,000
   2.4 แนวทำงส่งเสริมและพัฒนำกฬีำ นันทนำกำร กจิกรรมเด็กเยำวชน 
และประชำชน

       12            15,737,600        12           15,737,600        12           15,737,600        36           47,212,800

   2.5 แนวทำงกำรอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ท่องเที่ยว
 ภูมิปัญญำท้องถิ่น กำรด ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพียง
และควำมเป็นไทย

       13             5,050,000        13           30,100,000        15           25,050,000        41           60,200,000

รวม        68          303,523,090        68          349,289,500        70         352,630,001       206       1,005,442,591
3) ยทุธศาสตร์ด้านสวสัดิการสังคมและชุมชน
   3.1 แนวทำงน้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพียงเพื่อยกระดับ
คุณภำพชีวิตของประชำชน

        1                400,000         1               400,000         1               400,000          3            1,200,000

   3.2 แนวทำงเสริมสร้ำงควำมเขม้แขง็ให้กบัชุมชน        29            36,975,000        29           36,975,000        29           36,975,000        87         110,925,000
   3.3 แนวทำงจดัสวัสดิกำรให้กบัประชำชนอยำ่งเสมอภำคและเป็นธรรม        10          167,034,078        10          170,234,078         9         170,390,000        29         507,658,156

รวม        40          204,409,078        40          207,609,078        39         207,765,000       119         619,783,156
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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 2559 ปี 2560 ปี 2561

ส่วนที่ 3  บัญชีโครงการพัฒนา
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561)
เทศบาลนครนครสวรรค์

ยทุธศำสตร์
รวม 3 ปี

ผ.03

4) ยทุธศาสตร์พัฒนากายภาพเมือง
   4.1 แนวทำงพัฒนำระบบคมนำคม กำรจรำจรและขนส่ง ติดต้ังระบบ
ไฟฟ้ำสำธำรณะ

       61          229,051,000        36          308,515,000        13           90,110,000       110         627,676,000

   4.2 แนวทำงปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนำแหล่งท่องเที่ยว พื้นที่นันทนำกำร 
และสวนสำธำรณะ

       14            73,890,000        10          123,400,000         3           60,000,000        27         257,290,000

   4.3 แนวทำงปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภำพ กำรขยำยระบบผลิต และ
จ ำหน่ำยน้ ำประปำ พร้อมพัฒนำคุณภำพน้ ำประปำ

       14            11,620,000        -                         -           2            3,436,000        16           15,056,000

   4.4 แนวทำงปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภำพระบบระบำยน้ ำ ระบบ
ป้องกนัน้ ำท่วม / และแกไ้ขปัญหำน้ ำท่วม

       12          985,589,000        12       1,040,950,000         3           87,000,000        27       2,113,539,000

รวม      101        1,300,150,000        58       1,472,865,000        21         240,546,000       180       3,013,561,000
5) ยทุธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมัน่คง
   5.1 แนวทำงส่งเสริมประชำธิปไตย ควำมเสมอภำค  สิทธิ เสรีภำพ ของ
ประชำชน และกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรพัฒนำท้องถิ่น

        3             4,100,000         3             4,100,000         3            4,100,000          9           12,300,000

   5.2 แนวทำงพัฒนำระบบกำรป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภัยกำรรักษำ
ควำมสงบเรียบร้อย ควำมมัน่คงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิ์น

       14            19,460,000         7               380,000         7               380,000        28           20,220,000

รวม        17            23,560,000        10             4,480,000        10            4,480,000        37           32,520,000
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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 2559 ปี 2560 ปี 2561

ส่วนที่ 3  บัญชีโครงการพัฒนา
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561)
เทศบาลนครนครสวรรค์

ยทุธศำสตร์
รวม 3 ปี

ผ.03

6) ยทุธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี
   6.1 แนวทำงส่งเสริมกำรบริหำรจดักำรตำมหลักธรรมำภิบำล         2                       -           2                       -           2                      -            6                      -   
   6.2 แนวทำงพฒันำระบบเทคโนโลยแีละสำรสนเทศให้มีประสิทธภิำพ         5            19,270,000        -                         -          -                        -            5           19,270,000
   6.3 แนวทำงส่งเสริมและพัฒนำทรัพยำกรกำรบริหำร ให้มีประสิทธิภำพ
และได้มำตรฐำน

     100          129,648,600        55          161,789,300        55           61,063,100       210         352,501,000

รวม      107          148,918,600        57          161,789,300        57           61,063,100       221         371,771,000
รวมทั้งสิน้ 366     2,336,279,818     267     2,544,411,928     226     1,201,933,151    859     6,082,624,897    
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ส่วนที่ 4 
แนวทางการติดตามและประเมินผล 

 

  แผนพัฒนาสามปีที่ได้ด าเนินการไปสู่การปฏิบัติแล้วนั้น ต้องมีการติดตามและ
ประเมินผลอย่างเป็นขั้นตอนเพ่ือวัดระดับความส าเร็จหรือความล้มเหลวของแผนฯ เทศบาลนคร
นครสวรรค์ได้ก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 

  1. การก าหนดองค์กรการรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ก าหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาศัยอ านาจ
ตามระเบียบฯดังกล่าว นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครสวรรค์ ตามค าสั่งเทศบาลนครนครสวรรค์ ที่ 254/2558  ลงวันที่  26  
กุมภาพันธ์  2558  ประกอบด้วย 
 ๑. นายจตุรวิทย์ นิโรจน์ธนรัฐ สมาชิกสภาเทศบาล ประธานกรรมการ 
 ๒. นายสันติ คุณาวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ 
 ๓. นายคีรินทร์ ช านาญหมอ สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ 
 ๔. นางบุบผาชาติ หมุนสา ผู้แทนประชาคมเมือง กรรมการ 
 ๕. นายวสันต์ สอดสี ผู้แทนประชาคมเมือง กรรมการ 
 ๖. ผู้แทนส านักงานท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ กรรมการ 
 ๗. ผู้แทนส านักงานจังหวัดนครสวรรค์  กรรมการ 
 ๘. นายวิสุทธิ สินเพ็ง รองปลัดเทศบาล กรรมการ 
 ๙. นายกิตติ เก่งกิตติภัทร ผู้อ านวยการส านักการช่าง กรรมการ 
 ๑๐. ว่าที่ร.ต.ประทีป อนันต์นาวี ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๑๑. นายวิเชียร ธัญธเนส ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
  มีอ านาจหนา้ที่ ดังนี้ 
  1. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ ให้ติดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
  4. แตง่ตัง้คณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
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  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ได้แต่งตั้งคณะท างานติดตาม
และประเมินผลแผนการด าเนินงาน เทศบาลนครนครสวรรค์ ตามค าสั่งเทศบาลนครนครสวรรค์ที่ 
1292/2551 ลงวนัท่ี 30 ตลุาคม 2551 ประกอบด้วย 

1. นางดารณี กาญจนะ คุ้มสิน     รองปลัดเทศบาล ประธาน 
  2. ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน   กรรมการและเลขานุการ 
  3. หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  4. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  5. ผู้แทนหน่วยงาน ส่วนการงาน ดังนี้ 
  ส านักปลัดเทศบาล 
  1. นางอัญชัน   กฤตรนต์รัศมี  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
  2. นายชัชชัย   แช่มโต  หัวหน้างานธุรการ 
  3. นางอัจฉรา   สายคุณากร  หัวหน้างานควบคุมเทศพาณิชย์ 

4. นายมนัส   พุ่มเพช็ร  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 6 ว 
  5. น.ส.ปิยะมาศ   เกษชนก  เจ้าพนักงานธุรการ ๔ 
  กองวิชาการและแผนงาน 
  1. นายณัฏฐวุฒิ   จีนมหันต์  หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2. นางณรรฐวรรณ  ตุ่นหรัด  หัวหน้างานธุรการ 
  3. นายธนันธร   พันธุ์รอด  นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 3 

ส านักการคลัง 
  ๑. นางมณี คล้ายคลึง  หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน 

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

ส านักการช่าง 
  1. นางขนิษฐา บริรักษ์เลิศ  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
  2. นายเกรียงศักดิ์ พัฒนาภรณ์  นายช่างโยธา 7 ว 
  3. นางอรวรรณ จงไพศาลสถิตย์   หัวหน้างานธุรการ 
  ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  1. นางอัจฉรา บ ารุงไทย  พยาบาลวิชาชีพ 8 (วช.) 
  2. น.ส.วิไลลักษณ์ ปริยฉัตรกุล  พยาบาลวิชาชีพ 8 (วช.) 
  3. นางพรเพ็ญ อินวานิช  พยาบาลวิชาชีพ 8 (วช.)  
  4. นางณฐวรรณ ทิมรอด   พยาบาลวิชาชีพ 6 ว 
  5. นางหทัยรัตน์ จันทร์เสรีรัตน์  พยาบาลวิชาชีพ 6 ว 
  6. นายศุภกิจ บัวมา   นักวิชาการสุขาภิบาล 6 ว 
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  ส านักการศึกษา 
  1. นายประเดิม ศรีสมบูรณ์  รองผู้อ านวยการส านักการศึกษา 
  2. นางพัชรินทร์ นาคไพจิตร  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

3. นางศุภพิชมญธ์ เสือเหลือง  หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
  4. น.ส.สุวัฒนา   คงทัพ   หัวหน้างานวิชาการ 
  กองสวัสดิการสังคม 
  1. นางบุตรศรี ทองบ ารุง  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน  
  2. นางบุษรา ธีระชีพ   หัวหน้างานพัฒนาชุมชน 
  3. น.ส.ศศิธร จุฬพันธ์ทอง  หัวหน้างานชุมชนเมือง 

ส านักการประปา 
  1. นางกฤตยา ตุ้มเงิน   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
  2. นางราตรี พุ่มทอง   หัวหน้างานการเงินฯ 
  3. น.ส.จันทร์ทิพย์  แจ่มเงิน  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ๓ 
  หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
  1. นายองอาจ เสือเหลือง  หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
  สถานธนานุบาล 1 
  1. นางศิริวิภา ไกรศรี   พนักงานบัญชี 

สถานธนานุบาล 2 
1. นางวิมลรัตน์ แสนเตปิน  พนักงานบัญชี   
สถานธนานุบาล 3 
1. นางอัจฉรา จิตต์จ านงค ์  พนักงานบัญช ี
มีอ านาจหนา้ที่ ดังนี้ 

  1. ด าเนินการติดตามและประเมนิผลแผนการด าเนินงาน 
  2. รายงานผลตอ่คณะกรรมการติดตามผลและประเมนิผลฯ 
  3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการฯ มอบหมาย 
  2. วิธกีารติดตามและประเมนิผล 
       การติดตามและประเมินผลแผนการด าเนินงานเป็นการก าหนดแนวทางในการ
ติดตามและประเมินผลการแปลงแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการติดตาม
ความคืบหน้าของการด าเนินงานและผลการด าเนินงานเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนในปีต่อไป 
ซึ่งจะต้องมีระบบติดตามและประเมินผลมาตรวจสอบการด าเนินงานและวัดผลการด าเนินงาน เพ่ือ
เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานเพ่ือเตรียมการส าหรับการป้องกัน
และแก้ไขการด าเนินงานโครงการในปีถัดไป และจะก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลทุก 3 
เดือน โดยใช้ระบบการประเมินผลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
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แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปีเทศบาลนครนครสวรรค์ 

(พ.ศ. 2559 – 2561) 
------------------------------------------------------------ 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนที่ได้รับ 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 8.00 

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 25 22.00 

3. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 65 57.67 

   3.1 วิสัยทัศน์ (5) 4.67 

   3.2 พันธกิจ (5) 4.33 

   3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ (10) 9.17 

   3.4 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (5) 4.67 

   3.5 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (15) 12.33 

   3.6 กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (15) 11.17 

   3.7 บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (10) 11.33 

รวม 100 87.67 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้เฉลี่ย 
1.ข้อมูลสภาพทั่วไปของ 

อปท. 
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
- ข้อมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสร้างพ้ืนฐาน สถานที่
ท่องเที่ยว เป็นต้น และข้อมูลเชิงสถิติที่ส าคัญ 
- การประชุมประชาคมหรือการประชุมอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน 
- การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาและ/หรือการ
ใช้ข้อมูล จปฐ. 
- มี ข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา (เพ่ือดูการด าเนินงานในแต่
ละปีที่ผ่านมาว่ามีการด าเนินการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ของ
แผน พัฒนามากน้อยเพียงใด 

10 
(3) 
 

(3) 
(2) 
 

(2) 

8.00 
2.17 

 
2.83 
1.83 

 
1.17 

2. การวิเคราะห์  
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ครอบคลุมการวิเคราะห์ ข้อมูลที่ส าคัญ ด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ข้อมูลที่ส าคัญ เพ่ือชี้ให้เห็นศักยภาพ ปัญหาและความต้องการ 
   * การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาและ/หรือ จปฐ. 
     -  ภาพรวมรายได้ครัวเรือน การสร้างอาชีพ 
     -  มีการการวิเคราะห์ หรือ เปรียบเทียบข้อมูลที่ส าคัญของจังหวัด
และแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปัญหา 
    *  การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม 
      - ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญด้านสังคม เช่น ก าลัง 
แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายา
เสพติด เป็นต้น 
     - วิเคราะห์ หรือ เปรียบเทียบข้อมูล ที่ส าคัญของ อปท.และแสดง
ให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปัญหา 
     * การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรฯ และสิ่งแวดล้อม 
       - ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
       - มีการน าเสนอให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
ของ อปท. 
     * SWOT  ต้องสอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพของ อปท. 
      - การวิเคราะห์สอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน 
      - มีการจ าแนกผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอกอย่างถูกต้อง 

 

25 
 
 
4 

(2) 
(2) 
 
5 

(3) 
 
 

(2) 
 
5 

(3) 
 

(2) 
 
5 

(3) 
(2) 
 
 

22.00 
 
 

3.50 
1.67 
1.83 

 
4.17 
2.17 

 
 

2.00 
 

4.33 
2.67 

 
1.67 

 
4.50 
2.67 
1.83 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้เฉลี่ย 
2. การวิเคราะห์  

สภาวการณ์และศักยภาพ 
(ต่อ) 

* สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพ้ืนที่ 
   - มีการประมวลปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดย
ชี้ให้เห็นขนาดและความรุนแรงของปัญหาและความต้องการ 
   - มีการระบุปัญหาหรือความต้องการในเชิงพ้ืนที่หรือกลุ่มเป้าหมายที่
ชัดเจน 
   - การใช้แผนชุมชน/แผนหมู่บ้านเป็นส่วนประกอบในการจัดท า
แผนพัฒนา   

 

6 
(2) 
 

(2) 
 

(2) 

5.50 
1.67 

 
2.00 

 
1.83 

3.ยุทธศาสตร์ 
  3.1 วิสัยทัศน์ 

 
* มีลักษณะแสดงสถานภาพที่ อปท.ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงใน
อนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็น
ลักษณะเฉพาะของ อปท. 
   - จุดเน้นและสิ่งที่ต้องการจ าเป็นสอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูล   
   - มีความเป็นไปได้ ตามศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่ 
 

65 
5 
 
 

(3) 
(2) 

57.67 
4.67 

 
 

2.67 
2.00 

 3.2 พันธกิจ   
   - แสดงถึงภารกิจที่ควรจะเป็น เพ่ือน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ 
   - มีความเป็นไปได้ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ 
 

5 
(3) 
(2) 

4.33 
2.33 
2.00 

 3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์  *  มีความชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเงื่อนไขเฉพาะของพ้ืนที่ 
   - ยุทธศาสตร์แสดงถึงทิศทางการพัฒนา 
   - ยุทธศาสตร์เชื่อมโยงสอดคล้องกันและตอบสนองปัญหาศักยภาพ
ของ อปท. 
   -  มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 
 

10 
(4) 
(4) 
 

(2) 

9.17 
3.50 
3.67 

 
2.00 

3.4  เป้าประสงค์  *  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
   - มีความลอดคล้องและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ 
   - มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมแสดงให้เห็นว่ามีความต้องการที่จะ
บรรลุอะไรในช่วง 4 ปี 
 

5 
(3) 
(2) 
 
 

4.67 
2.83 
1.83 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม 
คะแนน 

ที่ได้เฉลี่ย 
3.5 ตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมายของแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
* ตัวชี้วัด 
  - มีความชัดเจนสอดคล้องกับเป้าประสงค์ และสะท้อนผลลัพธ์ตาม
เป้าหมาย 
  - สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ  

15 
 9 
(5) 
 

(4) 

12.33 
7.33 
4.00 

 
3.33 

 * ค่าเป้าหมาย 
  - แสดงถึงความก้าวหน้าในแต่ละปี 
  - มีความเป็นไปได้อยู่ในขีดความสามารถท่ี ท าได้ทั้งด้านปริมาณงาน 
งบประมาณ เทคนิค 

6  
(3) 
(3) 
 

5.00 
2.33 
2.67 

3.6 กลยุทธ์ของแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

* มีการก าหนดกลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดรับและ
สนับสนุนการบรรลุผลตามเป้าประสงค์ของแต่ละประเด็น ยุทธศาสตร์ 
และสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของพ้ืนที่ 
  - กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงสอดคล้องกันและมีการ 
บูรณาการกันในแต่ละยุทธศาสตร์และน าไปสู่การบรรลุเป้าประสงค์ 
และยุทธศาสตร์ 
   - มีการแสดงแนวทางการด าเนินงาน/วิธีการที่ชัดเจนเพ่ือน าไปสู่การ
ก าหนดแผนงานโครงการ 

12 
 
 

(6) 
 
 

(6) 
 

11.17 
 
 

5.50 
 
 

5.67 

3.7 บัญชีรายการ/ชุด
โครงการพัฒนา 

บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบด้วย 
* โครงการ/กิจกรรม 
  - มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของ
โครงการฯ ก่อนบรรจุไว้ในแผน 
  - ความเพียงพอและชัดเจนของโครงการฯ/กิจกรรม 
  - การจัดล าดับของโครงการฯ/กิจกรรม 
* โครงการสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชัดเจน และน าไปสู่
ผลส าเร็จของเป้าประสงค์ 
  - โครงการฯ มีสาระสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชัดเจนและ
น าไปสู่ผลส าเร็จของเป้าประสงค์ 
  - มีโครงการฯ ครบถ้วนทั้ง 3 ปี (ในภาพรวมของแผน) 

13 
(8) 
(3) 
 

(3) 
(2) 
(5) 
 

(3) 
 

(2) 
 

11.33 
6.83 
2.17 

 
2.33 
2.33 
4.50 

 
2.67 

 
1.83 

 
   รวมคะแนนที่ได้ 100 87.67 

 
 

(นายจตุรวิทย์  นิโรจน์ธนรัฐ)  
ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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